
  تاريخچه قزوين

 تاریخچه و آشنایی با قزوین
 

  | ١٣٩۵/١٢/٧تاریخ ارسال:  | 

 های قدیم اروپا شهر باستانیبه لحاظ موقعيت ممتاز جغرافيایی و مواصالتی هميشه در تاریخ مد نظر بوده است. قزوین را در نوشته  قزوین شهرستان

اند. ساسانيان خوانده «اردپا» و در زمان اشکانيان به نام پایه گذار آن «راژیا» یونان همان شهر قدیمیو در دیرینه نویسيها  «ارسا سيا» یا «ارساس»

یا شهر که مردمی پرپایداری و استوار دارد. بعضی از  «قسوین» برخی هم آنرا اند، یعنی سرزمينی که نباید از آن غافل شد. ناميده «کشوین» آنرا

 «کاسپين» سپت از همسایگی دریای خزر به طرف این دشت کوچ کرده و با اقوام بومی درهم آميختهاند، قزوین را معربمورخين به دليل آنکه قوم کا

شناختگی دارد. در منطقه قزوین صدها تپه باستانی  «قزوین دریای» یا «بحرالقزوین» نيز به همين دليل به «خزر» دانستهاند. البته دریای

کاوشها و یافتههای باستان شناسی  ساله یکجانشينی در این دشت برومند است.  ٩٠٠٠سگزآباد نشانگر شهرمندی است و تنها تپه شناسایی شده

است.  در دشت قزوین، نشانگر مرحله یکجانشينی و کشاورزی در هزاره هفتم قبل از ميالد و برخورداری ساکنان آن از صنایع اوليه و نظام اجتماعی

ای صنعتی، اشيای زینتی، مجسمه ها، انبارهای غالت و غيره، از تمدن دیر پای مردمان این ناحيه در هزاران سال پيش منازل مسکونی، معبد، کارگاهه

  .حکایت دارند

اه قرار گرفتن آن بر سر ر و در تاریخ یونان شهر قدیمی راژیا ناميدهاند.  آرساسيا   یا  آرساس   قزوین را در نوشته های قدیم اروپایيان شهر باستانی 

باد و پرجمعيت بود، نطقه کاسپين که از روزگاران پيشين، سرزمينی آ جاده ابریشم سرنوشت قزوین را با فراز و فرودهای تلخ و شيرین گره زده است.  

خاطر موقعيت در زمان ساسانی رونقی دیگر یافت و با بنای شهرستان شاپوری که آن را شادشاپور نيز ميخواندند، چهرهای متفاوت پيدا کرد و به 

  .ویژهاش، پذیرای نظاميان و جنگاوران سلحشور هم شد و از قلعه و برج و بارویی مستحکم برخوردار گشت

گویند وی آنجا را شاد شاپور ناميد. امام ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد رافعی در نسک التدوین بنای شهر قزوین را به شاپور ذواالکتاف نسبت داده و می

د هل الدانش به قزوین و زکریای بن محمد محمود ممکونی در آثارالبالد و یاقوت حموی در معجم البدان به گفته از ابن فقيه و شاهزاده فرهافی اخبار ا

 



عبدهللا برقی اند. ولی احمد بن ابی ميرزا معتمدالدوله در نسک هدایه السبيل و کفایه الدليل باستناد شهرت قزوین را از بناهای شاپور ذواالکتاف نگاشته

اقليم به در نسک النبيان و خواجه حمدهللا مستوفی در تاریخ گزیده و محمد حسنخان اعتماد السلطنه در نسک مرآت البدان و امين احمد رازی در هفت 

اند. شمس ل منسوب داشتهگفته از البنيان و استاد و بارزایش خاور شناس نامی روس در نسک جغرافيای تاریخی ایران بنای شهر قزوین را بشاپور او

ها شهر قزوین را بنياد است که از ایرانيان شاپور ذواالکتاف با یکی از بهرامالدین سامی بيک در قاموس االعالم ترکی در این باره تردید کرده و نوشته 

هللا برقعی است، که نویسندگان پيشين نيز عموماً اند. سرچشمه اصلی این دو قول یکی اخبار البدان ابن فقيه و دیگری البنيان احمد بن ابی عبدنموده

توانست در کارهای کشور توان در این باره نظر قطعی داد. زمان شاپور ذواالکتاف که بواسطه صغر سن نمیاند. البته نمیبا این دو ماخذ استناد داشته

بنابراین ميتوان بانی قزوین را بنا به نگارش ابن دانشور شاپور کارآمد باشد، سراسر مملکت دستخوش کشتار و تاراج طوایف درونی و بيرونی بود. 

اند از جمله حمدهللا مستوفی در دیرینه گزیده به گفته از نسک البنيان قدری بتفصيل ذواالکتاف دانست. دیگران نيز در این زمينه شرحی نگاشته

اند چنانچه ه و آنرا شادشاپور نام کرد. همانا آن شهری که در ميان قزوین ساختهاست شهر قزوین را شاپور بن اردشير بابکان ساختاند و نوشته پرداخته

محمد حسنخان اعتماد السلطنه نيز در نسک مرآت  چند رودخانه بر جنوبی آن روان است و رودخانه ابهر بر شمالی آن و از آنجا اطالل بار و پدیدارست. 

گوید: قزوین را شاپور بن اردشير بابکان ساخت و شاد شاپور نام نهاد و ای روشنتر بيان نموده و میا اندازهالبلدان به گفته از نسک البنيان این موضوع را ت

اند و آنجا اطالل بار و پدیدار است و مردم آنجا در دیه نرجه که به اردشير بابکان ساختههای خررود و ابهر رود میهمانا آن شهری بود که ميان رودخانه

  .کونندمنسوب است، مس

 قزوین بعد از ظهور اسالم 

ین با طلوع خورشيد اسالم، ارکان حکومت ساسانی فرو پاشيده و سپاه اسالم به منظور گسترش توحيد و محو شرک و بت پرستی به حرکت درآمد. قزو

هجری به دست (براء بن عازب ) فرمانده سپاه والی کوفه به صلح گشوده شد و از مرزهای مهم و استراتژیک حکومت اسالمی به شمار  ٢٤در سال 

.مسلمانان برای درک فضيلت جهاد با کفار دیلم به سوی آن رهسپار گشتند. احادیث فراوانی که در فضيلت قزوین روایت شده و عملکرد  رفت مي

يم در ع بن خثزمامداران حکومت اسالمی در پشتيبانی از مدافعان قزوین اهميت واالی آن را مينماید. اعزام چهار هزار تن از مسلمانان به فرماندهی ربي

هجری و قبل از جنگ حساس صفين به قزوین توسط اميرالمومنين علی بن ابی طالب (ع) نمونهای از این توجه است. روند شهرسازی و  ٣٦سال 

باب  هجری شتابی دو چندان گرفت و در مدتی کوتاه به عنوان  ٢۴گسترش مناطق مسکونی در قزوین، پس از ورود اسالم به این سرزمين در سال 

و محدود فزوین، گنجایش سيل عظيم مهاجران و مجاهدان را نداشته و لزوم  بدیهی است که شهر کوچک و قدیمی  نه یا دروازه بهشت نام گرفت. الج

گسترش آن برای جلب بيشتر مسلمين اعزامی به قزوین احساس ميشده است. سعيد بن العاص بن اميه که از طرف عثمان والی کوفه بوده برای 

هجری که سال قتل عثمان است،  ٣٥یلميان به قزوین ميآید، آن را به شهری استوار و آباد تبدیل ميکند. قطعا این عمران اوليه قبل از سال جنگ با د

هجری انجام شده و  ٩٠صورت گرفته است. خانه سازی در بيرون از قلعه قدیمی شهر ظاهرا نخستين بار توسط محمد بن سنان عجلی و در سال 

هجری در سالهای خالفت مهدی  ١٦٩يز به تقليد از او در بيرون از شهر به خانهسازی پرداخته و شهر را وسعت بخشيدهاند. پيش از سال دیگران ن

 عباسی و زمانی که فرزندش موسی الهادی وليعهد بوده، شهرکهایی به نامهای مدینه موسی و مبارکيه در کنار قزوین ساخته شد و همين امر به

هجری به ایران و مشاهده پاکبازی مردمان شهر، به دستور وی مسجد  ١٩٢شهر کمک شایانی کرد. به دنبال سفر هارون الرشيد در سال  توسعه بعدی

ده اند، جامع عتيق قزوین بنا شده، بارویی گرداگرد شهرک های اقماری پيرامون قزوین کشيده می شود و چنان که ابن فقيه همدانی و رافعی گزارش کر

هجری را ميتوان از روایت تاریخ گزیده دریافت که پس از برکشيدن حصار شهر توسط  ٢۵٣شهر قزوین شکل می گيرد. وسعت شهر قزوین در سال کالن 

هجری به وسيله صاحب بن عباد وزیر دانشمند آل  ٣٧٣موسی بن بوقا، دارای دویست و شش برج و هفت دروازه بوده است. تعمير باروی شهر در سال 

توسط امير شریف ابوعلی جعفری، اقدامات گسترده عمرانی امير خمارتاش  ۴١١و بنای صاحب آباد در شمال شرقی شهر، بازسازی آن در سال بویه 

قزوین از قرن سوم هجری به بعد  نشان از توسعه دائمی شهر دارد.  ۵٢٧عمادی در دهه نخستين سده ششم و ساخت باروی تازهای از آجر به سال 

مهم علمی به حساب آمد و عالوه بر نویسندگان و علمای بزرگی چون ابن مجد، نجم الدین کاتبی، امام ابوالقاسم رافعی قزوین، امام احمد از مراکز 

آورد. ه ميان غزالی، زکریایی قزوینی، حمدهللا مستوفی و عالمه آیت هللا رفيعی قزوینی، عبيدزاکانی، عالمه دهخدا، عالمه محمد قزوینی و غيره یادی ب

حمام شاه از جمله بناهای تاریخی استان قزوین نيز می توان به عمارت کاله فرنگی و سردار عالی قاپور و بناهای صفویه، آرامگاه حمدهللا مستوفی، 



پيغمبریه  عباس، بازار قيصریه، قلعه حسن صباح در منطقه الموت مدرسه و مسجد سردار، مسجد جامع کبير، امامزاده حسين، مسجد نبی و مدرسه

ها و مراکز داد و ستد این سلجوقی شهر قزوین نشانگر فراوانی سراها، تيمچه اشاره کرد. تعریف و تمجيد ناصرخسرو از رونق و گستردگی بازار دوره

قه قزوین را حدود شهر در آن دوره است. انتخاب الموت به عنوان مرکز اسماعيليان نزاری و چالشهای فرهنگی، سياسی و نظامی مربوط به آن، منط

گزیر از سال به کانون اصلی رویدادهای مهم کشور تبدیل کرد و بارها شاهد لشکر کشيهای ميليونی و آثار ویرانگر آن بود. هرچند اميران سلجوقی نا ٢٠٠

ششم هجری است. وسعت این  فعاليتهای عمرانی نيز بودند و آثار پراکنده سلجوقی در جای جای استان نشانگر این نکته و گسترش قزوین در قرن

هر شهر در هنگامه حمله ویرانگر مغول به ایران به حدی رسيده که به گزارش مستوفی در ظفرنامه افزون از یک ميليون نفر جمعيت داشته است. ش

زمان تيموریان پس از سمرقند بزرگترین و قزوین در دوره ایلخانی پس از رکودی نسبی دوباره زندگی خود را باز می یابد و چنان که جهانگردان آورده اند در 

هجری ، قزوین مورد توجه بسيار قرار گرفت و رفته رفته  ٩٢٠آبادترین شهر ایران بوده است. در زمان حکومت صفویه و پس از جنگ (چلدران ) در سال 

نتخاب قزوین به عنوان تختگاه صفویان در قرن دهم عالوه است. ا سال پایتخت ایران در دوره صفویه بوده١٠٠تبدیل شد. این شهر حدود   پایتخت صفویان 

مشهود است. بر بازنمایی اهميت شهر، دوره درخشانی از عمران و توسعه شهری را رقم ميزند که درآثار سفيران و بازرگانان غربی که به ایران آمدهاند 

مساجد، بوستانهای شهری و غيره که به الگویی برای شهرسازی در  طراحی و ساخت نخستين خيابان ایرانی، چهارباغها، ميدانها، کاخها، مدارس،

این شهر آغاز ميشود. حتی انتقال پایتخت در قرن یازدهم نيز رنگ فراموشی به آن نميزند و تا پایان دوره افشاریان شاهد   سراسر ایران تبدیل شد، از 

دوره صفوی را ميتوان به نمونه اوليه و  مارت سلطنتی ساخته شده در سازههای فراوانی در جای جای شهر ساخته ميشود. مجموعه کاخها و ع

ه کوچکتری از بناهای تاریخی احداث شده در شهر اصفهان پایتخت بعدی حکومت صفویه دانست. در سراسر دوره قاجاریه، قزوین به عنوان یک منطق

د و فرهنگ در آن دوره از اندک مراکز پر رونق و تپنده ایران به شمار می رفت. حاکم نشين مستقل مرتبط با پایتخت مطرح بود و با وجود رکود نسبی اقتصا

ان افغانی در پایداری قهرمانانه مردم این سامان در برابر هجوم سپاه خونخوار مغول و یورش ویرانگر تيمور، به ویژه وارد کردن نخستين شکست به مهاجم

  .یر قزوینيان در تاریخ ایران حکایت دارددشت قزوین پس از سقوط اصفهان از نقش انکار ناپذ

بنای اوليه مساجد نخستين شهر قزوین بر روی آتشکده   قبل از ورود اسالم به این منطقه دین آنان زرتشتی بوده است، تا جایی که گفته ميشود 

اما با آغاز حکومت صفوی مذهب شيعه در  ساخته شده است. بعد از اسالم تا زمان ورود صفویه به قزوین مذهب سنی در شهر، مذهب غالب بوده،

مذهب مردم قزوین شيعه دوازده امامی ميباشد. در حال حاضر چند خانواده آشوری، ارمنی و زردشتی   قزوین به سرعت رو به گسترش نهاد و امروزه 

 ی سه کليسا بودندنيز در قزوین ساکن می باشند که در گذشته تعداد آنها بيشتر بوده تا جایی که آنها در قزوین دارا

 قزوین امروز

 ٢۴بخش،  ١٩شهرستان،  ۵باشد که از کيلومتر مربع می ۵۶٩٣شهری در استان قزوین و مرکز شهرستان قزوین است. مساحت قزوین  قزوین امروزی 

 ۴۴درجه و  ۴٨لی و ميان دقيقه عرض شما ۴٩درجه و  ٣۶دقيقه تا  ٢۴درجه و  ٣۵است. استان قزوین ميان مدار دهستان تشکيل شده ۴۶شهر و 

دقيقه طول شرقی در همسایگی استان گيالن (در شمال)، استان مازندران (در شمال شرقی)، استان البرز (در شرق)، استان  ۵١درجه و  ۵٠دقيقه تا 

است. شهرستان قزوین در صد وسی کيلو متری غرب مرکزی (در جنوب شرقی)، استان همدان (در جنوب باختری) و استان زنجان (در باختر) جای گرفته

به وسيله بزرگراه و راه آهن به تهران متصل است. مرکز این شهرستان شهر قزوین و دارای شش بخش به نام های مرکزی، البرز، تهران قرار دارد و 

 رودبار الموت، رودبار شهرستان، تارم سفلی و کوهين و نيز شانزده دهستان است. آب و هوای این شهرستان در تابستان خنک و در زمستان سرد

اليانه آن حدود سيصدو هجده ميليمتر و متوسط دمای هوای آن بيست و شش درجه سانتيگراد است. بخش شمالی شهرستان است. ميزان بارش س

واری قزوین را کوهستان های البرز در برگرفته و دارای چشم اندازهای طبيعی بسيار زیبا و جالب است و قسمت جنوبی و شرقی آن را دشت نسبتا هم

  .احاطه نموده است

 ٧٥جبال البرز مرکزی و کوه های رامند و خرقان از سه جهت استان را فرا گرفته و دشت گستردهای را به وجود آوردهاند که از شمال به جنوب سلسه 

 متر از سطح دریا می رسد و ٢٧٠٠متر و جنوب غربی به  ٤٠٠٠کيلو متر است .ارتفاعات شمال استان به بيش از  ٩٥کيلومتر و از شرق به غرب حدود 

و غيره  کوه های معروف آن سياالن، شاه البرز، خشچال، سفيد کوه، شجاع الدین، اله تره، رامند، آق داغ، خرقان، ساری داغ، سلطان پير، سياه کوه

کيل داده متر بلندتر از دیگران هستند. محدوده مرکزی و شرق استان که دشت پهناور قزوین را تش ٤٠٥٦وشاه البرز با  ٤١٧٥هستند، که سياالن با 



متر  ٣٠٠متر است. کوتاهترین نقطه استان از سطح دریا با  ١١٣٠دارای شيبی است که از شمال غرب به جنوب شرق امتداد یافته و در پایينترین نقطه 

  .در منطقه طارم سفلی و کنارههای دریاچه سد سفيد رود واقع شده که تفاوت آشکاری را از نظر توپوگرافی به وجود آورده است

شهر  ١٧با نامهای قزوین، آبيک، تاکستان، بوئين زهرا و  شهرستان  ٤, استان قزوین دارای ١٣٨٠بر اساس آخرین وضعيت تقسيمات کشوری در آذرماه 

آوج، شال، قزوین، اقباليه، محمدیه، الوند، محمود آباد نمونه، آبيک، رازميان، معلم کالیه، تاکستان، اسفرورین، ضياء آباد، خرمدشت،   به نامهای 

آبادی آن خالی از  ٦١٢آبادی آن دارای سکنه و  ٩٣١آبادی ميباشد که از این ميان  ١٥٩٣دهستان و  ٤٤بخش،  ١٨دانسفهان، آبگرم و بوئين زهرا است، 

ن شمال غرب کشور نيز از زنجان، این استان را به استانهای شمال، غرب و تهران متصل ميکند. راه آه-قزوین و قزوین-کرج-سکنه است. اتوبانهای تهران

  .شيراز نيز از شهر قزوین عبور ميکنند-اصفهان- اروپا و تهران-قزوین عبور ميکند. جادهی ترانزیتی و بسيار با اهميت ایران

برخی از مردم  است. زبان رایج مردم قزوین زبان پارسی است.نفر بوده ۵٧٧۵٧١مرکز آمار ایران برابر با  ١٣٧۵جمعيت این شهر برابر سرشماری سال 

گویند. همچنين قزوین به دليل قرار گرفتن در گلوگاه ارتباطی های تاتی، مراغی، کردی، لری، ترکی و رمانلویی نيز سخن میاین شهر به زبان

 .های شمالی و باختری کشور، نزدیکی به تهران از موقعيت جغرافيایی خوبی برخوردار استاستان

واحد کوچک و بزرگ صنعتی  ١٧٠٠تاریخی و کشاورزی یکی از قطبهای بزرگ صنعتی ایران محسوب ميشود، که با داشتن قزوین امروزه عالوه بر سوابق 

مقام واالیی در صنعت کشوردارد. همچنين معادن بزرگ مس و سرب و روی، » ليا«و » ١٣٤٦اولين شهر صنعتی ایران تأسيس «و دو شهر صنعتی البرز 

  .ه استگچ و غيره در این منطقه نهفت

انهای عمده محصوالت باغی وزراعی استان در شهرستان قزوین توليد ميشود. در قزوین واحدهای بزرگ دام طيور فعاليت دارند. قزوین بر سر راه است

راکز آموزشی غرب وشمال با استانهای شرق کشورقرار دارد، به همين دليل از دیرباز به عنوان یک مرکز تجاری بزرگ محسوب ميشده است. از نظر م

ه اسالمی کار عالی نيز ميتوان دانشگاه بزرگ بينالمللی امام خمينی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاههای آزاد و پيام نور و تربيت معلم و دانشگا

 .را نام برد

  شهرستان قزوین

ان متصل است. آب و هوای این شهرستان در تابستان خنک و کيلومتری غرب تهران واقع شده و بوسيله اتوبان و راه آهن به تهر ١٣٠این شهرستان در 

درجه سانتی گراد است. این شهرستان به طور متوسط  ٢٦ميليمتر و دمای متوسط هوا  ٣١٨در زمستان سرد ميباشد. ميزان بارش ساليانه آن حدود 

ن قزوین را کوهستانهای البرز در بر گرفته و قسمت درصد است. بخش شمالی شهرستا ٥٧تا  ٤٩روز یخ بندان است و رطوبت نسبی هوا بين  ١٠٧

 .جنوبی و شرقی آن را دشت نسبتاً همواری احاطه نموده است

  شهرستان آبيک

یکی اتوبان و دیگری جاده  قزوین واقع شده است و دو جاده ترانزیتی بسيار مهم؛  -کيلومتری شرق قزوین بر سر راه تهران ٥این شهرستان در فاصله 

  .قدیم تهران از کنار آن می گذردآسفالته 

  شهرستان بوئين زهرا

کيلومتر است. این شهرستان در کنار جاده بسيار پر  ٥٠این شهرستان واقع در دشت قزوین و در جنوب آن قرار گرفته است. فاصله آن تا قزوین حدود 

هزار نفر در روستاهای آن می باشد. شهرستان  ١٢٥زار نفر در شهر و ه ٤٨تردد اصفهان به تهران واقع شده. زبان مردم بوئين زهرا ترکی و جمعيت آن 

  .آبادی دارای سکنه است ٢٥٤دهستان و  ١٤شهر ( آوج، شال، رامند و مرکزی)،  ٤بوئين زهرا دارای 

  تاکستان

بخش  ٤ن است. این شهر دارای شهرستان تاکستان یکی از شهرستانهای استان قزوین است که در غرب استان واقع شده. مرکز آن، شهر تاکستا

کيلومتر است که بوسيله جاده آسفالته و اتوبان تهران زنجان  ٤٠آبادی است. فاصله قزوین تا تاکستان حدود  ١٣٣دهستان و  ٩شهر،  ٣است که شامل 

 به قزوین متصل شده است

 

  

 



 بناهای تاریخی قزوین
 

  | ١٣٩۵/١٢/٧تاریخ ارسال:  | 

 

 

 

  

  هابناها، شخصيت

درصد بناهای تاریخی کشور را شامل میشود دراین زمينه در رتبه نخست کشوری قرار دارد. این استان ١٢ استان قزوین با ثبت بيش از هزار اثر تاریخی که 

جاذبههای تاریخی و طبيعی زیادی دارد که آرامگاه پيغمبریه، زیارتگاه امامزاده حسين(ع) و قلعه الموت از جمله این آثار بشمار میرود. شهر قزوین با 

پيشينه غنی فرهنگی و تاریخی هنوز برای گردشگران ناشناخته است. آثار تاریخی دژهای متعدد، قلعهها، مساجد تاریخی، زیارتگاهها، مدارس، عمارتها، 

بازارها، خانههای قدیمی،دروازهها، کاروانسراهای شهری وبين راهی، کليساها، برجها، مقبرهها، آب انبارها و گرمابهها روایتگر تاریخ غنی و پرافتخار 

بخشی از سرزمين بزرگ ایران هستند. به طور کلی میتوان به سه نقطه گردشگری شامل سرای سعدالسلطنه به عنوان بزرگترین کاروانسرای ایران، 

مجموع باغ فرهنگی و منطقه الموت به عنوان محورهای مهم گردشگری در استان قزوین،   اشاره کرد. از سوی دیگرسال مرکزیت فرقه اسماعيليان در ١٨٠ 

سال پایتختی دوره صفوی بر اهميت این خطه افزوده است و بیتردید این ثروت عظيم نيازمند توجه بيشتر و بهرهبرداری بهينه است. ١٠٠ قزوین و الموت و

بازارها و کاروانسراها موقعيت جغرافيایی ممتاز قزوین و قرار گرفتن در مسيرارتباطی مناطق شمالی و غرب کشور همواره باعث پویایی اقتصاد و گسترش 

 .بازرگانی در این شهر بوده است

 عمارت کاله فرنگی قزوین یا بنای عالی قاپوی قزوین

است. اولين شاه تهماسب صفوی پایتخت ایران بود ه محل استقرار دولت در زمان شاه طهماسب و شاه اسماعيل دوم صفوی بوده است. این شهر در زمان

  .باشدترین آب انبار تک گنبدی جهان در قزوین میخيابان ایرانبا نام خيابان سپه در قزوین ساخته شد. آب انبار سردار بزرگ



 کليسای کانتور قزوین

ه تاریخ ساخت این مجموعه به دوره صفویه مربوط است. در حالی که بخش از باارزشترین آثار بجای مانده معماری شهر قزوین است، کمجموعه بازار قزوین 

رضا توان به بازار قيصریه، سعدیه، مسگرها، وزیر، رضوی و حاجزیادی از بناهای کنونی متعلق به دوره قاجاریه است. از بازارهای معروف شهر قزوین می

های آجری بلند در بين مسجدالنبی وسرای که درشمال مسجدالنبی است و این بازار با طاقاشاره کرد. بازار قيصریه به صنف فرش فروشان اختصاص دارد 

ی دو رضوی واقع شده و سرای وزیر نيز در شرق این بازار قرار گرفته که سرایی دو طبقه ومختص صنف چوب است. سرای رضوی در جنوب قيصریه و دارا

های اجاریه بوده و از سراهای فعال بازار است، سرای حاج رضا نيز در دو طبقه باحياط وسيع که حجرهطبقه و سه ورودی است که این سرا متعلق به دوره ق

است. همچنين در کنار این بازارها برای اقامت مسافران و گردشگرانی که از نقاط مختلف برای خرید مراجعه بازرگانان در چهار سوی آن گسترده شده

است. کاروانسراهای سعدالسلطنه، گلشن، ا وحمل و نقل کاالی آنان کاروانسراهایی در شهر و ميان راهی ایجاد شدهکردند و برای استراحت کاروانهمی

قزوین ضرابخانه، پنبه، گلشن مولوی، تيمچه سرباز، تيمچه سرپوشيده، داالن دراز، حاج نقدعلی و حاج محمد از مهمترین کاروانسراهای درون شهری 

عباسی آوج، آراسنج، خرزان، قاقازان و پيچ بن محلی برای عباسی محمدآباد، هجيب، شاهکاروانسراهای ميان راهی شاهروند. همچنين بشمار می

هکتار بزرگترین کاروانسرای تاریخی کشور است که با پشت سرگذاشتن یک ٢/۶ است. کاروانسرای تاریخی سعدالسلطنه قزوین با ها بودهاستراحت کاروان

شود، این سرا توسط سازمان ميراث فرهنگی استان قزوین تملک و درحال بازسازی است. این مکانی برای گردشگران تبدیل میه دوره فراموشی ب

در مجموعه بازار تاریخی قزوین قرار دارد و در دوران ناصرالدین شاه قاجار و به دستور مجموعه تاریخی از ارزشمندترین آثار بافت قدیم کشور است، که 

است. این کاروانسرا بصورت چهارضلعی احداث شده و چهار ایوان در چهار ضلع حياط دارد.ه طاق ان سعدالسلطنه فرماندار این شهر احداث شده باقرخ

پا از طریق ها آجرکاری و سقف داخلی ایوان دارای تزئين است، این کاروانسرا یادآور رونق نسبی تجارت بخش خصوصی ایران در عهد قاجار با ارونمای ایوان

عباس احداث و در زمان پادشاهی هایی است که در مسيرهای اصلی کشور به دستور شاه عباسی شهر آوج از منزل گاهاست. کاروانسرای شاه روسيه

مترمربع  ٨۵٠ نج هزار وساوه در کنار روستای هجيب قرار دارد این بنا با مساحتی حدود پ-شاه صفی پایان یافت. کاروانسرای هجيب در محور تاریخی قزوین

کيلومتری جنوب قزوین و در دشت وسيع بوئين ٢۵  حجره در فهرست آثار ملی به ثبت رسيدهاست. کاروانسرای محمدآباد در٣۶  و چهار هزار مترمربع بنا و

  .زهرا و در مسير کاروانرو قزوین - اصفهان قرار گرفته، این کاروانسرا از عهد صفوی به جای مانده و در فهرست آثار ملی به ثبت رسيده است

 هادژها و قلعه

قلعه ميرسيد و مرکز همه آنها  ٥٠در شمال غربی قزوین و بر روی قلل کوههای این شهر قلعه های معرف اسماعيليه بنا شده که تعداد آنها به بيش از 

است و به علت آنکه ال غربی استان قزوین در روستای گازرخان واقع شده قلعه الموت و مستحکمترین آنها قلعه ميمون دژ بوده است. قلعه الموت در شم

است. این قلعه در شمال غربی روستای گازرخان پایگاه اصلی حسن صباح مروج مذهب اسماعيليه در دوره سلجوقی بوده، شهرت جهانی کسب کرده

قلعه، الموت، شيرکوه، ١٣  متر از سطح دریا قرار گرفته است. آثار به جای مانده از١٠٠ منطقه الموت و بر بلندای کوهی از سنگ یکپارچه با ارتفاع دو هزار و 

شهرک، نویزر شاه، لمبسر، قسطين الر، ميمون دژ، قالدوش هندا بازرگاه، سپوهين، کياکال قلعه و کياندشت هنوز مشتاقان تاریخ اسماعيليان رااز گوشه و 

کنار جهان به این منطقه میکشاند قلععه لمبسر مهمترین قلعه اسماعيليه پس از قلعهالموت در نزدیکی شهر رازميان مرکز بخش رودبار شهرستان واقع 

شده است. قلعه ميمون دژ سومين قلعه بزرگ در منطقه الموت بوده و درباره محل دقيق این قلعه مورخان با هم اختالف نظر دارند، در تاریخ جهان گشای 

  .و در زمان عالالدین محمد ساخته شدهاست )۶٣۵-۶١٨(جوینی آمده این قلعه درسالهای

 هاها و برجمقبره

ين، ميل های دوگانه خرقان، مقبره پيرتاکستان، مقبره حمدهللا مستوفی، آرامگاه مال خليال، مقبره هيد ثالث، سلطان اویس، کافر گنبد، برج باراجبرج 

ها و کوه، مقبره ریيس المجاهدین، مقبره صدر جهان، مقبره مير حسينا و مقبره شفایی از برجباد، مقبره سنگی شاهآآباد، یل گنبد، مقبره سنگی حسنخرم

کوه قرار گرفته است. های استان قزوین است. بقعه پير تاکستان در جنوب شهر تاکستان و در مجاورت قبرستان قدیمی شهر و و تپه باستانی خلهمقبره

است. بنای پير متر دارد و پوشش آن گنبدی است که توسط چهار سکنج بر روی طرح مربع سوار شده ۶/١٠و۶/۵٠ کل مربع به ابعاد این بنا طرحی به ش

توان آن را از بناهای دوره سلجوقی بشمار آورد. بقعه پير تاکستان در نهایت سادگی دارای شيوه معماری استوار است و براساس نحوه ساخت می

 .در فهرست آثار ملی به ثبت رسيد٣۴٨  به شماره١٣٣٠ سال  تاکستان در



 ها و بناهای تاریخیعمارت

ها، دروازه تهران، دروازه در کوشک، کليسای آشوریان، کليسای کانتور، کليسای ارامنه، حسينيه رضوی، عمارت سپهدار، کاخ چهلستون، حسينيه امينی 

ه رئوفی، عمارت شهرداری، خانه آرازی، خانه زرنگار، خانه زعيم، خانه بهروزی، خانه امام جمعه، دیوانخانه خانه مستشار، خانه بهشتی، خانه اسدی، خان

 .توان نام بردقاجاری، عمارت بانک ملی و مصالی شهر قزوین را در این ارتباط می

  

 کاخ چهلستون

هجری قمری بهعلت تهدید حمالت ترکان عثمانی تصميم بهانتقال  ٩۵١ از بناهای تاریخی ارزشمند شهر قزوین است که شاه طهماسب صفوی درسال

پایتخت از تبریز به قزوین گرفت. در همين سال بود که شاه اراضی موسوم به زنگیآباد را از ميرزا شرف جهان یکی از بزرگان و معتمدان شهر خرید و به 

معماران برگزیده کشور دستور داد تا باغی به شکل مربع بسازند و در ميان آن عمارتهای عالی، تاالر ، ایوانها و حوضهای زیبا بنا کنند. عمارت چهلستون 

متر مربع بنا شده است. نقشه بنا دارای طرحی با محورهای صليبی و برون گرا و سقف ۵٠٠  ساختمانی هشت گوش و در دو طبقه به مساحت تقریبی

در فهرست آثار  ١٣٣۴  طبقه همکف پوشيده از مقرنس با طرحهای بدیع و سقف طبقه فوقانی خنچه پوش است. عمارت چهلستون در بهمن ماه سال

  .تاریخی ایران ثبت شده است. این کاخ هم اکنون به موزه خوشنویسی قزوین تبدیل شده است

  هاآب انبارها و گرمابه 

بنای ویژه و پرهزینه برای انباشت و ذخيره آب در شهری که از دیرباز به کمآبی شهره ١٠٠ قزوین را ميتوان شهر آب انبارها نيز ناميد. ساخت و وقف بيش از  

بوده و افزون بر هزاران واحد آب انبار خانگی، نشان از همت بلند مردم نيکوکار قزوین دارد. زمان آبگيری آب انبارها که معموال در چله زمستان صورت 

میگرفت، عالوه بر رعایت بهداشت در حد ممکن، بهرهبرداران را از مصرف یخ در تابستان بینياز میکرد. از جمله این آثار میتوان به آب انبارهای سردار 

 .بزرگ و کوچک، مسجد جامع، مالوردیخانی، سردار کوچک، زنانهبازار، آقا، حاج کاظم و حکيم اشاره کرد

هجری قمری در کنار خيابان راهآهن قزوین ساخته شده است. این بنا دارای گنبدی  ١٢٢٧ه درسال آب انبار سردار بزرگترین آب انبار تک گنبدی ایران است ک

رفيع و آجری که نورگيرهایی بر بدنه آجری آن قرار گرفته است. بانيان ساخت این آب انبار، دو برادر به نامهایمحمد حسن خان و محمد حسين خان، از امرا 

و سرداران زمان فتحعلیشاه، محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار بودند. در دو طرف در ورودی آب انبار سردار سکوی سنگی برای نشستن و استراحت کردن 

متر د پایين ١٢/۵  وجوددارد. همچنين راه سنگی پلهای در این انبار وجود دارد که به کانلی مشهور به راه شير منتهی شده و برای دسترسی به آب باید

شهر و اولين  انبار زنانه بازار در ضلع غربی مسجدالنبی قرار گرفته و ورودی آن از بازار مسگرها و بانی آن مرحوم حاج مال عبدالوهاب از علمای بنام رفت. آب

عدد پله و سقف آن طاق آهنگ و فاقد تزیينات و  ۴٣ متولی مسجد سلطانی معاصر فتحعلی شاه قاجار است. راه شير این آب انبار در حال حاضر دارای

  .متر مکعب آب دارد٣۵٠ مخزن آب انبار مستطيل شکل است که گنجایش دوهزار و

 هاگرمابه 

گرمابه دارد که حدود نيمی از آنها تخریب شده.  گرمابههای باقی مانده بسيار زیبا و در نوع خود بینظير و برخی ساده بنا شده  ٣٠شهرقزوین بيش از  

است. گرمابه آخوند در محله آخوند واقع و بنای فعلی آن متعلق به دوره پهلوی است که دارای سردری با پالن دایره و گرمخانه بوده و با طاق و گنبد پوشيده 

شده است. گرمابه قجر در خيابان عبيد زاکانی و متعلق به دوره صفویه است، این گرمابه نيز تمامی فضاهای گرمابهها را دارا بوده و از زیباترین گرمابههای 

  .قزوین بشمار میرود

 های قزوینآب گرم 

های درمانی دارد. این مجموعه دارای استخر آب گرم های آب معدنی ارشيا در شهر آبگرم مهمترین آب گرم معدنی استان قزوین است، که قابليتچشمه 

فر از گردشگران کشور است. آب گرم معدنی ارشيا از نوع آهکی بوده و سنتی بوده و هر سال ميزبان هزاران نعمومی، سایت خصوصی و سفره خانه

 .خاصيت درمانی آن برای بيماریهای درد مفاصل، روماتيسم، سوء هاضمه، سنگ کليه، اعصاب و اگزما موثر است

  غارهای طبيعی

است. امروزه تنها اطالعات برای پناه گرفتن و زندگی بشر بوده های بسيار دور و مکانی امنهای استقرار انسان در زمانترین کانونغارهای طبيعی از کهن

توان گفت تنها یک تصور ذهنی از ساکنان غارها در نزد ما وجود دارد. از این رو، سئوالهای ناچيزی از ساکنان اوليه و زوایای زندگی آنها در دست است و می



قورتان، شاکين، آالبار باغالری قزل قلعه، چهل بابا، شهرباز، کول، قرهبالغ، آقهای سلطانپاسخ مانده است. غاربسياری از این مکانهای اسرارآميز بی

 .دختر، آلتين کش، بروج، ماهين، ملکشاه، اسکول و غار پلنگ از غارهای طبيعی استان قزوین است که مورد توجه باستان شناسان است

 هامساجد تاریخی و مدرسه

این ای برخوردار بوده وهستند. ان قزوین همانند سایر استانهای کشور در طول تاریخ بين مردم از جایگاه و کارکردهای ویژههای متبرکه استمسجدها و مکان

خاصی برخوردار باشد. مسجد جامع کبير در محله دباغان شهر قزوین با چهار هزار تا مسجد همواره به عنوان مکانی مقدس از ارزش کارکردها باعث شده

ترین بخش این مسجد های نفيس آن نشانگر معماری دوره اسالمی است. قدیمیهای باشکوه، ایوان رفيع و گچبریع زیربنا احداث شده، که منارهمتر مرب

 الرشيد خليفه عباسی در سال ساسانی است که در نزدیک طاقی موسوم به هارونی قرار دارد و در زمان هارونیک چهار طاقی باقيمانده از دوره 

هجری قمری به آن افزوده شده است. مسجد پنجه علی در غرب خيابان پيغمبریه مقابل محوطه باغ صفوی، متصل به مدرسه امام صادق (ع) واقع و ١٩٢

توسط شاه طهماسب صفوی احداث شدهاست و در حکم مسجد حرمخانه سلطنتی بودهاست. اما بنای مسجد قدیمیتر از صفویه و نام پنجهعلی بهخاطر 

وجود سنگ مرمر واقع در محراب آناست که نقش پنجهای درآن دیده میشود و آن را جای پنجه حضرت علی(ع) میدانند. البته سنگ مذکور در سالهای 

اخير به سرقت رفتهاست. مسجد النبی (ص) از بزرگترین و وسيعترین مساجد ایران است که ساختمان اصلی بنا را به دوران صفویه نسبت میدهند که 

هزار متر مربع مساحت دارد. ١۴  پس از تخریب در زمان قاجاریه به فرمان فتحعلیشاه تجدید بنا شد. این مسجد از نوع مساجد چهار ایوانی است که

مسجدالنبی دارای چهار شبستان مشابه و هر یک از جهات چهارگانه مسجد، ایوانی بلند دارد و دو گوشواره و دو شبستان در دوسوی آن بنا شده است. 

تاق نما دارند. حياط مسجد طرحی مستطيل شکلاست، که ٩  شبستان شمالی و جنوبی هر یک چهار تاقنما و شبستانهای شرقی و غربی هر کدام

ای از کاشی الجوردی به خط نسخ کار گذاشته های مينایی تزیين شده و در هر ایوان کتيبههای چهارگانه با کاشیحوضی بزرگی در وسط آن قراردارد. ایوان

 .است شده

  

 مراسم های آیينی
 

  | ١٣٩۵/١٢/٧تاریخ ارسال:  | 



 موسيقی

ندارد. تنها در گذشته این آوازها و دستگاه ها که در مکتبهای متفاوت اجرا   شهر قزوین تفاوت چندانی با موسيقی دستگاهی ایران موسيقی رایج در 

کتب قزوین که امروزه فراموش شده است. این مکتب تا اواخر دوران قاجاریه رایج بود، در آن م  مکتبی  و ميشد از جمله مکتب خراسان، مکتب تهران 

 نرمندانی مانند اقبال سلطان ملقب به اقبال آذر که از اساتيد مسلم آواز ایران به حساب ميآید، از قزوین به شهر تبریز مهاجرتزمان ه

  .ميکنند. او با تلفيق این شيوه آوازی و موسيقی آذری مکتب تبریز را پایهگذاری ميکند 

  جشن فندق

طور عمده کشت ميشود. در بسياری از روستاهای این ناحيه در اواسط مرداد ماه جشن فندق به شهرستان رودبار از جمله مناطقی است که فندق به 

ان اشعار او را پا ميکنند و به مانند انار چينی همه با هم به مزارع ميروند. در ابتدا شخصی با خواندن اشعاری که بيشتر به صورت بداهه ميباشد و دیگر

ميکند. سپس دیگران نيز به او ميپيوندند. دوشيزگانی که نامزد شدهاند، برای همسران خود از هسته فندق واگویه ميکنند، شروع به چيدن فندق 

با سوزن آنها را سوراخ کرده و نخ از آن ميگذرانند و در پایان دو سر   رشتهای شبيه گردنبند درست ميکنند. به این صورت که قبل از خشک شدن هسته 

  .ا به این گردنبند " گلوانه " ميگویند و آن را نگه ميدارند تا در فصل زمستان به شوهر خود هدیه دهندنخ را به هم گره ميزنند. آنه

 جشن انار

 



فته و به همراه در بخش تارم، اواخر شهریور ماه یا اوایل مهر از قبل یک روز مشخص تعيين ميشود، تا در آن روز اهالی روستا دسته جمعی به مزارع انار ر

   .ا سرنا و دهل شروع به چيدن انار کنند. تا قبل از این روز کسی حق چيدن انار نداردی  ره نواختن دای

 

 (کوسه گلين (کوسن گلين

ب انبار به خشکسالی یکی از قدیميترین دشمنان ایران زمين است. ایرانيان برای مبارزه با این دیو، عالوه بر کارهای عملی همچون حفر قنات و ساخت آ

ک اعتقادی نيز دست ميزدند، که مراسم کوسه گلين از آن نوع است در این مراسم پير زنی بوسيله پارچه و لباسهای کهنه، عروسکی یک سری مناس

خانه از  کوچک درست کرده، آنرا به دست گرفته و در کوچهها به راه ميافتد. بچهها نيز پشت سر او حرکت ميکنند. آنها به هر خانه که ميرسند، صاحب

ردم معتقدند که م  آنها را جمع ميکنند و آشی ميپزند و بين اهالی تقسيم ميکنند.  آنها ميدهند.  تهيه آش چيزی مانند نخود، رشته و غيره به وسایل 

  .پس از چندی باران خواهد آمد

  کشتی پهلو به پهلو

ميشود. بدین صورت که دو نفر در کنار یکدیگر به پشت این نوع کشتی که از قدیميترین انواع کشتی محسوب ميشود، هنگام مراسم عروسی انجام  

ی بيشتری خوابيده و پاهای خودر را (دو پای مخالف که در کنار یکدیگر هستند) به هم گره کرده و شروع به زور آزمایی ميکنند. شخصی که دارای نيرو

  .متاسفانه این کشتتی امروزه به فراموشی سپرده شده است  از جای حرکت ميدهد.  ی را و است، پای رقيب خود را زودتر از زمين بلند کرده و 

 چوب جنگ

قص در بيشتر روستاهای استان قزوین یکی از سرگرميهای جوانان در روز عروسی، چوب جنگ ميباشد. جوانان با در دست گرفتن چوب در حين اجرای ر

 پا، به طور نمایشی با یکدیگر به مبارزه ميپردازند

 چمچمه خاتون

 دیگر از مراسم طلب باران است. بدین صورت که داخل یک قدح آب ميریزند و آن را به پشت بامنوعی 

  .ميبرند و با یک چمچمه کم کم آب داخل آن را به طرف آسمان ميپاشند 

 پنجاه به در

ود، مردم قزوین منازل خود را ترک کرده و به هر ساله بعد از ظهر روز نوزده اردیبهشت، پنجاهمين روز سال، از زمانی که زهر آفتاب ظهر دم گرفته ميش

در گذشته در این مکان یک آب انبار و یک مسجد وجود داشته که  مصالی شهر ميروند. این مصال در ميان باغهای جنوب شرقی شهر واقع شده است. 

  .تنها بخشی از آب انبار آن به جا مانده است

 

 جشن تيرگان

  .ن باستان ميباشد، در روز سيزدهم تيرماه برگزار ميشده استاین جشن که همان جشن تيرگان ایرا

 

 


