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 چکیده
مسیر  دردلیل قرارگیری  به کهساوه یکی از شهرهای مشهور منطقة جبال در دوران اسالمی است 

موقعیّت ویژة  ایفای نقش نموده است. منزلگاهی مهم عنوان  بهشرق به شمالارتباطی دارالخالفة بغداد 
از بتواند ده تا شد طبیعی موجب های کاروانی و نیز شرایط مساعترین راهاین شهر در پیوندگاه مهم

که بقایای یینویسان و مورخان قرار گیرد. از آنجاتوجه جغرافی تحوالت تاریخی گذر نموده و در کانون

 تغییراتشهر کهن ساوه و بافت تاریخی آن به دلیل توسعة شهر جدید دچار تغییر شده، بررسی این 

تا با اتکا به منابع مکتوب تاریخی و است ده شتالش  ،رنماید. در نوشتار حاضناپذیر می ضرورتی اجتناب
اند، تحوالت تاریخی آن مورد بحث قرار همچنین گزارش سیّاحانی که این شهر را مورد بازدید قرار داده

های تواند در بازیابی سازمان فضایی شهر و حفاظت از محدودههای پژوهش میگیرد. بدیهی است یافته

 ده قرار گیرد. تاریخی آن مورد استفا
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 مقدمه .1

در بازیابی سازمان فضایی منابع ترین مطمئنتوان را میتاریخی  مکتوباتتردید بی

تحوالت  تشخیصدر نند توامیثری ؤم شکلبه  اسناد تاریخی این شمار آورد. شهرها به

 . واقع شوند استفاده موردگیری، رشد و توسعه، استمرار و یا انهدام شهر شکل مرتبط با

کوه زاگرس و های واقع در رشتهمنابع تاریخی و متون جغرافیایی کهن، سرزمین

اند. مشخص و ساوه را در این ایالت جای داده« ایالت جبال»با عنوان انشعابات آن را 

که نام ساوه و  تصویری از ایالت جبال ارائه داده (.قه 380 فو)حوقل نمونه، ابن وانعن به

مؤلف ناشناس ، (.قه 290بعد از  فو)اصفهانی  هرُستابنزمان، هم. در آن آمده است)آبه( آوه 

   فقیه همدانی ابنو  (.قه 372لیف به تأ) المغرب الی شرقمال من العالم حدودکتاب 

 صصرسته، ابن) اندنیز ساوه را از شهرهای بسیار مهم ایالت جبال دانسته( .قه 340-255)

بعد، مقدسی  مدتی .(65-66، 23 صصفقیه همدانی، ؛ ابن139-140 صصالعالم، ؛ حدود122-121

)عراق التقاسیم، ایران را به هشت اقلیم تقسیم و ایالت جبال   در احسن( .قه 390-334)

 صص)فقیهی، و ساوه را نیز در این اقلیم آورده است  داده  یجارا در اقلیم چهارم  عجم(

 ازجملههم ساوه را  نخست قرن چهارم هجری( )نیمةجیهانی  محمد بن . احمد(616-606

 ابراهیم . در تصویری که ابواسحق(143 ص)جیهانی،  1شهرهای ایالت جبال دانسته است

در مجاور هم  )آبه(ز نام ساوه و آوه دهد نیاز ایالت جبال ارائه می (.قه 346 فو) اصطخری

 .(565)اصطخری، ص  است رؤیت قابل

د که شومشخص تاریخی گیری از منابع ضمن بهرهده تا شحاضر سعی  نوشتاردر 

هایی رونق داشته و ساختار فضایی این شهر در چه زمانی احداث و در چه دوره یا دوره

و رویکرد ای نجام این تحقیق کتابخانها روش؟ ستا را تجربه کرده هاییدگرگونی آن چه

از   منابع مکتوب معتبر اعم هدف آن است تا با استفاده ازفرهنگی است.  -آن تاریخی

 هایگزارش )محلی و ملی(،ابع تاریخی اسالمی، من نویسان قرون اولیةجغرافی هاینوشته

شهر تاریخی  تحوالت دیگر،و هر سند  های تاریخینقشه، نویسان سفرنامهاحان و سیّ

  د.شومشخص  ساوه

  شهر )ساوه قبل از اسالم( يابيشکل .2

گیری شهر ساوه خصوص زمان دقیق شکلدرشهرهای تاریخی ایران،  بسیاری ازهمانند 

ای درج گونهمتفاوت، مبهم و افسانه هایماقبل اسالمی، نظریه ادوارو تحوالت آن در 

پادشاهان بنای ساوه به مکتوب ر منابع سبب در اکث  چه  معلوم نیست بهده است. ش
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بررسی نام )ذکایی ساوجی، است  شده  دادهطهمورث دیوبند نسبت ویژه هپیشدادی ایران و ب

؛ حکیم، 334 ص؛ شیروانی، 227 ، ص1385تاریخ قم، ؛ قمی، 36 ، صساوه در کتیبة یونانی پئوتینگرایا

شدن   را بعد از خشک هراین شبعضی از منابع تاریخی نیز زمان احداث  (.864 ص

 و شده  خشک )ص( دانند که در آن مکان بوده و مقارن با والدت پیامبر اسالمای میدریاچه

، 2ج، عبدالرحمان ابن؛ 62 ، صالقلوبةهنز)مستوفی قزوینی،  2استاز معجزات نبوت  بدین سبب

 (.24 ص، ؛ اذکائی170 ، صتاریخ و جغرافیای راه عراق عجمالسلطنه، اعتماد؛ 150 ص

موسوم به  و با استفاده از لوحة« لم توماشِکویله»مینورسکی به نقل از ، هرروی به

 هگفت پیش از اسالمی وجود داشته است. به در ازمنة« ساوه»آورده که شهر ، 3پئوتینگرایا

 لوحة در که است (Sevakina) سِواکئنه یا (Sevacina) سِوسینا همان ساوه توماشِک،

 (Savaka)پهلوی  و (Sava) سَوا اوستایی واژه با را ساوه نام . اواست دهآم پئوتینگرایا

  .(Tomaschek‚ pp. 15 -16 ؛24 ص مینورسکی،)4داندمی مرتبط مفید و سودمند معنای به

حسن بن  .خصوص ساوه در دوران ساسانی نیز اطالعات اندکی در دست استدر

 جانب بهاست که چون بهرام گور محمد قمی به نقل از کتاب سیرالملوک عجم آورده 

تاریخ )قمی، ای بنا نهاد و آتش در آن برافروخت در دیه ساوه آتشکده ،رفته میبالد ارمنیّ

های شهر قدیمی ساوه و در برخی از آتشکده بهچنین هم وی. (22 -23 صص، 1361 قم،

فیض  ،قمآثار  ةلف کتاب گنجینؤ. م(23 همان، ص) اشاره کرده استاطراف این سرزمین 

از یک آتشکده در ضلع جنوبی مسجد جامع  مانده برجایبا استناد به شواهد معماری نیز 

مطلبی که مورد ؛ (112 ، ص2ج)فیض، رساند را به عصر ساسانیان میساوه، قدمت آن

 .(144و  141 صص)پیرنیا و افسر، است  قرارگرفتهکریم پیرنیا مخالفت محمد

ترین سند تاریخی دانست که بر وجود توان محکممیطبری را  هاینوشتهتردید بی

فتح همدان و سقوط  ،طبری نوشتة ربدهد. بناشهر ساوه به روزگار ساسانیان گواهی می

 5است داده  رخدوم  و در زمان خالفت خلیفة .قه 22سال  مسلمانان به دست بهساوه 
  .(522-523 ص، ص1ج)طبری، 

در دشت ساوه  استقرار ی پیشینه شناسانهستانشواهد با ،ضعف منابع مکتوب وجود با

 باستانی  قلعة ،همچنین. (11 صشهیدی،  )خطیب درسانمیخط  را به قبل از پیدایش

آثار شاخص عصر  ازجملهتوان را میغربی ساوه  کیلومتری جنوب 23در  «قلعهقیز»

 ص، ص2ج، دختر ساوه پژوهشی دربارة سابقة تاریخی و معماری بنای قلعه)ذکایی ساوجی، ساسانی 

 .(1 تصویر) شمار آوردبه (534-533
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 (2008)نیرومند،  بناي ساساني قیز قلعه: 1تصوير 

 ساوه در دوران اسالمي توسعه .3
 از سقوط ساسانیان تا قرن هفتم هجري ساوه   .3،1

افتاد،  انانمسلم دست بهچون همدان منابع تاریخی حکایت دارند،  که چنان آن

همدان اندر شد با سپاه شهر ن به قرِّیم بن مُعَنُ...» :گریختندساوه  طرف بهن شهر ای ساکنان

و از همدان تا ری شش منزل  و از پس هزیمتیان سپاه تا به ساوه فرستاد به سه منزل از ری بگرفت

 (. 331 ص ،)بلعمی «است
نامه غنیمت با فتح عیم به همدان غنیمت را قسمت کرد و خمسچون سپاه از ساوه بازگشتند نُ»...

 (.522 ، ص1ج ،)طبری« به عمر فرستاد...

به ساوه برای أخذ صدقات معاویه، زهیر بن مکحول عامری را  .قه 39 در سنة 

 شهر ةهای ما دربارآگاهیبیشترین . (70، ص 1السلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج)اعتماد فرستاد

به ساوه  در( س) حضرت معصومهدن شبیمار. استمرتبط بعد  قرن دوم هجری به ساوه به

در شمار نیز  7لیلی االَخیَلیّهشاعره و مرگ  6بن سیّار مرگ نصر ،هنگام سفر به خراسان

 ؛487، ص5، جگروسیعبداهلل )این شهر است اسالمی در  ةقرون اولیی هانخستین رویداد

 .(319 ، ص2جیعقوبی، 

جامگان به جنبش سیاه باساوه های آبادی به همکاری ساکنان تاریخیاطالعات دیگر 

 ،)سیفی فمی تفرشیمرتبط است  8ابولیث نصر بن سیّار در مقابلابومسلم خراسانی رهبری 

و اوایل امیه بنی شی آورده است، ساوه در اواخر دورةگونه که سیفی فمی تفرآن(. 117 ص

9بود هنهاد آبادانی به  عباسی رو ةدور
 10«های خاصهینزم» شمار در ساوه دشت هایزمین و 

 .(7-8، صص همان)د ش های مسلمان واگذار میبه عرب11«اِقطاع»صورت درآمده و یا به
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های آن رباط بخشید وو تجاری میارزش نظامی  آنزمان به موقعیت ارتباطی ساوه هم

  (.117)همان، ص  وّار، حجّاج و مأموران سیاسی بودپیوسته مملو از مسافران، ز

عنوان بارکش، به داری و پرورش شتر و حیواناتچنین از کاروانمنابع تاریخی هم

اند که ساوجیان تا کنند و آوردهساکنان شهر ساوه در این زمان یاد می یکی از امتیازهای

 ص، ء؛ ابوالفدا103 صحوقل، )ابناند آمد بودهوماوراءالنهر برای حمل حجاج به مکه در رفت

 (.142 صالعالم، ؛ حدود485

بن  طلحةهمچنین از عالمان علم نحو و  12وفات سیبویهله حوادث این دوران، جماز

بن طاهر از پدر به حکومت رسیده، وی در بلده ساوه در شهور سنه  ةطلح...» :در ساوه استطاهر 

 (.55 ص ،)غفاری قزوینی «( فوت شد.قه 214) اربع عشر و مائتین

 نوعییت عباسیان در بغداد، با زوال حاکمبعد،  قمری بهـ  سوم هجری ةاز سد

که زندگی ایلیاتی داشتند در  یامیران ترکو  نام اقطاع، رواج پیدا کرد داری به زمین

 .(54 ص ،)سیفی فمی تفرشینواحی ساوه استقرار یافتند 

اسالمی با  ةهای مفتوحمردمان ساوه نیز مانند ساکنان سایر سرزمین قرن چهارمدر 

 ،(.قه 378)کردند. در کتاب تاریخ قم ایّام سپری می ،یپرداخت خراج به حاکمان عباس

 554215 ، شده که پرداخته می، مقدار خراجی شده ضمن آنکه ساوه از رساتیق قم ذکر

  .(134 ، ص1361 ، تاریخ قم،)قمیدرهم دانسته شده است  591503درهم و ثلث یا 

 (.قه 366)ام بیماری الدوله دیلمی به هنگکه چون رکن اندهمچنین آوردهمنابع این 

طبرستان و ری و همدان و قزوین و ابهر و زنجان و »... ؛کشور را میان فرزندانش تقسیم نمود

؛ مستوفی 320 بخش نخستین، ص)کریمان، « الدوله دادساوه و آوه و قسمتی از کردستان را به فخر

 (.412تاریخ گزیده، ص قزوینی، 
)سرفراز  های حکومتی بودهویه یکی از ضرابخانهبآنکه شهر ساوه به روزگار آل با وجود

بر آن  جدی آسیبن نخستی ،ارت سلطان محمود غزنویحمله و غبا  ،(197 صو آورزمانی، 

 .(211، ص 1؛ اشپولر، ج601؛ میرخواند، ص 312 و 213)فقیهی، صص  وارد شد

 مقرّبه  این شهرو  13رسیدهآبادانی شهر ساوه به اوج خود  ،روزگار سلجوقیان هب

. (79 ص ،)امیرحسینی ه بودشدتبدیل  15ان(اتابک)و سران قبایل متحد سلجوقی  14سالجقه

خود به  ةنوب کدام بههر واند بسیاری از وزرای سلجوقی و خوارزمشاهی ساوجی بوده

از جمله حوادث عصر . (489، ص 5ج، عبداهلل گروسی)اند های شهری افزودهآبادی و ایجاد بنا

پلی عجیب با  احداث ،را آوردهآن یمیمند ابونصر از نقل به قزوینی ه کهسالجقه در ساو

 (سالجقه ساوه عصر در .قه 529لغایت  525های سال بین) اتابک شیرگیربه امر امیرهفتاد طاق 
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. همچنین 16دباشمی -کردکه از بین ساوه و آوه عبور می -رود بزرگ گاوماها  بر روی

فاصل این پل و  حدّالی ودر زمین پر گلول دو فرسنگ ای به طفرش جادهسنگاست، 

 .(342 صقزوینی، ؛ 79 ص)الویری، ساوه شهر 

ت ، به اهمیّانسلجوقی ةهای تاریخی مرتبط با ساوه در دوراکثر وقایع و رویداددر 

 این شهر .(297 ص ،؛ راوندی78، 76، 35 صص)نیشابوری،  ده استشاشاره  این شهرارتباطی 

منزلگاه سپاهیان گاهی محل اقامت شاهان و شاهزادگان و امرا و  سلجوقیانبه روزگار 

ای انههبناهای شا هدر ساو رسدنظر می به. (209-210و 175 صص، )حسینی نیز بوده است

اقامتگاه شاهان سلجوقی عنوان بهنیز  «کوشک سلطانی»و  «دیلمان سرای»به  معروف

  .(64؛ نیشابوری، ص 90، ص اهلل همدانی)فضل در نظر گرفته شده بود

ال از مراکز مهم و فعّ این دورهدر آورده است، ساوه  17یوسف کیانیگونه که محمد آن

 ص ،کریمی و کیانی؛ 34 ص سفال و سفالگری در ایران، هپیشینکیانی، ) ستا بوده نیز تولید سفال

مراکز مهم را از  نیز ساوه، (Schmidtch Friedri hEric) اشمیت فردریش اریک .(48

ساوه را مسجد جامع که  1315عکس هوایی سال با ارجاع به و  (76)ص سفالگری دانسته 

در پی  ،(2 تصویر) دهدنشان میغیرمجاز  هایکاوشهای در میان گودالشده محصور

  .(93، ص همان) داشته استخاک ساوه آثار زیادی را در خود اثبات آن است که 

 
عکس هوايي سال  -مجازهاي حفر شده توسط کاوشگران غیرمحصور در میان گودال : مسجد جامع ساوه،2 تصوير

 (93 ص )اشمیت، 1315

های جمله ضرابخانهاز، دندشها محدود و متمرکز در زمان سلجوقیان ضرابخانهاگرچه 

 .(210 ص ،)سرفراز و آورزمانیشهر ساوه بود  ،فعّال این دوره

دیوانی دولت خوارزمشاهی را  هن مشاغل عمددر روزگار خوارزمشاهیان نیز ساوجیا

اند. عمادالملک ساوجی وزیر با تدبیر و دانشمند سلطان محمد و سلطان دار بودهعهده
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در جریان حملة مغول جان خود را از الدین خوارزمشاهی از آن جمله است که جالل

 (.29دل و دیگران، ص ؛ زنده489 ، ص5ج، عبداهلل گروسی) دست داد

 از قرن هفتم تا دهم هجري ساوه .3،2

دوران درخشان  ن،مغوال ةحملمتعاقب دهند، که منابع تاریخی گزارش میچنانآن

عام و ساکنین را قتل تخریبآنان شهر را به کلی  ،.قه 617در  اتمام رسید. بهساوه نیز 

 هساوه ب تخریبحموی پس از یاقوت (.456قزوینی، ص ؛ 228-229ص ص ،)لسترنجدند کر

 :کندو بسیار مهم شهر ساوه اشاره می الکتب بزرگبه دار ،.قه 617دست مغول به سال 
  (.179 حموی، ج ثالث، ص) «را سوزاندندآن ...تر نبود، که در سراسر گیتی از آن بزرگ»... 

مناصب دیوانی ایلخانی به خدمت چنان در ساوجیان هم ،به روزگار ایلخانان

الدین یحیی ساوجی و خواجه سعدالدین امیر نظام ،دوره. از بزرگان این 18درآمدند

ساوجی، دیگر وزیر الدین اند. به امر خواجه ظهیربوده 19خانپرور غازانساوجی، وزیر هنر

تعمیر  ،ذرع حصار و باروی شهر ساوه را که خراب شده بود 8200حدود در، ایلخانی ةدور

الدین با گسترش باروی شهر به یرالدین ساوجی پسر خواجه ظه. خواجه شمس20دشومی

ذرع مساحت شهر ساوه را در قرن هفتم  4000به طول تقریبی آبان روستای روددور 

مستوفی قزوینی،  ؛490 ، ص5ج، عبداهلل گروسی)دهد هکتار وسعت می 300 هجری به حدود

  ةمشمال همت گماشت و ده چش ةساوه از ناحی ههمچنین به توسع او. (62 ، صالقلوبهةنز

و مسجد بزرگی در جانب غربی بلده بنا کرد.  آب پدید آورد و در شهر جاری ساخت

ک، بیمدفن برخوردار»...ای بسیار با شکوه ساخته شد که بعدها، در جوار این مسجد مقبره

 (. 51-53 ص، ص3ج)شاردن، ..« خداوند توپخانه ایران است.
کشاورزی  ،چایاختمانی سد قرههمچنین به روزگار ایلخانان با احداث یا تجدید س

 پطروشفسکی به نقل از مستوفی قزوینییافت.  مجدد منطقه احیا و اقتصاد شهر رونق

م.( سد بزرگی بر  1284/ .قه 683الدین محمد جوینی )مقتول صاحب دیوان شمس»نویسد: می

 (. 478 ، ص5ج « )گاوماسای نزدیک ساوه بست نةرودخا
لخانان آن بود که در آنجا و آوه هر دو ضرابخانه استقرار ساوه در عصر ای اتاز امتیاز

دست ههایی بنیز سکه (.قه 736تا  716). از ابوسعید (217 ص ،)سرفراز و آورزمانیداشتند 

  .(410 ص ،)مشکوتید باشآمده که ضرب ساوه می

هایی از شاهرخ تیموری سکه و شدتیموری همچنان در ساوه سکه ضرب می ةدر دور

با آنچه بر شهر ساوه . (232 و 230 صص)سرفراز و آورزمانی، دست آمده است هب ساوه ببا ضر

الوصف، مع. 21باقی نمانده بود آنقمری دیگر رمقی برای  ـ  در قرن نهم هجریگذشت، 
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شهر با  نکند ساکناکه کنتارینی، سفیر ونیز به دربار اوزون حسن، توصیف میچنانآن

کان فعال بود: شهر کما)بازار( دادند و قلب اقتصادی مه میدلگرمی به زندگی خود ادا
اما مانند معمول  ؛حصار بود( به شهری رسیدیم به نام ساوه که بی.قه 879م. ) 1474در چهار اکتبر »...

  (.37 ص ،)کنتارینی« رار داردـات( قـاغـبازار داشت. در دشتی نزدیک رودخانه و در میان درختان )ب
ساوه .»..ساوه را چنین دیده است:  ،قویونلوهاار آقـدولت ونیز به درب گرـدی ةفرستاد

 .(91 ص ،)باربارو« بافی استمردم کشاورزی و پارچه قریب هزار خانه دارد. در همة این شهر پیشة

اضی ـق چون هایینمو شخصیت دوـساوه محل رش ،هجریم ـو دههم ـرن نـدر ق

موالنا ظریفی مشهور به ظریفی  یا 22ایالدین عیسی مشهور به مسیح ساوهمسیح

 ص، ص2 ج ،)رازی اندهمهمّی داشتبود که در معرفی و شهرت این شهر نقش  23ساوجی

 . (1109 و 1105

 از قرن دهم هجري تا پهلوي اول .3،3

 عنوان مکانی مناسب برایبهبلوکات ساوه بار دیگر  ،(.قه 907-1135) انصفوی با ظهور

 24توجه قرار گرفتمورد (ها و ایل بیاتشاهسون ها،قزلباش) حکمرانانامر  تحتایالت استقرار 

اهمیت تنها از نظر ارتباطی شهر ساوه نه در این دوره، .(29-30 صدیگران، صدل و )زنده

عصر ساوه در . 26و منزلگاه سپاهیان نیز بوده است 25بلکه همچنان شکارگاه پادشاه یافت،

. شدیا تیول از سوی پادشاهان به افراد مهم حکومتی واگذار  عنوان اقطاعبه نیز صفویان

اقطاع به جهانگیر  عباس اول فرمان داد تا ساوه را به شاه .قه 1006سال  ، بهنمونهعنوان به

ود که معمول بییاز آنجا. همچنین، (409 بخش نخستین، ص، )کریماندهند والی نور تحویل 

مخارج قصر شاهان و همچنین حقوق صرف  27تا عواید حاصل از امالک خاصه

دربار ه در بودجشاه  .قه 1095/ .م 1684سال  د، بهشولشکریان  و منصبان صاحب

نمود که خود فشار مضاعف متعلق امالک این به را ترین رقم درآمد شاهنشاهی بزرگ

نقش  ،الملوک ةدر تذکر .(111 ص ،)کمپفرد شاقتصادی بر ساکنان شهر ساوه را سبب می

 (196 ص، )باستانی پاریزیدینار  2093تومان و  1309و آوه از درآمد عمومی مملکت  ساوه

 .(84 ، ص1 بخش ،سمیعا )میرزانفر بوده است  250و مالزمان آن 

 انبه امر و حمایت شاه 29آنجنوبی  ایوانو احداث  28تعمیر مسجد جامع ساوه

به این شهر  هاای توجه صفویهتوان از نشانهمینیز را  .قه 10اول قرن  ةصفوی در نیم

 .قه 914در زمان شاه اسماعیل اول در  30مسجد میدان ساوه ،آن بر افزون. حساب آورد به

، 3جپوپ، ) شده استبنا بازسازی و  31الدینبه امر خواجه شمس سردر( هتاریخ کتیببا )مطابق 

 . (395 ص امینی هروی،؛ 1365 ص
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جایگاه  32ا این شهر در راهبرد ملی صفویانت شدامتیاز ارتباطی شهر ساوه سبب می

به آبادانی   عباس اول رو به روزگار شاهبار دیگر سبب  را نصیب خود سازد. بدینای ویژه

ناهای راهی، مساجد، بازار سرپوشیده و بهای میانها، رباطگذاشت و کاروانسراها، راه

نشین حاکمساوه  .قه 1015 سال به .(87 ص)ابراهیمی شیرکوهی، د شمتعددی در آن احداث 

« صدارت عام»از طریق صدارت کل موقوفات  آنعیات و وقفیات به امر شاه به شر و بود

های فیگوئرا که در سال دسیلوا گارسیا دن. (175-176 صص)میشائیل،  شدرسیدگی می

ساوه شهر نیز  است ، از شهرهای ایران بازدید کرده33ق.ه 1026-1028م./  1619-1617

 ص)دسیلوا فیگوئرا،  ساخت داردبد  ةخان 600از  کمتر توصیف نموده کهبسیار کوچک را 

258). 

های فاصل سالسال در حدّ که به مدت شش (Pietro Della Valle) پیترو دالواله

 مالزمان از نیز سفر چندین در در ایران اقامت گزید و .قه 1026-1032م./  1623-1617

 ه چنین آورده است:بود، در مورد ساو عباس شاه
ای برخورد کردیم و و شب به شهر کوچکی به نام ساوه رسیدیم. روز شنبه به رودخانه»...

چون پل آن خراب شده بود به آب زدیم و پس از پنج فرسنگ به کاروانسرایی که آن هم در 

 قعاً شایستةولی این کاروانسرا وا شد رسیدیم،آباد خوانده میای بنا شده و گوهرافتادهمحل دور

 (.435 ص)دالواله، « چنین نامی نبود

شهر از  م. 1637اوایل اوت اردبیل به اصفهان در  سفرش از که در 34آدام الئاریوس

های که خانهده کر توصیف ...ها ومنارهها، دارای بارو، برج رانیز دیدن کرده، آنساوه 

براون دو طرح از شهر ساوه الئاریوس و  .(161 ص) استسان خرابه داشته  هفرسوده و ب

 (.4 و 3 تصاویر)د خورچشم می ها بهشتر با ساربان ها دو ی آنیاند که در قسمت جلوارائه داده

  
دورنماي شهر ساوه از آدام الئاريوس  : طرح3تصوير 

سیماي شهرهاي ايران از ديد )کیاني،  صفوي ةدر دور

 (416، ص جهانگردان

ساوه در طرح براون و : منظرة عمومي شهر 4تصوير 

سیماي شهرهاي )کیاني،  اهمیت آن از نظر شترباني

 (415، ص ايران از ديد جهانگردان
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محیط »... است: نگاشتهساوه چنین از را مشاهدات خود  ،((Jean Chardin شاردن ژان

باشد، النفوس نمیوجه کثیرهیچ اند ولی بهدور آن را دیواری کشیده   تان بلده بالغ بر دو میل است و دورای

 (.51-53 ص، ص3ج« )...مسکون استمخروبه و غیرها محله استثنای مرکز شهر، بقیة که بهوریطبه
ویژه صنعتگران همنابع مکتوب همچنین مطالبی در رابطه با وضعیت اصناف و ب

 ،سیوری آورده است، ساوه نیزراجر گونه که  دهند. آنمیارائه ای در عصر صفویه ساوه

یکی از مراکز بافت منسوجات و قالی در عصر صفویه بوده  ،35ر کاشان، اصفهان و یزدنظی

 ه استشدها بافته میها و فرشهای آن انواع پارچهو در کارگاه (137 ص ،)سیوری

ها و زیبایی های آن به نرمی و دقت در بافت و تناسب رنگکه پارچه (241 ص ،)میراحمدی

 37.قه 1007م./  1599در  36یایران خوئان دون .(175 ، ص2ج ،)تاجبخشمعروف بوده است 

ترین مهماز و سایر منابع ساوه را  نویسدساوه را نیز در ردیف مراکز تولید ابریشم می

 ، صاشپوهلر) دانندمی 38گلرنگ و گوسفند قره نمکیفلفلپوست بره  ةکنندصادر هایشهر

 .(81 ص ؛ تاورنیه،126-128 صص؛ باستانی پاریزی، 397

گواهی بر جایگاه مهم نیز  انصفوی ساوه در عصرشهر های استمرار رونق ضرابخانه

سال  به شهراین  .(147 ، ص2ج ،تاجبخش؛ 248 ص ،)سرفراز و آورزمانی سیاسی این شهر است

چنان وفرقان به داخل مسجد جامع  هشدن سیل از رودخانسرازیر در حادثة 39.قه 1051

و   جملی کارری. 40شده نامیدند را شهری ویرانابع آنآسیب دید که بعضی از من

سامان ساوه  هوضع ناب ةباردر 42.قه 1123م./  1711در نیز  41فرانسوی  ت ی کشیشان ژزوئ

  .(72-73 صص؛  51ص ) اندآوردهخود توضیحاتی  ةدر سفرنام

     شهر ساوه در تسلط حکام وابسته بهپایان دوران صفویه تا قاجاریه،  ةدر فاصل

به روزگار . (87 ص)ابراهیمی شیرکوهی، ها قرار گرفت ناحیه مانند خلج پرنفوذهای ایل

شدن  با پایتختارتباطی نقش خود را حفظ نموده بود.  ازلحاظزندیه، ساوه همچنان 

و از میانة دورة قاجاریه مهاجرت  (419دل، ص )زندهتهران از اهمیت این شهر کاسته شد 

کنت  بر اساس توصیف که طوری بهاز گردید. آغ الخالفه()داره تهران ای بشهروندان ساوه

 2500به حدود .ق ه 1256م./  1840دوسرسی، سفیر فرانسه در ایران، جمعیت شهر در 

 . (164)دوسرسی، ص نفر رسید 

اند. از آن را تشریح نمودهاحانی از ساوه بازدید و وضعیت آنقاجار نیز سیّ ةدر دور

-1813های  سال در که فرانسوی سرهنگی، دروویل گاسپار ةبه سفرنامتوان جمله می

اوژن  هاینوشته ،(349 ص) بود ایران ارتش استخدام در.ق ه 1227-1228 م./ 1812

 به همراه م. 1840-41 هایسال فرانسوی، که در خاورشناس و معمار و فالندن، نقاش
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لیدی شیل،  هایو خاطره (122 ص)به ایران آمده  کاست پاسکال خود وطنهم دیگر

 1265م./  1849شاه الدینمختار انگلیس در اوایل سلطنت ناصروزیر شیل همسر کلنل

 اشاره نمود. (179 ص) .ق، ه

 فتحعلى پسران )از الدولهسیف به ملقب میرزا سلطان محمد هاینوشتههمچنین است 

الثانی ر بیستم جمادیدطی دو سفر درکه -شاه قاجار الدینناصر های یادداشتو  شاه(

خصوص ا دراطالعاتی ر ،به عتبات عالیاتاز طریق ساوه  ،.قه 1309و شوال  .قه 1287

، سفرنامة عراق عجمشاه، الدیناصر؛ ن343 و 280الدوله، صص سیف) این شهر ثبت نموده است

عنوان  که به ،دکتر فووریه مندرج در سفرنامة مطالب .(66 صها،  ؛ قاضی151و  19 صص

نیز شایان  (292 ص)فووریه،  شاه، در این سفر همراه وی بودالدینطبیب مخصوص ناصر

اند را اوه ثبت نمودهـاز س 43 والفواـدی ژان و لـتردید، اطالعاتی که مارسبی .اندتوجه

  :مرتبط با این شهر در دوره قاجار دانست هایترین گزارشتوان یکی از مفصلمی
نزدیک شدیم فراشان زیادی را از دور دیدیم که روی زمین  هدروازحال چون به  هر به»...

مسجد آورد خاطر می ... تنها بنایی که آبادی قدیمی شهر را بهشسته و تکیه به دیوار داده بودندن

...« شود و... متروک شده و حتی روز جمعه هم در آن نماز خوانده نمیجمعه است. این مسجد

  (.201 و 198 صص دیوالفوا،)

را روزگار خوش  44بر ساوه( .قه 1293-1299)کبیر شاید بتوان دوران حاکمیت امیر

 سالبه .(2036 ، ص3تاریخ منتظم ناصری، ج ،السلطنه)اعتماد حساب آورد مردمان این شهر به

، که در استخدام دولت ایران بود، «تاوفنشتاین»یک افسر اتریشی به نام  .قه 1305

که دیوالفوا آورده است: چنان آن .(26)مینورسکی، ص دست گرفت حاکمیت این شهر را در 

ا به حکومت ساوه منصوب السلطنه یک نفر اتریشی رماه است که نایب مدت شش»...

 .(196 ص)« کرده است

 دشویران  اهالی ساوه باب خانة 150 ،بارشی سنگین واسطةهب .قه  1272 در

تدریج به بهکه این آشفتگی  .(1786، ص 3؛ ج 1250، ص 2البلدان، جةمرآ)اعتمادالسلطنه، 

بّوت کنسول انگلستان ا که کاهش دادرا به حدی ، جمعیت آندشمیمنجر شهر  ةتخلی

تن  1000را حدود باب و ساکنان آنجا  400تا  300های ساوه را بین ، خانه.قه 1265در 

از پایگاه قشون ایران عنوان بخشی عملکرد ساوه به .(25 ص ،مینورسکی)برآورد کرده است 

توانست بر تغییر چهرة شهر نیز نمی (151؛ ورهرام ص 762ص  ،2لُرد کُرزُن، ج)در عصر قاجار 

، )دورة قاجار( م. 1881و ترکیب جمعیتی آن تأثیرگذار باشد. بنابر توصیف دیوالفوا در 

سکنه  خالی از تا حدودیقصبه و قریة آن نیز اغلب خراب و  128عالوه بر شهر ساوه، 
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کشف معدن فیروزه در ساوه تا با این همه، . (185-186)دیوالفوا و دیگران، صص مانده بود 

اکبر امین به اهتمام حاجی علی...»افزود. این معدن شهرتش در عصر قاجار  برحدی 

، 3تاریخ منتظم ناصری، جالسلطنه، اعتماد)« استدر کمال صفا  آن ةمعادن پیدا شده که فیروز

 .(1851 ص

افزوده  هساو رونقی شهربر بی حکام به تهران، حاکمیت پهلوی اول و تمرکز توجه با

. گسیختگی گردانیددچار را  شهربافت تاریخی  ،عمود بر همهای ایجاد خیابان شد و

های حفاظتی مانده و خوشبختانه در برنامههایی از این بافت باقیهمه، بخش این با

 ار دارد. سازمان میراث فرهنگی کشور قر
 

 نتیجه  .4
نوشتار حاضر  ةرسشی که در مقدمپ توان بهمی ،بحثبا اتکا به اطالعات مورد اینک، 

اگرچه از . مطرح بوده پاسخ گفت و روند تحوالت آنشهر ساوه زمان احداث  خصوصدر

در  این شهرتردید فتح بی لیکنیقین سخن گفت، توان بهتاریخ احداث شهر ساوه نمی

بودن آن  آباد عنوان شاهدی محکم برتوان بهتوسط سپاهیان اسالم را می ق.ه 22سال 

نق و وسعت شهر ساوه در منابع تاریخی همچنین بر روشمار آورد. در عصر ساسانی به

ساوه تاریخی اطالعات  .انداسالمی نامیده بلدةیک  راو آناسالمی گواهی  قرون اولیة

در این نتایج پژوهش حاضر روشن ساخت که  بیشتر مربوط به قرن چهارم هجری است.

 ةد و در دورشبیشتر  بویه(آلپایتخت )به ری  آنبه دلیل نزدیکی رونق شهر ساوه دوره 

 ادامه یافت وخوارزمشاهی نیز  ةسلجوقیان به اوج خود رسید. این اهمیت تا پایان دور

ران حکومتی این دوره که بسیاری از وزی ایگونهبه؛ شدمیساوه شهری بالنسبه مهم تلقی 

روزگار سلجوقی  ،45و زکریای قزوینی حموییاقوتبه مندرجات  توجهبا اند.ساوجی بوده

 اگرچه درآن معروف بوده است.  ةاوج رونق شهر بوده و مسجد جامع و کتابخان ةدور

آن به آتش  ةساوه تخریب و با خاک یکسان شده و حتی کتابخان( .قه  617)مغوالن  ةحمل

ولی  46انجام ی شهرهاجهت جبران خرابی به ماتی، اقداایلخانان در دورة ،شوده میکشید

ایلخانی، شهر در کشمکش و  ةبعد از دور. رسدنمیخود  به رونق گذشتةگاه هیچ

صدمات زیادی چار ویونلو و قراقویونلو دقتیموری و سپس سران آق ةهای دوردرگیری

 اند.بدون حصار توصیف نمودهرا شهری خی آنکه اغلب منابع تاری شکلی ، بهشودمی

را در سالمت آن ساوه به روزگار صفویه شهر در توصیف( .م 1637-1638)م الئاریوس اآد

توان دریافت که می (.م 1881) 47اتوصیفات دیوالفو مستند بههمچنین . استده ذکر کر
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 48السلطنههای اعتمادشهر تا مدتی پس از صفویان دارای حصار و دروازه بوده و از گفته

زمانی حصار تخریب شده و شهر به خارج  گونه استنباط کرد که بعد از مدتتوان اینمی

اطالعات تاریخی الوصف،  معاز حصار و جانب غرب و شمال غرب گسترش یافته است. 

فترت و  دورة بار دیگرمرج و جنگ،  و میت هرجداللت دارند که با سقوط صفویان و حاک

شهر  قاجار همراه با ضعف اقتصادی کشور، این طاط به ساوه بازگشته است. در دورةانح

د. یرسنفر  2500یک مسافر اروپایی جمعیت آن به کمتر از  نیز از رونق افتاد و به گفتة

همدان از دشت زرند و  -پهلوی، به دلیل عبور راه اصلی مواصالتی تهران ةدر اوایل دور

، ساوه تنها با اتکا به خدمات کشاورزی استمرار حیات شت ساوه()یعنی خارج از دنوبران 

 ةپهلوی چهر ةهای جدید و تداوم آن در دور. از طرف دیگر، با احداث خیابانیابدمی

ها همچنان استمرار یافته و پس از آن این دگرگونی شود میشهر تا حد زیادی دگرگون 

 است.

 نوشتپي
در جمله شهرهای جبال دریا و کوال نیست و بیشتر »...عین عبارت جیهانی چنین است:  .1

)جیهانی، « کوهستان است مگر آنچه میان همدان است تا ری و قم که بدانجا کوه کمتر است چون ساوه
 (.143 ص

... اقلیم چهارم است و شهرکی اسالمی ساوه از»...ینی در این خصوص آورده است: مستوفی قزو. 2
زمین فرو شد و آن از ه آب آن بحیره ب)ص(  در شب والدت رسول .بوده استدر اول در آن زمین بحیره 

   ( همچنین، 62، ص القلوبهةنز)مستوفی قزوینی، « .... مبشرات بود و بر آن زمین شهری ساختند
و در زمان قدیم بر کنار دریاچه بود که آبش  ...ایست طیبه ساوه مدینه»...نویسد: ن میاعبدالرحمابن

 (.150، ص 2عبدالرحمان، ج)ابن...« )ص(در وقت والدت حضرت پیغمبر خشک شده
را معرفی کرده است، به . این لوح که ویلهلم توماشِک اتریشی در کتاب جغرافیای تاریخی ایران آن3

( است .قه  187-223سلوکی یعنی از زمان آنتیوخوس سوم ) ةیونانی نوشته شده و مربوط به دور
 (.384؛ افشار سیستانی، ص 36، ص نام ساوه در کتیبة یونانی پئوتینگرایا بررسی)ذکایی ساوجی، 

را در فصل سوم کتاب خود با عنوان از همدان تا کاشان برشمرده های آنویلهلم توماشک، عبارت .4
و از آنجا  جا به سواکینه )ساوه(اناردان(، از آن ةاز اکباتانیس )هگمتان= همدان( به اناروس )دهکد»است: 

 ؛384افشار سیستانی، ص ...« )های بعدی راه کاشانه ترمنتیکا )قم(، از آنجا به اورودیکاری و منزلب
Tomaschek‚ p. 15.) 

...« ساوه بگذشت و به یک منزلی ری آمدچون نُعیم با مسلمانان از درِ »طبری آورده است: . 5
 (.524، ص 1)طبری، ج

سان از طرف هشام بن ث نصر بن سیّار لیثی، والی خراابواللی»...خوانیم: در منابع تاریخی می .6
« .ق بوده 131االول سال در ساوه در گذشت و این در ربیع... سال آنجا حکومت کرد دهو  عبدالملک بود

ای بنام نصر بن سیّار در قریه»...آورده است:  (. یعقوبی نیز427 ص؛ میرخواند، 193 صطقطقی، )ابن
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نصر در ساوه بین ری و همدان »... کند: گردیزی هم این مطلب را تائید می( 319، ص 2)ج« ساوه بمرد
 (.264و  259 صص« )بمرد .قه  131 ةدر سن
، ساوه را مدفن یکی از شاعران مشهور عرب .قه 95بالذری ضمن بیان رویدادی قبل از سال  .7

 (.134 ص) داندمی
 گماشتة هشام بن عبدالملک بر خراسان. .8
داند که با همکاری ای میرا با احتمال قوی وجود ساربانان ساوهدلیل آنتفرشی، سیفی فمی  .9

 (.117 ص) نداعهده گرفته الحرام را بهاهللسای عرب مسلمان کار حمل و نقل حجاج بیتؤر
 شدندمی منصوب حکومت به «قلم ارباب» آنجا در که گفتندمی خاصه را ایناحیه وقتی. 10

 (.67 ص امیرحسینی،)
)سیفی فمی  سالطین سلجوقی رواج داشت ةکه بیشتر در دوراست داری  زمین ةیک شیو. 11
 (.54 ، صتفرشی
 .قه 194یا سال  184یا  180سالگی به سال  32ابوبشر سیبویه یکی از عالمان علم نحو، در  .12

الجوزی ابن»... (.143 صاند )النرشخی، نوشته .قه 188و  161وفات یافت و بعضی نیز سال وفات وی را 
 (.همانجا« )گذشتدر 194گوید وی در ساوه در سال 

ساوه »... زکریا قزوینی در اوایل قرن هفتم هجری و اندکی قبل از هجوم مغوالن آورده است: .13
دایری وجود دارد. طاق ایوان مسجد جامع آن های ها، مدرسهشهری است نیکو... در این شهر رباط

 .(456 ص؛ قزوینی، 489، ص 5ج ،عبداهلل گروسی« )ار رفیع و با شکوه استهمانند ایوان کسری بسی
ها به اطرافیانشان زمینة تمرکز اند که فرمانروایان سلجوقی با واگذاری زمینمنابع تاریخی آورده .14

 (.92 ص؛ جاللی عزیزیان، 122و 118 صصنمودند )حسینی، ها در این شهر را فراهم میآن
 باشند.ن اتابکان، اتابک شیرگیر و اتابک گمشتگین جاندار میتریاز معروف .15
میانه آبه و ساوه، نهری عظیم است و اتابک شیرگیر، »...ینی در این خصوص آورده است: قزو .16

 .(342 ص)« پلی بر آن رودخانه بسته عظیم و هفتاد چشمه طاق دارد
 .شناسی دانشگاه تهراناستاد باستان. 17
جعفر محمد بن حسن الدین ابواند، خواجه نصیرانی که به ساوه نسبت داده شدهبزرگ یکی از .18

)رازی، که اصلش از جهرود ساوه است اما چون در طوس متولد گشته به طوسی اشتهار یافته است است 
 (.1097-1098 ص، ص2ج

 شد. کشته( .قه 650-703خان )خواجه سعدالدین ساوجی این وزیر الیق به فرمان غازان .19
در این عهد خرابی به حال باروی او راه یافته »...وفی در این خصوص آورده است: حمداهلل مست .20

را عمارت کرد و الدین ساوجی طاب ثراهما آنالدین علی بن ملک شرفبود، صاحب سعید خواجه ظهیر

 (62، ص لوبالق هةنز)مستوفی قزوینی، ...« یب چهار ذراع خلقی بوددور آن قر...آجرفرش ساخت. 

... شهر ساوه را بگرفت و غارت کرد و .قه 809میرزا ابابکر در سال »... نویسد: میرخواند می .21
 (.1137)ص ...« کردستان را نیز غارت کرد و 
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توانست آخرین رمق ساکنان ها میقویونلوهای دربار آقتردید دخالت حکمرانان ساوه در کشمکشبی
، 200، 158 صص؛ خنجی اصفهانی، 665 ، ص1البلدان، ج ةمرآالسلطنه، تمادشهر را نیز گرفته باشد )اع

 (.204و  203
 او متولد ساوه است و از شعرای مشهور قرن نهم هجری است و صاحب دیوانی مشتمل بر هزار .22

 (.1105، ص 2باشد )رازی، جمی عاشقانه غزلیات بیت
 در. یافت نشو و نما شهر م هجری، در هماندر قرن ده و آمد دنیا به ساوه ظریفی ساوجی در .23
 سال شانزده قریب و شد هندوستان رهسپار آنجا از چندى از پس و رفت کاشان به طهماسب شاه روزگار

 . بود( .ق ه 963-1014) شاهاکبر مالزمان از سامان آن در
       نی حقیقت قوای نظامی حاکمیت بودند، در نواحی مجاور پایتخت سکاین ایالت که در .24

 (. 19 صگزیدند )سیفی فمی تفرشی، می
گاه شاهی نیز استفاده عنوان شکار از ساوه به ،های قبلشاهان صفوی نیز همانند شاهان سلسله .25

   ؛ 359 ص؛ تتوی و قزوینی، 313 ص؛ جُنابُدی، 115-116 ص، ص1کردند )حسینی قمی، جمی
 (.212، ص عجمتاریخ و جغرافیای راه عراق السلطنه، اعتماد

منظور پیشگیری از تعرض ازبکان از  .ق بهه 919که شاه اسماعیل در ابتدای سال آنچنان. 26
ماه بردارند و کوچ بر کوچ به  اصفهان متوجه آن طرف شد و در ساوه حکم کرد که سپاهیان آذوقة سه

 (.359 ص ییالق فیروزکوه رفت )تتوی و قزوینی،
یالن و شهرهایی مانند اصفهان، یزد و ساوه از امالک خاصة شاهی به نظیر مازندران و گمناطقی . 27

 (.185، ص 2؛ میرزا سمیعا، بخش111 ص )کمپفر،آمدند شمار می
به ثبت آثار ملی رسیده و در پروندة ثبتی به دورة سلجوقی نسبت داده  156این بنا به شمارة  .28

را تا قرون اولیة اسالمی به عقب برده است شده است، لیکن مطالعات مرحوم مهندس مهریار قدمت آن
 (.760-812 ص، ص2)مهریار و دیگران، ج

تاریخی است که بر انتهای کتیبة کاشی ایوان جنوبی و در بدنة شرقی باالی ق .ه 936ال س .29
زمان احداث این ایوان در سال (، که حکایت از 766ص ، 2)مهریار و دیگران، جایوان نوشته شده است 

 (.27 ص یعنی زمان حکومت شاه طهماسب صفوی دارد )فراهانی،ق .ه936
بر سردر ورودی این مسجد تاریخ اتمام بنای مسجد نوشته شده است: فی شهر رجب سنة اربع  .30

 . 914 ئةو عشر و تسعما
  الدوله پیر محمد ساوجی از حاکمان و امیران بلند قدر دولت شاه اسماعیل خواجه شمس. 31

حاکمان ساوه در طول ی بوده که در آبادی و عمران ساوه کوشیده است )ذکایی ساوجی، خان صفوبهادر
 (.147، ص تاریخ

 مطالعة صفویان، ملی راهبرد در مازندران شهرهای»برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به مقالة  .32
 (.69-82 صص تقوی،)کریمیان و  «ساری آبادفرح: موردی
 .(.ق ه 996-1038مت شاه عباس اول )اواخر حکو طور تقریب، هب. 33
، از طریق .ق ه 1046م./  1637به عنوان دبیر سفیر آلمان در ( Adam Oleariusالئاریوس ) .34

 اردبیل، سلطانیه، ساوه، قم به اصفهان پایتخت ایران وارد شد و به سیاحت پرداخت.
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 بافت در بازرگانان نقش»برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به مقالة  .35
 معضالت» :ة( و همچنین مقال231-261 صص ریمیان،عزیزی و ک) «قاجار عصر در یزد شهر تاریخی

 «سنگ بر منقور حکومتی هایفرمان به استناد با صفوی عصر ایران شهرهای اقتصادی و اجتماعی
 (.183-257 صص سادات،)کریمیان و 

 به اول عباس شاه فرمان به ایرانی تهیئ عنوان عضو است که به بیات بیگاو همان اروج .36
 .شد اروپا رهسپار روابط تحکیم برای بیات بیگحسینعلی سرپرستی

 .(.ق ه 996-1038زمان شاه عباس اول )در . 37
ها، بعضی محصوالت در خود عالوه بر این»...گوید: استاد باستانی پاریزی در این زمینه می. 38

)باستانی « رفترنگ ساوه که برای لباس به کار می نمکیپوست بره فلفل شد مثلمملکت مصرف می
گل در (. جالب آنکه تاورنیه تاجر هلندی نیز از رونق تجارت پوست گوسفند قره126-128 صصپاریزی، 

 (. 81 صکند )تاورنیه، این شهر یاد می
 .(.ق ه 1038 -1052زمان شاه صفی صفوی ). 39
تاریخی آمده است، شدت این سیل آنچنان بود که تنها چند بنای تاریخی  که در منابعآنچنان .40
 (. 113، ص 2آن هم متمایل گردید )فیض، ج ه مسجد جامع آن باقی ماند و منارةاز جمل

41. Levant lettres edifiantes et curieuses ecrites des missions etrangeres 
 .(.ق ه 1105-1135) مقارن با حاکمیت شاه سلطان حسین صفوی .42

43. Marcel-August & Jane Dieulafoy 
ها با عنوان ایران، در ایران بودند و سفرنامة آن .ق ه 1298م./  1881شناسان فرانسوی که در باستان 

 کلده و شوش در دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.
اوه و زرند را ضمیمة حکمرانی م.، ایاالت قم، کاشان، س 1876برابر با  .قه 1293در سنة »... .44

 )اعتماد« الخالفه فرمودندالسلطنه دولت علیه حکمران دارکبیر نایبزادة واال امیر حضرت اعظم شاهنشاه
 (. 1965، ص 3السلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج

  .456قزوینی، ص  و 179 حموی، ج ثالث، صبه:  بنگرید .45
 .384-386، صص 2. مراجعه شود به: فرهنگی، ج46
 .198 صدیوالفوا،  بنگرید به:. 47
 .324 ، صتاریخ و جغرافیای راه عراق عجمالسلطنه، اعتمادمراجعه شود به:  .48
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1365. 
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 ، ترجمةهای اسالمیتاریخ فخری در آداب ملکداری و دولتطقطقی، محمد بن علی بن طباطبا، ابن
 .1384، علمی و فرهنگیتهران، هارم، چاپ چوحید گلپایگانی، محمد

، آثار البالد و اخبار العباد ةترجممراد )مترجم و ادیب قرن یازدهم هجری(، عبدالرحمان، محمدابن
 .1373، دانشگاه تهرانتهران، جلد دوم، سید محمد شاهمرادی،  تصحیح

خش مربوط به ایران(، )ب بلدانالمختصر ةترجمفقیه همدانی، ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق ، ابن
 .1349 ،بنیاد فرهنگ ایران تهران، ح. مسعود، ةترجم

، بنیاد فرهنگ ایرانتهران، عبدالمحمد آیتی،  ، ترجمةالبلدان تقویماعیل، الدین اسم، عمادءابوالفدا
1349. 

داره ا ،، ساوه)مجموعه مقاالت مجمع تاریخ و فرهنگ ساوه( نامهساوه، «باستان ساوة»اذکائی، پرویز، 
 .1369 ،1-26 صص فرهنگ و ارشاد اسالمی،

چاپ ششم، جلد اول، جواد فالطوری،  ، ترجمةاسالمی تاریخ ایران در قرون نخستین اشپولر، برتولد،
 . 1379، علمی و فرهنگیتهران، 

، پژوهش از دانشگاه کمبریج، )دورة صفویان( ، در تاریخ ایران«قالیبافی و نساجی»، ف.، اشپوهلر
  .1380 ،373-402، صص جامیتهران، قوب آژند، چاپ اول، ترجمة یع

چاپ اول، گر، آرمان شیشه ترجمة، ای باستانی ایرانپرواز بر فراز شهرهاشمیت، اریک. فردریش، 
 .1376، سازمان میراث فرهنگی )پژوهشگاه( تهران،

ه ری، بمحمد بن اسعد بن عبداهلل تست ة، ترجمممالک و مسالکاصطخری، ابواسحق ابراهیم، 
 .1373، انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی مجموعةتهران، کوشش ایرج افشار، 

جلد اول، اسماعیل رضوانی، ، به تصحیح محمدتاریخ منتظم ناصریخان، السلطنه، محمدحسناعتماد
 .1363،  دنیای کتابتهران، چاپ اول، 

چاپ اول، اسماعیل رضوانی، جلد سوم، به تصحیح محمد ،تاریخ منتظم ناصری، ــــــــــــــــ
 .1367تهران، دنیای کتاب، 

جلد اول، هاشم محدث، الحسین نوائی و میرکوشش دکتر عبد، بهالبلدانةمرآ، ــــــــــــــــ
 .1366، دانشگاه تهرانتهران، 

جلد دوم، هاشم محدث، رالحسین نوائی و میکوشش دکتر عبد ، بهالبلدان ةمرآ،  ــــــــــــــــ
 .1367، دانشگاه تهرانتهران، 

جلد سوم، هاشم محدث، الحسین نوائی و میرکوشش دکتر عبد، بهالبلدان ةمرآ، ــــــــــــــــ
 .1367،  دانشگاه تهران ،تهران

اه شالدین، نوشتة ناصر، در سفرنامة عراق عجم«تاریخ و جغرافیای راه عراق عجم»،ــــــــــــــــ
 .1387  ،169-337، صصاطالعات تهران،چاپ اول، هاشم محدث، قاجار، به تصحیح میر

 .1378، روزنهتهران، ، چاپ اول، پژوهش در نام شهرهای ایرانافشار سیستانی، ایرج، 

، با مقدمة سید نوراهلل مروری بر جغرافیای تاریخی آوه )مهد تشیع در ایران( ،الویری، محسن
 .1380امید دانش،  هران،تکسایی، چاپ اول، 
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، نهانراز تهران، ، چاپ اول، نوبران( -خرقان -آوه -ساوه در گذر تاریخ )زرندیه ،امیرحسینی، خسرو
1390. 

، چاپ (.ق ه 920فتوحات شاهی )تاریخ صفوی از آغاز تا سال  ،الدین ابراهیمامینی هروی، امیر صدر
 .1383، انجمن آثار و مفاخر ملی ،اول، تهران

ابرهارد مایسنر،  ةاحمد بهپور، ویراست ، ترجمةریوس )بخش ایران(آدام الئا ةسفرنام ،ریوس، آدامالئا
 .1363، ابتکارتهران،  ،چاپ اول

ترجمة منوچهر ، های ونیزیان در ایرانسفرنامهدر ، «جوزافا باربارو سفرنامةذیل » ،بارو، جوزافابار
 .1349 ،111-113، صص خوارزمی ،چاپ اول، تهرانامیری، 

 .1348  ،صفی علیشاهتهران، ، سیاست و اقتصاد عصر صفویباستانی پاریزی، محمدابراهیم، 
بنیاد تهران، آذرتاش آذرنوش،  ة، ترجمالبلدان )بخش مربوط به ایران( فتوح ،بالذری، احمد بن یحیی

 .  1346، فرهنگ ایران

تهران، ، به اهتمام جواد مشکور، تاریخ طبری )قسمت مربوط به ایران( ترجمة ،بلعمی، ابوعلی محمد
 .1337، خیام

)از  کمبریجتاریخ ایران  ، در«اقتصادی ایران در دورة ایلخانان -اوضاع اجتماعی» ،آ.پ ،پطروشفسکی
گردآورنده: ترجمة حسن انوشه، پژوهش دانشگاه کمبریج، (، آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان

  .1381 ،455-478، صص کبیرامیر تهران،، چاپ پنجمجلد پنجم، جی. آ. بویل، 

زاده اهللترجمة باقر آیت سیری در هنر ایران )از دوران پیش از تاریخ تا امروز(،پوپ، آرتر. آپم، 
  .1387، علمی و فرهنگیتهران، چاپ اول، جلد سوم، ، سیروس پرهام ویراستةشیرازی، 

 . 1370، چاپ دوم، تهران، آرمین، راه و رباط ،اهلل پیرنیا، محمد کریم و افسر، کرامت
چاپ اول، جلد دوم، ، ها(تاریخ صفویه )هنر و صنعت، ادبیات و علوم، سازمانتاجبخش، احمد، 

 .1378، نوید شیرازشیراز، 

 .1336، ییدأتاصفهان، ، تاورنیه ةسفرنام ،تاورنیه، ژان باپتیست

های ران و کشورهای همسایه در سالتاریخ الفی )تاریخ ای ،خانتتوی، قاضی احمد و قزوینی، آصف
 .1378، فکر روزتهران، چاپ اول، داود، ، به تصحیح علی آل(.ق ه 984-850

های بنیاد پژوهشمشهد، چاپ اول، ، آوه دومین کانون تشیع در تاریخ ایران ،جاللی عزیزیان، حسن
 . 1379، اسالمی

اس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ، عب ، ترجمةة کارریسفرنام ،جملی کارری، جیووانی فرانسسکو
 .1348، یجان شرقی با همکاری مؤسسه انتشارات فرانکلینااداره کل فرهنگ و هنر آذربتبریز، 

چاپ مرضا طباطبائی مجد، ، به کوشش غالصفویه( الصفویه )تاریخ دورةضةروجُنابُدی، میرزا بیگ، 
 .1378، موقوفات دکتر محمود افشار یزدیتهران، اول، 

به تعلیقات فیروز السالم کاتب، علی بن عبد ترجمة ،العالم اشکال ،القاسم بن احمدابو جیهانی،
 .1368، آستان قدس رضویمشهد، منصوری، چاپ اول، 

دانشگاه تهران، کوشش منوچهر ستوده،  ، به(.ق ه 372العالم من المشرق الی المغرب )سال حدود 
 .1340تهران، 
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جلد اول، ، به تصحیح احسان اشراقی، التواریخ صةخال ،دینالحسینی قمی، قاضی احمد بن شرف
 . 1383، دانشگاه تهران تهران،چاپ دوم، 

، التواریخ )اخبار امرا و پادشاهان سلجوقی( ةزبدالدین ابوالحسن علی بن ناصر بن علی، حسینی، صدر
 .1380، ایل شاهسون بغدادیتهران، چاپ اول، الدین، به تصحیح محمد نور

-عبد ة، با مقدمگنج دانش )جغرافیای تاریخی شهرهای ایران(هادی، تقی ابن محمدحمدحکیم، م

 .1366، ینزرّ تهران،فر، علی صوتی و جمشید کیانالحسین نوائی، به اهتمام محمد
 ،چاپ اول، تهران ،6شناسی های باستانگزارش، «باستانی آوه محوطة»شهیدی، حمید،  خطیب

  .1386 ،9-20صص  ردشگری،سازمان میراث فرهنگی و گ

قویونلو و آرای امینی )شرح حکمرانی سالطین آقتاریخ عالم ،اهلل روزبهانخنجی اصفهانی، فضل
 .1382، میراث مکتوبتهران، چاپ اول، اکبر عشیق، ، تصحیح محمدظهور صفویان(

تهران، ، چاپ اولمنوچهر اعتماد مقدم،  ، ترجمة(.شه 1191ن )سفر در ایرا ،دروویل، گاسپار
 .1364، شباویز

دن گارسیا دسیلوا فیگوئرآ )سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس  سفرنامة ،یگوئرآ، دن گارسیادسیلوا ف
 .1363، نوتهران، چاپ اول، غالمرضا سمیعی،  ترجمة، اول(

      ، ترجمه و شرح و حواشی از شعاعپیترو دالواله )قسمت مربوط به ایران( سفرنامةدالواله، پیترو، 
 .1348، بنگاه ترجمه و نشر کتابتهران، الدین شفا، 

، دوسرسیالعاده کنت ( سفارت فوق.ق ه 1255-1256م. ) 1839-1840ایران در  ،دوسرسی، کنت
 .1362، مرکز نشر دانشگاهیتهران، احسان اشراقی،  ترجمة

وشی )مترجم همایون سابق(، هفر ، ترجمة«ایران و کلده»م دیوالفوا مادا ةسفرنام ،ژان دیوالفوا، مادام
 .1378، پردازقصهتهران، 

-محمد فره، ترجمة علیایران، کلده و شوشآکادمی، افسر،  ؛دیوالفوا، مادام ژان؛ دونور، شوالیه لژیون

 .1369دانشگاه تهران، تهران، وشی، چاپ چهارم، کوشش بهرام فره وشی، به
مجموعه ، «یخی و معماری بنای قلعه دختر ساوهتار پژوهشی دربارة سابقة» ،وجی، مرتضیذکایی سا

، سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران کرمان(،-)ارگ بم مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
 .1374 ،523-541صص 

ویراستة مهدی مظفری ساوجی، ، «بررسی نام ساوه در کتیبة یونانی پئوتینگرایا»، ـــــــــــــــ
 .1386 ،35-40، صصکردگاری ،مشهد پژوهی(،های ساوهه مقالهساوه )مجموع نامة

ساوه  نامةویراستة مهدی مظفری ساوجی، ، «کمان ساوه در طول تاریخحا»، ـــــــــــــــ

 .1386 ،145-149، صص کردگاری ،مشهد، پژوهی(های ساوه)مجموعه مقاله

 تهران،جلد دوم، ، «حسرت»ی رضا طاهر، به تصحیح محمدهفت اقلیم ةتذکر ،احمدرازی، امین
 .1378، سروش

، به سعی و تصحیح سلجوقالسرور در تاریخ آلیةآ والصدور  حةرا ،راوندی، محمد بن علی بن سلیمان
 .1333، اکبر علمیعلیتهران، محمد اقبال، 
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 ،رضا، محمدالدینو نجم حسین، امیرحکیمیان، زهره؛ ؛ سلیمی، محرمنوروزی؛ دل، حسنزنده
 .1379، ایرانگردانتهران، ، ه راهنمای جامع ایرانگردی استان مرکزیمجموع

 .1384، ایرانگردان تهران،، چاپ اول، ها و شهرها(راهنمای ایرانگردی )استان ،دل، حسنزنده
 .1379، سمت تهران،، های ایران از آغاز تا دوران زندیهسکه فریدون، اکبر و آورزمانی،سرفراز، علی

اکبر ، به تصحیح علیمکه( الدوله )معروف به سفرنامةسیف سفرنامة ،میرزاطان محمدالدوله، سلسیف
 .1364، نی تهران،چاپ اول، خداپرست، 

 .1370، مجید تهران،، چاپ اول، مروری بر جغرافیای تاریخی ساوه ،مرتضی ،سیفی فمی تفرشی

 .1372، مرکز هران،تچاپ اول، کامبیز عزیزی،  ، ترجمةایران عصر صفوی ،م ،سیوری، راجر

جلد سوم، محمد عباسی،  ترجمة ة شاردن(،نامالمعارف تمدن ایران )سیاحتةدائر ،شاردن، ژان
 .1336، کبیرامیرتهران، 

، «شاهالدینل سلطنت ناصریهمسر وزیر مختار انگلیس در اوا»خاطرات لیدی شیل  ،شیل، لیدی
 .1368، نو تهران،چاپ دوم، ترابیان، حسین ابو ترجمة

به ، گردانیده منسوب به ابوعلی محمد بن محمد بلعمی، طبری نامة تاریخ ،ی، محمد بن جریرطبر
 .1366، نو تهران،اول،  چاپ تصحیح و تحشیة محمد روشن، مجلد اول،

تاریخ معماری و  مقاالت کنگرة همجموع، «سیر تحوالت تاریخی شهر ساوه» ،عبداهلل گروسی، عباس
 .1376 ،483 -496، صص سازمان میراث فرهنگی کشورران، تهجلد پنجم،  ،شهرسازی

 تاریخ، «قاجار عصر در یزد شهر تاریخی بافت در بازرگانان نقش» ،، حسنکریمیان و حمید، عزیزی
 .1394 ،231-261 صص ،اول شمارة، شانزدهم سال، اسالم

 .1343، حافظ تهران،، آراتاریخ جهان ،غفاری قزوینی، قاضی احمد

 .1380، سازمان میراث فرهنگی کشورتهران، ، چاپ اول، مسجد جامع ساوه، الفضلبوفراهانی، ا
مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و ، «سیمای ایوان غربی مسجد جامع ساوه» ،فرهنگی، عادل

  .1374 ،380-398، صص سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهرانجلد دوم، ، شهرسازی ایران )ارگ بم(
، به تصحیح محمد روشن، سلجوق(التواریخ )تاریخ آل جامع ،الدینخواجه رشید ،نیاهلل همدافضل

 .1386، میراث مکتوبتهران، چاپ اول، 

گیالن، ، بویه و اوضاع زمان ایشان )با نموداری از زندگی مردم در آن عصر(آل ،اصغرفقیهی، علی
 .1357، صبا

 ،اشراقیتهران، چاپ سوم، صادقی، حسین نور مة، ترجفالندن به ایران اوژن سفرنامة ،فالندن، اوژن
1356  (2536). 

اکبر علیتهران، عباس اقبال،  ة، ترجم(.قه 1309تا  1306سه سال در دربار ایران ) ،ژوآنسفووِریه، 
 .1326، علمی و شرکا

 .1350، مهر استوارقم، چاپ اول، جلد دوم )قم و مشاهد(، ، آثار قم گنجینة ،فیض، عباس

سازمان اسناد تهران، ، چاپ اول، (.قه 1266 -1309شاه به قم )الدینسفرهای ناصر ،فاطمهقاضیها، 
 .1381 ،«اسناد ةپژوهشکد»ملی ایران 
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، ترجمه با اضافات از جهانگیر میرزا آثار البالد و اخبار العباد ،قزوینی، زکریا بن محمد بن محمود
 .1373، کبیرامیرتهران،  چاپ اول،هاشم محدث، قاجار، به تصحیح و تکمیل میر

 تاریخ قم،قمی، حسن بن محمد بن حسن سائب بن مالک اشعری قمی )از اعالم قرن چهارم(، 
(، تحقیق 805-806الدین علی بن حسن بن عبدالملک قمی )در الدین حسن خطیب بن بهاءتاج ةترجم

 گنجینة) )ره(می مرعشی نجفیالعظاهللبزرگ حضرت آیت ةکتابخانقم،  چاپ اول،رضا انصاری قمی، محمد

 .1385 ،(جهانی مخطوطات اسالمی

حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی، به تصحیح سید  ، ترجمةتاریخ قم، ــــــــــــــــ
 . 1361، توس تهران،الدین تهرانی، جالل

 1356، سلسله انتشارات آثار ملیتهران، بخش نخستین، کریمان، حسین، قصران )کوهسران(، 
(2536). 

عباس شریفی،  ، ویراستةاسالمی ایران ةهنر سفالگری دور ،یوسفمحمد کیانی، کریمی، فاطمه و
 .1364، شناسی ایرانمرکز باستانتهران، چاپ اول، 

 آبادفرح: موردی ةمطالع صفویان، ملی راهبرد در مازندران شهرهای»، ، عابدتقوی و حسن کریمیان،
 مؤسسة ،آینده ةده در کشور شمال شناسیباستان اندازچشم یمل همایش مقاالت مجموعه ،«ساری

 .1389 ،69-82 صص، آخر و ، اولنوشهر مارلیک عالی آموزش

 با صفوی عصر ایران شهرهای اقتصادی و اجتماعی معضالت» ، محبوبه،سادات و حسن کریمیان،
، 68 پیاپی چهارم، رهماش ،ال بیست و یکمس ،فرهنگ ،«سنگ بر منقور حکومتی هایفرمان به استناد
 .1387 ،183-257صص 

 .1370، اندیشه جوان ،تهرانوشی، ترجمة بهرام فره، انگیزهای شگفتنامه ،کشیشان ژزوئیت

،  انجمن آثار ملیتهران، کیکاووس جهانداری،  ة، ترجمدر دربار شاهنشاه ایرانکمپفر، انگلبرت، 
1350. 

 .1349، کبیرامیرتهران،اهلل روشنی، قدرت ة، ترجمتارینیسیو کنآمبرو ةسفرنام ،سیوکنتارینی، آمبرو

، در نظر اجمالی به شهرنشینی و «سیمای شهرهای ایران از دید جهانگردان» ،یوسفکیانی، محمد
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  ،تهرانچاپ اول، یوسف کیانی، ، به کوشش محمدشهرسازی در ایران

 .1365 ،371-457، صص )هما(

، نسیم دانشتهران، آذر، ، ویراستة پروین ترکمنیسفال و سفالگری در ایران ةپیشین،  ـــــــــــــــ
1380. 

، به تصحیح (.ق ه 442-443تاریخ گردیزی )گردیزی، ابوسعید عبدالحیّ بن ضحّاک ابن محمود، 
 .1363  ،دنیای کتابتهران، چاپ اول، الحی حبیبی، عبد

بنگاه ترجمه و تهران، جلد دوم، ، ترجمة ع. وحید مازندرانی، ن و قضیة ایرانایرا ،ن ،لُرد کُرزُن، جرج
 . 1350نشر کتاب،  

النهرین، ایران و آسیای مرکزی از های خالفت شرقی )بینجغرافیای تاریخی سرزمین ،لسترنج، گای
 .1337، بنگاه ترجمه و نشر کتابتهران، محمود عرفان،  ، ترجمةان مسلمین تا ایّام تیمور(زم
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، به در وصف بلدان و والیات و بقاع( لثةاالث لةالمقا)القلوب  هةنز، مستوفی قزوینی، حمداهلل بن ابی بکر

 .1362، دنیای کتاب تهران،چاپ اول، اهتمام و تصحیح گای لیسترنج، 

 .1339،  کبیرامیرتهران، الحسن نوائی، ، به اهتمام دکتر عبدتاریخ گزیده(، .ق ه730)درــــــــــــ 
 .1343، سیناابنتهران، ، از سالجقه تا صفویه ،اهللمشکوتی، نصرت

، «سیر تحوالت معماری مسجد جامع ساوه» ،، اسکندرمختاری ؛عادل ،مهریار، محمد؛ فرهنگی
سازمان ، چاپ اول، تهرانجلد دوم، ، (مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران )ارگ بم

 .1374 ،760-812، صصمیراث فرهنگی کشور

، کبیرامیر تهران،، ، چاپ اولتاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی ،احمدی، مریممیر 
1371. 

چاپ اول، ، تهذیب و تلخیص دکتر عباس زریاب، الصفا ضةرو ،شاه بلخیمیرخواند، محمد بن خاوند
 .1373، علمیتهران، 

، الملوک ةا تعلیقات مینورسکی بر تذکربمت صفوی سازمان اداری حکوسمیع، محمدمیرزا سمیعا، 
 .1378، کبیرامیرتهران،  سوم، .چبخش اول و دوم، کوشش محمد دبیرسیاقی،  نیا، بهترجمة مسعود رجب

چاپ سوم، کیکاووس جهانداری،  ، ترجمةة صفویهنظام ایاالت در دورمیشائیل، رربورن کالوس، 
 .1383، تهران، علمی و فرهنگی

-های ساوهساوه )مجموعه مقاله نامةمرتضی ذکایی،  ، ترجمة«شهر ساوه» ،الدیمیر، ومینورسکی

  .1386  ،23-34، صص کردگاری ،، مشهدپژوهی(

، به شاه قاجارالدین، در سفرنامة عراق عجم، نوشتة ناصر«سفرنامة عراق عجم»، شاه قاجارالدینناصر
هاشم السلطنه، به تصحیح میرخان اعتمادمدحسنضمیمة تاریخ و جغرافیای راه عراق عجم، نوشتة مح

 .1387، 19-158، صص اطالعات ،تهرانچاپ اول، محدث، 

تهران، القبادی، ابونصر احمد بن محمد بن نصر ة، ترجمتاریخ بخارا ،النرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر
 .1351، بنیاد فرهنگ ایران

، تألیف ابوحامد محمد بن ابراهیم، یل سلجوقنامهسلجوقنامه با ذالدین، نیشابوری، خواجه امام ظهیر
 .1332، گالله خاورتهران، 

معین، تهران، ، چاپ اول، های اجتماعی ایران در عصر قاجارنظام سیاسی و سازمان ،ورهرام، غالمرضا
1385. 

چاپ ششم، جلد دوم، ابراهیم آیتی، محمد ، ترجمةیعقوبی تاریخیعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، 
 .1371  ،علمی و فرهنگی، تهران

صادر  داربیروت، المجلد الثالث، ، البلدان معجمالدین ابی عبداهلل یاقوت بن عبداهلل، حموی، شهاب
 م.1957للطباعه و النشر، 

 Tomashcek, Wilhelm, Zur Historischen Topographie Von Persien, Zu 
wein Band 102 und 108, Neudruk der Ausgaben von 1883 und 1885, Biblio 
Verlag, Osnabrϋck, 1972. 
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