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 مقدمھ

کھ مقبره شیخ صفی لیصابنای و  سیس شدأتدر اردبیل  زاویھ حضرت شیخ صفی الدین اردبیلی در اوایل قرن ھشتم  الدین 
موسی بنا شد  ،هللا هللا است  گنبد و شاه عباس  و  در زمان شیخ صدرالدین  اصالحاتی در  ،بناھاییبا افزودن  شاه طھماسب 

  سیاسی  –ھنری   -  مجتمع عرفانییک تکمیل شد و بھ   طی پنج قرن  الدینزاویھ و بقعھ شیخ صفی  ترتیببدین  .آن نمودند
در بھ عنوان میراث جھانی   کھترین اثر معماری ایران پس از اسالم است  ھنری مھم -عرفانی    موعھ. این مج مبدل گردید

 ثبت شده است.  یونسکو 

شریفاین   سیاه پوش فرزند صدرالدین)،    شیخ ابراھیم  صدرالدین،  خمزار شی ؛حرم  مزار مادر شاه (فرزند خواجھ علی 
  ، نب و مغوالاعرتوسط ا  کشور نھصد سال اشغالانی استقالل ایران پس از ـبقعھ شاه اسماعیل صفوی رھبر و ب  اسماعیل،

 جنگ مقدس چالدران است.  یشھدا شماری ازمزار  الدین و مریدان شیخ صفی مزار برخی

  ی کارینوع کاش   نیتریعال: از قبیل  یھنرمختلف  یھادر رشتھ  عیدھھا اثر بد یحاوالدین اردبیلی  مبارک شیخ صفیبقعھ 
قوام  ریعماد، م ری(م یبزرگ دوره صفونویسان خوش  نویسیخوشآثار  ، سیو نف  بایز یھابھیکت یبرگچ ،معرق و مقرنس

اسماع  ن،یالد ...  لیمحمد  منبتو  نقرهیراک)  تنگ  ینقاش   ،بیتذھ  ،یکار،  شیخ    -معنوی    موعھمج   .است  یبرو  ھنری 
  ھای معماری  آن را در مجموعھ مذکور یھنر  لیفضا  عیجمت کھبرخوردار است    ی با شکوھیاز ساختار معمارالدین  صفی
از اماکن معنوی ایران    در حال حاضر ،این مکان عالوه بر جاذبھ معنوی بسیار قوی  است. نموده ممتازشاخص و   ،جھان

 .  است  زیارتگاه سالکان جھان از کشورھای مختلفو 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

این مجتمع مقدس    ؛اردبیلی  الدینتحقیق پیرامون بقعھ حضرت شیخ صفیمھم  ھای  یکی از بخش تاریخ تکمیل و تعمیرات 
در دانشگاه لندن و ا  ۱۳۹۰است. اینجانب از سال  بقعھ فلسفھ معماری  «  بھ تحقیق پیراموندر دانشگاه اگزیتر  ینکشمسی 

صفی تح در  و    امپرداختھ  »اردبیلیالدین  شیخ  و تحقیقات میدانیاس برای عکیقاتی بھ اردبیل  قسھ سفر  ً ی  غالبا مشکل    اب ، 
بھ منابع مستند  دست متشدهمواجھ  بقعھ  این  در    صورت گرفتھ  در باره عملیاتیابی  در  ھایمرمتسفانھ  أام.  کھ  دوره ی 

  سازمان میراث فرھنگی  ثبت و ضبط شده و چگونھطور منظم و منقح ھ بصوت گرفتھ، مشخص نیست جمھوری اسالمی  
 .  ندنیستگو  پاسخدر این مورد نیز تھران و اردبیل در 

فرھنگی اسناد  شودیم  پیشنھاد انجام شده  و گزارش  ھاعکس  با ارائھ  سازمان میراث  از کاوش  عملیات  -ھای باستاناعم 
و بقعھ  بقعھ شیخ صفی  شناسی و تعمیرات ،  در سایت سازمان میراث فرھنگی  )بھ صورت دیجیتالی(کلخوران  شیخ  الدین 

و بھره ایران  برداری علمیامکان دسترسی  از اقصدانشجویان و محققین  کندنقاط جھان   یشناسی   .را فراھم 

دکتر حاجی  ی تحقیقیھاسفراین    طی جناب  بیوک جامعی،  و آقای نادر فالحی  آقای  اسبقمدیرزاده  سازمان   ان  و فعلی 
نظیر خانم اردبیل    فرھنگی برخی کارشناسان سازمان میراث  .در اختیار گذاشتند  یاطالعات مفید اردبیل  میراث فرھنگی

و   قوام  توحید  آقای  و  عینی  دکتر  یوسفی،  دکتر  پیرھادی و خانم    نویسخوشدکتر  جناب    در تھرانفریبا متولی،  مریم 
اردبیلھمکاری علمی مؤثری در این تحقیق نمودند.   را خود  برخی مستندات علمی  سخاوتمندانھ  نیز   یدکتر ھدایتی محقق 

   نم.کصمیمانھ تشکر می  گیھمکھ از   دندگذاردر اختیار 

راستا این  صفی  در  شیخ  بقعھ  مرمت  (گزارش  اردبیلی  تابستان   1397فروردین  الدین  فالحی    آقایتوسط  )  1399الی 
ارسال   الدینخلف صالح حضرت شیخ صفی اداره کل میراث فرھنگی استان اردبیل برای دکتر سید سلمان صفوی تمدیری
  ، بھ اطالع محققین و دانشجویان ایران شناسی، معماری مذکورساس گزارش ابر  این دوره  ترمیمیعملیات خالصھ د. گردی

 .  درس شناسی میھنر و باستان
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 اردبیلی  نیالد یصف خیشحضرت  بقعھ مجتمع و   شاکلھ  یھابخش

 سر در عالی قاپو

 الدینمقدس حضرت شیخ صفیمزار  بر فراز ؛گنبد هللا هللا

 اسماعیل صفویبقعھ شاه 

 خانھحرم

 دارالحفاظ 

 دارالحفاظ  یشاھزادگان در جانب شرق مقبره

 ھـخانچینی

در دو    ھیصوف  خیمسقف اوالد و مشا یھامقبره .اول  لیاز آثار دوران شاه اسماع  ثیبزرگ رو بھ قبلھ دارالحد  وانیا
 .استایوان بوده   یو شرق  یجانب غرب

 نیالدیصف  خیو محل جلوس ش   دیو جد  میقد  یھاخانھچلھ

آق قو  لیمادر شاه اسماع مقبره  )ونلوی(دختر اوزون حسن 

 ثیدارالحد وانیا مقابل مقصوره

 ثیگاه در شمال گنبد دارالحددیشھ  محوطھ

 یموس   نیصدرالد  خیجلوس ش   محل

 حجره)چھل  از   (بیش ھا حجره

 یو سران خاندان صفو  رانیاز ام  یمزار برخ  صفھ

 آشپزخانھ ایخانھ واـنان

 خانھ اغیمتعلق بھ آن و ا یھاخانھ و حجرهگید  ،آشپزخانھ
 .استبوده ھیصوف  خیکھ آرامگاه مشا  نیالد یصف  خیرو بھ مزار ش  حجره

آب جوارخانھ در شربت بر حوض و محل پختن حلوا و ش  یچشمھ   ینیریمشتمل 

 یو تحتان  یفوقان یھاخانھ و انبار با حجرهخونچھ

 خانھ و خونچھ خانھشربت  نیب  یا) و خانھ و محوطھی(معمار  زیشامل دھل دفترخانھ

 .بوده استمتعلقھ   یھاخانھ یآن سقاخانھ و پشت آن حمام و برخ   ریز  کھ  خانھنقاره

 در اطراف آن  ینیخانھ و زممھیھ

 .ھ استھا قرار داشتمقابل آن کوچھ و دکان  کھدر آستانھ  رونیب یفضا

 کتابخانھ

چینی   .(مدفن مریدن شیخ)  خانھزیر چینی  سرداب چپ ایوان شمالی  از طریق پلکانی  کھ هبودراه ورود سردابھ در قسمت 
ص ۱۳۷۴اردبیل،    ،(رضازادهه است  می شدبھ فضای سردابھ منتھی   این فضا با دو ورودی با بخش دارالحفاظ  ۶۵۳،   (

ھنر و   ؛خانھ، رضا سعادتی(تزیینات چینی  خانھ ارتباط می یابد.یا تاالر قندیل در آیینھ عرفان،  شیخ صفی الدین اردبیلی 
 )۵۳۷ص  ،۱۳۹۳سیاست،  

 

 ۱۳۹۹-۱۳۹۷خالصھ گزارش تعمیرات 
 



  قاپوسردر عالی .1

داشت بیرون بقعھ قرار  سردر  می  و  ھاین  نام  را بھ آن  مذکور    .خواندندمیدان  آسیبسردر  دلیل  فراوانبھ  سال   ،ھای  در 
 1398تا زمستان   1397 در تابستان  قاپوعالی سردرشناسی برداشتھ شد. طرح احیای  باستان  کل دستور اداره  بھ 1321

 اجرایی شد.

 غربی نمای  تخریب از قبل  سردر مانده: باقی1شکل  

 

 

 شرقی ضلع نمایب  تخری از قبل  سردر مانده: باقی2شکل  



 

 

 بازسازی از قبل  : محل سردر3شکل  



 بازسازی حال در  سردر :4شکل  

 بازسازی از بعد  : سردر5شکل  

  سرا جنت بھ  ورودی  جنوبی ایوان  معرق  ھایکاریکاشی مرمت وتثبیت   .2



ذیل   اقدامات 97و تابستان  آن در بھار  مرمت برای کھفرسایش در گذر زمان بوده بھ دلیل    ھاکاریکاشیاین   دیدگیآسیب
است گرفتھ  مایع    با  ھاکاشی  تثبیت:  صورت  جرم  )%5(چسب   تکمیل  کننده،تثبیت  مواد  تزریق  برداری،پارالوئید، 

   .بندیقاب و  ناقص  ھایقسمت

 قبل از مرمت  سراجنت بھ  ورودی جنوبی  ایوان  معرق  ھایکاریکاشی :6شکل  



 مرمت  حین  سراجنت بھ  ورودی جنوبی  ایوان  معرق  ھایکاریکاشی :7شکل  

 مرمت از  بعد  سراجنت بھ  ورودی جنوبی  ایوان  معرق  ھایکاری: کاشی8شکل  

  باشالر قیزیل صحن  دھیسامان .3



در  1398الی زمستان   1395در تابستان  ذیل  . اقداماتقرار دارد  باغ حیاط  شرقی ضلع  در محوطھ  باشالر قیزیل صحن
 بھ  کارگاه آجربری  محوطھ  در  موجود  ھایسنگ  جاییھ  ب جا  آجربری،  کارگاه  بردارینقشھ  :  ه استانجام شد  این صحن

  محوطھ،   ھایانباری  و کارگران اتاق  و جربریآ  کارگاه آوریجمع  انبار، از  تیرآھن جاییھ  ب جا  و حمل  کلخوران، شیخبقعھ 
  آجر  پلھ،  اجرای  باستانی،  محوطھدر    استحفاظی  دیواراجرای    محوطھ،  ھاینخالھ  آواربرداری  متروک، خانھ  آوریجمع
 .خانھگل  ساختو  فرش

 

 دھیسامان  از قبل  باشالر قیزیل  : صحن9شکل  

 

 



   دھیسامان حین باشالر قیزیل صحن:  10  شکل

 دھیسامان از  بعد  باشالر قیزیل  : صحن11شکل  

 خانھچینیگنبد مرمت . 4



رطوبت کھ   خانھچینی  گنبددر ھایی  مرمتھا سالطی     موجب   ترطوب  مجدداً اما   بود، صورت گرفتھ  آسیب دیده،بھ علت 
شده   زیر گنبد  خزه در  تابستان سال  .  بودرشد  گنبد  بھ خاطر  1397در  بھ داخل  نفوذ رطوبت   از  پس از   ؛جلوگیری 

 انجام شد.  خانھچینی سابی و آجرفرش کفکفھا،  کاری، نماکاری دیوارعایق

 قبل از مرمت  خانھچینی گنبد  تبره وضع :12شکل  

 خانھچینی گنبد  تبره  آجرفرش و دیوار  اجرای و کاریعایق: 13شکل  



   مرمت از بعد  خانھچینی  گنبد  تبره :14شکل  

 

  خانھچینی  تزئیناتمرمت  .5

  ھای آسیبمتحمل قبل  ھایسال  در بوده کھ دراویش  و نرفااع  برای  محلی  و  الدینفیص یخش حضرت    ھخانخلوت ؛خانھچینی
 انجام ضلعیدر این فضای ھشت 1397و بھار   1396، بھار و زمستان 1395زمستان اقداماتی کھ در   شده است.  بسیار
 سازیپاک  ،نظافت و سازیپاک پریمال، از  استفاده  با  تثبیت شده،  جدا  ھاینقاشی اضطراری تثبیتین شرح است:  دشده ب

 فاصلھ  یا  شکستھ  ھایقسمت مرمت بدنھ، ایسازه ھایترک در  دوغاب  تزریق نقوش، روی دزای  گچ  ھایالیھ  گیریجرم و
 ھا،تندبری  داخلی  کف  مرمت  ،ھاتندبری سازیقرینھ و  مرمت بدنھ،  از  گرفتھ لھفاص و  تھشکس   ھایقسمت  مرمت  گرفتھ،
  خانھ، چینی ھایبریتنگ تزئینات  گچی  ھایتختھ  بندیپشت  اخیر،  دھھ  چند  ایھتمرم  ریبحجم بازبینی  و  مجدد  اجرای

  .نھایی تثبیت  ھا،کاریکاشی  باالی شکاف  کردن پر

 قبل از مرمت نورگیر بریگچ : وضع15شکل  



   بریگچ رفتھ بین از  ھای: مرمت قسمت16شکل  

 مرمت  از بعد نورگیر: 17شکل  

  شمالی  ورودی  مرمت و  دھیسامان .6



جمعسامانذیل    مراحل  طی    خانھچینی  شمالی  ورودی  1397در پاییز   شد:   و  درگاھی  نعل  پوسیده  قطعات  آوریدھی 
  برداری جرم  و  سازیپاک  ،اتاق پوسیده بدنھ  و  کرده طبلھ گچی اندود  آوریجمع  و  برداریالیھ، جدید چوبی  تیر  با آن  تعویض

 .مجدد اتاق  کاریگچ،  آشفتھ و  بالتکلیف  ھایکشیسیم  دھیسامان،  کاشی روی  گچی ھایالیھ

 بازگشایی از  قبل  خانھچینی  شمالی ورودی  : محل18شکل  



  بازگشایی  حین خانھچینی  شمالی ورودی :19شکل  

 بازگشایی از  بعد خانھچینی  شمالی : ورودی20شکل  



 خانھحرم  گنبد   بیرونی نمای  پنج) (گره   معقلی  ھایکاشی مرمت وتثبیت   .7

  زاھد  شیخ فرزندبی فاطمھ بی(  الدینصفی شیخ  ھمسر  ،محمد  الدینمحی آرامگاه  ؛)الدینصفی شیخ خانواده  (مدفن خانھحرم
صفوی    الدینصفی  شیخ  گیالنی)، دختر و بزرگان خاندان  تن از محارم  حرممرمت کاشی  است.و چند  طی    کھ  خانھھای 

 انجام گرفت. 1397 تابستان و  ، در بھارشده بود ریختھ و  جدا شده بدنھ ھا بھ علت رطوبت ازسال

 

 مرمت  از قبل  خانھحرم گنبد یال :21شکل  

 

 



 مرمت  از قبل  خانھحرم گنبد : یال22شکل  

  مرمت  از قبل  خانھحرم گنبد : یال23شکل  

 میانی حیاط  ورودی در  کاریروغن و مرمت .8



این در ھای کھ دچار فرسایش شده بود، تعمیر و قطعات پوسیده آن تعویض گردید. شکاف میانی  حیاط ورودی بزرگ در
 کاری شد.  سازی و روغنشد. سطوح آن نیز با سمباده پاک  ترمیمو جاھایی کھ نیاز بود درزبندی  نیز

   مرمت از قبل  میانی حیاط  چوبی در: 24شکل  



 مرمت حین  میانی حیاط  چوبی : در25شکل  

   مرمت از بعد  میانی حیاط  چوبی در: 26شکل  



  خانھچلھ قدیمی  دیوارمرمت  .9

بقعھخانھچلھ  و ھنری  معماری  ارزش  بوده کھ دارای آنھا  مریدان  و  صدرالدین  شیخ  ،صفى  شیخ  نشینىخلوت  جھت  ھای 
بندی دیوار جدید انجام گرفت. سپس بھ نماسازی اقداماتی نیز جھت استحکام و پی آن مرمت شد و  قدیمی دیوارباالی است.  

در پاییز سال   شد. این اقدامات   انجام شده است.    1397دیوار رسیدگی 

   مرمت از قبل  خانھچلھ دیوار:  27  شکل



  مرمت  حین  خانھچلھ دیوار:  28  شکل

 مرمت  از بعد  خانھچلھ دیوار:  29  شکل



  میانی حیاط ورودی کاربندی و بریگچ تزئینات مرمتـ 10

در این راستا ابتدا  .مرمت شد 1397پوسیده و طبلھ کرده بود کھ در تابستان  ،میانی حیاط ورودی سردر کاربندی تزئینات
بازسازی شده ھای تخریبسپس طبق الگوی طرح قبلی، قسمت ،آوری شدجمع و سازیپاک ،ھای پوسیده و طبلھ کردهقسمت
 گردید.

 

 مرمت از  قبل میانی حیاط  ورودی کاربندی و بریگچ : تزئینات30  شکل



 مرمت  حین میانی حیاط  ورودی کاربندی و بریگچ : تزئینات31شکل  

   مرمت از  قبل میانی حیاط  ورودی کاربندی و بریگچ : تزئینات32شکل  



  میانی حیاط کاربندی احیای .11

و زیرسازی  میانی حیاط نماھایطاق از یکی  1397در تابستان    اولیھ و با در نظر گرفتن طرح با استفاده از شابلون 
 .  دش  احیا مجدداً 

 کاربندی  اجرای  محل: 33  شکل

 

 

 

 

 



 کاربندی  : اجرای34  شکل

   اجرا از  بعد کاربندی: محل  35  شکل



  اسماعیل شاه   گنبد   ھایکاشی  مرمت .12

ل بود اشکاِ  ارایاما بھ دلیل استفاده از میلگرد نامناسب د  شده بود، بازسازیو  تخریب 1313 سال  در گنبد  فوقانی پوستھ
 مرمت شد.    1397در تابستان کھ 

 

 اسماعیل  شاه  گنبد  کاریکاشییت : وضع36شکل  

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسماعیل شاه گنبد  کاشی  مرمت و تثبیت :37شکل  

 مرمت از  بعد  اسماعیل  شاه  گنبد  کاشی: 38  شکل

 

 صفویھ)مدرسھ (  پورسینا  مدرسھ .13



صفویھ)  پورسینا  مدرسھ بھ دلیل    آن  یاحیا و  حفظ  کھ  است  الدینصفی  شیخ  مجموعھ  فرھنگی  ھویت  از  یئجز(مدرسھ 
فضایی  ھایکاشی  نگھداری  محل  بھ  آن  از  بخشی  تبدیل بھ عنوان   صفی  شیخ  مجموعھ  در  استفاده  قابل  و  مفید  ارزشمند 
دارد.  الدین  اھمیت 

جھتاقدامات کھ  از  مرمت  ی  عبارتند  شد  انجام  مدرسھ  این    مدرسھ،   شرقی  جنوب  آجری  دیوار  واجرای  سازیپاک:  در 
جنوب  در  آجری  دیوار  اجرای  مدرسھ،  شرقی  ضلع  بندیپی  در  آجری  دیوار  اجرای   مدرسھ،   شرقی  جنوب  و  قسمت 

  آجرھای   سقف داخل، تعویض  مرمت  آجری، دیوارھای  ھایترک  مرمت آجرھا، روی  رنگ و  کاریگچ  ھایالیھ  برداشتن
 ھا،رنگ پنجره  و  تعمیر  مدرسھ،  جنوبی  ضلع  مرمت  کالس،  کف  آجرفرش  تفلیسی،  دیوارھای  بندکشی  کالس،  شکستھ
 .مدرسھ ھاینرده و  شیشھ  نصب و رنگ

 مرمت و  دھیسامان از قبل(مدرسھ صفویھ)  پورسینا  مدرسھ: 39ل  شک



 مرمت و  دھیسامان  حین(مدرسھ صفویھ)  پورسینا  مدرسھ :40  شکل

 مرمت و  دھیسامان از  بعد (مدرسھ صفویھ) پورسینا  مدرسھ :41  شکل



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  نگارخانھ پشت بام .14



کاری و آجرفرش  بندی، عایقمترمربع انجام شد، شامل زیرسازی، شیب  320مساحت  ھب  نگارخانھ بامپشت  در اقداماتی کھ
   است.  1397و  1396در تابستان 

 

 آجرفرش از قبل نگارخانھ بام  پشت: 42  شکل

 

 

 



 آجرفرش حین نگارخانھ بام  پشت: 43  شکل

 آجرفرش و  کاریعایق از بعد نگارخانھ بام  پشت: 44  شکل



کاشی معرق قاببرداری  جرم .15 فرمان شاه طھماسبکتیبھ و تثبیت    بندی 

آن با رسوب جرم سیا  بود  ردهکھ  طبل  و  شدهدچار پوسیدگی  کھ  کتیبھ فرمان شاه طھماسب  ھایی از  بخش ه شده و سطوح 
   شد. ازیس پاکرداری و بجرم  ا دقتب  1397در پاییز   ،بود

 قبل از مرمت  طھماسب شاه فرمان وضع: 45  شکل

 

 

 

 

 



 برداریجرم  حین  طھماسب  شاه  فرمان: 46  شکل

 برداریجرم  از بعد  طھماسب  شاه  فرمان: 47  شکل

 

  صحن  طرفین ھایایوان  چوبی ھایمشبک  مرمت .16



  استحکام  تحتانی  ھایکالفو    شده فرسایش  دچار  سراجنت گنبد  و  دارالحدیث مشبک ھایچینیگره چوبی ھایآلت  وھا ستون
 .شدکاری آنھا انجام ، نظافت و روغنتعویض  عملیات 1397بود کھ در تابستان و پاییز    از دست داده را  خود

 قبل از مرمت  دارالحدیث چینیگره وضع: 48  شکل

 

 

 

 

 



 مرمت  حین  دارالحدیث چینیگره: 49  شکل

 مرمت  از بعد  دارالحدیث چینیگره: 50  شکل



 بھداشتی ھایسرویس .17

   .دش   اقدام مصالح بھترین از  استفاده  با  مجموعھ  داخل  بھداشتی ھایسرویس نوسازی بھ  نسبت 1397در تابستان و پاییز  

 

 دھیسامان از قبل  مجموعھ  بھداشتی سرویس: 51  شکل

 

 

 

 

 

 

 



 دھیسامان حین  مجموعھ  بھداشتی سرویس: 52  شکل

 دھیسامان از بعد  مجموعھ  بھداشتی سرویس: 53  شکل



 باغ حیاط  دیوار  بندیپشت و  بندیپی .18

 ضلع محوطھ سازیپاک  بھ تملک و  ؛مجموعھ  دھیجھت سامان اردبیل  فرھنگی میراث سازمان  1397  پاییز و  در تابستان
 اطحی  دیوار  ایستایی ضعف  موجب کھ  دیوار  شمالی ضلع  ،شمالی  محوطھ  دھیسامان از  پس.  نمودقدام   باغ حیاط  شمالی

 .گردید  بندیپشت و  بندیپی ،بود  شده  اغب

 

 بندیپی  از قبل دیوار وضع: 54  شکل



 بندیپی  از قبل دیوار وضع: 55  شکل

 بندیپی  از قبل دیوار وضع: 56  شکل



 الدینصفی شیخ فرش  ویترین .19

  اجرای   بھ  اقدام  ،الدینصفی  شیخمجموعھ    اسناد موزه  عنوان  بھ  سراجنت فضای  از  استفاده  راستای  در 1397 در پاییز
 ویترین یک  بھ عنوان فرش  نگھداری  قدیمی  سکوی  اقدام  این در  .سرا گردید  جنت  رد  الدینیصف  شیخ فرش  نمایش  محل

   .گرفت قرار  استفاده مورد  فرش برای نمایش قابل و شیک

 فرش  نگھداری  قدیمی  سکوی: 57  شکل

 

 

 

 

 



  فرش  نگھداری ویترین  اجرای:  58  شکل

 اجرا از بعدنگھداری فرش    جدید ویترین: 59  شکل



 

 

 

 

 

  قاپومطالعھ و طراحی سردر عالی .20

آوری شد.  ھجری جمع  1321شناسی در سال ھای ایجاد شده در آن توسط اداره کل باستانسردر عالی قاپو بھ علت آسیب
آن  از کاشی  یبخش  بھ طرح  ریزیاقداماتی طبق برنامھ  موجود است.  ھمچنانھای  جھت  ھای بازسازی و مسائل شھری 

و ھماھنگ با زندگی و فضای شھری جدید باشد.  روز رسانی این سردر انجام گرفتھ تا سردر عالی  قاپو بھ شکلی جدید 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 و پیشنھاد   بندیجمع

نقش    ،مصور بر اساس اسلوب علمی از تعمیرات و باستان شناسی ھای سال ھای گذشتھ نظیر این گزارش  و   ھای مستندتھیھ گزارش
پیشبرد مطالعات علمی شیخ صفی و است   قتضیالدین شناسی دارد. ممھمی در   دستی  صنایع  فرھنگی،  میراث  کل   اداره 

استان اردبیل در راستای شرح وظایف خود   اگردشگری  اقدام عاجل نماید و بھ صورت آنالین نده ین امر ارزدر اجرای 
فرھنگی   و دانشجویان  ایران  ارائھ شوددر سایت سازمان میراث  معماری، ھنر  و باستانتا محققین  در شناسی  شناسی، 

نمایند.  سراسر جھان از آنھا بھره برداری علمی 

 
 عـمناب

صفی ھنر و سیاست:  شیخ  در آیینھ عرفان،  اردبیلی  اردبیلیالدین  صفی الدین  سید  ھمایش بین المللی  مقاالت  ،  مجموعھ 
بھ کوشش دکتر سید سلمان صفوی، مرکز تحقیقات و مطالعات شیخ صفی الدین اردبیلی، آکادمی مطالعات ایرانی  ۱۳۹۲  ،
 .۱۳۹۳لندن،  

میراث    اداره کل .  ۹۹تابستان   انیتا پا  ۹۷سال  نیاز فرورد  یلیاردب  نیالدیصف خیش   یجھان راثیم  گاهیگزارش عملکرد پا
استانفرھنگی  .۱۳۹۹،  اردبیل ، صنایع دستی و گردشگری 

 ،  ۱۳۹۸.یانتشارات مکارم ،لیاردبی،  جامع وکیب  ،لیاردب یخ یتار ھیدر آثار و ابن یگفتار
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