
  میراث کهن الگویی شهر اسالمی اردبیل

   * اناري محمد زینالی

اسالمی برخوردار بوده است. اما این بافت در جریان ورود الگوي  هاياردبیل یک از شهرهایی است که از بافت قدیمی شهرچکیده: 

بلی شهر در جریان شهرسازي ل این بود که نقش بافت قواسدر این تحقیق ست. امدرن به این شهر دستخوش تغییر واقع گردیده 

بررسی برهم کنش این دو الگوي شهري مورد بررسی قرار گرفته و از طریق داده هاي میدانی وضعیت لذا مدرن چگونه بوده است. 

این تحقیق می توان گفت شهر تحلیل با توجه به نتایج تحلیل شده و ارتباط آن با فرم شهر اسالمی مشخص شد. شهر فرم موجود 

  یک فرم کهن الگویی از شهر اسالمی را در بافت خود داشته و این فرم بر روند گسترش آن تأثیر اساسی گذاشته است. اردبیل 

  کهن الگو، زبان، شهر اسالمی، اردبیل  واژگان:

  

  :مقدمه

 تجلی به و بندبازیا را خود هستی نمادین هویت با توانند می شهرها. رود می شمار به اساسی رکن یک هویت امروزي، شهر براي

 اصالت داراي دیگري سوي از دارند، خود واقعیت شناساندن و هویت به نیاز شهري هر مثل که این از گذشته ایران، شهرهاي. برسند

. است نگرفته صورت موقع به باید که هم قدر آن هویت به توجه رسد می نظر به اما. یابند باز را آن دارند نیاز که هستند یتقدم و

 در گرفتن قرار و خود اصل از انشعاب از پس گردد، می مطالعه آن باب در جستار این در که اردبیل شهر خصوص به ایران شهرهاي

 از فرهنگی میراث عنوان بهچیزي که  حال این با. اند داده دست از را داشتند، خود اصیل فرم و بافت از چه آن مدرنیسم،سریع  مسیر

 خصوص به و شهري نقاط برخی. به گوش برساند را شهري قدمت و اصالت صداي تواند می هنوز است، مانده جاي به ها بافت این

با  اردبیل، مدرن اصطالح به و امروزي بافت. است داشت وجود گذشته در که دهند می شهري از نشان اردبیل شهر مرکزي هاي بافت

 که دهد می شهري از نشان است، بوده شهر جان در مدرن افتب اندیشیِ پی و مقدمه بی ایجاد از ناشی که اي گسیخته هم از حالت

 تو هاي کوچه از شهر مرکزي هسته در که است شهر سنتی و قدیمی بافت این اما. زد دم آن هویت و اندیشه نظم، وجود از توان نمی

 که بوده کودکی چون هم مدرن بافت .است شهر اصیل الگوي ي دارنده نگه زده، حلقه شهر گرداگرد بر که هایی خیابان تا گرفته تو در

 را شهر سنتی الگوي بوي و رنگ نیز لاردبی  شهري فضاي مدرن زبان صورت این به. است آمده دنیا به شهر قدیمی بافت بطن در

 شطرنجی کاغذي چون هم که اسالمی است شهري شهر، قدیمی الگوي لذا. دارد اسالمی شهر بافت به آن یند از نشان که دهد می



 معنایی ساحت در که است بوده الگویی کهن همچون پیشین فرم این. است شده اردبیل در "مدرن" شهر گیري شکل اساسی ي مینهز

 بازار، چون هم فضاهایی. دارد جاي خود معنایی انعکاس طریق از مردم ي روزانه زندگی در همچنین داشته، جان شهر قالب در و شهر

 بر ندا هتوانست فضاها، این به مربوط هاي گفتمان ابقاي ضمن شهر، هاي خیابان و گانه شش محالت جامع، مسجد و علمی مدارس

  موثر باشند.  اسالمی شهر الگوي هاي فرم و عینی بعد ساحت

  نظري ادبیات

ستعالیی ي ا توان گفت یک فرم عینی، جنبه فرم زندگی عبارت از شکل عینی و ذهنی یک جامعه است. از این رو می مطالعات پیشین،

« خوش حادثه خواهد شد.  ي ذهنی آن نیز دست ي عینی تغییر یابد، جنبه گیرد. به محض این که جنبه به همراه دارد که از آن نشأت می

 طبق را آن نخست زدن اردو و مکان تغییر هنگام رو این از بودند داده نظم را شان زندگی  طبقه هفت سازمان به اعتقاد با ها سونی

 کاسیرر،( » آمدند می فرود جا آن به زادگاهشان چون هم رو این از و داده نظم کیهان فضایی مختلف نواحی و جهان ومیعم ي نقشه

 ترین مطمئن که بردند پی زود خیلی آمازونی گراساس ریوداس ي منطقه سالزي میسیونرهاي«  که است رو این از). 177 ،1390

 موازي هاي ردیف در و هم کنار ها خانه جا آن که است دیگر اي دهکده به شان دهکده از اه آن کوچاندن بروروها کردن مسیحی ي وسیله

 » کنند می فراموش را سنت معناي سرعت به است، ریخته هم به اصلی جهت چهار به نسبت شان موفقیت که بومیانی. اند شده ساخته

  ).  22 ،1383 اشتراوس، لوي از نقل به فیالکوف(

 نشان با هوگو که تصویري و بینوایانفرم هاي زندگی، از تغییرات عینی در شهري چون پاریس شروع شده است.  این نوع تعییر در

 و گردیده تغییر خوش دست پاریس قدیمی محالت مرموز و تاریک جغرافیاي ،نمود ارائه نشین فقیر هاي محله گریز و تعقیب دادن

توان گفت اغلب  بخش نبوده است و می فرم جدید چندان هم رضایت ).72 ،1383 کارنگ،( گردید محالت این جانشین بزرگی بلوار

ورد که در آن میدانی آ اي در لندن صحبت به میان می هاي پیشین زندگی بوده است تا نظمی مدرن. لینچ از محله تأثیر آن در زدودن فرم

هاي لندن شاهد آورده است. او از شکل  در خیابان جا از سخنان جان گی در کتاب هنر قدم زدن با هفت عقربک ساخته شده در این

  ) 251 ،1390ها صحبت کرده است (لینچ، ي این خیابان آشفته و گیج کننده

مند بوده است. با این حال شهر اصلی یعنی قالب  به نظر بلخاري تهران شهري اسالمی بوده است که از مرکزیت مسجد سپهساالر بهره

اساسی گشته است و هیچ تالشی براي بازگرداندن آن به حالت قبلی موفق نخواهد بود. او این  قدیمی تهران، دستخوش تغییرات

هایی  و خیابانبوده داند، با این حال معتقد است مدرنیته در شهري چون تهران الصاقی  از حاکمیت مصرفی مدرنیته میناشی حالت را 



 ساختار در ناهماهنگی و بحران عنوان با امروز چه آن« . به نظر دانش )70، 1388عمودي هنوز در جان این شهر جاي دارند(بلخاري، 

 جوامع فرهنگی ي پیکره به بومی غیر هاي مولفه قیتزر و فرهنگی گسست پی در که است اي نتیجه شود، می یاد آن از اسالمی شهرهاي

 منطقآخرین مرحله نباشد و به قول کاستلز، تواند  این دگرگونی می ).29 ،1389 دانش،( » است آمده وجود به اخیر هاي دهه در

 شهر ماوراي فضایی بوده، اطالعاتی هاي جریان و جهانی روابط و الکترونیک و صنعتی سیستم بر منطبق شهري جدید سیستم فضایی

 کاستلز،(د بیا کاهش جدید سازهاي و ساخت و مستغالت قیمت پایس و لندن نیویورك، مانند شهرهایی درتا جایی که  گیرد می شکل

« اي جمعی دانست که به نظر هالبواکس  هاي عینی و بیرونی که در حافظه توان شهر اسالمی را نه در جنبه . از این رو می)446 ،1389

 مقاوم عینی فرهنگ تغییرات ابر بر در مصالح و ها سنگ. کرد نخواهد تغییر تفکرات هم ها جهت تغییر و ها کوچه تخریب و تغییر با

  ). 41 ،1383 هالبواکس، از نقل به فیالکوف(»  دارند را مقاومت این انسانی هاي گروه اما نیستند

 نقش« عباسی واقعیتی دیگرگونه براي شهر اسالمی در نظر دارد و دنبال مرکزیت مسجد در سیستم بروکراتیک است تا واقعیتی عینی. 

 که شوند می محسوب شهر معنوي و مادي عنصر دو مسجد و بانک که کند می اظهار و کرده بررسی شهري نظام در را مسجد مرکزي

 از بانک کند، حمایت را شود ناشی آن از که بانکی و الحسنه قرض نظام بتواند مسجد که صورتی در و. دهند می شکل را شهر قطب دو

 نظام تون می لذا و خواند راخواهندف خود درون به هم را دیگر عناصر و شده شهر قطب تنها عنوان به مسجد و رفته کنار شهر تصاحب

. از این نظر می توان تالش هایی دیگرسان براي سامان دادن و )150 ،1390 عباسی،(»  نمود تصور را جهان مسجد و شهر مسجد

  مفهوم سازي به شهر اسالمی نمود. 

 ،1390 فالحت،( شده اطالق اسالمی و عربی کشورهاي شهرهاي فرم به میالدي بیستم قرن اول از کهاست  اصطالحی، شهر اسالمی

 این .است تدوین و دریافت قابل الهی کالم از آن صفات و الگو و ارکان و مبانیبوده  یگانه مفهومی و ذهنی صورتی و داراي) 37

...  و ننس رسوم، و آداب سیاسی، فناوري، اقتصادي، امکانات و شرایط از اعم سرزمین و دوران که شرایطی به توجه با ادراکی صورت

 ،1389 زاده، نقی( دارد را خویش خاص ي جلوه و تجلی مصداق اسالمی هاي ارزش و اصول و تعالیم با تناقض و تقابل عدم شرط به

شهر ). 3 همان،( برمیگیرد توحیدي بینی جهان مبانی و الهی صفات از را خود هاي جلوه و عینی مصادیق اسالمی شهر نظر این از). 12

رفتاري مردم شهر  ها را ناشی از اشکال هم زیمل آنگئورگ روح فرهنگی و در کنار آن فرم هایی نمادین است که  اسالمی داري یک

  ).  19 ،1386 فریزبی، (داند  می



 مبادالت براي محلی بلکه گرفت، می انجام آن در قدسی امر فقط نه که آمد می شمار به اسالمی شهر در مرکزي اي نقطه جامع مسجد

 ي اقامه محل عنوان به. کرد می مرتبط نیز اقتصادي ي حوزه به را آن حتی و بازار به مسجد نزدیکی. بود نیز اجتماعی و هنگیفر سیاسی

 گذار و گشت و آشامیدن و خوردن چون دنیوي امور براي محلی نیز گاه و کرد می وظیفه انجام آموزش و فکري مرکز و دادگاه نماز،

 بازارها اسالمی شهرهاي در). 383 فکوهی،(داشت قرار مسجد پیرامون در نیز آبریزگاه و حمام بیمارستان، دارالحکومه، آمد می شمار به

 شده منجر ها آن در پارچگی یک و وحدت به که هستند اجتماعی و مذهبی مراتب سلسه بر مبتنی و متحدالمرکز تشکیالت داراي

 خود حیات ادامه به کرده احاطه ها رو پیاده از اي شبکه را ان رافاط که اي جزیره صورت به شهر مرکزي بخش در بازار. است

 معماري نماد ایرانی بازار. برخوردارند نیز مراتب سلسله نوعی از و دارند جاي آن در متمرکز شکل به مختلف اصناف. پردازد می

 شده پرهیز اتالف و بیهودگی از آن ساختار در و بود بسنده خود به کشاند، می خود درون به را فرد که ایی گرایی درون بوده، ایرانی

 اصلی واحدهاي ها محله شهري، جدید ي توسعه عصر از قبل اسالمی بالد از بسیاري و ایران شهرهاي در). 174 ،1386 رجبی،( است

 و اداري حیاناًا و خانوادگی و قومی همسانی و یگانگی و همبستگی شهري دیگر واحد هر از بیش و بودند شهر در اجتماعی روابط

 از است بوده اي مجموعه شهر هر و بودند نخستین هاي گروه شبیه نزدیک و صمیمانه روابط در که اند داشته طبقاتی و اي حرفه

 و کرده نمی بیگانگی و انزوا و تنهایی احساس آنجا در فرد که شناختی جامعه واحد یک مشخصات تمام با اي محله کوچک اجتماعات

 تعدادي داراي شهر). 115 ،1386 توسلی،( بود کوشا محله اخالق و سنت و آداب حفظ در و نموده نمی زندگی هنشان و نام بی

   ).37 ،1390فالحت، ( است شده می انجام شهر درون به آن طریق از آمدوشدها که بوده اصلی ي دروازه

) مسجد(  فرهنگی (بازار)، اقتصادي هاي نظام از یک ره است، اسالمی شهر عینی فرم ي دهنده تشکیل که شهر کالبدي بافت از گذشته

 مساجد خود، خاص عمومی فرهنگ داراي بازار نظر این از. است داشته را خود به مختص فکري ي شالوده) محالت( اجتماعی و

 خرده مرکزي جدمسا و بازار یا که شهري اجتماعی نظام خرده عنوان به نیز محالت و فرهنگی و آموزش همچون کارکردهایی داراي

  .آمدند می شمار به مردم معانی انتقال و انسانی ارتباط ي وسیله اند شده محسوب شهر از اجتماعی نظامی

 اي آئینه چون را انسان هستی و شده گشوده بعدي هاي نسل روي به امکانات از سرشار جهانی چون هم ،تحقیق چارچوب مفهومی

 رفتاري هم هاي شکل و اراده تابع که جهانی). 77  ،1381 شولتز، نوربري( کند می خلق او رايب تصاویر از سرشار جهانی و گرفته بر در

 براي نمادین وجوهی و) 216 ،1386 فریزبی،( گیرد می شکل انسان خود هاي فعالیت حاصل فرمی صورت به و است انسان خود

 و است انسان ي برگیرنده در که است تصاویري از مکانی د،ش گفته که طور همان جهان این). 222 همان،( کند می خلق انسانی روابط



 آثار دیدن ي تجربه«  مرلوپونتی نظر به. کند می مالحظه زندگی در نقشی همچون را خود که چنان بخشد می شکل او روح و جسم به

 آن درون من. بینم نمی آن رونیبی ي سویه اساس بر را فضا و مکان من: آن با رویارویی نه و است دیداري موضوع در شدن حل سزان،

 احمدي،» ( پیشم یا برابرم در نه دارد وجود گرداگروم جهان یعنی شوم می ور غوطه آن در من. کنم می زندگی آن در و دارم جاي

 فرهنگ نوع یک و نامد می " رفتاري هم هاي فرم " را آن زیمل که است چیزي از تصویري چون هم شهر صورت این به). 29 ،1388

 تصویري هر و است تصاویر از مملو جهانی چون هم که عینی فرهنگ). 19 ،1386 فریزبی،( کند می مستولی زندگی بر آئین خود

 رمزگانی چون هم شهر رو این از). 227 ،1390 هایدگر،( شود فرادستی و گشوده تواند می هایدگر نظر به که است اي نشانه چونان

 ،سشولت نوربرگ( باشد گفتاري زبان بر شاهدي و گواه تواند می که رمزگانی. است انسان ودخ ساختن از ناشی که است معماگونه

 اناري، زینالی( گیرد می بر در را او انسان حضور هنگام به که باشد ها نشانه از الگویی کهن چون هم تواند می شهر زبان). 139 ،1391

 شناختی نشانه سیستمی چون هم شهر حال عین در برگیرد در را او توان می انسان تربیت در که است زبان کارکرد این). 78 ،1391

 خود اي نشانه الگوي کهن طریق از را او) 56 ،1375 هال،( محتوا بدون اشکالی چون هم و برگیرد در را انسان پیرامون جهان تواند می

  ). 231 ،1384 برونو،( برد فرو پیشین نسل جمعی ناخودآگاه دریاي به

 در معانی از جهانی تواند می ارجاعات نظام متداعی روابط از کند، ایجاد فرهنگی نظمی تواند می زیمل نظر به که عینی ینظم چنین

 و پایه معنا بنابراین. است تعلق حس از حاکی و وابسته سازي همان-این به است، روانی اي ویژه کار معنا «. کند ایجاد انسان پیرامون

 ،1391 ،زشولت نوربرگ» ( است او وجود معنادار تجربه انسان نیاز ترین بنیادي گفت توان می که چنان زدسا می بر را باشیدن اساس

 به دارد، وجود شهر در که مکان روح دیگر بیان به و گرفته بر در را انسان جهان معنایی الگویی کهن شهر یک در رو این از ).235

 هم هاي فرم گفت توان می لذا. دارد وجود وار اسطوره او تصاویر جهان و تاريرف هم هاي شکل در و بخشد می معنا انسان زندگی

 معنایی جهانی ارجاعات نظام طریق از دارند، شهر از کالبدي پیرامونی که حال عین در و دهند می شکل را انسان زندگی جهان رفتاري

 تولد هنگام از را انسان الگویی کهن صورت به که است انیرمزگ بافتی صورت به شهر فرم حالتی چنین در. اند داده شکل او براي نیز

شود و به  لذا پرسش اصلی در این تحقیق جستن به دنبال فرمی از شهر است که دیده می. کند می احاطه شهر در او تدریجی رشد و

فعلی شهر اردبیل را در ارتباط با زعم محققین ترکیبی از دو شهر اسالمی و مدرن است. از این رو محقق به دنبال آن بود تا شکل فرم 

  شهر اسالمی اردبیل بفهمد. 

  تحقیق روش



این مطالعه به جهت کشف فرم هاي شهر در بافت فعلی و قبلی آن صورت گرفت که تحقیق میدانی و طبیعت گرایانه بوده از طریق 

از طریق جمع آوري داده هاي میدانی  ). در این تحقیق305، 1390درك معناي محیط اجتماعی شهر اردبیل صورت گرفت (نیومن، 

مشاهده و جمع آوري تصاویر گویا در خصوص شهر اردبیل و هم چنین گفت و گو با مردم و مطلعین درباره شهر استفاده گردید. 

داده هاي تحقیق با نگاهی معناشناسانه از بافتهاي جدید شهري به کار گرفته 

  ل گردید. شده و بر اساس مفاهیم به کارگرفته شده تحلی

  مروري میدانی بر سابقه شهري اردبیل

بافت شهري اردبیل داراي 

فرمی مرکزگرا بوده که در 

این بافت هم اکنون نیز   اند. ها قرار داشته وسط شهر بازار، مسجد جامع و حمام

اي که در آن به عمل  به صورت زنده موجود است و علی رغم تغییرات گسترده

 1کند. شکل  البدي و ذهنی خود را در اردبیل ایفا میآمده است، همواره نقش ک

دهد. در آن زمان، مصادف با دوران قاجار،  میالدي) نشان می 1287محالت قدیمی اردبیل را در آغاز قرن سیزدهم هجري شمسی (

، چهار 1شش گانه دهند. این بافت شامل محالت اند، بافت مرکزي شهر را نشان می محالت قدیمی که با خطوط پر رنگ مشخص شده

دروازه قدیمی شهر، بازار و مساجد اصلی شهر بوده که بخشی از این آثار به جاي مانده و قابل مشاهده است. همچون شهرهاي 

شود که الگویی از ارتباطات اجتماعی اسالمی در آن ایجاد  اسالمی، نظمی مرکب از سلسله مراتب باز و بسته در این نقشه مشاهده می

عمومی و  ) و در آن حیات بومی و حیات مذهبی مد نظر قرار گرفته شده است. این امر شامل سه بخش عمومی، نیمه23 شده (دانش،

گیري  که عمدتا محل شکل "محالت"، "ها ها و سراي بازار، مساجد حمام"خصوصی بوده که به ترتیب از فضاي مرکزي شهر اعم از 

بخش عمومی از طرف میدان  1پیرامون محالت قرار داشتند، شکل یافته بود. در شکل که در  "خانه ها"روابط خردتر شهري بودند و 

یابد.  جلویی حیات بقعه شیخ صفی، که در سمت چپ نقشه مشخص است، شروع شده و تا دروازه قنبالن در شمال شهر ادامه می

شدند و چندین حمام و  جد، بازار و متعلقات آن میشود، شامل مسا تري که در زیر این مسیر و تقریبا مرکز شهر دیده می بافت متراکم

  مسجد در این فاصله قرار داشت.
                                                        

ی قاپو یا شیخ قاباغی اردبیل از قدیم االیام شش محله داشت به نامهاي طوي یا تابارف اوچدکان، پیرعبدالملک، گازران یا اونچی میدان، سرچشمه یا قنبلن و عال 1
  ).112، 1370، 2(صفري ج

  13 قرن آغاز در اردبیل نقشه-1 شکل
 )215، 1384 (امیري،



  

  

  

  

  

  

  

  

 دو در که است اصلی ي مجموعه دو شامل و است کرده حفظ اخیر هاي سال در را خود بافت نسبی بازسازي با اردبیل سنتی بازار

 گردیده طالفروشان بازار به تبدیل سط خیابان امام خمینی(ره) که کامالمجموعه تو این اکنون هم. دارند قرار خمینی امام خیابان سوي

 امر در نیز دارند، وجود شهر مرکزي نقاط به محصور فضاي در که پاساژهایی و شهر هاي خیابان حواشی از بخشی حال عین در. است

  . اند گرفته قرار ازارب دو بطن در اردبیل اعظم مسجد و اردبیل جامعه مسجد. کنند می مساعی تشریک تجارت

  

  

  

  

  

  

مسجد جامع اردبیل از 

دیرباز در خصوص 

هایی جایی براي  هاي اجتماعی علما نقشی محوري در شهر داشته است. به عالوه این مسجد با داشتن حجره آموزش، تجمع و فعالیت

بازار از جامع مسجد ورودي درب -2 شکل   

1 
احمد حاج سراي ورودي درب - 3 شکل  

اردبیل جامع مسجد - 4 شکل اردبیلی اکبر میرزاعلی مسجد -5 شکل    



درس  هاي  کالس برگزاري 

هم  بوده است.  حوزوي 

از  به عنوان یکی  اکنون نیز 

فرهنگی و   هاي پایگاه

دهد. آنچه در شکل نیز قابل مشاهده است، این نکته است که این بخش از فعالیت مذهبی در  مدرسه حوزه علمیه ادامه فعالیت می

داده است. این انسجام تا  ي زندگی روزمره مردم است، قرار گرفته و به آن انسجام می درون بازار که فصل مشترك و عمومیت یافته

رود، در  ي تاریخی خود مرکز فرهنگی سیاسی اردبیل امروزي نیز به شمار می اکبر که با سابقه ه مسجد میرزا علیجایی بوده است ک

قامت شهر اسالمی مرکزیت مسجد را به عنوان رکن اصلی شهر نگهداشته است. این هویت از روایت تاریخی این مسجد سرچشمه 

  گیرد: می

 متفرق از پس مردم داده، ها بلشویک علیه جهاد حکم خود سخنان با  1299 انآب 7 در اکبر علی میرزا که مسجد این در

 حتی و پرداختند نظامی مشق به قلعه جلوي در محالت مردان روز آن فرداي و دادند کشیک شهر در شبانه مسجد از شدن

 حتی ها بولشویک. شوند یم حمله ي آماده ها آن از گرفتن رژه از پس و جست شرکت کار دراین نیز اکبر علی میرزا خود

  )401 ،1370 صفري،( کنند می فرار نیز لنکران شهر از

 مسجد منظر با عطف ي نقطه عنوان به بوده که میدانی بخشید و می مرکزیت آن به اند که بوده مسجدي شامل اردبیل هر یک از محالت

 محلی بازاري وجود محله از عالوه به. به شمار رود )26 ،1382 کالن،( گرایی تجمع براي عمودي توانست سمبلی می و شده داده پیوند

. است برده می بهره محله اهالی هفتگی و روزانه مایحتاج رفع براي) 244 ،1367 زاده، سلطان به شود رجوه( کوچک دکان چند شامل

کیزه و تمیز بوده است (صفري، هاي پا ي محالت اردبیل حمام وجود داشته است و از این رو اردبیل مشهور به حمام تقریبا در همه

 است آمده میان به سخن باریکی هاي کوچه و میدان از تاریخی منابع ها در شهر اردبیل بر جا است. در ) که آثار این حمام 192، 1370

اگرچه . باشد می باقی ارمنستان و قاپو عالی اوچدکان، نملر، چون هایی مکان در باریک هاي کوچه از برخی که) 137 ،1370 صفري،(

 دار حیات هاي خانه کنار در را متراکم هاي آپارتمان که هستند مسکونی بافت در تغییراتی شاهد مسیرها این از حال حاضر برخی در

  دهند.  ها چندان خود را حفظ کرده اند که نشان از دیرینگی خود می است، با این حال امروز کوچه داده قرار

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

) 172، 1370، 1دهد (صفري ج ي دوم قرن سیزدهم نشان می ها در نیمه گانه، سایر محالت که شواهد از حضور آن محالت ششبه جز 

اند، مطابق با ساختارهاي محالت پیشین شکل گرفته و از میدانی بزرگ در جلوي مسجد  و به احتمال سالیانی پیش از آن جان گرفته

ي شهرسازي، سایر محالت نیز در اردبیل شکل  ابق همین الگو و از طریق بازتولید همین شیوهاند. مط ها بهره مند بوده مرکزي آن

اند، البته در خصوص محله جعفریه که قدمت آن  ي محالتی هستند که این الگو را عملی نموده نشان دهنده 10و9هاي  گرفتند. شکل

ي مدرن بوده است، رعایت این شیوه چندان که باید انجام نگرفته تر از محله سلطان آباد بوده و به احتمال قوي مقارن شهرساز کم

  است. 

روهاي کنار خیابان جاي گرفتند و به تدریج نقش بازار  پس از قرن چهاردهم و در پی احداث خیابان در شهرها، مراکز تجاري در پیاده

ي شهر به  نوساز و نواحی مناسب، منجر به تجزیه در حیات شهر تضعیف شد. در این دوره احداث و استقرار مراکز دولتی در بخشهاي

اي در هم شکست و فضاهاي مسکونی  هایی طبقاتی گردید. نقش عناصر مذهبی در فضاي کالبدي شهر تضعیف شد و نظام محله بخش

هاي جدید  بان). در اردبیل نیز خیا298، 1367زاده،  بدون توجه به فضاهاي آموزشی، خدماتی و عمومی الزم گسترش یافتند(سلطان

 "حمام کهنه"شود، بازار را از وسط نصف کرده و بسیاري از آثار قدیمی همچون نارین قلعه و  دیده می 3ي  چنان که در شکل شماره

ي آن نشان داده  نقشه 10ي بافت جدیدي گذاشته شد که که در شکل  ) از بین رفتند و مقارن با آن، شالوده193، 1370، 2(صفري ج

ن بافت حاصل امتزاج دو فرم مرکز گراي قبلی و مهندسی فعلی است. در این دو بافت که می توان به آنها شهرهاي شده است. ای

طوي مسجد میدان و محله -6 شکل اوچدکان مسجد میدان و محله - 7 شکل    

جعفریه محله مسجد  -9 شکل  آباد سلطان مسجد میدان و محله -8شکل    



مندي آنها در اقتصاد، سیاست و فرهنگ  اسالمی و مدرن ممزوج در هم گفت، بافت قبلی عالوه بر حفظ ارکان اصلی خود و نقش

  است. شهر، قالب بافت مدرن را نیز به سوي خود کشانده 

  تداوم بافت شهر سنتی در بافت جدید

دیده می شود، فرم بافت جدید به صورت تار  10همانطور که در شکل 

عنکبوتی درآمده است که علی رغم گسترش بیشتر شهر، این بافت به همین نحو 

ي مربعی و نه از نظم خاصی که تابع مراکز  در حال گسترش است. نه از هندسه

  خبري هست. صنعتی و تجاري باشد 

ي نقاط شهر همواره با بازار در حال شکل گرفتن است و آنها با فاصله  رابطه

دوري و نزدیکی به مرکز شهر یعنی بازار تمایز می یابند. در چندین سال گذشته 

هاي اصلی شهر جدید که عبارت از  تالش بسیاري شده است تا یکی از بخش

ن تمرکز رهایی بخشند که نتیجه بخش مراکز درمانی و مطب پزشکان است را از ای

هاي محله  نبوده است. مراکز طبی در همین بافت سنتی و عموما کوچه پس کوچه

تردد زیاد مردم به خاطر استفاده از خدمات پزشکی در  6سرچشمه و تاوار اختفا یافته و در خدمت بیماران هستند (در شکل شماره 

اند، با این که در  ها هنوز هم به همان شیوه قبلی باقی مانده بر این بود که برخی از کوچهاین مکان پزشکی مشهود است). اشاره قبلی 

توان گفت بخشی از مرکز شهر هنوز در  اند می هاي بافت تمرکز تغییر شکل پیدا کرده ها از شمول عقب نشینی حال حاضر بخشی از آن

  ها مانده است.  قید و بند اماکن این کوچه

گفته شد، به عنوان مرکز ثقل شهر اسالمی بودند و در اردبیل نیز چنین شرایطی حکمفرما بوده است. مساجد مرکزي که  مساجد چنان

اند و این حالت امروزه نیز باقی است. مسجد جامع اردبیل و مسجد میرزاعلی اکبر هم اکنون  شهر به عنوان مرکز فرهنگی شهر بوده

اند، گذشته از آن، این مراکز یکی از مراکز تأثیرگذار بر فرهنگ اردبیل  س علوم دینی دادهي خود را اختصاص به مدار بخشی از محوطه

هاي مردمی بوده است، اکنون نیز  طور که قبل از انقالب اسالمی یکی از ارکان شکل گیري حرکت اند. مسجد میرزاعلی اکبر همان بوده

، مصلی اردبیل در جوار این مسجد قرار گرفته و پایگاهی اساسی براي سازي در این شهر است. به عالوه یکی از مراکز اصلی فرهنگ

  شهر اسالمی است. 

  هشتاد دهه آغاز در اردبیل نقشه-10 شکل
 )192، 1384میري، (ا



ي اصلی خود  ها با وجود تغییراتی هنوز شاکله محالت، به خصوص محالت قدیمی، هنوز اعتبار خود را به جاي دارند و بخشی از آن

اگرچه به علت افزوده شدن ماشین و تغییر در نظام ارتباطات  را دارند. این مسئله چنان تأثیرگذار بوده است که محالت جدید شهر

اند از الگوي شهر اسالمی به سبک گذشته تأثیر بپذیرند، لکن این نوع نگاه به شهرسازي را در میادین جدید شهري به  انسانی، نتوانسته

ت جدید در انسجام دادن به رفتار مردم از اند. گذشته از نظام رفت و آمد شهري، محالت قدیمی و حتی محال سبکی دیگر اجرا نموده

  اند.   اند، موفق عمل کرده هاي مردمی هاي آشیلی که به عنوان آئین طریق پاشنه

ي مراسم  دهد. پس از جمع نمودن هزینه ها نظم می کنند و یکی از ریش سفیدان محله به آن مردم در مسجد تجمع می

 "رئیس محله"ها صورت گیرد، توسط  ست در شبهاي ایام محرم عزاداري در آنهایی که مقرر شده ا عزاداري از مردم، محله

 ي شوند در هنگامی که دسته از اهالی محله به اتفاق یکی از اعضاي هیئت امنا موظف می اي گردد. عده به اهالی اعالم می

درست در  ...ن پذیرایی نمایند رود، در مسجد مانده و از دستجات عزاداري میهما محله براي عزاداري به محالت دیگر می

لحظه اي که عزاداران محله در محله اي دیگر در حال عزاداري هستند، در یکی از این روزها نیز محله براي عزاداري به 

 ). 135 و134، 1390محمدپور و شاهی زارع، کند ( طرف راسته بازار حرکت می

اي عاطفی نیز به محله دارند. محله  ها وابستگی هایشان، آن یاري ا و همه عالوه بر نظم آئینی مردم در ایام عزاداري و حتی جشن

  چون وطن و یا مادري است که مردم هر لحظه به دنبال بازگشت به آن هستند و به نقل کریستوا، محله کورا است.  هم

ي خود آدم  عزاداري فقط در محله... هایم سربزنم  باشم و به هم محله اردبیلدر عید نوروز باید من هر کجا هم که باشم، ... 

  ... 2کنید (گفتگو میان دو شهروند)  ي منصوریه هستید پس چرا در جاي دیگري زندگی می می چسبد ... شما اهل محله

ي زبادي از مردم  ي زندگی هستند که تغییرات شهري در باب مسکن و ازدیاد جمعیت موجب رفتن عده ها نوعی وابستگی به محله این

هاي جدید شده و بازگشت در بخشی از مردم است که هنوز پایگاهی در محله دارند، برخی ساکنان این محالت نیز با توجه  به شهرك

شان  اند. با این حال بخشی از مردم در خانه هایشان قدیمی به افزایش قیمت و سخت بودن بازسازي و تراکم از این مناطق کوچ کرده

  اند شان را تعمیر اساسی نکرده ي طراحی مسکن هنوز خانه انهرغم تغییر روز زندگی کرده و علی

                                                        
ها و حتی معرفی خود با  مردم تعصب و تعلق به محله خود را در نامبسیاري از اهالی یک محله، مشتاق تدفین در آرامگاه مشرف به محله خود هستند و عموم  2

   خود همراه دارند. از این رو محله بیش از یک خاطره و بیش از مکان است.



  

  

  

شود.  ي قابل توجه، تقلیدي است که در ساختن محالت جدید از این محالت می اما گذشته از روح زندگی در محالت قدیمی، نکته

هاي قبلی الگوي شهري و  از طرح همانی که به صورت تقلیدي اما باید گفت این نوع ساخته شدن محالت جدید، نه به صورت این

اي  ترکیب آن با عناصر جدید شهري از قبیل میادینی که محل عبور و مرور مردم هستند و شکل گیري منظري است که به عنوان فلکه

 گر آن بخش از سبک جدید شهر اسالمی است که توانسته میثاق نشان 12و  11شکل شود.   براي مرکز تقاطع تردد شهري ایجاد می

ر کالبد جدید شهري رعایت نماید. این دو محله از محالت جدید و در عین حال مهم و پرجمعیت شهري هستند اجتماعی شهر را د

  . 3شوند هاي محالت شهر می که رفته رفته تبدیل به رکن

 2مود. در شکل شماره توان نقش محوري بازار را در شکل دادن به کالبد شهري اردبیل مشاهده ن یم  10با مرور بر شکل شماره 

پویایی بازار از وراي پویایی مسجد جامع قابل مشاهده است و این دریچه به عنوان زبان معمارانه شهر اسالمی هنوز در جان اردبیل 

ها که امري  هاي جدید طراحی مغازه ها و شیوه باقی است. در این قسمت نیز به زعم تغییراتی جزئی در شکل بازار و ایجاد درب

هاي فرعی آن هنوز به قوت  ها و بخش ي اصلی بازار به قوت خود باقی بوده و سراي یرپذیر و تأثیرپذیر از زمان است، اما شاکلهتغی

ي بازار  نماید و اکنون در حاشیه خود جان دارند. گذشته از مصادیق کالبدي، بازار شهر اسالمی هنوز به معتقدات اسالمی عمل می

  ي خیریه به فعالیت مشغول هستند.  و موسسه 4هاردبیل، چندین قرض الحسن

 جاي به شهر بافت در محالت و ها حمام سراهایش، و بازار مرکزي، مساجد چون هم اسالمی اصلی شهر در شهر اردبیل عناصر

 سال در سلهسل این از پس است، بوده شهر به قاجار دوران ي افزوده که عظمتش ي همه با  5قلعه نارین چون عنصري اما اند مانده

ي فعالیت مراکز اصلی شهر اسالمی در اردبیل، بخشی از  . گذشته از ادامه)197 ،1370 صفري،( است رفته بین از کامل طور به 1315

                                                        
ي پیوستن به گیرد و این مکان ساالنه محل قرار دانشگاهیان برا ي مسجد قدس انجام می بیش از چند سال است که بسیاري از تجمعات عمومی شهر در آستانه 3

  مسجد امام علی (ع)ها شده است.  پیمایی راه
  نمایند. در اردبیل انجامید که هنوز به همان قوت فعالیت می هاي مهدیه، نبوي و .. بعد از انقالب اسالمی حرکت مردمی به تأسیس قرض الحسنه 4
) وجود دارد. هم اکنون نارین قلعه اردبیل 296، 1367شهر نائین هم (سلطانزاده،  نارین قلعه به عنوان مرکز فرماندهی شهر از زمان قاجاي طراحی شده بود و در 5

  .اختصاص به مراکز اداري یافته و اثري از قلعه پیشین در آن نیست به جز نامی که بر زبان بخشی از مردم جاري و یا در کتاب ها نوشته است

   فرهنگ هکفلمسجد امام علی(ع)،  - 12شکل  قدس هکفل و مسجد محله، - 11شکل



اند. اما باید گفت نظام شهر اسالمی توانسته  ها و اماکن قدیمی به صورت میراث فرهنگی نگه داشته شده هاي قدیمی مانند حمام مکان

  رایط مدرن نیز نسبت تجاربی در خلق الگوي جدید داشته باشد.است در ش

  گیري نتیجهبحث و 

آمده است. با آغاز دوران پس از  ) به شمار می16، 1370، 1شهر اردبیل از مشهورترین شهرهاي آذربایجان در عهد ساسانی (صفري ج

ي این دوران متأثر شده است که آثار به جاي مانده در این  ي این شهر نیز از شهرسازي ویژه چون سایر شهرهاي ایران شاکله اسالم هم

اي در این سرزمین بوده است تا خانه، آبادي و شهر را بسازد و این راه و رسم  گویا راه و رسم ویژهباشد.  شهر گویاي این شکل می

تغییر قرار گرفته است، با این حال خوش  ي شهرسازي متناسب با ابزارهاي مدرن دست رویه اگرچه در دوران مدرن از طریق هجوم بی

دهد در شهر اردبیل، بافت مدرن خود را در بستري جاي داده است که شهر اسالمی از گذشته براي او  مشاهدات این تحقیق نشان می

کشی و تغییر  ها را دونیمه و منفک کند و برخی آثار باستانی را به سبب خیابان ایجاد نموده بود. شهر مدرن توانسته است برخی بافت

نیز  نیمی خود را همچون زبانی در جان نگه داشته و این الگوي مدرددر ارتباطات انسانی عوض کند. با این حال شهر اردبیل بافت ق

دهد که زبان گسترش شهري خود را از شهر  ي آن خود را وفق داده و صورت کنونی شهر از امتداد بافت تلفیقی می بر اساس شاکله

گردند که  هایی می و دوسرتیو در شهر به دنبال خاطره و حکایت افتد؟ بنیامین اما این برگرفتن چگونه اتفاق میفته است. اسالمی برگر

ها روح شهر نیز  توان به این خاطرات و حکایت و به تعبیر هایدگر می )198، 1390(تانکیس،  در جاي جاي آن قرار گر فته است

ي اعمال قدرت  داند که جاي جاي فضا بر آدمی وارد می کند. از نظر او فضا عرصه درتی میگفت. اگرچه این روح را فوکو، در ق

کند. تعبیري هم گاستون باشالر در خصوص  اي است که فضا به انسان عرضه می است و به بیانی دیگر کنش متقابل معطوف به معنی

ها به انسان  ي از آن ول از طریق تصورات ناخودآگاهانهحس هندسی فضا دارد و آن حسی است که در هر جایی از فضاي زندگی معم

بر  الگویی دهد. شهر اسالمی اگر همچون بستري در نظر گرفته شود که به تعبیر پیاژه همچون زبانی و به صورت کهن دست می

نقطه جاري است. ها از هر  شود، روح حاکم بر اردبیل بوده و از طریق تصورات مردم و در خاطرات آن شناخت انسان محاط می

دهد. فضاهاي  بازگشتن به محله، شهر و جستن زندگی در پیرامون فضاي آشنا به انسان است که بر تصور او از ساختن شکل می

هاي ایجاد  گیرند، اما نمونه می نظمی مدرن شکل  ي شهري و بی سان الگوي مدرن و به نوعی ویرانی تجربه جدید، اگرچه در دام بیگانه

ي دو دهه، از خلق شدن شهر مدرن در بستر شهر اسالمی و خاطره سان و موثر بودن  جعفریه، قدس و  فرهنگ به فاصله چون شده هم

فضاي مدرن همچون سنتزي است که در قبال تز شهر اسالمی اردبیل شکل گرفته است و گویند.  این الگو بر الگوي مدرن سخن می



وي مدرن در شهر اسالمی است. با این حال، سخن از بی نظمی مدرن و پریشانی شهر هم ماند، ادغام الگ لکن آنتی تزي که به جاي می

نظم مشهود نیست و باید گفت شکل گرفتن شهر مدرن اسالمی الگویی تز چندان که باید داراي   توان گفت این آنتی نابجا نبوده و می

بازار، محالت و به خصوص محالت جدید شهري و مساجد در  مندي کند و شاهد این الگو، نقش است که اردبیل فرایند آن را طی می

  باشد.  شهر معاصر می

دهد و بر زبان شهري آن قالب  چون کهن الگویی است که به سان زبان نسل جدید شهري را شکل می باید گفت بستر شهر اردبیل هم

نتی شکل گرفته است و به مهارتی شدن شهر ي شهر س اي است که در ادامه دهد و به تعبیر ارسطو، شهر مدرن، همچون تخنه می

کند و درنهایت این  داراي شخصیت شهر اسالمی بوده و قدرت خود را بر نظم خودآئین مدرن اعمال میانجامد لکن شهر جدید  می

توان گفت  ي این نوع فرم شهري می ي اشاعه دهد و با مطالعه زبان و کهن الگوي شهري است که فرم خود را به شهر جدید اشاعه می

ي فضاي شهري اردبیل است. کهن الگوي شهر اسالمی زبانی است که شهرهاي  شهر اسالمی همچون کهن الگویی براي توسعه

وکنار شهرها و تصوراتی از محله و مساجد در ناخودآگاه   چون بستري زبانی، خاطراتی منقول از گوشه کشورهاي اسالمی آن را هم

  انجامد. در شهرهاي ایران می "شهر اسالمی درنم"جمعی است که به ساخته شدن 
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