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  ملخص البحث 

ٕحتواحدى اقطاب اقتصاد الدولة الصفویة حینذاك ،تعد مدینة یتناول ھذا البحث  البحث وا

لمحة للمنطقةمنموقع ومناخوتضاریسالستنتاجأھمیةذلكفیالنشاطجغرافیةللمدینةعل لم تكن ف، التجار

استطاعت ان تنشط على نحو لكن الفعالیات االقتصادیة ولم تحض بأھمیة دینیة تمثل بقعة مقدسة 

ً ،فكانت ذا اھمیة تجاریة ومحطة رئیسیة لتجمع كافة البضائع التجاریة من جمیع المدن  واضح تماما

وأبرزھا الحریر، ھذا المنتج الذي شكل البضاعة الرئیسیة والمربحة للحركة التجاریة مع كثیر من 

وتحتوي اسواق تبریز على األقمشة الصوفیة والنسیج والسجاد التي البلدان وانعاش تجارة الدولة ، 

التجار بتصدیرھا لیست فقط في داخل البالد وانما الى روسیا والھند والصین والى اوربا ،من یقوم 

تسلیط الضوء على تصنیف الحرف والصناعات اعتمادا على معایر الجھة الممولة  دون اغفال 

للنشاط وطبیعة المواد المستخدمة فیھ ، ومحاولة لرصد التطور الذي شھدتھ الحرف والصناعات 

ا الى تحدید العوامل المتحكمة فیھ بقصد استجالء مظاھر انعكاسات االنشطة الحرفیھ على ارتكاز

  .المستویین االقتصادي واالجتماعي

االقتصادیة ، الموقع الجغرافي ، الحرف ،األوضاع األوضاع  االجتماعیة تبریز ،( الكلمات المفتاحیة 

  )واالسواق 

The jocial and Economic Conditions in the city of Tabriz in the Safavid 

                                                            1501-1722 

Summary  

          The research  deals with an important city in the safavid state. The 

research included ageographical view of the city as position, terlain and 

climate in order to know the importance of the activity trade . Iwas not the 

holly place but the economic activities describe by vivide clearly . It 

considers the main station to cooperate the goods from anywhere inorder to 

trade with many countries. The market of city includes woolen fabrics, 

Fabric and carpets,That it exports to Russia , china, India and Europe.  
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)Trades and Markets, Geographical Iocation,Tabriz, 

conditions,Economic conditions social(  

  المقدمة 

ً لكونھا نوتاتي اھمیة ھذه المدینة لمدینة تبریز  جوانب مھمةالبحث محاولة لدراسة ھذا  برزت ظرا

ً ومن ثم الدولة الصفویة عاصمة  ً حیاتیا ووسطا ، تأسیسھافي بدایة للتیمورین سابقا فقد كانت اطارا

 ً استوعبت لكون ھذه المدینة لتفاعل النشاطات االقتصادیة واالحتیاجات االجتماعیة لكافة المدن معاشیا

ً لوقوعھا كما ھو و،ممن یمتھنون التجارة  متعددةقجماعات وطوائف مختلفة تنتمي ألدیان واعرا نظرا

معروف في منطقة جغرافیة متمیزة ، ومع انماط المعیشة والعقلیة االقتصادیة لھؤالء التجار وألرباب 

ھذه المدینة أن تنشط على نحو واضح تماما  مع الدول األوربیةاستطاعت المھن وعالقاتھم الخارجیة

وان تضطلع بمسؤولیتھا كمركز اقتصادي بالرغم من انھا لم تشھد استقرار سیاسي مستمر لكونھا 

  .تعرضت الى عدة ھجمات من الدولة العثمانیة وما ترتب على ھذه الھجمات من تراجع اقتصادي لھا 

األقتصادي في تقصي الوقائع وبیان اھم مراحل النشاط  اعتمدت الدراسة على المنھج التاریخي عبر     

ً یمتدت مایقارب قرنلمدة الھا تجاري والزراعي الكافة المجاالت    .ین وعشرون عاما

ائمة المصادر والمراجع المعتمدة ، مباحث وخاتمة وقاربعة تضمنت الدراسة مقدمة وفي ضوء ھذا 

ً لدراسة تناولت  عقدة مواصالت مدینة تبریزمن خاللھ  غدتالذي الموقع الجغرافي والمناخ مدخال

، ومن ثم دراسة التركیبة األجتماعیة التي تمیزت بھا عن غیرھا من المدن االیرانیة التي التجارة

والبنیة العمرانیة للمدینة، ولم نستطیع منھا تتبع اثر العالقات االجتماعیة على تكوین االحیاء السكنیة 

المدن  كأحدفقد سلطت الضوء على تبریز  ،تناولت البنیة االقتصادیةتتوقف الدراسة عند ھذا الحد بل  

االقتصادیة وعلى االحداث التاریخیة التي تربط بوضوح بین االزدھار االقتصادي وبین النشاط 

واالدوار االقتصادیة التي لعبتھا مع التاكید على االسواق  وتطور العمراني الذي شھدتھ من خالل نشأة

ً بالمھن الیدویة والحرف فبالتجارة والصناعة والزراعة لم یعن ان اقتصاد تبریز  حسب وانما ایضا

لى االحداث الداخلیة والخارجیة التي تسبب في تراجع دورھا االقتصادي ا، ومن ثم التطرق التقلیدیة 

ً عن الكوارث الطبیعیة  عرضت لھ منتالمھم ، السیما ما   .ھجمات عثمانیة متكررة ، فضال

التي الیمكن االستغناء عنھا اھمھا  مجموعة من الكتب الفارسیة المتنوعةوحتمت الدراسة الرجوع الى 

ً تك ً كانوا تجارا من  ام مبعوثین من بعض الدول لمھمة سیاسیة ومانقلوه ب الرحالة االجانب سواءا

سیاحتنامھ اولیا (،وللتاجر الفرنسي شاردن ) سیاحتنامھ شاردن ( تفاصیل عن ھذه المدینة اھمھا كتاب 

، كما اعتمدت الدراسة على كتب فارسیة چلبىاولیا للرحالة العثماني ) قسمت آذربیجان وتبریزچلبى 
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بھروزعمرانى ینللمؤلف )بافتتاریخى شھر تبریز(مھمة التي افردت البحث بمعلومات دقیقة اھمھا كتاب 

نگ لمؤلفھ مینورسكى ، ونقلھ للغة الفارسیة  عبد العلى كار) تاریخ تبریز(، وسنگرىوحسین  اسمعیلى

ً عن مجموعة من البحوث والمقاالت باللغة الفارسیة    .، فضال

 لمدینة تبریز  التركیبة األجتماعیة والبنیة العمرانیةوالموقع الجغرافی:االول المبحث  -

 الموقع الجغرافي -

ً لمجموعة من العوامل اھمھا مساحة المدینة  یتباین اھمیة الموقع الجغرافي لكل مدینة من المدن تبعا

 سواحل وعالقتھالى المحیطات وما تمتلكھ من ومدى اطاللتھا على مناطق بحریة مفتوحة عھا،وشكل

ً عن مصادر التنوع الجیولوجي والمناخيمع مدن كبرى من عدمھ وما ینعكس  .لتضاریسياو ، فضال

،سوف نتناول اھمیة الموقع تبریز مدینة، ونحن بصدد زراعیة كانت ام صناعیةذلك على وجود الموارد

  .الجغرافي من خالل ھذه  المحاور 

، بل تمثل الحدود الشمالیة إلیران المحاذیة صى الجانب الشمالي الغربي إلیرانتقع مدینة تبریز في اق

ً عن انھ  استراتیجیةاھمیة  ھالموقع، وھذا ما یعطي ثمانیة وارمینیالكل من الدولة الع ال وتجاریة ، فضال

ً عن السواحل الغربی تبعد ً یعطي لھذه لبحر قزوینة والجنوبیة الغربیة كثیرا ً بحریا ، وبالتالي یمثل منفذا

ً لموقعھا ، )١(المدینة اھمیة في جوانب متعددة ویمكن تقسیم الطرق التجاریة لمدینة تبریز وفقا

الجغرافي الى ثالث طرق ، اولھا الطریق المؤدي الى اردبیل الواقعة شرق اذربیجان وغربھا من بحر 

قزوین المتاخم للحدود الروسیھ ثم الى شمان اما الطریق الثاني القوقاز، اما الطریق الثاني من الشمال 

  ).٢(رانونخجوان وصوالَ الى جورجیا الغربي عبر جالدی

ً عن امطارھا الغزیرةالتي ، اما بالنسبة لمناخ المدینة فمن ممیزاتھ انھ بارد طوال فصل الشتاء  فضال

: " عام الذي قدم الى ایران مناخھاالرحالة الفرنسي شاردن قد وصففي فصل الصیف ، وتقل نوعا ما 

اما بالنسبة لحیاة السكانالمعیشیة  ، طوال الیومالباردة  نقي ، وتنعم بھبوب الریاح  وھوائھابأنھ بارد 

وصفھا باولئاریوسالرحالة  وأیده في ذلك،)٣("  فكانت مترفة جدا،وھذا مالم اجده في ایة مدینة اخرى

 ً   .) ٤("شفي من األمراضییعتقد الكثیر من االیرانیین  كمامناخھا بأن " قائال

 ھذه المقومات الطبیعیة كلوومناخھا جغرافیة مدینة تبریزواھمیة موقعھا بأن نستنتج من ذلك الموجز 

ً  جعل لھامما االقتصادیةامكانیاتھا من  تعزز ً  ممیزدورا   .في نشاط حركة التجارة وازدھارھا وكبیرا

  .التركیبة األجتماعیة والبنیة العمرانیة لمدینة تبریز  -

في بدایة كبیر في الوجود التاریخي  تأثیرلھا  الصفویة كعاصمة اولى للدولة برزت مدینة تبریز

سواء ،استوعبت جماعات وطوائف مختلفة تنتمي ألدیان واعراف متعددة  لكونھا ،تكوینھا
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االرمن ھناك غیر المسلمین من و ،سنةالشیعة ومن الو، تركمانالفرس والمنكانوا

ً عن والجراكسةوالزرادشت ،   من برفقة التجار األجانب الیھاانتقلوا سبة قلیلة من الیھود الذین نفضال

نسبة ،وعدا ھذه الطوائف كان ھناك لممارسة مھنة التجارة ھا واستقروا فیكاشان ویزد وبغداد مدن 

ویتواجد فیھا من اتباع المذھب ،یمثلون االغلبیة السكانیة فیھا اما المسلمین فكانوا ،)٥(الغجرقلیلة من 

ویعتقد انھما العامل تھیمنان على المجتمع التبریزي ، اللتان ي فرقتین تسمى الحیدري ونعمتیالشیع

،إذ غالبا ما كانت تنشب خالفات  انذاكالحیاة االجتماعیة لمدینة تبریز  الضروري للمسیرة السلمیة في

ومزارعین الى تجار ینقسم فكان المجتمع التبریزي  من الناحیة االقتصادیةاما ، )٦( بینھما

  . )٧(وحرفیین

ان  الشك،واالجتماعیة ویظھر لنا من كل ذلك ان تبریز كانت تتمیز بتركیبة سكانیة معقدة من الناحیة 

الى موقعھا ة المعقدة التي تتمیز بھا مدینة تبریز عن غیرھا من المدن االیرانیة یعود التركیبه ھذ

  .الممیز الجغرافي

احصائیة دقیقة  توجدالفمر االن ، السكان لم تكن كما ھو األومن المعروف ان عملیة احصاء عدد 

ما ورد في كتب الرحالة والمؤرخین ما ھو إال و، حینذاك لسكان مدینة تبریز في العصر الصفوي 

كان الشیعة یمثلون  الف٣٠٠ اليیقدر بحوقبل قیام الدولة الصفویة ان سكان تبریز كاعداد تقریبیة ،فقد 

 الى ان عدد سكاناشار البعضحین في ، )م١٥٢٤- ١٥٠١(لي الشاه اسماعیل الحكم االقلیة فیھا حتى تو

االعداد السكانیة اخذت  ھذه ولكن ، الف ٣٦٠بحدود م ١٥١٤عام االحتالل العثماني قبل  مدینة تبریز

عند اعالن المذھب الشیعي مذھبا رسمیا للبالد واتباعھ اسالیب قسریة في نشر المذھب  بالتناقص

ً عن تكرار الھجمات العثمانیة . )٨(الشیعي دفعت بالكثیر منھم الى الھجرة داخل المدن االیرانیة  فضال

یعیة ما تعرضت لھ البالد من كوارث الطبفضال عن ذلك وما خلف ھذا الصراع من من قتل وتشرید ، 

جمیع وكالزالزل واألمراض كما ھو معروف لحد ما من جھة ، والتمردات الداخلیة من جھة اخرى ، 

  . )٩(في انخفاض الكثافة السكانیة ھذه األحداث كانت السبب الرئیس 

لیس من الممكن ان نقدم ارقاما  ظل ھذه األوضاع وما تعرضت لھ البالد من كوارث وازمات ،وفي 

والرحالة ، لربما التي ذكرھا المؤرخین اما بالنسبة لألرقام قاطعة عن التطور الدیموغرافي للمدینة ، و

  .نوعا ما تكون بعیدة عن الواقع 

ً  بیكيبیكلرفحاكم المدینة والمسؤول عنھا ھوال،  اما فیما یخص طبیعة االدارة الذي بدوره ایضا

عزل ولھ الحق في ، وأردبیلقارص وارومیة ومراغة  منھایشرف على جمیع مدن اذربیجان 

على وتتمیزمدینة تبریز، )١٠(االف جندي  ٣ویكون تحت امرتھ حوالي  حكام ھذه المدن وتنصیب
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انھا من المدن المثیرة لالھتمام لیس لموقعھا الجغرافي فحسب ، بل ان انماط السكن المدیني فیھا لم 

یشیر الى البناء االجتماعي ، فلم یكن الفصل على اساس الثروة معروفا في احیاء مدینة تبریز،  یكن

  .وانما كان الفصل الصارم لألحیاء ذات االھمیة التجاریة التي تحتوي على الدكاكین والورش 

فقد راني اما شكلھا العممن حیث المساحة ،  تعد مدینة تبریز ثالث اكبر مدن الدولة الصفویة حینذاك

ً عن ، ومستطیلة الشكل تفتقر الى األسوار كانت تحتوي على  اكثر من ثالثمائة برج للمراقبة ، فضال

قسمت نواحي المدینة الى ووجود عدة بوابات من اھمھا بوابة اوجان وبوابة سروان، وبوابة مردود ، 

یمكن  تيمن مادة الطین ال، اما بیوت ھذه األزقة فقد بنیت احیاء یضم كل منھا مئة واربعون زقاق 

ھذه االحیاء القلیل من دكاكین اصحاب الحرف والمصانع یتواجد في ، والحصول علیھا بسھولة

ولكن في بدایة القرن السابع  ،)١١(حاجات الیومیة كالبقالة والمخابزال اع فیھاالتي تب اوالصغیرة ، 

ي مناطق خاصةمتعددة األشكال ،واغلب عشر اصبح ھناك تجاه بین العوائل الثریة من التجار للتجمع ف

بنائھا مصنوع من الطابوق ذو طابقین ومن الداخل كانت السقوف على شكل اقواس مبنیة من الطین 

ً غالیة  تضاعف ثرواتھم وتطور التجارفیھا یدل على ما المبیض بالكلس، وھذا  فأصبحوا یملكون بیوتا

  .)١٢( الثمن

رانیة المتمیزة ، فالجوامع والمدارس مع العقتحتوي على الكثیر من المواانھا مدینة تبریز  اھم ما یمیز

ً  فھناكبشكل مبعثرعلى كافة انحاء المدینة ، فیھا والحماماتموزعة  حوالي ثالثمائة وعشرون جامعا

ً یعود البعض منھا الى  اھم ، و )١٣( الدولة الصفویة ، أي في عھد خانات المغول ما قبل قیامومسجدا

مسجد الدمشقیة ، وجامع سلطان  الىمسجد المتوكل عبدهللا الذي تغیر اسمھ فیما بعد  ساجدھذه الم

بریز عام تالذي زار چلبى اولیا العثماني وصفھ الرحالة  الذي محمود غازان ، ومسجد حسن بادشاه

، ولم تقتصر األبنیة في تبریز على الجوامع )١٤( بأنھ من اجمل جوامع تبریز حینذاكم ، ١٦٤٧

المساجد فیما یخصدور العبادة وممارسة الطقوس الدینیة ، فھناك العدید من الجوامع او المساجد كان و

ً العدید من التكیات كان البعض منھا یعود للعصر المغولي ، وھناك ماالیقل عن مئة التي ھناك ایضا

  ).١٥) (حیدر تكیت ( الحیدریةتكیة الومن اشھرھا وستون تكیة، 

ً، ھا اما عن الحمامات الموجودة في مدینة تبریزفقدر عدد         منھاحوالي واحد وعشرون حماما

  .)١٦(موظفین خاصین ألدارتھا ، ویعین الخاصة التي تعود الى بعض التجار واعیان المدینة

مدرسة موزعة  بعونشھدت مدینة تبریز العدید من المدارس الدینیة التي قدرت بحوالي سبع وار

ھذه المدارس مخصصة لتدریس العلوم الدینیة سواء كانت علوم القران او الحدیث ، وكل منتظم ، بش

مدرسة شاه جھان  التي كانت تحتوي على سبعة دور مخصصة لتعلیم  واشھر ھذه المدارس ھي

ً عن ذلك كان ھناك دور خاصة لتعلیم األطفال القراءة و تجوید القران ودراسة علم الحدیث ، فضال
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، ولم تكن ھذه المدارس تدعم من )مکتب خانھ کودکان(بوالكتابة وعلوم القران واالحادیث وتسمى 

ً قبل الشاھات والحكام فقط بل كان الكثیر من األثریاء    .)١٧لھم دور كبیر في دعمھا مادیا

ساحات واالماكن السیاحیة دور في الحیاة المدنیة االجتماعیة في تبریز خالل كانللمن ناحیة اخرى 

العصر الصفوي ، ولم تكن ھذه المؤسسات الخدمیة محصورة في منطقة معینة بل منتشرة في كل 

عن ،يمدى اھمیة ھذه االماكن ، فذكر اولیا جلباألجانب حالة رانحاء مدینة تبریز ، وقد ادرك ال

ً في مجموعة النشاطات الترفیھیة في المدینة ھذا الشارع  كان " شارع صفي  ً جوھریا یشكل عنصرا

ً لعدد غیر قلیل من الفعالیات " ً مثالیا ، كما كان ھناك العدید من المساحات الكبیرة التي تعد موقعا

األحتفاالت الخاصة  والعروض الترفیھیة للسكان ، كسباق الخیل وعروض الحیوانات ، كما یقیم فیھا

بأعیاد نوروز ،ولم یقتصر االمر على ھذا بل كانوا یقومون ببناء السرادق في ھذه الساحات لتوزیع 

للسواح مھمة ھذه االعمال عناصر جذب تعد و،)١٨(ایام عاشوراء ھامجالس العزاء فیاقامة الطعام و

  .     حینذاك والتجار االجانب

العدید من المقاھي  جودوثمة من ھو اھم من ذلك بالنسبة للحیاة األجتماعیة في مدینة تبریز، و

الصغیرة التي یتجمع فیھا الناس وتعد مراكز مھمة لتأمین التواصل بین الناس ولتوطید العالقات 

القوافل  المحالت السكنیة وبالقرب من دور استراحة بینھذه المقاھي تتواجد االجتماعیة بینھم ، و

كان یتردد علیھا الكثیر من التجار االجانب بین الحین واآلخر، وكانت تشد انتباه و، )١٩(التجاریة 

یدل على مدى  كل ھذاو،)٢٠( في المدینة ماالجانب اكثر من أي مكان اخریصادفھم خالل تجوالھ

  .من الناحیة العمرانیة واالقتصادیة ازدھار تلك المدینة 

 

 الحركة األقتصادیة لمدینة تبریز :  الثانيالمبحث  -

 التجارة -

وأبرزھا ع المدن یمن جم التجاریةجاریة ومحطة رئیسیة لتجمع كافة البضائع تتعد تبریز ذا اھمیة 

ش اانعكثیر من البلدانوالمنتج الذي شكل البضاعة الرئیسیة والمربحة للحركة التجاریة مع ھذا الحریر، 

الف كیلو غرام  ٦٤٨بحوالي تجارة الدولة ، وكانت كمیة الحریر التي تصل الى تبریز تقدر 

 ً في ارسال الحریر الى تبریز بحكم موقعھا الجغرافي ،وتعد مدن كیالن وشیروان اھم مصدر سنویا

نت فكا، للكیلو الواحد  )٢١(اكو ٢٨في منتصف القرن السابع عشر بحوالي وقدرت قیمة الحریر .منھا

  . )٢٢(م ١٧٠٠لغایة عام عائدات الحریر تشكل الجزء االكبر من خزینة الدولة 
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منطقة التغلغل الفعال و، حتى اصبحت اھم مدن اذربیجان الشھرة لھذه المدینة  تجارة الحریر جذبت

ً ، بل اصبح ی للتجار االجانب ً  شكل جزءا لم یقتصر تفوقھا على تصدیر الحریر فقط من تراثھا ، وھاما

  .)٢٣( الحریریھ الفاخرةبل حتى في صناعة المنسوجات

تقدر كانت حسب نوعھ فنسبة الحریر الناعم بتختلف فیما یتعلق بأسعار الحریر فكانت قیمتھ اما   

شھد اكو للكیلو الواحد ، و ١٠ فتصل قیمتھ الىاكو للكیلو الواحد ، اما الحریر الخشن ١٨١بحوالي 

منافسة شدیدة بین التجار االنكلیز والفرنسین والبنادقة  تبریزالحریر الخام الذي یجلب الى 

كیلو ١٣٧تستورد حوالي م ١٦٤١حتى عام ١٦٢١ذ عام نمكانت الدولة العثمانیة ، ووالھولندیین

  ).٢٤(نھایة القرن السادس عشر  فيبنفس ھذه الكمیة كان البنادقة یستوردون و،  ھغرام من

یستوردھا تجار والسجاد تمثل احد السلع التجاریة المھمة التي الحریر كانت تجارة القطن  والى جانب

، ولم یقتصر انتاج ھاتین ، وقد ازدادت صادرات القطن في تبریز ونخجوانمن تبریز الغرب

یوزع  ھذا المنتوج جزء منوكان  ،سبعة انواع من القطن كالھما ینتجانالمدینتین على نوع واحد بل 

ً لشھرتھ فقد ، واوربافي الى مراكز صناعیة مھمة  اما الباقیفیتم تصدیره، ستھالك المحليألل نظرا

  .)٢٥(التبریزیةالقطنیة الكثیر من نماذج األقمشة  علىالمتاحف العالمیة احتوت 

جعلت زیارة قبر الشیخ صفي الدین وتجارة حریر : "تاورنیھذكر الرحالة الفرنسي  بھذا الخصوصو

مدینة اردبیل واحدة من اھم المدن االیرانیة، فغالبا ما تمر بھا قوافل تجارة الحریر التي تصل كیالن ، 

خي منھا والمعروفة بأنتاج الى ثمانمائة او تسعمائة بعیر وذلك لمجاورة كیالن لھا وقرب شما

  .)٢٦("المصدرة تجمع البضائع  مقرو، وكانت تبریز اھم مدن اردبیل الحریر

ً ألزدھارو حظیت مدینة تبریز بكثیر من دور االستراحة التي قدمت التجارة في ھذه المدینة فقد  نظرا

، وقد ساھم الشاھات والحكام وكبار التجار في وتأمین سیر قوافلھماھم وافضل وسائل الراحة للتجار 

د بلغ عدفي مدة زمنیة قصیرة في جمیع انحاء ایران ، ففي عھد الشاه عباس األول بناء تلك الدور 

، وكانت ھذه الدور تفوق  في مختلف المدن اإلیرانیة دار ٩٩٩احة الخاصة للتجار حوالي دور األستر

وھذا ما أكده الرحالھتاورنیھ حول دار االستراحة التابعھ للشاه ،)٢٧(ما موجود في العاصمة اصفھان 

 ً دار الشاه صفي في تبریز بسعتھا ورقي بنائھا ، فقد كانت تتسع ألستیعاب  انمازت: " صفي قائال

ً عن ذلك كان ھناك دور اخرى تقع في الطریق  اكثر من مئة مسافر مع خیولھم ومراكبھم ، فضال

ت تتحول الى وفي الواقع ان ھذه الدور بدأ،)٢٨" (المؤدي الى اصفھان بنیت بطریقة مختلفة وجمیلة 

ً  عمل مثمر ومربح   ). ٢٩(فیما بعد بالنسبة للشاھات والحكام وكبار التجار جدا
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ً على المستوى االقتصادي بأیمكننا القول وبھذا حتى فیما یتعلق ن النشاط التجاري كان اكثر حظا

في اسواق والمصنوعات الخاصة بمدینة تبریز، إذ كانت تعرض ھذه المصنوعات عمال الحرفیة باأل

وبھذا تطورت الصناعة في فیقبل علیھا التجار لیقوموا بتسویقھا الى داخل البالد وخارجھا ، تبریز 

 .، وھذا ما سنتناولھ تبریز حتى اصبحت اكثر قدرة بمرور الوقت عن باقي مدن ایران 

  صناعة -

ً ات والحرف التقلیدیة في مدینة تبریز شھدت الصناع  ً نشاطا ً في مراحل ازدھار وتطورا ملحوظا

واإلنتاج الزراعي  اإلنتاجتصنیع ما یخص كالنواع الصناعةمنھا  ھنا الدولة، ونعنيستقرار وا

ً عنالحیواني وما یتصل بھ في  ھاتنقیب المعادن وتصنیعھا واالستفادة منباقي المصنوعات مثل ، فضال

  .وصناعة االسلحة الحربیة وغیرھا من الصناعات المختلفة  اخلیة ،سد االحتیاجات الد

 مقارنة مع ما كان علیھ الحال فيالى مستویات قیاسیة عالیة بریز تفي مدینة القطاع الصناعي  وصل

واعتقد المعاصرون ان الصناعة وفق مفھومھا الث عشر والرابع عشر والخامس عشر،القرن الث

كانت ھذه األمكانیاتجمیع و،ة كبیرالعمل الاعیة تمتلك اآلالت وقوة الصحیح موجودة في مراكز صن

ابان القرن  آنذاكفي مجال الصناعة والتجارة  وھذا ما جعلھا المدن االشھربریز في مدینة تمتوفرة 

ھي صناعة النسیج بكافة اشھر الصناعات في تبریز حینذاك من و، والسابع عشرالسادس عشر 

حدث ازدھار حقیقي  إذ،لھذه الصناعة ت الصفوین ورجال البالط واالعیاندعم الشاھا بفضلانواعھ

بأنشاء مصنع للنسیج عام ) م١٥٧٦  - ١٥٢٤(في صناعة المنسوجات عندما قام الشاه طھماسب

لى ،وقد اجبر العاملین في البالط عاألولى من نوعا حینذاك ھذه الخطوة تعد م في تبریز، و١٥٣٢

،سواء كان لغرض حتى شكلوا قوة مھمة من اجمالي قوة العمل فیھا ،)٣٠(المصانع  االتدریب في ھذ

اشھر مدن الدولة الصفویة حینذاك في من ،واصبحت تبریز )٣١(لم والتدریب ام لغرض العمل التع

  .صناعة المنسوجات الرفیعة الجودة الحریریة منھا والصوفیة والقطنیة

مبادرة الشاه طھماسب الدافع ألنشاء معظم المصانع التي استمرت حتى عھد الشاه عباس  كانتو

ً في انتاجو، )م ١٦٢٩- ١٥٨٨(األول  ً ملحوظا الحریریة قمشة ألا شھدت مصانع تبریز تقدما

ً عن  ،المطرزة بالذھب ستخدام الرسومات على انواع معینة بأأدخال األسالیب الفنیة الجدیدة فضال

  .)٣٢(من األقمشة مثل األطلس والمخمر والكتان 

ً اولیا جلي الرحالة  اكدهما وھذا  ان اكثر ما كان یدھش التجار األجانب في اسواق تبریز  : "قائال

ھو األقمشة الحریریة المطرزة بالذھب ، والرسومات التي كانت تستخدم على انواع معینة من 

االقمشة العادیة  ت،وفاقومن اھم تلك األنواع التي شھدت اقبال واسع من التجار األجانب األقمشة ،
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ما یسمى الحریر التیاب والقطیفة حتى اصبح المستھلكون في الداخل في ازدیاد الطلب علیھ

، السیما بعد ادخال األسالیب الفنیة الجدیدة وھو استخدام  بقماش تبریز ما یعرفوالخارج یفضلون 

  .) ٣٣(" الرسومات على تلك االقمشة 

ً غی       ول ر عادي بحلویمكن ان نستنتج بأن صناعة النسیج في مدینة تبریز قد أظھرت نموا

الحریرة قمشة اصبحت تبریز من المراكز المھمة لنسج األ،والقرن السادس عشر والسابع عشر

  .للدولة الصفویة الممول الرئیسي للنشاط التجاريبمختلف انواعھاو

تحتل مكانة ممیزة لیس في  بریزي یعد من اشھر الصناعات التيالشك في أن السجاد الت

بیت من بیوتات  الشرق األوسط ،حتى اصبح الیخلوا اذربیجان ومدن ایران فحسب، بل في بیوت

األشرافواألعیان إال وفیھ من منتجات مصانع تبریز للسجاد، وبحلول القرن السادس عشر 

ً في األنتاج الم ً كبیرا حلي وممارسات والسابع عشر المیالدي احدث التجار األجانب تأثیرا

التسویق ، وجلبت األرباح والطلب المتزاید علیھ الى زیادة انشاء عدد من المصانع في تبریز، 

،  ھذه الصناعةوان ھذا الطلب المتزاید یدل على ما لھذه المدینة من تاریخ طویل وعریق في 

ریزي منھا ، وظھرت عدة اسماء انحصرت بالسجاد التبفي البالدحتل المركز األول تتحتى اصبح

،ومع تنوع انتاج السجاد وظھور اسماء جدیدة وممیزه لھ من )٣٤(سجاد بخشاش وقارجاوقراواني

ناحیة الجودة ، أخذ المنتجین باألھتمام بتلوینھ وذلك بأستخدام االصباغ الطبیعیة التي كانوا 

، حتى غدت تبریز من اھم مراكز التلوین یستخرجونھا من النباتات الطبیعیة والورود الحمراء 

  ) .٣٥(في البالد 

ً ھو،)سجاد شاه صفي(بلسجاد المعروف ویعد ا  یأتي بشكل متزاید من  علیھالطلب واألغلى ثمنا

وقد قبل الشاھات ، إذ كان في اغلب األحیان ینسج بشكل خاص لمسجد الشیخ صفي في اردبیل ، 

حتى اصبح من اغلى واھم اآلثار اخل البالد وخارجھا ،دنال ھذه النوع ما یستحقھ من الشھرة 

ُ ما كان یحتویھ الفنیة الموجودة في المتحف البریطاني ومتحف فكتوریا البرت في لندن  ، نظرا

یقومون بنقش النقوش والزخارف حتى اخذ النساجون ھذه ، وتطورت فریدةمن نقوش وزخارف 

السیما ،وانات واألشجار وغیرھا وبعض الرسومات التي تحوي على صور الحی األبیات الشعریة

ً ما بین عام    .)٣٦(م١٥٤٠-١٥٣٩في عھد الشاه طھماسب وتحدیدا

الى ھبوط  مما ادىالھندي السجاد تتطور حتى اصبحت اكبر منافسلصناعة الصناعة  اخذت ھذه

الى الشاه طھماسب الھند یرسل ) ٣٧(ھذا ما جعل نصیر الدین محمد شاه شاه و،انتاجھحاد في 

من وتطویرھا ألحیاء ھذه الصناعة  الى الھند عدد من نساجي تبریز الماھرینمبطلب ١٥٤٤عام 
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ً عدد  وارسل لھ أستجاب الشاه لطلبھف،جدید  ت وساھمت األجراءا، في تبریزمن امھر النساجین ا

س مكتب نسج السجاد الھندي التبریزي في الھند خالل ھذا یتأس التي قام بھا الشاه طھماسب الى

ً مؤشریعد  وھذا،)٣٨(العام  ًودقة و ا  انھاعلى ان  صناعة النسیجالتبریزي كانت أكثرتنظیما

قواعدمھنیةوتجاریة كان من الصعب على غیرھم تقل ً قائمةعل ً مھما یدھا، حتى اصبحت عامال

  .سویقھا داخل او خارج المدینة  جعل التجار یتوافدون علیھا ألقتنائھا او ت

ً ، تبریز بناء الكثیر من معامل صناعة السجاد في م ١٦٩٤-١٦٦٦شھد عھد الشاه سلیمان  ونظرا

ً فیما بعد ،وھوالواسعة ا ة ھذه الصناعةلشھر ً اصبح سائدا عند خذ الشاھات الصفوین یتبعون تقلیدا

في مراسیم الضیف ویسیر علیھ زیارة البالد یقومون بفرش السجاد التبریزي لقدوم شاه او ملك 

قاموا م الى ایران ١٥٥٨میر بایزید بن السلطان سلیمان عام األما حدث عندما لجأ  رسمیة وھذا

  .)٣٩(قزوین العاصمة  في فرش السجاد التبریزي في ساحة صاحب اباد ب

ً و في جعل الجلود من المنتجات المھمة فیھا،  الریفیة دورلتفشي ظاھرة الرعي في المناطق نظرا

ً عن االستھالك المحلي ، فقد  فشكلت المصنوعات الجلدیة نسبة كبیرة من صادراتھا ، فضال

ً اشتھرت مدینة تبریز بصناعة األحذیة بعد ان كانت صناعة حرفیة ، حتى اصبحت من  مركزا

ً في سوق (بالصناعة تسمى خاصة لھذه  اسواقتوأنشأ، الى مدن ایران تصدیر األحذیة  مھما

توفر المنتجات الجلدیة قد ساعد  ، وعلى اثر تطور ھذه الصناعة وأي اسواق األحذیة ) كفاشان

بدأت  صناعة الصابون و، )٤٠(على ظھور الصناعات التي تعتمد علیھا كصناعة دبغ الجلود 

ً عام من جھتھا  ً مھما تربیة الماعز فیھا، فقد كان الصناع المھرة  ، وذلك ألنتشار١٠٠١تأخذ حیزا

ً عن ظھور  یصنعون الصابون من زیت الماعز الذي یؤخذ من اللیة وبعض انواع النباتات، فضال

  ) .٤١(، وع التي كانت تصنع من نفس المصدرصناعة الشم

ً و حتى حرفة النجارة ، فیھا ظھرت أنتشارالغابات  بریز الجغرافیة وكثرةتلطبیعة مدینة نظرا

 بل حتى، بواب والشبابیكاأل مصنوعات مثلتطورت الى معامل انماز انتاجھا بالجودة لمختلفال

التي بنادق الصید ،  ووالمالعق الخشبیة اسرة االطفال، إذ قاموا بصنع الحاجیات المنزلیة 

ً على ھذه الصناعة  عدولم تاحدى نواحي تبریز،في منطقة سرواباشتھرت صناعتھا  حكرا

 ً ،وأشتھرت مدینة تبریز في صناعة الزجاج، فقد خصصت )٤٢(الحرفین،كما كانت سابقا

اراضي واسعة في تبریز ألنشاء معامل الزجاج لغرض تطویر ھذه الصناعة، وسمیت ھذه 

  ).٤٣(أي صناعة الزجاج ) شیشة كران( بالمعامل 
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الحفاظ على كیان الدولة  كونھا وسیلة اساسیة في تھاتكتسي اھمیتأتي الصناعة العسكریة التي 

ً وا،واستقرارھا ً خاصا الشاھاتاھتماما ، ھاواستقرار الدولة في مراحل ازدھار بھذه الصناعةبد

ً من ھجمات الدولة العثمانیة واألوزبك ف ً واقیا أنشئت معامل األسلحة في تبریز لكي تكون درعا

متعاقبة ونشطت ھذه الصناعة في فترات اھتم حكام الدولة الصفویة بصناعة األسلحة ،المحتملة 

كان الحرفین یقومون بصناعة األسلحة البسیطة كالرماح و،)٤٤(في عھد الشاه عباس االول

كانت تتم فیھا صناعة بعض إذ  ا،مصانع الدولة لم تقم بھذ أن ال یعني، لكن ھذا )٤٥(والسھام 

، بل حتى انھم قد برعوا في صناعة المالبس والمدافعوتطورت الى صناعة القذائف  ، األنواع

القرن السابع عشر وصل عدد  روسیا ، وفيالى جزء منھا صدر یوالتي كان الحربیة ، 

  .)٤٦(الف شخص  ٣٠المختصین بھذه الصناعة  الى  حوالي 

ذج من نشاط صناعي اكدت ویمكننا القول بأن الصناعات التي استعرضتاھا تبقى نما

نماذج كافیة على تفرع قطاعاتھ وتفاعلھا مع حركة التسویق لم تكن ، إال انھا على تنوعھالمصادر

  .الداخلي والخارجي 

 الزراعة  -

ً صالحة مدینة تبریز جعلت منلطبیعة الجغرافیة والظواھر التضاریسیةكان لل ً ارضا ھا اجماال

ً لصفاتھا الطبیعیة والكیمیاویةتبعللزراعة وتنوعتتربتھا  تنوعت المزروعات فیھا ،  وبالتالي،ا

التي یعتمدون فیھا على ري  وتمیزت مدینة تبریز بثروة مائیة كبیرة واھم مصادر المیاه

ً عن وجود  بغزارة ،  میاه االمطار التي كانت تھطل في فصل الشتاء  مزروعاتھم ھي  فضال

 االخیر ، ویعد) رود تلخھ( او ) آجي جاي (األنھار وعیون المیاه واآلبار، إذ یوجد في تبریز نھر 

ً یوجد في داخل وخارج المدینة كیلو متر ١٦٠، ویبلغ طولھ حوالي من اكبر انھار تبریز ، وایضا

  .)٤٧(حوالي تسع مائة بئر

اشاد الرحالة االجانب في وصف خصوبة األرض فیھا وتنوع محاصیلھا الزراعیة ، وقد       

ً ذف ازت بخصوبة ارضھا وتنوع محاصیلھا مثل نممدینة انھا بأ"  :كر الرحالة تاورنیھ قائال

اما )٤٨(" ان البعض یظن بأنھا من األتابكة القدیمة  والخضروات حتىقولیات بعالف والاأل

ً  الرحالة ادم اولئاریوس ان العنب الذي یزرع في مدینة "  : فوصف منتوجاتھا الزراعیة قائال

اطیب انواع العنب الذي یسمى طبرسھ تبریز وشیراز ھو االفضل على األطالق في ایران ، وان 

وھذا النوع من العنب یستخدم في صناعة النبیذ ویعد من اجود ، )٤٩(" وتكثر زراعتھ في تبریز 
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وفي بدایة القرن السابع عشر نرى ان صناعة الخمور اخذت تتطور نواع منتوجاتھا الزراعیة ،ا

ً مثل النبیذ األحمر والعرق االبیض    .)٥٠(ایضا

وعلى الرغم من الحروب الصفویة العثمانیة التي شھدتھا ھذه المدینة والتي ادت الى انحسار      

إال ان مدة عدم االستقرار الیمكن ان وعة حتى اضحت الزراعھ شبھ معدمة،المساحات المزر

ً فاق باقي مدن ایران ،واشتھرت بجودة منتجاتھا  تخفي حقبات عرفت فیھا الزراعة انتعاشا

  .)٥١( یة ، ومن اكثر منتجاتھا من الحبوب ھو القمح الذي زرع بأكثر من نوعالزراع

اما فیما یخص توزیع الثروة الحیوانیة لھذه المدینة ، فأن البیئة الجغرافیة لھا دور واضح  في ذلك 

ً بخصوبھ األرض وانتاجھا الزراعي ،  ً مباشرا ، وان وجود الحیوان وتربیتھ قد یرتبط ارتباطا

ً ل ً ملحوظا في ذلك فقد وجد النشاط الرعوي وونظرا المناطق الریفیة ، تربیة الماشیة تقدما

اما عن اھم  ،)٥٢(، واصبحت لھا اسواق خاصة تباع فیھابل حتى الغزالن  كاألبقارواألغنام

الحیوانات التي ساھمت منتجاتھا في النشاط التجاري ، سواء الداخلي منھا ام الخارجي، ھما 

األغنام والماعز اللتین تصدرتا قطاع الماشیة لعالقتھما باألسواق الخارجیة ، فجلد الماعز كان 

اج الجلود فحسب بل بضاعة مطلوبھ من قبل التجار ، اما تربیة األغنام فتعود اھمیتھا ال الى انت

ً الى انتاج الصوف  ً واسع اقباالً  الذي شھدایضا سواء من داخل البالد ام من خارجھا ،إذ یتم جمعھ  ا

 ٩في اسواق تبریز ثم تصدیره الى األسواق األوربیة ، وكان سعر اللیھ الواحدة من االغنام یعادل 

  .) ٥٣(باونات

ال یمكن الفصل بین تربیة الماشیة في الریف وبین مصالح اھل المدینة، بل بأنھ  من المالحظ 

تأسست عالقة عضویة بین الطرفین على صعید التسویق الداخلي والخارجي ، فعالوة على 

االستھالك الیومي ألھل المدینة فأنھا ادت دور الوسیط بین التصدیر الخارجي والریف لتسویق 

  .كمت في األنتاج والتوزیع بكمیات كبیرة وبالتالي فقد تح منتجاتھا ،

 التعدین  -

ستثمار مناجم الذھب في تبریز التي كانت تسمى بمناجم الشمس ت المساعي الصفویة ألأبد

وقد امر ستخراج ھذه المعادن، لتأمین حاجاتھم المتزایدة  ، والقمر ، وجرت عدة محاوالت أل

الموارد المالیة ادى الى توقف العمل فیھا و الخبرةالشاه عباس االول بالتنقیب عنھ ولكن قلة 

ومن المعادن المھمة في ھذه المدینة ھي  صخور المرمر التبریزي التي انمازت بأنھا  ،)٥٤(

مدى طراوتھا كانت تقطع بالسكین ، ومن ول، حتى شبھت بالبلور الجودة والشفافیةفي غایة 

للمدینة معادن الفحم الحجري ومعادن الموارد المھمة الموجودة في الجھة الجنوبیة الشرقیة 
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ً عن معادن الملح المتواجد في قرى  ، ومعدن تراب المدینةالزرنیخ في الجھة الشرقیة ، فضال

والذي صنع منھ االواني الفخاریة قریة لیقوان في منطقة مھنداباد،المتواجد في ) رس( 

)٥٥(.  

ولم یقتصر النشاط االقتصادي للمدینة على الصناعة والتجارة فقط بل شكلت الحرف  

ً بالنسبة لالقتصاد والمجتمع ، فمن الناحیة االقتصادیة رفعت التقنیات  ً اساسیا والصنائع نشاطا

والمھارات الحرفیة قیمة المواد األولیة بعد تحویلھا الى سلع وبضائع جاھزة لألستعماالت 

ووفرت موارد مالیة ھامة ألصحابھا، ومن الناحیة االجتماعیة انتمى الحرفیون في  المختلفة،

مدینة تبریز الى شرائح تنوعت اصول افرادھا واختلفت مستویاتھم المعیشیة التي تأسست 

  .على مداخیلھم من النشاط الحرفي ، وھذا ما سنتناولھ 

  األدوار األقتصادیة للحرفالمحلیة واألسواق  -

  حلیة المالحرف  -

تبریزي، فھناك ما من الواضح بأن لكل حرفة اھمیتھا وامتیازاتھا الخاصة بالنسبة للمجتمع ال      

من المؤكد بأن ھذه تدخل في نطاق الحرف المعاشیة البسیطة ،و وحرفة الحدادة ،یسمى بالحدادین

رتباط ، وتجسد اغلب ھذه الحرف والصنائع األطبیعة المجتمعھذه الحرف مرتبطة كغیرھا ب

والریف والقرى المحیط بھا، فكانت الخدمات متبادلة بینھما، إذ ضمنت  مركز المدینةالوثیق بین 

األولى استمرارھا بفضل تزوید الثانیة لھا بحاجیاتھا في وقت كانت المدینة المذكورة تمد سكان 

ً المدینة تلبي مصنوعات الحاجیات الضروریة التي الغنى  محیطھا بمعظم حاجیاتھم ، فمثال

ً ، كما لسكان القرى والریف عنھ ا الذین كانوا یقتنون األدوات الزراعیة المصنوعة من الحدید اوال

  .  )٥٦(لبي الحدادون بمصنوعاتھم لبعض حاجیات سكان المدینة

شكلت باقي الحرف جزءا اخر ومھما من قوة العمل المھمة في مدینة تبریز ، فھناك      

ا یعمل فیھا امھر واشھر ع بأنھ، وكان الشائینشطون بشكل واسع وكبیر في تبریزالخیاطین 

ً عن تلك )٥٧(ولھذه المھنة اھمیة خاصة لدى قصور الحریم حینذاك الخیاطین، ، وفضال

النشاطات الحرفیة فقد امتھن سكان تبریز صناعات الساعات التي تعلموھا من الفرنسین ، وھناك 

( ببھم سمي  ، ولدیھم سوق خاصالموسیقیة كالطبول والناي  من ھو متخصص بصنع األالت

 ) .٥٨) (سوق استون

       ً ً فأن المھن والحرف قد تعددت في مدینة تبریز، وھذا دلیال على ان التقسیم المھني قد واجماال

،ً وذلك ألن الصناعة الواحدة بلغت درجة قصوى من التقسیم الى حرف متعددة  ازداد تعقیدا
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ً الصناعة التي تختص بالجلود تنقسم الىوصغیرة  حرف فمنھم صناع عدة صناعات و ، فمثال

، وتجدر )٥٩(ھو معروف المختص بأصالح االحذیة وھناك االسكافین كما، األحذیة بأنواعھا

االشارة الى انھ ال یوجد خط فاصل بین الصناع والحرفین من جھة وبین التجار من جھة اخرى، 

  .  واحد وتسویقھا في ان لى صناعة البضاعةفغالبا ما قامت شراكة واتفاقیات بین الطرفین تنص ع

ً عن ھذه النشاطات الحرفیة ،كان  ھناك الصاغةو ون الشاھات واألغنیاء ، وكانوا یمدفضال

م اماكن خاصة لممارسة ھذه ،ولھض منھم كان یعمل داخل قصور الشاهوالبعبالمجوھرات، 

ماعیل األول ویذكر بأن العرش الذھبي للشاه اس،)معیر الممالك(المھنة،ویطلق على الصائغ لقب 

  . )٦٠(قد صنع من قبل الحرفیین في تبریز 

بین ممارسة الحرفة او صناعتھا وبین بیعھا وتسویقھا ،  الیوجد فاصلنھ بأوبذلك یمكننا القول   

دكاكین واسواق صغیرة مخصصة ألن اغلب الحرفین في تبریز كانوا یمارسون ھذه المھن في 

  .لمھنة معینة

 األسواق -

ً مرتبطة نة تبریز مركز للشرق والغرب اصبحت مدی ُ وثیقا في  والشكبالسوق العالمیة ،ارتباطا

، وكان الكثیر مالي األنتاج تتزاید بمرور الوقتنسبة الصادرات أي الحصة المصدرة من اجان 

 وھذا مابحسب الطلب ، انتاجھم یعملون على تخفیض وزیادةمن التجار واصحاب المصانع 

وقد جسدت ، سواق التجاریة لبناء الكثیر من األدفع جدیدة اعطى قوة 

ھذھاألسواقعصبالحیاةاالقتصادیة لمدینة تبریز، إذ یتركزفیھاالنشاطالصناعیوالتجاري 

ً والذییؤدی ًالزدھارھالكونھمھًمافیحیاةالمدنیةدورا أساسیا ً   .عنصرا

ً في مدینة تبریز كانت األسواق   ً متصال ماثل یقابلھ صف متتخذ شكل الدكاكین المتالصقة صفا

 التي الى قسمین منھا الصناعات الیدویةاالسواق  قسمت فیھا، همعقود سقوفھ یفصل بینھما ممر

اربابھا بتحویل المواد االولیة الى مصنوعات وظھرت في تلك األسواق ظاھرة التخصص قوم ی

ق سو على سبیل المثال،)٦١(أي تتجمع كل طائفة من التجار في سوق خاص لھا تنسب لھ 

مخصصة ین كانت الحوانیت او الدكاك ،وھذالعطارین وسوق الصباغین وسوق الحدادین 

تجارة تبریز  ازدھار في وكانلھذه األسواق اثر واضح ، )٦٢(للصناعات والبیع في ان واحد 

  .الداخلیة
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الف محل  ٧٠٠والي م في تبریز ح١٦٤٢-١٦٢٩عدد األسواق في عھد الشاه صفي لقدبلغت 

ومعظمھا  تقع في مركز المدینة وقد بنیت بطریقة ممیزة واكثر ایجابیة ، وتم ، )دكان ( تجاري 

كل ما یتعلق بالنشاطات  یتداول فیھ التجار) یتم جھ( ببناء مركز كبیر خاص للتجار یسمى 

، وبھذا )٦٣( ازداد مستوى دخل ھؤالء التجار وثرواتھم نتیجة تصاعد الصادرات التجاریة وقد

 الف ١٥حوالي كانت التجاریة في األسواق  دكاكینشاردن بأن عدد الة ذكرالرحالالخصوص 

ومع تزاید الكثافة ،)٦٤(اجمل وافضل األسواق في اسیا من  ھذه االسواق تعد، وبأن  دكان

، واتساع المدینة وتوسع التجارة فأن عدد تبریز في اواسط القرن السابع عشرالسكانیة في 

  . قرب ما تكون الى الحقیقةاألسواق التي ذكر ھا شاردن ھي ا

وقد كان یراعي في نصب االسواق ما یوفر سھولة التموین من جھة ویحترم متطلبات حفظ      

بعض األسواق بنیت حول الجوامع الكبیرة  الصحة او النظام المعماري من جھة اخرى،وھناك

التي تكون ابوابھا مفتوحة على االسواق المحیطة بھا، وھكذا كانت االسواق مرتبة داخل المدینة 

) لبازار شاھيا(،وھناك بعض األسواق تعود الى ما قبل الدولة الصفویة مثل )٦٥( حسب اھمیتھا

اوزون  ، ویعود بنائھ الى عھدر الثمینةأي سوق القیصریة المخصص لبیع المجوھرات واألحجا

،وتجدر االشارة الى ان الخارطة العامة لألسواق الضروریة قد شھدت )٦٦( ٨٥٠حسن عام 

ً اكبر حول  ً من القرن السادس عشر، وبرزت اسواق اخرى شكلت عددا ً ابتدا ً ملحوظا تطورا

  .التجمعات السكنیة

فقد تنوعت المحالت واالسواق فیھا عة والتجارة ،اغلب اھالي تبریز یعملون في الصنابما ان     

ً س ،)قاالینجالر بازاري(الصفافیر سوقسواق ھو اال بحسب الحرف ، واشھر ھذه وق وایضا

سواق أللبناء اكبیرة واتساعھا فقد خصصوا لھا بساتین لشھرة ھذه الحرفو،)بایافبنكنو ( القبعات 

  .)٦٧(مثل بستان الصناعي وبستان االسكافي وبستان خیاطي  ،تجاریةال

أولویات  فقدحظیتاألسواقحاكم المدینة واصحابھا كانالھاجساألمنییشكألول

ًومنع أي شخص  ًمكلفینبالسھرعلیھا لیال ًخاصا وحوانیتالتجارةبحمایةخاصة حیثعینتالدولةحرسا

ً وخالف ذلك  یتم سجنھ یسیر بین تلك االسواق دون ان یحمل فانوسا

 ً ،وكانالعملیبدأفیاألسواقمنذأنتفتحأبوابھابعدطلوعالشمسویمتدلساعات الغروب ویكون ھناك شخصا

 ً ، ویشرف على ) ٦٨(أغالقھا وبأفتتاحھاوفي غالب األحیان یقتصر عملھ على قرع الطبول ایذانا

 ولیةمسؤفضال عن  لألسواق،عن التشكیالت االداریة  المسؤول) ٦٩(مھمة ھؤالء الداروغة

، اما بالنسبة لتحدید األسعار على البضائع والسلع ، فیتم ذلك من الحفاظ على اسقرار االسواق 
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ً مایكون تحدیدھا في كل ) ٧٠(قبل المحتسب  الذي تتمثل وظیفتھ في تحدید تلك األسعار وغالبا

صحاب اسبوع ،وذلك بعد األجتماع مع معاونیھ الثالث،وفي حالةوقوعایة مخالفة من التجار وا

المحالت في تحدید األسعار یتم معاقبتھم بالسجنأوالفلقة، 

الیكونوا  المحتسبأنیراقبمساعدیھالذیناتخذھملمعاونتھعلى القیامبالمھامحت وكانعل

  ).٧١(عرضةللرشوة

 )٧٢(فیعدالكالنترلتجار واصحاب المحالت،د قیمة الضرائب المفروضة على ایتحدوفیما یخص 

ً في المدینة ویتمتعبحیاةاالقتصادیةفي االسواق ، ومساعدیھ المنظمالحقیقیلل لكونھ نفوذ قوي جدا

تعیینأمناءلألسواق لمساعدة یعین من قبل الشاه مباشرة  ، كماأنالحكومة الصفویةقدحرصتعل

مع  ھو األجتماعالكالنترومن ابرز مھام، )٧٣(بالنقیب ما یسمىاھم مھنة ھوالكالنتر في مھمتھ و

یتولى مھمة تحدید الضرائب وارسالھا الى ھو من والتجار والحرفین ثالثة اشھر في كل سنة، 

ً یقوم بارسالھا الى  وبعد التصدیق  ،)٧٤(او مایسمى المختار  )الكخدا(النقیب الذي بدوره ایضا

  .  )٧٥(تعود الى الكالنتر للتصدیق علیھا علیھ من قبل النقیب

بھا مدینة تبریز انھا كانت المدینة االولى لضرب العملة في ایران ومن الخصائص التي تمیزت 

وكان جزء كبیر من الذھب والفضة التي یدخل الى تبریزعن ، نذ عھد الشاه اسماعیل االولم

واغلب المسكوكات التي ،)٧٦(الى العملة التي یتداول بھا داخل البالد یتم تحویلھ ،إذطریق التجار

جورجیا وارمینیا قد تم سكھا في مدینة تبریز،وھذا مایدل على عمق كان یتم التداول بھا في 

ت التي كانت تضرب في تبریز ھي ع العمالانوااما ، التبادل  التجاري بینھا وبین ھذه المدن

 العباسي والمحمودي والشاھي والبیتیس ،وكانت العملة المتداولة في تبریز ھي العملة الفضیة 

)٧٧.(  

التقدمواالستقرار االقتصادي لھذه المدینةومن الواضح بأن ھذا  ألنھ ،یعكس لنا مد

الرفاھیة لھذه المدینة  مد ً عن ،عنطریققیمةالعملةوقوتھاالشرائیة نستطیعأننتوقفعل فضال
  .ھافي التباداللتجاريبطبیعةوحجم الحركةالتجاریةالتیھیمنالعواماللتیتحددنشاطحركةالنقودالمتعامل

  تبریز في التجارة العوامل المؤثرة في تدھور :  ثالثالمبحث ال -

ً ركود وانحطاط اقتصادی الىتعرضت مدینة تبریز  بسبب الھجمات العثمانیة المتكررة لسنوات  ا

، وعلى اثر ھذه المعركة طرأت تحوالت واسعة على م ١٥١٤عام جالدیرانمعركة منذ 

ى امد طویل بطریق الحریر ، وتحكمت الدولة العثمانیة عل)٧٨(المواصالت وخطوط التجارة 

ً ألول ازدھار شھد العثمانیین، وقد وضعت ھذه السیطرة من قبل التجاري ً  تھحدا المدینة ، فضال
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، فمدینة تبریز التي فاق نشاطھا األقتصادي باقي )٧٩(عن كل عملیات الحرق والنھب والسلب

ً من لة عافة الالھجرة القسریة للفئ ، ھي، فأول ضربة اقتصادیة تعرضت لھامدن ایران اقتصادیا

استحوذ السلطان  وبذلك،اآلف شخص  ٣الى اسطنبواللذین بلغ عددھم حوالي الصناع والحرفین 

ً على ازدھار ھذه  مماسلیم األول على صناعة السجاد اإلیراني  انعكس ھذا األمر سلبیا

  ).٨٠(اھونشاطحرفةال

 ، تعرضت  عھد الشاه طھماسب بین الدولة العثمانیة والدولة الصفویة ففي تتابعت األشتباكات 

اضرار تعرضت خاللھا الى ،م١٥٤٨وعام ، ١٥٣٥و ١٥٣٤لثالث ھجمات في عامي تبریز 

ً  اقتصادیة الى اتالف أتبع الشاه طھماسب اثر ھذه الحمالت سیاسة االرض المحروقة، فعمدإذ ،جدا

ً عن ،)٨١(االبارقنوات الكثیر من المزروعات وردم  بنھب وسلب كل قیام الجیش العثماني فضال

ً خالل حكم الشاه طھماسب وتأتي البالضطرابات الداخلیة ، ما تقع علیھ ایدیھم  تأخذ دورھا ایضا

من الحرفین والتجار بسبب غلق الكثیر من األسواق والقیصریات  ئھاكانت السبب في اخالف،

  . )٨٢(والمحالت التجاریة ، 

ت مدینة تعرضم ،١٥٧٨محمد خدابندا عام م وتولي الشاه ١٥٧٦عام  وبعد وفاة الشاه طماسب

حتى استعادتھا من الشاه عباس األول وبقیت تحت السیطرة العثمانیة تبریز للھجمات العثمانیة

فطالت ،)٨٣(م ،وقد تمكن من بسط األمن في ھذه المدینة بفضل سیاستھ العسكریة ١٦٠٣عام 

بعد ان كانت وحقق ظروف مثالة لمدینة تبریز االقتصادیة مال البناء جمیع قطاعات المدینة اع

  .شبھ معدمة بالكامل 

ً في ایقاف النشاط التجاري ھو  ي اصابت المدینة تالطبیعیة الكوارث الومما كان لھ دور ایضا

ولم ینعكس ھذا  م ،١٧٢١و١٦٧١و١٦٤٧و١٦٤١و١٥٥٠لألعوام ،بالزالزل المتتالیة  ةثلتممال

تعرضت  فیھ و، معالم المدینة الحضاریة  ا كان لھ اثر علىمھا وانفقط ل االقتصاديعلى الجانب 

  .)٨٤(الف شخص ٨٠ ما یقاربالكثیر من القوافل والحمامات التجاریة الى الدمار وقتل 

عن جزء كبیر مما تبقى لھا من دور تجاري مھم في البالد ادى الى تنازل تبریز وھناك عامل اخر 

ومن جمات العثمانیة ھھو نقل العاصمة مقر الشاه الى قزوین بسبب الوتغیر المسار التجاري للمدینة 

ً مھما في انتقال الكثیر من كبار التجار واالرمن الى م ١٥٨٩عام  ثم الى اصفھان ، فكان لذلك دورا

ً عند دخول االفغان وسقوط كانت مدینة تبریز مدینة عباس اباد ، ومع كل ذلك فقد  مستقرة اقتصادیا

وعلى الرغم من استقرارھا االقتصادي اال انھا لم تقدم أي دعم  م ١٧٢٢عام  العاصمة اصفھان

  .  )٨٥(اثناء حصار االفغان للعاصمة اصفھان 
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  الخاتمة 

-  ً ًجوھریا  كان للموقعالجغرافي لمدینة تبریزواإلمكاناتاالقتصادیةدورا

فحسببألتاحالموقع لھا  الصعیدالداخل فینشاطعملیةالتباداللتجاري،لیسعل

بینالدولة الصفویة وبین الدول االوربیة ، ألستمرار  أنتقومبدورالوسیطالتجار

 .لكاللتجاربدونانقطاع الحركةالتجاریة

ً صالحة      - ً ارضا كان للطبیعة الجغرافیة والظواھر التضاریسیة وتنوع تربتھا جعلت منھا اجماال

للزراعة ،وبالتالي تنوعت المزروعات فیھا، 

حاولتأنتواكبحركة ٕنتاجحیوانى،وصناع  وإنالمواردالطبیعیةمنزراعة،وا

قدرالمستطاعفكانت بعضالموادا لخامالزراعیةوالحیوانیةتصدرإلیالمدن النشاطالتجار

األوروبیةالتجاریة 

 ً أحیانا وربماسداإلحتیاج المحل دورھفیحركةالتسویقالداخل اإلنتاجالصناع  .مثاللصوفوالجلودوقدأد

أنھاكانتمكان  - . لقدأدتاألسواقبأنواعھامھمةاقتصادیةواجتماعیةطیلةمدة الحكمالصفویفعالوةعل

بیننسیجالمجتمع للبیعوالشراءمماساھمفیحركةا الثقاف ًعالًمامالئًماللتالق لرواجالتجاریكانتأیضا

كاننشاطالحركةالتجاریةفیاسواق تبریزوتنافس التجار من كافة البلدان فیتدعیم  .التبریزي

إلیدعمھیاكلھم ومؤسساتھمالتجاریة،لذلككثرتأسیس دور  عالقاتھمالتجاریةمعالدولة الصفویة أد

االستراحة التي 

مت للتجار،ومخازنللسلع،وسوقتجاریةللبیعوالشراء،ومكانإلقامةالقناصل وأدتمھامَّ قدمت نوعةمنمأو

اھم وافضل وسائل الراحة وتأمین سیر قوافلھم ، وقد ساھم الشاھات والحكام وكبار التجار في بناء 

  . تلك الدور في مدة زمنیة قصیرة في جمیع انحاء ایران

الصفویة ونقل العاصمة اثر ذلك   إنوالضعف والھجماتالتي تعرضت لھا الدولة -

بالشٍكإلي انحساروضعفالحركةالتجاریةفیمدینة تبریز   .كلذلكأد

 

 

 

 

 

  الھوامش  -
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اول ،سمیرا ، چاپ  ، بافتتاریخى شھر تبریز، سنگرى بھروزعمرانى وحسین  اسمعیلى -١

، ) تاریخ تطور تبریز( ؛ نور الدین عظیمى ، تاریخ رشد تبریز ١٣، ص١٣٨٥تھران ، 

تاریخى ، شمارمجلھ   .٧٢٨،ص ١٣٤٩انتشارات ، ک ، ستاد بزر٥، سال ۴ۀ ، برسیھان

 .٣٢٨ش ، ص ١٣٣٥، تھران ، ٢ج: سیاحت نامھ شاردن ،ترجمة  -٢

بچھ حسین كرد :آدام اولئاریوس،سفرنامةاولئاریوس اصفھان خونین شاه صفي، ترجمة  -٣

 .٢٤٩ش، ص .ھـ١٣٦٩،جلد دوم ، مطبعة بھمن،

، از انتشارات، كتابفروشى تھران ، نگ عبد العلى كار: ۀ ، تاریخ تبریز، ترجممینورسكى -٤

شھرى  ٥٩، ص١٣٣٧ ؛ عبد هللا متولي ، تاثیر منازعات عصر صفویھ برشالو ده ھا

اه علوم انسانى شگوپژه ، مجلھ تحقیقات تاریخ اجتماعي ،  ١٠٢٥-٩٠٧ومنابع اقتصادى 

 .١٤٥، ص١٣٩٢اول ، بھاروبستان ، ۀ ، شماررم اچھ، سال ھنگى ومطالعات فر

ونیزیانى كھ در زمان اوزون حسن آق  -٥ ونیازیان در ایران ، سفرنامھھا سفرنامھھا

، شركت  چاپخانۀ امیرى ، چھرمنو: جمۀ قوینلوواوایل عھد صفوى بھ ایران آمده اند ، تر

، بیشین ، سنگرى؛ بھروزعمرانى وحسین اسمعیلى٤١٢سھامى انتشارات خوارزمى، ص

  .٥٩ص 

، جلیل نایبیان وقادر جودى سفیدان -٦

نگرشیبروضعیتگروھھایحیدریونعمتیشھرتبریزدردورھصفویھو 

شمارھسیوھفتم  - سالدھم -قاجارباتأکیدبرعقایدمذھبیاینگروھھا، پژوھشنامھتاریخ

  . ٥٩، بیشین ، ص سنگرىبھروزعمرانى وحسین اسمعیلى؛١٤٦ص

 .١٤٦جلیل نایبیان وقادر جودى سفیدان ،  بیشین ،ص -٧

عباس :جمۀترجملي كاررى، سفرنامھكاررى،  ؛٤٧٩سیاحت نامھ شاردن ، بیشین ، ص -٨

فر ھـ ١٣٤٨وھنر در اذربیجان شرقى ، تبریز،ھنگ النخجوانیوعبدالعلیكارنج، مدیریتعموم

 .٣٧، ص

 .٤٧٩سیاحت نامھ، بیشین ، ص -٩

طبوعات ، دائرة التعارف للم١٤، ١٠حسن األمین، دائرة المعارف األسالمیة الشیعیة،مج - ١٠

  .٥٨٥،ص٢٠٠٢، بیروت، ٦ط
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 .٥٦مینورسكى ، بیشین ، ص  - ١١

 .٥٦ھمان منبع ، ص - ١٢

حاج حسین : جمۀ قسمت آذربیجان وتبریز ، ترچلبى  ،  سیاحتنامھ اولیا چلبى اولیا  - ١٣

 .٥٧٥شمسى، ص١٣٣٨شفق تبریز ، چاپخانۀ  نخجواني ، 

 .٥٧٦، بیشیین، صچلبى اولیا  - ١٤

 .٥٦مینورسكي ، بیشین ، ص - ١٥

اصل و فھیمة دوستار ،   لیدا بلیالن - ١٦

ِشھرتبریزاز دوره یایلخانیتاصفوی  بررسیتأثیرمزاراتدرتوسعھیساختارشھری

 / شمارھھشتم / دورھیایلخانیتاصفوی ،فصلنامھپژوھشھایمعماریاسالمی

 .٥٤سالمیزدھم ، ص ١٣٩٤پائیز

  . ٢٧٧، بیشیین،صچلبى اولیا  - ١٧

 .٢٨٢ھمان منبع ، ص - ١٨

 .٥٤بیشین، ص  لیدا بلیالن  اصل و فھیمة دوستار ، - ١٩

 .٥٨-٥٧مینورسكى ، بیشین ، ص - ٢٠

 .اكو یساوي واحد تومان ایراني  ١٥االكو عملة فرنسیة وكل  - ٢١

، )ایان دوره صفویانپغز آغاز دوره مغوالنتا(نصد سالھ تبریز پا عون آغا الھى، تاریخ  - ٢٢

 .١٢٥، ص١٣٨٧زارع  شاھمرسى،  مؤسسھ انتشارات امیر كبیر ، : ترجمة 

 .٤١٢ونیازیان در ایران، بیشین ، صسفرنامھھا - ٢٣

 ١٦١ثریا فاروقي ، ص - ٢٤

 .١٢٧عون آغا الھى ، بیشین ، ص  - ٢٥

، ص ١۶٧٧س، پاریحمید ارباب شیراني ،: جمۀ تاورنیھ، ترمۀباتیستتاورنیھ، سفرناژان - ٢٦

٢٠١. 
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 .١٦٨عون آغا الھى ، بیشین ، ص   - ٢٧

 .١٩٠باتیستتاورنیھ، بیشین ، صژان - ٢٨

 .١٣١ - ١٢٨، ص عون آغا الھى ، بیشین - ٢٩

 .١٣٢ھمان منبع ، ص   - ٣٠

یزدان فرخي، : جمۀ صنفي آنان در عھد صفوي، ترتگي وران ورېیشھ ، گیوانيمھدي  - ٣١

 .٦١، ص ش.ھـ١٣٩٢مطبعة سبھر ،تھران ، 

 .١٣١عون آغا الھى ، بیشین ، ص  - ٣٢

 .١٢٨، بیشیین ، صچلبى اولیا   - ٣٣

٣٤ - Bournoutian, G. A.; Armenians and Russia (1626 – 1796) A 

Documentary Record, Mazda, California, 2001,p.69-70.          

 .١٣١ھمان منبع ، ص - ٣٥

 .٢٨١، بیشیین ، صچلبى اولیا   - ٣٦

 . ٢٨١، بیشین، ص چلبى اولیا   - ٣٧

 .٤١٦سیاحتنامة شاردن  ، ص.  - ٣٨

 . ١٣١ھمان منبع ، ص  - ٣٩

 . ٢٨١، بیشین، ص چلبى اولیا   - ٤٠

 .١٥٤عون آغا الھى ، بیشین ، ص  - ٤١

 .٢٦٦بیشین ، صتاورنیھ ،  - ٤٢

 .١٥٤عون آغا الھى ، بیشین ، ص - ٤٣

 .٥٤، ص سنگرى بھروزعمرانى وحسین  اسمعیلى - ٤٤
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 -١٦٦٩( نھلة نعیم عبد العالي ، الشیخ علي خان زنكنھ واصالحات الداخلیة في ایران   - ٤٥

م، ٢٠١٧، مجلھ ، العدد الثالث ، مركز احیاء التراث العلمي العربي ، جامعة بغداد، ) ١٦٨٩

 .٤٥٤ص 

 .١٣٤ن آغا الھى ، بیشین ، صعو  - ٤٦

، بیشیین ، چلبى ؛ اولیا ١٥، بیشین، ص سنگرى بھروزعمرانى وحسین  اسمعیلى - ٤٧

 .٢٧٨ص

 تاورنیھ ، بیشین ، ص  - ٤٨

 .٦٣٠، بیشین ، ص  آدام اولئاریوس  - ٤٩

 .٩٧، بیشین ، صسنگرى بھروزعمرانى وحسین  اسمعیلى - ٥٠

 .١٥٦عون آغا الھى ، بیشین ، ص   - ٥١

ونیازیان - ٥٢  .٤٣٧در ایران، بیشین ، ص  سفرنامھھا

 .٤٣٧ھمان منبع ، ص  - ٥٣

 .١٠٤، بیشین ، صسنگرى بھروزعمرانى وحسین  اسمعیلى - ٥٤

 .١٠٤ھمان منبع ، ص  - ٥٥

 .١٥٦عون آغا الھى ، بیشین ، ص   - ٥٦

 .١٥٦ھمان منبع ، ص  - ٥٧

 .٥٢لیدا بلیالن  اصل و فھیمة دوستار، بیشین، ص   - ٥٨

 .٥٥مینورسكي ، بیشین ، ص - ٥٩

 . ٢٧٨، بیشین، ص چلبى اولیا   - ٦٠

 .٦٢، بیشین، ص  گیوانيمھدي  - ٦١

 .٦٩ھمان منبع ، ص  - ٦٢
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 . ٢٧٨، بیشین، ص چلبى اولیا   - ٦٣

 .٤٠٩سیاحت نامھ شاردن ، بیشین،ص - ٦٤

 .٥٦مینورسكي ، بیشین ، ص - ٦٥

 .٥٦ھمان منبع ، ص  - ٦٦

 .٥٦ھمان منبع ، ص  - ٦٧

 .١٦٦عون آغا الھى ، بیشین ، ص  - ٦٨

الضغط على الشيء ،وفي  الداروغة  تعود ھذه الكلمة الى العھد المغولي الذي معناه  - ٦٩

ً على المدن ،اما في العھد الصفوي فقد تطورت لتصبح  العھد التیموري یتم تعینھ حاكما

مھمتھا الحفاظ على النظام واألمن في المدینة ومعاقبة السراق وتحدید نوع العقوبة ، 

 ).٤٩-٤٨: ١٣٦٨میرزاسمیعا (

وتكون مھمتھ في العصر المحتسب یعود اصل ھذا المنصب الى العصر االسالمي ،   - ٧٠

الصفوي تنضیم االمور االقتصادیة والتدقیق في االوزان والمقادیر ،وتحدید اسعار المواد 

الخام ، وتوفییر البضائع االولیة ، ویستند في احكامھ وقوانینھ الى احاكم الشریعة االسالمیة 

ساختار آنھا در عصر صفویھ  ، ) مجلھ(، ،سید احمد عقیلى ، طبقة بندى اصناف وبررس

ھشتم ، بھار شمارۀ رم ، چھاایران بعد از اسالم ، سال مۀ تاریخ ناھشى ژپ-دوفصلنامھعلمى 

 .١٥٠، ص١٣٩٣وتابستان 

 .١٥٠ھمان منبع ، ص  - ٧١

٧٢ - A. K. S. Lambton, “The Office of Kalantar under the Safavids and 

Afshars,” in Mélanges d’Orientalismeofferts à Henri Massé à 

l’occasion de son 75éme anniversaire, Tehran, 1963, pp. 209-

مسعود رجب : ، تذكرة الملوك ، سازمان اداري حكومت صفوي ، ترجمة مینورسكي.;18

 .١٥٢،  ش.ھـ١٣٦٨نیا ، بھمن ، تھران ، 

ً ، اما في مدینة تبریز  - ٧٣  النقیب  وھو من المناصب المھمة، إذ یتم تنصیبھ من الشاه مباشرة

فیكون النقیب بمثابة الحاكم وبشترط  في اختیار ھذا المنصب ان یكون ذو اخالق وسمعة ، 

واغلب االحیان یوكل الى السادة والعلماء ،ومن صالحیتھ تحدید نسبة الضرائب على 
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اصحاب المھن والتجار  والحد من رفع االسعار وتحدید سعر البضائع في االسواق البضاعة 

168. A. K. S. Lambton,Op.Cit,p. 

الكخدا وتعود ھذه الى ماقبل العھد الصفوي وال یوجد تاریخ محدد لھا ،و یتم اختیاره من  - ٧٤

 ً ً لمھنتھ ، ویكون عادا الثقاة من الناس اومن التجار ویشترط ان یكون من الحرفین االكثر اتقانا

ً حتى عن القرى الصغیرة واالریاف أي اشبھ بمھنة المختار، اما بالنسب ة للمھام التي مسؤوال

ل مطالب یقوم بھا ھي ادارة جمیع المسائل المرتبطة باصحاب الحرف ، ومسوؤل عن ك

ً عن مھمة جبایة الضریبة من التجار واصحاب الحرف اصحاب الحرف واحتیاجاتھم ، فضال

 .١٤٦مشكالت التي تخص اصحاب المھن ، سید احمد عقیلى ، صلل، واالستماع 

 .١٥٢ص، تذكرة الملوك ، مینورسكي - ٧٥

 .٤٨٥، ص ١٣٩٠تاریخ ، تھران ، گذرگاہ حمید رضا صفاكیش ، صفویان در   - ٧٦

 .٣٨٦، ص ش١٣٦٧باستاني بارزي ، سیاست واقتصاد عصر صفوي ، تھران ،  - ٧٧

،  ١٣٨٤رایران ،روابط ایران وعثماني در عھد صفویان ، دستور مشھد ، پوعباس  - ٧٨

 .٧٧ش ، ص.ھـ

 .٣٠١یز ، صنادر میرزا، تاریخ وجغرافیة در سلطنة تبر - ٧٩

 .١٤٨تاریخ اجتماعي تبریز ، ص  - ٨٠

، تھران   ھنگىنظام شاه ، انجمن آثار ومفاخر فر یلچى خورشاه بن قبادالحسینى ، تاریخ ا - ٨١

، ١٣٨٤روملو ، احسن التواریخ ، ساطیر ، تھران ، بکحسن  ١٢٧، ص ؛  ١٣٧٩، 

 .٩٣ص

ونیازیان در ایران ، بیشین ،ص - ٨٢  .١٧٢سفرنامھھا

ژي  نظامي ایران ومؤلف ھاي آن تو ابراھیم مشفقي فر ، تحلیل استرا ھاشم آقاجري  - ٨٣

؛ مال جالل الدین نجم ، تاریخ عباس یا ٩ه، ص١٠٣٨، کدر عصر شاه عباس بزر

  . ٢٥٠،ص١٣٦٦، پىچا روزنامھمالجالل  ، 
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سالھ عباس ثاني ، ٢٢گانى محمد طاھر وحید قزویني ، عباسنامھ ي شرح زند - ٨٤

داودى ، ارا ؛ محمد طاھر وحید قزویني، تاریخ جھان ٢٤٥، ص  ١٣٢٩، ک كنابفروش

عباسى ،    .٣٠٢، ص ١٣٨٣، ھنگى ه علوم انسانى ومطالعات فروھشگاژپارا

؛ مصطفى ٧٣عبد الرزاق دنبلى ، تھران آناھیتا ، بى تا ، ص: بصیرت نامھ ، ترجمة  - ٨٥

  . ١٨٦ص،١٣٧٢ ، تقویم التواریخ ، میراث مكتوب ، تھران ،چلبى بن عبدهللا حاجي خلیفة 

 المصادر -

 ً   )سفرنامھ(كتب الرحالت : اوال

 آداماولئاریوس،سفرنامةاولئاریوساصفھانخونینشاھصفي،ترجمة -١

 .ش.ھـ١٣٦٩،جلددوم،مطبعةبھمن،بچھحسینكرد:

:  جمۀقسمتآذربیجانوتبریز،ترچلبى،سیاحتنامھاولیاچلبىاولیا -٢

  .شمسى١٣٣٨ شفقتبریز،چاپخانۀحاجحسیننخجواني،

كھدرزماناوزونحسنآققوینلوواوایلعھدصفسفرنامھھا -٣ ونیزیان ونیازیاندرایران،سفرنامھھا

بھایرانآمدھاند،تر انتشاراتخوارزمىچاپخانۀامیرى،چھرمنو:  جمۀو   .تا. بى.،شركتسھام

  . ش ١٣٣٥ ،تھران،٢ج:  سیاحتنامھشاردن،ترجمة -٤

فرعباسالنخجوانیوعبدالعلیكارنج،مدیریت:جمۀجملیكاررى،سفرنامھكاررى،تر -٥ ھنگعموم

 .ھـ١٣٤٨وھنردراذربیجانشرقى،تبریز،

 .١۶٧٧ س،پاریحمیداربابشیراني،:  جمۀتاورنیھ،ترمۀباتیستتاورنیھ،سفرناژان -٦

 ً   الموسوعات ودور المعارف:: ثالثا
 باللغة العربیة   - أ

، ١٠حسناألمین،دائرةالمعارفاألسالمیةالشیعیة،مج -١

 .٢٠٠٢ ،بیروت،٦،دائرةالتعارفللمطبوعاتط١٤

  الكتب: رابعاَ  
  باللغةالفارسیة -

 .ش١٣٦٧ باستانیبارزي،سیاستواقتصادعصرصفوي،تھران، -١

تا:  بصیرتنامھ،ترجمة -٢   عبدالرزاقدنبلى،تھرانآناھیتا،ب

اول ،سمیرا چاپ  ، بافتتاریخى شھر تبریز، سنگرى بھروزعمرانى وحسین  اسمعیلى -٣

 .١٣٨٥، تھران ، 

 .١٣٨٤ روملو،احسنالتواریخ،ساطیر،تھران،بکحسن -٤

 .١٣٩٠ تاریخ،تھران،گذرگاہاصفاكیش،صفویاندرحمیدرض -٥
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 . ١٣٧٩ ،تھران،ھنگىنظامشاه،انجمنآثارومفاخرفریلچىخورشاھبنقبادالحسینى،تاریخا -٦

 .ش.،ھـ ١٣٨٤ رایران،روابطایرانوعثمانیدرعھدصفویان،دستورمشھد،پوعباس -٧

:  ،ترجمة)ایاندورھصفویانپغزآغازدورھمغوالنتا( نصدسالھتبریزپاعونآغاالھى،تاریخ -٨

 .١٣٨٧ زارعشاھمرسى،مؤسسھانتشاراتامیركبیر،

 گانىمحمدطاھروحیدقزویني،عباسنامھیشرحزند -٩

داودى،ارا٢٢   .١٣٢٩ ،کسالھعباسثاني،كنابفروش

عباسى، - ١٠ ومطالعاتفروھشگاژپمحمدطاھروحیدقزویني،تاریخجھانارا ھھعلومانسان

  .١٣٨٣ ،نگى

ث مكتوب ، ، تقویم التواریخ ، میراچلبى مصطفى بن عبدهللا حاجي خلیفة  - ١١

  .١٣٧٢تھران ، 

  .١٣٦٦ ،پىچامالجالاللدیننجم،تاریخعباسیاروزنامھمالجالل، - ١٢

:  جمۀصنفیآناندرعھدصفوي،ترتگيورانورېیشھ،گیوانيمھدي - ١٣

  ھـ١٣٩٢ یزدانفرخي،مطبعةسبھر،تھران،

، از انتشارات، نگ عبد العلى كار: ۀ مینورسكى، تاریخ تبریز، ترجم - ١٤

 .١٣٣٧كتابفروشى تھران ، 

:  ،تذكرةالملوك،سازماناداریحكومتصفوي،ترجمةمینورسكي - ١٥

 . ش.ھـ١٣٦٨ مسعودرجبنیا،بھمن،تھران،

، مجلھ ، ) تاریخ تطور تبریز( نور الدین عظیمى ، تاریخ رشد تبریز   - ١٦

تاریخى ، شمار  .١٣٤٩انتشارات ، ک ، ستاد بزر٥، سال ۴ۀ برسیھان

ایآندرعصرشاھعباژینظامیایرانومؤلفھتھاشمآقاجریوابراھیممشفقیفر،تحلیالسترا - ١٧

  .ھـ ١٠٣٨ ،کسبزر

  البحوث والمقاالت المنشورة : خامساً  
  باللغة الفارسیة   - أ

جلیل نایبیان وقادر جودى سفیدان،  -١

نگرشیبروضعیتگروھھایحیدریونعمتیشھرتبریزدردورھصفویھو 

 .شمارھسیوھفتم  - سالدھم -قاجارباتأکیدبرعقایدمذھبیاینگروھھا، پژوھشنامھتاریخ

ومنابعاقتصادىعبداللھمتولي، -٢ شھر  ١٠٢٥- ٩٠٧ تاثیرمنازعاتعصرصفویھبرشالودھھا

ومطالعاتفرشگوپژھـ،مجلھتحقیقاتتاریخاجتماعي، اوۀ،شماررماچھ،سالھنگىاھعلومانسان

 .١٣٩٢ل،بھاروبستان
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ساختارآنھادرعصرصفویھ، -٣ اصنافوبررس ) مجلھ( سیداحمدعقیلى،طبقةبند

- ،دوفصلنامھعلمى

  .١٣٩٣ ھشتم،بھاروتابستانشمارۀرم،چھام،سالایرانبعدازاسالمۀتاریخناھشىژپ

ِشھرتبریزازدورھیا -٤ لیدابلیالناصلوفھیمةدوستار،بررسیتأثیرمزاراتدرتوسعھیساختارشھری

/  شمارھھشتم/  یلخانیتاصفویدورھیایلخانیتاصفوی،فصلنامھپژوھشھایمعماریاسالمی

 .سالمیزدھم١٣٩٤ پائیز

    باللغة العربیة   - ب

 - ١٦٦٩( نھلة نعیم عبد العالي ، الشیخ علي خان زنكنھ واصالحات الداخلیة في ایران  -١

، مجلھ ، العدد الثالث ، مركز احیاء التراث العلمي العربي ، جامعة بغداد، ) ١٦٨٩

 .م٢٠١٧
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- Abstract 

-   - The geographically position represents important 

role in trade activity. 

- - The geographical nature and theoretical 

phenomenas represents good land for agriculture and 

also animal production.   

  


