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  چكيده
ي حاكم بر ايران به قم و عمـران ايـن   ها شاهان قاجار بيش از شاهان ديگر سلسله

صـدراعظمش  همت  بهشاه و  ناصرالدين اندر دور. شهر مذهبي اشتياق نشان دادند
قـم بـا تعـداد زيـادي      والسلطان، راه جديدي بين تهـران   خان امين اصغر علي   ميرزا

  سـاخته شـد و بعـدها كمپـاني بـرادران ليـنچ        خانـه  مهمـان و  ،سرا، حمـام  كاروان
)Lynch (از قاجاريـه   انشـهر قـم در دور   كـه  با وجود اين. تر كرد اين راه را كامل

گـرفتن حـرم    قـرار علـت   بـه رفـت؛ ولـي    ميشمار ن اقتصادي شهر مهمي به لحاظ
ــومه  ــرت معصـ ــفوي  )ص(  حضـ ــاهان صـ ــابر شـ ــود مقـ ــه  ه، وجـ   و قاجاريـ

بــزرگ سياســي و دينــي، نزديكــي بــه پايتخــت ي هــا و تنــي چنــد از شخصــيت
ي معـروف مـذهبي در ايـن شـهر     هـا  مذهبي كشور و تجمع شخصـيت   ـ  سياسي

اهميتي سياسي و مذهبي داشت و شاهان قاجار سعي داشتند از ايـن شـرايط قـم    
  .براي كسب مشروعيت بيشتر مذهبي و سياسي خود استفاده كنند

تكميـل شـد ولـي عـواملي همچـون       شاه   ناصرالدين انقم در دور ـ راه تهران
بـودن راه جديـد، گرانـي     السـلطان، دور  خان امـين  اصغر علي   منفعت شخصي ميرزا

بـه آن در   نكـردن  رسـيدگي نهايـت   نقل و امكانات رفاهي اين جـاده و در   و  حمل
اين راه را با چالش مواجه كرد و  مورد درهاي بعد از ساخت ارزش اقدامات  سال

  .مين نكردأري مردم قم را تمنافع اقتصادي و تجا
  .لينچ كمپاني السلطان، شاه، امين   راه، قاجاريه، قم، ناصرالدين :ها هواژ كليد
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  مقدمه
است و در رشد آن منطقـه نقـش      راه يكي از امور الزم و ضروري براي پيشرفت هر منطقه

مهـم قـرار   هـاي ارتبـاطي    تاريخ شهرهاي بزرگ در مسـير راه  در طول .كند ميايفا  اي  عمده
اي از تاريخ خـود را   آهن معروف است، ايران دوره كه به قرن راه م،در قرن نوزده. اند گرفته
 آن هم ها يا انگليسي ها روس دست به جز چندصد متر به ،آهن در آن تنها راه گذراند كه نه مي

 هـا  انگليسـي . ايـران نيـز كـم بودنـد     ةهاي شوس راه ،ايجاد نشده بود بلكه ،براي منافع خود
خود، هند، خط تلگرافي را از ايران عبور دادنـد و  وري تامپرا ةحمايت از قلب تپند منظور به

آباد  ،كرد عبور مي جا آناز اين خط تلگراف  كهرا ن انگليسي مسيرهايي امورأم. به هند بردند
 وسيلة به هايي و ساخت راه ،همين امر باعث توسعه، تعمير. كردند ميها حفاظت  و از اين راه

  .در بعضي نقاط ايران شدها  آن
اقتصـادي و سياسـي    ةاهميت راه براي توسـع  هبرستي د بهقاجار نيز  انروشنفكران دور

دانستند يكي از اصالحات الزم بـراي ترقـي محصـوالت و مصـنوعات      ميآنان . آگاه بودند
نقـل    و  حمـل دادن به اوضاع نابسامان اقتصادي كشور تسهيل در  پايانكشور و ايجاد شغل و 

ي هـا  اي مختصر در مورد راه و مزيت اعتمادالسلطنه رساله براي مثال .اي است ريلي و جاده
 اعتمادالسـلطنه، ( ها حـاكم شـود نوشـته اسـت     حفاظت و قوانيني كه بايد بر راه ةآن و نحو

 ةترين داليل پيشرفت كشـور توسـع   يكي از اصلي بوددرستي معتقد  وي به. )7  -   1  :ق  1307
، برخورد نادرست مـردم  ناامنيسازي،  راه انمالي، نبود متخصص و اما فساد اداريراه است؛ 

دست به دست هم داد تا در ايـن امـر يـا    همه  و همهعادي با اصالحات، استبداد قاجاري و 
شـاه بـه      سـفرهاي ناصـرالدين  . با شكست مواجه شود انجام گيردتالشي نشود و يا اگر هم 

 ايـران مرز  هم ، كهشدن اقتصاد ايران به بازارهاي مهم اروپايي، اصالحات عثماني وارداروپا، 
ايـران باعـث شـد تـا      ن ايراني در اروپـا بـه  بازگشت بعضي از محصال و در اين زمينه بود،

  .بردارند ،و ناموفق كوتاه هرچند ،ييها ايرانيان نيز در ايجاد راه قدم
  

  قاجاريه اناهميت راه قم در دور. 1
بـرد   مـي شوسه را در ايران نام  ةفقط پنج راه عمد شاه  الدينمظفر انجمالزاده در اواخر دور

شـان احـداث كـرده     هي تحـت سـلط  ها نيز روس و انگليس و در سرزمين را ها آنكه اكثر 
راه رشت تا تهران و قزوين و همدان، راه جلفا تا تبريز، راه بختيـاري   اندر اين دور. بودند

و شوشتر و اصفهان، راه بـاجگيران بـه مشـهد، راه تهـران بـه قـم و        )خرمشهر( به محمره
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 جمـالزاده، ( نـد فتر ميشمار  اي ايران به ي راه شوسهها ترين شاخه از مهم) اراك( آباد سلطان
بـه شـرق و جنـوب     جا آند و از رك ميها از قم عبور  اين راهترين  يكي از مهم. )87: 1335
  .فتر ميكشور 

قاجـار   انترين شهرهاي ايران در دور اصفهان و شيراز كه از اصلي و تهران راه شهرهاي
 كـرزن . كـرد  چنـدان مـي   را دو ايـن شـهر  د و ايـن اهميـت راه   كـر  مـي د، از قم عبـور  بودن

)G.N.Curzon(،  مثـل   هـا  نويسد بسياري از جاده مياز قم عبور كرده است،  ق  1306كه در
 علت را به اين شهرگذرد و حتي  ميآباد، بروجرد، يزد و اصفهان از قم  تهران، قزوين، سلطان

. )12 /2: 1349 كـرزن، ( دانـد  مـي شـدن   پايتختاين موقعيت جغرافيايي محل مناسبي براي 
ايـران آمـد، در    شاه به   ناصرالدين اننيز در اوايل دور او كه ،)Jakob Edvard Polak( پوالك

از  ،گذشـت  ميو شيراز  ،كه از قم، كاشان، اصفهان ،را كتاب خود راه تهران به بوشهر و هند
مسير . )309 :1368 پوالك،( كند ميهاي ايران معرفي  ترين راه نظر استراتژيك يكي از جالب

رفـت و بسـياري از تجـار     شمار مي هاي اصلي ايران به قم از نظر اقتصادي نيز از راه ةو جاد
بردند، از  ميكردند و به شرق و جنوب كشور  كه از روسيه و عثماني وارد مي ،خود را ةامتع

   ).186: 1335 جمالزاده،(مي دادند عبور اين راه 
 منبع درآمد مناسبي عوارض راهداري براي دولت از لحاظتوانست  مياين راه  ،درضمن

اين امر واقف شد و با ترميم راه درآمد خوبي از زوار و تجار  شاه به   دولت ناصرالدين. باشد
هـزار ريـال بـراي      6از راه تهران بـه قـم    ق  1303ماليات دولت در كه  طوري به .كسب كرد

   ).330 /1 :1380اعتمادالسلطنه، ( دولت درآمد داشت
شمار آورد، اما ايـن   قاجار به اندور توان از شهرهاي پرجمعيت و بزرگ ميشهر قم را ن

قم به پايتخت سياسي كشور . شهر داراي امتيازاتي بود كه شهرهاي ديگر از آن محروم بودند
قاجار به آن اهميت بيشتري داده  انبسيار نزديك بود و اين امر يكي از عللي بود كه در دور

تـوجهي از زوار را از    سـاليانه تعـداد قابـل    در قـم ) ع(   وجود حرم حضرت معصـومه . شد
از ديـدگاه مـذهبي ايـن شـهر     . كشاند مياين شهر  هحتي عراق ب شهرهاي مختلف كشور و
مردم  ةو عام ،نفوذبال سياسي، روحانيون اشاهزادگان قاجار، رج ومورد بازديد مداوم شاهان 

 شـت، وجـود دا شاهان صفوي و قاجار و بزرگان در قم  چند تن از ةكه مقبر  جا آن  و ازبود 
  وقـت فرصـتي دسـت    كسب مشروعيت هـر  زيارت مقابر اجداد خود و شاهان قاجار براي

ـ در مقايسـه  شـاه     شاه و مظفرالـدين    ناصرالدين و شاه   فتحعلي. رفتند داد به قم مي مي  ةبقيـ  اب
شاهان قاجار بيشتر به قم سفر كردند و بايد براي رسيدن به قم از راه تهران به قـم اسـتفاده   
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آوردن نظـر زوار قـم در    دسـت  كسب مشروعيت مذهبي و به منظور به اين شاهان .كردند مي
  .برداشتند و دستوراتي صادر كردند يي راها توسعه و ترميم راه قم قدم

بودن خاك اين شهر است كـه در   نظر شيعيان در مورد مقدس ةواسط اهميت ديگر قم به
 ،مردم اجساد خـود را  علت  همين  هب. وجود داردكتب شيعي احاديث مختلفي در اين مورد 

آوردنـد و در   سپاري به عتبات عاليـات حمـل كننـد، بـه قـم مـي       براي خاك دكه قادر نبودن
در ايـن بـين   . دنـد كر مـي دفن  ،قرار داشتند ها زاده كه نزديك حرم و يا امام ،هاي قم ناقبرست
 بـه زوار براي حمل اجساد نزديكان خود به قم  زيراداد  مي  ي قم اهميت خود را نشانها راه

  .ندداشتاحتياج رفاه و آرامش و امنيت 
شمال شهر قـم راه قـديم قـم بـه      ةوازبر آنچه در كتب جغرافيايي آمده است، از در بنا

رسيد و از  ميسلطان  حوضشد و پس از گذشت از روستاي قمرود به كوير  ميري آغاز 
دير گچين يا دير اردشير كه از آثار باسـتاني ايـران   . ه استتا ري دو مرحله راه بود جا آن
اين   منحصر به ها راه ميان اين دو شهر قرن. رود، ميان اين راه قرار داشته است شمار مي به

  قاجار اصـالحاتي اساسـي در ايـن     انكه در دور  جا آن نشيب بود تا  و   فراز بيراه هموار و 
  . عمل آمد بهراه 

، مگـر  شـود  مـي ديـده ن شاه تغييراتي در راه قم به تهران    شاه و محمد   فتحعلي اندوردر 
 اندورمـثالً در  . سراهاي اين مسير انجام شـده اسـت   اصالحاتي مختصر كه در باب كاروان

 كردنـد مهيا  ها افلهو آب آن را براي ق شدسلطان بازسازي  حوضي سرا كاروانشاه    فتحعلي
 ةشاه از جـاد    فتحعلي اندوركه در ) John Malcolm(سرجان ملكم  ).276: 1377 ،يرازيش(

ي مخروبه و نبود راه آباد خبر سرا كاروانميان قم و تهران عبور كرده است، از وجود چندين 
شود چون نشاني از جاده در اين مسير نبود، بسياري از عابران راه خـود را   ميداده و متذكر 

كـه در دوران   ،نيـز ) Conte de Sercey(رسـي  دوس ).65: 1363هالينگبري، ( رفتند مياشتباه 
همين ادعا را تكـرار كـرده و حتـي راهنمـايي كـه       ،شاه از اين جاده عبور كرده است   محمد

  ).165: تا دوسرسي، بي( نتوانسته راه اصلي به قم را پيدا كند ههمراه او بود
  

  ناصري اندورقم در  ـ اصالح راه تهران. 2
شـد و در زمـان    جـرا ااساسي  ياصالحات تهران به قمشاه در راه قديم    ناصرالدين اندوردر 

السـلطان راه   خان امـين  اصغر السلطان و صدارت پسرش علي ابراهيم امين محمد   ميرزاوزارت 
   .)120: 1368، دو سفرنامه از جنوب ايران( كه به راه دولتي معروف شد شدجديدي ايجاد 
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ــراهيم  امــينشــاه از    وزارت گمــرك را ناصــرالدين ق  1299در  ــه اب لشــكر گرفــت و ب
خـان   ابـراهيم    ميرزا. عهده داشت اين منصب را بر 1300رمضان  18او تا . السلطان سپرد امين
آبـاد، كوشـك نصـرت،     خان، علي علي محمد ةالسلطان امالك و متعلقاتي چند مانند قلع امين

ي مدرس( ارزش چنداني نداشت راه قديمبودن از  دورخاطر  بهداشت كه  ها منظريه و جز اين
تومان افزايش  هزار  200در زمان وي اضافه درآمد گمركي ظاهراً به  ).208 :1335 ،ييطباطبا
قـم اسـتفاده    ةجـاد  نو از اين درآمد در راه ساخت )286 /2 :2537 ،ياردكاني محبوب( يافت
  :ه استنوشتاعتمادالسلطنه در خاطرات خود . شد

تومـان بـه مـن      هزار   السلطان بود كه امسال از گمرك دويست مدتي تعريف از كفايت امين
چراغ و اسـباب زينـت در ايـن اطـاق اسـت و سـاختن        خدمت كرده است و هر چه چهل

  ).166: 1350 اعتمادالسلطنه،(دواني و راه قم را از اين تفاوت نموده است  اسبعمارت 
مختلـف و گـاه    هـاي  صـورت بـه   اندر منابع ايـن دور  راه جديدآمدن  سرگذشت پديد

السـطان كـه در    امين ةخانوادي ها شدن زمين بعضي از اين منابع آباد. متناقض ذكر شده است
اين پدر  ةالمنفع ي عمراني و عامها راه تهران به قم قرار داشت و بعضي ديگر غيرت و انگيزه

  .ستايند ميرا ها  آنكنند و  ميو پسر را در ساختن اين راه مطرح 
السلطان براي آبادي امالك خـود   امينخان  ابراهيمن، قان و محقابعضي از مورخ ةبه گفت

ساختن آن براي عبـور   تسطيح و تعريض راه قم به تهران و آماده ه بهانةبتدبيري انديشيد و 
او ي يـ داراكالسكه، با خرج دولـت ناصـري راهـي جديـد بنـا كـرد كـه از كنـار امـالك و          

. بايد در ساخت اين جاده مد نظر قـرار داد  را نيز خان  راهيمابي مذهبي ها انگيزه. گذشت مي
حرم  ةحرم حضرت معصومه پرداخته بود و مبالغ زيادي را براي توسع ةوي در قم به توسع

كردن امالكش در راه قم را دليـل اصـلي اقـدامات     آباد ةتوان نظري ميپس صرفاً ن. خرج كرد
و احتـرام  دادنـد   مـي اش به قم اهميـت   انوادهاو و خ. عمراني او در قم و نواحي آن دانست

  . ندا خان در قم مدفون اصغر حتي همسر و فرزندش علي ؛گذاشتند ميخاصي 
السلطان زياد به طول نينجاميد و بعد از او پسرش اقدامات عمراني  خان امين عمر ابراهيم

در مـورد  . قم به پايـان رسـاند   ةپدر را هم در حرم حضرت معصومه و هم در ساخت جاد
هاي متفاوتي  قم هم گزارش ـ جديد تهران ةجاد ةاصغرخان در توسع علي   هاي ميرزا سياست

السـلطان بـا مالـك     با برداشتي سطحي، درگيري لفظـي امـين   ،ادوارد براون. استدر دست 
انـداختن   رونـق   ازاي بـراي احـداث راه جديـد بـراي      را انگيزه سلطان حوضي سرا كاروان
  .)252 -  251: 1371 براون،( داند مي سلطان حوض ةخان مهمان
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 كننـد، خـوب و از   ميبيان  اننويسان آن دور كه سفرنامه طور چه هست اين راه همان هر
باعث رفاه و راحتي نسبي راه قديم  مقايسه با درنظر اقتصادي براي منطقه مفيد بوده است و  

  .اشكاالتي نيز بر آن وارد بود هرچند ؛شده بودمسافران 
شد و پس از عبور از بارگاه  ميشروع  )ع( عبدالعظيم   شاه ةراه قديم تهران به قم از درواز

رئيس  ،الدوله خان امين رسيد كه جزء امالك خانوادگي علي مي) كاريزك(مزبور به كهريزك 
ـ  پسـت دارالشوراي كبري و وزير اوقاف و   اندورشـاه و صـدراعظم      ناصـرالدين  دورة ةخان

 ايـن راه پـس از عبـور از ده كنـارگرد    . بود ،قاجار اندورشاه و از رجال معروف    مظفرالدين
بعـد از گذشـت از   . شـد  مـي آباد سرازير  حسن سوي بهماهورها  و تپه )193: 1358بارتولد، (

الموت منتهـي   ملك ةانگيز وجود داشت كه به در ي خالي و ماللها آباد يك رشته دره حسن
بودن و خرافات مردم در مورد ايـن دره   از ترسناك اننويسان اين دور شد و تمام سفرنامه مي

آباد خزانه و  صدركوه مرّه،  ).6/ 2: 1349 كرزن،( اند خبر داده جا آنو وجود اجنه و غول در 
  . كرد آباد از ديگر مسيرهايي بود كه راه قديم از آن عبور مي علي

 .رسيد ميمنظريه  ةبه گردن جا آنآباد به كوشك نصرت و از  از عبور از علي پس قديم راه
شـود تـا از روي پـل     مـي فقط در وسط راه قدري منحرف . بودراه از منظريه تا قم مستقيم 

يـك دالك سـاخته    ةوسـيل  مردم در آن زمان به ةبر قول مشهور عام بنااين پل . دالك بگذرد
   ).129 :همان( شده بود
توان از كمبـود آب آشـاميدني    ميها  آنترين  راه داراي معايب زيادي بود كه از مهماين 
امكانـات رفـاهي   نبود ي خوب و سرا كاروان، نبود بودن جاده، وجود راهزنان خرابشيرين، 

  .مناسب براي مسافران نام برد
 ةوسـيل  بـه موقعيت جغرافيايي راه جديدي كـه  . السلطان تغيراتي در مسير راه قديم داد امين
شـدن از تهـران    بعـد از خـارج  ن امسـافر ترتيب بود كه   بدين السلطان ساخته شد امين ةخانواد

 ةبهشـين، قريـ   ةآباد كوچك، قريـ  دولت ةآباد، قري مبارك ة، قري)ع( ترتيب از حرم عبدالعظيم به
عبـور  المـوت   ملـك  ةآبـاد و در  ، حسـن آباد، كهريزك، پل كـرج  محمود ةباد، قري  ةآباد، قري فتح
به بعد راه جا  اين از. همان مسير راه قديم بودجا  اين تا. )160 -  40 :1381 ،ها قاضي( كردند مي

خان، پيمودن مسافتي بيهوده  علي محمد ةشد و بعد از گذشت از قلع ميجديد از راه قديم جدا 
آبـاد، منظريـه و پـل دالك، در چنـد      آباد، كوشك نصرت، احمد ، عليسلطان حوضگرد كوير 

ي شهر به ها خاك فرج در بيرون دروازهزاده  امامپيوست و پس از  ميفرسخي شهر به راه قديم 
  ).53 -  34: 1335 الملك، افضل( شد ميوارد شهر  جا آنرسيد و از  ميمهندسيه  ةخان مهمان
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هـا   نآتـرين   كردند كه مهـم  السلطان را ياري مي اي نيز امين در ساخت اين راه افراد نخبه
 1.باقر سعدالسـلطنه بودنـد    ميرزاالممالك و  الدين كاشي غفاري معروف به مهندس نظام  ميرزا

قرار داده بـود و او بـا سـعي و     الممالك مهندسقمرود را تيول  ةشاه منطق   ظاهراً ناصرالدين
الـدين   نظـام    بـا ميـرزا  السلطان گويا  امين. دكركوشش در آبادي تيول خود اين منطقه را آباد 

دو در مسـير راه قـم    بوده است كه تيول هر علتاين   اين رقابت شايد به. رقيب بوده است
اين رقابت و دشمني پنهان در . كرد خود تالش مي ةيك براي آباداني منطق  داشت و هر  قرار
شود  ميوضوح ديده  ، بهكرده بودليف أتآن را السلطان  كه امين ،ذهابيه قم ةسفرنامجاي  جاي

 بـرد  مـي ال ؤنظـام سـاخته شـده اسـت زيـر سـ        ميـرزا  امـر  بـه كه را السلطان بناهايي  و امين
   ).270 -  214: 1335 ،السلطان امين(

بـاقر     آقـا كـرد،   ميالسلطان را در ساخت اين جاده همراهي  يكي ديگر از افرادي كه امين
را السـلطان بـه قـم     مـديريت راه احـداثي امـين    بود كه سعدالسلطنه، حاكم قزوين و زنجان

وي بسـيار  . رفـت  شمار مي و از نزديكان او به )276: 1335مدرسي طباطبايي، ( بود دار عهده
 ةباقر سعدالسلطنه، عملـ  كاري آقا ةدر محدود. السلطان قرار داشت امين ةمورد توجه و عالق

 ةخانه و تمام امتع ، بقالي، عالفي، قهوهامكانات رفاهي از قبيل دكان نانوايي ةسازي از هم راه
  :السلطان امينالزم برخوردار بودند و به قول 

تـر ديـده    تعمير جـاده كـم   سازي و بنايي و حقيقت اين نوع تهيه و تدارك آماده براي راه در
  ).269 :1335، السلطان امين( شود مي

جالب توجه گزارشي كامالً متناقض با گـزارش قبلـي اسـت كـه قهرمـان ميـرزا        مورد
. آورد ميقم ديدن كرده است، در مورد سعدالسلطنه  ـ تهران ةق از جاد  1308كه در  ،سالور

  :نويسد مياو 
تمام مخارجش را . اين راه را هشت نه سال است آقا باقر سعدالسلطنه حاكم قزوين ساخته

عجـب راه  ! معنـي  هـا شكسـته، سـوراخ، راه ناصـاف بـي      نكرده، پل خورده و هيچ خرجي
  .)201 /1: 1374سالور، ( !معني راه همين است؟! اند اي ساخته سهوش

يـك اطالعـات     مسئوليت هـر  ةباقر و محدود  آقاالممالك و  در مورد روابط بين مهندس
  .در دست نيستدقيقي 

در حقيقـت شــايد  . ن خـارجي اسـتفاده نشـد   اايـن جـاده از مهندسـ    ةدر سـاخت اوليـ  
. ن دسترسي نداشته است تا در ساخت اين جاده از آنان بهره ببردااين مهندس  به السلطان امين

 )Lynch Brothers Company( ليـنچ  برادران كه امتياز اين جاده به كمپاني ،در مراحل بعدي
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كه  گرفتندعهده  مير اين جاده بررنگي را در تع پرن انگليسي نقش ا، مهندسشدانگليسي داده 
  .خواهد شدبدان پرداخته  در جاي خود

شـاه بـه      كه ناصرالدين ق،  1305آغاز شد و تا  ق  1298تهران، از ـ  ساخت راه جديد قم
كـه در   ،الملـك  عبدالغفار نجـم   ميرزا  حاجي. رود، تكميل شده بود ميسفر پنجم خود به قم 

ايـن جـاده، آن را از نزديـك ديـده اسـت، ماننـد       ، يعني سال آغاز ساخت ق  1299رمضان 
هـا و وضـع    و دشـواري  هـا  جديد و ناهمواري ةاز جاد اننويسان آن دور بسياري از سفرنامه

  .)182: 1363 الملك، نجم( نابسامان آن شكوه دارد
توجـه   دولتي و بـي  ةبا حمايت شخص شاه و با بودج السلطان امينخان  اصغر علي   ميرزا
هاي زيبا  هخان او در فواصل معين مهمان. بود كردن اين جاده مصمم انتقادها در تمامبه تمام 

آب  ةوسـيل  د كه بـه كرهاي مصفا و خرم احداث  خانه باغ به وجود آورد، اطراف هر مهمان
از تهـران تـا قـم    از ايـن راه  . دشـ  مـي ي مجـاور كشـيده بـود مشـروب     ها زاللي كه از تپه

 ).132: 1375؛ وسـت،  70 :1351 رالدولـه، يظه( مسافت بـوده اسـت   2چهار فرسخ و بيست
هـايي بـراي    در ايـن مسـير دسـت بـه سـاخت ايسـتگاه       السلطان امينخان  اصغر علي   ميرزا

و  ،، عمـارات، بـاغ  سـرا  كـاروان ها به ساختن  در تمام اين ايستگاهاستراحت مسافران زد و 
ـ سرا كاروانيي آب شيرين ها دكان پرداخت و با حفر قنات و در آبـاداني مسـير    مينأها را ت

  .بيش از پيش تالش كرد
  

  قم ـ هاي استراحت مسافرين در راه تهران ايستگاه
 السلطان امينها و منازل بين راه و امكانات رفاهي كه  يك از ايستگاه به توضيح هرجا  اين در

  :شود ميمهيا كرده بود پرداخته 
نـيم    و  دوكـه   بودكهريزك  ةقري )ع( عبدالعظيمحرم  وتهران بعد از عبور از اولين ايستگاه 

كهريـزك   ةآباد بود كه با قري ايستگاه حسندومين . فاصله داشت )ع( عبدالعظيمبا حرم  خفرس
خـان بـود كـه بـا ايسـتگاه         علـي  محمـد  ةسومين ايستگاه قلعـ . فاصله داشت خفرس نيم  و  سه

 .)121 -  120: 1368، سفرنامه از جنوب ايـران دو ( آباد چهار فرسخ فاصله داشته است حسن
آبـاد تـا    از علي. پنجمين ايستگاه اين مسير بودند كوشك نصرت چهارمين ايستگاه و آباد علي

ششـمين و   منظريه .فاصله بود )128 :1362 دالسلطنه،يسد( و نيم خكوشك نصرت يك فرس
دو ( فرسـخ فاصـله داشـت   نـيم    و  پنجآخرين منزل راه تهران به قم بود كه با كوشك نصرت 

  ).123: 1368، سفرنامه از جنوب ايران
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  ايستگاه كهريزك
در زمـان صـدارت    3.الدوله وجـود داشـت   يي متعلق به امينسرا كاروانكهريزك  در ايستگاه

 السلطان امين. شود ميالممالك ساخته  مهندس وسيلة بهي ديگري سرا كارواننيز  السلطان امين
كـاري   كـم شـدت از تقلـب و    كنـد، بـه   مـي عبـور   سرا كارواناز اين  ق  1304كه در  هنگامي
   ).216: 1335، السلطان امين( كند ميانتقاد  سرا كاروانالممالك در ساخت اين  مهندس
خود عمارتي ديگر در ايـن ايسـتگاه سـاخت كـه داراي اصـطبل، انبـار،        السلطان امين

ي ديگري بود كه همه نـوع وسـايل آسـايش و    ها انبار، آشپزخانه و قسمت خانه، آب قهوه
و  هان پيشـنهاد اضمن دفتري نيز تدارك ديده شده بـود تـا مسـافر    در. رفاه در آن مهيا بود

. )همـان ( كننـد  در آن ثبـت جديد احـداثي   ةو جاد سرا كاروانخود را از وضع  هايانتقاد
نظـر   كه از اين مسير گذشته بـود، كـامالً مضـحك بـه     ،ادوارد براون ةدفتري كه بنا به گفت

ي راه جديـد قـم وارد   ها خانه خانه و ديگر مهمان ايراد ديگري كه بر اين مهمان 4.ديرس مي
ن اقيمت اجناس به اختيار فروشندگان بـود و مسـافر  . بودها  نآبود، گراني قيمت اجناس 

: 1335 الملـك،  افضل( خود اين اجناس را خريداري كنند ةمين آذوقأمجبور بودند براي ت
بـرداري جـاده مطـرح بـود و بـه گـوش        زمان و از آغاز بهـره   اين انتقادها در همان ).38
  . رفتپـذي  مـي وجـه ن  هـيچ  ولـي وي گرانـي اجنـاس را بـه    . نيز رسـيده بـود   السلطان امين
  :گفت ياو م

مسافرين و عابرين را بـه فراوانـي ذخيـره نمـوده و     كه ملزومات  با اين ...اين دكاكين  ةكسب
ادام و عالف  نان و بقال بي اند يعني نانواي بي اند، هميشه با وجود دارايي هيچ نداشته انباشته

فروغ و كاسبان دروغ امتعه ارزان را به هر قيمت كه خواهند  علوفه حيوان تا آن قالبان بي بي
  .)239: 1335 ،السلطان امين( يابي بيشتر گران فروشند در كم
ـ  كه به قم رفت، در مهمان ،ق  1305شاه در    ناصرالدين كهريـزك توقـف كـرد و     ةخان

، هـا  قاضـي ( خانه مورد سـتايش قـرار داد   اقدامات صدراعظمش را در ساخت اين مهمان
از اقـدامات صـدراعظمش در   شـدت   بـه وي در تمام سفرهاي خود بـه قـم   . )86: 1381

جديد را يكي از مفيدترين  ة، جادشا ي روزانهها و در يادداشت كرد دفاعساخت اين راه 
شاه در سـفر ششـم      ناصرالدين. اقداماتي دانست كه در زمان حكومت او انجام شده است

قـم   ــ  تهـران  ةدادن با سـاخت جـاد   اي ديگر را براي پايان بودجه ق  1305خود به قم در 
  ).82 :همان( اختصاص داد

وجود داشت كه جاده از روي آن عبور  كرج ةپلي بر روي رودخان ،در نزديكي كهريزك
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يي بـود كـه روي   هـا  تخريب پل انسازي اين دور ترين مشكالت راه يكي از اساسي. كرد مي
ضعيف بود، بر اثر طغيان و يا سيالب خيلي ها  نآزده شده بود و چون مهندسي  ها رودخانه

. زده شده بود، از اين امر مستثني نبود كرج ةپلي كه از روي رودخان. شكست ميهم  درزود 
 ةوسـيل  ايـن پـل بـه   . بـار تعميـر و ويـران شـد     شـاه چنـدين     ناصـرالدين  اندوردر  اين پـل 
يي از آن هـا  طغيـان آب قسـمت   علت بهتعمير شده بود، ولي  السلطان امينخان  ابراهيم محمد

آن به تعميـر در گـزارش    از اين پل احتياج مبرم زياد رعلت عبور و مرو به .خراب شده بود
  .)220 :1335، السلطان امين(ق آمده است   1304

رفت  شمار مي كه از ثروتمندترين رجال عصر قاجار به ،الضرب حسن امين حمدم  حاجي
قول داد اين پل را تا سال آينده تعمير  السلطان امينآباد را در اختيار داشت، به  و تيول حسن

از  ق  1305شـاه در     گويا وي به قول خود عمل كـرده اسـت، زيـرا وقتـي ناصـرالدين     . كند
، ها قاضي( كند ميآباد در حركت بود، اين پل را بسيار خوب معرفي  سوي حسن كهريزك به

  . كند مياي ن الضرب اشاره امين دست بهولي به تعمير آن  )87 :1381
  

  آباد ايستگاه حسن
رفـت   شمار مي الضرب به ذكر شد از تيول امينكه  طور همانآباد بود كه  ايستگاه بعدي حسن

 ).554: 1350 اعتمادالسـلطنه، ( اهتمـام ورزيـده بـود    سـرا  كاروانجا به ساخت  و وي در آن
امكانات  ةجديد با كلي ةخان آباد، يك مهمان حسن ةخان علت خرابي مهمان نيز به السلطان امين

  ).217 :1335، السلطان امين( ن فراهم آورده بودابراي مسافر
يـا پـل    شور ةكرد كه به پل رودخان آباد از روي پلي عبور مي بعد از گذر از حسنجاده 

گذاري اين  علت اين نام. شهرت داشت )121: 1368، دو سفرنامه از جنوب ايران( بيك ميرزا
كـرد  شـاه، تعميـر      نـوري، از ملتزمـان ركـاب ناصـرالدين     ميرزا بيـك  حاج رابود كه اين پل 

   ).121  /1  :1380اعتمادالسلطنه، (
علت سسـتي و تقلـب در    به وليد كر تعمير را پلاين مجدداً الممالك  نظام مهندس   ميرزا

مجدداً وقت را غنيمت شـمرده و بـراي    السلطان امين. ويران شددوباره سيالب  ةوسيل آن به
ايـن پـل اعتـراض    سـاخت   ةنحـو  كردن كار خـود، بـه   الممالك و بزرگ دشمني با مهندس

سيس پلي ديگر نزديك اين پل اقـدام كـرد تـا جـاده از روي آن     أبه ت السلطان امين 5.كند مي
مشغول روي اين پل در نظر گرفته بود، ها  نآكه براي  ،كارگر با امكانات رفاهي 300. بگذرد

  ).226 -  225: 1335، السلطان امين( كار بودند
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  آباد ايستگاه علي
كـوه   ةكه در دامن آباد علي ةقري. رفت شمار مي آباد ايستگاه استراحت بعدي راه دولتي به علي

موقوفـات حضـرت    ازصـفويه   اندورآن از  ةابنيـ  واقع شده اسـت، بـه همـراه   » كوي داغ«
شدند؛ ولي با گذشـت زمـان از صـورت وقفـي درآمـد و مالكـان        شناخته مي) ع(  معصومه

چند حكم شـرعي   ةنامآباد  خطي علي ةدر رسال. خصوصي آن را به تصرف خود درآوردند
  ).18 -  5: 1335 ،يكاشان( آباد آمده است بودن علي در مورد موقوفه

و  سرا كاروانپسر به ساخت  السلطان امينهاي ديگر  ستگاهيآباد نيز مانند ا در ايستگاه علي
ايــن  ).549: 1372 رالممالــك،يمع ؛335 /1 :1384 ،يمســتوف( خانــه اهتمــام ورزيــد مهمــان
 ؛92 :1381، هـا  قاضـي ( پزخانه خانه، عمارت، حمام، دكان، باغ، چائي خانه شامل قهوه مهمان

  و قنات معروفي بود كه تا سـاليان متمـادي از آبـادي قابـل     )122 /1: 1380اعتمادالسلطنه، 
اند، از آن بـه نيكـي    كه از اين جاده عبور كرده ،اي برخوردار بود و سياحان مختلفي مالحظه

ي سـرا  كـاروان . )40 -  39 :1335 الملـك،  افضـل  ؛450 -  442 /2: 1378 ،يدالمان( كردند ياد
هاي اين مسير از استحكام و كيفيت بيشتري برخوردار سرا كاروان ةبقي در مقايسه با آباد علي
بودن آن اهميت  به آباد السلطان امينبود و  السلطان امين ةآباد تيول اصلي خانواد علي ،زيرابود 

معدن سـنگ سـفيد،    آباد عليدر نزديكي  السلطان به اهتمام امين اندر اين دور .داد ميزيادي 
و در سـاخت   )244 -  242 :1335 ،السـلطان  امـين ( معدن سنگ سياه و معدن گچ پيـدا شـد  

و ديگر طراحان راه جديد قرار  الممالك مهندس ة فراوانديگر مورد استفاد ةو ابني سرا كاروان
نقل از قبيل جرثقيـل موجـود نبـود       و   ها چون وسايل حمل كارگيري اين سنگ هدر ب. گرفت

  ).243 -  242 :همان( كردند را شكسته و به محل عمران حمل ميها  نآ
 سـف أو جـاي ت  ،مورد استفاده قرار گرفـت  آباد علي ةمصالح ديگري كه در ساخت ابني

اين  ساختگچين و استفاده از مصالح آن براي  دارد، ويراني قسمتي از اثر باستاني دير بسيار
كه در تاريخ به ديرالجص و كردشير نيز معـروف اسـت و آن را از آثـار     ،اين دير. ها بودبنا

، بر سر راه قديم قم به ري قرار داشـته  )118 :1348كابلي، ( دانند مياردشير ساساني  اندور
مدرسي طباطبايي ايـن اقـدام را كـار    . استساساني  اندوررونق اين راه در  ةه نشاناست ك
 ذهابيـه  ةسـفرنام  ولي با خواندن دقيق )209: 1335مدرسي طباطبايي، ( داند مي السلطان امين

كند و مقصـر   ميشدن اين دير اظهار ناخرسندي  خود از خراب السلطان امين شود ميروشن 
  .)230 -  229 :1335، السلطان امين( داند مي الممالك مهندساصلي را 

 بـه ديـر  انـد   گذشـته از اين جاده  ق  1305شاه و اعتمادالسلطنه كه هر دو در    ناصرالدين
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 :1381، هـا  قاضـي ( انـد  اند ولي در مورد تخريب آن بحثي نداشته اي گذرا كرده گچين اشاره
بودن آن نيز  ارزشمندي و تاريخي كند و به مياعتمادالسلطنه از بقاياي اين اثر صحبت . )142

  ).556 :1350 اعتمادالسلطنه،( كند مياشاره 
 اندوركه در تمام طول تاريخ  شدكاري كساني  اين بناي تاريخي قرباني ندانم بودچه  هر

را از بـين   ثارآاين از آثار تاريخي و فرهنگ تاريخي بسياري از  نادرستعلت درك  قاجار به
اي مورد استفاده قرار گرفـت كـه در آن    براي ساخت جاده دير گچينمصالح  هرچند. بردند
  !رسيد، اما به چه قيمتي مينظر  ضروري به اندور

كه مشكل  )51: 1378 روششوار،( زاري قرار گرفته است قم و پيرامون آن در بيابان نمك
آب بخش عظيمي از  ةمين آب آن در تمام طول تاريخ اين شهر وجود داشته است و قضيأت

مشكل آب عماراتي را  السلطان امين. زده استجريانات سياسي و اقتصادي اين شهر را رقم 
وي براي حل اين معضل با مخارج دولتي قنـاتي  . كرد حل مياي  گونه بهكه ساخته بود، بايد 

طـول   بـه خم   و  پرپيچحفر كرد و بعد از گذر از مسيري طوالني و  آباد عليرا در نزديكي ده 
 رسـاند  آبـاد  علـي  ةو ديگر ابني سرا كاروانآن را به  )184: 1376، برد( )كيلومتر 35(ميل  20

كـه   )128 :1362 السـلطنه،  ديسـد ( و آب گوارايي تدارك ديـد ) 229 :1335، السلطان امين(
 :1335 ،السـلطان  امـين ( آن اسـت  ةزيبنـد » اي ببارد ابري كه در بيابان بر تشنه« وصفنظر  به

كه گندم زيـادي را  آوردند  مي دربه حركت  جا آنبا كمك آب اين قنات آسيابي را در . )236
  . رفت شمار مي كرد و منبع درآمد مهمي براي صاحبان آن به آرد مي
در . )130: 1362 السلطنه، ديسد( فاصله بود خدو فرس سلطان حوض ةتا درياچ آباد علياز 

بهرام گـور   اندوركه تاريخ بناي آن را به  وجود داشتيي قديمي سرا كاروانكنار اين درياچه 
كـه بـه    ،سـرا  كـاروان ايـن  . رسـاندند  سنجر سـلجوقي مـي   سلطان اندورساساني و بعضي به 

علـي   حـاج  ةوسـيل  آقاخان نوري به  ميرزاصدارت  اندوري سنگي معروف بود، در سرا كاروان
 السـلطنه،  اعتماد( شدهزار تومان تعمير و قنواتي براي آن حفر    تاجر بعد از خرج سي تا چهل

مجدداً تعمير شـد و وي بـراي    سرا كارواناين  السلطان امينو در زمان صدارت ) 556 :1350
  ).144: 1381، ها قاضي( سكني داد جا آنچند خانواده را در  اش يانآباد
  

  ايستگاه كوشك نصرت
جديد بعد از گـذر از كنـار    ةجاد. شد جديد منفك مي ةقديم از جاد ةبه بعد جاد آباد علياز 

گونـه   كوشك نصرت را اين ةوجه تسمي .رسيد ميكوشك نصرت به  سلطان حوض ةدرياچ
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با  السلطان اميناي به نام كوشك بهرام وجود داشت،  اند كه چون در آن منطقه قلعه ذكر كرده
بنا كرد و آن ناحيه را كوشـك نصـرت    جا آناي در  خانه داشتن نام شاه مهمان نگاه  زندهقصد 

ــام گذاشــت ــين( ن ــي. )122 /1 :1380اعتمادالســلطنه،  ؛260، 259 :1335، الســلطان ام   وقت
اي در كوشـك نصـرت بـه     خانـه  رفت در سـاخت مهمـان   شاه به سفر مشهد مي   ناصرالدين
ايـن   السـلطان  امـين . كـرد و خـود بـر سـاخت آن نظـارت      داددسـتوراتي   الممالك مهندس
: 1381 ،هـا  قاضي( هاي جديد بر آن افزود بناو  ،خانه را توسعه داد و حمام، قنات، باغ مهمان

سياســت  الســلطان امــين. )188 :همــان( ســكني داد جــا آنو چنــد خــانوار را در  )97 -  96
منظــور  ســيس خــود در راه جديــد قــم بــهأهــا را در جاهــاي جديدالت دادن خــانواده ســكني

  . ن به جديت دنبال كردامسافر  ةشدن امكانات اولي فراهمو داشتن مسير  نگاه آباد
  

  ايستگاه منظريه
آبـاد وارد ايسـتگاه منظريـه     احمـد  ةگذر از ايستگاه كوشك نصـرت و قريـ    بعد ازمسافران 

تغيير نام  »شاشگرد«بوده كه بر اثر گذشت زمان به  »گرد ساسان«سابقاً اسم منظريه . دشدن مي
 السـلطنه،  ديسـد ( نام آن را به منظريه تغيير داد السلطان امينخان  اصغر علي  ميرزاكرده و پيدا 

اين مكان به منظريه اين بود كه از اين منزل گنبد مطهر حضـرت   ةسبب تسمي ).128: 1362
فرسخي   5و گنبد طالي آن حضرت از  )48: 1335 الملك، افضل( معصومه در قم نمايان بود

   ).356: 1351 ه،يفوور( درخشيد يمدر آفتاب روز 
خانـه و   و مهمـان  سـرا  كارواندر منظريه نيز به ساخت  السلطان امينخان  اصغر علي   ميرزا

 مقايسـه بـا   درولي گويا اين ايستگاه  )121 /1: 1380اعتمادالسلطنه، ( كشيدن آب دست زد
، سـفرنامه از جنـوب ايـران   دو ( تري برخوردار بوده است هاي ديگر از كيفيت پايين ايستگاه
رفـت   به سفر پـنجم خـود مـي    ق  1305در  شاه   ناصرالدين يوقتكه   طوري به. )123: 1368

خـاني و   علـي  محمـد  ةزيرا راه جديد احداثي بـه قلعـ   ؛از راه قديم ببرند او را مجبور شدند
قـدر خـراب بـود كـه      هـاي فـراوان دولتـي آن    خان بعد از هزينه علي محمد ةقلع ةخان مهمان
: 1350 اعتمادالسلطنه،( قديم به سمت قم حركت داد ةاز خجالت شاه را از جاد السلطان امين
 بـودن راه قـديم فـرض كـرد     تـر  اين تغيير مسير را نزديـك چيز  همهخبر از  و شاه بي )554

  ).91  -   90 :1381 ،ها قاضي(
خانه، استخراج آب و تعمير  ، قهوهخانه مهمانهزار تومان خرج ساخت    سي السلطان امين

يي كه او ساخته بـود،  سرا كاروان. )558: 1350 اعتمادالسلطنه،( قنات قديمي در منظريه كرد
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 خـان اجـاره داد   علـي  محمـد    تومان به حـاج  800داراي شصت حجره بود كه آن را به مبلغ 
  ).127: 1362 دالسلطنه،يسد(

يك حيـاط مركـزي    ومربع مستطيل  ةنقش ايواني با بناهاي چهار ةدر زمر سرا كارواناين 
ي كوچك در طرفين و يك اندروني و دو رديـف اصـطبل بـا    ها و حجره ها در وسط و اتاق

 :1379 قـم، ي فرهنگـ  راثيـ مي ثبتـ  ةپروند(است يك ورودي بسيار زيبا در ضلع شرقي بنا 
و در برابـر  در قرار گرفته  در ميان نماي اين سر سرا كاروانمحور اصلي . )3612 ثبت ةشمار

. در ورودي دو جناح سـاختمان وجـود دارد    گاهي است كه در دو طرف نماي سر آن ميدان
داشته و كوشش  آباد علي  ةبا معمار مجموع اي آشناييشك ارتباط و   بدون سرا كاروانمعمار 

  . استفاده كند آباد علي  ةكرده در اين بنا نيز از سبك مجموع
پلي وجود دارد  )93: 1379كف، يچر( در چهار فرسخي اين شهردر بين راه منظريه به قم و 

خورند و  متر پيش از اين پل به هم پيوند مي رود و قمرود چندصد ساوه. شود كه دالك ناميده مي
احتماالً ساخت اين . پل دالك بر روي همين رود زده شده است دهند و رود را مي تشكيل مسيله

خان براي شهر قم بارو و خندقي احداث  حسين محمد كه امير رسد خان زند مي پل به دوران كريم
كامالً از  ،بوده است جا آن اناگر پلي قبل از اين دور. رود شمار مي كرد و پل دالك از بناهاي او به

قبلي احـداث كـرد و    ةشد ويرانجاي پل  هخان اين پل جديد را ب حسين محمد بين رفته بود و امير
احتمـال   .و خرابي حاصل از آن زياد دور از ذهن نيسـت رود  مسيلهطغيان مداوم  علت اين امر به

  ).111 : 1348كابلي، ( صفويه برسد نيز وجود دارد اندورقدمت اين پل به  كه اين
ده سـال، چهـار بـار طغيـان آب      طيقاجاريه اين پل بارها ترميم شد ولي در  اندوردر 

شركت برادران لينچ، با استفاده از  كه اينتا  )49 : 1335 الملك، افضل( موجب خرابي آن شد
   ).49  :همان( عيب با هفت چشمه ايجاد كردند محكم و بي و مرتفع روز، پلي فنّاوري

قاجـار از روي   اندور، سفير فرانسه، در اوايـل  )Laurence Olivier( اوليويهكه  هنگامي
در . )105: 1371 ه،يوياول( كند مي شده توصيف كند، اين پل را كامالً تخريب اين پل عبور مي
يي كوچك و گلي وجود داشته است كه از سرا كاروانپل  قمشاه در نزديكي    دوران فتحعلي
ي سـرا  كاروانيك  شاه   ناصرالديندر دوران . )275: 1377 ،شيرازي( بهره بود آب شيرين بي
ي گلـي سـاخته   سرا كاروانآقاخان نوري صدراعظم در نزديكي   ميرزاوسيلة  بهسنگي بزرگ 

 كنـد  آن را وصـف مـي   ق  1284خـود بـه قـم در    دوم در سـفر   شـاه    ناصرالدينشود كه  مي
ــا قاضــي( ــو )47  :1381 ،ه ــه در  ،)Joseph Arthur de Gobineau( و دوگوبين  ق  1273ك
   ).248: 1367 نو،يگوب( داند يي خوب ميسرا كارواناين پل را ديده است، آن را ) م  1857(
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د ولـي  كـر تعميـر  پـل دالك را  بار  يك ،حاكم قم و پسر صدراعظم ،نوريخان  ذوالفقار
پلي ديگر  السلطان امين ).98 /1: 1380اعتمادالسلطنه، ( طغيان آب شكسته شد علت مجدداً به

حال   عين  تر شود وي در ساوه درست كرد تا مسافت منظريه به قم نزديك ةبر روي رودخان
سعدالسـلطنه بـا پـنج دهنـه و چشـمه بازسـازي كـرد و        بـاقر    ميـرزا  وسـيلة  بهپل دالك را 
 ق  1304كـه در   ،اعتمادالسـلطنه . )194: 1374 بروگش،( دكراي نزديك آن ايجاد  چاپارخانه

آن را بعد از پل خواجـوي اصـفهان و   آميز  صورت اغراق بهاين پل را از نزديك ديده است، 
 و 271 :1335 ،السـلطان  امـين ( ندك ترين پل ايران معرفي مي ترين و محكم پل شوشتر بادوام

شود كه اين پـل دو   ميمشخص جا  اين گويي اعتمادالسلطنه در مورد پل دالك اغراق ).272
  ).6 /1: 1342پيرزاده،   حاجي( مجدداً بر اثر سيل كامالً ويران شد ق  1306سال بعد يعني در 

بنـايي   سـرا  كارواناين . ي سنگي پل دالك را نيز بازسازي كردسرا كاروان السلطان امين
ورودي . اسـت متر پهنا دارد و از بناهـاي چهـارايواني    45متر درازا و  55است از آجر كه 

رود دارد و از جهت معماري بنـايي زيبـا    سوي مسيله در سمت جنوب و رو به سرا كاروان
 ).110 :1348ابلي، ك( در آن باقي است بوده است كه امروزه فقط سر

عنـوان تيـول بـه     بـه  شـاه    ناصـرالدين قمـرود از طـرف    ةكه ذكر شد، حـوز  طور همان
به ساخت چندين  زهو وي در اين حو )275 :تا بي اوبن،( واگذار شده بود الممالك مهندس
در قمرود مجموعـاً هشـت   . دست زدها  نآاي از مردم در  و اسكان عده سرا كاروانقلعه و 
آبـاد   مظفـر  ةمرود، قلعق ةمثل قلعها  نآوجود دارد كه تعدادي از ويرانه  نيمهصورت  قلعه به
ها اين اسـت   قابل تعمق در مورد اين قلعه ةنكت. استنظام ساخته   ميرزا راآباد  ملك ةو قلع

برپا داشته است دقيقاً تابع شرايط محيطـي و جغرافيـايي    الممالك مهندسهايي كه  كه قلعه
   6.منطقه بوده و در ساختمان آن رعايت اصول معماري ايراني را ملحوظ داشته است

ايـن بنـا داراي   . بنا شداو  ةو اطرافيان و خدم الممالك مهندسقمرود براي اسكان  ةقلع
قمـرود بـه    ةكيلومتري قلع تا پنج چهارمظفرآباد در حدود  ةقلع. اي نيز بوده است بازارچه

اي از مردم كاشان را به اين  نظام عده  ميرزاساخته شد و  الممالك مهندسنام يكي از پسران 
 نيـز بـه نـام يكـي از دختـرانش برپـا داشـت       را آبـاد   ملـك  ةقلعـ نظام   ميرزا. قلعه كوچاند

  ).113  -   112  :همان(
  

  ايستگاه مهندسيه 
ناصري بين قم و تهران ساخته شـد، آخـرين ايسـتگاه جـاده، از      اندور كه در  ،جديد ةدر جاد
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نـام ايـن   . ي بزرگي ساخته شدسرا كاروانطرف تهران به قم، ايستگاه مهندسيه است كه در آن 
 :1351 رالدولـه، يظه( گرفته شده است الممالك مهندسيعني  سرا كاروان ةايستگاه از نام سازند

 ؛52  :1335 الملك، افضل( خوب دولتي در بيرون شهر قم بودهاي  خانه مهمانمهندسيه از . )67 
  .كردند شدن به قم در آن توقف مي كه مسافرين قبل از وارد )114  :1381 ،ها قاضي

  
  راه تهران به قم ةكتابچ
احمـدخان آجـودان خلـوت، متـرجم       ميـرزا جديد با كمك  ةبعد از اتمام جاد السلطان امين

 ةخان اديـب، نويسـند   غالمحسين  ميرزا، و شاه   ناصرالدينروسي و فرانسه و تركي استانبولي 
اي در مورد قوانين حـاكم بـر راه جديـد نگاشـت و بـه امضـاي        ، كتابچهقم ةسفرنامكتاب 

ديوارهاي تهران صورت اعالن بر  و آن را به )53 :1335الملك،  افضل( رساند شاه   ناصرالدين
  .دكنن ن از روي قوانين اين كتابچه عملاچسباند تا مسافر

هاي  فصل اول در مورد ايستگاه 7.اين كتابچه در چهار فصل و يك خاتمه تنظيم شده بود
فصـل دوم در بـاب كرايـه و    . گفـت  يك سخن مي  قم و مسافت بين هرـ  واقع در راه تهران

  :ه به تفضيل زير بودككرد  بحث مي ها آن ةينقل و كرا   و   شرايط حركت آالت حمل
  
  8ي فُردارها 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 فُر محمل
  ؛سه نفر، نفري دو تومان و پنج هزار 9ترمطاس،. 1
  ؛سه نفر، نفري پانزده هزار 10تريگا،. 2
  .گاري ده نفر، نفري پنج هزار. 3

رم افصل چه. پردازد ها مي خانه مهمانسرعت مسافرت و شرايط توقف در   فصل سوم به
ها و دادن غرامـت از سـوي مسـافر در     خانه مهمانن بر اخسارات احتمالي مسافر ةنيز دربار

  ).59 -  54: 1335 الملك، افضل( كند چنين شرايطي بحث مي
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كردنـد ده شـاهي و بليـت     در اين مسير از چهارپاياني نيز كه از اين جـاده اسـتفاده مـي   
براي امنيت اين جاده نيز فكرهايي شـده  . )126 :1362 دالسلطنه،يسد( گرفتند آمد مي و رفت
در راه . گفتنـد  كردند قراسوار مي ها حفاظت مي قاجار به سربازاني كه از جاده اندوردر . بود

ن در اايـن محافظـ   .قم نيز قراسواراني بودند كه حفاظت از راه قم را برعهده داشتندـ  تهران
در . متفـاوت بـود   ها آنن ساكن بودند و در هر ايستگاه تعداد اهاي استراحت مسافر ايستگاه

 ،السـلطان  امين( پانزدهتا  )50: 1335الملك،  افضل( دهجاده بين  ولدر ط ها آن شمارمجموع 
بعد از اتمام جاده قصد داشته است كه در  السلطان امين. گزارش شده است تَن )222 :1335

. ولـي گويـا در ايـن امـر موفـق نبـوده اسـت        )222 :همان( هر فرسخ يك قراولخانه بسازد
قراسوار استخدام  اي عدهساخت و اي  قراولخانهآباد  الضرب هم به خرج خود در حسن امين

   ).89 -  88: 1381، ها قاضي( كنندجا حفاظت  كرد تا از آن
حاكم بـود،   انهايي كه در اوضاع اقتصادي اين دور حاكم و نابساماني ةعلت فساد طبق به

از نابساماني، فقر  اننويسان اين دور شد و اكثر سفرنامه به اوضاع قراسواران زياد پرداخته نمي
در . )215: 1335 ،السـلطان  امـين ( دهنـد  دست مـي  هي الغر قراسواران اطالعاتي بها و اسب

هـا و   ن نبودنـد، بلكـه بـا دزدي   اآسـايش مسـافر   ةتنهـا مايـ   بعضي مواقع اين محافظـان نـه  
  .شدند نيز مي آناني خود باعث دردسر ها زورگويي

كردند و   قديم استفاده مي ةن بسياري بودند كه از جاداشدن جاده هنوز مسافر بعد از كامل
ترين ايـن داليـل، دوري    يكي از اصلي. كردند يد عبور و مرور نميبه داليلي چند از راه جد

ن مجبور بودند مسافتي را ااين مسافر. راه قديم بود مقايسه با درفرسخي راه جديد  دو تا سه
. صرفه نبود  مقرون به ها آننظر زماني براي   بپيمايند كه از سلطان حوض ةبيهوده دور درياچ

هاي راه جديد نيز  خانه مهمان ةاين جاده، گراني اجناس و كراي مرور در  و  عبورگراني وسايل 
در اين زمان هم ذهنيتي . ن راه قديم را بر راه جديد ترجيح دهندامزيد بر علت شد تا مسافر

مردم در مورد اين راه حاكم شـده بـود و    ةدر بين عام السلطان امينمنفي نسبت به اقدامات 
تسطيح راه جديد صرفاً اقداماتي بـراي   در السلطان امين كردند تمام اقدامات مردم تصور مي

  . مين منافع خود استأت
گذاري كرده بودند، بـراي   او كه در اين راه سرمايه ةنخب ةو طبق السلطان امينخان  ابراهيم

شور ايجاد شده بود را   ةسدي را كه بر روي رودخان ها آن. حل پيدا كردند راهاين مشكل هم 
و آب اين سد قسـمتي از   )556: 1350؛ اعتمادالسلطنه، 4 /2 :1349 كرزن،( عمد شكستند به

اين  هرچند ).252: 1371 براون،( قديمي را از بين برد و جاده را عمالً از كار انداخت ةجاد
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السـطان و   داشـتن امـين   دسـت حاكمه تصادفي اعالم شد، ولي مردم از  ةطبق وسيلة بهحادثه 
و  چيـان  درشـكه قـديم   ةرفتن جاد بين ازبا . خوبي واقف بودند همراهان وي در اين حادثه به

و به قوانين حاكم بر  )389 /1: 1384 ،يمستوف(كنند ن مجبور شدند از راه جديد تردد ازائر
 ذهابيه ةسفرنامو  شاه ناصرالدين ةسفرنامحاكمه مثل   ةدر منابع وابسته به طبق. دهند درآن تن 

 ةقديم سخني به ميان نيامده است و ايـن امـر نظريـ    ةجادشدن اين سد و خرابي  از شكسته
  .كند شدن سد بيش از پيش به واقعيت نزديك مي را در شكسته ها آنداشتن  دست

. آورد ارمغانو همراهان وي به  السلطان امينشدن اين جاده منافع سرشاري براي  انحصاري
ن امسـافر  ةو اسـتفاد  راهـداري او از اين جاده پول زيادي بابت پست، حمل جنائز به قم، حق 

اهرمي براي فشار بر رقيبـان خـود از آن سـود     مثابة بهتوانست در امور سياسي  گرفت و مي مي
بـر سـر ايـن راه و     ،وزيـر پسـت و معـادن    ،الدولـه  با امين السلطان امينكرزن از اختالف . ببرد

الدولـه هميشـه    و امـين  السـلطان  امينميان  اند نوشتهكه  طور همان. گويد سخن مي عوارض آن
وقتـي كـه   . آوردن پست صدراعظمي با هم رقابت داشتند دست اختالف بوده است و در امر به

هـاي پسـتي    سنگيني كـه از محمولـه   ةخاطر هزين ايجاد شد، به السلطان امين وسيلة بهراه جديد 
: 1349 كرزن،( الدوله وزير پست اختالف افتاد شد، بين او و امين گذري از اين جاده گرفته مي

وقتي كه مذاكرات طرفين در مورد كاهش حق راهداري و قيمـت خواروبـار و علوفـه    . )5 /2
جديـد   ةجادسومي در سمت غربي  ةالدوله جاد ن پستي به سرانجامي نرسيد، امينامورأبراي م

 ةايـن جـاده از هـر دو جـاد     ).253 :همان( ها را به اين جاده منتقل كرد ايجاد كرد و چاپارخانه
  . تر بود و بعدها از اين جاده خط تلگراف نيز عبور داده شد قبلي طوالني

  
  كمپاني لينچ و راه تهران به قم

آنـان در ازاي وامـي كـه بـه      ها انگليسي وسيلة بهسيس بانك شاهنشاهي در ايران أبعد از ت
قـم بـه    ،)كيلـومتر  92(قـم   ــ  هاي تهـران  سيس راهأدولت ايران پرداختند، توانستند امتياز ت

و بروجـرد و شوشـتر، قـم بـه كاشـان و اصـفهان را از دولـت        ) كيلـومتر  84(آبـاد   سلطان
و ايـن امتيـاز در اختيـار بـرادران ليـنچ      ) 276  -  275: 1369گروته، ( بگيرند شاه   ناصرالدين
  ).87: 1335جمالزاده، ( گذاشته شد

 /1: 1374سـالور،  ( تعمير راه تهران به قم را آغاز كـرد  ق  1308شركت برادران لينچ در 
قصـد   كـه  ايـن ها با توجه بـه دانـش روز و    انگليسي. )38: 1335الملك،  ؛ افضل202  -  201

اي درخشان براي آنان بـاقي بمانـد تـا بتواننـد      كارنامه منزلة بهداشتند تعمير راه تهران به قم 
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كردن راه تهران به قم را با دقت و مهارت  بگيرند، شوسهامتيازات ديگري نيز از دولت ايران 
. طول اين راه سـاختند   هاي زيبا و استواري درسرا كاروانها و  خوبي به انجام رساندند و پل

  ةبرادران لينچ همچنين قصد داشتند اين راه مانند پلي باشد ميان منافع و امتيازات خود در در
  ).276 : تا بياوبن، ( زي ايرانرود كارون و پايتخت و شهرهاي مرك

اقـدامات   فـت ر مـي به نهمين و آخرين سفر خود به قـم   ق  1309كه در  شاه   ناصرالدين
  :نويسد ميخود   ةو در سفرنام دادها را در ساخت اين جاده مورد تحسين قرار  انگليسي

ننـد  منتهـي ك ) خوزسـتان (راه شوسه را كه تا قم ساخته و مشغولند كه به سرحد عربسـتان  
  .)182: 1381، ها قاضي(  اند خيلي خوب ساخته

دار شد ولـي بعـد از    بعد از تكميل راه طبق قرارداد دولت ايران مواظبت از اين راه را عهده
يي از آن تخريب شد و جاده كيفيت خـود  ها درست مجدداً قسمتناعلت مراقبت  چند سال به

گرفت  ميشاه عوارض    جاده دولت مظفرالديناز اين . )438  /2  :1378دالماني، ( را از دست داد
  ).1463 /2: 1374سالور، ( شاهي گزارش شده است پانزده ق  1309كه مقدار آن در 

عسگر گاريچي رياسـت پسـت    بعد از ساخت راه تهران به خوزستان فردي به نام علي
 ي بـين راه هـا  او حركت گاري و كالسكه. دار شد اين خط را از طرف دولت مركزي عهده

ي زيـادي بـه مسـافران ايـن راه كـرد و      هـا  آورد و ظلم تهران به قم را در انحصار خود در
ظلـم و تعـدي او بـه جـايي رسـيد كـه در       . كـرد  مـي را گران از مسافران دريافت  ها كرايه
خواهـان در كنـار    از هر طرف بلند بـود، مشـروطه  خواهي  مشروطهي ها كه زمزمه ق  1323

 بركنـاري عسـگر گـاريچي از راه تهـران بـه قـم نيـز بودنـد        سيس عدالتخانـه خواهـان   أت
  ).887  /2  :1386المورخين،  ملك(

بعد از انقالب مشروطه سعي شد قوانين جدي و محكمـي بـر ايـن راه وضـع شـود و      
رفـت و   ةمرور اين جاده شـدند و برنامـ    و  عبورمور رسيدگي به أهم م ها اي از خارجي عده

بـه  ) Monsieur bondy(بنـدي    ريزي شد و مسـيو  تر برنامه ي دولتي دقيقها آمدهاي كالسكه
هــاي بـين ايـن راه گماشــته شـد؛ ولـي وضــع بهبـود چنـداني نيافــت و        رياسـت ايسـتگاه  

از اين جاده به قم سفر كرده است، با زبان طنـز   ق  1326كه در  ،خان بهادر نظام حسين  ميرزا
   ).459 -  454: 1342ظام، بهادر ن( تصوير كشيده است مشكالت اساسي اين راه را به

  
  گيري نتيجه

خـان   اصـغر  علـي   ميـرزا و صـدراعظمي   شـاه    ناصـرالدين سلطنت  اندورراه تهران به قم در 
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ي سـنگين راه جديـد را بـه همـراه     ها صرف هزينه اب السلطان امين. ساخته شد السلطان امين
قانوني به سبك اروپاييان براي  ةكرد و كتابچ احداث خانه مهمان، حمام و سرا كاروانتعدادي 

  . آن در نظر گرفت
خاطر منافع شخصي  به السلطان امينافكار عمومي دوران قاجار بر اين باور بود كه  هرچند

كيلومتري را  144  ةتوان احداث اين جاد ميخود اين جاده را احداث كرده است، ولي ن
مين منافع أسازندگان راه به ت چند ناقص ساخته شد و در آن اين راه هر. ارزش دانست بي

راه قديم داراي مزاياي زيادي بود مقايسه با  درنگاهي داشتند؛ ولي دركل اين راه  خود هم نيم
مين آذوقه و أاي، ت اين مزايا شامل امنيت جاده. و ارزش اقتصادي و سياسي خود را نشان داد

  . بودمانند آن ي مناسب و ها خانه مهمانآب آشاميدني براي مسافرين، 
قم باعث گسترش ارتباط بهتـر تجـاري تهـران بـا شـهرهاي      ـ  احداث راه جديد تهران

. تـر كـرد   زمـان مثـل كالسـكه را راحـت     وسايل تنـدروي آن وآمد  رفتمركزي ايران شد و 
كار گماشته شـدند كـه خـود نـوعي      ضمن در ساخت اين جاده كارگران بومي زيادي به در

قاجـار   اندوراين جاده ارزش خـود را در اواخـر   . منطقه ايجاد كردزايي براي مردم  اشتغال
سـاله بـه ديـدن قـم و حـرم حضـرت        بيشتر نشان داد و از اين راه تعداد زيـادي زوار هـر  

حتي انتقال صنايع سنگين كه تا قبل از ساخت ايـن جـاده بـه قـم     . رفتند مي) ص(  معصومه
قاسم فروغي از همين جاده اولـين دسـتگاه     سيدطور مثال  به. ممكن بود ميسر شد  عمالً غير

به قم حمـل  ) ص(   مين برق حرم حضرت معصومهأشاه براي ت احمد اندوربرق را در  دمول
خود را از همـين  ة ي سنگين و توپخانها در زمان جنگ جهاني اول سالح ها كرد و يا روس

  . راه به قم حمل كردند
  
  نوشت پي

نظام گروسي بـراي تحصـيل    نفره به سرپرستي امير 42جزو گروه  ق  1275الدين غفاري در  نظام  ميرزا. 1
بيكاري، هنگـامي   ها وي بعد از اتمام تحصيالت به ايران بازگشت و بعد از مدت. به فرانسه اعزام شد

چـون قصـد تسـطيح راه الهيجـان را داشـت، او را       .نظام وزير فوائد عامه شد خان امير علي كه حسن
صـدراعظم   السـلطان  امـين با اين كار معروفيتي كسب كرد و بعد از آشنايي بـا  او . مور اين كار كردأم

متـرجم   هـا  او مدت. كردن راه قم مورد استفاده قرار گرفت مقدمات پيشرفت او آماده شد و در شوسه
بـه وزارت معـادن و در    ق  1316جايي رسـيد كـه در     اين پيشرفت تا به. نيز بوده است السلطان امين

  .)365 /3: 1374 ،بامداد( ←براي اطالعات بيشتر  .فوائد عامه نيز دست يافت وزارتق   1325
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  .هر فرسخ يا فرسنگ معادل شش كيلومتر است. 2
از يـك كمپـاني بلژيكـي     ق 1313تيول خود در كهريزك در زمستان  ةالدوله براي توسع امين. 3

 علـت  بـه  ق 1317ايـن كارخانـه در   . بنا كنـد  جا آنقندي در  ةعمل آورد تا كارخان دعوت به
  .اي از روحانيون قشري و گراني مواد خام تعطيل شد اعتراض پاره و ي روسيهها كارشكني

انـد و   تعريـف كـرده   السـلطان  امـين تقريباً تمام مسافران در آن از «: نويسد ميادوارد براون . 4
خداوند وجود او . پرستي است وطنتدبير و  باچه وزير (عموماً به اين مضمون بود  ها نوشته

ي عالي كـه حتـي نظيـرش در فرنگسـتان هـم نيسـت،       ها خانه مهمانرا حفظ كند زيرا اين 
خواندم، تبسم  ميرا  ها وقتي اين نوشته). دست او براي راحتي مسافرين ساخته شده است هب

ـ دانستم كه  ميكردم زيرا  مي   . كاروانيـان و شـايد اغلـب مسـافرين غيـر از آن اسـت       ةنظري
كـه   ايـن نمودنـد و از   مـي كاروانيان ما از سـاعتي كـه حركـت كـرديم شـكايت       كه اينكما 
براي اطالعـات بيشـتر   . »گفتند ميها را مجبور به عبور از اين جاده كرده بد  آن السلطان امين
  .)256: 1371 براون،( ←

از آثار و عالمات باقيه مفهوم شد كه پل «: آمده است السلطان اميناز قول  ذهابيه ةسفرنامدر . 5
را دو چشمه و دو دهنه ساخته كه يكپارچه در وسط رودخانه و اتكاي دو طـرف دو سـقف   

متصـل بـه طـرفين     ةپايدو دهنه روي آن يك پايه بوده و دو طرف ديگر دو سقف متكي بر 
كلـي در   اطمينان به طـرفين رود بـه   ةواسط رودخانه بهاين دو پايه متصل به طرفين . رودخانه

وسط را كه در وسط رودخانه بوده بـا سـنگ رودخانـه و     ةاعتنايي كرده ولي پاي استحكام بي
كاري در ظاهر بندكشي شده وسط كـار بـا    آهك ساخته، اما پس از دقت معلوم شد كه آهك

كـار رفتـه    گچي ديده نشد كه بـه ديگر آجر و . قطر پايه دو ذرع در دو ذرع. گل ساخته شده
اين عمل با اين همه تقلب موجـب حيـرت و تعجـب شـد كـه مگـر دولـت محـض         . باشد

بخشايش و رحمت صرفه صاحب اين نوع تقلب را به كيفر و سزا نرسـاند وگرنـه بايـد بـه     
  .)224، 223 :1335، السلطان امين(» سياسات وقيحه و مجازات قبيحه گرفتار آيد

و روستاهايي كه در اين مسـير قـرار دارد را بـا     ها اين مقاله از نزديك تمام اين قلعهنويسندگان . 6
اصـلي قـم بـه تهـران بـه دور       ةاين روستاها چون اينك از جاد. اند مشقت فراواني بازديد كرده

  .اند برخوردار نيستند و معموالً خالي از سكنهنيز اند، از كمترين امكانات  افتاده
  .)416 :1381ها،  قاضي(:  ←براي اطالعات بيشتر . 7
  .است معني سايبان و سقف  فُر بر وزن پر لغتي خارجي است و به.  8
كرد و داراي سقف بود و مسـافران را از بـاران و آفتـاب     ميكه سه نفر را حمل  اي بود كالسكه. 9

  .كرد ميحفظ 
  .داراي سقف نبودكرد ولي  مياي بود كه سه نفر را حمل  كالسكه. 10
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  .اميركبير: به تصحيح و اهتمام سيد علي آل داوود، تهران). 1368( دو سفرنامه از جنوب ايران
  . مركز نشر دانشگاهي: ، ترجمة احسان اشراقي، تهران1840 -  1839ايران در ). تا بي(دوسرسي، كنت 

  .ني :، تهرانمهران توكلي ةترجم، خاطرات سفر ايران ).1378( روششوار، ژولين دو
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ميـراث اسـالمي    ،كوشش ايرج افشـار  به ،اصفهان، كاشان، قم و طهران ةسفرنام ).1377( صالح ميرزا، شيرازي
  .اهللا مرعشي نجفي حضرت آيت ةكتابخان :، قمدفتر هفتم ،ايران

 .هاي جيبي سهامي كتابشركت  :، تهرانكوشش ايرج افشار به ،خاطرات و اسناد). 1351(ظهيرالدوله 
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