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  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  103ـ132، صص 1390  زمستان،همدي  وم، شمارهسسال 

  

تبيين و بررسي امتيازنامه راه شوسه تهران به قم در دوره 
  ناصرالدين شاه

  
  ** حسين اسماعيلي نصرآبادي*مهدي وزين افضل،

  
  چكيده

ن بـه قـم، كـه در سـال          پژوهش حاضر درصدد است امتيازنامـه راه شوسـه تهـرا          
ايـن دوره   . و تحليـل نمايـد  السلطان واگذار شـده بـود را تجزيـه     به امين ق1301

آهن معروف شـده      ها و راه    باشد كه به قرن جاده      مصادف با قرن نوزدهم ميالدي مي     
رو، در ايران نيز در اواخر اين قرن تالش شد بـه ايـن شاخـصه مهـم                   از اين . است

سـازي روي     پيشرفت و توسعه نزديك شوند، بنابراين بـه واگـذاري امتيـازات راه            
 راهيـا   ، راه شوسـه تهـران بـه قـم           نـوع ترين امتيازات از اين     يكي از مهم  . آوردند
د، كه به دليل جايگاه مهـم سياسـي،          به پايتخت مذهبي بو     پايتخت سياسي  يارتباط

 فرهنگي اين دو شهر از زواياي متعدد قابل تامل و بررسـي و از اهميـت                 مذهبي و 
 و تاثيرات آن    مهنا اين امتياز  ،در اين پژوهش  . فراواني در اين دوره برخوردار است     

  .شود بررسي و تبيين مياز ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
  .، عمران، ناصرالدين شاهالسلطان امين امتيازنامه، تهران، قم، :هاي كليدي واژه

  
  
  
  
  
  

                                                            
 اسالمي دانشگاه اصفهان و عضو هيات علمي گروه علوم انساني دانـشگاه             دانشجوي دكتراي تاريخ ايران   * 

  )mahdivazin@yahoo.com. (جيرفت كرمان
  )H_esmaeili1362@yahoo. Com. (دانشجوي دكتراي تاريخ ايران اسالمي دانشگاه اصفهان** 
 03/11/91: ييدتاريخ تأ  ـ16/08/91:  دريافتتاريخ
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 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي104

  مقدمه
ها و راه آهن معروف است، زيرا در اين قرن با توجـه بـه                 قرن نوزدهم ميالدي به قرن جاده     

ها براي نقل و انتقال محصوالت، كاالهـا، تـسهيل     قتصادي و نياز روزافزون دولت    تحوالت ا 
در ايـران  .  سـاخته شـد   در دنياهاي زيادي    جاده ،در رفت و آمد و بالتبع توسعه و پيشرفت        

ي دوم قرن نوزدهم كه مصادف با حكمراني ناصرالدين شـاه بـود، بـراي سـاخت                   نيز، نيمه 
سازي به كـشورهاي    راهد و شاه قاجار با واگذاري امتيازات   جاده، اقداماتي اساسي انجام ش    

عالوه . هايي با كيفيت مناسب در ايران به وجود آورد          روسيه و انگلستان، سعي داشت جاده     
مردان داخلي نيز با استفاده از نفوذ خـود، از ناصـرالدين شـاه                بر كشورهاي خارجي، دولت   

اي وجـود دارد   هاي داخلي، امتيازنامه  امتيازنامهدر بين اين. سازي كسب كردند    راه امتيازات
كه تا به حال مورد بررسي قرار نگرفتـه اسـت و آن امتيازنامـه راه شوسـه تهـران بـه قـم                        

م بـه ميـرزا علـي       1884/ق1301له ناصرالدين شاه در سال      اين امتيازنامه به وسي   . باشد  مي
قم به دليل نزديكي بـه پايتخـت   شهر . السلطان، وزير دربار وقت، واگذار شد    اصغرخان امين 

هـاي    سياسي كشور و داشتن ماهيت مـذهبي، در دوره ناصـرالدين شـاه در زمـره اولويـت                 
رفت نيـز از ايـن    راهي كه از تهران به قم مي. اي شد عمراني قرار گرفت و به آن توجه ويژه  

در . نجـام داد هايي را براي آباداني ايـن راه ا         امر مستثني نبود و دولت ناصرالدين شاه تالش       
 البته .را مورد بررسي و بازنويسي قرار گرفته است اين پژوهش، اين امتيازنامه و زواياي آن

 در اين مقاله  و1 راه تهران به قم بررسي و تبيين شده است، تعمير و توسعهايي ديگر در مقاله
  . پژوهش صورت پذيرد،ي اين راه سعي شده است بر مبناي امتيازنامه

  

  ه و امتيازات راهسازيمزاياي را
هاي آنان، روشنفكران قاجاري به     در دوره قاجاريه با رشد آگاهي مردم از غرب و پيشرفت          

 راه شوسه و راه آهن اسـت و مطالـب           ي   كشور در توسعه   ي  درستي دريافتند پيشرفت اوليه   
 ايـن   منظـر  از   2.ها در مورد مزاياي راه و راه آهن نوشته شد           ها و كتاب    بسياري در روزنامه  

                                                            
دوفصلنامه ، »تعمير و توسعه راه تهران قم در دوران قاجار«ري كالشي، مهدي وزين افضل و صباح قنب .1

، 1390 ، پاييز و زمستان2، ش1تحقيقات تاريخ اجتماعي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، س
 .101ـ123صص 

ي بـر ايـن     اي در مورد راه، سـع      خان اعتمادالسلطنه يكي از اين افراد است كه با نوشته كتابچه           حسن ميرزا .2
: نـك   بـراي اطالعـات بيـشتر         ؛ن عـصر خـود گوشـزد كنـد        اداشت تا مزاياي داشتن راه را به سياسـتمدار        

 بخانه مركزي دانشگاه تهـران، ش     كتا: ، تهران قانون تسهيل ساختن طرق و شوارع     ،  )ق1307(اعتمادالسلطنه،  
  . 1ـ7، برگ 110215
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 105   بيين و بررسي امتيازنامه راه شوسه تهران به قم در دوره ناصرالدين شاهت

 تجارت، كشاورزي، صنعتي شـدن، حمـل و         ي  روشنفكران، جاده عاملي اصلي براي توسعه     
به درستي ملكم خان معتقـد      . نقل، لشكركشي و در نهايت اقتصاد پويا و پيشرفت كشور بود          

فايده است و زراعت مفلوك است و بدون راه، خلـق             نعمات طبيعت همه بي    ،بدون راه «ود  ب
 در همـين راسـتا، دولـت        1.» ذلت اسـت   بارترين    گي همه سخت   همه گدا و زند    ،يك ملك 

ناصرالدين شاه شروع به واگذاري امتيازاتي در زمينه راه و راه آهن به كشورهاي اروپـايي                
ترين امتيازاتي كه در زمينـه راه و راه     از جمله مهم  . از جمله روسيه، انگلستان و بلژيك كرد      
 شد، امتيازات مربوط به راه آهن و تعمير و توسـعه            آهن در دوره قاجاريه به اروپاييان داده      

هاي راه آهن حرم       اين امتيازات، واگذاري امتيازنامه    ترينِ مهم. ها در شمال و جنوب بود       راه
 2.عبدالعظيم، تراموا، راه خوزستان، راه آهن دكويل و راه فيمابين تبريز و دارالخالفـه بودنـد       

تـا  . اي بر روي مسئله جاده داشته است        تمركز ويژه دهد دولت قاجار     اين امتيازها نشان مي   
اوايل دوره ناصرالدين شاه فقط هشت جاده اصلي شوسه در ايران وجود داشته است، ولـي                

  3.اين آمار در هنگام وقوع انقالب مشروطيت به شدت افزايش يافت
يـن  خواسـتند از ا  دولتمردان ايراني نيز با توجه به نفـوذي كـه در دربـار داشـتند، نمـي            

كردند تا به آنها نيز امتيازاتي هر چنـد كوچـك             بهره باشند و شاه را ترغيب مي        امتيازات بي 
اي وجود دارد كه كمتر به آن توجـه شـده و              در بين تمام اين امتيازات، امتيازنامه     . داده شود 

ناصرالدين شاه به ميرزا علـي      آن امتيازنامه راه شوسه تهران به قم است كه از جانب دولت             
از آنجايي كه اين امتيازنامه به تازگي در دسترس قـرار   . السلطان، واگذار شد   غرخان امين اص

اند و در اين مقاله براي اولين بـار ايـن سـند               خبر بوده   گرفته است، بسياري از وجود آن بي      
 مطـرح اسـت كـه چـرا ايـن امتيازنامـه در بـين تمـام                  پرسـش  حال اين    4.شود  منتشر مي 

                                                            
   .67ص، كاوه: ، برلنضاع اقتصادي ايرانگنج شايگان يا او، )1335(، سيدمحمدعلي جمالزاده .1
كتابخانـه، مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس           : ، تهران چند امتيازنامه عصر قاجار   ،  )1380( ميرهاشم محدث،    .2

  . 10ـ 13شوراي اسالمي، صص
خوارزمي، : ، ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران    سفرنامه ايران و ايرانيان   ،  )1368( ياكوب ادوارد پوالك،     .3

؛ 276ــ   277مركـز، صـص   : ، ترجمه مجيد جليلوند، تهـران     سفرنامه گروته ،  )1369(هوگو گروته،   ؛  309ص
گنج شايگان يـا اوضـاع      ؛  234نا، ص   بي: ، ترجمه علي اصغر سعيدي، تهران     سفرنامه،  )تا  بي(ارنست اورسل،   
  . 78، صاقتصادي ايران

از جانب مولـف بـه عمـل آمـد و بـا            اي    هاي گسترده  گيري  ها و پي     براي به دست آوردن اين سند، تالش       .4
هـاي سـازمان     ي دكتر اميرخاني و همچنين مـساعدت      يها، آقا ضهاي دلسوزانه خانم دكتر فاطمه قا       راهنمايي
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 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي106

كمتر مورد توجه و بررسي قرار گرفته است؟ در پاسخ بايـد گفـت كـه                هاي ديگر     امتيازنامه
هـاي ديگـر در ايـران و از           اين امتيازنامه به دليل ابعاد كوچك اقتصادي آن نـسبت بـه راه            

آنجايي كه پاي هيچ دولت خارجي در آن باز نشد، به اندازه كافي مورد پژوهش و بررسـي           
 ايـن امتيازنامـه را      ،جه به منابع دسـت اول ديگـر       قرار نگرفته است و ما در اين مقاله با تو         

  .كنيم  مي و تبيينتشريح
  

  كيفيت راه ري به قم در دوره صفويه
ز اهميـت برخـوردار بـود و بـه آن           شهر قم به علت قرار گرفتن بر سر راه تجاري به ري، ا            

ا هـاي راهنمـ     از ميـل  . شـد   عنوان جايگاهي براي استراحت و مبادله كـاال نگريـسته مـي            به
هاي  توان به اهميت راه هاي منتهي به قم باقي مانده است، مي       كه بر سر راه   ) هاي راهنما   برج(

 در قرون سوم و چهارم هجري، قم داراي شش راه خراسـان، سـاوه، همـدان،                 1.قم پي برد  
 بعد از دوره صفويه به علت شيعي شدن دولت، به قـم بيـشتر از         2.جبال، عراق و كاشان بود    

هميت داده شد و شاهان صفويه به عمران و آباداني قم عالقه وافـري نـشان                هاي قبل ا    دوره
، سـاخت و    عليـه   اهللا  سالم وجود قبور تني چند از شاهان صفويه در حرم حضرت معصومه          . دادند

هـاي نزديـك      سازهايي در داخل حرم و ايجاد راه سنگي براي قم بـا خـشكاندن بـاطالق               
  .حوض سلطان، گواهي بر اين واقعيت است

در دوره صفويه با توجه به تفكرات شيعي حاكم بر جامعه، شهرهاي كربال، مشهد و قـم                 
بسيار مورد توجه قرار داشـتند و تعـداد زيـادي از مـردم ايـران، مردگـان خـود را بـراي                       

از آنجايي كه عتبات عاليات در دوره شاه عبـاس  . كردند خاكسپاري به اين شهرها حمل مي     
 مشهد در نقطه دور شمال شـرق ايـران قـرار داشـت، قـم محـل          ها واگذار شد و    مانيبه عث 

                                                                                                                                            
اسناد ملي ايران و شخص آقاي محسن روستايي، اين سند از بين اسناد فهرست نويسي نـشده، اسـتخراج و                    

لـه از تـالش تمـام ايـن عزيـزان تـشكر و قـدرداني                در اين مقا  . اسكن شد و در دسترس عموم قرار گرفت       
  . نمايم مي
: ، ترجمه سيد ابوالفضل طباطبايي، با تعليقات و تحقيقـات مينورسـكي، تهـران             سفرنامه،  )1354( ابودلف،   .1

سازمان ميراث فرهنگي   : ، تهران هاي باستان شناسي قمرود    بررسي،  )1378( كابلي،   ميرعابدين؛  72زوار، ص 
  . 118، صكشور

ـ ، ترجمه حـسن     تاريخ قم ،  )1384( محمد قمي،    نب حسن   .2  علـي بـن عبـدالملك قمـي، بـه كوشـش             نب
  .39 ـ40زائر، صص: دارالتحقيق آستانه مقدسه، قم
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ساليانه تعداد زيادي از مردم از جاده ري بـه          . مناسبي براي دفن اجساد معتقدان مذهبي بود      
  1.كردند  ميترددهاي خود به اين شهر مذهبي  قم براي انتقال جنازه

هران و ري به قم پـنج       در دوره صفويه، از ت     دهد تحقيقات باستانشناسي و تاريخي نشان مي     
  :راه وجود داشته است

اين راه بسيار قديمي و دور بوده است و . ـ قم ورامين ـ دهير ـ قلعه سنگي ـ ساوه :راه اول
  .شده است ن اوليه اسالمي از آن استفاده ميدر دوران باستان و قرو

  .ـ قمري ـ رباط كريم ـ خاكي سراي ـ پيك ـ مامونيه ـ ساوه : راه دوم
  .ـ قمكاروانسراي دهير ـ  ورامين ـ كاروانسراي آب باريك :سومراه 

آباد ـ قلعه سنگي ـ كوشك   ـ عزيز آباد ـ آموك    ري ـ حسين ): مسير زمستاني (راه چهارم
  .ـ قم) باقرآباد؟( نصرت ـ بكيرآباد

ري ـ حسين آباد ـ كنارگرد ـ حـوض سـلطان ـ كاروانـسراي        ): مسير تابستاني(راه پنجم 
   2.ـ قم پل دالك صدرآباد ـ

چهار مسير اول در طول زمان به علل مختلف اهميت خود را از دست دادند و تـا دوره                   
ناصرالدين شاه و ساخت جاده جديد، مسافران براي رسيدن به قم از مسير پـنجم اسـتفاده                 

 3كردنـد،   در طول اين جاده كه مسافران در حالت عادي سه روزه آن را طي مـي               . كردند  مي
يستگاه كنارگرد، حوض سلطان و پل دالك با امكانـات محـدود بـراي مـسافران              فقط سه ا  

 اين جاده بسيار ناهموار بود و در زمستان مسافران در گل و الي جاده گيـر     4.وجود داشت 
                                                            

؛ 27كتابفروشـي محمـدي، ص    : ، ترجمه علي محمد ساكي، خـرم آبـاد        سفرنامه،  )1346 (دوراند،. آر.  اي .1
، سـياحت درويـشي دروغـين در خانـات          )1370(بـري،   ؛ آرمينيوس وام  250، ص سفرنامه ايران و ايرانيان   

، )1343(؛ فـرد ريچـاردز،     501علمـي و فرهنگـي، ص     : ، ترجمه فتحعلي خواجه نوريان، تهران     آسياي ميانه 
، خـاطرات ، )1362(؛ ليدي شل، 210بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص : دخت صبا، تهران   ، ترجمه مهين  سفرنامه

زير ،  )2536(؛ هرمان نوردن،    147، ص سفرنامه ارنست اورسل  ؛  152صنو،  : ترجمه حسين ابوترابيان، تهران   
  . 124دانشگاه تهران، ص: ، ترجمه سيمين سميعي، تهرانآسمان ايران

، ترجمـه عيـسي بهنـام،       ها  هاي كوچك ميان راه     كاروانسراهاي ايران و ساختمان   ،  )1946( ماكسيم سيرو،    .2
  . 1؛ رجوع كنيد به تصوير شماره 251انجمن فرانسوي شرق شناسي در قاهره، ص: قاهره

 حـاج عبـدالغفار   ؛  225نـا، ص    بـي : ، ترجمه بدرالـدين كتـابي، تهـران       به سوي اصفهان  ،  )تا  بي( پير لوتي،    .3
  .2ـ3نا، صص بي: ، تهرانبه كوشش محمد دبير سياقي، سفرنامه خوزستان، )1363(، الملك نجم

: ، تصحيح مسعود گلـزاري، تهـران      )دليل الزائرين (ت  سفرنامه اديب الملك به عتبا    ،  )1364( اديب الملك،    .4
، تـصحيح و تحـشيه علـي اكبـر       سفرنامه مكه ،  )1364(؛ سلطان محمدسيف الدوله،     290ـ  288دادجو، صص 
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آبـي و     در تابـستان نيـز كـم      . شدند  كردند و بسياري از افراد و چهارپايان آنها كشته مي           مي
  1.كرد اي ايجاد مي ي مسافران مشكالت عديده، براضروريكمبود مواد غذايي 

 به 2شدند، با طي پنج فرسخ   به منظور پيمودن اين راه، مسافران وقتي از تهران خارج مي          
 در كنارگرد، كاروانسرا و مجموعه باغي وجود داشت كـه در            3.رسيدند  روستاي كنارگرد مي  

و عاري از هرگونه امكانات     دوره فتحعلي شاه ترميم و بازسازي شده بود؛ ولي بسيار كثيف            
اند، بـر خرابـي،       اكثر سياحاني كه از اين مسير عبور كرده       . رفاهي مناسب براي مسافران بود    

 مسافران در ادامه مسير، با گـذر از         4.كثيفي و كيفيت پايين كاروانسراي كنارگرد تاكيد دارند       
ت، و طي مـسافتي     مسيري بسيار ناهموار از رودخانه كرج، روستاي زيان و دره ملك المو           

در حدود نه فرسخ و يا حدود هشت تا ده ساعت بدون توقف، به ايستگاه حـوض سـلطان                   
 در حوض سلطان، كاروانسرايي كوچـك وجـود داشـت كـه در طـول زمـان                  5.رسيدند  مي

هـاي     مسافران براي رسيدن به قم بايد از بـاتالق         6.هاي مختلف آن تخريب شده بود       قسمت
                                                                                                                                            

مه اصـفهان، كاشـان، قـم و    ناسـفر ، )1377(،   شيرازي ميرزا صالح ؛  383ـ  382ني، صص : خداپرست، تهران 
كتابخانـه حـضرت آيـت اهللا مرعـشي         : ، قـم  دفتر هفتم ،  مي ايران ميراث اسال ،  به كوشش ايرج افشار   ،  طهران
، ترجمـه ذبـيح اهللا منـصوري،        يك سال در ميـان ايرانيـان      ،  )1371(،  براون ادوارد گرانويل ؛  275، ص نجفي
، بـه   )تحفـه الفقـراء   (گـزارش كـوير     ،  )1366(؛ ميرزا علي خان نائيني صفاءالسلطنه،         250صفار، ص : تهران

  . 94 ـ 95اطالعات، صص: اند گلبن، تهركوشش محم
روزنامه سفر هيئت   ،  )1363(؛ ويليام هالينگبري،    1، ص 1301القعده     ذي 27 ،554 روزنامه ايران،  شماره      .1

، )1324(؛ موريس پرنـو،     65كتاب سرا، ص  : ، ترجمه امير هوشنگ اميني، تهران     سرجان ملكم به دربار ايران    
خـاطرات  ،  )1378(،  ژولـين دوروشـشوار   ؛  95علمي، ص : ن، ترجمه كاظم عمادي، تهرا    در زير آسمان ايران   

  . 51ص، ني: ، تهرانمهران توكلي، ترجمه سفر ايران
گيـري دقيـق مـسافت در دوران     از آنجايي كه وسيله انـدازه .  فرسخ يا فرسنگ معادل شش كيلومتر است    .2

هاي قم ارائه  ايستگاهاي ه صفويه و اوايل دوره قاجار وجود نداشت، سياحان اعداد متفاوتي در مورد مسافت
  . در اين مقاله سعي شده است اعدادي كه به واقعيت نزديكتر هستند مورد استناد قرار گيرد. اند داده

: ، ترجمه آبكار مسيحي، به كوشش علي اصغر عمـران، تهـران           سفرنامه چريكف ،  )1379( مسيو چريكف،    .3
  . 96، ص)فه الفقراءتح(گزارش كوير ؛ 2؛ سفرنامه خوزستان، ص93امير كبير، ص

: ، به كوشش رسول جعفريـان، تهـران       سفرنامه مكه معظمه  ،  )1386( ميرزا عبدالحسين خان افشار رومي،       .4
  . 96 ص،)تحفه الفقرا(گزارش كوير ؛ 276، صسفرنامه اصفهان، كاشان، قم و تهران؛ 270علم، ص

، سـفرنامه مكـه   ؛  133فرزان، ص : ان، ترجمه مهران توكلي، تهر    مسافر تهران ،  )1375( ويتا سكويل وست،     .5
  . 3، صسفرنامه خوزستان؛ 93، صسفرنامه چريكف؛ 382ص

ميراث اسالمي  : ، قم به كوشش حسين متقي   ، دفتر نهم،    سفرنامه قم ،  )1377(،  السلطان معين قلي خان جعفر .6
، )1373(؛ محمد يوسف كيـاني و ولفـرام كاليـس،           293، ص كتابخانه حضرت آيت اهللا مرعشي نجفي     ،  ايران
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 109   بيين و بررسي امتيازنامه راه شوسه تهران به قم در دوره ناصرالدين شاهت

خـشكاندن  در اين مسير، دولـت صـفوي بـا          . كردند  بور مي وسط درياچه حوض سلطان ع    
 با اين حال ساالنه، بخصوص.  بود مسير، راه عبور را هموار كردهها و سنگچين كردن باتالق

هـا فـرو      يافـت، عـده زيـادي در ايـن بـاتالق            در فصول باراني كه آب درياچه افزايش مي       
  1.دادند رفتند و جان خود را از دست مي مي

گذشـتند و بـا پيمـودن         مسافران از كنار كاروانسراي كوچـك صـدرآباد مـي         در ادامه،   
احـداث شـده   ) ساوه(مسافتي در حدود شش فرسخ به پل دالك كه بر روي رودخانه شور           

 در نزديكي پل دالك، يك كاروانسراي كوچك، كثيـف، بـا آبـي شـور و                 2.رسيدند  بود، مي 
دالك و رودخانـه شـور، مـسافران از     بعد از عبور از پـل     3.بدون مواد غذايي وجود داشت    

 4.شـدند  خاك فرج و رباط آقا محمد حسين و طي مسافت چهار فرسخي، وارد شهر قم مي              
آيد، جاده تهران منتهي به قم، تا قبل از دوره ناصرالدين شـاه،     گونه كه از شواهد بر مي      همان

ه اسـت؛ ولـي در       ناامن و بدون امكانات رفاهي مناسب براي رهگذران بـود          ،بسيار ناهموار 
هاي شاه قاجار به      دوره ناصرالدين شاه به دليل توسعه تجارت، افزايش زائران قم، مسافرت          

سازي در نقاط ديگر ايران، دولت قاجاريه به اين نتيجه رسيد كه ديگر اين                قم و افزايش راه   
  .راه جوابگوي نيازهاي جامعه نيست و بايد فكري براي آن شود

  

                                                                                                                                            
 ؛ 94، ص )تحفه الفقراء (گزارش كوير   ؛  424وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، ص     : ، تهران كاروانسراهاي ايران 

  . 276، صمه اصفهان، كاشان، قم و طهرانناسفر
، تعليقات حسين محبوبي اردكـاني      1، ج چهل سال تاريخ ايران   ،  )1380(،  اعتمادالسلطنه محمدحسن خان    .1

روزنامه سفر هيئـت سـرجان ملكـم بـه          ؛  111اساطير، ص : وشش ايرج افشار، تهران   بر المĤثر و االثار، به ك     
  . 65، صدربار ايران

؛ 416اقبـال، ص  : ، ترجمه غالمحسين قراگوزلو، تهـران     ايران در يك قرن پيش    ،  )1368(ويلز،  . جي.  سي .2
ـ     ،  )1358(،  بارتولد واسيلي والديميروويچ ؛  269، ص سفرنامه مكه معظمه   ، اريخي ايـران  تـذكره جغرافيـاي ت

  . 193، صتوس: ، تهرانسردادورترجمه 
روزنامه سفر هئيـت سـرجان ملكـم بـه      ؛  305، ص سفرنامه ايران و ايرانيان   ؛  180، ص سفرنامه خوزستان  .3

  . 275، صسفرنامه اصفهان، كاشان، قم و تهران؛ 65، صدربار ايران
، فهان،  كاشـان،  قـم و تهـران         سفرنامه اصـ  ؛  3،  181؛ سفرنامه خوزستان، صص   93، ص سفرنامه چريكف  .4

  . 275ص
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  هران به قم در دوره قاجاريهوضعيت عمراني راه ت
در دوره قاجاريه شرايط جديدي كه بر اوضاع سياسي حاكم شد، قم را از نظر سياسي بيش                 

با انتخاب تهران به پايتختي سياسي كشور به وسيله آقامحمد خان، قـم             . از پيش مطرح كرد   
سـي و    كيلومتر با پايتخت فاصله پيدا كرد و ايـن نقطـه عطفـي در تحـوالت سيا                 144تنها  

هـاي    نزديكي شهر قم بـه تهـران، وجـود شخـصيت          . اجتماعي و اقتصادي قم در آينده شد      
مذهبي در قم و احتياج روزافزون شاهان و شاهزادگان قاجار براي كسب مشروعيت دينـي               

اي  در قم، موقعيت ژئوپوليتيكي منطقه) س(از اين افراد مذهبي، وجود حرم حضرت معصومه
اي   كرد، ترديـدها را در سـاخت جـاده           و جنوب ايران متصل مي     قم كه اين شهر را به شرق      

اي مناسـب بـراي تـردد         محكم و مناسب در نزد دولتمردان كنار گذاشـت و وجـود جـاده             
جانـب ناصـرالدين شـاه بـر عهـده          ايـن امـر از      . تر بين دو شهر را الزام آور ساخت         راحت
  .السلطان گذارده شد امين

ابراهيم خان در جواني    . السلطان بود  براهيم خان امين  اخان فرزند محمد    اصغر علي ميرزا
و شهر قـم    ) س(زيست و در همان دوران عالقه شديدي به حرم حضرت معصومه            در قم مي  

هنگامي كه ناصرالدين شاه در اوايل سلطنتش به قـم سـفر كـرد، ابـراهيم خـان بـه             . داشت
ا طي كرد تا اينكه در      رآبداران سلطنتي پيوست و در دربار به سرعت مراحل پيشرفت خود            

 دارالـشوراي   ق به رياست  1294در سال   .  امين السلطنه شد   م ملقب به  1870/ق1286سال  
 1.م به وزارت دربار و وزارت گمرك ارتقاي مقام پيدا كرد1879/ ق1296كبري و در سال 

م با اضافه درآمدي كه از گمرك به دست آورده 1882/ ق1299ميرزا ابراهيم خان در سال 
 2. شروع به انجام اقداماتي عمراني در ابنيه حرم حضرت معصومه و راه تهران به قم كردبود،

 در طـول دوران خـدمات دربـاريش امـالك و مـستغالت              السلطان  امينميرزا ابراهيم خان    
چندي در روستاهاي بين راه تهران به قم همچون كوشك نصرت، علي آباد، منظريه و قلعه                

ده بود؛ ولي به علـت دوري از راه اصـلي اهميـت چنـداني               لي خان براي خود خري    عمحمد

                                                            
صـص  ، كارنـگ : تهران،  من يا روشن شدن تاريخ صد ساله ايران        خاطرات،  )1379 (،اعظام قدسي  حسن   .1

  . 194ـ193
ـ ا  مقدمـه ،  خاطراتي   روزنامه،  )1350(،  اعتمادالسلطنه محمدحسن خان    .2 ـ ركبيام: ، تهـران  افـشار  رجي ، ري

دانـشگاه  : ،  تهـران   2، ج تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران     ،  )2537(،  محبوبي اردكاني ؛ حسين   166ص
  . 286ص، تهران
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م درگذشـت، ناصـرالدين شـاه       1883/ ق1300مي كه ابراهيم خان در سال        هنگا 1.نداشتند
الـسلطان واگـذار     اصـغرخان امـين    ه پسر او ميرزا علي    تمام امتيازات سابق ابراهيم خان را ب      

  2.كرد
د قم را ادامه داد و ابنيه جديد در         ميرزا علي اصغر خان اقدامات عمراني پدرش در مور        

در مورد راه تهران به قم،      . ايجاد كرد كه هم اكنون پابرجا هستند      ) س(حرم حضرت معصومه  
م 1884/ ق 1301ميرزا علي اصغرخان از نفوذش در دربار استفاده كرد و امتيازي در سال              

 3.باشـد   معروف مي » قمامتيازنامه راه شوسه تهران به      « كه به    دريافت كرد از ناصرالدين شاه    
اين امتيازنامه سرآغازي براي اقدامات اساسي در راه تهران به قم و ساخت ابنيـه جديـدي                 

اي درخـشان    از نگاه دربار كارنامهالسلطان امين.  شدالسلطان  اميندر طول اين راه به وسيله       
زنجـان و   وي در ساخت جاده شوسه بين تهران به قزوين،          . سازي داشت  و موفق در امر راه    

  4.تبريز دست داشت به همين دليل مورد توجه ناصرالدين شاه بود
  :باشد اين امتيازنامه به شرح ذيل مي

  5هو اهللا تعالي شأنه
اليحه امتيازاتي است كه اولياي دولت عليه امضا ميفرماينـد در مقابـل و ازاء تعهـداتي كـه                   

ي دولـت جاويـد االتـصال       ب و االقبال نظامـاً للـشوكه و االجـالل فـدو           Ĥجناب جاللت م  
السلطان وزير دربار اعظم و غيره در ذيل اين ورقه و خاتمه اين فصول امتيازات نموده                   امين
  .است

  فصل اول
اولياي دولت عليه تسليم ميفرمايند خط راه شوسه را از دروازه شهر دارالخالفه كه موسـوم                

الي كه هيچ نقص و گيري نداشته به دروازه شاهزاده عبدالعظيم است تا دروازه شهر قم در ح
سازي و نهر دو طرف خط راه و چاپارخانه و مهمانخانه و قراولخانه و               تسطيح و بن  باشد از   

  ساير ملزومات به قدر متعارف و متداول به تفصيلي كه در ذيل است
                                                            

  . 208، صحكمت: ، قماهنماي جغرافياي تاريخي ايرانر، )1335(، مدرسي طباطبايي حسين .1
  . 1 صق،1301 ربيع االول 24 ،535 روزنامه ايران، شماره.2
  .  شدمعروف» راه دولتي« راه تهران به قم، بعد از ساخت به .3
  . 1ق، ص1301 القعده  ذي27، 554 روزنامه ايران، شماره .4
،  ق 1301،  الـسلطان   واگذاري امتياز خط راه شوسه از دروازه شهر دارالخالفه تا دروازه شهر قم به امـين                .5

  .  صفحه10 برگ، 6، 295/7176سازمان اسناد ملي ايران، شماره بازيابي مدرك مركز 
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 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي112

  فصل دوم
رت امضا ميفرمايند كه در دو جانب خط راه به قدر ضرورت و مايحتاج هر بنايي كه از عما                 

و باغچه و غيرذالك بشود هرگاه در ملك خالصه باشـد كـه آن زمـين مجانـاً و بالعـوض        
خواهد بود، و اگر در ملك اربابي باشد به قيمت عادله و تصديق اهل خبره قيمت آن زمين                  

  .را به صاحب ملك شرعي بدهند
  فصل سوم

مـشخص نداشـته    امضا ميفرمايند كه در جانبين راه در اراضي غير مزروع كه مالك شرعي              
باشد هر قدر آب قنات جاري كند و احياء اراضي و زراعت و احداث قراء و مزارع نمايـد                   

اليه اختصاص داشته باشد و بعد از ايجاد و احياء ايـن قنـوات و امـالك و                     به ملكيت معزي  
اليه مرحمت شود و تا پانزده سال ديـوان از قـراء و مـزارع                 ابنيه فرمان ملكيت ابدي معزي    

  .ور مطالبه ماليات به هيچ اسم و رسم ننمايدمزب
  فصل چهارم

هاي الزمه در ابنيـه و تعميـرات و    امضا ميفرمايند به قدر حاجت ابنيه متعلق به راه و باغچه     
الوصول اسـت بـراي مـصرف          حوض و آب انبار از هر آبي كه در آن حدود جاري و سهل             

ربابي ممانعت نشود و هر قدر عالوه بر نباتي و پركردن حوض و آب انبار اعم از خالصه و ا
  .اين ضرورت بخواهند موقوف به رضاي صاحب است

  فصل پنجم
هاي    واقعه در خط راه به جهت مشروب كردن زراعت         1هاي   امضا ميفرمايند آب از رودخانه    

مستحدثه خود به قدر رفع حاجت برساند مشروط كه به حقابه معموله قراء و مزارع خللـي             
  .ث شكايتي نكنندنرسيده احدا
  فصل ششم

امضا ميفرمايند كه هنگام ضرورت به جهت دولت اعم از چاپار يـا جمعيـت يـا مـأمورين                   
دولتي همان اجرتي را نقداً تسليم كنند كه ساير عابرين سـبيل و سـاير طبقـات رعيـت ادا                    

  .كنند   مي
  فصل هفتم

اين خط راه را به هـر كـس   دهد كه مستحقظ و قراسواران       دولت امضا ميفرمايد و تأمين مي     
كه اولياي دولت قاهره صالح داند واگذار فرمايد چنان منظم و امن باشد كه هيچ وقـت بـه                   

                                                            
  اي رودخانه:  اصل.1
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نظمي و وقوع سرقت فتوري در عبور قوافل نشود فرضاً هرگاه بر سبيل اتفاق بـه                   واسطه بي 
 هـزار   ن در اداي غرامت مجبور باشـد و از        اندرت سرقتي واقع شد رئيس و سواره قراسوار       

  .دينار الي هر مبلغي كه سرقت شود بدون عذر از عهده برآيند
  فصل هشتم

 خرابي در راه مزبور حاصل شـود        ،امضا ميفرمايند هر وقت از آب و امالك مجاور خط راه          
  .آن محل را مجبور به اصالح و تدارك آن نمايند

  فصل نهم
د در ايـن امتيـازات و حقـوق    اليه صالح بدان  امضا ميفرمايند كه هر كسي را كه جناب معزي        

مفصله با خود شريك كند در تمام اين امتيازات مجاز و مختار است كـه آن شـخص را بـا                     
  .خود سهيم و شريك قرار بدهد

  فصل دهم
 احـداث كاروانـسرا و      ،امضا ميفرمايند كه هيچ كس حق نداشته باشد در دو طرف خـط راه             

 اغتشاش نرخ اجناس منازل شـود مگـر در          خانه نمايد كه اسباب اختالل راه و       رباط و قهوه  
  اليه را اطمينان دهد و تعهدات او را قبول نمايد و به اجازه و اذن او باشد   صورتي كه معزي

  فصل يازدهم
امضا ميفرمايند كه اين كار از طرف قرين الشرف دولت به هيچ كـس واگـذار نـشود و هـر                     

ايند بايد تمام مخـارج و مـصارف        وقت مصلحت دولت اقتضا كند كه به ديگري واگذار فرم         
جناب معزي اليه را كه در اين راه كرده باشد از قبيل كاروانسرا و قهوه خانه ها و مـزارع و                     
هر قبيل بنايي و اسباب و انسب و مايحتاج  را به قيمت خبره به مشاراليه نقداً عايد دارند و               

  تواند نمايد مطالبه اجرت المثل نمي
  فصل دوازدهم

مايند كه كاروانسراهايي دو طرف خط راه مختص تحصيل اجر اخـروي و دعـاي               امضا ميفر 
سازد ابدالدهر    شوكت همايوني روحنا فداه جناب معزي اليه مي   زوال اعليحضرت ذي   ذات بي

ماليات ديواني نبندند و بدعتي را كه اسباب صدمه و اذيت زوار و متـرددين اسـت جـاري                   
حضرت اقدس همايون شاهنـشاهي        الي به نام نامي بندگان اعلي     نكند كه ابدالدهر انشااهللا تع    

  . روحنا فداه دائر و آبادان نمايد
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كند جميع لوازم جـاري      در ازاء و مقال اين امتيازات مفصله فوق جناب معزي اليه قبول مي            
ال ا كالً و طراً از عين م      ها  ها و مبلو مايحتاج مهمانخانه     ها و اسب   شدن راه را از اقسام گاري     

  .خود بدون مطالبه آن از دولت موجود و مهيا كند و منافع حاصله مخصوص خودش باشد
هاي عرض راه را بـا خرابـي راه          اي دولت و پل   ه  قبول ميكند كه تعميرات عاديه چاپارخانه     

كه اتفاق بيفتد تماماً از خود نموده از دولت مطالبه نكند مگر وقتي كه خدانخواسته خرابـي                 
ز طغيان آب رودخانه يا سيل يا زلزله برسد آن وقت مخارج با كارگزارن دولت               العاده ا    فوق

  .عليه خواهد بود
هـاي   هاي راه قديم و جيره و عليق چاپارخانـه         كند كه مخارج تعميرات چاپارخانه     قبول مي 

همـان اجرتـي را     دولتـي   ] ي[قديم را هيچ وقت از دولـت مطالبـه نكنـد و از چاپارهـا              
  .كند   موم مترددين ميدريافت كند كه از ع

كند كه نرخ منازل راه قم از دارالخالفه تا نصف راه كه يازده فرسخ است يك تومن          قبول مي 
ه، يك تومن با           از نرخ عادله دارالخالفه تفاوت داشته باشد        و از شهر قم الي نصف را

قيمت عادله روز شهر قم به تفاوت بفروشند كه از شهر و بلوكات اطراف داده               
گانه و چهار فقره تعهدات        تمام فصول دوازده  . نمايند   و حمل منازل خط راه مي     نشود  

كه در اين شش صفحه امتيازيه ذكر شده و انشااهللا          اليه از قراري است        جناب معزي 
  1301 شهر رجب المرجب پيچي ئيل 22في . قرار يابد به انجام برسددر همين 

  

  هو الموفق و المعين
است با كتابچه كه به شرف دستخط و صـح جهانمطـاع اقـدس همـايون                اين كتابچه مطابق    

شاهنشاهي روحنا فداه رسيده و به خانزداد دولت عليه مرحمت شده است و اين نسخه بـر                 
حسب اراده عليه به اقتضاي خاطر او بايد در خاكپاي جواهر آساي همـايون روحنـا فـداه                  

  .ضبط باشد
  السلطان امين: سجع مهر        1301] سنه[في شهر شعبان المعظم 

  

 بود و گويا وي با نفوذ خود در دربار توانـست       السلطان  امينمفاد اين امتيازنامه تماماً به نفع       
گونه سندي از اين كه درباريان و يا روحانيون          هيچ. اين امتيازنامه را براي خود دريافت كند      

تمال زياد ابعاد اقتصادي كوچك به اح. با اين امتيازنامه مخالفت كرده باشند در دست نيست       
 عامل اصلي براي جلوگيري از مخالفت ديگـران         السلطان  اميناين امتيازنامه و نفوذ شخص      

هاي اين قرارداد را بررسي و بـا كتـب تـاريخي              در ادامه هر يك از فصل     . با آن بوده است   
  . تر شود كنيم تا زواياي آن روشن ديگر منطبق مي
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شـود و دربـار از امـين الـسطان            هران به قـم مـشخص مـي       در فصل اول محدوده راه ت     
 پس السلطان امين. خواهد از ايستگاه حرم حضرت عبدالعظيم تا دروازه قم را آباد گرداند مي

.  و راه جديد را از مناطق جديدي عبور داد     هاز انعقاد قرارداد، ابتدا مسير قديمي را تغيير داد        
اني كه در مسير وجود داشت، سعي كـرد راه را از            هاي عمر   السلطان با توجه به ظرفيت     امين
هايي عبور دهد كه آب به اندازه كافي وجود داشته باشد و در ضمن مستملكات او در                   مكان

راه جديد تا دره ملك     . ها افزوده شود    مسير جديد در كنار جاده قرار بگيرد تا بر ارزش آن          
عبدالعظيم آغاز و بعد از گذر از قريـه  الموت همان راه قديمي بود يعني راه از ايستگاه حرم  

آباد،  فتح آباد، قريه باد، قريه محمود      مبارك آباد، قريه دولت آباد كوچك، قريه بهشين، قريه        
 از اين دره، راه جديد 1.رسيد  كهريزك، پل رودخانه كرج، حسن آباد به دره ملك الموت مي          

آبـاد، گـرد كـوير        از علـي   شد و مسافرين بعد از گذر      به سمت قلعه محمدعلي خان كج مي      
حوض سلطان، كوشك نصرت، احمدآباد، منظريـه، پـل دالك، امـام زده خـاك فـرج بـه                   

  2.شدند رسيدند و از آنجا وارد شهر قم مي مهمانخانه مهندسيه مي
ترين ويژگي فصول دوم تا پنجم امتيازنامه، مسئله آباداني مسير است؛ زيرا تـا ايـن                 مهم

چون . هاي مناسب و آب كافي در طول مسير شكوه داشتند           ستگاهتاريخ مسافران از نبود اي    
ده است، تاسيسات بين راهي براي آسـايش        شهاي جهاني واقع      سرزمين ايران در مسير راه    

تاسيـسات در ايـران     گونـه      اين مسافران از ديرباز در آن اهميت داشته و اقسام گوناگون از          
ن از آنجايي كه وسائل ارتباطي پرسـرعت        در قرن نوزدهم ميالدي در ايرا     . پديد آمده است  

شد   ها طوالني مي    آن زمان مانند درشكه، راه آهن و تراموا به ندرت وجود داشت، مسافرت            
به همـين   . اي بهره ببرند    و مسافرين، ناچار بودند در طول سفر از امكانات رفاهي بين جاده           

هـا و     خانـه   هـا، چـاي     غهاي جديد، ساختن مهمانسراها، بـا       دليل يكي از شرايط ساخت راه     
داد كه عـالوه بـر        السلطان اجازه مي   مفاد اين فصول به امين    . مسير بود كاروانسراها در طول    

هاي دولتي را نيز تصاحب كند و         هايي كه در بين تهران و قم دارد، ديگر زمين           ها و باغ    زمين
 ولـي دسـت او را   در آنها به ساخت كاروانسرا، دكان، مهمانخانه، آب انبار و باغ دست زند؛        

                                                            
، يهاضـ قابه كوشش فاطمه    ،  ) ق 1309ـ  1266 ( ؛شاه به قم   سفرهاي ناصرالدين ،  )1381(صرالدين شاه،    نا .1

  . 40ـ 160، صص سازمان اسناد ملي ايران: تهران
، ييبه كوشش حسين مدرسي طباطبا    ،  )سفرنامه قم (تاريخ و جغرافياي قم     ،  )1335(،  الملك كرماني  افضل .2
  . 34ـ 54وحيد، صص: قم
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هيچ گونه سندي مبني بر اينكه مـردم محلـي بـه            . هاي مردم عادي بست     در تصاحب زمين  
تـصاحب كـرده اسـت      هاي آنها را به ناحق         زمين السلطان  اميندربار شكايت برده باشند كه      

را بـه   1السلطان كل مسير بيست و چهار فرسخي راه جديد تهـران بـه قـم               امين. وجود ندارد 
» مالبنـد «ها در ميان مردم عـامي بـه           اين ايستگاه .  براي مسافرين تقسيم كرد    شش ايستگاه 
آبـاد، قلعـه      سنكهريـزك، حـ   : ها بـه ترتيـب از تهـران بـه قـم              اين ايستگاه  2.معروف بودند 

 هـا  در تمام ايـن ايـستگاه  . آباد، كوشك نصرت و منظريه انتخاب شدند خان، علي  محمدعلي
هـا   رفاهي مناسب براي مسافرين در نظر گرفته شود و باغ   السلطان دستور داد امكانات      امين

وي همچنين دستور داد بناهاي فرسوده قديم بازسـازي  . هاي جديدي برپا شود    و مهمانخانه 
  .و مورد استفاده مجدد قرار گيرد

له با تهران فاصـ   )  دقيقه 194(منطقه كهريزك كه سه فرسخ و ربع        : كهريزك ايستگاه اول  
 خانوار جمعيـت داشـت      80اين روستا حدود    . الدوله بود  ي خان امين  داشت، ملك ميرزا عل   

 3.هايي بودند كه كهريزك را به عنوان قشالق خود انتخاب كرده بودند ها شاهسون كه اكثر آن
السلطان به آبـاد     ستگاه ورودي شهر تهران بود، امين     از آنجايي كه ايستگاه كهريزك، اولين اي      

روانسرايي جديد با تمام امكانات رفـاهي در آنجـا فـراهم            كردن آن اهميت زيادي داد و كا      
  4.آورد

الضرب، يكي از    آباد، ملك حاجي ميرزا حسن امين       منطقه حسن : آباد ايستگاه دوم    حسن
آباد از نام كوچك امين الضرب گرفته شده         حتي نام حسن  . د دوره قاجاريه بود   تجار ثروتمن 

 در ايـن ايـستگاه،      5.فاصله بود ) دقيقه230(آباد سه فرسخ و نيم       هريزك تا حسن  از ك . است
                                                            

؛ 124اميركبيـر، ص  : ، تهـران  دو سـفرنامه از جنـوب ايـران       ،  )1368(،  )بـه كوشـش   (آل داوود،    سيدعلي   .1
، هـاي جيبـي   سـهامي كتـاب    شـركت :، به كوشش ايرج افشار، تهرانخاطرات و اسناد،  )1351( ،ظهيرالدوله

  . 132، صمسافر تهران؛ 70ص
، به كوشش سيد جواد بشيري    تر نهم،   ، دف )از زنجان تا قم   (سفرنامه قم   ،  )1377(،  سيد احمدبشيري زنجاني   .2
  .  584، صكتابخانه حضرت آيت اهللا مرعشي نجفي، ميراث اسالمي ايران: قم
  . 120 صدو سفرنامه از جنوب ايران، .3
مدرسـي  ، بـه كوشـش حـسين        آبادنامه يا سفرنامه ذهابيه قم     علي،  )1335(السلطان،    علي اصغرخان امين   .4

، شاه به قم   سفرهاي ناصرالدين ؛  38، ص )سفرنامه قم (خ و جغرافياي قم     تاري؛  216، ص حكمت: ، قم طباطبايي
  .86ص

  . 120، صدو سفرنامه از جنوب ايران .5
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 1.الـضرب احـداث كـرده بـود        اشت كه آن را ميرزا حسن خـان امـين         كاروانسرايي وجود د  
 با گذشـت زمـان ايـن        2.السلطان اين كاروانسرا را بازسازي و براي آن قناتي حفر كرد           امين

  3.كاروانسرا نيز از اعتبار افتاد و رو به نابودي رفت
علي خـان چهـار فرسـخ       آباد تا قلعه محمد     از حسن : قلعه محمدعلي خان  اه سوم   ايستگ
علي خان، مسافران بايد از روي پلي كـه بـر           براي رسيدن به قلعه محمد    . ده است مسافت بو 

روي رودخانه كرج زده شده بود و به پل حاجي ميرزا بيك يا پل رودخانه شـور معـروف                   
 به ناچار بايـد از بيابـان        شد، مسافران   د مي اگر اين پل خراب يا مسدو     . كردند  بود، عبور مي  

پـل حـاجي    . علي خان توقـف كننـد     توانستند در ايستگاه محمد      و نمي  رفتند  آباد مي  به علي 
السلطان تعمير شد ولي هـر       كمان محلي، مهندس الممالك و امين     ميرزا بيك بارها توسط حا    

علي خان مهمان خانه    حمدالسلطان در توقفگاه م     امين 4.شد  دفعه به وسيله سيالب خراب مي     
دولتي، قلعه و آب انبار بنا كرد و حدود شش خانوار را در آن سكني داد تا براي مـسافران                    

  5.آذوقه و آب تدارك ببينند
الـسلطان   از امالك ميرزا ابراهيم خان امـين      آباد،   روستاي علي : آباد  ايستگاه چهارم علي  

ميـرزا  . اصغر خان به ارث رسيد       علي ت وي، اين ملك به پسرش ميرزا      بود و بعد از درگذش    
آباد تغييـر كـرد كـه تـا      ين منطقه داد، و نام آنجا به علياصغر خان نام كوچكش را به ا  علي

 6.آبـاد هـشت فرسـخ بـوده اسـت          آباد به علي   فاصله حسن . انده است امروزه بر آن باقي م    
 اسـتخر آب، آسـياب،      نه،اي از بناها شامل كاروانسرا، سردر، مهمانخا        السلطان مجموعه  امين

ادي اتاق براي اقامـت     خانه، نانوايي، باغ، كوشك، اتاق تلگرافخانه دولتي و تعد         حمام، قهوه 
                                                            

  . 418، صكاروانسراهاي ايران؛ 122، ص1، جچهل سال تاريخ ايران .1
  . 217، صآبادنامه يا سفرنامه ذهابيه قم علي .2
، به كوشش مسعود سالور     1، ج نامه خاطرات عين السلطنه   روز،  )1374(السلطنه سالور،     قهرمان ميرزا عين   .3

  . 202اساطير، ص: و ايرج افشار، تهران
شـركت سـهامي    :  آشـتياني، تهـران    عباس اقبال ، ترجمه   سه سال در دربار ايران    ،  )1351 ( ژرار، ،فووريه .4

 مه خوزسـتان، سـفرنا ؛ 225ــ   226، صصآبادنامه يا سفرنامه ذهابيه قم      علي؛  355، ص انتشارات كتب ايران  
؛ درخواست وزير علوم از اعتضادالدوله مبنـي بـر پرداخـت            112، ص 1 ج چهل سال تاريخ ايران،   ؛  182ص

  . 295001370 برگ، شماره مدرك، 1ق، 1296بدهي و ارسال صورت برآورد مخارج پل رودخانه شور، 
  . 232، 121، ص دو سفرنامه از جنوب ايران .5
  . 122 همان، ص.6
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 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي118

شك  آباد نقش داشته است، بي وسعه علي آنچه بيش از همه در ت1.آباد ساخت خدمه در علي
. ده استها بو  در راهقنات آنجا بود؛ زيرا منبع آب نخستين شرط الزم براي احداث توقفگاه           

اي كم ارتفاع و در ميان تپه ماهورهايي قرار گرفته اسـت            آباد بر بستر كوهپايه    مجموعه علي 
ن از مـساعد بـودن آن بـراي         گذرد و اين همه نـشا       ها مي   اي فصلي از ميان آن      كه رودخانه 

تـرين توقفگـاه در بـين         آبـاد باكيفيـت     مجموعـه علـي    2.سيسات بين راهي است   احداث تأ 
. كـرد   اي را خيـره مـي      يگر راه تهران به قم بود؛ به طوري كه چشم هر بيننده           هاي د   ايستگاه

آباد به نيكي    خت راه جديد تهران به قم، از علي       ها بعد از سا     نويسان، حتي سال   تمام سفرنامه 
  3.كنند و آباداني ياد مي

آبـاد در دامنـه       در غـرب علـي     توقفگاه كوشك نـصرت   : ايستگاه پنجم كوشك نصرت   
 از علي آباد تا كوشك نصرت يك و نيم فرسخ فاصله بود و              4.داغ قرار داشت  جنوبي كوي   

كردند و    چون دو ايستگاه به هم نزديك بودند، مسافرين به ندرت در اين ايستگاه توقف مي              
. كننـد كردند تا در كوشك نصرت توقف ن        رانان، از كنار حوض سلطان گذر مي       اكثر كالسكه 

  5.نخانه و قنات ساخته بودالسلطان مهما در كوشك نصرت امين
 6.از كوشك نصرت تا منظريه پنج و نيم فرسخ مسافت بوده است      : ايستگاه ششم منظريه  

الـسلطان نـام آن را بـه       به نام شاشگرد وجود داشت كه امـين       در نزديكي منظريه، روستايي     
                                                            

، حكمـت : ، قـم  مدرسـي طباطبـايي   ، به كوشـش حـسين       آبادنامه علي،  )1335( كاشاني،   خان  محمدكاظم .1
، 1، ج )تـاريخ اجتمـاعي و اداري دوره قاجاريـه        (شرح زندگاني من    ،  )1384(،  مستوفي عبداهللا؛  5ـ18صص
هايي از زندگي خصوصي ناصـرالدين       يادداشت،  )1372(،  الممالكمعير دوستعلي خان ؛  335، ص زوار: تهران
  . 549، صتاريخ ايران: رانته، شاه

، 1387 ، پائيز 12فصلنامه گلستان هنر، ش   ،  »باغ بين راهي علي آباد قم     « فاطمه ارژمند و وحيد حيدري،       .2
  . 78ص

، به كوشش ايرج افـشار و محمـد رسـول           روزنامه خاطرات امين لشكر   ،  )1378( ميرزا امين امين لشكر،      .3
ترجمـه  ،  2، ج از خراسـان تـا بختيـاري      ،  )1378(،  دالمـاني  هانري رنه ؛  246اساطير، ص : درياگشت، تهران 

ـ ؛  585، ص )از زنجـان تـا قـم      (؛ سـفرنامه قـم      442ــ   450طاوس، صص : غالمرضا سميعي، تهران   ه روزنام
سفرنامه (تاريخ و جغرافياي قم     ؛  122، ص 1، ج چهل سال تاريخ ايران   ؛  203، ص 1، ج السلطنه خاطرات عين 

  . 122، صدو سفرنامه از جنوب ايران ؛96 ص، به قمسفرهاي ناصرالدين شاه؛ 39ـ40، صص)قم
  . 121، ص1 جچهل سال تاريخ ايران، .4
: ، به كوشـش ايـرج افـشار، تهـران         13، ج سفرنامه تهران به شيراز   ،  )1344(الملك،    عبدالوهاب خان نظام   .5

  . 97ص شاه به قم، سفرهاي ناصرالدين؛ 122، ص1، جچهل سال تاريخ ايران؛ 200فرهنگ ايران زمين، ص
  . 123، صدو سفرنامه از جنوب ايران .6
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ي بـا    ول 1اي معتبر بنا كرد     منظريه تغيير داد و در آنجا قنات، كاروانسراي بزرگ و مهمانخانه          
 به كاروانسراي آنجـا، مجـدداً رو بـه نـابودي و              نكردن رسيدگيگذشت چند سال به علت      

السلطان بـه    ظريه، بر روي رودخانه ساوه، امين      از عبور از كاروانسراي من     پس 2.كثيفي رفت 
سعدالسلطنه دستور داد پلي با پنج دهنه محكم بسازد تـا مـسافران مجبـور نباشـند چهـار                   

 ولي با اين حال چندين بار پل جديداالحـداث          3 روي پل دالك عبور كنند؛     فرسخ دورتر از  
بر اثر سيل و كيفيت پايين مهندسي آن، خراب شد و مـسافران مجبـور بودنـد از روي پـل                     

  4.دالك عبور كنند

 از ايستگاه مهندسـيه كـه بـه وسـيله           با عبور  مسافران   5.از منظريه تا قم پنج فرسخ بود      
  6.شدند  شده بود، وارد قم ميالممالك ساخته مهندس

رسد كه دولت حـق       در اين ماده چنين به نظر مي      . فصل ششم امتيازنامه كمي مبهم است     
السلطان واگذار كرده است تا      ر و مرور در راه جديد را به امين        داري و عبو    دريافت مبالغ راه  

تاً از  درآمد حاصل از آن را به مصرف جاده جديـد و نگهـداري آن برسـاند؛ ولـي صـراح                   
شـود    هـاي تـاريخي مـشخص مـي         ادهاز د . ماليات بر راه جديد سخني به ميان نيامده است        

                                                            
: قم رسول جعفريان،  و به كوشش ايرج افشار    ، دفتر نهم،  سفرنامه قم ،  )1377(،  كامران ميرزا نايب السلطنه    .1

، 1، ج چهـل سـال تـاريخ ايـران       ؛  658، ص كتابخانه حضرت آيت اهللا مرعـشي نجفـي       ،  ميراث اسالمي ايران  
  .  414 صكاروانسراهاي ايران،؛ 121ص

  . 203ـ204، صص1، جروزنامه خاطرات عين السلطنه .2
علمي و  : ترجمه غالمعلي وحيد مازندراني، تهران    ،  2، ج ايران و قضيه ايران   ،  )1349(،  جرج ناتائيل كرزن   .3

، مركـز : ، تهـران  مجيـد جليلونـد   ، ترجمـه    در سـرزمين آفتـاب    ،  )1374(،  بروگش هينريش؛  6صفرهنگي،  
  . 112، ص1 جران،چهل سال تاريخ اي؛ 194ص

عبدالرضا هوشـنگ   ترجمه  ،  )م  1855ـ  1858سه سال در آسيا     (سفرنامه  ،  )1367(،  گوبينو ژوزف آرتور  .4
ـ  اقتصادي ايـران در   تاريخ اجتماعي(سفرنامه ، )1371 (، اوليويه.  آ.جي؛  248، ص كتابسرا: ، تهران مهدوي

: ، تهـران  و حواشـي غالمرضـا ورهـرام   تـصحيح ، محمـد طـاهر ميـرزا   ، ترجمه )دوران آغازين عصر قاجار  
دانـشگاه  :  به كوشـش حـافظ فرمانفرمائيـان، تهـران      سفرنامه،،  )1342(؛ حاجي پيرزاده،    105ص،  اطالعات
  . 357ص، سه سال در دربار ايران؛ 125، صدو سفرنامه از جنوب ايران؛ 6تهران، ص

تـصحيح و   ،  )التدقيق في سير الطريق   (سفرنامه  ،  )1362(،  سديدالسلطنه مينايي بندرعباسي   خان محمدعلي .5
  . 299، صنشر به: ، تهرانتحشيه احمد اقتداري

ــه .6 ــناد ظهيرالدول ــم ؛ 61، صخــاطرات و اس ــاي ق ــاريخ و جغرافي ــم(ت ــفرهاي ؛ 52ص، )ســفرنامه ق س
  . 114 صشاه به قم، ناصرالدين
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ق، براي جاده جديد بليط قرار داد و هر كـسي كـه قـصد               1301السلطان از همان سال      امين
 دولـت در سـال   1.كـرد  عبور از اين جاده را داشت بايـد ماليـات آن را نيـز پرداخـت مـي       

، شش هـزار  السلطان امين دو سال بعد از واگذاري راه جديد به      م يعني تنها  1886/ ق1303
هـاي بعـد      در سال   ماليات راه تهران به قم،     2.ريال درآمد مالياتي از جاده جديد داشته است       

رويه، عدم رسيدگي به جاده و امنيت آن، اعتراض مـردم قـم را در پـي                  به علت افزايش بي   
  3.داشت

كنـد و     جـاد امنيـت در راه تهـران بـه قـم اشـاره مـي               فصل هفتم امتيازنامه به مسئله اي     
سازد كه از محافظان براي امنيت مسافران در اين جـاده اسـتفاده                را مجاب مي   السلطان  امين
در دوران نابساماني امنيت اين جاده از بين رفته بود و دزدان زيادي بر كمين مسافران                . كند

 به صورت چادرنشين در نواحي اطـراف         از ايالت شاهسون كه    السلطان  امين 4.نشسته بودند 
. كردند، نيرويي فراهم كـرد تـا از ايـن جـاده محافظـت كننـد                 جاده تهران به قم زندگي مي     

هاي بين راه، محلي را هم براي استراحت محافظان بنـا              در هر يك از ايستگاه     السلطان  امين
 ،تعداد اين محافظان كـم    . آباد قرار داشت   آباد و حسن     در علي  ترين منزلگاه آنان   كرد كه مهم  

انـد،   و درآمد آنها بسيار اندك بوده است به طوري كه اكثر سياحاني كه از اين راه گذر كرده                 
  5.بر وضعيت نابسامان اين محافظان تاكيد دارند

گـذاري و    داد فرد يا افرادي را براي سـرمايه          اجازه مي  السلطان  امينفصل نهم قراداد، به     
 نيز از گـروه نخبـه جـاده سـاز     السلطان امين.  شريك گرداندكمك در ساخت جاده با خود    

الممالك بـود كـه در اروپـا      يكي از اين افراد مهندس    . براي ساخت جاده جديد استفاده كرد     
الممالك كه از محدود افـراد    گويا مهندس6.تحصيل كرده و در نزديكي قم هم امالكي داشت     

                                                            
  . 240021657برگ، شماره مدرك 2ق، 1301 قم،  بليط حق عبور راه تهران ـ.1
ق، بابت عبور هر نفر ده شاهي و در سال          1318اين رقم در سال     .  330، ص 1ج ل سال تاريخ ايران،   چه .2

روزنامه خـاطرات   ؛  126، ص )الدقيق في سير الطريق   (سفرنامه  : نك ق، پانزده شاهي ثبت شده است؛     1319
  . 1463، ص2، جعين السلطنه

  . 240007597برگ، شماره مدرك  16ق، 1331 اعتراض مردم قم در زمينه پرداخت ماليات راه، .3
  . 95، ص)تحفه الفقرا(گزارش كوير ؛ 181 صسفرنامه خوزستان، .4
دو سـفرنامه از    ؛  88ـ  89ص سفرهاي ناصرالدين شاه به قم،       ؛50ص،  )سفرنامه قم (تاريخ و جغرافياي قم      .5

   .120، 233صصجنوب، 
يـران،  ؛ روزنامه ا  275، ص نا  بي: ، تهران  سعيدي اصغر علي، ترجمه   ايران امروز سفرنامه  ،  )تا  بي(اوبن،   اوژن   .6

  . 1، ص554ق، شماره1301 ذي القعده 27
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 الـسلطان   اميناه بر انجام راه تهران به قم بر         سازي بود، به وسيله ناصرالدين ش      ادهماهر در ج  
. شود  كفايتي او تاكيد مي    السلطان، بر بي    امين ي  تحميل شده بود؛ زيرا در جاي جاي سفرنامه       

كـرد و    همكـاري مـي  السلطان امينها با    نفر دوم كه در ساخت جاده راه تهران به قم تا سال           
قر سعدالسلطنه بود كه بعدها به حكومـت        بيشتر مديريت راه جديد را بر عهده داشت، آقا با         

داري بـود و      درگير مسائل حكومـت    السلطان  امين از آنجايي كه     1.قزوين و زنجان هم رسيد    
توانست بر روند ساخت جاده تهران به قم نظارت داشته باشد، سعدالسلطنه اين               مستقيم نمي 

 به تهران، در مـورد نحـوه        داد و در مواقع لزوم سعدالسلطنه با زدن تلگراف          كار را انجام مي   
 در منـابع دوره قاجـار       2.گرفـت    اجـازه مـي    الـسلطان   امينساخت و تعمير ابنيه و جاده از        

قهرمان ميرزا  .  به طور متناقض تعريف و نقد شده است        السلطان  امينعملكرد سعدالسلطنه و    
م از جاده تهران به قـم ديـدن كـرده اسـت، در مـورد                1891/  ق 1308سالور كه در سال     

اين راه را هشت نه سال است آقا باقر سعدالسلطنه حـاكم قـزوين              «: نويسد  سعدالسلطنه مي 
ها شكسته، سوراخ، راه ناصاف       لتمام مخارجش را خورده و هيچ خرجي نكرده، پ        . ساخته

ولـي ناصـرالدين شـاه، در       » 3!معني راه همين است؟   ! اند  اي ساخته   عجب راه شسه  ! معني بي
  4.كند  و سعدالسلطنه به شدت حمايت ميالسلطان امينمات تمام مراحل كار از اقدا

 اجـازه انحـصار     الـسلطان   امـين با توجه به فصول دهم، يازدهم و دوازدهم امتيازنامـه،           
 بـا قـرار دادن      الـسلطان   امـين . ها و كاروانسراهاي جاده جديد را به دست گرفت          مهمانخانه

انحصار جاده و امكانات رفاهي آن را    چنين مفادي در امتيازنامه، در حقيقت از نظر حقوقي          
 بعد از ساخت كاروانـسراهاي راه جديـد و يـا    السلطان امين. براي خود محفوظ نگاه داشت  

مبلغ اين اجاره با توجـه بـه        . داد  تعمير آنها، ساليانه اين كاروانسراها را به ديگران اجاره مي         
 انحصار مواد غذايي اين 5.بود تومان متفاوت 1300 تا   700نوع كاروانسرا و ايستگاه آن از       

 اجازه داده شده بـود  السلطان اميندر انتهاي امتيازنامه به  .  بود السلطان  امينراه هم در دست     
كه مواد غذايي بين راهي را از شهرهاي تهران و قم كمي گرانتـر بفروشـد ولـي گويـا ايـن                      

                                                            
  . 276صراهنماي جغرافياي تاريخي ايران،  .1
 به سعدالسلطنه در مورد تعمير پلي واقـع در راه قـم و پاسـخ سعدالـسلطنه بـه آن،                     السلطان  امين تلگراف   .2

  . 6102/295 برگ، شماره بازيابي 2ق، 1307
  . 201، ص1 جروزنامه خاطرات عين السلطنه، .3
  . 82، صناصرالدين شاه به قمسفرهاي  .4
  . 204، ص1 جروزنامه خاطرات عين السلطنه،؛ 127ص، )التقديق في سير الطريق(سفرنامه  .5

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي122

ين مواد غـذايي شـكوه      هاي ا   ها بسيار باال بوده است و  بسياري از مسافران از قيمت             قيمت
برداري جاده مطـرح بـود و بـه گـوش            اين انتقادها در همان زمان و از آغاز بهره         1.داشتند
: او معتقد بود. پذيرد ولي وي گراني اجناس را به هيچ وجه نمي      .  نيز رسيده بود   السلطان  امين

خيـره نمـوده و     با اين كه ملزومات مسافرين و عابرين را به فراواني ذ           ...اين دكاكين  كسبه«
نان و بقال بي ادام و عالف        بياند يعني نانواي     اند، هميشه با وجود دارايي هيچ نداشته       انباشته

 امتعـه ارزان را بـه هـر قيمـت كـه      ،فروغ و كاسـبان دروغ  علوفه حيوان تا آن قالبان بي     بي
ـ      در مقابل تمام امتي    2.»خواهند در كميابي بيشتر گران فروشند      رارداد بـه   ازاتي كه در ايـن ق

السلطان داده شد، از وي خواسته شد تا وسائل حمل و نقـل مناسـب در جـاده مـورد                     امين
هاي راه چيزي نگيرد، ابنيـه قـديمي ايـن جـاده را               استفاده قرار گيرد، از دولت بابت هزينه      

  .مورد بازسازي قرار دهد و قيمت اجناس بين راهي براي مسافران مناسب باشد
السلطان در راه جديـد كالـسكه، درشـكه، دليجـان و             نقل، امين  در مورد وسائل حمل و    

 استفاده از وسائل حمـل      3.گاري را مورد استفاده قرار داد كه اكثر آنها ساخت روسيه بودند           
مردم عادي پياده و يا با چهارپايان خـود ايـن   . و نقل بستگي به وضعيت مادي مردم داشت    

رداخت هزينه كمـي داشـتند، از گـاري اسـتفاده        كساني كه توانايي پ   . كردند  مسير را طي مي   
هايي كه بسيار پر سروصدا، كوچك و نا امـن بودنـد و اكثـر مـسافران بـه                     گاري. كردند  مي

 مردم مرفه نيز براي عبور از اين جـاده از كالـسكه و درشـكه                4.كيفيت آن اعتراض داشتند   
   .كردند استفاده مي
مك ميرزا احمدخان آجودان خلوت، مترجم       با ك  السلطان  امين از اتمام جاده جديد،      پس

روسي و فرانسه و تركي استانبولي ناصرالدين شاه، و ميرزا غالمحسين خان اديب، نويسنده              
اي در مورد قوانين حـاكم بـر راه جديـد نگاشـت و بـه امـضاي                   كتابچه سفرنامه قم، كتاب  

                                                            
  . 38ص ،)سفرنامه قم(تاريخ و جغرافياي قم  .1
  . 239ص،  علي آباد نامه يا سفرنامه ذهابيه قم .2
Imperiale m ayantdonne l ordre de me rendre aux Inoes pour . M. S«نامه فرانـسوي  ـــ سـفر   .3

explorer«    ،از تهـران بـه زنجـان      (سـفرنامه قـم     ؛  67م، كتابخانه ملـي ايـران، ص      1898، مولفي ناشناخته( ،
  . 27، صسفرنامه دوراند؛ 583ص

، ترجمه علي ران بعد از انقالب مشروطيت    گشت و گذاري در اي    ،  )1376( برد و هارولد افوستون،      . ال . اف .4
  . 183جانان، ص: اصغر مظهري كرماني، تهران
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 123   بيين و بررسي امتيازنامه راه شوسه تهران به قم در دوره ناصرالدين شاهت

ن از  اسباند تا مسافر  و آن را به صورت اعالن بر ديوارهاي تهران چ          1،ناصرالدين شاه رساند  
  .دروي قوانين اين كتابچه عمل كنن

 فـصل اول در مـورد   2.اين كتابچـه در چهـار فـصل و يـك خاتمـه تنظـيم شـده بـود            
فـصل دوم در    . گفـت هاي واقع در راه تهران به قم و مسافت بين هر يك سخن مي              ايستگاه

ه به تفـضيل زيـر      ك كردباب كرايه و شرايط حركت آالت حمل و نقل و كرايه آنها بحث مي             
  :بود

  هاي فُردار محمل
                 .ر تومان و ده شاهيادرشكه، دو نفر، نفري چه. 1
  .كالسكه، چهار نفر، نفري چهار تومان. 2
  .دليجان، هشت نفر، نفري سه تومان.  3

  هاي بدون فُرمحمل
                   . سه نفر، نفري دو تومان و پنج هزار3،ترمطاس. 1
  . سه نفر، نفري پانزده هزار4،تريگا. 2
  .گاري ده نفر، نفري پنج هزار. 3

ـ  . پردازدها مي فصل سوم به سرعت مسافرت و شرايط توقف در مهمانخانه          رم افصل چه
ها و دادن غرامـت از سـوي مـسافر در           ن بر مهمانخانه  انيز درباره خسارات احتمالي مسافر    

  5.كندچنين شرايطي بحث مي
  

                                                            
  . 53ص، )سفرنامه قم(تاريخ و جغرافياي قم  .1
مجلـه   سفرنامه،،  )1342 (،بهادر نظام ؛  416ص،  ناصرالدين شاه به قم    سفرهاي: نكبراي اطالعات بيشتر     .2

  . 454ـ 459صص ،7 و 6ش، 6س، ماهانه راهنماي كتاب
   . كرد جايي سه نفر را داشت و مسافران را از باران و آفتاب حفظ مي  گنجايش جابهاي كه كالسكه .3
  . نداشتكرد ولي سقف  اي كه سه نفر را حمل مي كالسكه .4
  . 54ـ 59صص،  )سفرنامه قم(تاريخ و جغرافياي قم  .5
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  نتيجه 
م، در دوره ناصــرالدين شــاه بــه 1884/ ق1301راهــي كــه امتيــاز آن در ســال ســاخت 

 144در طول اين جـاده      . م به طول انجاميد   1890/ ق1307السلطان داده شد، تا سال        امين
 و گروه نخبه او بناها و كاروانسراهايي ايجاد كردند كه تا چند سال              السلطان  امينكيلومتري،  

تر و با امنيت بيشتر از اين راه نـسبت            ود و عابرين راحت   مايه آسايش و آرامش مسافران ب     
السلطان  اي نيز نسبت به عملكرد امين       عمدهولي اشكاالت   . كردند  هاي پيش عبور مي     به سال 

 با شكستن سد سـاوه، حجـم آب درياچـه           السلطان  امين. در ساخت اين جاده وجود داشت     
 بـدين ترتيـب مـسافران مجبـور         حوض سلطان را افزايش و باعث نابودي راه قديم شد تا          

از ديگر ايرادات اين جاده هزينه باالي مرمـت و بازسـازي،            . باشند از راه جديد عبور كنند     
نـات رفـاهي راه، سـوء اسـتفاده         گران بودن ماليات راه، عـدم رسـيدگي مناسـب بـه امكا            

 و در   سـازي  جديد، كيفيت پايين جاده   السلطان از موقعيت اراضي خود بر سر راه جاده           امين
با توجه به تمام اوصاف، جاده جديد با توجه به . نهايت گراني اجناس و امتعه بين راهي بود

. تمام مشكالتي كه داشت، در نوع خود در قـرن نـوزدهم در ايـران مناسـب ارزيـابي شـد          
ناصرالدين شاه در تمام مراحل ساخت جاده، از صدراعظم خود به شـدت حمايـت كـرد و                  

هاي هنگفتي براي اتمام اين جـاده در          رارداد هم فراتر گذاشت و بودجه     حتي پا را از مفاد ق     
  . قرار دادالسلطان اميناختيار 

هاي بعد از ساخت، به كمپاني لينچ انگليس اجاره داده شـد و               جاده تهران به قم در سال     
ايجاد كار براي روسـتاييان مـسير تهـران بـه قـم،             . كرد  دولت از درآمدهاي آن استفاده مي     

هاي صنعتي به قم،      رت كبري در آستانه انقالب مشروطيت از اين جاده، انتقال دستگاه          مهاج
ترين دسـتاوردهاي اقتـصادي،       تسريع شدن دسترسي به جنوب و شرق كشور از جمله مهم          

  .اجتماعي، سياسي و فرهنگي راه جديد تهران به قم بود
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 125   بيين و بررسي امتيازنامه راه شوسه تهران به قم در دوره ناصرالدين شاهت

    و مĤخذمنابعفهرست 
  

  :ها و مقاالت كتاب
:  تهران علي آل داوود،  تصحيح سيد دو سفرنامه از جنوب ايران،       ،)1368(،  )به كوشش (،  ود، سيدعلي آل داو ـ  

  .اميركبير
سـيد ابوالفـضل طباطبـايي، بـه كوشـش        ترجمـه سـفرنامه، ،  )1354(ـ ابودلف، مسعربن مهلهـل خزرجـي،        

  .زوار: تهران. مينورسكي
  .1387، پائيز12گلستان هنر، ش ،قمباغ بين راهي علي آباد  ـ ارژمند، فاطمه و وحيد حيدري،

: تصحيح مـسعود گلـزاري، تهـران      ،  )دليل الزائرين (سفرنامه اديب الملك به عتبات      ،  )1364(الملك،   ـ اديب 
  .دادجو

 .ريركبيام: تهران. افشار رجيا مقدمه، خاطراتي  روزنامه). 1350(، اعتمادالسلطنه، محمدحسنـ 

 تعليقات حسين محبوبي اردكاني بر المـĤثر و االثـار، بـه             خ ايران، چهل سال تاري  ). 1380(ـ ـــــــــــ ،    
  .اساطير: كوشش ايرج افشار، تهران

  . كارنگ: تهران، من يا روشن شدن تاريخ صد ساله ايران خاطرات، )1379(، اعظام قدسي، حسنـ 
: يـان، تهـران    به كوشش رسـول جعفر     سفرنامه مكه معظمه،  ،  )1386(ـ افشار رومي، ميرزا عبدالحسين خان،       

  .علم
 ي،به كوشش حسين مدرسي طباطبـاي     ،  )سفرنامه قم (تاريخ و جغرافياي قم     ،  )1335 (،الملك كرماني  افضلـ  
  .وحيد: قم

مدرسـي  بـه كوشـش حـسين       علي آبادنامه يا سفرنامه ذهابيه قم،       ،  )1335( اصغرخان،    السلطان، علي   ـ امين 
  .حكمت: ، قمطباطبايي

، به كوشش ايرج افـشار و محمـد رسـول           روزنامه خاطرات امين لشكر   ،  )1378(ـ امين لشكر، ميرزا امين،      
  .اساطير: درياگشت، تهران

  .نا  بي:، تهرانعلي اصغر سعيدي ترجمه، 1906-1907ايران امروز سفرنامه ، )بي تا (،اوبن، اوژنـ 
  .نا بي: علي اصغر سعيدي، تهران ترجمهسفرنامه، ، )تا بي (،ـ اورسل، ارنست

، ) اقتـصادي ايـران در دوران آغـازين عـصر قاجـار          -تاريخ اجتماعي (سفرنامه  ،  )1371. ( آ .يه، جي اوليوـ  
 . اطالعات: تهران،تصحيح و حواشي غالمرضا ورهرام، محمد طاهر ميرزاترجمه 

  . توس:، تهرانسردادورترجمه ، تذكره جغرافياي تاريخي ايران، )1358(، واسيلي والديميروويچ، بارتولدـ 
  .صفار: ترجمه ذبيح اهللا منصوري، تهران، يك سال در ميان ايرانيان، )1371(، ن، ادوارد گرانويلبراوـ 

 ترجمـه گشت و گذاري در ايران بعد از انقالب مـشروطيت،           ،  )1376(وستون،  . هارولد اف و  . ال. ـ برد، اف  
  .جانان: علي اصغر مظهري كرماني، تهران

  . مركز:، تهرانمجيد جليلوندترجمه ، فتابدر سرزمين آ، )1374( ، بروگش، هينريشـ 
ميـراث  ،  به كوشش سيد جواد بـشيري ،)از زنجان تا قم(سفرنامه قم ،  )1377(،  بشيري زنجاني، سيد احمد   ـ  

  . كتابخانه حضرت آيت اهللا مرعشي نجفي: قم، دفتر نهم، اسالمي ايران
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 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي126

 .هاي ششم و هفتم شماره،  ششم سال، مجله ماهانه راهنماي كتابسفرنامه،، )1342(، بهادر نظامـ 

  .علمي:  ترجمه كاظم عمادي، تهراندر زير آسمان ايران،، )1324(ـ پرنو، موريس، 
 .خوارزمي: كيكاووس جهانداري، تهران ترجمه سفرنامه ايران و ايرانيان،، )1368(ـ پوالك، ياكوب ادوارد، 

 . كاوه:برلن، دي ايرانگنج شايگان يا اوضاع اقتصا، 1335(، جمالزاده، سيد محمدعليـ 

  .امير كبير: ترجمه آبكار مسيحي، به كوشش علي اصغر عمران، تهرانسفرنامه، ، )1379(ـ چريكف، مسيو، 
  .دانشگاه تهران:  به كوشش حافظ فرمانفرمائيان، تهرانسفرنامه،، )1342(ـ حاجي پيرزاده، 

 .طاوس: غالمرضا سميعي، تهرانترجمه ، از خراسان تا بختياري، )1378(، دالماني، هانري رنهـ 

  .كتابفروشي محمدي: آباد محمد ساكي، خرم ترجمه عليسفرنامه، ، )1346 (.آر.  اي،دوراندـ 
  . ني:، تهرانمهران توكليترجمه ، خاطرات سفر ايران، )1378(، روششوار، ژولين دوـ 

  .ترجمه و نشر كتاببنگاه :  ترجمه مهين دخت صبا، تهرانسفرنامه،، )1343 (،ـ ريچارد دز، فرد
  .ني: تصحيح و تحشيه علي اكبر خداپرست، تهرانسفرنامه مكه، ، )1364(الدوله، سلطان محمد،  ـ سيف

تصحيح و  ،  )التدقيق في سير الطريق   ( سفرنامه   ،)1362(،  محمدعلي خان  و   سديدالسلطنه مينايي بندرعباسي  ـ  
 .نشر  به:، تهرانتحشيه احمد اقتداري

ترجمـه عيـسي بهنـام،      ها،    هاي كوچك ميان راه    كاروانسراهاي ايران و ساختمان   ،  )1946(ـ سيرو، ماكسيم،    
  .انجمن فرانسوي شرق شناسي در قاهره: قاهره

  .نو: ترجمه حسين ابوترابيان، تهرانخاطرات، ، )1362(ـ شل، ليدي، 
 ميـراث  ،افـشار بـه كوشـش ايـرج     ، اصفهان، كاشان، قم و طهران  نامه سفر ،)1377(،  صالح ميرزا،  شيرازيـ  

  . كتابخانه حضرت آيت اهللا مرعشي نجفي:، قمدفتر هفتم، اسالمي ايران
 .هاي جيبي  سهامي كتاب:، تهران به كوشش ايرج افشار،خاطرات و اسناد، )1351( ،ظهيرالدولهـ 

 به كوشـش مـسعود سـالور و         السلطنه، اطرات عين روزنامه خ ،  )1374 (،السلطنه سالور، قهرمان ميرزا    ـ عين 
  .اساطير:  تهران،ايرج افشار

 شـركت سـهامي     : آشـتياني، تهـران    عباس اقبـال   ترجمه ،سه سال در دربار ايران    ،  )1351 ( ژرار، ،فووريهـ  
  .انتشارات كتب ايران

 علـي بـن عبـدالملك قمـي، بـه كوشـش           بـن ترجمـه حـسن     تاريخ قم،   ،  )1384( محمد،   بنـ قمي، حسن    
  . زائر: دارالتحقيق آستانه مقدسه، قم

  . سازمان ميراث فرهنگي كشور: تهران،هاي باستان شناسي قمرود بررسي، )1378(، كابلي، ميرعابدينـ 
 . حكمت:قم. مدرسي طباطبايي به كوشش حسين آباد نامه، علي، )1335(ـ كاشاني، محمد كاظم خان، 

يـان، ميـراث     رسـول جعفر    و به كوشـش ايـرج افـشار       سفرنامه قم، ،  )1377(،  السلطنه  نايب ؛كامران ميرزا ـ  
  .اهللا مرعشي نجفي  كتابخانه حضرت آيت: قم،اسالمي ايران؛ دفتر نهم
علمـي و   : ترجمه غالمعلـي وحيـد مازنـدراني، تهـران        ايران و قضيه ايران،     ،  )1349(ـ كرزن، جرج ناتانيل،     

  .فرهنگي
 و ارشـاد    وزارت فرهنـگ  : ، كاروانـسراهاي ايـران، تهـران      )1373 ( كاليس، ـ كياني، محمد يوسف و ولفرام     

 .اسالمي
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  .مركز: ترجمه مجيد جليلوند، تهرانسفرنامه گروته، ، )1369(ـ گروته، هوگو، 
عبدالرضـا هوشـنگ    ترجمه  ،  )م1855ـ  1858سه سال در آسيا     (سفرنامه  ،  )1367(،  گوبينو، ژوزف آرتور  ـ  

  .كتابسرا: ، تهرانمهدوي
  .نا بي: ي، تهرانترجمه بدرالدين كتاب به سوي اصفهان،، )تا بي(ـ لوتي، پير، 

  .دانشگاه تهران: تهران. تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران، )2537(، محبوبي اردكاني، حسينـ 
كتابخانـه، مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس           :  تهران چند امتيازنامه عصر قاجار،   ،  )1380(ـ محدث، ميرهاشم،    

  .شوراي اسالمي
  . حكمت: قم،اي تاريخي ايراناهنماي جغرافير، )1335(، مدرسي طباطبايي، حسينـ 
  . زوار:تهران، )تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه(شرح زندگاني من ، )1384(، مستوفي، عبداهللاـ 
 تاريخ  :تهران،  هايي از زندگي خصوصي ناصرالدين شاه      يادداشت،  )1372(،  علي خان  دوست،  الممالكمعيرـ  

  .ايران
دفتـر  ،  ميراث اسـالمي ايـران    ،   به كوشش حسين متقي    ،سفرنامه قم  ،)1377(،  خان قليالسلطان، جعفر  معينـ  
  . كتابخانه حضرت آيت اهللا مرعشي نجفي:قم، نهم

يها، ضـ قا، به كوشـش فاطمـه       ) ق 1309ـ1266 (سفرهاي ناصرالدين شاه به قم    ،  )1381(ـ ناصرالدين شاه،    
 .سازمان اسناد ملي ايران: تهران

 بـه اهتمـام محمـد گلـبن،         ،)تحفه الفقراء (گزارش كوير؛   ،  )1366(ان،  ، ميرزا علي خ   )صفاءالسلطنه(ـ نائيني   
  .اطالعات: تهران

  .نا بي: ، تهرانبه كوشش محمد دبير سياقي ،سفرنامه خوزستان، )1363(، الملك، حاج عبدالغفار نجمـ 
جلـه  ، بـه كوشـش ايـرج افـشار، م         13 ج سفرنامه تهران به شيراز،   ،  )1344(الملك، عبدالوهاب خان،     ـ نظام 

  .فرهنگ ايران زمين
  .دانشگاه تهران: ترجمه سيمين سميعي، تهرانزير آسمان ايران، ، )2536(ـ نوردن، هرمان، 

امير هوشنگ اميني،    ترجمهروزنامه سفر هيئت سرجان ملكم به دربار ايران،         ،  )1363(ـ هالينگبري، ويليام،    
  .كتاب سرا: تهران

ترجمه فتحعلي خواجـه    شي دروغين در خانات آسياي ميانه،       سياحت دروي ،  )1370(ـ وامبري، آرمينيوس،    
  .علمي و فرهنگي: نوريان، تهران

  .فرزان:  ترجمه مهران توكلي، تهرانمسافر تهران،، )1375(ـ وست، ويتا سكويل، 
دوفـصلنامه  ،  »تعمير و توسعه راه تهران قم در دوران قاجـار         « و صباح قنبري كالشي،      مهدي،  وزين افضل ـ  

  .1390، پاييز و زمستان2، ش1اريخ اجتماعي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ستحقيقات ت
  .اقبال: ترجمه غالمحسين قراگوزلو، تهرانايران در يك قرن پيش، ، )1368. (جي. ـ ويلز، سي

  
   :نسخه خطي

بـه  . »قانون تـسهيل سـاختن طـرق و شـوارع         «نسخه خطي   ).  قمري 1307(،  اعتمادالسلطنه، محمدحسن ـ  
  .كتابخانه مركزي دانشگاه تهران. 110215شماره 
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، »Imperiale m ayantdonne l ordre de me rendre aux Inoes pour explorer.M.S« سـفرنامه فرانـسوي  ـ 
 .م، كتابخانه ملي ايران1898مولفي ناشناخته، 

  
   :اسناد

  :ـ آرشيو سازمان اسناد ملي ايران
  . برگ16، 240007597ق، شماره مدرك 1331، »ت ماليات راهاعتراض مردم قم در زمينه پرداخ«
  .برگ2، 240021657ق، شماره مدرك 1301، »ـ قمبليط حق عبور راه تهران «
، » به سعدالسلطنه در مورد تعمير پلي واقـع در راه قـم و پاسـخ سعدالـسلطنه بـه آن                    السلطان  امينتلگراف  «

  . برگ2، 6102/295ق، شماره بازيابي 1307
ست وزير علوم از اعتضادالدوله مبني بر پرداخـت بـدهي و ارسـال صـورت بـرآورد مخـارج پـل                      درخوا«

  . برگ1، 295001370ق، شماره مدرك، 1296، »رودخانه شور
، ق1301 ،»الـسلطان   واگذاري امتياز خط راه شوسه از دروازه شهر دارالخالفه تا دروازه شهر قم بـه امـين                «

  . صفحه10رگ،  ب6، 295/7176شماره بازيابي مدرك 
  

  :روزنامه
  .554، شماره 1301 ذي القعده 27روزنامه ايران، 

  .535ق، شماره 1301 ربيع االول 24، ـ ــــــــ 
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ماكـسيم سـيرو،    (هاي قديم و جديد تهـران بـه قـم و كاروانـسراهاي بـين راه                   تصوير راه  ـ1 شماره   تصوير
  )9م، ص 1949
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