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مقدمه

حال ،نظريه پردازان میانه قرن بیستم ،همچون

تحقیق و بررسی جغرافیای تاريخی يك منطقه ،به

داربی و سوئر ،کمك شايانی در جهت رشد اين

عنوان حوزة مطالعات بین رشته ای ،از آنجا اهمیت

علم کردند ( .)Darby, 2002; Meinig, 1993

بسزا می يابد که به گذشتة تاريخی شهر ،منشأ

در مباحث نظری ،که نخستین بار به صورت

جمعیت ،نحوه شکلگیری ،بررسی تداوم سنن

آکادمیك در قرن بیستم به بحث گذارده شد ،با

قومی و جابهجايی گروه های اجتماعی می پردازد.

تأکید بر دشواری پژوهش در جغرافیای تاريخی،

بنابراين ،جغرافیای تاريخی ،در يك نظر ،به دنبال

مسائلی همچون فرهنگ انسانی ،که بیشتر در حوزه

نتايج کارکرد نیروهای طبیعی ،سیاسی ،اقتصادی،

جغرافیای انسانی می کنجد ،ماهیتی تاريخی

اجتماعی و فرهنگی دوره های گذشته است ،که با

داشتند .بنابراين ،در اين نوع تحقیقات انسان به

فضای امروزی شهر پیوند خورده است (شکويی و

عنوان محور تحول در جغرافیای تاريخی ،عامل

کاظمی .)30 :1384 ،در مطالعات حوزه جغرافیای

تأثیرگذار در آفرينش فرهنگ معرفی شد .در اين

تاريخی مکان به عنوان جغرافیا و زمان به عنوان

نوع نگاه ،هر چند اصالت را بر جغرافیا قرار دادند،

تاريخ مورد توجه است .از اين رو ،طرح علم

مهم آن بود که داده های آن از طريق بررسی های

روابط مکانی انسان در متن مقاطع زمانی گذشته،

تاريخی فراهم می شد .بنابراين ،جغرافیای تاريخی

برای حل چگونگی مسائل جغرافیايی امروز بشر

می بايست بیشتر جغرافیای منطقه ای خاص و

کاربرد دارد (بیك محمدی.)15 :1378 ،

زمانی معین (در گذشته) را بکاود ( Sauer, 1941:

تا پیش از قرن بیستم« ،جغرافیای تاريخی»

.)31/4-15; Wittlesey,1945: 35/1-6,30-32

اصطالحی برای توصیف حداقل سه جريان متمايز

در نتیجه ،به گمان برخی ،اين رشته زير شاخه ای

فکری بود :الف) بازآفرينی جغرافیای شرح داده

از جغرافیای انسانی است که نزديك به تاريخ،

شده در کتاب مقدس و آثار کالسیك يونان و

تاريخ محیط زيست و بوم شناسی تاريخی است.

روايت های رومی؛ ب) جغرافیا به مثابه پشتیبان

بوم شناسی تاريخی يك برنامه جديد تحقیقاتی بین

تاريخ که درصدد نشان دادن دگرگونی حدود و

رشته ای است که با درك ابعاد زمانی و مکانی در

ثغور و مرزهای دولت ها و امپراتوری ها بود ،ج)

روابط جوامع انسانی ،به محیط های محلی و اثرات

تاريخ اکتشافات جغرافیايی (Butlin, 1993: 1-

جهانی حاصل از اين روابط می پردازد .در بوم

 .)23در فاصله بین دو جنگ جهانی ،نقش جغرافیا

شناسی تاريخی ،به واقع رفتار انسان در محیط

و ،به تبع آن ،تاريخ به عنوان ساختار پررنگ شد.

چشم انداز ،به عنوان بخشی از جغرافیای تاريخی

تا جايی که در فرانسه تحت تأثیر مکتب آنال

مشتق شده است.)Balee, 2006: 75-98( .

مبحث جغرافیای تاريخی به عنوان يك سبك

با اين احوال ،تعريف روشنی از جغرافیای

مشخص مطرح شد .در آلمان و انگلستان هم

تاريــخی -به مثــابه الگويــی جهت تحقیق و

مبحث جغرافیای تاريخی پی گرفته شد .با اين

پژوهشهای بنیادی -نشده است .ولی در يك نظر
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می توان گفت که جغرافیای تاريخی شامل

می پردازد -تلفیقی از روش های باستان شناختی،

بازسازی محیط های گذشته به شیوه بررسی

تاريخی ،و حوزه جغرافیای تاريخی است .بنابراين،

سلسله وقايع در يك زمان يا ارزيابی آنها با توجه

با توجه به اسناد ،سفرنامه ها ،نسخه های جغرافیای

به تحوالت گذشته است ( Monkhouse, 1969:

با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مسائل عمده

 .)176با اين حال ،در سطح علمی هم چالش های

انسانی ،طبیعی ،فرهنگی و اجتماعی در چارچوب

مختلفی در اين موضوع وارد شده است ،که پیشتر

زمانی خاصی (دوره ناصری) پرداخته شده است.

حاصل دشواری و سپس ناکارآمدی آن است .يکی

درباره اهمیت موضوع بايد اذعان کرد که از آنجا

از آنها مقاله مهم کوچرا با عنوان «جغرافیای

که هسته فعلی و رشد اصلی شهر ،شکلگیری و

تاريخی در میانه جغرافیا و تاريخ نگاری» است .بنا

توسعه راههای بین شهری قم و نوع مطالعات

به نظر کوچرا ،مسئله همیشگی جغرافیای تاريخی،

اجتماعی و فرهنگی-که در تحقیق آورده شده

از آغاز شکل گیری ،عدم تمايز کافی آن از علوم

است ،-در دوره  50ساله ناصری اتفاق افتاده است،

ديگر بوده است .از اين رو به ابهامات جايگاه فوق

بنابراين ،شايسته تحقیق جامعی است.

اشاره می کند .وی تاکید دارد که به رغم کوشش
های فراوان برای حل اين دو مسئله ،فقدان مبنای

طرح مسئله

روش شناسی و نظری ،سبب الينحل ماندن آنها

شهر قم در حاشیه کوير و رود اناربار شکل گرفته

شده است ( .)Ku Cera, 2008: 5/5-13البته وی

است .بیابان معروف به کوير نمك تا اراضی مابین

پیشنهاداتی برای گريز از خلط مباحث و درون

پل دالك و تهران گسترش پیدا میکند (بروگش،

افتادگی در مسائل بی مورد ارائه می دهد :الف)

 .)541 :1389مختصات آن در  34درجه و 39

جغرافیای تاريخی علمی جغرافیايی است و نبايد

دقیقه شمالی و  50درجه و  54دقیقه شرقی قرار

آنرا به منزله توپوگرافی پنداشت؛ ب) جغرافیای

دارد و ارتفاع آن  3100پا اسـت ( Schindler,

تاريخی در صدد بازسازی گذشته به عنوان امر

 .)1897: 57اطراف شهر پوشیده از سنگهای

واقع است ،لذا به شناخت ما از وضع کنونی منطقه

نمك و قلیا بود .از اين رو ،بارش بارانهای

کمك می رساند؛ ج) عنصر مکان به عنوان اولويت

زمستانی زمینههای شکلگیری باتالقهای نمکی را

اصلی است و نبايد در عنصر زمان به صورت

فراهم میکرد (دوروششوار.)178 :1378 ،

توصیفی سالشمارانه فرو غلطید؛ د) ضرورت

يافتههای باستانشناسی گويای تمدن و پیشینه

فراگیری علوم جغرافیايی و تاريخی برای درك

کهن شهر قم است .گذشته از مباحث اساطیری،

مسائل جغرافیای تاريخی (.)Ibid, 9-10

قدمت آن را به دوره پیش از اسالم میرسانند

با در نظر گرفتن مسائل نظری فوق ،روش

(ثعالبی1936 ،م .)709 :ولی تاريخ نوشتههای

اتخاذ شده اين تحقیق -با توجه به موضوع آن که

نخستین درباره اين شهر ،از دوره اسالمی و در

به گذشته جغرافیای تاريخی شــهر ،راه ها و ...

رحلههای سیاحان عرب و ايرانی قابل برداشت
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ذيل است:

عمل پیدا میکند ،اين شهر در کنار ری به عنوان

 .1تغییر و تحوالت راه های قم در دوره

يکی از مراکز شیعه اهمیت يافت .و در دوران

ناصری چگونه بوده است؟ علل تغییر و تحوالت

صفويه و سپس قاجاريه اهمیت آن دو چندان شد.

اين راه ها چه بوده است؟

در دوره قاجاريه ،خاصه در زمان ناصرالدين شاه،

 .2وضعیت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی شهر

اين شهر در کنار جاذبه های مذهبی ،اهمیت

قم در دوره ناصری چگونه بوده است؟ آيا اين

راهـبردی هم داشــت .نــزديکی به تــهران و

وضعیت از جغرافیای منطقه تأثیر زيادی پذيرفته

برخورداری از موقعیت مناسب جغرافیايی ،آن را

بود؟

به شاهراه مواصالتی جنوب به شمال و شرق به
غرب تبديل کرده بود .قم در اين دوره تاريخی بر

 -1وجه تسمیه

سر سه راهی عراق(اراك) ،اصفهان و تهران قرار

در منابع موجود درباره وجه تسمیه قم نظرهای

داشت .راه های فوق اهمیت زايد الوصفی داشتند؛

گوناگونی آمده است .برخی محققان احاديث ائمه

لذا تغییر چند باره آن ،به خصوص در زمینه راه قم

اطهار را و برخی ديگر کتب جغرافیايی و تاريخ

به تهران ،از اهداف حاکمان وقت و وضعیت

نــگاری را مبنای تفــسیر خود قرار دادهاند

جغرافیای تأثیر متنابهی پذيرفته بود .از اينرو،

( .)Schindler, 1897: 58-62در اين میان،

کرزن ،سیاستمدار نامدار انگلیسی ،با هوشمندی

کتاب تاريخ قم جامع برداشتها را براساس کتب

تمام موقعیت آن را از لحاظ استراتژيك برای

مختلف به دست میدهد (برای اطالع از اين دست،

پايتختبودنمناسب میدانست (کرزن.)12 :1380،

نك :قمی47-44 :1385،؛ سمعانی1382،ق/10 :

درباره پیشینة تحقیق بايد گفت که در دوره

485؛ حموى1955 ،م398-397 /4 :؛ بروسوى،

مورد بحث ،پژوهشی صورت نپذيرفته است .اين

1427ق529 :؛ ابن رسته1892 ،م273 :؛ يعقوبی،

جستار به بررسی و تحلیل وجه تسمیه ،تغییر و

1422ق84 :؛ حمیری1984 ،م .)472 :ولی از نظر

تحول جغرافیای تاريخی راه ها و مسافت ها و

نگارندگان برخی از آنان ،که اشاره به شکلگیری

وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی شهر قم در

نام قم در دوره اسالمی دارد ،مردود است؛ زيرا اين

دوره ناصری می پردازد .در دوره  50ساله حکومت

روايات تقريباً يکی دو سده پس از تصرف قم

ناصری قسمت اعظمی از راه های اين منطقه

توسط اعراب اشعری زائیده شده است .و نسبت

متحول شد و ،همچنین ،مسائل سیاسی و مذهبی

تأسیس قم به دوره پس از اسالم از همین امر ناشی

بر وسعت و ساختار شهری قم تأثیر متنابهی گذارد

میشود.

و اين جريان گسترش فرهنگ و گروه های

نام قم ،به همین صورت ،در تذکرههای جغرافیايی

اجتماعی مختلفی پديد آورد .اين تحقیق با توجه

و متون تاريخی دوره نخستین اسالمی آمده است.

به اين مسائل در صدد پاسخگويی به پرسش های

از اين رو گمان بر اين است که جغرافیانگاران

 / 212دو فصلنامه پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران  /سال سوم،شماره دوم (پیاپی  /)6بهار و تابستان 1394

عرب نام قم را از منابع محلی و منابع مکتوب

ايستگاه های نظارتی حکومتی.

ديوانی که االن در دست نیست احصا کرده باشند

الف) جاده قديمی :راه متداولی (ناصرالدين

(ابن حوقل1938 ،م370،361،358 /2:؛ يعقوبی،

شاه قاجار  )201 ،1363 ،که در اوايل دوره ناصری

1422ق85-84،71 :؛ ابن فقیه1416 ،ق،56 ،32 /2:

تا دهه پايانی قرن سیزدهم هجری از آن استفاده

417؛ مقدسی1411 ،ق .)384 ،258 ،52 :برخی

میشد و دارای  7ايستگاه به نامهای پل دالك،

جغرافیانگاران «کُمُنْدَان» را نام قديم قم در دوران

صدرآباد ،حوض سلطان ،دره ملك الموت ،کناره-

پیش از اسالم دانسته اند (حموی1984 ،م480 :؛

گــرد ،کهــريــزك و عبدالعظیم حســنی بــود

بغدادی1412 ،ق)1178 /3:؛ ولی اين نام در کتاب

(کرزن ،1380 ،ج.)3-2 ،2

خسرو گواتان و ريذگ ساسانی (شاه خسرو و

مسافت راه قم و تهران  22فرسخ بود

ريدك قبادی) آمده است (شاه خسرو و ريدك

( .)Abbott, 1855: 25/ 7به گمان برخی

قبادی .)84 :1343 ،بنابراين ،ذکر نام قم با همین

سیاحان اين راه تنها مسیر تقريباً هموار و تا

شکل ،نشان دهنده آن است که حداقل تا قرن دوم

حدودی قابل استفاده از وسايلی همچون درشکه

هجری ،اين نام استعمال میشده است و سلسله

در ايران بود ( .)Rees, 1855: 4اگر مسیر

روايتهايی که براساس دوره اسالمی ،جامعه

حرکت را از قم به تهران در نظر بگیريم ،پل دالك

اشعریها را مبنای شکلگیری اين نام قلمداد کرده-

نخستین ايستگاه بود .با حرکت کاروانی به طور

اند ،درست به نظر نمیرسد.

معمول از قم تا پل دالك چهار ساعت و نیم فاصله
زمانی (بروگش )540 :1389 ،و در حدود  4فرسخ

 .2وضعیت راهها و مسافتها

مسافت بود (ناصرالدين شاه201: 1363 ،؛ اديب

 .2-1راه قم -تهران

الملك288 :1364 ،؛ افشار ارومی .)268 :1386 ،از

راه قم به تهران و برعکس ،در دوره ناصری ،از سه

پل دالك مسیر به کاروانسرای صدرآباد ختم میشد

شاخه راه تشکیل میشد که در زمانهای مختلف

که در يك فرسخ و نیم آن قرار داشت .ما بین اين

از آن استفاده شده است .پیش از دوره ناصری،

مسیر دره ماهور میگذشت و میان دره ماهور

راههای ديگری متداول بود که در اين دوره استفاده

مقداری از راه باريك میشد (سیف الدوله:1364 ،

اندك از آن میشد (.)Schindler, 1897: 54

382-381؛  .)Stack, 1882: 2/ 140صدرآباد

علل تغییر اين راه ها چند چیز بوده است :الف)

در اول جلگه و کوير قرار داشت (همان )382 :و

مناسب نبودن جاده قديمی به دلیل ناهمواری هايی

تا حوض سلطان بیابانی لم يرزع قرار گرفته بود که

که بدان پرداخته خواهد شد؛ ب) کمبود

تا سه فرسخ شوره زار مابین اين دو ايستگاه را

استراحتگاه (کاروانسرا) و بعضاً قديمی و نامناسب

پوشانیده بود (حاج سیاح66 :1359 ،؛ افشار

بودن آنها که به وفور در سفرنامه های اين دوره

ارومی269-286 :1386 ،؛ افشار71-70 :1382 ،؛

يافت می شود؛ ج) نبود امنیت نسبی مسافران و

Mounsey: 1872, 173-174; Ussher,
 .) 608 :1865از حوض سلطان تا دره ملك
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الموت در حدود يك فرسخ راه بود .اين مسیر دره

سیاح .)66 :1359 ،مسیر بین حوض سلطان و

های بسیاری داشت ،اما فراز و نشیب چندانی

کنارهگرد ،به تناوب ،از تپه ماهور و بیابان و جلگه

نداشت (حاج سیاح66 ،1359 ،؛ کرزن/2 :1380 ،

هموار تشکیل میشد و به قول فورو کاوا «سه-

 .)4-3اين ناحیه به نبود سرسبزی و سیمای

چهار بار از اين يك به آن يك» تغییر میکرد

ويرانش شناخته شده است ( : Ussher, 1865:

(فوروکاوا .)244 :1384 ،مسیر بعدی پس از عبور

;.)610-611

از گردنه کنارهگرد به ايستگاه کهريزك ختم میشد

پس از عبور از ناحیه کوهستانی ملك الموت –از

(حاج سیاح )66 :1359 ،و باالخره ،مسیر پايانی

سمت تهران به قم -جاده به سمت حوض سلطان

هم شهر ری و عبدالعظیم حسنی بود که مسافران

در مسیر سراشیبی قرار میگرفت و رو به پائین

از يکی از دروازههای تهران وارد پايتخت میشدند

میرفت (کرزن .)3 /2 :1380 ،پس از عبور از دره

(نقشه شماره ( )1همان؛ ماساهارو155 :1373 ،؛

فوق ،کاروانسرای صدرآّباد قرار داشت .از صدرآباد

فوروکاوا.)247 :1384 ،

147

1887:

Bassett,

تا کنارهگرد ،که از کنار رود شور می گذشت ،راهی
بسیار پر گرد و غبار و ناهموار قرار داشت (حاج
)

(نقشه شماره )1
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ب) جــاده نــو :ايــن جــاده در -1883

قبلی را نداشت .حد فاصل بین جلگه قم تا کوشك

1884م1301-1300/ق با ابتکار ابراهیم امین

نصرت ،پوشیده از ريگستانها و تخت نمكهای

السلطان برای تسهیل مسافرت زوار احداث شد .و

فراوان بود (فووريه .)252 :1363 ،در میان مسیر

در زمان میرزا علیاصغرخان امین السلطان بر آبادی

بین علیآباد تا حسنآباد ،که هشت فرسخ بود

آن افزوده شد .اگر مسیر قم–تهران را در اين جاده

(رکنالدوله و محمدتقیمیرزا ،شماره قفسه :3769

جديد در نظر بگیرم ،فاصله آن  24فرسخ بود (نجم

 ،)5-4راه آن کامالً در میان ماهور و کوير قرار

الدوله .)56 :1386 ،مسافر ابتدا پس از خروج از

داشت و از کنار صدرآباد خرابه گذر میکرد

قم با طی مسافت چهار فرسخ به منظريه میرسید

(محمدحسنمیرزا مهندس و علیخان مهندس،

(کرمانی .)117-114 :1386 ،مسیر فوق مستقیم

شماره قفسه  .)5-3 ،3046همچنین میان اين دو

بود فقط در میانه راه کمی منحرف میشد تا از پل

منزل چند ايستگاه رفاهی وجود داشت ،که

دالك عبور شود (فووريه .)253 ،1363 ،بانوعلويه

مهمترين آن قلعه حاج محمدعلیخان بود که به

کرمانی اين مسیر را تمام شورهزار و همچون کفة

فاصله سه فرسنگی علیآباد (سديدالسلطنه:1362 ،

نادری در خراسان وصف میکند (کرمانی،1386 ،

 )131و چهار فرسخی حسنآباد قرار داشت

 .)117-114پس از حرکت از منظريه با فاصله يك

(محمدحسنمیرزا مهندس و علیخان مهندس،

فرسخ منزل باغ رباط قرار داشت و پس از آن طی

شماره قفسه  .)5 ،3046از حســنآباد تا کهريزك

دو فرســخ درياچــه ســاوه 1نمايان مــیشــد

هم سه فرسخ و نیم و از کهريزك تا تهران سه

(سديدالسلطنه .)128 :1362 ،قبل از درياچه ساوه

فرسخ و ربع معمولی بود (همان .)3-2 :از حسن

راه به دو قسمت میشد :يکی به سمت کوشك-

آباد تا ری و عبدالعظیم حسنی هم  5فرسخ بود

نصرت و علیآباد میرفت ،که جاده اصلی راه

(سديدالسلطنه.)132 :1362 ،

شوسه همان بود .مسافت بین اين دو ايستگاه يك
فرسخ و نیم بود (محمدحسنمیرزا مهندس و

 .2-2سایر راهها

علیخان مهندس ،شماره قفسه 7-6 ،3046؛ رکن-

راه قم به اصفهان :عمدتاً راههايی که از قم به

الدوله و محمدتقیمیرزا ،شماره قفسه )6 ، 3769؛

مقصد اصفهان و يا برعکس ختم میشد ،بیشتر از

ديگری از کنار درياچه ساوه میگذشت و مسافت

طريق جاده نیزار ،دلیجان ،محالت ،مورچه

نسبت به جاده قبل کمتر بود (سديدالسلطنه:1362 ،

خورت ،اصفهان بود (پیرزادهنائینی-7 /1 :1342 ،

 .)128يعنی مسیر را بدون گذشتن از کوشك

 .)9هر چند مهندسین راه شناس دوره ناصری راه

نصرت به علی آباد میرساند ،ولی امکانات جاده

طايقون ،نیزار ،خرهه ،محالت ،مزاين ،گلپايگان،

 . 1آقای بیدولف در نو شتهای به برر سی رودخانههای م سیر بین

اســت .وی از چهار رودخانه در اين مســیر به نامهای رودخانه

قم و تهران از لحاظ قدمت  ،جغرافیای تاريـخی و طبیعی پرداخته

قم ،قراچای ،شــور و رودخانهای نزديك حســن آباد نام میبرد
(برای اطالع بیشتر ،نك)Biddulph, 1891, 645-647 :
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خوانسار ،دمنی ،قلعهناظر ،تیران ،نجفآباد را برای

کاروانی بوده است .اين مسیر از قم به کاشان ،از

مسیر مسافرت شاه پیشنهاد میکنند (محمدحسن-

لنگرود شروع میشد و به تفاوت مسافتهای

میرزا مهندس و علیخان مهندس ،شماره قفسه

مختلف از ايستگاههای پاسنگان ،شوراب ،قريه سن

 .)33-10 ،3046فاصله بین قم و اصفهان شش

سن عبور میکرد و سپس به نصرآباد در سه

فرسخ بود (بخارايی ،شماره قفسه  .)148 ،9929به

فرسخی شمال کاشان ختم میشد (نك :بروگش،

قول بروگش وضعیت جاده بین اصفهان و قم به

537 :1389؛ کرزن13 /2 :1380 ،؛ محمدحسن

خاطر خاکی و سنگالخ بودن ،بسیار بد بود .لذا

میرزا ،شماره قفسه 148 ،146-145 ،3046؛

وقتی که باران می باريد عبور و مرور را بسیار

کارگزار34 :1383 ،؛  .) Basset, 1887: 149به

سخت میکرد (بروگش.)538 :1389 ،

طور کلی ،راه بین قم و کاشان ،از طیف وسیعی از

راه قم به کاشان :راه قم به کاشان و برعکس

تپههای آتشفشانی ،کويرهای گسترده و دره ماهور

که  16فرسخ بود (بخارايی ،شماره قفسه ،9929

تشکیل میشد (نقشه شماره ( )2نجمالدوله:1386 ،

 ،)149-148همواره يکی از مهمترين مسیرهای

148؛ .)Mounsey, 1872: 176-177

(نقشه شماره )2
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 .3ویژگی های اجتماعی

 .)607-608به نظر میرسد اين خرابیها يادگار

هسته شهر و منشأ جمیعت :اين شهر در يك جلگه

حمله و تسلط افغانها بوده است (سرنا:1362 ،

مسطح واقع شده و بسان يك جواهر در میان تپهها

144؛ Windet, 1891: 115؛ Abbott,

محصور شده بود (.)Arnold, 1877: 209

 ،)1855:25/ 8که بخش بزرگی از آن ،پس از آن

همچنین ،شهر در محاط باغهای گسترده قرار

واقعه ،هیچــگاه بازســازی نشــد ( Binning,

داشت ( ،)Ussher, 1865: 607چنانکه درختان

.)1857: 2/ 193

به خوبی در کنار تپههای زرد و سرخ مشخص

به هر حال ،اين حالت ويرانی شهر بیشتر برای

میشدند (فووريه .)253 :1363 ،شهر از طرف

ابتدای سلطنت ناصرالدين شاه بوده است .برخالف

مغرب به رودخانه قم منتهی میشد و اين رودخانه

ابتدای شهر ،میانة آن پررونق تر و دارای بازارها و

به ديوار شهر متصل میگشت (عضدالملك:1370 ،

میادين تمیزتری بود (بروگش .)538 :1389 ،براون

 )34و آبادی قم از همین طرف راست ساحل رود

1887م1305/ق هم ،همچون بروگش ،به استثنای

قم بود (فووريه.)253 ،1363 ،

محالت جنوبی ،بقیه شهر را خوب عنوان میکند

در ابتدای سلطنت ناصرالدين شاه ،هر چند

(براون ،بی تا .)162 :به طوری که در ابتدای قرن

شهر وسعت زيادی داشــت ،در میان خرابههای

چهاردهم هجری شهر قم بسیار آباد و معمور

ديوار شهر محصور گشته بود ( Abbott, 1855:

گزارش شده است (بخارايی ،شماره قفسه ،9929

.)25/ 9; Binning, 1857: 2/ 193,196

 .)146به نظر میرسد با به قدرت رسیدن خاندان

خیابانهايش خاکی بود؛ چنانکه با آمدن باران و

امین السلطان در اواخر قرن سیزدهم ،کمکم شهر

برف مسیر عبور به واسطه گل و الی بسیار مشکل

قم رونق گرفته باشد .با اين همه ،شهر از ديد

میشد .میادين شهر بدون نقشه و مخروبه بود و

سیاحان غربی ،گورستان بزرگی محسوب میشد

بازارها و دکاکین طراحی مناسبی نداشتند (ويلز،
415 :1368؛ بروگش .)538 :1389 ،برج و باروی
شهر به مرور زمان تخريب شده بود ،به طوری که
در اواخر دوره ناصری فقط قدری از برج برجا
بوده است (اديب الملك111-110 /5 :1390 ،؛
اعتمادالسلطنه.)559 :2536 ،
در واقع ،به مرور ايام با خراب شدن ديوارهای
خشتی شهر و به سبب خاك ،مادام در گرد و غبار
قرار داشت .به طور کلی میتوان ادعا کرد که بخش
بزرگی از شهر در حالت ويرانی قرار داشت
( Arnold, 1877: 209; Ussher, 1865:

(.)Bird, 1891:1, 168, Stack, 1882:2/ 139

از ابتدای دوره ناصری ،به خاطر نوع نگاه
خاص حکومت و مردم به قم ،کم کم به وسعت
آن افزوده شد .به طوری که در نیمه دهه نهم قرن
سیزدهم هجری ربعی بدان افزوده شد (اعتصام
الملك )60 :1351 ،و از اواخر قرن سیزدهم هجری
شهر وسیعی محسوب میشد (ديوالفوا:1378 ،
220؛ فوروکاوا242 :1384 ،؛ عین السلطنه:1374 ،
 .)310 ،305 /1چهار دروازه به نام های خاکفرج،
ری ،قلعه (مشهور به کاج) و اصفهان داشته است
(اديب الملك .)287 :1364 ،در اين میان ادوارد
بروان ،در ابتدای قرن چهاردهم هجری 5 ،دروازه
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محله ها و گروه های اجتماعی :يکی از نکات

قسمت بزرگی از جمعیت شهرزا ،به نسبت

مهمی که از ديد اديبالملك -حاکم دو دهه پايانی

مردم عادی مال و سید تشکیل میداد (فووريه،

قرن سیزدهم هجری -پنهان نمانده است ،نبود

 .)250 :1363ابات در ابتدای دوره ناصری افزايش

کدخدا برای محالت شهر بود .ولی وی به اين

تدريجی جمعیت را پیش بینی میکند .وی جمعیت

وضعیت نابسامان پايان میدهد و با همکاری

آن دوره را  12000نفر عنوان میکند .هر چند با

ريشسفیدان ،محال قم را به چهار بخش تقسیم و

توجه به گزارش منابع محلی و تعداد چشمگیری

برای هر محله کدخدايی انتخاب میکند (همان:

خارجیها  ،جمعیت احتمالی شهر را  20000نفر

 .)124-110وی در ابتدای دوره ناصری 5000

میآورد ( .)Abbott, 1855 :25/ 9بروگش،

خانه گزارش کرده است (اديب الملك:1364 ،

جیمز باست و بیرد-با فواصل زمانی يك دهه از

 .)258ولی خود وی زمانی که حاکم قم میشود،

هم -جمعیت قم را بالغ بر  10000نفر بر میشمرند

به توسط کدخدايان در سال 1279ق از  3968خانه

(بروگش .)540-539 :1389 ،هر چند جیمز باست

نام میبرد (اديب الملك .)146 :1390 ،در تحقیقی

معتقد بود سالیان پیش جمعیت قم بیشتر بوده

ديگر که در سال 1296ق انجام شده ،از  3724خانه

است؛ چنانکه خرابی قم در منطقه شرقی را ،علت

نام برده شده است (قم نامه.)116-113 :1364 ،

کاهش جمعیت عنوان میکند ( Bassett, 1887:

اين شهر دارای چهار دسته سادات حسینی،

 .)149گمانههای ديگری از طرف برخی سیاحان

طباطبايی ،موسوی و رضوی بود (همان.)84-77 :

1

زده شده است ،که نسبت جمعیت را از  7000نفر

همچنین ،از طوايف و ايالت مختلفی تشکیل

تا  35000نفر تخمین میزنند (فوروکاوا:1384 ،

میشد ،که عبارت اند از :بیگدلی ،حاجی حسینی،

242؛ عین السلطنه310/1 :1374 ،؛ Schindler,

زنديه ،سعدوند ،گائینی ،کلهر ،لشنی و کرزه بر،

 .)1897: 57به هرحال ،به نظر میرسد که

عبدالملکی ،خلج شاد قلی .که جمعیت کل آنان در

دقیقترين آمار جمعیت توسط اديبالملك -حاکم

زمان نگارش رساله (1296ق) 2900 ،برشمرده

قم -برآورد شده باشد .وی که به کمك کدخدايان

عنوان شده است (همان).

به احصای اهالی قم پرداخته بود ،جمعیت آن را در

منابع آب :منابع آب شرب قم از رودخانه لعل

اواخر قرن سیزدهم  22473نفر بر می شمرد (اديب

بار تأمین میشد .اين رودخانه از طرف غرب

الملك .)146 :1390 ،هر چند به خاطر نادانی مردم

جريان میيافت و به سمت شمال شرقی میرفت

يا وهن آنان از دادن آمار درست به ماموران

تا اينکه در بیابان محو میشد که گفته شده از

احصائیه ،تعداد آن را بیشتر میدانست.
.1رســـالهی ديگری که در مجموعه قم نامه آمده و آن هم تاريخ
1296ق را دارد ،برخالف رســـاله فوق جماعت طوايف را کمتر
اعالم می کند! (نك :قم نامه.)121-117 :1364 ،
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کوههای زردکوه نزديك بروجرد سرچشمه می-

درازى است فقط چند معبر اريب دارد .محوطه

گرفت ( .)Abbott, 1855:25/ 9ولی اين آب

بازار عريض و دکانها بزرگ و پر از جنس» است

به خصوص در تابستانها گرم و شور بود .بدين

(کرزن .)7 /2 :1380 ،بازار با عبور االغها در يك

سبب ،با کندن چاه و ذخیره آب در زمستان تا

مسیر يك طرفه و از طرف ديگر با عبور گاو و

حدودی از گرمی و شوری آن رهايی میيافتند

گوساله در ازدحام و شلوغی عجیبی به سر میبرد

(اديب الملك286 :1364 ،؛ سیف الدوله:1364 ،

( .)Le Messurier, 1889: 260در کنار آن

 .)348از اين رو ،نظامالعلما نوشته است که اغلب

خود کاسبهای زرنگ ،متاع و کاالها را بر دوش

خانههای شهر قم چاه داشتند (تبريزی ،شماره

میگرفتند و اين طرف و آن طرف میشدند .به

قفسه  .)260 ،9930شیندلر هم منابع آب قم را

خصوص در زمانی که بازار از سیل زوار شلوغ

وسیع ذکر میکند ولی به شوری و بدی آن اشاره

شده بود (.)Schindler, 1897, 65

دارد ( .)Schindler, 1897: 65به قول استاك،

در بازار دکانهای مختلفی وجود داشت که

میزبان وی در شهر قم فقط آب شور مینوشید؛ به

کاالهای چرمی ،زينهای اسب ،ظروف سفالی،

طوری که وی در عرض سه سال اقامت در قم،

تیغههای شمشیر ،صابون و  ...در آن عرضه میشد

قدرت تشخیص شوری آب را از دست داده بود

(بروگش .)540-539 ،1380 ،اما مهمترين کاال

(.)Stack, 1882:2/ 138

ظروف سفالین بود ،که اغلب از لحاظ اشکال و

حفر قنات هم يکی ديگر از راهکارهای تأمین

رنگهای نیلگونی عالی بودند .چنانکه صعنت

آب قم بود .هر چند موانع و مشکالت بسیاری بر

سفالگری از صنايع مهم اين شهر تلقی میشد

سر اين راه قرار داشت (اعتمادالسلطنه/1 :1374 ،

( .)Bird, 1891: 170آرتور آرنولد هم سفال قم

99؛ ناصرالدين شاه .)290 ،275 :1381 ،قناتهای

را ،نسبت به ديگر شهرهای ايران ،با کیفیتتر و

معروف قم به قنات مبارکه ناصری و قنات میرزا

ارزانتر معرفی میکند ()Arnold, 1877: 220؛

ابوالقاسم اصفهانی مشهور بودند (قم نامه،1364 ،

زيرا اين صنعت ،در برخی موارد از طرحی زيبا و

.)125

با استادی تمام ساخته میشد ( Windt, 1891:

بازار و اصناف :بازارهای قم ،چه در ابتدای

 .)117وامبری هم معروفیت بازار قم را به خاطر

دوره ناصری و چه در اواخر ،آن معتبر ،مفصل،

وفور هندوانه و دکانهای سفالینه فروشی و

وسیع و شلوغ بود (دوگوبینو190 :1383 ،؛

رنگرزی میستايد (وامبری .)96 :1381 ،ايزابل

ســديدالســلطنه .)102 :1362 ،به نسبت از بازار

بیرد کاالهای بازار را بسیار زياد توصیف میکند.

اصفهان کوچكتر بود ،ولی در شباهت با آن پهلو

وی نوشته است که  10درصد کل دکان ها ،به طور

میزد ( .)Collins, 1896: 258برخی دارای

انحصاری کاالهای خوب منچستر را عرضه

سقف و برخی بدون سقف بود (کرمانی:1386 ،

میکردند ( .)Bird, 1891: 170در گزارش ديگر

 .)114لرد کرزن گويد «بازار که سرپوشیده و راسته

گفته بودند در آنجا  400مغازه وجود دارد؛ ولی
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ابات اذعان میکند که با شمارش وی  37عدد بوده

ج) کاروان حمل مردگان :يکی از داليل اصلی

است ،که عمدتاً به صورت انحصاری محصوالت

رونق اقتصادی شهر قم ،حضور کاروانهای

( Abbott,

مردگان بود؛ زيرا سالیانه هزاران مرده را برای دفن

منچستر

را

میفروختند

.)1855:25/9

به قم میآوردند ،که اين جريان منبع بزرگ ثروت
برای اين شهر محسوب میشد ( Bird, 1891:

 .4ویژگی های اقتصادی

 .)167-168چنانکه بدون در نظر گرفتن آن« ،قم

شهر قم به لحاظ اقتصادی ،ويژگی های فراوانی

چیزی» نبود «جز يك کوير»؛ از اين رو ،دورو

داشته است.

ششوار معتقد است که اگر پول زوار و مردگان به

 .4-1عوامل خارجی:
الف) موقعیت گذرگاهی و مزيت های آن :به سبب
واقع شدن در شاهراه مواصالتی کشور ،همواره به
عنوان يکی از مراکز مهم داد و ستد کاال شناخته
میشد (فوروکاوا .)242 :1384 ،ديگر اينکه
مسافران برای طی مسافت شمال به جنوب يا شرق
به غرب مجبور بودند در شهر اسکان پیدا کنند و
يا استراحت نمايند ،که بعد مذهبی شهر آن را
تقويت می کرد .اين جريان زمینه های رشد و
توسعه شهر را فراهم می کرد.
ب) موقعیت زيارتگاهی و توسعه شهر :همواره
يکی از مهمترين منابع درآمــدزايی شهر قم،
گردشگری مذهبی بوده است؛ زيرا مسافران زيادی
که به همراه کاروانیان برای زيارت قم مشرف می-
شدند ،عالوه بر اسکان ،خريدهای بسیاری برای
رفع حوائج روزمره و با تهیه اسباب مسافرتی و ...
انجام میدادند .بنابراين ،از آنجايی که بیش از 80
درصد مسافران به قصد زيارت به اين شهر قدم
میگذاشتند (ويلز ،)415 :1368 ،همواره زمینه
مذهبی ،رونق اقتصادی به همراه داشته است؛ و اين
رونق اقتصادی به طوری طبیعی ،زمینه های رشد
و توسعه شهر را به دنبال داشته است.

شهر نمیآمد ،قمیها در رتق و فتق امور روزمره
درمیماندند (دوروششوار .)50 :1378 ،همچنین،
به نظر میرسد که حضور کاروان اجساد در قم،
حمل و تدفین مردگان را به يك شغل عمومی مبدل
کرده بود (شل153 :1362 ،؛ Mounsey,
.)1872: 174
 -2-4عوامل داخلی
در کنار جاذبههای خارجی يادشده ،چندين عامل
داخلی هم در مباحث اقتصادی مهم است ،که
عبارت اند از:
الف) کارگاهها و کارخانــهها .1 :کارگاههــای
سفال :در قم سفالگری بسیار معروف بود ( Le
 )Messurier, 1889, 261و انواع مختلف
ظروف سفالین اعم از «کوزه و چراغ و قلیان و
گلدان و دکمه و اشیاء کوچك» تولید میشد .ديگر
اينکه ،اين ظروف به نسبت ديگر جاها بسیار ارزان
قیمت بود (براون ،بی تا .)161 ،رشد کارگاههای
ظروف سفالین بیشتر به سبب خاك رس ويژهای
است که در مجاروت آن يافت میشد (وامبری،
96 ،1381؛ )Collins, 1896: 261؛  .)2کارگاه-
های روغنکشی :کارگاه روغنکشی توسط شتر
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کار میکرد و روغن به سبك آسیاب از آن گرفته

لذا ،به طور طبیعی درآمد اصلی ساکنان شهر از اين

میشد (براون ،بی تا)161 ،؛  .3کارخانه بلورسازی:

روش تأمین میشد .بیرد باغها و زمینهای زراعی

بنای اين کارخانه در سال 1267ق گذاشته شد

 ،که با آبیاری مخصوص در اطراف شهر پراکنده

(اعتمادالسلطنه)1712 /3 :1367 ،؛ ولی بعد از

بودند را میستايد (.)Bird, 1891: 166-167

امیرکبیر رو به ويرانی رفت تا اينکه در حوالی سال

گندم فقط يك دهم کشاورزی قم بود و بقیه

1290ق دوباره رونق گرفت .به قول نظامالعلما ،در

صرف کاشت جو میشد (اديب الملك:1390 ،

قم وسايلی شبیه به چینی و بلور می ساختند که

 .)108با اين همه ،گندم قم فراوان و کیفیت

کیفیتی مناسب داشت (تبريزی ،شماره قفسه

مطلوبی داشت و قیمتش  30تا  40درصد ارزانتر

)260 ،9930؛  .)4کارخانه کاغذ :کارخانه کاغذ هم

از تهران بود ( .)Schindler, 1897:65مزارع

در يکی از مکتوبات ناصرالدين شاه به فرخخان

ذرت سبز هم در کنار قم وجود داشت

امینالدوله آمده است.

( .)Mounsey, 1872: 174محصوالتی ديگر

ب) کاالهای صنعتی و دستی :ابات قم را شهر

همچون باقال ،جوزق ،کرچك ،هندوانه ،خربزه،

صنعتی يا تجاری نمیدانست .در صورتی که از

خیار ،سبزيجات ،برنج ،پنبه دانه کنجد ،تنباکو و

بیست کاروانسرا و انواع کاالها از جمله چینی و

ترياك در آن به کشت میرسید .اما هیچ يك از اين

سفالهای ارزان و با کیفیت در قم نام میبرد

محصوالت به مقدار زياد تولید نمیشد (قم نامه،

( .)Abbott, 1855: 25/ 9اين کاالها شامل

90 :1364؛  .)Abbott, 1855:25/ 9در میان

گالب ،صابون ،شیشه ،کاسه ،بدل بلور ،پارچه،

محصوالت کشاورزی ،پنبه ،به دلیل آبیاری خوب،

کارد و چنگال ،قندان و میوه خوری و ديگر

کیفیت بسیار مطلوبی داشت؛ تا جايی که به روسیه

چوبك ،گل سرشور ،کرباس ،چادرشب ،روتختی،

صادر می شد (نجم الدوله1311 ،ق .)78 :به طور

ارسی ،کفش زنانه ،کاشی آالت ،جاروب ،ترمه،

کلی ،در  37مزرعه عمده قم ،قريب به  1513عمله

چیت ،قلمکار ،لحاف ،سفره ،شوره ،گلیم ،خرسك

کار میکردند (قم نامه.)103-92 ،1364 ،

و سنگ نمك بود (Binning, 1857: 2/ 193؛

د) معادن :به گفتة لرد کرزن ،حد فاصل بین قم

نجم الدوله58-57 :1386 ،؛ اديب الملك:1364 ،

و اصفهان منابع معدنی فراوانی داشت .وی از

287؛ بخارايــی ،شــماره قفــسه 148 ،9929؛

رگههای عالی مس و سنگ آهن در حوالی قهرود

ماساهارو.)149 :1373 ،

نام میبرد (کرزن .)618 /2 :1380 ،همچنین معدن

ج) کشاورزی :کشاورزی پیشه اصلی مردم

سنگ خاکســتری ،که در چاپخانه ها به مصرف

شــهر بود (اديب الملك .)108 :1390 ،صنعت

سنگ باسمه می رسید (سیف الدوله،)349 :1364 ،

کشاورزی قم از چند لحاظ تقويت میشد.1 :

به وفور يافت میشد .ديگر اينکه ،به قــول

سیستم آبیاری مناسب به وسیله حفر کانال ها و

ماساهارو ،محصول عمده شهر سنگ نمك بود

کشیدن آب از چاه؛ .2ساختن سد بر روی رودخانه.

(ماساهارو.)149 :1373 ،
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ه) مالیات و اخذ عوارض شهری .1 :مالیات:

مايل بودند اجسادشان در کنار يکی از قديسین آرام

طوايف و ايالت قم ،به طور کلی ،در سال 1296ق،

بگیرد؛ زيرا از اين طريق امیدوار بودند که شايد

 1065تومان مالیات و حق مرتع میپرداختند (قم

جواز دخول در بهشت را در ظل عنايت آن اولیای

نامه .)121-117 :1364 ،از  2925خروار مزارع قم

الهی به دست بیاورند ( Mounsey, 1872:

هم ،جمعاً  2024تومان مالیات گرفته میشد

.)174;Rees, 1885: 18; Bird, 1899: 29

(همان .)103-92 :ولی ،روی هم رفته ،مالیات قم

بدين سبب ،برخی سیاحان ،قم را سنگر خرافات

در حدود  3500تومان بود ،که دو سوم آن به

معرفی میکردند ( .)Stack, 1882, v2, 136به

صورت نقد و يك سوم آن به صورت جنس

هر حال شهر قم برای دفن مردگان به خاطر مسائل

پرداخت میشد ()Binning, 1857:2/ 198؛

مذهبی بسیار محبوب بود .چنانکه جنازهها را از

 .)2عوارض شهری :در مسیر راه شوسه خارج از

شهرهای دور با حیوانات باربر به اين شهر حمل

شهر ،عرض راه را زنجیر انداخته بودند و از کسانی

میکردند و کاروانهايی از مردگان به راه

که قصد ورود به شهر داشتند عوارض اخذ می-

میانداختند Smith and Lovett, 1876: (.

کردند .به طور مثال ،از هر راس مالی که به طهران

152; Bassett, 1887: 149, Arnold,
1877: 201;Collins, 1896: 257; Windt,
.)1891: 114

سفر میکرد 10 ،شاهی میگرفتند (سديدالسلطنه،
 .)126 :1362مالیات اين راه در سال 1303ق،
 6000ريال بوده است (اعتمادالسلطنه:1374 ،
.)330/1
 .4-3ویژگی های فرهنگی
شهر قم از لحاظ فرهنگی و مذهبی ،براساس دو
رويکرد ،برای سالطین و توده مردم مهم بود :الف)
به عنوان يکی از مکانهای مقدس که جايگاه حرم
مطهر حضرت معصومه(س) و آرامگاه برخی
امامزادهها و پادشاهان در آن قرار داشت .بنابراين،
سالیانه دهها هزار نفر برای زيارت حرم حضرت
معصومه (س) و ديگر اولیای الهی به آنها مسافرت
میکردند ( .)Bird, 1891: 166ب) آرامگاه
ابدی مومنین پرهیزگاری بود که پس از مرگ
وصیت میکردند اجسادشان در قم دفن شود
( .)Lord Weeks, 1896: 78بیشتر ايرانیها

مراسمها :در روزهای مختلفی از سال آيینهای
دينی و ملی در قم برگزار میشد؛ هر چند رنگ
آيینهای مذهبی پررنگتر بود .قدر مسلم برگزاری
مراسم عاشورا يکی از مهمترين فعالیتهای
فرهنگی مردم بود .اين جريان ،به فراخور موضوع،
در سفرنامههای سیاحان دوره قاجار آمده است .در
اين مراسم روضه خوانی ،تعزيه و دســتههای
عزاداری جذابیت بسیار داشتند (ديوان بیگی،
 .)225 :1382ولی در اين مراسم ،به سبب تنظیم
نبودن وقت عبور و مرور دستههای عزاداری،
نزاعها و حتی قتلهای بسیاری وقوع میگرفت
(ناصرالدين شاه .)277 :1381 ،جشنهای ملی هم
به فراخور زمانی توسط مردم صورت انجام
میيافت .کنت دو گوبینو از جشن آتش بازی
مراسم چهارشنبهسوریيادمیکند (دوگوبینو:1383،
.)190
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معماری :در نوشتههای شرقی ،هدف از سبك

عنوان غذای «بسیار لذيذ» نام میبرد .همچنین،

و سیاق معماری همسازی با طبیعت ذکر شده

قونويت پلو و آش انار يکی از غذاهای معروف قم

است .لذا گنبدها و قبههای قوسی نشان دهندة

بود (ممتحن الدوله233 :1353 ،؛ عین السلطنه،

کوهستانها و منارههايشان برگرفته از درخت-

.)311 / 1:1377

هاست و پشتبام هايشان مسطح است .شايد در

انواع میوههای در قم به عمل میآمد که انجیر،

چنین مقايسهای از معماری شرقی با طبیعت،

انار و خربزه از شهرت زيادی برخوردار بود .هر

ساختمانهای بلند به خصوص در چشمانداز،

چند شهرت خربزه قم بیش از ديگر میوههای آن

بسیار کارا ست؛ زيرا به ديد آنها ،برای تعیین

بود (حاج سیاح66 :1359 ،؛ سیف الدوله:1364 ،

مقیاس مسافت بیشتر کمك میکند ،که بدون شك

346؛ Abbott, 1855:25/ 9; Arnold,

عنصر مهمی از زيبايی هم محسوب می شود

 .)1877: 220همچنین ،میوه های خوب ديگری

(.)Arnold, 1877: 208

از جمله زرد آلو ،هندوانه ،انار و خیار وجود

مساجد و آرامگاهها ساختمانهای اصلی شهر
تشکیل شده بودند ( )Windt, 1891: 115و

داشت ،که کالینز از نوع آخری آن بسیار تعريف
میکند (.)Collins, 1896: 261

خانه های اصلی شهر در کنار اين آرامگاه ها

پوشاك :زنان قم از چادر بلندی برای پوشش

گسترش يافته بود .لذا از ويژگیهای مهم آن،

استفاده میکردند که خیلی کم از رنگ سیاه استفاده

گنبدهای مخروطی شکل بود که در کنار خانههای

میشد .عینالسلطنه از اين سبك پوشش تعريفی

مردم قرار داشت .اين گنبدها بیگمان محل دفن

چندانی نمیکند و اعتقاد دارد «اهل قم خیلى بد

امامزادگان بود ( Smith and Lovett, 1876,

چادر سر مىکنند» .وی به تمسخر میگويد زنان

 .)153در يك نظر کلی ،ساختمانهای انبوه شهر

چادر شب رختخواب بر سر میکنند .برخی از زنان

به نوع معماری نیم گنبدی ،خشتی و گلی بودند

روبند میزدند و برخی ديگر با دو دست چادر

(ديوالفوا217 :1378 ،؛ اعتماد السلطنه :1367 ،ج/4

خود را میگرفتند (عین السلطنه.)309 /1 :1377 ،

 .).2081از آن جهت که آفت عمارتهای اين شهر

شکارگاه :يکی از شکارگاههای معروف قم،

موريانه بود؛ لذا جمیع ساختمانهای شهر را با طاق

کوه يزدان در شمال غربی شهر بود .قوچ ،کبك و

آجری و خشتی میساختند (سیف الدوله:1364 ،

تیهو از مهمترين شکارهای اين منطقه بود

 .)348همچنین کوچهها و خیابانهای آن پر پیچ و

(معیرالممالك85-84 :1362 ،؛ افشار.)71 :1382 ،

خم بود (ديوالفوا217 :1378 ،؛ Ussher,

از اين رو ،به واسطه اين کوه و مجاورت آن با

.)1865: 607

کوير ،در دکان قصابیها ،اغلب گوشت شکار و

خوراك :مردم شهر غذاهای سنتی و متنوع

آهو به فروش میرسید (ديوان بیگی.)222 :1382 ،

داشتند که برخی از سیاحان از آن به نیکی ياد

ناصرالدين شاه در درياچه قم ،قو شکار کرده بود؛

کردهاند .اعتمادالسلطنه از غذای کباب لوله قم به

هر چند از وجود اين پرنده در قم تعجب می کند
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(ناصرالدين شاه .)200 :1363 ،همچنین شکار آهو

که برای توده مردم و حکومت قاجاريه اهمیت

در مناطق درياچه قم و حوض سلطان رواج داشت

زايدالوصفی داشت .در زمینة اجتماعی هم علل و

(ديوان بیگی.)196 :1382 ،

عوامل رشد و گسترش شهر تبیین شده ،که خود
وابسته به ديگر رويکردهای اجتماعی بود .که

بحث و نتیجهگیری

بررسی ساختار شهر ،منابع تامین آب و  ...از اين

قم در دوره قاجاريه ،به علت انتخاب تهران به

دست است .روی هم رفته ،اين سه شق زمینههای

عنوان پايتخت سیاسی کشور ،موقعیت جغرافیايی،

رونق اقتصادی ،تغییرات و تحوالت جمعیتی،

فرهنگی و اجتماعی خاصی داشت .اين شهر سه

فرهنگی و اجتماعی را به وجود آورد.

راهی مرکزی ايران به مسیرهای تهران ،کاشان،
سلطان آباد و اصفهان قلمداد میشد .دولت های

منابع

ناصری کوشیدند که مسیرهای فوق را به صورت

نسخ خطی و سنگی

مطلوب و با کاروانسرهای فراوان احیا کنند.
بنابراين ،تغییر و تحوالت جاده های اين دوره به
شلوغی مسیرهای منتهی به قم و تهران بازمی

تبريزی ،نظام العلما .سفرنامه رضوی ،شماره قفسه
 .9930کتابخانه مجلس شورای اسالمی.
رکن الدوله ،و محمد تقی میرزا .سفر رکن الدوله و

گشت؛ تا آنجا که مسیرهای فوق از بهترين جاده

محمد تقی میرزا به شیراز ،شماره قفسه .3769

های ايران در آن دوره گزارش شده است .اين

کتابخانه ملی ملك.

ويژگی ،امتیازهای فراوان اقتصادی را به همراه
آورد .شکلگیری محورهای ترانزيت و داد و ستد
کاال ،يکی از مهمترين عوامل خارجی مبحث

محمد حسن میرزا مهندس و علیخان مهندس .جغرافی
منازل عرض راه تهران بشیراز و بلعکس ،شماره
قفسه  .3046کتابخانه مجلس شورای اسالمی.
بخارايی ،رحمت اهلل .سفرنامه حرمین شريفین ،شماره

اقتصاد شهر بود .همچنین حجم گسترده مسافران

قفسه  .9929کتابخانه مجلس شورای اسالمی.

بین شهری ،ايجاد و احیای جاده ،کاروانسرا،

نجم الدوله،عبد الغفار بن على محمد (1311ق) .کفايه
الجغرافی جديد .تهران :چاپ سنگی.

چاپارخانه و  ...را در اولويت اصلی دولتهای
ناصری قرار داد .از عوامل خارجی ديگر اقتصاد
شهر میتوان به بحث گردشگری مذهبی و از
عوامل داخلی آن می توان به ايجاد کارگاه های
صنعتی و کشاورزی اشاره کرد .در مقوله ويژگی-
های فرهنگی ،بیشتر زمینه های مذهبی نمايان بود؛
لذا معماری ،مراسم ها و انواع رويکردهای فرهنگی
به فراخور ساخت مذهبی شهر ،رنگ مذهبی
داشت .جاذبه مذهبی يکی از مقولههای مهم است،

کتاب
ابن حوقل ،محمد (1938م) .صوره االرض .الطبعه
الثانیه .بیروت :دارصادر.
ابن رسته ،محمد بن عمر(1892م) .االعالق النفیسه.
بیروت :دارصادر.
ابن فقیه ،احمد بن محمد (1416ق) .البلدان .بیروت:
عالم الکتاب.

اديب الملك ،عبدلعلی خان ( .)1364سفرنامه اديب
الملك به عتبات (دلیل الزايرين) .به تصحیح مسعود
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گلزاری .تهران :دادجو.

حموى ،ياقوت بن عبد اهلل (1995م) .معجم البلدان.

« .)1390( ------شرح حکومت قم» .شناختنامه قم.ج .5به کوشش علی بنايی .قم :نورمطاف.

ج .4الطبعه الثانیه .بیروت :دار صادر.
حمیری ،محمد (1984م) .الروض المطار فی خبر

اعتصام الملك ،میرزا خانلرخان ( .)1351سفرنامه .به

االقطار .تحقیق احسان عباس .الطبعه الثانیه .بیروت:

کوشش منوچهر محمدی .تهران.

اعتمادالسلطنه ،محمد حسن خان ( .)2536روزنامه
خاطرات اعتماد السلطنه .به کوشش ايرج افشار.
چ .3تهران :امیرکبیر.
 .)1367( ------مرآت البلدان .به کوششعبدالحسین نوايی و میرهاشم محدث .تهران:
دانشگاه تهران.
 .)1374( ------چهل سال تاريخ ايران .به کوششايرج افشار .چ .2تهران :اساطیر.

افشار ،حسنعلىخان ( .)1382سفرنامه لرستان و
خوزستان .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی.

افشار ارومی ،عبدالحسین خان ( .)1386سفرنامه مکه
معظمه .به کوشش رسول جعفريان .تهران :علم.
براون ،ادوارد (بی تا) .يکسال در میان ايرانیان .ترجمه
ذبیح اهلل منصوری .چ .2تهران :کانون معرفت.
بروسوى ،محمد بن على (1427ق) .هوضح المسالك
إلى معرفة البلدان و الممالك .بیروت :دار الغرب
االسالمی.

بروگش ،هینريش ( .)1389سفری به دربار سلطان
صاحبقران .ترجمه محمد حسین کردبچه .چ.3
تهران :اطالعات.

مکتبه لبنان ناشرون.
دوگوبینو ( .)1383سه سال در آسیا .ترجمه عبدالرضا
هوشنگ مهدوی .تهران :قطره.

ديوان بیگی ،میرزا حسین خان ( .)1382خاطرات ديوان
بیگی .به کوشش ايرج افشار و محمد رسول دريا
گشت .تهران :اساطیر.
ديوالفوا ،ژان ( .)1378سفرنامه .ترجمه همايون فره
وشی .تهران :قصه پرداز.
سديد السلطنه ،محمد علی خان ( .)1362سفرنامه .به
تصحیح احمد اقتداری .تهران :بهنشر.
سرنا ،کارال .)1362( .آدمها و آيینها در ايران .ترجمه
علی اصغر سعیدی .تهران :کتابفروشی زوار.
سمعانی ،ابوسعد1382( .ق) .االنساب .ج .10بتحقق
عبدالرحمن معلمی .حیدرآباد :دايره المعارف
عثمانیه.
سیف الدوله ،سلطان محمدمیرزا قاجار (.)1364
سفرنامه سیف الدوله معروف به سفرنامه مکه.
تهران :نی.

دوروششوار ،کنت ژولین ( .)1378خاطرات سفر ايران.
ترجمه مهران توکلی .تهران :نی.
«شاه خسرو و ريدك قبادی» (خسروقبادان و ريدك)

( .)1343ترجمه از پهلوی و تصحیح و مقابله ايرج
ملکی .تهران :نشريه موسیقی.
شل ( .)1362خاطرات لیدی شل .ترجمه حسین

بغدادی ،صفی الدين (1412ق) .مراصد االطالع على
اسماء االمکنة و البقاع .ج .3بیروت :دارالجیل.
بیك محمدی ،حسن ( .)1378مقدمه ای بر جغرافیای
تاريخی ايران .اصفهان :دانشگاه اصفهان.
پیرزاده نائینی ،محمد علی ( .)1342سفرنامه حاجی
پیرزاده .ج .1به کوشش حافظ فرمانفرمائیان .تهران:

شیروانی ،زين العابدين (بی تا) .بستان السیاحه .تهران:

دانشگاه تهران.
ثعالبی ،ابو منصور1963( .م) .غرر اخبار ملوك الفرس

سنايی.
عضدالملك ،علی رضا ( .)1370سفرنامه عضدالملك

و سیرهم .تهران :مکتبه االسدی.
حاج سیاح ( .)1359خاطرات .به کوشش حمید سیاح،
به تصحیح سیف اهلل گلکار .چ .3تهران :امیرکبیر.

ابوترابیان .تهران :نشرنو.
شکويی ،حسین و موسی کاظمی ( .)1384مبانی
جغرافیای شهری .تهران :پیام نور.

به عتبات .به کوشش حسن مرسلوند .تهران:
موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی.

عین السلطنه ،قهرمان میرزا سالور ( .)1374روزنامه
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خاطرات عین السلطنه .به کوشش مسعود سالور و

نائینی .به اهتمام محمد گلبن .چ .2تهران :اطالعات.

ايرج افشار .تهران :اساطیر.
فوروکاوا ،فوبويوشی ( .)1384سفرنامه .ترجمه دکتر

نجم الدوله،عبد الغفار بن على محمد ( .)1386سفرنامه
دوم نجم الدوله به خوزستان .تهران :پژوهشگاه

هاشم رجب زاده و کینیجی ئه اورا .تهران :انجمن
آثار و مفاخر فرهنگی.

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .)1385( -------سفرنامه خوزستان .به کوشش دبیر

فووريه ( .)1363سه سال در دربار ايران .ترجمه عباس
اقبال .چ .2تهران :علمی.

سیاقی .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
وامبری ،آرمین ( .)1381زندگی و سفرهای وامبری.

قمی ،حسن بن محمد ( .)1385تاريخ قم .به کوشش

ترجمه محمد حسین آريا .چ .2تهران :علمی و

محمد رضا انصاری قمی .قم :کتابخانه حضرت
آيت اهلل مرعشی نجفی.
قم نامه ( .)1364به کوشش حسین مدرسی طباطبايی.
قم :کتابخانه حضرت آيت اهلل مرعشی نجفی.

کارگزار ،میرزا موسی خان ( .)1383روزنامه سفر به
سیستان .به کوشش عباس اويسی و برات دهمرده.
زهدان :تفتان.
کرزن ،جرج ناتانیل ( .)1380ايران و قضیه ايران.
ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی .چ .5تهران:
علمی و فرهنگی.

کرمانى ،حاجیه خانم علويه ( .)1386روزنامه سفر حج
عتبات عالیات و دربار ناصرى .قم :مورخ.
ماساهارو ،يوشیدا ( .)1373سفرنامه .ترجمه هاشم
رجب زاده .مشهد :آستان قدس رضوی.
مستوفی ،حمداهلل ( .)1381نزهه القلوب .به کوشش
دبیر سیاقی .قزوين :حديث امروز.
معیرالممالك ،دوستعلی خان ( .)1362يادداشت هايی
از زندگی خصوصی ناصرالدين شاه .چ .2تهران:
نشر تاريخ ايران.

مقدسی ،ابو عبداهلل (1411ق) .احسن التقاسیم فى
معرفة االقالیم .الطبعه الثالثه .القاهره :مکتبه مدبولى.
ممتحن الدوله ،حسینقلی خان ( .)1353خاطرات
ممتحن الدوله .تهران :امیرکبیر.
ناصرالدين شاه قاجار ( .)1363سفرنامه عتبات .به
کوشش ايرج افشار .تهران :فردوسی.
 .)1381( ------سفرهای ناصرالدين شاه به قم .بهکوشش فاطمه قاضیها .تهران :سازمان اسناد ملی
ايران.

نائینی ،صفاءالسطنه ( .)1382سفرنامه صفاءالسلطنه

فرهنگی.
ويلز ،چارلز جیمز ( .)1368ايران در يك قرن پیش.
ترجمه غالمحسین قراگوزلو .بی جا :اقبال.
يعقوبی ،احمد (1422ق) .البلدان .بیروت :دار الکتب
العلمیه.
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