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  هاي فتحعلي شاه در توسعه عمراني سياست
 و ابنيه حرم حضرت معصومه(ع) قم

  ١مهدي وزين افضل
  چكيده:

يل قرار قم شهري مهم از لحاظ استراتژيك و مذهبي در تاريخ ايران بوده است. اين شهر به دل
گرفتن بر سر راههاي تجاري غرب به شرق و جنوب كشور، وجود حرم حضرت معصومه (ع) در 
قم، مدفون بودن بسياري از بزرگان و شاهان صفوي در قم و نزديكي به پايتخت سياسي كشور، 
در دوره قاجاريه از اهميت بسزايي برخوردار شد. شاهان قاجار سعي زيادي در توسعه عمران قم 

ول اين سلسله انجام دادند. فتحعلي شاه كه مي توان او را پايه گذار رونق عمراني قم به در ط
شمار آورد، اولين شاهي بود كه به قم اهميت زيادي داد و دستور توسعه قم و حرم حضرت 
معصومه(ع) و ابنيه حرم را صادر كرد. فتحعلي شاه براي بازديد از روند توسعه قم هر وقت مي 

قم سفر مي كرد و از نزديك، بر توسعه قم و حرم حضرت معصومه را دنبال مي كرد. توانست به 
در اين مقاله سعي بر اين است كه تحوالت عمراني قم را از آغاز دوره قاجاريه تا فوت فتحعلي 

  شاه بررسي كند و علل توجه فتحعلي شاه به قم را تجزيه و تحليل كند.
  اه، قاجاريه، توسعه.قم، عمران، فتحعلي ش واژگان كليدي:

                                                           
  اسالمي  تاريخ ايران دورهدانشجوي  ١

  mahdivazin@yahoo.com: ايميل
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  :مقدمه
 رفتهي ول ؛داشتي پ در راي اديزي هابتيمص آغاز در قم مردمي برا هيقاجار سلسله آغار
 هيابن و مدارس و مساجد و افتيباز نينش حاكم كي عنوان به را خود گاهيجا قم رفته

ي اريبس تياهم قم به بعد به شاهي فتحعل دوره از قاجار شاهان. شد ساخته قم دري اديز
 قم ميعظي عمران توسعه باعث امر نيهم و داشتي مذهب جنبه شتريب تياهم نيا. دادند

 علت به عيتشي مذهب نماد عنوان به) ع(معصومه حضرت حرم. شدي مذهب امور در
. شد برخورداري اريبس تياهم از آمد، وجود به رانياي مذهب جامعه بافت در كهي راتييتغ

 تيمشروع آناني برا و بود برخوردار تياهم از قاجار شاهاني برا حرم نيا توسعه بالطبع
 و) ع(معصومه حضرت حرم توسعه شوديمي سع بخش نيا در. داشت دنبال به راي مذهب

 حرم در كهي راتييتغي زمان بيترت به و ميكني بررس قاجار دورهي ابتدا از را آن هيابن
  .ميده شرح را است گرفته صورت

  :انخقم در دوره آغامحمد
 خان آغامحمد دنيرس قدرت به تا هيزند سلسله سقوط انيمي هايآشفتگ و جنگها در

. گشتي رانيو و غارت طعمه و نماند بينصي ب زين قم ،هـ.ق)١٢١١-١٢١٠(حك: قاجار
 كهي هنگام ه،يقاجار و هيزند خانمانسوزي جنگها ادامه در و هـ.ق ١١٩٩ سال در

 آغامحمد نمود، اعالم را خودي پادشاه و ردك سلطنتي ادعا اصفهان در زند جعفرخان
 زند خان جعفر. )٥٧: ١٣٨٣،يدنبل(كرد حركت عجم عراقي سو به مازندران از خان

. كرد قم روانه زند خان نجفي رهبر به رايي روين قاجار سپاهي شرويپ ازي ريجلوگي برا
 رانيا شرق و جنوب بهي منتهي هاجاده سر بر  كه قميي ايجغراف تيموقع مسلماً

 تصرفي برا توانستيم) ع(معصومه حضرت حرم وجود و داشت قرار اصفهان مخصوصاً
  . باشد برخورداريي بسزا تياهم از قدرت دو هر توسط آن

 جنگ ادامهي برا توانستيم كه بودي اديزي طالها و ثروت و هاموقوفهي دارا قم حرم
 مقدس، نيحرم موقوفه نابعم غارت سابقه. رود شمار بهي مهمي مال منبع نيطرفي برا
 بر تسلط پس ؛بود وستهيپ وقوع به زين نادرشاهي نيجانشي جنگها زمان در و مشهد در
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 نيا بر تسلطي برا نيطرف ليدال نيتري اصل ازي كيحضرت معصومه  حرم كرانيب ثروت
  .بودي مذهب شهر

 و وستنديپ او به قم اتيب و خلج فيطوا د،يرس ساوهي اراض به كهي هنگام خان آغامحمد
 در را قم اوضاع شهري هادروازه بستن با زند خان نجف. شد قم تصرف روانه سپسي و

 رودخانه چپ سمت(دانيكمي اراض دري قاجار ريام. )٤٨: ١٣٦٢ سپهر،(گرفت دست
 پس. كرد مسدود را شهر به آذوقه ورود راه و گرفت محاصره در را شهر و شد مستقر) قم
 ايگو اعتراضات نيا. شد انينماي زند خان هيعل شورش ميعال قم در محاصره روز چند از
 محاصره، ماه چند از بعد. گرفتيم صورت قم مردم بر فراوان اتيمال ليتحم واسطه به
 شمار به قم در ساكن انيصوف از و بودند قمرود نيساكن ازي افهيطا كه قم انياللهي عل
  . گشودند را شهري هاه درواز ن،آناي پرداخت اتيمال بر فيتخف شرط به رفتند،يم
 ن،يسهمگي جنگ از دبع و شدند شهر وارد و استفاده فرصت نيا ازي قاجاري روهاين

 سال در شهر و )١٤١: ١٣٧١ساروي،(شدند فرار به موفق لرها ازي تعداد با زند جعفرخان
 در بعد به نجايا از. )٤٤٨: ١٣٥٢،آصف هاشم(افتاد قاجار خان دست به هـ.ق ١٢٠٠

 منابع ازي بعض. گزارشات مختلفي را نقل مي كنند منابع، مردم با قاجار خان رفتار وردم
 هاخانه ازي اريبس آني پ در كه اندداده خبر قاجاري روهاين لهيوس به قم غارت و قتل از

 ازي ك. يرفت غارت باد به) ع(معصومه حضرت حرم ثروت منابع و شدند قيحر طعمه
 نياي خيتار عيوقا ازي اريبس انگريب ايگو كه سرود قم مورد دري تيب زمان نيا در شعرا
  : ديسرايم او. است زمان

  »است نينش قم كهي كس چارهيب            است نيقر قم با غم و غم با قم«
 آغا توسط قم غارت و قتل كه دارد وجودي رعش زين هيضيف مدرسه نينش شاه بهيكت در

  :كنديم دييتا را خان محمد
  »نيزم با كساني كرد كاسمانش         ي  رـقـال ام الدـرالبـخـف مـق رـهـش«
  »نيگز منزل شودي بوم او در تا            خرابي بام مه كه رانيو چنان شد«
، ويراني قم را در دوره آغا محمد آمد قم به قاجاريه سلسله اوليه سالهاي در كه اوليويه

 شهر به ما كه هنگامي« : نوسيد مي او. ي آوردم قم از جالبي وصف شاه تاييد مي كند و
 استعالم را جمعيت اين قلت علت يكي از. نبود شهر اين در بيشتر نفر ٣٠٠ رسيديم
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 ما هاي خانه خرابي آثار آيا. گويم چه كه داد پاسخ و ريخت اشكي و كشيد آهي. كرديم
 در داريم مي بر كه هايي قدم اين كه دانيد نمي و بينيد؟ نمي را اند شده خاك تلي كه

 ظلم از آيا اين ماست؟ خويش اطفال و برادران و پسران و پدران مقتول اجساد روي
 متبركه شهر چنين ديدن از دهد؟ نمي خبر حكام و روسا حساب بي و نهايت بي وجود

 ديدن از خاصه و بود شده مصيبتي چنين مبتالي و فالكت گرفتار تازگي به كه اي
 ما دلهاي اند، برخاسته قبور از اكنون كه روزگار بد و حال شانپري چارگان بي جمعيت

 مالحظه توانستيم نمي بيشتر كه گرديديم متاثر و متالم قدري به و شد شرحه شرحه
 هيچ در. نبود چاره هم اين كه نداشتيم ديگري چاره تاسف از غير. كنيم صورتي چنين
 كه مملكتي در اما. نرود خود جنس ابناي از شكايتي را انسان حوادث اين از كدام

 انسان همان خود، جنس ابناي ترين دشمن و گيرد فرمانروايي صورت استبداد حكومت
  .)١٠٧: ١٣٧١،اوليويه(»شوند يكديگر هالكت مهياي هميشه و باشد

 مي وارد قاجارها حكومت بر كه انتقادهايي توان مي فرانسوي، سياح مطالب اين خالل از
 و خودكامگي حاصل را اوضاع اين قم، مردم دردناك شرح با ويهاولي. كرد حس را شود

  .داند مي) قاجار خان محمد آغا احتماالً( قاجار شاهان استبداد
 هحادث نيا تا كردند قصدي اگونه به هستندي قاجار منابع اكثراً كه منابع ازديگر ي بعض

 نكرد عام قتل را قم اهل خان آغامحمد است معتقد الملك افضل. دهند جلوه مشروع را
 او نزد وساطتي برا شهر بزرگاني زود به دانستيم رايز ؛داد عام قتل دستور فقط و

 خطر از را آنان و دهد نشان شهر مردم به را خود ابهت بيترت نيبد تا آمد خواهند
  ).١٢٠:ق١٣٩٦،الملك افضل(كند آگاه انتيخ

دروازه و كرده تيحماي قاجار خان از كه قمرود اهل قم، به محمدخان آغا ورود از بعد
ي هادوره دري معاف نيا ايگو و شدند معاف اتيمال از بودند، گشوده اوي رو را شهري ها

 در قاجار خان كهي اقدامات گريد از منابع. )١٢٣: همان(ماندي باق پابرجا همچنان زين بعد
 ثروت و وفاتموق او انيسپاه كه نيا احتمال. آورندينم انيم بهي سخن داد انجام قم

 ليخل اآق شفاعت با ميدانيم فقط. ستين ذهن از دور باشند گرفته غماي باد به را آستانه
ي متولي موروث صورت به سال انيسال فرزندانش و بود، حرمي متول زمان نيا در كهي نام

 ١٠١ق: ١٣٩٦افضل الملك،(كردي پوش چشم شهر تاراج ادامه از قاجار خان بودند، حرم



 

 

١٠٥
 

 التيا ازي ادسته خود،ي گرينظامي هااستيسي راستا در خان غامحمدآ. )١٠٢ و
 در آنها تمركز از تا كوچاند قمي حوال به را لكها و اعراب شاهسون،ي تركها نيچادرنش

  .)٢٧٥: بي تا ،اوبن اوژن(كندي ريجلوگ رانيا يغربي مرزها
 مورد آستانه هيابن و قم مورد دري وي هااستيس تا نكرد عمر چندان خان آغامحمد

 بازماندگان وي محلي خانها با جنگ در او كوتاه حكومت دوران تمام. رديگ قراري ابيارز
 تاراج باعث او اقدامات بلكه نكردي كمك قم بهي عمران نظر از تنها نه او. گذشتي زند

  .بود شدهي گردآور سال انيسال كه بود شدهي منابع
 :فتحعلي شاه در دوره معصومه حضرت حرم و هيابن توسعه

 اريبس شاه، آغامحمد نيجانش ،هـ.ق)١٢٥٠-١٢١٢(حك: شاهي فتحعل دوران در قم
. است بوده سابقهي ب قم خيتار در زمان آن تا كه كرد تجربه راي عصر و شد متحول
ي هادوره به نسبت را آن است، كرده دنيد قم از شاهي فتحعل دوره در كه ملكم سرجان

ي عيوس خرابه همچنان قم است عتقدمي ول داند؛يم آباد قبل
 قاجار شاهي فتحعل نيمعاصر از كه احهيالس اضير مولف. )٧٨،:١٣٦٣هالينگبري،(است
يم اشاره بود، دهيرس باب هزار سه به كه آني هاخانه تعداد و قم شهري آبادان به است،
  .)٧٠٢:  بي تا (شيرواني،كند
 استيس خود قم، كردن آباد در هشاي فتحعل ايآ كه شوديم مطرحي سوال نجايا در

 در كهي قول اي يمذهب ديعقا خاطرات به صرفاًي و اي و است كردهيم دنبال راي خاص
  زد؟يمي اقدامات نيچن به دست بود داده خود به قم كردن آباد مورد

ي برا رايي هاطرح آنان ايآ شد؟ قائل علما نياي برا راي نقش قم توسعهي برا توانيم ايآ
 راي نقش قم توسعهي براي اسيسي هاتيشخص بيترغ در آنان ايآ و داشتند؟ قمي آبادان

 حضرت ظهور و ديام نور كه بود خواهديي جا قم عهيش ثياحاد بر بنا داشتند؟ عهده بر
 ونيروحاني برايي هازيانگ توانستيمي دئولوژيا دگاهِيد نيا. ديتاب خواهد آن ازي مهد
. آورند فراهم قمي عمران وي اسيس رشد با را ظهور نيا ماتمقد تا آورد فراهم عهيش و قم
 را قمي عمران مقدمات داشتند، حاكمه دستگاه در كهي نفوذ با علما ليدل نيهم به

 از كدام چيه. است موجود قاجار شاهان بهيي هانامهي قمي رزايم از. آوردندي م فراهم
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 وي نداريد به را شاهاني ول ندكني نم اشاره ماًيمستقي عمران مسئله به هانامه نيا
  .خواننديم فرا مردم از تيحما

 در آنان نقش و كشور ادارهي برا ونيروحان كمك به شاهي فتحعل مخصوصاً قاجار شاهان
 كند، جلب را آنان نظر بتواند كهي كار هر از پس داشتند اجياحت روس و رانياي جنگها

 خودي سو به را آنان نظر تا كردنديم تظاهري نداريد به حداكثر اي و كردنديم تيحما
و  ونياخبار نفوذ ازي ريجلوگي برا زين علما. )Calmard,1986:332(كنند جلب

 از و ديانجام قم هيعلم حوزه گسترش به ارتباط نيا. كردندي بانيپشت شاه از ،صوفيه
 قم در ساز و ساخت. كردي ريجلوگ بود،ي عثمان قلمرو در كه عتبات به علما مهاجرت

 و علما و ندارانيد جا هر از كهي شهر بود؛ اقدامات نيا ازي كي يمذهب بُعد در هم آن
 قم پس. كشانديم آنجا به خواندن درسي برا چه و ارتيزي برا چه راي اديز انيعيش
 دهند، نشان را خودي مذهبي هاتيقابل قاجار شاهان كهي انقطه عنوان به توانستيم

  .بود مطرح
 خاصي توجه آن مقدس آستان و قم به نسبت خود حكومت دوران در شاهي فتحعل
 توسعه و عظمت گفت ديبا كهي طور به نمود اريبسي كوشش دو، آني آبادان در و داشت
 قم اتيح ديتجد وي آبادان و وتاتيب و مرافق و ناتييتز جهت دو در قم مقدس آستان

 محاصره و حمله وي ابدال خان ميابراه چپاول و غارت و افغانان كشتار وي رانگريو از پس
 بوده پادشاه نيا خاص اهتمام و توجهات مرهون اريبسي حدود تا قاجار خان آغامحمد

يم عبور ادهيپ شيهاكوچه ازي حت گذاشتيمي اديز احترام قم به پادشاه نيا. است
  .كرد

 ومانت هزار كصدي مبلغ برسد، سلطنت به اگر كه بود نموده نذر خود سلطنت آغاز در او
جهانگير (دارد مصروف قم مقدس آستانه آراستن و مرافق افزودن و بنا ديتجد در زر

 از پر را شهر نيا و دارد معاف اتيمال پرداخت از را قم مردم و )٢١٨: ١٣٢٧ميرزا،
 مردم معاف مورد در ديآيم نظر به اما. )١٢٣:  ١٣٥٦،فالندن(كند سينفي ساختمانها

   ).٦ :١٣٧٣، كرزن(است نكرده عمل خود قول به شاهي فتحعل ات،يمال از قم
ي اقدامات با و كرد نگاه گريدي ديد با قم بهي و شاه،ي فتحعل سلطنت اول سال همان در

 قم به بود كرده ادي كهي سوگند به توجه با و كند وفا خود قول به است مصمم داد نشان
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 هيژانو /ق١٢١٣ نشعبا از او. )٥٥: ١٣٧٠،(اعتمادالسلطنهداشت مبذولي خاص توجه
 به خضوع عالمت به ادهيپي پا با و شديم قم عازم ساله همه شيكماب بعد به م١٧٩٩

 اقدامات و توسعه بر ،ارتيز بر عالوه فتحعلي شاه. )٨٩: ١٣٦٩،الگار(رفتيم حرم ارتيز
ي قمي رزايم مخصوصاً قمي علما با و كرديم نظارت بود داده را دستورش كهي عمران

  ).٣٥: ١٣٨٤،يمستوف(داشت تگوگف و داريد
 طول تمام در و كرد قم عمران دري شرع نذر قم، مفلوك وضع به توجه با شاهي فتحعل

 دوره كه بود خاطر نيبد مساله نيا ديشا و نكرد متوقف را قم عمران كار خود سلطنت
ي متالشي برا قاجار شاهان. است رانيا جامعه فرهنگ دري اديبن راتييتغ آغاز هيقاجار
ي ليخ خود، سلطنت به دنيبخش تيمشروع و روشنفكران و بازرگانان و علما ونديپ كردن
 علما بهي كينزدي برا شاهي فتحعلي رو نيا از و )١٦٧: ١٣٦٧(سلطان زاده،كردند تالش

 و دهدي تجل نداريدي پادشاه را خود تا به مذهب متمايل بود ،يمذهب تيحقان كسب و
 قم جمله از مقدس و متبركي مكانها نييتز و اءياح مرمت، صرفي اديز نهيهز

   .)٨٨: ١٣٦٩،الگار(كرد
ي مذهب هيابن ساخت به آنان در قاجار شاهان گريد و شاهي فتحعل كه نبود قم فقط نيا

 در و تيب هفت متن در كه دارد وجودي سنگ قطعه شاهي فتحعل بقعه در. آوردندي رو
 مساجد ساخت ستيل نيا در. تاس شدهي حجار شاهي فتحعل ريخي كارها اشهيحاش

 و حيضر ريتعم زنجان، و بروجرد شوشتر، ز،يتبر كرمان، كرمانشاه، زد،ي تهران، دري اديز
 ذكر صومهعم حضرت حرم و ميعبدالعظ حرم و نيكاظم وي معلي كربال صحن و گنبد
آثار خير پادشاه وافر «نوري نيز مي نويسد:  .)٥٥٧ و ٥٥٦: ١٣٤٩،(فيضاست شده

: ١٣٨٦نوري،»(جميع بالد ايران خصوصاً در خراسان و عتبات و قم بسيار است احسان در
٣٤٦.(  

 در مشهد چوني ول ؛رفتيم شمار به رانياي مذهب شهر نيدوم قم ،رانيا خاك در 
 به شتريب قاجار شاهان بود، كترينزد تهران به قم و داشت قرار رانيا خاك هيالي منته

 به توانستي نم گريد قاجار دوره در رانيا ).٢٥٠: ١٣٦٨،پوالك(رفتنديم قم ارتيز
 نيا اشيسع تمام ليدل نيهم به باشد داشته نظارت اتيعال عتبات بر ميمستق صورت

ي عثمان دولت بر ميمستق ريغ راه از و كند كسب عتبات در راي ازاتيامت بتواند كه بود
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. رديبگي عثمان دولت ازي سايس وي اقتصاد ازاتيامت الزم مواقع در بتواند تا اورديب فشار
يمي اري را رانيا دولت امر نيا تحقق در بودند ساكن عتبات در كهي اديز انيرانيا

ي اژهيو تياهم از عيتش اهلي برا مذهبي گاهيجا عنوان به خود عتبات. كردند
 صرف راي اديز نهيهز آنجا هيابن به دنيرس در قاجار شاهان ليدل نيهم به. بود برخوردار

ي قلمرو داخل در كه بود نيا آن و داشت عتبات به نسبت ژهيو ازيامت كي قم. ردندكيم
ي علم نظر از هم همطرازي گاهيجا قم تا شد نيا بري سع تمام پس. داشت قرار قاجارها

  . آورد دست به عتبات به نسبتي اعتقاد نظر از هم و
 حضرت كه يوقتروند توسعه ابنيه حرم حضرت معصومه (ع) بدين شكل بود كه 

 نيا و ساختندي اهيسا اهايبور از تربتش سر بري اشعر اعراب كردند، فوت) ع(معصومه
 به هـ.ق ٢٥٦ سال از پس كه) ع( جواد امام نواده نبيز نكهيا تا بودي باق همچنان شكل

 انهيم رامونيپ تا بنا نيا. )٢١٦ و ٢١٣ :١٣٨٣(قمي،كرد بنا تربت نيا بري اقبه آمد، قم
 احمد بن ديز نيابوالحس كه بود نيا كرد كهي رييتغ تنها و است بوده پابرجا پنجم قرن
 رودخانه برابر در كه را بناي غرب درگاه هـ.ق ٣٥٠ سال در قم، عامل ،ياصفهان بحر بن

  .)١٣٨٣،٢١٤(قمي،كرد نصب آن بري در و برد باال و داد توسعه بود واقع
ساسي در ساختار حرم ايجاد كرد و ايوان شاه اسماعيل اول براي نخستين بار تغييراتي ا

قسمت شمالي صحن عتيق را ساخت و آن را با كاشيهاي فيروز فام تزيين داد. در زمان 
شاه طهماسب براي مرقد مطهر فاطمه معصومه، ضريحي از كاشي ساخته شد. پس از 
شاه طهماسب، توسعه فيزيكي ابنيه حرم حضرت معصومه در زمان شاه عباس اول، شاه 

  صفي و شاه عباس دوم ادامه پيدا كرد.
 وي جنوب نيضلع در كه ١در دوره صفويه حرم قم فقط داراي دو صحن كوچك بود 

 حجره و وانيا بدون و سادهي واريد آني غرب وي شرق ضلع دو در و وانيا سه آني شمال
وجود  بايز تاالرچه باي) زوج سه(گلدسته شش امروزه در اين صحن ها، وجود داشت.

                                                           
شاردن تصويري از حرم حضرت معصومه و ابنيه آن در دوره صفويه كشيده است كه به خوبي صحن ها و  .١

  .٥٢٧، ص ٢چگونگي چيدمان آنها مشخص است. براي اطالعات بيشتر بنگريد به شاردن، ج
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 كوتاه و بلند وصف افزودن با كه متفاوتند گرانيد با و مشابه هم با آنهاي دو هر كه رددا
  . شونديم زيمتما گريكدي از متوسط و

 با همزمان هـ.ق ٥٢٩ سال در كه است گميب شاه آثار از طال اي متوسطي هاگلدسته
 از طال وانيا نيطرفي هاگلدستهي بنا ـ.قه ١١٨٩ سال در. اندشده ساخته وانيا انيبن

 شاعر هاتف. است شده ديتجد كاشان و قم و اصفهاني وال زند خاني لطفعل هيناح
 وانيا جبهه در مزبور دهيقص نديگو. كنديم اشاره ريتعم نيا به خود دهيقص دري اصفهان

 به اقدام از پس و قاجار خان آغامحمد دست به قم فتح از پس كه بود شده بهيكت طال
ي باق آن ازي اثر دهيبرچ را مزبور بهيكت آستانه، انيمتصدي اهال زجر و حبس و قتل

  :ديسرايم هاگلدسته ريتعم مورد در گونه نيا هاتف. نگذاشتند
  ادشيبن بود رانيو كه را قم گلدسته كهن«

  »ادشيبن شد تازه و اساس او حكم به شد مجدد
 زين و ـ.قه١١٩٨ سال رد آنها ديتجد وي رانيو زين و كهني هاگلدسته وجود شعر نيا با

 ثبت مربوطه خيتوار از كي چيه در نكهيا با گردديم ثابت آنها، فراز بر تاالرچه وجود
  .است دهينگرد

 از بازگشت از بعد ،هـ.ق١٢١٣ سالي عني خود، سلطنت اول سال در شاهي فتحعل
كرد. اقدامات عمراني خود در قم را آغاز  رزا،يم نادر هيعل مشهد بهي لشكركش نينخست

فتحعليشاه با ادغام صحن هاي دوره صفوي صحني به وجود آورد كه امروز به صحن 
 انيبن نامنظم االضالع مختلفي ضلع هشت شكل به صحن نيا عتيق معروف است.

 غرب به شرق از و متر ٣٠/٣٤ جنوب به شمال از آني اصل جهات كه است دهيگرد
). فتحعلي شاه ٧٢: ١٣٣٥،ييطباطباي مدرس(است ٤٠/٣ شيفرع جهات و متر ٣٠/٣٣

به جاي سه بناي پيوسته اي كه در فاصله سردر صحن ساروتقي تا ايوان  دستور داد
. وي ندجنوبي فيضيه، سردر صحن عتيق آستانه، قرار داشت، دو بناي جديد بنيان كرد

را صادر كرد و قسمتي از اراضي رودخانه و  دوره صفويه دستور تخريب سه صحن قديمي
شرقي را هم به آن بيفزود و دو مدرسه را بنا كرد كه ساخت آن تا سال  زمين هاي

. يكي از اين دو بنا، مدرسه فيضيه و ديگري )٩٣و ٩٢بدر: ق به طول انجاميد( ١٢١٨
دارالشفا بوده است كه به عنوان بيمارستان آستانه بنا شد. دارالشفايي كه فتحعليشاه 
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، »دارالشفاي قم«لغت نامه دهخدا، ذيل  حجره بود.( ٣٢ساخت، داراي يك طبقه با 
  .)١٠٢٧٠، ص١٣٥٢

فتحعليشاه براي ساخت بناهاي جديد، ابتدا سدي در ميان رودخانه احداث كرد تا 
زمينهايي به دست آيد و از اراضي بين السدين قسمتي را به محوطه مدرسه اختصاص 

كه يكي ويژه جلوس  داد و در باقيمانده آن سه عمارت به نام خانه هاي شاهي بنا نهاد
پادشاه و ديگري براي وزرا و اركان و آخري براي فراشان و طباخان بود و مسجدي كه 
در عقب ايوان غربي مدرسه يعني زير شاه نشين و كتابخانه كنوني بود، كرياس اين 

: ١٣٤٩ساختمانها بود و غرفه باالي آن هم محل جلوس پادشاه و بارگاه عام او بود(فيض،
٦٧٦.(  
 صادر را معصومه حضرت گنبد ريتعم دستور هـ.ق١٢١٣در همين سال  شاهي علفتح
 نصب آستانهي ورود در طالي در داد دستوريي نوا خاني عل چراغ به و كرد
ي پول مقبره اطراف در طال ازي اتازه شبكه دنيكش در و )١٠١: ١٣٨٣(دنبلي،كند

  .)٦٤: ١٣٨٣(دنبلي،داد اختصاص
 حرم ارتيز از بعد و كرد حركت قمي سو به تهران از شاه يفتحعل ،ـ.قه١٢١٤ سال در 

 و شد مشغول قرآن و دعا خواندن به حرم دري متوال شب چند ،)ع(معصومه حضرت
ي سفرها مانند سفر نيا در شاهي فتحعل. شد مشغول فقرا انيم دادن انعام به سپس

 قم عمران مورد در .كرد مرحمت اريبس انعام آنان به و رفت علما دنيد به قم، به گرشيد
 ه،يضيف مدرسه تعمير دستور و كند دايپ ادامه سرعت به حرم گنبد ريتعم داد دستوري و

ي وقفي كاروانسراها ديتجد دارالشفاء، ديتجد ،)عي(عسگر حسن امام مسجد ريتعم
  .)پ ٦٨ر، ٦٧وقايع نگار تبريزي، گ(داد زواري آسودگي برا را بازار و حمام و آستانه

در ضمن ذكر  ،دُنْبُلى كه خود در دستگاه فتحعلى شاه و عباس ميرزا بودهعبدالرزّاق 
از سفر فتحعلي شاه به قم و اقدامات عمراني شاه يكهزاردويست و چهارده  وقايع سال

قاجار در قم از جمله تاسيس مدرسه فيضيه و تذهيب قبه حرم حضرت معصومه و 
  )٦٣: ١٣٨٣( دنبلي،تجديد بناي دارالشفا ياد كرده است. 

 به را اشيعمران اقدامات قم، به خودي سفرها ادامه در شاهي فتحعل ،هـ.ق١٢١٥ سال در
 و كاشان و قمي گيگلربيب خان نيحس محمدي حاج ،اقدامات نيا در. داد ادامه سرعت



 

 

١١١
 

 در شاهي فتحعل. كرد اهدافش شبرديپي برا شاهي فتحعل به راي انيشاي كمكها اصفهان
  :كرد صادر را ريز دستورات سفر نيا

 ساخت در و كند دايپ ادامه عتريسر چه هر حرم مطهر گنبد ساخت داد دستوري و. ١
 خان محمدي عل عهده بر را كار نيا شاهي فتحعل. شود استفاده زراندودي خشتها از آن

در ساخت اين گنبد از بقاياي خشت هاي طال كه  .)٥٠٩: ١٣٦٢ (سپهر،گذاشتي كاش
: ١٣٤٩حضرت علي(ع) به كار برده بود، استفاده شد(فيض، نادر شاه افشار در گنبد

 بنا نيشيپ قبهي جا به و شد برپا بام، سطح از متر شانزدهي بلند به گنبد نيا). ٤٧٦
، جد استاد معمار يقم معمار محمود استاد را ميعظ كار نيا. )٧١: ١٣٨٣(دنبلي،ديگرد

ازده هزار خشت طال به كار و در آن دو رساند انيپا به ـ.قه ١٢١٨ سال در حسن قمي
). در مورد ماده تاريخي اتمام اين بنا، ميرزا محمد صادق ناطق ٤٤: ١٣٨٣قمي، برد (

مصراع سروده است و آن را قصيده  ١٢٤بيت و  ٦٢اصفهاني قصيده اي طوالني در 
معجزيه ناميده است كه در آن تشبهات زيبا و استعارات جالب به كار رفته است و از 

كه تاريخ اتمام كار گنبد است به دست مي آيد(  ١٢١٨جد مصراع ها، عدد اعداد اب
  ).٩٤-٨٧ق: ١٣٤٣ناصرالشريعه، 

 بيآس و آب انيطغ از تا را صادر كرد قم رودخانهي رو بر محكمي سددستور ساخت . ٢
ليس قم، رودخانهي سدهاي فرسودگ واسطه به ساله هر. كندي ريجلوگ شهر به دنيرس
 بهايتخر نيا ازي اديز حد تا سد نيا ساخت با. زديمي فراوان بيآس قم بهي ديشدي ها

  .شدي ريجلوگ
  ).٣٦: ١٣٣٥،ارباب( ساخت حرم آب نيتامي براي انبار آب صحن، غرب سمت در. ٣
 وسط درو  كرد صادري نيد علوم طالب تيترب و ميتعلي براي امدرسه ساخت دستور. ٤

 در جات خالصه و موقوفات ثبت كتابچه(ساخت نما آب حوض سه و باغچه شش مدرسه
  .)٧٩ برگ ،يناصر دوره

 پول كرد، ليتحم رانيا دربار بر راي نيسنگ نهيهز كه روس و رانياي جنگها از قبل تا
 شخص كهيي ايهدا سبب به وستهيپ حرم خزانه و شديم آن هيابن و حرم خرجي هنگفت

يم ارباب. )٢١٦: ١٣٦٢ هر،(سپشديم تري غن فرستادنديم اش خانوادهي اعضا و شاه
: ١٣٣٥،ارباب(است كرده بناها نيا خرج سرخ زري اشرف هزار صد شاهي فتحعل سدينو
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ي دارا معصومه حضرت حرم. بود موثر كار شرفتيپ در زيني مردمي كمكها البته. )٣٦
. بود شده آن آستانه و حرم وقف ثروتمندان و بزرگان جانب از كه بودي اديز موقوفات

يم باز را معصومه حضرت حيضر حرم، تيتول دستور به كباري سال هر موقوفات، از جدا
 نيا از حاصله درآمد. )٥٠،:١٣٧٨روششوار(آوردندي م رونيب را انباشتهي ها پول و كردند

  .شدي م حرم هيابني نگهدار و ساخت خرج ثروت، و موقوفات
) ع(معصومه ضرتح حرم موقوفات ازي ستيليي طباطباي مدرس نيحسي آقا كتاب در
ي پ توانيم موقوفات نيا هنگفت زانيم به آنها خواندن با كه است موجود قاجار دوره در
نامه وقف شاه،ي فتحعل دختر سلمه ام نامه وقف كردستان،ي وال خسروخان وقفنامه. برد
 كاووسيك و ابوالقاسم رزايم مانند قم حاكماني هانامه وقف شاه،ي فتحعل خودي ها
ي مدرس(هستند هانامه وقف نيا نيمهمتر از شاه نيناصرالدي هانامه قفو و رزايم

 همي فرنگ سانينو سفرنامه ديد ازي حت موقوفات نيا. )٣٢٠-٢٦٠: ١٣٣٥،ييطباطبا
: سدينويم بروگش كارل. دارند اشاره موقوفات نيا به زين نهاآ و است نبوده بركنار

ي اديز منقول ريغ و منقول اموال و تاس اديز اريبس معصومه حضرت آرامگاه موقوفات«
  .)٥٤٠،:١٣٦٧بروگش كارل(»است آستانه ارياخت در
 وقفه كي با قم عمران ناگهان روس، و رانياي جنگها آغاز واسطه به هـ.ق ١٢١٨ سال از

 جنگ در هايقم. كرد دايپ ادامه جنگها نيا انيپا تا توقف نيا. شوديم رو روبهي طوالن
 از دفاعي قمي هاخلج و داشتند ليگس قفقازي مرزها به رايي وهارين زين هاروس هيعل

 باز جنگها نيا طول در قم .)٩٨: ١٣٨٠،(خاوري شيرازيداشتند عهده بر راي خو قلعه
 فتوا گرفتني برا شاهي فتحعل كهي طور به كرد؛ انينما قاجار شاهي برا را خود ارزش

 به را را مقام قائم بزرگ رزايم و كند دهاستفا قم تيروحان نفوذ از شد مجبور روسها، هيعل
  ).١٨١: ١٣٦٢ ،(سپهركند گفتگو شهر نيا ونيروحان با تا فرستاد قم

 به كهي فرصت از ه،يروس با رانيا دوم و اولي جنگها فاصله درهـ.ق، ١٢٢١در سال 
هـ.ق دو لنگه در بسيار ١٢٢٢در سال  .شد گذاشته ضريح كاري طال درب آمد، دست
 آن از حرم ورود سر در كه داده شد قرار طال وانيا شمال جانب از حرم لمدخ در عالي
 با پااسر ،كار گذاشته شد طال وانيا با روضه انيم كهاين درها . شدي م شمرده سو

 شده پوشانده برجستهي ها بهيكت و عيبدي حكاك وي كار كنده ميضخ نقره ازي صفحات
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ي ها گل به و آراسته خكوبيم مختلف الاشك به ناب زر ازيي ها صفه با آني رو و بود
 مضلع از گوناگون صور به برجسته خط متنوعي ها بهيكت وي كار كنده به نيمز نيزر

 افتهي شيآرا جور به جوري ترنجها وي كوكب وي مياسل بند نامنظم و منظم
ي پا ريز نيهمچن و مطهر حرم كف سال نيهم در. )٦٥٨ و ٦٥٧: ١٣٤٩،(فيض.است
ي سنگها لهيوس به را حيضري پا ريز نيهمچن و مطهر حرم كف و زاردندگ كار را حيضر

. ٩٨: بي تا (مشيري،كردند فرش سنگ بود، كرده وقف زدي حاكم عيشف رزايم كهي مرمر
  ).٣٧: ١٣١٧برقعي،

هـ.ق، محمد تقي ميرزاي حسام السلطنه حاكم قم و پسر فتحعلي شاه، ١٢٣٤در سال 
ان شاه اسماعيل صفوي بود، تغيير شكل داد و آن را مسجد باالسر را كه از بناهاي زم

  ).٩٧: ١٣٤٥(ناصرالشريعه كرد ريتعم را منور روضهي غرب جانب رواقو  توسعه بخشيد
 قم ديجد حاكم رزايم كاووسيك لهيوس به و روسها با جنگ از بعد قم آستانه هيابن عمران

 شاهي فتحعل مرگ تا .قهـ١٢٤٣ سال از رزايم كاووسيك. شد گرفته سر ازي جد طور به
 حكومت بهي وقت و بود شاهي فتحعل پسر او. است بوده قم حاكمي هجر١٢٥٠ سال در
: ١٣٦٧عتضادالسلطنه،ا (»گشاد بلد آن اهل بر داد و عدل وي آباد ابواب« ديرس قم

٢١٧(.  
 باغ و كرد بناي مفصل نقارخانه و دفترخانه ارگ، خودي برا صحن كينزد رزايم كاووسيك

 افضل( كرد بناي اديزي هااتاق و هاخانه آن در و دهيخر را انيخوز كوچه
 به آراسته كه) ع(معصومه حضرت بقعه سقف و بدنه ).٢١٠و ١٩٢: ق١٣٩٦،الملك

 پوشانده نهييآ با رزايم كاووسيك لهيوس به بوده، معرق سينفي هايكاش
 و ديانجام طول به شاه محمديي فرمانروا آغاز تا كار نيا. )٨٦: ١٣٦٥(ناصرالشريعه،شد

 مشاهده طال وانيا از حرم ورود درگاهي غرب وي شرق بغله دو كتابه در آني چگونگ شرح
   ).١٤٦ :م ٢٠٠٧ ،ييطباطباي مدرس(شوديم

 بر را فراهان بلوكي روستاها از تومن سر هيد شاهي فتحعل هـ.ق١٢٤٤ سال رمضان در
 در. شوديمي نگاهدار مقدس هآستان دفتر در آن نامه وقف كه داشت وقف قم آستانه
 تهران به سايكل اوچ جنگ در روسها شكست خبر كهي وقتهـ.ق ١٢٤٢ سال شول اواخر

 گوهر وي لئال انواع و سرخ زر مثقال ستيدو و هزار به كهي ليقند« شاهي فتحعل د،يرس
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 مضجع به بودند كرده متيق تومان هزار پنج به را آن مقومان و بود مشحون و موزون
 متن. )٦٦٢: ٩ج ١٣٣٩،ميرخواند( »رفت فايا قم شهر بهي احمد محترمه معصومه ١بضعه
 احيس بروگش كارل. است قم آستانه اسناد در زين خيتار نيهم به ليقند نيا نامه وقف
 كارل(كنديم وصف را آن اشسفرنامه در و است دهيد كينزد از را ليقند نياي آلمان

  ).٥٤٠: ١٣٦٧،بروگش
 سطح شاه دستور به. داد انجام قم دري گريد راتيتعم ـ.قه١٢٤٩ سال در شاهي فتحعل

: ١٣٧٧ ،. سپهر١٥٧: ٣ج ١٣٦٧،(اعتمادالسلطنهپوشاندندي كاش و مرمر سنگ با را وانيا
 آغاز رزايم كاووسيك همت به سال نيهم در قيعت صحني شمال وانيا كردن طال. )٢٥٥
(مدرسي طباطبايي، افتي انيپا شاه نيناصرالد زمان در ـ.قه ١٢٧٦ سال در و شد

  .)١٤٦م: ٢٠٠٧
 عمراني برا هاتالش نيآخر شاه،ي فتحعل عمري انيپا سالي عني ،ـ.قه ١٢٥٠ سال

در اين سال فتحعلي شاه دستور تذهيب ايوان صحن  .شد انجام معصومه حضرت آستانه
خشت عتيق را صادر كرد و مبلغ هشت هزار تومان را به اين كار اختصاص داد. بيشتر 

هاي اين ايوان كه طال بودند در ايوان كار گذاشته شد ولي فتحعلي شاه در همين سال 
: ١٣٦٥درگذشت و كار تذهيب ايوان در دوره ناصرالدين شاه تكميل شد(ناصرالشريعه،

١٠١.(  
ي فتحعل سفر نيآخري ماجرا شرح در ـ.قه ١٢٥٠ سال عيوقا ليذ قاجار رزايم ريجهانگ

 و اهللا صلوات جعفر بني موس بضعه مدفن كه قم مانيداراال در«: سدينويم قم به شاه
 كمال در دارالشفا و مدرسه و كرده هاخرج مغفور خاقان آبائهاستي عل و هايعل سالمه

 آن و اندآراسته نقره و طالي هاخشت بهي خوب كمال در را مقدس گنبد و ساخته حيتنق
 قدر به جواهر به مكللي هانامه رتايز و نقره و طال ليقند مثل نتيز اسباب از چه

 آن در تومان هزار صد كه بودند فرموده نذر سابق اميا در و اند،گذاشته آنجا در امكان
 و ارتيز از بعد دنديرس مقدس مكان بدان كه وقت نيا در. ندينما خرج مقدس مكان

                                                           
 نامه لغت( م؟ينگر چرا نبوت بضعهي ا گفت ست؟يچ هيگر سبب بالل اي گفت فاطمه. فرزند. گوشه جگر: بضعه.  ١

 )٢٣٦ص اول، چاپ اء،ياالنب قصص از نقل به دهخدا
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 راي قدر. دبو ماندهي باق تومان هزار هفده فرموده، را هينذر وجه محاسبه ،يبوس آستان
 راي قدر و شود مصروف مبارك رواق در شده ساخته طال خشت كه فرمودند ليتحو نقد
جهانگير (»ديآ پرداخته نذر تنخواه تمام تا نديفرما روانه اصفهان از كه فرمودند مقرر هم

  .)٢١٨: ١٣٢٧ميرزا،
 كرده حمل قم به را او جنازه و افتي وفات اصفهان در ـ.قه ١٢٥٠ سال در شاهي فتحعل

  .كردند دفن بودند، كرده ايمه و آماده اتشيح زمان در كهي امقبره در و
به دليل اقدامات او براي توسعه قم، هم جمعيت قم افزايش يافت و  شاهي فتحعل عهد در
 نياي اقتصاد قدرت شيافزا و قمي آبادان از نشان امر نيا. وده شدافز قم اتيمالبر  هم

  .دارد شهر
   



 

 
 

١١
٦

 

  :منابع
 كتابچه ي تفصيل و احواالت دارااليمان قم،)، ١٣٣٥محمد تقي بيك ( ارباب،

  راهنماي جغرافياي تاريخي قم، به كوشش مدرسي طباطبايي، قم، حكمت.
به كوشش مدرسي طباطبايي،  ،تاريخ دارااليمان قمارباب، محمد تقي بيك(بي تا)، 

  قم، بي جا.
خ ( تاريخ قاجاريه از آغاز تا اكسير التواري)، ١٣٧٠عتضادالسلطنه، عليقلي ميرزا(ا

  به اهتمام جمشيد كيان فر، موسسه تهران، انتشارات ويسمن. ق )،١٢٥٩
به كوشش محمد اسماعيل  منتظم ناصري،)، ١٣٦٧اعتماد السلطنه، محمد حسن خان(

 رضواني، تهران، انتشارات دنياي كتاب.

ترجمه  جار)،دين و دولت در ايران(نقش علما در دوره قا)، ١٣٦٩الگار، حامد(
  ابوالقاسم سري، تهران، انتشارات طوس.

ترجمه علي  م ( ايران و بين النهرين)،١٩٠٦-١٩٠٧ايران امروز اوبن، اوژن(بي تا)، 
  اصغر سعيدي، تهران، بي نا.

اقتصادي ايران در دوران  -سفرنامه ( تاريخ اجتماعي)، ١٣٧١اوليويه، جي آ(
رزا، تصحيح و حواشي غالمرضا ورهرام، ترجمه محمد طاهر مي آغازين عصر قاجار)،

 تهران، انتشارات اطالعات.

ترجمه سردادور، تهران، انتشارات  تذكره جغرافياي تاريخي ايران،)، ١٣٥٨بارتولد(
 توس.

پايان نامه كارشناسي ارشد فرهنگ و تمدن  ،ابنيه تاريخي قم)، ١٣٤٨بدر، ابوالقاسم(
  .اسالمي، دانشكده الهيات، دانشگاه تهران

  قم، نشريه دفتر آستانه. راهنماي قم،)، ١٣١٧برقعي، سيد علي اكبر(
 م)،١٨٥٩-١٨٦١سفري به دربار سلطان صاحبقران ( )، ١٣٦٧بروگش، هينريش(

 ترجمه حسين كردبچه، تهران، انتشارات اطالعات.

ترجمه كياووس جهانداري،  سفرنامه ( ايران و ايرانيان )،)، ١٣٦٨پوالك، ياكوب ادوار(
  انتشارات خوارزمي. تهران،



 

 

١١٧
 

 بي جا، بي نا. تاريخ نو،)، ١٣٢٧جهانگير ميرزا(

تصحيح ناصر افشاري فر،  تاريخ ذوالقرنين،)، ١٣٨٠خاوري شيرازي، ميرزا فضل اهللا(
  تهران، ارشاد اسالمي.

تصحيح و  ماثرالسلطانيه (تاريخ جنگهاي ايران و روس)،)، ١٣٨٣دنبلي، عبدالرزاق(
  ژاد، تهران، موسسه انتشاراتي روزنامه ايران.تحشيه غالمحسين زرگري ن

ترجمه احسان  ق)١٢٥٦-١٢٥٥م ( ١٨٤٠-١٨٣٩ايران در )، ١٣٦٢دوسرسي، كنت(
 اشراقي، تهران، مركز نشر دانشگاهي.

  تهران، دانشگاه تهران. لغت نامه،)، ١٣٥٢دهخدا، علي اكبر، (
كلي، تهران، نشر ترجمه مهران تو خاطرات سفر ايران،)، ١٣٧٨روششوار، ژولين دو(

  ني.
به  تاريخ محمدي ( احسن التواريخ )،)، ١٣٧١ساروي، محمد فتح اهللا بن محمد تقي(

 اهتمام غالمرضا طباطبايي مجد، تهران، انتشارات اميركبير.

 سفرنامه ( التدقيق في سير الطريق )،)، ١٣٦٢سديد السلطنه مينايي بندرعباسي(
  تداري، تهران، نشر بهنشر.محمد علي خان، تصحيح و تحشيه احمد اق

مقدمه اي بر تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران، )، ١٣٦٧سلطان زاده، حسين(
 انتشارات اميركبير. ،تهران

 هـ.ق)،١٢١٥- ١٣٣٢تاريخ اقتصادي ايران ( عصر قاجار )، ١٣٦٩عيسوي، چارلز(
  ترجمه يعقوب آژند، تهران، نشر گستره.

 حسين نور صادقي، تهران، انتشارات اشراقي. ترجمهسفرنامه،  )،١٣٥٦فالندن، اوژن(

 قم، چاپخانه مهر استوار.گنجينه آثار قم، )،  ١٣٤٩فيض، عباس(

تهران،  ق)، ١٣٠٩-١٢٦٦سفرهاي ناصرالدين شاه به قم ( )، ١٣٨١قاظيها، فاطمه(
 انتشارات سازمان اسناد ملي ايران.

 م و القميين،تحفة الفاطمين في احوال ق )،١٣٨٣قمي، حسين بن محمد حسن(
  تحقيق علي رفيعي عالمرودشتي، ميراث شهاب، سال هفتم، شماره سوم و چهارم.



 

 
 

١١
٨

 

ترجمه غالمعلي وحيد مازندراني،  ايران و قضيه ايران،)، ١٣٧٣كرزن، جرج ناتانيل(
  تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

وشش به ك تاريخ و جغرافياي قم (سفرنامه قم)،قمري)، ١٣٩٦كرماني، افضل الملك(
  حسين مدرسي طباطباي، قم.

جلد اول و  ناسخ التواريخ ( تاريخ قاجاريه )،)، ١٣٧٧لسان الملك سپهر، محمد تقي(
  دوم، به اهتمام جمشيد كيانفر، تهران، انتشارات اساطير.

تربت پاكان ( آثار و بناهاي قديم محدوده )، ١٣٣٥مدرسي طباطبايي، حسين(
  نه مهر.چاپخا، قم، كنوني دارالمومنين قم)

 قميات (مجموعه مقاالت درباره قم)،ميالدي)،  ٢٠٠٧مدرسي طباطبايي، حسين(
  نيوجرسي آمريكا، انتشارات زاگرس. 

شرح زندگاني من (تاريخ اجتماعي و اداري دوره )، ١٣٨٤مستوفي، عبداهللا(
  انتشارات زوار. قاجاريه)، تهران،

  معارف اسالمي، بي تا. كه قم،تاريخچه بناي آستانه مبارمشيري، ابوالقاسم(بي تا)، 
  تهران، خيام. روضة الصفا،)، ١٣٣٩مير خواند، محمد بن برهان الدين(

  انتشارات سعدي. رياض السياحه، تهران،ميرزا زين العابدين؛ شيرواني(بي تا)، 
تصحيح سوسن اصيلي، تهران، ميراث  اشرف التواريخ،)، ١٣٨٦نوري، محمد تقي(

  مكتوب.
 كتابخانه مركزي دانشگاهب ٢٨ش ،زينت المدايح (بي تا)،صادقوقايع نگار، ميرزا 

  .تهران
به كوشش محمد مشيري، تهران،  رستم التواريخ،)، ١٣٥٢، (آصف، محمد هاشم

  انتشارات اميركبير.
ترجمه  روزنامه سفر هيئت سرجان ملكم به دربار ايران،)، ١٣٦٣هالينگبري، ويليام(

  كتاب سرا.امير هوشنگ اميني، تهران، انتشارات 



 

 

١١٩
 

به تصحيح جمشيد  تاريخ روضة الصفاي ناصري،)، ١٣٨٠هدايت، رضا قلي ميرزا(
  كيان فر، تهران، انتشارات اساطير.

Calmard.j,(1986): “Kum”, The Encyclopaedia of  Islam. Vol 
5,Leiden.E.J.Baill  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


