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 وزارت كشور

 استانداري اردبيل

 و تحول اداريبودجه دفتر برنامه ریزي،  



 چکیده-1-1
مطالعات تاریخی به منظور احیا و شناساندن پیشینه و هویت ملی مردم در هر کشوری از ضروریات و 

 زدایی و تحریف تاریخ در عصر حاضر،با توجه به شیوع هویت که است سیاسی و اجتماعیهای فرهنگی، بایسته

یخی ی تارخصوص در مورد سرزمین پهناور ایران با سابقهه شود؛ بضرورت این موضوع بیش از پیش آشکار می

میان دارد.  ی آذربایجان و استان اردبیل که اهمیت ویژه و موقعیت خطیری در ایندرخشان و خصوصاً منطقه

هن ای و بررسی اسناد و منابع کُاساس مطالعات کتابخانه کوشد برتحلیلی می -پژوهش حاضر به روش توصیفی

های مختلف تاریخ سیاسی و اجتماعی استان اردبیل را به صورت مستند و علمی بررسی، تحلیل تاریخی، دوره

 و تدوین نماید.
 

سوار، آباد، بیلهگرمی، پارس دینان، ارس،برزند، خرّم باجروان، ورثان، غان،اردبیل، اسلام، دانشنامه، م کلید واژه:

 انگوت، ارشق، شاهسون، بالهارود، خروسلو، اصلاندوز.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل اول                                 

 کلیات تحقیق                                   
 

 

 

 

 پیشگفتار-2
 الله الرّحمن الرّحیمبسم 

 

َماََُِِموَاِ"  ااَََِِِ ََِِْ وًَ.ااَْ نَ اَِ  َواعِنَِِ؟  ناَ ََُْم  ي  اَ ُموونِ اَّ  وَاَب ناءم اَ َِماََُِِِ؟ اَْ نَ اَ ََواعِنَِم وَاَب ناءم اََ 

، همانا در روزگاران گذشته و" ا"ینَ ا سمنَنَ اَ ممو سَلِأمواَط ََ ینَ وَاَ نَِْیاِ ذْنَ قَتَلواَاَ  اَ ساِاَْ نَ اَص حابم مَدائِنِ اَواَ 

جایند ک فرزندان فرعونیان؟ کجایند فرعونیان و فرزندان عملاقیان؟ عِمْلاقیان و کجایند برای شما، پنداست،

 –(ع)علی امام)"ندند...رارا می سنت فرستادگان خدا کشتند و پیامبران را شهرهای رسّ بودند؟ مردمی که در

 (128 خطبه -البلاغهنهج

 و هزار 11به نام یکی از شهرهای کهن آن و با مساحتی حدود  استانی که امروزه با یازده شهرستان و

های مهم فرهنگ و تمدن ایران و اسلام به شمار کیلومتر مربع به اردبیل شهرت یافته، یکی از کانون 359

ها و مناطق دیگر این استان به سبب موقعیت استثنایی طبیعی شهرستان مرکز و نیزرود. اردبیل به عنوان می

ز و سبی سری علم و هنر را به این خطهگران عرصهگران و تلاشتوجه جدی حکومت باز و استراتژیکی از دیر

لف وران مختجایگاه مهم فرهنگی و تمدنی منطقه در د تاریخی جلب نموده است و این امر خود دلیل روشنی بر

ی اسلامی بر دوره که مرکز استان، محوریت مرزبانی ایالت آذربایجان را دربه طوری ،تواند باشدتاریخی می

مرکز ایالت و قرارگاه  ترین شهرترین و مهمعهده داشته و حداقل تا قرن چهارم هجری، اردبیل هنوز بزرگ

 لشکریان آذربایجان بوده است.

ی پیش از اسلام و نیز به عنوان بیل به عنوان بخشی از آذربایجان ایران در دورهبر همین اساس استان ارد

ی بعد از اسلام، همچون سایر مناطق کشور، یکی از مراکز مهم ای از سرزمین پهناور اسلامی در دورهپاره



های فیلکشف فسیل بقایای  و در این راستا، گذشته از ساز ایران و جهان بوده استخیز و تمدنفرهنگ

کشف  و "موغان -تمدن تالش" ،دشت مغان پیش سال میلیون حدود دودار( های پشماجداد فیلکواترنری)

نواحی مختلف  ها وشهرستان ق.م( در 51 -211آهن) ح ق.م( و211-1311عصرهای مفرغ)ح  مهمی از آثار

آن به  سیسأانتساب ت و "مقدس شهر"به معنی  "آرتاویل"ارتباط وجه تسمیه اردبیل با واژه اوستایی  استان،

های سومری، کیانی، اشکانی، سلوکی و و نیز زمان پیدایش شهر به دوره یکی از فرزندان حضرت نوح)س(

از پادشاهان ساسانی و  "نرسی"ی مغان به روحانیون زرتشتی نیر به انتساب منطقه ساسانی و همچنین،

ها اثر تاریخی در ق( و وجود ده 454-981بویه)حکلآ ی، حاکم منطقه در دوره"پیلسوار"سوار به بیله

سوار، لهو بیاصلاندوز  سرعین، ،باد، نیر، نمینآشهر، خلخال، گیوی، گرمی، پارسهای اردبیل، مشگینشهرستان

تمدن بشری در طول تاریخ بوده و برخی از شهرها و  اهمیت این استان از نظر فرهنگ و دلایل روشنی بر

ای را در منابع ورثان، باجروان، برزند، وراوی، فیروزآباد و...، جایگاه ویژه همچون اولتان،مناطق این استان 

، "لآرتاوی"، "اردویل"که اردبیل با عناوینی همچون . به طوریاست تاریخی و جغرافیایی به خود اختصاص داده

 ، نظر بسیاری از"آردپیل" ،"اندرآباد" ،"آذر بهمن" ،"فیروز آباد" ،"باذان فیروز"یا  "بادان پیروز" ،"اردویت"

ل این سرزمین همچون فردوسی اوّ نیز برخی شعرای طراز ی قبل و بعد از اسلام ودانان دورهمورخین و جغرافی

 ( را به خود جلب نموده است.ق 411طوسی)م 

ذربایجان در بین شهرهای آ م( 884-ق.م 851ی اشکانی)حکدوران پیش از اسلام به ویژه دورهاردبیل در 

همین اساس، با فتح اردبیل به  ی اعراب مسلمان مقر مرزبان آذربایجان بوده است. برممتاز و همزمان با حمله

ق، دین اسلام جایگزین آئین گذشته گشت و نخستین مسجد جامع این  88دست اعراب مسلمان در سال 

سیس شد و دین اسلام جایگزین تأ ، حاکم اردبیل"کندیقیسبناشعث"توسط  ق 93یا  95شهر در سال 

 ائی،قیام عباس بذ .ت کوتاهی با احکام و اصول قرآنی آشنایی پیدا کردندکیش زرتشتی گردید و مردم در مدّ

 شهادت او به دستور ی امام حسین)ع( به کوفه وعقیل، فرستادهبنمسلم حمایت از در آهنگرجوان اردبیلی

 حوادث مهم تاریخی است. از قرن نخست اسلامی در شهر،این  در حاکم کوفه زیاد،ابنعبیدالله

در ابتدای قرن دوّم اسلامی، گرچه اردبیل مورد تاخت و تاز خزران قرار گرفت  ه به آنچه اشاره شد،با توجّ

ل یافت بار دیگر در میان شهرهای آذربایجان مقام اوّ ق ( 198- 353در اوایل خلافت عباسیان) ولکن؛ این شهر

الیت آنان در برابر عباسیان در اردبیل و نیز انتخاب این شهر به عنوان دینان و فعّی از قیام خرّمو وقوع بخش

های دارای عنوان اردبیل در این دوره و تداوم هضرب نخستین سکّ ق( و 911- 831پایتخت ساجیان)حک

 در آذربایجان، از اوایل قرن چهارم ه.ق ق(429-914مسافر)حکمرکزیت اردبیل در بخشی از حکومت آل

چنان که اشاره شد،  اجتماعی و دینی این منطقه در این دوران تاریخی است و نشانگر جایگاه خاص سیاسی،

ترین شهرها و نیز مرکز ایالت و همچنین قرارگاه لشگریان ترین و مهمدر قرن چهارم هجری اردبیل از بزرگ

 آذربایجان بوده است.



ز ا ماوراء قفقاز و روسیه تاریخی به سبب واقع شدن در مرز ایران و اردبیل در بیشتر دوران باید گفت

یه های روسنشینان قفقاز و اقوام دشتبوده و همواره در معرض تهاجم کوهاهمیت استراتژیکی فراوانی برخوردار 

ن در دیبه اردبیل و نیز قیام بابک خرّم ق 118ق و  111های قرار داشته و علاوه بر تهاجم خزران در سال

الدین غرل و سلطان مسعود ملکشاه سلجوقی، تهاجم سلطان جلالنواحی اردبیل کنونی، حملات ملک ط

 311درپی مغولان از سال های پیق و بالاخره حمله 315 نیز گرجیان در سال ق و 319خوارزمشاه در سال 

ی در دوره این حال با ی بخشی از اهمیت سیاسی و نظامی این ناحیه است.دهندهق به اردبیل، نشان

ی اردبیل به مرکز بزرگ تجاری و هنری تبدیل شد و در دوره ق(، 354- 315ایلخانی)حک 

 الدین اردبیلی)مق( ملاقات تیمور گورکانی با شیخ خواجه علی، از اخلاف شیخ صفی318-111تیموریان)حک

 جد بزرگ دودمان صفوی در این شهر صورت گرفت.  ق(، 195

ای دیگر از هکه برخی مورخین، خاندان صفوی را از اخلاف حضرت علی )ع( دانسته و عدّاین  گذشته از

با توجه به وجود اسامی علی وآل  لیو دهندوجود اعتقاد به مذهب شافعی در بین خاندان صفوی گزارش می

باس دن لبه مناسبت پوشی "پوشعلی سیاه"او)ع( در میان خاندان صفوی و شناخته شدن علاءالدین علی به 

ا، هباشکه در میان برخی از صوفیان ریشه تاریخی دارد و همچنین باقی ماندن کلاه دوازده ترك قزل سیاه

ملهم از دوازده امام شیعه)ع( یا تاج حیدری از شیخ حیدر، پدر شاه اسماعیل، به عنوان سنتی در خاندان 

اردبیل در آن هنگام به حضرت علی)ع( و  ساکنین بازماندگان وی و نیز ی شیخ صفی وصفوی، نشانگر علاقه

خطبه  ه.ق، به دستور وی، 311چه با به پادشاهی رسیدن شاه اسماعیل صفوی به سال چنان خاندان اوست.

عشری، مذهب رسمی ایران گردید و پس از این تاریخ، به نام دوازده امام شیعه)ع( خوانده شد و شیعه اثنی

به طور چشمگیری گسترش یافته و مجالس  ه سابقه تاریخی داشتهعشری در اردبیل کمذهب شیعه اثنی

 خوانی و ذکر مصائب و حوادث کربلا و دیگر مراسم عزاداری مورد توجه بیشتر اردبیلیان قرار گرفته است.روضه

ق( را باید  1142- 311)حکهصفوینیز پادشاهی  اردبیل و اجداد صفویان در دوران ظهور با این حال،

ر این شهر علاوه ب الدین اردبیلی در اردبیل،اعتلای اردبیل نامید زیرا با ظهور دودمان شیخ صفی دوران اوج و

که در زمان سلطان تبدیل شد. به طوری "دارالارشاد"اقتصادی و اجتماعی، به  ی سیاسی، فرهنگی،توسعه

کنار تبریز و  آمد و دراردبیل در شمار شهرهای مقدس شیعیان در، لجد شاه اسماعیل اوّ ،(ق 235جنید)م 

اهمیت خاص برخوردار گردید و در دوران دیگر  اردبیل هم از به عنوان پایتخت سیاسی، قزوین و اصفهان

لذا باید گفت گرچه ریشه تاریخی  شاهان صفوی هم، اردبیل در واقع مقام پایتخت معنوی صفویان را یافت.

ور اسلام جستجو کرد و ارادت ایرانیان نسبت به جانشین ع را باید در همان اوایل ظهعلاقه ایرانیان به تشیّ

گردد و از همان دوره، طالب)ع(، به زمان حیات حضرت رسول )ص( برمیابیابنپیامبر اسلام)ص(، حضرت علی

 هایی با اعتقادات شیعی دردولت جانشینی ایشان به جای پیامبر اکرم)ص(، از جانب ایرانیان حمایت شده و

ین ا که خاستگاه مذهبی آنان اردبیل بود، ران به قدرت رسیده است، لیکن؛ در عصر صفویانبرخی نواحی ای



قلمرو حکومتی صفویان شناخته شد.  دیگر مذهب به عنوان مذهب رسمی در سراسر سرزمین ایران و

 فقهای، از علماء و "محقّق اردبیلی"و  "مقدّس اردبیلی"ق(، معروف به  339نجفی)ممحمد اردبیلی احمدبن

 در گسترش به ارتباط با دربار صفوی، امامیّه در قرن دهم هجری، از جمله عالمانی است که در این عصر شیعه

ه ع و شیعیان، همواره ببرای مصالح تشیّ عین حال در های فراوانی نمود وع و حل مشکلات شیعیان تلاشتشیّ

بحّر داشت ت نقلیو  علوم عقلی زهد و تقوایش زبانزد بود. مقدّس اردبیلی در نیز داد ودربار صفوی تذکراتی می

زبدة البیان فی براهین " ،"استیناس المعنویّة"در زمان ریاست او رونقی دوباره یافت.  حوزه علمیّه نجفو 

های المعارفترین دایرةاز معروف ،"مجمع الفائدة و البرهان فی شرح الاذهان" در آیات الاحکام، "ام القرآناحک

 است. مهم او آثار از در علم کلام"عقائد الاسلام" علّامه حلّی و "ارشاد "فقه استدلالی و درشرح کتاب 

ی در دوره افشاریه در دشت مغانی ق( ،موسس سلسله1142گذشته از تاجگذاری نادرشاه افشار)حک

های قبلی را نداشت ولکن؛ این شهر م، گرچه اردبیل رونق و شکوه دورهش( ه1914-ه.ق 1811قاجاریه)حک

ق تشکیل و به 1983در نهضت مشروطیّت ایران سهم بزرگی داشت و اولین انجمن ولایتی اردبیل در سال 

-1914ی پهلوی)حکخود، در اردبیل نیرو پیاده کرد. در دوره ی حفظ جان و مال اتباعدنبال آن روسیه به بهانه

شمسی، اردبیل توسط سپاه روس اشغال شد و  1981ی سوم شهریور سال همزمان با حادثه ش( هم،1951

ی دموکرات بر ی فرقهی حاکمیت یک سالهشمسی تداوم پیدا کرد و در دوره 1985حضور آنان تا سال 

ی آنان درآمد. با آغاز قیام مردم کشورمان به رهبری ی، اردبیل هم تحت سلطهشمس 1984ل آذربایجان در سا

علم  مردم انقلابی اردبیل هم برحسب اعتقادات مذهبی و غیرت ملی، امام خمینی)ره( علیه رژیم پهلوی،

ظایف و مخالفت با رژیم شاهنشاهی برافراشتند و در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و نیز تداوم آن همواره بر

 اند.اسلامی و انقلابی خویش عمل نموده

 محدثین و فقهاء، دوران تاریخی، خاستگاه علمای دین، نواحی آن در اردبیل و با توجه به آنچه گذشت،

 و واقد اردبیلی ،اردبیلی عمربنکه حسیناند، به طوریهای مختلف علمی بودهعرصه دانشمندان متعدد در

محمد اردبیلی از حافظان برخی از آنان همچون ابوجعفربن راویان معروف قرن سوم هجری وابوسعید اردبیلی از 

ابوالحسن یعقوب  اننددر مراکز خلافت اسلامی به نشر علوم اسلامی پرداخته و بعضی دیگر هم ،قرآن

 ق( و 918الواحد بن بکر الورثانی)معبد نیز ونام بغداد ه از علماء و معلمان ب ق(،921)مالاردبیلیموسیبنا

علی فرزندش  و ق(993)محفص بن عمراردبیلی ،الصقربن حمادالورثانی، کثیربن سجاح اردبیلیبنالسریبنعلی

بدیل بن  (،حیانیاللّ )حمدان بن حسن اردبیلی ،ق(415رعه اردبیلی)مزعبدالوهاب ابو ،ق(933)م بن حفص

احمدابن عثمان النریزی،صالح بن بدیل  ق( و431عبدالباقی بن یوسف النّریزی)م ،ق( 415علی برزندی)م

محمودبن یوسف  همچنین، اند.حافظان قرون نخستین اسلامی بوده از راویان وق(، 439برزندی)م

صاحب  و ق(543بشیربن حامد اردبیلی)م ،ق 583 ق(، عمربن شاه الموقانی حدود515البرزندی)م
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شرح "جمله کتاب متعدد از صاحب آثار نقلی و سرآمدان علوم عقلی و ق( از311الدین خلخالی)حشمس

ای شافعی فقه از ق(،113ق(، علامه یوسف ابن ابراهیم اردبیلی )م181، عبدالحمیدبن علی الموغانی)م"المصابیح

لف های مخترشته علمای شهیر اردبیلی در الدین اردبیلی ازتاج ،فقه در"الاَنوار لِاَعمالِ الاَبرار"صاحب کتاب و 

 اند. بودهاین ایام  درعلوم اسلامی 

ایران،  نویس معروف عثمانی هم زمان با حکومت صفویه برتذکره ق( 1131حاجی خلیفه)م آن، گذشته از

یاسی س مذهبی و دینی، بزرگان علمی، به برخی از ،"الفنون نون عن اسامی الکتب وکشف الظّ"مهم خود  اثر در

اسمعیل بن  ،ق(195الدین اردبیلی)مشیخ صفی میان آنان گذشته از کند که ازنواحی آن اشاره می و اردبیل

جمله  از بیست اثر دارای بیش از سیّدحسین عاملی اردبیلی)م قرن دهم ق( ،ق(159احمد البدری الاردبیلی)ح

ق( را 1143)محسین خلخالی و "سیادة الاشراف ن امام علی)ع(،أش در "التفضیل و المساواتالمنافاة عندفع"

مردم اردبیل  ،که خود ازق(153الیف)ت "صفوةالصّفا"مولف کتاب  اردبیلی، آن، ابن بزّاز علاوه برتوان نام برد. می

 درق( 153)ت"صفوة الصفا"مطالب کتاب  جانشین شیخ صفی بوده و و پسر پیروان شیخ صدرالدین، از و

توصیه شیخ صدرالدین گردآوری  ق( را بنا به سفارش و195الدین اردبیلی)مشیخ صفیکرامات  اقوال و احوال،

 از کهدانشمندان این ناحیه اسم به میان آورده  تن از چهار چهل و از های برجسته اردبیلبیان چهره کرده، در

 .اندبودهی اردبیل دانشمندان این دوره

ق(، سید محمد 321)حق(، علاءالدین قاسم خلخالی313اردبیلی)م شیخ کبیرقاضی  همچنین،

 مولف کتاب امامی و شناس شهیرق(، رجال1111علی اردبیلی)مبنمحمدشیخ  ق(،1131)ح طاهراردبیلی

پیربدرالدین  ابوالحسن مشکینی،  ،خان مغانیمیرزاحسن ق(،1118دصادق خلخالی)حشیخ محمّ ،"جامع الرّواة"

های بزرگ المعارفدائره ها وهای تذکرهمدخل آذربایجان و مفاخر از صدرالدین خیاوی و ق(351)حنمینی

 خانم،پریخان کلثوم،جمله ام آنان از گرفته که برخی از مورد بحث قرار شمارآمده وع به تشیّ  اسلامی و

 زود،اف این باره باید در دهند.های زن تشکیل میرا چهره اردبیلی بانو وخانم، سلطان بانوبیگم صفوی جهان

عه تنها در این مجمو ننواحی آ ع پیرامون استان کنونی اردبیل والمعارف تشیّ مقالات مختلف دائرة گذشته از

 نواحی آن و به عبارت دیگر استان کنونی اردبیل در های مشهور علمی اردبیل وچهره تن از 91به شرح حال 

فرزندش سیّدصالح موسوی  )انواری( وعبدالرحیم اردبیلیسیّد  های مستقل پرداخته شده که قالب مدخل

 ق(1834)ممیرزا محسن مجتهد اردبیلی شیخ انصاری، "رسائل" کتاب تعلیقات برصاحب  ق(،1821اردبیلی)م

یوسف مجتهد  ،"فتح العلوم" ،"النّشور البعث و" صاحب ق(،1942)ماردبیلی مجتهد اکبرعلی میرزا فرزندش و

صاحب  بزرگ و شاعر عارف و ملا محمدباقرخلخالی،و صدرالعلمای اردبیلی  ق(،1132)م الهی اردبیلی اردبیلی،

 فرهنگی علمی، سیاسی، های برجسته مذهبی،عین حال، ظهور چهره دری آنان است.ازجمله "ثعلبیّه"مهم  اثر

حسن  (،ش1984م) یعه اردبیلیالشّحاضر، همچون آیات عظام مرحوم مفتی عصر و ورزشی از این استان در

عبدالکریم  سیّد ،ق(1911)م یونس اردبیلیسیّد ش(،1911)م، بیضای اردبیلیق(1991مجتهد مغانی)ح



 شاعران و نویسندگان، ،(جمروّ) زادهخلیل ،ق(1414)ممسائلیمحمّد ، علی مشگینی موسوی اردبیلی،

 کران،سیّدفخرالدّین موسوی ننه ،"گذرگاه تاریخ اردبیل در" صاحب جمله بابا صفری، از سرایان معاصرمرثیه

الشّعرای تاج"ایشان را  که مقام معظم رهبری، الشّعراء یحیویتاج ،"دانشمندان آن تاریخ اردبیل و"صاحب 

علی ی ورزشی همانند های برجستهچهره نیز زاده وسلیم موذن ،انور، شاهی ،منزویعنوان داد،  "کشور

 ، نشانگر جایگاه خاص این استان در وجود استعدادهای فراوان در این منطقه است. و... دایی،حسین رضازاده

پایان باید اذعان داشت که وجود آثار فرهنگی، هنری و تمدنی متعدد در سطح استان از  در همچنین

ی ی بوینجمله قلعه ازهای باستانی و دژهای نظامی از پیش از اسلام به صورت تپه های مختلف تاریخی،دوره

و اد فیروزآب دژ ،شهرنیگمش در قهقههی قلعه ی بابک)ارشق( وقلعه مغان، برزند در دژهای اولتان و یوغون نیر،

ی شیخ جبرائیل بقعه ق(،531-483ی سلجوقی)حک دوره )مسجد جمعه( ازنیز آثاری همچون مسجد جامع

 در سلیمانه سیّدزادآرامگاه امام ،اردبیل در از هنرهای اسلامی ها اثرصفی الدین اردبیلی با دهو فرزندش شیخ

حنفیّه  مدمحبنعون مزار نیر، مقبره عبدالله کورائیمی در نمین، بدرالدین در ی پیربقعه شهر،فخرآباد مشگین

های کشاورزی، معادن ها و سایر آثار تاریخی و نیز استعدادهای فراوان همچون قابلیتها و حمامپلبرزند،  در

ها چشمه آب معدنی سرد و گرم و کوه سر به فلک سارها و ده غنی و بکر و مناظر طبیعی متنوع، چشمه

 ای را در صنعت گردشگری به این استان بخشیده است.متر، جایگاه ویژه 4211یده شده سبلان با ارتفاع کش

های ورهد مدون مستقل پیرامون تاریخ استان کنونی اردبیل در آثار نبود نیز با توجه به آنچه اشاره شد و

تاریخ  نواحی آن در اردبیل و پراکندگی اطلاعلات لازم پیرامون استان با وجود جایگاه مختلف تاریخی و

پژوهشی پیرامون استان اردبیل به ویژه تاریخ  های علمی واهتمام به تالیف مجموعه اسلام، ایران و آذربایجان،

ی تهدوران گذش ی نواحی مختلف آن درپیشینه اقتصادی این استان که نشانگر فرهنگی و مذهبی، سیاسی،

 های تالیف این مجموعه دررسید والحمدلله چون وجود زمینه ه نظرضروری ب امری بس مهم و تاریخی باشد،

این آرزوی چندین  ی تاریخ،عرصه وهشگران استان درژپ برخی اساتید و با دعوت از استان پیدا شد، خود

، "استان دانشنامه تاریخ"تاریخ استان به عنوان نخستین بخش از مندان به تاریخ استان عملی شد وی علاقهساله

 گردید. انتشار ی چاپ واستان، با عنایات خداوندی آماده ی اردبیل به عنوان مرکزیژهو

جای بس خوشحالی است  باید گفت، پژوهشی مجموعه حاضر پیرامون جایگاه علمی و همین اساس، بر

 ،هستند دانشنامه معروف المعارف وجهان که به دائره و کشور های مشابه دراساس مجموعه که این دانشنامه بر

ها با مراکز نویسندگان مدخل عزیزان سرپرست علمی و به سبب سوابق همکاری برخی از تالیف شده و

گران علمی این تلاش مدیران و با این حال، است. جایگاه علمی برخوردار کشور مجموعه از ها درالمعارفدائره

های خویش پیرامون این دانشنامه را به  اهدیدگ دارند نظرات و این باره انتظار در متخصصین امر مجموعه از

 گیرد. قرار نظر های بعدی درچاپ مربوطه اعلام نمایند تا در مرکز



ه عزیزان ک دیگر ویراستاران و نویسندگان، مترجمین، ی مولفین،همه دانم ازخود فرض می بر پایان، در

 مدمیرص جناب آقای دکتر مهدی جوادی قوزلو،سیّد  به ویژه جناب آقای دکتر خطیر اهتمام داشتند این امر در

 داری گرانسنگ را عهدهاجرایی این مجموعه خانم دکتر فاطمه جعفرزاده که سرپرستی علمی و سرکار موسوی و

ریت مدی ریزی استانداری،برنامه مدیرکل دفتر محترم، استاندار جو،از جناب آقای مهندس بهنام اند و نیزبوده

موعه را تقبل جاین م انتشار چاپ و که هزینه تدوین و مدیریت حوزه هنری استان رف والمعابنیاد دائره

ی الهی و با تلاش اعضای هیات مولف قوه امید است به حول و اعلام نمایم و اند،کمال امتنان خویش رانموده

 های دیگری ازبخش انتشار آینده شاهد چاپ و این امر بتوانیم در عزیزان متخصص در دیگر این مجموعه و

 تاریخی استان باشیم. -این مرجع علمی

 ان شاء اَله

 د حّن عامل سیا

 

 

 

 

 مقدمه:-1-3

های از افتخارات و مواریث مسلمانان است که در پرتو آموزه( المعارفتدوین دائرةى)نویسابتکار دانشنامه

تحقیقیِ نشأت گرفته از تعلیم و  -آمیز علمیقرآنی از نیمه اول سده سوم هجری آغاز گردید و در فضای شوق

و به ویژه ( مم و اوائل سده سوّدر اواخر سده دوّ)های برخاسته از نهضت ترجمهجکاویتعلم معارف اسلامی و کن

ا و شکوفنیرو گرفت  نهای چهارم و پنجم، چنداتسامح و تساهل ذاتی منطوی در احکام نورانی اسلام در سده

و پس از استقرار عثمانیان در شبه قاره هند که دامنه این نوع از تألیفات تا برآمدن صفویان در ایران شد 

تداوم و بیش از پیش تنوع و تکامل  استانبول و بخشی گسترده در اروپا و سواحل مدیترانه در شمال آفریقا

 یافت. 

اهیان دانشگتنى چند از که به همت ل دانشنامه تاریخی استان اردبیو ضروری تألیف  كاقدام مبارحاصل 

دیرپایِ بس کهن عینیت یافته و اکنون نخستین جلد آن پیش روی شما، خواننده  استان فاضل و متعهد این

 خور تحسین بسیار است. نهاده شده، الحق دردیار  ه اینمشتاق به دانستن هر چه بیشتر و مستندتر دربار

 "نهضت ترجمه"علمی و فرهنگی  نتایج سنتی است که پس از ظهورگیری در واقع پی تدوین این اثر مفید

منابع یونان و ایران  هاى مأخوذ و مُتَرجَم ازجرح و تعدیل و انطباق علوم دخیله )دانشم، و با انگیزه در سده سوّ

وز که هر ر هاگون دانشاهای گونبندی رشتهطبقه با رویکرد و اقدام به وهند و...( با مبانى اسلام آغاز گشت  و



د و تصنیف و تألیف آثار ارزشمند در باب اقسام این علومِ گستردر میان مسلمانان دامن می پیش بیش از

 ها  تداوم یافت."دانشنامه"جمله تدوین  مأخوذ، از

تین توان نخسمیدانشنامه و با عنایت به تنوع صورى و محتوایى آن "آمیز در مفهوم دقیق با نگاه تسامح

سده  چندین اروپاییان کهدر جهان اسلام را  –به تعبیر روزگار ما  – "کتاب مرجع"یعنی نخستین  دانشنامه،

هجرى( نسبت  885و دست به تدوین آن زدند، به عثمان بن بحرجاحظ )متوفَّى در  شدندنا بعدتر با آن آش

هر آنچه آدمیان )صحیح توان نخستین دانشنامه موضوعى درباره را فى الجمله می الحیوان جاحظداد. کتاب 

 چنین باید ازاند، تلقى کرد؛ همدانستهیا سقیم ، علمى یا خرافى( از جانوران شناخته شده در آن روزگار مى

شناسى اسلامى نام برد از این پس، در پى گسترش ق( در کتاب 92ندیم)د. ابنالفهرست دانشنامه تخصصى 

وعات در موضالفرست و الحیوان هایى مانند ها و رسالهج تالیف کتابها و نیازهاى آموزشى و ادارى، به تدریدانش

تر به تدوین بعد هاىگون معارف اسلامى و علوم دخیله ادامه و تکامل یافت، چندان که در سدهاگون

 هایى جامع به مفهوم امروزین آن انجامید.دانشنامه

صورت بدوى یک موضوعىِ/ تک دانشىِ  )ازنگارى و تکامل آن در جهان اسلامدر سیر اجمالى دانشنامه

ابن قتیبه کتاب المعارف توان از مى المعارف امروزى(فاقد نظم تا نیل به صورت الفبایى و جامع آن/ دائرة

دانشنامه علائى (، ق 921خوارزمى)د.  مفاتیح العلومق(،  993فارابى)د.  احصاء العلومق(،  813دینورى)د. 

کشف الظنون و تالیف تکامل یافته  ق.( 313)د. فخرالدین رازىستّینى یا جامع العلوم ق(،  482سینا)د. ابن

اى تک شناسى که به ترتیب الفباى عربى تنظیم یافته، نام برد، دانشنامهق.( در کتاب 1134)د  حاجى خلیفه

 ندیم به شمار آورد.ابنالفهرست  تکمله بر توان آن راارزشمند که مى دانشى و

نگارى، به دلیل علاقه و نیازهاى سیاسى، نظامى، مالى و دینى جامعه اسلامى به شنامهملى دانسیر تکا

اذ ابن خرد الممالکِ المسالک وهاى جغرافیایى عام)چون تر از آغاز تالیف کتابها پیشهاى جغرافیایى، دههداده

الک و المسابن فقیه، البلدانِ سته، ابن رُالاعلاق النفیسه ابن سرابیون، صورة الارضِیعقوبى، البلدانِ به، 

 ،نیمه نخست سده سوم هجرى اعثم کوفى و...( در)از واقدى، بلاذُرى، ابنو...( و کتب فتوح اصطخرىالممالک

آغاز شده بود که  "هرهاتاریخ ش" و "تاریخ محلى"هاى تک دانشى با عنوان نگارش نوعى دیگر از دانشنامه

فرهنگى ارزشمند و گاه کم مانندى درباره شهرها است،  جغرافیایى، اجتماعى وهاى تاریخى، حاوى داده

باب تاریخ فرهنگى و  توان یافت؛ مثل نکاتى که درها را در هیچ منبع دیگرى نمىهایى که برخى از آنداده

یف نرشخى و تاریخ بخارا تألهاى فتوحات اسلامى در النهر در سالاجتماعى خراسان بزرگ و فرارودان/ ماوراء

ه فؤاد بوده ک اى ناشناخته آمده است. اهمیت و شمار این تألیفات چندان چشمگیراز نویسندهتاریخ سیستان 

 تاریخ التراث العربىنظر جهان اسلام( را بر آن داشته که فصل پنجم از جزء دوم شناس صاحبکتابسزگین)

اثر و  59از  "التاریخ المحلى و تاریخ المدن"عنوان ذیل  ها اختصاص دهد. سزگین دربه این نوع/ ژانر کتاب را



برد. شایان ذکر است هاى اسلامى ) عراق، ایران و شرق، مصر، مغرب و اندلس( نام مىها در سرزمینمؤلفان آن

هجرى( تنها به زبان  485هاى حدود سالارى است که تا رُبع اول سده پنجم)اثر تنها مشتمل بر آث 59که این 

نام دیگر تواریخ محلى و شهرها را که خور توجه،  ف شده است؛ از این روى باید به این شمار آثار درعربى تألی

ها مردم مسلمان نوشته شده بوده، افزود. افزون بر در این بازه تاریخى به زبان فارسى یا احتمالاً به دیگر زبان

خور توجه و مطالعه است. بر  فات نیز دراین تألی شمار بس چشمگیر این تواریخ محلى و شهرها، تاریخ آغاز

 ها به نیمه دوم سده دوم هجرىپایه مشخصات عرضه شده توسط فؤاد سزگین تاریخ تألیف برخى از این کتاب

که کتابش  تاریخ مکة نام بردهجرى( صاحب 121بن ساج جَزَرى)متوفَّى رسد، به عنوان نمونه باید از عثمانمى

 وفضائل الکعبة بوده است؛ یا اخبار مکة المشرفّة کتاب  مؤلف نامدار (ق 851د. حدود از منابع ابوالولید ازرقى)

تن، یزید  این دو و مقدم برتاریخ الموصل هجرى( مؤلف  123یا  125کسانى چون معافى بن عمران)متوفى 

 است.هجرى( است که کتابى در تاریخ و فتح مصر تألیف کرده بوده  182بن ابى حبیب اَزدى)متوفى 

هاى شناخته و ناشناخته رویکرد مسلمانان به نگارش تواریخ محلى خور توجه و انگیزه در شمار بسیار و

ها در رفع نیازهاى علمى، دینى، سیاسى و اجتماعى از و تاریخ شهرها حکایت از لزوم و فواید مترتب بر آن

هایى که اکنون ها و دغدغهلس دارد؛ انگیزهاند النهر تا مغرب وهاى نخستین در جوامع اسلامى، از ماوراءسده

 بوده است.دانشنامه تاریخى استان اردبیل هم سلسله جنبان تالیف 

در واقع صورت تکامل یافته و به سامانِ احیاء و تداوم همان سنّت دانشنامه تاریخى استان اردبیل تألیف 

در جهان اسلام است که به همت والا و  هاى پیشیندر سده "تاریخ شهرها"و  "تواریخ محلى"دیرپاى نگارش 

 پایه منابع معتبر و اصیل تن از فرهیختگان دانشگاهى شهر و استان اردبیل بر 15گسترىِ بیش از دانش انگیزه

و تحقیقات دانشوران متأخر و معاصر و نیز مطالعات میدانى)دیدارى و شنیدارى( تألیف و تدوین یافته است. 

ها و تجارب علمى پژوهشى ارزشمندشان بر پایه آموخته و "لوطن من الایمانحب ا"این گروه به سائقه 

ى گیرى کشورهاى آغازین شکلسده استان اردبیل از اند در نمایاندن تاریخ و فرهنگ و تمدن شهر وکوشیده

نابع و مآخذ خواننده را از مراجعه به دیگر م –تا سرحد امکانات و اطلاعات موجود  -ما  به نام ایران تا روزگار

 نیاز سازند.بى

یابد اردبیل از پیش از اسلام تا یورش مغولان و میدردانشنامه خواننده با نگاهى گذرا بر مندرجات این 

بوده و نواحى متعلق بدان،  "ایالت آذربایجان" ق( پیوسته مرکز 193-354سلطه و فرمانروایى ایلخانان بر ایران)

هاى مختلف تاریخ، جایگاهى راهبردى سیاسى، نظامى و ى و عراق در دورهولب مجاورت با قفقاز و آناتبه سب

هایى مستقل/ استیلایى اقتصادى مهمى داشته؛ شاهد این مدّعا سر بر آوردن مدعیان حکومت و برپایى دولت

در . خانان و صفویان استمسافر، آل ساج، آل بویه، ایل دینان، آل/ استکفایى، چون خرمیا تابع دستگاه خلافت

این جایگاه راهبردى و با هدف براندازى ممالیک و سلطه بر متصرفات  خانان با شناخت درست ازاین میان ایل



دیگر متصرفات خود در شرق و غرب و  شام و مصر، در آذربایجان مستقر گشتند و از این ایالت بر آنان در

 تر است.در برآمدن دولت شیعى مذهب صفوى نمایانجنوب ایران فرمان راندند. سهم اردبیل خاصه 

هاى نخستین خاستگاه دانشمندان با حاکمیت صفویان بر ایران اهمیت علمى و دینى اردبیل که از سده

 نهایى چون حسیبا چهرهدانشنامه بسیارى در علوم، به ویژه علوم اسلامى بوده، افزایش یافت. خواننده در این 

 ق( و فرزند و نوادگانش، واقد اردبیلى، ... و خدمات و آثارشان آشنا خواهند شد. 921د. بن عَمرو اردبیلى)

الله آموختگان فاضل دانشگاه تهران، آیتدانش برکت و تألیف این دانشنامه دو تن از منشأ این حرکت پر

راى دکترى سیدحسین عاملى، داراى دکترا در فقه و مبانى حقوق اسلامى ... و جناب سیدمهدى جوادى، دا

پژوهشى و راهگشاى براى مشتاقان تاریخ و فرهنگ شهر و  –تاریخ و تمدن ملل اسلامى ... اند ؛ اثرى علمى 

 استان دیرپاى اردبیل.

 

 

 هادی عاَْ زاده –و َه اَحمد اوَا. و آخوا.                                                                    

 0٩١١اسَند  ٢٢                                                                                            
  



 مسئله بیان  -1-4
ی معاصر بر اساس تحلیل و بررسی اسناد و تدوین تاریخ استان اردبیل از دوران پیش از تاریخ تا دوره

ی اسناد، به شناخت کامل و دقیق تا در نهایت با بررسی کلیهمنابع تاریخی، هدف اصلی تحقیق حاضر است 

ی پژوهش را با انتشار کتاب دانشنامه تاریخ تاریخ استان، با رفع شبهات و ابهامات موجود دست یابد و نتیجه

 استان اردبیل در اختیار محققان و عموم مردم قرار دهد.

 

 فرضیات و سوالات تحقیق -1-5
 های تحقیقسوال -الف

 ی معاصر چیست؟ی تاریخی استان اردبیل از دوران پیش از تاریخ تا دورهپیشینه -1

 نقاط عطف تاریخی در منطقه کدام مقاطع تاریخی بوده است؟ -8

 وضعیت استان اردبیل در مقاطع حساس تاریخی چگونه بوده است؟ -9

 های تحقیقفرضیه -ب

اردبیل به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیک، در طول تاریخ از اهمیت زیادی برخوردار بوده 

نخستین اسلامی و دوران صفویه ی ساسانی،  قرون و حوادث مهم تاریخی در این منطقه روی داده است. دوره

 ترین مقاطع تاریخی این منطقه است.مهماز 

 

 تحقیق اهمیت و ضرورت -1-6
های فرهنگی، زه احیا و شناساندن پیشینه و هویت ملی مردم در هر کشوری از ضروریات و بایستهامرو

زدایی و تحریف تاریخ در عصر حاضر، ضرورت این موضوع با توجه به شیوع هویت که است سیاسی و اجتماعی

، نابه دلایل سیاسیی آذربایجان و استان اردبیل که بشود. خصوصاً در مورد منطقهبیش از پیش آشکار می

 سازی توسط معاندان و مغرضان قرار گرفته است.ی تحریف و تاریخمورد هجمه

 

 بیان اهداف تحقیق -1-7
ی معاصتر براستاس بررستی و تحلیل منابع و اسناد تاریخی، تدوین تاریخ استتان اردبیل از آغاز تا دوره

 باشد.هدف اصلی تحقیق حاضر می

 

 پیشینه تحقیق  -1-8
ی تاریخ استتان اردبیل انجام و نتایج آن به صورت کتاب منتشر شده است که برخی تحقیقات در حوزه

اند از جمله کتاب اردبیل در اغلب آنها یکی از مقاطع تاریخی استتان و یا شهر اردبیل را مورد توجه قرار داده



ه ندان تألیف فخرالدین موسوی ننگذرگاه تاریخ تألیف بابا صتفری در سته جلد، کتاب تاریخ اردبیل و دانشتم

 کران، تاریخ اردبیل در عهد قاجار تألیف صیاد نوری، تاریخ انقلاب اسلامی در اردبیل تألیف علی درازی.

اند، اغلب فاقد رویکرد علمی و پژوهشی هایی که داشتهتحقیقات انجام شده در این زمینه با وجود قوّت

نین فاقد جامعیّت در پوشش کامل تاریخ اردبیل از دوران پیش از در بررستی و تحلیل منابع و استناد و همچ

 اند.تاریخ تا معاصر بوده

 

 چارچوب و مبانی نظری تحقیق -1-9
ای است که پس از گردآوری اطلاعات به صورت روش پژوهش با توجه به موضوع آن به صورت کتابخانه

گیرد و در نهایت به صتتورت موضتوعی برحستتب میبرداری از منابع مرتبط، مورد تحلیل و بررستی قرار فیش

 گردد.های مختلف تاریخی تدوین میدوره

 

 تحقیق مدل تحلیلی -1-11
 تحلیلی -توصیفی

 

 روش پژوهش و مراحل انجام طرح )دلیل انتخاب این روش( -1-11
 ای خواهد بود.تحلیلی برحسب مطالعات کتابخانه -روش پژوهش با توجه به موضوع آن، توصیفی

 

 فنون و ابزار گردآوری اطلاعات -1-12
 ها براساس موضوع تحقیق برداری از منابع و اسناد تاریخی و تحلیل و بررسی یافتهفیش

 

 ترین منابع و مآخذ فارسی و خارجیمهم -1-13
ها مورد بررسی قرار خواهد های تاریخی اعم از فارسی، عربی، ترکی و سایر زبان ی اسناد و کتابکلیه

 شود:گرفت. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می

 منابع و مآخذ فارسی:-الف
تذکره سعیدیه)ت "؛ ق(1919السلطنه)م اعتماد "مرآةالبلدان"ق(؛153)تاردبیلی ابن بزّاز "فاوة الصّ صفّ"

باستانی  آثار ؛پناهی سمنانی "نادرشاه بازتاب حماسه و فاجعه ملی" لنکرانی؛ برادگاهی "ق21-1823

اع اوض"؛ترکمان "تاریخ عالم آرای عباسی"تربیت؛  "دانشمندان آذربایجان" ؛ترابی طباطبایی "آذربایجان

 و اصحاب الرّسّ"ینیز مقاله و (پایان نامه کارشناسی ارشد) "دوران اسلامی جغرافیایی مغان در تاریخی و



حدودالعالم " ؛"ق(321)مجوینی تاریخ جهانگشای" ؛جوادی سیّد مهدیدو از  هر "ارس های رودساکنین کناره

تذکره " خاماچی، "فرهنگ جغرافیایی آذربایجان شرقی" مولف نامعلوم؛" ق(918)ت المشرق الی المغرب من

گذرگاه  اردبیل در"ق(؛ 1991)حشیروانی "بستان السیاحه" نیز و "ریاض السّیاحه" دیهیم؛ "شعرای آذربایجان

گلستان " قاسمی؛ "مغان نگین آذربایجان" ق(؛112)ماللهرشیدالدین فضل "مع التّواریخجا" ؛صفری "تاریخ

 "شهریاران گمنام" ؛کامبخش فرد ")در گرمی مغان(های اشکانیگورخمره" ؛قدسی]باکی خانوف[ "ارم

نزهة " ؛مدرس تبریزی "الادب ةریحان" ق(؛1911-1883)ت لنکرانی "اخبارنامه)تاریخ تالشان(" ؛کسروی

نیز  و "آن چند رویداد تاریخی در موقع جغرافیایی دشت مغان و" یمقاله (، ق141مستوفی)م ح "القلوب

دین، دلاور بابک خرّم" ؛ناصری "مغان در گذرگاه تاریخ" ؛هویداهر دو از رحیم  "اسپهبد نشین مغان"مقاله 

 ......، علیزاده کریم "سی آصلاندوز دشت مغانکاوش در نادرتپه"مقاله  ؛نفیسیسعید  "آذربایجان

 انگلیّ (: توک ، خارج )عوب ، مآخذ منابع و-اَف

 ؛ابن ابی جراده "ب فی تاریخ حلبلالطّ بغیة"ق(؛1923آقا بزرگ تهرانی)م "الذّریعه الی تصانیف الشّیعة"

 "بلاءنّال اعلامر سی"ق(؛ 339)حابی الفداء "البلدان تقویم" ؛(ق931)م ابن حوقل النفیسی "صورة الارض"

عن  ةالباقی آثار" ؛(ق813البلاذری)م "البلدانفتوح" ؛ق(1145اولئاریوس)ح "سفرنامه" ؛ق(142هبی)مالذّ

فرقه  فرود و فراز" ؛تاپر "های مغانتاریخ سیاسی اجتماعی شاهسون" ق(؛445)حبیرونی "ةالقرون الخالی

مونی ا المکزکریّ"العباد اخبار و البلاد آثار" ؛رنه گروسه"امپراطوری صحرانوردان" ؛حسنلی "دموکرات آذربایجان

 "الانساب" ق(؛318السّخاوی )م" التحفة اللطیفه فی تاریخ المدینة الشریفة"ق(؛328)مالقزوینی

کاتب  "نماجهان" ؛"ق(911بری)مالطّتاریخ " ق(؛134)حالصّفدی "الوافی بالوفیات" ؛ق( 538)حالسمعانی

مروج " ؛لسترنج "های خلافت شرقیجغرافیای تاریخی سرزمین" ق(؛1131[)میفهحاجی خل]چلبی

 تاریخ"ق(؛383)یاقوت حموی "البلدانمعجم"؛ ق(189نویری)م "نَهایَة الاَرَبِ " ؛ق(945مسعودی )م"الذّهب

 ؛..... "ق(824یعقوبی)مال

 

Азәрбајчан савит Енсүслоредјасы, Бако, 1982. -  

 م(.  1313، باکو ،(ACE )آذربایجان شوروی)دایرةالمعارف 
-Encyclopedia  of  ISLAM(EI2)(CD). 

  -چاپ لیدن به زبان انگلیسی و-
Islam  Ansiklopedisi (IA) 

     -به زبان ترکی عثمانی وچاپ ترکیه-
ДУНҮА  ХАЛГЛАРЫ; - 

 ( م،1332،انتشارات دایره المعارف آذربایجان،باکو،ملل جهان)ولی یف،اسماعیل ،
-Turkiye Dianet Vakfi Islam Ansiklopedisi(TDVIA),(CD) 

     -به زبان ترکی عثمانی وچاپ ترکیه-



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه -5
های مختلف آثار مدوّن مستقل پیرامون تاریخ استان کنونی اردبیل در دوره نبود، متأستفانه بدون شتک

و پراکندگی اطلاعلات لازم پیرامون استتتان  با وجود جایگاه اردبیل و نواحی آن در تاریخ آذربایجان، تاریخی، 

های علمی و پژوهشتی پیرامون استان اردبیل به ویژه تاریخ سیاسی، ایران و استلام، اهتمام به تألیف مجموعه

ی تاریخی آن در دوران گذشتهی نواحی مختلف مذهبی، فرهنگی و اقتصتادی این استان که نشانگر پیشینه

های تألیف این مجموعه در رستتید و الحمدلله چون وجود زمینهباشتتد، امری بس مهم و ضتتروری به نظر می

ی تاریخ، این آرزوی چندین خود استتان پیدا شتد، با دعوت از برخی استاتید و پژوهشتگران استان در عرصه

دانشنامه تاریخ "تین بخش از تاریخ استتتان به عنوان ی علاقمندان به تاریخ استتان عملی شتد و نخستستاله

یافت ومجموعه حاضتترهم در واقع ی مرکز استتتان، با عنایات خداوندی چاپ و انتشتتار ، ویژه"استتتان اردبیل

 اختصاص دارد. "مغان"بخش دوم آن بوده وبه 

وشتتحالی جای بس خ ی حاضتترباید گفت،ی جایگاه علمی و پژوهشتتی مجموعهبر همین استتاس، درباره

المعارف و دانشنامه معروف های مشابه در کشور و جهان که به دائرهاستت که این دانشنامه براساس مجموعه

ها با مراکز تالیف شده و به سبب سوابق همکاری برخی از عزیزان شورای علمی و نویسندگان مدخل هستند،

با این حال، درصورت تداوم  ی برخوردار است.ی حاضر از جایگاه علمی وزینها در کشور؛ مجموعهالمعارفدائره

تدوین این مجموعه، منبع به روز و اولویت دار و دارای اعتبار ویژه علمی وپژوهشتی در عصترحاضر، که جای 

آن در استان اردبیل خالی است، پیرامون تاریخ این استان در اختیار مجامع علمی وپژوهشی داخل و خارج از 

  د.کشور قابل ارائه خواهد ش

 

 فصل پنجم

 نتیجه گیری و پیشنهادات



 

 

 

 

 

 

 ْْضماها و پیوست

 )در صورت َزوم(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (1)در مغانازجمله "ماموت"  یا کواترنر  مهره داران دوران چهارم فسیلتصاویر -*



 

 

 

 (2)در مغانازجمله "ماموت"  یا کواترنر  مهره داران دوران چهارم فسیلتصاویر -*

 

 

 

 



 

 

م(  از موران گوم  درجوْان کاوش های ٩٩0-قام  ٢51دوره اشُان )موبوط به مُشويه های بخش  ازمجموعه تصاوْو -*

 :ش0٩00باستان شناس  به سال 

 



 

 





 :-تهوان-م( ازشهوستان گوم  درموزه مل  اْوان٩٩0-قام  ٢51ی سَاَ  دوره اشُان )اهتُوک -*

 





 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 انگوت مغانتازه کند ازبه دست آمده تارْخ  آثار  -*



 

 

 

 
 

آرامگاه سیدمحمدبن محمدحنَیه دربوزند شهوستان گوم  -*  

 

 

 



نگاشته شجوه نامه جمهوری آذرباْجان و  "خان کندی"قْو میوغیاث آغا مشهور به جدبزرگ سادات)طاَْه خلیَه َو( در -*

مِووف به شجوه نامه سادات ْادشدها  شده بوسنگ قْو  

 

 

 

ازيِاَان سیاس   وحاج میومنصور،پدرمیوغلام)سمت راست ومِمْ( ، میوغلام وپّوش میومحمدمنصوریتصاوْو  -*

 شهوستان گوم  در دورا قاجار وپهلوی

 

 



 

 

نُشه مغان اْوان وآن سوی موز درجمهوری آذرباْجان -*  

 

 

 
 انبزرگ از ُْ  و مغان منطُه سیاس  رجال از توَون، خاقان  جلیل سید موحوم تصاوْو)سمت راست: -*

 گلوقوجابی نژاد بهوام بیگ خان )وسط: بهوام ؛دموکوات يوقه و ها باَشوْک علیه گوم  شهو عشاْو مْارز

 غانم قوجابیگلو طاَْه و رئیس  ها باَشوْک و تزار روس با جنگ در شاهّون عشاْو َشگو کل يومانده،



 هدور در شاهّون اْل عشاْو نماْنده -بیگ قوتاز پدر - اجیوَو شاهین بیگ نصوت موحوم :سمت چپ)و

 ش(0٩٢5-0٩٢0)حدموکوات يوقهيِاَیت 

 

 
 

خوجاَو،ازمْارزان منطُه مغان باروس ها  حاج جوادخان حاج خانْ، خواهو تصاوْو )سمت راست: سوانداز -*

 0٩٢5درسال  دموکوات يوقه با شاهّون عشاْو جنگ از بِد مغان عشاْو سوان سال به همواه بوادرش؛)وسط:

 يوقه "آذرباْجان غائله از پس مغان شاهّون اْل عشاْو طواْف سوان مومو؛ کاخ ؛)سمت چپ:ش

 ا0٩٢۱ سال ؛در"دموکوات

  
      

 
 



 

 

  بیله سوار دردوره قاجارْه شهوتصوْوی از  -*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

کاتب چلْ "جهان نما"نُشه آذرباْجان واردبیل ومغان در -*  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاوْو)سمت راست: مهندس منوچهوکَاْ ، اوَین مدْوعامل شوکت کشت وصنِت ودامپووری مغان -*

 نگذار عموان دشت مغان که شهوستان پارسا آباد به نام او بدْن نام نام گذاری شد(ا؛)سمت چپ:مهندس ابواهیْ پارسا ،بنی

 

 

تصاوْو بخش های مختلف کشت وصنِت مغان:-*  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مغان: ونمونه صنایع دستی تصویر شتردوکوهانه و زن شاهسون با لباس عشایری -*  

 

 

 

 

 

 

 

 


