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سبب هاي دوره صفوي به  توجهی از مجموعه سکهبخش درخور
دارند، از منابع دست اول و شاخص در برکیفیت و اطالعاتی که در

و فرهنگی ایران در دوران مورد   هاي تاریخ اقتصادي، سیاسی پژوهش
ها را در بازخوانی تاریخ محلی  روند. نقش این سکه بحث به شمار می

هاي  معرفی و بازشناسی سکه توان نادیده گرفت. درخصوص نیز نمی
دوره صفوي و محل ضرب آنها کمابیش آثاري به صورت کاتالوگ، 

هاي  شناختی سکه کتاب و مقاله منتشر شده است. اما مطالعات سکه
دوره صفوي، هنوز با نواقصی همراه است که از آن جمله به نقص در 

این  توان اشاره کرد. بر هاي دوره صفوي می شناسایی محل ضرابخانه
هاي کمیابی  اساس، در این پژوهش، براي نخستین بار نمونه سکه

اند.  آباد ضرب شده شود که مبتنی بر متن سکه، در فرح بررسی می
به دوره  -ساري و اصفهان  –آباد  اگرچه دو منطقه با عنوان فرح

شناسی دوره صفوي از این  صفوي تعلق دارد؛ در منابع مرتبط با سکه
شناسان  داران و سکه رده نشده است و برخی مجموعهضرابخانه نامی ب

آباد مذکور اختالف نظر دارند. در  ها به دو فرح در انتساب این سکه
هاي کمیاب  هاي این سکه تنها نمونه نکهاین پژوهش ضمن ای
آباد محل ضرب آنها نیز شناسایی  شوند، فرح نخستین بار معرفی می

 شود.  می
 

آباد، دوره  شناسی، ضرابخانه، فرح سکه، سکه کلیدي:هايواژه
 صفوي

 
 

to the quality and information derived from data on 
the Safavid coins, considerable part of these 
objects are amongst the primary and particular 
sources for economical, political, social and 
cultural history studies of aforementioned period. 
These coins also have important role in local 
history studies. Catalogues, books and articles 
have been published about the presentation and 
recognition of these coins and their mints. But still 
there are some deficiencies in numismatic studies 
of Safavid coins such as deficiency in 
identification of the Safavid mints. Therefore, in 
this survey some rare coins will be studied for the 
first time which according to their inscription had 
been minted in Farahabad. Although there have 
been two places during Safavid era which called 
Farahabad in Sari and Isfahan, Safavid numismatic 
sources did not list the name of Farahabad as 
Safavid mint. Some of the collectors and 
numismatists have different idea in ascription of 
these coins to the cities called Farahabad. This 
article will introduce the unique samples of these 
coins for the first time and the Farahabad which is 
the real mint will be recognized. 

  
Keywords: Coin, Numismatic, Mint, Farahabad, 
Safavid Era.        
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 همقدم
هاي  محقق تاریخ و متخصص مطالعات سکه ،1متیرودي 

صفوي به عنوان منبع  ههاي دور صفوي، به اهمیت سکه
کمکی درخصوص بازشناسی مسائل سیاسی و اقتصادي و 

کند که اطالعات منابع  هاي تاریخی اشاره می تبیین دوره
 :Matthee, 2003) .2مکتوب درباره آنها بسیار محدود است

265; Id, 2001: 506) ها (متن و  واقع، طرح روي سکه در
 شایانتصاویر) در برخی موارد تنها منبعی است که اطالعات 

توجهی را درباره ساختار سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی 
در مطالعات  میدهد و منبع مه و مذهبی شهرها به دست می

رود. این امر در حالی است که دیگر  تاریخ محلی به شمار می
از اطالعات موجود بر روي این  ،ویژه منابع مکتوب به ،منابع
ها به عنوان منابع  اند. اما به رغم اهمیت سکه بهره ها بی سکه

شناسان از دوره صفوي  دست اول یا کمکی، دانش سکه
هاي تاریخ ایران، بسیار ناقص است.  نسبت به دیگر دوره

 (Matthee, 2001: 506)  اگرچه گستردگی و تنوع
هاي خصوصی و  ره صفوي موجود در مجموعههاي دو سکه
ها و  ها، کتاب توجه است و به رغم کاتالوگها، درخور موزه

شود،  هاي دوره صفوي منتشر می مقاالتی که با موضوع سکه
شناختی این دوره  برخی نکات ناشناخته در مطالعات سکه

شود که پاسخ به آنها  ساز طرح سواالت و فرضیاتی می زمینه
تواند مفید  سی ابعاد مختلف تاریخ دوره صفوي میدر بازشنا

 باشد. 
جمله این مباحث، اطالعات ناقص یا محدود از  از

ه ــتنها منبعی ک ست.ل دقیق آنهاــها و مح هــضرابخان
ها را در عصر  فعالیت ضرابخانه  تفصیل ساختار و شیوه به

است که پس از  الملوكةتذکرکند،  صفوي معرفی می
. این منبع با 3آمده استسقوط صفویان به رشته تحریر در

هاي  توجه به یکسان بودن ساختار و فعالیت ضرابخانه
شاه  ایران تا ورود دستگاه ضرب سکه در دوره ناصرالدین

به ایران، یگانه منبع مکتوب ارزشمندي است که اطالعاتی 
این منبع موثق،  وجودبادارد. برهاي ایران را در از ضرابخانه

صفوي اطالعات اندکی از محل   در منابع دوره
هاي این عصر در دست است. شناسایی برخی  ضرابخانه

ساز طرح  هاي کمیاب از این دوران نیز زمینه سکه
  واقع، طی دهه هایی در این خصوص است. در پرسش

هاي دوره صفوي در  شماري از سکه گذشته، تعداد انگشت
آباد بر آنها به  شناسایی شد که نام ضرابخانه فرحایران 

خورد. در منابع عصر صفوي از این ضرابخانه  چشم می
نامی برده نشده است. البته این امر در مورد دیگر 

کند. شایان ذکر است که در  ها نیز صدق می ضرابخانه
آباد در مجاورت ساري  ي صفوي دو منطقه به نام فرح دوره

اشته است. بدین ترتیب، این پرسش و اصفهان قرار د
هاي مورد بحث در کدام یک از دو  شود که سکه مطرح می

اي از این  اند و آیا نشانه آباد ضرب شده منطقه فرح
 ضرابخانه در دیگر آثار دوره صفوي در دست است؟

 
 ها معرفی جامعه نمونه سکه

آباد، در  خانه فرح هاي موجود از ضراب سکه  نمونه
شود و سه نمونه (دو  داري میخصوصی نگه هاي مجموعه

ها در ایران  سکه نقره و یک سکه مس) از این سکه
 . 4شناسایی شده است

ق /  996-1038. سکه نقره (بیستی) شاه عباس اول (1
 م):1587 -1629

 گرم 50/7 وزن:
 متر میلی 22 قطر:

 
 ]ولی اهللا[الاهللا اال اهللا، محمد نبی اهللا، علی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rudi Matthee 

و وخامت مسکوکات در   ادغام ضرابخانه«نیز ر.ك ترجمه مقاله فوق با عنوان   .2
، اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوي، »اواخر دوره صفوي (ضرابخانه هویزه)

 .152 :1387ترجمه حسن زندیه، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
سازمان ، به کوشش سید محمد دبیرسیاقی، به همراه  الملوكةتذکر )،1368میرزا سمیعا (. 3

نیا،  ، ترجمه مسعود رجبالملوك ةاداري حکومت صفوي یا تعلیقات مینورسکی بر تذکر
اثر عالمی که در دوران حکمرانی  آئین اکبري؛ 110-117و  21-24تهران: امیرکبیر، 

ق.) در هند تالیف شده نیز اطالعاتی درباره نظام ضرابخانه در هند را  963-1014اکبرشاه (
، به آئین اکبريم.)،  1872دارد. براي آگاهی بیشتر ر.ك شیخ ابوالفضل عالمی (بردر

 الملوكةتذکر و آئین اکبري. 12-33/ 1تصحیح هـ. بلخم، کلکته: باپتیست میسیون پرس:
ها در ایران و هند، در قرن یازدهم هجري، تا  تنها منابع مکتوب در حوزه فعالیت ضرابخانه

 روند.  ها به شمار می زمان ورود ماشین ضرب سکه به این سرزمین
داند مراتب تشکر خود را از آقایان سعید سلیمانی و سید  نویسنده بر خود واجب می .4

 ها را در اختیار قرار دادند.   محمدعلی موسوي ابراز نماید که این نمونه سکه
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، تاریخ ضرب ]باد[آ فرح ]ضرب[بنده شاه والیت عباس، 
 مشخص نیست.

 
ق 1038 -1052سکه نقره (بیستی) شاه صفی اول (. 2

 م):1628 -1642/ 
 گرم 43/2 وزن:
 متر میلی 19 قطر:

 
 رسول اهللا، علی ولی اهللا ]محمد[اال اهللا،  ]ال اهللا[

 
  1049 ]د[آبا ضرب فرح هست از جان غالم شاه صفی، 

 
 . سکه مسی (فلوس): 3

 گرم  4/8 وزن:
 متر میلی 31×19 قطر:

 
 نقش قوچ یا نماد برج حمل (فروردین)

 
 بدون تاریخ  ،]آباد[ فرحس ]فلو[
 
مشخصات تنها نمونه سکه موجود از ضرابخانه   

آباد در خارج از ایران که به عنوان نمونه کمیاب  فرح
میالدي ارائه  2013هاي دوره صفوي در حراج ژانویه  سکه
 بدین شرح است: ،5شد

ق  996-1038. سکه نقره (بیستی) شاه عباس اول (4
 م): 1587 -1629/ 

 گرم  73/0 وزن:
 اطالعات در سایت موجود نیست. قطر:

 

 
  ]علی ولی اهللا[، محمد نبی اهللا، ]الاهللا اال اهللا[
 

 
 ، بدون تاریخ]باد[آ س، فرح]یت عبا[ه وال]بنده شا[
   

آباد  هاي ضرب فرح بدین ترتیب، جامعه نمونه سکه
هاي نقره متعلق به دوره شاه عباس اول  ند از سکهاعبارت

م) و شاه صفی اول 1587 -1629ق /  1038-996(
 م). سکه مسین (فلوس) 1628 -1642ق / 1038 -1052(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?site=2 & 
sale=15 & lot=613&cust=0 (accessed 7/10/2013) 

http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?site
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هاي مسین  موجود نیز از نظر طرح و نوع ضرب، به سکه
 . 6دوره صفوي شباهت دارد

 
 آباد ضرابخانه فرح

یک دهه اخیر در آباد  هاي ضرب فرح سکه کهاین با توجه به
ها و مقاالتی که  کتابها،  اند، در کاتالوگ شناسایی شده

آباد  پیش از این دوران منتشر شدند، نامی از ضرابخانه فرح
کنسول بریتانیا در  ،اي که رابینو در دست نیست. به گونه

شناس در جدول سوم کتاب  شناس و سکه ایران، ایران
م) 1500-1941ها و مهرهاي شاهان ایران ( ها، مدال سکه

هاي دوره صفوي به  هکه از منابع شاخص در شناسایی سک
ضرابخانه  68م)، از حدود  1971ش/  1350رود ( شمار می

مرتبط با شاهان صفوي نام برده است. رابینو در معرفی 
هاي  محل براي ضرب سکه 7هاي شاه عباس از  ضرابخانه

کند.  هاي نقره یاد می محل براي ضرب سکه 31طال و 
(Rabino di Borgomale, 1971: 33).  18وي از 

هاي شاه صفی اول نیز نام  ضرابخانه محل ضرب سکه
آباد در این فهرست به  ما نامی از فرحا .)34 :برد. (همان می

 خورد.   چشم نمی
شناسان و  از سکه ،شادروان عبداهللا عقیلی  

هاي ایران، نیز در فهرست  پژوهشگران در حوزه ضرابخانه
اند. (عقیلی،  آباد نام نبرده هاي دوره صفوي از فرح ضرابخانه

) در دیگر منابع و مطالعاتی که فهرستی از 421: 1377
آباد به چشم  اند نیز نام فرح هاي صفوي ارائه کرده ضرابخانه

اکبر سرفراز در  آورزمانی و علیخورد. ازجمله فریدون  نمی
مکان به  66از از آغاز تا دوره زندیه   هاي ایران سکهکتاب 

کنند که نام  هاي دوره صفوي یاد می عنوان ضرابخانه
آورزمانی،  و آباد جزو این فهرست نیست (سرفراز فرح

هاي صفوي  پژوهشگر سکه ،فرزانه قائینی .)248: 1379
ضرابخانه دوره صفوي  53از  هاي دوره صفویه سکهنیز در 
ضرابخانه دوره  30) و از 168: 1388برد (قائینی،  نام می

کند.  ضرابخانه شاه صفی اول یاد می 17شاه عباس و 
آباد برده  در این فهرست نیز نامی از فرح .)130 :(همان

 نشده است. 
آباد، در کتاب  تنها نمونه از سکه مسین ضرب فرح  

به نام  -دار  شناس و مجموعه سکه -الدینی  بهرام عالء

، هاي صفوي تا قاجار هاي مسی ایران فلوس دوره سکه
به نمایش درآمده است و در توضیح این سکه، دو 

آباد به عنوان محل ضرب احتمالی معرفی شده است  فرح
آباد نام دو محل مشهور از  حفر«خوانیم  و چنین می

هاي پادشاهان صفوي بوده است؛ یکی نزدیک  تفرجگاه
: 1391(عالءالدینی، » ساري و دیگري نزدیک اصفهان.

آباد در حراج  پس از انتشار تصویر سکه ضرب فرح .)104
کاتالوگ استاندارد   37استیو آلبوم است که در صفحه 

ت و در فهرس 1901-2000هاي جهان  سکه 2013
ن ـاد در بیـآب رحـام فـر، نـن اثـاي ایـه انهـرابخـض
 ت.ـده اسـه شـوشتـی نـرقـاي شـه هـانـرابخـض

(Cuhaj; Michael, 2013: 37) 
  در هیچ یک از این آثار، محل دقیق ضرابخانه  

آباد مشخص نشده است. بدین ترتیب، پرسشی که  فرح
شود این است که کدام یک از دو محلی که در  مطرح می

شدند، محل ضرب این  آباد نامیده می دوره صفوي فرح
 ضرابخانه بودند؟

 
 آباد؟ کدام فرح

آباد بر آنها  هاي دوره صفوي که نام فرح با شناسایی سکه
است، این موضوع در برخی مباحثات   ضرب شده

هاي موجود به کدام  شناختی مطرح شد که سکه سکه
آباد تعلق دارند؟ درواقع، در منابع تاریخی ایران، از سه  فرح

 7آباد یاد شده است. ولفرام کلیس محل به عنوان فرح

آباد  ، فرحالمعارف ایرانیکا ةدایرنویسنده مدخل فرح آباد در 
نامی متداول در ایران بدون شاخص تاریخی یا «را 

 3و   (Kleiss, 1999: 233)کند می وصف» فرهنگی
 .)233-234 :کند (همان آباد معرفی می منطقه را با نام فرح

آباد،  منطقه معروف به فرح 3با توجه به اینکه یکی از این 
 ه ـامندر د ،رانـتهرق ـري شـکیلومت 5ت در ـاي اس لّهـمح

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي مسین دوره صفوي ر.ك.  هاي سکه براي آگاهی بیشتر از طرح و ویژگی. 6

هاي صفوي تا قاجار،  دوره هاي مسی ایران فلوس سکه)، 1391الدینی، ( بهرام عالء
 یساولی. :تهران

7. Wolfram Kleiss 
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 1313-1264شاه ( ناصرالدینتپه و تفرجگاه  دوشان
 1324-1313م) و مظفرالدین شاه ( 1896-1848ق/
آباد  ها در فرح احتمال ضرب این سکه م) 1907- 1896ق/

 (Kleiss, 1981: 163)  منتفی شود.تهران 
آباد که در دوره صفوي  این، دو منطقه فرحبنابر 

توانند به عنوان محل ضرب این  رونق داشتند، می
آباد اصفهان و  نظر باشند: فرحدکمیاب مهاي  سکه
آباد ساري. درخصوص تعیین محل دقیق ضرابخانه  فرح
آباد دیدگاه مشخصی ارائه نشده است و در تنها منبع  فرح
هاي ضرب  اي از سکه شناختی در ایران که نمونه سکه
آباد دو تفرجگاه دوره  است، فرح کردهارائه  را آباد فرح

شده است   اري معرفیصفوي در اصفهان و س
حتی گفتگو با برخی  .)104: 1391(عالءالدینی، 

آباد از  داران سکه مبین این امر بود که آنها فرح مجموعه
هاي هندوستان را نیز مد نظر داشتند که این  ضرابخانه

 رسد.  محتمل به نظر میامر کامالً غیر
اي از بناهاي حکومتی به نام فرح  بقایاي مجموعه  
ر خارج از شهر اصفهان مبین این فرضیه است که آباد د

آباد در این محل قرار داشته است. بناهاي  ضرابخانه فرح
آباد در دوران شاه سلطان حسین صفوي  حکومتی فرح

م) ساخته شد و گویا  1694-1722ق/  1135-1105(
م  درصدد بود پس از  بازگشت  1721ق/  1133وي در 

آباد ساکن  ده و در فرحاز خراسان، اصفهان را ترك کر
محمود افغان در زمان  .)41، 111: 1383شود (الکهارت، 

آباد مستقر شد و با نمایندگان  محاصره اصفهان در فرح
، 151، 159، 409فرانسه و روسیه دیدار کرد (همان، 

آباد تسلیم محمود شد  حسین نیز در فرحسلطانشاه .)135
 54: 1363سکی، و این شهر به تدریج ویران شد (کروسین

، 185: 1375؛ مستوفی،  71: 1352، الحکماء رستم؛  56، 
هاي مورد بحث در  با توجه به اینکه سکه .)131-130

این مقاله به دوران شاه عباس و شاه صفی تعلق دارند، و 
شاه سلطان حسین   آباد مجاور اصفهان در دوره فرح

آباد به  احداث شده است، فرضیه انتساب ضرابخانه فرح
 شود.  این محل منتفی می

 

 
بایگانی عکس آباد اصفهان،  هاي فرح ویرانه. 1تصویر شماره 

 میانه دیجیتال کتابخانه انجمن جغرافیایی امریکا؛ آسیا و شرق
 منبع:

American Geographical Society Library Digital 
Photo Archive: Asia and Middle East, Digital ID, 
cl001385 
 

 
آباد اثر اوژن  باغ فرحنقشه اصفهان و  .2تصویر شماره 

 بِئودوین
 منبع:

Eugène Beaudouin, (1933). “Ispahan sous les 
grands Chahs. XVIIe siècle”, Urbanisme, No.10, 
January, PP. 8-42. 

آباد اصفهان در دوره  فرح آباد دیگر که پیش از فرح  
صفوي رونق یافت، در پایان راه شاهی اصفهان به 

http://collections.lib.uwm.edu/cdm/search/collection/agsphoto/searchterm/American%20Geographical%20Society%20Library%20Digital%20Photo%20Archive:%20Asia%20and%20Middle%20East/mode/exact
http://collections.lib.uwm.edu/cdm/search/collection/agsphoto/searchterm/American%20Geographical%20Society%20Library%20Digital%20Photo%20Archive:%20Asia%20and%20Middle%20East/mode/exact
http://collections.lib.uwm.edu/cdm/search/collection/agsphoto/searchterm/cl001385
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مازندران قرار داشت. در خصوص پیشینه این منطقه پیش 
بار   از دوره صفوي اطالع دقیقی در دست نیست. نخستین

از  تاریخ مازندرانق) در کتاب  1044مالشیخعلی گیالنی (
رابینو  .)101: 1352(گیالنی، است کرده آباد یاد قریه فرح
 »ونهتب«آباد پیش از رونق یافتن به  شود که فرح یادآور می

 .)74، حاشیه 212: 1343معروف بوده است (رابینو، 
شده است، امروز در  نامیده می »طاهان«آباد که به  فرح

حدود بیست و پنج کیلومتري شمال شهرستان ساري و سه 
این کیلومتري جنوب دریاي خزر (مازندران) قرار دارد. 

جمله اشرف/  منطقه، بخشی از مجموعه بناهاي صفوي از
تپه، بندر شاه کال و میان د عباس آباد، کاخ قرابهشهر، س

رفت که در شبه جزیره خلیج گرگان قرار  کال به شمار می
م)  1629-1588ق/ 1038-996داشتند. شاه عباس اول (

آباد را به عنوان مکان تفریحی و استراحتگاه در نظر  فرح
انتخاب این منطقه  .)849-2/850: 1382گرفت (ترکمان، 

محیطی و جغرافیایی آن  هاي زیست ه ویژگیمبین توجه ب
تجن با ماهیت سیالبی، بافت  8است. پیچان رود یا مئاندر

رسی و نرم خاك منطقه و شیب مساعد زمین در دهانه 
مصب، موقعیت مناسبی را براي کشاورزي به وجود آورده 
است که این امر در دوران مورد بحث، تولید ابریشم را نیز 

: 1391آباد،  هاشمی زرج و (تقوي ده بودداتحت تاثیر قرار 
هاي مطالعات  آباد امروز یکی از پایگاه فرح .)101

شناختی است و درخصوص تعیین حریم این شهر  باستان
نما مطالعاتی انجام شده  تاریخی و بررسی کاخ جهان

هاي تاریخی ایران و  . مطالعه درخصوص باغ9است
ساز  زمینه نیز (Alemi, 1996)فضاهاي معماري آنها 

هاشمی  و آباد از این منظر بوده است. (تقوي بررسی فرح
ها درخصوص نقش  پژوهش .)99 : 1391آبادي،  زرج

گیري، توسعه و تخریب این  متغیرهاي محیطی در شکل
شهر تاریخی و حیات اجتماعی آن نیز راهگشاي بازشناسی 

 1021. این شهر در سال 10تاریخ این شهر بوده است
بود. » کار خیر«. ساخته شد و ماده تاریخ آن م 1612ق./

وزیر  ،) مدتی بعد ساروتقی2/178: 1382(ترکمان، 
مور نظارت بر احداث این شهر شد. (وحید أمازندران، م

آباد در دوران اقامت شاه عباس  فرح .)877: 1381قزوینی، 
شد و برخی از  به محل تردد نمایندگان ایاالت تبدیل می

آباد با شاه عباس مالقات  نیز در فرحنمایندگان خارجی 

شاه  .)430، 438، 449، 455: 1370کردند (دالواله،  می
هاي متمادي ایام نوروز را در این شهر سپري  عباس سال

یا اودئیل، (ترکمان،  ق 1022کرد. ازجمله نوروز سال 
ق یا توشقان ئیل،  1024)، نوروز سال 2/861: 1382

ق یا یونت ئیل (همان،  1027)، نوروز سال 2/886(همان، 
 سرانجام در همین شهر درگذشت.      شاه عباس .)3/930
سیاح ایتالیایی که در دوران اقامت در ایران  ،پیترو دالواله  

آباد به سر برده است  مدتی نیز در رکاب شاه عباس در فرح
ق)، توصیف جامعی از چگونگی احداث و  1027م/  1618(

شود  آور می دالواله یاددهد.  میوضعیت این شهر به دست 
تماس کوشش خود را براي توسعه و «که شاه عباس 

آباد اکنون  برد. به طوري که فرح زیبایی این شهر به کار می
) 114: 130(دالواله،  »اولین شهر این ایالت شده است.

دالواله درباره عوامل ایجاد این شهر به عالقه شاه عباس 
ر و عالقه خاص او به ایالت به آبادانی و زیبایی کشو

کند که زادگاه مادر وي بوده است  مازندران اشاره می
الجیشی و جغرافیایی  دالواله موقعیت سوق .)169(همان، 

ه ــل اهمیت این منطقـمازندران را نیز از دیگر عوام
 شود که مازندران به واسطه دریا  وي یادآور می شماردبرمی

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. Meander .رودهایی با پیچ و خم متعدد ، 
شناختی نورانی، یزدان،  هاي باستان براي آگاهی بیشتر ر.ك گزارش .9
، مرکز اسناد اداره کل »آباد ساري زنی، تعیین حریم شهر فرح گمانه). «1369(

زنی و تعیین  گمانه). «1373میراث فرهنگی مازندران، منتشر نشده؛ همو (
رهنگی ، مرکز اسناد میراث ف»آباد (خزرآباد) ساري حریم شهر قدیم فرح

زنی با هدف ساماندهی  گمانه). «1385مازندران، منتشر نشده؛ همون، (
، مرکز اسناد میراث فرهنگی، »آباد ساري نماي فرح مجموعه کاخ جهان

آباد  شهر صفوي فرح). «1391عبدالمطلب، (  ). منتشر نشده؛ شریفی،1385(
، شناسان ایران چکیده مقاالت یازدهمین گردهمایی باستان، »ساري

صنایع دستی و   شناسی سازمان میراث فرهنگی، پژوهشکده باستان
 گردشگري.

نقش متغیرهاي محیطی «)، 1388براي آگاهی بیشتر ر.ك تقوي، عابد، ( .10
، »آباد عصر صفوي گیري، توسعه و تخریب بافت کهن شهر فرح در شکل

؛ 155-166، بهار و تابستان، 1، ش شناسی هاي باستان مجله پژوهش
شهرهاي مازندران در راهبرد ملی ). «1389، حسن؛ تقوي، عابد (کریمان

انداز  مجموعه مقاالت چشم، »آباد ساري صفویان؛ مطالعه موردي فرح
، به کوشش سید مهدي کوهپر و شناسی شمال کشور در دهه آینده باستان

حیات ). «1391آباد، حسن ( ؛ تقوي، عابد؛ هاشمی زرج 69-82/ 1دیگران، 
گیري تا  آباد ساري در عصر صفوي از شکل وعه شهري فرحاجتماعی مجم

 . 97-114، دوره دوم، پاییز و زمستان، 3، ش شناسی نامه باستان ،»فروپاشی
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ترین نقاط ایران  مستحکماز هاي مرتفع حاشیه آن،  و کوه
است. حاصلخیزي زمین، از نظر دالواله عامل موثري در 

واهد بود. وي چنین ـن منطقه خـع ایـد سریـق و رشـرون
آباد را به عنوان مرکز  نویسد که شاه عباس فرح می

مازندران برگزیده است و براي آبادانی این شهر و دیگر 
شهرهاي مازندران مردم هر قوم و مذهبی را به این محل 
کوچانده است. توجه مسیحیان در منطقه شایان توجه بوده 

 )  170 :است. (همان
کمربندي که به دور شهر کشیده به نقل از دالواله   

شده بود، مانند رم و قسطنطنیه بسیار وسیع و حتی از آنها 
هاي مختلف این  تر بوده است. دالواله خیابان نیز بزرگ

کند و یادآور  شهر را به طول یک فرسنگ وصف می
شود که لحظه به لحظه بر تعداد ساکنان شهر افزوده  می
اند و اقلیت آنها را  شدهشود که از ملل مختلفی تشکیل  می

هاي  مسلمانان و اکثریت را مسیحیان متعلق به فرقه
دهند  تشکیل می ،ها ها و گرجی به خصوص ارمنی ،مختلف

 :که مجازند هر چقدر مایل باشند کلیسا بسازند. (همان
174(.  

نویسد  هاي خود چنین می پیترو دالواله در یادداشت  
ه ارمنی، دوازده هزار آباد چهل هزار خانواد که در فرح

خانواده گرجی، هفت هزار خانواده یهودي، حدود بیست 
اي از مردم گیالن  هزار خانواده مسلمان اهل شیروان، عده

اي از درباریان ساکن  ها، اهالی بومی و عده و دیگر سرزمین
قاصدان سفیران اروپایی و نمایندگان  .)443 :بودند (همان

دیگر افرادي بودند که هنگام و مبلغان مسیحی اروپایی از 
، 438، 449، 455 :آمدند (همان آباد می اقامت شاه به فرح

شود که وسعت و جمعیت شهر  وي سپس یادآور می .)430
رو به فزونی است؛ اما باید دید آیا پس از مرگ شاه عباس 
نیز این وضع ادامه خواهد داشت یا شیرازه کار از هم 

 .)443 :خواهد گسیخت (همان
 

نما بخشی از مجموعه  ساختمان جهان: 3تصویر شمارة 

اثر ژول لورنزنقاش   آباد در کنار رود تجن در دوره قاجار، فرح
 فرانسوي

 12)، نقاش فرانسوي که در نیمه قرن Jules Laurensمنبع: ژول لورنز( 
میهن خود  م. با خاویر هومر دوهل، جغرافیادان، مهندس و  سیاح هم19ق/

 به ایران سفر کرد.  

   
عباس و در دوران حکمرانی شاه آباد پس از مرگ شاه فرح

م) کمابیش پر 1628 -1642ق / 1038 -1052صفی (
، 514، 521-522، 544: 1382رونق بود (واله اصفهانی، 

ق/  1052-1077شاه عباس دوم ( .و صفحات متعدد) 511
آباد  م) نیز براي استراحت و شکار در فرح 1666-1642

پذیرفت  شد و نمایندگان ایاالت را به حضور می مستقر می
بینی  گونه که دالواله پیشاما آن ؛)2/706: 1382(ترکمان، 

 1079سال ه در ککرد، به مرور از رونق آن کاسته شد تا این
ویچ رازین م استفان (استنکا) تیموفیه1668ق/ 11  )1671-

به این شهر حمله کرد و  ،قزاق شورشی روس ،م)1630
هاي بسیار به بار آورد. رازین قزاقی بود که بر ضد  ویرانی

بوروکراسی تزار در جنوب روسیه شورش کرد. نخستین بار 
م از وي یاد شده است. مدتی بعد او 1661ق/  1071در 

گرفت. آنان را بر عهده  12فرماندهی راهزنان پانشینسکوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

11.  Stepan (Sten'ka) Timofeyevich Razin 
12. Panshinskoye  
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م) و سوئد  1645-1667جنگ با لهستان ( سبببه  
بردند.  م) و پرداخت مالیات در فقر به سر می 1658-1656(

آن  مهمقایق به سمت ولگا رفت و قلعه  35رازین با 
نیروهاي م  1668ق/  1079منطقه را تسخیر کرد. وي در 

دولتی را شکست داد و در بهار آن سال به سمت داغستان 
 ماه به طول انجامید.  18و ایران حرکت کرد که این سفر 

رازین و نیروهایش باکو را به سهولت تسخیر کردند. اما 
یرانه اهالی کشته شدند. گغافل  قزاق در حمله 40در رشت 

رازین به اصفهان رفت تا در مقابل ابراز وفاداري به شاه 
هاي حاشیه  صفی دوم (شاه سلیمان) به بخشی از سرزمین

دریاي خزر دست یابد. اما پیش از آنکه به توافق برسند به 
  .(Avrich, 1976: 72)سمت دریاي خزر بازگشت 

آباد رسید و به عنوان تاجر  رازین مدتی بعد به فرح  
 چند روزي در شهر ماند و سپس شهر را به مدت دو روز
غارت کرد. همراهان رازین زمستان را با گرسنگی و 

کاله سپري کردند (شاردن،  بیماري در شبه جزیره میان
 ،م 1669ق/ 1180رازین در بهار  .)1740-1739: 1372

ریاي خزر براي حمله به ترکمنان ایجاد پایگاهی در شرق د
کرد. اگرچه نیروهایی براي مقابله با وي فرستاده شد، 
حمالت او ادامه داشت. در نیمه تابستان همان سال به 
هشترخان بازگشت و مورد بخشش تزار الکسی 

ادامه داشت  هایشقرار گرفت. اما نافرمانی 13میخاییلوویچ
 .(Avrich, 1976: 73) و به شورش دیگري منجر شد

 

 
رازین و نیروهایش در دریاي خزر اثر  .4تصویر شماره 

 ، موزه روسیه، سنت پترزبورگ14واسیلی سوریکوف
 

سال پس از  250رابینو نخستین محققی بود که حدود 
ق  1335م/  1917هاي کاخ را در  آباد، نقشه ویرانی فرح

آباد مقارن سفر رابینو به مازندران یکی از  فرحمنتشر کرد. 
(رابینو، گانه مازندران و شهري فقیر بود  نواحی سیزده

آباد، محدوده  امروزه از مجموعه فرح .)20، 76-75: 1343
مدرسه، حمام و پلی بر روي تجن رود باقی  -کاخ، مسجد 

مانده است. به دنبال گفتگوي نگارنده با عبدالمطلب 
آباد، مشخص شد  رست پایگاه پژوهشی فرحشریفی، سرپ

شناختی و مرمت مجموعه  که طی مطالعات باستان
یا محل ضرب سکه به دست   آباد، نشانی از سکه فرح

 نیامده است.  

  
 آباد ولفرام کلیس از فرح . 1شماره  نقشه

 )Kleiss, 1999: 233( منبع:
 

 
 آباد فرحنمایی از بناهاي بازمانده از . 5تصویر شماره 

 http://www.irancities.ir منبع:

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13. Aleksey Mikhailovich 
14. Vasily Surikov 
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 آباد  ایوان جنوبی مسجد فرح. 6تصویر شماره 

 ) 107: 1391آباد،  (تقوي؛ هاشمی زرج منبع:

 
 

 
 آباد مدرسه فرح -رواق شرقی مسجد. 7تصویر شماره 

 )108: 1391آباد،  (تقوي؛ هاشمی زرج منبع:

 
 

 
 نما برجک نگهبانی کاخ جهان. 8تصویر شماره 

 )108: 1391آباد،  (تقوي؛ هاشمی زرج منبع:

 
 اثر مهوش عالمیرود تجن،آباد در کنار  طرحی از باغ فرح. 9تصویر شماره 

 
 بع:من

 Alemi, Mahvash, (1996), "Documents: The Safavid 
Royal Gardens in Sari.” In Environmental Design: 
Journal of the Islamic Environmental Design Research 
Centre 1, edited by Attilo Petruccioli, Rome: Dell’oca 
Editore, 98-103. 

 
 گیري ث و نتیجهبح

شواهد موجود از منابع دست اول دوره صفوي مبین این 
آباد ساري در زمان شاه عباس اول از  امر است که فرح

رونق بسیار برخوردار و به ویژه در دوران اقامت شاه، محل 
تردد و اقامت بازرگانان، نمایندگان سیاسی، اقتصادي، 

این بود که . هدف شاه عباس نیز ه استمذهبی خارجی بود
هاي  اي تجاري تبدیل شود و اسکان اقلیت شهر به منطقه
ور بود. ــهاي قومی مختلف نیز بدین منظ دینی و گروه

نتیجه نیاز به در ،این، رونق اقتصادي، ضرورت مبادله وبنابر
ها و  طی میهمانی نکهپول را به دنبال داشت. حال آ

شد.  نان اعطا میها نیز سکه به عنوان هدیه به میهما بارعام
این، ایجاد ضرابخانه در این محل ضروري بود. اما بنابر

هاي  نبود آثار مشخص از محل ضرابخانه که در یادداشت
دالواله نیز به آن اشاره نشده، مبین این امر است که 

ر بوده صورت موقت در زمان اقامت شاه دائ ضرابخانه به
وران شاه آباد ساري که در د است. از سوي دیگر، فرح

عباس و شاه صفی رونق داشت و با یورش قزاقان کمابیش 
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هاي موجود نیز به  متروك شد. با توجه به این که سکه
آباد  دوران حکمرانی شاه عباس و شاه صفی تعلق دارند، فرح

توان به عنوان تنها گزینه محل ضرب آنها  ساري را می
انتخاب کرد. برخی تصویر قوچ بر سکه فلوس ضرب 

دهند. از  هاي مازندران نسبت می آباد را نیز به گاومیش فرح
کاله در زمستان چراگاه ممتازي  دیرباز نیز شبه جزیره میان

آباد بوده است. اما مقایسه  هاي انزان و فرح براي گاومیش
هاي دوره صفوي منقوش به  طرح سکه با دیگر فلوس

تصویر قوچ مبین این امر است که تصویر سکه به عنوان 
ماد ماه حمل یا نماد سال گاو در تقویم ایلخانی که در دوره ن

صفوي نیز متداول بود، به زمان خاص یا مناسبت ضرب 
ترین گزینه براي علت ضرب  شود. نزدیک سکه مرتبط می

توان حلول سال نو و نوروز قلمداد کرد. آن گونه  آن را می
یاد آراي عباسی  تاریخ عالمکه اسکندربیگ ترکمان در 

 1022کند، شاه عباس بارها شروع بهار و ازجمله نوروز  می
.  آباد سپري کرد ق که سال اودئیل یا سال گاو بود را در فرح

این، سکه فلوس با طرح گاو  به مناسبت اقامت شاه بنابر
 آباد ضرب شده است.  عباس در نوروز این سال در فرح
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