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 وزارت كشور

 استانداري اردبيل

 و تحول اداري دفتر برنامه ریزي، بودجه



 :دهیچک

 یخیآن، به سبب موقعيت استراتژیكی ،دردوران مختلف تار یداشت که استان امروزه  اردبيل ونواح دیترد دینبا

منابع نه تنها در ینواح نیکه ا یبرخوردار بوده است.به طور یواقتصاد ی،مذهبی،فرهنگیاسيس ژهیو گاهیاز جا ،

 زينازاسلام و شيدردوران پ ینواح نیا نينبوده ،بلكه ساک یخیتار زي،ازمناطق حادثه خ یخیوتار ییايجغراف

، سرنوشت ساز به شمارآمده و این امر خود دليل آشكار برجایگاه مهم فرهنگی  یخیتار عیبعد ازاسلام، در وقا

،  لياردب یمناطق  در دوران  مختلف تاریخی ، می تواند باشد . به طوری که مرکز استان کنون نیو تمدنی ا

را دردوره ی اسلامی به عهده داشته و تا قرن چهارم هجری ، اردبيل هنوز  آذربایجانمحوریت مرزبانی ایالت 

 .یان بوده استبزرگ ترین و مهم ترین شهر آذربایجان ، مرکز ایالت آذربایجان و قرارگاه لشكر

سدههای نخستين اسلامی ،به نام های دانشمندان و بزرگانی از اردبيل بر ميخوریم که نه تنها  گر،درید یازسو

، از حافظان قرآن، در مراکز خلافت اسلامی "بوجعفر بن محمد اردبيلی"در اردبيل بلكه برخی از آنان همچون 

واحد بكر عبدال"و "الاردبيلی ابن موسی بابوالحسن یعقو"به نشر علوم اسلامی پرداخته و بعضی دیگر همچون 

و  یمذهب یاصل ز،خاستگاهي، در قرون سوم وچهارم هجری، از علماء و معلمان به نام بغداد بوده اند. ن"یورثان

قش ، ن ليدر دوران حكومت به اردب یپادشاهان صفو ژهیبوده و به جهت توجه و ليهمانا اردب انیصفو یاسيس

 فایا یاسلام یگرکشورهایو د رانیدرا یعيش یها شهیاند زيون یعلوم اسلام سعهرا در رشد وتو یمهم وموثر

 .کرده است

 ،یذهبم ،یاسيآن با آن سوابق س یو نواح لياردب گاهیجا ژهیو یوپژوهش یعلم یگمان ، بررس یحال، ب نیا با

مجموعه  کیدرکشور و جهان، در یعيش یها شهیاند زيون یدر رشد وتوسعه علوم اسلام یواقتصاد یفرهنگ

،ضرورت  یبرجسته  استان شگرانو پژوه دياسات یاریو یکران خداوند یب اتینمود،لذا،با عنا یم یضرور اريبس

 یدرمجموعه حاضرمورد بررس ،یخیجامه عمل به خود گرفت وجوانب گوناگون آن دردوران مختلف تار ادشدهی

ه را درقالب مجموع نیا ميآن ،بتوان ليتكم زيون قيدق ینيبا بازب هندیاست،درآ ديقرارگرفت .ام یو پژوهش یعلم

 .میيصاحبان علم دراستان وکشور نما میکتاب چاپ و تقد

دولت  ،مغان، نانید ،خرمیلياردب ل،محققياردب ،دانشمندانیاسلام ل،علومياردب جان،استانیآذرباواژه ها:  دیکل

 .،قفقازیلياردب نیالد یصف خيش ،بقعهیعيش یها شهیعه،انديه،شیصفو
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 :بیان مساله -9-9

بر اساس تحليل و بررسی اسناد و منابع  ،تدوین تاریخ استان اردبيل از دوران پيش از تاریخ تا دوره ی معاصر

تاریخی، هدف اصلی تحقيق حاضر است تا در نهایت با بررسی کليه ی اسناد، به شناخت کامل و دقيق تاریخ 

استان، با رفع شبهات و ابهامات موجود دست یابد و نتيجه پژوهش را در اختيار محققان و عموم مردم قرار 

مه که امروزه، شامل سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبيل کنونی است. دهد. آذربایجان به معنی عام کل

همراه با نواحی پيرامون خود و دیگر مناطق مربوطه همانند دوران پيش از اسلام، در دوران اسلامی به خصوص 

فی مختلاز مراکز مهم تحولات سياسی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بوده و حوادث  هم از قرون نخستين اسلامی

از قرون نخستين تا عصر حاضرمی توان گفت که، خطه  ،در این نواحی به وقوع پيوسته است. بر همين اساس

این نواحی آثار سياسی، اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته که  براعراب مسلمان  پس ازسلطه ی آذربایجان 

ظهور دانشمندان متعدد از این خطه و  توسعه ی علوم اسلامی در قالب رشته های مختلف علمی و به تبع آن،

نقش آنان در ایجاد آثار علمی و آموزش علوم اسلامی و نيز ایجاد مراکز آموزشی، از مهم ترین پيامدهای ورود 

بوده است. که در این طرح تلاش خواهد به معنی خاص کلمه و اردبيل  به معنی عام کلمه  اسلام به آذربایجان

د و تكامل علوم اسلامی در رشته های مختلف، که در واقع اردبيل توانست با ایجاد شد، به نقش اردبيل در رش

به  آن مربوط تاثيرگذاری زمينه مناسب در رشد و گسترش این علوم و با وجهه بخشيدن به تشيع، که زمان 

 باعث تبيين و رشد و گسترش یافتن مسئله تشيع در جهان اسلام شود.  ،دوره صفویه در اردبيل هست

در دوران طلوع صفویه، سرزمين اردبيل توانست دو خدمت بزرگ بر این کشور  و در تاریخ گذشتهدراین راستا،

 داشته باشد:



. این که توانست از کشوری که بخش های آن از هم جدا و با هم در حال اختلاف و در گيری بودند، یک 1 

صفویه و بعد از دوران سلجوقيان، ایران کشوری  کشور متحد ، بزرگ و مقتدر به وجود آورد. چون قبل از طلوع

 بود که هر بخشی از آن آهنگ جداگانه ای را می نواخت و از عزت و عظمت ایران در آن دوران ها خبری نبود

این عزت را صفویه به ایران دادند. و صفویه از اردبيل طلوع کردند و خاندان عرفای مجاهد و مبارز یعنی اولاد  و

اردبيلی توانستند این زمينه را به وجود آورند تا فرزندان آنها ایران را به همه عالميان در  "ینصفی الد"شيخ 

 دنيای آن روز به صورت متحد، مقتدرو عزیز و سربلند و پيشرفته معرفی کنند. 

. عاملی بود که در واقع پشتيبان معنوی عامل اول محسوب می شود، یعنی احيای مذهب شيعه، مذهب اهل 2

مردم همين دیار، با نام اميرالمومنين، با نام امام حسين، با نام شهدای  پست و ارادت به خاندان پيامبر. بي

کربلا، با نام ائمه معصومين توانستند، یاد اهل بيت و آئين مقدس اسلام و فقه و اصول اسلامی را در ایران مستقر 

این اقتداری بود که از معنویت، از دین و از تعاليم کنند و کشوری یک پارچه ، محكم و مقتدر به وجود آورند. 

اهل بيت به وجود آمد و بزرگانی که در این مدت، در طول چند قرن در اردبيل پرورش پيدا کرده اند، ادامه 

اه اصلی خاستگ بنابراین،دهنده همين خط مستقيم بودند تا بتوانند تشيع را در دنيای اسلام معرفی کنند. 

 نهضت تشيع در کشور، شهر اردبيل است و مردان بزرگ و چهره های بر جسته آن در قرن پيدایش و پرورش

ا ه دوازده امامی  بنقش بسيار اساسی در شكل گيری اندیشه های نخستين دولت شيعهشتم تا دهم هجری ،

 ر عهدهدر جهان ایفا کرده، و مسئوليت و رسالت این زمينه سازی را در طول تاریخ ب ویژگی های خاص خودش

مرداد به روز اردبيل در تقویم ملی شده است.  چهارمداشته اند. که همين امر امروز، منجر به نام گذاری روز 

 با پایه ریزی،اردبيلی پس ازدو قرن تلاش، مجاهدت و مبارزه  "صفی الدین"غيور مردان اردبيل، همچون شيخ 

در کشور شدند که آثار برکات آن تا به امروز نه  افكار تشيع در اردبيل موفق به پی ریزی دولت مقتدر شيعی

تنها به ایران بلكه به قلمرو مناطق شيعه نشين خاورميانه نيز حياتی دوباره بخشيده است. رسميت یافتن تشيع 

یكی از رویدادهای دینی و مذهبی برجسته ای بود  ،ه.ق( توسط اخلاف شيخ صفی الدین اردبيلی709در سال) 

نهایت همه این در ات قوی و کشمكش های چندین و چند ساله را در پس خود داشت که که رودی از جریان

 ه اثنی عشریها و مبارزات به ظهور و طلوع خورشيد تشيع در اردبيل به عنوان خاستگاه مذهب شيع مجاهدت

، ظامی بودمنجر شد. اردبيل به عنوان شهری درازای تاریخ که دارای سابقه طولانی در عرصه روابط تجاری و ن

به عنوان جهاد گر مذهبی به کشورهای مجاور همانند داغستان و گرجستان حمله ان توانست از دوره صفوی

قرون نهم ودهم برد که در نهایت نتيجه همين حملات باعث ورود مذهب تشيع به این مناطق شد. اردبيل در 

، نجف و کربلا در آمد که اگر هم از لحاظ مذهب تشيع در ردیف مناطق اسلامی و شيعی همچون مكههجری 

همه در نتيجه چهارچوب  دینی  ،و غيره نام می برند  "دارالعرفان "، "دارالارشاد"های  اکنون از اردبيل به نام

برقراری مذهب تشيع و  کانون مهممی توان اردبيل را به عنوان اولين ،و شيعی این استان است. بنابر این 

 به سایر کشورهای اسلامی مطرح کرد. جریان دادن و وارد کردن آن 

 



 :فرضیات و سوالات تحقیق -9-2

 :سوال های تحقيق -الف

 پيشينه ی تاریخی استان اردبيل از دوران پيش از تاریخ تا دوره ی معاصر چيست؟

 کدام مقاطع تاریخی بوده است؟اردبيل  استان کنونی نقاط عطف تاریخی در 

 تاریخی چگونه بوده است؟ وضعيت استان اردبيل در مقاطع حساس

 :فرضيه های تحقيق -ب

از اهميت زیادی برخوردار بوده و  ،موقعيت خاص جغرافيایی و استراتژیک، در طول تاریخ سبباردبيل به 

دوره ی ساسانی، قرون نخستين اسلامی و دوران صفویه از مهم  وحوادث مهم تاریخی در این منطقه روی داده 

 نطقه است.ترین مقاطع تاریخی این م

 

 :اهمیت و ضرورت تحقیق -9-9

ترین ضرورت های مطرح شده در این طرح، تجزیه و تحليل چگونگی علوم اسلامی، شامل رشته های  از مهم

، و نيز دانشمندان و صاحبان ونواحی آنمختلف علمی و شيوه های آموزشی موجود در مراکز آموزشی این شهر

ین دوران که بی گمان از نواحی مهم دنيای اسلام در این مقطع زمانی در ا ومناطق مختلف آن علم در اردبيل

بهره مندی از یافته های به دست آمده در راستای بهبود و توسعه ی هر چه بيشتر بی گمان،بوده است. و 

اندیشه ها و شاخه های علمی قدیم و جدید و رشد و گسترده کردن آن در سایر مناطق لازم و ضروری است. 

ه احياء و شناساندن پيشينه و هویت ملی مردم در هر کشوری از ضروریات و بایسته های فرهنگی، و امروز

با توجه به شيوع هویت زدایی و تحریف تاریخ در عصر حاضر، ضرورت این موضوع  و سياسی و اجتماعی است

ل ل که بنا به دلایاردبي کنونی در مورد منطقه ی آذربایجان و استان ،به ویژه بيش از پيش آشكار می شود

 سياسی، مورد هجمه ی تحریف و تاریخ سازی توسط معاندان و مغرضان قرار گرفته است. 

 

 

 :بیان اهداف تحقیق -9-4

تدوین تاریخ استان اردبيل از آغاز تا دوره ی معاصر بر اساس بررسی و تحليل منابع و اسناد تاریخی، هدف 

 . استاصلی تحقيق حاضر 



 :تحقیق ی پیشینه -9-5

و نتایج آن به صورت کتاب منتشر  صورت گرفتهاردبيل  کنونی  در حوزه ی تاریخ استانپژوهش ها برخی 

 له. از جمستاغلب آنها یكی از مقاطع تاریخی استان و یا شهر اردبيل را مورد توجه قرار داده ا ولكن؛ شده است

تاليف  "تاریخ اردبيل و دانشمندان آن" ،کتاب ؛جلدتاليف بابا صفری در سه ، "اردبيل در گذرگاه تاریخ" آن ها:

 "لتاریخ انقلاب اسلامی در اردبي" ؛تاليف صياد نوری "تاریخ اردبيل در عهد قاجار" ؛فخرالدین موسوی ننه کران

وضعيت فرهنگی اردبيل براساس تراجم رجال ازقزون نخستين اسلامی تاقرن دهم هجری  "؛تاليف علی درازی

اوضاع جغرافيایی وتاریخی مغان دردوران اسلامی )پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ " ؛،فاطمه جعفرنيا"

هردو ، "در قرون نخستين اسلامى اوضاع فرهنگى آذربایجان، ارّان و ارمينيه"نيز،،" وتمدن ملل اسلامی(

تحقيات انجام شده در این زمينه با وجود قوت هایی که داشته اند، شایان ذکراست، و....سيدمهدى جوادى از

اغلب فاقد رویكرد علمی و پژوهشی در بررسی و تحليل منابع و اسناد و همچنين فاقد جامعيت در پوشش 

 کامل تاریخ اردبيل ازدوران پيش از تاریخ تا معاصر بوده اند. 

توجه به موضوع آن به صورت کتابخانه ای روش پژوهش با :قیچارچوب و مبانی نظری تحق -9-6

است که پس از گردآوری اطلاعات به صورت فيش برداری ازمنابع مرتبط، مورد تحليل و بررسی قرار می گيرد 

 دورهاساس و در نهایت به صورت موضوعی بر 

 های مختلف تاریخی تدوین می گردد. 

 

 :مدل تحلیلی تحقیق -9-7

 تحليلی –توصيفی 

پژوهش و مراحل روش  -9-8

انجام طرح ) دلیل انتخاب این 

 :روش(

روش پژوهش با توجه به موضوع آن، 

خانه مطالعات کتابپایه تحليلی بر  -توصيفی

 ای خواهد بود. 

فنون و ابزار گرد آوری  -9-1

 : اطلاعات



 فيش برداری از منابع و اسناد تاریخی و تحليل و بررسی یافته ها بر اساس موضوع تحقيق 

)انگلیسی، عربی، ترکی  عثمانی ، ترکی  خارجی مهم ترین منابع و مآخذ فارسی و-9-90

 آذربایجانی(:

 دایره المعارف تشيع،تشيع)سيری در فرهنگ وتاریخ تشيع(؛ ، "الفتوح"ابن اعثم کوفی، ابو محمد احمد، 

وج مر"علی بن حسين، ، ابو الحسن  مسعودی ؛  سليم ،زیرنظر مصطفی مير"(1)جلد ب دانشنامه جهان اسلام"

وضعيت فرهنگی اردبيل براساس تراجم رجال ازقزون نخستين اسلامی تاقرن دهم  "؛الذّهب و معادن الجوهر

)پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ "اوضاع جغرافيایی وتاریخی مغان دردوران اسلامی" ،فاطمه جعفرنيا؛"

ی الشهرستان؛"اخبار الطّوال"وری، ابو حنيفه احمد ابن داود، الدّین ؛وتمدن ملل اسلامی(،سيدمهدی جوادی قوزلو

 نظر ،زیر"( 11دائرة المعارف بزرگ اسلامی )جلد" ؛"الملل والنّحل"ق( ،ابوالفتح محمدبن عبدالكریم،845)م

فرق "نوبختی، حسن بن موسی، ؛"بابک خرّم دین دلاور آذربایجان"نفيسی، سعيد،  ؛کاظم موسوی بجنوردی

 تاریخ، حمدالله،نزهة القلوب ؛  مستوفی؛  عقوبیيخ الی، ابن واضح   تار ق(254عقوبی)ميش؛ ال1262، "الشّيعه

های باسورث، کليفورد ادموند، سلسله  ؛ایران پژوهش کمبریج، )از اسلام تا سلاجقه(، به کوشش ر.ن.فرای

ق( ، عبدالرحمن بن محمد،العبر و دیوان 505)من ابن خلدو ؛اسلامی  جدید راهنمای گاهشماری و تبارشناسی

 ؛ق( ، عزّالدّین ابوالحسن علی بن محمد؛الكامل فی التّاریخ  620)مابن اثير ( ؛تاریخ ابن خلدونالمبتداوالخبر...)

ق(، 288بلاذرى)م ؛،سيدمهدى جوادى "در قرون نخستين اسلامى ارمينيهاوضاع فرهنگى آذربایجان، ارّان و "

 ،کامل سلمان،الجبوری  ؛؛دانشمندان آذربایجان علی محمد تربيت، ؛احمد بن یحيى بن جابر، فتوح البلدان

(،کشف الظنون -ق1069م -)کاتب چلبی حاجی خليفه، ؛م2002معجم الادباء من العصرالجاهلی حتی سنة "

( ، الارشاد فی معرفة علماءالحدیث  ق446الخليلی القزوینی ، الخليل بن عبدالله )م؛لكتب والفنونعن اسامی ا

ق( 622الرافعی القزوینی)م،دیهيم، محمد، تذکره شعرای آذربایجان ؛دانشنامه ایران واسلام،علمی و فرهنگی ؛

ن ابونصرعبدالوهاب بن عبدالكافی، ق( ، تاج الدی991؛السُبكی)عبدالكریم بن محمد،الّتد وین فی اخبارقزوین ؛

ق( ، شمس الدین محمد ابن عبدالرحمن ،التحفة اللطيفه فی تاریخ 702طبقات الشافعية الكبری ؛السّخاوی)م

ق( ، ابوالقاسم حمزه بن 429)م سَهمی؛ ق(،عبدالكریم بن محمد،الانساب862السمعانی )مالمدینة الشریفة ؛ 

 اصغر و شاهمرادی مسعود سيد ،"ق( . ه 592-780قراقویونلوها ) تشيع  " ؛،تاریخ جرجان  یوسف ابن ابراهيم

،الّذریعة الی تصانيف  (،شيخ آقابزرگ ق1257الطّهرانی)م صفری، بابا؛اردبيل در گذرگاه  تاریخ؛ منتظرالقائم؛

ق( 1057-1022) العكری )ابن العماد( الحنبلی الدمشقی ؛عزتى، ابوالفضل، آموزش و پرورش اسلامى ؛الشّيعة

 993 - محمد، بن احمد اردبيلی، ؛مقدس،شهاب الدین عبدالحی بن احمد، شذرات الذّهب فی اخبارمن ذهب

 ؛ق(، محمد بن احمد، رحلة المقدسى )احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم(298مقدسى)م ؛ الشيعه؛ حدیقه ،.ق

،تاریخ اردبيل  ش؛موسوی ننه کران1299، ،9و4موسوی بجنوردی ،دایرة المعارف بزرگ اسلامی،جلدهای

؛دانشنامه ایران  ،احسان شاطر یار؛ وکيليان، منوچهر، تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران؛ودانشمندان آن



مزاوی، ميشل، پيدایش دولت ق( ، شهاب الدین بن عبدالله،معجم البلدان ؛ 626؛یاقوت حموی)م8واسلام،جلد

  و... صفوی، ترجمه یعقوب آژند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری: -5

گذشته از  پيشينه ی تاریخ سياسی،مذهبی،فرهنگی واقتصادی اردبيل ونواحی آن و مرکزیت این شهر ازپيش 

ق( برآذربایجان به معنی عام کلمه ،اردبيل نه تنها خاستگاه 684از اسلام تا دوره ی ایلخانی)ح

ق(، به عنوان صاحبان حكومت نزدیک به دو قرن ونيم بر ایران بوده اند،بلكه ،دردوره 1145-709صفویان)حک

ی پادشاهی این دودمان هم،اردبيل و نواحی آن به عنوان پایگاه اصلی شاهان صفوی درتحكيم حكومت ونيز 

ده ورهای اسلامی، مورد استفارشد وتوسعه علوم اسلامی وشيعی وهمچنين اندیشه های شيعی درایران ودیگرکش

 فصل پنجم

 نتیجه گیری و پیشنهادات



آنان قرارگرفت و اردبيل ونواحی آن با شایستگی توانست دراین زمينه ها ایفای نقش نماید.دراین راستا،بررسی 

های علمی و پژوهشی ،که درمجموعه حاضر پيرامون موضوعات یادشده صورت گرفت،نشانگر تاثيرگذاری مهم 

رکزیت این نواحی دردوران  برخی دولت ها ویا حكم رانان شيعی اردبيل ونواحی آن به طرق مختلف ازجمله م

 - 266 حک(،دولت آل ساج ) ق811- 220)حک  مذهب پيش از ظهور صفویان همچون ،دولت آل مسافر

)حک  (، قراقویون لوهاق 916-902حک:،اولجایتو حكم ران ایلخانی)ق( 445-222 )حک(،آل بویه ق 215

رجسته درعلوم اسلامی وشيعی در دوره های مختلف تاریخی ازقرون نخستين ( ،ظهور دانشمندان بق592 -950

اسلامی تا دوره معاصر،ریاست و زعامت برخی دانشمندان اردبيلی همانند محقق اردبيلی دربرخی دوران  تاریخی 

يد بر حوزه ها ومراکز علوم اسلامی وشيعی درجهان اسلام و... ،در موضوعات مورد اشاره  بوده است .و ام

است،درآینده ،این موضوعات بيش ازاین و با گستره بيشتر مورد بررسی های علمی و پژوهشی قرار گيرد تا 

 دیگرزوایای  موضوعات بيش ازپيش برعلاقه مندان آشكار گردد.

 


