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Abstract:
Sheikh Safi mausoleum includes a number of buildings of 
different periods, which Shah Tahmasb first turned them into 
a single complex. Later, Shah Abbas amended this complex 
and added important buildings to it. In general, the great 
importance of this historical monument is reflected in its 
relationship with the Safavid dynasty. 
According to the travelogues and tourists and historians’ 
writings and also photos and documents left, the first gate of 
Sheikh Safi complex, known as Ali-Qapu Transom, has had 
a magnificent and unique architecture. Unfortunately, due 
to various reasons, such as exhaustion and damages from 
war, earthquakes and conscious and unconscious human 
damages, etc., the remaining parts of this monument were 
destroyed after surveying the embellishments’ and mosaic 
tile inscriptions’ remnants  by the order of Mr. Ismail Dibaj, 
the archeology representative at that time, in the beginning 
of November 1942. However for some reason Ali-Qapu 
Transom, the square and the original space of the complex, 
have been destroyed and despite the damage to the spatial 
mass of the complex and its originality, today it is necessary 
to rebuild this historical monument and compensate for 
this damage and fix it. Achieving the complex’s historical 
and urban identity and completing it is inevitable. The 
remaining parts of this historical monument’s tiles are the 
most important goal and value in the reconstruction of the 
transom. 
There are many narrations and travelogues about Ardebil, 
Sheikh Safi al-Din mausoleum and Ali-Qapu Transom 
until Friedrich Sarre examined the mausoleum in 1897 
and published the first correct description of this complex. 
His research results were published in the form of a book 
named “Ardebil”, which is one of the most important 
sources about this historical monument, and due to research 
activities shortage on Ali-Qapu Transom and the details of 
its embellishments; this research is of a great importance. 
Little research has been conducted on Ali-Qapu Transom 
including: Mesbahi (2009), Rezazadeh (1999), M, E, Vivor 
(1970). However, the studies and researches that have been 
conducted on this magnificent building are incomplete, and 
all the original sources should be re-examined and revised in 
the original texts.

The purpose of this article is to reach the general architectural 
design of this monument and to survey and document the 
mosaic tiles remaining from the transom so that despite 
the remaining black and white images from the transom’s 
generalities, the main color and technique of architecture, 
embellishments and mosaic tiles can be discovered.
The method of this research is based on the available 
documents, library research, field research and comparative 
comparison.
The value of any historical monument and old building is 
in the physical evidence that was made in the same period. 
The sensitivity of the embellishments and the Transom’s 
tiles protection is to entrust these documents and historical 
identity to the next generation correctly and without fail. 
Reconstruction of this magnificent architecture, which is 
a symbol, sign and part of the identity of Ardebil city, is 
inevitable. It is necessary to explain that Dar-al-Aman makes 
sense with this historical monument, means that it should be 
given priority with high sensitivity as soon as possible.
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چکيده
بقعۀ ش��یخ صفي الدین اردبیلی شامل بناهایی از دوره های مختلف است که نخستین بار شاه طهماسب 
آن ها را به صورت مجموعۀ واحدی درآورد. بعدها ش��اه عباس اول بناهای مهمی به این مجموعه افزود 
و اص��اح و تغییرات��ی در آن به وجود آورد. اهمیت این مجموع��ۀ تاریخی به طور کلی در رابطه  ای که 
با سلس��لۀ خاندان ساطین صفویه دارد، جلوه  گر می  ش��ود. دروازۀ اول مجموعۀ شیخ صفی معروف به 
سردر عالي قاپو است. این بنا با توجه به توصیفات آن در سفرنامه  ها و نوشته  های سیاحان و مورخان و 
همچنین با اس��تناد به عکس  ها و مستندات باقی  مانده از آن، معماری باشکوه و منحصربه  فردی داشته 
اس��ت. متأس��فانه بخش  های به  جا ماندۀ این اثر به دالیل مختلف از جمله فرسودگی و آسیب  های وارده 
از جنگ و زلزله و خس��ارت  های آگاهانه و ناآگاهانه انس��انی، و... در اوایل آبان ماه 1321ش، به دس��تور 
فرماندار وقت و توسط اسماعیل دیباج نمایندۀ وقت باستان  شناسی آن زمان بعد از برداشتن باقی مانده

 های تزیینات و کتیبۀ کاشی معرق تخریب شد. حال اگر چه به دالیلی سردر عالي قاپو، میدان و فضای 
اولیۀ مجموعه از بین رفته اس��ت و بر حجم فضایی مجموعه و اصالت آن خدشه وارد آمده است، امروز 
لزوم بازسازی این اثر تاریخی و جبران این ضایعه و رفع آسیب آن و رسیدن به هویت شهری و تاریخی 
و تکمیل مجموعه امری اجتناب  ناپذیر و ضروری اس��ت و بازنمایی قطعات باقی  مانده از کاشی  های این 

اثر تاریخی از مهم  ترین اهداف و انگیزه  های بازسازی سردر است.

واژه  های کليدی 
سردر عالي قاپو، معماری، تزیینات، کتیبه، کاشی  های معرق، هویت شهری.
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مقدمه
هدف از این مقاله بررس��ی و مس��تندنگاری کاشی  های معرق 
باقی  مانده از س��ردر عالي قاپو بر اس��اس مس��تندات موجود، 
تحقیقات کتابخانه  ای، تحقیقات میدانی، و مقایس��ۀ تطبیقی 
اس��ت تا با وجود تصاویر س��یاه و سفید از کلیات آن بتوان به 
رنگ اصلی و تکنیک ساخت معماری و تزیینات و کاشی  های 

معرق بنای ارزشمند سردر عالي قاپو پی برد. 
     هن��گام حکومت مغوالن بر ایران مردی که بعدها یکی از 
مقدسین صفویه شد به ش��هر اردبیل آمده و در آنجا زیست. 
این مرد مابین س��ال  های 1249 و 1253 م  تقریباً بیس��ت و 
نه س��ال یا کمی بیش  تر پس از اینکه مغوالن شهر اردبیل را 
ویران س��اختند، متولد شد و بعدها به نام شیخ صفی یا شیخ 
اس��حق صفي الدین مورد احترام همگان قرار گرفت. این ادعا 
وجودداشت که ش��یخ صفی از نسل امام موسی کاظم)ع( امام 
هفتم اس��ت و بدین وس��یله سلسلۀ نس��ب او به علی و پیغمبر 
می  رس��ید. مدت بیست و پنج سال شیخ صفی نزد شیخ زاهد 
گیان��ی � که دختر او بی  بی فاطمه را به ازدواج خود درآورده 

بود � تعلیم گرفت. چون ش��یخ زاهد درگذش��ت شیخ صفی 
جانش��ین او شد و شیِخ سلس��لۀ دراویشی شد که شیخ زاهد 

مرشد آنان بود )ویور، 1970: 1� 2(.
     در م��ورد اردبیل و بقعۀ ش��یخ و س��ردر عالي قاپو روایات 
و س��فرنامه  های بس��یاری موجود اس��ت ولی نخستین شرح 
صحی��ح این مجموع��ه را فردریش زاره که بقعه را در س��ال 
1897 مورد بررسی قرار داد، منتشر کرد و نتیجۀ تحقیقاتش 
به ن��ام کتاب اردبیل به چاپ رس��ید ک��ه از مهم  ترین منابع 
دربارۀ این اثر تاریخی اس��ت )نقشه 1(. ولی با توجه به خاء 
پژوهشی در مورد سردر عالي قاپو و جزییات تزیینات آن، این 
پژوهش بسیار حائز اهمیت است. در خصوص سردر عالي قاپو 
تحقیق��ات اندکی ص��ورت گرفته اس��ت، از آن جمله باید به 
نوشته  های مصباحی )1388(، رضازاده )1378(، ام. ای. ویور 
)1970( اش��اره کرد. به هرحال مطالعاتی که تا کنون دربارۀ 
این بنای باش��کوه ص��ورت گرفته ناتمام اس��ت و تمام منابع 
اصلی باید در متن  های اصلی مجدداً مورد بررس��ی و بازبینی 

قرار گیرند.

نقشۀ 1: نقشۀ شولتز از مجموعۀ شیخ صفي الدین  )مأخذ: زاره، 1385: 35(.

سردر عالي قاپو و جایگاه تزیينی آن
در مجموع کنده ش��دن و تخریب تزیینات و بی حفاظ شدن 
بنا، تنش  های حاصله از نیروهای زلزله و امواج صوتی، گذشت 
زمان و اثر نیروهای وارده در درازمدت، فرسایش، خوردگی و 
از بین رفتن خاصیت اولیۀ مواد و مصالح، تش��دید آسیب  های 
جزئ��ی وارده بر بنا ب��ه دلیل عدم رس��یدگی و ترمیم اثر در 
دوره های تاریخی مختلف، و جنگ  ها و آس��یب  های آگاهانه و 
ناآگاهانه انسانی، از جمله مشکاتی بوده که سردر عالی قاپو و 
تزیینات  اش به آن دچار شده بود و به دنبال آن عوارضی چون 
ترک و نشس��ت در ساختمان، شکستگی و ریزش بخش  هایی 
از بن��ا، نهایتاً به این منجر ش��د که در اوایل آبان ماه 1321ش 
بخش  های مانده از سردر عالي قاپو ، به دستور فرماندار وقت و 
توسط آقای دیباج نمایندۀ وقت باستان شناسی آن زمان )بعد 
از برداشتن باقی  ماندۀ تزیینات و کتیبۀ کاشی معرق( تخریب 

شود )باباصفری، 1370: 202(.
     حجم کلی س��ردر عالي قاپو متناس��ب با کارکرد خاص آن 
بوده و نس��بت به سایر س��ردرهای موجود در مجموعۀ شیخ 
صفی ابعاد بزرگ  تری داش��ته اس��ت. پیش  ط��اق ورودی آن 
به ش��کل مس��تطیل بوده و به س��بب عقب  تر بودن درگاه از 
لب��ۀ معبر و همچنین معماری و تزئین��ات منحصربه  فرد نظر 
عابران را به س��وی خ��ود جلب می  کرده و آن��ان را به داخل 
فض��ای ورودی و عبور از درگاه، ترغیب می  کرده اس��ت. تمام 
سطح فضای س��ردر عالي قاپو همچون بیش تر بناهای مذهبی 
زمان صفویه با کاش��ی معرق پوشانده شده بود. شکل اجرای 
تزیین��ات، به  کارگیری تکنیک  ها، رنگ  ها، و نقوش مختلف در 
آن حکای��ت از طراحی هنرمندانه و هدفدار اس��تادان مجرب 
دارد. در دور تا دور قوس طاق ورودی س��ردر عالي قاپو کاشي 
پیچ تزیینی فیروزه  ای  رنگ زیبایی اجرا شده است. این سردر 
به دلیل طراحی معمارانه و تزیین هنرمندانه  اش شاخص  ترین 
ورودی مرک��ز محل��ه و میدان عالی قاپو بوده ک��ه مردم را به 
مجموعۀ شیخ صفی رهنمون می  کرده است. درگاه این سردر 
از س��نگ مرمر1 س��فید و یکپارچه و به شکل استوانه  ای بوده 
اس��ت. این س��ردر تقریباً در مقابل س��ردر حیاط بزرگ بقعه 
واقع بوده اس��ت. از آنجا که مجموعۀ شیخ صفی فضایی است 
درون  گرا و هدف دار، گسترش فضا به گونه  ای صورت پذیرفته 
که الزم اس��ت برای دسترسی مناس��ب به مکان  های مختلف 
و نیز رس��یدن به بقعه ش��یخ صفی یک سلس��له مراتب طی 
ش��ود. بنابراین با طویل کردن راه  ورودی و قرار دادن سردر 
اصلی در مجاورت میدانی مهم، موجب زیبا ش��دن و شاخِص 
نم��ودن فضای ورودی مجموعه و تقویت جنبه  های کارکردی 
آن ش��ده اند تا بدین  وسیله به  تدریج با وروِد باطمأنینه به فضا 
و همچنین ایجاد حس انتظار، تکریم و خضوع تا رس��یدن به 

مقبره حاصل آید.

     فض��ای مح��اط بین س��ردر و دیوار مغازه  ه��ا و دکه  های 
مجاور که جلوخان نام دارد، یک فضای رابط بین بنا با فضای 
شهری است و ماهیتی دوگانه دارد؛ یعنی هم جزئی از ورودی 
اس��ت و هم جزئی از محیط شهری و به واقع محل ادغام این 
دو فضا اس��ت )مصباحی، 1388: 94(. در پش��ت جلوخان و 
درگاه، فضای سرپوش��یدۀ داالن  مانندی اس��ت که در امتداد 
محور درگاه و پیش  طاق ورودی قرار دارد و به حیاط مجموعه 

متصل می  شود )سلطان زاده، 1372: 79(.
     درِ این اثر تاریخی یکی از مهم  ترین عناصر فضای ورودی 
اس��ت که کارکرد اصلی آن، کنت��رل ارتباط فضای درونی بنا 
با فضای بیرونی آن اس��ت. در مورد بناهای مقدس و مذهبی 
رس��م بر این بوده و هس��ت که هنگام ورود به بنا یا خروج از 
آن، دِر ورودی آن را به نش��انۀ احترام ببوس��ند. از در ورودی 
عالي قاپو هیچ نش��ان یا تعریفی در دس��ت نیس��ت. منتهی با 
توج��ه به دیگر درهای ورودی بقعه و نیز س��ردرهای مش��ابه 
می  توان گفت که در ورودی عالي قاپو بزرگ، دولنگه، سنگین 
و از جنس چوب و در فرم کلی، مستطیل  ش��کل بوده اس��ت. 
در مس��اجد اولیه که در نداش��ته اند جهت جلوگیری از ورود 
چهارپایان از زنجیر اس��تفاده می  شده است و بعدها علی  رغم 
به  کارگی��ریِ در همچنان زنجی��ر را در ورودی نصب می  کرده 
اند این عنصر در دیگر س��ردرهای بقعه نیز مشاهده می  شود. 
جن��س زنجیر در ورودی عالی قاپو از نق��ره و یا آهن بود2 که 
به ش��کل صلیب آن را آویخته بودند و م��ردم قبل از ورود و 
هنگام خروج از بقعه آن را می  بوسیدند. در عهد صفویه و قبل 
از آن دسترس��ی به این عنصر در س��ردر ورودی حیاط بزرگ 
مجموعه در حکم رس��یدن به محدودۀ داراالمان بوده اس��ت. 
بخش پایین چهارچوب درآس��تانه نام دارد. به نظر می رس��د 
آستانۀ در ورودی عالي قاپو مانند آستانۀ برخی از درها اندکی 
بلند س��اخته ش��ده بود تا تمایز بین دو فضا به بهترین شکل 
ص��ورت پذی��رد و افراد به دلی��ل تقدس و احت��رام مجموعه 
ش��یخ صفي الدین، در هنگام گذر از فض��ای بیرون مجموعۀ 
به فض��ای درون آن با تأنی رفتار کنن��د. در برخی از دوره ها 
آس��تانۀ معدودی از بناها از چنان اهمیتی برخوردار می  شدند 
که افراد در هنگام ورود س��عی می  کردند پای خود را روی آن 
نگذارند، گروهی نیز آن را می  بوسیدند. مانند آستانه مرمرین 
در ورودی عمارت عالي قاپوی اصفهان و درگاه مجموعۀ شیخ 

صفي الدین اردبیلی )مصباحی، 1388: 95(.
     معم��والً در اکث��ر ورودی  ه��ای بناهای س��نتی، س��کو یا 
پیرنش��ین که به ط��ور متداول به صورت زوج در دو س��مت 
پیش طاق قرار دارد برای نشستن سالمندان طراحی می  شده 
است. جنس این سکو با برداشت از متن سفرنامه  ها و مقایسه 
با بناهای همگون و هم دوره به احتمال بسیار زیادسنگ مرمر 

بوده است.3



91

مقدمه
هدف از این مقاله بررس��ی و مس��تندنگاری کاشی  های معرق 
باقی  مانده از س��ردر عالي قاپو بر اس��اس مس��تندات موجود، 
تحقیقات کتابخانه  ای، تحقیقات میدانی، و مقایس��ۀ تطبیقی 
اس��ت تا با وجود تصاویر س��یاه و سفید از کلیات آن بتوان به 
رنگ اصلی و تکنیک ساخت معماری و تزیینات و کاشی  های 

معرق بنای ارزشمند سردر عالي قاپو پی برد. 
     هن��گام حکومت مغوالن بر ایران مردی که بعدها یکی از 
مقدسین صفویه شد به ش��هر اردبیل آمده و در آنجا زیست. 
این مرد مابین س��ال  های 1249 و 1253 م  تقریباً بیس��ت و 
نه س��ال یا کمی بیش  تر پس از اینکه مغوالن شهر اردبیل را 
ویران س��اختند، متولد شد و بعدها به نام شیخ صفی یا شیخ 
اس��حق صفي الدین مورد احترام همگان قرار گرفت. این ادعا 
وجودداشت که ش��یخ صفی از نسل امام موسی کاظم)ع( امام 
هفتم اس��ت و بدین وس��یله سلسلۀ نس��ب او به علی و پیغمبر 
می  رس��ید. مدت بیست و پنج سال شیخ صفی نزد شیخ زاهد 
گیان��ی � که دختر او بی  بی فاطمه را به ازدواج خود درآورده 

بود � تعلیم گرفت. چون ش��یخ زاهد درگذش��ت شیخ صفی 
جانش��ین او شد و شیِخ سلس��لۀ دراویشی شد که شیخ زاهد 

مرشد آنان بود )ویور، 1970: 1� 2(.
     در م��ورد اردبیل و بقعۀ ش��یخ و س��ردر عالي قاپو روایات 
و س��فرنامه  های بس��یاری موجود اس��ت ولی نخستین شرح 
صحی��ح این مجموع��ه را فردریش زاره که بقعه را در س��ال 
1897 مورد بررسی قرار داد، منتشر کرد و نتیجۀ تحقیقاتش 
به ن��ام کتاب اردبیل به چاپ رس��ید ک��ه از مهم  ترین منابع 
دربارۀ این اثر تاریخی اس��ت )نقشه 1(. ولی با توجه به خاء 
پژوهشی در مورد سردر عالي قاپو و جزییات تزیینات آن، این 
پژوهش بسیار حائز اهمیت است. در خصوص سردر عالي قاپو 
تحقیق��ات اندکی ص��ورت گرفته اس��ت، از آن جمله باید به 
نوشته  های مصباحی )1388(، رضازاده )1378(، ام. ای. ویور 
)1970( اش��اره کرد. به هرحال مطالعاتی که تا کنون دربارۀ 
این بنای باش��کوه ص��ورت گرفته ناتمام اس��ت و تمام منابع 
اصلی باید در متن  های اصلی مجدداً مورد بررس��ی و بازبینی 

قرار گیرند.

نقشۀ 1: نقشۀ شولتز از مجموعۀ شیخ صفي الدین  )مأخذ: زاره، 1385: 35(.

سردر عالي قاپو و جایگاه تزیينی آن
در مجموع کنده ش��دن و تخریب تزیینات و بی حفاظ شدن 
بنا، تنش  های حاصله از نیروهای زلزله و امواج صوتی، گذشت 
زمان و اثر نیروهای وارده در درازمدت، فرسایش، خوردگی و 
از بین رفتن خاصیت اولیۀ مواد و مصالح، تش��دید آسیب  های 
جزئ��ی وارده بر بنا ب��ه دلیل عدم رس��یدگی و ترمیم اثر در 
دوره های تاریخی مختلف، و جنگ  ها و آس��یب  های آگاهانه و 
ناآگاهانه انسانی، از جمله مشکاتی بوده که سردر عالی قاپو و 
تزیینات  اش به آن دچار شده بود و به دنبال آن عوارضی چون 
ترک و نشس��ت در ساختمان، شکستگی و ریزش بخش  هایی 
از بن��ا، نهایتاً به این منجر ش��د که در اوایل آبان ماه 1321ش 
بخش  های مانده از سردر عالي قاپو ، به دستور فرماندار وقت و 
توسط آقای دیباج نمایندۀ وقت باستان شناسی آن زمان )بعد 
از برداشتن باقی  ماندۀ تزیینات و کتیبۀ کاشی معرق( تخریب 

شود )باباصفری، 1370: 202(.
     حجم کلی س��ردر عالي قاپو متناس��ب با کارکرد خاص آن 
بوده و نس��بت به سایر س��ردرهای موجود در مجموعۀ شیخ 
صفی ابعاد بزرگ  تری داش��ته اس��ت. پیش  ط��اق ورودی آن 
به ش��کل مس��تطیل بوده و به س��بب عقب  تر بودن درگاه از 
لب��ۀ معبر و همچنین معماری و تزئین��ات منحصربه  فرد نظر 
عابران را به س��وی خ��ود جلب می  کرده و آن��ان را به داخل 
فض��ای ورودی و عبور از درگاه، ترغیب می  کرده اس��ت. تمام 
سطح فضای س��ردر عالي قاپو همچون بیش تر بناهای مذهبی 
زمان صفویه با کاش��ی معرق پوشانده شده بود. شکل اجرای 
تزیین��ات، به  کارگیری تکنیک  ها، رنگ  ها، و نقوش مختلف در 
آن حکای��ت از طراحی هنرمندانه و هدفدار اس��تادان مجرب 
دارد. در دور تا دور قوس طاق ورودی س��ردر عالي قاپو کاشي 
پیچ تزیینی فیروزه  ای  رنگ زیبایی اجرا شده است. این سردر 
به دلیل طراحی معمارانه و تزیین هنرمندانه  اش شاخص  ترین 
ورودی مرک��ز محل��ه و میدان عالی قاپو بوده ک��ه مردم را به 
مجموعۀ شیخ صفی رهنمون می  کرده است. درگاه این سردر 
از س��نگ مرمر1 س��فید و یکپارچه و به شکل استوانه  ای بوده 
اس��ت. این س��ردر تقریباً در مقابل س��ردر حیاط بزرگ بقعه 
واقع بوده اس��ت. از آنجا که مجموعۀ شیخ صفی فضایی است 
درون  گرا و هدف دار، گسترش فضا به گونه  ای صورت پذیرفته 
که الزم اس��ت برای دسترسی مناس��ب به مکان  های مختلف 
و نیز رس��یدن به بقعه ش��یخ صفی یک سلس��له مراتب طی 
ش��ود. بنابراین با طویل کردن راه  ورودی و قرار دادن سردر 
اصلی در مجاورت میدانی مهم، موجب زیبا ش��دن و شاخِص 
نم��ودن فضای ورودی مجموعه و تقویت جنبه  های کارکردی 
آن ش��ده اند تا بدین  وسیله به  تدریج با وروِد باطمأنینه به فضا 
و همچنین ایجاد حس انتظار، تکریم و خضوع تا رس��یدن به 

مقبره حاصل آید.

     فض��ای مح��اط بین س��ردر و دیوار مغازه  ه��ا و دکه  های 
مجاور که جلوخان نام دارد، یک فضای رابط بین بنا با فضای 
شهری است و ماهیتی دوگانه دارد؛ یعنی هم جزئی از ورودی 
اس��ت و هم جزئی از محیط شهری و به واقع محل ادغام این 
دو فضا اس��ت )مصباحی، 1388: 94(. در پش��ت جلوخان و 
درگاه، فضای سرپوش��یدۀ داالن  مانندی اس��ت که در امتداد 
محور درگاه و پیش  طاق ورودی قرار دارد و به حیاط مجموعه 

متصل می  شود )سلطان زاده، 1372: 79(.
     درِ این اثر تاریخی یکی از مهم  ترین عناصر فضای ورودی 
اس��ت که کارکرد اصلی آن، کنت��رل ارتباط فضای درونی بنا 
با فضای بیرونی آن اس��ت. در مورد بناهای مقدس و مذهبی 
رس��م بر این بوده و هس��ت که هنگام ورود به بنا یا خروج از 
آن، دِر ورودی آن را به نش��انۀ احترام ببوس��ند. از در ورودی 
عالي قاپو هیچ نش��ان یا تعریفی در دس��ت نیس��ت. منتهی با 
توج��ه به دیگر درهای ورودی بقعه و نیز س��ردرهای مش��ابه 
می  توان گفت که در ورودی عالي قاپو بزرگ، دولنگه، سنگین 
و از جنس چوب و در فرم کلی، مستطیل  ش��کل بوده اس��ت. 
در مس��اجد اولیه که در نداش��ته اند جهت جلوگیری از ورود 
چهارپایان از زنجیر اس��تفاده می  شده است و بعدها علی  رغم 
به  کارگی��ریِ در همچنان زنجی��ر را در ورودی نصب می  کرده 
اند این عنصر در دیگر س��ردرهای بقعه نیز مشاهده می  شود. 
جن��س زنجیر در ورودی عالی قاپو از نق��ره و یا آهن بود2 که 
به ش��کل صلیب آن را آویخته بودند و م��ردم قبل از ورود و 
هنگام خروج از بقعه آن را می  بوسیدند. در عهد صفویه و قبل 
از آن دسترس��ی به این عنصر در س��ردر ورودی حیاط بزرگ 
مجموعه در حکم رس��یدن به محدودۀ داراالمان بوده اس��ت. 
بخش پایین چهارچوب درآس��تانه نام دارد. به نظر می رس��د 
آستانۀ در ورودی عالي قاپو مانند آستانۀ برخی از درها اندکی 
بلند س��اخته ش��ده بود تا تمایز بین دو فضا به بهترین شکل 
ص��ورت پذی��رد و افراد به دلی��ل تقدس و احت��رام مجموعه 
ش��یخ صفي الدین، در هنگام گذر از فض��ای بیرون مجموعۀ 
به فض��ای درون آن با تأنی رفتار کنن��د. در برخی از دوره ها 
آس��تانۀ معدودی از بناها از چنان اهمیتی برخوردار می  شدند 
که افراد در هنگام ورود س��عی می  کردند پای خود را روی آن 
نگذارند، گروهی نیز آن را می  بوسیدند. مانند آستانه مرمرین 
در ورودی عمارت عالي قاپوی اصفهان و درگاه مجموعۀ شیخ 

صفي الدین اردبیلی )مصباحی، 1388: 95(.
     معم��والً در اکث��ر ورودی  ه��ای بناهای س��نتی، س��کو یا 
پیرنش��ین که به ط��ور متداول به صورت زوج در دو س��مت 
پیش طاق قرار دارد برای نشستن سالمندان طراحی می  شده 
است. جنس این سکو با برداشت از متن سفرنامه  ها و مقایسه 
با بناهای همگون و هم دوره به احتمال بسیار زیادسنگ مرمر 

بوده است.3
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نقاره  خان��ه4 بنایی در طبق��ۀ فوقانی با بازش��وهایی به طرف 
میدان، مسلط بر اطراف جهت اجرای موسیقی در مراسم  های 
خاص اس��ت که فقط در مجموعه بناهای ش��اخص و میادین 
خاص قرار داش��ته است. قسمت فوقانی سردر عالي قاپو یعنی 

همان نقاره  خانه در دورۀ قاجار برچیده شده بود.
     چ��ون حی��اط اول و دوم در بیش  تر س��فرنامه  ها از جمله 
س��فرنامۀ اولئاریوس پشت س��رهم آمده به احتمال قریب به 
یقین منظور از حیاط اول همان میدان عالی قاپو با غرفه  هایی 

جهت خرید و فروش است )تصاویر 15()نقشه 2 و 3(.

تصویر 1. سردر عالي قاپو در سال 1310ق )مأخذ: آلبوم خانۀ کاخ گلستان(.

تصویر 2. سردر عالی قاپو در حال تخریب )مأخذ: آلبوم خانۀ کاخ گلستان(.

تصویر 3. سردر عالی قاپو در حال تخریب )مأخذ: آلبوم خانۀ کاخ گلستان(.

تصویر 4. بقایای سردر عالي قاپو در دورۀ پهلوی اول )مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگي استان اردبیل(.
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نقاره  خان��ه4 بنایی در طبق��ۀ فوقانی با بازش��وهایی به طرف 
میدان، مسلط بر اطراف جهت اجرای موسیقی در مراسم  های 
خاص اس��ت که فقط در مجموعه بناهای ش��اخص و میادین 
خاص قرار داش��ته است. قسمت فوقانی سردر عالي قاپو یعنی 

همان نقاره  خانه در دورۀ قاجار برچیده شده بود.
     چ��ون حی��اط اول و دوم در بیش  تر س��فرنامه  ها از جمله 
س��فرنامۀ اولئاریوس پشت س��رهم آمده به احتمال قریب به 
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جهت خرید و فروش است )تصاویر 15()نقشه 2 و 3(.

تصویر 1. سردر عالي قاپو در سال 1310ق )مأخذ: آلبوم خانۀ کاخ گلستان(.

تصویر 2. سردر عالی قاپو در حال تخریب )مأخذ: آلبوم خانۀ کاخ گلستان(.

تصویر 3. سردر عالی قاپو در حال تخریب )مأخذ: آلبوم خانۀ کاخ گلستان(.

تصویر 4. بقایای سردر عالي قاپو در دورۀ پهلوی اول )مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگي استان اردبیل(.
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تصویر 5. بقایای سردر عالي قاپو در دورۀ پهلوی اول )مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگي استان اردبیل(.

نقشۀ 2.  پان سردر عالي قاپو )مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگي استان اردبیل(.

بررسی و تحليل کاشی  های سردر عالي قاپو 
م��دارک و مس��تندات و بقای��ای تزیینات س��ردر عالي قاپو از 
زمان تخریب س��ردر با کمال دقت و درِک ارزش آن به مثابه 
قطره های هنر بومی جمع  آوری  ش��ده و در دارالحدیث بر روی 
هم انبار ش��ده و از آن  ها نگهداری می  ش��د. ولی در چند سال 
اخی��ر، جابه  جایی  های مکرر و قرار گرفت��ن آن در زیر برف و 
ی��خ و بی  توجهی به این آثار تحت عنوان آثار منقول و دربه  در 
ش��دن آن  ها، موجب از بین رفتن بخش عظیمی از آن  ها شد. 
تغییرات آب و هوا و نمایش آن در فضای باز س��بب خیس و 
خشک شدن مکرر مات پش��ت کاشی  ها شده که نتیجۀ آن 
از دس��ت دادن چس��بندگی مات و تکه  تکه شدن آن و جدا 
ش��دن قطعات کاش��ی معرق از گچ زیر آن شد )تصویر 19(. 
ب��ه گونه  ای که در طی چند س��ال بی  توجهی زحمات جمع 

آوری و نگه��داری این آثار در کم تر از یک دهه از بین رفت و 
بخش عظیمی از این کاش��ی  ها  ش��کل خود را از دست داد و 
تخریب ش��د. به هر حال ای��ن قطعات و ترکیب عمومی آن  ها 
تنها مدارک واقعی از سردر عالي قاپو هستند. بدیهی است که 
بدون وج��ود این قطعه  ها، امکان دس��تیابی به طرحی دقیق 
از س��ردر ممکن نیس��ت، هر چند که این م��دارک از آخرین 
مرحله برپا بودن بنا گردآوری ش��ده است، ولی در تهیۀ طرح 
بازسازی و آسیب  شناسی تزیینات، شناسایی رنگ  های اولیه، 
فنون س��اخت و طراحی قسمت  های موجود از تزیینات سردر 

نقشی اساسی ایفا می  کند.
     در تابس��تان 1395 ای��ن قطعات در پایگاه جهانی ش��یخ  
صفي الدین اردبیلی به طور منظم ش��ماره  گذاری ش��د و هم 
اکن��ون )1397 ش( در آرش��یو دبس��تان داخ��ل مجموع��ه 

ش��یخ صفی )مدرسۀ پور س��ینا( در درون سه اتاق صیانت و 
محافظت می  شود. همچنین با تطبیق این قطعات با عکس  ها 
و مس��تندات قدیمی برخی از ای��ن قطعات به صورت پازل بر 
ج��ای اصلی خ��ود قرار گرفت. تا در آین��ده  ای نه چندان دور 
پس از طراحی کامل و طی مراحل تصویب از سازمان میراث 
فرهنگی و سازمان یونس��کو در بازسازی سردر مورد استفاده 

قرار گیرد.
     از مهم  ترین اهداف بازس��ازی سردر صیانت از کاشی  های 
معرق تزئینی باقی  مانده اس��ت. معماری ایرانی نمود روش��ن 
حجم، هندس��ه و نظم است. فرم کلی سردر، عناصر تشکیل
دهنده و اجراشده، هر یک حجم هندسی و فضای مشخصی را 
ارائه می  دهند که به تنهایی کامل نبوده و در جوار یکدیگر به 
تکامل می  رسند و خواستگاه مناسبی برای رنگ، نقش، بافت، 
و ش��یوۀ اجرا تزئین می  ش��وند. طبق اسناد و مدارک موجود، 
نمای سردر عالي قاپو تماماً طراحی و مزین به مقرنس، کتیبه، 
کاشی معرق، پنجرۀ مشبک، پیچ تزیینی و سنگ بوده است.

کاش�ی  های معرق: کاش��ی معرق با دقت و مهارت بسیار از 
تراشیدن کاشی  های رنگی مختلف و کنار هم قرار دادن آن  ها 
بر اساس طرح ساخته می  شده است. فیروزه  ای، الجورد، زرد، 
قهوه  ای، مش��کی، و خاکی از عمده رنگ  های استفاده شده در 

کاشی  های سردر است.
      در کت��اب ویور به جزئیات برخی از نقوش اش��اره ش��ده 
اس��ت: »پیچک  های زرد و آبی باز بر روی س��طح چنبره زده 
با گل  های رنگارنگ بس��یاری آمیخته ش��ده اس��ت. از طرف 
راس��ت و چپ نقش دو طاووس در حالی که س��ر خود را به 
عقب برگردانیده به س��وی گلدان پیش می  روند. طرح و رنگ 

نقشۀ 3. نما و مقطع سردر عالي قاپو )مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگي استان اردبیل(.
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تصویر 5. بقایای سردر عالي قاپو در دورۀ پهلوی اول )مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگي استان اردبیل(.
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کاش�ی  های معرق: کاش��ی معرق با دقت و مهارت بسیار از 
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طاووس  ها با تزئینات گیاهی هماهنگی تام دارد. در این درگاه 
خارجی یک رنگ غیر معمول س��رخ ب��ا بصیرت و احتیاط به 
کار رفته اس��ت، اما چون نمی  دانس��تند که چگونه رنگ سرخ 
را آتش دهند لذا م��ات را در نقاطی که انتخاب کرده بودند 
ق��رار داده آن را رنگ می  کردند. به کار بردن رنگ زرد نیز که 
احتم��االً قباً به ج��ای آن آب طا به کار برده می  ش��ده، در 
کارهای بعدی افزایش یافت« )ویور، 1970: 84( )تصاویر 13 
و 14(. طراحی نقوش کاشی  ها طوری است که همانند حجم 

اصلی بنا اصل قرینه  سازی و تقارن در آن رعایت شده است.
کاشی  های مقرنس: از بارزترین عناصر در تزئینات معماری 
دوران اس��امی به  خصوص در دورۀ صفویه بوده که با استناد 
ب��ه تصاویر قدیم��ی و قطعات کاش��ی معرق موجود س��طح 
مقرنس کارش��ده در زیر نیم  گنبد س��ردر عالي قاپ��و تماماً با 
کاشی مقرنس و نقوش اسلیمی، ختایی، ترنج و سرترنج های 
کوچک و ظریف در زمینۀ غالب الجورد مزین و پوشیده بوده 

است )تصویر 6(.

کتيبه: کتیبۀ سردر متنی است خبری که پادشاه وقت و سال 
اتمام عمارت فوق را به همراه نام ناظر ساخت و هنرمند طراح 
آن معرفی می  کند. در این کتیبه نام س��لطان با رنگ دیگری 
نوش��ته شده است و در طراحی کتیبۀ آن به این نکته که نام 
ش��اه عباس ثانی در باالی درگاه ورودی قرار گیرد توجه شده 
اس��ت و قسمتی از کتیبه که رنگ نوش��تار آن متفاوت است 
در وس��ط کتیبه و در مرکز س��ردر واقع شده است. در زمینۀ 
کتیبه با زیبایی و ظرافت نقوش اس��لیمی در البه  الی خطوط 
اجرا ش��ده اس��ت. این کتیبه به خط ثلث مزین و با تزئینات 
بیضی  شکل سفید و خردلی و زمینۀ سبز قاب  بندی شده است 

)تصاویر 7 و 8 و 9(.
کاش�ی  های باالی کتيبه: کاش��ی  های این قسمت به شکل 
طاقچه نما به صورت معرق و عرض  های متفاوت هستند. رنگ 
زمینۀ آن  ها یک در میان تیره و روش��ن اس��ت که هر کدام با 
گل  های ش��اه عباسی و ختایی و برگ   های ختایی و اسلیمی 

های زیبا منقوش و مزین شده اند که با پیدا کردن قطعه  های 

تصویر 6. کاشی های یافت شده جبهه روبه رو )یافته هاي عکس از: نگارنده( 

تصویر 7. کتیبه از جبهه روبه  رو  و کاشی  های یافت  شده آن که با خط ثلث سفید آذری مربوط به دورۀ شاه عباس ثانی 
که نام شاه در وسط با آب طا نوشته شده است )یافته هاي عکس از: نگارنده(.

تصویر 8. کتیبۀ جبهۀ چپ و کاشی  های یافت  شدۀ آن )یافته هاي عکس از: نگارنده(.

تصویر 9. کتیبۀ جبهۀ راست و کاشی  های یافت  شدۀ آن )یافته هاي عکس از: نگارنده(.

آن ها، نوع رنگ  ها مشخص شد )تصویر 10(.
تزیين�ات کنار درگاه ورودی: در دیوارهای دو طرف درگاه 
از نقش محرابی استفاده شده است. لچکی آن با طرح ظریفی 
از اس��لیمی و مح��راب آن با طرح گل و برگ ختایی و ش��اه 
عباس��ی منقوش شده اس��ت. طرح فوق با حاشیه  ای از گل

 های ختایی قاب  بندی ش��ده اس��ت. همان  طور که در تصویر 
16 مشهود است، کاشی این قسمت تا سال 1374 سالم بوده 
ولی متأس��فانه هم اکنون قس��مت اعظمی از آن وجود ندارد 

)تصویر 12(.
تزیينات زیر مقرنس  ها: در جبهۀ س��مت چپ و راس��ت و 
روبه  رو در زیر مقرنس  ها و باالی کاشی  های طاقچه نما، طرح 
گلدان��ی با گل  های ختایی و ش��اه عباس��ی � که در دو طرف 
گلدان طاووس طراحی شده است � مزین شده است )تصاویر 

13 و 14(.
پي�چ فيروزه  ای رنگ: قوس اجراش��ده در س��ردر عالی قاپو 
با پیچ فیروزه  رنگی مزین ش��ده اس��ت. این پیچ نماد درخت 

زندگی اس��ت. این طرح و نقش س��ال  ها در هنر این سرزمین 
مخصوصاً بناهای مذهبی استفاده شده است )تصویر 6(.

گلدان: در اس��ناد و تصاویر قدیمی هی��چ تصویری از گلدان 
زیر پیچ فیروزه   رنگ وجود ندارد، ولی با مش��اهده و مقایس��ۀ 
بیشتر بناهای دورۀ صفویه و همچنین با توجه به خصوصیات 
سنگ که مناسب  ترین مصالح برای پوشش پایین ازارۀ بناست 
و مطالعۀ متن س��فرنامه  ها می  توان ادع��ا کرد که خروج پیچ 
فیروزه  ای  رنگ از گلدانی محکم و استوار با جنس مرمر روشن 
بوده اس��ت. تنها ادعایی که می  توان بر اساس اسناد و مدارک 
کرد این اس��ت که لبۀ گلدانی  ها هش��ت  ضلعی ب��وده، که در 
باالی کاه پلیس در تصویر ش��مارۀ 5 دیده می  ش��ود که آن 
را فقط جهت حفظ ش��دن به عنوان مدرک در مکان باالتری 

نصب کرده اند. 
پنج�رۀ مش�بک: در جبهۀ روب��ه  رو روزنی وج��ود دارد که 
در اس��ناد و تصاویر قدیم��ی با دیوار کاذب آجری پوش��یده 
ش��ده اس��ت. در مقایسه با سردرهای مش��ابه می  توان به این 

تصویر 10. کاشی  های یافت  شدۀ جبهۀ چپ باالی کتیبه )یافته هاي عکس از: نگارنده(.
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تصویر 11. کاشی  های یافت  شدۀ جبهۀ راست باالی کتیبه )یافته هاي عکس از: نگارنده(. 

نتیجه رس��ید که این روزن همانند طاق نماهای صحن و نمای 
قندیل خان��ه و... پنجره ای مش��بک برای عب��ور نور و جریان 

هواست.
تزیينات ب�االی درگاه ورودی: ای��ن تزیینات در دو طرف 
باالی درگاه ورودی در جبهۀ روبه  رو به صورت لچکی با گل های 
ختایی و شاه عباسی و زمینۀ الجوردی  و اسلیمی های زیبا و 

ظریف منقوش شده است )تصویر 15(.
     ب��ه علت طوالن��ی بودن مراحل جزییات طرح بازس��ازی 
تزیین��ات این اثر و ارائ��ه آن در این مقاله به اختصار برخی از 
نکات در نظر گرفته ش��ده جهت بازسازی تزیینات و کاشی ها 

به قرار ذیل است )تصاویر 1619(:
� تمیز کردن و تثبیت قطعات باقی  مانده و نازک کردن مات

های اضافه.
� قرار دادن کاش��ی  های معرق اصل��ی در مکان خود که با در 
دس��ت داشتن تصاویر سیاه و س��فید از کلیات می  توان به 
رن��گ اصلی آن  ها نیز پی برد و در بازس��ازی به آن رنگ  ها 

رسید.
 چون مات پش��ت کاش��ی  ها از بین رفته و از نوع گچ بوده 
است، می  توان از آن ها صرف نظر کرد. زیرا از اهمیت کم تری 

برای صیانت کاشی  ها برخوردار است.

 بعد از ترس��یم تزیینات در مقیاس یک  یکم و اصولی ش��دن 
آن، قطعات اصل را حدود دو میلی  متر برجس��ته  تر بر روی 
قالب گذاش��ته و بقیۀ قطعات را تیشه  داری کرده و تخمیر 
پشت آن می  ریزیم تا قطعات اصیل به صورت محرز نمایان 

باشد.
 کتیبۀ قاب  بندی  شده توسط حاشیه  ای به فواصل مساوی که 
توسط آن، با در دس��ت داشتن ابعاد خطوط به طور دقیق 
عمق و عرض آن پیدا ش��د و به پیروی از آن عمق و عرض 

ایوان مشخص شد.
 با در نظر گرفتن ش��کل تزیینات، تع��داد حلقه  های ماری، 
ابعاد برخی فضاها، ارتفاع پیرنشین، بدنۀ تکیه  گاه سنگی و 

شکل قاب  بندی محرابی معرق و... یافت شد.
 کلید باالی قوس ماری  شکل موجود طبق مستندات موجود 

به مکان انتقال یافته است.
� طرح مقرنس به ارتفاع 5 تقس��یم مساوی و پان مستطیل 
به طول دهانۀ ایوان و ع��رِض نیم طول بزرگ یعنی دهانه 

است.
 سکوی پیرنش��ین، گلدانی  های طرفین آن، و بدنۀ تکیه  گاه 
به گواه مستندات تاریخ  نویسان و هم  شکلی ادواری بناهای 

همگون از سنگ مرمر است.

تصویر 12. تزیین قاب  بندی  شده به شکل محرابی طرفین درگاه ورودی و کاشی  های یافت  شدۀ آن )یافته هاي عکس از: نگارنده(.
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تصویر 11. کاشی  های یافت  شدۀ جبهۀ راست باالی کتیبه )یافته هاي عکس از: نگارنده(. 

نتیجه رس��ید که این روزن همانند طاق نماهای صحن و نمای 
قندیل خان��ه و... پنجره ای مش��بک برای عب��ور نور و جریان 

هواست.
تزیينات ب�االی درگاه ورودی: ای��ن تزیینات در دو طرف 
باالی درگاه ورودی در جبهۀ روبه  رو به صورت لچکی با گل های 
ختایی و شاه عباسی و زمینۀ الجوردی  و اسلیمی های زیبا و 

ظریف منقوش شده است )تصویر 15(.
     ب��ه علت طوالن��ی بودن مراحل جزییات طرح بازس��ازی 
تزیین��ات این اثر و ارائ��ه آن در این مقاله به اختصار برخی از 
نکات در نظر گرفته ش��ده جهت بازسازی تزیینات و کاشی ها 

به قرار ذیل است )تصاویر 1619(:
� تمیز کردن و تثبیت قطعات باقی  مانده و نازک کردن مات

های اضافه.
� قرار دادن کاش��ی  های معرق اصل��ی در مکان خود که با در 
دس��ت داشتن تصاویر سیاه و س��فید از کلیات می  توان به 
رن��گ اصلی آن  ها نیز پی برد و در بازس��ازی به آن رنگ  ها 

رسید.
 چون مات پش��ت کاش��ی  ها از بین رفته و از نوع گچ بوده 
است، می  توان از آن ها صرف نظر کرد. زیرا از اهمیت کم تری 

برای صیانت کاشی  ها برخوردار است.

 بعد از ترس��یم تزیینات در مقیاس یک  یکم و اصولی ش��دن 
آن، قطعات اصل را حدود دو میلی  متر برجس��ته  تر بر روی 
قالب گذاش��ته و بقیۀ قطعات را تیشه  داری کرده و تخمیر 
پشت آن می  ریزیم تا قطعات اصیل به صورت محرز نمایان 

باشد.
 کتیبۀ قاب  بندی  شده توسط حاشیه  ای به فواصل مساوی که 
توسط آن، با در دس��ت داشتن ابعاد خطوط به طور دقیق 
عمق و عرض آن پیدا ش��د و به پیروی از آن عمق و عرض 

ایوان مشخص شد.
 با در نظر گرفتن ش��کل تزیینات، تع��داد حلقه  های ماری، 
ابعاد برخی فضاها، ارتفاع پیرنشین، بدنۀ تکیه  گاه سنگی و 

شکل قاب  بندی محرابی معرق و... یافت شد.
 کلید باالی قوس ماری  شکل موجود طبق مستندات موجود 

به مکان انتقال یافته است.
� طرح مقرنس به ارتفاع 5 تقس��یم مساوی و پان مستطیل 
به طول دهانۀ ایوان و ع��رِض نیم طول بزرگ یعنی دهانه 

است.
 سکوی پیرنش��ین، گلدانی  های طرفین آن، و بدنۀ تکیه  گاه 
به گواه مستندات تاریخ  نویسان و هم  شکلی ادواری بناهای 

همگون از سنگ مرمر است.

تصویر 12. تزیین قاب  بندی  شده به شکل محرابی طرفین درگاه ورودی و کاشی  های یافت  شدۀ آن )یافته هاي عکس از: نگارنده(.

تصویر 14. کاشی طرح طاووس در سال 1374ش تصویر 13. کاشی طرح طاووس )مأخذ: فردریش زاره، 1385(.
)مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی(.

تصویر 16. کاشی طرح محرابی کنار درگاه ورودی در سال 1374ش 
)مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگي(.

تصویر 17. کاشی  های کتیبۀ سردر عالي قاپو در سال 1374ش )مأخذ: 
مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی(.

تصویر 18. کاشی  های کتیبۀ سردر عالي قاپو در سال 1377ش )مأخذ: مرکز 
اسناد سازمان میراث فرهنگی(.

تصویر 19. وضعیت کاشی  های سردر در سال 1392ش. 

تصویر 15. کاشی  های یافت  شدۀ  باالی درگاه ورودی )محل شکست جبهۀ روبه  رو( )یافته هاي عکس از: نگارنده(. 



100

 در ایوانچه  ها، آخرین قاب از درون و بدنۀ هره مستطیل  شکل 
زیر ایوانچه  ها � که احتماالً از گچ و یا کاشی مشبک است � با 

دقت بیش تر بر مبنای مستندات هم  دوره طراحی شد.
 ان��دازۀ ارتفاع��ات، ع��رض و عمق قاب  بندی  ه��ا و جزییات بر 
مبنای بقایای تزیینات معرق در نظر گرفته ش��د که اختافی 

در حد میلی  متر در کلیات با اصل خود خواهد داشت.
 برای دقت بیش ��تر در اندازه  گیری از قطعات بزرگ کاشی  های 
معرق موجود، استفاده ش��د، مخصوصاً آنجایی که یک مدل 

تکرار می  شود.
 ن��وع قوس  ها پنج او هفت و قوس  ه��اي دیگر بوده که هنگام 
ساخت باید با تصاویر به  جا مانده از گذشته مطابقت داده شود. 
 لبۀ گلدانی  ها هش��ت  ضلعی بوده که در عکس  ها و مس��تندات 

موجود هم دیده می  شود.

 جمع  بندی و نتيجه  گيری
ارزش هر اثر تاریخ��ی و بنای قدیمی به همان مدارک کالبدی 
اصیل آن اس��ت. حساس��یت حفاظت از تزیینات و کاش��ی  های 
سردر عالي قاپو ناشی از تعهد سپردن صحیح و بی کم و کاست 
این اس��ناد و هویت تاریخی به نس��ل آینده است. بازسازی این 
اثر باش��کوه که نشان، نماد و جزیی از هویت شهر اردبیل است، 
امری اجتناب  ناپذیر اس��ت. الزم به توضیح است که اردبیل که 
با لقب داراالمان خوانده شده، با وجود این یادمان تاریخی معنا 
می  یابد و باید با حساس��یت باال در اس��رع وقت بازسازی آن در 

اولویت و دستور کار قرار گیرد. 
     در معم��اری ایرانی، ارتباط بی��ن یک بنا با مجموعۀ فضای 
شهری توسط »ورودی« صورت می  پذیرد. این مکان مستقل که 
فضای درون مجموعه را به بیرون آن متصل می  س��ازد مانند هر 
یک از اجزای سازنده  اش، منظم و متکامل است. ورودی به طور 
معم��ول در محلی قرار می  گیرد که نظم داخلی حیاط را بر هم 
نزده و به ترکیب خودش هم آسیبی نرساند و بتواند به خوبی با 

محیط پیرامون در ارتباط باشد.
     میدان عالي قاپو در کنار بقعۀ شیخ صفي الدین اردبیلی، بین 
در ورودی حیاط بزرگ و س��ردر عالي قاپو قرار داش��ته است. با 
توجه به س��ابقۀ تاریخی محدوده مورد نظر و حضور چند عنصر 
با عملکرد عمومی در جنب بقعه، می  توان نتیجه گرفت که این 
مح��دوده مرکز محله، به عبارتی مرک��ز محلۀ قدیمی عالي قاپو 
اس��ت. وجود عناصری چ��ون بقعه، نمازخانه، حم��ام، بازارچه، 
امام��زاده و فض��ای باز عمومی و همچنی��ن تاقی چند گذر در 
میدان عالي قاپو دالیل مبرهن و محرزی برای مرکز محله بودن 

این مکان است.

تشکر و قدردانی
نگارنده بر خود الزم می دان��د از آقای دکتر منصوری فرد، آقای 
وهابزاده مدیرمحترم پایگاه جهانی شیخ صفی،  خانم میرحیدری 

که با اینجانب همکاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.

پي نوشت ها
1. در س��فرنامۀ آدام الئاریوس، س��فیر آلمانی که مقارن با پادشاهی شاه 
عب��اس دوم در س��ال 1055ق به اردبیل رفته بود چنین آمده اس��ت: 
»درگاه��ی این در و در اول )منظور س��ردرهای دو طرف حیاط بزرگ 
اس��ت( از سنگ مرمر س��فید و یکپارچه ساخته شده است که آن را به 
ش��کل استوانه تراش��یده بودند« و در سفرنامۀ ماندلس��کو آمده است: 
»آستانه در آرامگاه مثل همه درهایی که گذشتیم از مرمر سفید بود«.

2. در س��فرنامه های تاورنی��ه )ص74( دالواله )ص398(، کاتف )ص50(، 
الئاریوس )ص125( به وجود این جنس از زنجیر در سردر حیاط بزرگ 
و سایر سردرها اش��اره شده است و بنابراین می  توان استنباط کرد، در 
س��ردر عالي قاپو که بعدها س��اخته شده اس��ت نیز این عنصر نمادین 

نصب شده بود.
3. اس��تنباطی است که از اشاراتی در س��فرنامه  ها مبنی بر مرمرین بودن 

درگاه و دیوارهای بقعه آمده است.
4.  نقاره  خان��ه فضای��ی بود در باالترین نقطۀ بعض��ی از بناهای مذهبی یا 

اماکن عمومی که در آن نقاره می  نواختند.
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