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    95 بهمن
  واژه هاي کلیدي: ي صفویه، ارتباطات، تجارتهاي تاریخی، دورهاردبیل، پل 
  چکیده: 
مرزي  مرزي و برون ي ارتباط با نقاط دروناي از تاریخ ایران، تالش اصحاب قدرت در زمینه در هر دوره 

سازي و  هاي مختلف ازجمله راههاي چشمگیري را در زمینه شکوفایی سرزمین خود، پیشرفتجهت رشد و 
ي صفویه بسیار آشکار  نقش مؤثر پل در ارتباطات و پیشرفت آن در دوره. سازي به دنبال داشته است پل

بایجان و ي آذر به منطقه اي نقش ارزنده، از شمال کشور هاي متعدد آن هاي اصلی و شاخه عبور راه. است
با تشکیل دولت صفویه دوران استقالل و عظمت . اعطا نموداستان اردبیل در خصوص عبور دادن کاال 

و با احیاي هویت و ملیت  گردیدتجدید ، ي مغوالن تحقیر شده بود نوعی در اثر حمله استان اردبیل که به
موقعیت  ،ي تجارتتوسعه از قبیل یعوامل مختلف در این زمینه. وجود آمدایرانی، شرایط توسعه و ترقی به

توجه هر چه بیشتر به  ،ویژه ابریشم نقش مواصالتی اردبیل در صدور محصوالت داخلی به و برتر جغرافیایی
سازي در تاریخ ایران و تحوالت آن در  با توجه به اهمیت پل. ها را به دنبال داشت پل  ها و  راه ایجاد و بهبود

ي صفویه در استان اردبیل  هاي تاریخی دوره پژوهش حاضر باهدف بررسی و شناخت پل، ي صفویه دوره
ها و نقش مؤثر معماري و کارکرد آن، ها گیري پل چهارچوب اصلی تحقیق را چگونگی شکل. انجام گردید

ها به بار نتایجی که از این بررسی. دهدساخت و نگهداري این بناها تشکیل می ي نهیدرزمتجار و توانگران 
در حال حاضر نیز و  هکاربردي بودي صفویه در استان اردبیل تک هاي دوره که پل دهد یمنشست، نشان 

. دارندبر عهده  تسهیل ارتباطاتراه ارتباطی دو ساحل رودخانه جهت  نیتأمي نقش معمول پل را در زمینه
ي زمانی موردنظر و بروز تحوالت اقتصادي،  ي اهمیت یافتن استان اردبیل در برهه ها در نتیجهاین پل

روش . اندایجاد گردیده نیروهاي مردمی تور حکومت وقت و توسط توانگران وبه دس ،اجتماعی و سیاسی
اي در کنار مطالعات پیمایشی  هاي کتابخانه بیشتر توصیفی ـ تاریخی بوده و اساس کار را پژوهشتحقیق 
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