
فصل چهارم

پیشینۀ استان اردبیل
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وجه تسمیۀ اردبیل
محققان اردبیل را یک شهر کهن و تاریخی می دانند و وجود آن را از زمان زردشت تصور می نمایند. به عقیدٔه آنها واژٔه اردبیل 
در ابتدا آرتاویل بوده که از دو جزء آرتا یعنی مقدس و ویل یعنی شهر ترکیب یافته بود و با توجه به مطالب عبارت اردبیل شهر مقدسی 
بود که احتماالً رشد و تکوین اولیٔه آیین زردشت در آن صورت گرفته است. همچنین گفته شده اردویل از دو کلمٔه ارد و ویل تشکیل 
نام یکی از ایزدان زردشتی به معنای قانونی و مقدس است و چنانچه در کلمات  نیز  نام روز بیست و پنجم از هر ماه و  شده که ارد 
اردیبهشت و اردشیر آمده و ویل که ریشه بسیار کهن آریایی دارد و هنوز در زبان های اروپایی استعمال می شود به معنای شهر است. 
در این صورت اردبیل با تحریف از اردویل به معنای شهر مقدس خواهد بود. نام اردبیل برای نخستین بار در لوحه های گلی سومریان 

به صورت ارتا ثبت شده است.
نام اردبیل در منابع تاریخی بعد از اسالم نیز به صورت های مختلف )اردویل، اردبیل، ارت ویت، ارت ویل( آمده است. 

اردبیل در دوران پیش از تاریخ
 با توجه به مدارک موجود باستان شناسی، می توان گفت منطقٔه اردبیل حداقل از هزارٔه ششم قبل از میالد مسکون بوده است؛ 
چرا که سراسر منطقه از تپه های باستانی یا به عبارت دیگر مناطق استقراری که روزگاری دژ یا شهرک یا روستا بودند پوشیده شده است 

مانند شهر یری در مشکین شهر، قلعٔه اولتان در پارس آباد و بوینی یوغون )دژ بهمن( در نیر.

پیشینۀ تاریخی استاندرس دهم

شکل 1ــ4ــ شهر یری در مشکین شهر مربوط به دورۀ پیش از تاریخ
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پیشینۀ استان

فعالیت 1ـ4

از عصر مفرغ آثار ارزنده ای از حوالی استان اردبیل کشف شده است، به طوری که شمشیرهای مسی، خنجرهای مختلف، 
تیر، سر نیزه، حلقه برای گرفتن زه کمان و تیردان های مسی با قدمت نزدیک به سه هزار سال قبل از میالد در ناحیٔه اردبیل پیدا شده 

است.

شکل 2ــ4ــ آثار پیش از تاریخ

ــ تحقیق کنید که چه آثاری از دورهٔ پیش از تاریخ در مناطق مختلف استان اردبیل کشف شده است؟

از هزارٔه چهارم قبل از میالد آذربایجان در قلمرو اقوام کاسی، هوری، گوتی و لولوبی بوده است. در آغاز هزارٔه اول قبل از 
میالد اردبیل و بخش عمده ای از آذربایجان در قلمرو دو دولت اورارتو و ماننا بودند.

اردبیل در دوران قبل از اسالم
دورٔه  در  که  اما مسلم است  کاسپی ها،  قلمرو  در  یا  بوده  آنها  قلمرو  در  ماد  دورٔه  در  اردبیل  که  نیست  دقیق مشخص  به طور 
هخامنشیان در اطراف رود بادی مریز )رود کورا( برای حفظ و حراست مرز ایران اردوگاه مهمی وجود داشته که مرکز آن اردبیل بوده 
است. این موضوع اهمیت سیاسی و نظامی اردبیل را ثابت می کند. در اواخر دورٔه هخامنشیان در حملٔه اسکندر مقدونی مردم اردبیل 

در کنار آتروپات با مهاجمان می جنگیدند که بعد از شکست هخامنشیان تابع دولت آتروپاتکان شدند.
آیا می دانید آتروپاتکان نام کدام منطقٔه امروزی است؟

نام اردبیل در داستان ویس و رامین که از آثار ادبیات مربوط به دورٔه اشکانیان می باشد نیز آمده که نشانگر قدمت بیش از 1500 
ساله اردبیل است.
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یاقوت حموی در معجم البلدان بنای این شهر را به فیروز ساسانی که در سال های 483ــ459 میالدی سلطنت می کرد نسبت 
داده و آن را فیروزگرد نامیده است. وی در کتاب خود اردبیل را مشهورترین شهر آذربایجان خوانده و گفته است که پیش از اسالم 

کرسی ناحیه بوده و در جای دیگر گویند اردبیل از بناهای فیروز موسوم به باذان فیروز بوده است. 
این مطالب نشان می دهند که اردبیل یکی از شهرهای قدیمی ایران است و قبل از اسالم قرن های متمادی کرسی آذربایجان و 
قسمت مهمی از آن بوده است، ولی حوادث تاریخی به خصوص حمالت طوایف و زلزله های سخت بارها آن را ویران کرده و آثاری را 

که امروز می توانست مدارک گویایی برای تاریخ آن حدود باشد به تاراج مهاجمان داده یا زیر خاک مدفون ساخته است.

اردبیل در دوران اسالمی
در زمان حملٔه اعراب به ایران و به ویژه هنگام فتح آذربایجان بیشترین تالش اعراب متوجه مرکز آن، یعنی اردبیل بود. اردبیل 
در سال 22 هـ.ق به دست سپاهیان اسالم افتاد. این شهر در زمان خالفت بنی امیه 132ــ41 هـ.ق و همچنین در زمان عباسیان مرکز 

ایالت وسیع آذربایجان بود. در این زمان شهر دارای پادگان و برج و بارویی بود که طول آن از هر طرف به چهارکیلومتر می رسید.
در سال 192 هـ.ق فرقه خرم دینان در این ناحیه علیه خلفای غاصب و ستمگر عباسی به رهبری جاویدان ابن سهلک سر به 
شورش برداشتند. این قیام بعد از مرگ او به رهبری بابک خرم دین ادامه یافت. عاقبت این قیام در دورٔه خالفت معتصم هشتمین 

خلیفٔه ستمگر عباسی فرو نشانده شد و بابک اسیر گردید و در سال 223 هـ.ق در بغداد به دار آویخته شد.
بین سال های 267ــ317 هـ.ق این شهر مرکز حکمرانی طایفه بنی ساج بود که حکومت را از مراغه به اردبیل انتقال داده بودند. 
نخستین سکه هایی که نام اردبیل در آن ضرب شده، مربوط به این خاندان است. پس از ساجیان سلسلٔه دیلمی مسافریان جای آن را 

گرفت، اما دولت آنها نیز زیاد دوام نیاورد.

شکل3ــ4ــ آثار به جا مانده در اردبیل از دورۀ پارت ها



77

پیشینۀ استان

استان اردبیل امروزی به سبب موقع خاص خود، همواره در معرض تهاجم کوه نشینان قفقاز و اقوام دشت های جنوبی روسیه 
بوده است. چنانکه ترکان خزر و گرجیان بارها از دربند های قفقاز به دشت های اردبیل تاختند.

با حضور ترکان سلجوقی در ایران، منطقٔه ما نیز در قلمرو آنها قرار گرفت و فرهنگ ترکان در میان مردم استان گسترش یافت. 
اردبیل در زمان حملٔه مغول نیز مرکز حکومت آذربایجان بود که غارت شد.

ابن حوقل در کتاب صورة االرض می نویسد: »…مردم اردبیل در برابر مغوالن به شدت مقاومت کردند و یک بار نیز آنها را 
شکست دادند. ولی سرانجام تسلیم شدند.«

 در دورٔه ایلخانان به دلیل رشد و گسترش تصوف، خانقاه های زیادی در نواحی مختلف ایران بنا شدند که مهم ترین آنها خانقاه 
شیخ صفی الدین در اردبیل بود. بزرگی مقام شیخ صفی الدین در عرفان باعث شد که اردبیل کعبٔه آمال و قبلٔه صوفیان شود. عالوه بر 
مردم، حاکمان و بزرگان نیز احترام خاصی به شیخ صفی الدین و فرزندان آنها می گذاشتند، به طوری که معروف است امیر تیمور لنگ 

در مالقات با شیخ خواجه علی در اردبیل هزاران اسیر عثمانی را به درخواست ایشان آزاد کرد.

شکل4ــ4ــ مسجد جمعۀ اردبیل یادگاری از دورۀ سلجوقیان

شکل 5  ــ4ــ خانقاه شیخ صفی الدین در اردبیل
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فعالیت 3ـ4
1ــ قلعٔه بابک در کجا واقع شده است؟

2ــ از قلعه های معروف استان اردبیل چند مورد نام ببرید.

اردبیل در دوران معاصر 
شاه اسماعیل نوادٔه شیخ صفی برای تشکیل حکومت واحد ایرانی از اردبیل قیام کرد و همٔه والیات را مطیع خود ساخت. 

شورش ها را خواباند و ملوک الطوایفی را از بین برد. نخستین اقدام او رسمی کردن مذهب شیعه در ایران بود.
بنابراین، اردبیل خاستگاه مذهب شیعه و تشکیل دولت ملی در ایران به شمار می رود. 

شکل 6  ــ4ــ نقشۀ ایران در دورۀ صفویه که در آن ایران به عنوان خاستگاه مذهب تشیع در جهان مطرح شد.

در دوران صفوی از آنجا که حکمران اردبیل از خاندان صفوی انتخاب می شد و این شهر مدفن اجداد صفویان بود آن را 
مقدس می خواندند، به عالوه در زمان صفویان هر کس گناهی می کرد از ترس مجازات به اردبیل پناهنده می شد و از هر گونه آسیبی در 

امان بود. از این رو، اردبیل به داراالمان و در برخی منابع به داراالرشاد معروف شد. 
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پیشینۀ استان

فعالیت 4ـ4

شکل 7ــ4ــ مجموعۀ بقعۀ شیخ صفی ــ گنبد الله الله در اردبیل

در انجام فعالیت های زیر با استفاده از منابع سازمانی از جمله سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اطالعات 
الزم را جمع آوری کرده و به کالس ارائه دهید.

1ــ از آثار تاریخی اردبیل چند مورد دیگر نام ببرید.
2ــ مهم ترین آثار تاریخی شهرستان نیر را معرفی کنید.

توضیح  آنها حداقل در سه سطر  به  و راجع  را شناسایی  نمین  فرهنگی شهر  و  تاریخی  آثار  از  مورد  دو  3ــ 
بنویسید.

شکل 8  ــ4ــ پل هفت چشمۀ اردبیل از دورۀ صفویه
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اردبیل در دورهٔ صفوی از لحاظ سیاسی و اقتصادی سرآمد شهر های ایران بود. در آغاز دورٔه قاجار عباس میرزا نایب السلطنه 
فتحعلی شاه قاجار مرکز ستاد سپاهیان خود را در اردبیل قرار داد و به کمک افسران فرانسوی قلعه ای در برابر هجوم قوای روسیه بنا 

کرد که بعد ها تبدیل به زندان شد. آیا شما نام آن قلعه را می دانید؟
در جنگ ایران و روسیه در 1218 هـ.ق قوای روس به اردبیل حمله کرد و تا تنظیم عهدنامٔه ترکمنچای این شهر در اشغال 
بیگانه بود. در زمان اشغال همٔه اشیای قیمتی و بی همتای مقبرٔه شیخ صفی الدین و زینت آالت دیگر مقبره ها و کتاب های مهم کتابخانٔه 

اردبیل که شاه عباس وقف کرده بود و از کتاب های خطی نفیس و بی نظیر و بی همتا بود غارت شد.
پس از ولیعهد نشین شدن تبریز در دورٔه قاجار اردبیل از رونق افتاد، ولی مردم استان اردبیل در تحوالت مهم بعدی از جمله 
مشروطیت و حوادث بعد از شهریور 1320 هـ.ش، ملی شدن صنعت نفت، وقوع انقالب اسالمی، دوران جنگ و سازندگی همپای 

مردم آذربایجان و ایران اسالمی در حفظ هویت ایرانی ــ اسالمی تالش زیادی کرده اند. 
مغان بخش شمالی استان که سابقاً موغا یا مغکان یا موقان نام داشته با داشتن مناطقی مانند باجروان،ورثان،برزند و اولتان و…

سابقٔه تاریخی بسیار طوالنی دارد .

شکل 9ــ4ــ تپۀ نادری در اصالندوز

بیله سوار یکی از بخش های مغان با داشتن تپه های مربوط به قبل از اسالم از نظر تاریخی حوادث بسیاری را شاهد بوده است 
که می توان از هجوم و حملٔه اقوام ترک اوغوز، و حمالت روس ها در جنگ های دوره های مختلف نام برد. 

وجود آثاری همچون قیز قلعٔه سی، قبرستانی به نام گوور و تپه های باستانی مربوط به دورٔه اشکانی و اجاق برزند و آالزار، گرمی 
را به یکی از مراکز مهم تاریخی تبدیل کرده است. همچنین اصالندوز محل جنگ های ایران و روس در دورٔه قاجار دارای تپه های 

قدیمی از جمله تپٔه نادری و گورستان های تاریخی یکی دیگر از بخش های تاریخی مغان محسوب می شود.
تقریباً  هنوز  که  بوده  این حوالی  در  بزرگی  مدنیت  که  دارد  قرار  امروزی  یا مشکین شهر  قدیم  منطقٔه خیاو  مغان،  در جنوب 
قلعه هایی چون  و  نبشته های ساسانی  قبور زردشتیان و سنگ  به دلیل وجود  را  زیر خاک مدفون است. قدمت خیاو  دست نخورده 

قهقهه، دیو قاالسی، کهنه قلعه و قلعٔه ارشق می توان به قبل از قرون اسالمی رساند. 
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خیاو در دورٔه صفویه رونق بیشتری داشته است. در زمان شیخ حیدر که حاکم و والی این شهر بوده به دلیل تالش وی برای 
رونق و آبادانی آن اهمیتی فوق العاده یافت. در دورٔه قاجار به ویژه در جنگ های ایران و روسیه این شهر از مراکز بسیار مهم برای 
استقرار سپاه عباس میرزای ولیعهد بوده است. در سال 1275 هـ.ق. لشکریان روس پس از جنگ سختی با توپ و تفنگ و تجهیزات 
کامل شهر را به مدت 6 ماه محاصره کرده و پس از سرکوب ایالت شاهسون که به شدت مقاومت می کردند، اموال مردم به عنوان غرامت 

توسط روس ها به یغما رفت.
سابقٔه مدنیت در خلخال، واقع در بخش جنوبی استان به هزارٔه دوم قبل از میالد باز می گردد. در قرن های دوم و سوم هجری 

در کتب جغرافیایی آن دورٔه مورخان و جغرافی دانان دربارٔه خلخال مطالبی آورده اند.

شکل 11ــ4ــ بقعۀ شیخ حیدر مشکین شهر

شکل 12ــ4ــ حمام سنگی خلخال

شکل 10ــ4ــ قلعۀ قهقهه در مشکین شهر

 در معجم البلدان )اواخر قرن ششم هجری ( آمده 
که  دارد  قرار  بلند  قالعی  خلخال  والیت  »در  است: 
مردم آن هنگام حمله مغول به آنجا عزیمت کردند« وجود 
پل ها  و  مساجد  امامزاده ها،  تاریخی،  کاروان سراهای 
و  غارها  ساسانی(،  دورٔه  به  )مربوط  پردیس  پل  جمله  از 
حمام های تاریخی حاکی از مدنیت طوالنی در این منطقه 

است. 
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فعالیت 6ـ4

1ــ اردبیل به چه القابی معروف است؟
2 ــ آیا می دانید در تپٔه نادری کدام واقعه تاریخی اتفاق افتاده است؟ در این باره توضیح دهید.

3ــ از آثار تاریخی منطقٔه نزدیک به محل زندگی خود چند مورد دیگر را نام ببرید.
4ــ به همراه معلم خود از یکی از آثار تاریخی استان بازدید به عمل آورده و گزارش آن را در کالس ارائه نمایید.
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مردم مسلمان و انقالبی این استان از دورٔه صفویه که مذهب تشیع از اردبیل رسمیت یافت، همواره والیت مدار و در عرصه های 
مختلف تحت تأثیر مکتب حسینی در برابر هر گونه ظلم و ستم خارجی و داخلی ایستاده اند و با نثار خون خویش در حوادثی مانند جنگ 
چالدران، جنگ های ایران و روسیه، اشغال آذربایجان در جریان جنگ جهانی اول و دوم و مبارزه با فرقٔه جدایی طلب دموکرات از 

هویت دینی و ملی خود دفاع کرده اند. 
در دورٔه حکومت پهلوی نیز در کنار روحانیت و دیگر انقالبیون به مخالفت با اقدامات استبدادی و ضد مذهبی رژیم پرداختند. 

اعتراض آیت اللّٰه سید یونس اردبیلی به کشف حجاب دورٔه رضاشاه نمونٔه بارز این ادعاست.
استان اردبیل با تقدیم شهدای گرانقدری در دوران انقالب و دفاع مقدس نقش بزرگی در وقوع و استمرار انقالب اسالمی ایفا 

کرده است. 

دفاع مردم استان از ایران اسالمیدرس یازدهم

شکل13ــ4ــ حضور زنان استان در عرصه های مختلف دفاع مقدس
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اردبیل و جنگ تحمیلی 
در طول 8 سال دفاع مقدس مردم غیرتمند اردبیل در تمامی مراحل جنگ حضور فعال داشتند. از ابتدا تا پایان دفاع مقدس با 

اعزام ده ها هزار نیرو به جبهه های نبرد و شرکت در عملیات های مختلف حضور مؤثر داشتند. 
سپاه اردبیل از فعال ترین یگان ها در طول هشت سال دفاع مقدس بود که در حدود 35000 نفر نیرو به جبهه اعزام کرد. دومین یگان 

رزمی تیپ پیاده ارتش مستقر در اردبیل که 
منتسب به لشکر زرهی قزوین بود در اوایل 
به  رشادت های  جنگی  مناطق  در  جنگ 
یادماندنی از خودشان نشان دادند. سومین 
یگان عمل کننده در استان اردبیل، نیروهای 
در  که  بودند  سازندگی  جهاد  کف  بر  جان 
شروع  از  شرقی  آذربایجان  جهاد  قالب 
جنگ تا پایان آن همواره در مناطق جنگی 

جهت سنگرسازی حضور داشتند. 
شکل14ــ4ــ رزمندگان اسالم در جبهه

جدول 1ــ4ــ آمار شهدا، جانبازان و آزادگان استان در دفاع مقدس

تعداد آزادهتعداد جانباز باالی 0/25تعداد شهداشهرستان
16131778421اردبیل

75484بیله سوار
37130065خلخال

49441188مشکین شهر
27319835گرمی

25127975پارس آباد 
68455کوثر
1205412نمین

673214نیر
33323145719مجموع
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فعالیت 7ـ4

به گردان های حماسه ساز و  آنها می توان  بر عهده داشتند که از جمله  نیز در لشکر 31 عاشورا  رزمندگان اردبیل نقش مؤثری 
خط شکن حضرت علی اصغر )ع( و حضرت ابوالفضل )ع( و همچنین گردان حضرت قاسم )ع( که منتسب به اردبیل بود و با نبردهای 
غرور انگیز خود در عملیات های مختلف از جمله کربالی 5 نقش بسیار تأثیرگذاری در پیروزی این عملیات بزرگ داشت، اشاره کرد. 

ــ شهر( شناسایی کنید و دربارٔه چگونگی  یا چند شهید دفاع مقدس را در محل زندگی تان )روستا  نام یک 
شهادت آنها تحقیق کرده و گزارشی از آن در کالس ارائه دهید.

مردم غیوراستان دراعزام نیروها و همچنین پشت جبهه در امر پشتیبانی همیشه فعال بودند. در این میان می توان از مساجد به عنوان 
نیز در مساجد شکل گرفت. وجه مشترک تمامی نیروهای داوطلب،  پایگاه های بسیج  نام برد. به طوری که اولین  نیرو  پایگاه جذب  مهم ترین 
ارتباط با مساجد و پایگاه های بسیج محالت بود که مساجد نقش اصلی پشتیبانی خطوط نبرد را نیز بر عهده داشتند و مطمئن ترین و ساده ترین راه 
کمک رسانی مردم به جبهه ها محسوب می شدند. ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که ریشه در مذهب و پویایی مساجد داشت نیز موجب تداوم این 
فعالیت ها می شد و هر فردی که شهید می شد، ضمن آنکه همگی در مراسم تشییع آن شهید حضور فعال داشتند از نظر روحی نیز ضربٔه مهلکی 
بر دشمنان وارد می آوردند و افراد بیشتری را راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل می کردند که در آن میان، حضور جوانان بسیار چشمگیر بود.
اعزام صدها کاروان کمک های مردمی به جبهه ها و اهدای خون از اقدامات پشتیبانی مردم استان اردبیل بود. در دوران سازندگی نیز 
جوانان با غیرت استان در عرصه های مختلف اقتصادی و تولیدی فعال بوده و حمایت بی دریغ خود را از اسالم و انقالب و پیشرفت کشور به 

نمایش گذاشته اند.

شکل15ــ4ــ دیدار رزمندگان اردبیل با آیت الله مروج امام جمعه فقید اردبیل
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فعالیت 8ـ4
 دربارهٔ بمباران هوایی اردبیل تحقیق کرده و برای همکالسی هایتان توضیح دهید. 

شکل16ــ4ــ تشییع پیکر شهدا

شکل 17ــ4ــ بمباران اردبیل
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بیشتر بدانیم  
شهید مرحمت باال زاده، حسین فهمیده آذربایجان. وی به خاطر سّن کمی که داشت مسئوالن با آموزش 
و اعزام او به جبهه مخالفت می کنند، اما شهید باالزاده به دلیل عشق و عالقه اش به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران، حضرت امام )ره( و دفاع از کیان ایران اسالمی، به نهاد ریاست جمهوری رفت و پس از دیدار با رئیس جمهور 
وقت )که آن زمان مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودند( حکم جهادش را از ایشان گرفت و بعد از 3 سال جنگ در 

جبهه ها سرانجام در 21 اسفند 1363 در عملیات بدر در جزایر مجنون به فیض شهادت نایل شد.

شکل 18ــ4ــ شهید مرحمت باالزاده، حسین فهمیده آذربایجان لقب گرفته است.
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جدول 2ــ4ــ معرفی تعدادی از سرداران شهید استان اردبیل

محل شهادتتاریخ شهادتسن موقع شهادتمسئولیت شهیدنام ونام خانوادگیردیف

مریوان، پنجوین عراق261362/8/13مسئول محور لشکر 31 عاشوراشاپور برزگر1

شلمچه331365/10/27فرمانده سپاه پاسداران اردبیلداور یسری2

سردشت291366/5/15فرمانده گردان حضرت علی اصغر )ع(میر محمود بنی هاشم3

شلمچه261365/10/26فرمانده گردان های امام سجاد و مقداد لشکر 31 عاشورابنامعلی محمد زاده4

سردشت241366/5/14معاونت تیپ ذوالفقار لشکر 31 عاشورارحیم واحدی5

جزیره مجنون241362/12/9فرمانده گردان حبیب بن مظاهر لشگر 27 عمران پستی6

آبادان ــ مناطق عملیاتی351359/8/17خلبان هوانیروزغفور جدی7

جزیره مجنون231364/2/24فرمانده گردانمحمدرضا رحیمی8

جادٔه فاو261364/11/25جانشین گردان حضرت ابوالفضل )ع(حسین گنجگاهی9

شلمچه311365/10/26فرمانده گردانمرتضی علی فخرزاده10

مریوان251366/12/3روحانی و مداحنادر دیرین11

ترور در اردبیل261360/9/7روحانی و مدرسابوالفضل پیرزاده12

شلمچه431365/12/5فرمانده گردانمیرعلی یوسفی سادات13

                         شکل 19ــ4ــ شهید شاپور برزگر )نفر اول(                                                شکل20ــ4ــ شهید داور یسری )نفر دوم از سمت چپ( 
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 برای مطالعه 

مفاخر و شخصّیت های مذهبی،علمی و فرهنگی استان اردبیل 
اردبیل همواره مهد پرورش استعدادهای درخشان و زمینه ساز بروز و ظهور صدها عالم، عارف، شاعر و اندیشمند بوده است 

به طوری که امروزه نام بسیاری از این مشاهیر و بزرگان مذهبی، علمی و فرهنگی بر تارک اردبیل و ایران می درخشد. 

            شکل 21ــ4ــ شهید میر محمود بنی هاشم )نفر دوم(                                                                     شکل 22ــ4ــ شهید بنام علی محمدزاده

معرفی تعدادی از مفاخر و شخصیت های مذهبی، علمی و فرهنگی استان:
1ــ حضرت آیت اللّه العظمی موالنا شیخ احمد مقدس و محقق اردبیلی ــ احمد بن محمد در اردبیل تولد یافت. 
وی از علما و متکلمین بزرگ شیعه و معروف به مقدس یا مقدس اردبیلی و محقق اردبیلی صاحب تألیفات بسیاری 
است، از جمله: آیات االحکام یا زبدة البیان، اثبات الواجب )به فارسی( استیناس المعنویه )به عربی( در کالم، الخراجیه 
در خراج و مالیات و حدیقة الشیعه. وی در سال 993 هـ. ق در نجف فوت کرد و در کنار آرامگاه حضرت علی )ع( 

دفن شد.
زندگی  اردبیل  در شهر  که  بود  فضیلت  با  عالمی  ــ  اردبیلی  مجتهد  علی اکبر  میرزا  آقا  آیت اللّٰه  2ــ حضرت 
می کرد. وی در زمان مشروطیت و اوایل پهلوی در اردبیل به فعالیت های اجتماعی و مذهبی مشغول بود و در سال 

1306 هجری شمسی چشم از جهان فرو بست. 
3ــ حضرت آیت اللّٰه حاج میرزا علی مشکینی ــ این روحانی عالی قدر برای حوزه علمیه و مردم مؤمن اسوه 
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اخالق و عملی برای شاگردان خود بود. فعالیت های سیاسی زندگی آیت اللّٰه مشکینی سرشار از مبارزات و تالش های 
و همچنین سه دوره  بود  از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه  تحقق حکومت اسالمی است. وی  برای  سیاسی 

ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت.
4ــ حضرت آیت اللّٰه حاج میرزا بیوک خلیل زاده مروج ــ وی در شهریور 1309 در یک خانواده مذهبی به 
دنیا آمد و در دوران زندگی خویش به تدریس و ترویج دین و اقامه نماز در اردبیل پرداخت. بعد از انقالب از سوی 
امام خمینی )ره( به عنوان امام جمعه و نماینده ولی فقیه در اردبیل تعیین گردید و تا آخر عمر این مسئولیت را بر عهده 

داشت. سرانجام در 27 فروردین 1380 درگذشت.
5  ــ حضرت آیت اللّٰه العظمی حاج سید یونس موسوی نجفی اردبیلی در سال 1255 هـ. ش در خاندان علم و 
فضیلت و سیادت و روحانیت دیده به جهان گشود. وی در سال 1273 هـ. ش به حوزه علمی نجف اشرف عزیمت 
نمود و از محضر علمای بزرگ استفاده برد و در سال 1305 هـ. ش به اردبیل بازگشت و در مسند مرجعیت و تدریس 
و ارشاد نشست و به رتق و فتق امور دینی منطقه پرداخت. در سال 1314 هـ. ش به قصد اقامت و مجاورت عازم 
مشهد مقدس گردید. در واقعٔه ننگین کشف حجاب رضاخانی رهبری نهضت مقاومت را به همراه دیگر علما برعهده 
گرفت. پس از فاجعه کشتار در مسجد گوهرشاد در سال 1314 هـ. ش آیت اللّٰه دستگیر و زندانی و پس از محاکمه به 
اردبیل تبعید شد. این مرجع عالی قدر و فقیه و عالم ربانی در سال 1337 هـ. ش در مشهد به دیار باقی شتافت و در 

حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.
ـ حاج میر صالح از قریه کلخوران برخاسته و در نجف  اشرف  6  ــ حضرت آیت اللّٰه حاج میر صالح مجتهد انواریـ 
دروس خود را به پایان برد، بعد از بازگشت در حوزه اردبیل مشغول به تدریس شد. وی در سال 1319 هـ. ق بدرود 

زندگی گفت و در کنار مسجدی که به نام او معروف است دفن گردیده است.
7ــ شیخ صفی الدین اردبیلی ــ عارف و زاهد بزرگ و نیای دودمان صفویه در سال 650هـ.ق متولد شد. او 
پایه گذار خانقاه صفوی در اردبیل است که با گذشت زمان پیروان بسیاری به دست آورد. پدر و اجداد او در روستای 

کلخوران زندگی و به زراعت مشغول بودند. وی در سال 735 هـ. ق وفات یافت.
8  ــ شاه اسماعیل ــ مؤسس سلسله صفوی و بانی تشکیل دولت ملی و رسمیت یافتن شیعه در ایران است. شاه 
اسماعیل در سال 907 هـ. ق به قدرت رسید. او از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی بود که در سال 930 هـ.ق درگذشت 

و در بقعه شیخ صفی دفن شد. 
و  شهر  همان  در  را  ابتدایی  تحصیالت  و  گردید  متولد  اردبیل  در  هـ.ش   1299 سال  به  ــ  صفری  بابا  9ــ 
تحصیالت دانشگاهی را در تهران گذراند. از آثار او می توان به »اردبیل در گذرگاه تاریخ« اشاره کرد که در سه جلد 

به چاپ رسیده است.
ـ در مهرماه 1304 در اردبیل متولد گردید. اذان گویی و نوحه خوانی را از پدرش  10ــ رحیم مؤذن زاده اردبیلیـ 
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فعالیت 9ـ4

عبدالکریم به ارث برد و تا پایان عمر ادامه داد. صدای رحیم به قدری خوب بود که در مجالس همه نگاه ها متوجه او بود. 
اذان وی بیش از 50 سال است که از صدا و سیما پخش می شود. وی در 6 خرداد 1384 به دیار باقی شتافت.

11ــ عباسقلی یحیوی ــ از بزرگ ترین شاعران حماسه  سرای عاشورایی است. این شاعر اهل بیت و منتسب به 
حضرت ابا عبداللّٰه الحسین علیه السالم است که 65 سال از 78 سال عمر خود را صرف مرثیه خوانی کرده است.

12ــ رسول مالقلی پور ــ فیلم ساز و خالق آثار ارزشمند در حوزه دفاع مقدس می باشد. او سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم را از جشنواره فیلم فجر دریافت کرد و فیلم های زیادی را کارگردانی کرده مانند میم مثل مادر، نسل سوخته. 

وی در 16 اسفند 1385 بر اثر سکته قلبی جان باخت.
ـ خیر و بانی مدرسه  ساز است که 73 مدرسه در قالب 264 کالس درس  13ــ حاج حسنعلی علیپور دیجویجینـ 
به نام و یاد 72 شهید کربال ساخت و تمام هستی خود را در راه مدرسه سازی اهدا نمود. وی پس از 30 سال اقامت در 

آلمان و تجارت فرش به میهن بازگشت و به مدرسه سازی مشغول شد.
14ــ تیمسار ظهیر نژاد ــ قاسمعلی ظهیرنژاد در سال 1303 هـ.ش در اردبیل متولد شد. او در سال 1330 
برای تحصیل وارد دانشکده افسری شد. پس از انقالب به ارتش بازگشت و در سال 1360 به سمت رئیس ستاد 
مشترک ارتش منصوب شد. تیمسار ظهیرنژاد در سال 1366 به درجه سرلشگری نایل آمد و در جنگ عراق علیه ایران 

از کشور دفاع کرد و سرانجام در تهران سال 1378 به علت سکته مغزی وفات کرد.
15ــ رضا سید حسینی مترجم، نویسنده و پژوهشگر در 22 مهر سال 1305 هـ.ش در روستای مشتقین از 
توابع شهر نیر به دنیا آمد. از این مترجم نامی 34 جلد کتاب منتشر شده است. سید حسینی در سال 1381 عنوان چهره 
ماندگار را به خود اختصاص داد و در سال 2000 میالدی جایزه جهانی مترجمی را در حوزه ادبیات از آن خود کرد. 

وی سرانجام در سال 1388 هـ.ش دار فانی را وداع گفت.

1ــ مهم ترین یگان های رزمی استان اردبیل در طول جنگ تحمیلی رامعرفی کنید.
2ــ نقش مساجد را در اعزام نیرو و ارسال کمک های مردمی توضیح دهید. 

همکالسی های خود  برای  در کالس  و  تهیه  مقدس  دفاع  سال  در هشت  اسالم  رزمندگان  از  3ــ خاطره ای 
بخوانید.

4ــ وصیت نامٔه یکی از شهدا را تهیه و محتوای مطالب آن را برای کالس تشریح کنید.
5  ــ جوانان استان اردبیل در کدام گردان های لشکر 31 عاشورا حضور فعال داشتند؟


