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  مقدمه .1
جغرافياي تاريخي وجود دارد اما تـا  مباحث مربوط به تاريخ جمعيت ايران، عمدتاً در منابع 

پيش از آثار جهانگردان غربي در قرون نهم و دهم هجري، اين مباحث در منابع جغرافيـايي  
كم اهميت و گاه اغراق آميز بود. آمار جمعيتي شهر قم در منابع جهانگردان غربـي در دوره  

ـ  ه علـت جـدي شـدن    صفويه و قاجار مورد توجه قرار گرفت اما از زمان ناصرالدين شاه ب
سياست هاي تمركز گرايانه حكومت و به تبع آن اهميت يافتن مباحـث ماليـاتي، موضـوع    
برآورد جمعيت كل كشور نيز مورد توجه رجال دولتي قرار گرفت. به اين ترتيب در زمـان  
حكومت ناصرالدين شاه، چندين كتابچه نفوس جمعيت درباره شهر قم نوشته شـد و ايـن   

اطالعات مهمي را در اختيار پژوهشگران قرار مي دهد كه تا به حـال  بـه   آمارهاي جمعيتي 
. بــه طــور كلــي دربــاره مباحــث صــورت مســتقل و دقيــق بــه آن پرداختــه نشــده اســت

درآمـدي بـر   « شناسي تاريخي دوره قاجار تنها اثـر سـيروس سـعدونيان بـا عنـوان      جمعيت
تـاب  بـه پيشـينه و فهرسـت     است كه اين ك» شناسي تاريخي ايران در عصر قاجار جمعيت

هاي انجام شده در عصر قاجار اشاره دارد و درباره موضوع جمعيـت شـهر قـم،     سرشماري
بـه  » تاريخنگاري قم در دوره ناصري«جان گرني، به اختصار در مقاله اي ارزشمند با عنوان 

بحث پرداخته است. تحقيق حاضر براساس سرشماري هاي اشـخاص دولتـي دوره قاجـار    
ق محمد تقي ارباب و دو اثر ديگر  1285رفته است. به اين ترتيب كتابچه سياقيه صورت گ

منتشرشده ارباب در كتاب قم نامه و تاريخ دارااليمان قم و همچنين كتاب سـفرنامه افضـل   
الملك مورد استناد تحليلي عمده ي اين پژوهش است. در اين ميان، كتابچـه خطـي سـياق    

نحصر به فرد است و براي تحليل و بررسي آن الزم بود ق به لحاظ جمعيت شناسي م1285
ابتدا به صورت صحيح خوانده شود و پس از آن تحليـل و توصـيف دقيقـي از چگـونگي     
وضعيت جمعيتي شهر و روستاهاي قم صورت گيرد. با توجه به داده هاي آماري اين نسخه 

ي جهـانگردان غـرب   خطي و ديگر منابع ذكر شده، آمار جمعيتي قم با برآوردهـاي جمعيتـ  
تفاوت دارد.  براساس سرشماري هاي دولتي، شهر قم در دوره  قاجاريـه بـه خصـوص در    
دوره ناصري مورد توجه جدي قرار گرفت و در اين دوره با وجود قحطـي و خشكسـالي،   

  افزايش جمعيت نسبتاً روند پر شتابي داشت.
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 قاجاريهتحوالت جمعيتي قم از آغاز تا پيش از حكومت  .2
و در قـرون   ) 34:  1388حسن قمـي،  شهر قم از زمان حكومت ساسانيان شكل گرفته بود(

حفر قنات هـاي فـراوان، باغهـا و مـزارع حاصـلخيزي       نخستين اسالمي اين شهر به واسطه
و بــه طــور كلــي طبــق )   473،  2: ج 1369؛اشــپولر ،   166:  1340اصــطخري،  داشــت(

؛  226: 1370(قدامـه،  تا اوايل قرون اسالمي شهري آباد بود  گزارشات سفرنامه نويسان، قم
). در واقع اين شرايط اقليمي همراه با شرايط مـذهبي و سياسـي،    112:  1366ابن حوقل ، 

يـا   200شهر قم را پرجمعيت كرده بود به طوريكه گفته مي شود در اين شهر تنهـا حـدود   
هر چند اين رقم اغراق آميـز بـه    ). 111:  1349فيض، هزار محدث سكونت داشتند ( 300

نظر مي رسد اما شهر قم در قرن هاي چهارم و پنجم از مراكز تشيع و جزو شهرهاي بزرگ 
هزار نفر جمعيت داشته  100محسوب مي شد و هر يك از شهرهاي بزرگ حداقل بيش از 

ـ      ). در واقع  22:  1371است(ونا،  ه آمار جمعيتي شهر قـم در قـرن چهـارم هجـري فقـط ب
توجه به جمعيتي دويست هزار نفري . به اين ترتيب كه با صورت كلي قابل تشخيص است

درصـد از وسـعت اصـفهان     25شهر اصفهان؛ ارزيابي تعداد جمعيت شهر قـم بـه حـداقل    
). در قرون پنجم و ششـم همزمـان بـا حكومـت      Drechsler :1999  ،345(محتمل تر است

در تمام دوران حكومت . در واقع شهر قم وجود داردمطالب بسيار اندكي درباره سلجوقيان، 
و بـه نظـر    آلب ارسالن و ملكشاه سلجوقي هيچ اطالعـاتي از شـهر قـم در دسـت نيسـت     

رسد اين دوري از كانون توجه و فقدان اطالعات در اين دوره زماني، در كل تاثير مثبتي  مي
باشند خبري نيست اما پـس از  داشته است، چرا كه الاقل از اعمال ويرانگرانه كه متوجه قم 

كـه   مرگ ملكشاه سلجوقي، شهر قم، يك طرف درگيري بـين شـاهزادگان سـلجوقي بـود    
توانست به ساخت شهري آسيب رسانده باشد. به هرشـكل در قـرن هفـتم بـا حملـه و       مي

كشتار فراواني كه توسط مغوالن صورت گرفت، قم شهري كـم جمعيـت شـد (كمبـريج ،     
مين علت در مناطق ويران شده كمتر از يك دهـم منـاطق كشـاورزي    به ه). 463/ 5: 1366

براي امور كشاورزي مورد استفاده قرار گرفت كه در نتيجه به تراكم جمعيت بسـيار كـم در   
هاي سنگيني  اني). از نظر معماري شهري نيز وير Drechsler   ،1999  ،234قم منتج گرديد (

همـان :  (به طور كامل از بـين رفتـه بـوده باشـند     به شهر تحميل شد، اما سكنه آن نبايستي 
). به هر شكل تا  قرن هشتم به گفته حمداهللا مستوفي هنوز اكثر شهر قـم خـراب بـود    312

در اواخر اين قرن با وجود حمله تيمور به مركز ايران، شهر قـم   اما)  74:  1336مستوفي ، (
در نتيجـه جمعيـت خـودش را    ). 22:  1350( مدرسي طباطبايي ، مورد هجوم قرار نگرفت
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كه نشان مي داد قـم   حفظ كرد و تا اواخر قرن نهم، بيست هزار خانه در شهر وجود داشت
  . ) 6:  1384(صاحبي ، به شهري بزرگ و پرجمعيت تبديل شده بود 

در دوره حكومت صفويه، عمده جهانگردان غربي، قم را شـهري بـزرگ و يـا حـداقل     
هزار خانه و بـيش از صـد هـزار نفـر      20تا  15نه هاي آن را متوسط دانسته اند و تعداد خا

از نظر جهانگردان دوره صفوي شهر قـم بـازار پررونقـي داشـته و      اند. جمعيت تخمين زده
مركز تجاري مهمي به شمار مي رفت اما حمله افغانها و جنگ داخلي پـس از مـرگ نـادر،    

گفته اوليويه فرانسوي تعـداد  موجب خرابي و مهاجرت وسيع مردم قم شد به طوري كه به 
(انصـاري  نفر دانسـته اسـت    300خانه هاي آن حدود پنجاه خانه و جمعيت شهر را حدود 

. البته اين كاهش جمعيت مختص شهر قم نبود بلكه كل جمعيت ايران ) 386:  1392قمي ،
چهل را در برمي گرفت. بنا بر ارزيابي جهانگردان غربي در دوره صفويه جمعيت ايران بين 

ميليون نفر تا دويست ميليون نفر بود هرچند سرجان ملكم ده ميليون نفر را  واقع بينانـه تـر   
مي داند و وي جمعيت ايران در اوايل حكومت قاجار را شش ميليون نفر حدس زده است 

(كمبريج، لمبتون،  كه به هر شكل نشان دهنده كاهش جمعيت بعد از حكومت صفويه است.
1389  :445  (  
  

  تحوالت جمعيت شهري قم در عصر ناصرالدين شاه . 3
بعد از پايان جنگهاي داخلي در دوره افشاريه و زنديه و برآمدن حكومت قاجاريـه، ثبـات    

نسبي در كشور ايجاد گرديد و روند تند كاهش جمعيت متوقف شد و  از اين به بعد، شهر 
ان به قم بـه جهـت جايگـاه    قم مورد توجه حاكمان قرار گرفت. يكي از علل توجه پادشاه
هزار تومان صرف تعمير  200مذهبي و زيارتي اين شهر بود. در اين رابطه فتحعليشاه حدود 

و مرمت ساختمان هاي عمومي و مذهبي كرد. پادشاهان  قاجاري از ميان شهرهاي مـذهبي  
 اكثراً شهر قم را براي زيارت انتخاب مي كردند زيـرا مشـهد و عتبـات عاليـات بـه لحـاظ      
مسافت دور از پايتخت بودند و ممكن بود مسافرت بدانجا نتايج ناگواري سياسي همچـون  
شورش هاي داخلي به وجود آورد. همچنين شهر قم ضمن نزديكي به پايتخت، اين امتيـاز  

: 1361را داشت كه مدفن اغلب امرا و شاهزادگان سلسله صفوي و قاجار نيز بود (پوالك ، 
ئم اهميت سياسي اقتصادي قم داشتن ضـرابخانه بـود( كمبـريج ،    ). يكي ديگر از عال 231

ق. به صورت نقـدي و  1251). عايدات دولت از شهر قم نيز درسال  561:  1389لمبتون ، 
هزار تومان بود كه رقم قابل توجهي بود هر چنـد عايـدات شـهر قـم در سـال       22جنسي  
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وند نزولي پيدا كرد و به پـانزده  ق. در زمان ناصرالدين شاه برخالف شهرهاي ديگر ر 1285
). با وجـود كـاهش درآمـدهاي دولتـي در     568و  571: 1388هزار تومان رسيد (عيسوي ، 

دوره ناصرالدين شاه هزينه هاي عمراني مانند تعمير كاروانسرا، سد، پل و كشـيدن چنـدين   
كـرزن  ( جاده بين قم و تهران انجام مي شد كه نشان دهنده توجه حكومت به اين شهر بـود 

به طور مثال با بررسي ساخت آب انبار ها ).  1282:   1368اعتماد السلطنه ،  ؛ 120:  1347،
ن فتحعليشـاه تـا ناصـرالدين شـاه     در شهر قم مي توان به توجه حكومتهاي قاجاريه از زمـا 

برد كه مساله ساخت بناهاي عام المنفعه در جهت رفاه عمومي به تبع در افزايش جمعيت  پي
  موثر بوده است.شهري 

  

  
  هاي حكومتي قاجار انبارهاي شهر قم در دوره آبساخت . 1نمودار 

  ماخذ: مجموعه ناصري، تاريخ دارااليمان قم، تحفه الفاطميين في ذكر احوال قم و القميين 

بنابراين با توجه به اهميت شهر قم در زمان ناصرالدين شاه و هزينه هايي كه حكومـت  
مي داد، بحث درآمدهاي مالياتي براي حكومت ضروري بود.تا پيش از  در اين راستاي انجام

ها به چه شكلي  نيست كه سرشماري نفوس توسط دولت حكومت ناصرالدين شاه مشخص
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انجام مي شد ولي به طور كلي جمعيت هر شهري به خاطر مباحث مالياتي مهم بـوده و در  
وب مي شد. به نظر مي رسد اولين واقع محاسبه مقدار اخذ ماليات به نوعي سرشماري محس

سرشماري و يا احصائيه به شيوه جديد در زمان صدارت ميرزا آقا خان نوري در شهر تهران 
ق. صورت گرفت و پـس از آن بـا نظـر مشـورتي مصـلحت خانـه دولتـي،         1269به سال 

دستورالعمل احصاي نفوس نوشته شد ولي به غير از سرشماري نفوس شهر خوي در سال 
   ). 45 -  35:  1379سعدونديان ،  . به اجرا در نيامد. (ق1277

با روي كار آمدن ميرزا حسين خان سپهساالر به عنوان صدراعظم ناصرالدين شـاه، بـار   
» مجموعه ناصـري «ديگر بحث سرشماري پيگيري و اجرا شد. اين سرشماري سراسري در 

قم است. در واقع درباره كاخ گلستان آمده است كه جلد اول آن مربوط به سرشماري شهر 
جمعيت شهر قم در دوره ناصري دو منبع رسمي و غير رسمي وجود دارد. منابع غير رسمي 
همان سفرنامه هاي جهانگردان خارجي است و منابع رسـمي شـامل كتابچـه هـاي نفـوس      

قم در دهه  نوشته شده توسط مستوفيان دوره ناصري است. از نگاه جهانگردان خارجي شهر
 12خانوار داشته است و جمعيت قم را حدود  2000تا  1700مت قاجاريه حدود اول حكو

و همچنـين بـه گفتـه جهـانگرد      ) 559: 1389تـاريخ كمبـريج ،   هزار نفر تخمين زده اند ( 
هزار نفر ذكر مي كنـد و   10ق. جمعيت قم را  حدود  1276ديگري به نام بروگش در سال 

هزار نفـر  12تا  10معيت اين شهر را همچنان بين ق. ج 1304با سفر دومش به قم در سال 
ق. را  1289مي داند و جهانگرد ديگري به نام هانري رنه ماد آلماني جمعيت قـم در سـال   

). اين  227:  1384قمري هفت هزار نفر مي داند( صاحبي،  1302چهار هزار نفر و در سال 
هـاي دولتـي نفـوس جمعيـت     آمار ارائه شده از سوي جهانگردان خارجي با آمـار كتابچـه   

مطابقت ندارد و با بررسي آمار جمعيتي مستوفيان دولتي مي توان بـه آمـار دقيـق جمعيـت     
  پي برد.  شهر

ق. نخستين سرشماري موجـود  1285به سال » اعداد نفوس اهالي دارااليمان قم«كتابچه 
خانه بـه  در مجموعه ناصري، مهمترين گزارش مربوط به قم است زيرا جزئيات سرشماري 

نويسنده اين رساله را به طـور قطـع    ). 88، 2: ج 1380جان گرني  خانه شهر را در بردارد (
نمي توان شناسايي كرد ولي به احتمال فراوان، محمد تقي ارباب است كه نـامش در خـود   
كتابچه چندين بار به عنوان ميراب قنات ناصري و مالك باغ و مـزارع آمـده اسـت. اربـاب     

اده اعياني قمي بود و همه عمر خويش را صرف تهيه آمار، بـرآورد ماليـات،   عضو يك خانو
تقسيم محصوالت، نظارت بر تقسيم آب و مرمت قنات هاي قم كرد. او اطالعات منحصـر  
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به فردي درباره اوضاع كشاورزي و آبياري در قم داشت و هنگامي كه حكومت مركزي يـا  
تند كه مبتني بر آمار و بررسي هاي تازه باشد، به كارگزاران محلي به اطالعات دقيق نياز داش

بچه سياقي در ابتدا محله به ) اين كتا 69محمد تقي بيگ ارباب متوسل مي شدند. (همان :  
هـاي   رد و زن و دختر و پسر و سپس خانـه خانه هاي مسكوني شهر را با ذكر تعداد م محله

بـاب خانـه     3716شـماري  طوايف و بلوكات قم را سرشماري كرده است. طبـق ايـن سر  
كـه كـل آن برابـر بـا      1باب خانه در بلوك قمـرود   222باب خانه طوايف و   744درشهر، 

باب خانه مي شود و در كل جمعيت قم اعم از شهر و روستا طبق  ايـن سرشـماري    4482
 10نفر است. در كتابچه تنها به اسامي صاحبان خانه هـا اشـاره شـده كـه در واقـع       44188

جمعيت شهري و روستايي قم را شامل مي شود كـه عمـدتاً شـهري محسـوب      درصد كل
نفـر از نـام    381نفر مـي شـود    4482شوند. با بررسي اين جامعه آماري ده درصدي كه  مي

؛ »مال « نفر با پيشوند  313؛  » حاجي « نفر با پيشوند  397؛ » استاد« اهالي شهري با پيشوند
 119نفر با پيشـوند مشـهدي    90، »كرباليي«نفر با پيشوند  204؛ » سيد«نفر با پيشوند  321

» شـيخ «نفـر بـا پيشـوند     51و » باغبـان «يـا  » بذرگر«نفر با پسوند  78؛ »رئيس«پيشوندنفر با 
شناخته مي شدند. از اين ميان ظاهراً كساني كه لقب شيخ و مال داشتند، جمعيـت بـا سـواد    

ه ها را تشكيل مـي داد و كسـاني   شهر محسوب مي شدند كه حدود هفت درصد صاحبخان
كه حاجي و يا كرباليي بودند از وضعيت نسبتاً خوب اقتصادي آن خانواده حكايت مي كرد 

داشتند » رئيس«درصد جمعيت صاحب خانه ها را شامل مي شد. كساني هم كه لقب  12كه 
ابان نيز جزو جمعيت ثروتمند محسوب مي شدند چرا كه لقب رئيس متعلق به مالكين و ارب

نيز بيانگر جمعيت پيشه وري شهر بود. در شهر قم به كسـاني  »استاد «و مباشرين بود. لقب 
كه به پيشه هاي مسگري، خبازي، بنايي، عالفي، سلماني، پـاالن دوزي، خيـاطي، حمـامي،    
كاله دوزي، نمدمالي، حدادي، آجر پزي، سنگكاري، پينـه گـري، كفاشـي، كاسـه گـري و      

، استاد گفته مي شد. شهر قم حتي در بعضي از اين پيشه هـا ماننـد   گري مشغول بودند مقني
) و در زمـان قاجاريـه   21:  1284ظروف سازي از دوره صـفويه مشـهور بـود( صـاحبي ،     

). به گفتـه    1398، 2: ج 1372كارخانه بلورسازي در قم وجود داشت (روزنامه عليه ايران ،
وري ساخت قم و شـيراز از همـه جـا بهتـر     لوازم بل« پوالك، پزشك دربار ناصرالدين شاه 

است و كوزه قمي به خصوص از نظر شكل هاي دلپـذير و سـليقه خـوش از همـه ممتـاز      
) و  388:  1361(پـوالك،  پوالك همچنين صابون قم را ارزان و خوب دانسته است ». است

د وجـو » صـابونيها «امروزه نيز در اطراف مسجد جامع شهر كوچه اي قديمي به نام كوچـه  



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان تمفهسال  ،اجتماعي و اقتصادي نامة تاريخ پژوهش   62

بودنـد. بـه نظـر    » معمـار «و يـا  » بنا«مشهور به  نفر از صاحب خانه ها 70ر شهر قم دارد. د
رسد با توجه به بقاع متبركه فراوان در قم، نياز به بنايان ماهري در شهر وجود داشـته تـا    مي

تعمير و بازسازي آنها به خوبي صورت گيرد. فنون معماري قم امتيازاتي داشت چنانكه اكثر 
) ميناكاري يكي  106، 1: ج 1349( فيض، تاريخي ايران، كار معماران و بنايان قمي بودآثار 

( روششـوا ،  .رفـت  در بقاع متبركه فراوان بـه كـارمي   از هنر هايي بود كه توسط بنايان قمي
1378  :198 – 199 ( .  

. در با بررسي آماري صاحب خانه ها مي توان به اسامي پركاربرد در اين شهر نيز پي برد
شهر قم به دليل فضاي كامالً مذهبي، عمدتاً از اسـامي اسـالمي بـراي نامگـذاري فرزنـدان      

از » حسين« و » محمد«، »علي «استفاده مي شد و اسم هاي ايراني به ندرت به كار مي رفت. 
،  828نام هاي پر طرفدار و رايج در شهر قم بود كه با پسـوند و پيشـوندهايش بـه ترتيـب     

شده است. پس از آن به ترتيب  ار دراين جامعه آماري صاحب خانه ها تكرارب 430و  623
هـاي   نام از» جعفر«و » ابراهيم« ،»اسماعيل « ،» عباس«، » مهدي«، »رضا « ، » حسن« هاي نام

كـار   ر قـم بسـيار فـراوان بـه    متداول بود و در ميان نام جعفر از قـرون نخسـتين اسـالمي د   
، »اسـفنديار «، »سـهراب «، »بهـرام «نامهـاي ايرانـي ماننـد    )   403: 1369اشـپولر ،   .(رفت مي

به ندرت به كار مي رفت و آنها نيز عمدتاً در بين طوايـف خـارج از   »  طهماسب« ، »فرهاد«
  شهر كه ريشه  كردي داشتند، استفاده مي شد. 

طبق تقسيم بندي اين كتابچه محالت قم به يازده محله تقسيم مي شد. در واقع با رونـد  
مسير سرشماري توسط نويسنده، مي توان به ترتيب جغرافيايي محالت نيز پي بـرد. اولـين   

هـاي   محلـه محله اي كه مورد سرشماري قـرار گرفتـه، محلـه آسـتانه اسـت و پـس از آن       
محله «، »باغ پنبه «، »موسويان و دولتخانه «، »سيدان« ،» چهار مردان«، » الونديه«، »عشقعلي «

مورد سرشماري قرار گرفته انـد.  » سنگبند«و » ميان شهر«، » مسجد جامع ميدان«، »عربستان 
رسد سرشماري محله هاي قم در سه مرحله انجام شده است. مرحله اول از محله  به نظر مي

و تا محله دولتخانه بـه اتمـام    آستانه كه حرم حضرت معصومه (س) در آن قرار دارد، آغاز
سر محله باغ پنبه آغاز تا محله ميان شهر كه در واقع بـه  رسد و در مرحله دوم دوباره از  مي

يابد.  است خاتمه مي» درخت پير «محله   نوعي در وسط شهر آن زمان قرار داشته كه همان
در مرحله آخر محله سنگ بند كه بعد از محله چهار مردان اسـت و آخـر شـهر محسـوب     

تيـب محلـه الونديـه و    شده سرشماري شده است. طبـق اعـالم ايـن سرشـماري بـه تر      مي
  ترين بوده است.  ت ترين و محله باغ پنبه كم جمعيتچهارمردان پرجمعي
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  . جمعيت تفكيك شده محله هاي شهر قم2نمودار 

  ماخذ: مجموعه ناصري ارباب

 34نامي بوده كه در خانـه اش  » آقا سيد حسين«يت ترين خانوار در قم متعلق به پرجمع
نفـره   22نفـر و  27نفره،  30نفره،  31در قم خانوار هاي  نفر سكونت داشته است. همچنين

وجود داشت و متوسط تعداد هر خانوار در شهر قم شش نفـر بـود. خـانواده محمـد تقـي      
و جناب ميرزا  ) 18،  1295ارباب ، نفره بود ( 7ارباب، نويسنده احتمالي اين سرشماري نيز 

شود خانـه وي همـان مدرسـه    ، متولي باشي حرم حضرت معصومه (س) كه گفته ميحسين
)  3- 1نفره بود و خدام حرم عمدتاً در محله آستانه ( همـان ،   15آيت اهللا گلپايگاني است، 

  ). 34و علماي بزرگ قم نيز در محله مسجد ميدان جامع سكونت داشتند ( همان : 
براي بررسي تحوالت و تغييرات جمعيتي شهر و روستايي قـم در دوره ناصـري، بايـد    

ق. را با منابع دولتـي سـالهاي بعـدي مقايسـه كـرد. نخسـتين و        1285دولتي سال  گزارش
ق. در مجموعـه ناصـري    1285مهمترين كتابچه مدون و دقيق سرشماري مربوط بـه سـال   

است. جلد اول اين مجموعه متعلق به شهر قم به دستور سيد مهدي، حكمران شـهر قـم و   
شته شده است. دومين كتابچـه سرشـماري   توسط محمد تقي ارباب ميراب قنات ناصري نو

بـه  »  تاريخ دارااليمان قـم «ق. نيز توسط ارباب نوشته شد كه به عنوان كتاب 1295در سال 
ق. محمـدتقي   1296كوشش مدرسي طباطبايي چاپ شده است. يكسال بعد نيز بـه سـال   
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غالت حاالت و امالك و مس«و » طوايف و ايالت«ارباب اثري ديگر نوشت كه در دو بخش 
چهـارمين كتـاب بـا عنـوان كتابچـه       2در مجموعه ناصري آمده است.» و قنوات و بلوكات 

نوشـته شـده    1305 – 1304نوشته افضل الملك به سـال  » تفصيل و حاالت دارااليمان قم«
دارد  كه در اين سفرنامه » سفرنامه قم « است. افضل الملك به غير از اين، كتابي موسوم به 

ق. را آورده است. براساس كتابچه نفـوس  1309ر قم را مربوط به سال مباحث جمعيتي شه
نفر است. بـه ايـن    44188ق. جمعيت شهر قم و توابع آن  1285محمد تقي ارباب در سال

نفـر   11492و  نفـر آن مـردان    11086نفر كه   22578ترتيب كه جمعيت مركزي شهر قم  
خانه بـرآورد شـده اسـت     3716هر قم نيز زنان را در بر مي گيرد و خانه ها و بيوتات در ش

در كتــاب  1285امــا محمــد تقــي اربـاب دربــاره سرشــماري ســال   ). 1:  1285اربـاب ،  (
نفر بـوده اسـت (اربـاب ،     25382به قدر  1285مي گويد تعداد نفوس در سال  3دارااليمان

 1285 )  كه حدود سه هزار نفر بيشتر از تعـداد نفـوس در كتابچـه سـال     30و  29:  1295
اثر اربـاب   1285است كه همين مطلب اين احتمال را تقويت مي كند كه شايد كتابچه سال 

نباشد و يا آنكه با اين مطلب خواسته آن را تصحيح كند. اما روايت افضـل الملـك دربـاره    
هزار نفر بوده و ايـالت و دهـات آن را    24ق. حدود  1288جمعيت قم قبل از قحطي سال 

هر شكل ايـن آمارهـا نشـان     ). به 97:  1384افضل الملك،  ر مي داند (هزار نف  20حدود 
ق. تقريبـاً بـا    1276جمعيت شهر قم به نسبت سال  1288دهد كه تا قبل از قحطي سال  مي

قحطـي و خشكسـالي وحشـتناكي     1288درصدي روبرو بوده است اما در سال  60افزايش 
محمـد تقـي اربـاب نيـز      4له شهر قم شد.منجر به مرگ و مير در اكثر شهرهاي ايران از جم

  :مي نويسددرباره قحطي و وضعيت نفوس شهر قم 
قحطي و گراني اتفاق افتاد در دو ساله بلكه سه ساله هشـتاد و هفـت تـا يـك هـزار و      
دويست، هشتاد و نه كه اغلب و اكثر مردم از جوع جان دادند و نان نيافتند دوباره حكم 

هزار و دويست و نود و يك عـدد نفـوس اهـل شـهر      به تعداد نفوس شد در سنه يك
هزار نفر. از آن جمله عدد بيوتات قـم چهـار    11چهارده هزار  نفر بود و اهل بلوكات 

ه بود كه تمام اهل آن هزار خانه مي شد بعد از گراني به قدر هزار خانه بي صاحب ماند
  ) 30، 29: 1295( ارباب، مرده بودند.

هـزار نفـر باشـد؛     25ر جمعيت شهر قم پيش از قحطي تقريباً با توجه به اين مطالب اگ
درصد كاهش پيدا كرده است. با اين حال پس از  30ق. حدود 1291پس از قحطي در سال 

دوران قحطي، جمعيت شهر رونـد افزايشـي پيـدا مـي كنـد و يكـي از علـل آن اقـدامات         
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زام ميرزا ابوالحسن طبيب ناصرالدين شاه جهت جلوگيري از سرايت بيماري مرگبار وبا و اع
)در 2/1140ق. بود. ( روزنامه عليـه ايـران :   1291جهت ايجاد وضع قرانتين در قم در سال 

بـروز قحطـي و شـيوع     واقع همواره يكي از علـل كـاهش جمعيـت در زمانهـاي پيشـين،     
).يكـي ديگـر از علـل افـزايش جمعيـت      445هاي واگيردار بود (كمبريج ،همـان :    بيماري

ند مهاجرت جمعيت ايلي كوچ نشين جهت يكجانشيني در شهرقم بود. ( نمودار شهري، رو
ق. جمعيت 1305) بنابراين جمعيت شهري رو به افزايش نهاد به طوريكه در سال  3شماره 

ق. هنـوز جمعيـت و   1285نفر برآورد گرديـد. هـر چنـد در مقايسـه بـا سـال        19750قم 
نرسـيده   1285كاروانسراها به اندازه سـال  مستغالت شهري مانند  طواحين و يخچال ها و 

 35به  1309) اما روند افزايش جمعيت ادامه داشت و تا  سال  92،  91:  1295بود (ارباب، 
  ). 97:  1384هزار نفر افزايش يافت (افضل الملك ، 

  
  تحوالت جمعيت دهقاني و ايالتي قم در حكومت ناصرالدين شاه  .4

م در دوره قاجاريه نيز مانند جمعيت شهري بود. البته الزم فراز و نشيب جمعيت روستايي ق
به ذكر است كه جمعيت روستايي شهر قم در دوره قاجار به  نسبت قرنهاي چهارم و پنجم 

وستا در قم وجـود داشـته اسـت كـه     ر 365بسيار كاهش پيدا كرده بود زيرا در قرن چهارم 
تا كاهش پيدا كرده است كـه كـاهش   تدريج تا زمان حكومت ناصرالدين شاه به سي روس به

به هر شـكل بـا مقايسـه    )  . 204صفي الدين قمي ، بي تا : درصدي را نشان مي دهد. ( 90
طبـق   7ق. 1309ق. و  12966،  5ق. 1285سرشماري سي روستاي  قم در سال هاي قمري 

ق. در مقايسـه  1296نشان داده مي شود كه عمده ي روستاهاي قم در سال  4نمودار شماره 
ق. با وجود افزايش جمعيت 1309ق. با كاهش جمعيت روبرو بوده و  تا سال 1285با سال 

نرسيد اما جمعيت طوايـف ايالتـي كـه خـارج از شـهر       1285هنوز به اندازه جمعيت سال 
  كنيم.  كه به آن اشاره مي ه اي ديگر بودزندگي مي كردند؛ به گون
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  . جمعيت روستايي قم3نمودار 

  قم نامه، سفرنامه افضل الملك. ،ماخذ: مجموعه ناصري

ــال      ــعدوند در س ــه و س ــزرگ زندي ــه ب ــت طايف ــه جمعي ــا مقايس ــاي  ب ق.، 1285ه
سـال  شود كه جمعيت آنها در  مشخص مي 4ق.  با توجه به نمودار شماره 1296و8ق.1295
افزايش تقريباً ده درصدي داشته اما يك سال بعد از آن يعني  1285در مقايسه با سال  1295

درصدي داشته است كه ايـن   50ناگهان كاهش تقريباٌ  1295به نسبت سال   1296در سال  
كاهش جمعيت حكايت از روند تند شهرنشيني يا كوچ آنهـا بـه منـاطق ديگـر دارد . البتـه      

ق . جزو شهر شدند به همـين   1296يني و عبدالملكي و خلج در سال جمعيت طوايف گاي
دليل در نمودار پايين مشخص نيستند. اين روند شهرنشيني ايالت قم به طور كلي با نظريـه  

 19جان فوران درباره صورت بندي اجتماعي ايران مبني بر كاهش جمعيت ايالتي در قـرن  
  ) 214،  1392مطابقت دارد.( فوران :
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  ميزان جمعيت ايلي قم ة. مقايس4ودار نم

  ، تاريخ دارااليمان قم، قم نامهماخذ: مجموعه ناصري
  

  گيري .نتيجه5
علل افزايش رفاه مادي در گرو كاهش جنگهاي داخلي بود كه به تبع با افزايش رفاه يكي از 

مادي افزايش جمعيت را در پي داشت. به اين ترتيب شهر قم هر چقدر كه كمتر دستخوش 
جنگ و درگيري بود موجب رفاه مادي و افزايش جمعيت مي شد. شهر قم تا پيش از حمله 

اما حمله مغول اين شهر را كوچك و كم جمعيت كرد و مغول شهري آباد و پرجمعيت بود 
پس از گذشت دو قرن اين شهر توانست بار ديگر رونق بگيرد. در دوره صـفويه شـهر قـم    
جزو شهرهاي متوسط ايران بود ولي با جنگهاي داخلي مكرر پس از سقوط صفويه به شهر 

حكومت قاجاريه بار ديگـر  قم كشانده شدو اين شهر را تقريباً خالي از سكنه شد. در دوره 
قم به لحاظ زيارتي و عمراني مورد توجه حاكمان قرار گرفـت و همـين امـر باعـث رونـد      
افزايش جمعيت شهري شد به طوريكه در دوره حكومت ناصرالدين شاه به فاصله يك دهه 

ق. جمعيت شـهر   1288درصد افزايش پيدا كرد اما قحطي مرگبار سال  60جمعيت شهري 
كاهش داد و حتي تا دو دهه بعـد از آن جمعيـت شـهري بـه انـدازه پـيش از        درصد 30را 

درصـد   45ق. جمعيت قـم تقريبـاً   1309ق. تا 1305قحطي نرسيد هر چند در بين سالهاي 
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افزايش پيدا كرد. روند جمعيت روستايي نيز مانند جمعيت شهري بود با اين تفاوت كـه تـا   
شهري با سـرعت نبـود و ايـن نكتـه كـه      ق. افزايش جمعيت به نسبت جمعيت 1309سال 

جمعيت كوچ نشين ايالت كه خارج از شهر زندگي مي كرد، بـه زنـدگي شهرنشـيني روي    
و شناسايي جامعه ده درصدي جمعيت  1285آوردند. با توجه به سرشماري ارباب در سال 

اده شهر مي توان نتيجه گرفت اهالي شهر قم به نامهاي شيعي تمايل شديدي داشتند و اسـتف 
ايراني تنها در ميان ايالت كردي رواج داشت. همچنـين بـا توجـه بـه      -  هاي باستاني از نام

پسوندهاي ساكنين ، نشان داده مي شود كه مردم شهر قم عمدتاً به مشاغل صنايع دسـتي و  
  كشاورزي رغبت بيشتري داشتند.   

  
  ها نوشت پي

 

ها  نه ها اورده شده و بقيه ها بلوكدر بلوك قمرود نام تك تك  صاحب خا كتابچه فقط براساس .1
نهـا تعـداد جمعيـت شـمارش     ، و جاسب را بـه صـورت كلـي ت   مانند قهستان، وازكرود، اردهال

 . است  شده
 . بازخواني شده است» قم نامه«ب . اين اثر توسط مدرسي طباطبايي در كتا.2
 .ق1295نوشته شده در سال  ..3
 1288) قم در قحطي بزرگ  1378. براي اطالع بيشتر ر.ك : گرني ، جان ، صفت گل ، منصور ( .4

 . قمري ، قم : كتابخانه مرعشي نجفي
 .   246تا  172قم نامه ص  - . 75تا 1مجموعه ناصري ص  .5
 .85قم نامه ص  .6
 .ئر. ر .ك : به سفرنامه افضل الملك ، تصحيح زهرا اردستاني ، قم : زا7
  . تاريخ دارااليمان قمر .ك : به كتاب  .8

  
  نامه كتاب

  سفرنامه ابن حوقل ، ترجمه : جعفر شعار ،تهران :  اميركبير .).  1366ابن حوقل ( 
). مسالك و ممالك ، به كوشش ايرج افشار، تهران : بنگاه ترجمه و   1340ابواسحق ابراهيم اصطخري ( 

  نشر كتاب.
 ق ). نسخه خطي مجموعه ناصري ، موجود در كاخ گلستان، جلد اول.  1285ارباب ، محمد تقي ( 
  ق. ).  تاريخ دارااليمان قم ، تصحيح مدرسي طباطبايي، قم : بي جا ،  1295ارباب، محمد تقي (
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  ). تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي ، ترجمه مريم مير احمدي ، جلد دوم.   1369اشپولر، برتولد (
). مرات البلدان ، به كوشش عبدالحسن نوايي ، ميرهاشم محدث ،  1368اعتماد السلطنه ، محمد حسن (

 ،تهران : انتشارات دانشگاه تهران .3و  2ج 
  سفرنامه افضل الملك ، تصحيح زهرا اردستاني ، قم : زائر . ). 1384افضل الملك ، غالمحسين ( 

 ). قم در منابع  و مراجع فارسي ، جهاد دانشگاهي، بنياد قم پژوهي.  1392انصاري قمي، محمدرضا (
 ، ترجمه محمد رفيعي مهر آبادي ، تهران : عطايي  .1). تاريخ معاصر ايران ، ج  1373آوري ، پيتر (

). سفرنامه پوالك : ايران و ايرانيان ، ترجمه كيكاووس جهانداري ، تهران :شـركت  1361پوالك ادوارد (
  سهامي خوارزمي .

). تاريخ كمبريج ( دوره افشاريه، زنديه ، قاجار ) ترجمه تيمور  1389پيتر اوري ، هميلي، چارلز ملويل ( 
  قادري ، تهران : جامي.

 ، ترجمه حسن انوشه تهران: اميركبير .1ج ). تاريخ ايران كمبريج،  1366جي .آ. بويل ( 
 ). تاريخ قم، ترجمه حسن بن محمد بن حسن ، قم :زائر  .1388حسن بن محمد بن حسن قمي (

، قم: 2). تحفه الفاطميين في ذكر احوال قم و القميين.  ج 1391حسن قمي، حسين بن محمد (مفلس) (
 نور مطاف.

 ترجمه مهران توكلي ، تهران : نشر ني .  ). خاطرات سفر ايران ، 1378روششوار، كنت ( 
). در آمدي بر جمعيت شناسي تاريخي ايـران در عصـر قاجـار، تهـران،      1379سعدونديان ، سيروس ( 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  .
 زائر.  ). قم از نگاه بيگانگان ، قم: 1384صاحبي، محمد جواد( 

 تا ). خالصه البلدان ، قم :چاپ حكمت. صفي الدين محمد بن محمد هاشم حسيني قمي ( بي 
 آژند . تهران :  گسترده. عقوبي، ترجمه  رانيا ياقتصاد خيتار .)1388،چارلز (  يسويع

 ). مقاومت شكننده ، ترجمه احمد تدين، رسا.1392فوران ، جان ( 
 ،  قم: چاپخانه مهر استوار .1). گنجينه آثار قم ، ج1349فيض ، عباس (
 ). ترجمه حسين قره چانلو ، تهران:  البرز .  1370، الخراج ( قدامه بن جعفر 

  ). ايران و مسئله ايران ،  ترجمه علي جواهر كالم ، انتشارات ابن سينا. 1347كرزن، لرد ( 
 ، قم : كتابخانه مرعشي نجفي ،. 2).گنجينه شهاب، ج 1380گرني , جان( 

قمـري ، قـم : كتابخانـه     1288قحطـي بـزرگ   ). قـم در   1378گرني ، جان ؛ صـفت گـل ، منصـور (    
 نجفي.   مرعشي

  ، تهران :كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران . 2). ج1372مجله روزنامه عليه ايران (  
 ). قم در قرن نهم هجري ، چاپخانه حكمت قم.  1350مدرسي طباطبايي، حسين ( 
 شي نجفي.). قم نامه ، قم ، انتشارات مرع 1364مدرسي طباطبايي،حسين( 
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 . د دبير سياقي ، تهران : مهر آيين). نزهه القلوب ، به كوشش محم 1366مستوفي، حمداهللا ( 
 .مه اسماعيل حيرت ، تهران ، افسوس). تاريخ كامل ايران ، ترج 1379ملكم، سرجان ( 
، تهـران،  ، ترجمه پروين منـزوي   7- 5). تاريخ اسماعيليان در ايران در سده هاي  1371ونا، والديمير ( 
  .نشر اشاره
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