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Abstract:
Purpose: Aims to investigate water resource management in the City of Qom during
the Qajarid Period (1798-1925). After the invasion of Afghans which led to the fall of
Safavids, Qom was hit hard. The city faced destruction and loss of population. After
that, until the rise of the Qajarids, the city suffered many civil conflicts. With the establishment of the new rulers, tax incomes were required to preserve law and order. One
important source of tax revenues was controlling the distribution of scarce water resources, including the Qom River and the man-made subterranean water canals called
Kanats. This paper looks into the measures taken by governors and other social groups
to organize and manage the water resources of the city.
Method and Research Design: Library and archival resources were examined to collect data.
Findings and Conclusion: Government bureaucrats, tribal chiefs, and the clergy played
key roles in the construction and repair of Kanats. Merchants were instrumental in
undertaking cistern construction and maintenance. Bureaucrats made more efforts to
construct traditional ice holes and public baths. Most of the undertakings to build and
revive water resources continued until the time of Naser al-Din Shah (r. 1846-1896).
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فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :بررسی میزان رونق منابع و ذخایر آب شهر قم در دورۀ حکومت قاجار و همچنین واکاوی نقش
حکومت و طبقات مردمی در احداث ،احیا و کنرتل منابع و ذخایر آب شهر قم است.
روش :مقاله با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع کتابخانهای تنظیم
شده است.
یافتهها و نتیجهگیری :شهر قم در ابتدا آب فراوانی داشت؛ ولی مشکل اهالی آن ،روش درست استفاده
از این آب برای آشامیدن و آبیاری بود .پس از حملۀ افغانها ،شهر قم و همچنین ذخایر آبی آن آسیب
جدی دید و تا سالها به همین وضع باقی ماند .حکومت قاجار با همکاری مردم برای ساماندهی
ذخایر آبی قم دست به کار شد 80 .درصد از آبانبارهای شناسایی شده 67 ،درصد از یخچالها ،و

 54درصد از حاممهای قم در دورۀ قاجار ساخته شدهاند .در ایجاد و احیای قنات بهترتیب سه طبقۀ
دیوانساالری ،اعیان و ارشاف طوایف ،و روحانیون نقش مؤثرتری داشتند و درزمینۀ آبانبار ،طبقۀ
تجار نقش پررنگتری ایفا کردند و در ساخت یخچال و حامم نیز طبقۀ دیوانساالران بیشرتین اهتامم
را داشتند.
ڪلیدواژهها:

شهر قم؛ آب؛ ذخایر آبی؛ دورۀ قاجار.
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مقدمه

آب منبعی حیاتی برای زندگی است و در بعضی از مناطق جهان کمبود آب عاملی محدودکننده
برای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود .در کل جهان ،آب شیرین و سالم درحال
کمیابشدن است و تقاضا برای مدیریت پایدار آن بهسرعت درحالافزایش است و آب
همواره رابطۀ مستقیمی با توسعه داشتهاست .در دورۀ قاجار نیز برنامهریزی و اهتمام خاصی
برای آبادانی شهر قم ازطریق احیاء و کنترل منابع و ذخایر آب انجام شدهاست.
دربارۀ چگونگی ساماندهی منابع آب شهر قم در دورۀ قاجار ،تاکنون پژوهش مستقلی
انجام نشدهاست .پژوهش حاضر ،براساس منابع دستاول ،یعنی اسناد و مدارک دورۀ
قاجار تدوین شدهاست و برای جمعآوری دادهها از نوشتههای مستوفیان قمی دورۀ قاجار
ازجمله کتاب «تاریخ داراالیمان قم» نوشتۀ محمدتقی ارباب ،کتاب «قمنامه» به کوشش
مدرسی طباطبایی و کتاب «تحفه الفاطمیین فی ذکر احوال قم و القمیین» نوشتۀ حسن
قمی (مفلس) و بهویژه از اسناد سیاقیۀ منتشرنشده از مجموعهاسناد کاخ گلستان استفاده
شدهاست .مجموعهاسناد موجود در کاخ گلستان به مجموعۀ ناصری مشهور است که
شامل اسناد سرشماری تمام مناطق کشور در زمان ناصرالدینشاه است .جلد اول این
مجموعهاسناد به سرشماری شهر قم مربوط است که بخشهایی از آن به کوشش مدرسی
طباطبایی در کتاب «قمنامه» منتشر شده و بخشی دیگر از آن هنوز منتشر نشدهاست؛ در
این پژوهش از این اسناد هم استفاده شدهاست.
هدف محققان از انجام پژوهش ،بررسی میزان رونق منابع و ذخایر آب شهر قم شامل:
رودخانۀ قمرود ،قناتها ،حمامها ،آبانبارها ،یخچالها ،و آسیاها در دورۀ حکومت قاجار
و همچنین واکاوی نقش حکومت و طبقات مردمی در احداث و احیاء و کنترل منابع و
ذخایر آب شهر قم است.
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با روش توصیفی  -تحلیلی و با استفاده
از منابع کتابخانهای و اسنادی انجام شدهاست .در این راستا ،ابتدا اهمیت آب در ساختار
شهری قم از آغاز تا پیشاز حکومت قاجار بررسی شد سپس نقش حکومت قاجار و
طبقات مردمی در ساماندهی منابع و ذخایر آب شهر قم واکاوی شد.
پرسشهایی که محققان این پژوهش درصدد پاسخ به آن هستند عبارتاند از:
 .1ساماندهی منابع و ذخایر آب قم در دورۀ حکومت قاجار چگونه بود؟
 .2چه مقدار از منابع و ذخایر آب قم به دورههای قبلاز قاجار مربوط است؟
 .3حکومت و طبقات مردمی در دورۀ قاجار هرکدام چهاندازه در احداث ،احیاء و
کنترل منابع و ذخایر آب سهم داشتند؟
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اهمیت آب در ساختار شهری قم (از ورود اسالم تا پیدایش حکومت قاجار)

بهطورکلی نام شهر قم و ساختار شهری آن با مسئلۀ آب پیوند خوردهاست .در کتاب
«تاریخ قم» نوشتهشده در قرن چهارم آمدهاست :قم جای جمعشدن آبها بود و اعراب
جمعشدن آب را قم گویند (قمی ،1388 ،ص .)32بااینحال پیشاز ورود اعراب اشعری،
ساکنان قم بهدلیل کمآبی فقط جو ،زیره و زعفران کشت میکردند و سبزیجات نیز
بهعلت کمآبی کشت نمیشد (قمی ،1388 ،ص .)69بهنظر میرسد که قم تا پیشاز ورود
اشعریان هنوز جنبۀ شهرنشینی بهخود نگرفته بود و این منطقه محلی برای مرتع زمستانی
احشام دهات اطراف بود .ولی هوای گرم و خشک قم محیطی مناسب برای اعرابی بود که
با هوای کوهستانی سنخیتی نداشتند (صدر ،1364 ،ص .)419با ورود اعراب ،مسئلۀ ذخیرۀ
اصولی آب هم اهمیتی اساسی پیدا کرد .درواقع از ابتدا آب در این منطقه وجود داشت،
ولی مشکل مردم ساکن در قم روش صحیح استفاده از آب برای آشامیدن و کشاورزی بود.
با ورود اعراب اشعری ،قم به شهر جدید اسالمی-عربی تبدیل شد (ابودلف خزرجی،
 ،1354ص .)71اعراب اشعری از همان ابتدا قصد داشتند تأمین آب منطقۀ سکونت خودشان
را بهبود بخشند ،به آن جهت که احتماالً عالوهبر کشاورزی ،آب بیشتری برای خانه و کاشانۀ
خود نیز الزم داشتند ،بهویژه هنگامیکه آب رودخانۀ قمرود قطع میشد (Drechsler, 1999,
 .)p85اهالی منطقۀ تیمره و انار که در جنوب شهر قم (یعنی باالدست رودخانۀ قمرود) بودند
با ایجاد سدهایی جلوی ورود آب رودخانۀ قمرود به قم را میبستند (قمی ،1388 ،ص )69و
این وضعیت برای اعراب اشعری قابلتحمل نبود و درنهایت به درگیری اعراب با آنها منجر
شد .با حمالت اعراب سدهای ایجادشدۀ ساکنان انار و تیمره کام ً
ال خراب شد و آبهای
موجود در آنها بهجانب قم روان شد و بههمیندلیل کشتزارهای منطقۀ انار و تیمره رو به
خشکی رفت .بنابراین ساکنان بومی ناچار به توافق شدند که دو دانگ از آن آب برای اهالی
قم و چهار دانگ برای اهالی تیمره و انار باشد (قمی ،1388 ،ص.)70
یکی دیگر از اقدامات اعراب اشعری برای بهبود وضع آب و آبیاری ایجاد قنات
بود .در زمان ساسانیان قناتهای فراوانی در شهر وجود داشته بود که در طول زمان
بهدلیل عدم نگهداری ازبین رفته بود ( .)Drechsler, 1999, p88بهدلیل ویرانی قناتها ،آب در
منطقۀ قم بسیار کمیاب و باارزش شده بود بهنحویکه باعث نابودی کشاورزی در منطقه
شده بود .با ورود اشعریان به قم بیست رشتۀ قنات احیا شد (قمی ،1388 ،ص .)59آب
این قناتها بسیار خنک و گوارا بود (ابودلف خزرجی ،1354 ،ص .)71ولی بار دیگر تا
پیشاز برآمدن حکومت آلبویه شبکۀ آبیاری مختل شد تا اینکه حکمران قم -احمدبنعلی
مرورودی -در زمان حکومت آلبویه کانالهای مخروبه را بازسازی کرد و آب را تا بازار
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قم در مرکز شهر هدایت کرد (قمی ،1388 ،ص .)62پس از رفتن مرورودی از قم ،بار
دیگر آبکشی از قناتها مختل شد .کمبود آب در قم مطابق کتاب «تاریخ قم» اثر حسن
قمی تا سال 371ق (981م) طول کشید؛ تا اینکه به دستور مؤیدالدوله -از شاهزادگان
آلبویه -و همت حکمران قم –ابنالعباس احمدبنعلی شادی -سه قنات از بیست قنات
دوران اشعریان بازسازی شد (قمی ،1388 ،ص  )62و مردم شهر آبرسانی از قناتها
به باغها را با دوالب 1انجام میدادند (ابنحوقل ،1366 ،ص .)113دربارۀ وضعیت منابع
آب شهر قم در دورۀ سلجوقیان اطالعی در دست نیست و تنها میتوان گفت که چندین
بار در کشمکش شاهزادگان سلجوقی ،به قم حمله شد و پسازآن با حملۀ مغوالن شبکۀ
آبرسانی شهر ویران شد؛ بهطوریکه مالیات دیوانی شهر  54فرسنگی قم بهعلت ویرانی
چهار تومان شد درحالیکه شهر  30فرسنگی همدان  13تومان مالیات داشت (مستوفی،
 ،1381صص  .)117-98بااینکه در جریان حملۀ مغوالن ،قناتها ویران شد ،ولی مشکل
و خطر جدیتر ،عدم نگهداری و الیروبی قناتها بود چون اگر قناتها دراثر حمله هم
ویران نمیشدند ،با عدم مراقبت غیرقابل بهرهبرداری میشدند .در دورۀ ایلخانیان مردم قم
از آب آشامیدنی چاههایی استفاده میکردند که در میان خانهها حفر کرده بودند .در زمستان
آب را از رودخانه به این چاهها میبستند و در تابستان برای آبیاری باغهای آن والیت از
آب سرد این چاهها استفاده میکردند (قزوینی ،1373 ،ص )514هرچند این آب اندکی
شوری داشت (مستوفی ،1381 ،ص .)110شهر قم همواره با مشکل کمآبی مواجه بود،
بااینحال کشتزارهایی وسیع و باغهایی فراوان داشت (مدرسی طباطبایی ،1355 ،ص.)29
قم بههنگام سلطنت شاهعباس صفوی نیز شهری آباد و حاصلخیز بود (فیگوئروا،1363 ،
ص)250؛ بااینحال نسبت به گذشتههای دورتر کوچکتر شده بود .اولئاریوس شهر را
اینگونه توصیف کرده بود« :در شهر و بیرون آن باغهای بسیاری دیده میشد .غیرازاین،
در حومۀ شهر [نیز] کشتزارهای بسیار وجود داشت که در آن غالت و پنبه کشت میشد»
(اولئاریوس ،1363 ،صص .)163-162

نقش حکومت قاجار و مردم در ساماندهی منابع و ذخایر آب قم

‹ .1دولآب› :چرخ چاه؛ چرخ چوبی با دول
و ریسامن که با آن آب از چاه میکشند.
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پس از بررسی اجمالی اهمیت آب در ساختار شهر قم از ورود اسالم تا پیدایش دورۀ قاجار
این مقاله به دنبال واکاوی نقش حکومت قاجار و طبقات مردم در ساماندهی منابع و ذخایر
آب شهر قم است .برای پاسخ به پرسشهای پژوهش و بررسی نظاممند مباحث ،منابع
آب قم (رودخانۀ قم ،قنوات ،آبانبارها ،یخچالها ،و حمامها) بهترتیب بررسی میشوند
و نحوۀ ساماندهی آنها مشخص میشود.
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رودخانۀ قم

رودخانۀ قم ،در دوران پیشاز اسالم ،در مسیری در شرق شهر قم جاری بود و آب آن
بهسوی سراجه ،در شمال شرقی میرفت .سپس با گذشت سالها این مسیر تغییر کرد
و ازجانب غرب شهر جریان یافت و آب آن بهجانب قریۀ قمرود روانه شد و پسازآن
تغییر نکرد (مدرسی طباطبایی ،1364 ،ص .)17آب موردنیاز ساکنان شهر قم از همین
رودخانه تأمین میشد که به اناربار معروف است .این رودخانه با نامهایی مانند گلافشان،
لعلور ،لعلبار ،و قدیمرود نیز معروف بود .آب این رودخانه شیرین بود ،ولی با ورود
به خاک قم شور میشد .مزارع و باغهای اطراف شهر قم نیز در دورۀ قاجار از رودخانۀ
اناربار مشروب میشد ،ولی تا قبلاز حکومت ناصری -بهاینعلت که معموالً زمینهای
باالدست رودخانه ازلحاظ استفاده از آب بر زمینهای پاییندست حق تقدم داشت و در
باالدستها مزارع و نهرهای جدید بسیار احداث کرده بودند -در تابستان آب شهر قم
بهکلی قطع میشد .بهاینعلت باغهای قم بیمنفعت میشد و غیر از انار و انجیر -که آب
کمتری میخواستند -محصولی دیگر نداشت؛ ولی از اوایل حکومت ناصرالدینشاه قرار
شد که در اوقات کمآبی ،آب رودخانه شش روز به مزارع و باغهای داخل قم بیاید و پنج
روز مزارع جدید کنار رودخانه ببرند .بدینترتیب باغهای داخل شهر قم دارای میوههای
سیب و زردآلو و قیسی شد (مدرسی طباطبایی ،1364 ،ص90؛ آوری و دیگران،1384 ،
1
ص .)452بهغیراز باغها ،آب رودخانۀ قم برای مصرف داخل شهر به هزار خروار آب
تقسیم شد و طبق این تقسیم ماهی دو مرتبه محالت شهر از این آب مشروب میشدند.
2
الزمۀ تقسیم آب عادالنه و باصرفه ،وجود برخی مأموران دولتی به نام میراب و جوبپا
و کدخدای محلی بود که نقش مهمی در تقسیم عادالنۀ آب داشتند (ساکما295-7423 ،؛
مفلس ،1391 ،ج ،2ص.)341
آب باغها و مزارع قم ازطریق  10نهر تأمین میشد که  9نهر آن ،ملک رعیتی و یکی
هم خالصه بود .نهرهای کندهشدهای که آب رودخانه را به مزارع هدایت میکردند ،به
کسانی تعلق داشتند که آنها را کنده بودند و الیروبی و مرمت آنها نیز برعهدۀ مالکان
آنها بود .تقسیم آب جاری در هر نهری با سد یا آببندی انجام میشد که آب را به
سهمهای متعددی تقسیم میکرد (آوری و دیگران ،1384 ،ص .)452یکی از مشکالتی که
حتی تا ده سال اخیر نیز -بهدلیل وجود رودخانه گریبانگیر شهر قم میشد ،سیلهاییوحشتناک بود که یکباره شهر را ویران میکرد .در دورۀ صفویه به فاصلۀ سه سال ،دو
سیل ویرانگر ،یک بار هزار خانه و بار دوم دو هزار خانۀ شهر را ویران کرد (صاحبی،
 ،1384ص .)41به همین علت شاهصفی صفوی ،سدی را بر رودخانۀ قم بنا کرد .بااینحال

 1آب را بـه دوازده قسـمت تقسـیم
میکردنـد و هـر قسـمت آب را یـک نوبت
و هـر نوبت آب را شـش خـروار میگفتند.
 .2شـغلی بـرای رسـاندن سـهم آب بـه
کشـاورزان.
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بعدازآن هم ،سیلهای زیادی در قم اتفاق افتاد؛ هرچند مانند قبل ویرانگر نبود .در دورۀ
قاجار نیز سدهایی بر رودخانه ساخته شد .در سال 1215ق1800/م فتحعلیشاه برای
جلوگیری از ورود آب به حرم حضرت معصومه(س) سدی بر رودخانۀ قم ساخت
(مفتون دنبلی ،1383 ،ص .)134در دورۀ ناصرالدینشاه و مظفرالدینشاه چندبار سیلهای
شدیدی در قم آمد و یک بار چند نقطه از سد رودخانۀ قم را خراب کرد و عمارات
اطراف امامزاده شاهزاده احمد معروف به خاکفرج را با خاک یکسان کرد؛ نصراهللخان
امیرتومان ،حکمران شهر ،در سال 1315ق1897/م بعضی از نقاط سدها را مرمت کرد
(ملکالمورخین ،1386 ،ج ،1ص.)176

قنوات

قنات مجموعهای از چند میله (چاه) و یک یا چند کوره است که با شیبی کمتر از شیب
سطح زمین ،آب موجود در الیۀ آبدار مناطق مرتفعتر زمین را به کمک نیروی ثقل زمین
و بدون مصرف هیچ نوع انرژی به مناطق کمارتفاعتر میرساند؛ بهعبارتدیگر قنات را
میتوان نوعی زهکش زیرزمینی دانست که آب را به سطح زمین میآورد تا به مصرف
آبیاری یا شرب برسد .در شهر قم در نواحی دور از رودخانۀ قمرود معموالً از آب قنات
استفاده میشد .درواقع مزارع و باغهای حومه و همچنین روستاهای جنوبی و غربی تمام ًا
از قنات استفاده میکردند؛ البته در روستاهای کوهستانی از آب چشمه نیز بهره میبردند
(مجموعهاسناد کاخ گلستان ج ،1صص  .)33-31در بیشتر نواحی ،مالک قنات مالک زمین
هم بود؛ ولی در بعضی نواحی مالکیت زمین و آب از هم جدا بود و مالک زمین آب را از
مالک قنات میخرید .آب براساس نوبت منظمی توزیع میشد و قطعه زمینهای مختلف،
حقآبۀ معینی از یک قنات داشتند .در چشمههای طبیعی کسی اولویت داشت که اولبار از
آب چشمه برای زمینی آباد استفاده کرده بود (آوری و دیگران ،1384 ،ص.)452
اهالی شهر قم عالوهبر آب رودخانۀ قمرود از دو قنات ناصری و ابوالقاسمی نیز
استفاده میکردند .قنات ناصری را خانبابا (سردار ایروانی) در زمان محمدشاه حفر کرد؛
ولی بهعلت مرگ ،کارش ناتمام ماند .سالها طول کشید و زمانی که ناصرالدینشاه به قم
آمد ،میرزا سیدحسین -متولیباشی حرم حضرت معصومه(س) -گزارش کار نیمهتمام
خانبابا را به ناصرالدینشاه ارائه کردَ .درپیِ آن ناصرالدینشاه در سال 1275ق1858/م
سه هزار تومان به میرزاحسنخان گرگانی حکمران قم بابت مخارج این قنات داد .قنات
احیاء شد و ششدانگ این قنات وقف محالت شهر شد (مفلس ،1391 ،ج ،2ص.)340
قنات دیگر مورداستفاده در شهر ،قنات میرزا ابوالقاسمی بود .این قنات را میرزا ابوالقاسم
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اصفهانی در عصر سلطنت فتحعلیشاه -در ایام حکمرانی خود در این والیت -حفر و
چهار دانگ آن را وقف بر چند محلۀ این شهر کرد و بقیه را طبق وقفنامۀ آن :نیمدانگ
برای خانهای گذاشت که در این شهر بنا کرده بود و یک دانگ و نیم را هم ملک یکی از
کدخدایان شهر کرد (مفلس ،1391 ،ج ،2ص.)341
مزارع حومۀ شهر قم عمدت ًا از قناتها مشروب میشدند .این قناتها در زمان حملۀ
افغانها تخریب شدند و پس از حملۀ افغانها –در زمان نادرشاه -نیز بهعلت جنگهای
طاقتفرسای فراوان نادر از دهلی تا بغداد و َدرپیِ آن اخذ مالیاتهای سنگین از مردم،
برای تأمین هزینههای جنگی ،انجام کارهای عمرانی بهدست مردم یا حاکمان شهرها
ناممکن شد .پس از نادرشاه نیز ایران در کشوقوس نبردهای داخلی مدعیان جانشینی
نادرشاه قرارگرفت که دراینمیان چندین بار به شهر قم هم حمله شد .حکومت زندیه
عمدت ًا به آبادانی جنوب کشور توجه داشت و همواره در جنگوگریز زندها با قاجارها
به قم حمله میشد (مفتون دنبلی ،1383 ،ص57؛ اعتضادالسلطنه ،1370 ،ص)36؛ ولی با
ثباتی نسبی که در دورۀ حکومت قاجار -بهعلت کاهش جنگهای داخلی -بهوجود آمد،
توسعۀ شهر قم با ساماندهی منابع و ذخایر آب امکانپذیر شد.
درواقع قاجارها چون بهدنبال منابع مالیاتی بودند ،بازسازی قناتها را تشویق کردند.
اولینبار میرزا زینالعابدین تبریزی در زمان صدارت امیرکبیر ،مالیات قناتها را ممیزی
کرد و چون مالکان از عهدۀ آن برنیامدند ،مجددا ً سی سال بعد میرزا حبیباهلل ممیز،
مالیاتها را تعدیل کرد (مدرسی طباطبایی ،1364 ،ص .)91گفتنی است مالیات زمینی
که از قنات مشروب میشد از زمین مشروب با رودخانه کمتر و نزدیک به یکچهارم
بود (لمبتون ،1362 ،ص .)282بدینترتیب با تشویق دولت و کاهش مالیاتها ،قناتهای
دورۀ صفویه احیاء شدند و با تعمیر این قناتها ،درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا کرد.
در دورۀ قاجار بهویژه از سلطنت فتحعلیشاه تا سلطنت ناصرالدینشاه سرمایهگذاری در
آبیاری و ساخت و مرمت قناتها گسترش یافت (نمودار شمارۀ  .)1بهعلت اینکه در
دورۀ افشار و زند ،مالیاتها سنگین بود و جنگهای داخلی فراوانی رخ میداد ،منابع آب
بهخصوص قناتها صدمه دیدند .در دورۀ قاجار قناتهای جدیدی احداث شد؛ همچنین
افرادی از طبقات مختلف مردم بسیاری از قناتهای مخروبۀ داخل و حومۀ شهر قم را -که
عمدت ًا آب شوری هم داشتند -احیاء کردند .احیاء قنات همچون احداث آن کاری مهم و
پرهزینه بود؛ به این کار مهم در دورۀ قاجار بهخصوص از زمان حکومت فتحعلیشاه تا
ناصرالدینشاه توجه شد (نمودار شمارۀ .)1
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منودار شامرۀ 1
تعداد قناتهای جدید و تعمیری شهر قم
1
و حومه در حکومت پادشاهان قاجار

در پژوهش حاضر ،تعداد  52قنات در اسناد شناسایی شد .در نمودار شمارۀ  ،2درصد
تعمیری و جدیداالحداث بودن قنوات قم در دورۀ قاجار آمدهاست .این نمودار نشان
میدهد که قناتهای فروانی در دورۀ صفویه و پیشازآن ایجاد شده بودند؛ ولی بهعلت
کاهش جمعیت شهری بعداز سقوط صفویه بسیاری از آنها بایر شدند.

منودار شامرۀ 2
درصد تعمیری و جدیداالحداث بودن قنوات
شهر قم و حومۀ آن در دورۀ قاجار

 .1منبـع منودارها و جداول براسـاس «اسـناد
کاخ گلسـتان» و کتـاب «تاریـخ داراالیمان
قـم» و «تحفةالفاطمیین فی ذکـر احوال قم
و القمیین» و دیگر کتب دورۀ قاجار اسـت.

42

همانطورکه در نمودار شمارۀ دو آمدهاست %85 ،از قناتهای نامبردهشده در اسناد
دورۀ قاجار به دورۀ صفویه یا قبلاز صفویه متعلق بودهاند و در دورۀ قاجار فقط احیاء و
تعمیر شدهاند.
در نمودار شمارۀ سه ،طبقۀ بانیان و احیاگران این قنوات آمدهاست.
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منودار شامرۀ 3
احیای قناتهای شهر
طبقۀ بانیان احداث و ِ
قم و حومه در دورۀ قاجار

همانطورکه در نمودار شمارۀ  3آمده ،بیشتر بانیان قناتها منصبهای دولتی داشتند
و یا از رؤسای طوایف و روحانیون بودند که البته از منافع مالی قنات هم بهرهمند میشدند.
درصد اندکی از قناتها وقفی بود (نمودار شمارۀ  .)4برخی از قناتهای وقفی آستانۀ
حضرت معصومه(س) احتماالً از دورۀ صفویه وقف شده بودند و باوجود مخارج سنگین
بازهم تنقیه و الیروبی میشدند (اسناد سیاقیۀ جمع و خرج آستانۀ مقدسۀ حضرت
معصومه(س)1304 ،ق ،صص  .)5-4در دورۀ قاجار برخی از قناتها وقف آب آشامیدنی
ساکنان شهر قم شده بودند؛ ولی بعدها در دورۀ پهلوی آب آنها به مصرف مزارع و باغها
میرسید که این برخالف نیت واقفان بود.

منودار شامرۀ 4
درصد وقفیبودن قنوات موجود
در دورۀ قاجار
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یکی از بناهای مرتبط با قنات ،آسیا (طاحونه) است .هرجا که رودخانه باشد یا آب
قنات پرفشار باشد طاحونه ساخته میشود .بنابر کتاب «تاریخ قم» تعداد طواحین شهر قم
در قرن چهارم  51حجر 1بود (قمی ،1388 ،ص)76؛ که این موضوع نشانه پرآبی آن دوره
است؛ ولی کمآبی و خرابی قنوات باعث شد که تا قبلاز سلطنت ناصرالدینشاه تنها 19
حجر باقی بماند که با افزایش  7حجر در دورۀ ناصری تعداد آن به  26حجر رسید؛ ولی در
یخبندان و قحطی سال 1288ق1871/م برخی از طواحین خراب شد (گرنی و صفتگل،
 ،1378ص )56و تا سال 1295ق1878/م تعداد آن به  20حجر کاهش یافت و تا پایان
دورۀ قاجار  22حجر دایر بود (مفلس ،1391 ،ج  ،2ص .)355درواقع از دورۀ حکومت
مظفرالدینشاه تا سقوط قاجار -نزدیک به  30سال -به ساخت و احیاءِ قنوات و طواحین
توجهی نشد و بهدلیل رشد جمعیت ،مشکالتی را در شهر بهوجود آورد؛ به این شکل
که بیتوجهی به قناتها باعث کمآبی شد و کمآبی قناتها باعث کمکاری طاحونهها و
درنتیجه کمبود آرد و گرانی نان شد.
این مشکالت زمانی بیشتر نمود پیدا میکرد که ز ّوار در فصلهای مهم مذهبی مانند
محرم ،رجب ،شعبان و رمضان برای زیارت به قم میآمدند یا برای زیارت عتبات از شهر قم
عبور میکردند؛ بهطوریکه بهیکباره نزدیک به  150هزار نفر ز ّوار به شهر  30-20هزارنفری
قم در دورۀ قاجار اضافه میشد (روزنامۀ ایران ،1378 ،ج ،5ص .)4048برای مدیریت این انبوه
جمعیت گاهی حاکم قم از ظلالسلطان -حکمران اصفهان -درخواست میکرد که آب بیشتری
از سرچشمۀ رودخانۀ قمرود به سمت قم رها شود (روزنامۀ ایران ،1376 ،ج ،4ص.)3956

آبانبارها

 .1حَ جَ ر :سنگ؛ واحد شامرش آسیا.
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آبانبار یکی از راههای ذخیرۀ آب در فصل سرد برای فصل گرم و کمآب بهویژه در مناطق گرم
و خشک است .در «تاریخ قم» در قرن چهارم ،ذکری از آبانبار در قم نیست .احتماالً قدیمیترین
آبانبار موجود در شهر قم آبانبار پنجهعلی از قرن نهم است و قدیمیترین آبانبار بازمانده از
دورۀ صفویه آبانبار سردار است (قریشی کرین ،1389 ،ص .)270بنابه گفتۀ شاردن مردم قم
برای تهیۀ آب آشامیدنی از آبانبارهای چهل تا پنجاه پلهای استفاده میکردند (شاردن،1350 ،
ج ،3ص .)59در دورۀ قاجار بهغیراز آبانبارهای عمومی شهر ،در خانهها نیز حوضها و
سردابهایی وجود داشت که آب آشامیدنی ساکنان خانهها را در خود جای میدادند .آب این
حوضها با جویهایی از قناتهای اطراف ،یا رودخانۀ میان شهر تأمین میشد .آبگیری از این
نهرها بیشتر در شب انجام میشد ،بهدلیل اینکه شبها آب زالل و عاری از آلودگی بود .وظیفۀ
تقسیمبندی آب در محلهها برعهدۀ جوبپا و یا میراب بود (رحمانی مختار ،1384 ،ص.)124
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مشکلی که همواره آبانبارها و یا سردابها برای ساکنان داشتند ،طغیان آب در سردابها بود
که موجب ویرانی خانهها و بازار و باغها میشد و درخصوص طغیان آن علل متفاوت غیرعلمی
در آن زمان مطرح میشد .افضلالملک وضعیت طبیعی زمین را دلیل اصلی این طغیانها میداند
(افضلالملک ،1384 ،ص  .)83- 79در پژوهش حاضر با بررسی اسناد مرتبط 37 ،آبانبار در
شهر قم در دورۀ قاجار شناسایی شد که آمار آن در جدول شمارۀ ( )1آمدهاست.
ردیف

دوره

تعداد

درصد

1

قبلازصفویه

3

%8

2

صفویه

4

%11

3

قاجار

30

%81

*

جمع

37

%100

جدول شامرۀ 1
تعداد و درصد آبانبارها در
دورههای تاریخی

همانطورکه در جدول شمارۀ ( )1مشاهده میشود ،درصد زیادی از آبانبارها متعلق
به دورۀ قاجار است؛ البته تعداد اسناد باقیمانده از دورۀ قاجار هم که در این تحقیق بررسی
شد بیشتر است و علت آنهم نزدیکتربودن دورۀ قاجار به دورۀ حاضر و همچنین تولید
فراوان سند در این دوره است .مسلم ًا در هر سلسله چند پادشاه حکومت کردهاند ،ولی
اسناد قبلاز دورۀ صفویه ،تاریخ و دورۀ پادشاهی مشخصی ندارد .اسناد دورۀ صفویه به
دورۀ پادشاهی شاهطهماسب و شاهعباس ثانی مربوط است .در دورۀ قاجار همانطورکه در
نمودار شمارۀ ( )5هم مشخص است از دورۀ فتحعلیشاه ساخت آبانبار در شهر شروع
شد و در دورۀ محمدشاه و ناصرالدینشاه گسترش پیدا کرد.

منودار شامرۀ 5

میزان ساخت آبانبار در شهر قم در
دورۀ پادشاهان قاجار

طبقۀ بانیان آبانبار در شهر قم در نمودار شمارۀ ( )۶آمدهاست.
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منودار شامرۀ 6
طبقۀ بانیان آبانبار در شهر قم

1

همانطورکه در نمودار شمارۀ ( )6آمده ،طبقۀ تجار در ساخت آبانبارهای شهر قم
نقش پررنگی داشتهاند .نکتهای که در طبقات بانیان آبانبارها وجود دارد این است که اعیان
و اشراف طوایف هیچ نقشی در ساخت آبانبارها نداشتهاند و تجار که سهم بسیار کمی
در ساخت قنوات داشتهاند ،در ساخت آبانبارها نقش بیشتری داشتهاند .درواقع بهنظر
میرسد که چون قناتها از سازوکارهای روستایی محسوب میشدند رؤسای طوایف -که
ریشۀ ایلی و روستایی داشتند -بیشتر به ایجاد قنات تمایل داشتند و چون آبانبار از ارکان
شهری محسوب میشد تاجران و پیشهوران -که ریشۀ شهری داشتند -بیشتر به ساخت
آبانبار تمایل داشتند.

یخچا لها

 .1دو تـا از آبانبارهـا دو بانـی مشترک
داشـتهاند؛ بنابرایـن تعـداد کل بانیـان 39
نفر اسـت درحالیکه تعداد کل آبانبارها
 37عـدد اسـت.
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آبانبار بنایی برای ذخیرۀ آب است و یخچال چالهای برای نگهداری یخ .یخ در زمستان تهیه
و در فصل گرم استفاده میشد .باتوجهبه گرمای طاقتفرسای شهر قم ،و ورود سیل ز ّوار در
ماههای مذهبی یخ همواره از ضروریات مردم بود و بیتوجهی حکام به این مهم ،شهر را در
وضعیت سختی قرار میداد (ساکما .)295‑7423 ،یخچال عالوهبر نگهداری یخ ،برای حفظ
خوراکیهای مختلف نیز استفاده میشد و در مقایسه با آبانبار درآمد بیشتری برای صاحبش
داشت .دربارۀ پیشینۀ ساخت یخچال در قم ،نمیتوان دقیق صحبت کرد؛ ولی باتوجهبه اینکه
در کتاب «تاریخ قم» از یخچال نامی برده نشده ،احتماالً تاریخ ساخت یخچال در قم مربوط
به بعداز قرن چهارم قمری است .در کتابهای دورۀ قاجار از برخی یخچالها بهعنوان
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یخچالهای قدیمی نام برده شدهاست که احتماالً به دورۀ صفویه و تیموری مربوط باشند .این
یخچالها که  5عدد بودند در زمان قاجار نیز همچنان استفاده میشدند .در دورۀ محمدشاه
و ناصرالدینشاه  8یخچال جدید احداث شد هرچند بعداز قحطی سال 1288ق1871/م دو
یخچال ازبین رفت .بعداز ناصرالدینشاه تا پایان سلسلۀ قاجار -باوجود افزایش جمعیت-
تنها یک یخچال به شهر قم اضافه شد (مجموعهاسناد کاخ گلستان؛ ج ،1ص.)24
ردیف

پادشاه

تعداد

1

آغامحمدخان()1211-1206

0

2

فتحعلیشاه()1250-1211

1

3

محمدشاه()1264-1250

4

4

نارصالدینشاه()1313-1264

4

5

مظفرالدی نشاه()1324-1313

1

6

محمدعلیشاه()1327-1324

0

7

احمدشاه ()1344-1327

0

*

جمع

10

جدول شامرۀ 2

میزان ساخت یخچال جدید در
دورۀ پادشاهان قاجار

در پژوهش حاضر  15یخچال از شهر قم بررسی شده که  10یخچال از دورۀ قاجار
و مابقی از قبلاز قاجار است .نمودار شمارۀ ( )7درصد فراوانی یخچالهای شهر قم را در
دورههای تاریخی نشان می دهد.

منودار شامرۀ 7

درصد فراوانی یخچالهای شهر قم
در دورههای مختلف

باتوجهبه نمودار شمارۀ ( ،)8طبقۀ دیوانساالری بیشترین مشارکت را در ساخت
یخچال داشتهاند و طبقۀ اعیان و اشراف طوایف هم مشارکتی در ساخت یخچال (همانند
ساخت آبانبار) نداشتهاند.
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منودار شامرۀ 8
طبقۀ بانیان یخچال در شهر قم
1
در دورۀ قاجاریه

حام مها

 .1یکی از یخچالهای دورۀ محمدشاه دو
بانی داشتهاست؛ بنابراین تعداد بانیان 11
نفر و تعداد یخچالها  10عدد است.

48

آب موردنیاز حمامها نیز همچون یخچالها و آبانبارها از جوی وارد خزینه میشد.
باتوجهبه آنکه فصل گرما در شهر قم طوالنی بود ،حمامها نیز در بیشتر ایام سال شلوغ بود
و آب زیادی مصرف میشد .در کتاب «تاریخ قم» به ساخت حمام در قرن چهارم اشاره
شدهاست؛ ولی تعداد آنها مشخص نیست .باتوجهبه اسناد دورۀ قاجار ،در دورۀ صفویه
و پیشازآن حمامهایی در قم احداث شده بود .در دورۀ افشار و زند به وضع عمرانی
حمامها -همچون سایر منابع و ذخایر آب -توجهی نمیشد .تا قبلاز دورۀ ناصری 17
واحد حمام در زمان فتحعلیشاه و محمدشاه احداث شد و در دورۀ ناصری تا سال
1285ق1868/م با احتساب حمامهای دورۀ صفویه ،تعداد حمامهای شهر قم به  33واحد
و تا سال 1305ق1887/م تعداد کل حمامها به  45واحد و در اواخر دورۀ قاجار در سال
1345ق1926/م باتوجهبه افزایش جمعیت به  55واحد رسید (مجموعهاسناد کاخ گلستان،
ج ،1ص.)21
در پژوهش حاضر ،تعداد  45حمام شناسایی و بررسی شده و در نمودار شمارۀ ()9
درصد فراوانی ساخت این حمامها در دورههای تاریخی مختلف آمدهاست.
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منودار شامرۀ 9

درصد فراوانی ساخت حامم در شهر قم
در دورههای حکومتی مختلف

در جدول شمارۀ  ،3میزان ساخت حمام در شهر قم در دورههای حکومتی مختلف
آمدهاست .این جدول نیز مانند نمودار یخچالها و آب انبارها نشان میدهد که از زمان
حکومت فتحعلیشاه تا ناصرالدینشاه ساخت حمام افزایش پیدا کرد و پس از حکومت
ناصرالدینشاه تا سقوط قاجار باوجود افزایش جمعیت تنها دو حمام ساخته شد که
نشاندهندۀ وضعیت سخت معیشتی مردم در دوران جنگهای داخلی زمان مشروطیت،
و جنگ اول جهانی است .باتوجهبه نمودار شمارۀ ( )10طبقۀ دیوانساالر همچون ساخت
یخچال بیشترین مشارکت را در ساخت حمام نیز داشتند و در سایر طبقات شباهت زیادی
با نمودار یخچال وجود دارد.
ردیف

پادشاهان

تعداد

1

آقامحمدخان()1211-1206

0

2

فتحعلیشاه()1250-1211

9

3

محمدشاه()1264-1250

8

4

نارصالدینشاه()1313-1264

6

5

مظفرالدی نشاه()1324-1313

2

6

محمدعلیشاه()1327-1324

0

7

احمدشاه ()1344-1327

0

*

جمع

25

جدول شامرۀ 3

میزان ساخت حامم در شهر قم در
دورۀ پادشاهان قاجار
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منودار شامرۀ 10
طبقۀ بانیان حامم در شهر قم
در دورۀ قاجاریه

بحثونتیجهگیری

مرور تاریخچۀ توسعۀ شهر قم با تکیه بر ساماندهی منابع و ذخایر آب آن میتواند از چند
جهت مفید و مهم باشد؛ ازجمله :مرور تجربۀ گذشتگان ،تصمیمگیری برای وضعیت فعلی،
اهتمام به برنامهریزی برای چشمانداز آینده ،و آشنایی بیشتر با اهمیت فوقالعادۀ آب در تمامی
اعصار و دورهها و . ...مسئلۀ آب همواره رابطۀ مستقیمی در توسعۀ شهری قم داشتهاست .شهر
قم ،در فضای پرآشوب جنگهای داخلی بعداز حملۀ افغانها و سقوط حکومت صفویه،
بهلحاظ ساختار شهری ضربۀ سختی خورد؛ بهطوریکه خسارت و خرابی زیادی بهبار آمد.
رویکارآمدن حکومت قاجار ،باعث کاهش جنگهای داخلی شد و نیاز دولت به درآمد
مالیاتی از مستغالت و مزارع ،سبب پیوند و همکاری حکومت با مردم شد .یکی از راههای
رشد و توسعۀ شهر و درنتیجه دریافت مالیات ،ساماندهی منابع و ذخایر آب بود .این موضوع
سبب احیای مزارع و باغها ،یخچالها ،حمامها و آبانبارها شد.
در پژوهش حاضر محققان با تکیه بر اسناد کاخ گلستان و منابع کتابخانهای با روش
توصیفی  -تحلیلی به مطالعۀ ساماندهی منابع و ذخایر آبی شهر قم در دورۀ قاجار پرداختند.
ابتدا ،اهمیت آب در ساختار شهری قم از ورود اسالم تا پیدایش حکومت قاجار بررسی
شد .در این بخش تأکید شد که شهر قم در ابتدا آب فراوانی داشت؛ ولی مشکل اهالی
آن ،روش درست استفاده از این آب برای آشامیدن و آبیاری بود .در بخش بعدی نقش
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حکومت قاجار و مردم در ساماندهی منابع و ذخایر آب شهر قم ازجمله رودخانۀ قم،
قنوات ،آبانبارها ،حمامها و یخچالها واکاوی شد .در این راستا ،تمام منابع و ذخایر آب
شهر قم با تکیه بر اسناد در دسترس محققان از دورۀ قاجار بررسی شد .رودخانۀ قم ،منبع
آبی بوده که آب موردنیاز ساکنان شهر قم از آن تأمین میشد .برای صرفهجویی در مصرف
این آب و همچنین تقسیم عادالنۀ آن ،مأمورانی دولتی به نام میراب بهکار گمارده شدند.
از این رودخانه نهرهایی منشعب شده بود که باغها و مزارع را مشروب میکرد .یکی از
مشکالت همیشگی شهر قم سیلهای وحشتناکی بود که یکباره شهر را ویران میکرد؛ در
دورۀ قاجار برای رفع این مشکل سدهایی روی رودخانۀ قم ساخته شد.
 85درصد از  52قنات بررسیشده در این پژوهش قناتهای قدیمی احیاشدهاند.
بیشترین تعداد ساخت و احیای قنات در قم و حومه از دورۀ فتحعلیشاه ثبت شدهاست؛
همچنین دیوانساالران بیشترین مشارکت را در ساخت و تعمیر قنوات داشتهاند .از این
تعداد قنات در قم تنها  10درصد وقفی و بقیه غیروقفی بودهاند .یکی از بناهای مرتبط با
ِ
(سنگ آسیا) داشت که
آب و قنات ،آسیا (طاحونه) است .قم در قرن چهارم َ 51ح َجر
نشاندهندۀ پرآبی آن دوره است .در یخبندان و قحطی سال 1288ق1871/م برخی از
طواحین خراب شدند بهطوریکه تا سال 1295ق1878/م تعداد آنها به  20حجر کاهش
یافت و تا پایان دورۀ قاجار  22حجر دایر بود .در این پژوهش  37آبانبار در شهر قم
شناسایی شد که بیشاز  80درصد آنها متعلق به دورۀ قاجار است.
در دورۀ ناصرالدینشاه ساخت آبانبار گسترش یافت و طبقۀ تجار بیشترین سهم
را در ساخت آبانبار داشتند .از  15یخچال بررسیشده در این پژوهش  67درصد متعلق
به دورۀ قاجار است که عمدۀ آن در عصر حکومت محمدشاه و ناصرالدینشاه ساخته
شدهاست و همچون قنات ،بیشترین مشارکت را در ساخت آن دیوانساالران داشتهاند.
در این پژوهش  45حمام در شهر قم شناسایی و بررسی شد که  54درصد آن متعلق به
دورۀ قاجار است .در دورۀ فتحعلیشاه بیشترین تعداد حمام ساخته شد که در این بخش
نیز دیوانساالران بیشترین تعداد حمام را ساختند .باتوجهبه یافتههای پژوهش ،در دورۀ
حکومت فتحعلیشاه تا ناصرالدینشاه اهتمام ویژهای برای ساماندهی منابع و ذخایر آب قم
بهوجود آمد که در ایجاد و احیای قنات بهترتیب سه طبقۀ دیوانساالری ،اعیان و اشراف
طوایف ،و روحانیون نقش مؤثرتری داشتند و درزمینۀ آبانبار ،طبقۀ تجار نقش پررنگتری
ایفاء کردند و در ساخت یخچال و حمام طبقۀ دیوانساالری بیشترین اهتمام را داشتند.
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رحمانی مختار ،محمد .)1384( .ترمنتیکا :قم از عصر باستان تا عصر معاصر .قم :دارالنشر قم.
روزنامۀ ایران( .)1376( .ج .)4تهران :کتابخانۀ جمهوری اسالمی ایران.

________( .)1378( .ج .)5تهران :کتابخانۀ جمهوری اسالمی ایران.
شاردن ،ژان .)1350( .سیاحتنامۀ شاردن( .محمد عباسی ،مترجم) .تهران :امیرکبیر.

صاحبی ،محمدجواد .)1384( .قم از نگاه بیگانگان .قم :زائر.

صدر ،محسن .)1364( .خاطرات صدراالشراف .تهران :وحید.

فیگوئروا ،دن گارسیا .)1363( .سفرنامۀ دن گارسیا د سیلوا فیگوئروا سفیر اسپانیا در دربار شاهعباس اول.
(غالمرضا سمیعی ،مترجم) .تهران :نشر نو.

قریشی کرین ،حسن .)1389( .قم در دورۀ قاجار از تأسیس تا مشروطه .قم :زائر.

قزوینی ،زکریا بن محمدبنمحمود .)1373( .آثارالبالد و اخبارالعباد( .جهانگیر میرزاقاجار ،مترجم)( .میرهاشم
محدث ،مصحح) .تهران :امیرکبیر.
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قمی ،حسنبن محمدبن حسن .)1388( .تاریخ قم( .حسنبن علیبن حسنبن عبدالمالک قمی ،مترجم).
قم :زائر.

گرنی ،جان؛ صفتگل ،منصور .)1378( .قم در قحطی بزرگ  1288قمری .قم :انتشارات کتابخانۀ بزرگ
حضرت آیتاهلل مرعشی نجفی.

لمبتون ،ا.ک.س .)1362( .مالک و زارع در ایران( .منوچهر امیری ،مترجم) .تهران :علمی و فرهنگی.

مدرسی طباطبایی ،حسین .)1355( .تربت پاکان :آثار و بناهای قدیم محدودۀ کنونی دارالمؤمنین قم .قم :مهر.

مدرسی طباطبایی ،حسین .)1364( .قمنامه :مجموعهمقاالت و متون دربارۀ قم .قم :انتشارات کتابخانۀ بزرگ
حضرت آیتاهلل مرعشی نجفی.

مستوفی ،حمداهلل .)1381( .نزههالقلوب( .محمد دبیر سیاقی ،کوششگر) .تهران :حدیث امروز.

مفتون دنبلی ،عبدالرزاقبننجفقلی .)1383( .مآثر سلطانیه (تاریخ جنگهای ایران و روس)( .غالمحسین
زرگرینژاد ،مصحح) .تهران :روزنامۀ ایران.

مفلس ،حسین بن محمدحسن قمی .)1391( .تحفةالفاطمیین فی ذکر احوال قم و القمیین( .ج.)2
(محمدحسین درایتی و ،...کوششگران) .قم :نور مطاف.

ملکالمورخین ،عبدالحسینخان .)1386( .مرآتالوقایع مظفری( .ج( .)1عبدالحسین نوایی ،مصحح) .تهران:
مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
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