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چکیده

of

باستانشناســی ،افزونبــر گذشــتهی جایهــا و نقــاط ،بــه پیشــینهی راههــا هــم میپــردازد؛ بــه
خــط میــان دو یــا چنــد نقطــه ،بــه مســیر میــان دو یــا چنــد جــای .چندوچونــی راههــای باســتانی،
از موضوعــات محــل توجــه باستانشناســان بــوده و هســت ،و در باستانشناســی ایــران ،یکــی از
ـتانی پیونددهنــدهی میــان شــرق و غــرب فــات ایران« ،شــاهراه خراســان
مهمتریــن راههــای باسـ ِ
بزرگ» بوده اســت؛ و بخشــی بســیار کلیدی ،در مســیر شــاهراه خراســان بزرگ« ،گردنهی پاطاق»
کنونــی اســت .خراســان بــزرگ از یکســوی ،و میانــرودان از ســوی دیگــر ،مبــدأ و مقصــد بســیاری
از رهگــذران ایــن راه و ایــن گردنــه بــوده اســت .منابــع تاریخــی و شــواهد باستانشــناختی ،بــر
اهمیــت بــاالی ایــن گردنــه در طــول تاریــخ گواهــی میدهنــد .در ایــن مقالــه تــاش داریــم تــا بــا
تکیــه بــر نتایــج بررس ـیهای میدانــی متعــدد و جســتجویی بیشــتر در منابــع تاریخــی از قبیــل:
نوشــتههای جغرافیــون باســتان ،ســفرنامههای ســیاحان و یادگارهــای شــاهان و شاهنشــاهان،
اهمیــت گردنـهی پاطــاق را بههمــراه جزئیــات آن ،بــار دیگــر یــادآور شــویم؛ همچنیــن ســعیمان
بــر ایــن بــود کــه بــا کمــک گرفتــن از تحلیــل عکسهــای هوایــی قدیــم و جدیــد بــه درک بهتــری از
تغییــرات روزگار نویــن و معاصــر در گردنـهی پاطــاق دسـتیابیم؛ در پایــان از تحلیلهــای نرمافزار
ً
 GISنیــز بــرای بازســازی مســیر اصلــی روزگار باســتان (خصوصــا پیــش از اســام) ایــن مســیر بهــره
بردهایــم .بــا اســتناد بــر شــواهد باستانشــناختی برجــای مانــده در محــدودهی گردنـهی پاطــاق
کنونــی ،و نیــز منابــع تاریخــی ،میتــوان از انطبــاق این گردنه با گذرگاه موســوم بــه «دربند مادی»
( )Μηδικὴ πύληیــا «دربند(هــای) زاگــرس» ( )Ζάγρου πύλαιدر متــون جغرافیایــی کالســیک
(یونانــی و التیــن) و «عقبــة حلــوان» جغرافیون دوران اســامی ســخن گفت .در پژوهش ما مســیر
باســتانی (پیــش از اســام) در گردنـهی پاطــاق ،کــه محــور اصلــی ایــن مقالــه اســت ،شناســایی و
بازیابــی شــد؛ دو مســیر دیگــر کــه از دورهی صفــوی بهبعــد در گردنـهی پاطــاق مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت نیــز بررســی و زمــان تقریبــی ایجــاد هریــک شناســایی شــد.
کلیــدواژگان :شــاهراه خراســان بــزرگ ،دربنــد مــادی ،دربنــد زا گــرس ،عقبــة حلــوان،
گردنــهی پاطــاق ،طاقگــرا ،زیچمنیــژه.
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نخســتین نشــانههای تبــادالت سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی را در جهــان میبایســت
در مســیر راههــا جســتجو كــرد .بهدلیــل اهمیــت فــات ایــران در پیدایــش فرهنگهــای
پیشازتاریــخ و موقعیــت جغرافیایــی خــاص ایــران بهعنــوان حلق ـهی ارتباطــی میــان شــرق
و غــرب ،ایرانیــان از دیربــاز نقــش مهمــی در شــکلگیری راههــا ایفــاء کردهانــد .مکانهــای
کاوششــده در فــات ایــران ،افغانســتان و آســیای مركــزی كــه در طــول راههــای اصلــی كنونــی
منطقــه واقــع شــدهاند ،نشــان میدهــد «مردمــی كــه در قدیمیتریــن دوران تاریــخ در ایــن
ً
مناطــق میزیســتهاند ،تقریبــا همیــن مســیرهای فعلــی را مــورد اســتفاده قــرار میدادهانــد و از
ایـنرو بایــد قدیمیتریــن ســاكنان ایــران را -نخســتین مهندســینی -دانســت كــه بــه احــداث
جادههــای اصلــی كنونــی اقــدام كردهانــد» ( .)Majidzadeh, 1982: 59هخامنشــیان و
اشــکانیان ،ســاختار نظاممنــدی بــرای شــکلگیری راههــا بـهکار میگیرنــد .یکــی از مهمتریــن
شــاهراههای ارتباطی-تاریخــی میــان تمدنهــای کهــن کــه در تأثیــرات متقابــل تمدنهــا و
فرهنگهــای گوناگــون در طــول تاریــخ نقــش بســزایی داشــته ،شــاهراه خراســان بــزرگ بــوده
اســت؛ هــر چنــد ممکــن اســت برخــی آن را بهنادرســت «جــادهی ابریشــم» بنامنــد ،ولــی منابــع
ت کم در محــدودهی
تاریخــی و باستانشــناختی بــه مــا نشــان میدهنــد کــه ایــن نــام ،دس ـ ِ
ایــران فرهنگــی درســت و بــا مســمی نیســت« .شــاهراه خراســان بــزرگ» بهنظــر میرســد کــه
تعبیــر مناســبتری باشــد و نظــرات باستانشناســان و ایرانشناســانی کــه بــه تحقیــق در
ـران فرهنگــی پرداختهانــد هــم ایــن تعبیــر را تأییــد میکنــد .بخشــی بســیار کلیــدی در
بــاب ایـ ِ
مســیر شــاهراه خراســان بــزرگ گردنـهی پاطــاق کنونــی در اســتان کرمانشــاه اســت .خراســان و
میانــرودان ،مبــدأ و مقصــد بســیاری از رهگــذران ایــن گردنــه بــوده اســت.
اهــداف و ضــرورت پژوهــش :در ایــن نوشــتار برآنیــم تــا بــه بررســی باستانشــناختی
بــزرگ موســوم بــه
و تاریخــی یکــی از بخشهــای بســیار مهــم و کلیــدی شــاهراه خراســان ِ
گردنـهی پاطــاق ،یــا بنابــر نوشــتهی جغرافیــون باســتان «دربنــد مــادی» ( )Μηδικὴ πύληیــا
«دربند(هــای) زاگــرس» ( )Ζάγρου πύλαιبپردازیــم .شــواهد برجــای مانــده در محــدودهی
گردن ـهی پاطــاق امــروزی و منابــع تاریخــی موجــود نشــان از انطبــاق ایــن گردنــه بــا همــان
ناحی ـهی جغرافیایــی «دربنــد مــادی» یــا «دربنــد زاگــرس» دارد.
پرس ـشهای پژوهــش -1 :گردن ـهی پاطــاق بــا نامجایهــای تاریخــی دربنــد مــادی
و دربندهــای زاگــرس تطبیــق دارد؟  -2نظــر بــه شــرایط طبیعــی و شــواهد باستانشــناختی
در گردنـهی پاطــاق ،بنــای طاقگــرا تخـتگاه شــاهی در یــک کارگاه باســتانی بــوده یــا بنایــی
مرتبــط بــا راه؟  -3بــا توجــه بهوجــود مســیرها و راههــای ارتباطــی متعــدد در گردنـهی پاطــاق
امــکان تاریخگــذاری کلــی هــر کــدام از آنهــا وجــود دارد؟
فرضیــات پژوهــش -۱ :نظــر بــه شــواهد باستانشــناختی ،جغرافیــای تاریخــی و منابــع
مکتــوب گردن ـهی پاطــاق ،همــان دربنــد مــادی و یکــی از دربندهــای مهــم زاگــرس اســت.
.-2بــا توجــه بــه شــواهد طبیعــی و باستانشــناختی ،گردنـهی پاطــاق پرترددتریــن نقطـهی
ارتباطــی غــرب ایــران محســوب میشــود و وجــود یــک شــکارگاه در چنیــن نقطـهای ،چنــدان
منطقــی بهنظــر نمیرســد -3 .بــا توجــه بــه شــواهد باستانشــناختی و بررســی منابــع مکتــوب
تاریخــی و ســفرنامهی ســه مســیر اصلــی بــا تاریخگــذاری کلــی قابــل شناســایی اســت.
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روش پژوهــش :پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــا بررســیهای میدانــی متعــدد و
جســتجویی بیشــتر در منابــع تاریخــی از قبیـ ِـل ســفرنامههای ســیاحان و شــاهان بــه شــواهدی
روش ـنتر از اهمیــت گردن ـهی پاطــاق و جزئیــات آن دس ـتیابد؛ ســپس بــا کمــک گرفتــن از
عکسهــای هوایــی قدیمــی بــه درک بهتــری از تغییــرات جدیــد و معاصــر در گردنـهی پاطــاق
رســید .در پایــان از تحلیلهــای نرمافــزار  GISنیــز بهــرهی الزم بــرده شــد.

گواهیهای تاریخی و جغرافیای تاریخیُ :حلوان باستان

SI
D

ُ
«حلــوان» (یــا ســرپلذهاب امــروزی) ،شــهر و منطق ـهای اســت بــا موقعیــت سوقالجیشــی
بســیار مهــم کــه در گزارشهــای مورخــان و ســیاحان متعــددی از آن بهعنــوان شــهر مــرزی
میــان فــات ایــران و ســرزمینهای َپســت میانــرودان یــاد شــده اســت و همــواره مــورد توجــه
پژوهشــگران جغرافیــای تاریخــی بــوده اســت (Levine, 1973: 24-27; Read, 1995: 34,
َ َ
ـور نــو بســامد بســیاری دارد ()Parpola, 1972: 143؛ 1در
).fig. 2؛ نــام «خلمــن» در متــون آشـ ِ
کهنترین نبشتههای میانرودانی که از جمله شامل سیاههای از نامهای جغرافیایی است،
َ َ
َ َ
ـوان
بــه نامجــای «ار-مــن» ( )ar-manبرمیخوریــم کــه آنرا همــان «خلمــن» ( )Ḫalmanو حلـ ِ
سپســین میشــمرند (« .)Frayne, 1992: 65ابرهــارد شــرادر» ()Eberhard SCHRADER
َ
بــه ســال  1878م .نامجــای باســتانی خ َلمــن در برخــی کتیبههــای میخــی میانرودانــی را بــا
حلــوان (ســرپلذهاب امــروزی) در مســیر شــاهراه خراســان بــزرگ مطابقــت داد (Schrader,
)1878: 169-170؛ ایــن مطابقــت را «فریدریــش دلیــچ» ( )Friedrich DELITZCHهــم
بــه ســال  1881م .در پژوهــش مهــم خویــش در زمینــهی -جغرافیــای تاریــخ بابلزمیــن-
تأییــد کــرد ()Delitzsch, 1881: 205؛ پــس از آن ،بســیاری از پژوهشــگران ایــن مکانیابــی
بیلربــک» (Adolf
را در زمــرهی مســلمات جغرافیــای تاریخــی زاگــرس پذیرفتنــد؛ «آدولــف ِ
 )BILLERBECKبــه ســال  1898م .در اثــر خویــش دربــارهی -جغرافیــای تاریخــی لبـهی
غربــی فــات ایــران -هــم ایــن مکانیابــی را پذیرفــت (.)Billerbeck, 1898: 151-152
نیــز «ماکســیمیلیان اشــترک» ( )Maximilian STRECKبــه ســال  1900م .در پــارهی ســوم
مقالـهی یادمانــی خــود -دربــارهی جغرافیــای تاریخــی غــرب ایــران -بــه مکانیابــی خلمــن/
حلــوان در ســرپلذهاب امــروزی اشــاره کــرده اســت ( .)Streck, 1900: 301ایــن موقعیــت در
پــارهای از نقشـهها و اطلسهــای جغرافیــای شــرق نزدیــک هــم دیــده میشــود (& Parpola
( ،)Porter, 2001: 11تصویــر .)1
نــام حلــوان در بســیاری آثــار تاریخــی و جغرافیایــی دوران اســامی بــه کرات آمــده و از جمله
«دینــوری» کــه چنیــن نقــل میکنــد کــه ،حلــوان از شــهرهاى معــروف عراق در یكص دوشــصت
كیلومتــرى شمالشــرقى بغــداد ،بــه روزگار خســروان ایرانــى آبــاد بــوده اســت و هاشــم بــن عتبــه
بــن ابــى وقــاص در حكومــت عمــر آنرا گشــود (دینــوری ،62 :1371 ،پانوشــت )49؛ حلــوان
ت (دینــوری،
آخریــن شــهر عــراق بــر دامن ـهی كــوه و فاصل ـهی آن تــا بغــداد پنــج منــزل اس ـ 
 ،131 :1371پانوشــت 141؛ همچنین ر .ک .به :مقدســی 854 :1374 ،و 855؛ ابنخلدون،
.)389 :1363
بهنقــل از «مقدســی» ،حلــوان ،یکــی از شــهرهای مهــم اقلیــم چهــارم و یکــی از شــش
خــورهی مهــم عــراق بهشــمار میآمده اســت (مقدســی 157 :1361 ،و ر ک .به :همــان.)173 :
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تصویــر  .1بخشــی از نقش ـهی جغرافیــای خــاور
نزدیــک در دورهی آشــور نــو و موقعیــت درواز ههــای
زا گــرس در آن (.)Parpola & Porter, 2001: 11

of

«ابنخردادبــه» چنیــن آورده کــه ،ســواد (عــراق) داراى دوازده كــوره و هــر كــوره كــه اســتان
باشــد ،داراى شــصت طســوج اســت؛ ترجمـهی اســتان (احــازه) و ترجمـهی طســوج (ناحیــه)
ن باشــد ،داراى پنــج طســوج اســت؛ طســوج فیــروز
اســت .كــورهی اســتان شــاذفیروز كــه حلــوا 
ن ( ...ابنخردادبــه:1371 ،
ل و طســوج خانقیـ 
قبــاذ ،طســوج جبـل ،طســوج تامــرا ،طســوج اربـ 
19؛ همچنیــن ر .ک .بــهَ :ح َمــوی بغــدادی294 :1380 ،؛ مســتوفی40 :؛ ابیالفــداء حمــوی،
307؛ کوفــی955 :1372 ،؛ مقدســی187 :1361 ،؛ بــاذری520 :1337 ،؛ حدودالعالــم153 :؛
ابناثیــر :1371 ،ج  ،24پانوشــت (1گفتههــای مصححــان اســت) 233 :و .)234
«اعتمادالســلطنه» میگویــد کــه حلــوان ،شــهرى اســت در دامنـهی كوهــى كــه مشــرف بــه
ن از خــاك و
عــراق اســت و مــا او را در صــورت عــراق بهصــورت درآوردیــم .بنــاى شــهر حلــوا 
خشــت و ابنیــهی ســنگى نیــز دارد (اعتمادالســلطنه 2079 :1367 ،و  2083و )2083؛ نیــز
ق سرچشــمه مىگیــرد و از شــهر زور
نوشــته کــه «دالس» اســم «رود دیالــه» اســت كــه از كــوه پاطــا 
گذشــته بــه دجلــه مىریــزد (اعتمادالســلطنه.)94 :1363 ،
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گردنهی پاطاق یا عقبة حلوان

بــا مــروری بــر شــرح و توصیفهایــی کــه مورخــان مختلــف از گردنــهی حلــوان داشــتهاند
میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه گردن ـهی حلــوان مــرز ونقط ـهی کلیــدی در جغرافیــای
طبیعــی و سیاســی جهــان باســتان میــان ایــران و میانــرودان بهشــمار میآمــده اســت؛ اسـ ُ
ـترابن
در نوشــتهی خــود ،جغرافیــا (کتــاب یازدهــم ،بخــش  ،13بنــد  )8وســعت ســرزمین مــاد را در
غرب از «نقطهی آغازین کوهسارهای زاگرس» ()τὸ ἀπὸ τῆς τοῦ Ζάγρου ὑπερθέσεως
بــا نــام دربنــد مــادی ( )Μηδικὴ πύληتــا دورتریــن نواحــی شــرقی در محــل «دربند(هــای)
کاســپی» ( )Κασπίαι Πύλαιمیدانــد ( .)Strabo, 1903: 265در جغرافیــای بطلمیــوس
(کتــاب ششــم ،بخــش  ،2بنــد  )7هــم بــر گفتـهی «اســترابن» صحــه گــذارده شــده و گســترهی
ســرزمین مــاد را از «دربند(هــای) زاگــرس» ( )Ζάγρου πύλαιتــا دربند(هــای) کاســپی
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بیــان شــده اســت (« .)Ptolemy, 1991: 134پلیبیــوس» (کتــاب پنجــم ،بنــد  )44نیــز در
توصیــف خــود مرزهــای مشــابه اســترابن و بطلمیــوس را بــرای ســرزمین مــاد قائــل میشــود:
از آغــاز کوههــای زاگــرس تــا دربند(هــای) کاســپی و کوههــای تپــوری در نزدیکــی هیرکانیــا
(.)Polybius, 5, 44
«راولینســن» در تفســیر ســفر خــود در مــورد موقعیــت گردنـهی حلــوان و طاقگــرا بــه شــرح
گفتههــای مورخــان عــرب در ایــن زمینــه میپــردازد کــه تمامــی آنهــا بــه تفصیــل در ایــن
نوشــتار اشــاره شــدهاند؛ همچنیــن او معتقــد اســت کــه گردنـهی پاطــاق همــان نقطـهای اســت
ـدن «مولــون» ( )Molonشورشــی را به چوب بکشــند
کــه «آنتیوخــوس ســوم» دســتور میدهــد بـ ِ
ْ
(=مصلــوب کننــد) .)Rawlinson, 1839: 34( ،طبــق گفتههــای پولیبیوس مولون از ســوی
آنتیوخــوس ســوم بــه شــهربی مــاد گماشــته شــده بــود .پــس از چنــدی بــا بــرادرش الکســاندر
دســت بــه شــورش زدنــد و مولــون ،ســلوکیه را نیــز فتــح کــرد .در ایــن حیــن ،آنتیوخــوس بــه
کمــک ســپاه خــود در منطق ـهی «آپولونیتیــس» ( )Apollonitisراه را بــر مولــون و ســربازانش
بســت .2مولــون طــی نبــردی ســخت ،دســتگیر و همــراه بــا خانواده و مادرش کشــته میشــوند.
پولیبیــوس در ادامــه چنیــن نقــل میکنــد« :پــس از درهــم شکســتن اردوگاه دشــمن ،شــاه
ً
دســتور داد بــدن مولــون را در پرترددتریــن محــل در ایالــت مــاد مصلــوب کننــد .ایــن عمــل فــورا
توســط مردانــی کــه مأمــور شــده بودنــد در کالونیتیــس و نزدیــک یک گــذرگاه در کــوه زاگرس به
اجــرا درآمــد» (.)Polybius, 5, 54
«ایزیــدور خاراکســی» از کوهــی بهنــام زاگــرس در میــان «خــاال» ( )Chalaو «کارینــا»
( )Karinaیــاد میکنــد .او زاگــرس را مــرز میــان «خالونیتیــس» ( )Chalonitisو ســرزمین مادهــا
میدانــد (« .)Isidor of Charax, 1914: 6-7شــوف» در تفســیر ایــن راهنامــه ،معتقــد
اســت کــه «خــاال» همــان «حلــوان» اســت و «کارینــا» نیــز همــان «کرنــد» امــروزی اســت و -مــاد
پاییندســت -از همیــن کارینــا آغــاز میشــده اســت .براســاس گفتههــای «کارل ریتــر» (Ritter,
 ،)Erdkunde, IX: 387او معتقــد اســت کــه ایــن محــل همــان «جبــل تاق» امــروزی؟ (Jebel
 )Takاســت و بــزرگراه میــان آشــور و مــاد از همیــن محــل عبــور میکــرده اســت (.)Ibid: 28
البتــه شــوف در  1914م .نکت ـهی جدیــدی بــه ایــن قســمت اضافــه نمیکنــد؛ زیــرا در 1853
م« .کارلــوس مولــروس» بــه تمامــی ایــن نــکات اشــاره میکنــد و بــه «زاگــری پیلیــس» (Zagri
( ،)Pylisدروازه ،دربنــد زاگــرس) هــم اشــاره دارد (ر .ک .بــه.)Mullerus, 1853: 250 :
بعدهــا «جرالــد والــزر» بــا تطبیــق راهنامـهی ایزیــدور بــا نقشـهی پوتینگــر و اســترابو بــه اهمیــت
ایــن نقطـهی کلیــدی تأ کیــد میکنــد و گفتههــا مولــروس و شــوف را تأییــد میکنــد (Walser,
.)1985: 146
«ویلهلــم توماشــک» در ارزیابی نقشـهی پوتینگــر (کاســتوریوس) ( )Castoriusبه تحلیل
موقعیــت حقیقــی و در مــواردی نســبی شــهرها ،منزلگاههــا و آثــار تاریخــی در طــول مســیر
حلــوان یــا «آلبانیــان» در نقشـهی پوتینگر تــا همــدان (اکباتــان) ( )Ecbatana polisمیپردازد.
او بــه اهمیــت منطقـهی حلــوان و منزلگاههــای مهــم پیرامــون آن میپــردازد ،ولــی اشــارهای
بــه طاقگــرا نمیکنــد (« .)Tomaschek, 1883: 147-150ویلهلــم (واســیلی والدیمرویــچ)
بارتولــد» اشــاره چندانــی بــه گردنـهی پاطــاق و طاقگــرا نــدارد؛ اســتنادات او تنهــا به گفتههای
«ابنرســته» شــباهت دارد (بارتولــد.)254 :1377 ،
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ماســون در ســال  1845م .بهدنبــال تفســیر منزلگاههــا راهنام ـهی ایزیــدور خاراکســی و
مســافتهای میــان آنهــا و تطبیــق آنهــا بــا مشــاهدات خــود از «ســلوکیه» ( )Seleuciaتــا
«آپوباتانــا» (( )Apobatanaهمــدان امــروزی) بــوده اســت .او بــه همــان ویژگیهــای خــاال
بــه موقعیــت نســبی زهــاب اشــاره میکنــد و فاصلـهی زاگــرس از خالونیتیــس .او بــه گردنــه و
گــذرگاه صعبالعبــور و یــک بنــای طــاقدار بــا تزئینــات اشــاره میکنــد و یــک کتیب ـهی عربــی
کــه آنجــا را مــرز ایــران و ترکیــه (عثمانــی) میدانــد (« 3.)Masson, 1850: 105لوئیــس لویــن»
ـور نــو -و
نیــز در بررس ـیهای خــود بــه راه خراســان بــزرگ در -جغرافیــای تاریخــی دورهی آشـ ِ
اهمیــت -دروازههــای زاگــرس در باالدســت ســرپلذهاب -بهعنــوان «نقطـهی شــروع فــات
ایــران» اشــاره میکنــد (« .)Levine, 1973: 3کایلــر یانــگ» در مقالـهی خــود از ایــن گردنــه و
دیگــر راههــای مواصالتــی بینالنهریــن بــه فــات ایــران تحتعنــوان دروازههــای زاگــرس در
مســیر بــزرگ راه خراســان یــاد میکنــد (.)Young, 1988: 8, fn. 10 and, p. 11, map. 2
گردنـهی پاطــاق در منابــع مورخــان و ســیاحان دوران اســامی نیــز بســیار مــورد توجــه بــوده
اســت و بــا نامهــای «عقبــة حلــوان»« ،گردن ـهی حلــوان» و «گردن ـهی پاطــاق» مــورد اشــاره
قــرار گرفتــه اســت« .یعقوبــی» مــورخ و جغرافیــدان شــیعی ،روایتــی را نقــل میکنــد کــه نشــان
میدهــد گردن ـهی حلــوان مــرز طبیعــی بیــن دو ســرزمین (ایــران و میانــرودان) بــوده اســت
(یعقوبــی .)355 :1382 ،ابنخردادبــه ،مــورخ و جغرافیــدان قــرن ســوم هـــ.ق .نقــل میکنــد:
ث و حربــى تــا عبــادان
عمــر بــن خطــاب دســتور داد تــا ســواد را مســاحى كننــد ،طــول آن از علـ 
ب به هشــتاد فرســخ مىرســید؛
ن تا عذی 
صدوبیسـتوپنج فرســخ و عرض آن از گردنهی حلوا 
لــذا مســاحت آن ســى و شــش میلیــون جریــب بــرآورد شــد (ابنخردادبــه19 :1371 ،؛ در ایــن
زمینــه ر .ک .بــه :مقدســی 173 :1361 ،و 473؛ ابنفقیــه .)1416:390 ،همچنیــن «مطهــر
بــن طاهــر مقدســی» در البــداء و التاریــخ نقــل میکنــد کــه عــراق در شــرق حجــاز اســت ،درازاى
ب (مقدســی 594 :1374 ،و ر .ک.
آن صدوبیســت فرســنگ اســت ،از عقبــة حلــوان تــا عذیـ 
بــه :طبــری ،1375 ،ج .)5683 :13
«بلعمــی» بهنقــل از تاریــخ طبــری چنیــن آورده ... :چــون ملــوك اشــكانیان از زمیــن عــراق
بشــدند ،عــرب از بحریــن بیامدنــد بــه حیــره و كوفــه و زمیــن عــراق ،و بهجــاى اشــكانیان
بنشســتند .و لیكــن ملــك عــرب چنــد ملــك اشــكانیان نبــود .از لــب دجلــه از ایــن ســوى تــا رى
نتوانســتند آمــدن و لیكــن تــا عقبــة حلــوان ،آنجــا كــه حـ ّـد عــراق اســت و ســواد ،بیامدنــد ،و...
(طبــری (بلعمــی)( ،)546 :1378 ،همچنیــن ر .ک .بــه؛ همــان ،ج .)1193 :4
در اعــاق النفیســه ،ابنرســته در متــن اصلــی از واژهی «العقبــه» اســتفاده کــرده اســت
(ابنرســته« .)165 :1892 ،العقبــه» بــه معنــی «راه» ،گردنــه و گــذرگاه صعبالعبــور بــا راه
َ
َ
ســنگالخی اســت (ا ُلمنجــد ،ذیــل مــاده َعقبــة) .در آیـهی  11و  12ســورهی بلــد در قــرآن کریــم
بــه گردن ـهی بســیار ســخت زندگــی اشــاره میشــود .بیشــک نگارنــده نیــز همیــن نیــت را در
اســتفاده از ایــن واژه بــرای ایــن موقعیــت طبیعــی داشــته اســت؛ هرچنــد در ترجمـهی فارســی
بهعنــوان «تپــه» برگــردان شــده و معنــا و منظــور اصلــی واژه را بیــان نکــرده اســت (نگارنــدگان)
(ر .ک .بــه :ابنرســته.)194 :1380 ،
مــورخ گمنــام« ،ابنشــادی اســدآبادی» در کتــاب ارزشــمند خــود آورده اســت :عقبــة
حلــوان جایــى اســت كــه امــروز از ذهــاب شــروع میشــود و آنرا طــاق و یــا پاطــاق میگوینــد
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(گمنــام (ابنشــادی؟) 95 :1318 ،و  ،349پانوشــت  )4و ایــن قدیمیتریــن اشــاره بــه نــام
پاطــاق برابــر بــا نــام امــروزی آن اســت.
َ
الح َمــوی نیــز چنیــن روایــت میکنــد :مطیــع بــن ایــاس در فــراق عشــق کنیــزک خــود
«جوذابــه» در گردن ـهی حلــوان در حیــن انتظــار بــرای رســیدن اســباب و اثاثیــه خــود ،بــه دو
نخــل تکیــه میزنــد و شــعری معــروف میســراید .روایتهــای مختلفــی دربــارهی ایــن نخــل
و ســخن ســراییهای شــاعران وجــود دارد (ر .ک .بــهَ :
الح َمــوی ،1995 ،ج 292 :2و  393؛
همــان جلــد .)34 : 5
«جمالالدیــن محمــد ابوالیــاس» متخلــص بــه «نظامــی» ،شــاعر معــروف قــرن ششــم
هـــ.ق .در اثــر خســرو و شــیرین خــود و در روایــت حرکــت خســرو و شــیرین بــه ســوی مدائــن
بهنــام طاقگــرا بهعنــوان -یــک نقطــه و مــرز طبیعــی و سیاســی -اشــاره میکنــد:
جنیبتها روان با طوق و هرا
زحد بیستون تا طاقگرا
ابنخلــدون نیــز در کتــاب تاریــخ خــود ،آغــاز کوههــای ایــران (أعاجــم) را از کوههــا و
گردنــهی حلــوان میدانــد (ابــن خلــدون.)120 :1375 ،
ّ
ق (مقصــود طاقگــرى اســت)
«کنــت دوسرســی» مینویســد« :از ســر پــل الــى پــاى طــا 
كاروانســرایى كــه در ایــن مــكان قــرار دارد ،طاقگـ ّـرى نامیــده مىشــود و از ایــن نظــر اهمیــت
دارد كه بر راه ارتباط با بغداد مســلط اســت» (ســفارت كنت دوسرســى .)233 :در ســفرنامهی
ن ایــن كوهســتان اســت كــه
ســیفالدوله در دورهی قاجــار چنیــن آمــده اســت :عقبــة حلــوا 
4
ن در زیردســت ایــن كــوه بــوده اســت كــه حــال هیــچ عالمتــى نیســت .خــود پاىطــاق،
حلــوا 
در زیــر گردنـهی طــاق ،آســیابى اســت ...اول راه یــك ســاعت زیــاده گردنـهی بلنــد ســنگ[ى]
ســختى اســت موســوم به طاق ّ
گرا .در ســربلندى گردنه در ســمت چپ كه كوه اســت ،از ســنگ
تراشــیده دو جــرز بــاال بردهانــد و طاقــى از ســنگ بــر روى او زدهانــد .قــدرى از ایــن راه را هــم [كـه]
معلــوم اســت ســخت بــوده اســت ،تراشــیدهاند ... .وســط راه در میــان ّدره كاروانســرایى اســت
ُ
از بناهــاى مرحــوم محمدعلــى میــرزا و دهــى اســت موســوم بــه میانطــاق ســكنه آن كردنــد...
(ســلطان محمدمیــرزا قاجــار.)257-259 :1364 ،
در فارســنامهی ناصــری بــه قشون ِکشــی «سلیمانپاشــا (کهیــا)» از ســوی حاکــم بغــداد
«علیپاشــا» بــه منطقـهی طاقگــرا در زمــان ناصرالدینشــاه اشــاره شــده و ...در اثنــاى راه بــه
طاقــى رســند كــه ماننــد طاقبســتان از كــوه كنــده شــده و آن بــه «طاقگــرا» معــروف اســت و در
افــواه مشــهور اســت كــه گرائــى (دال كــى) ایــن طــاق را ســاخته اســت (فســایی.)693 :1382 ،
مثــل اینكــه در گردنـهی طاقگــرا (پاطــاق) همینكــه از گردنـهی پاییــن رفتــى و بــه پــاى
طــاق رســیدى عالنیــه محســوس مىشــود كــه در گردنــه و ایــن طــرف گردنــه كــه بلندیســت
سردســیر و پــاى گردنــه كــه گودىســت گرمســیر اســت (فراهانــی.)218 :1362 ،
چنیــن گــزارش شــده که «شــاهزاده محمدعلــی میرزا» والی کرمانشــاه و لرســتان در طاقگرا
رخــت از ایــن دیار بر میکشــد( ...والـیزاده معجــزی.)33 :1380 ،
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میپیمایــد ،هنــگام رســیدن بــه گردن ـهی پاطــاق در ابتــدا بــا ســازهی موســوم «زیجمنیجــه»
(منیــژه) برمیخــورد ،ایــن بنــا در جنوبشــرقی روســتای پاطــاق ،دهســتان بشــیوه ،بخــش
مرکزی شهرســتان ســرپل ذهاب و به فاصلهی  4کیلومتری از بنای یادمانی طاقگرا و بر ســر
راه کرمانشــاه بــه ســرپلذهاب قــرار گرفتــه اســت .زیجمنیــژه ،بنایــی بــا پــان مستطیلیشــکل
در امتــداد جهــت شــرقی-غربی اســت و در حاشــیهی رودخان ـهای بهنــام «مــاراب» قــرار دارد
کــه از چشــمهی پرآبــی بههمیــن نــام شــکل میگیــرد (تصویــر  .)3گــزارش شــده کــه در مســیر
ایــن رودخانــه ،چنــد آســیاب وجــود داشــته اســت؛ هــر چنــد در نزدیکــی چشــمه هــم ســنگی بــا
فضایــی مــدور کنــده شــده وجــود دارد (تصویــر .)6
در ســالهای  1346-47هـــ.ش .هیأتــی متشــکل از «علیاکبــر ســرفراز»« ،محمدرحیــم
جریان
صــراف» و «اســماعیل یغمایــی» از ادارهی کل باستانشناســی وقــت ،بنای مذکــور را در
ِ
بررســی گــذرای اســتان کرمانشــاهان مــورد بررســی قــرار داده اســت .هیــأت ،بنــای مذکــور
ِ
را متعلــق بــه دورهی ساســانی میدانــد (ســرفراز و همــکاران .)1347 ،پــس از آن« ،ولفــرام
کالیــس» اقــدام بــه ترســیم پالنــی از ایــن بنــا مینمایــد .وی بنــای مذکــور را کاروانســرایی از
دورهی ساســانی میدانــد (کیانــی و کالیــس.)515 :1373 ،
ً
ایــن بنــا کــه نســبتا ســالم باقیمانــده ،دارای پــان مستطیلشــکلی اســت کــه بــا جهــت
شــرقی-غربی ســاخته شــده اســت .بنــای معــروف بــه زیجمنیــژه ،بــه ابعــاد  57×35/5متر اســت
کــه متشــکل از تعــدادی اتــاق و راهروهــای سراســری اســت .در بخــش مرکــزی بنــا ،تــاالری بــه
ابعــاد  4/80× 6متــر وجــود دارد کــه اطــراف آن را داالنــی احاطــه کــرده اســت .در هــر ضلــع تــاالر
مرکــزی (شاهنشــین) درگاهــی بــه عــرض  1/20و طــول  1/70متــر ایجــاد شــده کــه از طریــق آن
میتــوان بــه داالن محیطــی رســید کــه بــر گرداگــرد تــاالر مرکزی ایجاد شــده اســت .هر یــک از این
درگاههــا دارای -قــوس ســوراخ کلیــدی -اســت کــه بــا ســنگهای نتراشــیده ســاخته شــدهاند.
نکت ـهی جالبتوجــه در مــورد ایــن بنــا ،اینکــه تمــام فضاهــای آن بــه یکدیگــر ارتبــاط دارنــد.
ایــن بنــا در ســال  1384هـــ.ش .بهعنــوان کاروانســرا بــا ریشـهی دورهی ساســانی و بــا شــمارهی
 13410در فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــد (برگرفتــه از پرونــدهی ثبتــی زیجمنیــژه)( ،تصویــر .)2
بــا توجــه بهوجــود جــادهی یــاد شــده و نیــز بنــای طاقگــرا ،بنــای زیجمنیــژه توســط بســیاری از
صاحبنظــران ،کاروانســرایی میانراهــی و متعلــق بــه دورهی ساســانی معرفــی شــده اســت.
«حاجیهخانــم علویــه کرمانــی» در بازگشــت از ســفر عتبــات خــود در عهــد ناصــری بــه
منطقـهی طاقگــرا میرســد و چنیــن آورده اســت« :دو از روز چهارشــنبه گذشــته وارد طاقگــرا
شــدیم .آنجــا هــم ،همــه درختهــای ســبز خـ ّـرم ،رودخانـهی بزرگــی ،خانههاشــان روی کــوه،
همــه ســنگی ،ســقفها چــوب ،ولــی در کاروانســرا ّزوار گرفتــه بــود .مــا رفتیــم در خانههــا منــزل
کردیــم» (کرمانــی.)66 :1386 ،
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در گردن ـهی پاطــاق عملیــات راهســازی متعــددی از گذشــته تــا بــه امــروز صــورت گرفتــه
اســت .بــا توجــه بــه منابــع تاریخــی و شــواهد باستانشــناختی میتــوان ســه دورهی کلــی
بــرای عملیــات راهســازی از پیــش از اســام تــا عصــر حاضــر را در نظــر گرفــت کــه بــه شــرح
آنــان میپردازیــم (تصویــر .)9
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بخــش اصلــی تمرکــز ایــن نوشــتار بــر راه و مســیری اســت کــه در دوران پیــش از اســام در
منطقــهای موســوم بــه «گردنــهی پاطــاق» ایجــاد شــده اســت .ایــن مســیر از کاروانســرای
زیجمنیــژه آغــاز و بعــد از پشــت سرگذاشــتن بنــای طاقگــرا بــه بــاالی گردنــه و نقطـهای میرســد
کــه امــروزه بــه ایســت بازرســی پاطــاق شــهرت دارد .در اینجــا بــه شــرح جزئیــات ایــن مســیر
براســاس شــواهد برجــای مانــده و یافتههــای باستانشــناختی ،طبــق تقســیمبندی انجــام
شــده ،میپردازیــم.
بخــش  :Iایــن مســیر از روســتای پاطــاق و بهعبارتــی از مبــدأ کاروانســرای زیجمنیــژه آغــاز
میشــود (تصاویــر  2و  )12و بــا شــیب مالیمــی بــه گردنـهی پاطــاق نزدیــک میشــود .بــا توجــه
بــه شــواهد برجــای مانــده ،مســیر واقعــی از زیجمنیــژه تــا ابتــدای مســیر گردنــه در تصویــر  11بــه
رنــگ صورتــی و بهشــمارهی  Iنشــان داده شــده اســت .پــس از آن شــواهد باستانشــناختی تــا
میانه و ابتدای شــیب تند محو میشــوند .در نزدیکی این بخش از مســیر اســت که مســافران
و ســاکنان روســتای پاطــاق از چشــمهی پــرآب پاطــاق (تصویــر  )12اســتفاده میکردهانــد؛ ولــی
امــروزه بهدلیــل انجــام برنامههــای عمرانــی بافــت قدیمــی ایــن قســمت از منطقــه بههــم
ریخته اســت.
بخــش  :IIدر باالدســت محلــی کــه شــیب تنــد گردنــه آغــاز میشــود ،آثــاری از یــک راه
دیــده میشــود کــه از راه و مســیر اصلــی جــدا شــده و بهســمت غــرب گردنــه کشــیده میشــود.
ایــن بخــش از راه در عکــس هوایــی قدیمــی ســازمان نقشــهبرداری نیروهــای مســلح ،بــه
ســال  1956م ،.بهوضــوح دیــده نمیشــود؛ ولــی در عکسهــای هوایــی ناســا ،موســوم بــه
ُ
«ک ُرنــا» ( )Coronaاز ســال  1969م .دیــده میشــود (تصاویــر  10و  .)11شــواهد برجــای مانــده
از زیرســازی قدیمــی در بخشهایــی از ایــن تکــه از مســیر بیانگــر ایــن اســت کــه جــزو راههــای
جدیــد برنامههــای عمرانــی نیســت و بایــد بخشــی از راه پیشازاســام باشــد کــه بهســوی
حلــوان و ســرپل ذهــاب کشــیده شــده و مســافرانی کــه از ایــن راه اســتفاده کــرده و مســیر خــود را
از راه اصلــی جــدا کردهانــد ،شــاید قصــد رفتــن بــه کاروانســرای زیجمنیــژه و روســتای پاطــاق را
نداشــتهاند (تصویــر .)3
بخــش  :IIIدر ابتــدای شــیب تنــد گردنــه ،مهندســان راهســازی در پیــش از اســام بــا
ً
ایجــاد چنــد شکســت در مســیر (بهصــورت زیگزاگــی) و بــا ایجــاد یــک شــیب تقریبــا  30درجــه
بــر شــیب تنــد گردنــه فائــق آمدهانــد .مســیر مناســبی بــرای عبــور و مــرور مســافران ،چهارپایــان
و بهویــژه :گاری ،ارابــه ،کالســکه و کجــاوه را فراهــم کردهانــد .عــرض راه احداثــی در ایــن
قســمت بیــن  5-3متــر متغیــر اســت .آثــار برجــای مانــده از ســنگچینهای کــف و حاشــیهی
راه ،ایــن نکتــه را بهخوبــی ثابــت و روشــن میســازد (تصویــر  .)4همانگونــه کــه در ســطرهای
بــاال هــم اشــاره شــده گفتههــای مورخــان نیــز ایــن مســئله را تأییــد میکنــد.
بخــش  :IVبیــن بخــش  IIIتــا  IVچنــد مســیر وجــود دارد کــه میتوانــد ایــن دو بخــش
را بــه همدیگــر متصــل کنــد .محتملتریــن راه در نقشــه درنظــر گرفتــه شــده ،ولــی شــواهد
و مــدارک باستانشــناختی وجــود نــدارد کــه آنرا تأییــد کنــد .در بخــش  IVبهدلیــل وجــود
قســمتهایی از زیرســازیهای راه در مقابــل طاقگــرا میتــوان بهطــور یقیــن گفــت کــه راه
از پاییندســت طــاق عبــور میکــرده اســت .البتــه گفتههــای مورخانــی از قبیـ ِـل ابنرســته
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تصویــر  .4نمــای کلــی و جزئــی از بخــش  2مســیر
پیــش از اســام (نگارنــدگان.)1397 ،
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اشــاره بــه ایــن دارنــد کــه طاقگــرا (ایوانــی) بــر روی ســکویی مفــروش بــا ســنگ قــرار دارد.
بررســی کالیــس و طــرح او نیــز ایــن موضــوع را روشــن میســازد (تصویــر  5ســمت راســت).
پــس از آن کاوشهــای کامبخشفــرد نیــز نشــان داد کــه در پاییندســت طاقگــرا ،آثــاری
از یــک کــف ســنگفرش وجــود دارد کــه البتــه ربطــی بــه راه نــدارد و بایــد بخشــی از بافــت
طاقگــرا بــوده باشــد (کامبخشفــرد 1355 ،و  .)1386متأســفانه فضــای جلــو طاقگــرا کــه
توســط کامبخشفــرد کاوش شــده ،حفاظــت نشــده و چیــزی از آن باقینمانــده اســت.
بخــش  :Vایــن بخــش از راه پیــش از اســام در امتــداد بخــش  IVبهطــرف شــرق
َ
پیــش مـیرود و بــه کــوه برخــورد میکنــد .بخشهایــی از کــوه در مــوازات ســطح افــق کنــده
میشــود .آثــار ایجــاد یــک راه دس ـتکند بــه عــرض  2.50تــا  3متــر و بــه طــول تقریبــی 20
متــر بهوضــوح دیــده میشــود .ســعی شــده شــانه و حاشــیه راه بهصــورت برآمــده و دیــوار
کوتاهــی بــرای حفاظــت و جلوگیــری از ســقوط رهگــذران و حیوانــات بــاری تعبیــه شــود.
از آنجاییکــه ارتفــاع ایــن بخــش از راه نیــز پایینتــر از محــل قــرار گرفتــن طاقگــرا اســت،
ایــن نتیجــه حاصــل میشــود کــه راه در ایــن دوره از پاییندســت طاقگــرا عبــور میکــرده
و طــاق طبــق گفتههــای مورخــان بــر روی ســکویی و باالتــر از ســطح راه در دوران حیــات
خــود قــرار داشــته اســت (تصویــر .)6
بخــش  :VIبــا توجــه بــه نقشــه و تصویــر (تصویــر  )12ایــن بخــش از راه از انتهــای
بخــش دس ـتکند آغــاز میشــود و تــا محــدودهی یــک مانــع مصنوعــی ادامــه مییابــد کــه
در روی راه ایجــاد شــده اســت .از ویژگیهــای ایــن بخــش از راه ایجــاد زیرســازیهای
اصولــی بــرای ایجــاد یــک ســطح تــراز و افقــی اســت .آثــاری از فعالیتهــای انســانی متأخــر
ً
در ایــن قســمت بهخوبــی دیــده میشــود کــه گویــا یک-ســوم از عــرض (تقریبــا  1متــر) راه
را مــورد زیرســازی و سطحســازی مجــدد قــرار دادهانــد و در بخشهایــی از آن از ســیمان
هــم اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه پهنــای فضــای ســیمانی مــورد نظــر ایــن قســمت از
راه بــرای رهگــذران پیــاده و ســوار بــر اســب و حیوانــات بــاری تعبیــه شــده اســتَ ،نــه گاری
و ارابــه .ایــن مســئله جــای ابهــام دارد (تصویــر  .)6ایــن عملیــات مختصــر راهســازی جدیــد
بــا موانــع مصنوعــی کــه بــه عمــد راه را مســدود کردهانــد بــه چــه دورهای و بــه چــه منظــور
انجــام شــدهاند؟
بخــش  :VIIبــا عبــور از پیــچ کــوه راه بهتدریــج بــه یــک درهی کوچــک نزدیــک
میشــویم کــه محــل عبــور آبهــای فصلــی و ســطحی اســت .در ایــن قســمت از راه نیــز بــا
زیرســازیهای زیــادی بــرای ایجــاد یــک راه ُپــر تــردد مواجــه میشــویم .در ایــن قســمت
از راه چنــد نمونــه از بلوکهــای ســنگی طاقگــرا و یــک نــاودان ســنگی دیــده شــد کــه در
زمانهایــی نامشــخص از محــل طــاق بــه اینجــا منتقــل شــدهاند (تصویــر  .)6در ایــن
قســمت از راه بــا آثــار برجــای مانــده از دو مانــع مصنوعــی برخــورد میکنیــم .در زمانــی
نامشــخص ایــن دو مانــع در مســیر راه ایجــاد شــدهاند و در زمانــی دیگــر هــر دو مانــع از مســیر
راه برداشــته شــدهاند .ابهامــی کــه وجــود دارد زمــان ایجــاد ایــن دو مانــع اســت ،آیــا بــه
دورهی قاجــار یــا پهلــوی اول برمیگــردد؟ بــا توجــه بــه نــوع مصالــح و اســتفاده از ســیمان
در ســاخت ایــن موانــع بایــد متعلــق بــه پهلــوی اول بــه بعــد و زمــان تولیــد ســیمان در
ایــران باشــند .بــا توجــه بــه طــرح فالنــدن و توصیــف ناصرالدینشــاه بــه احتمــال زیــاد از
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تصویــر  .5بــاال :طــرح فالنــدن و کوســت از
طاقگــرا و محیــط پیرامــون آن
)?.Coste, 1851, Tome 3, p؛ پاییــن :طــرح کالیــس
از شــرایط راههــای قدیــم در مقابــل طاقگــرا (Von

(Flandin and

.)Gall, 1947, p. 224
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ایــن قســمت از راه در دورهی قاجــار اســتفاده نشــده اســت .شــاید ایجــاد ایــن موانــع بــرای
جلوگیــری از تــردد رهگــذران در ایــن مســیر پرخطــر از راه بــوده اســت .ولــی ایجــاد زیرســازی
بــا عــرض کمتــر از راه و اســتفاده از ســیمان خــود گویــای اســتفاده مجــدد از ایــن قســمت از
راه در دورهی قاجــار و شــاید هــم پهلــوی اول دارد.
نکتـهای کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد وجــود یــک مانــع ســالم و پابرجــا در ضلــع مقابــل و آن
ســوی بســتر رودخانــه اســت (تصویــر  .)7ابتــدا فکــر میکردیــم ایــن موانــع بــرای جلوگیــری از
ریــزش و شســتن خــاک دامنـهی کــوه و خالــی شــدن بســتر زیریــن راه اســت ،ولــی ایــن موانــع
عمــود بــر شــیب دامنــه ســاخته شــده و هیــچ تأثیــری در جلوگیــری از ریــزش خــاک ندارنــد.
مانــع ســوم در جایــی تعبیــه شــده کــه در کنــار آن حاشیهســازی راه انجــام گرفتــه اســت ،ولــی
هیــچ ارتباطــی بــا راه اصلــی نداشــته اســت .قــدری در ایــن قســمت بــا آشــفتگی اثــر و ترتیــب
آنهــا مواجــه هســتیم کــه بایــد بــا جســتجوهای بعــدی ایــن ابهامــات روشــن شــود.
بخــش  :VIIIبــا عبــور از بســتر رودخان ـهی فصلــی بــا فضایــی مواجــه میشــویم کــه
عملیــات عمرانــی در دهههــای گذشــته حالــت اولیــه ایــن فضــا را بههــم ریختــه اســت.
از ســویی بــا دیوارکشــیهایی بــا همــان بافــت مانعهــای  2 ،1و  3مواجــه میشــویم کــه
بــه احتمــال زیــاد بــرای ایجــاد تکی ـهگاه و مانعــی بــرای جلوگیــری از ریــزش و فــرار خــاک
دامنــهی کــوه و زیرســازی راه قاجــاری و پهلــوی اول و هدایــت آبهــای فصلــی ایجــاد
شــدهاند .در داخــل ایــن دیوارهــا از چهــار بلــوک ســنگی متعلــق بــه بنــای طاقگــرا اســتفاده
شــده اســت .در ایــن قســمت راه پیــش از اســامی بهســمت جنــوب و بــا شــیب صعــودی بــه
پیــش مـیرود .نزدیــک بــه  300متــر آثــاری از تــردد و رفتوآمــد و راهســازی دیــده میشــود،
ولــی بــارز نیســتند (تصویــر  8ســمت راســت) .پــس از آن بــه پیــچ اول بــا چرخــش تقریبــی
 180درجــه میرســیم کــه آثــاری از ســنگفرشهای منظــم در آن مشــاهده میشــود کــه
نشــان بــارزی از وجــود راه در ایــن قســمت اســت (تصویــر ســمت چــپ).
بخــش  :IXبــا گــذر از بخــش  VIIIبــه پیــچ َبعــدی میرســیم و بــا چرخشــی  180درجــه
بــه راه ادامــه میدهیــم ،بــه پیــچ ســوم میرســیم و دوبــاره بــا چرخشــی  180درجــه بــه راه
ادامــه میدهیــم ،کمــی باالتــر از ایــن پیــچ (پیــچ ســوم) اســت کــه بــا آثــاری از ســنگفرش بــا
بلوکهــای منظــم ســنگی مواجــه میشــویم .بــه یقیــن میتــوان آنهــا را متعلــق بــه مســیر
اصلــی دربنــد مــادی و ایــران در پیــش از اســام و پــس از اســام تــا دورهی صفــوی دانســت.
چنیــن ســنگفرش منظمــی خــود گویــای اهمیــت ایــن منطقــه از شــاهراه خراســان بــزرگ و
تمهیــدات دولتمــردان گذشــته ایــران بــرای تــردد ایمــن و آســان اســت.
بخــش  :Xبــا گــذر از بخــش  IXراه بــا شــیب مالیمــی بهســمت شــمال بــه پیــش
میرویــم .در حاشــیهی راه آثــار زیرســازی اصولــی جــاده بهچشــم میخــورد .بهتدریــج کــه
بــه جــادهی امــروز و پاســگاه و ایســت بازرســی دولتــی نزدیــک میشــویم ،بــا آشــفتگیهای
حاصــل از عملیــات عمرانــی دهههــای گذشــته مواجــه میشــویم کــه دیگــر شــواهد راه
کمرنــگ و ســپس محــو میشــوند.
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احداثی گاستایگر)
مسیر  :2از گزارش فالندن تا گزارش ناصرالدینشاه (راه
ِ

طبــق تصویــر  27مســیر دوم در گردنــهی پاطــاق همــان مســیری اســت کــه از جلــو
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تصویــر  .6نماهایــی از بخــش ( Vراه دسـتکند)
و زیرســازیهای بخــش  VIو بخــش
(نگارنــدگان.)1397 ،
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طاقگــرا عبــور میکنــد .قدیمیتریــن ســند از تــردد مســافران از ایــن راه ،نقاشــی «پاســکال
کوســت» در همراهــی بــا «اوژن فالنــدن» اســت (تصویــر  ،5ســمت راســت) .فالنــدن چنیــن
گــزارش میکنــد« :در ادامــه راه و بــا سراشــیب شــدن از کوههــای زا گــرس بهســمت دشــت
ســرپلذهاب در کنــار راه بــا یــک بنــای کوچــک تمامســنگی مواجــه شــدیم بــا یــک قــوس
منفــرد .ایــن بنــا بایــد توســط معمــاران عــرب ســاخته شــده باشــد و نبایــد ایــن بنــای شــبیه
تختــگاه و موســوم بــه «تخــت گــرو» ( )Ghero, Gherruقدیمیتــر از دورهی ساســانی
باشــد» (.)Flandin, 1851: 645-646
نقاشــی کوســت ،نشــان از عبــور و مــرور در جلــو طــاق دارد .آیــا در ایــن دوره ،دیگــر از راه
پاییندســت اســتفاده نمیشــده اســت؟ پــس از آن ناصرالدینشــاه در ســفرنامهی عتبــات خــود
شــرحی از وضعیــت گردنـهی حلــوان و بنــای طاقگــرا میدهــد بــه ایــن قــرار ...« :در ســرازیری
ً
پــای تــاق کــه ســابقا بســیار ســخت و ...بــود« .گســتیگر» 5مهنــدس ،راه کالســکه بســیار خــوب
ســاخته اســت ...در اواســط دره کاروانســرا و چنــد خانــوار رعیــت اســت کــه بنــای آن را مرحــوم
محمدعلــی میــرزا کــرده اســت... .بنــای ایــن کاروانســرا و آبــادی برای قافلــه و مترودین ایــن راه
بســیار نافــع اســت .ایــن مــکان را «میــان طــاق» میگوینــد از اینجــا راه بهکلــی ســرازیر مـیرود و
نزدیــک طاقگـ ّـرای معــروف کــه در وســط ایــن ســرازیری اســت رســیدیم .مالحظــه راه ســابق که
معبــر خلــق بــوده مایـهی کمــال حیــرت شــد ،راهــی اســت یکپارچــه ســنگ کــه از کثــرت عبــور،
مثــل آینــه صــاف شــده .آمدوشــد اســب و قاطــر در نهایــت اشــکال اســت تــا بــه تخــت و کالســکه
چــه رســد .و( »...ناصرالدینشــاه .)86-87 :1287 ،در ادامــه چنیــن نقــل میشــود« :مــن
بــرای مالحظـهی طــاق پیــاده شــده از راه قدیــم خیلــی پیــاده رفتــم تــا پــای طــاق ســنگی. ...
ایــن دره و دامنـهی محکمــه ســخت و ســیفه و ســنگر خلقــی و خــدا آفریــن اســت اگــر معــدودی
تفنگچــی در ایــن دهنــه بنشــینند از صحــرای زهــاب بــه اینطــرف امکان عبــور نیســت از باالی
طــاق راه ســخت و تنگــی اســت کــه بحــال ریجــاب مـیرود( »...همــان.6)88-89 :
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مسیر  :3راه احداثی پهلوی دوم بین  1335تا  1345هـ.ش.

ایــن مســیر کــه بــه راه ِکرنــد بــه ســرپلذهاب شــهرت دارد ،بــا توجــه بــه عکسهــای هوایــی
قدیمــی (تصاویــر  )10-11و عکســی کــه آقایــان گلــزاری و جلیلیکرمانشــاهی در کتــاب خــود
آوردهانــد (گلــزاری و جلیلیکرمانشــاهی )94 :1346 ،و بررســی و طر حبرداریهــای کالیــس
در  1967م 1345 / .هــ.ش)Kleiss, 1969: 15.3( .راه باالدســت گردنــه و بهعبارتــی
راه امــروزی بــه ســرپلذهاب بایــد بیــن ســالهای  1335تــا  1345هـــ.ش .در دورهی
پهلــوی دوم ســاخته شــده باشــد .ایــن راه امــروزه بــه بزرگــراه کربــا هــم شــهرت دارد و بــرای
رفتوآمــد ایمــن زائــران عتبــات عالیــات و بهمنظــور ایجــاد شــبکهی ترانزیــت میــان ایــران
و عــراق بهســمت مــرز خســروی مــورد توســعه و بازســازی قــرار گرفتــه اســت.

عملیات GIS

تصویــر  .8بــاال :ســنگفرشهای منظــم در
بخــش  VIIIراه؛ پاییــن :نمایــی از راه بیــن بخــش
 VIIو ( VIIIنگارنــدگان.)1397 ،
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در بررســی مســیر زیــج تــا طاقگــرا ،از عکسهــای هوایــی ســال  1334هـــ.ش .اســتفاده
شــد کــه بهمنظــور تهی ـهی نقش ـهی صحیــح از کلی ـهی اســتانهای کشــور عکسبــرداری
هوایــی شــده اســت .پــس از تصحیــح هندســی و موزائیــک تصاویــر و تهیــهی تصویــر
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تصویــر  .9نمــای هوایــی از ســه مرحل ـهی
راهســازی در نیم ـهی پایینــی گردن ـهی پاطــاق
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ارتوفتــو (فتومــپ) و انطبــاق آن بــا نقشــهی توپوگرافــی ســال  1335هـــ.ش .منطقــهی
مــورد نظــر ،نقشــهی پایــهی بررســی تهیــه گردیــد؛ ســپس اقــدام بــه بررســی مســیر و
پیادهســازی بازدیدهــای میدانــی بــر روی تصاویــر فــوق انجــام شــد و بــا اســتناد بــه شــواهد
زمینــی و اســناد تاریخــی مســیرهای گوناگــون تعییــن شــد .در نهایــت در سیســتم اطالعــات
جغرافیایــی ( )ArcGISدادههــای فــوق ،رقومــی و مدیریــت شــده اســت .ســپس از انطبــاق
ایــن دادههــا و مشــاهدات میدانــی و تاریخــی در سیســتم فــوق مســیرها و موقعیتهــای
گوناگــون زیــج تــا طاقگــرا طراحــی و ترســیم و خروجیهــای مختلــف تهیــه گردیــد.
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بــا توجــه بــه بررس ـیهای میدانــی و مطالع ـهی منابــع تاریخــی مشــخص شــد کــه گردن ـهی
پاطــاق ،همــان دربنــد مــادی (و دربنــد زاگــرس) مورخــان کالســیک یونانــی و التیــن اســت.
ـیار رهگــذران در قشــرهای مختلــف اجتماعــی را
در گردن ـهی پاطــاق ،شــواهدی از تــردد بسـ ِ
میتــوان دیــد .پــر تــردد بــودن ایــن گردنــه و موقعیــت راهبــردی آن ،زمینــه را بــرای ســاخت
َ
بنایــی بهنــام «طاقگـ ّـرا» مهیــا ســاخته اســت .شــاید نگاهــی موشــکافانه به چیســتی و اهمیت
گردنـهی پاطــاق و دربنــد مــادی ،مــا را بهســوی درک بهتــر نــوع کاربــری بنــای طاقگــرا ســوق
دهــد .کاربریــی کــه بــر همــگان خامــوش اســت و بحــث در مــورد آن را بایــد بــه مجالــی دیگــر
ســپرد .تــردد زیــاد در دورههــای مختلــف در ایــن گردنــه ســبب شــده تــا بــه فراخــور نیــاز و تــوان
امکانــات ابــزاری وجــود دخــل و تصرفــات و مســیرهای جدیــدی در محــدودهی این گردنهی
تاریخــی شــکل گیــرد .در ایــن نوشــتار ســعی بــر ایــن بــود تــا بــه اســتناد یافتههــای برجــای
مانــده و منابــع مکتــوب تاریخــی بــه تشــخیص دقیــق مســیرهای قدیمــی و قدمــت تاریخــی
هــر یــک برســیم .در گردنـهی پاطــاق ســه مســیر اصلــی شناســایی شــد .حــال بــه جمعبنــدی و
نتیجهگیــری محــدودهی مکانــی و زمانــی هــر یــک از ایــن مســیرها میپردازیــم.
مســیر  :1ایــن مســیر در مقالــهی حاضــر بــا مســیر و راه تــردد در ایــن گردنــه از دوران
پیــش از اســام تــا حدا کثــر دورهی صفــوی مطابقــت دارد .وجــود شــواهدی چــون راه
ســنگفرش ،راه دســتکند ،حاشیهســازی ،زیرســازی و ...حکایــت از اهمیــت ایــن راه
دارد و اقداماتــی کــه بــرای ایجــاد یــک راه فرامنطقــهای الزم بــوده اســت .گفتههــای
مورخــان کالســیک غربــی و پــس از اســام نشــان از اهمیــت زیــاد ایــن منطقــه بهعنــوان
یــک گــذرگاه مهــم مــرزی و ارتباطــی دارد .از آنجاییکــه شــواهد نشــان از پیونــد تنگاتنــگ
بنــای طاقگــرا و راه دارد ،بــه احتمــال زیــاد طاقگــرا بنایــی مرتبــط بــا راه ،و عبــور و مــرور ،و
یــا مــرز میــان دو ســرزمین بــوده اســت.
مســیر  :2اگــر طرحــی کــه فالنــدن بــه تصویــر کشــیده را مــاک و معیــار فــرض کنیــم ،در
ایــن تصویــر کاروانیــان در حــال عبــور از راه جلــو طــاق هســتند؛ همانطورکــه در باال گفته شــد،
شــواهد برجــای مانــده نشــان میدهــد کــه راه پیــش از اســام و حتــی پــس از اســام (البتــه
قبــل از زمــان فالنــدن) از پاییندســت طاقگــرا عبــور میکــرده اســت .بــه دیگــر ســخن ،راه
پاییندســت طاقگــرا (بخشهــای  IV،V، VIو  )VIIدر ایــن دوره دیگــر اســتفاده نمیشــده
اســت؛ ولــی اطــاع چندانــی از کموکیــف و وضعیــت دیگــر بخشهــای راه در حومــهی
گردنـهی پاطــاق در دورهی پیــش از قاجــار نداریــم .طبــق توصیــف ناصرالدینشــاه و نتایجــی
ـتایگر
کــه در قســمت مســیر  3ارائــه میشــود ،میتــوان فهمیــد کــه راه جلــو طاقگــرا توســط گاسـ ِ
اتریشــی بــرای ســفر ناصرالدینشــاه بــه عتبــات ســاخته شــده اســت.
مســیر  :3حــال بــا توجــه بــه جمعبنــدی مســیر  2و عکــس هوایــی قدیمــی ســازمان
جغرافیایــی نیروهــای مســلح ایــران ( 1335هـــ.ش 1956 / .م ).کــه بســیار گویــا و کلیــدی
ُ
اســت (تصاویــر  26و  )27و قدیمیتــر از عکــس ک ُرنــا ( 1348هـــ.ش 3 / .آ گوســت ســال
 1969م( ،).تصویــر  )11اســت .مســیر  ،3در عکسهــای ســازمان جغرافیایــی نیروهــای
مســلح ایــران دیــده نمیشــود ،ولــی در عکسهــای کرونــا دیــده میشــوند .بــه اســتناد
عکــس منتشــر شــده توســط محمدحســین جلیلیکرمانشــاهی و مســعود گلــزاری و
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تصویــر  .11نمــای هوایــی گردن ـهی پاطــاق در
عکــس  Coronaمتعلــق بــه  3آ گوســت ســال
 1969م .یــا  1348هــ.ش ،.در ایــن عکــس مســیر
اصلــی دیــده میشــود -1 .مســیر پیــش از اســام،
 -2مســیر ناصــری -3 ،مســیر پهلــوی دوم (�Orig

�inal source: http://corona.cast.uark.edu/in
.)dex.html

مســتندنگاریهای ولفــرام کالیــس ،میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه ایــن مســیر در بیــن
ســالهای  1335تــا  1345هـــ.ش .در دورهی پهلــوی دوم ســاخته شــده اســت.
در کل در محــدودهی گردنــهی پاطــاق بهخوبــی میتــوان چنــد هــزار ســال تــاش
ایرانیــان بــرای ســاخت راه و انجــام برنامههــای راهســازی بــرای تعامــات سیاســی،
اقتصــادی و فرهنگــی بیــن دنیــای شــرق و غــرب را مشــاهده کــرد.

پینوشت
ن آیــک اومســتد ( )Albert Ten Eyck OLMSTEADبــه ســال  1921م .بــا دقــت بیشــتری
 .1امــا در ایــن میــان ،آلبــرت تـ 
َ
نشــان داد کــه دسـتکم یکبــار ایــن نــام بــا نامجــای «خشـ َـمر» ( )Ḫašmarاشــتباه گرفتــه شــده ،آنجــا کــه در پایــان لشکرکشــی ســال
 828ق.م .شــلمناصر ســوم ،نقطـهی پایانــی آن ســفر جنگــی را ســرپلذهاب شــمردهاند (.)Olmstead, 1921: 379-80, n. 74
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تصویــر  .12نقش ـهی تحلیلــی  GISاز مســیر پیــش
از اســام گردن ـهی پاطــاق براســاس پیمایــش
میدانــی و مشــاهدهی یافتههــای باستانشــناختی
(نگارنــدگان.)1397 ،

 .2برخــی محــل ایــن رخــداد را در قرمــزدرهی امــروزی در مجــاورت رود دیالــه بیــن ســلوکیه و خانقیــن میداننــد (BAR-
.)KOCHVA, 1976: 118-119

 .3ایــن امــکان وجــود دارد کــه ایــن کتیبــه ،همــان تختهســنگ کنــارهی شــرقی طاقگــرا باشــد کــه امــروزه خالــی از نوشــته اســت

و ایــن عبــارت از روی آن پــاک شــده باشــد .امــروزه بــر آن کلم ـهای مخــدوش شــده نوشــته شــده اســت ،شــاید PUNUDABIS

و چنــد عــدد کــه برخــی بایــد نشــانگر ســال میــادی یــا یــک عــدد خــاص باشــند( 1948 ،1921 ،2189 ،نگارنــدگان) .ایــن کتیبــه
میتوانــد در زمانــی پــس از بازدیــد ماســون بــر جــای کتیب ـهی مــرزی حــک شــده باشــد؛ هــر چنــد در بازدیــد کالیــس در  1967م.
هســنگ گویــا در حیــن عملیــات راهســازی از باالدســت بــه پاییــن ،غلــط خــورده اســت (Kleiss,
تصویــری ارائــه شــده کــه ایــن تخت 
.)1969: Tabel 13. 3
« )18( .4جغرافیدانــان ایــن گردنــه را كــه در میــان كــردان بــه گردنـهی طاقگیــرا [کــذا فیاالصــل] مشــهور اســت ،عقبــة حلــوان
مىنامنــد» (ســر هنــرى راولینســون ،گــذر از زهــاب بــه خوزســتان ،ســفرنامه راولینســون ،ترجم ـهی ســكندر اماناللهــى ،انتشــارات
آ گاه ،ص.)19 .
 .5آلبــرت یــوزف گاســتایگر ( )Albert Joseph Gasteigerمعــروف بــه گاسـ َـتگر خــان ،او از ســال  1860تــا  1888م .رئیــس
تمامــی ساختوســازهای نظامــی و شــهری دولــت ایــران بــود .بهمنظــور دسترســی بــه اطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه ر .ک .بــه:
http://www.iranicaonline.org/articles/gasteiger

پســنگی ســفرنامه را بــا متــن تصحیــح شــده (ر .ک .بــه :عباســی و بدیعــی-73 :1372 ،
 .6نگارنــدگان ،متــن اصلــی و چا 
 )71مطابقــت دادنــد ،متأســفانه در متــن تصحیــح شــده اشــتباهها و جاافتادگیهــای چنــدی وجــود داشــت؛ از قبیــل حــذف نــام
گاســتایگر (بــه روایــت ناصرالدینشــاه :گســتیگر) مهنــدس و آوردن عنــوان مهنــدس «نمســاوی» (نــام قدیــم اتریــش) کــه ملیــت
گاســتایگر اســت و ذکــر نــام «کســری» بهجــای »گـ ّـرا» .بنابرایــن ترجیــح داده شــد از همــان متــن قدیــم و چاپســنگی اســتفاده شــود.
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 ابناثیــر عــز الدیــن علــى (م ،1371 ،)630 .الکامــل فــی تاریــخ (كامــل تاریــخ بــزرگاســام و ایــران) ،ترجمــهی ابوالقاســم حالــت و عبــاس خلیلــى ،تهــران :مؤسســهی
مطبوعاتــى علمــى.
 ابنخردادبــه عبیــد اهلل بــن عبــد اهلل ( 300هـــ.ق).1889( 1371 ،م،).المســالك والممالــك ،ترجم ـهی ســعید خاكرنــد ،بیــروت :دار صــادر افســت لیــدن.
 ابنخلــدون عبــد الرحمــن (م ،1375 ،)808 .تاریــخ ابــن خلــدون ،ترجمـهی محمــدپرویــن گنابــادى ،تهــران :انتشــارات علمــى و فرهنگــى ،چــاپ هشــتم.
 ابنخلــدون ،1363 ،تاریــخ العبــر (تاریــخ ابنخلــدون ج  ،)2ترجم ـهی عبدالمحمــدآیتــى ،مؤسسـهی مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــى ،چــاپ اول.
 ابنرســته احمــد بــن عمــر ،1892 ،اعــاق النفیســه ،نشــر دار صــادر ،بیــروت :چــاپاول.
 ابنرســته ،1380 ،اعــاق النفیســه ،ترجمــه و تعلیــق :حســین قرهچانلــو ،نشــرامیرکبیــر.
 ابــن شــادی (مولــف مجهــول) (نوشــته در  ،1318 ،)520مجمــل التواریخ و القصص،تحقیــق ملــك الشــعراء بهــار ،تهــران ،كاللــه خــاور ،بــى تا.
 ابنفقیــه احمــد بــن محمــد 1416 ،هـــ.ق ،.البلــدان ،محقــق و مصحــح :یوســفالهــادی ،بیــروت :عالــم الکتــب.
 اعتمادالســلطنه محمــد حســن خــان،1367 ،مــرآة البلــدان ،جلــد  ،4بهتصحیــح:عبدالحســین نوایــی و میرهاشــم محــدث ،تهــران :دانشــگاه تهــران.
 اعتمادالســلطنه محمــد حســن خــان ،1363 ،تطبیــق لغــات جغرافیایــى قدیــم وجدیــد ایــران ،بــه تصحیــح :میرهاشــم محــدث ،تهــران :امیرکبیــر.
 الحمــوى شــهابالدین ابوعبــداهلل یاقــوت بــن عبــد اهلل (م ،1995 ،)626 .معجــمالبلــدان ،بیــروت :دار صــادر ،ط الثانیــة.
 الحمــوی ابــی الفــداء ( 732-672هـــ .ق 1992،).م ،.تقویــم البلــدان ،بــه تحقیــق:ج .ت  .رینــو و و .مــاک کوکیــن دی ســان ،نســخهی جدیــد بــه همــکاری :کارل ایجــرت،
فریــد بــن فغــول و ایکهــارد نویبــاور ،اصــدار فــواد ســزگین ،بنیــاد تاریــخ علــوم عربــی و
اســامی ،فرانکفــورت.
 بارتولــد ویلهلــم ،1377 ،جغرافیــای تاریخــی ایران ،ترجمهی همایــون صنعتیزاده،تهــران :بنیــاد موقوفات افشــار.
 بــاذرى أحمــد بــن یحیــى (م ،1337 ،)279 .فتــوح البلــدان ،ترجمــهی محمــدتــوكل ،تهــران :نشــر نقــره ،چــاپ اول.
 بینــا« ،1384 ،پرونــدهی ثبتــی زیجمنیــژه» ،اداره کل میراثفرهنگــی،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان کرمانشــاه.
 جلیلــی کرمانشــاهی ،محمــد حســین؛ و گلــزاری ،مســعود ،1346 ،کرمانشــاهانباســتان (از آغــاز تــا ســدهی ســیزدهم هـــ.ق ،تهــران :وزارت فرهنــگ و هنــر.
 -بینــا ،1340 ،حــدود العالــم مــن المشــرق الــى المغــرب ،بهكوشــش :منوچهــر
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ســتوده،تهران :چــاپ دانشــگاه تهــران ،شــمارهی  ،727ص.153
 دینــورى ابــو حنیفــه احمــد بــن داود (م ،1371 ،)283 .اخبــار الطــوال ،ترجمــهیمحمــود مهــدوى دامغانــى ،تهــران :نشــر نــى ،چــاپ چهــارم.
 ســرفراز و همــکاران« ،1347 ،هیــأت بررســیهای آثــار باســتانی اســتان پنجــم -کرمانشــاهان» ،کرمانشــاه :مرکــز اســناد و مــدارک فرهنگــی( ،منتشــر نشــده).
 ســلطان محمــد میــرزا قاجــار ، ،1364ســفرنامه ســیفالدوله ،تصحیــح و تعلیــق:علیا کبــر خداپرســت ،تهــران :نشــر نــی.
 طبــرى محمــد بــن جریــر (م ،1375 ،)310 .تاریــخ طبــرى ،ترجمــهی ابوالقاســمپاینــده ،تهــران :اســاطیر ،چــاپ پنجــم.
 طبــرى محمــد بــن جریــر 1373،و 1378 ،تاریخنامــه طبــرى ،برگــردان منســوب بــهبلعمــى (ق  ،)4تحقیــق :محمــد روشــن ،تهــران :جلــد 1و 2ســروش ،چ دوم ،جلــد 3،4،5
البــرز ،چ .3
 فراهانــى میــرزا حمــد حســین بــن مهــدى ،ســفرنامه ،1362 ،محقــق و مصحــحمســعود گلــزاری ،تهــران :نشــر فردوســی.
 فســایى حســن بــن حســن (حــاج میــرزا حســن حســینی شــیرازی)،1382 ،فارســنامهناصــرى ،تهــران :امیرکبیــر.
 کامبخشفــرد ،ســیف ا« ،1355 ،..بنــای ســنگی طاقگــرا» ،مجلــهی فرهنــگمعمــاری ایــران ،ســازمان ملــی حفاظــت آثــار باســتانی ایــران (زیــر نظــر :پرویــز ورجاونــد)،
شــمارهی  ،4صــص.4-24 :
 کامبخــش فــرد ،ســیف ا ،1386 ،...کاوشهــا و پژوهــش هــای باســتان شناســیو احیــاء معمــاری معبــد آناهیتــای کنــگاور و تــاق گــرا ،جلــد اول ،تهــران :پژوهشــکدهی
باستانشناســی ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری.
 کرمانــی علویــه ،1386 ،روزنامــه ســفر حــج :عتبــات عالیــات و دربار ناصــری (-1273 1271هــ.ش ،).بهکوشــش :رســول جعفریــان ،قــم :نشــر مورخ.
 كوفــى ابــن اعثــم (م ،1372 ،)314 .الفتــوح ،ترجمـهی محمــد بــن احمــد مســتوفىهــروى (ق ،)6 .تحقیــق :غالمرضــا طباطبائىمجــد ،تهــران :انتشــارات و آمــوزش انقــاب
اســامى.
 کیانــی ،محمــد یوســف؛ و کالیــس ،ولفــرام ،1373 ،کاروانســراهای ایــران ،تهــران:ســازمان میراثفرهنگــی.
 مســتوفی قزوینــی ،حمــدا 1913 ،...م 1331 /.هـــ .ق ،نزهةالقلــوب ،بهتصحیــح:گای لســترنج ،لیــدن.
 مقدســى شــمس الدیــن أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أحمــد ( 4ق ،1361 ،).أحســنالتقاســیم فــى معرفةاألقالیــم ،ترجمــهی علینقــى منــزوى ،جلــد اول ،تهــران :شــركت
مؤلفــان و مترجمــان ایــران ،چــاپ اول.
 مقدســى ،مطهــر بــن طاهــر ،1374 ،البــداء و التاریــخ (آفرینــش و تاریــخ) ،ترجم ـهیمحمدرضــا شــفیعىكدكنى ،تهــران :آ گــه ،چــاپ اول.
 -ناصرالدینشــاه قاجــار« ،1287 ،روزنامــهی ســفر بــه از طهــران الــی کربــا و نجــف
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...بررسی باستانشناختی بخشی از شاهراه خراسان بزرگ

،»و ســایر اماکــن فیــض مواطــن و مراقــد مطهــره ائمــه هــدا و اولیــا و شــهدا علیهــم الســام
.یونیــت هیــل ترکــی
 شــهریار جادههــا (ســفرنامهی ناصرالدیــن شــاه بــه،1372 ، ناصرالدینشــاه قاجــار انتشــارات ســازمان: تهــران، محمدرضــا عباســی و پرویــز بدیعــی: بهکوشــش،)عتبــات
.اســناد ملــی
 روزگار قاجــار از تأســیس تــا: تاریــخ لرســتان،1380 ، محمدرضــا، والــىزاده معجــزى. حروفیــه: تهــران، حســین وال ـیزاده معجــزی: بهتصحیــح،. ش1299 كودتــاى
، تاریــخ یعقوبــى،1382 ،)292  بعــد. یعقوبــى احمــد بــن ابــى یعقــوب ابــن واضــح (م. چ ششــم، انتشــارات علمــى و فرهنگــى: تهــران،2  جلــد،ترجمـهی محمدابراهیــم آیتــى
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