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Abstract
Qazvin as one of the most important Iranian
cities at the Safavid reign, when it was the
capital, reached the peak of its development. But
after about four decades when the capital moved
from Qazvin to Isfahan, without any doubt, this
transferring had significant consequences for
Qazvin city. In fact, it was expected that the
development of the city would be rapidly lost.
Since it is obvious that the political centralism of
a city could be effective, to a considerable extent,
in its development and as a result, its lack of
centralism has the opposite effect. From current
study, which was conducted through using
itineraries and reports of the travelers and
ambassadors and reviewing financial documents
and the works of historians was concluded that
though changing the political capital from
Qazvin area to Isfahan area, led to considerable
decrease of the political significance of the city,
due to other factors, moving of the capital had
not much negative effects on the economic and
commercial life of the area, and this condition
stayed continuous until the Qajar dynasty which
led to new situations in the economy of northern
areas of Iran.
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capital, economic status, business.

*badelfar@gmail.com
zahra_alimohammadi@yahoo.com

Accepted: (2017/02/24)

چکيده
 ر، بهعنوان یکی از مهمترین شهرهای ایران عصر صفووی،قزوین
 امفا. ونق و آبارانی خور رست یافت،رو ة پایتختی به اوج توسعه
 پایتخت از قزوین به اصوهان منتقف شفد،پس از حدور چها رهه
و بدون تررید ایفن انتقفاپ پمامفدهای مهبفی بفرای شفهر قفزوین
 ونق و آبارانی ایفن شفهر، ر واقع انتظا می فت.بههبراه راشت
 چرا که بدیهی بفور مرکزیفت سماسفیک یف.بهزوری از ممان برور
شهر میتوانست بهممزان قاب مالحظفهای ر توسفعه و ونفق آن
شهر مؤثر واقع شور و ر نتمجه از مرکزیت افتارن آن نمز به هبفان
 امفا یافتفههفای ایفن.ممزان ر زواپ آبارانی آن شهر اثرگذا باشفد
پژوهش که عبدتاً بر اساس گزا ش سفماحان و سفورنامهنویسفان
 گرچفه بفا انتقفاپ پفایتختی از، نشان میرهفد،ا وپایی تدوین یافته
 از اهبمفت سماسفی ایفن شفهر بفهممفزان قابف،قزوین به اصوهان
 این انتقاپ تفثثمر، اما بنابر عل و عوام ریگری،توجهی کاسته شد
منوی چندانی بر اهبمفت اقتصفاری و ونفق تجفا ی و باز گفانی
 هبننفان بفه،قزوین ننهار و این شهر پس از انتقفاپ پایتخفت هفم
.ونق تجا ی و باز گانی خور ارامه رار
 او فا، انتقفاپ پایتخفت، صفوویه، قفزوین:واژههاي کليدي
. باز گانی،اقتصاری

* نويسندة مسئول
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مقدمه
089-039ق) قفزوین ا ر 059ق

است :برار ان شرلی ،پمترو رالواله ،شا رن ،تاو نمه،

شاه طهباسف

به پایتختی خویش برگزیفد و ر مفدح حفدورنمم

کا ی ،اولئفا یوس ،رن گا سفما و  ...از آن جبلفه

قرنی که ایفن شفهر پایتخفت شفاهان صفووی بفور

بورند که ر سفورنامههایشفان بفه بمفان مشفاهداح

6991-059ق) ،از لحفففای سماسفففی ،اجتبفففاعی،

خویش از قزوین پرراختهانفد .بفا توجفه بفه اینکفه

فرهنگی و اقتصاری شفد بسفما ی کفرر .سفلننت

پرراختن به مسائ اقتصاری ر زمره کفا مو خفان

اوپ ر قفزوین ،آن

ایرانی نبوره است ،بنای تثلمف مقالة حا فر بمشفتر

شهر ا بفه یکفی از کفانون هفای اصفلی جبعمتفی،

براساس سورنامههای مذکو بوره است .مخصوصفاً

تجا ی و اقتصاری تبدی نبور و واحدهای تجا ی

اینکه آنان ر نمبة رو عصر صووی ،یعنی ر رو ة

هبنون کا وانسراها ،بازا ها و تمبنفههفا ر آنجفا

پایتختی اصوهان ،به ایران آمدند و گزا ش های آنها

ساخته شد و موقعمت سماسی قزوین اعتبفا یاففت.

قزوین هبان رو ه ا به تصویر کشمده اسفت ،ولفی

اما با انتقاپ پایتخت از قزوین بفه اصفوهان ،توسف

بهرلم ر آمدن شهر از پایتختی ،گوتهها و رارههفای

شاه عباس ،ر ساپ 6991ق .این شهر اهبمت خور

صاحبان سورنامهها ر مو ر قفزوین انفدب بفوره و

ا تاحدوری از رسفت رار ،ر عفوا اصفوهان بفه

گففزا شهففای آنففان بمشففتر ر مففو ر پایتخففت کففه

پمشرفته ترین شهرها از هر لحای تبدی شد .اگرچه

اصوهان باشد ،تبرکز یافته است .با اینحاپ ،با توجه

از ونق اقتصاری قفزوین پفس از انتقفاپ پایتخفت

به این راره های کم ،تالش شفده بفه او فا بفازا

کاسته شد ،ولی وجور بنمارهای سماسی و اقتصاری

قففففزوین و رار و سففففتد ر آن ،کا وانسففففراها،

باقمبانده ر را السلننه قفزوین و موقعمفت خفو

محصوالح ز اعفی و بارفدا ی و اقفال صفار اتی

طوالنی مفدح شفاه طهباسف

جغرافماییاش هبننان برای باز گانان جفذا

بفور

شهر ر رو ة قزوین پس از پایتختی پرراخته شفور

و رار و سففتد باز گففانی بففهوفففو ر شففهر انجففا

و باز گانی و تجا ح قزوین آن رو ه مو ر بر سی

می گرفت .از سوی ریگر زممنها و باغهای اطفرا

قرا گمرر.

شهر حاصلخمز بوره و محصوالح فراوانفی ا وا ر

الز بففه رکففر اسففت کففه ر ایففن رو ة زمففانی

بازا می کرر و حتفی محصفوالتش بفه خفا ج نمفز

جبعمت قزوین به چند رلم کفاهش یاففت .هبفان

صار می شد .موقعمت جغرافمایی قزوین بفه عنفوان

طو ی که ر زمان شاه طهباس  ،بعفد از گفزینش

«واسنه العقد» بورن شهرها آن ا به عنوان گفذ گاه

قزوین به پایتختی ،گروههای قومی مهاجر از ریگفر

ر آو ره و بفه آن

شهرها و سرزممنها به پایتخت آمدند ،طبمعی است

ا

که اکثر سررا ان و مقا های مبلکتی که ر پایتخت

هر سماح خا جی حا فر ر ایفران عصفر صفووی

حضو راشته اند ،برای آنکه قد ح مفانو بمشفتری

بدان اشا ه کرره است .تقریباً هر سماح یفا سفومری

راشته باشند و بتوانند از نوور فراوانتری برخفو را

که به ایران میآمده ،از ایفن شفهر ریفدن مفیکفرره

باشند ،می کوشمدند تا جباعتی هرچه بمشتر از ای ،

شباپ ف جنو

و شرق فف رفر

جایگاه مبتازی بخشمده بور .این جایگاه خفا
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طایوه و بستگان خور ا ر پایتخفت و پمرامفون آن

به ونق تجا ی و باز گانی خور ارامه رار .سابقه

جای راره و آنان ا ر کا ها رخمف کننفد .پفس از

پایتختی ،موقعمت مبتاز جغرافمایی و موقعمت

انتقاپ پایتخت نمز ،چنمن و عی مجداً تکفرا شفده

مساعد کشاو زی از جبلة این عوام بورهاند.

و جباعاح بسما ی از قزوین به اصوهان مهفاجرح
کررند .عالوه بر رلم انتقاپ پایتخفت کفه بفه کفو

موقعيت جغرافيایی ـ تجاري قزوین در عصر

تعدار بسما ی از ر با یان ،مشاهمر و بز گان قزوین

صفوي

به شهر اصفوهان منجفر شفد ،ایفن شفهر از بالیفای
طبمعی نمز متضر شد .به طفو ی کفه با هفا رچفا
طاعون و زلزله شد کفه قنعفاً ر کفاهش جبعمفت
قزوین مؤثر بوره است .این بالیای طبمعی ،عالوه بر
کاهش جبعمت قزوین ،خرابی بسما ی نمز بر جای
می گذاشت که طبعاً بر اقتصفار مفرر تفثثمر سفویی
راشت .کاهش جبعمت ر ایفن رو ه مایفة کفاهش
تقا ا ر کاال ،موار رذایی و ا زاق و ر این اسفتا
باعث کساری بازا می گشت .ر مقالفة حا فر بفه
این مسئله میپررازیم که علی رفم مسفائ مفذکو
چنو اقتصار و تجفا ح قفزوین پفس از پفایتختی
هبننان به شد خور ارامه راره و ونق کشفاو زی
و باردا ی ر آن ر جریان بوره است.
بنابر آننه گوته شد ،پرسش اصلی تحقمق بر
این استوا خواهد بور که آیا انتقاپ پایتخت از
قزوین به اصوهان ر عصر صووی ،تثثمری منوی بر
و عمت اقتصاری و تجا ی این شهر راشته است؟
پمش فرا اصلی تحقمق نمز آن است که تحقمق و
تدقمق ر

گزا ش سماحان و سورنامهنویسان

ا وپایی ،نشان میرهد ،گرچه با انتقاپ پایتختی از
قزوین به اصوهان ،از اهبمت سماسی این شهر
بهممزان قاب
عوام

توجهی کاسته شد ،اما بنابر عل

و

ریگری ،این انتقاپ تثثمر منوی چندانی بر

اهبمت اقتصاری و ونق تجا ی و باز گانی قزوین
ننهار و این شهر پس از انتقاپ پایتخت هم ،هبننان

موقعمت جغرافمایی قزوین ،این شهر ا ر نقنه
تالقی اههای مهم تجا ی رر
به مرکز و جنو

به شرق و شباپ

ایران قرا میرار و هبمن امر ،آن

ا ر وهلة اوپ بهعنوان ی

پایگاه تجا ی و یکی

از ایستگاههای مبارالح کاالهای کا وانهای ایرانی
و خا جی ر میآو ر .تاو نمه از این نظر بر
اهبمت موقعمت جغرافمایی قزوین تثکمد کرره و
گوته است که «اشخاصی که از مسکو و لهستان و
ایاالح شبالی مبلکت عثبانی میآیند و میخواهند
بدون فتن به اصوهان و هرمز ،به هندوستان بروند،
وقتی به قزوین می سند باید مستقمباً از طر
مشرق از ایاالح گرگان و خراسان و قندها عبو
نبایند ...ماپالتجا ه چه ر قزوین و چه ر اصوهان
عبوماً با شتر میشور» تاو نمه.)105 :6331 ،
گزا ش رالواله نمز اهبمت شهر ا بهعنوان گذ گاه
شباپ به جنو

نشان میرهد .به گوتة وی ،قزوین

مح عبو کا وانهای حام ابریشم گمالن بهسوی
کاشان و شهرهای مرکزی ایران است رالواله،
 .)669 :6389ر مجبو  ،شهرهایی که ر مسمر
اههای کا وانی و مسمر حب و نق کاالها بورند،
با کده و انبا کاال بهشبا میآمدند و کا شان
معاملة کاال و تجا ح بمنالبللی بور؛ شهرهایی
چون تبریز ،مراره ،هبدان ،قزوین ،اصوهان و شمراز
چنمن نقشی راشتند تجا ح ر جهان اسال ،
 .)16 :6380بمشتر سماحان و سومران ا وپایی که به
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ایران آمده و از شهر قزوین عبو کررهاند ،مشاهداح
خور

ا ر

سورنامههایشان به

شته تحریر

یکی از موا ری که ر

ونق بازا و تجا ح ر

هر مننقهای مؤثر است و اهبمت تجا ی شهر ا

ر آو رهاند .شا رن اظها راشته که قزوین «به سب

نشان میرهد ،کا وانسراهای آن مننقه است .هرچه

اینکه بر سر اه ایاالح و والیاح جنوبی ایران با

کا وانسراهای شهری از نظر تعدار زیار و از نظر

همرکانی و مار است و کا وانهای تجا ی پموسته از

کمومت از فاه و احتی برخو را باشد ،نشان از

آن میگذ ند ،را ای موقع باز گانی مبتاز است»

حضو باز گانان ر آن شهر و رلم بر شکوفایی

شا رن .) 569 /2 :6369 ،ر گزا ش فدح آفاناس

تجا ح میتواند باشد .کا وانسراها بهترین وسملة

بویچ کاتف تاجر وسی نمز ر 6933 / 6123ق

آسایش مسافر و حوظ کاال و امنمت اه و تثممن

ر اواخر رو ه شاه عباس اوپ بمان شد که ازمننقه

آروقه و ایجار ا تباطاح محسو

میشدهاند.

قزوین بهسوی بغدار و عثبانی می گذ ر کاتف،

اگرچه اهها ر سراسر ایران کمومت خوبی نداشت

.)19 :6315که اشا ه به جاره موسو به ابریشم

و ا تباط کُند بور ،شبکة کا وانسراهایی که ر

است.ر حقمقت ،قزوین نقنة اتصاپ مرزهای شرقی

کشو و ر طوپ اههای تجا ی اصلی قرا راشت،

به رربی ایران نمز بور .برخی از محصوالتی که از

حداق مح امنی برای اجناس و حمواناح با ی

صار میشد ،از این شهر

تجا فراهم میآو ر و هبننمن امکاناح عر ة

آسمای مرکزی به حل

کاالها و انجا معامالح کوچ

میگذشت .فریر)266 :6389 ،

ا ر توقفهای

پرروالماز ،از مسمونرهای ژوزئمت که ر ساپ

شبانه ر اختما شان مینهار .کا وانسراهای ایران

 ، 6108ر زمان شاه سلنان حسمن از قزوین ریدن

بهتر از کا وانسراهای ترکمه ساخته شده و پاکمزهتر

کرره ،ر گزا شهایش از قزوین مینویسد« :شهر

بورند .کا وانسراها ،بهویژه برای استوارة مسافران

به نظر بز گ و تجا ی و پرجبعمت آمد« ،»...این

تهمدست ساخته شده بورند و مسافران میتوانستند

شهر مح ممعار کا وانهای ا ربم  ،تبریز و ایروان

تا هر مدتی که مای بورند ،بدون پرراخت پوپ ،ر

برای فتن به اصوهان است و گزا شها و شرح

آنجا ببانند .شاه عباس اوپ برای پمشبرر ونق

ا شناساندهاند»

باز گانی امپراطو ی صوویه ر تالش بور و

نامههای شگوت انگمز .).66-69 :6369 ،ر واقع،

بستگانش ،باز گانان ثروتبند و حکا محلی نمز از

قزوین هبانند سایر شهرهای واقع ر مسمر اههای

این کا او پمروی میکررند سمو ی.)669 :6311 ،

اصلی ،شد ،توسعه و ونق خور ا مدیون این

کا وانسراهای نوبنمار ر زمان شاه عباس اوپ،

عام مهم بور .ر ست به هبمن رلم هم بور که

بهصو ح شبکة منظبی جبمع مراکز فعالمت

مرر این شهر بمشتر تاجر پمشه و بازا ی بورند.

باز گانی

ساخت .این

پمترورالواله با نظر به شغ مرر قزوین گوته است:

کا وانسراها بهقد ی مومد و مغتنم بور که ر اندب

«سکنة آن مانند اهالی هر شهری که بر سر اه واقع

مدتی طر

توجه سوراگران و مسافران قرا گرفت

شده باشد ،رالباً از باز گانان و سوراگران هستند».

و با احداث آنها ،تررر کا وانها و کا تجا ح به

رالواله.)232 :6389 ،

طرز محسوسی افزایش یافت .اهبمت این

سورهای مسافران ،این جاره

ا به یکدیگر متص
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کا وانسراها ر افزایش رار و ستد بسما مؤثر بور

کا وانسراهای قزوین ،از نظر معبا ی و امنمت نمز

طاهری .)382 :6383 ،ر هبمن استا ر قزوین

قاب توجه بوره است .اولئا یوس کا وانسراهای قزوین
ا از نظر معبا ی جال

نمز کا وانسراهایی ساخته شد.
شا رن ر سورنامهاش ،بهاهتبا مرر قزوین ر
ساختن کا وانسراها اشا ه میکند .بدین صو ح که
مرر قزوین ساختن کا وانسرا ا بهسب

احتماجی

ریده که بمشتر مو ر استوارة

باز گانان بمگانه قرا میگرفته است اولئا یوس،
 .)651 :6389تاو نمه نمز از کا وانسراهای قزوین یار
کرره است :این شهر «سه کا وانسرا را ر که اطرا

که بدان را ند ،بر احداث مسجد مقد میرا ند .نمز

آنها بازا واقع شده است و یکی از کا وانسراها

از تمبنه یا کا وانسرایی به نا «شاهی» نا میبرر

خملی بز گ و احت است» تاو نمه.)66 :6331 ،

حوا

از گوتة وی برمیآید که این کا وانسراها پس از

بز گ بوره و رو ریف رکان که ر آنها هرگونه

انتقاپ پایتختی به اصوهان ،هبننان فعاپ بوره و

جنس فروخته میشده و آن ا به خا ج مربوط

امنمت راشته که این سماح آنها ا این چنمن احت

میساخته است .شا رن)596 ،591 /2 :6369 ،

رانسته است .یکی ریگر از کسانی که ر رو ة شاه

که را ای رویست و پنجاه حجره و ی

فمگوئرا ،سومر اسپانمایی ،که ر رو ة شاه عباس

عباس اوپ سوری به ایران راشت ،کاتف بور .کاتف

اوپ از قزوین ریدن کرره بور ،ر با ة کا وانسرایی

تاجر به ساپ 6933 / 6123ق که ر مسمر خور از

که توس

مار شاه عباس مهد علما) ساخته شده

مسکو به اصوهان از قزوین نمز گذشته ،نظری ر

بور ،سخن میگوید .این کا وانسرا ،اگرچه ر رو ة

مو ر کا وانسراهای قزوین را ر .او قزوین ا

پایتختی قزوین ساخته شده بور ،اما از این جهت

قصبهای بز گ میراند که کا وانسراهای ا ربم و

که ر زمان سومر مذکو هبننان فعاپ و پر ونق

شباخی از هبانند آن ر قزوین بز گترند کاتف،

بور ،قاب توجه میباشد .او میگوید« :ر آراز وز

 .)58 :6351ساخت کا وانسراها برای بالندگی

به مبا ب سمدیم که بمش از چها فرسنگ با

تجا ح بسما

رو ی بور و امنمت اه ا برای

قزوین فاصله نداشت .پس از عزیبت از این مکان،

کا وانهای باز گانی که از مبال

سومر با طی رو منزپ ر

وزهای  28و  20ژوئمه،

به کا وانسرایی بز گ سمد که هنگا آمدن ر آن
توقف نکرره بوریم .این کا وانسرا ،بیش

مجاو میآمدند

به ا مغان میآو ر.
بر مبنای آننه گوته شد ،وشن میشور که
موقعمت مبتاز جغرافمایی ف تجا ی قزوین تا چه

بز گترین منزلگاهی بور که ر طوپ سور خور ریده

ممزان میتوانسته ر استبرا

بوریم و به نوقة مار شاه عباس ساخته شده بور»

شهر اثرگذا بوره باشد.

ونق باز گانی ر این

فمگوئروا .)269 :6313 ،زین بمگم ،رختر شاه
طهباس

و عبة شاه عباس ،نمز که ر قزوین برای

مدتی ف 6926-6922ق ف ر حالت تبعمد به سر
میبرر ،صاح

کا وانسرایی ر قزوین بوره است.

رالواله)391 :6389 ،

موقعيت کشاورزي ـ تجاري قزوین در عصر
صفوي

گذشته از موقعمت مبتاز جغرافمایی ،رامپرو ی و
کشاو زی مساعد و پرحاص مننقة قزوین نمز از
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عوام

مهبی بور که سب

گشت باز گانی و

تجا ح قزوین ،هبننان پس از انتقاپ پایتخت به
اصوهان ،پر ونق باقی بباند .ر حقمقت پایههای
روگانة اقتصار راخلی رو ة صووی بر اساس
گلهرا ی و کشاو زی استوا بور .قبای

رست میآید که باردا ان به شهر منتق میکنند».
شا رن)596 /2 :6369 ،
از جبله اقال صار اتی قزوین ر رو ة صوویه
انگو و محصوالح وابسته به انگو بور که ر

ترکبن

رو ة پس از انتقاپ پایتختی نمز هبننان واج

گلهچران بورند سمو ی )616 :6311 ،و با توجه

راشت .سماحان خا جی به این امر اشا ه راشتهاند.

به وجور ترکبنها ر شهر قزوین ،گلهرا ی برای

به گزا ش شا رن« :بهترین انگو شاهانی که

قزوینیها نمز مصداق راشته است .ر این استا،

رانههای آن شوا

طبعاً گوشت و لبنماح از جبله ر آمدهای آنان

قزوین بهرست میآید .این نو انگو

بهشبا می فته است؛ چرا که وجور مراتع و

میکنند و بهسراسر ایران میبرند ...انگو شاهانی

قزوین این امر ا

از شاخههای جوان ز بهرست میآید .این تابها

محصوالح کشاو زی ر اطرا

و به وشنی ز میماند ر
ا کشبش

امکان پذیر میساخت .چنان که ملکم گوته است:

ر تبا مدح تابستان ،بیآنکه از آ

اهالی قزوین ساپهای ر از ر آن صوحاح جانو ان

برابر تابش گرمای شدید خو شمد مقاومت

خور ا چراندهاند ملکم .)366 /2 :6383 ،شا رن

میکنند ...موهای قزوین هبه زممنی است و

نمز بر این قضمه اشا ه راشت که ر مراتع اطرا

باردا ان برای آنها آالچمق ر ست نبیکنند و پایه

شهر ،مههای گاو و گوسوند میچرید و فربه

و ستون برپا نبیرا ند» هبان .)598 :وی ر جای

میشد ،سپس گوشت و لبنماح حاص از آنها به

ریگر ر مو ر ر ختان انگو مینویسد« :انگو

شهر حب

بهره یابند ر

میگررید شا رن.)596 /2 :6369 ،

قزوین از نظر لنافت و شمرینی و ر شتی

احتباپ صدو آنها به شهرهای ریگر نمز وجور

بیهبتاست و من به عبر خور و ر سراسر جهان

ترکبنان با گلههای خور

بهخوبی آن ندیدها  .ر نواحی این شهر پس از

به آبارانی شهر مدر می ساندند ،و ر کا فراهم

شکستن صولت سرما ،هوا کامالً گر میشور ،نه

راشته است ،بدین ترتم

آو رن وسای حب و نق کاالها سهبی راشتند.

با ان میبا ر و نه کسی موستان ا آ

میرهد .با

عالوهبر این ،وجور باغهای حواشی شهر،

وجور این ر ختان انگو به با مینشمنند و

محصوالتی ا برای صدو عر ه میکرر؛ البته

شمرینترین و لنمفترین انگو ها ا میرهند».

گرچه قزوین ر جلگهای نسبتاً خش

قرا راشت

و نسبت به شهرح و عظبتش باغ و بستان زیار

هبان)818 :
احبد ازی ،مو خ قرن یازرهم ،نمز اجع به

نداشت ،اما به گوتة شا رن ،علی رم کبمابی آ ،

باراح و مموههای قزوین گوته است« :از ررای

هبهگونه ا زاق و خوا و با ر این شهر بسما

رنما معاملة باراح انگو آنجاست که ر سالی زیاره

زیار و فراوان میباشد« ،چه آباریهای اطرافش
را ای آ

فراوان و زممن حاصلخمز میباشند .ر

باغهای بز گ و مستعد آنها انوا و اقسا مموه به

از ی

مرتبه آ

نبیخو ر و از مموهها انگو

شاهانی و خربزه و فستق [پسته] نم

میشور»

ازی .)6366 /3 :6368 ،اولما چلبی سماح بز گ

باقرعلی عادلفر ،زهرا علیمحمدی :اوضاع اقتصادی و تجلری قزوین عهد صفوی (در دورة پس از پایتختی)

ترب که ر نمبه های قرن یازرهم هجری از

خا
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خور ا راشت هبان .)669 :کا ی قزوین

شهرهای ایران ریدن کرر  ،نمز از «انگو آبدا و

ا ،ر کنا چند شهر ریگر ،از نواحی پسته خمز

آلوی خوشخوا » شهر قزوین یار کرره است اولماء

ایران رانسته است هبان .)668 :سال

قزوینی،

چلبی .)315 /9 :6369 ،هبننمن پرروالماز به

شاعر قرن یازرهم ،نمز بن شعر «خوش پسته بوَر

ر ختان تاب قزوین اشا ه کرره و گوته است که ر

ریا قزوین و جاوند »)893 /2 :6366 ،به این امر

آنجا تعدار زیاری تاب هست که بدون راشتن

اشا ه راشته است .تاو نمه ر سور خویش به قزوین،

تکمهگاهی گسترره شدهاند و انگو ی میرهند که

بمشتر از نصف شهر ا باغ ریده بور .این سماح

را ای شمرینی منبوعی است .این تابها ا ر

فرانسوی که چندین با به ایران ر رو ههای

هنگا زمستان با خاب میپوشانند تا آنها ا از سرما

سلننت شاه عباس رو  ،سلمبان و سلنان حسمن)

محووی نگاهرا ند .نامههای شگوتانگمز،

سور کرره ،ر مو ر نبای شهر قزوین و ا ا ی آن

و بر

گوته است« :بمشتر از نصف شهر باراح است ...ر

)66 :6369
نمز

ا ا ی قزوین پسته بهعب میآید .ر خت آن بز گتر

عالوهبر صار اح خور انگو  ،از آن شرا

تهمه میشده است .منع اسال ر مو ر نوشمدن

از ر خت گرروی ره روازرهساله نبیشور و پسته

شرا

هر از چندگاه عایت میشد .شرا

بهطو

عبده بهوسملة یهوریان و ا امنه تهمه میشد و
بهمقدا زیار مو ر مصر
شرا

هبوا ه ر

ر با یان قرا میگرفت.
مافتهای رولتی نوشمده

مث انگو خوشهرا است ».تاو نمه)66 :6311 ،
پرروالماز ،ر گزا ش سور خویش ،اجع به
ر ختان اطرا

قزوین چنمن نوشته است :اطرا

شهر ا ر خت پسته کاشتهاند و این ر ختان بسما

میشد و برخی شاهان ظرفمتی افسانهای ر نوشمدن

تنومند گشتهاند نامههای شگوتانگمز.)66 :6369 ،

آن راشتند سمو ی .)618 :6311 ،مسلم است که

شا رن نمز گوته است :ر این شهر پسته خو

به

انگو قزوین بهترین نبونه برای تهمة آن بهشبا

با مینشمند شا رن )598 /2 :6369 ،و ر جای

می فته و یکی از موا ر ر آمد مرر قزوین بوره

ریگری پستة قزوین ا ر شت تر از پستة سو یه

است .شا رن بر این امر تثکمد کرره است« :شرابی

شبرره و چنمن گزا ش راره است :مرر پسته ا

که از این نو انگو میسازند ،مررافکنترین و

خا یا بوراره و نب سور میخو ند و بمشتر با

قویترین و خوشبزهترین شرا های گمتی است»
شا رن .)598 /2 :6369 ،کا ی نظر ریگری
اجع به شرا

رذای عصرانه مصر

میکنند و آن جا که شرا

هست پسته نمز حا ر هست هبان .)621 :تقا ا

ر قزوین را ر .به گزا ش وی ،ر

برای این محصوپ چنان زیار بور که به ارعای

قزوین] انگو بهحد وفو

تاو نمه پستة ایران ا تا هندوستان هم میبررند .این

این نواحی [اطرا

وجور را ر ،اما وستائمان طرز تهمة شرا

خو

و

نگهدا ی آن ا بلد نمستند ».کا ی)13 :6383 ،
محصوپ «پستة قزوین» یکی ریگر از کاالهای
مهم صار اتی ایران به خا ج بور و شهرح و بازا

پسته ر ممانة قزوین و سلنانمه بهعب

میآمد

تاو نمه .)311 :6311 ،بنابراین ،فروش پستة قزوین
چه ر راخ کشو ر شهرهای ایران ،و چه صدو
آن به خا ج کشو واج گستررهای راشته است.
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از مشاهداح اولئا یوس از قزوین پمداست ر
بوره،

باری که ر مقاب کاخ سلننتی شاه طهباس

نصوی از بلقمس الزمانی جنت مکانی والده نوا
کل

آستان علی است» منجم یزری.)399 :6311 ،

ر ختان سم  ،گالبی ،هلو ،ز رآلو ،انا  ،بارا و

این موقوفاح ،ر مقایسه با شهرهای ریگر ،بمشتر بور

وجور راشته است

هبان396-399 :؛ باستانی پا یزی-619 :6368 ،

اولئا یوس .)655 :6389 ،ر سماحتنامة اولماء

 .)616بدین ترتم

مشاهده میکنمم که موقوفاح

چلبی نمز به گالبی ،انگو  ،آلو ،بارا  ،شوتالو و

حاص از محصوالح شهری ،چون قزوین و کاشان،

قزوین اشا ه شده است اولماء

اگر بمشتر از پایتخت آن وز یعنی اصوهان نبوره

چلبی .)315 /9 :6369 ،کشاو زی و باردا ی از

باشد ،کبتر نمز نبوره است .و این حاکی از آن است

جبله شغ های وستائمان قزوین بهشبا می فته و

که قزوین از جبله شهرهایی بوره که ر آن

ر آمد عبدة آنها از این طریق بوره است.

کشاو زی و باردا ی ونق راشته است.

ر ختانی از این قبم

هندوانه خو

ونق کشاو زی و محصوالح قزوین،

ر با

حتی پس از انتقاپ پایتختی ،هبمن بس که بمشترین
ر آمد وقوی ا به خور اختصا

راره بور .به گوتة

جالپ الدین منجم یزری ،شاه عباس ثوا
از موقوفاح ا بهترتم

حاص هر ی

مصر
به یکی از

اجدار و بستگان خور ،مشروط بدان که به شخص
وی و اجدارش خمانت و بدی نکرره باشند،
اختصا

راره بور و نمز مینویسد که متولی هر

قسبت از موقوفاح براتی به مهر امامی که امالب
وقف او شده بور ،به نا شاه عباس مینوشت و
شاه که متولی تبا موقوفاح بور ،اجازة پرراختن
وجه براح ا صار میکرر .او مینویسد:
«از با

مستغالح قزوین و کاشان و بعضی از

محاپ اصوهان ی

هزا و پانصد و چه و نه تومان

وقف حضرح اما الثقلمن ،علی بن ابی طال
سالمه علمه و ثوابش از نوا
اسبعم

و

علممن آشمانی شاه

ما ی انا اهلل برهانه است .از بابت

محصوالح قزوین و کاشان و بعضی محاپ اصوهان
ی

هزا تومان وقف حضراح خمرالنسا بنت

البصنوی ،زوجة علی البرتضی فاطبه الزهرا
علمهاالسال  ،که نصف ثوا

آن از نوا

علمه عالمه و

استمرار رونق تجاري و بازرگانی قزوین پس از
انتقال پایتخت

رو موقعمت مهبی که ر صوحاح پمشمن مو ر
بحث قرا گرفت موقعمت مبتاز جغرافمایی و
کشاو زی) ،تثثمر مستقمبی بر استبرا

ونق

تجا ی قزوین نهار .یکی از مهمترین نبورهای این
استبرا

ونق تجا ی ،بازا قزوین بهمثابة قل

اقتصار و باز گانی این شهر بور .او ا بازا
قزوین ر گزا ش سورنامههای سماحان و سومران
انعکاس یافته است .یکی از اعضای همئت هبراه
برار ان شرلی که چندماه قب از انتقاپ پایتخت ،ر
قزوین حضو راشت ،ر سورنامهاش ر مو ر
بازا قزوین نوشته است« :ر وس

شهر قزوین

جایی هست که بازا مینامند و به طرز بازا های
لندن ساخته شده ،اگرچه به آن قشنگی نمست .ر
اینجا هر قسم تجا رکان را ند ...ر وس

این

بازا  ،سکومانندی ساختهاند که شش ستون را ر و
بهقد چندین ر
اسبا

عرا و طوپ و بر وی آن

تزئمناح و سایر امتعه میفروشند ».شرلی،

)51 :6368
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کاتف تاجر زمانی که از قزوین میگذشته

کاالها ا میفروختند؛ آن مح با قالیهای قمبتی

است ،بازا قزوین ا پربا ریده و آن ا چنمن ثبت

پر از شتههای طال و نقره و ابریشم ،بهطرز

نبوره است :ر قزوین انوا خو اکیها و سبزیها

باشکوهی تزیمن شده بور و کرسی شاه ر وس

به بازا بور کاتف .)19 :2531 ،هبننان که

جای راشت .سمو ی)669 :6311 ،

رالواله نمز مغازهها ا پر از خو اب و پوشاب و

قا ی احبد قبی نمز ،ر خالصفﺔ التوا یخ ،ر

کاالهای مختلف یافته بور رالواله.)232 :6389 ،

وصف بازا قزوین شعری سروره است .این

شا رن نمز که ر رو ة شاه عباس رو از قزوین

سروره مربوط به رو ة شاه طهباس

اوپ بوره که

ریدن کرره بور ،مهمترین عایدی اهالی قزوین ا

ر آن چشمانداز بازا قزوین ا به تصویر کشمده

و فروش مقاریر زیاری از موار خو اکی

است .این تصویر مبکن است برای رو ههای

مصر

مازار بر مصر

اهالی گزا ش میرهد؛ و ا افه

بعدی نمز پایدا مانده باشد:

میکند که این امر ر مواقعی خ میرهد که

زک هَر صنف مرر و مع و شریف

ر با یان به طو فصلی ر قزوین اقامت را ند ،ر

جدا بسته آیمن بهطرزی لنمف

رمر این صو ح چون این کاالها ر ایاالح و
والیاح ریگر خریدا نداشت بدون استواره میماند
و تباه میشد .شا رن)566 /2 :6369 ،
صاح

خلدبرین ،به فراوانی و ا زانی اجناس

و حبوباح و وفو مثکوالح و منعوماح ر شهر
قزوین ،ر زمان شاه عباس رو  ،اشا ه کرره که از
سایر بالر امتماز تبا راشته است واله قزوینی،

جواهر فروشان بهصد زی
بماویخته
بههر

و فر

شدههای
نهاره

سو

گهر
خنجری

کبر

مرصع به قمبت ترین جوهری
نهاره زهر سوی شبشمر و تاج
که هر ی
به

رکان

عالبی
از

نقاش

ا خراج
هر

طر

کشمده پری چهرهای چند صف

 .)525 :6389اولماء چلبی ر سماحتنامه خور نمز به

بهجایی

فراوانی نعبتها و به وفو محصوالح و مثکوالح

ز هر گونه خت و ز هر ساز بور به

آن مننقه اشا ه کرره است اولماء چلبی/9 :6369 ،

نگ

 .)315مشاهده میشور که نظر ی
مشاهداح ی

مو خ راخلی و

سماح خا جی ر با ة وفو نعباح

ر شهر و بازا آن هبانند هم است .منوا ینگ که
ر زمان شاه عباس اوپ از بازا قزوین ریدن کرره
است ،بازا قزوین ا سهبرابر بازا بو س لندن
میبمند که رکانهایی برای انوا تجا ح را ر و شاه
تخت مخصوصی ر آنجا را ر :ر وس آن مح
چمز گرری قرا راشت که با ی

کرسی که توس

شش ستون بر پا شده بور و وی آن البسه و ریگر

رکان

که
او

ماوای
مخب

بزاز
نگ

چو افالب بر وی هم

نگ

از آن اطلسش بور اند
که بور اطلس چرخ ر
بهرو ان

گروهی

به سرنا و طب

بور

نگ
رکان
آن

ش

فواکهفروش

و نومر و خروش

بدو پسته و لوز و امرور و سم
بهترتم
چو

و آیمن پذیرفته زی
کرر

نظر

بر

قد

بقاپ

چه رید  ،نهالی پر از با

و بر
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نهالی

که

شوتالواَش

با

زک هر سو هزا ش خریدا

بور

رالواله .)669 :6389 ،هبننمن تجا ح با عثبانی

بور

که عبدتاً شام ابریشم میشد ،از قزوین با انداز

قبی)568-565 /6 :6383 ،

اولئا یوس که ر ساپ 6953 / 6133ق) ر

اصلی ابریشم خز ) به تبریز و سپس ا ز و ر
آناطولی ا ساپ میگشت تجا ح ر جهان اسال ،

قزوین بور ،تصویری از بازا های شهر و و ع

 .)68 :6380ر تثیمد ونق تجا ح ر قزوین ر

اقتصاری آن پس از پایتختی ا ائه میرهد .او پس

زمان شاه عباس و فت و آمد تاجران به آن،

از توصمف بازا

کوچههای

قزوین که «ر

فلسوی به استنارگزا شی از توماس هربرح که ر

سرپوشمده واقع بور» میگوید که ر آن «تجا ح و

ساپ  6931به ایران آمد،بمان می کند که هبزمان با

میگرفت و انسان

و ور وی به قزوین ،چه با شتر تنباکو نمز به

میتوانست ر مقاب پرراخت پوپ کم ،اجناس و

قزوین وا ر شد ،مالکان آن نبیرانستند که شاه

کاالهای مختلوی بخرر .ر آنجا بور که من چند

و ور تنباکو ا قدرن کرره است ،صاحبان تنباکو ا

عدر سنگ فمروزه که از نمشابو و بهمقدا کم از

بهسختی تنبمه کرره و محبوالح آن چه شتر ا

عباسی برابر با

ر چاهی یختند و آتش زرند فلسوی:6396 ،

هشت گروشن 6و یا حداکثر نمم تالر خریدا ی

 .)286 /2این گزا ش اگرچه تلخ است ،اما و ور

کرر  ....هبمن طو انسان میتوانست یاقوح یا لع

تاجران با این هبه تنباکو به قزوین حاکی از ونق

معامالح بسما ی انجا

فمروزکوه میآو رند با پرراخت ی

ا نمز با پرراخت پوپ اندکی بخرر ».اولئا یوس،
)655 :6389
عالوهبر توسعه و

بازا و تجا ح ر قزوین آن زمان میباشد.
قزوین از راشتن معدن نمز بیبهره نبوره است.

ونق بازا

قزوین ،از

از جبله معارن و کانی که میتوان برای قزوین

جنبههای ریگر نمز تجا ح و باز گانی قزوین ر

برشبرر ،کان مس بور که ر حوالی قزوین فراوان

نمبة رو عصر صووی هبننان ونق و واج خور

یافت میشد .این نو مس سخت بور و برای اینکه

ا استبرا بخشمد .فلو ننو رپ نمنو خسوس ر

نر تر و چکش خو تر شور ،به نسبت ی

قسبت

اوای سدة یازرهم هجری /هودهم ممالری تثکمد

مس ژاپنی یا سوئدی و بمست قسبت مس ایرانی

میکند قزوین مرکز تجا ی مهبی است و ر آنجا

ترکم

و از آن چمزهای مختلوی ساخته میشد

تعدار بیشبا ی فرش ابریشبی و قالیهای ز بوت

شا رن .)632 /2 :6369 ،پس مس ،عالوهبر اینکه

وجور را ر اشپولر .)368 :6389 ،چناننه از گوتة

از موا ر صار اتی قزوین بهشبا می فت ،از

ابریشم

آن زمان حکایت راشت.

رالواله برمیآید ،عبو کا وانهای حام

صنعت قزوین ر

گمالن از قزوین بهسوی کاشان و شهرهای مرکزی

بهرهبررا ی از این معدن ظاهراً کا برر زیاری نمز

ایران ،بدون تررید زممنة برپایی کا گاههای بافت

راشته است؛ چرا که به گزا ش شا رن ،ر

منسوجاح ابریشبی ا ر قزوین فراهم میآو ر

آشپزخانه و بر سر سورة ایرانمان ظرو

آهنی و

ویی و برنجی وجور نداشت و کلمة وسای پخت
 ، Groschen . 6سکه متداوپ ر فرانسه و آلبان قدیم.

و پزشان از مس بور هبان .)889 :با توجه به زمان
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حضو شا رن ر ایران ،به زمان بهرهبررا ی از این

نواحی آن وسمع و حاصلخمز بوره و بهخوبی آبما ی

معارن نمز میتوان پی برر .قزوین از معارن آهن نمز

شده ،چمزی نداشته است .چون رهقان و زا

برخو را بوره که به شهرهای ریگر صار میشده

بورهاند ،محصوالح آنها گند و جو و حبوباح بوره

است .به وایت تاو نمه ،آهن و فوالر از قزوین و

است .چون گلهها راشتند ،پشم نمز عالوهبر

خراسان بهمقدا کثمر میآو ند ،اما آهنش بهخوبی

محصوالح آنها بوره و تبامی به قزوین و قم حب

آهن اسپانما نبیشور تاو نمه .)319 :6331 ،شا رن

میشده است» اولمویه .)18 :6366 ،او ا رار و

ر سورنامهاش از رانهای بهنا «تخم قزوینی» اسم

ستد ر قزوین آن رو ه بسما بهتر از تهران بوره که

برره که ر صنعت چر سازی بهکا می فته است.

محصوالتش برای فروش به قزوین آو ره میشده و

بهقوپ وی« :این رانهها ر شتتر از تخم خررپ و

این امر مرهون موقعمت خو

تجا ی قزوین بوره

سخت و سوت است و اگر این تخم ر رسترس

است .هبننمن بخشی از محبولة یواس که از

رباران نباشد ،جای آن تخم خررپ بهکا میبرند».

آسمای مرکزی به قزوین میآمد ،از این شهر به

شا رن .)882/2 :6369 ،بنا به شواهد مصنوعاح

حل

صار و یا از اه ر یایی بند عباس بهجاهای

چر ایران به هند و عثبانی و ریگر کشو های

ریگر فرستاره میشد فریر .)266 :6389 ،از ریگر

هبجوا ا ساپ میشده است .هبانجا)

محصوالح صار اتی قزوین ،پشم یا کرب شتر بور

هبننمن محصوالتی چون :انوا

خشکبا ،

که بهترین انوا آن ر قزوین و کرمان بهرست

ترشمجاح ،مرباجاح ،خرما ،شرا  ،عرقهای

میآمد .شا رن)093 /2 :6369 ،

گماهی ،چر سارری و  ،...که از ایران به مسکو

باز گانی قزوین حتی ر

صار می شده شا رن ،هبانجا) ،محتبالً از قزوین
ر میشده است .خور قزوینیها نمز با سواح
ر یای خز

حکومت صووی ،یعنی پس از سقوط اصوهان
توس

افغانان ،هبننان برقرا بور؛ زمانی که

ملکم:6383 ،

افغانان ر قزوین نمز نوور یافتند و سمداپ خان از

 .)366/2به گزا ش محبد ابراهمم نصمری،

جان

آنان بر قزوین حکومت راشت ،لواشو ،

تا یخ نگا رو ة شاه .سلنان حسمن ،تجا ی از

سررا

وس ،نامهای به سمداپ خان نوشت و خبر

کررستان برای فروش ورن وانة قزوین بورند.

رار که باز گانان آنجا میتوانند مانند وزگا ان

این تجا که ر ساپ  6696عاز قزوین بورند،

پمشمن با گمالن رار و ستد و مناسباح باز گانی

اگرچه بهرالیلی موفق به تجا ح ر قزوین نشدند

راشته باشند فلو  .)20 :6316 ،هبننمن شایع بور

نصمری ،)628 :6363 ،اما اهبمت قزوین ا ر امر

ممرزا ا برای عقد

باز گانی ر

تجا ح راشتهاند

رو ة ارتشاش

این رو ة زمانی نشان میرهد.

که سررا

وس ،طهباس

قرا راری به گمالن رعوح کرره است .طهباس

محصوالح شهر تهران نمز ر رو ة صوویه برای

مای به انجا رارن این کا بوره اما مشاو انش او

فروش به قزوین آو ره میشد .به گزا ش اولمویه

ا از انجا آن بازراشتهاند هبانجا) .بنا به اسنار

«ر ایا صوویه شهر تهران چون از سر اه کا وانمان
بهکنا بوره ،مزیتی رمر از اینکه حوزه قلبرو و

مکاتباح ایران و وس ،تاجران قزوینی بسما ی ر
این زمانها ر

اصوهان حضو

راشتند .طبق
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ف کنسوپ پتر اوپ ،که ر

و فرور زیاری راشت ،اما از نظفر اقتصفاری تقریبفاً،

گزا ش سمبون آو امو

زمان تهاجم افغانها به اصوهان ،ر قزوین حضو

رو ة فتففرح کوتففاه از مففرگ شففاه

بففهجففز یفف

راشت ف باز گانان قزوینی حا ر ر اصوهان به

طهباس

خانوارههای خور نامه فرستارند که ریگر منتظر آنها

را ای و عمت اقتصاری پایدا و مناسفبی بفور .ر

نباشند و از خویشاوندان خور عوو و بخشایش

حقمقت قزوین یکی از مهفمتفرین شفهرهای ایفران

خواستند و نوشتند که ر اصوهان نصف جبعمت

عصففر صففووی بففور کففه ر رو ة پففایتختی بففه اوج

از گرسنگی مرره و ما هم انتظا چنمن مرگی را یم.

توسعه ،ونق و آبارانی خور رست یاففت .پفس از

ایران و وسمه از صوویه تا

حدور چها رهه ،پفایتختی از قفزوین بفه اصفوهان

اسناری از واب
قاجا )82 :6386 ،

هبه موا ر مذکو نشان میرهد که قزوین حتی

اوپ تا وی کا آمدن شفاه عبفاس اوپ)،

منتق شد ،پس انتظا می فت ،ونق و آبارانی این
شهر به زوری از ممان بفرور .چفرا کفه بفدیهی بفور

ر واپسمن ساپهای حکومت صووی یکی از

مرکزیت سماسیک ی

ثروتبندترین شهرهای ایران بوره است .ژان اوتر

مالحظه ای ر توسعه و ونق آن شفهر مفؤثر واقفع

فرانسوی که ر این زمانها به ایران آمده بور ،بر

شور و ر نتمجه از مرکزیت افتارن آن نمز به هبفان

این قضمه ارعان راشته و گوته است :ر رست

ممزان ر زواپ آبارانی آن شفهر اثرگفذا باشفد .امفا

راشتن این شهر پس از سقوط اصوهان ،برای شاه

نتایج بهرست آمفده از ایفن مقالفه ،نشفان مفیرهفد

بسما ا زنده بور چون هم بز گ ،هم

گرچه با انتقاپ پفایتختی از قفزوین بفه اصفوهان ،از

ثروتبند و هم پرجبعمت بور اوتر.)662 :6313 ،

اهبمت سماسی ایفن شفهر بفهممفزان قابف تفوجهی

با اینکه اولئا یوس و شا رن جبعمت قزوین ا ر

کاسته شد ،اما بنفابر علف و عوامف ریگفری ،ایفن

رو ة شاه عباس رو یکصد هزا نور تخبمن زره

انتقاپ تثثمر منوی چنفدانی بفر اهبمفت اقتصفاری و

بورند شا رن591 /2 :6369 ،؛ اولئا یوس:6389 ،

ونق تجا ی و باز گانی قزوین ننهار و ایفن شفهر،

 )659و این ر برابر گزا ش ا وجبمگ بماح که

پس از انتقاپ پایتخت ،هم هبننان به ونق تجا ی

جبعمت قزوین ا ر زمان سلنان محبد خدابنده

و باز گانی خور ارامه رار.

طهباس

شهر میتوانست بهممزان قابف

بمش از  359هزا نور برآو ر کرره بماح:6338 ،

این تداو و پایدا ی ر و عمت مناس

 ،)16ر حد قاب مالحظهای کبتر است؛ با اینحاپ

اقتصاری و تجا ی شهر قزوین ،بمش از هبه

جبعمت آن نسبت به خملی از شهرهای آن رو ه

اصلی بور :اوپ سابقة پایتختی

بمشتر بوره است.

معلوپ سه عام
ایران ،رو

موقعمت مبتاز جغرافمایی و سو

موقعمت مساعد کشاو زی .ر واقع ،موقعمت برتر
نتيجهگيري

اگففر بخففواهمم از مجبففو مباحففث گوتففه شففده
نتمجه گمفری مشخصفی راشفته باشفمم ،بایفد گوفت
گرچه قزوین ر عصر صوویه از نظر سماسفی ففراز

قزوین ،بهعنوان گذ گاه شباپ -جنو

و شرق ف

رر  ،آن ا پس از رو ة پایتختی نمز ،از نظر
اقتصاری و تجا ی جزو شهرهای مهم رو ة صوویه
قرا رار .از این نظر ،شهر بهعنوان ی

پایگاه تجا ی،

باقرعلی عادلفر ،زهرا علیمحمدی :اوضاع اقتصادی و تجلری قزوین عهد صفوی (در دورة پس از پایتختی)

مرکز معاملة کاال و تجا ح بمنالبللی بور .صدو
کاالهای جنو

ایران ،چون خشکبا به وسمه،

کاالهای آسمای ممانه هبنون یواس به حل  ،و
ابریشم گمالن به شهرهای مرکزی و نمز کشو
عثبانی ،هبه از طریق قزوین بوره است .هبننمن
وفو محصوالح کشاو زی ،باردا ی قزوین ا ر
این رو ه سرآمد کرره بور .قزوین بهترین پسته و
انگو ا برای صدو عر ه میراشت .با وجور مراتع
قزوین ،گوشت و لبنماح

فراوان ر نواحی اطرا
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اصفففوهانی ،محبدمعصفففو بفففن خفففواجگی .)6318
خالصفﮥالسمر ،تا یخ وزگا شاه صوی صووی .زیر
نظر ایرج افشا  .تهران :علبی.
اوتر ،ژان  .)6313سورنامه .ترجبة علی اقبالی .تهفران:
جاویدان.
اولماء چلبی ،محبد ظلی ابن ر ویش

.)6369

سماحتنامه سی .ر رنجی جلد .طابعی احبد جورح.
اقدا منبعه سی .ایل

طبعی .استانبوپ.

اولمویه ،گمو آنتفوان  .)6366سفورنامة المویفه ،تفا یخ
اجتباعی-اقتصاری ایفران ر رو ان آرفازین عصفر

حاص از مههای چراگاهها به شهر عر ه میشد و

قاجا  .ترجبة محبدطاهرممرزا .تصفحمح رالمر فا

آن ا از و ور این نو اقال از شهرهای ریگر بینماز

و هرا  .تهران :اطالعاح.

میکرر .بازا های قزوین ر این رو ة زمانی بهفراوانی
اجناس و ا زاق معرو

بور و هر نو محصولی ر

اولئا یوس ،آرا  .)6389سورنامه .ترجبة احبد بهپو .
تهران :ابتکا نو.

آنها یافت میشد و این حاکی از آن است که قزوین

باسففتانی پففا یزی ،محبففدابراهمم  .)6368سماسففت و

یکی از شهرهای پرر آمد آن رو ه بوره است .از

اقتصار عصر صووی .چفاپ اوپ .تهفران :انتشفا اح

سوی ریگر معارنی چون آهن ،فوالر و مس ر
قزوین بور که عالوهبر فع نماز راخلی ،به شهرهای
ریگر نمز صار میشد.

بمففاح ،ا وجبمففگ  .)6338رون ژوان ایرانففی .ترجبففة
مسعور ج نما .تهران :بنگاه ترجبه و نشرکتا .
تاو نمه ،ژان باتمست  .)6331سورنامه .ترجبة ابوترا
نو ی .با تجدید نظر کلی و تصفحمح رکتفر حبمفد

منابع

اسکند بمگ منشی ترکبان  .)6359تا یخ عالمآ ای
عباسی .جلد .2تصحمح ایرج افشا  .چاپ رو .
تهران :اممرکبمر.
اسناری از واب ایران و وسفمه از صفوویه تفا قاجفا ،
ترجبة حمم مسلبانمان قباریانی و بهروز مسلبانمان
قباریانی .ویفرایش و تو فمحاح حسفمن احبفدی.
مرکففز اسففنار و تففا یخ ریپلباسففی وزا ح امففو
خا جه) .تهران.6386 :

اشپولر ،برتولفد  .)6389تفا یخ ایفران رو ة صفوویان،
«قالمبافی و نساجی» .پژوهش از رانشفگاه کببفریج.
ترجبة یعقو

صویعلمشاه.

آژند .تهران :جامی.

شمرانی .تهران :کتابخانة سنایی.
تجا ح ر جهان اسال  .جبعی از مؤلوان .تهران :نشر
کتا

مرجع.6380 .

رالواله ،پمترو  .)6389سورنامه .ترجبة شعا الدین
شوا ،تهران :علبی فرهنگی .چاپ چها .
ازی ،اممناحبد  .)6368تذکره هوت اقلمم ،تصحمح و
تعلمقففاح و حواشففی محبد ففا طففاهری .جلففد.3
تهران :سروش انتشا اح صدا و سمبا).
سمو ی ،اجفر  .)6311ایفران عصفر صفووی .ترجبفة
کامبمز عزیزی .تهران :انتشا اح سحر .چاپ رو .
شا رن ،ژان  .)6369سورنامه .ترجبفة اقبفاپ یغبفایی.
چاپ اوپ .تهران :توس.
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شرلی  .)6368سورنامه برار ان شرلی .ترجبة آوانس.
بهکوشش علی رهباشی .چاپ رو  .تهران :نشر

محبدصارق هبایونورر؛ تهران :کتابخانة ملی ایران.
کا ی ،جوانی فراننسکو  .)6383سورنامه .مترجبفان

بهرید.

طاهری ،ابوالقاسم  .)6383تا یخ سماسفی و اجتبفاعی
ایران .تهران :علبی و فرهنگی .چاپ چها .

فریر ،انلد  .)6389تا یخ ایران رو ة صوویان،
«تجا ح ر رو ة صوویان» .پژوهش از رانشگاه
کببریج .ترجبة رکتر یعقو

آژند .تهران :جامی.

فلسوی ،نصراهلل  .)6396زندگانی شاه عباس اوپ.
تهران :رانشگاه تهران .چاپ چها .

فلو  ،ویلم  .)6316اشر

کاتف ،فدح آفاناس یفویچ  .)6351سفورنامه .ترجبفة

افغان بفر تختگفاه اصفوهان.

ترجبة ابوالقاسم سری .تهران :توس.
فمگوئروا ،رن گا سما رسملوا  .)6313سورنامه .ترجبفة
رالمر ا سبمعی .تهران :نشر نو.
قزوینففی ،ابوالحسففن  .)6316فوایدالصففوویه .تصففحمح
مففریم ممففر احبففدی .تهففران :مؤسسففة منالعففاح و
تحقمقاح فرهنگی.
قبی ،قا ی احبد بفن شفر الفدین حسفمنی .)6383
خالصفﮥالتوا یخ .جلد  .6تصحمح احسفان اشفراقی.
چاپ رو .تهران :رانشگاه تهران.

عباس نخجوانی و عبدالعلی کا نگ .تهران :علبی و
فرهنگی.
ملکففم ،سففرجان  .)6383تففا یخ ایففران .ترجبففة ممففرزا
اسباعم حمرح .جلد .2تهران :سنایی.
منجم یزری ،مال جالپ الفدین  .)6311تفا یخ عباسفی.
بهکوشش سمفاهلل وحمدنما .تهران :وحمد.

نامه های شفگوت انگمفز کشمشفان فرانسفوی ر رو ان
صوویه و افشا یه) .ترجبة رکتفر بهفرا ففرهوشفی.
تهران :مؤسسة علبی اندیشة جوان.6369 .

واله قزوینی ،محبدیوسف  .)6382خلدبرین ،ایران ر
وزگا شاه صفوی و شفاه عبفاس رو  .بفهکوشفش
محبد ا نصمری .تهفران :انجبفن آثفا و موفاخر
فرهنگی .چاپ رو .

و جاونففد ،پرویففز  .)6366سففمبای تففا یخ و فرهنففگ
قزوین] .بیجا[ ،نشر نی.
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