
  

  الصفوية الدولة عاصمة قزوين

  آمال حسين محمود. د

  مساعد كلية اآلداب بسوهاجأستاذ 
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  مقدمة
 إعـالن  بعد خاصةًو عامةً، الصفوية الدولة تاريخ فى خاصةً أهميةً قزوين لمدينة كان
ـ ٩٦٥( عام فى للدولة الرسمية ةالعاصم قزوين مدينة الصفوى طهماسب الشاه -ق هـ

 النسـيج  تغيـر  علـى  وكذلك المدينة ورقى تقدم على الكبير هأثر لهذا كان كما ،)م١٥٥٨
 والمذهبيـة  والسياسية االقتصادية الحالة تغيرت بل ذلك على األمر يقتصر ولم ، السكانى
  .العصر ذلك فى األحداث على كبيراً تأثيراً أثر الذى بالشكل

 كبيـراً  ارتباطا يرتبط وركودها، تأخرها وكذلك دينةم أى ورقى تقدم أن المعروف منو
 مدينـة  فـى  جليـاً  هذا ويتضح ،الدولة فى مكانتها وكذلك ضعفه، أو قوته ومدى بالحاكم
 احتلـت  بهـا،  والتعمير بالبناء ويهتم الملك، فيها يقيم التى العاصمة كانت فعندما قزوين
 الضـعف  فـى  بـدأت  طهماسـب  الشـاه  توفى وحينما األخرى، المدن بين متقدماً مركزاً

  .والركود األفول فى وأخذت والتدهور

 االجتماعيـة و واالقتصـادية  بيعيـة طوال السياسـية  سـباب األ من العديد هناك وكانت
 وهـى  قزوين، إلى تبريز من العاصمة تغيير إلى طهماسب الشاه اضطرت التى والمذهبية

ـ  نقل إلى ىتؤد اخرى حيانأ فى وتتغير تتطور عندما التى االسباب نفس  كمـا  ، مةالعاص
 ٤١ بعـد  لدولتـه،  عاصـمة  اصفهان بأعالن قراراً الكبير عباس الشاه اتخذ  حينما حدث
   . الصفوية للدولة عاصمة قزوين اتخاذ من عاماً

 حقهـا  تنـل  لم لكنها ، خاصة دراسة الصفوية الدولة وبعد قبل قزوين مدينة تستحقو
 يتنـاول  البحـث  مجـال  ولكن ، ماجستير رسالة تستحق عامة بصفة قزوين ومدينة هذا،
  . للصفويين كعاصمة ةالمدين تلك اختيار أسباب وهى اال فيها لبحثل أساسية واحدة نقطة

 يـتم  سـوف  حـديثتين  دراستين الموضوع ذلك اختيار إلى دعتنى التى األسباب وأهم
 نقش: فرد فراهانى رقيه املشى؛ محمدى پور اهللا نصر  (هما كبير بشكل عليهما االعتماد
: طالبى تهماسب(و)صفوى دوره پايتخت قزوين؛ شهرى وركود توسعه بر طبيعى عوامل
  ).صفويه عصر در پايتخت قزوين ابانتخ علل برسى
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 دراسـة  إلـى  تحتـاج  الصفوية، للدولة عاصمة قزوين اختيار إلى أدت التى والعوامل
 أو سياسـية  كانـت أ سـواء  البشرية، األنشطة على تأثيرها مدى على للتعرف مستفيضة
  :منها أسئلة عدة الدراسة تلك وتطرح األدبية، وكذلك اقتصادية أو اجتماعية

  الصفوية؟ للدولة عاصمة قزوين الختيار األساسية لعواملا ماهى -١
  ذلك؟ بعد المدينة على طرأت التى التطورات ماهى -٢
  ؟ للدولة عاصمة اتخاذها وبعد قبل الشعر فى العوامل تلك ظهرت كيف -٣

 األول المبحث يتناول ، مباحث ةثالث إلى الدراسة تقسم سوف األسئلة تلك عن ولإلجابة
 قـزوين  مدينة دراسة الثانى لمبحثا يتناول بينما ،الصفوية الدولة حكم حتى قزوين تاريخ

 فـى  قـزوين  مدينـة  مكانة الثالث المبحث يستعرض حين فى الصفوية، لدولةل عاصمةك
  .البحث إليها توصل التى النتائج أهم استعراض ثم ،الشعر

 مـنهج  نسبأ أن وجدت فقد التاريخية بالنواحى أكثر يختص البحث موضوع أن وحيث
  .التحليلى الوصفى المنهج هو

  .الموضوع أهمية مع يتناسب بشكل الدراسة تلك تمام ال  يوفقنى أن اهللا من وأرجو
  والمستعان الموفق واهللا
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  األول المبحث
  الصفوية الدولة حكم حتى قزوين تاريخ

  :اسمها
 استحدثها من أول ونون، ساكنة، تحت من مثناة وياء لواوا وكسر ، السكون ثم بالفتح
  ١أيضاً أبهر واستحدث االكتاف، ذو سابور

 كهمدان مواضعها فى نزل أو بانيها اسم من أنه اسمها عن المستوفى اهللا حمد ويذكر
 وحلوان يافث، بين من لبطن ملوح ابنا هما أخوين اسم من اسمها أن فقيل ، وأصپهان

  ٢.الحاف بن حلوان بناها أنه قيل
 أرسـل  األكاسرة احد أن ويقال ٣.قزوين وعربت كژين بالفارسية قزوين قلعة أن وقيل
 ذلـك  إلـى  القائد فنظر ، للحرب استعداداً قزوين صحراء فى فعسكر ، الديلم ناحية جيشه
" الثغـر " المكان ذلك احفظ أى"  وين كژ كش آن" اتباعه ألحد فقال خلالً، فيه فوجد المكان

 ، ويـن  كـژ  أو ويـن  كـش  فسموها المكان، ذلك فى المدينة تلك بنوا ثم العدو هزمواو
  ٤.قزوين بعد فيما وعربت
  :بنائها تاريخ

 مدينـة  إنشاء أن قبل من ذكرنا كما يقال الساسانى، العصر إلى قزوين مدينة بناء يعود
 شـابور  أنه عضالب ويذكر ، الساسانيين ملوك تاسع ، األكتاف ذو شابور إلى يعود قزوين
  .٥الساسانيين ملوك ثانى األول

 البقعـة " أن بنائهـا  قصـة  عـن " قـزوين  أخبار فى التدوين" كتابة فى الرافعى ويذكر
 بقـزوين،  األبنيـة  أقدم دهك الفارسية القرية وتدعى بكهنبر المعروفة للمقبرة المالصقة

                                                           

 الكتـاب  دار ط ، الرابع المجلد البلدان، معجم: البغدادى الرومى الحموى اهللا عبد بن ياقوت اهللا عبد - ١
 .٣٤٢ص لبنان، – بيروت ، العربى

 .١٥ص قزوين، اخبار فى التدوين: الرافعى - ٢

٣ - orddetailwww.loghatnaameh.org/dehkhodaw 

 ؛١٦ص قزوين، اخبار فى التدوين: الرافعى - ٤

- www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail 

 .١٤٨:١٥٧ص ،٩ج: الشيعية اإلسالمية المعارف دائرة - ٥
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 ذو سـابور  بناها عتيقةال المدينة أن المشهور ومن ، عهدها لتقدم بناها من يدرى ال وأنه
 مـرة  الـديلم  ويغـزو  والقـاقزان  بالدستبى يقيم كان قبله من مرزبانا أن وذلك ، االكتاف
 المرزبان سابور فأمر الناحيتين على ويغيرون الهدنة  ينقضون وكانوا ، أخرى ويهادنهم

  ١"بها للتحصن المدينة ببناء
 بشـابور  يلقـب  كان الذى تافاالك ذو سابور هو قزوين بنى من أن البلدان معجم وفى
 شـابور  هو قزوين مدينة بنى من أن تذكر األخرى التاريخية المصادر بعض وفى السعيد،

  .٢بابكان اردشير ابن
 وبالرجوع عليها، الديلم غارات من للبالد حصنا لتكون بناها سابور فإن حال أية وعلى

 المـاديين،  حكم تحت الميالد قبل التاسع القرن فى كانت قزوين أن نعلم المصادر أقدم إلى
 الماديين حدود ضمن تدخل قزوين من الغربية والجنوبية الجنوبية الجبلية المناطق فكانت
 أمـر  حينما ولذك والكاسيين، األشوريين من المجاورة األقوام إغارة موضع كانت ولكنها
ـ  ضـد  للـبالد  حصنا تكون حتى بها للجيش كثيرة معسكرات بنى ببنائها سابور  عوبالش

  ٣.الحدود على اإلغارة دائمى كانوا الذين الديلم وخاصة المجاورة
  :الجغرافى الموقع
 إيران قسمت الصفوية الدولة عصر وفى، الشهيرة إيران مدن حدىإ قزوين مدينة تعد
  ،٤وپلوچستان كرمان – خراسان – مارس – آذربيجان هى أقاليم أو واليات أربع إلى
 ْ ٣٧عـرض  ودائـرة  شـرقاً  ْ ٧٥ طـول  خط اطعتق عند رابعال اإلقليم فى قزوين تقع و 
 تبعـد  كما فرسخاً، رعش أثنى أبهر نعو فرسخاً نوعشري سبع الرى مدينة عن وتبعد ،٥شماالً
 والشـمال  الغـرب  جهـة  من هايحدو غربها، فى وتقع متراً كيلو ١٤٠ طهران العاصمة عن

 جهـة  ومـن  طهـران،  العاصمة مقاطعات والجنوب الشرق جهة ومن زنجان محافظة الغربى
  .همدان محافظة الغربى الجنوب جهة ومن ومازندران، گيالن محافظة الشرقى الشمال

                                                           

 .١٧  ص قزوين، اخبار فى التدوين: الرافعى - ١

٢ -vin.ir/web/guest/14http://www.qaz 

٣ -  www.qazvin.ir/web/guest/14. 

 .٥٩،ص٢٠٠٥ ، القاهرة ط الشهيرة، ومدنها ايران: النعيم عبد شيرين - ٤

٥ -  /dehkhodaworddetailwww.loghatnaameh.org 
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 -رشـت  -تهـران  شوسـة  طريق على البرز جبال سلسلة أسفل قزوين مدينة مكانو
  ١البرودة، شديد مناخها صحراوية منطقة فى وتقع كردستان، -آذربيجان

 فـى  المدينـة  تلـك  سكان عدد ويبلغ ،متراً ١٢٩٨ نحوب البحر سطح عن المدينة ترتفعو 
 ألـف  ٣٥٠ أو أسـرة،  الف١٠٠)االيرانى ژون دون( كتاب فى ورد لما طبقاً الصفوى العصر
 زارهـا  عنـدما  سكانها عدد كان فقد أصفهان إلى العاصمة نقل بعد العدد هذا قل وقد شخص،
 شـاردن  أمـا  ،شـخص  ألف ٢٠٠ ،)م١٦٢٨ -ق هـ١٠٣٧( عام فى هربرت توماس سير
   .٢شخص ألف ١٠٠ أو أسرة ألف ١٢ يبلغ تقريباً الوقت نفس فى السكان عدد أن فيذكر

 سنة إلحصاء وطبقا٣ً،م١٩٨٧ عام إحصائية حسب نسمة ألف ٣٩٧ سكانها عدد ويبلغ
 تعـادل  مسـاحة  علـى  نسـمة،  ٣٤٩٨٢١ سكانها عدد يبلغ م،٢٠٠٦ ،ش هـ١٣٨٥
  ٤.كم ١٥٨٢١
 وعشـرين  ثمانيـة  وأصبحت إليران اإلدارى التقسيم ُأعيد االسالمية الجمهورية وبعد
 بـوئين : اآلتية المدن وتشمل قزوين وعاصمتها والعشرون السادس القسم قزوين ، قسماً
  . ٥تاكستان – زهرا
 جغرافيـة  خصـائص  مـن  لها بما كبيرة بأهمية التاريخ مر على قزوين مدينة تتمتعو

  :يأتى ما الطبيعية االمكانيات تلك وأهم ، األهمية تلك أكسبتها طبيعية وامكانيات
    :األرض شكل -١

 جبـال  لسلسـلة  الجنوبى الحضيض فى المركزية إيران صحراء فى قزوين مدينة تقع
 وهـى  ، الجبلية المناطق تلك من والجنوبية والغربية الشمالية المساحات فى وتمتد البرز،
  .الدولة فى المعتدلة المناطق من تعتبر لذلك متوسطة أمطار وكمية مختلفة ارتفاعات ذات

                                                           

١ - www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail 

ـ ١٣٤٨ واسـفند  آذر قزوين، تاريخچه تاريخى، هاى برسى: قلى حسين ستوده، - ٢  شـماره  ش، هـ
 .١٧٥،١٧٦ص ،٢٣،٢٤

 .١٤٩ ،١٤٨ص ،٩ج اإلســـــــــالمية المعـــــــــارف دائـــــــــرة - ٣

http://www.imamreza.net/arb/services/kids/imamreza.php?id=1649 

  www.forsanhaq.com/showthre: البلوشى اهللا عبد ابو - ٤

 .٦٣الشهيرة،ص ومدنها ايران: النعيم عبد شيرين - ٥



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود حسين أمال/ د

- ٢٠٢ - 

 جبـال  والغرب الشمال من تحدها قزوين، صحراء من الشمالى الجزء فى قزوين وتقع
 مـن  تربتهـا  طبيعـة  تكـون  ولهـذا  ، المركزية إيران جبال الجنوب ومن العالية، البرز

  .الجبال لهذه البركانية والصخور الرسوبيات
 الجبليـة  الناحيتين من الشكل حيث من قزوين ةلمدين الجغرافية الحدود تتناسق ال كذلك

  ١. المرتفعة والصحراوية
  ):قزوين صحراء(خصبة بتربة التميز -٢
 الشمال فى العالية البرز مرتفعات وجود متميز بموقع تتمتع قزوين مدينة جعل ما أهم

 السـواحل  فـى  والرطوبة بالماء مشبع وهواء الجنوب، فى ارتفاعاً أقل وجبال والغرب،
 فـى  تتقابـل  ملحيـة  تربة ذات واألرض الصحراء، فى كروم وحدائق ومزارع شمالية،ال

  .قزوين صحراء مع الشرقى والجنوب الجنوب
 والجنوبيـة  الجنوبيـة  واالرتفاعـات  الرسـوبى  األصل ذات الشمالية الجبال وسالسل
 عوامـل و المائى، التآكل بسبب التاريخ مر على نتجت والتى البركانى األصل ذات الغربية،
 صـغيرة  الشـكل  مخروطية مراوح عدة شكل على قزوين صحراء وسط شكلت قد أخرى
 وهيـأت  قزوين، فى التربة رواسب وشكلت ، المركز فى البعض بعضها مع تلتقى وكبيرة
  .زراعية إمكانات ذات تربة لتكون المناسبة العوامل لها

 أهميـة  فأكسبتها لزراعية،ا المراكز أهم من القديمة العهود منذ المدينة هذه كانت وقد
  ٢.الدولة فى االقتصادية المصادر أهم من أحد تعد فكانت المعيشية، الناحية من كبيرة

 فـى  تعتمد األراضى فأغلب ، والمياه المناخية بالظروف بشدة تأثرت قد قزوين مثل فمدينة
 واألنهار لالسيو مياه من فقط الحدائق وتروى األمطار، مياه على والحبوب المحاصيل زراعة
  ٣.أساسى بشكل األمطار مياه على قائمة كانت قزوين فى الزراعة أن أى الجبلية،

                                                           

 شـهرى  وركـود  توسعه بر طبيعى عوامل نقش: فرد فراهانى رقيه ؛املشى محمدى پور اهللا نصر - ١
 سوم، سال تاريخ، ايرانى انجمن اطالعات ى نامه پژوهش فرهنگى؛ تاريخ صفوى، دوره پايتخت قزوين؛
 .٩ ص ش، هـ١٣٩١ تابستان دوازدهم، ى شماره

 شـهرى  وركـود  هتوسع بر طبيعى عوامل نقش: فرد فراهانى رقيه املشى؛ محمدى پور اهللا نصر - ٢
 .١٢:٩ ص صفوى، دوره پايتخت قزوين؛

 .١٢ص: السابق المصدر - ٣
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    :المناخ -٣
 شـكل   فـى  تساعد التى العوامل أهم من األخرى البيئية بالظروف مقارنة المناخ يعد
 البيئية األوضاع فى تؤثر والكيفية الكمية بتغيراتها الظروف فتلك المدينة، مساحة واتساع

 فـى  يسـاهم  األرض اتسـاع  أن كما أسهل الناس حياة جعل فى يساهم فالمناخ لمدينة،ل
  . الرياح هو قزوين مناخ تشكيل فى األساسى والعامل السكانية، الزيادة توزيع
 يطلـق  الحـارة  الرياح باردة، ورياح حارة رياح ، الرياح من نوعين قزوين على يهب
 مـن  تهب الصيف، وأواسط الربيع أوائل وبهاهب وموسم ،"شره"  اسم قزوين سكان عليها
 تـؤدى  كمـا  الرطوبة، وقلة التبخر زيادة إلى يؤدى وهبوبها ، الشرقية الجنوبية الناحية
  .الزراعية المحاصيل فى هائلة خسارة إلى أيضاً
 والشـمالية  الشـمالية  الناحيـة  من وتهب" مه" أسم عليها فيطلقون الباردة الرياح أما

 السـنة،  فصول مختلف على هبوبها ويتناوب واسعة مساحة على تهب اأنه كما الشرقية،
 الجـو،  فـى  الرطوبة نسبة زيادة إلى فتؤدى للمياه الشديد التبخر دون تحول الصيف ففى

  ١.الفاكهة وسالمة األرض اخضرار إلى ذلك فيؤدى
  :المياه مصادر قلة -٤
 بعد الصفوية الحكومة على نفكا المياه مصادر قلة من قزوين مدينة وتعانى القدم منذ
 مـع  خاصـة  المشـكلة  هذه لمعالجة الالزمة الحلول اتخاذ إلى العاصمة بنقل القرار أخذ

 لـم  ، العاصـمة  لنقـل  مستفيضة دراسات هناك تكن لم وألنه السكان، عدد زيادة احتمال
 وتأسـيس  الموسـمية  األنهار مياه من االستفادة الوقت ذلك فى الصفوية الحكومة تستطع
 القنـوات  وتجديـد  وتـرميم  المدينة داخل المياه لتوصيل جديدة قنوات وحفر مياه، شبكة

  .٢األيام بمرور المدينة تلك فى الحياة فصعبت القديمة،
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  :اإلسالمى الفتح بعد قزوين تاريخ
 أن إال ؛ والتـاريخ  والحضارة البناء فى عريقة مدينة قزوين مدينة أن من الرغم على
 علـى  أهلهـا  قبالفإ باإلسالم، وثيقاً ارتباطاً يرتبط والحضارى الثقافىو العلمى ازدهارها

 لعلـم ا لرواد منتجعاً ذلك بعد جعلها والثقافات للحضارات األساسى المكون اإلسالمى الدين
  .البالد وحماية للدفاع ثكنة كانت كما حسانواإل لإليمان وثكنة ، والدين
 مـا  وتعميرها قزوين بمدينة اإلقامة على الحث فى المؤرخون رواها التى األشياء ومن
 فـى  عدنان جنة مثل األرض فى قزوين مثل" قال أنه والسالم الصالة عليه النبى عن ورد

 ومـا " اقسامهم ألبر اهللا على اقسموا لو قوم بقزوين ليقاتلن" قال أنه عنه وروى" الجنان
 باألسكندرية عليكم" قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن طالب ابى بن على عن روى
 فيهما رابط من الجنة، وابأب من بابان وأنهما ، أمتى يد على ستفتحان فأنهما بقزوين أو
 المسـيب  بـن  سعيد عن روى وما" أمه ولدته كيوم ذنوبه عن خرج ليلة حداهماإ فى أو

 وأمثال" قزوين شهداء الشهداء سادات:" قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن مرفوعاً
  ١.له أصل ال ضعيف معظمها ولكن كثيرة األقوال هذه

 ضـعيفة  قبل من ذكرنا كما فهى صحتها يثبت ولم المؤرخين عن وردت األقوال وهذه
 أوردهـا  شـواهد  مجـرد  فهـى  مناقشتها البحث مجال وليس لها صحة وال وموضوعة
  .عنها التنويه علينا وكان المؤرخون
 أبـى  بـن  عقبة ابن الوليد من بأمر الكوفة مرأ أمية بن العاصى ابن سعيد تولى حينما
 لـه  يدفعوا أن على أهلها حوصال أوالً أبهر ففتح ، لغزوها عازب بن البراء أرسل ،معيط
 يطلبـون  الـديلم  إلى أرسلوا الغزو خبر قزوين أهل بلغ لما أنه األثير بنا ويقول ،الجزية
 ال الجبـل  على وقوف لديلموا لقتالهم فخرجوا إليهم المسلمون ووصل فوعدوهم، النصرة
 الجزيـة  عـدا  فيما أبهر، صلح على الصلح طلبوا ذلك قزوين أهل رأى فلما  يداً، يمدون
 كـانوا  الذين المسلمون ذلك عن ويقول فقبلوها عادوا منهم الديلم موقف رأوا لما ولكنهم
  :البراء برفقة
  عازب ابن جيشه فى أتى حين         تحارب اذ الديلم علم قد
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  ١ الغيـاهب دجى فى قطعنا فكم        كاذب المشركين ظن نبأ
 العتيقـة  المدينـة  إال البراء أتاها حين بقزوين يكن لم "مرة أول للجزية رفضهم فى ويقال
 وهـم  قـالوا   اوةاإلت أداء أو اإلسالم عليهم عرض وإذا محاصرين، يقاتلون أهلها وكان
 القتال بعد مه�إ ثم "الجزية ندفع ولن نالمسلمي من نخاف لن": السور أطراف على وقوف
 فعاد عليه كانوا ما إلى عادوا القوم انصرف فلما أسلموا قد مه�أ وأظهروا سالموا الشديد

  "٢.قهراً عليها واستولوا المسلمون
 عنـه،  يرتـدون  كانوا فرصة لهم سنحت وكلما قهرا اإلسالم يقبلون كانوا قزوين أهل أن ويبدو
   ٣.الثانية المرة فى قزوين فتح الذى هو رحمنال عبد انبا الحارثى هابش بن ثيركُ أن فيقال

 بن طلحة منهم شخص، مائة خمس فيها ترك مرة أول عازب بن البراء فتحها وحينما
 ال التـى  األراضـى  ومـنحهم  ،تغلب بنى من ومجموعة العائدى ةروميس األسدى خويلد
  .٤بها وسكنوا وزرعوها األبار وحفروا فعمروها لها صاحب
 فـأمر  ، قـزوين  ودخل الرى إلى الهادى موسى سار ١٦٧ او ق، هـ١٦٨ سنة وفى
 علـى  وأوقفهـا " آباد رستم" لها يقال  أرضاً واشترى" موسى" وأسماها هناك مدينة ببناء

  ٥.ومزارع بساتين زراعتها وتمت ق، هـ١٧٦ عام بناها نهإ ويقال ،المدينة مصالح
 وكـان  عمـرو،  بـن  محمد بنها بعده من توالها ثم قزوين أمر مىالرو عمرو وتولى
  .٦مواليه من اقوم وأسكنها المباركية أسماها قلعة بها بنى قد التركى المبارك
 مسـجداً  بها وبنى ، قزوين فنزل الديلم محمداً ابنه أغزى قد فىالثق يوسف بن الحجاج وكان
  .الثور مسجد سمىوي الجنيد بنى دار باب على يقع الذى المسجد وهو عليه، اسمه وكتب
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 فاعترضـه  همدان طريق عن خراسان إلى ذاهباً كان أنه كرذُ الرشيد هارون عهد وفى
 وطلبوا هجماتهم، صد فى كثيراً يعانون وأنهم العدو بالد من بمكانهم وأخبروه قزوين أهل
 إليهـا  ودخـل  قزوين إلى وسار ذلك ففعل عليهم، المفروضة الضرائب لهم يخفف أن منه
 وأوقفهـا  ومتاجر حوانيت بها واشترى بابها، على اسمه وكتب ،الكبير المسجد فيها وبنى
  .وسورها قبتها وعمارة المدينة مصالح على

 يـام األ بعـض  فى صعد" هانىاألصپ هارون يقول قزوين نةمدي الرشيد هارون دخول وعن
 ذلـك  فـى  النفيـر  ووقع األسواق على فأشرف جداً عالية وكانت المدينة باب على التى القبة
 أسـلحتهم  جميـع و وتراسـهم  سـيوفهم  وأخذوا حوانيتهم غلقوا وقد أهلها إلى فنظر الوقت

 ،إلـيهم  ننظـر  أن يجـب  مجاهـدون  قوم هؤالء: وقال عليهم فأشفق ،راياتهم على وخرجوا
 عـنهم  يحـط  أن بهـؤالء  يعمل ما أصلح: فقال ، برأى كل فأشار ذلك فى خواصه واستشار
  ١"مقاطعةً سنة كل فى درهم اآلف عشرة فجعلها فقط، القصبة يفةوظ عليهم ويجعل الخراج
 الرشـيديات  سميت المدينة لمصالح وأوقفها الرشيد هارون اشتراها التى المتاجر وتلك
 بغامولى بن موسى"  هاابن األخرى المحال وسائر بالمدينة المحيط قزوين وسور له، نسبة

 مدينة دخل كلما كان المسلمين تاريخ مر وعلى ومائتين، وخمسين أربع سنة فى المعتصم
 لهـا  وأضـاف  أبنيتها، من فسد ما روعم وأصلح المدينة حال فى نظر القادة أحد قزوين
  .٢ جديدة أبنية

 علـى  دائماً حريصة فكانت بغداد، فى اإلسالمية للخالفة هاماً مركزاً قزوين مدينة كانت
 ضـد  الخالفـة  عـن  للـدفاع  ىعسـكر  ثغر فهى ، سيطرتها تحت المدينة تلك تكون أن

 فحـرص  بغـداد،  فـى  الخالفة سيطرة عن الخارجين من غيرها وضد أحياناً، اإلسماعلية
 قـزوين  أن كمـا  قزوين، من القريبة الموت قلعة على السيطرة على ذلك بعد نيلخانيواإل

  .٣الصفويين عهد فى الجيوش تجمع ومركز رانإلي الغربية البوابة كانت
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 تلك كانت ، قزوين قالع على المغول هجوم وحتى الهجرى الخامس القرن أواخر ومنذ
 الصباح حسن بقيادة اإلسماعيلية حركة بين مستمرة وحروب لغارات تتعرض القالع

  ١.الصفوية الدولة حكم حتى كذلك الحال واستمر للبالد الفعلية والحكومة
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  الثانى المبحث
  الصفوية الدولة عاصمة قزوين

 بالنسبة فقط ليس هاماً، تاريخياً حدثاً األحداث مسرح على لصفويةا الدولة ظهور يعد 
 ذا كان الصفوية الدولة ظهور ألن ذلك ١.كلها روباوأل بالنسبة بل إليران؛ المجاورة للدول
  .إليران والمذهبية القومية الهوية استقالل لتأمين كبيرة أهمية
 لـم  وذلـك  فارسـى  أصل اتذ واحدة حكومة تحت كلها إيران توحيد فهى القومية أما
 فهـى  المذهبيـة  وأما ،إليران اإلسالمى الفتح بعد الساسانية الدولة سقطت أن منذ يحدث
  .أيضاً إيران خارج بل فقط إيران فى ليس الشيعى المذهب نشر

 واتخـاذه  ، ملكاً نفسه وإعالء العرش فى أحقيته أعلن أن بعد اسماعيل الشاه قام وقد
 غضون فى واستطاع بكر، ديار على وسيطر والموصل بغداد مبض عاصمته؛ تبريز مدينة
  ٢.ملموساً نجاحاً يحقق أن قليلة سنوات
 إيـران،  علـى  نفوذه بسط وهو الدولة، قيام من األول الهدف إسماعيل حقق أن وما 
 أن عليـه  فكان إيران، خارج الشيعى المذهب نشر وهو الثانى الهدف تحقيق فى بدأ حتى
 حـروب  فـى  فـدخل  ، السـنى  المذهب اصحاب من جيرانه مع ةطاحن حروب فى يدخل

   ٣.أخرى جهة من األوزبك ومع جهة من العثمانيين مع متواصلة
 أكثـر  داهم لخطر الدولة حدود من قربها بسبب الحروب تلك خالل العاصمة وتعرضت

 يفكـر  الصفوى اسماعيل الشاه لعج مما الصفوية، الدولة بوجود يعصف أن كاد مرة من
 فـى  ودفن صيد رحلة أثناء توفى إذ يمهله، لم القدر ولكن للدولة حماية العاصمة قلن فى

 وعشـرين  أربعة عن حكمه دةم تزد ولم والثالثين، الخامسة العمر من يبلغ وكان أردبيل
  ٤.ق هـ٩٣٠ عام فى وذلك عاماً
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ـ ٩٠٢-٨٩٧(قويونلو آق بيك رستم حكم تحت كانت الصفوية الدولة قبل وقزوين  هـ
 عليهـا  الملـك  عبد مير أبنه بدوره فولى سلطان أيبه يدعى شخص عليها ولى ذىال) ق

 حـدثت  ذلـك  وبعد الدين، غياث أمير أخيه عليها وولى گيالن إلى ذهب ثم عام فيها فظل
 سيطر أن إلى بينها، قزوين على السيطرة تتناقل فكانت القزلباش قبائل بين كثيرة خالفات
ـ ٩١٦ عام عزله ثم بيك ابدال عليها ولى إيران أنحاء جميع على إسماعيل الشاه  ق، هـ
  .١بيك زينل إلى حكمها وأسند
 تـم  عهـده  وفى قزوين إلى العاصمة بنقل فأمر البالد حكم فى طهماسب الشاه خلفهو

   ق هـ٩٦٥عام فى وذلك قزوين، إلى تبريز من العاصمة لنقل الرسمى األعالن
ـ ١٠٠٦ عـام  حتـى  أى عامـا  ٤١ مدة الرسمية العاصمة واستمرت) م١٥٥٥٨(   ـه
  ٢. األول عباس الشاه عهد فى أصفهان إلى أخرى مرة العاصمة نقل تم و ،)م١٥٩٧(

 فـى  أمـراً  أصدر رسمياً، العاصمة ينقل أن قبل طهماسب الشاه أن بالذكر الجدير ومن
 شرف ميرزا"  صاحبها من" آباد زنگى" بأرض المعروفة األرض بشراء ق، هـ٩٥١ عام

 كانت والتى آباد سعادت حديقة ببناء المعماريين كلف ثم قزوين، عظماء من وهو"  جهان
 القصـور  وسائر الحكومة مقر" دولتخانه"و الملكية القصور ، الحدائق إلى باإلضافة تضم

  .األخرى الملكية والمنازل
 أعمـال  استغرقت فقد ق، هـ٩٦٥ عام فى والعمران البناء أعمال من االنتهاء تم وقد
  ٣.العاصمة نقل تم بعدها عاماً، عشر خمسة التعميرو البناء

 الجديـدة،  العاصمة لتكون قزوين اختيار فى أثرت التى العوامل من الكثير هناك وحتماً
 العوامـل  تلك نستعرض وسوف الصفوى، العصر فى ركودها أو المدينة ازدهار إلى وأدت
  . ألهميتها ترتيباً

                                                           

 ةاسـفند  آذر تـاريخى،  هاى برسى قزوين،مجله تاريخچه تاريخى، هاى برسى: قلى حسين ستوده، - ١
 .١٧٣،ص ٢٣،٢٤ شماره ش، هـ١٣٤٨

 شـهرى  وركـود  توسعه بر طبيعى عوامل نقش: فرد فراهانى رقيه املشى؛ محمدى پور اهللا نصر - ٢
 .٣صفوى،ص دوره ختپايت قزوين؛

 بيك عبدى منظومه خالل از صفوى ديگر هاى وكاخ قزوين چهلستون كاخ نقاشى: اشراقى احسان - ٣
 .٢ص ش، هـ١٣٥٦ آذر ،١٨٢ شماره ومردم، هنر شيرازى،
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  :الطبيعية العوامل: أوالً
 مـا،  لمدينـة  أو ما لمنطقة الطبيعية الخصائص دراسة التاريخى البحث تأدوا أهم من
 تلـك  تجد لم ذلك من الرغم وعلى البشرى، النشاط وكذلك والبيئية الجغرافية الناحية من

 لكثيـر  تفسيراً لوجدنا الدقة من بشىء اتالدراس تلك تمت لوو مناسباً، أهتماماً الدراسات
  .التاريخية األحداث من

 ئصخصـا  ،السـيول  الـزالزل،  نشـاط  األرض، شكل فى الطبيعية الخصائص وتتمثل
 فـى  شـديد  تـأثير  لها العوامل هذه كلو ،الطبيعى النبات ،التربة المياه، مصادر المناخ،
 عن تحدثنا وقد للمنطقة أو للمدينة واالجتماعى واالقتصادى التاريخى االزدهار أو الركود
  . األول المبحث فى النقاط أغلب
 يةالحضار األفكار ازدهار فى دورها تجاهل يمكن ال الطبيعية واألحداث العوامل أن كما

 وذلـك  وأعرقها، اإليرانية المدن أقدم من قزوين ومدينة ،القديمة العصور فى والعمرانية
  ١.واالستراتيجية الجغرافية ألهميتها
 تقـع  كبيرة نةمدي قزوين" :"فيقول لقزوين الجغرافى الطبيعى الوصف عن شاردن تحدثوي
 هـو  الجبل وهذا فراسخ، ثالث لوندا جبل عن يفصلها وواسعة، وخصبة خضراء صحراء فى
  ٢."الشهيرة البرز جبال سالسل من جزء ويعد المرتفعة، الشهيرة يرانإ جبال أحد

 سهل فى تقع" أنها لقزوين الطبيعى الوصف عن رحالته كتاب فى الئاريوس آدم وكتب
  ٣"يوم نصف مسافة آلوند جبال سلسلة وبداية الشرقى لطريقا عن تبعد قاحل، رملى
 قـزوين  حـدائق  أن العجيب من هأن" قزوين فى الزراعة عن الرحالة كتب فى كرذُ وقد
 أنـواع  أفضـل  تنتج كانت ذلك من الرغم وعلى العام، فى واحدة مرة بالمياه تروى كانت
  ٤"البطيخ أنواع أفضل وكذلك العنب

                                                           

 شـهرى  وركـود  توسعه بر طبيعى عوامل نقش: فرد فراهانى رقيه املشى؛ محمدى پور اهللا نصر - ١
 .١:٢٣ ص ى،صفو دوره پايتخت قزوين؛

 .١١٠١تهران،ص ش، هـ١٣٧٤ ،٣ج: يغمائى اقبال ترجمة: شاردن  سفرنامهء - ٢

 وفرهنگـى  انتشـاراتى  سـازمان  ط ايـران،  بخـش  سفرنامه: پهبور أحمد ترجمة: الئاريوس آدم - ٣
 .١٥٣ ص هـش،١٣٦٣ابتكار،

 هجـرى،  دوازدهـم  نقر آخر تا زبان فارسى شعراى تذكرهء آذر، آتشكده: بيكدلى آذر بيك لطفعلى - ٤
 .٢٢٨ص
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 اتسـاع  إلى تؤدى التى الطبيعية الظروف تلك تكون أن لممكنا من األحيان بعض وفى
 وكـذلك  البشـرية  القـوة  علـى  القضـاء  إلى تؤدى التى انفسه هى وازدهارها المدينة

 الطبيعية العوامل نفس هى قزوين فى كان كما المياه وقلة المناخية فالظروف االقتصادية،
  . ألمراضا وانتشار لسيولكا الطبيعية الكوارث إلى دىتؤ التى

 نقل إلى أدت التى األسباب أهم من سبق فيما ذكرناها التى المياه قلة مشكلة كانت وقد
 فيقـول  المشـكلة  تلك الرحالة من كثير ذكرف بعد، فيما أصفهان إلى قزوين من العاصمة
 اآلبـار  قنـوات  طريق عن الماء ويتوفر آبار، أو جارية مياه المدينة فى ليس" الئاريوس
  ١"المياه مخازن إلى طريقها عن المياه وتصل آلوند جبل حضيض دعن الموجودة
 بعمـل  فقاموا ، طهماسب الشاه عهد فى األزمة تلك حل فى الصفويون الحكام فكر وقد
 حتـى  الدراسـة  وظلـت  قزوين فى عظيم نهر وحفر شاهرود نهر على سد بناءل دراسة
  ٢.المشروع اماتم عن قزوين من العاصمة نقل فضل ولكنه عباس الشاه عصر
  :السيول حدوث راتكر -١
 تـدميرها  أسـباب  أحد التاريخ مر على السيول لحدوث المدينة هذه تعرض تكرار كان
 يمر الذى ديزج نهر فاض ق، هـ٧٣٠ عام فى أنه المستوفى اهللا حمد فيقول مرات، عدة

 لـى ع تقـع  كانت التى المنازل جميع أغرقو عظيم، سيل حدوث إلى فأدى المدينة، بوسط
   ٣.وخارجها المدينة داخل الحدائق جميع أغرق كما النهر، جانب
ـ ٩٦٥ عام فى الصفوية الدولة عهد فى آخر عظيم سيل حدث وقد  عهـد  فـى  ق، هـ
 وقـد  النيروز، عيد بعد يومين استمر الذى السيل بحدوث الناس علم وقد طهماسب الشاه
 ابهـر  وبوابة منزل ألفي من بيقر ما حطم السيل ولكن المدينة من فخرجوا الليل فى بدأ
 المدينـة  بأعمـار  طهماسب الشاه أمر السيل توقف وبعد المدينة، نصف ودمر قزوين فى

                                                           

 . ١٥٤ ص ايران، بخش سفرنامه: پهبور أحمد ترجمة: الئاريوس آدم السابق؛ المصدر - ١

 .١٢٣٦ص ،٣ج:  يغمائى اقبال ترجمة: شاردن  سفرنامهء - ٢

 ، كبيـر  اميـر  تهـران،  ، نوائى الحسين عبد كوشش به گزيده، تاريخ ،)١٣٦٤(مستوفى اهللا حمد - ٣
 مـن  وذلك سيل، وليس فيضان إال هو ما المستوفى اهللا حمد ذكره ما أن بالذكر الجدير ومن.( ٧٧٩ص

 .)الجغرافيا علم نظر وجهة
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 مـن  نيوالعشـر  الثالث األحد ليلة فى" التواريخ أحسن" كتاب صاحب ويقول اخرى، مرة
  .منزل ألفى من يقرب ما ودمر أبهر، بوابة فخلع سيل قزوين أصاب ىاألول جمادى
  ١"جديد آخر إلى القديم الدولة قصر من باالنتقال الملك أمر العام سنف وفى
 المدينـة  خارج معسكر إقامة إلى فاضطر األول عباس الشاه عهد فى حدث خرآ سيالًو
 للمـرة  العاصـمة  لنقل الرئيسية االسباب أحد هذا عدي وربما المدينة، أهالى فيه يقيم حتى
  ٢.عباس الشاه عهد فى الثالثة

 تحـدث  كانت ما غالباً التى السيول تكرار من كثيراً قزوين أهالى عانى فقد بقس ومما
  . مرة من أكثر اعمارها وتكرر المدينة وتغرق وتدمر بالليل
  :الزالزل حدوث-٢
  لوجيـة الجيو والخصـائص  المـدن،  إعمار فى الكبرى العوائق أحد الزالزل حدوث يعد
 هـذه  تعرضـت  وقـد  الـزالزل،  لحدوث لةقاب بأنها تفيد قزوين منطقة فى األرض لسطح

 مـدمرة  زالزل عـدة  وقعـت  الصـفوى  العصر فىف ، الزالزل أخطار من للعديد لمنطقةا
 وطلقـان،  الموت قلعة إلى أثره وامتد قزوين، فى ق هـ١٠١٧ عام فى األول ومروعة،
 الثـانى  عباس الشاه عهد فى وآخر ، صفى الشاه عهد فى ق، هـ١٠٢٩ عام فى والثانى
 حـدوث  عن ناتجة كانت ىالت العجائب من اكثير المؤرخون حكى وقد ق، هـ١٠٦٥ عام

   ٣.الزالزل
  :األمراض انتشار -٣

 المعديـة  األمراض من بالعديد لإلصابة الصفوى العصر فى قزوين مدينة سكان تعرض
 حيـث  األوبئة، من وغيره الطاعون مثل ، السكان عدد وقلة المدينة ركود فى تسببت التى
 فناء إلى وأدى ق، هـ٩٨٥ عام فى طهماسب الشاه عهد أواخر فى الطاعون ضمر شاع
 مـرة  المـرض  انتشـر  صفى الشاه عهد فى ق هـ ١٠٤٤ عام وفى  األهالى، من كثير

                                                           

 .٥١٩ش،ص هـ١٣٨٤ تهران،: نوائى الحسين عبد اهتمام به التواريخ، أحسن: روملو بيك حسن - ١

ـ  توسعه بر طبيعى عوامل نقش: فرد فراهانى رقيه املشى؛ محمدى پور اهللا نصر - ٢  شـهرى  ودورك
 .١٧ ص صفوى، دوره پايتخت قزوين؛

 شـهرى  وركـود  توسعه بر طبيعى عوامل نقش: فرد فراهانى رقيه املشى؛ محمدى پور اهللا نصر - ٣
 .١٨ص صفوى، دوره پايتخت قزوين؛
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 تقـع  كانـت  قزوين مدينة وألن شخص، الف نعشري من يقرب ما وفاة إلى وأدى خرىأ
ـ  إلـى  دىؤي كان المرض انتشار فإن التجارة طريق على  البشـرية  الخسـائر  مـن  ركثي

   ١.واالقتصادية
  :والعسكرية السياسية العوامل -:ثانياً 
  :تبريز على المتكرر االعتداء -أ

 نقـل  فـى  المؤرخـون  إليها شارأ تىلا األسباب أحد تبريز على المتكرر االعتداء يعد
 فـى  الصـفوى  اسـماعيل  الشاه منحها التى العسكرية األهمية تلك ، قزوين إلى العاصمة
 ، العسـكرية  عملياتـه  منطقة جعلها حيث القزوينيه، الجيوشى سوق لمنطقة حكمة بداية
 فـى  ريوسالئـا  أثار وقد الغربى، العدو هجمات من الشرقية النواحى تأمين منطقة فظلت
 وليس قزوين إلى العاصمة نقل فى فكر من هو سماعيلإ الشاه إن" فقال القضية تلك كتابه
 استقر قد يكن لم ولكنه العثمانية، الدولة مع خاضها التى روبللح نتيجة طهماسب، الشاه
 فـى  تقـع  التـى  الحديقة وتلك قزوين سلطنة قصر أن على الجميع اتفق و المكان، على
   ٢."سماعيلإ الشاه من بأمر بنيت قد الكبير، قزوين ميدان

 تحدث اعندم اسماعيل الشاه" أن سبق ما علىً تأكيدا أيضاً مرعشى تيمور أمير ويكتب
 السـلطنة  دار نقـل  فى رغبته عن الوقت، ذلك فى المشهورين القادة أحد سهراب كيا إلى
 حتـار ا وأنه القاهرة، والة سيطرة تحت تقع لتىا المرز دار من قريبة ألنها العاصمة من
 أيـاً  أن له فقال المرز، دار على للسيطرة وأنفع للعاصمة، أفضل أيهما وهرات تبريز بين
    هدفه، لتحقيق تصلح ال نالمدينتي من

  ٣."برأيه فاقتنع ،قزوين إلى العاصمة نقل عليه وأن
 تبريـز  مـن  العاصمة نقل فى الرئيسى السبب أن على أيضاً نالمؤرخي أغلب اتفق وقد
 سيطرة تحت مرة من أكثر الوقوع إلى عرضها مما ، العثمانية الدولة حدود من هاقرب هو

                                                           

 .١٩ص:السابق المصدر- ١

  .١٥٤ ص ، ايران بخش سفرنامه: پهبور أحمد ترجمة: الئاريوس آدم  -٢

 فقـه  تخصصـى  نامه فصل صفويه، عصر در پايتخت قزوين انتخاب علل سى بر :طالبى تهماسب - ٣
 .١٢٢ص ش، هـ١٣٨٦ زمستان چهارم، سال وتمدن، وتاريخ
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 تمثـل  كانـت  أنهـا  كما الدولتين، بين كانت التى ستمرةالم شبه الحروب خالل العثمانيين
  .الموقع هذا بسبب الصفوية الدولة دحدو على داهماً خطراً دائماً
-٩٥٥-٩٤٠( ايـران  علـى  غـارات  ثـالث  فى الصفوى سليمان الشاه استطاع فقد
 ميدان هى حروب الثالث فى إيران أرض وكانت اإليرانى السلطان يهزم أن) ش هـ٩٦١

  ١.اإليرانية السيطرة تحت من وخروجهما وأرمنستان بغداد احتالل إلى أدى مما المعركة،
  :)ها قشالق( قزوين فى الشتوية العسكرية الثكنات كثرة – ب

 نظـراً  الشتوية العسكرية الثكنات من كثير بها التى األماكن أهم من تعد قزوين كانت  
 مدينة فى حكمه فترة طوال هماسبط الشاه استقر وقد قبل، من عنه تحدثنا الذى لمناخها
  . للدولة كعاصمة اختيارها قبل كمشتى فيها اإلقامة يحب كان نهأل قزوين،
 النـزاع  لحـل ) ق هـ٩٣١( عام الحكم توليه بداية فى المدينة لتلك له زيارة أول وكانت
 عـام  أقامـه  المدينة هذه فى له قشالق أول وكان القزلباش، رجال بين حينئذ نشب الذى
 مـن  جماعـة   الشورشـين  بهزيمة المفرحة األفراح بمناسبة ذلك وكان ،)ق هـ٩٣٢(

   .٢مازندران قادة على والسيطرة قزوين فى القزلباشية
 مـن  الكثيـر  برامإ علية سهلت الشتوية الثكنات تلك فى اإلقامة أن بالذكر الجدير ومن
 مـن  له الشرقى العدو ةمواجه فى كثيراً وساعدته الدولة على خيراً كانت التى االتفاقيات

 فتـرة  خـالل  تقريباً عام كل يذهب كان طهماسب الشاه أن المؤرخون ذكر وقد زبك،واأل
 قزوين عالنإ قبل فقط النماذج بعض نذكر وسوف قزوين، فى الشتوية الثكنات إلى حكمة

   .للدولة الرسمية العاصمة
ـ  وظهـرت  اءالشـت  حل بغداد نواحى فى االنتصار بعد ق، هـ٩٣٥ سنة ربيع فىف  راضأع
  .بقزوين الجنة باب قشالق إلى الملك موكب فتوجه ،الجنود من الكثير أصابت التى البرد

 هزيمـة  اسـتطاع  أن بعـد  ، قزوين إلى هرات من الشاه ذهب ق، هـ٩٤٠ عام وفى
  .فيها وعسكر قزوين إلى توجه ، هرات فى معارضيه
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 أن قـرر  قد وكان بقزوين ويةالشت الثكنى فى الملك تواجد أثناء ق، هـ٩٥٢ عام فىو
 أبـن  ارا جهـان  القاضى أمالك أشترى الهدف هذا لتحقيق وعمائرها، آباد سعادت ينشئ
  .جهان شرف ميرزا
 الشـاه  حكـم  مـن  والثالثـون  الثانى العام ق، هـ٩٦٢ عام أن المؤرخون أجمع وقد

 دار ينقزو أصبحتو الصفوية، الدولة عاصمة قزوين ألعالن الرسمى العام هو طهماسب،
  ١.المحروسة ممالك وسط السلطنة
 والسياسـى  العسكرى السبب هو العاصمة نقل فى الرئيسى السبب أن من الرغم وعلى

 أن إال والغربيـة،  الشرقية الحروب من العاصمة ويحمى البالد عن يدافع أن يستطيع حتى
 جتماعيـة واال االخالقية الخصائص وكذلك قزوين، مدينة فى لإلقامة طهماسب الشاه محبة
  .للعاصمة قزوين اختيار فى كبيراً دوراً لها كانت قزوين أهل بها يتميز كان التى

 عامـاً  عشـر  تسعة يبقى الشاه جعلت التى هى واألخالقية االجتماعية الخصائص وتلك
  ٢.له كعاصمة عالنهاإ منذ قزوين من يخرج لم الحياة قيد على وهو

 فـى  بناها التى الشتوية الثكنات عدد من بطهماس للشاه بالنسبة قزوين أهمية وتتضح
 ، ثكنـة  عشـر  ستة أنشأ قد كان ق، هـ ٩٦٥ عام وحتى حكمه بداية فمنذ المدينة، تلك
 الثكنـات  عدد ليصل أخرى ثكنة عشر تسعة إليها أضاف حكمه من األخيرة السنوات وفى
  .٣حكمه مدة عاماً وخمسون ةأربع خالل ثكنة وثالثين خمس إلى
  : تبريز بمدينة طهماسب للشاه الشخصى االهتمام عدم -جـ   

 العاصـمة،  نقل لىع طهماسب ساعدت التى العوامل بين من أنه نالمؤرخي بعض يذكر
 عـام  الحجـة  ذى شهر من والعشرين السادس فى ولد فقد ، تبريز هلأ يحب يكن لم أنه

 عـام  ىف والده وأرسله صفهان،أ من مقربة على شهاباد قرية فى م،١٥١٣/ ق هـ٩١٩
 خـان ( أميـر  وصاية تحت ، لها كوال خراسان إلى) روملو سلطان يود( مع ق، هـ٩٢١
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 بـث  وصى يد على خراسان فى وتربي ، ١عمره من نيالعام بلغ قد يكن لم ألنه )موصلو
 كمـا  ، تبريز مدينة فى البقاء يطيق ال جعلهو ، السيطرة حب فيه ىونم المركزية كره فيه
   .ريزتب ألهل الكره يضمر كان

 أثـراً  تركـت  تبريز فى" چالدران" معركة فى العثمانيين يد على الجيش هزيمة أن كما
 أغلب طهماسب الشاه قضى فقد سبق ما كل على وبناء الشاب، الملك قلب فى سيئاً نفسياً
 يقضـى  كـان  شالعر توليه وبعد العاصمة، عن بعيداً العرش كرسى تولى أن إلى أوقاته
   .داخله والمعنوية السياسية مكانتها إلى باإلضافة ،قزوين فى أوقاته أغلب
 أهـل  كانو المحبة تبريز ألهل يكن لم الشاه نأ:  رحالته كتاب فى الساندرىد ذكر وقد
 قالوا العاصمة نقل خبر سمعوا الم مأنه عنهم فأورد ونهحبي وال به يهتمون ال أيضاً تبريز

  ٢.يحترمهم أو تبريز أهل يحب كني لم وأنه قزوين، إلى وذهب منا تخلص الشاه نإ
ـ  لقـواده  مشاورته عند يرحب طهماسب الشاه جعلت التى األسباب تتهيأ وهكذا  ولح
 بها الشتاء أوقات أغلب ويقضى يحبها التى المدينة سما بسماع ، العاصمة تغيير موضوع
ـ  قصر ينقل حتى والقصور والحدائق العمائر لبناء زمةالال األرض شراء فى فأسرع  مالحك

  .قزوين مدينة إلى السلطنة دار يلقبونها كانوا كما أو
  :واالجتماعية المذهبية العوامل: ثالثاً
 بمدينـة  خاص األول ينرمحو إلى ينقسم أنه نجد االجتماعية واملالع عن نتحدث حينما
 االجتمـاعى  والتقسيم قزوين بمدينة يختص أن يجب والثانى ، عنها البعد وضرورة تبريز
  . داخلها للناس األخالقية خصائصوال اداخله
 سـكانها  وجميـع  محلـة  نتك لم تبريز رحالته، كتاب فى شاردن ذكره ما على بناءو

 نيهـات  أصل ويعود نعمتى تسمى األخرىو الحيدرية، تسمى أحدهما فرقتين إلى ينقسمون
 كانو قزوين، فى الميالدى عشر الخامس القرن فى نيموجودت كانتا  قبيلتين إلى نيالفرقت
 للسـكان  أيضاً وصفه عند شاردن ويذكر ،مستمرة وبوحر ناشديد تناحر و عداء بينهما
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 تقريباً إيران نسكا جميع وأن ن،يالقبيلت نفس إلى نينتمو المدينة تلك هلأ أن صفهانأ فى
  .١نالقبيلتي لهاتين أصلهما يعود

 وأعمال اتاالضطراب أن ،تبريز فى ق هـ٩٧٤ عام فى االضطرابات تقرير على وبناء
  ٢.العاصمة تبريز تكون أن قبل مسبوقة تكن لم العنف

  :مايلى إلى قزوين إلى تبريز من العاصمة نقل أسباب أجمال ويمكن
 يكـن  لـم  أنـه  إال طهماسـب،  للشاه تبريز أهالى وتقدير احترام من الرغم على -١

 ورحيله نةالمدي لهذه تركه يستوجب مما المشاعر، هذه بعكس يشعر كان بل هذا يستشعر
  .قزوين إلى
 يسـتطع  لـم  العاصمة، داخل الصراع دائما متناحرتين كبيرتين مجموعتين وجود -٢
 واتساع والهدوء األمان دون الحيلولة إلى أدى مما ، ابينهم القائم النزاع حل نفسه الشاه

  .العاصمة
 ال الشـاه  جعـل  مما تبريز، فى الشاه من قوة أكثر) القزلباش(أحياء رؤساء وجود-٣

  .الصفوى الملك من مرفوض األمر وهذا أوامره تنفيذ يستطيع
 فتسربت، الديوان فى الوزارية األحكام تنفيذ) القزلباش( األحياء رؤساء قبول عدم -٤
   .٣تبريز فى أيديهم بين من  اإلدارية األمور مقاليد
 شـاكل الم من كثيرال الصفوى طهماسب الشاه عهد بداية فى القزلباشية تمرد سبب وقد

 جيـداً،  الخارجيـة  أهدافه تحقيق يستطيع حتى التمرد ذلك على القضاء عليه كان لذلك له
 علـى  القضـاء  إلى أدى مما القزلباشية سيطرة من التقليل أسباب أحد العاصمة نقل فكان

  .اإلدارة فى تمرس أن بعد كامالً تمردهم
 ،مذهبيـة  عوامـل  أيضاً له تكان ، ذكرنا كما  السياسية هأسباب العاصمة لتغيير كان كماو
 أن كمـا  ، بـه  والعمـل  أحكامه ولتنفيذ الشيعى للمذهب متعصباً طهماسب الشاه كان فقد

 الـبعض  فيـراه  األحيـان،  أغلب فى المزاجى لتقلبه المؤرخين من اكثير حيرت تهشخصي
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 همـه تا وقد أخرى، أحياناً الحكم بأمور يبالى ال متصوفاًو أحياناً، الوساوس شديد متعصباً
  .١)الماليخوليا( بمرض صابتهإ وكذلك لنسائيةا عالقاته بكثرة البعض
 ،قـزوين  فى المذهب لتغيير كبيرة صةفر العاصمة تغيير فى طهماسب الشاه رأى وقد
 المـذهبى  بتعصـبه  الشـاه  فـأراد  ، المذهب ىيسن المدينة تلك فى السكان أغلب كان فقد

 قـزوين  تـاريخ  عن ورد ما أن من الرغم على ، الشيعى المذهب ينشر أن عنه المعروف
 تغلـب،  بنو هى اإلسالمى الفتح بعد قزوين سكنت عربية قبيلة أول أن اإلسالمى الفتح بعد
 مـن  الحمـراء  بنو وأن الزراعة، فى يعملون وأخذوا رجل، خمسمائة رادهاأف عدد وكان

 أن منـذ  شيعية عاطفة تحمل كانت التى الفارسية القبائل من -قزوين سكان أى -القزاونة
 فـى  فىثقـا  دور لهم وكان مثلهم فتشيعوا الشيعة من كانوا همءحلفا ألن ،اإلسالم دخلوا
    ٢.الكوفة
 مـن  العـدد  فـى  تزيد ال وأقلية ة،السن من العصر ذلك حتى قزوين سكان أغلب كانو

   . الذكر سالفة الحمراء لةقبي إلى ينتمون كانوا أنهم يبدوو ، الشيعة
 فـى  عليها يطلقون كانوا كما السنة ارد فى الشيعى المذهب نشر لىع الشاه أصر وقد
 حـد  أو العنف يستخدم كان طهماسب الشاه أن تفيد معلومات أية لدينا وليس الوقت، ذلك

 مـع  تعـاون  الشـاه  أن التذاكر كتب فى ذلك عن ورد ما ولكن المذهب، نشر فى السيف
   ٣.المذهب نشر فى والشعراء العلماء
 نشـر  فى يساعدوه حتى الشيعة العرب والمشايخ العلماء طهماسب الشاه استدعى فقد
 وقد ،الصفوى العصر فى قزوين فى ءوالعلما السادات طبقة منهم فتكونت الشيعى المذهب
 جبـل  مـن  منهم كبير عددو والعراق ولبنان البحرين من والمشايخ العلماء هؤالء هاجر
 االجتماعية الحياة فى كبيراً دوراً لهؤالء انوك ، قزوين العاصمة وسكنوا لبنان، فى عامل

  .الصفوى العصر فى قزوين فى للمجتمع السكانى والتطور
 فـى  واألئمة -الشيعية األضرحة -المقدسة باألماكن باالهتمام تختص وظائفهم وكانت
 الفقهيـة  الناحية من النشئ وتربية الوزارة، فى الصدارةو سالماإل شيخ ومنصب الصالة،
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 وصـل  وقـد  ، ةالديني األعمال من الكثير والمشايخ العلماء لهؤالء فكان لمدينة،ا هذه فى
 األوقـاف،  علـى  يشـرفون  كانوا أيضاً أنهم كما ،)المجتهدين خاتم(منصب إلى منهم كثير

  .١المساجد فى والمؤذنين والخطباء األئمة بأنفسهم ويعينوا
 فـى  والمـذهبى  الطبقـى  تغيرال فى شديد تأثير من الوظائف لهذه ما علينا يخفى وال 
 كانـت  فقـد  قزوين، فى القزلباش أفعال عن راض غير طهماسب الشاه كان فقد ن،قزوي

 للمـذهب  اإلسـاءة  فـى  ويتسـببون  اإلسالمى، الدين لتعاليم مخالفة وسلوكياتهم أفعالهم
 محاولـة  هو مذهبياً العاصمة نقل من ألساسىا الهدف فكان له، متعصباً كان الذى الشيعى
  .حكمه تحت النهاية فى ألنهم صحيحة، مذهبية تربية وتربيتهم القزلباش تأديب
 وتحـدد  الخمر شرب تمنع جديدة قوانين صداروإ شخصياً، هو توبته بأعالن بدأ لكولذ
  ٢.الشيعى المذهب يخالف من لكل عقوبات
 الشـاه  تعصب أن إال الشيعى للمذهب اإلساءة عدم إلى يهدف كان أنه من الرغم علىو

 وهـى  الأ السنة سب عن يمتنع أو يعترض من لكل جديدة تهمة ظهور إلى أدى المذهبى
  .سنه بأنهم الشيعة علماء من كثير أتُهم وقد ، سنى بأنه اتهامه
 شريف سيد أبن شريفى مخدوم ميرزا حال شرح فى اصفهانى لهو يوسف محمد يذكرو

 الشـاه  عصـر  فـى  رمـوقين الم الوزراء أحد قزوينى، جهان قاضى زاده وأبنة شيرازى
 إلى ينحاز أنه همواتُ بقزوين، حيدرية مسجد فى المباركة األيام أحد فى يعظ كان طهماسب
 خـانم  پريخـان  ولكن عنه، شيئاً يعرف طهماسب الشاه يكن ولم آئمتهم، يشوه وال السنة
ـ  الثانى اسماعيل الشاه عصر فى ولكن فتركته ، عقيدته بحسن تعلم كانت عليا مهد  احينم
 فضـربوه  ٣يـان القورچ إليـه  الثـانى  اسماعيل الشاه أرسل التهمة بنفس ثانية مرة همتُا
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 كتـاب  ألـف  وهناك العثمانية الدولة إلى فر الشيعة ضغط وبعد ، أخذوه ذلك وبعد وآذوه،
  ١.الشيعة ضد )الروافض نواقض(

 يمةعظ أثار وله ، الصفوى العصر فى الخطاطين أشهر من وهو عماد مير أن ذكر كما
 مـن  وكان النستعليق، خط فى تالميذ له أنه كما اآلن، إلى اإليرانية المتاحف فى موجودة
  ٢.السنة لمذهب انتمائه بتهمة عباس الشاه من بأمر باإلعدام عليه حكم قد قزوين أهالى

 إلى النستعليق الخط جمال فى وصل قزوين من أنه"  عماد مير عن آبادى نصر ويذكر
 بحسـن  أصـفهان  فـى  اشتهر الذى" على مير مال" كخط خطه أن لوافقا األعجاز، درجة

 شـديد  ، طالـب  ابـى  بن على المؤمنين ألمير محباً  اضىم عباس الشاه وكان القراءة،
 داخـل  الليلـة  نفس فى قتل وبالفعل ه،دم بإهدار فأمر تسننه بأمر فعلم البيت آلل التعصب
  .٣الحمام
  :االقتصادية العوامل -رابعاً

 طـرق  التقـاء  مكـان  كونها من االقتصادية الناحية من أهميتها قزوين دينةم اكتسبت
 منطقـة  كانت أنها كما الغربية، الشرقية -الجنوبية شمالية جهاتال جميع من الموصالت
 ولهـذا ، األخرى اإليرانية المدن أغلب إلى طريقها فى التجارية القوافل عليها تمر أساسية
 التجـار  لتجمع مركزا فكانت الرئيسية الطرق على مدينةال رجاخ القوافل استراحات بنيت

  ٤.والبضائع
 ممتـاز،  تجارى بموقع تتمتع المدينة هذه كانت" االقتصادية أهميتها عن شاردن ويقول

 الخـزر  لبحـر  السـاحلية  والمحافظـات  اإليرانية الجنوبية الواليات بين تربط كانت ألنها
  "٥.وآذربيجان وگرجستان

                                                           

 .٣١ص ، وسياست فرهنگ دين، عرصهء در صفويه: جعفريان رسول - - ١

 .٣٢ ص: السابق المصدر - ٢

 .٢٠٨،٢٠٧ش،ص هـ١٣١٧ ارمغان، آبادى،ط نصر تذكرهء: اصفهانى آبادى نصر طاهر محمد- ٣

 شـهرى  وركود توسعه بر طبيعى عوامل نقش: فرد فراهانى رقيه املشى؛ محمدى پور اهللا صرن - - ٤
 .١١ ص صفوى، دوره پايتخت قزوين؛

 .١١٧٨ص ،٣ج: يغمائى اقبال ترجمة: شاردن سفرنامهء - ٥
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- ٢٢١ - 

 فقـد  للصفويين، كعاصمة اختيارها بعد تجارى كمركز االقتصادية اهميتهأ ازدادت وقد
 مختلـف  إلـى  تصـدر  الصادرات كانتو وروسيا، أوربا بين التجارية للطرق امركز كانت
  .١الصفوى االقتصاد ازدهار فى هاماً دوراً فلعبت قزوين، طريق عن األوربية الدول
 وسويسـرا  هولنـدا  مثل الدول أهم فى والبضائع المنتجات لبيع أسواقاً لها جعلت وقد
 العثمانية الدولة مع والسالم الصلح وقت فى أيضاً قزوين وكانت العصر، ذلك فى وألمانيا
  .٢العثمانية الدولة عاصمة إستنبول إلى حلب من البضائع لنقل هاماً تجارياً طريقاً
 مـن  لكثيرا أنشأت حيث ، االقتصادى االزدهار إلى أدى بقزوين العاصمة وجود أن كما
 قدو، المجاورة المدن إلى الغذائية المواد من الفائض اهلها وصدر بل ، التجارية األسواق

  .٣واالقتصادى التجارى االزدهار إلى قزوين فى والتجار السفراء استضافة أدى
 نـرى  ، نكبيـرا  نانميدا بقزوين يوجد" يقولف قزوين فى التجارة عن الئاريوس يكتب
 فيهـا  تـتم  التـى  الحوانيـت  بهـا  توجد مغطاة حارات عن عبارة وهى األسواق، فيهما

 البضـائع،  مـن  اكثير تشترى أن تستطيع المال من القليل مقابل وفى التجارية، المعامالت
  ." ٤زهيد بسعر نيشابور من تجلب التى الفيروز احجار من اعدد تشترى أن يمكنك كما
 إلى هانويصدرو البضائع رونويشت قزوين، فى يعيشون الروس التجار من كثير كانو

 والمنسـوجات  الخـام  الحريـر :روسـيا  إلى تصدر كانت تىال المنتجات أهم ومنقزوين،
ـ  البضائع من وغيرها المكسرات،والسيوف مثل المجففة واألغذية ةالحريري  تشـتهر  ىالت

  ٥.إيران بها
  :التاريخية األبنية أهم

 حتى والتعمير البناء فى بدأ له ةعاصم قزوين باتخاذ قراره طهماسب الشاه اتخذ حينما
  :يلى ما بناءها تم التى والعمائر األبنية اهم ومن العاصمة، كونها مع تتناسب

                                                           

 .١٣٥ص صفويه، عصر در پايتخت قزوين انتخاب علل برسى: طالبى تهماسب - ١

٢ -     http://www.tabnak.ir/fa/news/190946/ 

 .١٣٨ص صفويه، عصر در پايتخت قزوين انتخاب علل برسى: طالبى تهماسب - ٣

 . ١٥٥ص ، ايران بخش سفرنامه: پهبور أحمد ترجمة: الئاريوس آدم - ٤

٥  /%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8http://fa.wikipedia.org/wiki  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود حسين أمال/ د

- ٢٢٢ - 

  السلطنة قصر -١
 األسـلوب  إلى ينتمى السلطنة لقصر المعمارى األسلوب كان شاردن ذكره ما على بناء

 التغييرات وبعض بتوسعته قام ،صغير قصر وهو ،)الشطرنجى( المسمى التركى المعمارى
 والكتابـات  "قـابو  عالى" عليه وأطلق أبواب سبعة له كان القصر وهذا ، عباس الشاه فيه
  ".عباسى عليرضا"  المشهور الخطاط بخط قابو عالى قصر على
  آباد سعادت ميدان -٢
 تسـاوى  الميـدان  هذا ومساحة آباد، سعادت حديقة ويسمى السلطنة قصر جنوب يقع
 الميـدان  واتساع اصفهان، ميدان عرض أمثال وثالثة ، الطول فى اصفهان ميدان مساحة
 ،كما ضيوفه مع الملك يمارسها كان التى والصولجان الكرة لعبة فى استخدامه يمكن حتى
  .المختلفة بالمناسبات االحتفاالت فيه تقام كانت
  چهلستون عمارة -٣
 إيوان، طابق كل فى نطابقي من يتكون شماله، ويقع السلطنة قصر من جزء البناء هذا
 فيـه  تتم وكانت ، طهماسب الشاه عهد فى والضيوف السفراء الستقبال شيد البناء وهذا
 الشاه توفى ق هـ٩٨٤ عام صفر شهر من ١٦ ففى الصفويين، السالطين تنصيب مراسم

 ٢٧ األربعـاء  يـوم  الثـانى  اسـماعيل  الشاه تتويج تم و ستون چهل قصر فى طهماسب
  .ستون چهل إيوان فى ق، هـ٩٨٤ عام األول جمادى
  آسب ميدان -٤
 ،منه وجزء السلطنة قصر حرم حديقة من بالقرب السلطنة قصر ربغ الميدان هذا يقع
 لهـذا  األمـر،  إعالن فى رغبة هناك تكن لم الثانى اسماعيل الشاه توفى عندما أنه ويقال
  .الخبر يذاع ال حتى آسب ميدان بوابات أغلقت
  )جنةال حديقة(جنت باغ -٥
 مثـل  عالية أشجار الشوارع جوانب على مزروع عريضة شوارع بها كبيرة حديقة هى
 مـن  الضـيوف  السـتقبال  يستخدم صغير قصر أيضاً وبها والبلوط، والصفصاف السرو
  .١وغيرهم االجانب السفراء

                                                           

 .١٧٨،١٧٩،١٨٠قزوين،ص تاريخچه تاريخى، هاى برسى: قلى حسين ستوده، - ١
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 أخرى مرة العرش على جلوسه أول فى العاصمة نقل الحكم عباس الشاه تولى وحينما
 هـى  كعاصمة، قزوين اختيار إلى أدت التى األسباب أغلب أن الغريب ومن أصفهان، إلى

  :هى األسباب هذه وأهم منها، االنتقال إلى أدت التى نفسها
  .قزوين مدينة مناخ يحب يكن لم عباس الشاه أن المؤرخين من كثير يعتقد -١
 سـوف  نقزوي فى أقامته لةاح فى بأنه عباس الشاه أخبروا المنجمين أن ذكر كما -٢
  .ومخيفة خطيرة وأمراض متعددة بحوادث يصاب
 ر،العصو مر على هذكر يخلد حتى والتعمير بالبناء شغوفاً الكبير عباس الشاه كان -٣
  . لهدفه تحقيقاً شامخة وأبنية عالية عمائر نشاءإ جديدة مدينة بناء فى وجد وقد
 الجنـوب  مـن  انأصـفه  موقع أن فرأى ، فتوحاته من يزيد أن عباس الشاه أراد -٤

 بتنصـيب  وهكـذا  ،هرمز وجزيرة الر ففتح خطته تنفيذ فى بدأ ثم هذا له يحقق والشرق
  ١.للصفويين كعاصمة قزوين دور ينتهى الكبير عباس الشاه
  

                                                           

 شـهرى  وركـود  توسعه بر طبيعى عوامل نقش: فرد فراهانى رقيه املشى؛ محمدى پور اهللا نصر - ١
  .٧،٦ ص صفوى، دوره پايتخت قزوين؛
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- ٢٢٤ - 

  الثالث المبحث
  الشعر فى قزوين

 الفطرة تحرك أن ، قزوين أهل وصفات أخالق إلى باإلضافة الخالبة الطبيعة استطاعت
 أخـالق  عن ويتحدثون قزوين يصفون والشعراء اإلسالمى الفتح فمنذ ، لشعراءل الشعرية
  :قزوين غزا حينما الجون بن الحولى فيقول أهلها،
كرنحازها           ـةُراقيـع واناـس وبـارهاق بذى أو بم           
اـرثارهـث حول جزائرها          الفرات طـبش حى وتغلب  
  ١دارها من دارك اتــفهيه          عصبة فى بقزوين وأنت
  :أبهر على فضائلها فى قزوين أهل بعض ويقول
  ألمركم طوعاً قزوين من نداماى
  هاتىـنُ يتُـــــــــعص قد فيكم فأنى

  ةـــــبشرب ثراكم من اكمـــأخ فأحيوا
  هاتىــــــــــل تبل أو عظامى تندى

  هـــــــــهاك ابهر صفو من أساقينى
  ٢اتىـــــــــفه هناك من رفق يكن وإن
 ختصا وقد ، واالجتماعية السياسية داثاألح جميع عن الصفوى العصر فى الشعر عبر
 أصـدر  طهماسب الشاه أن وهو اال ، هام بحدث كعاصمة إعالنها بعد وينقز مدينة الشعر
 ولكـن  نـة، مديال فى والبناء عماراإل بشعره يسجل أن ٣الشيرازى بيك عبدى للشاعر أمراً
 لنـا  يصـف  باق الشعر ولكن أثار إال منها بقي ولم الزمن بفعل تهدمت قد تالمنشآ هذه

  .قزوين فى هاؤبنا تم التى والقصور والحدائق العمارة خصائص

                                                           

 .٣٤٤،٣٤٣،ص٤البلدان،ج معجم: البغدادى الرومى ىالحمو اهللا عبد بن ياقوت اهللا عبد - ١

 .٣٤٤ص: السابق المرجع - ٢

ـ ٩٢١( عـام  رجب شهر من ٩ فى بيك عبدى ولد الصفوى العصر شعراء من - ٣  أو١٥١٥)(  ق هـ
  موسكو دانش، انتشارات ، الصفات روضة: رحيموف اوغلى هاشم الفضل أبو(تبريز مدينة في)  م١٥١٩
 .)٣،٤،ص م ١٩٧٤
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  :فيقول وبعده عماراإل قبل قزوين حال عن بيك عبدى دثويتح
  .صمتهعا قزوين إقليم صار حينما الدين، مالذ الجوهر، عظيم الملك -
  .الملك قدوم بيمن وازداد المراد، حسب اإلقليم هذا رونق صار -
  .الخربة العمائر صوب طريقه وولى المنازل، من الفرح صوت نهضف -
  .الجداول كل فى المياه وفاضت اتجاه، كل من كرمه سحاب فهب -
  .الملك دولة بفضل دررا ثمارها وصارت ،البراعم كل وأثمرت -
  .الثمار من بدال بالدراهم تفتحت الربيع، فصل فى أشجاره فروع -
ــه أضــاء - ــه قوم ــالعلم الوج ــد ، ب ــق فق ــيعهم اعتن ــذهب جم ــيعى الم                   .الش
  .١عشرى األثنى الشيعى وظهر اإلقليم، ذلك من السنى رحل -

 فـى  بيـك  عبـدى  يفضلها ، قزوين فى آباد جعفر السلطنة دار بناء من االنتهاء وبعد
  :فيقول ذلك فى متفردة فتجعلها قزوين كسوت والحدائق فالخضرة ، المدن كل عن هشعر
  .الحائط على الشوك من بدالً الورد باقات كالروضة، قزوين ديار -
- نحص كأنها الحدائق بجوار الحدائق مباركة، ديار ورهاد.  
  .٢الجنة من ذكره  آباد، سعادت حديقة - 

                                                           

  تختگاه شدش چو قزوين خطهء           پنـاه دين گهر واال سروخ - ١
  زيـاد شـه قـدم بـيمن گشـت         مراد بحسب خطه اين رونق    
  وـيرانها همـه عمارت ياـفت          خانـها از فرح نواى خاست    
  او جـوى بـهر گشت فزون آب         او سوى زهر خاست كرم ابر   
  در گشـت شــه دولت از اش دانـــه        پــر دانـه از شـد تكشـ هر خوشـهء 

  بـار  آورده درم شـــكوفــه  جـاى        بهــــــار بفصـل درختـانش  شـاخ
  آمـوختند همه شيعى مــــــــذهب        افروختنـــــد رخ عـــلم از مردمش
  پـديـد شد عشرى ـىاثن شيــــــعى       كشيـــــــد در قدم خطه آن از سـنى

 .٣٠الصفات،ص روضة: رحيموف اوغلى هاشم الفضل أبو 

  ديوار بر خار جاى گل دسته          گلزار همه بـود قزوين دور - ٢
  حصار پيش به تا باغ در باغ         ديار خجسته آن دور بر هست   
  يـادى دهـد مى زجـنات كه         آبـادى سـعادت بـاغ همچو   
 .١٣٠ ص صفويه، عصر در پايتخت قزوين انتخاب علل برسى: طالبى تهماسب 
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- ٢٢٦ - 

 وشـيراز  وقـم  واصـفهان  كتبريز مدن وبين نهابي ويقارن قزوين بيك عبدى ويصف
  :فيقول وهرات
  .قزوين مدينة الفلك زين بقزوين، الشاه اهتم عندما -
  .خلدبرين الشاه بيد قزوين والية أصبحت لو! عجب فأى -
  .١قزوين كأقاليم مدينة هناك ليس العصر، هذا فى البسيطة سطح على مجمالً -

 العصـر  قـزوين  عن بيك عبدى يقول" جهان نيم" اصفهان عن قالوا الشعراء أن وكما
  .اإليرانيون به يفتخر الذى والخالد الرائع األثر خلدبرين أنها الصفوى،
 بـل  الشيعى المذهب نشر فى السيف يستخدم لم طهماسب الشاه أن قبل من ذكرنا كما
 مـن  وتحولها قزوين عن يتحدث وهو ٢حيرتى الشاعر فنرى والعلماء، الشعراء استخدم

  :فيقول الوقت هذا فى المذهب ىيسن قزوين أهل ويهجو الشيعى إلى السنى مذهبال
  .الدوران من الفلك ارتاح عندئذ الخالق، ظل يا بظلك األرض ستظلتا حينما -
 اومجروح اومتعب اخرب قزوين فى مازال الضعيف، وهذا أشهر تسعة مضت الملك أيها -
  .مهموماًو
  .والكبير الصغير على الخروج آثار تُورأي سنى، والشريف الوضيع وجدت -
 صـاحب  الملـك  أيهـا  اليد تغلقأ المساجد وفى والغنى، للفقير القدم غسل المقابر فى -

  .الشريف النسل
  .واليسار اليمين من اليد غلق هو أمرك الصالة، فى اليد تغلقأ عندما ملكك عهد وفى -

                                                           

  شد تزيين سپهر قزوين شـهر               شـد قزوـين به ملتفت تا شاه - ١
  برين خلد مثل شـاه از شـود                قزويـن والـيت گر عجب چه    
  قزوين طهخ چوى شهرى نيست               زمين روى بر زمان اين مجمال   

 شـهرى  وركـود  توسعه بر طبيعى عوامل نقش: فرد فراهانى رقيه املشى؛ محمدى پور اهللا نصر     
 .٥ ص صفوى، دوره پايتخت قزوين؛

 مـن  حيرتـى  وموالنـا  عصره، فى الشعراء عمدة كان أنه التواريخ احسن كتاب صاحب عنه يقول - ٢
 ولـه  الكاشـانى،  محتشم الشاعر محبى من انك  طهماسب الشاه عاصر ، الهجرى العاشر القرن شعراء
 حسن .(ق هـ٩٦١ عام وتوفى) ع( على خالفة موضوعه مثنوى له أن كما والغزليات األشعار من كثير
 )  px190.as-http://kashanpedia.blogfa.com/post؛٤٩٥التواريخ،ص أحسن: روملو بيك
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- ٢٢٧ - 

  .الشرير سعيد أبن المدينة هذه ومفتى الوليد، بن خالد نسل من الملك هذا فى القاضى -
  .وسلف قريب وأحياناً أب وأحياناً أخ أحياناً الغازى، الشاه بسيف كالهما قتل -
 أصـبحت  المدعية المجموعة تلك العالم الملك أيها ، أمراً أصدر المؤمن الملك أيها اآلن -

  .اًموخص األن
  .الخالق رضاء إل خاص الخاص، القتل سيكون العام، القتل يكن لم لو -
  .المال وقللوا الجزية منعوا ألنهم قتلهماف رعاياك ليسوا هؤالء -
 مدينـة  أن مـن  يـراه  ما يستهجن كاشان الشيعة معقل من كان حيرتى الشاعر ألنو
 األمر هذا وأن والرشوة، بالفساد ويصفهم السنة، من عليها والقائمين أهلها أغلب قزوين
 ذكرنـا  كمـا  والشاه ، العام بالقتل أمراً يصدر أن الشاه من يطلب أنه كما الخالق، يغضب
 ينقـاد  يجعلـه  كان أحياناً شخصيته ضعف ولكن السيف، بحد المذهب ينشر يكن لم سابقاً
  .شخصيته فى المؤرخين من كثير حير تناقض وهذا به المحيطين ضغط وراء
 ،الصـفوى  العصـر  فـى  تسودان كانتا أساسيتان سمتان المذهبى والتطرف المغاالةو

 والقتـل  والقمـع  القهـر  ينتشر بوجودهما ،المجتمعات آفة هما الصفتان هاتان ولألسف
  . رادع دون المسلم أخاه المسلم فيقتل األهلية والحروب
  :فيقول السنة القزوينين سب فى أيضاً رباعى وله
  .الذئاب هم والشيعة النعاج هم السنة الترك، وما الطاجيك ما يحدثنى -
 و الصـغير  و الغنـى  و المفلس على ، السنة القزوينين على إللهيةا اللعنات مئات -
  ١.الكبير
 التاجيـك  مـن  يتكون كان الذى القزوينى المجتمع طبقات عن يتحدث الرباعى ذلك فى
 ومـن  العـرب،  من والعلماء السادات إلى باإلضافة والكرجيين الكرد و القزلباش والترك

  .بالمذه سنى كانوا الترك أغلب أن المعروف
  :قزوين يصف ألصفهان، مدحه فى اسماعيل كمال ارشعأل متتبعاً رازى محمد والقاضى

                                                           

  گـرگ چو وشيعيانند است ميش سنـى         تـرك وچه تاجيك چه مرا سخن داند - ١
  قزويـن سنيـان به حـق لـعنت صـد        وبزرگ خـرد وبر غنى وبر مفلس بر   

 .٣٠ ص ،١ج وسياست، فرهنگ دين عرصهء در صفويه: جعفريان رسول        
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- ٢٢٨ - 

  .السىء بالمذهب تشتهر قزوين كانت حينما األيام، صفحة على ذكرها عن نقبوا -
  .سمهاا إلى فاستمع الجنة باب فلقبها د،آبا جعفر اهللا خلق حينما سعدوا -
 قمر ضياء هو والملك الكتان قماش هم سنةال الكتان، ارتدى وجميعهم الحر يأت لم -
  .الدين
  ١.منه كعالم عين الناس فكحل الدين، ملك قدم أثر التراب على فرأوا - 

 الصـالة  علية الرسول حديث أن المسلم ينسى والمذهبى الدينى التطرف يحدثه ما هذا
 عبـد  َأبو حدثَنَا ، السلَيطي ِإبراهيم بنِ اللَّه عبد بن محمد الْحسنِ َأبو خْبرنَا "يقول والسالم

اللَّه دمحم نب يماهرِإب وشَنْجِيثَنَا ، الْبدح دمَأح نب ونُسثَنَا ، يدو حكْرِ َأبب ناشٍ بينِ ، عع 
 اللَّه عبد عن ، َأبِيه عن ، يزِيد بنِ الرحمنِ دعب بنِ محمد عن ، الْفُقَيمي عمرٍو بنِ الْحسنِ

 وال اللَّعانِ وال بِالطَّعانِ الْمْؤمن لَيس"  :علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل:  قَاَل ، مسعود بنِ
  .٢" الْبذيء وال الْفَاحشِ
 سـطروا  الـذين  ، الصـفوى  العصـر  شـعراء  من راًكبي عدداً أن بالذكر الجدير ومن
 مـنهم  نمـاذج  نذكر وسوف قزوين مدينة من هم ، العصر ذلك فى متميزاً أدباً بأشعارهم

  .خاصة دراسة يستحق هذا أن حيث الحصر ال المثال سبيل على فقط
  -:الزاكانى عبيد -١
 القـرن  فى ورينالمشه هزليينال شعراء من الزاكانى اهللا عبيد الدين نظام خواجه هو
 إلـى  قـدمت  التـى  العربية زاكان قبيلة إلى ينتسب ألنه بالزاكانى اشتهر الهجرى، الثامن
  .هناك وسكنت اإلسالمى، الفتح بعد قزوين توابع من رزن

 أو٧٦٨ عامى بين فيما توفى التذاكر كتب فى ورد لما وطبقاً بعبيد، أشعاره فى تخلص
 مـن  كثيـر  وله ، والهزل السخرية طريق عن عصر فى األحداث عن عبر ق، هـ ٧٦٩

                                                           

  مشـهور مذهب ناپاكى به چو قزوين بود           بزدودـند آن از ايام صفحهء از ذكرش   - ١
  بشـنو ونـامش آمـد لقبـش جـنت باب           آسودنـد خـدا خـلق كـزو آباد جعفر  
  مهتـاب ديـن وشـه كتاننـد همچو سنيان          فرسـودنـد كتـان چو تمامى ناورده تاب
  مـردم رو آن از جهـانت  ـمچش  سرمهء        سودنـد ديـن شـه پاى كف خاك بر ديده
  .٣٠ ص ،١ج وسياست، فرهنگ دين عرصهء در صفويه: جعفريان رسول

 .ق هـ٢٥٦ عام المتوفى الترمذى جامع: الترمذى عيسى بن محمد - ٢



  الصفوية الدولة عاصمة قزوين    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٢٢٩ - 

  :أعماله أهم ومن العصر، ذلك فى والحكام المجتمع فيها ينتقد التى الهزلية الكتابات
 و تضـمينات  - بند ترجيع - پند صد  - نامه ريش  -االشراف اخالق ٔرساله  -   
     - گربـه  و مـوش  منظومه - پياز دو مال تعريفات -دلگشا ٔرساله -رباعيات -قطعات
  . ١ سنگتراش منظومه
  :قزوينى كامى -٢
 العصـر  فـى  المشهورين الشعراء من بقزوين، سيفى سادات من الدولة عالء ميرزا 

 كتب وهناك طهماسب، الشاه عهد فى العام القتل أحداث بسبب الهند إلى هاجر ، الصفوى
 إيـران  فـى  فارسـى  شاعر ٤٩٣ وأشعار حال فيه يشرح"  المآثر نفائس تذكره" مؤلفه
  .والهند

  ". ٢سوار جنگ حسن سيد"  ضريح بجوار ودفن ق، هـ٩٨٢ عام كامى توفى
  :القزوينى الزمان فخر -٣
 مشهوراً تاجراً بيگ خلف والده كان ق، هـ١٠٠٢ عام قزوين فى ولد النبى عبد مال
 اهللا عبـد  خواجه أحفاد من أنه" ميخانه تذكره" كتابه فى نفسه عن هو ويذكر قزوين، فى
 سـافر  هنـاك  ومن مشهد، مدينة عشر التاسعة سن فى وهو الزمان فخر زار نصارى،األ
  .ق هـ١٠٤١ عام الكتابة واعتزل هناك، عمره سنوات أغلب وقضى الهند بالد إلى

  :أعماله أهم ومن
  .٣ميخانه تذكرة  -النوادر بحر أو الحكايات نوادر -الفصحاء دستور

  : نىقزوي واعظ -٤
 آبـاد  صـفى  أهالى من بواعظ، والمتخلص قزوينى بواعظ ورالمشه رفيعى محمد مال
 خليـل  مولى تالمذة من وهو قزوين فى صيتهم ذاع الذين والشعراء الكتاب ومن بقزوين
  .بقزوين الجامع المسجد واعظ القزوينى

                                                           

  /g/wikihttp://fa.wikipedia.or  ؛٢٣٣آذر،ص آتشكده: بيكدلى آذر بيك لطفعلى - ١

٢  -  http://jileh.blogfa.com/category/7  

٣ - http://af.samta.ir/atlas/index.php?title  
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- ٢٣٠ - 

 غزليـات  يتب ٨٠٠٠ على يشتمل الوعظ فى ديوان لهو ق، هـ١٠٧٩ عام فى توفى
  ١.ورباعى ومثنوى وقصائد
  :قزوينى حيدو -٥

 عـام  ولـد  ، القزوينى خان حسين محمد ابن قزوينى وحيد طاهر محمد ميرزا اسمه
 بدايـة  فى الوزير ديوان فى منشئاً عمل تقريباً، ق هـ ١١١٢ عام وتوفى ق، هـ١٠١٥
ـ  ١١٠١ عام الثانى عباس الشاه بالط فى الرسمى المؤرخ صار ثم األمر  ،وبعـد  ق هـ
 وظـل  السلطان لخليفة وزيراَ أيضاً وكان ساروتقى، عمل شاهال إليه سندأ تقى وسار مقتل
 الثـانى  عبـاس  للشاهوزير إلى السلطان، بالط فى الوقائع منشئ من المناصب فى يرتقى
  ) .ق هـ ١١٠٥ – ١٠٧٨( سليمان للشاه وزيرا ذلك بعد من ثم قبله من صفى والشاه

  :الشعرية أعماله أهم ومن
 . بيت ١٣٠٠ لىحوا وهى ومعشوق عاشق منظومة -١

  ).الحرب آالت( جنگ اآلت مثنوى -٢
  ).األسرار خلوة( راز خلوت -
  ).الطنبور آلة وصف( تنبور وصف فى مثنوى -٤
  .الملك عمارة وصف فى مثنوى-٥
  .النرد وصف فى مثنوى -٦
  ).الملك تل( تپه همايون وصف فى مثنوى -٧
  ).الثراء كأس(  سرشار ساغر -٨
  .قندهار فتح مثنوى -٩
  ).عباس روضة( عباس گلزار مثنوى -١٠
  ).والدالل الطف(ونياز ناز مثنوى -١١
  ).المدينة ضجيج(  آشوب شهر مثنوى -١٢

                                                           

ــى - ١ ــك لطفعلـــــ ــدلى آذر بيـــــ ــكده: بيكـــــ  ؛٢٣٣آذر،ص آتشـــــ

http://af.samta.ir/atlas/index.php?title  
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- ٢٣١ - 

  .نامه ساقى -١٣
   :النثرية آثاره ومن
  .)عباس آراى جهان تاريخ(أو" نامه عباس" كتاب -١
 ٢٥٠ على تحتوى وهى وحيد منشآت األول، عن أهمية يقل ال والذى الثانى األثر -٢
 بـالط  فـى  للمنشـآت  ككاتب وعمله منصبه بحكم والسالطين لألمراء وحيد كتبها رسالة

  .١الصفويين

                                                           

 السـابع  العـدد  بقنـا،  اآلداب كليـة  مجلة والحقيقة، اإلبداع بين قزوين وحيد: محمود حسين آمال - ١
 .٢٤٢،٢٤١،٢٣٧ ص م،٢٠١١ط والثالثون،
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- ٢٣٢ - 

  خاتمة
  :يلى ما البحث هذا إليها توصل التى النتائج من نستخلص

 بعـد  فيمـا  وعربت وين، كژ أو وين كش أو قزوين، بتوعر كژين بالفارسية قزوين-١
  .قزوين

 بعـض  وفـى  السعيد، بشابور يلقب كان الذى كتافاال ذو سابور هو قزوين بنى من -٢
  .بابكان اردشير بن شابور هو قزوين مدينة بنى من أن تذكر األخرى التاريخية المصادر

 على دائماً حريصة فكانت بغداد، فى اإلسالمية للخالفة هاماً مركزاً قزوين مدينة كانت -٣
 ضـد  الخالفـة  عـن  فاعللـد  عسـكرى  ثغر فهى ، سيطرتها تحت المدينة تلك تكون أن

  .بغداد فى الخالفة سيطرة عن الخارجين من غيرها وضد أحياناً، اإلسماعلية

 أكثـر  داهم لخطر الدولة حدود من قربها بسبب الحروب تلك خالل العاصمة تعرضت -٤
 يفكـر  الصفوى اسماعيل الشاه ذلك فجعل الصفوية، الدولة بوجود يعصف أن كاد مرة من
  . يمهله لم القدر ولكن للدولة ةحماي العاصمة نقل فى

 العصور فى والعمرانية الحضارية األفكار ازدهار فى دورها لها كان الطبيعية العوامل -٥
 الجغرافيـة  ألهميتهـا  وذلـك  وأعرقها، اإليرانية المدن أقدم من قزوين ومدينة ، القديمة

   .للدولة كعاصمة قزوين اختيار على العوامل تلك فساعدت واالستراتيجية
 إلى أدت تبريز العاصمة على العثمانية الهجمات تكرار فى المتمثلة السياسية العوامل  -٦
 العسـكرى  الثغـر  كونها فى المتمثلة العسكرية العوامل وكذلك قزوين، إلى العاصمة نقل

  .الشرقية الناحية من البالد عن للدفاع
 طهماسـب  الشـاه  هـد ع بدايـة  فى القزلباشية تمرد جتماعيةاال ملالعوا أهم من -٧

 حتـى  التمـرد  ذلـك  على القضاء عليه كان لذلك المشاكل من كثير له سبب مما الصفوى
 سـيطرة  من التقليل أسباب أحد العاصمة نقل فكان جيداً، الخارجية أهدافه تحقيق يستطيع

  .اإلدارة فى تمرس أن بعد كامالً تمردهم على القضاء إلى أدى مما القزلباشية
 فقد قزوين فى المذهب لتغيير كبيرة فرصة العاصمة تغيير فى هماسبط الشاه رأى -٨
 المـذهب  نشر القومية أهدافه من وكان ، المذهب يىسن المدينة تلك فى السكان أغلب كان

  .الشيعى
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- ٢٣٣ - 

 فقـد  للصفويين، كعاصمة اختيارها بعد تجارى كمركز االقتصادية هميتهاأ ازدادت -٩
  .وروسيا باأور بين التجارى للطريق امركز كانت
 قزوين عن الشعراء وأشعار الشيعى، المذهب لنشر الحكام أدوات أحد الشعر كان -١٠
  .رائع بشكل ذلك عن عبرت الصفوى الحكم وبعد قبل
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- ٢٣٤ - 

  والمراجع المصادر بأسماء ثبت
  :الفارسية والمراجع المصادر :أوالً
 انتشـاراتى  سازمان ط ايران، بخش رنامهسف: پهبور أحمد ترجمة: الئاريوس آدم -١

  .ش هـ١٣٦٣ابتكار، وفرهنگى
 موسـكو  دانش، انتشارات ، الصفات روضة: رحيموف  اوغلى هاشم الفضل أبو -٢

  .م١٩٧٤
  ش هـ١٣٦٣ تهران، ٣ط: جهاندارى كيكاوس ترجمة: كمپفر انگلبرت -٣
 تهـران،  :نـوائى  الحسـين  عبـد  اهتمام به التواريخ، أحسن: روملو بيك حسن -٤

  .ش هـ١٣٨٤
 تهران، ، نوائى الحسين عبد كوشش به گزيده، تاريخ ،)١٣٦٤(مستوفى اهللا حمد -٥
  .كبير امير
 ،جلــد وسياســت فرهنــگ ديــن، عرصــهء در صــفويه: جعفريــان رســول -٦

  .ش هـ١٣٧٩اول،قم،
  .تهران ش، هـ١٣٧٤ ،٣ج: يغمائى اقبال ترجمة: شاردن  سفرنامهء:  شاردن -٧
 تهـران،  مجد، طبايى طبا  غالمرضا اهتمام به الصفويه روضه):ابادىجن(گنابادى -٨
  .ش هـ١٣٧١ افشار، محمود موقوفات بنياد
 قـرن  آخـر  تا زبان فارسى شعراى تذكرهء آذر، آتشكده: بيكدلى آذر بيك لطفعلى -٩

  .ش هـ١٣٣٧ كتاب، نشر مؤسسه ط هجرى، دوازدهم
  .ش هـ١٣١٧ ارمغان ط آبادى، نصر تذكرهء: اصفهانى آبادى نصر طاهر محمد -١٠
   .ش هـ١٣٥٠ ايران، صفوى، آراى عالم: شكرى اهللا يد -١١
  -:الفارسية والموسوعات الدوريات: ثانياً
 خـالل  از صفوى ديگر هاى وكاخ قزوين چهلستون كاخ نقاشى: اشراقى احسان -١

  .ش هـ١٣٥٦ آذر ،١٨٢ شماره ومردم، هنر ، شيرازى بيك عبدى منظومه



  الصفوية الدولة عاصمة قزوين    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٢٣٥ - 

 دوران در قـزوين  شـهرى  كالبدشناسـى : فرد فراهانى رقيه :عادلفر لىع باقر -٢
 اول، سال فرهنگى، ومطالعات انسانى علوم پژوهشگاه اجتماعى تاريخ صفوى،تحقيقات

  .ش هـ١٣٩٠دوم، شمارهء
 آذر ،٢٣،٢٤ شـماره  قـزوين،  تاريخچه تاريخى، هاى برسى:  ستوده قلى حسين -٣

  .ش هـ١٣٤٨ واسفند
 نامـه  فصل صفويه، عصر در پايتخت قزوين انتخاب علل سى بر: ىطالب تهماسب -٣ 

  .ش هـ١٣٨٦ زمستان چهارم، سال وتمدن، وتاريخ فقه تخصصى
 توسـعه  بر طبيعى عوامل نقش: فرد فراهانى رقيه املشى؛ محمدى پور اهللا نصر -٤
 ى نامـه  پوژهش فرهنگى؛ تاريخ مطالعات صفوى، دوره پايتخت قزوين؛ شهرى وركود
  .ش هـ١٣٩١ تابستان دوازدهم، ى شماره سوم، سال تاريخ، ايرانى انجمن
  -:العربية والمراجع المصادر: ثالثاً

 عالقتهـا  -واالجتمـاعى  السياسـى  خهايتار الصفوية الدولة: )دكتور( الخولى أحمد - ١
  .م١٩٨١ط المصرية، االنجلو مكتبة بالعثمانيين،

   . Pdf نسخة ، قزوين اخبار فى التدوين:  الرافعى -٢

 المجلـد  البلـدان،  معجـم : البغدادى الرومى الحموى اهللا عبد بن ياقوت اهللا عبد -٣
  .لبنان – بيروت ، العربى الكتاب دار ط ،الرابع
  .٢٠٠٥ ، القاهرة ط الشهيرة، ومدنها ايران: النعيم عبد شيرين -٤
  قـاهرة، ال ط: منصـور  الدين عالء اإلسالم،ترجمة بعد إيران تاريخ: اقبال عباس -٥

  .م١٩٨٩
 ط اإلســالمية، الدولــة تــاريخ فــى محاضــرات: الســاداتى محمــود محمــد -٦

  .م١٩٧٦القاهرة،
  .ق هـ٢٥٦ عام المتوفى الترمذى جامع: الترمذى عيسى بن محمد -٧
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- ٢٣٦ - 

  -:العربية والموسوعات الدوريات: رابعاً
 بقنـا،  داباآل كلية مجلة والحقيقة، اإلبداع بين قزوين وحيد: محمود حسين آمال -١
  .م٢٠١١ط والثالثون، السابع العدد
  .الكترونية نسخة: ٩ج اإلسالمية المعارف دائرة -٢

  -:األجنبية الكتب: خامساً
1- Sir Percy Sykes: History of Persia.London.1951.p.158.         

-:األنترنت مواقع: سادساً  

1- http://af.samta.ir/atlas/index.php?title  
2- haq.com/showthre 
3- http://www.imamreza.net/arb/services/kids/imamreza.php?id=1649 

4- http://kashanpedia.blogfa.com/post-190.aspx 
5- http://www.tabnak.ir/fa/news/190946/ 
6-www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail  
7- qazvin.ir/web/guest/14 
 

 

  


