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 باچهيد

اي  ه العواد  ت فوق  ي، اهميو تجار يارتباطهاي   هها و جاد راهدر گذشته 

بور   يفراوانو اثور   يو فرهنگو  ياجتماع ،ي، اقتصادياسيسداشت و از نظر 

 وقم  گذاشت. تا چندي پيش مسير  ميرها يها و مس ن راهيمناطق واقع در ا

در  يارتبواط هواي    هراترين  مهم کتاب است، ازاين ن که مقضقع يريقصرش

الحورا     اهلل تيو ات و حجاج بيزائران عتبات عال ياصل ينير زميران و مسيا

 .  داشتاي  ه ژيو يو فرهنگ يمذهبهاي  کارکردن يبنابرا ؛آمد يبه شمار م

ر ين مسو يو ا يگوذار اثراز ي يهوا  هآن است تا گقشو  يدر پاين پژوهش 

از  يآن نشان دهد و ابعواد در واقع هاي  ساکنان شهر ير زندگبرا  يارتباط

. ان کنووديووات بيووآن را در رابطووه بووا عتبووات عالهوواي  ت و کووارکرديوواهم

سورکار اوانم    ،ن اثريسنده اياز نقارت، ضمن تشکر يپژوهشکده حج و ز

برايشوان   يو پژوهشو  يعلمو هاي   هدر عرصرا شتر يق بيمقد ، تقف يسلطان

تقجه اقانندگان و پژوهشوگران   مقردن کتاب يد است ايام. کند آرزو مي

 . رديمحتر  قرار گ

 رهيخ و سيگروه تار

 پژوهشکده حج و زيارت



 3/6/23تاريخ: ، 23099شاخه: عسکري،   مجري: ـ 3پرينت 

 



 3/6/23تاريخ: ، 23099شاخه: عسکري،   مجري: ـ 3پرينت 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 توا  ايوران  داالوي  راه تورين  مهم ،قاجار دوره در شيرين قصرو  قم راه

 ،داشوت  که متنقعي کارکردهاي دليل به راه اينبقد؛  کشقر غربمرزهاي 

 اقتصوادي  و موذهبي  فرهنگوي،  سياسي، حيات در اي جانبه همههاي ثيرأت

. گوذارد  برجواي  مسوير  مقجوقد در طوق    منواز   و ها گاه سکقنت شهرها،

 مورد   هاي تقدهکردند؛  اين مسير استفاده مي از اجتماعي گقناگقن طبقات

 عزيوزان  هواي  جنازه يا شدند مي عاليات عتبات زيارت راهي ،مسير اين از

 .دادنود  موي  عبقر مسير اين از ،عاليات عتبات در ااکسپاري براي را اقد

 مسوير  ايون  ازتواجران،   که گرديد سبب ايراني کاالهاي انقاع به بغداد نياز

 ،تجارت امر در نيز ها غربي حتيکنند؛  برقرار بغداد با را پررونقي تجارت

 که ها روس و ها فرانسقيو  ها انگليسي ويژه به ؛جستند مي سقد راه اين از

 .داشتند فرش تجارت بهبسياري  عالقه

 عتبوات  بوه  تحصويل  يوا  زيوارت  براي که ديني طالب وعالمان  عبقر

 ايون در  مورد   هواي  توقده  به بخشي آگاهي برايمناسبي  فرصت ،رفتند مي

 بوه  ،کرمانشاه مانند مناطق از بعضي ،دليل همين به که جايي تابقد؛  مسير

 در مسوير  ايون . بوقد  شوده  تبديل مذهبي و فرهنگي ،علمي مهم مرکز يک
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 ورود مهووم راه ،مشووروطيتزمووان بووا دوره  هووم و ناصووري دوره اوااوور

 از ،عثمواني  و اروپوا  مقيم ايراني روشنفکران. بقد انقالبي و نق هاي انديشه

 .  دندکر مي استفاده ،ها سرزمينچاپ آن هاي  روزنامه انتقا  براي راه اين

 کشوقرهاي  با ارتباط براي مختلفي هاي راه ايران شقد، گفته است الز 

 راه ازبوقد   عبوارت  ايوران  تجواري مهم  هاي راه ؛داشت اروپايي و اطراف

 تربوت  راه از و( افغانسوتان  و ايوران مرز ) باجگيران به هرات از که مشر 

 کوه  هوايي  راه؛ تما  بقد جنقب ديگر راهرسيد.  مي ايران دااله ب حيدريه،

 هواي  کشوتي  و بوقد  دريوايي ، کورد  موي  مربوقط  اوارج  با را ايران جنقب

 عموان  دريواي  راه از ،ايران جنقبيدرهاي بن با ،روسي و آلماني ،انگليسي

 .داشتند آمد و رفت

 ازراه او   :شود  موي  تقسويم  راه دو بوه  اوقد  که بقد مغرب ،ديگر راه

 بايزيود  به ارزرو  و( سياه درياي جنقبي ساحل در عثماني بندر) طربقزان

وارد  تبريوز  بوه  اوقي  راه از آنجوا  از ورسويد   موي  (عثماني و ايرانمرز )

 و ايوران )مورز   اوانقين  بوه  بغداد از و بغداد به بصره ازشد و راه دو   مي

 .شد مي ايران داال کرمانشاه و شيرين قصر راه از آنجا از و (عثماني

 راه تورين  مهوم  کوه  بقد جبا  ايالت از قسمتي ،شيرين قصرو  قم جاده

 بغوداد  از کوه  بوقد  اراسوان  رو کاروان و بزرگ شاهراه همان ،جبا  ايالت

 شواهراه  ايون . رسويد  مي اقصي شر  شهر و النهراءماور به و شدمي شروع

؛ يعنوي  کورد  موي  عبقر آن سرتاسر از و شدمي جبا  ايالت وارد حلقان در

 .گذشت مي (کرمانشاه) قرميسين ازابتدا 

 شود،  اشواره  کوه  طوقر  همان. نکرد تغييري قاجاريه زمان در راه الگقي

 اهميت که چيزي اما؛ بقد غرب و جنقب شر ،سقي  از مبادالتي هاي راه
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 بواز  صفقيه دوره به کهبقد  عثماني و ايران رابطه ،کرد مي بيشتر را راه اين

 دولوت  کوه  نهواد  رشود  بوه  رو ايوران  در هصفقي سلسلههنگامي  .گردد مي

 در هوا  عثمواني  يقلمورو  روزافوزون  تقسوعه  و بقد قدرت اوج در يعثمان

 تقسويم  و تجزيه اطر با را ايران اراسان، به ازبکان تجاوز و ايران مغرب

 .بقد سااته مقاجه ازبکان و يعثمان ترکان بين آن

 و اسوتقال   و بورد  بوين  از را اطور  ايون  شيعه، مذهبدر پناه  صفقيه

 دولوت  بوا  تسوننن  اهول  شوديد  يدشومن . بخشيد واقعيّت را ايران وحدت

 اثور  بارزترين که داشت ادامه صفقيه سلطنت دوره تما  در تقريباً ي،صفق

ي بقد. اين مسئله همقاره به اين شوکل نبوقد   عثمان و  ايران يها جنگ آن،

 آماسويه  تقافقناموه  ،هماسبت شاه دوره در؛ باشد داشته اصمانهحالتي  که

 کشوقر  دو بوين  طوقالني  هواي  جنوگ براي مدتي به (  5111 /  .  ه269)

 لحون  ونهواد   بهبقدي به رو کشقر دو ميان روابط ،آنپي  در و داد ااتمه

 .شد تر ماليم و آرا  محترمانه، ،يکديگر به سليمان و تهماسب هاي نامه

 بوراي  قزلبواش  سورداران  ااوتالف  و تهماسوب  شاه درگذشت از پس

 هوا  عثماني. آمد وجقد به ناآرامي اي اندازه تا ،ايران در وي جانشين تعيين

 منظوقر  بوه  و کرده استفاده فرصت از بقدند، آگاه ايران داالي وضع از که

 شواه  زموان  توا  ها درگيري. کردند لشکرکشي ايران، ازهايي  قسمت تسخير

 اشوغا   در ايوران  غورب  شوما   و غورب  از منواطقي  و يافت ادامه عباس

 .ماند عثماني

 عثمواني  دولوت  با مققت، طقر به آشفته، شرايط آن در او  عباس شاه

بوا   آنکوه  توا  داشوت  اداموه  هوا  کشومکش  نيز عباس شاه از بعد .کرد صلح

 ايوران  درازمودت  و سرافرازانه استيالي ،صفي شاه زمان در زهاب  معاهده
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 در صوفي  شواه  صولح،  اين با واقع در. رسيد پايان به النهرين بين منطقه بر

 دسوت  از را عباس شاه اقد، جد مدت دراز متصرفات تما  مدت، کقتاه

 . داد

 صوفي،  شاه هاي دوره در سا  نقد به نزديک ،معاهده اين انعقاد اثر در

 و دولت دو ميان صلح حسين، سلطان شاه و سليمان شاه دو ، عباس شاه

 و اصوفهان  ميوان  سوفيراني  و گرديود  برقرار کشقر دو مرزهاي در آرامش

 . بقدند آمد و رفت در استانبق 

 هواي  آشوقب  تقسوعه  و قنودهار  در صوفقيان  افغاني اتباع عصيان ولي

 مورج  و هرج دچار را ايران حسين، سلطان شاه سلطنت دوران در داالي

 مقفوق  نادرشواه  آنکه تا ؛دوات ايران به طمع چشم دوباره عثماني و کرد

 در را صوفقيه  دولوت  مقضوع  نيوز شاه نادر .شد افشاريه سلسله تشکيل به

 انجمون  تشکيل از بعد آنکه تا کشيد رکلش بغداد به بار سه و گرفت پيش

 و رفوت  و شود  ماليوم  و حسنه بسيار عثماني و ايران روابط نجف، ديني

 هوم  نادرشواه . کورد  پيودا  ادامه ها پيشکش اهداي و ها هيئت وسفيران  آمد

 عثمواني  سولطان  به اطاب را اقد جديد سياست دوستانه، نامه دو ضمن

 .  فرستاد استانبق  به ترکمان اان فتحعليتقسط  و نقشت

 ؛داشوت  يسياسو  جنبوه  بيشوتر  يعثموان  و ايران روابط ،زنديه عهد در

 بوين  يطوقالن  يمرزها. گرفت ناديده را يبازرگان روابط تقان ينم هرچند

 يجانبودار  گواه  و يمورز  مناطق اشغا  سر بر يسياس ااتالف کشقر، دو

 شويعيان  مقدس اماکن وجقد مرزنشين، اعراب يبرا از کشقر دو از ييک

 گشوادن  سرانجا  و اماکن اين زيارت به ايرانيان عالقه و يعثمان ااک در

 يکلو  طوقر  بوه  عثمواني،  طريوق  از يجهوان  يبازارهوا  به ايران يتجارت راه
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 دليول   به يزمان. بقد يعثمان و ايران دولت دو روابط در ياصل مقضقعات

 ،ديگور  يتشونج  تشوديد  علت  به يزمان و ها بخش از ييک در بحران بروز

 روابوط  ،قاجوار  دوره در .گرفوت  يمو  قورار  شوعاع  تحت کشقر دو روابط

 تأسوويسبووا  الوورو   معاهووده از پووس ، يعثمووان بووا  ايووران يسياسوو

 راه .بوقد  گذاشوته  بهبوقد  بوه  رو يکديگر، ااک در دائم يسياس ينمايندگ

 باقي تجارتي و بازرگاني مبادله راه ،قاجار دوره تما  در قصرشيرين  و  قم

 .ماند

 راه تعميورات  بوه  ،زمان اين در که رسد مي نظر به قاجار دوره منابع از

 حکقمتوداري  برکوت  بوه  کوه  شاه فتحعلي دوره جمله ازدادند؛  مي اهميت

 هواي  راه ،«عمادالدولوه » اش نوقه  و «دولتشواه  ميرزاي محمدعلي» فرزندش

 آن از نوا   بيشوترين  ،منوابع  در. گشوت  تعمير و آباد قصرشيرين به منتهي

 وزيور . داشوت  عالقوه  راه تعميور  و بازسوازي  به او ،است شاه ناصرالدين

 بووقد، دربوواري هوواي فعاليووت تمووا  جريووان در کووه عصوور آن انطباعووات

 بوه  اي اشواره  ،اقد اثر دروي . است گذاشته برجاي اقبي هاي يادداشت

 تهران راه سااتنناصرالدين شاه براي . است کرده ناصري عصر راهداري

 محموره  بوه  تهوران  راه کوه  داد ااتصاص تقمان هزار صد يک ،جنقب به

 توا  تهوران  از عاليات عتبات راه اط تما  پردااتن و سااتن .شقد سااته

 رو عوراده  و همقار را راهتما   کهو  «اان کاستگر مسيق» دست به ،اانقين

 يکاروانسورا بازسازي . داد رخ کربال به شاه ناصرالدين سفر از قبلو   کرد

 کنود  موي  ثابت را ادعا اين نيز  .  ه591 سا  در مرد ، عبقري راه در واقع

 .شد مي داده زيادي اهميت راه اين به ،قاجار دوره در که

 و قوم  سولطان  حوق   کاروانسوراي  ،راه ايون مهم  دو کاروانسراي از
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 از بويش  ،ديگوري  منوز   تا منز  هر. بقد کرمانشاه ماهيدشت کاروانسراي

 فاصووله بوا  کوامالً  ،مسووافت ايون  کوه  نداشووت فاصوله  کيلوقمتر  02 توا  92

 .کرد مي تطبيق کاروانسرا

 و سواات  شويقه  در چنوداني  تغييور  ،کهون  روزگوار  از سراها، کاروان

 و بنودها  بواره  ايجواد  شامل آنها اي سازه اساس. اند نداشته اقيش معماري

 هموه  در تقريباً. اند شده سااته محصقر حياط پيرامقن که است هايي اطا 

 مستقل فضاي تعدادي (مرکزي حياط)باز  فضاي يک اطراف ،سراهاکاروان

 فضواي  نيوز  هوا  غرفوه  اين  پشت در کهدارد  وجقد اطا  يا غرفه عنقانبه 

 تموا   و اسوت  شوده  تعبيه احشا  و چهارپايان نگهداري براي تاالرمانندي

 توأمين  منظوقر  بوه  کوه  بلنودي  هاي برج و ديقارها وسيله به مجمقعه اين

 امنيوت  تأمين و وآمد رفت براي. است گشته محصقر اند، شده ايجاد امنيت

 است. ورودي  يک تنها ايجاد ،حل راه ترين مناسب ،اارجي و داالي

 مسير اين در امنيت ايجاد ،داشتبسياري  اهميت که ديگريمسئله  اما

 مسوافران  بوراي . داشوت  امور  ايون  براي ييهاراهکار ،قاجار دولت که بقد

 فرسوتاده  کواروان،  هموراه  انساني گذرنامه يک ،اارجي سياحان و دولتي

 البته. باشد مصقنيت نشان تا بقد ، مهر شدهدولتي مهربه وسيله  که شد مي

 حملوه  مقرد که صقرتي درو  داشتند اسلحه ،دولتي هاي کاروان اينبيشتر 

 در. کننود  دفواع  اوقد  از تقانسوتند  موي  اوقبي  به ،گرفتند مي قرار راهزنان

 اسوتقاده تقانمنود   و ااص قراسقاران از داشت، بااليي اهميت که مناطقي

 «شاه ناصرالدين» دوره در اصقصيات اين با نظامي محافظان اين. شد مي

 در سورباز  گماشوتن  ،قاجوار  دولوت  ديگور  کارهواي  از. بقد شده مشاهده

 عتبات مسير مسافران تما  کهو  اسدآباد گردنه در مثا براي . بقد ها گردنه



 مقدمه 27

 1/4/1323ـ تاريخ: 23099شريفي شاخه:   گيري مجري: ـ غلط 9پرينت 

 مققعيوت  دليول  بوه  مقاقوع  بيشوتر  در و کردنود  مي عبقر گردنه اين از بايد

 بوراي  سورباز  نفر شصت حدود بقد و  مناسبي جاي راهزنان براي ،جغرافيايي

وو   قوم  محافظت از مسير در پايان مسير. بقدند شده مستقر گردنه از محافظت

 زندگي منظقهآن  در کهبقد  ااص اي منطقه يا ها طايفه وظيفه قصرشيرين،

 از زيوادي  داليول  ،شود  موي  داده راه ايون  به کهبسياري  اهميت. کردند مي

 تقجوه  با که داشت مذهبي و فرهنگي ،اجتماعي اقتصادي، سياسي، جمله

 .پردازيم مي آن به ،اند گذاشته ما ااتيار در منابع که اطالعاتي به

 هور  در ،آنها به وابسته هاي سااتمان و ايران هاي راه مسير اقشبختانه

 راهنموا  يوا  بريود  صواحب  اوقد  اغلوب  که آگاه اشخاصيبه دستان  زمان

 اقد ،کتاب گردآورندگان و نقيسندگان گاهي و شده ضبط دقيقاً ،اند بقده

 ،آنهوا  دقيوق  مسير و ها راهتا وضع  اند پيمقده پياده يا سقاره را ها راه بيشتر

 «مسوالک » هواي  کتواب  ازايوم توا    موا در ايون اثور کقشويده     .شوقد  روشن

 مقدسوي  «التقاسويم  احسن» و مستقفي حمداهلل «القلقب » اصطخري،

ما در توأليف   منابع ترين اصلي ،جغرافيايي هاي کتابکنيم. پس از  استفاده

 .است بقده قاجار دوره هاي سفرنامه و تاريخي هاي کتاباين اثر، 

راهنماي رسواله   دانم از آقاي دکتر ابراهيم اصالني که در اينجا الز  مي

استاد ا  دادند،  جايشان در بهبقد متن و محتقا ياريهاي ب بقدند و با تقصيه

همچنوين از آقواي    وؤثر و ارزشمندشوان  مراي مشاوره رسق  جعفريان ب

مسئق  محتر  و فاضل کتابخانه تخصصي تاريخ اسال  و  ،عليرضا اباذري

مراتب قدرداني و سپاس اقد را اعوال    ،شان همراهي براي کمک و ،ايران

 نمايم.
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 :فصل اول

 نيريقصرش ـراه قم  يعمومهاي   يژگيو

 . راه شرقي ـ غربي1

راه شرقي و غربي در ايران از ديرباز، راهوي بوقده کوه از اراسوان توا       

عرا  کشيده شده است. اين راه، در دوره پيش از اسال ، از تيسفقن آغواز  

 اراسووان امتووداد داشووته اسووت. پووس از شووده تووا دورتوورين شووهرهاي  

سققط ساسانيان، مبدأ اين راه از تيسفقن بوه بغوداد منتقول شوده و مسوير      

غربي و شرقي از اين شهر به سمت قصرشيرين، از آنجا به سمت همدان،  

ري، ققمش، نيشابقر و سپس تا شهرهايي چقن مورو و نوقاحي مختلوف،    

   5امتداد داشته است.

هواي مقراوان قوديم، شواهراه بوزرگ و      فتوه بخشي از راه، براساس گ

شد و به مواورالنهر و شوهر    رو اراسان است که از بغداد شروع مي کاروان

شود و از  رفت. اين شاهراه در حلقان وارد ايالت جبا  ميشر  اقصي مي

ترتيوب کوه او  از قرميسوين )کرمانشواه(      کرد؛ بودين سرتاسر آن عبقر مي

                                                           
 .141پيرنيا و کرامت اهلل افسر، ص  . راه و رباط، محمد1
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ترين شرح قديمي که از شاهراه اراسوان   رسيد. کاملگذشته به همدان مي

در دست است، شرحي است که ابن رسته، در آار قورن سوق ، نقشوته و    

هوايي کوه از روي آنهوا     شاهراه مزبقر را منز  به منز  با ذکر رودها و پل

هووا و هوواي جوواده و قريووههووا و پووي  گووذرد و ارتفاعووات و سراشوويبيمووي

رح قوديمي ديگور هوم از    هاي سر راه وصف کرده است. چهار شو  دهکده

اين جاده بزرگ در دست است که آارين آنها شرحي است کوه مقدسوي   

 ها را برحسب تعداد منز  هر راه ذکر کرده است.نقشته و مسافت

هايي از سمت راست آن جودا شوده بوه جنوقب شورقي       از همدان راه

کرج از طريق بروجرد به و  يافت، به نهاوند و از آنجا به همدان امتداد مي

هاي ديگري به سمت مغرب منشوعب   از سمت چپ راه رفت. ابقدلف مي

نکته مهم ديگر در رابطه با اين راه ايون اسوت    5رفت.شد که به قم ميمي

که شاهراه بوزرگ اراسوان کوه قسومت مهموي از راه ابريشوم نيوز از آن        

گرفتوه اسوت و   گذشته، شهرهاي کرمانشاه تا قصر شيرين را در بر موي  مي

 9سازي دوره ساساني در آنجا مشهقد است. راه اثري از

 های فرعي راه. 2

به جز مسيري که در بواال شورح آن گذشوت، شوهرهاي ديگوري بوه        

شدند؛ از سمت راست و چپ شهرهاي بزرگي که در  کرمانشاه متصل مي

شود کوه بوه نقواط     هايي منشعب موي  شاهراه اراسان واقع شده بقدند، راه

رفت توا  الي کرمانشاه راهي به سمت شما  ميرفت. از حقديگر ايران مي

                                                           
 .742لسترنج، ترجمه: محمود عرفان، ص گاي، يخالفت شرق يها نيسرزم يخيتار يايجغراف. 1

 .11همان، ص . 7
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رسويد. از  بقدند، مي 5اروميهبه تبريز و به شهرهايي که در ساحل درياچه 

   شد.هاي کنار رود ارس منتهي مي اي به اردبيل و آبادي همين راه جاده

از همدان راهي بقد به طرف جنقب شرقي که بوه اصوفهان و کاشوان    

رفوت کوه بوه     ه سمت شما  بااتري موي رفت. همچنين از ري راهي بمي

 هاي آن معوين شوده بوقد و از آنجوا بوه اردبيول      رسيد که منز زنجان مي

گقنوه بيوان شوده     نقيسان، ايون  اين راه، از زبان جغرافي 9گرديد. منتهي مي

هايي، از سومت راسوت آن    است: از کرمانشاه و از کنگاور و از همدان راه

فتوه، بوه نهاونود و نيوز از همودان از      جدا شده به جنقب ااوري امتداد يا

شود.  رفوت و بوه اصوفهان منتهوي موي     طريق بروجرد به کرج ابقدلف مي

هايي را که از کنگاور به نهاونود و از آنجوا بوه    منزلگاه« حمداهلل مستقفي»

گقيد: راه مزبقر از مي« مقدسي»که  درحالي 0کند.رفته، ذکر مياصفهان مي

راه کواروان   4گوذرد. از آوه و وراموين موي   رود وبه ري مي کرج مستقيماً

از ري عبوقر موي کنود( از کاشوان و قوم      )فعلي اصوفهان بوه تهوران کوه     

گذشت. اما در اوايل قرون وسطي، راه کواروان، رو بوه طورف مشور       مي

هواي   تر بقد و از سمت چوپ آن راه، راه  تر و به کناره کقير نزديکمتمايل

بوه کاشوان و قوم موي رفوت.       شد کوه ديگري به طرف بااتر منشعب مي

گقيد: اين راه پس از آنکوه از کاشوان و قوم عبوقر     مي« حمداهلل مستقفي»

رسد و از آنجوا بوه سولطانيه    کرد، به چپ منحرف شده به آوه و ساوه مي

                                                           
 . رضائيه سابق.1

 .72سازي از دوره هخامنشي تا عصر پهلوي، دفتر اطالعات و روابط عمومي وزارت راه، ص  . راه و راه7

 .111، صياقيرسي، مصحح: محمد دبيالقلوب، حمداهلل مستوف  نزهة. 3

 .401، ص ي، ترجمه: منزويم، مقدسياحسن التقاس. 4
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هاي بوين شوهرهاي غربوي    و ديگران، شماره منزلگاه« ابن حققل»رود. مي

هواي  ين شماره منزلگواه و همچن رفتري را در راهي که به آذربايجان مي

ميان سلطانيه و ري راهي از  5اند.از زنجان به شما  تا اردبيل را ذکر کرده

بوه ايون    9رفت و قزوين در شوما  آن قورار داشوت.   ابهر به فارسجين مي

 0صقرت که ميان ري تا قزوين چهار منز  وجقد داشت.

 قصر شيرین ـ تاریخچه راه قم  .3

را از قرن چهار  هجوري قموري پويش     قصرشيرينو تاريخچه راه قم  

گيريم که اطالعات زيادي درباره آن وجقد دارد؛ به ويوژه بوا اسوتقرار     مي

اي اميران کرد شيعي ااندان حسنقيه در منطقه جبا  که اودمات ارزنوده  

 را به زائران ارائه دادند.

گووذار حکقمووت اانووداني  بنيووان، حَسَوونقيه يووا حَسوونقَيه بوون حسووين 

 .  ه4از کردان بَرْزَکاني ايران است که حدود نيمه دو  سوده   ،مذهب شيعه

هايي از جبا  و کردستان و لرستان فرمان راندنود. نفوقذ و اقتودار     بر قسمت

 اين ااندان تا حدود اقزستان و آذربايجان رسيد و حکمراني آنان بيش از

پيشوگي و برقوراري    حسونقيه را بوه عودالت    4.به طق  انجاميدسا   شصت

او به امقر حرمين تقجه ويوژه داشوت و بوراي مورد  و      1.اند ياد کردهنيت ام

                                                           
 .717االرض، ابن حوقل، ترجمه: جعفر شعار، ص ةصور. 1

 111، ص. نزهة القلوب7

 100، ص .  راه و رباط3

 .71، ص1كوشش: والديمير ولييامينوف، ج ، بهخان بدليسي شرفنامه، شرف. 4

، 3خيان قزوينيي، بيه كوشيش طااطايايي م يد، ج       قاضيي احميد تتيوي و  صي      ،يخ الفيتار. 1

 .7011ص
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شويعي بوقدن    5فرسوتاد.  هوا و هوداياي بسويار موي     مجاوران حورمين، انفوا   

از همساني مذهبي آنان بوا   و 9آمده هاي منابع معاصر گزارش حسنقيه در  آ 

ونود،  حسونقيه دينوقَر، نها   0.شوقند  شيعه شمرده مي حاکمان آ  بقيه معمقالً

آباد( يزدگرد و اسدآباد همدان را به تودريج تصورف     شاپقر اقاست )ار 

)هرسين کرمانشاه( را بر فراز کقهي بنا نموقد و   4کرد و قلعة سَرْماج يا دُزبُز

  1تختگاه اقد ساات که از آن پس نيز تختگاه اميران حسنقيه بقد.

يکي از فرزندان حسونقيه بور ضود حکقموت ابقشوجاع عضودالدوله       

( سرکشي کرد. همين مقجب شد که عضدالدوله .   ه079و   001بقيهي )

به تصورف اموقا  و اموالک و کشوتار هموه فرزنودان حسونقيه بپوردازد.         

اش را دريافتوه بوقد،    ورزي عضدالدوله تنها با بدر کوه درايوت و سياسوت   

بودر بون حسونقيه     6رفتاري کرد و اموارت کردسوتان را بوه او داد.    اقش

اميور   421توا   062  چيوره شود و از   اهاي گقناگقن جب بخشتدريج بر  به

  به مناطق انقيسان اسالمي، جب   بقد. در اصطالح جغرافيامناطقي از جب

 ،بيشوتر بور همودان    ،شقد و در آن دوران کقهستاني مغرب ايران گفته مي

شده که بعودها بوه    کرمانشاه و کردستان تا نزديکي عرا  اطال  مي ،دينقر

در اوج  ،البته قلمورو بودر بون حسونقيه     7بردار شده است.  عرا  عجم نا
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قدرت او، افزون بر مناطق ياد شده، به شاپقر اقاست، بروجرد، منواطقي  

از اهقاز و گاه نيز قَرْميسين )کرمانشاه( و حُلْقان و شَوهررَزور در کردسوتان   

رسيد. پس از انجا  براي کارها و کسب اقشنامي در امقر حج  عرا  مي

بووه او لقووب ناصوورالدين .      ه 011سووا  در  ،ين، القووادر عباسوويو حوورم

 5والدوله اعطا کرد.

حواکم  ) جانبداري بدر بن حسنقيه از فخرالدوله بقيهي. ،    ه067سا   در

پسر و جانشين عضودالدوله   ،الدوله ابقالفقارس ، شرف(همدان، اصفهان و ري

ن جَهِشوياري را بوه   را اشمگين ساات و سپاهي به فرماندهي قراتکي بقيهي

باکانوه و   نبرد بدر فرستاد. نخست بدر شکست اقرد؛ اما در يوک حملوه بوي   

اي از يارانش، سپاه قراتکين را از هوم گسسوت    آسا از سقي بدر و گزيده بر 

 ترتيووب، قلموورو بوودر بوون حسوونقيه در   بوودين ؛و او را بووه بغووداد گريزانوود 

 الدولوه،  ا سوپاه شورف  در نبردي ديگور بو  .    ه 077  گسترش يافت. در اجب

بوه   9بدر بن حسنقيه پيروز شد و حکقمتش بر عرا  غربي گسوترش يافوت.  

سوپاهي گوران    ،بدر بن حسونقيه بوه حمايوت از ابوقجعفر حجواج      027سا  

 ،ميان بدر و فرزنودش . ،   ه422 سا  در 0فرستاد که بغداد را محاصره کردند.

و تقجوه بودر بوه     که سبب آن را دوري هوال  از پودر  4جنگي رخ داد ،هال 

بوه حسوين بون     ،بودر بون حسونقيه    421به سوا    1اند. ديگر فرزندش دانسته

اش محاصره کرد. اموا بوا فرارسويدن     قلعه مسعقد کردي يقرش برد و او را در
                                                           

 .111، ص4به كوشش خليل شحاده، جابن خلدون،  خ ابن خلدون،يتار. 1
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 .713، ص1، جفي التاريخ الكامل. 1
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زمستان و سرد شدن هقا، شماري از سربازان استه و ناراضي، بوه او هجوق    

در نجوف   7د اموا  علوي  جنازه بدر به مرق 5بردند و وي را به قتل رساندند.

پسرش هال  نيز در همين سوا    9جا به ااک سپرده شد.ناشرف منتقل و در آ

اش طاهر بن هال  به حکقموت دسوت يافوت. اموا نتقانسوت       کشته شد و نقه

پسور   ،الدولوه  بيش از يک سوا  قودرت اوقد را حفود کنود. وي از شومس      

رو سوابق  شکست اقرد و در پي ترک قلمو  ،حاکم همدان ،فخرالدوله بقيهي

الدوله از ناپايوداري و آشوفتگي دسوتگاه بودر بون       اقد، به قتل رسيد. شمس

   0حسنقيه بهره برد و مناطق زير نفقذ او را تصرف کرد.

در منابع، بدر بن حسنقيه از اميران نيکقکوار منطقوه جبوا  بوه شومار      

بودر بون   . رفت و در گستره حکقموت او، امنيوت پايودار برقورار بوقد      مي

اي  و بقدجه ها دلبستگي داشت ه عمير و بازسازي و اصالح راحسنقيه به ت

نگواران   هاي گقناگقن، تاريخ گزارش نهاد. در  ااص براي اين کار کنار مي

مسوجد و کاروانسورا    اند که او بيش از دو هزار يا سوه هوزار   تصريح کرده

 ساات و در اين زمينه، ما  فراوان هزينه کرد. 

داد تا به نيابوت از   هزار دينار مي ،تن ستبيبدر بن حسنقيه ساالنه به 

مادرش و نيز عضدالدوله که او را به حکقمت رسانده بقد، حوج بگزارنود   

دينوار بوه آهنگووران و    0222و بوراي تعميور نعول اسوبان و پووا افزارشوان      

 4کفشگران همدان و بغداد سپرده بقد.

                                                           
 .741ص، 1ج، في التاريخ الكامل. 1

 .. همان7

 .3011و  3014صص ،4به كوشش كيانفر، ج ،روضة الصفا، محمد بن خاوند شاه ميرخواند. 3
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کورد و   بدر در هي  سالي از ارسا  ما  براي حورمين اوقدداري نموي   

وي سواالنه صود هوزار     5امنيت طريق حجاز برايش اهميت شايان داشت.

انبارهوا و تهيوه آب و بازسوازي     دينار براي مجاوران حورمين، تعميور آب  

، 9هاي آب يا به تعبير براي، براي رفوع نيازهوا و مصوالح راه حجواز     چاه

هاي ارسالي بوه حورمين را ميوان     او امقا  و انفا  0کرد. انفا  و صرف مي

وي مبلغي مشخص بوه صواحبان    4کرد. گان انصار و مهاجر تقسيم مينقاد

کرد. در روزگوار   ها که در مقسم حج پذيراي حاجيان بقدند، اعطا مي اانه

او، مقسم حج رونقي ااص داشت. از اين رو مقرد تقجوه اليفوه واقوع    

نشوينان   شد و به سبب ادمات او به حاجيان، اهتما  در منع تعدي باديوه 

راه  1از او تجليل کرد. ،پرداات هزينه و بذ  ما  در اين راهو  به حاجيان

متأسفانه از زمان  قصرشيرين تا دوره مغق  تغييري در بر نداشت. اماو قم  

هوا مورد    بغداد از مرکزيت افتواد. قورن   6ها آسيب ديد. مغق  تما  اين راه

بوار  آمدند. بعد از سوققط بغوداد، اعت  براي تحصيل علق  ديني به بغداد مي

  7.ديني اين شهر از بين رفت

ها به حدي بقدند که مستقفي که اقد در دوره مغوق  مسوئق    ويراني

قصر شيرين را نسبت به  وآوري اراج بقد، عايدات ناحيه کرمانشاه   جمع
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کند. به صقرتي که کرمانشواه در زموان    دهم عنقان مي دوره سلجققيان يک

تقرار سلسوله ايلخانوان در   با هجوق  مغوق  و اسو    5مغق ، دهي بيش نبقد.

ها نيوز گرديود    ايران، سلطانيه پايتخت ايران شد. از اين رو مرکز شبکه راه

ها به جاي اينکوه   در شرح راه« حمداهلل مستقفي»و به اين جهت است که 

از بغداد شروع کرده به طرف مشر  بورود، بورعکس از سولطانيه شوروع     

ن تا همدان )که به نسبت کرده به طرف مغرب رفته است. اگرچه از حلقا

راه قديم معکقس است( همه مراحل و منواز  در هور دو صوقرت يکوي     

است. اما از همدان به جاي اينکه از طريق ساوه به ري بورود، شواهراهي   

به طرف شما  از راه درگزين و ارقوان بوه    ها سااتند، مستقيماًکه مغق 

گذشوت و  گ نموي يک از شهرهاي بوزر  رفت. بنابراين از هي سلطانيه مي

هوايي  هايي که حمداهلل مستقفي در اين جاده نا  برده، فقط دهکدهمنزلگاه

 9.اند نزد ما نامعلق  هستند که همه آنها کامالً

قصرشويرين، بوه جهوات مختلفوي اهميوت      و در دوره صفقيه، راه قم  

يابد که به دليل اهميت اين مسير در دوره صفقيه ملز  هسوتيم بوه آن    مي

سلسله صفقيه موققع  در ايوران رو بوه رشود نهواد کوه دولوت        بپردازيم. 

ها در مغرب عثمان  در اوج قدرت بقد و تقسعه روزافزون قلمرو عثماني

ن را با اطر تجزيه و تقسيم آن بين ايران و تجاوز ازبکان به اراسان، ايرا

صوفقيه، تحوت لوقاذ موذهب      ترکان عثمان  و ازبکان مقاجه سااته بقد.

شيعه، اين اطر را از بين بردند و اسوتقال  و وحودت ايوران را واقعيّوت     

بخشيدند. دشمن  شديد اهل تسنن با دولوت صوفقذ کوه موذهب شويعه      

                                                           
 .1ص ن به طوس،يرياز قصرش. 1
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مه داشت که بارزترين اثر داشتنند، تقريبا در تما  دوره سلطنت صفقيه ادا

هايي نيز بقدنود کوه روابوط     اما زمان 5است.  و عثمان   هاذ ايرانآن، جنگ

گرفت و روابط تجاري بوه حالوت    تر به اقد مي اين دو کشقر حالتي آرا 

ها،  گشت. اما مهم آن است که ترکان، با وجقد همه نابساماني عادي بر مي

بافي بقرسه و عايدات  هاي پارچه گاهکردند ابريشم مقرد نياز کار تالش مي

قصرشيرين بقد، فراهم کننود. آنهوا   و دولتي را از مسير اشکي که راه قم  

شان و براي کسب منافع مالي، در نقاحي مختلف،  هاي اقتصادي در تالش

کردند و در جنگ چالدران به تسخير بغداد و  از فشار سياسي مضايقه نمي

هاي غربي ابريشم ايران نيوز   داشتند. بر راه هاي بياباني نظارت کامل بر راه

ديگر مقضقعي که بايد به آن اشاره کرد ايون اسوت    9تسلط کامل داشتند.

که در اواار قرون وسطي، با افزايش اهميت شهر تبريوز و بوه اصوقص    

 و  بعد از روي کار آمدن سلسله صفقيه و رونق گرفتن راه تجواري تبريوز  

قصرشويرين کاسوته     واقتصادي مسير قوم   کاشان، از اهميت  و  قم و  قزوين

  0شد.

هواي   ولي عصيان اتباع افغاني صوفقيان در قنودهار و تقسوعه آشوقب    

ايران را دچار هرج و مورج  داالي در دوران سلطنت شاه سلطان حسين، 

کرد و عثماني دوباره چشم طمع به ايران دوات تا آنکه نادرشاه مقفق به 

مقضوع دولوت صوفقيه را در پويش      تشکيل سلسله افشاريه شد. نادر نيوز 

بعد از تشکيل انجمن دينوي   گرفت و سه بار به بغداد لشکر کشيد تا آنکه
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و پيشنهادهاي نادرشاه مبني بر رعايت حقق  تجواري بازرگواني و    نجف

بعود از   5زائران و بستن معاهده زهواب، روابوط دوسوتانه برقورار گرديود.     

که در زمان او پيدا کرده بوقد،  اي  نادرشاه، روابط اارجي ايران، از تقسعه

کاسووته شوود و محوودود بووه مسووائل مربووقط بووه سوورحدات عثموواني و    

هاي تجارتي دو  اروپايي در اليج فارس شد. اما پس از آنکوه   نمايندگي

کريم اان به زمامداري رسيد و صلح و آرامش برقرار گرديد، دوباره پاي 

کنسق  فرانسه در بغوداد در  ها بسيار امن شد.  و راه 9اروپاييان به ايران باز

 اين باره چنين مي نقيسد:

هـايي کـه از    شـود. کـاروان   ها امن است و تجارت مجدد برقرار مي راه

کنند زياد اسـت و بـيش از پـانزده الـي      اينجا به قصد ايران حرکت مي

بيست هزار خانواده ايراني که به بغداد پناهنده شده بود، به تـدري  بـه   

 3نند.ک وطن خود مراجعت مي

در دوره کريم اان نيز سه راه عمده مبادله کاال وجقد داشوت کوه در   

قصرشويرين در اينجوا مودنظر اسوت.     و باال به آن اشاره شود کوه راه قوم     

کاالهايي که صادر مي شدند، عبارت بقد از: شا  کشمير، چيوت، پقسوت   

بووره، ابريشووم، تنبوواکق و غيووره. امووا کاالهوواي وارداتووي از عثموواني شووامل 

هاي اروپايي و منسقجات دمشوق و حلوب و موقاد     محصقالت و فرآورده

لقب تجارت عثمواني  هاي طال بقد. مقازنه نامط رنگي و جقاهرات و سکه

                                                           
 .13ص محمدرضا نصيري، ايران دوره افشاريه،  . اسناد و مكاتاات تاريخي1

. تاريخ روابط خارجي ايران از ابتيداي دوران صيفويه تيا پاييان جنين جهياني دوم، عادالرضيا        7
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قصرشويرين،  و و ايران مقجب رشد تجارت ايران و هند گرديود. راه قوم    

بيش از آنکه ااتصاص به حمل و نقل کاالهاي تجاري داشته باشد، مقرد 

تورين راه رفوت و    استفاده زائران قرار داشت. از سقيي مسير مذکقر مهوم 

ه سفر زيوارتي و  آمد بسياري از زائران اانه ادا بقد و در عين حا  که ب

رفتند، از فرصت پيش آمده استفاده نمقده و به امر تجارت نيوز   مذهبي مي

پردااتند. اين امر به اصقص با تقجوه بوه اينکوه زائوران از پردااوت      مي

ماليات و عقار  گمرکي معاف بقدند، مشق  زائران در امر تجوارت يوا   

مطلوقب عثمواني   اي بقده است. البته ايون امور،    ارائه ادمات فني و حرفه

اند؛ به طقر مثا  پاشا ليک بغداد نبقده است و درصدد ممانعت از آن بقده

اقاست اين رويه را برهم زند بوا کوريم اوان زنود دچوار چوالش       که مي

 5گرديد.

 فواصل و منازل .4

. ن بخش الز  است که معاد  واحودها شورح داده شوقد   يا يدر ابتدا 

بوا بوار بوه     يشقد که قاطر يگفته م يبه مقدار مسافت «فرسنگ»ا ي «فرسخ»

ک يو عوت  ين طق  فرسونگ بوا طب  يبنابرا ؛کند يطآن را ک ساعت يمدت 

 موثالً  ؛لقمتر اسوت ين پنج تا شش کيفرسخ بدر کل . کند ير ميين تغيسرزم

از  ،گوذرد  يمسوطح مو  هواي   مشهد کوه از دشوت  و   راه تهرانهاي  فرسنگ

هوم و   يموقاز هواي    هکوق  راز کوه از رشوته  يشو  وو   راه اصفهانهاي   فرسنگ

ر يفقاصول مسو   7.تور اسوت   مراتوب کقتواه   گذرد، به يمبسياري هاي   هگردن

                                                           
 .312پري، مترجم: محمدعلي ساکتي، ص . کريم خان زند، جان1

 .113. سفرنامه گروته، ص7
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 باشد: ين شرح مين به ايريقصرشو قم

م ينو و ک فرسونگ يکه سرحد قم و اراک بقده، ااتقن  فاصله قم تا تاج

پوس از  منوز   . بوقد رود يج يروستا ااتقن پس از تاج سه فرسنگ. است

جنوقب  از جواده  سوپس  ؛بقداوشوان  يسبه مسافت شوش فرسونگ   جيرود 

 يمنوز  بعود  . بوقد راه  رفت که هفت فرسونگ  يآباد م ه سلطاناوشان بيس

 توا  . از آنجوا فرسنگ فاصوله بوقد  ده آباد تا آنجا  بقد که از سلطان بروجرد

 فرسوخ هفوت  توا همودان   ريماليعنوي   يمنز  بعدو از  دو فرسنگ نهاوند

  1.بقدآباد شش فرسنگ داز همدان تا اسفاصله و 

راه هموه  . بقدفرسخ پنج اسدآباد تا کنگاور در جنقب کقه القند  از راه

شش قصبه کنگاور در  7.تا به کنگاور برسد شتگذ ياز دره و کقهستان م

سوتقن  ياز ب. بقدفرسخ  ششصحنه  از کنگاور تا. بقدصحنه واقع  يفرسخ

منز  بعدي ماهيدشت است که چهوار   3.بقدشش فرسنگ نيز تا کرمانشاه 

آبواد شوش    دشوت توا هوارون   ياز ماهفرسخ فاصله داشت توا کرمانشواه و   

طا   نيياز کرند تا پا. راه بقدچهار فرسخ  ،آباد تا کرند و از هارون فرسنگ

 هاب توا ذاز پل  ،هاب چهار فرسنگذطا  تا پل  انياز مو پن  فرسنگ راه 

 . بقدپنج فرسنگ  شيرين قصر

 قاجار دورهدر  یساز راه. 5

ايون   يبورا شوده   هاي مطالعه سفرنامهاصقص  به ،از منابع دوره قاجار

 يشوتر يت بيو هوا اهم  ر راهيو به تعم ن زمانيدر ا که ديآ يمدست  نقشتار به
                                                           

 .140. ايران در بيش از يک قرن، ويلز، ترجمه قراگزلو، ص1
 .711الدوله، ص الدوله، سي  . سفرنامه سي 7
 .41الملک، اديب الملک، ص . سفرنامه اديب3
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 ؛شود  يمو شتر از گو  اسوتفاده   يرات بيها و تعم ن سااتمانيدر ا. داده شد

تر  و کهنهتر  دوا  ه کميصفقدوران هاي   شتر آنها از سااتمانيکه ب يطقر به

 ،بقدندفارغ شده  ين سلسله که از امقر نظاميپادشاهان ا 1.ديرس ينظر م به

کشقر  يگاه به فکر آبادانوجقدآمده در داال کشقر،  با استفاده از ثبات به

 ،فرزنودش  يدار به برکت حکقمت «شاه فتحعلي» دورهافتادند؛ مثالً در  مي

بوه   يمنتهو هواي    هرا «عمادالدولوه »اش  و نوقه  «دولتشاه يرزايم يعلمحمد»

 7.شدر ين آباد و تعميريقصرش

 يبازسواز  او به .است «ن شاهياصرالدن»ن نا  از آن يشتريدر منابع باما 

س و ياصوقص انگلو   بوه  يدو  اارجرو  ؛ ازاينر راه عالقه داشتيو تعم

جواد  يا ياز بورا يو به فکر ااذ امت ،ران داشتنديدر ا يک هدفيهر که روس 

ر انطباعوات آن عصور   يوز. اقد بقدند يراه در کشقر و استفاده از آن برا

 يبرجوا  ياقبهاي   ادداشتي ،بقده يدربارهاي   تيفعالهمه ان يکه در جر

کورده   يعصور ناصور   يدار بوه راه اي  ه در اثر اقد اشوار او . گذاشته است

االصه » ن آورده است:يسااتن راه تهران به جنقب چن ه؛ مثالً درباراست

ک منفعوت بوه   يو و    کصد هزار تقموان از قورار ده  يشاه به من فرمقدند که 

 ا  کووه راه از تهووران بووه الدولووه دادهالسوولطان و مخبر نيالدولووه و اموو نياموو

اوط راه عتبوات عاليوات از    هموه  « مسيق کاستگر اان» 3.«محمره بسازند

. رو کورد  را مسطح و همقار و عراده همه راهرا ساات و تهران تا اانقين 

                                                           
ترجميه عيسيي بهنيام،     هاي کوچک بين راه، ماکسيم سيرو، سراهاي ايران و ساختمان . کاروان1

 .130ص

 .310اهلل افسر، تهران، ص النهرين و ايران، هانري بايندر، ترجمه کرامت . کردستان بين7

 .11. خاطرات روزانه اعتمادالسلطنه، اعتمادالسلطنه، ص3
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 1.ن شواه بوه کوربال رخ داد   ياز سوفر ناصورالد  سوازي پويش    البته ايون راه 

 7.شقسوه بوقده اسوت    ،آبواد  که در دوره مشوروطه راه توا سولطان    يطقر به

 هوا  و مواه هوا   روزهوا، هفتوه  پيموقدن آن  ر که ين مسيبهبقد راه سبب شد ا

 يهوانر »کوه  اي  گقنوه بوه   ؛دبرسو ن زمان اقد يتر ، به کقتاهديکش يطق  م

 ن را در موودتيريقصرشووو مسووافت تهووران    .   ه5024در سووا   «نوودريبا

 يبورا  ،از آنيو گورفتن امت  و يسواز  درست اسوت کوه راه   3.پيمقدروز يازده 

زائووران و تجووار نيووز  يبووراامووا  ،پرسووقد بووقد يو دو  اووارج دولتمووردان

   .داشتهايي  منفعت

م قم کرد يشروع به سااتن راه قد «السلطان ينام» .  ه 5921در سا  

ح جواده و مرموت راه   يتسوط او بوراي  . د نمقديامکانات راه را تجدهمه و 

ن اسوهقلت مسوافر   ين السلطان راه را شقسه کرد و بورا يام. بسيار کقشيد

 ،اسوت  يل سوقار يترمتاس و فقرقان کوه وسوا   ،جانيدل ،کالسکه ،درشکه

از تهوران بوه قوم     يآسوان  کردند و به ميه ين آنها را کراامسافر. فراهم آورد

گر يد يکي. ن راه آسقده بقدنديدر ااز حمل بار و اسباب سفر  ورفتند  يم

اچوه  ين دريو ا. السلطان بقد اچه حق يل دريالسلطان تشک نيامهاي  از کار

بسوياري  دهات مالک السلطان  نيام. ن شاه وجقد نداشتيتا دوره ناصرالد

در کنوار  ... ه ويآباد، کقشک نصرت، منظر ياان، عل يعلمانند قلعه محمد

هوا از راه   و کاروان شد يآمد نمو اد رفتين راه زيو چقن از ابقد جاده قم 

 ،کردنود  يآمود مو  و گذشوت رفوت   يمو  ياچه فعلو يان دريکه از م يتر کقتاه
                                                           

 .317، صيدياصغر سع يعل هترجم  ران امروز، اوژن ادبن،يا. 1

 .371همان، ص. 7

 .12يران، صالنهرين و ا کردستان بين. 3
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ر يد و دستقر دارد تا مسو يشياند يريتدبش امالک يآباد يالسلطان برا نيام

 ،کوه محول توردد کواروان بوقد     اي  هرا برگردانند و به جلگو روداانه شقر 

و  ليتشوک  ياچه بزرگو يدر يدر اندک زمان ،ن کردنديسردهند و چقن چن

 .  السلطان حاصل شد نيمقصقد ام

 اچوه مزبوقر  ين شواه بوه در  يناصورالد  يبوه قوم وقتو    يمسافرت يدر ط

ط يسخن از محو  ،زيد به نقشتن سفرنامه اشارت کرد و در ضمن تحريرس

ک از اوقاص کوه در حضوقر بقدنود     ي ان آمد و هرياچه به ميعمق درو 

اچوه  يبوه در  يشاه نگاه ،ياديز يگقو باالاره پس از گفت. زدند يحدس

گواه رو بوه    و آن «ديسو يچهار فرسنگ بنقو ستيدور آن را ب: »کرد و گفت

اکبراووان  «؟مين کنوويعمووق آن را چگقنووه معوو »حضووار کوورد و گفووت:  

قربوان از هموان قورار کوه     »م کورده گفوت:   يتعظب ناظر يالسلطان نا فيس

شواه کوه از    .«دييو ن فرمايوي ز تعيو عمقش را ن ،دين فرمقديط آن را معيمح

سوت ذرع  يز تا بيآن را ن عمق»د و گفت: ياو اقشش آمد، اند ييگق بذله

  1.«ديسيبنق

 يل سقارين وساييراه قم و تعهاي   هاان ل مهمانين راه و تشکيجاد ايا

راه  يحوه بورا  يک اليدر آن سا  . واقع شد .  ه 5025ر در سا  ين مسيا

ر بو  هيو صوقرت اعالم بوه   و شوته شود  ن نقيف مسوافر يو شقسه قوم و تکل 

بوراي  بقدنود کوه   کسواني  ان يو فرنگالبتوه   7.گرديدنصب تهران هاي  قاريد

و آنووان از ايوون رهگووذر  اسووتفاده شووداز آنووان ران يوواهوواي   هسوواات را

بووراي هووا  روس؛ مووثالً بردنوود يجملووه تجوواراز بسووياري هوواي   منفعووت
                                                           

 .11رالممالک، صيخان مع  يعل شاه، دوست  نيناصرالد يخصوص ياز زندگان ييها ادداشت. ي1

 .44الملک، ص . سفرنامه، افضل7
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کردن  بسيار کقشيدند و هدف آنها وصلن يکردن راه همدان به قزو شقسه

  1.ران بقديشان به داال ايو وارد کردن کاالها يراه همدان به بندر انزل

 نیريقصرش ـ ر قم يجاد پل در مسیا .6

شومار   کشوقر کوه   يغربو هاي   در قسمتاصقص  به ينقاحبراي در 

آنهوا   ياز رو و نهرهوا را قطوع کورد   بايود  ناچوار   ،شتر استيبها  روداانه

مققوت  هاي  جاد پليبه فکر اها  انساندور هاي   هگذشت از نيابنابر. گذشت

آنهوا را   ،ريّو بلکوه افوراد ا   ،ساات ها را نمي پلدولت البته .  و دائم بقدند

 کبوار يکوه  کردند  مياقدا  پل  به سااتن يکسان معمقالً. کردند مياحداث 

. بوقد شوان شکسوته   يا پايدست و بقدند گذشته اروشان هاي   هاز روداان

ن يو بوه ا  ،گور يدوستانه د ا به علل انسانينقعانشان  همسپس براي کمک به 

 7.کردند مي مبادرتر يکار ا

هواي    رباطات معتبر و پول براي ن يحد اانقتا سراز دارالخالفه تهران 

ش و يآسوا سوبب  در دوره قاجار احداث شده بقد که  ،در عر  راه يعال

که بوه   قاجار .بقدشاهان قاجار از  «شاه يفتحعل». بقدن ازوار و مسافر رفاه

از  يسد ،در کنار روداانه قم در زمان او ،داد يم تياهم يمذهبهاي  شهر

روداانه قوم آسويب     آب ،ن سدياز بستن ا، پيش شد بسته کسنگ و آه

 . ده بقدبه شهر رسانبسياري 

ها بوه تعميور و بازسوازي احتيواج      از آنجا که در دوره قاجار بيشتر راه

سوان از  ينق شوتر سوفرنامه  يبداشتند، تعميرات آنها اهميت بيشوتري يافوت.   

                                                           
 .111. سفرنامه گروته، ص1

 .131همان، ص. 7
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 1.انود  آن اشواره کورده  اوقد بوه   هواي    هدر سوفرنام  يرانو يجمله مسافران ا

موا   ،انود  را آورده يهرکجا نا  پل ،شده استفادهبا تقجه به منابع ايم  کقشيده

پل دالک  ،شيرين قصر و ر قميدر مسواقع پل نخستين . کنيمذکر ز آن را ين

و  يک پول چوقب  ي ،ن راهيدر ب قرار دارد کهه شهر قم ياز منظرپس . است

ن پل که از سونگ  يآار. شد يمده يدبقد، گر که از سنگ و آجر يدو پل د

 ؛ زيورا دفعه سااته شدچهار نا  داشت. آن پل پل دالک  ،سااته شده بقد

هاي  ر بناين شاه که تعميدر دوره ناصرالد. کرد ميان آب آن را اراب يطغ

 .ب بوقد يو ع ين پل بو يصقرت ظاهر ا، شدواگذار  ين فرنگابه مهندس ،راه

 7.داشت يسازه پل از سنگ بقد و هفت چشمه و سقف مرتفع

 يبور رو  يت دهنوه بزرگو  فو آباد پل ه سلطان، و  راه قمبين آباد زيدر د

 يمنوز  بعود   3.اج داشوت ير احتيبه تعم يقدراما پل  ند،روداانه زده بقد

بوه   ياوشوان پول محکمو   يدر سن شواه  يدر دوره ناصرالد .اوشان استيس

در قسومت جنوقب   . از افراد متمق  منطقه سوااته شوده بوقد    يکيدست 

 دآبادسو ااز  4.اند هست که از اشت و گل سااته يگريز پل دياوشان نيس

تقسوط   يپول بزرگو   ،ن طوا  ييدر پوا  1.دش يده ميد يميپل عظ تا کنگاور

رود  يبور رو ز يو ن اي هدهنو  پول سوه   1.ه بوقد دولتمردان قاجار سااته شود 

  2.بقدند ستقن زدهيکاماسب در ب

                                                           
 .117ها، قاضي عسکر، ص . حديث قافله1
 .44الملک، ص  سفرنامه افضل. 7
 .17فخرالملک، صخان  . از حريم تا حرم، ابوالحسن3
 .301خان سديدالسلطنه، ص سديدالسلطنه، محمدعلي سفرنامه. 4
 .41الملک، ص اديب سفرنامه. 1
 .311سديدالسلطنه، ص سفرنامه. 1

 .113. تهران، اوژن فالندن، ترجمه حسين نورصادقي، ص2
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 مبارزه با راهزنان یدولت برا ایو راهکاره ت راهيامن .7

تورين   مهوم دوره قاجوار  در ن يو همچنو  يخيتوار هاي   در دوره شهيهم

از  يکو يبا راهزنوان  مقاجهه اطر . ت راه بقده استيامن ،سفر يمسئله برا

شوتر  يب. گرفتنود  يشوه مسوافران آن را در نظور مو    يبقده است که هم ينکات

 ،به صدها شوتر و نگهبوان مسولح   اکثراً که  يبزرگهاي   مسافران در کاروان

اقد  اقدبهمسافران شمار فراوان . کردند يگر سفر ميبا همد بقدند،مجهز 

هوا را   کواروان  ،ش از انودازه ياموا حجوم و بوار بو     ،آورد يد ميرا پد يتيامن

و  يابوان يراه ب. کاسوت  موي کواروان  از سورعت  را يو ز ؛کورد  ير ميپذ بيآس

ن دزدان آماده بقدند يا معمقالً. ژه اقد را داشتيز راهزنان وين يکقهستان

بردارند و نقش اقد را با  ن کار دستياز ا ،يافت پق  کافيدر يتا در ازا

 1.رفتيپوذ  ينودرت انجوا  مو    ن کار بهياکه البته نقش محافد عق  کنند 

 يکه به مهر دولت شد يهمراه کاروان فرستاده م يک گذرنامه انسانيگاه  گه

و  يمسوافران دولتو   ين گذرنامه برايا. ت باشديبقد تا نشان مصقنهقر مم

اسولحه   يدولتو هواي    کواروان بيشوتر  البتوه  . شد يصادر م ياحان اارجيس

 ياوقب  کردنود، بوه   راهزنوان بوه آنوان حملوه موي     کوه   يصقرت درو داشتند 

ر را منوز  بوه منوز     ين مسو يو ااکنوقن   7.تند از اوقد دفواع کننود   تقانس يم

رو بوقده   روبوه  يشوتر يم مسافر در کدا  منطقه با اطور ب ينيتا ببپيماييم  مي

 .  است

نجوا بوه   آض بقد و از يپهن و عرم جاده يکر آباد به طرف رباط از بهرا 

ر نموک  ين راه از کوق يو او م فاصله داشوت  يکر هشت فرسخ با رباط ،اان
                                                           

 .17. از حريم تا حرم، ص1
 .721کردبچه، ص. سفري به دربار سلطان صاحاقران، هاينريش بروگش، ترجمه 7
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، بوه  ميکور  ربواط  مورد   ،راه و وجقد راهزنان يسختسبب به  .گذشت يم

اواتقن در   ه تواج يو قر» 1.، شوب حرکوت کننود   کردند مي هيان تقصيکاروان

ن زموان در  يو در ا« ن شواه يناصورالد »اما از تقجهوات   ،گذشته دزدگاه بقد

 7.ت بقده استيکما  امن

 داردوجقد العبقر  سخت و صعباي  هگردن ،ده به همدان در دامنهينرس

که از  ييها د و به کاروانکردن ين ميکمآن اواسط گاه در  يوب دزدان گاهکه 

 ياريو راهزنان کورد و بخت  بقدها  مدت .آوردند يهجق  م ،گذشتند يآنجا م

 3.نداشت يب آنها سقديو تعقزدند  ها دستبرد مي به کاروانن گردنه يادر 

شدند  يم «از »و  «القار»دسرخ دچار راهزنان يدر گردنه ببيشتر ها  قافله»

 .کردند  يساالر به گرفتن باج قناعت م ا از قافلهيو 

و  «کلهور »الت يو ان ايو ن که قافله از ميرين امر از کرمانشاه تا قصرشيا

، ت دزدانيهق يريگيدر پ. افتاد يرت اتفا  مدن ، بهکرد يعبقر م «يسنجاب»

  4.ان از دولت بقدنديو عاص ير بقميغ اکثراً مشخص شد که

بروجوورد و ماليوور و تقيسوورکان و هموودان و  ينهاونوود  يهووا راهووزن

موان  شوتر در ز يبت يو ن امنيو ا 1.دسوت داشوتند   يهموه در دزد  ،کرمانشاه

 يمنطقوه بوقد و در زموان ناصور    ت يو زمامدار امن ،شاه که دولتشاه يفتحعل

ه ردر دون يريل منطقه کرمانشاه توا قصرشو  ين دليابه  1.گزارش شده است

                                                           
 .721. سفري به دربار سلطان صاحاقران، ص 1

 .1. از حريم تا حرم، ص7

 .771. سفري به دربار سلطان صاحاقران، 3

 .17. از حريم تا حرم، ص4

 .10رضا عضدالملک، ص . سفرنامه عضدالملک، علي1

 .17. تهران، ص1
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فراوانوي   يتجوار هاي   هرا منطقه نيدر ا. ديرس يمنظر  تر به کم حادثهقاجار 

 يتر از هموه راهو   مهم شد و يم يشت که به منطقه کرمانشاه منتهوجقد دا

رفوت،   ميش يه لرستان پيدر حاششد، اندکي  ميکه از اصفهان شروع  بقد

ق يو از طرکورد و   موي آباد و بروجرد و نهاونود و کنگواور عبوقر     از سلطان

هواي   که کواال  ييها رو کاروان نيااز ؛فتر يکرمانشاهان و سرپل به بغداد م

امون کرمانشواهان را    يولو  ،ليطقهاي   هراشتند، بها به مقصد اروپا دا گران

ن منواطق  يت در اين امنيسديدالسلطنه ا هلبته بنا به گفتا 1.دادند يح ميترج

 7.ت وجقد نداشته استيو آغاز مشروط يدر دوره مظفر

 ريمسو اصوقص   بوه  ؛کورد  يها محافظت مو  دولت قاجار از راهشه يهم

اي  ه ژيو ت ويو اهمنوزد دولوت و مورد      ين که از نظر مذهبيريقصرش و  قم

در . داشوت  ييراهزنوان راهکارهوا  بوا  مبوارزه   يبرادولت هميشه . داشت

بسويار   يياز قراسقاران ااص بوا تقانوا   داشت،فراواني ت يکه اهم يمناطق

ايون محافظوان نظوامي وجوقد     ن شواه  يدر دوره ناصورالد . شود  ياده مفاست

 .  داشتند

بوا  قراسوقاران   .بقدندها متققف  حفد راهبراي ران ادر قم ده نفر قراسق

 : گقنه بقدند نياااص  ييها ييو تقانا يژگيو

 را بوه هوقا بلنود    هر دو پا ،گذاشتند ين اسب ميز يسر اقد را به رو

از ن حالوت  يو در ا. آوردنود  يتااوت در مو   حالتو اسبان را به کردند  مي

 ير تفنوگ اوال  يو ر شکم اسوب، ت ياز ز يافتادند و به طرز ااص ياسب نم

ر شوکم مرکوب   يو در زاوقد را   ياسب طوقر  نن تااتيو در حکردند  مي
                                                           

 .111. جغرافياي غرب ايران، دمور گان، ترجمه کاظم وديعي، ص1
 .314. سفرنامه سديدالملک، ص7
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اوقد را   ،ندشم يرو شد و در روبه يمعلق  نمسقار که  ندساات يپنهان م

را  اسوب را  يو ن و يو ، زين سقاريدر ح. داشتند يممحفقظ  رياز گلقله ت

ن سورعت  يو در حکردند  مي را ين و يده، دوباره مرکقب اقد را زيبرچ

زدنود و   ين مو يبار به زم نيک پا را چنديشدند و  ياده ميپ ،اسب يدوندگ

 1.شدند يسقار م بعد

سورباز گماشوته   ها  ن بقد که در گردنهيدولت قاجار اهاي  کارديگر از 

 عبوقر آن د از يو با عتبوات  ريمسوافران مسو  همه آباد که گردنه اسد. شد يم

 يبورا  يمناسب ياج ييايت جغرافيل مققعير مقاقع به دلتشيدر ب ،کردند مي

محافظوت از گردنوه    ير سرباز بورا حدود شصت نف رو ؛ ازاينبقدراهزنان 

کردنود   مي نين گردنه کميگاه در ايگاه و ب ،را دزدانيز ؛مستقر شده بقدند

بوا  سوربازان  . آوردنود  يهجق  مو  ،گذشتند يکه از آنجا م ييها و به کاروان

ن يو ا يدزدان دائمو . و مراقب بقدند گرفتند يوکنار سنگر م تفنگ در گقشه

را بطوقر  اي  ، عدهنکهيدولت قاجار نگذاشتند جز ا يبرااي  چاره گاه نيکم

هميشوه  . ت آنجوا باشوند  يمراقب امنآنان تا  ،ن گردنه مستقر کنديم در ادائ

عبوقر  ن گردنوه  يو از ا اقاسوتند  يمو که را  يکسانچند سرباز سقار مسلح 

  7.دشقحمله به آنان ان راه يمبادا مکردند تا  يم همراهي ،کنند

شود کوه گواه     يده مو يو د يرد محافظان دولتو  ،رين مسيا يجا يدر جا

   3.دادند يآنان انعا  مبه  ،تشکر يمسافران برا

فه مهوم  ين وظيا ،ميشق يک مين که نزديريقصرشو   ر قميمسهاي به انت

                                                           
  .14الملک، ص . سفرنامه قم، افضل1

 .711. سفري به دربار سلطان صاحاقران، ص7

 .110. تهران، ص3
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 يقوه زنودگ  طن منيو شود کوه در ا   يسپرده م ااصاي  ا منطقهيها  فهيبه طا

ن يريقصرشو  از کرمانشواه توا  کوه در بواال ذکور شود     طوقر   همان .کردند مي

 ت اتفوا  نودر  بوه  ،دکر يقر معب يالت کلهر و سنجابيان اياز م کهاي  هقافل

ن شواه مقابلوه بوا    يدوره ناصورالد  1.ر راهزن شوقد يکه کاروان درگ افتاد مي

 يکه هرگواه راهو   ن صقرتيبه ا يعني ؛راهزنان به عهده مرد  کنگاور بقد

آمود و حوق نداشوتند     يمو از عهده بر د کنگاوريبا ،شد يبرده م يزده و مال

مرارت با ار يحاکم آنجا بس ن اوصافيبا ا. پرداات نکنند و اعترا  کنند

ظت از مرزها فمحا ،يل سنجابيزمان مشروطه ا 7.شد جهه ميامق يو سخت

 يدر مورز کشوقر عثموان   هوا   فوه ين طايو ا يحتو  3.عهده داشت و زوار را به

 ،پايوان آن کرمانشاهان توا  آغاز از  .محافظت از مسافران را بر عهده داشتند

 4.و قووراو  حاضوور بووقد يکچيکشوو ،نوودکرد يجووا کووه زوار منووز  مووهر

   .گرفت يز صقرت مين ييها يکقتاه

 که همقاره دربقد مقرر و  برقرار کرده بقد يت اقبيامن يت ناصردول

اموا   ،گماشوته شوقند   ينگهبوان  يسرباز بورا اي  با عده يپادگان شيرين قصر

هم آن  ،ا چهل نفر نبقدي يشتر از سيآنها بشمار ن سربازان که يسفانه اأمت

اقاسوتند   ين امکانات مو يمغشقش و با اهاي   مفلقک و تفنگهاي   با اسب

و  اوقب هواي    تفنوگ  شان بهادر چابک که همه يدر مقابل دزدان سرحد

 1.ت کننديحمازوار هاي   هقافل از ،داشتند زيتند و تهاي   اسب

                                                           
 .17الملک، ص الملک، اعتصام . سفرنامه اعتصام1

 .10. سفرنامه عضدالملک، ص7

 .340. ايران امروز، ص3

 .11الملک، ص . سفرنامه اديب4

 .13صها،  . حديث قافله1
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 راه یدشوار. 8

در تابسوتان بواران   . بوقد مربوقط بوه زمسوتان    مسير  ين دشقاريشتريب

اوااور   يولشد؛   يجاد نمياشکلي مبقد و ن سفت يزمدر نتيجه  ؛ديبار ينم

شودن   ا در فصل بهار هنگا  آبي ،است يفصل بارندگکه ز و زمستان ييپا

ان يو طغ بوقد ممکون   ،شوقد  يمپقشيده  يالو از گلن يها که سطح زم برف

 1.کندمختل ها  مرور را روزها و هفتهعبقرو ،شدن آن ضيو عر ها روداانه

 يبوه گلو  را ران يو اهواي   نيبقد که اواک رس زمو   يکاف يبارندگکمترين 

 يالو ان و مسوافران در گول  يو پاچهار ؛کنود ل يتبود  ناپذيرچسبناک و عبقر

نوه   ،دن بوا  کر با چکه خت وير يمفرو يگلهاي   اانه. کردند ير ميها گ خي

   7.شد يز محسقب مين يپراطر يه جا، بلکپناهگاه نبقدآنها فقط 

 ،ر راهيک بوقد کوه در مسو   يتنگ و بارهاي   هگر وجقد گردنيل دمشک 

ل يو ر زمسوتان بوه دل  د ها ن گردنهيا. شد يمبار با آن مقاجه  نيمسافر چند

عبوقر  همچنوين  . کورد  يراه را مسدود م ،ماه کم چهار دستبقدن، ريگ برف

ک قواطر  يو فقوط  مشکل ديگري بوقد؛ زيورا   سخت هاي   هن رايقاطران از ا

رو  هگر روبو يکود يدو کاروان بوا   از آن عبقر کند و اگر تصادفاً تقانست يم

ز کوقره راه  د ايکرد کدا  کاروان با ين ميتر مع يکاروان ققفقط  ،شدند يم

ارتفاعشان بوه   يبرف کنار راه که گاههاي   هد در تقديک باي بگذرد و کدا 

راه ، طوا   يرها مانند پايمسبراي در  3.تققف کند ،ديرس يم ک متر همي

انسوان و   يپايدن بقد که باعث لغز ييها بقدن پر از سنگ کيبر بارافزون 
                                                           

 .171. سفرنامه گروته، ص1

 .377. ايران امروز، ص7

 .111. جغرافياي غرب ايران، ص3
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و شود   موي اده ين بار پيد مسافر چنديبا رو ؛ ازاينشد يها م اقردن اسبزيل

در براوي نقواط جنگلوي    . داد يمو را عبوقر    آنگرفت و  ميدهنه اسب را 

هاي  با باربسيار و براقرد آنها و دراتان  يوحش  تمشکهاي  وجقد بقته

هواي   تنوگ شوهر  هواي    هوجقد کقچ 1.افزود ميکار مشکالت بر  ،قاناتيح

 يشوتر بورا  ين مسوئله ب يا. کرد يرو م به را با مشکل روکالسکه عبقر  ،ريمس

   7.ندکرد يم آمدو مطرح بقد که با کالسکه رفت ين اارجامسافر

 

                                                           
 .311النهرين و ايران، ص . کردستان بين1

 .13بلوشر، بلوشر، ترجمه کيکاووس جهانداري، ص . سفرنامه 7
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 :فصل دوم

 نيريقصرش ـر قم يآمد در مسو رفت يچگونگ

کووه را هووايي  هرا ،گووذرل رويوواتقمبهوواي   راه شوواه و آهوون   هامووروزه را

کواهش  چند سواعت   د بهيکش يها طق  م و ماهها  روزها، هفتهپيمقدنشان 

. رو وجوقد داشوت   ک کواروان يو بارهواي    هدر گذشوته فقوط را  . استداده 

و وجووقد داشووت ر ين مسوويوواسراسوور در  يکووه زمووان ييسووراها کوواروان

اکنوقن   ،آوردند يانشان فراهم ميمسافران و چهارپا يبراهايي  هگا استراحت

شانگر اط جواده  نتا  مانده است يجاشان بريها رانهيفقط و. اند ن رفتهيباز

 .  دباش شيرين قصر وقم 

م بوا  يتا بتوقان بسياري وجقد دارد هاي   هاقشبختانه ااطرات و سفرنام

هواي    هتجربو . ميکنو  ين را بازسواز يريقصرشو  وات جاده قم  يکمک آنها ح

 ،شوويرين قصوور  وخ جوواده قووم  يتووارهوواي  بسووياري از بخووشدر مسووافران 

م و از يآن مسوافران را دنبوا  کنو    يپوا  يد بهتر باشود جوا  يشا .ندا همسان

 .مير آگاه شقين مسيسفر در اچگقنگي 

 يگقنواگقن هواي    هجنبو  نيريقصرشو  و  در گذشته مسافرت در جاده قم

گقنه شرح  آن را ايناز مسافران  يکيبقد. جالب تقجه  نيزو بسيار  داشت
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 داده است:  

زاگـر  کـه بـين     يهـا  عظيم کـوه  يها از ميان رشته آنکه مسافر ييک

ترين گردنه که تنگـه   و پرشيب ردک خانقين و کرمانشاه است عبور مي

بين سرپل و کرند واقـع شـده و بـا کتـل راه بوشـهر و       گيرا نام داشت،

. باشد مسدود مي برف غالباًواسطه  به در زمستان. بودشيراز قابل مقايسه 

دشت هموار آشـور و کلـده را تـرک و بـه نجـد       ،گردنه مسافراز اين 

هم در اين فـالت خواهـد بـود تـا      قدر کند و آن يبزرگ ايران ورود م

عمده و آباد ايران  ياز وسط شهرها ثانياً. سرزمين ايران را ترک نمايد

اين شـهرها در منطقـه بسـيار     .کرمانشاه و همدان خواهد گذشت ييعن

  1.شده استخيز ايران واقع  حاصل

به سوبب تنوقع اوضواع    . ب استيز عجينن منطقه يا ييهقاو تنقع آب

و نقواط  دارد ر يو گ برف ينقاط کقهستان ،يو شرق ينقاط شمال ،ييايجغراف

 .دارد اشوک  يهوقا و آبکه به سبب مجاورت آن  يغرب

کننود کوه شوهر کرمانشواه      يز نقل مين نادر دست است و مسافر يشقاهد

بوه   ،شوهر  يدر حوقال  ينو هواي   بواغ  يايز بقايو نداشت نخلستان بااتران 

 يدر کتوواب رجووا  عصوور ناصوور. کنوود موويداللووت آن  يريگرمسوو يهوقا 

 سد:  ينق مي «ر الممالکياان مع يدوستعل»

 شـاه  نياز روزها که اغلب بزرگان و محـارم در حضـور ناصـرالد    يکي

 .ان آمـد يـ ران بـه م يـ از نقـا  ا  يبعض يهواو ر آبييسخن از تغ ،بودند

ه در اطــراف يــل ســلطنت قاجاريــدر او ،از حضــار عــرض کــرد يکــي

                                                           
 ،1کييرزن، ترجمييه غالمعلييي وحيييد مازنييدراني، ج  ناتانيييل . ايييران و قضيييه ايييران، جييورج  1
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 مرغــوب در آنجــا عمــل يزرگ و خرمــابــهــاي   نخلســتان ،کرمانشــاه

شده  يد دولت ميات عايگزاف مال ين راه در سال مبلغيو از اآمده  مي

  1. ...است

مهوا  اموقر اارجوه در اواطرات      «گزلق دالملک قرهيفر»که  يدرصقرت

از قورار موذکقر چنود روز     .   ه 5092محر   96شنبه »: اقد آورده است

 رکه ما  با بوا  يطقر ، بهخ بستهيسق  است از شدت سرما آب روداانه قره

 7.«کند مي آن عبقر ياز رو

 نقلو ل حملیکاروان و وسا .1

 وانات بارکشيح الف(

اصووقص  بووه ،سووانينق سووفرنامهشووتر يقانووات بووارکش بيح هبوواردر

سوخن  ل يتفصو  به («قسيارياول»و  «هيتاورن») هيه صفقدور سانينق سفرنامه

ک کاروان بزرگ ي. کند يز صد  مينقاجار تا دوره اين مطالب که اند  گفته

 ؛شوتر بوقد   و قواطر  ،اور  ،اسوب ماننود  بارکش گقناگقن ان يشامل چهارپا

هر نوقع  را به  يمخصقصهاي   نيزمسراها  ن   کاروااست که  يعين طبيبنابرا

هواي   ، سوکق گقنواگقن هاي  آاقر؛ بقدندان ااتصاص داده ين چهارپاياز ا

ن يو کودا  از ا همچنين هر ؛انيدن چهارپاياستراحت و اقاب يبراگقناگقن 

شوتر   يهوا از بوق   اسوب  مثالً ؛داشتندگقناگقني اجات يان احتينقع چهارپا

فقوط  نوه  . بوا اسوب مناسوب نبقدنود     يگياسهم يشدند و برا يناراحت م

هوا را   انسوان آوردنود،   يکه در م يناهنجارهاي  با صداشترها بلکه  ها اسب
                                                           

 .113خان معيرالممالک، ص هايي از زندگاني خصوصي ناصرالدين شاه، دوستعلي يادداشت .1

 .721. خاطرات فريد، ص7
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. دسوتن ينقس نأمو هوا   قاطرها بوا االغ همچنين  1ند.کرد يممشکل دچار نيز 

سوقار  قاطرهوا  هوا را بور    ها و اوقرجين  ها، کيسه مانند چمدانلقاز  سفر 

حمول   يبورا  7.شودند  ياسب سوقار مو   يها اقد بر رو و انسان کردند يم

... آرد، برنج، روغن، اشکبار، مرغ، قهقه، قند ومانند اسباب سفر و آذوقه 

 3.دکن يحرکت م ينقاات با سرعت يک؛ زيرا کردند مي از شتر استفاده

 يک کقهانوه سوقار  يک نقع شتر يک کقهانه بارکش و يدو نقع شتر 

کوار بورده    بوه  ييصحرا يطقالنهاي   هرا يبرااصقص  بهداشت که  دوجق

 يتقانود از رو  يدارد و مو  يزيار تيقان گقش بسين حيد اينگق يم. شد يم

. دا کنود يو هنگوا  شوب پ   يحتو  يآسوان  ش را بوه راه. کند يابي صدا جهت

در  يول کردند، مسافرت مي ک کقهانهيبا شتر کم آب  يدر نقاحمسافران 

. دشو  موي  اسوتفاده آمد و رفت يبراکمتر از شتر  ،پر آب و مرطقب ينقاح

 ، اين حيقانوات ران شده بقديکه تلگراف وارد ا البته در اواار دوره قاجار

هور   معموقالً  4.ب کرده بقدنود يتلگراف را تخرهاي  ريتو  جاديا يمشکالت

ار يو چهارپوا در اات ده توا   يقان بوارکش و گواه  يشش حکم  دستساربان 

بور  اي  قان زنگقلهيبستند و هر ح مي گريکديف به يشترها را به رد. داشت

زرع و يو  لوم هواي   ان صوحرا يو هوا در م  ن زنگقلهيا يو صدا) گردن داشت

ن شتر را يتر . سالخقردهرساند( يبه گقش م يدلنقاز يقيمقس يمسکقنريغ

و پيموقد   موي  کاروان هنگا  شب راه. دادند يگر شتران قرار ميد يدر جلق

                                                           
 .113مور دوراند، ص . سفرنامه دوراند، سرتي1

 .712. سفري به ديار صاحاقراني، ص7

 .771. سفر در ايران اطلس، گاسپار درويل، ص3

 .117. سفرنامه دوراند، ص4
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 .  شدند يابان و مراتع رها ميدن در بيچر يبرا هنگا  روز شترها

ه داده يو که کرا ييها اسب معمقالً. اند ا عربي يترکمن ،لياصهاي   اسب

در  يطوقالن  مسوافرت فردي  يل وقتين دليبه هم ؛بقدنداقب ن دند،ش يم

کقهسوتان  هاي   هشتر در راياز قاطرها ب. ديار يم لياسب اص ،داشتش يپ

هواي    هو بوا کموا  مهوارت را    ياسوتگ  نرا قادرند بدويز ؛شد يماستفاده 

عبوقر   يبرااصقص  به 1.نديمايلقمتر بپيک شصترا تا مسافت  يکقهستان

بقد کوه   يوجقد قاطر ضرور ،اسدآباد همدان يکقهستانهاي   بار از گردنه

ن مکان اشواره  يادر مرور قاطرها به عبقرومسافرت  يبارها در طاحان يس

موثالً در   ؛وجقد داشت يمرکز ،قاناتين حيا هيه و کرايته يبرا 7.اند کرده

انج وجقد داشت کوه قواطر   يدر همدان به نا  مر ييدوران مشروطه روستا

   3.داد يه ميکرا

 نقلو ل حمليوسا ب(

 االغ، شوتر مانند  يانيرا چهارپانقل و يل حملوسادوران قاجار در آغاز 

دوران  يعنووي ،امووا در اوااوور دوره قاجووار ؛دادنوود يل مووياسووب تشووک و

له از کرمانشواه بوه   ين وسو يو ا. ران شود يوارد از يکالسکه ن ،ن شاهيناصرالد

 ادل مشوروطه افور  يو در اوا 4.بقد يياروپا يمحصقلزيرا  ؛شد يم ران وارديا

توقان   يل آنها مو يکه از وساکردند  ميتأسيس  نقلو ؤسسه حملم ،ثروتمند

توا  از تهوران  کالسوکه  با با کالسکه گران بقد. مسافرت . نا  بردکالسکه را 
                                                           

 .121م اولياريوس، ترجمه حسين کردبچه، ص. سفرنامه،  دا1
 .717. سفري به دربار سلطان صاحاقران، ص7
 .410. خاطرات فريد، ص3
 .11. سفرنامه گروته، ص4
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کوم   هزينه آن دسوت  ، اماديکش يشتر طق  نميروز بچهار کرمانشاه حدود 

انعوا    يز برايست تقمان نيببقد. البته بايد ششصد مارک  يعنيتقمان  512

ق  ئرا سرعت کوار مهترهوا کوه مسو    يز به اين مبلغ افزود؛مهترها  راننده و

کوه بوه آنهوا داده     شوت دا يبستگ يبه مقدار انعام ،ها بقدند ض اسبيتعق

ران چنودان ارزان نبوقده   يو رسود مسوافرت در ا   يمو  نظر ن بهيابنابر. شد يم

   1.است

آن در  يکه مکوان اصول  را نقل و ؤسسه حملن ميايک ايراني ثروتمند 

وجوقد  موت مناسوب   يقبا جان يدلکرد. در اين مؤسسه س يتاسبقد همدان 

شوان  يهوا و بارها  نفور را بوا چمودان   سوي  توا  بيست ها  جانيدر دل. داشت

و راحوت   يچوقب  دليجوان  يهوا  يصندلکردند.  صقرت فشرده سقار مي به

و  نود رفت يآبواد و کرمانشواه مو    ها از تهران بوه قوم و سولطان    کالسکه. بقدن

بوا پردااوت    شود و  يار ارزان تموا  مو  يهوا بسو   جوان ين دليو مسافرت بوا ا 

مسوافرت   يمردهوا بورا  . شد يم يجان طير با دلين مسيم تقمان اينو هشت

فقوط  کردنود و   يهم سقاره سفر مو  ها زن ؛کردند مي اسب استفادهاز شتر يب

بسوويار کووه گرفتنوود  يسووبد )کجوواوه( قوورار موو يکسووالت در نووقعهنگووا  

ها مانند دو لنگوه   کجاوه. تر بقد راحت يسقار از اسباما  ،کننده بقد استه

و در هريوک از آنهوا يوک زن     شوتند التجاره بر پشت قاطرهوا قورار دا   ما 

نقکرهوا  . کورد  موي  يها را از نظرهوا مخفو   درون کجاوه يا پرده. ستنش يم

کوه موانع رفوتن    گرفتنود   يآن را باال مو  و شتندقاطرها را در دست دا هدهن

شواه   يها به زنفقط از تخت روان   د اضافه کرد استفادهيبا. قاطرها بشقند

                                                           
 .110ص . سفرنامه گروته، 1
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هستند که ماننود   يچقب هسبدها دو محفظ. شتيا شاهزادگان ااتصاص دا

 با شوااه و ترکوه پقشوانده شوده     ياروپاي هاسب دار تک کروک يها درشکه

  1.بقدند

تهوران کوه    يسو يبانک انگل. شد ياستفاده مز يدرشکه ن يدوره ناصراز 

 يتعداداز  ،دن را بر عهده گرفته بقيريکردن راه قم تا قصرش از درستيامت

بقد نخستين فردي ن شاه يمظفرالد. کرد براي اين مسير استفاده ميدرشکه 

در  .ن بووه سووفر رفووتيتووا قووزوبووا آن ران آورد و يووبووه ارا ل يووکووه اتقمب

ونقل نا  برده شوده   جز وسائل حملز يل نياتقمباز ن دوره ياهاي   هسفرنام

در نظور   ها مکواني سرا ل در کاروانيکالسکه و اتقمب ينگهدار يبرا 7است.

ل يو اتقمب ينگهودار  يکه در کرمانشاه بورا  يکسنخستين . گرفته نشده بقد

را حودود ده نفور از جقانوان    يو ز ؛بوقد  «اان گقران ميابراه»ساات،  گاراژ

 يهمکوار  يسو ياران انگلزبوا کوارگ   يو راننودگ  يکيل گقران در مکانيفام

ه کردنود، چنود دسوتگاه    يها کرمانشاه را تخل يسيانگلکه  هنگاميداشتند و 

ن در فوروش گذاشوتند و چوق   براي و اضافه بر سازمان را  ين اسقاطيماش

نيافوت   يداري، اردانست نمي يرانندگ يکس ل گقرانيسطح شهر جز فام

را آنهوا  بقد، که گاراژ را سااته  «اان ميابراه»اريدند. را ها  نيماشآنان و 

پردااتنود.   يبوه کوار مسوافربر   و بوا کموک هوم     ردبه دور اقد جمع کو 

ل در تهوران و سوپس در کرمانشواه    يو فروش اتقمبهاي   يندگينماهمچنين 

 3.شروع به کار کردند
                                                           

 .771. سفر در ايران اطلس، ص1

 .171ها، ص . حديث قافله7

 .141. جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل، محمدعلي سلطاني، ص3
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 الت کاروانيتشک ج(

جان و به ها  در ادوار گذشته به علت اطر دزدان و راهزنان که در راه

و  يجمعو  دسوته دادنود   موي  حيمسافران ترجکردند،  ميحمله ما  مسافران 

تا از وققع حقادث کنند ها حرکت  ها و کقهستان ابانيصقرت قافله در ب به

 . دندر امان بمان

مت بوه صودها نفور مسوافر و     يهنگا  عزغالباً ک کاروان يافراد تعداد 

بر ادمه، افزون بزرگان در سفرها بيشتر . ديرس يس چهارپا مأچند صد ر

کوه آنهوا   مشوروط بور اين   ،برنود  يمهمراهشان اشخاص متفرقه را  يتعداد

بوه ايون   شوقند؛  دار  هايشوان را عهوده   اقد و عليق اسوب  يقليت غذائمس

از  غالبواً  بوقد، که مربقط به يوک اوانقاده    يهاي کاروان افرادشمار ترتيب 

 1.کرد يسيصد نفر تجاوز م

 ،چواوش ، سواربانان  ،مانند چهارپواداران  يافراد کاروان ،ن تعداديبه هم

 ؛کردنود  يمو  يهمراهو  (اده و سوقاره يو هوا را )پ  کواروان  ،نگهبان و راهنموا 

چهارپاداران هاي   افراد کاروان و زنگ يکه از همهمه و سروصدا اي گقنه به

ن حرکوت  يدر حو  يرکو انعکاس جرس شتران از دور ماننود سوقاد لشو   

 ،نکواروا هواي    ن زنگيطن ،ها دشت يو در القت سحرگاه آمد ينظر م به

ساالر بقد کوه   است اداره کاروان با کاروانير 7.نقاز بقد بخش و گقش الها 

انسوت دربواره   تق ساالر موي  فقط کاروان. داشتفراواني تجربه کار ن يدر ا

سوارها و   ر، تققف در کنار چشومه ي، اط سفرمان حرکت، ساعت حرکت

رد و آن را يو م بگيتصوم و...  ليه وسوا يا شب، تهيقنقات، حرکت در روز 
                                                           

 .731سفر در ايران اطلس، ص .1

 .11ها در ايران، محمدتقي احساني، ص ها و کاروان سراها، رباط . يادي از کاروان7
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 يلوقمتر يهزاران ک يدر مسافت يشمار يعده براهنمايي واقع  در. اجرا کند

هواي   مققعيوت مختلوف،  هواي    افراد از ملوت اصقص اينکه  آسان نبقد؛ به

بقدنود کوه بوا     يمختلفو هاي   ل مختلف و مرکقبي، وسايمختلف اجتماع

 .  کردند يمختلف حرکت مهاي   سرعت

بوقد کوه    يساالر بوه منزلوه مورد مقدسو     کاروان ،رانئزاهاي   در کاروان

اش را  افوراد اوانقاده و ادموه    ه. زائر همگزاردند ميبه او احترا  همگان 

گقنوه   نيو در ا 1.افتواد  يراه م به يرو کاروان عظيم ناي؛ ازبرد يماقد همراه 

ه يو ران منوز  ته ئو زا ياو بورا . داد انجوا  موي   يها چاوش هر کار مسافرت

ارت را بوه دوش  يو علم سرخ ز ؛زد يحتاج چانه ميد مايارهنگا   ؛کرد يم

هواي    هگور نقحو  يو ورود بوه شوهر د   ياروج از شوهر زمان و  گرفت يم

تقجه بوه   اب يهر زائر. اقاند ميبلند  يرا با آهنگ ااص و صدا يمتداول

ثروتمنودان  . دادنود  انعوا  موي  چاوش به اقد  يتماعو مقا  اج يوضع مال

شوتر از آن  يب يمبلغ يگاه يست تقمان و حتيهر مسافرت پانزده تا ب يبرا

انعوا   از چنود قوران    فقرا بيشاما . دادند يالزحمه و انعا  م حق ،به چاوش

، چنود منوز  جلوقتر حرکوت     قافلوه، چواوش  هنگا  بازگشت . دادند نمي

و سوالمت و   آورد ياوانقاده را بوا اوقد مو     ياعضاهاي   يسقغات کرد، يم

  7.داد يمبه آنان مژده  ها را کردهالقققع سفر بيقربازگشت 

کوه  نبوقد  لقمتر يکسي تا بيست ش از يببعدي منز  با منز  فاصله هر 

هوا   شوتر کواروان  يب. کرد يق ميتطب هاسرا فاصله کاروانبا  ن مسافت کامالًيا

روز  ينکوه از گرموا  يبور ا گقنوه افوزون    نيو اکردند  مي در شب مسافرت
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بوه جوز   . بقدنود ز هنگوا  روز بوه چورا مشوغق      يو شوترها ن ، مصقن بقدند

ز تققوف  يو سرسبز نهاي   ابانيها و ب در دشت ها ، کاروانان راهيمهاي   منز 

نخسوت   ،در مسافرت بوا کواروان  در آنجا بچراند. قاناتشان يحتا  داشتند

هوا و   روان تخوت سوپس   ؛افتادنود  يبوه راه مو   هوا بوا بار  ،ان بارکشيچهارپا

کردند؛ زيرا سرعتشوان بيشوتر    حرکت ميسقاران  باسدر آار ها و  کجاوه

هوايي کوه    اموا در کواروان  . دنديرسو  يگوران مو  يان منز  بوه د يدر پابقد و 

اسوب سوقار    يها اوقد بور رو   انساناروپاييان يا مأمقران اارجي بقدند، 

کورد کوه دو    يک مهتر حرکت مو يجلقدارها و  ،شدند و جلقتر از همه يم

 ،آمود ها از پا در از اسب يکين راه يباگر تا  ديکش يدک ميره را ياسب ذا

ه سفرکردن براي مسوافران  البته اين شيق. شقدره استفاده يذاهاي  از اسب

در هايي که اروپاييان يا موأمقران اوارجي بقدنود.     اروپايي بقد در کاروان

کرد کوه زنوگ    يبه نا  پشنگ حرکت م يکليه ين قافله اسب ققيس اأر

. رفوت  يشمار مو  قافله به يها راهنما به گردن داشت و در مسافرت يبزرگ

ان حرکوت  يو هموه چهارپا شه جلقتر از يپشنگ همهاي  ابقيا يها  ن اسبيا

حرکوت  هنگوا   و کردنود   مي ميسرعت حرکت قافله را هم تنظ ردند،ک يم

 قان حملوه يو ، به آن حاز آنها جلق بزند اقاست يم يا قاطريهرگاه اسب 

رفوتن   بوه عقوب  او را  قانيو گرفتن گوردن و گوقش ح  و بوا گواز  کردند  مي

   1.داشتند وامي

 سواالر  کواروان  معموقالً . بقده غذا يها ته کاروان يگر برايله مهم دمسئ

 يکه در نزديکو  يهاي کاروان. کرد يه ميهمراهان اقد ته يارزان برا يغذا
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 مقدنود ن يبه قيمت ارزان تهيه مرا زدند، مرغ و گقسفند  يها اردو م دهکده

، وجوقد نداشوت   يديگور  يچنود روز آبواد  تا و  يچه تا منز  بعدو چنان

اموا   1.نود يآن اسوتفاده نما  توا از گقشوت  بردنود   با اقد موي را  يگقسفند

آرد، بورنج، روغون،   ماننود  حمل اسوباب سوفر و آذوقوه     يبرا ثروتمندان

کوه بوا سورعت    کردند  مي شتر آماده يتعداد... ، قند واشکبار، مرغ، قهقه

ها و فرزندانش با اسوب   رييس اانقاده با زن. کردند ميحرکت  ييکنقاات

 يهوا  اسوب . بردنود  موي  بوا اوقد  و فقط چند نفر از ادمه را  کرد يسفر م

خوقاب، فورش، وسوايل    راتماننود  بارکش که چادرها و ضروريات اوليه 

روز دو سواعت زودتور    هور کردنود،   را حمول موي   سقا و آشپزاانه، هيز 

ت مسوافران بوقد کوه    يو ن امنيمأتو  ،ات سوفر ياز ضرور 7.کردند يحرکت م

اسولحه  عهوده داشوت. در بيشوتر مقاقوع نگهبانوان        آن را بوه ساالر  کاروان

  3.از اقد دفاع کنندبتقانند  ياقب بهدر صقرت حمله راهزنان تا داشتند 

 آنهای  کارکردسرا و  کاروان .2

 نيمسافر منزلگاهسرا و  کاروان الف(

بقدند  انياسکان مققت و استراحت کاروانبراي  ييبناها ،سراها کاروان

 عرصوه  تحوقالت در شدند. اکنوقن بوه سوبب     ميجاد يها ا ر راهيدر مس که

و به  اند اقد را از دست داده ييکارآسراها  کروان نقل و ارتباطات،و حمل

 .  اند بد  شدههايي  هرانيو
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 يمقضوقع  ،شقد يم  دهيسرا نام گاه مققت که کاروانکارکرد اقامتاکنقن 

از شوناات موا    بناهوا،   نيو شوتر ا يمطالعه هرچوه ب است؛ يعني با  يفرهنگ

 يبررسوو. شووقد يتوور موو يغنوو دوران قاجووار يو اجتموواع ياوضوواع فرهنگوو

هواي    يژگو ين دوران ويو ازيورا   ؛داردت ياهم قاجاردر عصر سراها  ن   کاروا

نوه  يدر زم يت فوراوان عمرانو  يو فعالبارزترينشان که دارد  يفرد  منحصر به

 .  بناهاست  نيژه ساات ايو به ،ها راه

انودازه راه  سرا بوه   کاروانوجقد  حفد و رونق تجارت و اقتصاد، يبرا

 ،يعو ي  طبرمداالوه عوقا   ،يان مراکز تجاريمبسيار فاصله . بقد يضرور

اعصوار   ياريو در بسو  يداالو شومار   بوي هواي    اطورات جنوگ   ،يطيمح

  هميشوگي د يو نظور از تهد  صورف ، افتوه اشورار  ي سوازمان  کوامالً هاي   هتدس

 يامون را بورا  هاي   هگايوجقد جا يهمگ ،گران نان و اقسا  غارتيچادرنش

سالمت بوه   تا به کرد يجاب ميمسافران اديگر ها و  کاروان  ن استراحتيتأم

 يسااتمان سرا، کارواناينکه تر  سادهگفتار . سپار شقندمقصدشان رهسقي 

زه احوداث  يو کوارکرد انگ   نيو ا. دهود  يم ياست که کاروان را در اقد جا

 .  سرا بقده است کاروان

بوه  سوراها   کواروان  يقه ساات و معماريدر ش ير چندانييتغاز ديرباز 

 ييهوا  ا تو بنودها و ا  جاد بارهيآنها شامل ااي  ه اساس ساز. وجقد نيامده بقد

در همووه  بوواًيتقر. انوود اط محصووقر سووااته شوودهيوورامووقن حياسووت کووه پ

 يفضوا  يتعوداد  (ياط مرکوز يو )ح بواز   يک فضوا يو اطراف سراها  ن   کاروا

ز يو هوا ن  غرفوه ن يا  در پشت .شتا  وجقد داتا ايغرفه در جايگاه مستقل 

بوقد.  ه شوده  يو ان و احشوا  تعب يچهارپا يدار نگه يبرا يتاالر مانند يفضا

ن يتأمبراي که  يبلندهاي   قارها و برجيله دين مجمقعه به وسياالبته همه 
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ن يوآمود و توأم   رفوت  يبورا . محصقر گشته اسوت  ،بقد  جاد شدهيت ايامن

؛ بوقد حل  ن راهيتر مناسب يورود  کيفقط جاد يا يو اارج يت دااليامن

حصوار بسوته    شوقد:  يف مو ين تقصيسرا چن کاروان يشکل ظاهربنابراين 

 1.مشخص يک وروديبا  يچند ضلع

متعدد کوه  هاي  چهارگقش با دکان ،است  ييسرا بنا کاروان يطقر کل به

و بوا پردااوت    دادنود  ياوقد را در آن قورار مو   هاي  به کااليسقداگران غر

فروش کواال  دويبه اردر آنجا س( يپل يساؤ)ر ها به داروغه ينيحقق  مع

و اوقد   شود  يم ان بازار سااتهيدر مسراها  ن   کاروادر ضمن . اتندپردا مي

در  بقدنود  ل سرما مسافران مجبوقر در فص 7.رفت يم  شمار از آن به يئجز

در ران يو اهواي    راه شواه در همه  باًيتقر. اقامت کنند يعمقمهاي  سرا کاروان

افوت  ي يعموقم هواي    هگا سکقنت نياز ا يکي يا شش فرسخي فقاصل پنج

گر يکود ياز روز راه يک ا يک منز  يران ياهاي  سرا معمقال کاروان. شد يم

 3.شتندفاصله دا

ز يو ن يگريدهاي  و کارکرد ندرفت يبه شمار م يقالع کقچکسراها  ن   کاروا

گواه  يبو گواه  داشوتند و  مراقبوت  هواي   بورج  سوراها  ن   کواروا  معمقالً. ندداشت

در سوراها   ن   کواروا درون  يداالو هواي   هنگوا  جنوگ  اصوقص   مسافران به

ران در معور   يسراسر ا ،مرجو را در دوره هرجيز ؛نددبر يسر م محاصره به

بيشوتر   4.غ نداشوتند يو   کوس در ينان از تجاوز به هو يد راهزنان بقد و ايتهد
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و داشوتند  بورج و بوارو    ،ندشوت ر کرمانشاه قرار دايمس که در ييسراها کاروان

وسوط  . بقدنود ا از قطعوات سونگ سوااته    يشان را از اشت پخته يقارهايد

کوه ارتفواعش از    شوت قورار دا با تزيينوات   يسردر بزرگآن از اضالع  يکي

بوه محقطوه   اي  ه ديبوا عبوقر از داالن سرپقشو   . دبوق سطح با  عمارت بلندتر 

 جوا محول  نيا. ه شده استيم که در اطرافش چند حجره تعبيرس يم يکقچک

شان يها است که در آنجا فروشندگان اقاربار دکه ييدار و جايسکقنت سرا

راه داشوت کوه بور حسوب      ياط بزرگو يو ن محقطه به حيا. کردند يرا برپا م

. باشود  يهوم هشوت ضولع    يل و گاهيمربع، مستط تقانست، يسرا م کاروان

هوا   ن حجوره يو ا. بوقد احاطوه شوده    يطاقهاي   هحجر اط باين حيدور ادورتا

بوه   يقانيو ا ،اطيدور حدورتا. کنند يجا اترا  من در آنياست که مسافر ييجا

. کورد  يگر وصل مو يکديبه  راها  که حجره است ده شدهيک متر کشيارتفاع 

در . نشسوتند  يمو هوا   هوا مقابول حجوره    قانيو ن ايو ا ين رواها مسوافر  غروب

اگور  و  قانين اياط را به ايکه ح قرار داشت يکيبارپلکان  ،اطيحهاي   هگقش

ه شوده  يهم حجره تعب   که دورتادور آنوسرا دو طبقه باشد به طبقه د کاروان

د پرداات در و ياش نبا جهينت يب يجقو ه به جستآنچ. شد يوصل م ،است

   1.پنجره است

سوااته   مربوع  ،ک شوکل يو ران بوه صوقرت   يو در ا سراها غالب کاروان

، که اارج شوهرها   زياد بنا شده يوسيع با حجرات يدر دور محل. شدند يم

 ياز آنها صواحب حجورات فققوان    يليکن در شهر، بعض. بقد يا يک طبقه

مستحفد اين در، . بزرگ و محکم است يمدال اين مکان در. نيز هستند

. ق  باشود ئن اتفا  افتد، مسادر امقا  مسافر ياست که اگر سرقت يشخص
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است که قريب بوه   ياز اطاقدهند، عبارت  يکه مجاناً به مسافرين م ياطاق

ه کوه  از صف ،ندشد يبه اين اطا  که داال م. دارد پانزده قد  مربع وسعت

در . اوقرد  ي، پلوه مو  ر قد  ارتفاع داشتچهاو  هفت يا هشت قد  عر 

فصل زمستان مسافرين، طقيله را بور اطوا  تورجيح داده، در آنجوا منوز       

اب و در نوزد دو و  بوقد ا  تو تور از ا  طقيلوه گور   به علت اينکه . کردند يم

زيرا سورما   ؛تقانستند باشند يشتر ميباحقا   و مراقب بقدندبارکشان اقد 

اين فقره هشوت يوا نوه مواه از     . از اينکه آنها را در بيرون ببندند بقد،مانع 

 ،به عر  پونج  يا هدر درون طقيله، در طق  جدار، صف. شد يمسا  اجرا 

 قانوات يدر آنجوا سواکن و ح  کوه   شد يم مسافرين سااته يبرا ، قد شش

   1.ببندنداقد را در مقابل اقيش 

حکا  اسوت  ،از نظور دوا   شود  يکوه در دوره قاجوار سوااته مو     ييبناها

شاه  يدولتشاه پسر فتحعل رزايم يطا  محمدعل انيدر م مثا  يبرا ؛نداشت

ويران شد.  يکمدر مدت  ياستحکام يبه باما با تقجه  7.سااته بقد يرباط

از  محول  ياهوال و  بوقد از آن ن ين شاه اثور يزمان ناصرالد است درگفتني 

 3.کردند مي آغل و انبار استفادهسرا به جاي  بقاياي اين کاروان

 يشهر رونو ب يشهرهاي  سرا کاروان ب(

متصول بوه بوازار     يدااول شوهر  هواي   سرا شد که کاروان تر گفته پيش

هواي   سورا  کواروان . ز شرح داده شدين اند و سبک سااتمان آن سااته شده

ث سووبک يوودرون شووهر از حهوواي   يسوورا بووا کوواروان يسور راه و مسووافر 
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از  يشهر برونهاي  سرا کاروان. بسياري داشتندسااتمان و استفاده تفاوت 

هواي    هاطا  و پناهگا يفين سااتمان و ردييف اصطبل در طبقه پايک ردي

اوارج   يسوراها  کواروان بيشتر . شد يل ميآن تشک يدر و پنجره در باال يب

سوااته   يکوقچک  يصقرت دژهوا  بهشهر چه در سابق و چه دوره قاجار 

در دفواع   يبرا يمحصقر شده، سکقهاي يدار کنگره  يها که با برج شد يم

سوااتند و در آن   يديوقار مو   يسوکقها را در بواال  . آنها تعبيه شده اسوت 

 يجووا بووه سووقشوود کووه دژبانووان بتقاننوود از آن  يتعبيووه موو يهوواي سووقراخ

مجبوقر بقدنود در ايون     ن غالبواً امسوافر . کننود  يکنندگان تيرانداز محاصره

 ؛ زيورا يداالو  يها اصقص هنگا  جنگ کنند به يسراها سنگربند کاروان

ان و يو کاروان 1.کورده بقدنود  نواامن  در آن زمان سراسر ايوران را راهزنوان   

ر بيشوت . تقتوه کننود  يزمستان در آن بهاي   ا شبيشترداران به هنگا  بارش 

ساز و مخروبه و بدون نگهبان بقد و دزدان از  ن راه کهنهيبهاي  سرا کاروان

هواي   سورا  ل کواروان يو ن دليو و به ا 7کردند مي گاه استفاده نيکمجاي  به آن

سوراهاي   ان که کاروانريّاشراف و ا 3داشت. يشتريت بيامن يداال شهر

. کردنود  يآن غفلت مو  ياز گماشتن نگهبان براسااتند،  شهري را مي برون

پابرجوا  طوقالني  ن بناهوا مودت   يو د ايرسو  ينظر مو  به يتيل امنمسائجز به 

و کردند  مي امتناعسراها  ن   کاروا را  درتن متشخص از اامسافر. ماندند ينم

از  يتا در مناطق بزرگ اال نددبر مي ک از آنها لقاز  سفر را به همراهيهر

 .نشقنددچار  يناراحتبه  سکنه
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بوه  هايشوان را   منوز  بقدنود کوه    مرد  ساکن منطقوه از اي  شه عدهيهم

سراها ساکن شوقند، اجواره    اقاستند در کاروان که نمي ينان و مسافرارزائ

  و نددشو  يسورا سواکن نمو    کواروان . بيشتر مسوافران اوارجي در   دادند مي

 يدولتو هاي   سااتمان يو حت 1دادند يکردن به آنها م منز  يرا برا ييها باغ

و روزهوا  کردنود   مي ها از آن استفاده که شب گذاشتند يمارشان يدر ااترا 

   7.گذراندند مي را در چادر

 يشاههاي  سرا کاروان ج(

م يه تقسو يو ريو ا ي، اصقصيشاهگروه به سه سراها  ن   کاروا رانيدر ا

 يش از دوران صوفق يپو  يشواه هاي  سرا کاروانباره شدند اطالعات در يم

ات مربوقط بوه   ييو از جز يصوفق  انرسوندگان دو ينق 3.ز اسوت يار ناچيبس

در دسوترس موا    يوابسوته بوه آن اطالعوات   هواي    و سااتمانسراها  ن   کاروا

   .اند گذاشته

نوه داشوته اسوت و در    ين زميو در ان ادمات را يشتريبشاه عباس او  

براي  او. نداشت يديم ترديعظهاي   سااتن سااتمان هدربار يريگ ميتصم

بوزرگ  هواي   کوار  دادن انجا  يبرااو . کرد مي يماتش پافشاريتصم ياجرا

 ياز اهوال  ،يمهندسان و مشاوران فنجز به سراها  ن   کارواها و  ط به راهقمرب

 .  گرفته است يز کمک ميمحل ن

ن يآباد در مازندران چنو  س فرحيسأت هدربار «يعباس يعالم آرا»لف ؤم
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 د:  يگق يم

مناسب بـه نظـر   ار يدر آنجا بس يجاد شهريو ا باستيار زيه بسين ناحيا

ر وبنـابر دسـت  . گذرد يز از کنار آن ميکه رود تجن ن خصوصاً. رسد يم

هـا،   هـر سـال کـا    . برپاشـد  ييهـا  ف رودخانه ساختمانشاه در دو طر

ن مکــان برپــا يــدر ا يديــجدهــاي  ســرا هــا، مســاجد و کــاروان حمــام

   1.گردد يم

ن يبو  ياحداث بناهاشاه در دستقرهاي  ،آيد از اين مطلب به دست مي

وجوقد   يشواه هواي   سورا  ه کواروان يدر دوران قاجار. ار مهم بقديبس يراه

 ؛کردنود  ياستفاده م يشتر از پست دولتيعق  مسافران ب در. نداشته است

نکوه از  يا يع بوقد و بورا  يمرتب و سور الت پست يتشکن زمان يرا در ايز

در هور   يعوقار  پسوت   .بقد تقاضا کنند يکاف ،استفاده کنند يپست دولت

ک اسوب در هور فرسونگ    يو  يبورا  ک قوران يا هر منز  از قرار يستگاه يا

اقاموت در   يز بورا يو ن يلغو ن مسوافران مب يو بور ا افوزون  . شود  يم پرداات

س يسو أر تيو رکبيدر دوره صودارت ام  مخصقصواً  7.پردااتند يم چاپاراانه

از نظور دور نمانود و در    ياصوالحات هواي   گر کاريز مانند ديها ن چاپاراانه

رزا يووم»م شوود و يد تنظوويووجوواد چاپاراانووه جدينقشووه ا  .  ه5966سووا  

بوه هموه حکوا     . ديو ن گرديوي است دستگاه چاپاراانه تعيبه ر «اان عيشف

هوا چاپاراانوه    که در قلمرو اقد در شهرها و راه داده شدات دستقر يوال

 .نگاه دارند يبنا کنند و اسبان چاپار

ت و گسوترده  گرفو اي  ه سا  نظا  تواز  کيدستگاه چاپاراانه در مدت 
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هوا   در راه. ع شود ين آنها نقشته و تقزيها و مسافت ب چاپاراانهشمار . شد

نظور گرفتوه    در ،شوش فرسونگ   يکلطقر  بهرا  يان مناز  چاپاريفاصله م

هفوت فرسونگ    ييچهار فرسنگ و در موقارد اسوتثنا  يا اما گاه سه  ،بقدند

راه  ينود کوه بوه ت   ياسوبان چاپوار   يمسوافت بورا  ن يا. ده بقديگرد نييتع

توازه  هاي   هرفته با سااتن چاپاراان رفته قرار بقد. بقدطقالني  ،مقدنديپ يم

تققوف   يدو اطوا  بورا   يوا  کيدر هر چاپاراانه . کاسته شقدآن زان ياز م

 . مسافران سر راه بنا کرده بقدند

. نهواد  يرانيگر کارها رو به ويوضع چاپاراانه مانند د کبيررياز امپس 

شانزدهم در نامه  يه آستان رضقيب التقلينا «رالدولهيرزا جعفراان مشيم»

کارکنوان   يگور  ياز الابوال  يدولتو  ين شقراياان ام پاشابه  5971حجه  يذ

 تيهوا شوکا  نبارا آباانوه و   داشتن چاپاراانه، مهمان زه نگهيدولت در پاک

اوان منهود     يتقو رزاياز م يادگوار ين يا ،ف نباشديح» :ديگق يکند و م يم

الز  را هواي   کوار بواره   نيو در اد يو د که دولت بايفزا ا يو در ادامه م «گردد

 1.دهدانجا  

 يخصوص يهاسرا کاروان د(

ز يو ندرآمودش  تعلوق داشوت و    يبه بخش اصقصو سراها  ن   کاروان يا

دربوار   گانو وابسوت ش متموقالن  شود و سوازندگان   يب صاحبان آن مينص

 .کورد  يرا صوادر مو  سوراها   سواات ايون کواروان   اجوازه  شاه بايود  . بقدند

را از  شويرين  قصرو ن راه قم  يبهاي  سرا السلطان اجازه ساات کاروان نيام

 ياصقصو  هايسورا  در زمان قاجار کواروان . افت کردين شاه دريناصرالد
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کردن دايو ا مقفق به کسوب اجوازه و پ  يان و اغنياگر اع. سااته شدبسياري 

ن کوار فروگوذار   يو از ا ،شودند  يمو سرا  انکارواحداث  يبرامکان مناسب 

 سورا  احوداث کواروان   1.تور بوقد   دهيو پرفا يگور يهر کوار د  زا ؛ زيرانبقدند

کوه   «الورو   ارز»از عهدناموه  يعني پوس   ،در دروه مشروطهاصقص  به

ي پرسوقد  يگوذار  هيک سرمايارتباط اقبي با هم داشتند،  يران و عثمانيا

 512انوه  يبزرگ با چهل دهنوه حجوره ماه   ييسرا کاروان. رفت مي شمار به

سوه هزارتقموان    ،سواالنه سراها  ن   کاروادرآمد براي  7.تقمان درآمد داشت

نيوز  ان ييو اروپا .«هيو منظر»و  «آبواد  يعل»هاي   مجمقعه سااتمانبقد؛ مانند 

 «الدولوه  ليو وک»و  «نيام» يهاسرا کاروان ؛ مانندسااتند يي ميسراها کاروان

و بوا   دکردنو  را اداره موي  هوا آن ،نا  صاحبو در کرمانشاه که مالکان بزرگ 

  3.ددنسااته شده بق ق  انگستانسکن يهمکار

 هيريخ يهاسرا کاروان(   ه

کموک   ،افزودنود  ميشهرها  ييبايبر زسراها  ن   کاروان يانکه يبر اافزون 

در دار  ديون اشوخاص  گاهي . شدند يران محسقب مزائ يبرااي  ه العاد فق 

 ييهوا  سااتمان ،گذشتند آنجا مياز ناچار  بهکه مسافران اي  ه افتاد نقاط دور

 شوان انيهودف متقل البتوه موا از   . نود کرد يبرپوا مو  اي  دورافتادهاقامت  يبرا

 ،شود  يمو  ياز اعتقوادات آنوان ناشو   اين کار يا رسد  ينظر م به .آگاه نيستيم

ا آنکوه مبوادرت   ي ،ادگار بگذارندياز اقد به  يکينا  ناقاستند  يمآنان ا ي
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 يانودوز  ثوروت سوبب  بوه  شوان  وجدان يآسوقدگ  يبورا  ير سببيبه کار ا

 1.نامشروع بقد

 ان راهيمهاي   سرا و ساختمان ن مخارج کاروانيمأمنابع ت و(

 را مانند محافظت از سااتمان سرا مخارج کاروان ،ياصل يفرزندان بان

در آنجوا  داشوتند  نوان  ياطمبوه او  که را  يشخص معمقالًآنان . پردااتند مي

بواز  را سورا   ها در کاروان صبحاو . کند ييرايها پذ از کاروان تا ،گماشتند مي

تقانستند  اقاستند مي ميقدر مسافران هر. بست يها آن را م کرد و شب يم

ن آو اقاستند  مي ينکه ادمتيمگر ا. پردااتند بهايي نميدر آنجا بمانند و 

با فوروش   يگاهگماشته فقط شخص . کردند ميانعا  جبران با ادمت را 

بوه   ا دوغيو  ،مسوافران  يطبخ غوذا  يا چقب براي ،انيچهارپا يعلقفه برا

نوقع  ن يکه ا ياشخاصرو  ؛ ازاينشد يدش ميسقد مختصر عا ،پادارانچهار

از حفاظوت   يز بورا يو ن يمبلغ ،کردند مي را بناها  ا سااتمانيسراها  ن   کاروا

 ،ه بقديرياهاي  سرا کاروان  همطالب پيشين دربار 7.دادند مي ااتصاصآنها 

سراهاي اصقصوي   کارواناشراف و دولتمندان  ،که گفته شدطقر  هماناما 

هوم  انه توا  ياز آنهوا سوال   يبراو فرواتند و  به يکديگر ميسااتند و  يرا م

 شانماناز غال يکيسراها  ن   کارواصاحبان داشتند. بيشتر آمد هزار تقمان در

اورج  و مباشرانشوان بوه حسواب داول    و گماشوتند   موي مباشر در مقا   را

 3.کردند رسيدگي ميسراها  ن   کاروا
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 ها فرهنگ تعامل و سراها کاروان (ز

کوار تجوارت   بوه  بوقد کوه    يافوراد  يمحل تجمع عموقم سراها  ن   کاروا

 يايو اقتصاد پق. کردند ميا عرضه جدر آن ااقد رهاي  مشغق  بقدند و کاال

شومار فراوانوي   ن سوبب شود کوه    يريقصرشو وو    ر جاده قوم يمسهاي  شهر

تعوداد   «جکسون »کوه  اي  گقنوه  بوه  ؛احداث شوقد اين مسير سرا در  کاروان

و نقشته اسوت کوه   برشمرده ش از پنجاه عدد يهمدان را بهاي  سرا کاروان

شومار   يگوروه بو   نيواز اء و ادوات موقرد  ياشبراي تأمين سراها  ن   کاروان يا

تکاپقينود و  در  ، هموقاره گذرنود  موي  ن شوهر ياکه از  يبازرگانان و زوار

ملول  از افوراد  مقاجهوه  محول  سراها  ن   کاروا 1.رونق استبسيار پرکارشان 

ز ماننود  يو ران نيو در ابوقد.  ان يهقدياز اصقص شمار بسياري  به ،مختلف

که  ديگري افراد 7.بقدان يهقديا سررشته تجارت در دست ينقاط دنبيشتر 

بوه سومت   . آنان نددبق يبازرگانان اصفهان ،شدند يده ميدسراها  ن   کاروادر 

فوراوان   سورا  که در کواروان  يگريگروه د. کرمانشاه در حا  حرکت بقدند

قورار   انسور راه مسوافر    يتکود  يش بقدند کوه بورا  ياودر ،شدند يده ميد

شودت بحوث    بوه ز يو ن ياسو يسمسائل  هدربار هاسرا در کاروان 3.گرفتند يم

کوه طرفودار    يمداران استيسدر کرمانشاه در زمان مشروطه شقد؛ مثالً  مي

 يجوا ها  سرا و کاروان يشخصهاي   جا در اانه در همه ،بقدند ينهضت مل

بقدنود؛  سورگر    ياسو يسهواي  انت يبو هواي   و به موذاکرات و بحوث   گرفته

گرفته جه ينت «بلقشر»، به نا  يسان اارجينق از سفرنامه يکيکه اي  گقنه به
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اقد باز کرده است و هرچنود   يبرا ييپا يران جايدر ا يبقد که افکار مل

محدود روشنفکران رسقخ شمار شتر در يب ،مشروطه يعني ،که تا آن زمان

ر يو ز زيو مورد  ن تر  عيکه قشرها و طبقات وس ديرس مي نظر قد، اما بهکرده ب

  1.نفقذ آن قرار اقاهند گرفت

صوادرات  به و در آنجا اقامت داشتند  هاسرا کاروانتجار در بسياري از 

بوا  ارتباطشوان  ر با تقجه به يدر دو قرن اا که دااتندپر مي کاالواردات و 

د يو ج عقايدر تورو  ينقش مهمو سفرهايشان به آنجا، و  يياروپاهاي  کشقر

و هوا   شورفت يو اوقد را بوا پ   نود فوا کرد يران ايطلبانه در ا اصالحد و يجد

اي  ژهيو ت سهم ويدر انقالب مشروطو دادند  وفق  ياقب د بهيرات جدييتغ

در دوره او  و دو   کوه آنجا تا کردند  ميت يحمارا ن جنبش يداشتند و ا

 .  دادند يل ميوکال را تجار تشکبيشتر مجلس 

 ،داشتند و مستقل از حکقمت بقدنود  يکيتجار و علما رابطه نزدچقن 

و  يسو ي، شوعر، اقشنق ي، عربو ينو يه علوق  د نيشتر در زميمطالعات آنان ب

شوه  يرا بوه سوبب پ   «مکاسب»و  «متاجر» يفقههاي   البته کتاب. ات بقديادب

ا يو سورا   ن بقد که او  صبح تجار کواروان يرسم بر ا .آمقاتند مي يبازرگان

را هوا   شدند و تا شاگردان حجوره  يدکان )حجره( جمع مدر بازار  يراستا

و کتواب   «يخ انصوار يشو » «مکاسوب »آنان کتواب  کردند،  تميز و آماده مي

نقوش   7.آمقاتند مي که سقاد نداشتند ياقاندند و به کسان يرا م «التجاره»

 يبراو ا  مخصوقص  يو در ا. ج موذهب بوقد  يتورو سراها  ن   کارواديگر  مهم

ه يو و تعز يانقاو  روضوه  7نيبه مناسبت شهادت اما  حسو سراها  ن   کاروا
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حرکوت   يطوقر هواي عوزاداري    دسوته ا  محور   يو در اکردند  برگزار مي

سرا بگذرد و در آنجا از عزاداران استقبا   سه کاروانيا که از دو کردند  مي

ن مراسوم  يو مخوارج ا  يبان ،سراها کاروانمشهقر  تجار 1شد. مي ييرايو پذ

آنوان بوه   بيشوتر  کوه   اي گقنوه   به ؛مهم بقد ينقش تجار از نظر مذهب. بقدند

از  ينوويمراسووم مختلووف دهنگووا  برگووزاري و  رفتووهارت اانووه اوودا يووز

سوراها   ن   کواروا ن يو در او  بقدنود  يعوزادار هواي    ها و گرويسردمداران تکا

چوه  هر ين مراسم وحدت ملو يا .شدند يهمراه متجار با ران اانه ادا ئزا

   7.شد يمرا باعث ن مردمان شهرها يشتر بيب

 دوره قاجار یسرا چند کاروان يمعرف .3

 حوض سلطان يسرا کاروانالف( 

ر شودند کوه در   يو تعمو  سوااته  هاي زيادي سرا در دوره قاجار کاروان

 . کنيم يمعرف ،که هنقز پابرجا هستندرا، آنها ترين  مهمکقشيم  ميجا نيا

شواه قاجوار    نيلده ناصراردوهاي  از بنا ،«حق  سلطان» يسرا کاروان

موودال . اسووت سووااته شووده يصووفق يسوورا نو در امتووداد کوواروااسووت 

؛ قورار گرفتوه اسوت    ياط اصليدر برابر ح ياان شيصقرت پ به  سرا کاروان

ه يو ن ناحيو آلقد که اغلوب در ا سقزان و غبارهاي  هنگا  وزش بادرو  ازاين

ان يو اوقد را از جر آنجا با اقامت در  تقانستند يم ها کاروان ان داشت،يجر

کوه   وجوقد داشوت   يينماهوا  سورا طوا    در اطراف کواروان . حفد کنندباد 

 .  کردند يسقاران از آن استفاده م اسب
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اانه  گهبانان و دو قهقهن يبرا ييها سرا اطا  کاروان يدروازه ورود در

 ،بوقد  ت شوده يکامل رعا يساز نهيکه در آن قر ياط اصليح. وجقد داشت

کنوار  . شقد يده ميز ديگر نيدهاي  سرا است که در کاروان ييها قانيشامل ا

کوه بوه    داردراهرويوي قورار    ،اطيح يطرف اصل در دومقجقد  يها قانيا

 رسد. ميها  اصطبل

ها  قانيپشت ا. رود يبه طرف باالاانه مها  قانياز ا يکيکنار پلکاني از 

 ،آن قورار دارد  يکه در بواال  يکشبا چهار دودش ياست که هقا يرز تاالين

 . دقش يه و انک ميتهق

 کوه از سوقف آن  وجوقد دارد   يانبوار  آب ،سرا در شما  غرب کاروان

ک يو ز يو سورا ن  کاروان يغربه گقش در. شده است يسکق استفاده مجاي  به

را يو زشود؛   اندکي اسوتفاده موي  سرا مدت  ن کاروانيادارد. از حما  وجقد 

   1.راه عبقر آن مسدود شد ،اچه حق  سلطانيجاد دريسبب ا به

 آباددرص يسرا کاروان ب(

 بوا  «کورزن جوقرج  ». انود  شنااته نشده يستدر سرا به ن کاروانيان ايبان

 7است السلطان صدر اعظم دانسته نيآن را ام يسرا، بان تقجه به نا  کاروان

انبوار مجواور آن را    سورا و آب  ن کواروان ي، ا«سفرنامه عضدالملک»بر و بنا

   3.مرمت کرده است «رالدولهيظه»

اط )بوه جوز   يو سورا دو ح  ن کاروانيتقان گفت: ا مي بنا يمعمار هدربار
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راموقن آنهوا   يمختلف در پهاي  دارد که فضا( يکقچک و اصقص ياطيح

ق است، اموا  ياط عمين حيا يو غرب يدو ضلع شرقهاي   قانچهيا. اند نشسته

ده و به حجوره  يامروز پقشها  قانچهين ايا. ستينها  آنهاي در انتاي  حجره

و  يو غربو  يشرقهاي   ل در پشت جبههيدو اصطبل طق. ل شده استيتبد

ن يو ا يو شوما  شورق   يشوما  غربو  هاي   در گقشه يدو اصطبل ااتصاص

آن  يضولع جنوقب   ،انوه يقان مياط از اين حيراه ورود به ا. اط قرار دارديح

ده يو متفواوت د  ياط دو فضوا يو ن حيو ا يجبهوه ورود  يدر دو سق. است

هواي    قان و حجرهيبا ا يکقچک ياط اصقصي، حيشرق يدر سق. شقد يم

 يار طواق متشکل از سه چهاي  دهيکش ي، فضايغرب يدر سق اطراف آن و

 ]بسوان   شيسورا بوا فضواها    ز کواروان ان يو ا کول،  در .گريکود يدر امتداد 

قورار   يگريد يسرا سرا در کاروان کاروان ييگق ؛کامل است ييسرا کاروان

هواي   سرا بقده و قسومت  ه کاروانياول ين بخش بناياحتماال ا. گرفته باشد

  1.به آن اضافه شده است گر بعداًيد

شوتر صوقرت   يل شکل است و بيسرا بزرگ و مستط اط او  کاروانيح

 .  رسد ينظر م کننده بخش دو  به ليدارد و تکم يادمات

ک از يو واقوع اسوت کوه در هر    ييها قانچهيز، اياط نين حيرامقن ايدر پ

. انود  پشت اقد مرتبطهاي   قانچه با حجرهيآن، سه ا يو غرب ياضالع شرق

 يهوا  اط درگواه ورود بوه اصوطبل   يو ح ،ن دو ضولع ياهاي  نما ن طا يآار

اط کقچوک قورار   يو ح يو غرب يقشرهاي   است که در پشت جبهه يليطق

 ،گريکود يف اصطبل به مقازات يها، دو رد ن جبههيب در ايترت نيبد ؛دارد
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   1.وجقد آمده است به اما بدون ارتباط با هم

در سور . اط او  اسوت يو ح يضولع جنوقب  انه ياز م، سرا راه ورود به کاروان

شوااص دارد و تنهوا بخوش     يصوقرت  ،يآموده دسوتگاه ورود   شيمرتفع و پ

اي  ه قانچه و حجور يآن، ا يو در طبقه باال ستسرا کاروان يمرتفع در حجم کل

 ييضوا ف سوت و قاعودتاً  دو سق در معر  هقاحجره مذکقر از . شقد مي دهيد

ق يو عمهواي   نموا  از طوا   يفو يرد، يضولع ورود  يدر نما. مطبقع داشته است

صوقرت   داال بنوا افوزوده شوده و بوه    هاي   هقانچيوجقد داشته که امروزه به ا

ن يو افته ايرييز تغيه و نيشکل اول. اط در آمده استين ضلع حيدر ا ييها حجره

 7.شقد يده ميران دياهاي   سرا سرا در فهرست کاروان ضلع کاروان

هواي   نموا  ده از طوا  يسراسر پقشو ز يبنا ن يو غرب يشرق يدو ضلع اارج

. سورا فوراهم آورده اسوت    کاروان يبرا يمجلل ياارج ياست که نما يقيعم

بنوا   ييبوا يز بوه اسوتحکا  و ز  ين اضالع نيک از اير در هر سه برج مدور تق پُ

بوا دو   يانبوار بزرگو   سورا، آب  کواروان  يدر مجاورت ضلع جنقب. افزوده است

 .شده است مي نيمأان از آن تياز کاروانير وجقد دارد که آب مقرد نيبادگ

 دشت کرمانشاهيماه يسرا کاروان ج(

 يبوان  يول ،سااته شده يعباس دو  صفق در دوره شاهن بنا يا احتماالً

رزا يو م»سورا را   ن کواروان يو بوه مقجوقد، ا  يبنابر کت. است آن شنااته نشده

 .استشاه قاجار مرمت کرده  نيدر زمان ناصرالد «يآقااان نقر

شوده عصور    يحجوار هواي    سرا، از سونگ  ن کاروانيا يساات بنادر 
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  اطوراف آورده  يخيتوار هاي  از بنا ان استفاده شده است که احتماالًيساسان

 ياوارج هواي   قاريدر د ييبندها ان، پشتيرات دوره قاجاريدر تعم. بقدند

 .  د که امروزه برداشته شده استيبنا احداث گرد

بوزرگ  هواي   سورا  از کاروانمتر مربع  4122ش از يب ين بنا با مساحتيا

در پشت  ييها اط حجرهيرامقن حيپهاي   هقانچيها و ا قانيا. آيد شمار مي به

از  يانودک  ،يو غرب يو شرق يشمالهاي   جبهههاي   قانيا ينما. اقد دارند

 تقريبواً ن سه جبهوه  يب، رخ با  ايترت نيا ؛ بهن اقد باالتر استيطرف ينما

 يحضوقر  ،يدر جبهه چهار ، حجم دسوتگاه ورود . ندارد يودفراز و فر

 . شااص دارد

هوا و   و غرفوه  يسرا، متشکل از سوردر و هشوت   کاروان يدستگاه ورود

 يانه جبهه جنوقب ين بخش بناست و در ميتر ، مرتفعنآرامقن يپهاي   حجره

 ياز سوطح نموا   ياندک ،نيطرف ينما سردر مرتفع بنا با دو طا . قرار دارد

 يديو کأز تيو ن ضولع ن يو رون ايب يطا  نماساز. آمده استجلقتر  ياارج

بوا   يهشوت  .هوا  گور جبهوه  ينسوبت بوه د   يت جبهوه ورود يو است بور اهم 

دو هاي   و حجرهها  است که غرفه يمرتفعع و يوس يبا، فضايز يبند سقف

ابود  ي ياط راه مو يح يقان جنقبيبه ا ماًيمستق يهشت. اند مشرف بر آن طبقه

دو . کنود  يمو  يگور  ن ضلع جلوقه يا  انهيطبقه است و در مکه به ارتفاع دو 

را  يدسوتگاه ورود  يز دو طبقوه شوده و نموا   يقان نين اين ايقانچه طرفيا

 صوقرت  به باًيتقر ،اطيح يجبهه جنقب يب، نمايترت نيبد. کامل کرده است

 1.است افتهياط يدر ح يت ااصيو اهماست دو طبقه 
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 ها خانه یها و چا خانه قهوه .4

شوقند،   موي ده يو اانوه نام  يا چوا ياانه  که قهقه يکقچکهاي   سااتمان

کوه از راه   يهوا بوه مسوافران    اانوه  ن قهقهيدر ا. اند داشته يسرنقشت بهتر

ا ماسوت و  ي، قهقه، شربت يچا ،داشتند احتياج دند و به استراحتيرس يم

ن يو ا. بوقد ار يران بسياهاي   هان رايدر م ها اانه قهقهشمار . شد يدوغ داده م

کنوار   ،هوا  هوا، گردنوه   ا کنوار روداانوه  يو هوا   شتر در کنار پليها ب اانه قهقه

   1.شدند يمجاورت چشمه سااته مو  يبلند يرو ،ها صخره

. کردنود  يبوه مسوافران اودمت مو    سوراها   ن   کاروا شتر ازيها ب اانه قهقه

وااليوي  ران مقا  يا ياجتماعهاي   در سازمان ،ها اانه ن قهقهيهم نيز هامروز

 ،دورافتواده  ييله ارتبواط روسوتا  يوسو ها  اانه جاها قهقه ياريدر بس. دندار

 يکوه وضوع موال    ينو ارئزا. انود  اارج يايرها با دنيا کقي يکقهستان ينقاح

موت در  يق ارزان يکه غذا ين راهيبهاي   هاان هن قهقياز ا ،نداشتند يمناسب

 ياستگ يک شاهيبا پرداات  و کردند ياستفاده م گذاشت يم شانارياات

 7کردند. از تن به در ميراه را 

بهوره   ياز هنور بو  سوااتند،   که اشخاص عادي آنهوا را موي  ها  اانه قهقه

دان شووهر در يووک ميوودر کرمانشوواه نزداسووت گووزارش شووده  . نوودنبقد

صواحب   3.قارها نصوب شوده بوقد   يبر د ينقاشهاي   هاي تابلقاي  هاان قهقه

و سوقفش را   يکوار  اانه را گ  قهقههاي  قارير ديدر شهر مالاي  هاان قهقه
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  1.کرده بقدن يمز يخ سعديو ش زيرايبه اشعار اقاجه حافد ش

و بيش کم  يفضا ،بقد که در وسط آن شکل ، مربعها اانه سااتمان قهقه

 يش حوق  آبو  انيو ده شده و در ميک گنبد پقشيکه با وجقد دارد  يعيوس

ن قرار داشت کوه  ينش چهار شاه ،ين محقطه مرکزيدر چهار طرف ا 7.است

هوا   اانوه  مودال قهوقه  ها  نينش از شاه يکيهاي در انت. نبقد يعمقشان مساو

اانوه   ن قهوقه يمتر از کف زميحدود هشتاد سانت ،گرين دينش کف شاه. است

ا يو توا مسوافران    کردنود  يفورش مو   يمو يا گليو  يرا با قوال  باالتر است و آن

در . آن اسووتراحت کننوودبوور  ياحتوور هچهارپوواداران و راننوودگان بتقاننوود بوو 

استراحت مسافران وجوقد   يبرا ييها اطا  ،گقشهارن طرح چياهاي   هگقش

ن يدر ا معمقالً. شد يباز من ينش شاههاي   که مدالشان به طرف سکق داشت

زمسوتان و   يتا سرما بقدبه کار برده نشده دروپنجره بسيار ها  نقع سااتمان

 ،هوا  اانوه  ن قهقهيا يريهقاگ. دداشته باشاثري نتقانند در آن  تابستان يگرما

 يدر بواال  يار کقچکيبسهاي   هپنجر ،يو فقط گذشته از در ورود نبقدکامل 

 ،قارهوا يد انيو مدر عوق  در  . بوقد ه شوده  يو ان گنبود تعب يو ا در ميها  قاريد

از طرف اوارج  . متعدد قرار داده شده استهاي   هطاقچ ،سااتمانهاي  رزج

 گرفتنود  يدر نظر مق يا آالچيقان يک نقع ايقهقه اانه هاي   از ضلع يکيدر 

اانه  از قهقهاي  هگقشدر . شد يمگر  تابستان از آن استفاده هاي   که در شب

که  دادند قرار مي يآن سماور بزرگ و در کنارش اجاق يکه رو بقد ييسکق

   3.شد يزغا  چقب گر  ما يز  يبا ه معمقالً
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 :فصل سوم

 شيرين قصر ـر قم يمس ياقتصاد آثار

گرد  گران دورهيان، مهاجران، بازيران، سربازان، ماجراجقئبازرگانان، زا

ر يدر مس «گروته»، «کرزن»، «هيقياول»چقن  ياز مسافرانپيش و پناهندگان، 

از پيش هاي   هبه دور ،ن جادهيت اياهم. اند مسافرت کرده شيرين قصرو قم  

در س يانگلو  بوا ظهوقر روس و   ،هيو اموا در زموان قاجار  . گردد يم قاجار بر

 يشوتر يبت يو اهم ،شويرين  قصور و قوم    يراه ارتبواط  ،رانياست ايصحنه س

جواده  . افوت يهمچنان گسوترش و اداموه    ،ياقد گرفت و روابط تجار به

 ،رفوت  يشومار مو   به يبازرگانهاي   هراترين  بزرگ از يکي شيرين قصرو قم

ن افکوار،  يتور  يادياز بن يبرا. راه مبادله افکار بقد، تر از آن مهم ،دياما شا

د کوه در  يو ران را درنقرديو ا ههمو  ،ن راهيو ق ايها، از طر شهيها و اند نقشته

ز يرا ن يگرينه مبادالت دين جاده زميا. شقد يبه آن پردااته م ،اقد يجا

ماننوود غووالت، بوورنج و  ياز محصووقالت کشوواورز ياريبسوو .فووراهم آورد

مسوير  ان بوقد از  ييکه زبانزد اروپا يان راه و قاليمهاي  د شهريتقلهاي   هقيم

هواي   اسبان و شوتران دوکقهانوه ابوزار   . ديرس يبه اروپا م شيرين قصر و  قم

 .  عهده داشتند فه مهم را برين وظيتمدن و تجارت، ااساسي 
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  وجواده قوم     يعنو ي ،ياتيو ح ن راهيو سوت کوه ا  ينآور  رو شوگفت  ازاين

س و يروس و انگلو  ماننود  دو  بوزرگ آن دوره  يتقجه برا ن،يريقصرش

 . احان بزرگ را به اقد جلب کرديس

ن جاده بوه  يا يها ها و کقهستان در دره ي بناشدهشهرهابيشتر اهميت 

اصوفهان،  ماننود  ران يو سراسور ا بازرگانوان از  يهقديوان و  که سبب آن بقد 

شودند توا    يرو مو  کرمانشاه با هوم روبوه   يعني ،جاده ييدر نقطه نهاکرمان 

ر ين مسو يو ا «آغامحموداان »دوره در . کاالها و افکارشان را مبادلوه کننود  

 هدور؛ زيوورا دوران تثبيووت قوودرت بووقد. امووا در ت نداشووتيووآنچنووان اهم

هوا   ت راهيو امن ،وجقدآموده  بوه  يرامش نسبآ ت قدرت ويتثببا شاه  فتحعلي

در دوران  .بغووداد شوودو ر جوواده تهووران   يباعووث رونووق تجووارت در مسوو

بوه حکقموت رسويدن    بوا  . داشوت  ياقباين مسير رونق ز ين «محمدشاه»

س يسووأهووا و ت ت راهيووامن ،ريوورکبيام ،ر کارآموودشيوووز ،ن شوواهيناصوورالد

 يو اوارج  ياموا حوقادث داالو   . قورار داد  شرا دستقر کارها  چاپاراانه

سبب شد از رونق اين مسير که راه اصلي تجوارت در هموه دوره قاجوار    

و    .  ه5969در سووا   «الدولهسوواالر»شووقرش  کاسووته شووقد. بووقد، 

 او  که يجنگ جهانطقر  همين ر ويمشروطه و استبداد صغ هاي  کشمکش

هوا   دسوت آلموان   و مرکوز ها  انگليسيجنقب دست  ،ها شما  دست روس

آمود   و تجوارت و رفوت   ، سوبب شود ديگور در ايون مسوير ابوري از      بقد

 نباشد.ها  و کاروانها  قافله ياهقيپره

 اسوت،  گشته يسپرن شاهراه يا ييشکقفاهاي  روزاست که  يرزمانيد

شوده و بورج    يبند ستقنهاي   ابانياز اتقان  ميعظمت آن را هاي   هاما نشان

که  ييشهرها. شده تجسم کرد رانيوهاي  سرا شده و کاروان رهاهاي  و بارو
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مهاجران و پناهندگان به آنها رونوق   ند؛به دست فاتحان بزرگ سااته شد

ت يها معنق ران بدانان و زائيروحانسااتند و  يبازرگانان آنها را غن ؛دادند

 .  دنديبخش

 تجارترات آن بر يثأو ت يران و عثمانیت روابط اياهم .1

مذهب ايوران بوه زيوارت مشواهد متبرکوه واقوع در        يمرد  شيع هعالق

 ينجووف و کوواظمين و سووتمکار  کووربال،  ييعنوو ،النهوورين عوورا   بووين

بوه   يدر آن نقاح يعثمان يمغز امپراتقر متعصب و اشکنشاندگان  دست

بوقد کوه هموقاره تقجوه      ياز مسوائل  ،و مخالفت حکا  با آنها يزوار ايران

وجوقد مراکوز عشايرنشوين در    . کورد  يرا به اقد جلب مو پادشاهان ايران 

حکوا   براوي   يموبب  و نفوا  و سياسوت   يسرحدات دو دولت و دورويو 

حکا  بغداد و سليمانيه و شهر زور نيز آتش نفا  و کينوه را  مانند  ،يمحل

سورحدات ايوران و    هتور مسوئل   زد و از هموه مهوم   يبين دو دولت دامن م

 يهوا  و شکسوت  «شواه افشوار  نادر» هورد ياز نبردهوا پس د که بق يعثمان

و  بوقد   صقرت صحيح و روشون درنياموده   هنقز به ،يسپاه عثمان يدرپ يپ

سوليمانيه )مسوکن    هسرحدات مثول ناحيو  براي  هدو دولت دربار يدعاو

حکا  سوليمانيه و شوهر   بيشتر . ايالت کرد مقسق  به بابان( حل نشده بقد

 بغوداد و بوا مقافقوت دربوار     يزور بنا به معمق  آن عصر از جانب پاشوا 

ايون  تعيوين حکوا     ياوقات برابيشتر شدند و  يقاجار تعيين و منصقب م

بوه  ايران در غرب ااتالف نظور   يرسممأمقران بغداد و  يپاشاميان بالد 

دست سرداران فاسود و   هازيچکه درحقيقت ب يدربار عثمان. آمد يموجقد 

از غالبوواً و فاقوود هرگقنووه تصووميم و اراده بووقد،  «يچوور يينوو»ان شووهقتر
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بوه   ،يعثموان  يکرد و چقن وضوع سياسو   يم يپيرو ،تمايالت حکا  بغداد

 يحکمرانو   يها حکا  بزرگ در حقزه يدرآمده بقد که پاشاها يعن يصقرت

در  يدربوار عثموان  نوااقاه   عمل و استقال  کامل داشتند، اقاه ياقد آزاد

در  و آمور بلکوه   يرسوم در مقا  دولتي  بغداد نه يااتالفات ايران با پاشا

 ،پيقسوته و در هموه ادوار تواريخ   . کرد يمعذور داالت م يمأمقرجايگاه 

در برابر ايران عنصر بوارز سياسوت   دربار عثماني  يو دوروي يطلب فرصت

   1.بقده است يعثمان ياارج

براي چپواو  و غوارت   اقد را  يققا ،هنگا  فراغتحکقمت عثماني 

را بوه طغيوان و شوقرش     يفرسوتاد و عشواير مورز    يايوران مو   يمرزهابه 

 هيوا در جبهو  اقرد،  ميايران شکست  ياز نيروهرگاه  يول ،انگيخت يبرم

 «پاشوا  يمحمدعل»شامات به جنگ با  هيا در جبه ،اروپا به جنگ با روسيه

به ايران از دربوار  العاده  فق  يو اعزا  سفرا يعذراقاهبا شد،  يسرگر  م

زده  يا غفلوت  ،مداران بزرگقار و باگذشت سياستکرد و  دلجقيي مي ايران

 ينشواندگان پاشوا   کرد و در همان حا  دسوت  يابر ايران را اغفا  م يو ب

کقشويدند و از   يمو  يدر کربال و نجف در آزار و اذيوت زوار ايرانو   ،بغداد

 .  دريغ نداشتند يگقنه تحقير و اهانت اتباع ايران هي 

مورد    ياز تعصوب دينو   يو مسائل ناش يعثمان يامپراتقر يطلب تقسعه

از  يايوران و عثموان   يها ها و جنگ کشمکش يعلل حقيق ،يايران و عثمان

. آغاز تشکيل دولوت صوفقيه توا انقوالب مشوروطيت ايوران بوقده اسوت        

هوواي شووق   اصووقص سياسووت هوواي اسووتعماري دو  اروپووا، بوه  سياسوت 
                                                           

 .13ص خ، اعتمادالسلطنه،يصدرالتوار. 1
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ايون   هتشديد و ادام يبراويزي آ پيقسته دست ،و روسيه سزاري انگلستان

وجوقد   بوه  از اتحاد و اتفوا  دو دولوت مسولمان    يها و جلقگير کشمکش

ش آمود کوه   يه پو يمانيسول  يشاه مسئله حکمران يدر دوران فتحعل آورد. مي

ران تعلوق  يو ن قلعه و قصوبات مجواور آن بوه ا   ي  ا.  ه5512طبق قرارداد 

جنوگ  گرفت،  ميده ينادداد را  دولت عثماني اين قرارکه  يگرفت و مادام

جوه  يمصالحه نت يشاه برا يفتحعلهاي   کقشش. شد يمآغاز دو دولت ميان 

را بوين   يممتود  يهوا  و جنوگ  ياين مسئله مقدمات لشکرکشو  و نگرفت

 يهوا بورا   در غرب فراهم ساات و زيان اين جنگ يو عثمان يايران يققا

بوه دولوت   واردشده  يها يه بقد، بيش از لطمهايران که سرگر  نبرد با روس

 . بقد يعثمان

حفود   يشاه بورا  يفتحعل. اتفا  افتاد  .  ه5995در سا   جنگ مريقان

هوا و   کوردن شوقرش   و سورکقب  يعثمان يسرحدات غرب، از تجاوز ققا

ميورزا دولتشواه را از راه    يمحمودعل  ،، پسور دو  اوقد  يمحلو  يها طغيان

ران يو حموالت ا همه کرمانشاهان حرکت داد و سقي قزوين و همدان، به 

. صلح برقرار شود  يعثمان ياز شکست ققاپس . شد ير انجا  مين مسياز ا

روابوط  و  برطورف دو دولوت   يسياسو  هاي ااتالف ظاهر  درترتيب  بدين

 1.شدبرقرار ميان آنها  يدوست

سا  از بروز جنوگ جديود    پنجمدت  يايران و عثمانميان سفرا  همبادل

تحکويم   يبورا  «يسولطان محموداان ثوان   ». کرد يجلقگيردو دولت ميان 

 ،يآنکه پادشاه ايران گرفتوار جنوگ بوا دشومن عثموان      يصلح و برا يمبان

                                                           
 .7140، ص4جروزنامه خاطرات، اعتمادالسلطنه، . 1
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شاکر » ،«عبدالقهاب پاشا»را که  شاز رجا  دربار يهيئتبقد،  روسيه ييعن

آنان بقدند، به تهران روانه نموقد و آن هيئوت   جزء  «حيرت پاشا»و  «پاشا

 ينتيجوه موذاکرات     وارد پايتخت شدند و در.  ه5996سا   يالثاندر ربيع 

هميشوه  صدراعظم ايران به عمل آوردنود، قورار شود     ،«ميرزا شفيع»که با 

 يو واليت بغداد نيز بوه شخصو  کند تعيين را حاکم شهر زور دربار ايران 

تفوقيض گوردد و حکوا      ،باشود دو دولت جق و مقرد اعتماد  که مسالمت

کننود و هور دو    ياوقددار  يبال و نجف از آزار زوار ايرانو در کر يعثمان

نمايند و هريک از دو دولت که  يبا روسيه پافشار يدولت در ابراز دشمن

برقرار سازد، منوافع طورف ديگور را نيوز در آن      يصلح هبا روسيه عهدنام

آن  يبنوابر مقتضويات سياسو   اين سوفارت  هرچند  1.عهدنامه منظقر نمايد

و به نفع هور دو   يمنطق يدولت عثمان يو پيشنهادها يضرور زمان کامالً

 يچيز يسياس هکه جز يک حيله و ادعرسد  مينظر  دولت بقد، چنين به

اغفا  و انصراف سران سپاه  يبيش نبقده است و شايد قصد سلطان عثمان

 يزموان  زيرا هنقز انودک  ؛در بين النهرين بقد يعمليات نظام هغرب از ادام

 يسلطان عثموان  هبغداد به اشار يپاشادوباره ته بقد که از عقد پيمان نگذش

 7.آتش ااتالف و جنگ را دامن زد

بودون مقافقوت   سولطان عثمواني   ، حاکم جديد بغداد که «عبداهلل پاشا»

بوقد، در اواسوط سوا     کورده  آن سمت منصقب او را به شاه  يفتحعل يقبل

ايران گرفوت   هنشاند دست ،«الرحمان پاشاعبد»شهر زور را از  ،.    ه5997

حاکم اربيل را به تهران فرستاد و پيغا  داد چقن وجوقد   «اسماعيل آغا»و 
                                                           

 .714، ص1جلسان الملک سپهر، . ناسخ التواريخ، 1
 .42ص، زیعلوی شيراراز ابوالحسن خان يمخان شيرازي،  . سفرنامه ابوالحسن7
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در شهر زور مقجب بروز ااتالف بين دو دولت همجوقار   «عبدالرحمان»

حکقموت شوهر زور بوه    براي حفد مصلحت دو دولت، بايد اقاهد بقد، 

 يپاشوا  يشاه از آن پيغا  و اقدسر يفتحعل. محق  گردد يشخص ديگر

هنگا  عقد  نامه، براالف پيمان يبغداد در اشم شد و چقن سلطان عثمان

منوافع ايوران را   و  نبورده نوا   وجوه از ايوران    هي  قرارداد صلح با روسيه به

تموايالت  بوراالف  دسوتقر داد   «ميورزا  يعلو  محمد»بقد، به نکرده منظقر 

و برسواند  الرحمان را به حکقموت شوهر زور   عبد ،بغداد يسلطان و پاشا

  .  ه5997در شوعبان سوا    او . ين امر مقجب بروز جنگ جديد گرديود ا

اهلل پاشا بار ديگر به ادعه متقسل شد و عبد. حمله به بغداد را آغاز نمقد

 يو. ميرزا مؤثر افتاد  يعلمحمدلقح قاجار  ر ذهن شاهزاده سادهبنيرنگ او 

شوفاعت  بوراي  شيعه ساکن نجوف را   ياز علما «يجعفر نجف محمد»شيخ 

بوا پيشونهاد شواهزاده    ابتودا  نزد دولتشاه فرستاد و چنان وانمقد کرد که از 

. مقافق بقده است و جنگ بين دو ملوت مسولمان هرگوز صوالح نيسوت     

ايوران را   يقوقا  هدولتشاه حملو  يترتيب با تحريک احساسات مذهب اين به

الرحمان پاشا بوه حکقموت   عبدبا انتصاب اجبار  به يچقن و و کرد يانث

بغوداد عقوب    ير زور مقافقت نمقد، دولتشاه سپاهيان اقد را از حوقال شه

 1.کشيد و بغداد از اطر محاصره نجات يافت

سوربازان   يارزش نظوام تا حودي بوا    يپس از آن تعر ، دربار عثمان

. برقورار گرديود   يآرامش در سرحدات غربمدت اندکي ايران آشنا شد و 

شواه   يکه فتحعل يا نماينده هبا مقافقت دربار ايران و به وسيل «اسعد پاشا»

                                                           
 .12، ص7ج، يخورموججعفر  . حقايق األخاار ناصري، محمد1
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. به حکقمت آن شهر منصقب گرديد  .  ه5991به بغداد فرستاد، در سا  

الودين   جوال  »به نوا   را  يا العاده سفير فق زمان، سلطان عثماني در همان 

ضوا  ر ميرزا»و  «القهاب پاشاعبد»با حضقر  يمدتفرستاد. او به تهران  «پاشا

مووذاکره کردنوود و سوورانجا   يحوول ااتالفووات سوورحد يبوورا «يقزوينوو

 «اسوالمبق  »سلطان به  هالعاد را با سفير فق  يرضا قزوين ميرزا ،شاه يتحعلف

حکقموت   هشاه را دربوار  يفتحعل يپيشنهادهاهمه  يفرستاد و دربار عثمان

در مشواهد متبرکوه و ااتالفوات     يزوار ايرانو  هشهر زور و بغداد و مسوئل 

بوه تهوران    .    ه5992 حجوه  يپذيرفت و سفير ايران در اواار ذ يسرحد

تورک در    حکوا  . دوا  داشوت   .  ه5906ن صولح توا سوا     يو ا. بازگشت

عشواير   يتحريوک و اغوقا  هاي گقنواگقن بوراي    با شيقه يارمنستان عثمان

 .کقشيدند ايران ميمرزنشين آذربايجان و کردستان 

سوليمان  »بوه تحريوک    «آقوا حيودرانلق   قاسم» .  ه5906آغاز سا   در

با اتباع اوقد کوه در قلمورو حکقموت      ،بايزيد و مقش )شيز( يوال ،«پاشا

را  «يسويبک »افراد ايول  براي کقچ کردند و  يبه ااک عثمان ،ايران بقدند

مورزداران ايوران اقاسوتند از اوروج آنوان      هنگامي که . نيز با اقد بردند

سوپاه تورک در ارمنسوتان )شوهر وان مرکوز       هسورفرماند  ،کننود  يجلقگير

 يگريدهاي   نه جنگيزممدااله ن يو ا ها بقد( مدااله کرد ترک يفرمانده

شونهاد  يبوا پ   .  ه5902ت در سوا   يکه در نها شد «تقپرا  قلعه»از جمله 

ميوان  موذاکره صولح    .  ه 5907در اوايل سوا   . ديبه صلح انجام يعثمان

. الوورو ( آغوواز شوود ) «ارزرو »نماينوودگان دو دولووت در تهووران و 

مأمقر بقد که با حفد منافع آن دولوت   ياز طرف دربار عثمان «امينمحمد»

مواده و  هفت در يک مقدمه و  «ارزرو  هعهدنام». برقرار کندصلح با ايران 
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 هنماينود  ،«ياوان فراهوان   يتقو ميرزا» هيک ااتمه در ارزرو  ابتدا به وسيل

. امضا و به اسالمبق  فرستاده شد يعثمان هنمايند ،امين پاشامحمدايران و 

امضاء کرد و به  .  ه 5901 قعده يآن را در تاريخ ذ «سلطان محمقداان»

 يشاه با حضوقر سوفير عثموان    يفتحعل. سفير اقد به تهران فرستاد هوسيل

نسوخ آن را    .  ه 5902 يمقاد عهدنامه را تغيير داد و در ربيع الثوان براي 

 1.نقشته شده بقد، امضا کرد يو ترک يکه به فارس

اطوراف مديترانوه از طريوق    کشوقرهاي  ايران به  يصادرات يچقن کاال

گذشوت و   يمو  يغربو  يدر آسويا  ،يالنهرين و متصرفات ديگر عثموان  بين

، مورد  ايوران پيقسوته طالوب و آرزومنود      يبنا به عقايد دينو  ،بر آنافزون 

 هدر عهدنامو  ،النهورين عورا  بقدنود    مشاهد متبرکوه واقوع در بوين   زيارت 

 دو طوورف و مسووافرتوضووع تجووارت  هدربووار يارزرو  مووقاد مخصقصوو

ايرانيان به کربال و نجف قيد گرديد و به مقجب آن مقاد قرار شود کوه از   

قيموت  چهوار درصود   فقوط   يايران به متصرفات عثمان يصادرات يکاالها

النهرين عورا  بوا زوار    قد و عما  ترک در بينگمرک گرفته ش ،کاال ياصل

 .  کنند يبه مقصد و تسهيل وسايل سفر همکاربراي رسيدن  يايران

؛ وضقح تعيين نگرديده بقد با تفصيل و به ينقاط مرز ،آن عهدنامه در

دو  يو مشکالت سورحد  يارزرو  نيز ااتالفات ارض همقاد عهدنام يعني

عشواير  يويال  و قشوال    بور آن   افزون ؛طقر قطع از ميان نبرد دولت را به

آورد؛  وجقد مي سااتن مرزها به مشخص يبرابسياري مشکالت  يسرحد

شود و   ياز قوقت و اعتبوار عهدناموه ارزرو  کاسوته مو     روز  به رو روز ازاين

                                                           

 .10ص، يرازيابوالحسن خان شسفرنامه . 1
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بوه  دو دولوت و  ميوان  فقوط  بايد که  يايران و عثمانمرزهاي تعيين  همسئل

بوزرگ  صوقرت مشوکل    ه بوه هميشو  ،نفع حول شوقد   نمايندگان ذي هوسيل

توا آنجوا کوه بوه داالوت و       ،روابط دو دولت بقد يمقجب تيرگ ،يسياس

و  يمورز هواي   کشومکش . حکميت دو  استعمارطلب اروپا منجر گرديود 

و انقورا  آن دولوت و    يعثموان  يااتالف دو دولت توا پايوان امپراتوقر   

ا بو   ايوران  ياموا روابوط سياسو    ؛استقرار مشروطيت در ايران اداموه داشوت  

در هميشوگي   يسياس يتأسيس نمايندگارزرو  با ، پس از معاهده  يعثمان

 يدر دربوار عثموان   ،سفير ايوران در اسوتانبق    1يافت.ااک يکديگر بهبقد 

آيود،   يتاريخ قاجاريوه برمو   ياعتبار و احترا  کامل داشت و از منابع داال

سواکن   يو پناهگاه اقليوت ارمنو   ملجأ يايران در پايتخت عثمان هسفارتخان

شواه و  و داداقاهوان ديگور بوقده اسوت و در تهوران نيوز        يااک عثموان 

 ردند.ک رعايت مي يسفير عثمان هدرباريان نهايت احترا  و اکرا  را دربار

 نیريقصرش ـر قم ياز مس يران و عثمانین اينوع تجارت ب .2

صقرت  يو اشک يق آبياز دو طر يران و عثمانياميان  يتباد  تجار

 ران و بنودر يو از جنوقب ا در مسوير دريوايي کاالهواي تجواري     . گرفت يم

 قوم توا  هواي   شوهر  ياشوک مسير  .شد يارمشهر به بندر بصره فرستاده م

ما نيز در اين باره اسوت. البتوه نخسوت    بحث که مقد يپ يرا م شيرين قصر

ران از واردات آن يو صوادرات ا براسواس منوابع بسويار     ،بايد يادآوري کرد

. کورد  يحتاج اقد را به بغداد صوادر مو  يان مازاد ماريشتر بقده است و ايب

                                                           
 .711، ص1ج، يرينص. اسناد و مکاتاات ايران دوره قاجاريه، محمدرضا 1
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تجوارتش بوا   بوقد کوه    يدولتترين  مهمعثماني  تقان گفت در آن زمان يم

مانند ثعلوب، زيوره    ييها ادويه جزبه  يايران و عثمان. داشتت يران اهميا

در  تريواک د يو ن تقليشوتر يب 1کردنود.  نيوز تجوارت موي   يا نشوادر، تريواک   

را در بغوداد بوه اوقد     يران بوازار بزرگو  يو اک ايو ترتنباکق . کرمانشاه بقد

کشوت  مرتفع منطقوه  هاي   بخش ل نبقد که دريدل يااتصاص داده بقد و ب

 7.رواج داشت اشخاشو  تنباکق

و ابريشم گيالن به بغداد و حلوب   حلب و اسالمبق بغداد و به  تنباکق

 کوه از لرسوتان   ،چپوق  يپادزهر، چقب گيالس بورا  . تجاررفت يو شا  م

. نود دبر يمو  يقلتهوم بوه آنوا   و... را شتر و اسوب   ،شا  کرمان ،آوردند يم

به بغوداد حمول    بافتند، يکه در گيالن و مازندران م حصير يهمچنين نقع

صادر  يياروپاهاي  غداد به کشقربقد که از ب يگر قاليمهم د يکاال .شد يم

بقد که در اقد  يمرغقبهاي   هچيقالفقط  ،شناسنامه مرد  کرمانشاه. شد يم

کوه از کرمانشواه   اي  هچو يو قال يقوال بيشوتر  . شد يآن بافته م يشهر و حقال

ع يو ن محل کوه مرکوز تقز  ياز او ران بقد يگر ايبافت نقاط د شد، يصادر م

نقودر  آ 3.شد يبغداد حمل مبه از جمله ديگر مناطق به  ،دآم يبه حساب م

رسواند و  اوج در عورا  بوه   را  يباف يآور بقد که قالسقد يفبا يصنعت قال

 4.آورد ين صنعت رويانيز به عرا  عرب 

صادر  از همدان را، پنبه، گردو، بادا  و کشمشي، پقست، کتروده، پشم
                                                           

 .111، صاوليويه. سفرنامه 1

 .113. جغرافياي غرب ايران، ص7

 .721. سفرنامه جکسن، ص3

 .111، ص1جخان سپهر،  عادالحسن. مر ت الوقايع مظفري، 4
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بوه بغوداد و   فوراوان  ان پقست و چورمش بوه مقودار    ين ميکه در ا شد يم

 1.شد يروسيه صادر م

د اضوافه کورد   يو با. شد يز صادر مين هم و نفت سفيد کسقز، شيراش

 يکه در حوقال بقد  ين ياز جنس نقع يتحرير در مملکت عثمان يقلم برا

 ءجوز قلوم نيوز   و شود   يسوبز مو   «سق قره آب»و کنار  «يزهحق»و  «شقشتر»

 7.صادرات بقد

 يبوه عثموان  پيمقد تا  ميايران را نيز همه شا  کشمير و مشک و ادويه 

 يآورد مگر قودر  ينم ياز مملکت عثمان يدر مقابل، ايران چيز. رسيد يم

از  يکرمانشاهان و همودان و مقودار کمو    يبرنج برا يکم ارما از بغداد و

قودر   آن يجوارت بوا عثموان   ت 3.آمود   يحلب مسمت فرنگستان که از  متاع

رسود،   مي نظر به 4.شد يافت ميوفقر  بهران يدر ا يکه پق  عثمان بقدوسيع 

هواي    هگفتو براسواس   .استران بقده يا يدر دوره قاجار، بغداد مرکز تجار

 :  «السلطنه نيع»

. رفتـيم بـازار   يقونسلگر يصبح با ميرزا عبدالحسين منش ،شنبه دوم سه

مرکز تجارت  دارد و فعالً يدکاکين بسيار بزرگ مفصل و مغازهبغداد، 

رشـلوار و  يـک پيـراهن و زي   ينفر همـدان  از مغازه يکمن . ايران است

 1.«يک زوج جوراب خريدم

 ؛ک بوقد يو نسوبت سوه بوه     باًينسبت صادرات به واردات، تقرکه  چنان
                                                           

 .104، ص1. ايران و قضيه ايران، ج1

 .113، صاوليويه. سفرنامه 7

 .11. سفرنامه گروته، ص3

 .111، صاوليويه. سفرنامه 4

 .1111، ص1السلطنه، ج ، قهرمان ميرزا سالور عينالسلطنه نيع. روزنامه خاطرات 1
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سوه مرتبوه، کمتور از     بواً يآمد، تقر يران ميبه ا يکه از عثمان ييکاالها يعني

 يکه قوال  بقدن ين مسئله ايسبب ا. رفت يران به آنجا ميبقد که از ا ييکاال

اسوتامبق ،  ، در بازار شد يمحسقب مران ياهاي   هالتجار ما ترين  مهم که از

 1.داشت ياديز ي، مشتريغربهاي  رواج مخصقص و از طرف کشقر

اسوت کوه آموار    مقجوقد   هيقسوطنطن  ياز اتا  بازرگوان  ياما سند جالب

ک يو نسبت سه به  دهد يران را از بغداد به دست ميصادرات و واردات ا

 .  کند يد مييأصادرات را ت

بغوداد در سوا    ن، يق کرمانشواهان، اوانق  يو صادرات و واردات از طر

موه   57ه شوماره  يقسوطنطن  يطبق نقشوته روزناموه اتوا  بازرگوان      5112

5122 .7 
 

 مبلغ صادرات ايران واردات صادرات ايران

 ره ترکيل 4222 و يقال

 02222 و قان )گقسفند(يح

 9222 و   پشم

 02222 و    کره

 077222 و ...غالت، مازو، کشمش، سقز، تقتقن و

 7222 و   محصقالت متفرقه

 021222 و جمع کل صادرات

 7222 و جمع کل واردات

                                                           
 .2زاده، ص جمال. گنج شايگان، محمدعلي 1

 . 111. جغرافياي غرب ايران، 7
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 رانیا گمرک

و   5912 «شواه محمد»به اوااور سولطنت    ،احداث گمرک در کرمانشاه

در آيود کوه    چنوين برموي  بوه نقول از گذشوتگان    . گردد يباز م .   ه5964

 ،کرمانشواه  يفعلو  يدر جلقاان مقابل شهربان يمحدوده سااتمان حکقمت

که در گقشه آن گمرک کرمانشاه شوروع   است وجقد داشته ييسرا کاروان

بوه نوا     اي هن متعودد بازارچو  يبوا احوداث دکواک    ،جيتودر  و به به کار کرد

ن و اوجقد آمد و به نقول از مقراو   م گمرک کرمانشاه بهيبزازاانه در حر

ه يسپس در حاش. دشران يا يان تجاريکرمانشاه شر ،احانين و سامستشرق

ن سوااتمان  يو ا. سااتمان گمرک بنا و احداث شد ،شهر کرمانشاه يشمال

که  اشتوجقد دهايي  هدک در داشت و در کنار هر دربه سبب وسعت سه 

ورود هنگوا    .دکردنو  يورود و اروج کاال نظارت مو مسئقالن از آنجا بر 

بوار  گواه   آنو م يبرگ پارساران صادر و به انبار تسل ،گمرک ،کاال به داال

   1شد. مي هيتخل

رفت و  مي شمار دولت به يارزهاي   درآمد گمرک کرمانشاه از پشتقانه

« سيپور »چنانچوه   ؛افوت ي يا ااتصواص مو  يتانيپرداات به دولت بربراي 

تقان  يم يکمتر شهرران يدر اامروز » :نقشت .  ه 5067 کنسق  وقت در

از هوا   جواده  يو ناامن يو بد يحکا  محل يافت که با وجقد ظلم و تعدي

در  اانوه را  گمورک معموقالً   7.«لحاظ تجارت بوه رونوق کرمانشواه باشود    

 ،مبلغ اجاره .  ه 5921ن شاه يدر زمان ناصرالد .دادند ياجاره م کرمانشاه

ن رقوم بوه   يو ا .  ه 5051 شواه ن يدر زمان مظفرالد. ست هزار قران بقديب
                                                           

 .140. جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل، محمدعلي سلطاني، ص1
 .704هاي ايران و انگليس، لويي رابينو، ص ها و کنسول . ديپلمات7
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بوه ششصود و هفتواد      .  ه5057چهارصد و هشتاد هزار قران و در سا  

ل يو را تحقگمورک  هوا   يکو يخ بلژين توار يدر هم. افتيش يهزار قران افزا

 .افتيش يش از صدهزار افزايگرفتند و درآمد آن به ب

 «توقر يق مقليمسو »گمرک کرمانشواه بوا    يت که تصديدر دوره مشروط

غصب و صورف اموقر مربقطوه     را درآمد گمرکبارها  «الدولهساالر»، بقد

 يبازار اقتصواد  ،را آشقب و بلقايز ؛ل بقديز تعطين يمدترک کرد. البته گم

او  کووه شوواهزاده   يدر واقعووه جنووگ جهووان . سووااته بووقد  را آشووفته

ثر أبه ت ياداره ژاندارمر گمرکات را در دست داشت،اداره  «السلطان »

درآمد  ،م از تصرف سپاه روسيو بانديشي  براي چاره ،از حکقمت مققت

سه هزار و پانصود و هشوتاد و چهوار تقموان بوقد       ست ويگمرک را که ب

، بوا ورود  گذاشوته شوده بوقد    يمبلوغ در ژانودامر  ايون  چقن  .صب کردغ

مواژور   يو همراه «اجال »و سردار  «معاضدالملک»با وساطت  ها و روس

 1.ديکرمانشاهان مسترد گرد ياست ژاندارمرير «مياان قا نيحسديس»

 ،يرا به زبوان ترکو   يهر مرد ،نيو اانق يورود به ااک عثمان يابتدا

از او  يو مبلغ هشت هزار و دهشواه کردند  مي ادداشتيقد و قامت او را 

. رفتنود گ يمو از آنوان   و مبلغ سوه هوزار  طقر  همين ها را هم زن. گرفتند يم

 7.دادند يم يها را تذکره مجان ادهيپ

بوه   انيو رانيا ،کردنود  يافوت مو  يکوه از زوار و تجوار در   يگمرک جزبه 

عبوقر از گمورک بسويار طوق       ؛ زيورا شودند  يمو بسوياري دچوار   زحمت 

ده بقد، فقوط  النهرين باز نش که در بين يدولت ما  هر ييکاال هر» کشيد. مي
                                                           

 .101. انقالب مشروطيت ايران، ادوارد براون، ص1

 .37. از حريم تا حرم، ص7
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 1.«گرفتند يمصد پانزده  شد، يماما اگر باز  شد، يگرفته مگمرک   صد يک

ک گمورک  يو فقوط صود    يوارداتو  ياز کواال  ،رانيو که دولت ا يدرصقرت

ي يها به مغاز ،در سفر به بغداددر ااطرات اقد  «السلطنه نيع». گرفت يم

مت آن يق ده کهيرا ار ييکاالکرده و  مياداره را آن  يرانيافردي که رفته 

 ،شوقد  يا مو يو علوت را جق  . وقتي اوار گران بقده استيران بسينسبت به ا

 يصود  يدولوت عثموان   ،دکوان بسيار   کرايه و عقار يابد افزون بر  درمي

رو  ؛ ازاينشقد يايران چهارده درصد آن کم مدر و  رديگ يم  گمرک، پانزده

اوقدش را هوم کوه     ياما دولت ايران کواال  7.استکمتر در ايران  قيمتش

اسوباب   ،کرد و هموين مسوئله   يدريافت م  صد جقر گمرک شد، يماارج 

 3.صادرات شده بقدکاهش 

هوا   کواروان  ،يبعد از وصق  اجناس در بغداد و انجا  تشريفات گمرک

. نود دبر يکرمانشاه، همدان و تهران مو  به ،از اانقينبه مقصد ايران کاال را 

پرجمعيوت و مرکوز    يا منطقوه و نشوين   دو حواکم  هر ،کرمانشاه و همدان

وزن  اقال  سونگين  يبرا. ، در تقابع پهناور بقدنديتجارت يها تقزيع جنس

 يونقول بهتور   حملير مساين  ،مانند پيانق يا کالسکه ييقيمت اروپا و گران

بسويار سوخت    يهوا  و هوم کتول  بوقد  تر  هم راه نزديک ؛ زيرابقدبه تهران 

 وجقد نداشت.شيراز در راه  و بقشهر

 ياانوه ايوران و عثموان    بايد از دو گمرکمسير اين اجناس تجاري در 

؛ زيورا  آورد يمشکل به وجقد م ياانه عثمان اما گمرک ند.شد يترايص م

                                                           
 ، دنياي کتاب.1312، تهران، 1102، ص 1دالسلطنه، ج . تاريخ منتظم ناصري، اعتما1

 .1111، ص1السلطنه، ج . روزنامه خاطرات عين7

 .1102، ص1. تاريخ منتظم ناصري، ج3
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درصود ارزش  هشوت  يا هفت آورد و هم  يپيش مکار تأاير  هم در روند

را پوس از   يو ايون وجوه دريوافت    ردکو  يااذ م يعقار  گمرک را جنس

از . شوت دا يمقصود ايوران مسوترد مو    ه اروج جنس از گمرک اانقين بو 

کواال در   هدوبوار  يبنود  بسوته حمل کاالهاي تجاري در اين مسوير  معايب 

تهيوه  که بوا مهوارت اواص     يعثمانمقررات قرنطينه همچنين  ؛بقدبصره 

بنودي   بسوته از  کورد کوه   يمو اشمگين و ناراحت  افراد را کامالً شده بقد،

 1.بقد مراتب بدتر بهدوباره کاالها 

. شودند  يمقاجوه مو   يبوا مشوکالت   يمسافرت به کشقر عثمان يان برايرانيا

 ،هور ده تقموان   يعنو ي ؛دو عشر کسور کننود   ،انيرانيرسم شده بقد که از پق  ا

و کردنود   موي  افوت يجا تفواوت پوق  را در   همه. شد يهشت تقمان حساب م

معلوق    کوه  دنديسونج  يمقران و پناباد را با عيار سابق  که ن بقدياستداللشان ا

مورد  و   يشوتر بورا  ين مسوئله ب يا. کردند يافت مياضافه در درصد بيست شد

 «پاشوا نوامق  »دستقر  ،اين مطلبآورد.  به وجقد ميران مشکل يفقاصقص  به

 7.شود  يمو اجورا  داشوتند  وآمود   رفت يرانير و زوار اتجاکه جاهايي در و بقد 

نيوز  تفواوت آن   کوه  کردند يارز استفاده م رانياو طالب بايد از  زوارهمچنين 

  هفتواد و شوش   ،ن شاه تفواوت پوق   يکه در زمان ناصرالد دش يم يمبلغ گزاف

ن يووا. کردنوود يد پردااووت موويووبا کووه طووالب و زوار شوود يمووهووزار تقمووان 

الورو  بوه   ت تجوار  يشوکا ، مقجوب  يگمورک عثموان  هاي   ياقاه ادهيز

 3.شد يترک و عثمانهاي   يچ از گمرک «الملک نياان ام فراان»

                                                           
 .111، ص1. ايران و قضيه ايران، ج1

 .121. سفرنامه عضدالملک، ص7
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   دیجدهای  جاد شهرین و ایريقصرش ـر قم يمس. 3

   آباد ش سلطانيدايپ الف(

عامول  . ثر بقدؤن شهر ميا نآمد وجقد بهاست و اقتصاد در يدو عامل س

به علت  عجم ،ل سلطنت قاجار در بلقک عرا يدر اوااين بقد که  ياسيس

ر، بروجورد،  يو همودان، مال ، قم، سواوه هاي  ن شهريب ينقاحوسعت بسيار 

هزار روسوتا   کيکيلقمتر مربع( وجقد  نُه هزار، )حدود گان و اصفهانيگلپا

اصوقص   بوه هميشوگي و   يو ااتالفوات محلو   يناامن ،فراوان يتيبا جمع

ران يت مرکز ايامن يحت ير مجاور که گاهيالت و عشايگاه ا يوب هجق  گاه

دوربقدن از مرکز حکقموت   ،ينظام ينبقدن پادگان دائم ،زدند يرا برهم م

شد قشوقن   يمقجب م يمجاور که گاههاي  از حکا  شهر نکردن و اطاعت

س يسو أباعوث ت  ،ل شوقند ين منطقه گسيت به ايآرامش و امن يبرا يمرکز

عجوم  به نا  قشوقن عورا     يقشقن شاه يدر زمان فتحعل 1.شد آباد سلطان

 ينظوام اي  قلعوه مرکز قشوقن عورا  عجوم     يبراگرديد. همچنين ل يکتش

ت يو بوه علوت مققع   ،شوهر  يمحول فعلو   ،پس از مقافقت شاه. احداث شد

)محل شهر از سه طورف  . ص داده شديمناسب تشخ ،يو نظام ييايجغراف

اچه نمک و دشت فراهوان  يله دريما  به وسها و از طرف ش له کقهيبه وس

   .احاطه شده است(

 يبوه شوکل اموروز    يريسربازگمسئله چقن در آن زمان  ،گريدسقي از 

ک و موزدور  يچرصقرت  بهداوطلبانه يا  مرد  روستاهااز لزو  هنگا  و  نبقد

 يدر منطقوه عورا  مرکوز    يقلعوه نظوام  وجوقد  ن يبنوابرا  ؛کردند يماستفاده 

                                                           
 .310. ايران امروز، ص1
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 يا دژ نظوام يو قلعوه  بوه ايون ترتيوب    . ديرسو  ينظر مو  به يضرورسبب  نيبد

 آبواد  پوس از آن سولطان  و آبواد   سپس قلعه سولطان شد و  آباد احداث سلطان

 «گلور يز» يکمپوان  ،تور  از همه مهمو  ياارج يکمپانسي دود ح .ده شدينام

 1شود.  ريو دابقد، آباد  منچستر و شعبه آن در سلطان مرکز آن درکه انگلستان 

منطقوه از  آن ع يوسو  يآباد آن بوقد کوه نوقاح    س سلطانيسأعقامل تگر ياز د

ک هزار روستا را شامل يحدود و  ران بقديز ايا ت و حاصليمناطق پرجمع

 يمرکوز بافوت قوال   مچنين هداشت. فراوان  يو محصقالت کشاورزشد  مي

. داشوت  يشهرت جهوان  تيو مرغقب ياز لحاظ اقتصادهاي آن  بقد که قالي

را لقمتر يکصد ست حدود يبا ياقد مهاي  مبادله کاال يبرا ان منطقهييروستا

ا يو  يتوا بتقاننود محصوقالت کشواورز    کردنود   موي  يان طيا با چهارپاياده يپ

الز  بوقد   ؛ بنوابراين مجاور برسانندهاي  اقد را به بازار فروش شهر يصنعت

د کوه محول مبادلوه کواال و     يو بوه وجوقد آ   يع، شهريه وسين ناحيدر مرکز ا

 .ان باشدييروستا يکشاورزمحصقالت 

ن منطقوه عبوقر   يو ن، از ايريقصرشو  و  تهوران  يچقن اط کواروان رو 

آبواد بوا عورا  عورب      سولطان اطراف هاي  ن راه شهريله ايکرد و به وس يم

صونعت فورش   در اصوقص   ات بهيمال يآور جمع يافت، مسئله ميارتباط 

امور  ل يتسوه بوراي  اداره گمورک  انودکي  پوس از  رو  داشت؛ ازاينت ياهم

حواکم   ،«السولطان  ظول »نقشوته  براسواس   .صادرات در شهر به وجقد آمد

صوادارات فورش وارد   سوبب  ره ارز، به يهزار ل 922حدود  ،عرا  در سا 

 7.شده است مي ن شهريا

                                                           
 .174، ص1. ايران و قضيه ايران، ج1

 .72. سيماي اراک، محمدرضا محتاط، ص7
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 ريآباد مال دولت شيدايپ ب(

س يسو أزه تيو انگ. گردد يبه دوره قاجار برمز يآباد ن دولت سيسأزمان ت

، ياسو ي، سييايو جغراف ،يعو يعقامول طب ماننود   يشهرها به عقامول متعودد  

 اثنتن قاعوده مسو  ير از ايآباد مال دولت و داردبستگي  يو اجتماع ياقتصاد

کوه از قوم و   هوايي   هر و رايو شوهر مال  يت ارتباطيبا تقجه به مققع. ستين

شوهر  رفوت،   ميات يعتبات عالسقي ن تهران به ياصفهان و اراک و همچن

امول  قعتورين   مهوم  از يکو ي داشت کوه  يمناسبت يمققع ،ياز نظر اقتصاد

شواه از   يفتحعلو  ينگران ،ش شهريدايل پيگر دليد 1.بقد آباد ش دولتيدايپ

را بوه   ن منطقوه ياکرد را وادار  آن .  ه 5994ل زند بقد که در ياسرکشي 

کرمانشوواه  يشوواه قاجووار بووه والوو يفتحعلوو 7برگزينوود.دارالحکقمووه جوواي 

فه ياز فرزندانش نزد طا يکياقامت  يتا برا 3دستقر داد «رزايم يعل محمد»

در  «نيه چوقب يد»و  «هيقلعه زند»در مرکز  رو ؛ ازاينشهر را بنا کند ،يزند

  4.آباد بنا شد به نا  دولت يشهر .   ه5994سا  

 مجواور شوهر بوقد کوه     يآباد، لقوب شوهر ماليور و نوا  روسوتا      دولت

 از يکو ي ،دولتشواه شواهزاده  چوقن   1.محوالت شوهر اسوت    امروزه جوزء 

تور   پيش ،بقد که به فکر احداث آن افتاد يکسين تنخسشاه  يپسران فتحعل

ن يو ت ايو ر و اهميآباد مال دولت يآبادان 1.شد يده ميشاه نام دولتاين شهر 
                                                           

 .11نامه تحقيقات جغرافيايي، مصطفي مؤمني، ص  باد، فصل . ردپاي فرهنن در توسعه دولت1

 .2. مالير و مردم  ن، جواد جعفري، ص7
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 .371، ص7السلطنه، ج السلطنه، نظام خان نظام قلي . خاطرات و اسناد حسين1

 .1013، ص4اکار دهخدا، ج نامه دهخدا، علي . لغت1
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را بر آن داشت توا  بسياري سان ينق ، سفرنامهيو مذهب يراه از نظر اقتصاد

از جملوه   ،ادداشت کننديرا در ااطرات اقد  يو مطالبديدن ن شهر ياز ا

بووراي ده اسووت و يووآبوواد را د   دولووت. ه5929کووه در  «ندلريهوواتق  شوو»

اعوداد و ارقوا  کموک گرفتوه     از شهر و رونق تجوارت   ييايدادن پق نشان

، رأس 96هوا   تعوداد مغوازه  و نفور   4122حدود  ت شهر رايجمعاو . است

اانه  و چهار مدرسه و سه قهقهسرا، پنج مسجد، چهار حما   کاروانشش 

 ندلر ازياز شو پوس  سوا   چهوارده  کوه   «بيشوقپ »اوانم  . ثبت کرده است

 ينظر داشوته و همجوقار  درا مو  يسوااتار شوهر   ،دن کورده يو ن شوهر د يا

، يروحوان  اشوراف، بازرگانوان،  هواي    همرد  اعم از گورو گقناگقن طبقات 

ده يرسو  ينظر مش جالب به يو کارمند برا يسپاه، کشاورز، باغدار، کارگر

 1.است

 ريمسهای  بر اقتصاد شهر شيرین قصر ـ قم راه یآثار اقتصاد .4

 قم الف(

 يشهر قم موققعيت قرار داشت. بغداد  وشاهراه بزرگ تهران   يقم در ابتدا

ايون شوهر در کنوار رود     .بوقد بهتور  از تهوران   نظور  که از هرداشت  ااص

 ،آباد سلطان ،قزوين ،تهران يها جاده يو محل تالقاست واقع شده  «اناربار»

 درنيوز   انر مسوافر تشو يب 7.کاشوان و اصوفهان بوقد    ،يوزد  ،همودان  ،بروجرد

جوواد راه و ياکردنوود.  آموود مووي و رفووتتهووران بووه سوومت قووم  ه ازن جوواديووا

از تهران تا قوم در   ،يل و ابزار سقارين وساييقم و تع مسيرهاي   هاان مهمان

                                                           
 .711. از بيستون تا زرد کوه بختياري، ايزابال پيشوپ، ترجمه مهراب اميري، ص1

 .121سفرنامه از خراسان تا بختياري، هانري رونه دالماني، ص. 7
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راه آغواز  در  1.اتفا  افتواد  «السلطان نيام»در زمان صدارت  .  ه 5025سا  

ن السطان آباد کورده  يامنيز کقشک نصرت را . رسيم مي «کقشک نصرت»به 

 يچنود سوال  . آب گوقارا داشوت   باصفا و قناتي با ي ا اانه مهمانآنجا  .است

اانه سااته شده  مهماناطراف ز در ين يسرا و حما  و باغ شد که کاروان يم

اانوه و   قهوقه اموا  ، بوقد  اننهارگاه مسوافر بلکه  بقد،ننجا منزلگاه زوار يا. بقد

   7.سکنا داشتندآنجا در  انساز و مباشر ان راهيفرنگ. داشتاانه  مهمان

 بوا  يعوال  اي اانوه  ه مهمانيمنظر. قم به تهران است يسه راه «هيمنظر»

ز در آنجوا  يو ن يبزرگو  يسورا  کواروان . ز و مبل داشتيبا مبسيار هاي   ا تا

ن راه يبو . السلطان بوقد  نير اعظم، اميز وزيسرا ن کاروان يبان وجقد داشت.

ايون  به اندازه عور   در آنجا  قرار داشت. ه تا قم باجگاه راه شقسهيمنظر

 يده شواه  ،رفوت  يهران مو تکه به  يهر کاروان. ده شده بقدير کشيجراه زن

قورار  شوهر قوم    ،هيو از منظرپس  3.کرد يو عبقر مگرفت  ميت يبلداد،  مي

پول  » ن راهيدر بو . ب و فراز داشوت ينش يراه همقار بقد و کم بيشتردارد. 

وجوقد داشوت.   ديگور  سنگي و آجوري  بقد و دو پل  يپل چقبکه  «دالک

آن را معروف بوقد و  ن پل که از سنگ سااته شده بقد به پل دالک يآار

ر يو تعم. کورد  يآن را اراب م ،ان آبيطغ ؛ زيراکرده بقدند يبازسازبسيار 

براي ده نفر قراسقران . شدواگذار  ين فرنگابه مهندس يناصرآن در دوره 

ان و زوار يو توردد مسوافران و کاروان  . بقدندتققف کرده ها در قم  حفد راه

ه يکوه مهندسو   ياانه دولت مهمان ،قمرون دروازه شهر يبباعث شده بقد که 

                                                           
 .43. سفرنامه قم، افضل الملک، ص1

 .41. همان، ص7

 .171. سفرنامه سديدالسلطنه، ص3
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و قم به برکت آنکه در شاهراه تهران بوه   سااته شقدشد، بسيار  ناميده مي

ت يو جمع بوقد،  گقنواگقن  ياد واقع شده و محل عبقر و دادوستد کاالبغد

 ،سوان ينق سفرنامه ياريبه گفته بس 1.برد يمنفعت مبسيار داشت و فراواني 

ک فرسنگ ي ااتقن از قم تا تاج. بقده است يبادآدر زمان قاجار شهر قم 

 7.ااتقن سرحد قم و اراک بقد و تاجم فاصله يو ن

 آباد سلطان ب(

از  ييسرا که در آن کاروانقرار دارد رود يج يااتقن روستا تاجاز پس 

 يدرود منوز  بعو  ياز ج پس .بسيار بقدآن که مانند اشت و گل بنا شده 

اوشان بوه  ي، جاده جنقب سمسافت شش فرسنگپس از اوشان است و يس

از بسوياري  ان يرانيا. راه است هفت فرسنگتا آنجا رفت که  يآباد م سلطان

ن راه ياز ا ها ينياز جمله بحرنيز  يزوار. رفتند يارت کربال مين راه به زيا

 3.دنرفت يارت مشهد ميبه ز

ن راه سوفر  يو نوه گوزاف از ا  يو با هز يدشقار در آن دوران مسافران به

هواي   هموه کواال   يبورا کردنود بايود    عبقر ميکه  يشهر را ازيز ؛کردند يم

 يا جنسو يو  يااص عقار  نقد ينرابا هر بسته  يبرا معمقالً يبازرگان

را به سرپناه يزپردااتند؛  را مين عقار  يناچار ا بهمسافران  .پردااتند مي

کوه  آبواد   سولطان . ارمنود بقدنود  ينبرهقت  انين شهرها در مياتدارکات و 

در مرکوز   ،آمود  ين راه به شمار مو يا يدر قسمت جنقب يبعداصلي کانقن 
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بوه علوت    يبواف  يصونعت قوال  . بقد يبقد که هنرشان بافت قال ييروستاها

گوان و  يهوا را از همودان، گلپا   ن پشوم يو ا .واردکوردن پشوم رشود داشوت    

 1.کردند يکرمانشاه وارد م

  و فرانسه کايآمر ،سيصادرات فرش به انگل ـ  يک

ران يو ا يبواف  يصنعت قالاصلي کرمان مرکز  ز ويآباد در کنار تبر سلطان

بيشوتر  ار معروف بقد، در يآن بسهاي   ينا  سارو  که قال. رفت  يشمار م به

 7.ران بقده استياهاي   هچيقالهمراه کا يمرآو  يياروپاهاي  کشقر

 يگر ظرافوت کمتور  يدهاي  شهرهاي   يآباد نسبت به قال سلطانهاي   يقال

درشوت و  هواي    بزرگ و با طرحها  آن قالي. نبقدنيز بسيار آنها بهاي . داشت

قسومت   وکردند  مي به منچستر صادرآنها را شتر يببقد و  ينييتز نه کامالًيزم

منطقوه بوه فوروش    هواي   کشوقر ديگور  ه در يو آنها در انگلسوتان و بق اصلي 

صوادرات   3.نوه داشوت  ين زميو در ا يار محودود يکا سهم بسيآمر. ديرس يم

توا   222/22سواالنه   «احمدشواه »دوره  يعنو ي ،در اوااور دوره قاجوار  فرش 

 4.نددبر يمريکا مآفرانسه و  ،بيشتر به انگلستانآنها را که  ليره بقد 222/522

 ن شاهيدر دوره ناصرالد يقال تنزل تجارت ـ  دو

ر يو و غ ياوارج هواي    استفاده از رنوگ  ،را تنز  داد يآنچه تجارت قال

ن محمقلوه قاچوا  از   يو ا 1.بوقد  يعو يطبهواي    رنوگ  يبه جا يثابت روس
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 يعثمان کردستان به که جسنند قانيمر ،بانه نيه،مايسل راه از رانيا کردستان

از آن  انيووقچقاچا و بقدنوود يالعبووقر صووعب و سووخت هوواي  هرا و موورتبط

که سقداگران سقدجق و دغلکار  دش يم بادآ سلطان وارد ،کردند استفاده مي

   1.کردند ميمصرف از آن ، يبه علت ارزان

 94خ جمعوه  ين شواه در توار  ين واقعوه ناصورالد  يو از ا يريجلقگ يبرا

د يو مربوقط بوه ار   يمعامالت تجوار همه دستقر داد  . 5110سا  ه يفقر

را در انبوار  روسي مقجقد هاي   زنند و رنگبر هم ه را ياز روس يرنگ قال

در  يشوتابزدگ همچنوين   7.اورنود و نوابقد کننود   يرون بيهرکس که باشد ب

، اصالت طرح و ييمت اروپايق ارزانهاي   ل رقابت با فرشيبه دل يباف فرش

نقااوت   يک يها و به تقليد فرشدچار کرده اطر به جنس فرش ايران را 

 3.منجر شده بقد

 آباد سلطان يتجارت داخل ـ  سه

، داشوت  يياروپاهاي  با کشقرکه آباد  منطقه سلطان يتجارت اارججز به 

سوپس بوا   و  کوه از کرمانشواه بوه اراک   بقد گند  و غالت  ،آن يتجارت داال

هواي   از روسوتا را انوار سواوه   همچنوين   4شود.  ميبه تهران حمل شتر از اراک 

ن، يقوزو ، تهوران ، به کرمانشاه، همودان، هموه عورا  عجوم     آباد، اطرف سلطان

 1.بردند ميجان يات آذربايرشت و به همه وال ،)زنجان( امسه
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 همدان ج(

هواي    هگلو ها يوا   ارگقشاغلب به  ،دن به همدانيمسافران در راه رس 

جواده بوه آن سوق     ين سوق يو اقردند کوه در روز از ا  مياز آهق بر يبزرگ

القنود و   دهيمنه کقه مرتفع و سر به فلک کشمنظره همدان در دا. رفتند يم

براي هور   منظره اطراف آن واقعاً اقشهاي   سرسبز و باغهاي   هان دريدر م

 بقد.ز يانگ جالب و د بيننده 

 يجوا ( يران شهر اکباتوان )همودان کنوقن   ين نقطه فالت ايتر يدر غرب

فوالت   يه غربيجاده از درون کقهستان زاگرس، حاش ،نجايداشت که از ا

پوس از آن   .اوقرد  ي  مو يپست پهاي   نين و به سمت سرزمييران، به پايا

ک از آنهوا  يکه هروجقد داشت  بغداد و ستقنيمانند کرمانشاه، بشهرهايي 

ن يو در ا شوان  ژهيو گواه و يجابه سبب قدرت و رونق اقد را اصلي بخش 

 يبه اقتضوا و بقد  يمانند نقطه مرکزهمدان  1مسير به دست آورده بقدند.

از آن مرکوز بوه جهوات مختلوف     کوه   يگقناگقن يفرعهاي   هراو هقا  و آب

 رونق يافته بقد.تجارتش  ،شد يمده يکش

ش يه بوا افوزا  يدر دوره صفقبه عبارت ديگر ا ي يدر اواار قرون وسط

ن، قم، کاشان بوه  يز، قزوي، تبريگرفتن راه تجار ز و رونقيت شهر تبرياهم

کارآمودن ترکوان    ياموا بوا رو   ؛ت شهر همدان کاسوته شود  ياصفهان از اهم

، ر بغوداد يران و قرارگورفتن در مسو  يشتر غرب در ايقاجار و نفقذ هرچه ب

کوه   ،«گلسوتان »و  «ياچ ترکمن»از دو عهدنامه پس  7.گرفت دوباره رونق

روس را  يردپوا  ،ران پاک نخقاهد شود يمرد  ا يخياز حافظه تار گاه  يه
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ش يبوه پو   يناشودن  وصوف  يرا با جهشو  شم که اهدافينيب يجاده ماين در 

 شوتر يب رونوق هرچوه  اسوباب  ن يقوزو  و  احداث راه شقسه رشوت . برد يم

از هوا   روسهودف  . ه را فراهم کورد يروسعبارت بهتر  اي همدان يبازرگان

بوه   يروسو هواي   ه کواال يو محول تخل  يکردن بندر انزلو  ن راه وصليجاد ايا

ز يو ن رونق نياالبته . ران بقدياالت اين ايتر تياز پرجمع يکيمرکز  ،همدان

تهواجم   اورد و بوا يو ز دوا  نيو ن رانيو ا يشوگ يهمهاي داالوي   کشمکشبا 

آن در پوي  ر و يمشوروطه و اسوتبداد صوغ   هواي   و کشمکش «ساالرالدوله»

و اغتشواش از کوار    يناامنبه سبب ها  کاروان ها و قافله ،او جهاني جنگ 

پردااتنود و   يمحلو هاي  داران به کار بازار و کسب قافلهبيشتر بازماندند و 

 1.ل دادنديبازرگان شهر را تشک ه طبقهيهسته اول

 صادرات همدان ـ  يک

که مورد  همودان    7«ا همان شهر همدان متاعش چر  استياانه  دباغ»

ر يهمودان در مسو   بسيار مهارت داشوتند. چوقن  در سااتن و پردااتن آن 

در گذشتند،  از آن ميران بازرگانان، مسافران و زائهمقاره بقد که اي  ه جاد

اده در يو که مسافران پاي  گقنه کقشيد؛ به بسيار ميآنان هاي  نيازمندين يمأت

   3.دنديار ياقد کاله و کفش م يآنجا برا

 من و پناهگواه أز کوه مو  يو ا متصول بوه شوهر ن   يو مجاور هاي  سرا کاروان

 بوراي و  نود ن توالش فروگوذار نبقد  يا از ،بقدزائر و  ، مسافرهزاران تاجر
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 1.نوودکرد يفووا موويرا ا يمسووافران نقووش بزرگوو بسووياري از ه لووقاز  يووته

 کووه از جوواده يياووقد را بووه مجمقعووه کاالهووا هوواي   هفوورآوردهموودان 

را، پنبوه،  يو پقسوت، کت ، روده، پشوم  .افوزود  ،گذشوتند  يم شيرين قصر وقم  

مقدار فراواني ان ين ميکه در ا شد يصادر ماز آنجا گردو، بادا  و کشمش 

گفته شده است  يحت ؛شد يپقست و چرمش به بغداد و روسيه صادر ماز 

 تهيوه   در همودان  ،معوروف اسوت   يکوه در اروپوا بوه چور  روسو      يجنس

 7.شد يم

 همدان يتجارت داخلـ   دو

شد  يکه از روس وارد م يتجملهاي  ران به کااليمرد  آن زمان فالت ا

 يمصورف هاي  کاالاين . عادت کرده بقدند ،کرد يم ييها اقدنما و در مغازه

همچوقن بلوقر    ييکاالهوا  ؛ان سااته شوده بوقد  يرانيقه ايمطابق ذو  و سل

، ظوروف  ييو کوائقچق  يکي، محصوقالت السوت  ي، چراغ، چراغ باديروس

ت آال نيمسوکق، پارچوه، ماشو   ناآالت ساات ي، ميورشقئ، يو برنج يمس

 يمعودن هواي    ، کنسرو، آبشکالتق، قند و شکر، کاکائ ،يچا ،يکشاورز

ديگور  و  مقناد، ودکوا يسامرا، ل يجق طراان، بلغقر، آب يقفقاز، آرد حاج

 يو حتو  ييايمي، محصقالت شو ي، رشته، کاسني، ماکارونيمشروبات روس

 3.شد مي عرضهدر ايران ز ين يبازقمارور  

انگوقر  هواي    و گذشوتن از بواغ   يرو ادهيو ک سواعت پ ياز حدود پس 

                                                           
 .127. سفرنامه جکسن، ص1

 .174، ص1قضيه ايران، ج . ايران و7

 .110. سفرنامه گروته، ص3



 فصل سوم: آثار اقتصادی مسير قم ـ قصرشيرین 221

 1/4/1323ـ تاريخ: 23099شريفي شاخه:   گيري مجري: ـ غلط 9پرينت 

 ؛ميشوق  يوام القند وارد م  يمنظره از همدان اارج و به گردنه پرپ اقش

ه مسوافر  کو اي  گقنوه  بوه نواهمقار   ش از حد تصقريو ب يسنگالااي  ه جاد

وجوقد  ر يقه دو مسو از القنودک  1.هوا از اسوب بوقد   کردن بار ادهيمجبقر به پ

رسويد و   موي  متور  9022 اسودآباد کوه ارتفواع آن بوه     گردنوه  يکيداشت: 

از  ند،آمد ياز بغداد مو بقد اي  پنبههاي   هاز شتر که بارشان پارچ يوانانرکا

ان بوا  يو القنود کاروان هواي    هدر دامنو . نود رفت يبه طرف همدان مو  اين مسير

 ذغوا  لرسوتان را بوه همودان و از    هواي    همحمقلو  ،اسوتفاده از االغ و گواو  

سمت گر گردنه است که از القند به يدراه  7.کردند يآنجا به تهران حمل م

 .  کند ينهاوند و بروجرد وصل م ،سرکانيرود و همدان را به تق يجنقب م

 ،ر جاده بغوداد يروجرد در مسسرکان و بير، تقيقرارگرفتن مالهمچنين 

سوهمي داشوته    يز در تجارت اارجيات تابع همدان نيوال ه بقدسبب شد

ن شوهرها و  ياديو ان محصقالت اوقد را بوه م  ييکشاورزان و روستاشند. با

رسواندند و   موي که محل عبقر زوار و مسافران بقد  يشهرهاي  سرا کاروان

 .  رساندند مي را به فروش داق يمحصقالت کشاورزگقنه  اين

 يات داالجاياحتتأمين  يقه اشک برايمفقط ات تابع همدان نه يوال

را به اروپا و  يتقتقن و قال 3،يب و گالبيهمچقن س ييها قهيمبلکه ران، يا

ر در يو ناگفته نماند مورد  مال  4.کردند ياک مرغقب را به بغداد صادر ميتر

ران و اروپوا  يو اسوتاد بقدنود و محصقالتشوان در ا    يکار و قلم يساز تيچ
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 1.اقاستار داشت

 کرمانشاه د(

 ،شويرين  قصور  وقلب تجوارت شواهراه قوم      ،دن به کرمانشاهيرس يبرا

. ميرس يم به کنگاور مياز گردنه اسدآباد که بگذر .مقده شقديد پيبا يمنازل

 پونج  و مسوافت آن  باد تا کنگاور در جنقب کقه القند قورار دارد آراه اسد

 7.گذرد تا به کنگاور برسود  ياز دره و کقهستان م . همه مسيرفرسخ است

 «صوحنه » يچهارفرسوخ ا يو ستقن يب يلقمتريک 15قصبه کنگاور در حدود 

 يجق، پنبوه و گالبو   که گند ، يفروشندگانهاي   هها و دک دکان. واقع است

هوايي   هتققفگوا  در هر دو سق،. بقدک امتداد سااته شده يدر  اتندفرو يم

کرمانشواه   يبار که به سق نيکه به قطار شتران و استران سنگوجقد داشت 

پس از گذشتن دو فرسخ  3دادند. مي و منز  جا ،بقدند و بغداد در حرکت

شد که  يده ميد يمه راه قراوالنيدن به صحنه در نيرسمسير از کنگاور در 

 از 4.دادنود  يبوه آنوان انعوا  مو    مسافران و گاه کردند  مي جاده محافظتاز 

 زوار بوا  و عرا  به رانيا جاده ريمس در صحنه به ورود يبرا بعد به نجايا

 1.بقد ديبا همسفر و همراه کربال

شودن از صوحنه    پس از اوارج  .فرسخ است ششصحنه  کنگاور تااز 

ر آنهوا  ب يکسان و ظلمت ابديروزشان  و  وجقد داشت که شبهايي  هتنگ

                                                           
 .724الدوله، ص . سفرنامه سي 1

 .721. همان،ص7

 .721. سفرنامه جکسن، ص3

 .110. تهران، ص4

 .141بيش از يک قرن، ص. ايران در 1
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 يمسوافران اوارج  قرار داشت. در آنجوا  ستقن يب ،در مقابل .فرما بقد حکم

ه ار بار اندااتو يبسزائران ستقن يدر ب 1.ستقن جمع بقدنديکاوش در ب يبرا

چاوشوان در اوروش و آواز    .بقدنود  سااته يبانياقد سا يک برايو هر

کوت موداو    بر حرافزون  7.کرد يسال  و صلقات آنان گقش فلک را پر م

از  3.بوقد اسوتقار  هوا    هقافلو  يوآمد دائمو  ز بر رفتيزائران، رونق تجارت ن

بوا  دن بوه کرمانشواه   يرسو  يبورا  4.ستقن تا کرمانشاه شش فرسنگ استيب

مسوافر  شمار فراوان با مقاجهه از بقد، سااته آن را که انسان  يراهوجقد 

 ميا قرار گرفته يوآمد که در شاهراه پر رفتيابيم  درميقانات بارکش يو ح

براوي  . بقدجاد کرده يا يکيراه بار نعل هزاران اسب و قاطر کقره يجا و

ک موواه از چهوول يوو موودتقان بووارکش در يووسووت هووزار حياوقووات تووا ب

و گذشوتند   موي هوا   ها و کقه که از دشتکردند  مي شهر عبقر يسرا کاروان

 .ددنکر يگر وصل ميکديم به يش مستقيوب کم ين راه را با اطيمناز  ب

منظره  ،ن شهر پر از دراتان پرشاخ و برگ نارون و صنقبريکرمانشاه ا

ر راه که يدر مسبسيار هاي   هبه برکت وجقد دهکد. بقدجاد کرده يا ييبايز

ر دراتوان  ين مسو يو ا در کردند، يرا فراهم م يراحتل يها وسا کاروان يبرا

ن يو اهمچنوين  . گذشوت  ياز کنارشان م يبآو نهر شده بقد کاشته فراواني 

نجوا  يدر ا. آمود  موي  شمار ز بهين يو صنعت يکانقن بازرگان ،نقاز ر چشميمس

هواي   ن شوهر کواال  يشود و در همو   يمو  يکاالها از سراسر کشقر گوردآور 
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ن شواهراه در  يو شود و پوس از عبوقر از ا    يمو ران يوارد ا يو غرب ياارج

 .گشت يع ميران تقزين ايات سرزميسراسر وال

 صادرات کرمانشاهـ   يک

مطموئن  گانوه گوذرگاه سوهل و    يکه  ،بقدن زاگرس به کرمانشاه کينزد

توا   مقجب شود  ،بقدران يغرب اهاي   هکق رشته لقمتريدر ششصد کمقجقد 

ا از آنجا بوه  ي فتندر ين ميالنهر نيب ران بهيکه از ا ييا کاالهايمسافران همه 

ارتباط  يکه برقرارزماني ن از يهمچن. ن شهر بگذرندياز ا آمدند، يران ميا

دان عرضوه و راه  يو ن ميتر يعيطب بغداد را تقسعه داد،هاي  ، بازاراروپاان يم

 1.بوقد ر کرمانشواه  يمسو بغوداد  کواال بوا    دادوستد و تباد  يبراصدور کاال 

 يالوت کردسوتان مرکوز   ياالت لرستان، بروجورد، نهاونود، ا  ياهمه ن يبنابرا

ر يو الوت همودان ز  ي)سونندج( و ا  ش سونه يبوا ين زينشو  ران با شهر حاکميا

 7.بقدع کاال يمرکز تقز ،پقشش کرمانشاه

ران مبود   يکرمانشاه به انبار غله ا ،آب در کرمانشاه باعث شد يفراوان

هوزار نفور سوکنه     012بور مصورف   پرمحصق  افوزون  هاي  سا در  .شقد

لقگر ( وارد يک 912/1ز )هر اروار يهزار اروار غله ن 022ت، مقدار يوال

ران و هوم در اروپوا اقاسوتار    يو هم در داال اآنجا گند  . ديگرد يبازار م

بسيار ونقل آن  نه حمليهز ،راه يو بدطقالني ل مسافت ياما به دل ؛داشت

 گنود  بهواي  تور از   گران اريبس ،رسد يکه به تهران م يجه گندميدر نتبقد؛ 

براسوواس  کرمانشوواه درتقليوودي  محصووقالت بووقد.در اووقد کرمانشوواه 
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 يگواه  و جوق  اک،يو تر، گند  رو در آنجا ؛ ازاينغرب بقدهاي   دراقاست

 يران بوازار بزرگو  ياک ايو تر تنباکقهمچنين  .شد يم کشت پنبهنيز  اوقات

هواي    بخوش  که درل نبقد يدل يرا در بغداد به اقد ااتصاص داده بقد و ب

 1.کاشتند ش ميتنباکق، اشخامرتفع منطقه 

غوالت،  ماننود   يمحلهاي   هتجارت محصقالت و فراورد آنجا در بازار

شناسونامه مورد     7بسيار پور رونوق بوقد.   اک يقه، صمغ و تريگند ، جق، م

آن بافتوه   ياقد شهر و حقال بقد که در يمرغقبهاي   هچيقالفقط کرمانشاه 

بافوت نقواط    ،دش يکه از کرمانشاه صادر ماي  هچيو قال يقالبيشتر . شد يم

 3.شد مي گر حمليدهاي  به جاآنجا ران بقد که از يگر ايد

 واردات کرمانشاهـ   دو

ع يو ت و مرکوز تقز يو پرجمعو ن ينشو  کرمانشاه و همدان هر دو حواکم 

هوواي  ن واردات کرمانشوواه از کشووقريشووتريب. بقدنوود يتجووارهوواي   جوونس

از ران يو ها کاال را به مقصود ا  کاروان. ک بقديو بلژفرانسه س، آلمان، يانگل

 يبورا . نود دبر يبه همدان و تهوران مو  و از آنجا کرمانشاه به ن يق اانقيطر

بوه  ا کالسوکه  يو انق يو د پمانن ،ييمت اروپايق وزن و گران نياقال  سنگحمل 

 ينخو هواي    هپارچ مانند يمحصقالتمحل تقزيع  .بقدبهتر مسير ن ياتهران 

و  ينواآالت، محصوقالت پشوم   ي، آهن، قلع، ميفرانسقيا  يهند ،يسيانگل

ه و يو ات ترکيو داانهواي   گاريسو  مخمل، اطلس، دارو، رنگ، قند، ،اي پنبه
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فاصله  1.ران بقديآن روز امطمئن کرمانشاه گذرگاه  ،يدانمارکهاي  جق آب

کرمانشواه   ؛اسوت مسواوي   بواً يتهوران تقر کرمانشاه تا بغداد و تا کرمانشاه 

لقمتر از تهران يلقمتر از بغداد و چهارصد و دو کيصد و پنجاه و چهارکيس

آن نخسوتين  هسوت کوه    يگور يدهواي    ن فاصوله منوز   يدر ا. فاصله دارد

دشت تا يفاصله دارد و از ماهتا کرمانشاه دشت است که چهار فرسخ يماه

 يآباد، رباط در هارون تقان گفت است. مي آباد شش فرسنگ فاصله هارون

 يايو رعا. ش زوار باشد، وجقد نودارد يآساسبب که در تابستان و زمستان 

را بوا  زوار و مسوافران  اسوته  شه اسوب  يمنفعت اقد هم يآباد برا هارون

   7گرفتند. کردند و مقداري پق  سرمي عق  مياسب فربه 

و است سنگ  يآباد تا کرند چهار فرسخ و راهش، همقار و ب از هارون

 يآن راه را به آسوان  ،و رهگذروجقد دارد ار يبلقط بسهاي   راتدر راه د

که اند  در راه سااته انزوار و مسافر ياز چقب براهايي  هاان 3.گذراند مي

ف منطقوه  يو از طقا يکو يها که  يکرند 4.آمدند يان در آنجا فرود ميکاروان

داغسوتان  سقي نجا را به ياهاي   ما خچ. سازند ن هستند، چخما يريقصرش

فوه  يطابورنج و ذرت از محصوقالت    ،هيل قاجاريدر اوا 1.بردند مي يو لگز

بوه عورا  عورب بوا     صوادرات   ين برنج منطقه را برايکه بهتربقد گقران 
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ن طا ، پون  فرسونگ راه اسوت و    يياز کرند تا پا 1.کردند يد ميتالش تقل

 کوه بوه   عبقر کرد، «زهيسرخ د»د از ين طا ، ابتدا باييدن به پايرسپيش از 

سوخت و پور   اي   گردنهشقد و بعد از عبقر از آن  يطا  هم گفته م انيآن م

د سوااته شوده   يسفهاي   از سنگ يطاق ،انه گردنهيام است که در مو  يپ

هواب، چهوار   ذطوا  توا پول     انيو از م. نود يگق يم «گرا طا »است که آن را 

 يار بزرگو يفرسنگ و راهش همه جنگل و سنگ است و در آن رباط بسو 

ن ئطمو م يزوار مکوان  يبورا و  است مانيشاه سلهاي  رد که از بناداوجقد 

پونج فرسونگ و راهوش     شويرين  قصور  هاب تاذت از پل يو درنهاباشد  مي

و  هوا  از عبوقر کواروان   ،ن منطقهيابيشتر درآمد  7.استناهمقار و پرسنگ 

 3.برند مي و برعکس رانيکه از بغداد به ااست  ييکاالهاگمرک 

 بازرگان در کرمانشاهحضور مهاجران  ـ  سه

ک رشته از يساکنان  ،سربازان، بازرگانان بيگانه و صنعتگرانرباز، ياز د

ن يو از ا ياريبسو واقوع   در. دادنود  يل مو يشده را تشک يقاربنديدهاي  شهر

 شويرين  قصر و  مسافران جاده قم. دادوستد به وجقد آمده بقد يشهرها برا

بوه   ،گذاشوتند  يپشوت سور مو   آباد و همودان را   مانند سلطان ييکه شهرها

ت يو اهم. دنديرسو  يمو  ،زاگرس قرار داشوت هاي   هکرمانشاه که در پس کق

کوه  )ر يالت و عشايا يعالقگ ين بيو همچنت کرمانشاه يمرکز و ياقتصاد

 توا  دسوت هوم داده بوقد    بوه  دسوت به دادوستد  ،(شهر بقدند يان اصليبقم
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در گان و همودان  يگلپا ،زديز، اصفهان، يتبرهاي  از شهربسياري بازرگانان 

ل يشهر را تشک يبازار و نبض اقتصاد يو هسته اصل م شقندين شهر مقيا

ن يو ز وارد ايو بغوداد را ن از تجوار  اي  ه با بغداد عد يارتباط بازرگان 1.دهند

و بوه هموان انودازه     يهقدين اانقار يان آنان چنديشهر کرده بقد که در م

 7.شد يده ميد يز کلدانين

 نیريقصرش ـر قم ياز مسها  يغرب یبردار بهره .5

نوه فقوط بوه سوبب آنکوه       ،چوقن اراک، همودان، کرمانشواه    ييشهرها

بلکوه   ،شودند ل يتبود  يالمللو  نيبهاي  بقدند به بازار يسرراههاي   هستگايا

ن جاده را بوه انحصوار اوقد در    يوآمد در ا اقاستند رفت يمچقن غربيان 

المللوي تبوديل    بوه بازارهواي بوين    ،نديفزايبه منافعشان بگقنه  نيو ا آورند

ن جواده را  يو تقانستند سراسر ا يم ،شدند يق ممقف ياقب اگر آنها به شدند.

نوبض تجوارت همودان را در    به جز روسيه کوه  . ر اقد درآورنديبه تسخ

ونگوار آن   پور نقوش   يقوال  ،براي غورب  متاعترين  پراهميت ،دست داشت

ر گلو يان زيو اانوه آقا  تجوارت فقط يک شوعبه از  که  اي  گقنه به ؛منطقه بقد

 ي)اراک( در انحصار صادرات قال بادآ م در منچستر، در سلطانيمق يسيسق

 ،آباد در سلطانن صنعت يابر نظارت  يبرا يسيو سق يسيتجار انگل 3.بقد

  هاسوتفاد   م باعث سوقء ين شاهراه عظيا 4.داشتند انيمقرأمبروجرد  يکينزد

آذر  59خ يکشونبه  يتار که در يگزارشبراساس  .کشقر انگلستان شده بقد
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از  ،.  ه5042 يالثوان  ربيوع  4   برابور 5295دسوامبر   4ش مطابق .  ه5022

نماينوده   ،«يميرزا طروس ارمنو »ده بقد، ياراک به وزارت امقر اارجه رس

نفر قاليباف زن و مورد را از   يس ،دولت انگليس يها اانه از تجارت ييک

تأسويس   يآنوان را بورا   ،يکوارگزار اجير کرده و بدون اطوالع   آباد سلطان

ميورزا طوروس   . بوقد از راه بغداد به هندوستان اعزا  کرده  يکارگاه قاليباف

زيارت عتبات عاليات از ايران اارج براي اين کارگران را در ظاهر  يارمن

و کشقر عرا  باعث شده بقد  شيرين قصر مرزبقدن همهمچنين . کرده بقد

 1.ران را به بغداد قاچا  کندينفت ااز  بسياريکه کشقر انگلستان مقدار 
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 :فصل چهارم

ـ راه قم  يمذهب و ياجتماع ،يفرهنگهاي   يژگيو

 شيرين قصر

، شويرين  قصور  ومثل جاده قم   يوآمد پر رفتهاي   ه، جاديعيطبطقر  به

تقانسوت   يسوفر حوج و عتبوات، مو     يآن برا ينيت ديل اهميژه به دليو به

 يو موذهب  ينو يفرهنگ و مظاهر آن از جملوه شوعائر د  ترويج  يبرا يراه

 .  باشد

 تقان در نظر گرفت: يمر ين مسيا هدربارن نکته را يچند

 ؛شود  موي وآمد حج از عرا  به حجاز اسوتفاده   رفت ير براين مسيا. 5

 ؛کردند مي ر استفادهين مسيحج از ا يبرابسياري ن زائران يابنابر

اسوتفاده  از ايون مسوير   تور   ار گسوترده ين زائران عتبوات بسو  يهمچن. 9

 کردند؛ مي

ت يبقد کوه وصو   يافرادهاي   حمل جنازه ير، برايگر مسيت دياهم. 0

 رو ؛ ازايون گر عتبوات دفون شوقند   يا ديالسال  نجف  يکرده بقدند در واد

 ؛افتي ير به عرا  انتقا  مين مسيساالنه صدها جنازه از ا
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وآمود   نيز از اين مسير ميان ايوران و عورا  رفوت    ينيطالب علق  د. 4

 ؛ن راه استياز ا يدر استفاده فرهنگ ين نکته مهميو اکردند  مي

ئوت  يژه هيو و بوه  ،ياوارج هواي    ئتيمه دو  قاجار هيدر نهمچنين . 1

 کردند؛ از اين مسير عبقر مي يريتبش

 ،بوان يطب ،مشوتمل بور تجوار، هنرمنودان     يهوا  نها کاروانيافزون بر ا. 6

ر ين مسو يو از ا، (ستقنيبهاي   هبياقاندن کت ي)برا ها يفرنگ و يکارگران فن

 ؛گذاشتند مي يبرجا يو آثارکردند  ميعبقر 

 .  ااص اقد را داشته استهاي   يژگير که ويمس يت معمارياهم. 7

گانوه   هفتن مسائل ياز ا ياريبسدرباره است در منابع مقجقد،  يعيطب

ن يو م کوه ا يآگواه  يکلو طوقر   بوه اموا   ؛در دسترس نباشود  يشقاهد و متقن

هوا داشوته    نوه ين زميو در هموه ا  يمهماست نقش نسته تقا يوآمدها م رفت

م ياوقاه عرضوه  م، يديسآنچه را در منابع در دسترس به آن راکنقن . باشد

 . کرد

 يارتیزهای  کاروان .1

ات يو با تقجه بوه روا . ارت استيها ز کارواناين  هنخستين نکته دربار

حور   ويوژه   بوه عه درباره امواکن متبرکوه   يش يکه در متقن مذهب يشمار يب

بقد کوه سواالنه هوزاران نفور از مورد        يعيوجقد دارد، طب 7نيحساما 

مودت   يبرا ،ارتيقصد ز و بهشقند عرا   يمختلف، راه يران، از نقاحيا

نکتوه در  تورين   مهوم  لهئن مسو يو ابماننود.   يک تا چند مواه در آن نوقاح  ي

ران و يو دوره قاجوار اسوت کوه روابوط ا    در ژه يو هر بين مسيوآمد از ا رفت

  يهو  باًيو تقربقد تر  ار بهتر و دوستانهي، بسينسبت به دوره صفق يعثمان
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 .  نداشتن آنها وجقد يب يمهم ياسيمشکل س

ن بوقده و اهول سونت در    ينشو  عهين از مناطق شو يرير قم تا قصرشيمس

اواص از  اي  منطقوه جوز در   ؛کردنود  ينمو  يآن زندگهاي  روستاها و شهر

 ينودگ ز در آنجوا « حوق  اهول »ا يو  «يالله يعل»نا  با  يگروه که کرمانشاه

کردند، با زائوران   يع منتسب ميل آنکه اقد را به تشيبه دلآنان  1.کردند يم

شوان   يل مذهبيحل مسا يم که آنها برايجالب است بدان. داشتند يهمراه

د يمر ،يو معنق ياما از لحاظ روح ؛کردند يعه رجقع ميشهاي   يبه روحان

از  ياريبسو . بقدنود  ياللهو  ياوقد بقدنود کوه هموه آنهوا علو      هواي   مرشود 

آن قودرت   اجازه ندادنود کرمانشاه امکان و  هعين شايها به روحان يالله يعل

ز در يو الوت ن ين ايو در ا ،گر در دسوت دارنود  يرا که در مناطق د يو نفقد

 7.رنديار گياات

ان يو م يو همراهو  يهمدل يشد تا نقع يسبب م ين اشتراک مذهبيهم

 آنوان بوه  احسواس  وجوقد داشوته باشود و     يزائران کربال با ساکنان محلو 

 در هموه مناسوبات  نکتوه  ن يو ا. باشود  يعشق و دوسوت با تقأ  ن زائران، يا

ا يو چواووش   افرادي با عنوقان  ها ن ن کاروايدر ا. گذاشت يماثر ان آنان يم

کوه اعوال  ورود و اوروج آنهوا را بوه شوهرها و        3وجقد داشتند يروحان

تور   يموذهب  يکاروان را تا حودود  يو فضادادند  ميمهم انجا  هاي  روستا

 4.کردند يم
                                                           

 .341ي331. انقالب مشروطيت ايران، ادوارد براون، صص1

 .347. ايران امروز، ص7

 .41الملک، ص . سفرنامه اديب3

 .44. ايران امروز، ص4
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 :دو نکتوه را در نظور داشوتند    ،از نظر انتخاب زموان  ها اين کاروان معمقالً

سوفرها  ايون  ن يابنوابر  فصل برداشت محصق ؛ يگريفصل سرما و دنخست 

کمتور  در ايوران   يکار کشواورز گرماي هقاي عرا  و  ؛ زيراز بقدييشتر در پايب

ن سوفرها  يو ا ،7اديو و اع ماننود محور  و صوفر    ،يارتيا  زيدر ابيشتر اما  ؛1بقد

 داشوتند.  حضوقر هوا   کواروان ن يو زنان و کقدکان هوم در ا . گرفت مي صقرت

ز يو ل سوفر ن يو وساکردند  مي ياده طيپ يدراز را با پا ن راهياز آنان، ا ياريبس

 3.شتندکفش هم ندا يآنان حت از براي. شد يماالغ بار  يرو

 وقوم    دولوت قاجوار بوه راه    ،باعوث شوده بوقد    يت موذهب يو ن اهميو ا

تقجوه  کردنود،   رفت و آمد موي در آن بسياري که ساالنه زوار  شيرين قصر

، در مورد   يواقوع در راه عبوقر   يسرا روانتجديد کا. داشته باشد يااص

تهوران توا   از  راه عتبات عاليات ائمه عرا تعمير همه  و 4.   ه5917سا  

مسويق کاسوتگر   »ن شاه به کربال بوه دسوت   يالداز سفر ناصرپيش اانقين 

در همچنوين   1.رو کورد  و همقار و عوراده مسطح  را که همه اين راه «اان

و  اقاموت مسوافران   يد بورا يدراتان ب ،کنار روداانه القند ذهاب و در پل

زوار سوااته   ياز چوقب بورا   ييهوا  اانه و در کرند کرمانشاهکاشته زوار 

 1کردند. اقامت ميدر آنجا ان يکه کاروانبقدند 

؛ سوت ا ژه وبوا يو و هب يمسرهاي   يمارين سفرها، بيگر در ايدمهم نکته 

                                                           
 .117. سفرنامه گروته، ص1

 .413. خاطرات فريد، ص7

 .771اطلس، ص. سفر در ايران 3

 .17الملک، ص . سفرنامه اديب4

 .101، ص1. چهل سال تاريخ ايران، حسين محاوبي اردکاني، ج1

 .311و 311. سفرنامه سديدالسلطنه، ص1
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 شود.  ها کم موي  آن وجقد داشت، مسافرتشيقع که احتما   ياميدر ا زيرا

ن يران در ايو هم دولت ا ير دوره قاجار، هم دولت عثمانيااهاي   هدر ده

گواه راه   يکلطقر  بهداشته و  يکنتر  مختصر يارتيزهاي  سفر ينه رويزم

و از کردنود   موي  يپزشک هرا معاينزائران در مرز نيز  1.کردند يمسدود مرا 

ن يو مستمندان از پردااوت ا  .شد يافت ميه دريورود يهرکدا  از آنها مبلغ

 7.بقدندوجه معاف 

در . نبقدنود  يرانو يفقوط ا  ،رفتنود  يارت عتبات مو يکه به ز ييها کاروان

 يايران، قفقواز، افغانسوتان و آسو   يو ران ائو کوه زا  ينو يزمهاي   هرا ههمواقع 

فقوط   3.شوتند گذ ياز کرمانشاه م ،رسانند يممقدس هاي  را به مکان يمرکز

هواي   کواروان . رفتنود  يارت مو يو ج فارس بوه ز يق اليجنقب از طر ياهال

شوه سوفر اوقد را بوه عتبوات اوتم       يهم يمرکز يايو آس ي، افغانيقفقاز

 3ارت حضرت فاطمه معصقمهيز يبلکه در راه بازگشت برا ،کردند ينم

سوفر بوه مشوهد     يز بورا يو ن نيعه بغداد و بحرياعراب ش 4.آمدند يبه قم م

بوه مناسوبت   ا  مخصقص يدر اسراها  ن   کاروا يبرا 1.شدند يران ميا يراه

بقدنود و در  ه يو و تعز يانقا روضه يمحل برگزار 7نيشهادت اما  حس

سرا  سه کاروان يا که از دو شد مي ميتنظ يطقرها  دستها  محر  حرکت يا

 ينوام  تجوار  1.شود  يمو  ييرايبگذرد و در آنجا از عزاداران اسوتقبا  و پوذ  

                                                           
 .711. خاطرات فريد، ص1

 .341. ايران امروز، ص7

 .111. سفرنامه گروته، ص3

 .317ي347. ايران امروز، صص4

 .301. تهران، ص1

 .1الملک، ص ام. سفرنامه اعتص1
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 .ن مراسم بقدنديمخارج ا يسراها بان کاروان

ارت اانه اودا  يبه زکه آنان  . بيشترمهم بقد ينقش تجار از نظر مذهب

ا و يوواز سووردمداران تکا ينوويمراسووم مختلووف دبرپووايي در رفتووه بقدنوود، 

آنوان  بوا  سوراها   ن   کاروان يزائران اانه ادا در ا. بقدند يعزادارهاي   هگرو

مردموان  ميان شتر يهرچه ب ين مراسم باعث وحدت مليا .شدند يهمراه م

 1.شد يشهرها م

 حمل جنازه به عتبات . 2

مسوافرت  بسيار ان يرانيا ،بقداندک ل سفر يدر دوره قاجار با آنکه وسا

 يدادند و از نظور شورع   يترجيح ممسافران سفرهاي زيارتي را . کردند يم

و حضورت   7قبقر اما  حسين بقد. زيارتتقصيه شده نيز به اين سفرها 

بقد که هور مسولمان   و زيارت مشهد از سفرهايي در عرا  عرب  7يعل

 7.تجربه کندآن را بار  کي يبراکم  دستدوست داشت  يمعتقد

 يموذهب هواي   ارت به شوهر يز ياما فقط زندگان نبقدند که هرساله برا

شود توا در جوقار     يبه آنجا برده مز ين هاي بسياري انه جنازهيسال .رفتند يم

 يکوه بورا  دارنود  اعتقواد  ان يو رانيا 3.به ااک سپرده شوقند : مزار امامان

 7يعلاما  ا ي 7نيحس اما قبر  يکياست در نزد يداق  به بهشت کاف

 .ندشود  يالسال  دفن مو  ين مردگان در واديشتر ايب 4.به ااک سپرده شقند

اشورف   معال بوه نجوف   يکربالاز السال  در سر راه کساني است که  وادي
                                                           

 .313. سفرنامه گروته، ص1

 .771. سفر در ايران اطلس، ص7

 .11ها، ص . حديث قافله3

 .310. تهران، ص4
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هواي   در آن زمان جقاز حمل جنازه به عتبات از بحوث  1.شقند يمشرف م

دانستند  يز نميجاحمل جنازه را به عتبات علما بقد. براي ن علما يبرايج 

 هوا  بوه جنوازه   ...و يانهقديهاي   ياحترام يوضع بد و ب شانلياز دال يکي و

ت و فو گر يمحترمانوه صوقرت نمو    ،حمل اجساد به امواکن مقدسوه   7.بقد

را  آنحمل و دفون   يکردند، بلکه برا ينم يت جنازه را همراهيکان مينزد

 3.سپردند ميبه چهارپاداران 

از چنود  پس دنائت طبع به سبب کارگران قبرستان اينکه گر يمشکل د

رون يو باندکي داشت مت يلحد را که قهاي   شکافتند و سنگ يروز قبر را م

گر يد يداشتند تا جا يبرمهاي آجري و سنگي قبر را  عالمتآوردند و  يم

قورار داشوت و   گ يو ر ريو زبا عمق کموي در  ت يجسد مگاه  آن. بفروشند

مسولمانان  قبقر از ن سبب يشد و به ا يصحرا مبيشتر آنها طعمه جانقران 

 4.ماند ينم يباق يچندانآثار 

بوقد کوه کواال را بوه      ياريبسو هاي   معبر کاروانکرمانشاه ا  صلح يادر 

حمول   فا نجو يبه مشاهد مقدسه کربال  يعني ،مقصد و جنازه را به مدفن

 بوراي  بسياريکاروان ن يريقصرش يکيدر نزدبقد باعث شده که  کردند يم

ران بوه عتبوات   ين نقاط ايها از دورتر ن جنازهيا. وجقد آيند بهجنازه حمل 

مقاجوه   ييهوا  يبا قواطرچ  بارها يان راه هر مسافريدر م 1.نددش يآورده م

آنهوا   يز رويو ن ک قاطر بوار کورده و اوقد   ي تابقت را بر شد که چهار يم

                                                           
 .37، ص1. حيات يحيي، ج1
 .717. خاطرات فريد، ص7
 .131صوشی،  ديوالفوا، مترجم: فره، «ايران وکلده»مادام ديوالفوا . سفرنامه 3
 .13ها، ص . حديث قافله4
 .314النهرين و ايران، ص بين . کردستان1
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از  يکو يدفون در   يبورا و  بقدنود ده يو چيها در نمود پ ا جسدي ،سقار شده

 .  کردند يممقدس به مقصد حمل هاي  مکان

. داد اجازه حمول جنوازه را موي    ،ت کامل بهداشتيبا رعادولت عرا  

ن يو اسوالمبق  در ا  يبهداشوت  يشقرا يترک که از سق يپزشک قنسقلگر

فقط عبقر   اجازه. کرد ينه ميرا معا ها جنازه ،داشت يرسم يندگيالت نمايا

گذشوت  خ دريسه سوا  از توار  کم  دستشد که  يصادر مهايي  هجناز يبرا

کشوان،   جنوازه  1.بوقد صاحبان آنان گذشته و جسود کوامال اشوک شوده     

فسور  بوه ا کرده بقد، کرمانشاه صادر  يلگررا که پزشک قنسق ييها يگقاه

 ،د مجودد جسود  ياز بازدپس گاه  آن. ندداد مي ن نشانيبهداشت شهر اانق

مقصود  تا بايست قبض اين  شد و يمد صادر يگرفته و قبض رس يعقارض

ات يو ن ماليو از افورار   يز بورا يو ان نيو رانيالبته ا .بقد ميهمراه جنازه  ياصل

 يران و عثمانيدن به سرحد ايمحض رس به آنان .داشتند يجالبهاي  راهکار

ک از افوراد اوانقاده قطعوه    يو و هرکردنود   ميه ين( اسکلت را تجزي)اانق

گقنه بودون   اينو  اتندسا يم يف اقد مخفيها و ک را در جامه ياستخقان

 يرشده بقد، زائده يد يحت .کردند مي از مرز عبقر پرداات عقار  مقرر

او البته کرده بقد. ااک آن را با آرد مخلقط و  دهيرا در هاون کقب ياسکلت

ن عمول بوه   يو ااز که با او بوقد   يرا مسافريز نبرد؛ ين کار اقد سقدياز ا

   7.مه کردنديدو برابر او را جرنيز و آنها کرد ت يان شکايعثمان

 ،کرد يافت ميورود هر جنازه در يکه دولت عرا  برا يبه جز عقارض

کوردن هور    اوارج  يبورا آنان  کردند. يمافت يز عقار  دريکرمانشاه ندر 
                                                           

 .131يوالفوا، صمادام د. سفرنامه 1

 .134ص . همان،7
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. دات حاکم کرمانشواه بوقد  يعا جزء که گرفتند يجنازه سه قران عقار  م

دات آن صوورف يووو عا دادنوودش يمبلووغ آن را بووه پوونج قووران افووزاسووپس 

موار  يئوران ب اموداوا و معالجوه ز   يبورا  که شد يمارستان پانزده تختخقابيب

نظافوت آن  اقبي به و به  بقد زيمارستان تميبهاي   اطا . احداث شده بقد

و اطوا    يدارواانه، درمانگاه مجوان بيمارستان همچنين . شد رسيدگي مي

س وارد يآن را از پوار هواي   و دارو يابوزار پزشوک  بيشوتر   و شوت عمل دا

   1.کردند يم

شوده  انتقا  جنازه به عتبات حتي از سقي شاهان قاجاري نيز گزارش 

داد ده اجدادش را به عتبات انتقوا   مانباقي ،اانمثا  آقامحمد؛ براي است

قاجوار اسوتمرار   دوره ايون رويوه در    9تا در نجف به ااک سوپرده شوقند  

هاي بوزرگ   ، اجساد تعدادي از شاهان و شخصيتداشت و در اين دوران

به عتبات انتقا  داده شد. مدفن بسوياري از آنهوا ماننود     ،سياسي و مذهبي

قاجوار، احمدشواه قاجوار و صودر     مظفرالدين شواه   آقا محمداان قاجار،

هاي دوره قاجار، اميرکبير، ميرزا شفيع اان مازنداراني صدر اعظوم،  اعظم

حاج ميرزا آغاسي و علمايي همچقن موال احمود نراقوي و سويد اسوداهلل      

انتقا  اجسواد بوه عبتوات بوه حودي       0.قرار دارد در عتبات عاليات ،شفتي

يدا شدند که کوار آنهوا انتقوا     پي يها کاروان ،کرمانشاهرونق گرفت که در 

 4.اجساد به عتبات بقد
                                                           

 .341. سفرنامه اوبن، اوبن، ص 1

 .1471ص ،3 السلطنه، ج اعتماد خان حسن محمد ،يناصر منتظم . تاريخ7

 .112-11عتاات عاليات عراق، اصغر قائدان، صص  .3

 .314 ، صکردستان ايران و بين النهرين .4
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 آمد علما و طالبو رفت  .3

ت يو مرکوز وال  ن شهريا ه،رزا دولتشاه به کرمانشايم يعلمحمدبا ورود 

 شود کوه  ن يدار عوراق لرستان و اقزستان و تختگواه سورحد    کرمانشاهان،

و  ي، نظوام ي، فرهنگو يجهوات اجتمواع  همه از را ت يوالبسيار اين رونق 

  1در پي داشت. ياقتصاد

کرمانشواهان   ،يو رفاه عمقم يو تقسعه شهر ياز لحاظ عمران و آباد

 ،نمقنه بارز عصر شد و به سبب تسلط دولتشاه بور ممالوک عورا  عورب    

شواهزاده  . افتنود يدرک مقابر متبرکوه توردد مسوتمر     يبرا يارتيکاروانان ز

 يالثوان  عيرب 7) يدياقرش 5567 يد 51 متقلد  رزا دولتشاه و يم يمحمدعل

آبان  02 تهدرگذش و( در مازندران يالديم 5712ه يژانق 4ا ي يقمر 5920

از  وو   ني( در مدا5195نقامبر  95ا ي يقمر 5907صفر  96) يشمس 5922

 يدوران قاجوار و سرسلسوله اانودان دولتشواه     يرانو ينا  ابهاي   هشاهزاد

شواه   يپودرش فتحعلو   .ا آمديان به دنردر قصبه نقا در مازند يو. باشد يم

 ي، از اهوال ين همسور و يسوقم  و يباچهر اوانم، سو  يو مادرش ز 7قاجار

 3.گرجستان بقد
 «رزايو عباس م»شاه قاجار و هفت ماه از  يپسر فتحعلنخستين دولتشاه  

نبوقد،   ل قاجوار يو چوقن موادرش از ا   يولو  ؛تور بوقد   السلطنه بوزرگ  بينا

حواکم   .  ه5959دولتشواه در سوا     4.ن شواه باشود  يتقانست جانشو  ينم

                                                           
 .107جغرافياي غرب ايران، ژاک دمورگان، ص  .1

 .11. سفرنامه عضدالملک، عليرضا عضدالملک، ص7

 .114، ص1. ناسخ التواريخ، ج3

 .10شاه و عااس ميرزا، امينه پاکروان، ص . فتحعلي4
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 .  ه5952سوا   در الن، ين و گو يحواکم قوزو   .  ه5954سا  در فارس، 

بوه   1..  حاکم کرمانشاه بقد ه5995 حاکم اقزستان و لرستان و در سا 

ات ير راه عتبات عاليشهر کرمانشاه در مس يت مکانيمققعقرار گرفتن جز 

ت يو ، حمايارتيو و ز يتجوارت هواي    آمد کواروان و و رفت يو کشقر عثمان

 ينو يو احترا  او به علما و دانشمندان دعلمي دولتشاه از محافل و مجامع 

خ احمود  يشو »او از  ييرايپوذ و  اسوتقبالش از ايشوان  در عتبات متبرکوه و  

روان و موذاهب  يو پديگور   ين آزاديشه او، همچنيو تقجه به اند «يياحسا

جوا را  تبواد  آرا و عقايود در آن  ه سواله او  دا  حکقموت شوانز  يو ادر  ياله

کرمانشواه   يو فرهنگو  يخ اجتمواع يا  در توار ين اياز بهترمقجب شده که 

ش از يبو مساجد و کتابخانوه،   يو بنا يعمقمهاي   هاان ل مکتبيتشک. بقد

در کرمانشواه   ينو يل علوق  د يت و تحصو يو تربو ميمقجب رواج تعلو ش يپ

 7.ديگرد

 يياحسوا خ احمود  يش زارد،بسيار به او احترا  گکه دولتشاه  يياز علما

تحصيالت اوقد را در بحورين   . به دنيا آمد .  ه 5566در سا  شيخ  .بقد

 يسوويدعل»و  «العلووق بحر»در نجووف تمووا  کوورد و از مرحووق   شووروع و

اجازه اجتهواد   «يشهرستان يميرزا مهد»و  «شيخ جعفر عرب»و  «ييطباطبا

در يوزد و   يدر اواسط عمر از بحرين به ايوران سوفر کورد و مودت    . گرفت

در اصفهان بقد و در اين دو شهر بوه رياضوت و عبوادت روزگوار      يچند

از يزد به مشوهد  . به او پيدا کردند يرو مرد  تقجه ااص ازاين ؛گذرانيد يم

بوه   7زيارت حضرت رضابراي زيرا  ؛رفت و دوباره به آن شهر برگشت
                                                           

 .101کي، ترجمه مفتون دنالي، صسکي، کروسينس. سفرنامه کروسين1

 .71واليزاده مع زي، ص. تاريخ لرستان روزگار قاجار، محمدرضا 7
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دو  پونج سوا  در يوزد مانود و در ايون      بار سپس براي ايران آمده بقد و 

  شاه. هران رسيد و شاه اقاستار مالقات با او شدتشهرتش به مدت آوازه 

شواه بوه يوزد     ،هران نورود تشد که اگر او به يادآور به او نقشت و  يا نامه

کورد و از  سوفر  هوران  تبه  يکقتاهمدت ناچار به  ،پس شيخ. اقاهد رفت

بوه کرمانشواه    آنجا به اصفهان رفت و چهل روز در آنجوا بوقد و از آنجوا   

 .احتورا  بسويار نموقد   را او   دولتشواه  يميورزا  يعلزاده محمدرفت و شاه

گرد او جموع شوقند   بسياري ماندن در کرمانشاه باعث شد که طلبه جقان 

   1.ل کننديو تحص

به سوبب   شيرين قصرو   ر جاده قميآمد علما در مسو ن دوره رفتيدر ا

 ليتحصو  يو علما برا شتر شده بقديران و دولت عرا  بيت و روابط ايامن

در سوا    «يسويدمحمدباقر شوفت  »حواج  . رفتنود  يبه عتبوات مو   ينيعلق  د

بيست و يک واسوطه   ر شفت گيالن متقلد شد و نسب او باد .  ه5512

 يتا بيست سوالگ وي . ديرس يم 7جعفر  بن  يمقس  بن زاده  به اما 

 گاه به عتبات رفت و در محضور علموايي   آن. کرد در مقطن اقد تحصيل 

صواحب   «ييطباطبوا  يسيد علو مير»و « بحرالعلق  يمهدمحمد»مانند سيد 

و  «ينراق يمهدمال محمد»و  «الغطاء کاشف  يجعفر نجف»  و شيخ «ريا »

   7.به تحصيل پرداات يبا نهايت تنگدست «يباقر بهبهانمحمد»آقا 

عتبات عاليات در  فرد ديگري بقد که يمجتهد شيراز  يعلمحمدميرزا 

 افتيبه اجتهاد دست  ،ن کسب مطالب علميه نمقدمجتهدا ادمت علما و

و امامت مسجد جوامع  پرداات به نشر علق  ديني  و راز بازگشتيو به ش
                                                           

 .173، ص7. چهل سال تاريخ ايران، حسين محاوبي اردکاني، ج1
 .101التواريخ، محمدتقي نوري، ص  . اشرف7
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غ يو تبل ياز علما برا 1را برعهده داشت. مشهقر به مسجد نق ،يجديد اتابک

در کتواب   .ز اسوتفاده شود  يو نداشتند ن ييآشناکه با اسال   ين در مناطقيد

 :آمده است  «باره لرستاندوسفرنامه در»

که در اوايل  يبه مذهب نداشتند تا جاي يلرها در گذشته اعتقاد راسخ 

ارشاد آنها  يبرا  ميرزا دولتشاه  يعلشاهزاده محمد يقرن نوزدهم ميالد

تمام لرهـا و  » :نوشته است رابينو 7.به ميان قبايل فرستاده بود يندامجته

ين کردهـا  اين درست برخالف آيباشند و  ها پيرو مذهب شيعه مي لک

  3.است که اهل سنت هستند

در هور دو کشوقر   و آنوان   زاردگو  نيز به براي علما احتورا  موي  عرا  

واسوطه  دو دولوت  ميوان  هوا   ها و جنگ که در نزاع يطقر بهمحتر  بقدند؛ 

جعفور    شيخ. اشاره نمقد يخ جعفر نجفيتقان به ش يمبراي مثا   ؛شدند يم

شاه بقد که سلطنت شاه را تأييود   يزمان فتحعل يعلماترين  مهم از ينجف

شواگرد   يو. تکليوف کورد  شواه   فتحعلي بهها را  کرد و نيز جنگ با روس

 از جملوه در . داالت کرد يبقد و چند بار در امقر سياس «يوحيد بهبهان»

 ،بر سور بابوان کردسوتان    يايران و عثمان يها يدر درگير .  ه5904 سا 

حواکم بغوداد و    ،مجتهد مقيم کربال ميان سليمان پاشوا  ، يجعفر نجف  شيخ

 ياسورا  يآزاد يوساطت شيخ جعفور بورا  . ميرزا وساطت کرد يعلمحمد

 4.بقد يعثمان
                                                           

 .1171، ص7. فارسنامه ناصري، فسايي، ج1

ترجميه   ،يسيسيل جان ادموندز و والدمير مينورسيك  . دو سفرنامه درباره لرستان، بارون دوبد،7

 .72الهي بهاروند و ليلي بختياري، ص اسکندر امان

 .174هاي ايران و انگليس، لويي رابينو، ص ها و کنسول . ديپلمات3

 .101التواريخ، ص . اشرف4
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 شاعران معماران و، وآمد هنرمندان رفت .4

رات و يو تعم ،هيماننود صوفق   پيشهاي   هدورچقن دوره قاجار  ههمدر 

گرفوت و   يران صقرت مو يا يمالهاي   تيبا حما :ائمههاي   تقسعه حر 

. يکوار  ياز جملوه کاشو   ؛داشوت  يرانيو ا  ياسالم ياز آنها معمار ياريبس

هواي    مودت  يبورا هوايي   ههرسواله و در دور هنرمندان و معماران ن يابنابر

معمار، بنا، شمار بسياري وآمد  رفت مندازينکه  ماندند يدر عرا  م يطقالن

در  هوا  هع و حرفيصنا ،ن دولتشاهدورا 1.ابزارآالت آنان بقد يهنرمند و حت

شود   يگذار هيپا يع نظاميصنا ،ن امقريد و در کنار ايا گرديکرمانشاهان اح

بوه شوهر وارد    يت فرانسوق ئو يکوه ه  اوج گرفوت  يزمان افت ويج يو ترو

 يسربازاانه، مساجد، بوازار، عموارت حکوقمت   براي د يجدبناهاي . شدند

او از . ديووکرمانشوواهان بنووا گرددر  ...و يحوويو تفر يشووامل اموواکن ادار

فرسوتاد  به آنجا شقشتر ر يتعم يبرارا  يکرمانشاه معماران قابل و بااطالع

او از کقشش بواز  اما ران کرد، يو سد را کامالً ،فشار آببار و با اينکه سه 

بوار نخسووت در   ؛سوود در کموا  اسووتحکا  سوااته شوود  ايون  نايسوتاد تووا  

 .    ه5997.  و بار سوق      ه 5994ساات، بار دو  در تاريخ   . ه5995

بور  آشکار  يبقد، دليلبسيار که مستلز  صرف مخارج  ياين اقدامات متقال

حقزه حکقموت اوقيش و    يو آباد يترقبراي جديت و پشتکار دولتشاه 

 7.تأمين رفاه و آسايش مرد  بقده است

کرمانشواهان متعلوق بوه     يد گفت که اساس سااتار شوهر ياالصه با

در سوطح  . دولتشواه اسوت   يرزايو م يعل محمد يدوره انتصاب و حکمران
                                                           

 .31قاادالحسين، ص بن . تاريخ ايلچي نظام شاه، خورشاه1
 .31روزگار قاجار، ص  . تاريخ لرستان7
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صواحب  هواي   و اسوتعداد  يقانيو ن دامهاجر يبرا يمنأشهر کرمانشاهان، م

 يسونت علوي ميورزا هنرهواي     با تقجه و پيگيري محمد. ديذو  فراهم گرد

ک کال  ي، شعر و ادب و در يسي، اقشنقينقاش ،1ي، قلمزنيمعمارمانند 

در و رواج يافوت.   ديو ا گرديو در کرمانشاهان اح يو اسالم يرانيفرهنگ ا

از  يادبو هاي  سته و استعداديشاعران شا.     ه 5907و  5959 عهد دولتشاه

هواي   بوا رسويدگي  کنار کشقر به کرمانشاهان مهاجرت کردنود و  و  گقشه

و د يو گرد يزيو ر ين سوق پو  يو از شعر و ادب در ا يرزا کانقنيم يمحمدعل

ندگان مکتب عرا  و اراسان و علموا و دانشومندان   يگر از سرايد يمحفل

 :مانند ند؛آمدگرد در شهر کرمانشاه 

اش نقشوته   دربواره  «يرازيرزا احمد شيم»که  «يرزا محمد ناميم» الف(

 است:

 يرزا مهـد يم»حفاد او از  يبادآاستر رزا محمد و اصالًيش م، اسمينام

پدرش در کرمانشاهان وطن گرفته و  .نادرشاه افشار است يمنش ،«خان

د عصر خود است و يتولدش آنجا اتفاق افتاد و از شعرا و ادبا، بل اسات

ــدعل ــم يدر حکومـــت محمـ ــاهيـ ــراق و . .. .رزا دولتشـ ــدود عـ در حـ

بـل فضـال   ، شعراس ادبا و ييو ر رمانشاهان باالستحقاق مرجع و ملجأک

 7.بود

بوه   .  ه 5995 در عا کوه يمالسمفرزند  «ملبسمالحسن  يحاج» ب(

در  يبا کما  فضل و زهد و تقوق  ،الشرع گرفته ليلقب وکو کرمانشاه آمد 

 يو. دارد قان شوعر يو و داسوت  گفتوه   يمو نيوز  شوعر   ،علم و ادب و اط
                                                           

 .401، صالنهرين و ايران . کردستان بين1

 .1143، ص3ميرزا احمد شيرازي، ج الشعرا، حاج  حديقة. 7
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از اانوودان  و اصووالًرزا دولتشوواه يووم يالشوورع دسووتگاه محموودعل  ليوووک

 1.و اهل کاشان بقد« ضين فيغالمحس»

 يمعووالابقال»جنوواب پسوورعمقي ، «ياصووفهان يرزا عبوودالباقيووم» ج(

و کالنتور   «بيو طب يرزا عبودالباق يو م»ره يو نب «يالدوله نشاط اصفهانمعتمد

 ارت عتبوات رفوت.  يو بوه ز  داد واز آن شغل استعفا  وي شهر اصفهان بقد

منوع  اصوفهان  بوه  از رجعوت  او را قع، نقاب شاهزاده دولتشاه، از رجپس 

 7.فرمقد

. ن شواه صوقرت گرفوت   يزموان ناصورالد  ر عتبوات در  يو ن تعميشتريب

الدين شاه مأمقر شود    از طرف ناصر.  ه5910الملک در اواار سا  عضد

و اموا  حسون    يالنقو  يمطهور اموا  علو    يگنبودها  يطوال  يها که اشت

)شويخ   «يعبدالحسوين تهرانو  »و بوه شويخ   ببورد  را به عتبات  8يعسکر

  3.العراقين( تحقيل دهد

بسويار   يمجتهود   ،ملقوب بوه شويخ العوراقين     يهرانتشيخ عبدالحسين 

. داشت يادينيز اعتبار ز يدر دولت عثمان. فاضل و به قبق  عامه نايل بقد

بر اکثر تعميرات . نهادند يعظيم م يوالت و حکا  عرا  عرب او را حرمت

ن شواه سومت مقاظبوت و    يو تأسيسات عتبات عاليات از جانب ناصورالد 

 4.مراقبت داشت

به اضافه هزار ذرع زمين  7اما  حسينک حضرت تقسعه صحن مبار

                                                           
 .731، ص1الشعرا، ج حديقة. 1

 .133، ص10خان هدايت، ج الصفا، رضاقلي روضة. 7

 .1. سفرنامه عضدالملک، ص3

 .111، ص1. چهل سال تاريخ ايران، ج4
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و  يو تحتوان  يحجورات فققوان   ياطراف صحن قوديم و بنوا   يها  هاز اان

تعمير گنبد مطهر آن حضرت و همچنوين مرموت بقعوه مبارکوه حضورت      

در سوا   و تعمير گنبد نجوف اشورف    وصلقات اهلل عليه  و ابقالفضل العباس 

 1.اتفا  افتاد ن شاهي، سا  چهاردهم جلقس ناصرالد5977

 و ران و برعکس(یران )کتاب چاپ عراق به ایکتاب به ا نقل و انتقال .5

 انتقال روزنامه

افکووار . ران بووقديوومحوول انتقووا  روزنامووه و کتوواب بووه ا  ،کرمانشوواه

ران يو اهواي   گر شوهر يبه د ،از شهر کرمانشاه يفکر و روشن ياقاه يآزاد

  اارج ايران، هرجا چاپخانوه  يشهرهادر  ،تيدر زمان مشروط. منتشر شد

 شودند و  موي اقاه در آنجا جموع   آزادي يا شد، عده مي پيدا يحروف عرب

 ييها اقد مقاومت هبه شيقايران را که هريک  يجاهاديگر اابار تبريز و 

روزناموه ماننود    يعتبوات را در اوراقو   يکردند و همچنين احکا  علما مي

ايوران   ههمو ين داشوتند کوه در   گذراندند و يق ميمرز از کردند و  ميچاپ 

 يهوا اشوعار فکواه    از اين روزناموه براي در . دست اقاهد گشت به دست

اصوقص وزيور جونگش منتشور      هو درباريوان و بو   «شاه علي محمد»ضد 

ه در يگور ماننود روسو   يدهواي   از کشوقر  ينگواران  روزناموه  يحتو  7.شد مي

روزناموه اوقد    يران را بورا يو کرمانشاه اقامت داشتند و از آن شهر اابار ا

صولح   يرن شواه بوا برقورا   يدوره حکقمت ناصرالددر  3.کردند يمخابره م

                                                           
 .100، ص1. چهل سال تاريخ ايران، ج1

 .714، ص7مستوفي، ج. شرح زندگاني من، عاداهلل 7
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ت عورا   يو زوار و طوالب در عتبوات و وال   ،رانيو و ا يدولت عثمانميان 

. مورد  آنجوا داشوت   بسيار تردد داشتند و ايون ترددهوا اثور بسوياري بور      

 يرعش يعه اثنيبه ششان  نکردن عالقه کتمان ،آن ير مذهبيثأن تيتر ملمقس

، ناطوالب و زوار و مسوافر  . نقوش داشوتند  در اين امر بسيار علما بقد که 

بردنود کوه بوا     يبه عتبات مو  هاي مذهبي با محتقاي شيعه را از ايران کتاب

به ها  کتابدر گمرک بغداد همه  .شد يبغداد، مقاجه م  ممانعت در گمرک

مسوئله  ن يو ا 1شد تا کتابي موذهبي بوه آنجوا وارد نشوقد.     مي يبررسدقت 

کوارش  کوه  در گمرک داشتند  يکارپرداز رو ؛ ازاينمهم بقد شان بسياريبرا

در  يانودک بوا بررسوي   ها را  کتابآنان بيشتر  7.زوار بقدهاي  کتاب يبررس

حمول کتواب    طوالب اصوقص   بهمرد ،  يبرا ؛ بنابرايناندااتند يدجله م

و بطالن ملل و مذاهب  ينفبراي ، اکه يهقد و نصار يدرصقرت بقد؛مشکل 

جوا نسوخ آن کتوب     کردنود و در هموه   يپيغمبران کتب تصنيف و تأليف م

 3.شد يکتاب نمآن متعر   يهرگز کس شد و يمنتشر م

 رات آنيثأو ت یهودیو  یريو تبش يخارجهای   ئتيه .6

هواي    جنبوه شوتر  يربواز ب يکوه از د  ين شاهراه بزرگ سراسرياهاي   تيفعال

بوه اوقد    ينو يد يش رنگيش از پياکنقن ب داشت، يو نظام ياسي، سيبازرگان

 کوه  داد ين منطقوه داشوت رخ مو   يو گور در ا يد يک نقع دگرگوقن ي. گرفت مي

س يسو أه تيت اولبا وجقد اقداما. بقد يسيانگل و ييکايآمرهاي   قنيسيحضقر م

                                                           
 .37. از حريم تا حرم، ص1

 .111. سفرنامه عضدالملک، ص7
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در همودان   1.ت بوقد يحيغ مسو يو آنوان تبل  ي، هدف اصول مارستانيمدارس و ب

 سد:  ينق مي ن مقرديالسلطنه در ا نيع. بقدميسيقنر آمريکايي، فراوان 

نفو  آنها زياد شده و بـه انـواع   . دو مدرسه خوب و مريضخانه دارند

قريب . کنند يتستان موپر ،حيله و تزوير يهود و ارامنه را به دام کشيده

خوانند و متجاوز از هشـتاد   يصد و پنجاه دختر در مدرسه آنها در  م

 7.اند تربيت کرده ييخوب شاگردها. نفر پسر

ل يو ان مييو اروپا. بوقد  يران در تجوارت قوال  يو منفعوت ا  ،ها سده در آن

 ييکوا يمرآ و يانس فرانسقيمدارس آل. ن صنعت داشتنديبه ا يريناپذ يريس

شوودت  ار اثرگووذار بقدنوود و بووه يکشقرشووان بسوو يدر نفووقذ تجووار ...و

بغوداد در دسوت    وو  شاهراه تهوران تجارت اصقص آنکه  کقشيدند؛ به مي

هموه  . اندنود قا ين مودارس درس مو  يو شوان در ا يها بقد که بچهاي  ارامنه

را گفتوه  يو ز ؛ش گرفتنود ين را در پو يري، راه بغداد به قصرشو يهقديزائران 

 ين مقبره برايا. شد که مقبره استر و عمقاان، در همدان مدفقن است يم

کوه   انيهقدي يرباز براياز د ن مکانيا. است يان همدان مکان مقدسيهقدي

همدان  3، محتر  بقد.ران اکباتان آمدنديتخت اياز دوران اسارت بابل به پا

هاي  شهرديگر ن شهر بر يتفق  ا .ان استيهقديمراکز ترين  بزرگ از يکي

. بوه دسوت آموده بوقد     ،کوه شورحش گذشوت    يخيتوار  يتو يران از روايا

 از يکو ي 4.آمدنود  موي ن محل ياز اکناف به ابراي زيارت  يان شرقيليياسرا

                                                           
 .110. سفرنامه گروته، ص1
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ن بوقد  يو گور ا يل ديدل 1.کردند يم را در آنجا برپا ميپار ،اد اقدياعترين  بزرگ

 ، يعني قورار داشوتنش بور   اقد يايو جغراف يت مکانيل مققعيهمدان به دل که

. زبان اققا  و افراد مختلوف بوقده اسوت   يمو  يارتيو ز يتجار يمکان، راه سر

انود و   ن شوهر مهواجرت کورده   يو بقدند که به ا ياققامترين  قديميان از يهقدي

وو   ياز مراکوز فرهنگو   يکو يدر جايگاه  بقد که همدان يت آنان به حديجمع

 کردنود.  ايجاد موي  يمدارس مذهبدر آنجا آنان . شقدان مطرح يهقدي يمذهب

زبوان  ران مورد  بوه   يو تا اعما  ادر اين شهر ها  يميانس کليل وجقد آليبه دل

در همدان، بلکوه در کرمانشواه   فقط ن مدارس نه يا 7.زدند مي فرانسه حرف

 ،انود  م شوده يتجوارت در آنجوا مقو    يکوه بورا  بسياري ان يهقديمحل اقامت 

شان را بوه  يها ان کردستان بچهين کرمانشاه، اعيدر شهر کردنش». س شديسأت

 3.«بردند يم ،کند يآن را اداره م يش کلدانيک کشيکه  اي مدرسه

هاي   تيدر همدان آن بقد که اقل يلييانس اسرايلآحضقر ل ين دليبنابرا

ن يبو از ديربواز  طوقر   هموين  وکردنود   موي  يدر آنجا زنودگ  يهقديبزرگ 

وجوقد   يو تجوار  يشواند يان بغوداد روابوط اق  يهقديان همدان و يهقدي

ر اثور  بو ز ناچوار شودند   يو نبسياري ان يهقدي، ريدر قرون اا 4.داشته است

 ،کردستانهاي  شهربراي از همدان به  ،ت و کاهش مشاغليش جمعيافزا

 يعنو يواقوع در جنوقب کوقه القنود     هواي   جار و به شهريچقن سنندج و ب

ه اقودامات  يدر سوا  يلييانس اسورا يو آل. سرکان و نهاوند مهاجرت کننديتق

                                                           
 .112تهران، ص. 1

 .344، صني. خاطرات سفر کلودانه در  غاز مشروطيت، کلودانه، ترجمه ايرج پروشا7

 .141. سفرنامه گروته، ص3

 .141. همان، ص4



 مذهبي راه قم ـ قصرشيرین های فرهنگي، اجتماعي و هارم: ویژگيفصل چ 211

 1/4/1323ـ تاريخ: 23099شريفي شاخه:   گيري مجري: ـ غلط 9پرينت 

ن ياز اشماري انس همدان به نا  هقابرگ مقفق شد در يس آلييفعاالنه ر

ن مودارس را اداره  يو انس ايسابق آل شاگردان. ر کنديدا يز مدارسيشهرها ن

 ران منطقه اقد را بيهقديفه دفاع از ين مدارس وظيآمقزگاران ا. کردند يم

ن محل و بازرگانان امقرأم يدند از ظلم و تعديکقش يآنها م. عهده داشتند

 يبورا  ياعزامو  يئت پدران روحوان يانس با هيلآ. ان بکاهنديهقديبه  يرانيا

 1.کردند يم يارکدر مشر  هم حفد و گسترش نفقذ

  يخیآثار تاردیگر ستون و يبهای   بهيخواندن کت یبراها  يفرنگتردد  .7

 يران و بررسو يو آمودن بوه ا   يبورا ها  يوآمد فرنگ در دوره قاجار رفت

دانشومندان   ،ياسياهداف سجز به . شتر شديب يخيو تار ييايمسائل جغراف

 ور جواده قوم    يآن در مسو هاي   هها و کشف نقشت بهياقاندن کت يشر  برا

دسوت  ز ين يجالبهاي  البته به کشف. پردااتند ين به مسافرت ميريقصرش

ستقن از اقودامات آنهوا   يبهاي   هبيو اقاندن کت نامه همدان فتح گنج .يافتند

 . بقد يفرانسق  «اوژن فالندن»ن آنها يتر معروف. بقد

هموراه   يشناس و نقيسنده فرانسوق  باستان ،سياح ،نقاش ،اوژن فالندن

شواه   فتحعلوي  در دوران سولطنت « پاسوکا  کيسوت  »دوست هنرمند اقد 

 يبوه ايوران آمدنود و آثوار تواريخ      .  ه5995و  5952هاي  سا  قاجار در

شورح    فالنودن . کردنود  يجمشيد و نقش رسوتم را بوا دقوت بررسو     تخت

هواي   سوا   در «به ايران مسافرت»به نا   شاز تأليفات يرا در يک شمسافرت

دربوواره آثووار   ينگاشووته اسووت کووه مطالووب سووقدمند     5145و  5142

شش ماه تا چند سوا    ين سفرها گاهيا . داردجمشيد و نقش رستم  تخت
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 :  فالندن گفته است د.يکشطق  

د يـ با يديـ پس مـدت مد  ؛ميپردازبق يو تحق يد به حفاريدر همدان با

 .م دارديو زمان قد از اکباتان ييادبودهايچه  .مين شهر اقامت کنيدر ا

ون و برون راش را در د نقطه به نقطه .ميشش هفته تمام در همدان ماند

 .ميـ مادهـا بـه دسـت آورد    يميتخت قـد ياز پا يم تا آثاريکاوش کرد

ه بـه  يـ ه ناحيـ م در کليرون رويشهر بهاي  نکه از درون حصاريش از ايپ

کـه از   ييايژه اشـ يـ و به ،توجهز قابل يچ .ميجو و کاوش پرداختو جست

 1.ندارند ،ت دارندياهم ينظر معمار

دا يو تقان از سوفرنامه او پ  يغارها را فقط م يف فنيد گفت که تقصيباالبته 

 7.کرد و اقاند

فوراوان   يموال هواي    شوناس بوا کموک    دانشومندان شور   هاي   مسافرت

 «فالنودن » ،«تکسيه» يدولت فرانسه هيئت اکتشاف. شد يکشقرشان انجا  م

ها يوا   کاوش. را به ايران فرستاد «ديقالفقا»بعد هاي  سا  و در «کقست»و 

بوه طبوع و نشور    شود،   موي فوراوان انجوا     يمال يها اکتشافات که با کمک

به تصواوير آراسوته شوده    عالي  اي که با ذو  و قريحه ييمجلدات گرانبها

هوا   کشوقر ايون  ادامه داشت کوه   ينگامهتا ها  مسافرت 3.منجر گشتبقد، 

ها  ن کاوشيروابط ا يرگيدر هنگا  ت. با دولت قاجار داشتند يروابط اقب

تموا    مهيرا نتحقيقاتش که  ياز جمله کسان. رفتيپذ يان ميو اکتشافات پا

بوقد  آکسفقرد انگلسوتان   ياز اهال  او . بقد «نسقنيراولسر هنري »گذاشت 
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در  او .درآمود  يبه ادمت ارتوش شورکت هنود شورق      5197که در سا  

شوش سوا  بعود بوه اتفوا  افسوران       . را فراگرفت يهندوستان زبان فارس

بوه   ،تجديد سازمان ارتش ايران عاز  اين کشوقر بقدنود   يکه برا يانگليس

کوه   يکورد و هنگوام   ياستخر را رونقيسو  يها کتيبهبراي ابتدا . ايران آمد

شواه بوه حکقموت     بوه فرموان محمود   .    ه 5915در سوا    «بهرا  ميورزا »

 . را همراه اقد برد يو ،مانشاه منصقب شدکر

نامه همدان در مدت اقاموت   از کتيبه گنج يبردار راولينسن پس از نسخه

 يميخو  يهوا  از کتيبوه  يساله اقد در کرمانشاه شروع به استنساخ قسومت  سه

 ،روابوط بوين ايوران و انگلسوتان     يبيستقن کرد و در اين ايا  به علت تيرگو 

مأمقريت اقد در  دادن از انجا پس . قندهار گرديد يراولينسن مأمقر سياس

و  نسوخه برداشوت  بيستقن  يها از کتيبه يقسمت ديگر از .  ه5912 سا 

ميخوي را پيودا کنود و آن را بخقانود.       مقفق شد کليد قرائت اوط سرانجا  

ها  بهيماندن کت ل سالميدلديگري نيز دست يافت. او سن به کشف مهم ينراول

 :کند مي انيگقنه ب نيهزاران سا  ا گذشتنرا پس از 

 يچ خللـ يسالم که چند هزار سال بدون هـ  يسنگهاي  کتيبهبا مشاهده 

آنها مـاده   يرو ،استحکام يد داشت که براينبا يشک ،اند پابرچا مانده

سنگ را سخت  ييايمين ماده شيا. اند دهيمال يها م کاتيلياز س ييايميش

شـتر  ياگـر در ب . کنـد  يمـ  ريناپـذ  بيل باران و اشعه آفتاب آسو در مقاب

 يگردد که سنگ قسمت اصل يمشاهده م ،دقت شود يميقدهاي   هبيکت

 1.سالم مانده است کامالً ،بهيکت

                                                           
 .317صاحاقران، صدربار سلطان . سفري به 1



 از قم تا کربال سفر به عتبات عاليات 216

 3/6/23تاريخ: ، 23099شاخه: عسکري،   مجري: ـ 3پرينت 

 ين در عمران و آبادانیريقصرشـ نقش راه قم . 8

از نظر نقع سااتمان و بنوا و مصوالح    شيرين قصر ور قم  يمس يمعمار

بوه  هوا   از سوفرنامه  ياريکوه در بسو  اسوت  جالب تقجه در آنها رفته  کار به

 .اشاره شده استبه آن ش يب و کم يمرزهاي  شهر

 بازارهاالف( 

عنصور   ،هوا  از پردااتن بوه اانوه  پس ک شهر ي يمعمار يابيارز يبرا

کوه در مرکوز    هسوتند  يعادهاي  بنا بازارها. دنباش يم هاو مهم بازار يبعد

در آن به کسب و کار مشغق  د و بازرگانان و صنعتگران نها قرار دارشهر

ن راسوته  يچنود  ،يا چند راسته اصول يک يمهم هاي  بازار معمقالً. دنشق يم

شودند   يو مهم بازار متصل مو  يگر و عناصر اصليکديکه به داشتند  يفرع

کننودگان و   ديک صنف )تقليبازار براساس تجمع افراد هاي   راستهمعمقالً 

؛ دندشو  يل مو يگر تشوک يکود يژه( در جوقار  يو و يک کااليکنندگان  عرضه

ک مشواغل و کاالهوا بوه وجوقد     يو ها براسواس تفک  راستهمعمقالً  رو ازاين

فوروش گذاشوته   بوه  مخصوقص   يکواال  يراسوته نوقع   هردر و  مدندآ مي

هواي   در ،باشود  موي همودان جالوب تقجوه    هاي  بازار هباردرآنچه  1شد. مي

ات ياصقصو ن از يبه طرف بازار بقدند و اها است که  دکان يمشبک چقب

ها و  و چهارسق  بقدندنقر  ک و کميبازارها انک، تار. بازار همدان است

هوا کقچوک    دکوان بيشوتر  . نداشوت  ينات ااصو ييقاطع آنها هم تزمحل ت

در  7.بقدند مشغق  کارکارگران بسياري کقچک  يدر آن فضا يولبقدند، 

                                                           
 .11. سفر در ايران اطلس، ص1

 .301صاحاقران، صدربار سلطان به  ي. سفر7
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مغوازه مودرن در کنوار    شوماري  بوزرگ و   يسرا شهر همدان چند کاروان

ک يو راسته بوازار  ترين  بزرگ در مثالً ؛بقدشهر سااته شده  يان اصلابيا

در . دشو  يده مو يد ييک پاساژ به سبک اروپايسااتمان دو طبقه همراه با 

 شويرين  قصر. شد يماشته ذتماشا گ به يياجناس اروپا ها  همغازهاي   نيتريو

 يقصور  تپه قرار داشوت و  يبر رو بقد که ييسرا و کاروان بازار يدارا نيز

هواي    هاانو  قهوقه  1.وجقد داشت يبان دهيد يبرا ييها در اطراف آن با برج

قارهوا را رنگارنوگ   يکوه د  ينقاشو هواي   دان با تابلقيکرمانشاه در اطراف م

 7.شد يمن ييتز ،بقد سااته

 ها پل ب(

شوان را  يها بير محدب بقد و سطح شين مسياهاي   پلهاي بيشتر  تا 

هوا را   ايون پول  دولوت   3.کورده بقدنود   صواف مفوروش  هواي    سنگ با قلقه

کوه در  طوقر   هموان کردنود.   مياحداث آنها را ر يبلکه افراد اساات،  نمي

 ،ده بقديشان پقسيرهايا تيران ياهاي   پلبيشتر  ،داده شد شرحن يشيفصل پ

جواد شوده   يدر آن ا يقيعمهاي   ه، حفراز سنگ سااته شده بقد يا اگر پلي

کوه   يانيرانياو مرد  معتقد بقدند عبقر از پل اطرناک است  رو ؛ ازاينبقد

دادند به  يح ميترج ،اد نبقدياگر عمق آب ز ،پيمقدند مين راه را يبا اسب ا

اطرناک، با گذشتن از آب اقد را بوه آن  هاي  ن بنايا يعبقر از رو يجا

که دولوت   يرانيسان اينق از سفرنامه ياريبس يحت. روداانه برسانند يسق
                                                           

 .110. جغرافياي غرب ايران، ص1

 .401النهرين و ايران، ص . کردستان بين7

 .401. سفرنامه گروته، ص3
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ر يو و تعم يبه ارابکرد،  مأمقر مير ين مسيدر ا يکاردادن  به انجا آنها را 

 يو دوره حکمرانووشوواه  فتحعلووي البتووه در دوره 1.کردنوود مووي آن اشوواره

در زموان   7.سوااته شود  يوا  ر يو تعمبسوياري  هواي    رزا دولتشاه پليمحمدم

 ههمو بوه عتبوات   او از سوفر   ، پويش  .  ه5917ن شواه در سوا    يناصرالد

 3.سااته شديا ر يسرا و پل تعم مسافراانه، کاروانمانند امکانات راه 

   هاسرا کاروانج( 

رات ييو دسوتخقش تغ  يقرون متماد يدر طسراها  ن   کارواطرح و نقشه 

اطوا   هواي   جواد باربنودها و فضوا   يآنها شوامل ا   اند و اساس نشده يچندان

 يورودک يو فقوط  اط وسط سوااته شوده و   يرامقن حياست که پ يمانند

 .  شتند که شرح کامل آن در فصل دو  آمده استدا

ــاآثــار عبــورومرور مهــاجر .9  ـر قــم   يمســهــای  هــا در شــهر ين و غرب

 نیريقصرش

 مود مسوافران،  وآ و رفوت  مهواجر شمار فراواني حضقر بقد که  يعيطب

 يشوتر ين شهرها تسواهل ب ياز ا يبرا. مرد  منطقه داشته باشدبر  يراتيثأت

اقاموت بيگانگوان   اموا  . داشوتند هوا   اصوقص غربوي   بوه ن ادر برابر مهاجر

 يل تعصوب موذهب  يو بوه دل ماننود قوم،    ييدر شهرهااروپائيان اصقص  به

 يحيو مسو  يهوقد يدر همودان  م يکوه گفتو  طوقر   هموان  4.پذير نبقد امکان

                                                           
 .17ها، ص . حديث قافله1

 .11ص . شهريار جاده، ناصرالدين شاه قاجار،7

 .114الملک سپهر، ص . لسان3

 .71، ص1. ايران و قضيه ايران، ج4
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 .س کرده بوقد يسأت ياديمدارس ز ،لييانس اسرايساکن بقدند و آلبسياري 

از  ،بقد ين شهر از نظر فرهنگ غربيتر اقرده همدان دستبا وجقد اينکه 

 ههمو بوا   يرانو يبقد که در آنجا طورز فکور و احسواس ا    ييمعدود شهرها

 ياز غورب بواق   يريپوذ اثرنخقرده و بدون  ش دستيها ييبايو زها  يژگيو

 1.داد يات اقد ادامه ميمانده بقد و همچنان به ح

، از سونندج و بازرگانوان   شهيپ ان تجارتيکلدانافزايش و به مهاجرت ر

 ،کرمانشواه بوه   يو اصفهان يزيبازرگانان تبربسياري از  واز بغداد  يهقدي

 بوا وجوقد   .بوقد کرده فارس  کرد و لر ونژاد از  يمخلقطرا ت شهر يجمع

 انکارمنود بسويار  اقاموت   يول ند،کردها و لرها بقدبيشتر ساکنان آن که نيا

به اقد  يفارسظاهري که شهر  و بازرگان فارس باعث شده بقد يحانرو

 ؛7مانده بقدند يهمچنان کرد االص باقاطراف هاي  روستاهمه اما  ؛رديگب

بووا  ،فرهنووگ و آداب و رسووق  منطقووه کووه فرهنووگ غالووب اسووت يتالقوو

فرهنگي ويژه کرمانشاهان در ن، اده مهاجريپسندهاي   قهياز ش ييها ختهيآم

منحصر به فورد  هاي   يژگياز و 3وجقد دارد.آورد که تا امروز  مي به وجقد

الوت  يا کردهواي  4.گوران بوقد  يد يده موذهب يو ان احتورا  بوه عق  يکرمانشاه

 يموذهب هاي   ن فرقهيتر ، با گذشتبقدند يهلال يکرمانشاه که جزو فرقه عل

ن فرقوه بوا   يروان ايپ ،ها دهکدهبراي در که اي  گقنه به ؛شدند يمحسقب م

 1.زش داشتنديمآان يحيمس
                                                           

 .707. سفرنامه گروته، ص1

 .11. همان، ص7

 .424. جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل کرمانشاهان، محمدعلي سلطاني، ص 3

 .371النهرين و ايران، ص  . کردستان بين4

 .403. همان، ص 1
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 احانيدگاه سین از دیريقصرش ـر قم يمسهای  شهر .11

بوا   هوا  سوفرنامه  اصقص ، بهبا تقجه به منابعايم  اين بخش کقشيدهدر 

شوتر آشونا   يبر يمسهاي  ب شهريتبه تر و مرد  آن زمان دوره قاجار يزندگ

نات منواز  و  ييبه آداب و رسق ، تزبه طقر کلي ها  در اين سفرنامه. ميشق

جالوب تقجوه   گانوه  يمسافران بشده است؛ زيرا براي اشاره  هاحات آنيتفر

احان يسو . اسوت  يرانيادب ابسيار از آن ياد شده، ها  سفرنامهآنچه در . بقد

 اند:   نقشته ياارج

انـد و   ن اسـت کـه بـا ادب   يان ايرانياز صفات خوب و برجسته ا يکيـ 

ان يـ رانين ايالمثل در بـ  ن ضربيدانند و ا يم يخوب آداب معاشرت را به

کـه بـه او    يکسـ  ينـه بـرا   ،سرچشمه ثروت است ،ادب» مشهور است

 ،هـم  قتـاً يحق. «اردزگـ  يکه احتـرام مـ   يکس يبلکه برا ،شود ياحترام م

 1.اند ش شدهين خصلت آزمايان بديرانيشتر اين است و بيچن

 يار آدابدان بودند و با ظرافـت خاصـ  يان بسيرانيا ،ياسيدر مباحث سـ 

 7.کردند مي خود را مالحظه عواطف و احساسات طرف متقابل

در دشـت و   يجمعـ  رفتن دسته تفرج ان بهيرانيحات مهم اياز تفر يکي ـ

کـه چنـدان    يه درختـان يدر سـا . اسـت  يکه هنوز باق يسنت. صحرا بود

 را نجــوا يش زنــدگيفــراوان نبودنــد و در جــوار آب روان کــه صــدا

دم  تـازه  يخوشمزه و چـا هاي  ينيريشفراواني با صرف مقدار ، کرد مي

هـا   ن گـردش يـ در ازنـان  . کردنـد  مي را در کنار هم تجربه يروز خوب

  3.شه در حوزه خانوادهيکردند، اما هم يشرکت م

                                                           
 .111. تهران، ص1

 .13بلوشر، ويپرت بلوشر، ص . سفرنامه 7

 . همان.3
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ان مققع مسوافرت  يرانيب اياز سنن عج يسان اارجينق همشتر سفرنايب

 گفتوه دورانود را  نجوا  يشتر و بهتر در ايشناات ب يکه برا اند کرده صحبت

  :ميآور مي

ا کـربال سـفر   يگر به مشهد يا به عبارت دارت برود ييبه ز ياگر شخص

را بـه اول نـامش    يـي ا کرباليـ  ين مسافرت لغت مشهديپس از ا ،کند

ن يز اغلـب اوقـات بـه همـ    يـ مـا ن هـاي   ا نـوکر يـ ها  غالم. کنند ياضافه م

 يکـ ي. شـوند  يم يدرجه افتخار يدارا ،ک سفريصورت و با رفتن به 

ش از ورود بـه  يپـ . خان اسـت  يگريک و ديب ين درجات افتخارياز ا

ک يـ گر را فـالن و فـالن ب  يما همـد هاي   از آدم يم که بعضيديتهران د

 ز لفـ  خـان  يـ از آنهـا ن  يکنم به آخر اسـم برخـ   يفکر م .ندزن يصدا م

ن ين عنـاو يـ ا اهـداي  يبـرا  ،شـود  مـي  طور کـه معلـوم   نيا. افزودند مي

 1وجود ندارد. يخاصمقرارات 

 اسـتفاده  يآن از قـال  ينبود و بـه جـا   يخبر ياز صندل يرانيدر خانه ساده ا

را در  يخاصـ  يجـا  يخوراتاق خواب و غذا ينکه برايگر ايد. کردند مي

د و نـ ن خبـر ندار آ ييو مفهوم اروپـا  ياز تختخواب به معن و اند نظر نگرفته

بـا قاشـق و چنگـال    . آوردند مي منيهنگام بالش و لحاف را به اتاق نش شب

ها و آن هـم از سـه انگشـت     ن کار از دستيا يخوردند، بلکه برا يغذا نم

 7.کردند مي ن دست راست استفادهينخست

 قمالف( 

کوه   يآور و بخارات حرارت مشقتن و کرد ابر قم حرکت ير آسمان بيز

                                                           
 .111. سفرنامه دوراند، ص1

 .13. سفرنامه بلوشر، ص7
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چنود   ياستثناه ب کرد و يتحمل م يرا ب ياست هر مسافرقا يمن برياز زم

شود و   يافوت نمو  ين دشت يدر ا يگريز ديچ ،شد يده ميکقه که از دور د

تنهوا  شود و   يان مو يو چشومان مسوافران نما  پيش در سراب  ينقعقسته يپ

رنگ شهر قوم   ييطال  ، گنبدکرد ير را شادمان مين مسيکه رهگذر ا يزيچ

مقودس و   ،اواک قوم  . شود  يده ميدور دمسافت قم از  ييگنبد طال 1.بقد

ان مدفن اقد را در قوم قورار   از مقدساي  ن لحاظ عدهيمحتر  است و از ا

اعقوواب  يعنووي ،دارد کووه امووامزادهبسوويار متعوودد و  قووم مقووابر. انوود داده

ن مقابر به ياشمار  هيدوره صفقدر شقد  ميگفته . هستند 7يعلحضرت

 7.بقد ار کمتريبس اما در دوره قاجار ،ديرس يچهارصد م

فوراوان  بقد که آبش بسيار مساحت  اچه قم بايدرقم،  يدنيدمناطق از 

 يبوازار  کوه  بازار قمتقان از  ميامکانات شهر درباره  3.بقد يو پر از مرغاب

و  هوا   هوم بازارچوه  در شوهر   .صوحبت کورد   ،ار مفصول بوقد  يمعتبر و بسو 

 دشو  يقم شصت باب مو  هاي وجقد دارد و تقريباً حما  ياريبسهاي   حما 

  4.بقد سه باب آن در بازار که فقط

را شورح   هوا ن آنيتور  مبقدنود کوه مهو   بسوياري  هواي    فهياز طامرد  قم 

 :دهيم مي

م يفوه تقسو  يکه اوقد بوه پونج طا    بقدند «هاشم يبن»ها  فهين طاياز ا يکي

ه کوه  يلي، سادات اسماعييسادات طباطبا .بقدندآنها سادات  هو همند دش يم

                                                           
 .111. سفرنامه دوراند، ص1

 .133. تهران، ص7

 .111. سفرنامه دوراند، ص3

 .103السلطنه، ص .سفرنامه سديد4
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، سوادات  رفتنود   موي  شومار  بوه  7صواد   اموا  جعفور    بن  لياز اوالد اسماع

فوه  يطا» 1.بقدندهاي ديگر  طايفه يو سادات رضق ي، سادات مقسقينيحس

بقدنود و   ياريصاحب باغوات و اموالک بسو   و از ساکنان شهر قم « يگدليب

آنهوا کوارگزار اموقر    براوي  . شودند  يان شهر محسوقب مو  يان و کداداياع

نسوب آنوان    هدربوار آنچوه  . بقدنود  يقانيو مباشور اموقر د   برايو  يحکقمت

 نوقح   بون   افوث ي  بون   است کوه آنوان اوقد را از اوالد تورک    ن يا ،ندا هنقشت

. بقدنود  يمقر گقرکان صاحب مناصب بزرگير تيام يدانستند و در اردو مي

ه يه در اصفهان ساکن شدند و در دوره صوفق ياز انقرا  دولت گقرکانپس 

ه يافغوان در اوااور دوره صوفق   بعود از فتنوه   . دنديرس يز به مناصب بزرگين

اوقد   ياان زند، قم را محل زندگ مياصفهان را ترک کردند و در دولت کر

ناگفته نمانود کوه   . آوردندتصرف اقد درامالک قم را به بيشتر قرار دادند و 

 7.ز ساکن بقدندين نيل و وراميدر اردب يگدليل بيابراي افراد 

الت محسووقب يووبووقد کووه از ا «ينيحوواج حسوو»فووه يطاگوور، يفووه ديطا

شودند و   موي  ان شوهر محسوقب  يگفته شده است که آنها از اع. شدند ينم

ن ياز سوالط  يکو يهرگاه . اند ه بقدهيو غالمان صفق يگرجستان شاناجداد

بقعوه آن   يغالموان را متوقل  ن يو ا از يکي ،کردند مي ه را در قم دفنيصفق

در  يه بوه کاسوب  يصوفق از انقرا  دولوت  آنان پس . دادند يسلطان قرار م

 .  پردااتندبازار 

از  شوان بزرگان واوان زنود    ميفه کور يطاماندگان  باقياز « هيفه زنديطا»

قم در نصورت آبواد و    يسمت غرب مراتع آنها در. ن شهر قم بقدندامحترم
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« فه سعدونديطا». قرار داشت ،باشد مي کننده قم و ساوهاکه جد زدانيکقه 

و  قم منز  و مرتع يشرقهاي  قنقات و دهاتدر  و ندالت فارس بقدياز ا

اسوت   يتيرع و غالباً ينينش شغل آنها ده. داشتندشتر و گقسفند  بيشترشان

اوارج و   ياتيو لياز حالوت ا آنهوا  قوت  يحقدر. بقدند مندآنها ثروتبيشتر و 

 1.منش شده بقدند تيرع

در آنان  .هستندها  ينييفه گايطا ،الت فارس بقدنديگر که از ايفه ديطا

 يکو يو بوه واسوطه نزد   و مرتع داشتند قسمت شما  شهر قم ساکن بقدند

ها جدا  و نوزاع   اوقات با شاهسقنبيشتر  ،يبغدادهاي   تع شاهسقنابه مر

ن بقدنود و  ينشو الت فوارس و شهر يو از ا زيو ن« يعبدالملک»فه يطا. داشتند

 . مراتع آنان در جنقب شهر قم واقع بقد

بوه   يارزگو  اودمت  شاناه بقدند و شغلالت کرمانشياز ا« فه کلهريطا»

ز از يو فه نين دو طايکه ا «کرزه بر»و  «يلشن»فه يطا. بقدان شهر يعلما و اع

و زراعوت   يشوغل آنوان کاسوب   . الت کرمانشاهان و در قم ساکن بقدنود يا

در حقموه   يقلشواد  يکه در آباداست « يقلالج شاد»فه يطاآارين  7.قدب

ت حکوا  و بزرگوان قوم در    يو حمااقد را در پناه ند و دشهر قم ساکن بق

 3.بقد يکش ز يند و شغل آنان هآورد

 آباد( عراق عجم )سلطان ب(

اي  گور و از دره يبه قلعوه د اي  د از قلعهيآباد، با دن به سلطانيرس يبرا

ده يو پروسوعت و پهنواور د   هواي  دهکده ،در راه. گر عبقر کرديد ي به دره
                                                           

 .11نامه، ص . قم1

 .14. همان، ص7

 . همان.3



 مذهبي راه قم ـ قصرشيرین های فرهنگي، اجتماعي و هارم: ویژگيفصل چ 211

 1/4/1323ـ تاريخ: 23099شريفي شاخه:   گيري مجري: ـ غلط 9پرينت 

از گذشوتن از چنود قطعوه    پس . اندک بقدار يشد، اما کشت و زرع بس يم

ل در توه  يو طقاي  منطقوه کوه   شقد يان ميآباد نما سلطانسرانجا  تاکستان، 

 . ه باغ بقديکقه و در حاش يدشت و در پا

 يو در چنود فرسونگ  شوقد   موي قوم آغواز   هواي    الت عرا  از دروازهيا

 ن آنوان يالت شامل هفوت بلوقک بوقد و در بو    ين ايايابد.  پايان ميهمدان 

ان و مغوق   يان ترک زبان کوه سولجقق  يرانيران و ايان االص فالت ايرانيا

 يانود، زنودگ   م کوقچ داده يمواد قود  هواي   نيسورزم از  يبوه قسومت  آنان را 

 .  کردند مي

 ين مشخصو ينشو  ي  کرسو يالوت عورا ، هو   ي، ااز قاجوار  پيشدوره تا 

 هدادنود کوه از درواز   يالوت بوه اوقد زحموت نمو     يااين حاکمان . نداشت

و اموقر  کردنود   مي نيمعاي  ندهيهرکدا  نما. نهندفراتر  راز پايا شياصفهان 

شواه   فتحعلوي  در دوران سلطنت. ديچرا مي هالحکقم بيالت به دست نايا

به عورا  آمود و دسوتقر     «اان سپهدار قسفي»از رجا  بزرگ به نا   يکي

آباد  آنها شهر سلطان يجابه را اراب کنند و نخستين هاي  روستا هداد هم

داالحداث اسوکان  يشده را در شهر جد رانيوهاي   يآباد يبنا کرد و اهال را

آن  ياهوال  ههمو  يوضع موال . ت داشتيهزار نفر جمع 91آباد  سلطان 1.داد

دا کورده  يو پ يااص ييکه در عرا  عجم شکقفا يباف يه به صنعت قاليناح

همدان گان، يها را از گلپا پشم. بقدوابسته  تبع آن به تجارت پشم بقد و به

 يباف يرشد صنعت قالراحتي  از فضاي شهر، به. کردند يو کرمانشاه وارد م

هوا، در ظورف    نخ را در وسط کقچوه هاي   رشتهشهر  ياهال شد. فهميده مي
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 اشوک آنهوا را  ها  با  اانه يگاه رو ند و آنداقابان مي پر از رنگ يبزرگ

 1.کردند مي

از اصفهان  يمجاور، حتهاي  تاجرها از شهر .بقدفعا  آباد  سلطانبازار 

 يسورا  دو کواروان کوه در   اي گقنوه  بوه  ؛بقدنود آورده  يز به آنجا رويو تبر

بقدنود،  کورده  به آنجا مهواجرت  که از کاشان و همدان  يانيهقديکقچک، 

بور  افوزون  الوت  ين ايو در اآنان حدود شصت نفور بقدنود.   . شدند ديده مي

 7.شقد کشت ميکشمش و اک يتقتقن، تر يغالت، کم

  همدانج( 

مشورف بور دشوت رنگارنوگ      يتپه مصول  يمنظره شهر همدان از رو

سومت  و بوه   شود  يوارد همودان مو   کوه  يئور ا زايو هر مسافر . اکباتان بقد

ارتفاعات تپوه  با ابان يسمت چپ ا در ،کرد مي شهر حرکت يشرق جنقب

در هوا   س همدان است که افغوان يا آکروپليارک که شد  يمرو  روبه يمانند

 ينک مصول يکه ا ،ها ن تپهيقت ايدرحقاند.  کردهران يوپيشين آنجا را قرون 

در روزگوار   اسوت، همودان   يمحل نمواز جماعوت اهوال   و شقد  مي دهينام

هواي   قصور . ران بوقد يو و حکقموت شاهنشواهان ا   يباستان مرکز فرمانوده 

در  راقصرها  نيدور ا .قرار داشتها  ن تپهيدر ا يو هخامنش مادپادشاهان 

اطراف  ينيبه فقاصل مع و بقد فراگرفته يقار بزرگيو د حصار ،اطراف تپه

 قوت قصور  يحق در .گور احاطوه کورده بقدنود    يدهواي   حصارن حصار را يا

ن حصار تقدرتق قرار داشوته اسوت کوه آثوار و     يچندميان شاهنشاهان در 
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 1.پابرجاستدر همدان  ن حصارها هنقزيشتر ايبهاي   ارابه

؛ ح بوقد يتفور  يبورا  يتفرجگواه اوقب   هوم  اطراف شهر يبايزهاي   باغ

ن که شوهر را دربور   يشقرمن ينش ياطراف دهکده ارمنهاي   اصقص باغ به

 يتو يار بوزرگ و پرجمع يشوهر بسو  در دوره قاجوار  همودان  . گرفته بقدنود 

و هوا   اطيدرون ح. ران بقدياهاي  معبرترين  مهم از يکيرفت و  يشمار م به

هووا و ردر بازا. شوود يمووقه کاشووته يوودراتووان مهووا  ميووداندر کقچووه و 

و اقسا  کاالهوا   ران انقاعيبزرگ اهاي  همدان مثل همه شهرهاي   هفروشگا

ماننود  گقنواگقن  هواي    هقيو م ،يانقاع پقشاک و مقاد اقراک. شد يمعرضه 

 .  دش يافت ميوفقر  به ... در آنجاانگقر و ر،، انايگالب ،بيس

آنوان از  و است خته يسان را برانگينق شتر سفرنامهيکه تعجب ب يمقضقع

 ي  شوهر ين شهر بقد تاکنقن هو يا يسرمااند،  آن مقضقع بسيار سخن گفته

هموه   انود در زمسوتان   گفتوه کوه  طوقر   آن. بقدنود ده يهمدان ند يرا به سرد

بوا وجوقد   اتوا   قدر سرد بقد کوه در   هقا آن بست و يمخ يشهر هاي   کقچه

آن  يسورد  7.ستب يخ ميمرکب در دوات  شده بقد،که روشن  يآتش اقب

غورب واقوع    شور  و شوما    شما هاي  ر باديل بقد که شهر در مسين دليبه ا

است و در کنوار  باالتر ا يسطح دراز دو هزار متر  شده و ارتفاع شهر حدوداً

اموا  دارد؛ ده از برف القنود بوا چهوار هوزار متور ارتفواع قورار        يپقشهاي   قله

سورکان در آنجوا   يکه شهر تق کقه القند يجنقبهاي   واقع در دامنههاي   جلگه

 شوت قورار ندا  يشمالهاي  ر باديدر مس ،به علت وجقد کقه ،واقع شده است
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 ور قوم   يمسو هواي   در شوهر آنچه  1.بقدبراقردار  يتر ميمال يوهقا از آب و

چگقنوه  داد  نشان موي و ها بقد  زاده کرد، گنبد اما  يم يياقدنما شيرين قصر

هواي    منواره  .شوده اسوت   يزرتشت يش باستانين کيجانش ،د اسال ين جديد

قه پرسوتش  يکه شو  بقده و هستقت گقاه ين حقيبر انيز مسجد جامع شهر 

 .  م را گرفته استيقه قديش يجا يديجد

 انيو گقنوه ب  نيو آن را ا يهمودان بزرگو   يدن شهر باسوتان يجکسن با د

   :کند مي

ز از جنـبش  يـ شـلو  شـهر کـه لبر   هـاي    ان کوچهيو همچنان که از م. ..

ن يـ ا ،گذشـتم  مـي  ،ت و مترصد عالئـق زمـان حـال بـود    يو فعالات يح

افت که همدان با وجود آنکه سه هزار يخود به مغزم راه  شه خودبهياند

روح جـوان   ظـاهر و هـم بـه    سال از عمرش گذشته است، هنوز هـم بـه  

ه افتخار کشور يآن را ما يکه زمان يهرچند از عظمت و شکوه ؛است

 .تسين يدر آن اثر ،کرد مي ماد

 ده کردهيسپ يدر خردمند يمو ،کجاست آن فرزانه

 دين معما را بر ما بگشايکه ا

 اند ران گشتهيها از بن و پرستشگاه

 شکسته شده است ،روزيو قوم پ

 ان شهر کهنسال ياما در م

 همدانهاي  واريو بر گرد د

 7.زند مي و عشق زنان و مردان موج يشاد
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همودان را در نوقروز    ست کوه آداب و رسوق  مورد    ياز لطف ن ياال

کوه در  هوا   گلقلوه  يصودا بوا   نقروز همودان  در زمان قاجار. ميح کنيتشر

آتوش  اانوه  هواي    با  يرو. ديگرد يم آغاز ،شد مي دهياطراف و اکناف شن

هوا ااتصواص    شيو ش از نوقروز بوه درو  يپهاي  روز. شد يده ميد يفراوان

آنان بوه   يشيکشکق  درو دست طلب ودر بازارها ن روزها، يدر ا. داشت

 و بوقد  مظهور بهوار   آنان که يمسهاي   ينيد و سش ين و آن دراز ميا يسق

اي  ههور اانو  . شود  يپر از پق  ارد مبقدند، انده يرو يعدس يدر آنها کم

ز انجوا   يو کوه اکنوقن ن   يکوار  .ردکو  مي د آمادهيدن عيفرارس ياقد را برا

 ييهوا  هيهدن روز بزرگ يکقدکان در ا. اقاهد شددر آينده نيز شقد و  يم

 ،ها پاها، دست. ندديپقش مي و رات نقرفتند  مي مرد  به حما . رفتندگ يم

ق حلق  اعتدا  يدق ، لحظهم شاهمنجّ. دش مي سر با حنا رنگ يش و مقير

افوراد   ههمو ل، يو در سواعت تحق . دکور  مي نييو آغاز سا  نق را تع يعيرب

گنود ، بوورنج بووا   يد و در دستشوان مقوودار نشسووتن موي  اوانقاده دور هووم 

ن يو گاه ا آن. داشتند مي نگه ،است يه عالمت فراوانطال و نقره کهاي   سکه

ل يو ا مودبر الل يو ا مقلب القلوقب واالبصوار،   ي»: دش ياقانده م يعرب يدعا

سوپس  . «احسون الحوا    يا محق  الحق  واالحقا  حق  حالنا اليوالنهار، 

 1.اقاند را مي« سي» هسقر ان قرآنياز قار يکي

ن پهون  يزمو  يکوه رو اي  در وسوط سوفره   .نقبت غوذا بوقد  پس از آن 

کوه توا    شد يگذاشته ممخصقص نقروز  يسبز يمحتق ينيک سي، شد يم

در اطووراف آن، غووذاها،  . کننوود مووي آن را حفوود ،ديووزدهم روز عيسوو
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ا يو آش رشوته  . دشو  يده مو يو مرکبات چ ينيريشده، ش رنگهاي   مرغ تخم

ن اووقراک يووو ا روز اسووت نيوومخصووقص اهوواي  پلووق از غووذا رشووته

از آن  مرد  جا افتاده بقد که هورکس ميان و  رفت يشمار م به يشگقن اقش

ن در يسو  گذاشتن هفتيافت.  مي يشتريدر سا  نق کارش رونق ب ،اقرد يم

ن يکوه از سو   مواهي  :ازبوقد  عبارت سين  هفت .بقدات ين سفره از ضروريا

، سورکه،  ير، سبزيب، سيسمک گرفته شده است، س يلغت عربنخست، از 

از پوس  . ندکرد مي ه اقاننده و نقازنده ابرمرفهاي   اانقاده .سنجد، سنگک

آغواز   هاديو بازدوديو روز، دآن  يگذشت، فردا يمب ين ترتيآنکه شب به ا

: گفتنود  موي  تيک و تهنيتبر رفتند و به هم . آنان به ديدار يکديگر ميشد يم

ز بوه  يو نبسوياري   .«] ت اموا  زموان  يو در حماهوا   ن سوا  يو صدسا  به ا»

ست، هور  ها که بر سر زبان ياتيروا؛ زيرا براساس آوردند يرو مها  زاده اما 

 مستجاب يقين ، بهديبه عمل آاي  زاده ن روز، در اما يکه در ا يازينذر و ن

 1.شقد مي

 يدر مراسوم . دشو  يجشون گرفتوه نمو   هوا   ان اانقادهيمدر فقط نقروز 

نود و شواه بوه آنوان     زد مي شاه حلقه ن دولت، دورباشکقه، رجا  و بزرگا

بوه مناسوبت روز    راًکوه منحصو   يو اشورف  يا شواه يطال و نقره هاي   سکه

 ز مراسوم سوال   يو روز ننوق  يفوردا . دکر مي شد، مرحمت مي نقروز ضرب

ر او را هموراه بوا   يشواه، تصوق   يها، به جا التيا يدر کرس. دش يبرگزار م

حسوون و  حضوورتو  8و فاطمووه يو حضوورت علوو 9امبريوول پيشووما

. نددگذار مي ،از نقر احاطه کرده بقداي  را هالهکه دور سرشان  8نيحس
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ل بزرگان يو حاضران در برابر شما گرفت مي در دست راست، حاکم قرار

همچنين  1.نددآور مي م فرودير مظهر قدرت مملکت سر تعظين و تصقيد

ن يو ا در. ز بوقد يو و ارتقا درجه کارکنان دولوت ن ها  نشاندادن زمان  نقروز

 يفراوانو  شا  بوه  هجقاهرنشان، العت و طاقهاي  ريها، شمش «شمسه»روز 

اصولي  دارنودگان مشواغل    ههمو . شود  يع مو يگان تقزيان رجا  و بلندپايم

رات ييو ن تغيو ا ينو يب شيبوا پو  . شودند  مي تيا تثبيافتند ي مي رييا تغيکشقر 

ر يتهوران سوراز   يسوق  شکش بهيل پين نقاط کشقر، سي، از دورترياحتمال

هوا   شوکش يکننودگان آن پ  ميتقدسقي ت شاهانه به يعناگقنه  اينشد تا  يم

 . جلب شقد

آن عده از حاکمان کوه در   ي، برايفرستادگان مخصقص ،از جانب شاه

از اي  در فاصوله  يهور شوهر  . بورد  يالعت مبقدند،   ت شدهيمقا  اقد تثب

داشووت و بووه آن  يگوواه ااصوويتخووت، جاياووارج شووهر و بوور سوور راه پا

افوت العوت   يکه مفتخر به در يمقر اقشبختأم. گفتند مي «پقشان العت»

ت اواص  يعنا هکه نشان يدن رات مرحمتيگرفتن و پقش ي، براشده بقد

 .  دآم يشقاز ميگاه به پي، تا آن جاشاهانه بقد

 يمراسوم رسوم   بقد، يعزادارهاي   هما مصادف باد نقروز يعهر وقت 

و بوه احتورا    شد  يبرگزار م يشگياز شکقه و جال  هم يا  نقروز، عاريا

 راسوم کوامالً  فات کاسوته و م ي، از تشور 7نيسالروز شوهادت اموا  حسو   

. بوقد ل يجا تعط زده روز بعد از نقروز، همهيتا س. دش مي برگزار يسادگ به

عوادت  هواي پويش    همانند سوا  گ، مرد ، از ارد و بزر هزده، هميروز س
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 1.رنديبگعت را جشن يشدن طب و تازه داشتند به صحرا بروند

 ،اواص  ياميو جواآوردن آداب و رسوق  در ا   جز مراسم نقروز و بوه  به

ز يو گور ن يدهاي  و گذراندن اوقات اقد به کار يسرگرم يمرد  همدان برا

بيشوتر  کوه   بوقد  ييکارهوا  از يدان کبقتربواز از جمله در هم ؛پردااتند يم

و  يگهودار نپورورش و  بوراي  و منود بقدنود    عالقوه بوه آن  بسيار جقانان 

 7کردند. بسيار دقت ميازدادن آن پرو

 يبواز  ،ران وجوقد داشوت  يطبقات مرد  اميان براي که  يگريد يسرگرم

 .گنجفوه بوقد   يگور آن بواز  ينوقع د . بوقد  يبواز  ن آن آسيتر جيراو ور  بقد 

افوزون  . ران بوقد يساات ابيشتر ، ور هاي   براالف کارت ،گنجفههاي   ور 

ن اسوال   يکه د گرفت يقمار انجا  مها براي  بيشتر اين نقع بازي ،يبر سرگرم

ميوان  ج يو ار يميقود هواي    ياز باز يکيشطرنج هم  يباز. است مخالفبا آن 

 3.داشترواج بسيار نرد هم  تخته يبازهمچنين . مملکت بقد يطبقات باال

ست يو ل يباز لهيبازار ت و  قچهکهاي   پسر بچهميان گر يدمعمق   يباز

 له انجا يبه نا  تاي  گرد و کره ييها سنگبا  يباز لهيت يباز .ست بقديل پس

 .  شد مي

 يپردااتن به ورزش باسوتان  ،انيرانياشدني  تحسينهاي   يسرگرمديگر از 

مخصوقص   يشو ورزهواي    هدر باشگا يپهلقان يک و کشتيمناستيات ژيو عمل

ضومن   ،ها زوراانه نيآداب و رسق  متداو  در ا. بقدنا  زوراانه ه ب ،ن کاريا

اصوقص جقانوان    بوه  ،همه اقشار يه برايکب و تزيتهذعامل  ،ن سالمتيمأت
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گوقد   يو در محلو داشوتند   يکوقچک  يدر ورودهوا   بيشتر اين زوراانوه . بقد

 1.شدند يدر آن جمع م ها از شاه تا گدا همه انسانو سااته 

 و  کقچوه ان اقاندن آواز در يان و همدانيرانيجالب تقجه اهاي  از کار

 .بازار بقد

 هموه مورد  آن دوره آن را   بواً يتقر کوه دارنود   ييهوا  فيها تصون  يرانيا

ف که با آهنوگ  ين تصانيا. کردند يبازار زمزمه م و  دانستند و در کقچه مي

رفت  يشمار م ران بهيک اياز آثار فقلکلقر ،شد ياقانده و نقااته م يضرب

طبقوات  هواي    داشت و مطربشتر رواج ين بييو البته در محافل طبقات پا

در هور  مورد   ف کوه  ين تصوان يو از ا يکي. اقاندند مي شتر آنها راين بييپا

اسوت کوه    يف معوروف کردسوتان  يتصون  ،اقاندند يبازار آن را م و  کقچه

ف ين تصون يک بند از اي. در آن به کار رفته استنيز  يکلمات کردبراي 

 ن شرح است:يبه ا

 ايپاشو و ب يتو کردستان

 لمه يکردستانمن 

 ايبشگن ب لبت بوسم

 لمه يار جاني يا

 دل من و دل تو

 7.مو مال تويک جفت لي

 د:  يگق يلز ميو. نبقد يابر ،ان انتظار داشتندييکه اروپا يحاتياز تفر

از  يگـر يد يدنيـ دهاي  ا جايو تماشاخانه تئاتر گونه محل  چيهمدان ه
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 يخـا  مرده و استر آن مقبره ييتماشاهاي  از محل يکي. ل نداردين قبيا

ن يورو رفتـه بـه ارتفـاع حـدود پـن  متـر از زمـ        ، رنـگ يآبـ  يبا گنبد

ا ساختمان يه سالن يبق .ن گنبد بر فراز مقبره آن قرار دارديباشد که ا يم

ده و يغلب پوسـ اواره آن ياست که داي  ز آجر قرمز کهنهاداخل مقبره 

 1خته است.يفرور

و  يابي گنج. بقد يابي در همدان گنجها  يگر سرگرمياز ددر آن روزگار 

اداموه  شد و همچنوان   مياز گذشته دور تکرار بيشتر ران يدر ا نهيکشف دف

دليل وجقد نداشتن بانک کافي در ايران، مورد  بوه   به در زمان قاجار  دارد

را اورد  پوق  مورد    فقط  مقجقد آن زمان،هاي   بانکپردااتند  اين کار مي

سورباز   يصقرت اموان  مرد  به يانداز و پق  اضاف ساز قبق  پکردند و  مي

ر اواک  يو شوان در ز يها ردن سوکه کو  جز پنهوان اي  چارهنيز مرد  زدند.  مي

ن ابور  يبرد و ا يم يپ يدر منزل يبه وجقد پقل يرا هرگاه کسيز ؛نداشتند

پوق  و   يجود  يلحظوه بوه بعود اطور     د، از آنيرس ين مابه گقش سارق

 يکوردن پنهوان   دفنروش، ن يپس بهتر. دکر يد ميرا تهددارنده آن  يزندگ

هوا   ها ارابه ن گنجيا ياصلمحل . امن بقداي  ر ااک و در نقطهيز پق  در

 .  شد يران فراوان مشاهده ميا يکه در همه جا بقد

ت و سواکنان آن  يجمع ،ورسق  همدان و آدابها  يسرگرمپس از بيان 

نفور  هوزار   91ت همودان را  يو جمعدر دوره مشوروطه  کنويم.   را بازگق مي

ن شهر در دوران باسوتان  يت ايد بتقان گفت از جمعيکه شا اند ن زدهيتخم

و  يرانو يساکنان همدان از نژاد ابيشتر . کمتر است ،بزرگ بقد يتختيکه پا
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در   بقدند. شده  ختهيبا نژاد عرب آم يم بقدند که اندکيقدهاي   از نسل ماد

در  .کردنود  زندگي موي ز ينبسياري رامقن آن ترکان يپهاي  همدان و روستا

نزديوک  جمعيت آنوان  وجقد دارد که فراواني  يارمنافراد ان سکنه شهر يم

 .در شهر داشتند يآنان محله مخصقصرسيد و  ميتن  022به 

و اوقي   ،رانيو در اهاي بسوياري از آنوان    زيستن نسلپس از  يکلطقر  به

لبواس و رفتارشوان اثور     ،ظواهر  ،يزنودگ شويقه  وااک در  ن آبيرفتار مرد  ا

 1.مرد  مشکل بقدديگر ص آنها از يظاهر تشخدر اي که گقنه به ؛گذاشته بقد

شومار   .ان قرار داشوت يهقديهمدان محله  ين در قسمت جنقبيهمچن

ن يو ااحتموا  دارد  ن زده بقدنود و  ين شهر را پنج هزار تن تخميان ايهقدي

 يدر همودان زنودگ  ان يو هقديم يرا از روزگواران قود  يز ؛ح باشديرقم صح

مبلغان ئت يشتر آنان در هيب. ن شهر اندک بقديان ايياروپاشمار . کردند مي

( .  ه5921و   5927  )5112ئوت در  ين هيو اکردند  مي ادمت ييکايآمر

ا يو س کردند و مدرسه اتحاد يسأدو مدرسه پسرانه و داترانه در همدان ت

ان يو هقديان يو ( در م.  ه 5051وو  5057  )5222 زز ايان نيليانس اسرائيآل

 7.همدان شروع به کار کرده بقد

 کرمانشاه   د(

 کوه  عبوقر کورد   ييبوا يزهاي   دهکده ازبايد دن به کرمانشاه يدر راه رس

در هنگووا  رفووتن بووه کرمانشوواه آنهووا را   ران و بازرگانووانزائوو ،مسووافران

زارهوايش   سوبزه قه شواداب و  يو مهواي    دراتان و باغسبب اصقص به  به
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ب بوا شوقر   آهواي    ان برکهيدر مکه  ها وزغ يصدا. سپردند ياد ميبه  حتماً

 سوت ها مدتنک يآنکه از قانقن زرتشت که ا يب) ،کردند مي تما  غقرغقر

 يوزغ جوانقر  يش زرتشوت يرا در کو يو ز ؛بهراسندافتاده  يدر بقته فرامقش

  1.آورد يجان ميرا به ه يهر مسافر با ذوق ،(شد يمحسقب م يمقذ

ن عنوقا  ،اسوت کوه در شوما  آن واقوع شوده      سنندج کرمانشاه با شهر

بوقد  قرار گرفتوه  اي  شهر در دامنه تپه. ران را داشتين کردستان اينش حاکم

 ينيمرکوز سورزم   و دش يد نهر از شعبات قراسق مشروب مله چنيو به وس

آن منبوع ثوروت    يکقهسوتان  يهوم نوقاح  هوا و   هم دشت. بقدز يا حاصل

مراتوع   .دش ياشخاش و پنبه کشت م ها غالت و در دشت. بقدند يميعظ

هوزار   يشهر در حدود سو  7.بقد يار عاليگقسفند بسهاي   گله ياها بر کقه

رواج داشت  يکار و نقره يصنعت زرگرن شهر يدر ا. ت داشتيجمعنفر 

ف و يو ار ظريبسهاي  ريدر بازارها بادگ. سااتند يم ييبايز ياء زرگريو اش

 3.کردند مي قشنگ درستهاي   با نقش ييبايز

د و از گند  و ذرت دا يل ميه مردمان کرمانشاه را تشکياساس تغذنان 

ز، کرمانشاه از گنود   يا حاصلهاي   نيبه برکت زم. دش يدرست مو بلقط 

 ،کردنود  موي ر يو آرد را ام. نداشوت  يبوقد و مشوکل   يو ذرت و بلقط غن

. پختنود  يو آن را مو نمقدنود   موي پهن  يتابه آهن يرو ييها صقرت ور  به

 .  ندداقر يش از هفتصد و پنجاه گر  نان نميبدر روز کرمانشاه مردان 

از منوابع درآمود    يکو يشود و   يافت ميوفقر  بهز يات نيلبننشاه ادر کرم
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جموع   يمسو هواي   ا در ظورف گاو و بوز ر هاي  ريشآنان . آمد يحساب م به

دهقانوان  . گرفتند ياز آن کره م ،شد يمدلمه و  ر بستهيش يوقت وکردند  مي

بوه   و موازاد آن را کردنود   موي  هيو تغذ اصقص ماست ات و بهيلبناز اقد 

 .  نددرسان يفروش م

 ،کردنود  موي  مصورف نودرت   را کوه اوقد بوه   تخمشوان  و هوا   آنها مرغ

از و يو پ ،کودو  ،اريو اناميدند،  ميهمراه نان که آن را چمک  و ندفروات يم

اد و يکه فقط در اع شد يپخته و استفاده مپلق با نا  برنج . ندداقر ير ميس

 . ندداقر مياز آن  ها جشن

وزن  لوقگر  يک 99کوه در حودود    يگقسوفند در هر دهکوده  هر روز 

هر  يران که بم مين ،هر اانقار از گقشت گقسفند. دکردن يذبح م ،داشت

 .  ديار يم شد، يست گر  در هفته مينفر دو

ک شولقار  يد، يرس يکه تا ناف ماي  پنبه ريراهن زيک پيلباس مردان از 

بوزرگ   يک قبوا يو و  شود  يتنوگ و چسوبان مو    ،م  پادر  يگشاد که گاه

بوا  ا قرمز که در کمور  ي يد و آبيسفهاي   هرابا  ،شکل از جنس پنبه يبيصل

قه و يو آنهوا را گ  يپوا پقشوش  . بوقد افتوه  يل يتشک ،فشرده شده يکمربند

ل يشوکل تشوک   يا گنبود يو ز و يک تن نقين نمديپقشش سرشان را عرقچ

 . دبستن يم ياطراف آن دستمال داد که يم

د، يرسو  يآنهوا مو  هواي   که تا پهلوق  داشت يريراهن زيک پيز ينزنان لباس 

 شوان حجابو شد  يمسر محکم بسته  يکه رو يپارچه بزرگپقشش سرشان با 

   1.داافت يآنها مهاي   شانه يرو يمانند شال آن هو ادام ددا مي ليرا تشک
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باشود،  جالوب تقجوه   احان يسبراي که  ييشهر بنادر ، ياز نظر معمار

. آن در دوره قاجار سااته شده بوقد هاي   سااتمانبيشتر و وجقد نداشت 

 ياموا از نظور معموار    ،در شهر وجوقد داشوت   يعمقم يدان و بنايچند م

را کوه   يتقان عمارت کاخ حکوقمت  يان آنها مياز م. ت نداشتياهمچندان 

دان حق  ين ميدر وسط ا ، نا  برد.بقدمشرف  دانيبه تقپ م شهاي  برج

. وجوقد داشوت   ،بقدندده يچسبکه به بازار  ييها دان دکانيرامقن ميو در پ

دان يو ز ميو در جانب جنقب ن. زراداانه )تقپخانه( در پشت قصر واقع بقد

سوکقنتگاه  شود؛ زيورا    يده مو يدان سربازاانه ناميقرار داشت که م يگريد

دان مشق يدان به منزله ميرامقن آن سااته شده بقد و اقد ميسربازان در پ

  يشد، اموا هو   يده ميمختلف شهر چند مسجد دهاي   در قسمت. آنها بقد

اانه، اداره پسوت و   کک گمريک بانک، ي. و معروف نبقدند يميکدا  قد

. دادند مي ليشهر را تشک يعمقمهاي  ه بنايحما ، بق يتلگراف و حدود س

هواي   بواغ  يعوداد ساات و ت ساز اقش يشخصهاي   اانههمچنين براي 

با که متعلق به اشخاص تقانگر شهر بقد و در يز يالقييهاي  ز و بنايانگ د 

 1آمدند. به حساب ميکرمانشاه  شهر يدنياز عمارات دقرار داشت اطراف 

 پور از سوراها   ن   کاروان يا و معمقالًبسياري داشت هاي  سرا شهر کاروان

 7.ارت کربال بقدنديبقد که عاز  ز يرانئا زايبازرگانان و تجار 

رو  را بور راه کواروان  يو ز ؛داشت يت مناسبيمققع يشهر از نظر بازرگان

بوازار دادوسوتد و    .ن واقوع شوده اسوت   يالنهور  نيران و بو يو ان ايو ماصلي 

ب شهر ينصبسياري د ين بابت فقايار گر  بقد و از ايدوفروش آن بسيار
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هزار نفر شصت ت کرمانشاه را در حدود يجمعدر دوره مشروطه  .شد يم

 ،تورک  ،فوارس بقدند. البتوه افوراد   کرد آنجا  بيشتر ساکنان. اند زدهن يتخم

اموقر  سه نفور کداودا   . ز در آنجا ساکن بقدنديناندکي مسيحي و  يهقدي

ن يک از ايو هر  م شده بقديشهر به سه محله تقس. کردند شهر را اداره مي

ن مقراأق موويووو از طرکردنوود  مووي از محووالت نظووارت يکوويبوور  ،سووه

شهر که از طرف شاه  يا واليبه حاکم  ،بقدندکه مافق  آنها  يتر رتبه يعال

   1.دادند مي حساب پس ،ديگرد مي منصقب

و سواکنان کرمانشواه صوحبت    هوا   فهيطا هتفصيل دربار بهم ياگر بخقاه

تورين   مهوم  ازايوم   کقشيدهنجا يدر اببريم. نا  را  آنانهاي   فهيد طايبا ،ميکن

آن  يبلوقک کنگواور کوه اهوال    جوز  تقان گفوت بوه    ميبگقييم. آنها سخن 

باد کوه سواکنانش را ترکوان افشوار     آاسد يا لر هستند و نقاحيزبان  فارس

الوت  ين اياما در ا ؛الت کرمانشاه کرد هستنديمرد  ا ههمدادند،  يل ميتشک

هواي    ليو ا. ل بوزرگ اقدمختوار وجوقد نداشوت    يمانند شما  کردستان، ا

ل يتشوک  يبرا يرانيمقامات ا بقداندک ز يو تعدادشان ناه، کقچک کرمانش

شوتر افوراد   يبتکيه داشوتند.   ها فهيطابر  ،يافراد لشکر يآور قشقن و جمع

چرا بوه   ياقد را براهاي   و در فصل زمستان گلهبقدند ن يچادرنش ،ليقبا

مققوع و مرتوب    ک از آنهوا بوه  يهر و نددبر ين مينش همقار ترکهاي   نيزم

 7پردااتند. را مي شاناتيمال

قسومت جنوقب را در   ل احمدوند يل زنگنه شما  و ايدر دره قراسق ا

ده و يو از فارس کقچاننيز را ها  از لکاي  عدهآغامحمداان . ار داشتياات
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 کوه  کردنود  موي  يزنودگ هوا   گوقران  ،در شما . داده بقد يجا کرمانشاه در

بوين   يثوابت قسومت ديگور در مرکوز    گورد و   بيابوان از آنهوا افوراد   بخشوي  

داشتند و يک فقج  يالله يمذهب عل و آباد مقيم بقدند دشت و هارونيماه

اوانقار   1222 و در قشوقن داشوتند   شوان  رئويس قبيلوه   يپياده به فرمانده

 . ت آنها بقديجمع

گرد  مرد  بيابان ها کلهر . براي ازبقدندافته ياسکان در جنقب کلهرها 

 آنهوا،  يناحيه گرمسير يا منطقه تابسوتان . ثابت مقيم بقدندمحلي در بقيه و 

 ،يپشوت کوقه و ناحيوه سردسوير يوا محول زمسوتان        يشما  غرب يها کقه

کوه  اسوت  شوده    گفته .بقد يتا مرز عثمان شيرين قصر هاب وذ يها جلگه

اوانقار   1222جمعيتشوان  انود و   شويعه ديگران و  يالله يآنها علبراي از 

در  س آن،ييبقد، رتر  رومنديها ن ليا ديگرل کلهر از ين که اينظر به ا 1.بقد

 7.شد يالت محسقب مياهاي   ليا ههم يلخانيامقا  

و قسومت ديگور بوين کرنود و      يبودو  يفه کرنود يطااز افراد  يقسمت

نظوا  بوه    بقد و يک فقج پياده يالله يمذهبشان عل. آباد ساکن بقدند هارون

 3.ت داشتنديجمع اانقار 9222 و دادند يقشقن م

دشوت  يها در جلگه ماه يسنجاب. دکر مي از مرز محافظت يسنجابل يا

 5122بوقد و   ياللهو  يسواکن بقدنود و مذهبشوان علو      در جنقب کرمانشاه

 4.ت داشتنديجمع اانقار
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ونود   و جال  يبقانج مانند:نيز وجقد داشتند؛  يگريکقچک دهاي   ليا

ت يو جمع اانقار 5122 و مذهبشان شيعه بقد و يک فقج پياده داشتندکه 

. ت آنها بوقد يجمع اانقار 922 و نداشتند يمحل ثابت هماوندايل . آنها بقد

 اوانقار  9122 و کرمانشواه بوقد   يمقرشان در ناحيه شومال  يسنقر و کليائ

 022 و در مرکز واليوت کرمانشواه مسوکن ثابوت     يناناقل. ت داشتنديجمع

و  کرمانشواه سواکن   يدر ناحيوه شورق   ونود  جليلجمعيت داشتند.  اانقار

در کرمانشواه   ، چقبوانقره، غوزا   يمافهاي  ايل. بقد اانقار 022شمارشان 

در بقدنوود و  يهقلووقالن يووا هلوويالن افووراد بوودو  ايوول  1.بقدنوود  سوواکن

کرمانشواه و در سرچشومه روداانوه کراوه      يشورق  جنقبهاي   کقهستان

 فوه آاوقر  يطا ينآاور  بقد. اانقار 4222 و جمعيت آنها سکقنت داشتند

ت يو جمع اانقار 5222و در سرچشمه روداانه کراه سکقنت  بقدند که

 3.کردند مي يها زندگ ليان همه ايمتفر  در مطقر  بهز يان نيهقدي 7.داشتند

بوقد، نوه    ينوه تئواتر   .نيز تفريح اروپايي وجوقد نداشوت  در کرمانشاه 

. آن ييبوه معنوا و مفهوق  اروپوا    اي  و نه مهمانخانه ي، نه رستقرانيينمايس

ک تاالر اابار افتتاح شده بوقد کوه در آن اابوار    يها  يآلمان فقط از طرف

 قاريو ترجموه و بوه د   ين را به زبان فارسو امتحد يده از دفاتر مخابراتيرس

 4چسباندند. مي

. بسوتان بوقد   شوهر طوا   اطوراف  ن محول گوردش   يباتريزدر کرمانشاه 
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ن دشت مرتفع در شوما ،  يقرار دارد که ا يسنگ يبستان بر کنار کقه طا 

که اسرو دو   ياز تفرجگاه بزرگ يشقد و هنقز شقاهد يبدان محصقر م

بوز   اسورو دو ، . اوقرد  يبه چشوم مو   ، در آنجابقدآماده کرده ران يشاه ا

ن پوارک  يو گر را بوه ا يل و انقاع و اقسا  جانقران ديف يو گراز، حت يکقه

  1.آورده بقد

 يواد ات آن يو از والسوخن گفتوه شوقد، ولوي     ف است از کرمانشاه يح

اشواره  گوذرا  طوقر   بوه ستقن و کرنود  يات کنگاور، بيوالبه نجا يدر ا. نشقد

 کنيم. مي

. ز عبوقر کورد  يو ا حاصول  يان دشتيد از ميدن به کنگاور بايرس يبرا 

 يا چهوار فرسوخ  يستقن يب يلقمتريک کيقصبه کنگاور در حدود پنجاه و 

در دوره اوواص طووقر  بووهو دوره قاجووار در صووحنه واقووع شووده اسووت و 

ا روسوتا  يقصبه . سکنه داشتنفر هزار  91اانقار و حدود  122مشروطه 

هواي    و دکوه هوا   دکان يابان اصليدر کنار او  بقدبنا شده  يابان اصليابر 

ک امتوداد  يو فرواتنود در   يمو  يکه گند ، جق، پنبوه و گالبو   يفروشندگان

کوه بوه   داشوت  هوايي   هتققفگا يابان اصليا يهر دو سق .سااته شده بقد

حرکوت  کرمانشواه و بغوداد    يبوار کوه بوه سوق     نيشتران و اسوتران سونگ  

دو  يوا  کيو کنگواور  هواي   و عمارت ان بناهاياز م 7.داد يمنز  مکردند،  مي

 3.کرد يجلب تقجه م يآجر يمسجد و ارگ

. نداشوت  ي  دهسوتان يسوتقن هو  يب .ميرس يستقن ميبعد از کنگاور به ب
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ن ااسوتراحت مسوافر   يبورا آنجا وجقد داشوت کوه   در  ييسرا کاروانفقط 

چند د، يجقش ميها  وسط سنگاز که اي  چشمه يکيدر نزد .رفت مي کار به

 1.بقدده يجاد گرديا يدرات و باغ

اانه داشوت   5922حدود مهم بقد و  باًيتقرشهر کرند در دوره قاجار 

 يتبور کوه گوقيي بوا    در کقه  يشکاف يکه در طبقات مختلف، در دو سق

قلوه کوقه    يرو. کنار هوم قورار گرفتوه بقدنود     بقدند، م آن را شکافتهيعظ

 يعو يطباي  داال حقضوچه جقشيد و  مين يروشن و زال  از زماي  چشمه

کوردن شوهر    رابيو س سااتن مشروب يو از وسط شکاف کقه برا شد مي

 د:  يگق مي گقنه اين دنکرهاي   ندر در مقرد اانهيبا. شد ير ميسراز

 يکه بـر رو  ييها ن خانهيتر از مرتفع يکي. اد بوديار زيب کوه بسيش. ..

 ،شـده  يکار ديم با گچ و آهک سفينيب يدامنه مقابل، از مسکن خود م

چند ستون و شش طاق قرار  ين واقع شده که بر روآ يک طبقه باالي

  7.به رنگ سبز است ييها آن بالکنهاي   جلو پنجره. گرفته است
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 يريگ جهينت

 توا  رانيو ا يداالو  راهتورين   مهوم  نيريقصرشو و قم راه قاجار دوره در

 که يمتنقعهاي  کارکرد ليدل به راه نيا .است بقده کشقر غرب سرحدات

 ياقتصواد  و يموذهب ، يفرهنگو  ،ياسيس اتيحبر اي  جانبه همه ، اثرداشت

طبقوات  . اسوت  گذارده ريمس درطق  واقع مناز  و ها گاه سکقنت شهرها،

 نيو ا از مورد  هاي   هتقدکردند.  استفاده مي ريمس نياگقناگقن اجتماعي از 

 را اوقد  زانيو عزهاي   جنازه اي شدند مي اتيعال عتبات ارتيز يراه ريمس

همچنوين  . دادنود  مي عبقر ريمس نيا از اتيعال عتبات در يااکسپار يبرا

 ريمسو  نيو ا از تجوار  کوه  ديو گرد سبب يرانياهاي  کاال انقاع به بغداد ازين

 از تجارت در زينها  يغرب يحت .ندينما برقرار بغداد با را يپررونق تجارت

 کوه  هوا  روس و يفرانسوق  وهوا   يسيانگل ژهيو به ؛جستند مي سقد راه نيا

 يبرا که ينيد طالب و علما عبقر. داشتند فرش تجارت بهفراواني  عالقه

 يبوورا را يمغتنموو فرصووت ،رفتنوود مووي عتبووات بووه ليتحصوو ايوو ارتيووز

 ؛نموقد  موي  فراهم پررونق ريمس نيا ساکن مرد هاي   تقده به يبخش يآگاه

 و يفرهنگو  و يعلمو  مهوم  مرکوز  به کرمانشاه مانند مناطقرو براي  ازاين

 ا يو ا مقوارن  و يناصور  دوره اوااور  در ريمس نيا. بقد شده ليتبد يمذهب
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 .اسووت بووقده يانقالبوو و نووقهوواي  هشووياند ورود مهووم راه تيمشووروط

 انتقووا  يبوورا راه نيووا از يعثمووان و اروپووا ميمقوو يرانوويا فکووران روشوون

 .  نمقدند مي استفاده ،ديگرد مي چاپها  نيسرزم آن در که ييها روزنامه
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حمل اجساد نمدپيچ شده همراه کاروان به مقصد کربال ـ از کتاب سفرنامه 

 خراسان تا بختياري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از کتاب سفرنامه ديوالفوا –کجاوه 
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برگرفته از کتاب گنج نامه  -صدر آباد قم در عصر قاجارکاروانسراي 

 )کاروانسرا(، انتشارات تحقيقات دانشکده معماري و شهرسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاروانسراي پاسنگان قم در عصر قاجار ـ گنج نامه )کاروانسرا(، انتشارات 
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کرمانشاه عصر قاجار ـ برگرفته از کتاب گنج نامه  دشتيماهکاروانسراي 

 )کاروانسرا(، انتشارات تحقيقات دانشکده معماري و شهرسازي
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هاي  هاي اصلي و فرعي ـ برگرفته از کتاب جغرافيايي تاريخي سرزمين راه

 خالفت شرقي، لسترنج
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س، ين، برگرفته از مقاله ولف رام کاليريقصرش ـر قم يمس يکاروانسراها

 از مجله اثر
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از بيستون تا زردکوه بختياري، ايزابال بيشوپ، ترجمه مهراب اميري، تهاران،   .2

 ..ش  ه 1631سهند، 

از حااريم تااا حاارا، ابوالنساان لااان تخرالم اان، تهااران، اسااناد م ااي ايااران،   .6

 ..ش  ه1632

 .ش.  ه 1616، باستانشناسياز قصر شيرين به طوس، تهران، انتشارات اداره کل  .4

، تهاران،   اسناد لاندان غفاري، اصفهانيان و بهراا غفاري و ع ي اصغر عمران .1

 ..ش  ه 1631بنياد موقوتات دکتر منمود اتشار، 

تهاران، کيهاان،    اسناد و مکاتبات اياران دوره قاجارياه، منمدر اا نصايري،     .3

 ..ش  ه 1633

 ..ش  ه 1633اشرف التواريخ، منمد تقي نوري، تهران، ميراث مکتوب،  .3

اصاارخري مسااالن و ممالاان، اياار  اتشااار، تهااران، ع مااي و ترهن ااي،       .3

 ..ش  ه 1642

 ..ش  ه 1613اعتمادالس رنه، صدرالتواريخ، تهران، روزبهان،  .9

 ..ش  ه 1633اعتمادالس رنه، منتظم ناصري، دنياي کتاب، تهران،  .11
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 ..ش  ه 1614اميرکبير و ايران، تريدون، آدميت، تهران، لوارزمي،  .11

 ش..  ه1633 انقالب مشروطيت ايران، ادوارد، براون، تهران، کوير، .12

اوژن اوباان، ايااران امااروز، ترجمااهغ ع ااي اصغرساا يدي، تهااران، زوار،        .16

 ..ش  ه 1632
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 ..ش  ه 1663

 ياان قاارن، وي ااز، ترجمااه قرارزلااو، تهااران، اقبااا ،      باايا از در ايااران  .11

 ..ش  ه 1633
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بااه شوشااا ل ياال شااناده، بيااروت،   ،ل اادون  اباان تاااريخ اباان ل اادون، .13

 ..ق  ه 1413، 4  دارالفكر،

 ..ش  ه 1632تاريخ اجتماعي ايران، راوندي، مرتهي، تهران، ن اه،  .19

قا ي احمد تتوي و آصف لان قزويني، به شوشا طباطبايي تاريخ الفي،  .21

 ..ش  ه 1632مجد، تهران، ع مي ترهن ي، 
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 ..ش  ه 1631
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زاده م جاازي ، روزرااار قاجااار، تهااران،  تاااريخ لرسااتان، منمدر ااا والااي .23

 ..ش  ه 1631حروتيه، 
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 ..ش  ه 1639

رااي لساترن ، ترجماهغ    هااي لالتات شارقي،     جغراتياي تاريخي سارزمين  .61

 ..ش  ه 1633منمود عرتان، انتشارات عم ي و ترهن ي، تهران، 

 ..ش  ه 1669جغراتياي غرب ايران، دمورران، کاظم ودي ي، تبريز، چهر،  .61

لاف،  ؤجغراتيايي تاريخي و تااريخ مفصال، منمادع ي سا راني، تهاران، م      .62

 ..ش  ه1631

 تهااران، اساااطير، چهاال سااا  تاااريخ ايااران، حسااين منبااوبي اردکاااني،      .66

 ..ش  ه 1634

 ..ش  ه 1632، مش ر، تهرانر، کها، قا ي عس حديث قات ه .64

 حديقااه الشاا را، جااا  مياارزا احمااد شاايرازي، دکتاار عبدالنسااين نااوايي،   .61

 ..ش  ه 1634

 ..ش  ه 1644حقايق ا،لبار ناصري، منمدج فر لورموجي، تهران، زوار،  .63

 ..ش  ه 1631حيات ينيي، ينيي دولت آبادي، تهران، تردوس،  .63
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لاطرات سفر ک ودانه در آغاز مشروطيت، ک ودانه، ترجمه اير  پروشاني،  .63

 ..ش  ه 1633تهران، م ين، 

 ..ش  ه 1614لاطرات تريد، تريد قرارزلو، تهران، زوار،  .69

هاران، نشار   السا رنه، نظااا السا رنه، ت    ان نظااا ل ق ي لاطرات و اسناد حسين .41

 ..ش  ه 1632تاريخ ايران، 

دو سفرنامه درباره لرستان، دوبد، بارون و سيسيل جاان ادمونادز و و،دميار     .41

، تهاران،   مينورسكي، ترجمه اسكندر اماان ال هاي بهاروناد و لي اي بختيااري     

 ..ش  ه 1632بابن، 

هاي ايران و ان  يو، لويي رابيناو، نشار تااريخ اياران،      ها و کنسو  ديپ مات .42

 ..ش  ه 1634تهران، 

ز دوره هخامنشي تا عصر په وي، تهران، دتتار اطالعاات و   سازي ا راه و راه .46

 ..ش  ه 1611روابط عمومي وزارت راه، 

 راه و رباط، منمد پيرنيا و کرامت اهلل اتسر، تهران، وزارت ترهنگ و هنار،  .44

 ..ش  ه 1611

رجا  عصر ناصري، م ير الممالن، دوسات  ي لاان، تااريخ اياران، تهاران،       .41

 ..ش  ه 1631

مني، تص نامه تنقيقات ؤدر توس ه دولت آباد، مصرفي م رديابي ترهنگ و .43

 .6جغراتيايي، آستان قدس، شماره

سساه مرال اات و   ؤروزشمار تاريخ م اصر ايران، حسان تراهااني، تهاران، م    .43

 ..ش  ه 1631هاي سياسي،  پژوها

 روزنامه لاطرات اعتمادالس نه، اعتمااد السا رنه، باه کوشااغ ايار  اتشاار،       .43

 .ش.  ه 1633 تهران، اميرکبير،
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روزنامه لاطرات عين الس رنه، عين الس رنه، قهرمان ميرزا ساالور،   او  و   .49

 ..ش  ه 1634هشتم، تهران، اساطير، 

روزنامه سفر مشهد مکه و عتبات، ميرزا حسن موساوي اصافهاني، مصان      .11

 ..ش  ه 1692، مش ر، تهرانرسو  ج فريان، 

باه شوشاا شياانفر،     ،ميرلواند منماد بان لاوناد شااه    ، 4رو ة الصفا،   .11

 ..ش  ه 1631تهران، اساطير، 

 ..ش  ه 1669لان هدايت، تهران، مرکزي،  الصفا، ر اق ي ةرو  .12

سفر در ايران اط و، راسپار درويل، تهران، ساازمان انتشاارات و آماوزش     .16

 ..ش  ه 1631انقالب، 

ساافرنامه اولياااريوس، اداا، ترجمااهغ حسااين کردبچااه، تهااران، هيرمنااد،       .14

 .ش.  ه 1639

لان شايرازي، ابوالنسان لاان ع اوي شايرازي، تهاران،        سفرنامه ابوالنسن .11

 ..ش  ه 1636دنياي کتاب، 

مس ود ر زار، تهاران، دادجاو،    غالم ن، تصني  الم ن، اديب سفرنامه اديب .13

 تا. بي

لراسان تا بختياري، هاانري روناه دالمااني، ترجماه منمادع ي       سفرنامه از .13

 ..ش  ه 1661وشي، تهران، اميرکبير،  تره

سفرنامه اعتصاا الم ن، اعتصاا الم ن، مصص  منوچهر منمودي، تهاران،   .13

 تا. ناشر مصن ، بي

، ترجمااهغ منماادطاهر مياارزا، تهااران، اطالعااات، اوليويااهساافرنامه اوليويااه،  .19

 ..ش  ه 1631

کيکااوس جهاناداري، تهاران، لاوارزمي،      ترجماهغ  سفرنامه ب وشر، ب وشر، .31

 ..ش  ه 1639
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 تا. بي ترجمه منوچهر اميري، تهران، لوارزمي، سفرنامه جکسن، جکسن، .31

سفرنامه جيمزموريه، جيمز موريه، ترجمه ابوالقاسام ساري، تهاران، تاوس،      .32

 ..ش  ه 1631

، تهاران،  سااکي سفرنامه دوراند، سرتي مور دوراناد، ترجماهغ ع اي منماد      .36

 تا. آتتاب، بي

 ساافرنامه سديدالساا رنه، منماادع ي لااان سااديد الساا رنه، تهااران، بهنشاار، .34

 ..ش  ه1632

سفرنامه سهاا الدوله بجناوردي، ساهاا الدولاه بجناوردي، تهاران، ع ماي و        .31

 ..ش  ه 1634ترهن ي، 

 ..ش  ه 1634سفرنامه سيف الدوله، منمد سيف الدوله، ني، تهران،  .33

سسااه مرال ااات پااژوها، ؤساافرنامه عهاادالم ن، ع ير ااا عهاادالم ن، م .33

 ..ش  ه 1631تهران، 

ي توروکاااوا، تهااران،انجمن آرااارو مفااالر   ساافرنامه توروکاااوا، نوبوبوشاا  .33

 ..ش  ه 1634ترهن ي،هاشم رجب زاده، 

 ..ش  ه 1634سفرنامه قم، اتهل الم ن، قم، زائر،  .39

کي، ترجمه مفتون دنب ي، تهاران، توسان،   سسفرنامه کروسينسکي، کروسين .31

 ..ش  ه1636

سافرنامه رروتاه، هوراو رروتاه، ترجماهغ مجياد ج ي وناد، تهاران، مرکاز،           .31

 ..ش  ه 1639

، ديو،توا، ترجمه تاره وشاي، تهاران،    «ايران وک ده» ديو،تواماداا سفرنامه  .32

 ..ش  ه 1662لياا، 
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بارورا، ترجماه کردبچاه    هااينريا  صااحبقران،  سا ران  سفري به درباار   .36

 ..ش  ه 1633تهران، اطالعات، 

سه سفرنامه هرات، لشکر نويو، ناوري، هوتاوا شايندلر، مارو، مشاهد، باه        .34

 ..ش  ه1613ن و، تهران، توس، اهتماا زعفرا

سياساات نامااه ايااران، ساااوجالندور، ترجمااه اسااماعيل باان صااناف باشااي،  .31

ميراث اساالمي، نساخه لراي باه شاماره       يتهرست نويسي شده مرکز احيا

 .ق.  ه1624، 4963

 ..ش  ه 1633سيماي اراک، منتاط، منمدر ا، تهران، اره،  .33

 ..ش  ه 1633زوار، شرح زندراني من، مستوتي، عبداهلل، تهران،  .33

شوشاا و،ديميار وليياامينوف، تهاران،      باه  ،شرف لاان بدليساي   شرتنامه، .33

 ..ش  ه 1633اساطير، 

 ..ش  ه 1632شهريار جاده، ناصرالدين شاه قاجار، تهران، اسناد م ي ايران،  .39

صااورا ا،ر ، اباان حوقاال، ترجمااه ج فاار شاا ار، تهااران، اميرکبياار،        .31

 ..ش  ه1633

اسکندر بين ترکمان، تصني  اير  اتشار، تهران، اميار  عالم آراي عباسي،  .31

 تا. کبير، بي

 ..ش  ه 1636، نشر مش ر، تهرانعتبات عاليات عراق، اصغر قائدان،  .32

 ..ش  ه 1633تارسنامه ناصري، تسايي، تهران، اميرکبير،  .36

 ..ش  ه 1633تتن  يشاه و عباس ميرزا، امينه پاکروان، تهران ،تاريخ ايران،  .34

 ..ش  ه 1613ترجمه حسين نورصادقي، تهران، اشراقي،  ،اوژن،تالندن  .31

تهرساات کاروانسااراهاي ايااران، يوسااف کياااني، ولفااراا کاليااو، تهااران،  .33

 ..ش  ه 1632وزارت ترهنگ و آموزش عالي، 
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راه، ماکسيم سيرو، ترجماه   هاي کوچن بين کاروانسراهاي ايران و سالتمان .33

 .ا1949استاني ايران، عيسي بهناا، تهران، سازمان حفاظت آرار ب

کردساتان باين النهاارين و اياران، هااانري باينادر، ترجمااه کرامات اهلل اتساار       .33

 ..ش  ه 1631تهران، ترهن سرا، 

کريم لان زند، جاان پاري، متارجم منمادع ي سااکتي، تهاران، نشار ناو،          .39

 ..ش  ه1633

 ..ق  ه 1631دار صادر، ، الكامل تي التاريخ بيروت، ابن ارير .91

منماادع ي جمااا  زاده، تهااران، بنياااد موقوتااات اتشااار،   راان  شاااي ان،  .91

 .ش.  ه 1633

 اکبااار دهخااادا، تهاااران، دانشااا اه تهاااران،   ناماااه دهخااادا، ع اااي  لغااات .92

 .ش.  ه1612

 ..ش  ه 1634منمدتقي ارباب، قم، کتابخانه مرعشي،  .96

ت الوقايع مظفري، عبدالنساين لاان ساپهر، تهاران، مياراث مکتاوب،       آمر .94

 ..ش  ه 1633

مظفااري، عبدالنسااين لااان م اان المااورلين، عبدالنسااين ت الوقااايع آماار .91

 ..ش  ه 1633نوايي، ميراث مکتوب، 

 .ا1991، 2بيروت، دارصادر،   ،ياقوت النمويم جم الب دان،  .93

 ..ش  ه 1643خانه مهر، پمالير و مردا آن، جواد ج فري، چا .93

به شوشا ل يل منصور، بيروت، دارالكتب ، المقريزيالمواعظ و ا،عتبار،  .93

 ..ق  ه 1413ال  ميه، 

 ..ش  ه 1633الم ن سپهر، تهران، اساطير،  ناسخ التواريخ، منمدتقي لسان .99

 ..ش  ه 1632مستوتي، تهران، دنياي کتاب،  نزهه الق وب، .111
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لااان  هااايي از زناادراني لصوصااي ناصاارالدين شاااه، دوساات  ي يادداشات  .111

 ..ش  ه 1631م يرالممالن، تهران، تاريخ ايران، 

هاا در اياران، منمادتقي، لاو      هاا و کااروان   سراها، رباط يادي از کاروان .529

 ا.1939آنج و، مجنتا، 


