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گزارش بازدید از ابنیه مسیر تهران- قم

رسول گودینی

چکیده:
متنی که در این مقاله معرفی می شود، گزارش بازدیدی از بناهای واقع در مسیر 
جاده تهران به قم است. این متن در جلد اول آلبوم شماره 552 بیوتات سلطنتی 
که به شمارة بازیابی ۷۷۸۴/2۹5 در فهرست اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
جمهوری اسالمی ایران به ثبت رسیده، موجود است. گزارش حاضر از صفحه ۴۸ 
تا صفحه ۶2 آلبوم مزبور را دربرمی گیرد؛ یعنی ۱5 صفحه از مجموع صفحات 

آلبوم مذکور. 
نویسندة این گزارش در طول مسافرت و بازدید سیزده روزة خود )پنجشنبه سوم 
شهر ذی الحجه تا سه شنبه پانزدهم شهر مزبور( از کاروانسراها، مهمان خانه ها، 
راه  مسیر  قهوه خانه های  و  معادن  آسیاب ها،  حمام ها،  سدها،  آب انبارها،  پل ها، 
تهران به قم مطالب و توصیف هایی به دست داده که برای کسب آگاهی از وضعیت 
ابنیة مذکور که محل بیتوته و استراحتگاه عابرین بوده و زوار و کاروان ها در این 

مکان ها تجدیدقوا می کرده اند، حائز اهمیت فراوان است.
و  در ساخت  مورد استفاده  اطالعات شامل وضعیت ساخت وسازها، مصالح  این 
تعمیر بناها، شکل ظاهری ساختمان ها، وضعیت بهداشتی مهمان خانه ها، مقدار 
آب آب انبارها و کیفیت تأمین آب کاروانسراها، وضع پل ها و چگونگی پیشرفت 
امکانات موجود در  استحکام آن ها می باشد، همچنین شرحی دربارة  ساخت و 
کاروانسراها از قبیل دکاکین و قهوه خانه ها و حمام ها، توضیحاتی دربارة صحن 
مقدس حضرت معصومه)س( و تزئینات موجود در آن و اظهار نظر دربارة کیفیت 
این تزئینات و سرانجام توصیفاتی دربارة معادن و منابع تأمین مصالح ساختمانی 

برای ساخت وساز ابنیه می باشد. 
نویسنده در خالل گزارش خود توصیه هایی برای بهبود وضعیت این اماکن و 
راه حل هایی برای تأمین آب بهتر و استفاده از مصالح کارآمدتری برای ساخت 

ابنیه و تعمیر آن ها ارائه کرده است.

جاده قم-تهران، فواصل، ابنیه و عمارات، عمران
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رسول گودینی1

گزارش بازدید از ابنیه مسیر تهران- قم

مقدمه:
اوضاع جغرافیایی ایران، خشکی نسبی این سرزمین و قرار داشتن در مسیر راه های مهم بازرگانی 
مسافرین  ماندن  امان  در  و  جابه جایی  و  مسافرت  در  برای سهولت  همواره  که  می کند  اقتضا 
و کاروان ها از گزند سرما، گرما، راهزنان و بیتوتة عابرین و تجدید قوا، بناهایی در مسیر راه ها 
ساخته شود که اسباب آسایش مردم باشد. این بناها به صورت های مختلف از قبیل کاروانسراها، 
مهمان خانه ها، رباط ها و ... از عهد باستان تا دوران معاصر وجود داشته اند و آثار برخی از آن ها 
تاکنون باقی مانده است. بسیاری از این بناها به مرور زمان ویران شده و باز بر ویرانه های آن ها 

ساختمان های جدید بنا شده است. 
در ادوار مختلف به تناسب وضعیت سیاسی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی ساخت این گونه 
بناها رونق میافته یا راکد می شده است. دورة صفوی به دلیل رونق بازرگانی و تجارت روزگار 
اوج ساخت این بناها در ایران بود . کاروانسراها، پل ها و رباط ها در داخل شهرها و یا مسیرهای 
کاروان رو در سراسر ایران به تعداد زیادی در این دوره ساخته شدند. وجود اصطالحاتی همچون 
»کاروانسرای شاه عباسی« و پل های متعددی که همه با نام و مشخصات آن ها آشنایی دارند 
و اشتهاری جهانی دارند، گویای این رونق و شکوفایی است. در دورة قاجار نیز کاروانسراها و 
مهمان خانه های زیادی ساخته و تعدادی از آثار مربوط به دورة صفوی نیز تعمیر و مرمت شد. این 
بناها تقریباً در سراسر ایران وجود دارند. در این گونه اماکن معمواًل امکانات گوناگونی از قبیل 
منابع تأمین آب -که بسیار مهم بود- اصطبل هایی برای تعلیف و نگهداری چارپایان، بازارها و 

1. کارشــناس اســناد ســازمان اســناد و 

ــه ملی کتابخان
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فروشگاه هایی برای خرید اجناس و خواروبار حمام هایی برای طهارت و شست وشو وجود داشته 
است. نقشة بسیاری از این اماکن و مواد و مصالح به کار رفته در ساختمان آن ها مورد بررسی قرار 

گرفته و مقاالت مفصلی در این رابطه توسط محققان نگارش یافته است۱.

اهمیت راه ها در پیشرفت و تحوالت اجتماعی
راه از دیرباز یکی از مهم ترین عوامل توسعة اقتصادی و اجتماعی، نظامی و فرهنگی در هرسرزمینی 
بوده است. یکی از دالیل مهم توسعة امپراتوری های باستانی ایران ایجاد راه هایی بود که تردد در 
آن ها به راحتی صورت می گرفت. موقعیت جغرافیایی این را ها، امکانات موجود در مسیر آن ها از 
قبیل چاپارخانه ها و پل ها سرعت بیشتری به جابه جایی ها و نقل و انتقال نیروهای نظامی می داد. 
همچنین راه ها یکی از دالیل عمدة توسعه اقتصادی بودند؛ به عنوان مثال راه معروف ابریشم و 
نقش آن در توسعة اقتصادی کشورها و سرزمین های مسیر این راه معروف بر کسی پوشیده نیست. 
این موضوع همچنین زمینه آشنایی فرهنگ ها با یکدیگر را فراهم می کرد و الجرم بده بستان های 
فرهنگی تحوالت ژرفی را در فرهنگ کشورهای و سرزمین هایی که از طریق راه ها تعامالت آن ها 

افزایش یافته بود را فراهم می کرد )لیشچاک، ۱۳۷۷، ص2۶۱(.
جابه جایی های آسان و به موقع قشون و نیروهای نظامی در هنگام بروز جنگ می توانست به 
پیروزی و یا شکست یک کشور منجر شود. ارتباط سریع و امکان رسانیدن آذوقه در مواقع بحرانی 
از طریق راه های مناسب می توانست از اتالف بسیاری از نفوس جلوگیری کند. از موارد مهمی که 
می توانست چنین قابلیت هایی را برای راه ها رقم بزند و این امکان را برای آن ها فراهم کند وجود 
امکاناتی بود که بتواند زمینة آسایش و امنیت مسافران، کاروان ها، بازرگانان و قشون و گروه ها و 

دسته های نظامی را فراهم آورد.

راه تهران به قم
غالب مورخان و سیاحان راه تهران به قم را مسیری لم یزرع، بی آب و شوره زار توصیف کرده اند. 
ابودلف در سال ۳۴۱ق. در سفرنامه خود می نویسد: »از قم تا ری، کویر شوره زاری است که در آن 
کاروانسرا و مناظر و بناهای خیر موجود است« )مینورسکی، ۱۳۷۷، ص۸۶(. این راه از قدیم االیام 
به دالیل مختلف دارای اهمیت بوده است؛ از جمله اینکه مسیری برای عبور و رسیدن به شهرها و 
نواحی جنوبی و شرقی بود. راه تهران به قم در شهر قم به دو شعبه تقسیم می شد که یک شعبه 

به سمت شرق و شعبه دیگر به سوی جنوب می رفت.
مسافران، عابران ، قوافل و قشون برای عزیمت به شهرهای مهمی چون اصفهان و شیراز 
باید از راه قم می گذشتند. بازرگانان و تجاری که امتعه و مال التجاره خود را از نواحی شمالی به 

1. بــرای منونــه، بــه ایــن منابــع مراجعــه 

شــود: صبــوری زالوآبــی، 1۳۹۲؛ ســهیلی 

ــدی، 1۳۸۵؛  ــولی، 1۳۹۵؛ علی احم و رس

 ،1۳۷۷ لیشــچاک،  1۳۶۹؛  ورهــرام، 

صــص۲۶۲-۲۶1.
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جنوب و مرکز کشور می بردند می بایست از طریق این راه و از شهر قم عبور می کردند. وجود 
بارگاه حضرت معصومه )س( که همواره تعداد زیادی زائر برای زیارت آن رهسپار بودند، بر اهمیت 
این راه و ضرورت تأمین امکانات رفاهی و امنیتی آن می افزود. به خصوص که شاهان، شاهزادگان، 
و شخصیت های سیاسی و مذهبی خود نیز از زایرین همیشگی این بارگاه مقدس بودند. مقابر 
تعدادی از شاهان، علما و شخصیت های مذهبی نیز در شهر قم قرار داشت۱. از وجوه دیگر اهمیت 
این راه و ضرورت رسیدگی به آن، سنت دفن اموات در قبرستان های این شهر و در جوار بارگاه 

حضرت معصومه )س( بوده است. 
راه قدیم تهران به قم از دروازه شاه عبدالعظیم )ع( شروع می شد و از آنجا به کهریزک می رسید، 
سپس از ده کناره گرد می گذشت و به سوی حسن آباد سرازیر می شد و از آنجا به درة موسوم به 
ملک الموت منتهی می شد. این راه در ادامه از کوه مره، صدرآباد خزانه و علی آباد عبور می کرد. 
کوشک نصرت و منظریه گذرگاه های دیگر این راه بودند. راه قم پس از تغیراتی که امین السلطان 
در آن داد مسیر جدیدی را می پیمود که امنیت و آسودگی بیشتری داشت )امین السلطان، ۱۳55، 
ص2۰۸(. بنا بر آنچه در کتب جغرافیایی آمده است از دروازه شمال شهر قم راه قدیم قم به ری 
آغاز می شد و پس از گذشتن از روستای قمرود به کویر حوض سلطان می رسید و از آنجا تا ری 
دو مرحله راه بوده است . دیر گچین یا دیر اردشیر که از آثار باستانی ایران به شمار می رود میان 
این راه قرار داشته است. این راه تا دوره قاجار تنها راه معتبر ارتباطی تهران و قم بود که در دوره 

قاجار اصالحاتی در این راه به وجود آمد )وزین افضل و قنبری کالشی، ۱۳۹۰، صص۱۰5-۱۰۴(.
این اصالحات تا دوره ناصرالدین شاه تنها منحصر به بازسازی و تعمیر برخی مهمان خانه ها 
و کاروانسراها بود و آغاز اصالحات اساسی در راه تهران و قم در دوره ناصرالدین شاه اتفاق افتاد. 
در دوره صدارت میرزا علی اصغر خان امین السلطان راهی موسوم به »راه دولتی« یا »جاده نو« در 
مسیر تهران به قم ایجاد گردید )آل داوود، ۱۳۷۷، ص۱2۰(. در مسیر راه قم به تهران در این دوره 
ایستگاه های چندی وجود داشت که به ترتیب عبارت بودند از ایستگاه منظریه، باغ رباط، کوشک 
نصرت، علی آباد، قلعه حاج محمدعلی خان، حسن آباد، کهریزک و عبدالعظیم حسنی )پرگاری و 
بی طرفان، ۱۳۹۴،  ص2۱۱(. با مطالعه در منابع و گزارش ها می توان دانست که مهم ترین مقاصد 

ساخت و تعریض این راه جدید، انگیزه های مذهبی و اقتصادی بوده است.

دربارة نویسنده گزارش
در هیچ کجای این گزارش اشاره ای که بیانگر هویت نویسنده آن باشد و با کمک آن بتوان 
نویسنده را شناخت وجود ندارد. اما با توجه به عبارتی که در آغاز آلبوم مزبور به این مضمون آمده: 
»عرایض مستشار الملک، امین السلطان، مشیرالدوله، ظل السلطان و معمارباشی« گمان می رود 

1. از جمله می توان به قرب شاه عباس 

اول، شاه سلیامن، شاه سلطان حسین 

صفوی و فتحعلی شاه قاجار اشاره کرد.
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گزارش مزبور را که در سال ۱۳۰۳ ق.، زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، تنظیم شده است 
»معمارباشی« که در آن زمان »حاج ابوالحسن معمار باشی«۱ ملقب به صنیع الملک بود تنظیم 
کرده باشد. این گمان را مطالب دیگری که در گزارش مندرج است تا حدودی نزدیک به یقین 
می کند، از جمله اینکه نویسنده تلویحاً اشاره می کند که این سفر مأموریتی است که از جانب دربار 
به او محول شده تا بر امور ابنیه مسیر راه نظارت کند و کمی ها و کاستی ها، نواقص و احتیاجات 
آن ها را منعکس کند؛  مأموریتی که به احتمال زیاد هر ساله به عهدة او نهاده می شد به طوری که 
آورده است: »... امسال را بهتر از سنه ماضیه دیدم با اینکه چند حلقه چاه هم حفر شده لکن 

آنطوریکه باید آب زیاد باشد هنوز نشده است...«. 
بدیهی است چنین مأموریتی تنها می توانست به شخص خبره و آگاهی واگذار شود که بتواند 
به خوبی مشکالت و نیازهای موجود را دریابد و کسی جز معمار باشی نمی توانست صالحیت چنین 
کاری را داشته باشد. همچنین اظهار نظرهایی که دربارة ابنیه اعم از مهمانسرا، کاروانسرا، حمام و 
... ارائه داده است، نشان از دانش و اطالعات فراوان او در زمینه ساختمان سازی، معماری و آگاهی 

از کیفیت مصالح ساختمانی و موارد کاربرد آن ها دارد. 
در قسمتی از گزارش چنین آمده: » ... چون مقرر فرموده بودند اگر نواقصی به نظر فدوی بیاید 
به مباشرین دستورالعمل بدهد«، از این عبارت چنین مستفاد می شود که دربار، نویسنده را شخصی 
دارای صالحیت و آگاه به فن معماری و ساخت و ساز می دانسته که چنین اختیاری را به او تفویض 
کرده که هر جا نقصی در کار مالحظه کرد دستور اصالح آن را صادر کند و بی شک دستورات او 
نیز الزم االجرا بوده است. همچنین نظراتی که دربارة سنگ ها و معادن، تزئینات و آئینه کاری های 
صحن حرم حضرت معصومه )س( و نقشه کاروانسراها داده این ادعا که وی شخص حاج ابوالحسن 

معمارباشی بوده است را تقویت می کند.

بازخوانی متن گزارش
روز پنجشنبه سّیم شهر ذی حجه الحرام اول آفتاب وارد مهمان خانه کهریزک شد. این مهمان خانه 
را خیلی کثیف و وضع آن را غیر ترتیب دید. طاق های سقف اطاق ها و طویله ها که همه خشتی 
است، اغلب شکست برداشته و خراب است. آب انبار وسط مهمان خانه طرف شمال آن طاقش 
خراب و هیچ آب ندارد. همین قدر از طاق آب انبار که خراب و مشرف به انهدام است عصر روز 
آقا حسین،  بود.  تمیز  این مهمان خانه خیلی نظیف و  وارد مهمان خانه حسن آباد گردید.  مزبور 
برادر زاده آقا باقر، خیلی مواظب و مراقب انتظام این مهمان خانه است. سقف جلِو ایوان های اطاق 
و سقف خود طویله ها خراب و شکسته است. اگرچه بعضی تعمیرات جزئیه را نموده اند، لکن اگر 
توجه نشود خرابی کلی دست خواهد داد. پشت بام ها هیچ اندود ندارد؛ مثل تل خاکی می ماند. آب 

ــال  ــی در س ــن معامرباش ــاج ابوالحس 1. ح

ــت  ــر دس ــدا زی ــد. وی ابت ــد ش 1۲۴۵ متول

در  اعتامد الســلطنه  محمد حســن خان 

کاخ هــای ســلطنتی تهــران کار می کــرد از 

آنجــا کــه دارای اســتعدادی در معــامری 

واقــع  دربــار  مورد توجــه  بــود،  هــر  و 

گردیــد )اعتامد الســلطنه، 1۳۵۰، ص۶۳۲(. 

از ســال 1۲۹1تــا ســال 1۳۰۵ کــه ســال 

درگذشــت اوســت در دربــار نارصالدیــن 

شــاه کار می کــرد و بــا تالش هــای میــرزا 

وزیــر  امین الســلطان  ابراهیم خــان 

دربــار منصــب معامرباشــی گری و لقــب 

صنیع امللکــی گرفــت. وی از جملــه معامرانی 

ــژه در  ــر به وی ــده های اخی ــه در س ــت ک اس

ــی  ــی و فرنگ ــارص معــامری ایران ــق عن تلفی

نقــش مهمــی داشــته و بناهایــی چــون تاالر 

آئینــه و رسدرهــا و حوض خانه هــای کاخ 

ــیخ الحکامیی،  ــت )ش ــار اوس ــتان از آث گلس

1۳۸1، ص۲۵(. همچنیــن طــرح معــامری 

مربــوط  و حوض خانه هــای  ســالم  تــاالر 

ــدرون و  ــه آن توســط وی ســاخته شــد. ان ب

ــن شــاه توســط  ــد نارصالدی ــه جدی حرم خان

ــر،  ــا انجــام شــد )املآث حاجــی ابوالحســن بن

1۳۸۴، ص۶۵(. معامر باشــی یکی از مســاجد 

ســاخته خــود واقــع در محلــه امامــزاده 

یحیــای تهــران و همــه اســباب و اشــیای 

موجــود در آن را وقــف طــالب و محصلیــن 

رونوشــت های  کــه  منــود  دینــی  علــوم 

ــه مدرســه مــروی  ــه آن در کتابخان وقف نام

و بایگانــی مرکــزی ســازمان اوقــاف و امــور 

خیریــه موجــود اســت )شــیخ الحکامیی، 

1۳۸1، ص۲۴(. ایــن مســجد و مدرســه هامن 

اســت کــه بعدهــا به صنیعیــه معروف شــد. 

حاج ابوالحســن معامر باشــی در ســال 1۳۰۵ 

بــر اثــر ابتــالی بــه بیــامری حصبه درگذشــت 

ص۵۵۸(.  ،1۳۵۰ )اعتامد الســلطنه، 
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این مهمان خانه حاال از حسن آباد می آید و فراوان است. هر وقت هم آب کم داشته باشند از قلعه نو 
به قدر ضرورت آب می آورند. نرخ این منزل هم ارزان و فراوان می باشد.

دو پل جنبین حسن آباد شکسته و خراب است. صبح جمعه چهارم ]ذی الحجه[ وارد مهمان خانه 
قلعه محمد علیخان شد. این مهمان خانه خیلی خراب و ویران شده است. اطاق ها و طویله ها همه 
شکسته و طاق ها ریخته است که هیچ اقامت در این مهمان خانه محل اطمینان نیست. همه این 
مهمان خانه یک اطاق مسقف داشت که آن هم محل تزلزل و وحشت بود. آب انبار آنجا هیچ آب 
نگاه نمی دارد. آب را از قلعه محمد علی خان که باالی مهمان خانه است می آورند. محمد رضای 
مستأجر آنجا همه جور جنس دارد و به قیمت عادله می فروشد. این مهمان خانه به گمان فدوی در 
این زمستان بالمره منهدم خواهد شد. عصر جمعه چهارم وارد کوشک نصرت شد. از حیث آب و هوا 
خیلی با صفاست. بهتر از مهمان خانه های دیگر است. لکن بعضی تعمیرات الزمه از قبیل کاهگل 
و غیره می خواهدکه ناچار بر حسب ضرورت باید بشود. در وسط این مهمان خانه آب انبار ندارد، 
منحصر است به حوض بزرگ که جلو مهمان خانه است؛ لکن از اطراف حوض آب نشر می کند 
و بیرون می رود. خیلی اهمیت دارد که مقرر فرمایند با سنگ و آهک اطراف حوض را مستحکم 
نمایند. اگر هم مقرر شود آب انباری در وسط مهمان خانه بسازند، خیلی اسباب رفاهیت عابرین 

خواهد بود و همیشه آب سرد و گوارا خواهند داشت. 
آب این مهمان خانه که از چشمه است االن قریب یک چارک می شود. آب دریاچة کویر هم 
نسبت به سابق کمتر شده است. از مهمان خانه تا کنار دریاچه از یک فرسخ و نیم الی دو فرسخ 
می شود. تمام اطراف این دریاچه تخمیناً شانزده فرسخ الی بیست فرسخ است. صبح شنبه پنجم 
وارد منظریه شد. این مهمان خانه هم بالنسبه بهتر از مهمان خانه های۱ دیگر است. ولی بعضی 
تعمیرات الزمه دارد. آب منظریه هم خوب است امسال را بهتر از سنه ماضیه دیدم با اینکه چند 
حلقه چاه هم حفر شده، لکن آن طوری که باید آب زیاد باشد هنوز نشده است کاروانسرای جدید البناء 
جناب اجل عالی را به دقت مالحظه نمود، اطراف و حجرات همه بنا را دید وضع کاروانسرا و بنای 
آنجا خوب و مستحکم است. بنائی های عمده آنجا شده است. حجرات صحن کاروانسرا همه تمام 
و زوار سکنی نموده اند خیلی تمیز و پاکیزه بود. سه طرف جنوب و شمال و مشرق کاروانسرا پشت 
حجرات آن طویله های2 بزرگ بنا شده است که همه مسقف و بار انداز دارد. دو طویله طرف شمال 
و جنوب هر یک شصت ذرع طول و چهار ذرع دارد و طویله رو به مشرق طول چهل و پنج ذرع 
و عرض آن چهار ذرع است. دو خلوت در دو زاویه علیای ملزومات و حوض و هشتی در وسط 
بود. تمام اطاق ها پوشیده شده و خلوت تمام است. بعضی نازک کاری داشت که مشغول بودند. 
خلوت طرف یسری شش چشمه لوئین خانه۳ و راه پله و اطاق برج و دو باب طاق نما دارد و در وسط 
نیز حوض هشتی است و این خلوت هم تمام است. جزئی ناتمام از قبیل بند کشی و نصب سنگ 

ــای آمــده  ــه صــورت خانه 1. در مــن ب

اســت.

۲. درمــن بــه صــورت طویلهــای آمــده 

اســت.

ــن یافــت  ــرای کلمــه لوئی ــی ب ۳. معنای

نشــد.
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حوض و فرش۱ اطاق و حیات خلوت داشت که تأکید کردم زودتر تمام نمایند. حجرات کاروانسرا 
و داالن همه مسقف و دربان ها نصب شده که زوار سکنی داشتند، عجالتاً تمام اطاق ها و ایوان ها 
پوشیده و بند کشی شده و کف اطاق ها را هم فروش نموده اند، ناوه کش زیاد مشغول ریختن شفته 
و همچنین بنا و عمله مشغول اصالح بعضی ناتمامی های اطاق ها از قبیل بند کشی بیرون هره2 
دور پشت بام های علیا و سفلی و غیره بودند و هره دور پشت بام ها و شفته ریزی پشت بام طویله و 

غیره را تازه دست گرفته اند. 
سمت خارج کاروانسرا که جلو خان است، طرف مشرق دوازده باب اطاق دایره دارد که جلو 
هر اطاقی یک ایوان است. به عالوه دو باب برج در  زوایا ساخته شده و دو طویله در جنبین است 
که هر طویله نه چشمه می خورد و راه این دو طویله از همین جلو خان و خارج از صحن کاروانسرا 
می باشد که حقیقتاً تصرف خوبی شده است. طرف شمال جلو خان قهوه خانه و دکه بقالی است که 
تمام و دایره می باشد و طرف جنوب جلو خان نیز مسجد و چهار باب دکاکین ساخته اند. این بنای 
جلو خان نیز تمام است سر در کاروانسرا زبره چینی شده است و مشغول تراشیدن سنگ برای هزاره 
جلو و زیر جرز ورودی سکوها هستند. کاشی کار هم مشغول تراشیدن و نصب کردن کاشی سر 
در و پشت و بغل جرزها و کتیبه جلو بود. به استاد محمدعلی معمار تأکید کردم خیلی اهتمام در 
اتمام این کارها نماید. در بیرون کاروانسرا آب انبار بزرگ فلکه بنا کرده است که دهنة آن چهارده 
ذرع است و به ذرع مضروبی قریب یکصد و شصت ذرع می شود. الکن فقط همان گود آب انبار 
است که سابقاً حفر شده و آب هم ندارد و خیال استاد محمد علی معمار بر این است این آب انبار 
را مسقف نموده، کاله فرنگی بسازد که دارای چند باب اطاق تحتانی و فوقانی باشد و ستون های 
سنگی نصب نماید که خلوت سرپوشیده بشود. درب های اطاق این خلوت از طرف صحرا هم باز 
باشد. این کاله فرنگی بسیارخوب و ممتاز می شود و جای مخصوصی است برای اشخاص محترم 
که هر  وقت سکنی نمایند، از حیثیت منزل از همه چیز مستغنی خواهد بود چون مقرر فرموده 
بودند اگر نواقصی به نظر فدوی بیاید به مباشرین دستورالعمل بدهد. نواقصی که در منظریه به نظر 
آمد این است که معروض میدارد اواًل در وسط کاروانسرا استاد محمد علی معمار سکوی بزرگی بنا 
کرده است. خیال او این بود فقط سکو باشد. فدوی به او گفتم زیر این سکو را دو ذرع خوب است 
گود نمایید که آب انبار باشد. اگرچه در بیرون بنای آب انبار خواهد شد الکن آن یک انبار بیرون 
کفایت نخواهد کرد و کاروانسرای به این بزرگی یک آب انبار در صحن آن الزم است زیرا که 
غالب زوار که در حجرات منزل دارند بخواهند برای آب بیرون بیایند اسباب زحمت است. خاصه 
آب منظریه هم کم است البته دو آب انبار باشد خیلی مفید و اسباب راحت مردم است. ثانیاً در وسط 
صحن کاروانسرای مزبور از طرف شمال و جنوب هر طرفی یک اطاق بزرگ و جنبین آن چهار 
اطاق قهوه خانه و غیره بنا شده است و جلو آن را ایوانی کرده اندکه روی آن ایوان باز می باشد. این 

1. قرنیــز بــاالی دیــوار، لبــه پنجــره، 

دیــوار  ماننــد  طاقچــه  برآمدگــی 

ص۲۳۴۹۵(.  ،1۳۷۷ )دهخــدا، 

۲. در مقابــل نرمــه، مصالــح ســاختامنی 

درشــت و ســخت )دهخــدا، 1۳۷۷، ج۸، 

ص1۲۶۷۵(.
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دو ایوان الزم است پوشیده باشد. چنانچه مقرر شود در دو طرف جنوب و شمال و جلوی هر ایوان 
دو ستون سنگی نصب کنند و روی آن را هم بپوشانند، هم بر فضای کاروانسرا می افزاید و هم 
زوار از گرما و سرما همیشه محفوظ خواهند بود. به خود استاد محمد علی معمار همین تفصیل را 

گفتم و خیلی تصدیق داشت موقوف به فرمایش و امر جناب مستطاب اجل عالی است.
ثالثاً، سه طرف شمالی و جنوبی و مغربی به بیرون کاروانسرا اگر مقرر شود سکو بگذارند 
هم وسعتی برای زوار و عابرین که منزل می نمایند خواهد بود و هم پی دیوار کاروانسرا از برف و 
باران محفوظ می ماند. حاال دیوار مستقیمی است. این سکوها هم سقف الزم ندارد. قبل از بنای 
آبادی این کاروانسرا همیشه زوار در صحرا سرگردان بودند. حاال خیلی اسباب رفاهیت و دعاگویی 
شده است. لکن کثرت زوار نوعی می شود که بعضی روزها زوار بی جا می مانند. این سکو برای 
پیاده ها و غیره خیلی افاقه خواهد داشت. این سه فقره نواقص موقوف به امر و رأی جناب مستطاب 

اجل عالی است.
نواقص جزئیه دیگر که بود مثل بعضی درب حجرات رو به مشرق صحن کاروانسراکه شکاف 
به هم رسانیده و بعضی جزئیات دیگر را به استاد محمد علی معمار دستورالعمل داد که اصالح 
نمایند. عصر شنبه پنجم مخصوصاً سر پل رفته )که قرینه پل دالک است(. شب را هم سرپل 
ماند و به دقت هر چه تمام سرپل را مالحظه کرد این پل مشتمل بر پنج چشمه است. سه چشمه 
طاق آن زده شده است. دو طاق دیگر باقی است. هر چه تصور فرمایند بنای این پل مستحکم 
است. این پنج چشمه یک دهنه آن بزرگ که عرض آن نه ذرع است. چهار چشمه جنبین آن هر 
دهنه هفت ذرع عرض دارد. سوای عرض پی ها که شش پی هم تخمیناً سی ذرع می شود، از کف 
چشمه ها الی دو ذرع از سه ذرع و دو ذرع و نیم و یک ذرع و کمتر قطر یکپارچه می شود. روزی 
که فدوی سر پل بود، به اصطالح بناها مشغول ریختن گچ خاک دوغاب سرچشمه های پل بودند 
و همچنین فرش کف دهنه های پل که به ذرع مضروبی ششصد ذرع می شود، همه از سنگ های 
قطور خوب مفروش شده است. در شفته ریزی و آهک و آجر هیچ مضایقه ندارند. سده جنبین 
دو طرف پل و نیز سده متصل به دو طرف پایه پل را مشغول چیدن سنگ آجر بودند و تمام آب 
رودخانه را از یک چشمه جاری کرده بودند که در کمال استحکام و استیال آب جریان داشت. 
از قرار تقریر آقا باقر، تا آخر محرم الحرام این پل تمام می شود که عبور و مرور کنند. سنگ های 
این معدن منظریه که در این پل نصب شده است خیلی خیلی مستحکم و سنگ خوبی است. 
دست انداز های باالی پل همه را سنگ فلکه تراشیده حاضر است و میل ها که باید روی دست انداز 
نصب شود دو ذرع طول دارد و در کمال امتیاز است. لکن هنوز اقدامی به دست انداز نشده است. 

بعد از اتمام سایر کارها اقدام به نصب آن خواهد شد.
هنگام مراجعت از قم سر پل شور هم رفته، وضع و اندازه و ترتیب دهنه و چشم های این 
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پل مثل پل نزدیکی قم است که عرض شد تمام پنج طاق چشمه های این پل زده شده و کف 
پل نیز سنگ فرش شده. تیزه طاق های پل، کاًل چهار آجر است. سنگ هایی که به این پل نصب 
شده است، دو جور است: از معدن منظریه و کوه مره آورده اند. آنچه متعلق به کوه مره است خیلی 
نرم و به استحکام معدن منظریه نیست. سنگ ها از دو ذرع و یک ذرع و نیم و سه چارک و نیم 
ذرع طول عرض دارد و قطر نیز یک چارک است. چیزی که از کار این پل باقی است و مشغول 

ساختن بودند به موجب تفصیل ذیل است:
دفعه

سه سده پل و پشت بغل های طاق تا تیزه آب بر
دفعه

دست اندازها و میل روی دست انداز که سنگ فلکه است و قدر بیشتر آنهم تراشیده و حاضر 
بوده است
دفعه

دنباله سازی دست انداز دو طرف پل که یک طرف آن چون خیلی گود است خیلی کار و 
زحمت دارد
دفعه

فرش کف باالی پل و بعضی جزئیات دیگر

روز یکشنبه ششم ]ذی الحجه[ وارد ]حرم[ حضرت معصومه شده فردای آن به مهمان خانه 
قم رفتم. خود مهمان خانه پاک و تمیز بود لکن پی دیوارها و سقف اطاق های تحتانی و فوقانی 
و طاق های طویله غالبا شکست خورده و خورد شده است مخصوصا طاق بعضی از طویله ها که 
محل خطر بود و تعمیرات کلیه الزم دارد. سده قم را از دم پل به باال، مشغول شده بودند نصف 
سده تمام شده است. هر چه سنگ آن ریزش کرده بود، همه را برداشته با آهک ساخته بودند و 
روی آن را هم کاهگل آهکی مالیده اند. نصف بیشتر سده -که تقریباً نیم فرسخ عالوه است- 
مانده، از قرار تقریر استاد محمدعلی معمار، چون وجه نرسیده است علت تاخیر برای عدم وصول 

وجه است. آنقدر از سده که ساخته شده بود خوب و محکم است.
این چند روزه که فدوی در قم مقیم بودم آن طرف پل که رو به خاک فرج است چند نفری 
از بنا و عمله مشغول ساختن سده بودند الکن تأکیدی الزم است که مقرر شود بیشتر اهتمام نمایند 

که بقیه سده ساخته شود و ساختن این سده از جمله فرایض بود.
صحن جدید که از حد تعریف مستغنی است تاالر آیینه و دارالحفاظ آن را به دقت دیدم؛ بهتر 
از این آیینه کاری تصور نمی توان کرد. فدوی غالب اماکن مشرفه را زیارت کرده هیچ جا با این 
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سلیقه و خوبی آیینه کاری نشده است و ندیده ام و ایوان آیینه کاری همه چیزش تمام است مگر 
بعضی سنگ کف ایوان و بعضی سنگ هزاره آن که مشغول بودند و سنگش حاضر بوده است. 
بنا هم مشغول کاشی کاری سر دِر طرف شرقی بوده و بعضی جزئیات دیگر را هم مشغول بودند. 
مناره هم مشغول پی کندن بودند که به آب برسانند، پر کرده، شفته ریزی نمایند. کاشی کار هم 

مشغول نصب کاشی بود. 
همه بنایی با سلیقه و امتیاز بوده است. منقصتی در کارهای صحن که حاال مشغول بودند 
به نظر فدوی نیامد. اصل وضع و ترتیب صحن مبارک که از نظر انور جناب اجل عالی گذشته و 

بهترین بنایی است که در هر یک از اماکن متبرکه شده ]است[.
در مراجعت از قم صبح سه شنبه پانزدهم وارد منزل علی آباد شدم. تماماً روز را در علی آباد 
توقف نمودم بنایی ها و کارهایی که شده است و می شود با دقت نظر مالحظه نمود. وضع علی آباد 
و فضا و صفا و کاروانسرای آنجا که از نظر مبارک گذشته است ]و[ کارهایی که میرزا حسینعلی 

بنا نموده است، فرداً فرد دیدم. 
اواًل حمام مردانه و زنانه که بناکرده است خیلی محل تعریف است. حمام مردانه که تمام 
و گرم بود همه چیزش از حد توصیف گذشته است. در گرم خانه، چهار ستون سنگی نصب کرده 
است که خیلی ممتاز و هزار۱ آن از سنگ معدن آنجا و در کمال نرمی و حجاری آن خیلی خوب 
شده است. خزانه بزرگ خوبی دارد و سطح گرم خانه خیلی وسیع و شاه نشین با فضایی بنا شده 
که جلو شاه نشین حوض بیضه که مشتمل بر سه قطعه سنگ است، نصب شده و خیلی حوض 
تعریفی است. نیمکتی از سنگ محجر در شاه نشین گرم خانه گذاشته اند که یک ذرع و سه چارک 
طول و یک ذرع و نیم عرض که مرکب از چهار قطعه سنگ است به این معنی که سطح نیمکت 
دو قطعه سنگ و پایه های آن نیز دو قطعه سنگ است. این نیمکت دیدنی است. همه چیز این 
حمام ممتاز است سربینه2 آن هم هشت ستون سنگی و حوض وسیعی در وسط دارد که االن حمام 
مردانه گرم است و غالب زوار می روند مخصوصاً جناب مجتهد تبریز که امروز به این منزل وارد 
شده بودند، به حمام رفته بودند. در مراجعت ایشان را که مالقات کردم تعریف زیاد از کلیه این 

بنا، خاصه حمام نمودند. 
قهوه خانه]ای[ جنب حمام ساخته شده که اطاق های اطراف آن مسقف و زوار منزل داشتند؛ 
لکن ناتمامی دارد، چون کاروانسرا جا نبود آنجا هم منزل کرده بودند و سقف طاق خود قهوه خانه 
که در وسط این اطاق ها واقع است باقی مانده مصالح آن را حاضر کرده اند این روزها مشغول 
خواهند شد. بسیار خوب جایی شده است. به قدر دو ذرع از سنگ جلِو قهوه خانه هم نصب شده 
است که از همین سنگ معدن علی آباد خیلی نرم و خوش حجاری و به اندازه است. باغ قدیم که 
مشجر است در قطعه پایین باغ مزبور آب نشر و از زمین جوشیده بود. میرزا حسینعلی اطراف قلعه 

1. ازاره یا ایزار؛ حصه پایین دیوار 

)دهخدا، 1۳۷۷، ج۸، ص۲۳۴۶۷(.

۲. رسبنه. جامه کن. رخت کن حامم. 

مسلخ. محوطه بیرون حامم که دخل 

و جامه های حامم رفتگان بدانجاست. 

)دهخدا، 1۳۷۷(
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پایین و خیابان های متصله  آن را زه کش نموده که عمق آن از سه ذرع الی یک ذرع بود و آب را 
بخوبی از قطعات جذب نموده از کنار باغ بیرون می رود و مشغول سنگ چین روی این زه کش ها 
بودند قطعه باغ جدید که باالی کارونسرا است یکصد ذرع طول و پنجاه ذرع عرض دارد وضع و 
خیابان های باغ خوب و وسیع است؛ لکن اشجار مغروسه آن همه خشک شده است مگر قدری 
درخت های زبان گنجشک باقی است. ان شااهلل تعالی در فصل قوس مقرر خواهند فرمود اشجار 
بکارند. باغ خوبی ان شااهلل خواهد شد. و در نزدیکی همین باغ بنای آسیایی شده است که از ارتفاع 
تنوره آن یک ذرع باقی مانده است و سنگ آسیا و سایر ملزومات آن موجود بود و مشغول ساختن 
حیاط آسیا بودند. چرخ چوبی آسیا هم مذکور داشتند در منظریه حاضر است و می آورند. عمله و بنا 

مشغول ناتمامی کارهای آسیا بودند. 
این سده قریب ده ذرع  سده که برای منع سیل ساخته شده است به دقت دیدم. طول 

سنگ چین نموده اند. 
معدن سنگ علی آباد را هم رفتم خیلی نزدیک و معدن ممتاز خوبی است حتی زمانی که 
فدوی در معدن بودم چند چال که گود کرده بودند دادم آتش زدند چند قطعه سنگ بزرگ را 
شکست و پراند. خیلی معدن قابل و الیق توجه است. سنگهای نرم خوبی دارد که میرزا حسینعلی 
سرغلیان و گلدان و فنجان قهوه خوری و غیره داده بود ساخته و حجاری کرده اند که خیلی ممتاز 
بود در این معدن همه جور سنگ، یعنی به هر عرض و طول، ممکن است بیرون آورد. حتی 
سنگ بیست ذرع و بیست و پنج ذرع می شود درآورد و حجاری کرد. به کاروانسرای سنگی نزدیک 
علی آباد خود فدوی نرفتم؛ لکن موافق تقریر میرزا حسینعلی چند خانوار رعیت برده سکنی داده 
مشغول کشت و زرع هستند و بنای خانه های۱ رعیتی نموده که االن عمله مشغول کار هستند. 
الحق میرزا حسینعلی الزمه مراقبت در بناهای جدیده علی آباد کرده در کمال استحکام است 
نواقصی که این منزل دارد یک باب مسجد و یک یخچال است که خیلی ضرورت دارد چنانچه 

مقرر فرمایند ساخته شود آن وقت همه چیز این منزل منقصتی ندارد و تکمیل خواهد شد.
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