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از جملــه نقــاط کلیــدی در مطالعــات باستانشناســی دوره اســامی اســتان اردبیــل ،مناطــق جنوبــی
آن شــامل شهرســتانهای خلخــال و کوثــر اســت کــه بــه جهــت موقعیــت ســوق الجیشــی مناســب
عامــل ارتبــاط مناطــق مرکــزی ایــران بــا دشــت اردبیــل ،دشــت مغــان و منطق ـهی قفقــاز بــوده
اســت .در ایــن راســتا ســؤاالت متعــددی مطــرح اســت کــه مهمتریــن آنهــا شــامل )1 ،چــه
مــدارک باستانشــناختی در زمینــهی اهمیــت منطقــهی شهرســتان کوثــر و موقعیــت مناســب
ارتباطــی ایــن منطقــه وجــود دارد؟  )2تأثیــر موقعیــت سوقالجیشــی در تشــکیل راههــای تجــاری و
امکانــات بینراهــی شهرســتان کوثــر چیســت؟ روش تحقیــق در ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی ـ
تحلیلــی بــوده و بــا اســتفاده از پژوهشهــای میدانــی (بررســی ،شناســایی و مســتندنگاری یافتههــای
باستانشناســی) و مطالعــات کتابخانـهای (بهویــژه متــون مورخان و جغرافیانویســان دورهی اســامی)
بــوده اســت .مهمتریــن راههــای شناســایی شــده در ایــن شهرســتان ،جــادهی فرامــرزی قفقــاز و دو
مســیر مواصالتــی گیــان و آذربایجــان میباشــد .مطالع ـهی متــون و یافتههــای باستانشناســی
نشــان میدهــد «قاباققلعــه فیروزآبــاد» مهمتریــن قلع ـهی نظامــی منطقــه اســت؛ ایــن قلعــه از
یکســو بــا برقــراری امنیــت زمینههــای الزم بــرای ایجــاد امکانــات بینراهــی متعــدد در ایــن
شهرســتان را فراهــم و از ایــن طریــق باعــث تســهیل و افزایــش ارتباطــات تجــاری فرامنطق ـهای
ایــن حــوزهی فرهنگــی شــده اســت .مکانگزینــی قلعههــای اســتحکاماتی در مناطــق بــا موقعیــت
اســتراتژیک ،از یکطــرف بــا اهــداف حفــظ مالکیــت خــرد (درونمنطقــهای) و از طــرف دیگــر
بــا ایجــاد امنیــت راههــای تجــاری باعــث حفــظ منافــع ملــی و مالکیــت کالن (بــرونمنطقـهای)
شــده اســت .مهمتریــن دســتاوردهای پژوهــش حاضــر ،شناســایی یــک مســیر تجــاری (جــادهی
قفقــاز) و دو مســیر مواصالتــی (بیــن آذربایجــان و گیــان) و امکانــات بینراهــی مرتبــط بــا آنهــا،
پــل قیزکورپوســی ،اســتراحتگاه قــوش قایاســی ،کاروانســرای آرپاچایــی ،کاروانســرای شاهعباســی و
چندیــن راهنشــان در منطقــه اســت .نتایــج پژوهــش حاضــر ،نشــان میدهنــد کــه الگــوی پراکنــش
آثــار دورهی اســامی منطق ـهی مــورد بحــث ،تحتتأثیــر جغرافیــای محیطــی همچــون معابــر و
رودخانههــا ،راههــا و حفــظ حاکمیــت ســرزمینی خــرد و کالن قــرار دارد.
کلیدواژگان :استان اردبیل ،شهرستان کوثر ،راههای تجاری ،قالع نظامی.

* نویسنده مسئول
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مقدمه

از دوران باســتان تاكنــون ،تجــارت و رونــق اقتصــادي يكــي از مؤلفههــاي دوام و پايــداري
حكومتهــا و دولتهــا بهشــمار میرفتــه اســت .حمــل و نقــل كاال ،خدمــات و مســافران
نيــاز بــه زيرســاختهاي مهمــي همچــون :مراكــز اقامتــي در طــول مســير ،جادههــاي
دسترســي مناســب ،و از همــه مهمتــر امنيــت ميباشــد؛ از ايــنرو ،ســاخت قلعههــا،
پلهــا ،كاروانســراها و راهنشــانها ،همــواره از ســوي حاكمــان ،مهــم و جــدي تلقــي شــده
اســت .امــروزه بحــث دربــارهی ژئوپولیتیــک تاریخــی ،نقــش جغرافیــا و عوامــل طبیعــی بــر
متغیرهــای تاریخــی ،قدرتهــا ،کنتــرل و مالکیــت ســرزمینها در مقیاســی وســیعتر بررســی
روابــط قــدرت و کشــمکشهای حاکمیــت ســرزمینی در طــول تاریــخ ،محــل چالــش میــان
اندیشــمندان علــوم میــان رشــتهای نظیــر باستانشناســی ،جغرافیــا و علــوم اجتماعــی اســت
(بــای.)8 :1388 ،
شهرســتان «کوثــر» ،در جنــوب شهرســتان اردبیــل ،از ســمت غرب بــا شهرســتان میانهی
اســتان آذربایجانشــرقی؛ از ســمت شــرق بــا اســتان گیــان (شهرســتان تالــش)؛ و از ســمت
جنــوب بــا آقکنــد زنجــان ،در یــک منطقــه بــا شــرایط کوهســتانی واقــع گردیده اســت (نقشــه
 .)1موقعیــت سوقالجیشــی موجبــات تعــدد عبــور مســیرهای تجــاری و مواصالتــی و بهتبــع
آن ،تعــدد امکانــات بینراهــی را در منطقــه فراهــم آورده اســت (نقشــه .)2

نقشــه  .1موقعیــت جغرافیایــی شهرســتان
کوثــر (نگارنــدگان .)1392

وجــود عــوارض مهــم جغرافیایــي ماننــد :کوهســتانهای منطقــه ،رودخانـهیقــزلاوزن
و ســایر ویژگیهــای جغرافیایــی ،موجــب ایجــاد کشــمکشهای درونمنطقــهای و
برونمنطقــهای در راســتای کســب فضــای ســرزمینی ،بهعنــوان رمــز بقایــای سیاســی
گردیــده و از ایــن رهیافــت ،تأثیــری شــگرف بــر شــکلگیری ســیمای نظامــی منطقــه برجای
نهــاده اســت .تأمیــن امنیــت مســیر و منطقــه ،بنابــر اذعــان متون بــا مرکزیــت «قابــاق قلعهی
فیروزآبــاد» بــوده اســت .هــدف از ایجــاد چنیــن مکانهایــی ،فرونشــاندن آشــوبهای محلــی
و تســلط بــر سرکش ـیهای امــرای محلــی ســاکن در کوهســتانها (مهجــوری،)87 :1381 ،
در مقیــاس خــرد و حفــظ حاکمیــت ملــی و تأمیــن امنیــت راههــای تجــاری فرامنطق ـهای و
بینالمللــی در مقیــاس کالن ،بــوده اســت .بعــد از دورهی ایلخانــی و انهــدام ایــن قلعــه بــا
هجــوم مغــوالن ،مراکــز قــدرت بــه محــدوده شهرســتان خلخــال کنونــی منتقــل میشــود

مطالعه تطبیقی راههای تجاری و نقش قالع نظامی بر پیشرفت تجارت ...

(مســتوفی )81 :1378 ،و مناســبات جدیــدی در منطقــه حاکــم میشــود کــه بررســی آن خــارج
از حوصلــه ایــن مقالــه اســت .بــا همــه ایــن اوصــاف ،بعــد از ایــن تاریــخ نیــز منطقـهی کوثــر
بهدلیــل شــرایط سوقالجیشــی همچنــان اهمیــت خــود را حفــظ میکنــد ،امــا هیچوقــت
اعتبــار گذشــته را بــاز نمییابــد.
منابــع کتــب جغرافیــای تاریخــی ،بــر اهمیــت ایــن مســیرها تــا دورهی قاجــار اذعــان
داشــته و بررســی باستانشناســی منطقــه منتــج بــه شناســایی یــک پــل از دورهی ســلجوقی-
ایلخانــی؛ دو کاروانســرا ،یکــی ،احتمــا ًال متعلــق بــه دوره ســلجوقی و دیگــری ،صفــوی؛ یــک
اســتراحتگاه ،احتمــا ًال ســلجوقی-ایلخانی؛ یــک مســیر ،تقریبـ ًا یــک کیلومتری مســطح شــده؛
و دو بنــای مقبــره ،بهعنــوان راهنشــان ،در محــدودهی ایــن شهرســتان گردیــد.

پرسش تحقیق

در متــون جغرافیــای تاریخــی دورهی اســامی در ارتبــاط بــا قلعــهی فیروزآبــاد ،شــرایط
سوقالجیشــی شهرســتان کوثــر و موقعیــت مناســب ارتباطــی ایــن منطقــه اشــارات گوناگونــی
وجــود دارد .بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،هی ـچگاه ایــن منطقــه ،از منظــر باستانشناســی
توســط پژوهشــگران و باستانشناســان مــورد بحــث و بررســی قــرار نگرفتــه اســت؛ بههمیــن
دلیــل نگارنــدگان در ایــن تحقیــق ،ســعیبر آن دارنــد تــا بــه ســؤاالت ذیــل پاســخ دهنــد.
 چــه مــدارک باستانشــناختی در زمینـهی اهمیــت منطقــه شهرســتان کوثــر و موقعیــتمناســب ارتباطــی این منطقــه وجــود دارد؟
 تأثیــر موقعیــت سوقالجیشــی در تشــکیل راههــای تجــاری و امکانــات بینراهــیشهرســتان کوثــر چیســت؟
 قلعـهی فیروزآبــاد مــورد اشــاره در متــون تاریخــی در کجــا قــرار گرفتــه و مکانگزینــیآن بــا در نظــر گرفتــن چــه عواملــی بــوده اســت؟
 -نقش قاباق قلعهی فیروزآباد در تسهیل ارتباطات تجاری منطقهای و فرامنطقهای چیست؟

روش تحقیق

روش تحقیــق در ایــن پژوهــش ،بــا رویکــرد توصیفی-تحلیلــی بــوده و دادههــا براســاس
پژوهشهــای میدانــی (بررســی ،شناســایی و مســتندنگاری یافتههــای باستانشناســی)
جمــعآوری گردیــده و از مطالعــات کتابخانــهای بهویــژه اســتفاده از متــون مورخــان،
جغرافیانویســان دورهی اســامی جهــت تکمیــل مطالعــات اســتفاده گردیــده اســت.

اهمیت و ضرورت تحقیق

بــا توجــه بــه اشــارات متعــدد متــون جغرافیــای تاریخــی در ارتبــاط بــا قلع ـهی فیروزآبــاد و
جــادهی قفقــاز ،جایابــی قلعــه ،مســیریابی راه ،شناســایی امکانــات بیــن راهــی موجــود و نقــش
عوامــل مذکــور در الگــوی پراکنــش آثــار دورهی اســامی منطقــه ضــروری بــوده و همچنیــن
پرداختــن بــه نقــش امنیــت در توســعه راههــای تجــاری بــه صــورت عمومــی ،تأثیــر موقعیــت
سوقالجیشــی در تشــکیل راههــای تجــاری و امکانــات بیــن راهــی شهرســتان کوثــر و نقــش
قابــاق قلع ـهی فیروزآبــاد در تســهیل ارتباطــات تجــاری منطق ـهای و فرامنطق ـهای از اهــم
موضوعاتــی اســت کــه تاکنــون مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت .پژوهــش حاضــر ،تــاش
دارد تــا خألهــای مطالعاتــی مذکــور را مــورد بررســی قــرار دهنــد.
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پیشینهی پژوهش

جنــوب اســتان اردبيــل كــه شــامل ،شهرســتانهاي كوثــر و خلخــال ميباشــد؛ بــه ماننــد
ديگــر نقــاط اســتان از نظــر مطالعــات باستانشناســي كاســتيهاي فــراوان دارد .بــا توجــه
بــه اينكــه مناطــق يــاد شــده محــل اتصــال نواحــي مهمــي همچــون :جنــوب غــرب دريــاي
خــزر (گيــان و تالــش) ،شــمالغرب مركــز فــات ايــران (منطق ـهي زنجــان) و ميانــه ،بــا
مراكــزي همچــون :اردبيــل و در مرحلــهي بعــد دشــت مغــان و قفقــاز اســت؛ لــزوم رفــع
كاســتيها و نقايــص تحقيقاتــي باستانشــناختي بيــش از پيــش ،ضــروري مينمايــد .بــا
وجــود اهمیــت سوقالجیشــی شهرســتان کوثــر و اشــارات متعــدد متــون تاریخــی بــه نقــش
مواصالتــی ایــن شهرســتان در دوران اســامی ،تاکنــون هیــچ پژوهشــی در خصــوص راههــای
تجــاری منطق ـهای و فرامنطق ـهای ،نَــه در ســطح شهرســتان و نَــه در ســطح اســتان ،انجــام
نگرفتــه اســت.

وضعیت سوقالجیشی منطقهی مورد مطالعه در دورهی اسالمی

همانطــور کــه پیشــتر توضیــح داده شــد ،موقعیــت اســتراتژیک شهرســتان کوثــر ،مهمتریــن
عاملیســت کــه باعــث شــده ایــن منطقــه از گذشــتههای دور ،مهمتریــن معبــر ارتباطــی
گیــان و آذربایجــان از یکطــرف ،و مناطــق مرکــزی ایــران بــا قفقــاز از طــرف دیگــر ،مــورد
توجــه باشــد؛ همیــن عامــل اســت کــه منجــر بــه احــداث قلعـهی مهــم فیروزآبــاد در راســتای
تأمیــن امنیــت راه و منطقــه شــده اســت .ایــن قلعــه بــا برقــراری امنیــت موجبــات ایجــاد
امکانــات بینراهــی متعــددی در ایــن شهرســتان را فراهــم آورده و از اینطریــق باعــث
تســهیل ارتباطــات تجــاری فرامنطق ـهای و افزایــش اعتبــار خــود شــده و از ایــن رهیافــت،
ارتباطــی دو ســویه بیــن امنیــت ،اهمیــت و ارتباطــات تجــاری در منطقــه بهوجــود آمــده
اســت.
ـق بــا موقعیــت اســتراتژیک ،از یکطــرف،
مکانگزینــی قلعههــای اســتحکاماتی در مناطـ ِ
بــا اهــداف حفــظ مالکیــت خُ ــرد (درون منطقــهای)؛ و از طــرف دیگــر ،بــا حفــظ امنیــت
راههــای تجــاری در راســتای حفــظ منافــع ملــی و کالن (بــرونمنطقـهای) ،در ارتبــاط بــوده
اســت .در جایجــای متــون جغرافیــای تاریخــی ،بــه اهمیــت راهتجــاری قفقــاز (جــدول  )2و
قلعـهی فیروزآبــاد اشــاره شــده اســت.
«رشــیدالدین فضــل اهلل» ،در جامــع التواریــخ ،ایــن قلعــه را متعلــق بــه دورهی ســلجوقی
دانســته ( ،1362ج )374 :2و «یاقــوت حمــوی» ،بــه ســال  626هـــ.ق .در معجــم البلــدان،
در توصیــف منطقــهی خلخــال 1بــه دژهــای اســتوار ایــن منطقــه اشــاره میکنــد (،1383
ج« .)305 :2صفیالدیــن بغــدادی» ،در مراصــد االطــاع علــى اســماء االمكن ـهی و البقــاع،
بــه ســال  739هـــ.ق .خلخــال را اینگونــه توصیــف میکنــد« :خلخــال ،شــهری اســت
در آذربایجــان ،در میــان کوههــا و اکثــر روســتاها و مــزارع آن در کوههــای بلنــد اســت؛
فاصلــهاش تــا قزویــن هفــت روز و تــا اردبیــل دو روز اســت .قلعههــای محکمــی در ایــن
والیــت اســت کــه مردمــان آن ،هنــگام حملـهی مغــول بــه آنجــا عزیمــت نمودنــد؛ فیروزآباد،
قلعـهای اســت در خلخــال و در اطــراف آن خانقــاه صوفیــه زیاد اســت» ( 1412هـــ.ق.)1050 :
«حمــداهلل مســتوفی» ،در ســال  740هـــ.ق .در نزهـهی القلــوب ،مینویســد« :در ســابق شــهر
فیروزآبــاد نــام کــه بــر ســر گریــوه بردلیــز بــود ،حاکمنشــین آن دیــار (خلخــال) بــوده اســت
و حکامــش را آقاجریــان میگفتنــد و بعــد از خرابــی فیروزآبــاد ،خلخــال حاکمنشــین شــد
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و اکنــون آن نیــز خــراب اســت» ()81 :1378؛ دو متــن اخیــر کــه در دورهی مغــول نگاشــته
شــدهاند ،بــه خرابــی ایــن قلعــه در ایــن دوره اشــاره دارنــد.
قابــاق قلعـهی فیروزآبــاد ،در مختصــات  37درجــه و  34دقیقــه و  857ثانیـهی شــمالی و
 48درجــه و  09دقیقــه و  313ثانیـهی شــرقی و در قســمت جنوبغربــی روســتای فیروزآبــاد
قــرار گرفتــه اســت .باالتریــن ارتفــاع آن از زمینهــای اطــراف  1260متــر بــوده و ارتفــاع
قلعــه از ســطح رودخانــه و زمینهــای اطــراف  60متــر میباشــد (تصویــر .)1
مهمتریــن شــاخصههای مطابقــت قلعــهی فیروزآبــاد ذکــر شــده در متــون تاریخــی،
بــا قابــاق قلعــهی فیروزآبــاد ،شــامل مــوارد زیــر میباشــد :تــداوم نــام قلعــهی فیروزآبــاد
مذکــور در متــون تاریخــی و نامــی کــه امــروزه بــه خرابـهی باقیمانــده از ایــن قلعــه اطــاق
میگــردد؛ وجــود روســتایی بههمیــن نــام در فاصلــهی یــک کیلومتــری قلعــه؛ اشــارهی
حمــداهلل مســتوفی ،بــه تخریــب قلعــه در دورهی ایلخانــی و تأییــد ایــن موضــوع بــا دادههــای
باستانشناســی محوطــه (عــدم مشــاهدهی ســفالهای دورهی ایلخانــی در ایــن محوطــه)؛
مکانگزینــی و موقعیــت اســتراتژیک قابــاق قلعــه کــه خــود نشــانی از اهمیــت فوقالعــاده
آن در دورهی اســامی اســت.
«قابــاق» ،در زبــان ترکــی بــه معنــی «جلــو» و «پیشــین» اســت .قلعــهی مذکــور ،از
موقعیــت سوقالجیشــی مناســب برخــوردار بــوده و از ســه جهــت ورود بــه قلعــه بــا موانــع
طبیعــی چــون ،صخــره و رودخانــه کیویچــای مســدود اســت؛ ایــن شــرایط ،جنبـهی دفاعــی
قلعــه را تقویــت مینمایــد .مصالــح بــهکار رفتــه در ســاخت بنــا ،شــامل قلوهســنگ بــا
مــات گــچ و آهــک میباشــد .بنــای قلعــه ،متشــکل از ســه تــراس در جهــت شــرقیغربی
میباشــد کــه غربیتریــن تــراس از بیشــترین ارتفــاع برخــوردار اســت .بقایــای یــک برجــک
و دیــوار اســتحکاماتی در بَـ ِر جنوبــی ایــن تــراس و در لبـهی پرتــگاه قابــل مشــاهده میباشــد
کــه بهنظــر میرســد محــل اصلــی و حاکمنشــین ارگ بــوده اســت .در ایــن قســمت ،یــک
ســنگ تراشخــورده مشــاهده میشــود (خانعلــی.)95 :1392 ،
ســفالهای بهدســت آمــده از ایــن محوطــه براســاس مطالعــات گونهشــناختی ،شــامل
چهــار گــروه :ســفالهایی بــا تزییــن نقاشــی زیرلعــاب قــرون اولیــه اســامی ،ســفالهای
محلــی بدونلعــاب قــرون میانــی اســامی ،ســفالهایی بــا نقــش کنــده زیرلعــاب نــوع
«اســکرافیاتو» و «آقکنــد» متعلــق بــه دورهی ســلجوقی هســتند (طــرح و جــدول  )1کــه خود
ـه اســت کــه قبـ ً
ا بــه انجــام رســیده و نتایــج فوقالذکــر حاصــل
موضــوع پژوهشــی جداگانـ 
گردیــده اســت (همــان).

راههای تجاری شهرستان کوثر و یافتههای باستانشناسی آن

مطالعــات تطبیقــی منابــع جغرافیــای تاریخــی و بررســی باستانشناســی منطقــه ،در نهایــت
منتــج بــه شناســایی یــک راهتجــاری فرامــرزی و دو راه مواصالتــی گیــان و آذربایجــان کــه
از نقــاط مختلــف شهرســتان عبــور میکنــد ،شــد کــه در اینمجــال مــورد معرفــی قــرار
خواهنــد گرفــت.

 -1جادهی قفقاز

ایــن جــاده ،یکــی از انشــعابات جادهی ابریشــم بــوده که بعــد از عبــور از پل «قیزکورپیســی»
میانــه و «قیزکورپــی فیروزآبــاد» ،وارد شهرســتان کوثــر شــده و بعــد از عبــور از «کوراییــم»
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تصویــر  .1قابــاق قلعـهی فیروزآبــاد :الــف)
قابــاق قلعـهی فیروزآبــاد ،دیــد از شــمال .ب)
ورودی قابــاق قلعــه؛ ج) بقایایــی برجــک در
بــر جنوبــی قلعــه ،تــراس یــک؛ د) دیــوار
اســتحکاماتی در بــر جنوبــی قلعــه ،تــراس
یــک؛ ه) موانــع طبیعــی قابــاق قلعــهی
فیروزآبــاد ،دیــد از شمالشــرق (نگارنــدگان
.)1392

طــرح  .1ســفالهای بهدســت آمــده
از قابــاق قلعــهی فیروزآبــاد (نگارنــدگان
.)1392

199

مطالعه تطبیقی راههای تجاری و نقش قالع نظامی بر پیشرفت تجارت ...

شماره سفال

محوطه

فرم

میزان

نوع

Ar.Ki.n:1

قاباق قلعه
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کافی

چرخ ساز

ماسه
متوسط

قرمز

قرمز

قرمز

گلی غلیظ
قهوهای

-

خوب

نقاشی زیر لعاب(نقوش
قهوهای روی زمینه کرم)

Ar.Ki.n:12

قاباق قلعه
فیروز آباد

کف

کافی

چرخ ساز

ماسه
متوسط

قهوهای

قهوهای

قهوهای

گلی غلیظ
نخودی

گلی غلیظ
نخودی

متوسط

-

Ar.Ki.n:13

قاباق قلعه
فیروز آباد

بدنه

کافی

چرخ ساز

ماسه ریز

قرمز

قرمز

قرمز

-

-

خوب

نقش کنده زیر لعاب(نوع
آقکند)

Ar.Ki.n:14

قاباق قلعه
فیروز آباد

بدنه

کافی

چرخ ساز

ماسه
متوسط

قهوهای

قهوهای

قهوهای

لعاب شیشه
آبی

لعاب شیشه
آبی

ظریف

لعاب شیشه آبی در سطح

Ar.Ki.n:15

قاباق قلعه
فیروز آباد

بدنه

کافی

چرخ ساز

ماسه
متوسط

قهوهای

قهوهای

قهوهای

گلی رقیق
قهوهای

گلی رقیق
قهوهای

متوسط

نقش افزوده

Ar.Ki.n:16

قاباق قلعه
فیروز آباد

بدنه

کافی

چرخ ساز

ماسه ریز

قهوهای

قهوهای

قهوهای

-

-

خوب

نقش کنده زیر لعاب(نوع
آقکند)

Ar.Ki.n:17

قاباق قلعه
فیروز آباد

بدنه

کافی

دست ساز

ماسه ریز

قرمز

قرمز

قرمز

لعاب شیشه
سبز

-

خوب

نقش کنده زیر لعاب(نوع
آقکند)

Ar.Ki.n:18

قاباق قلعه
فیروز آباد

بدنه

کافی

چرخ ساز

ماسه ریز

قهوهای

قهوهای

قهوهای

گلی رقیق
نخودی

گلی غلیظ
نخودی

خوب

نقش کنده زیر لعاب(نوع

پخت

ساخت

شاموت

رنگ سطح

رنگ

خمیره

بیرون

قهوهای

قهوهای

قهوهای

گلی رقیق
قهوهای

قهوهای

قهوهای

گلی رقیق
قهوهای

گلی رقیق
قهوهای

قهوهای

گلی رقیق
نخودی

-

خوب

-

-

خوب

نقش کنده زیر لعاب(نوع

گلی رقیق
قهوهای

متوسط

-

متوسط

نقش کنده

درون

رنگ سطح

پوشش

پوشش

کیفیت

تزئینات

گلی رقیق
قهوهای

متوسط

نقش کنده

متوسط

نقش کنده
نقش کنده زیر لعاب

درون

بیرون

ساخت

اسکرافیاتو)

بیرون و درون

آق کند نوع دوم -لعاب
پاشیده)

جــدول  .1مشــخصات فنــی ســفالهای
بهدســت آمــده از قابــاق قلعــهی فیروزآبــاد
(نگارنــدگان .)1392
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بــه اردبیــل رســیده و بعــد از طــی شــهرهای موجــود در دشــت مغــان وارد قفقــاز میشــود
(نقشــه .)6
توصیفهــای متعــددی در متــون از ایــن راه ،شــهرها و اقامتگاههــای موجــود در آن
مســیر ،مشــاهده میشــود (جــدول  .)2قدیمیتریــن تاریخــی کــه در منابــع دورهی اســامی از
ایــن مســیر نــام بــرده شــده اســت ،مربــوط بــه توصیــف «احمــد بــن ابــى يعقــوب اليعقوبــى»،
در کتــاب البلــدان اســت ( )47 :1383کــه ياقــوت حمــوى ،تاريــخ وفاتــش را ســال  284هـ.ق.
دانســته اســت.
مهمتریــن توصیــف مســیر جــادهی قفقــاز کــه بیشــترین اطالعــات را در رابطــه بــا
ناحی ـهی مــورد بررســی ،پــل قیزکورپوســی و اقامتــگاه یــا اســتراحتگاه «قوشقایاســی» در
اختیــار میگــذارد ،مربــوط بــه توصیــف ابــن حوقــل ،در صــوره االرض بــه ســال  331هـــ.ق.
( )97 :1366و «أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أحمــد مقدســى» ،در ســال  375هـــ.ق .در کتــاب
احســن التقاســيم فــى معرفـهی االقاليــم اســت کــه در معرفــی بخــش آذربایجان و در قســمت
فاصلههــا از مســیر اردبیــل بــه زنجــان ســخن گفتــه و از پــل قیزکورپوســی بــا نــام پــل
«ســپیدرود» یــاد میکننــد؛ البتــه بــا توجــه بــه ایــن کــه قــزل اوزن ،در ادامــه بــه ســفیدرود
میریــزد ،ایــن نامگــذاری قــزلاوزن بهنــام ســپیدرود منطقــی بهنظــر میرســد .مقدســی،
مینویســد« :از «اردبيــل» گرفتــه تــا «ميانــج» دو مرحلــه ،يــا تــا پــل «ســپيذرود» و از پــل
تــا «ســراهی» يــك مرحلــه ،ســپس تــا «نــوى» يــك مرحلــه ،ســپس تــا «زنجــان» يــك
مرحلــه اســت» ( ،1361ج .)570 :2در ایــن گفتــار ،دو نکتـهی اساســی مربــوط بــه ایــن مســیر
وجــود دارد؛ اول اینکــه ،مســیری را کــه موضــوع بحــث حاضــر میباشــد ،معرفــی شــده و
در ایــن مســیر از یــک پــل نــام بــرده و آنجــا را بهعنــوان یــک محــل اقامــت موقــت معرفــی
کــرده اســت .ایــن موضــوع را دادههــای باستانشــناختی نیــز تأییــد میکننــد .فاصلــهی
یـکروزه پــل ســپیدرود تــا اردبیــل ،یـکروز ذکــر شــده اســت کــه بــا واقعیــت منطبق اســت.
بهنظــر میرســد ،منظــور از پــل ســپیدرود ،همــان اســت کــه امــروزه بــه گفتــه اهالــی «قیــز
کورپوســی فیروزآبــاد» و یــا بــه نقــل برخــی منابــع «پــل پردلیــس» (نقیــب)297 :1379 ،
نامیــده میشــود.
یافتههــای باستانشــناختی جــادهی قفقــاز در شهرســتان کوثــر:
اســتقرارهای انســانی در دورههــای مختلــف بــا شــرایط زیســتمحیطی ارتبــاط مســتقیم
داشــته اســت؛ رودخان ـهي قــزلاوزن ،مهمتریــن عارض ـهی طبیعــی ایــن منطقــه بــوده كــه
از ارتفاعــات زاگــرس سرچشــمه ميگيــرد ،بــا جهــت غربي-شــرقي مســافتي طوالنــي را در
جنــوب اســتانهاي آذربايجــان شــرقي ،اردبيــل و شــمال زنجــان طــي نمــوده و در نهايــت
بــه دريــاي خــزر ميريــزد .ایــن رودخانــه بــا اینکــه یکــی از عوامــل گســترش و رشــد
منطقــه بــوده ،ولــی بعضــ ًا نیــز بــا توجــه بــه پيچوتابهــاي بســيار و درههــاي عميــق،
بــرای جادههــاي تجــاري و ارتباطــي محدودیتهایــی آفریــده اســت .در راســتاي حــل ايــن
معضــل ،پلهــاي متعــددي بــر روي ایــن رودخانــه احــداث گرديــده كــه يكــي از مهمتريــن
آنهــا قيزكورپيســي شهرســتان كوثــر میباشــد .مهمتریــن بقایــای باستانشــناختی
جــادهی قفقــاز در شهرســتان کوثــر ،شــامل :پــل قیزکورپوســی ،اقامتــگاه یــا اســتراحتگاه
قوشقایاســی ،بقایــای جــادهی سنگفرشــی بیــن قوشقایاســی و پــل قیزکورپوســی،
مقبــرهی يئــدي قارداشــار و بنــای گنبــد میباشــد.

مطالعه تطبیقی راههای تجاری و نقش قالع نظامی بر پیشرفت تجارت ...

پــل قیزکورپوســی :ایــن پــل ،در  4كيلومتــري جنوبغــرب روســتاي «افشــار»،
بخــش «فيــروز» ،شهرســتان كوثــر از توابــع اســتان اردبيــل و در مختصــات جغرافيايــي
˝ N: 37°29´19.07و ˝ ،E: 48°06´45.47بــه فاصلـهي خــط مســتقيم  36كيلومتــري شــهر
ميانــه 15 ،كيلومتــري دهســتان فيروزآبــاد و  32كيلومتــري پــل قيزكورپيســي شهرســتان
ميانــه ،قــرار دارد و هماننــد آن بــر روی قــزلاوزن احــداث شــده اســت .ایــن پــل ،بــه تأســي
از معمــاري ســنتي ايــران ،بــا مصالــح بــومآورد ســنگ ســياه و مــات آهــك ســاخته شــده و
دقــت كافــي در اســتحكام بنــا و رعايــت اصــول مهندســي ســازه شــده اســت .در ايــن بنــا،
آجــر تنهــا در طاقزنــي و نمــاي بدنـهي پــل بـهكار بــرده شــده اســت .معمــار ،در ســاخت قيــز
كورپيســي ،بــه زيبايــي و تزیيــن بنــا ،وقتــي ننهــاده و تمــام ســعي خــود را در اســتواري ســازه
و كيفيــت مصالــح مــورد اســتفاده ب ـهکار بــرده اســت .تنهــا اشــاره بــه ایــن پــل ،در كتــاب
پلهــاي قديمــي ايــران ،در قســمت ليســت نــا م پلهــاي قديمــي اســتان اردبيــل میباشــد
کــه «قيــز كورپيســي» ،بــا نــام «پــل فيروزآبــاد» واقــع در روســتاي فيروزآبــاد و متعلــق بــه
دورهي ساســاني معرفــي شــده اســت (مخلصــي)386 :1379 ،؛ البتــه پــل دیگــری در دهســتان
فیروزآبــاد ،متعلــق بــه دورهی پهلــوی اول وجــود دارد کــه توســط مهندســین آلمانــی ســاخته
شــده و نبایــد بــا ایــن پــل بــه اشــتباه گرفتــه شــود (همــان .)271 :پــل قيزكورپيســي،
بــه طــول  94متــر و ارتفــاع ميانگيــن  11متــر و عــرض  7متــر در جهــت شمالشــرقي-
جنوبغربــي داراي  6دهانـهي نامتقــارن بــا پايههــاي ســنگي و بدنـهي آجــري و داراي ســه
كنــو ،بــر روي پايههــاي جنوبغربــي ،بــا ابعــاد متفــاوت ميباشــد .ســاخت دهانههــا و
پايههــاي پــل ،قرينــه نبــوده و ابعــاد و اندازههــاي دهانههــا تنهــا براســاس توپوگرافــي
زميــن ،ميــزان و شــدت جريــان آب و اســتحكام بخشــي بيشــتر بــه بنــا تعييــن گرديــده
اســت (نقشــه  .)2طــاق ،دو دهانــهي ميانــي پــل كــه مرتفعتــر از چهــار دهانــهي ديگــر
بــوده ،فــرو ريختــه ،ولــي طــاق دهانههــاي طرفيــن پــل ،ســالم باقيمانــده اســت .عــرض
پايههــا بــا توجــه بــه ارتفــاع دهانههــا ،شــيب زميــن و حجــم آب ورودي بــه هــر كــدام از
دهانههــا محاســبه و تعييــن گرديــده اســت و از شمالشــرقي بــه جنوبغربــي پايههــاي
پــل عريضتــر ميشــود .در اجــراي طــاق ،دهانههــا از چفــت «شَ ــبدري ُكنــد» ،اســتفاده
شــده كــه از روشهــاي متــداول خــط پوشــشهاي ايرانــي اســت (كاشــاني.)52 :1366 ،
ســازندگان پــل ،طــاق دهانههــا را بــا بهكارگيــري «قالــب دبــه» و يــا «شــابلون» اجــرا
كــرده و در برخــي مــوارد از «طــاق دزد» نيــز اســتفاده نمودهانــد .در قيزكورپيســي ،آثــار ســه
«كانــه» بــر روي پايههــاي ســوم ،چهــارم و پنجــم (از ســمت شمالشــرقي) قابــل مشــاهده
ق كانههــا ،متفــاوت بــا دهانههــا بــوده و از قــوس
اســت (نقشــه  2و تصویــر  .)2اجــراي طــا 
«پنــج او هفــت ُكنــد» ،اســتفاده شــده اســت .بنــا بــه گفتـهی ابــن حوقــل ،در صــوره االرض
بــه ســال  331هـــ.ق )97 :1366( .و مقدســى ،در ســال  375هـــ.ق .در کتاب احســن التقاســيم
فــى معرفــهی االقاليــم ،ایــن پــل در تاریــخ مذکــور موجــود بــوده ( ،1361ج )570 :2و در
دورههــای بعــد مطمئنـ ًا مــورد مرمــت قــرار گرفتــه اســت.
قوشقایاســی :در فاصلــهی يــك كيلومتــري شــمال پــل قيزکورپيســي قــرار
گرفتــه و یــك بنــاي آجري-ســنگي بــا پــان مســتطيل شــكل اســت كــه تنهــا بخشهايــي
از پــي آن در ســطح زميــن قابــل مشــاهده اســت کــه بــا ســنگهايي از جنــس ســنگهاي
بــهكار رفتــه در پايــهي پــل ســاخته شــده و قطعــات آجــر نيــز در محــل بنــا بهچشــم
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تصویــر  .2نمــاي قيــز کورپــي ســي (ديــد از
شــمال شــرق)( ،نگارنــدگان .)1392

نقشــه  .2نمــا و پــان معمــاری پــل
قیـزکـورپـــوسی (نگارنــدگان .)1392

ميخــورد .آثــار بُرجــك يــا پشــتبندهايي در گوشــههاي بنــا نمايــان اســت .ايــن محــل،
قوشقاياســي(صخرهي پرنــدگان) ناميــد ه ميشــود و احتمــا ًال ،بهعنــوان اقامتــگاه و
كاروانســراي كوچــك كاربــرد داشــته اســت (تصويــر  .)3همانطــور کــه قبـ ً
ا ذکــر شــد ،بنــا
بــه گفتـهی ابــن حوقــل ،در صــوره االرض ،بــه ســال 331هـــ.ق )97 ،1366( .و مقدســى ،در
ســال  375هـــ.ق .در کتــاب احســن التقاســيم فــى معرفـهی االقاليــم ،اشــارهی کوتاهــی بــه
ایــن اســتراحتگاه نمــوده اســت ( ،1361ج)570 :2؛ البتــه هــدف از ذکــر ایــن گفتــار ،تعییــن
گاهنــگاری دقیــق بــرای بنــای قوشقایاســی نیســت ،ایــن امــر مســتلزم همراهــی کاوش
باستانشناســی و آثــار مکتــوب میباشــد .امیــد اســت مطالعــات آتــی بــا همراهــی هــر دو
ابــزار پژوهــش همــراه باشــد.
آثــار جــادهی ســنگفرش و ســطح زیرســازی شــدهی جــاده :در فاصلـهي
 300تــا  400متــري شــمال پــل و بیــن پــل قیزکورپــی و قوشقایاســی ،آثــار جــادهي ســنگ
فــرش و تســطیح راه نمايــان اســت؛ در برخــی قســمتها كــه مســیر داراي شــيب تنــد و
پرتــگاه ماننــد اســت ،بــا برشهايــي كــه در بســتر صخــرهاي ايجــاد شــده ،ســعی در ایجــاد
یــک مســیر امــن نمودهانــد .در برخــي قســمتها ،دو تــا ســه رديــف ســنگ بهصــورت
ل ُرويــي را ايجــاد نمودهانــد ،بهطوریکــه
خشــكهچين بــر روي هــم قــرار داده و راه ما 
یــک ارابــه ،توانایــی عبــور از مســیر را داشــته باشــد (تصويــر  .)4محلــی کــه قوشقایاســی در
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آن واقــع گردیــده ،تراســی بــه طــول تقریبــی 500متــر میباشــد .شــواهد ،حاکــی از آن اســت
کــه راه بیــن پــل و بنــای قوشقایاســی متشــکل از یــک ســطح زیرســازی شــده میباشــد،
گیاهانــی کــه در طــول جــاده رشــد کردهانــد ،بهراحتــی نشــاندهندهی مســیر جــاده و
ســطح زیرســازی شــده میباشــند کــه بــا فضاهــای اطــراف بهراحتــی قابــل تفکیــک اســت
(تصویــر .)5
گنبــد روســتای گلیــن قشــاق :ایــن بنــا کــه در موقعیــت  0273975و 4201018
بــر اســاس مختصــات  Utmو در ارتفــاع  1793قــرار گرفتــه ،در فاصلــه  500متــری شــرق
روســتای «آقبــاش» و  800متــری روســتای «هلآبــاد» و در محــل قبرســتان روســتا واقــع
شــده اســت .محــل گنبــد ،در قبرســتان روســتا کــه بــر روی یــک تپ ـهی طبیعــی تشــکیل
شــده ،طــوری انتخــاب شــده اســت کــه از اطــراف قابــل مشــاهده باشــد؛ بهطوریکــه حتــی،
میتــوان از آن بهعنــوان یــک راه نشــان نیــز یــاد کــرد کــه درمســیر جــاده قفقــاز ایجــاد
شــده اســت .بنــا دارای ابعــادی مربــع شــکل بــا اضــاع 7/50متــر از بیــرون و پالنــی چلیپایی
از درون میباشــد .ورودی بنــا ،احتمــا ًال از ســمت جنــوب بــوده اســت .ابعــاد آجرهــای بـهکار
رفتــه در ایــن بنــا  20×20×5ســانتیمتر بــه رنــگ قرمــز بــا مــات گــچ و آهــک و احتمــا ًال
متعلــق بــه دورهی صفــوی میباشــد (نقشــه .)3
مقبــرهی یئــدی قارداشــار :بــه فاصلــهی  6کیلومتــری شمالشــرق پــل و در
روســتای «امیرآبــاد» و بــه فاصلــه  500متــری از آن در مختصــات جغرافیایــی  37درجــه و
 31دقیقــه و  848ثانی ـهی شــمالی و در  48درجــه و  08دقیقــه و  215ثانی ـهی شــرقی قــرار
گرفتــه اســت.
ارتفــاع تپــه از کــف جــاده  10متــر بــوده کــه در ایــن مــکان بقایــای پــی ســنگی بنــای
مســتطیل شــکلی بــا راســتای شــرقی-غربی بــه ابعــاد  11×7متــر قابــل پیگــردی اســت ،امــا
بنابــه گفتـهی اهالــی در گذشــته آجرهــای بنــا باقــی بــوده کــه مــردم بــرای ســاخت منــازل
آنهــا را بردهانــد .بــا توجــه بــه اینکــه بنــا در پــای جــاده و در محلــی قابــل دیــد احــداث
گردیــده اســت ،بهنظــر میرســد ایــن بنــا ،عالوهبــر مدفــن بــودن ،بهعنــوان راهنشــان
عمــل میکــرده اســت.
-2جادهی مواصالتی گیالن به آذربایجان
بــرای مســافرانی کــه از مســیر شهرســتان کوثــر قصــد ورود بــه اردبیــل و آذربایجــان را
داشــتند ،دو مســیر عمــده همــراه بــا امکانــات بینراهــی ،چــون کاروانســرا و یــک مســیر
عبــور عشــایر وجــود داشــته اســت (نقشــه .)6
مســیر اول :ایــن مســیر بعــد از عبــور از مناطــق مختلــف وارد «آقاولــر» گیــان و
ســپس وارد حــوزهی شهرســتان کوثــر میشــود .مهمتریــن داده مربــوط بــه ایــن مســیر
کاروانســرای «آرپــا چایــی» میباشــد کــه در ادامــه بیشــتر توضیــح داده خواهــد شــد .بهنظــر
میرســد ،در ادامـهی ایــن مســیر بعــد از طــی مســافتی بــه جــادهی قفقــاز متصــل میشــده
اســت .احتمــال دارد ایــن کاروانســرا هــم مــورد اســتفاده مســافران مســیر جــادهی قفقــاز و هم
مســیر گیــان قــرار میگرفتــه اســت.

تصویــر  .3آثــار بهجــا مانــده از قوشقایاســی
(نگارندگان .)1392

تصویــر  .4جــادهی ســنگفرش بیــن بنــای
قوشقایاســی و قیزکورپوســی (نگارنــدگان
.)1392

تصویــر  .5ســطح زیرســازی شــده
بــرای مســیر بیــن قوشقایاســی و پــل
قیزکورپوســی (نگارنــدگان .)1392

نقشــه  .3پــان گنبــد گلیــن قشــاق
(نگارنــدگان .)1392
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تصویــر  .6کاروانســرای شاهعباســی دیــد
از شــرق (نگارنــدگان .)1392

کاروانســرای روســتای آرپاچایــی :ایــن کاروانســرا ،در فاصلــهی تقریبــی 500
متــری جنوبشــرقی روســتای آرپاچــای و در مختصــات  0284543و  4193085و ارتفــاع
 2482متــر باالتــر از ســطح آبهــای آزاد واقــع گردیــده اســت .کاروانســرا ،بهکلــی تخریــب
گردیــده و فقــط از روی باقیمانــده پــی بنــا میتــوان نقشــهی اولیــه بنــا را اســتخراج
نمــود .بــرای ســاخت بنــا ،از دو نــوع مصالــح اســتفاده گردیــده اســت .در قســمتهای پــی
بنــا از ســنگهای یــکرو تــراش ،بــه رنــگ ســیاه و بــومآورد اســتفاده شــده اســت؛ در
ارتفاعهــای باالتــر از آجــر بــه رنــگ قرمــز بــا ابعــاد  5×22×22ســانتیمتر اســتفاده شــده
اســت .ابعــاد کلــی بنــا 25 ،متــر شــرقی-غربی و  16/50شــمالی جنوبــی متــر میباشــد .بنــا
از نــوع کاروانســراهای کوهســتانی ،بــدون حیــاط مرکــزی بــوده و مصالــح بـهکار رفتــه نشــان
میدهــد کــه بنــا در دو مرحلــه ســاخته شــده اســت (تصویــر .)6
در مرحلـهی اول ،ابعــاد بنــا  21شــرقی غربــی  12متــر شــمالی-جنوبی بوده و شــامل ســه
فضــای عمــده میباشــد .در طرفیــن ورودی بنــا کــه از ســمت غــرب میباشــد دو اتــاق بــه
ابعــاد تقریبــی  4×3متــر مشــاهده میشــود .بعــد از فضــای داالن ورودی ،یــک فضــای ســالن
بــه ابعــاد  10×15متــر قــرار داشــته اســت کــه دور ســالن متشــکل از 12حجــرهی جانبــی بــا
طاقنماهــا کار شــده اســت .در قســمت میانــی طاقنماهــا ،ســکویی بــه ابعــاد 3/90× 8/60
متــر تعبیــه شــده اســت .پهنــای دیوارهــای بنــا بیــن  1/10تــا  1متــر متغیــر بــوده و مــات
بـهکار رفتــه در ســاخت بنــا ،احتمــا ًال آهــک بــا مخلوطــی از گــچ بــوده اســت.
مرحلــه دوم ،بعــد از الحاقــات ابعــاد بنــا بــه  25متــر شــرقی-غربی و  16/50شــمالی-
جنوبــی افزایــش پیــدا میکنــد .در ایــن مرحلــه ،دو اتــاق از ســمت غــرب ( مــوازی اتاقهــای
قبلــی و در طرفیــن ورودی) بــه بنــا الحــاق میشــود کــه در نتیج ـهی آن طــول بنــا از 21
متــر بــه  25متــر افزایــش پیــدا میکنــد .ابعــاد اتاقهــای جدیــد هماننــد دو اتــاق قبلــی بــه
ابعــاد تقریبــی  4×3متــر میباشــد .دومیــن الحــاق در ایــن مرحلــه ،مربــوط بــه ایجــاد یــک
فضــای اصطبــل بــه ســمت جنــوب بنــا میباشــد کــه در نتیجـهی آن بنــا از عــرض  12متــر
بــه  16/50افزایــش پیــدا میکنــد .مصالــح ب ـهکار رفتــه در ایــن مرحلــه ســنگهای الشــه
بــا مــاط گل میباشــد (نقشــه .)4
مســیر دوم :ایــن مســیر نیــز هماننــد مســیر قبلــی ،بــه آقاولــر اســتان گیــان متصــل
میشــده اســت .مهمتریــن یافتــهی باستانشناســی ایــن مســیر ،کاروانســرای شاهعباســی
میباشــد .همانطورکــه از نــام ایــن بنــا پیداســت ،ایــن کاروانســرا متعلــق بــه دورهی صفــوی
میباشــد .بهنظــر میرســد بــا اهمیــت یافتــن اردبیــل در دورهی صفویــه ایــن مســیر بــرای
نزدیکــی بیشــتر بیــن گیــان و اردبیــل احــداث گردیــده یــا بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت (نقشــه .)6
کاروانســرای شاهعباســی :ایــن بنــا در مختصــات  0284998و  4199648و ارتفــاع
 2592متــر باالتــر از ســطح دریــا درمحلــی بهنــام «یــورت گنجعلــی» واقــع گردیــده اســت.
بنــای کاروانســرا ،تــا حــد زیــادی هنــوز پابرجــا بــوده ،امــا نیازمنــد مرمــت فــوری میباشــد .در
ســمت غــرب کاروانســرا دشــت کوچکــی وجــود دارد کــه منطقه را بــرای دامــداری ،پویــا کرده
اســت .امــروزه کوچنشــینان از ایــن محــل بهعنــوان ییــاق اســتفاده کــرده و از کاروانســرا
بهعنــوان محلــی بــرای نگهــداری احشــام اســتفاده میکننــد .عشــایر قســمتهایی از بنــا
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را بــرای منصــرف کــردن ادارهی میــراث فرهنگــی از تصــرف ،مــورد تخریــب قــرار دادهانــد
(تصویــر  .)7بنــای کاروانســرا ،بــا ابعــاد  21×14متــر بهصــورت بســیار ســاده و بیتکلــف
و کار شــده اســت .کل مجموعــه را ،میتــوان بــه دو قســمت اصطبــل و مســکونی تقســیم
نمــود .فضــای اصطبــل ،مکانــی روبــاز بــدون ســقف ،بــه ابعــاد داخلــی  12 × 15/60متــر
میباشــد .دیوارهــای ایــن قســمت ،بهطــور کامــل از ســنگهای بــومآورد منطقــه بــا
مصالــح آهــک بــه عــرض  80ســانتیمتر تــا یــک متــر میباشــد کــه تــا ارتفــاع متوســط
 2متــر ســاخته شــده اســت .الحاقاتــی بــا مصالــح ســنگ و گل یــا ســنگهای خشــکهچین
در فضــای داخلــی اصطبــل مشــاهده میشــود ،امــا بایــد در نظــر داشــت در اصــل فضــای
اصطبــل یــک فضــای گســترده و بــاز بــوده اســت .فضــای مســکونی بــا اســتفاده از مصالــح
ســنگ پیریــزی و تــا ارتفــاع یــک متــر کار شــده اســت .بهدلیــل مشــکالت دسترســی بــه
آجــر ،معمــار تــا حــد امــکان از مصالــح ســنگ کــه بــومآورد منطقــه بــوده اســتفاده کــرده
نقشــه  .4کاروانســرای آرپاچایــی دیــد از
شــرق (نگارنــدگان .)1392

تصویــر  .7کاروانســرای شاهعباســی دیــد
از شــرق (نگارنــدگان .)1392

نقشــه  .5کاروانســرای شاهعباســی
(نگارنــدگان .)1392
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نقشــه  .6مســیر راههــا و جادههــای
امــروزی و جادههــای باســتانی شهرســتان
کوثــر (نگارنــدگان .)1392

و از پــاکار قوسهــا بــه باالتــر از آجــر بــرای مســقف کــردن فضــا اســتفاده کــرده اســت.
آجرهــای ب ـهکار رفتــه بــه رنــگ قرمــز ،بــا ابعــاد  5×23×23ســانتیمتر میباشــد .قســمت
مســکونی ،در مجمــوع شــامل دو اتــاق در طرفیــن داالن ورودی میباشــد .داالن ورودی،
شــامل یــک فضــای  2/60 × 4/30متــر میباشــد کــه احتمــا ًال بهوســیله یــک طــاق ،مشــابه
طــاق اتاقهــا پوشــیده شــده بــوده کــه در حــال حاضــر ریختــه اســت .اتــاق شــرقی ،شــامل
یــک فضــای مســتطیل شــکل بــه ابعــاد داخلــی  3/60× 2/55ســانتیمتر میباشــد کــه در
ســمت شــمال آن ،یــک نورگیــر بــه ابعــاد  40× 25ســانتیمتر مشــاهده میشــود .پوشــش
ســقف اتــاق بهوســیله طــاق میباشــد ،نحــوهی اجــرای طــاق تــا چنــد ردیــف باالتــر از
پــاکار قــوس بهصــورت رومــی بــوده و در انتهــا ،بــرای بســتن دهانـهی طــاق ،بــا اســتفاده از
روش ضربــی ،دهانــه قــوس مســدود شــده اســت .اتــاق غربــی ،شــامل یــک فضای مســتطیل
شــکل بــه ابعــاد داخلــی  3/50× 2/60ســانتیمتر میباشــد .پوشــش ســقف اتــاق ،بهوســیله
طــاق میباشــد ،نحــوهی اجــرای طــاق تــا چنــد ردیــف باالتــر از پــاکار قــوس بهصــورت
رومــی بــوده و در انتهــا بــرای بســتن دهانــه طــاق ،بــا اســتفاده از روش ضربــی دهان ـهی
قــوس مســدود شــده اســت (نقشــه .)5
مســیر ســوم :ایــن مســیر ،در واقــع مســیر ییالق-قشــاق عشــایر منطقــه بــوده کــه
تابســتان را در ییالقــات بیــن گیــان و خلخــال اســتقرار مییافتهانــد .همچنیــن ایــن راه،
بهعنــوان مســیر مواصالتــی بیــن دو منطقــه نیــز مــورد اســتفاده بــوده اســت .ایــن مســیر،
بــا نــام مســیر «ال یولــی» (راه ایــل) شــناخته میشــود و بــا عبــور از روســتای کرنــدق و
راهنشــانهای کــوه «بابــا رشــید» وارد منطق ـهی آقاولــر تالــش میشــده اســت (خانعلــی،
.)73 :1392
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 )3جادهی خلخال
منطقـهی فیروزآبــاد ،محــل تالقــي دو مســير مهــم ارتباطــي و دادوســتد منطقــه بــوده اســت؛
يكــي ،مســير ارتباطــي ری و قزوین–خلخال–فيروزآبــاد؛ و ديگــري ،همــان مســير معــروف
جــادهی قفقــاز (ســلطانیه–زنجان ،فیروزآباد–اردبیل-مغــان ،قفقــاز) كــه منطقــهي قفقــاز را
بــه شــاهراه ري – زنجــان – تبريــز متصــل ميكــرده اســت .از مســیر ارتباطــی خلخــال،
دادههــای باستانشناســی خاصــی در منطق ـهی مــورد بررســی ،شناســایی نشــد؛ لــذا در ایــن
مبحــث ،فقــط بــه مطالعـهی جــاده ،بــه گفتــار کتــب جغرافیایــی قدیــم و ســفرنامهها خواهیــم
پرداخــت.
قدیمیتریــن اطــاع مــا از ایــن مســیر را «نظامــی گنجــوی» ،شــاعر بــزرگ و معــروف
قــرن ششــم هـــ.ق .در شــرف نامـهی خــود ،در بخش لشکرکشــی اســکندر مقدونی ،بــه ری و
خراســان در اختیــار قــرار میدهــد .نظامــی ،اشــاره میکنــد کــه اســکندر ،بــرای دسترســی بــه
مرکــز ایــران از مســیر خلخــال و گیــان بــه ری وارد شــده اســت .در ایــن میــان ،اگــر واقعیت
تاریخــی عبــور لشــکریان اســکندر مــورد تردیــد باشــد ،مســیری کــه نظامــی بــرای ورود بــه
مناطــق مرکــزی ایــران اشــاره دارد ،شایســتهی کمــال توجه اســت.2
مســتوفی ،در قــرن هشــتم هـــ.ق .در مســیر حرکــت خــود ،از آنچــه کــه دیــده و بهنظــر
جالــب میآمــده ،نــام بــرده و شــرح مختصــری نیــز در رابطــه بــا آن ذکــر نمــوده اســت.
همیــن امــر باعــث شــده ،تــا بتــوان مســیر حرکــت وی را بهخوبــی شــناخته و مــورد بحــث
قــرار داد .مســیری کــه وی ،از آن عبــور کــرده ،دقیقـ ًا همــان مســیر مــورد بحــث میباشــد؛
او ،مســير فيروزآبــاد ،كيــوي ،خلخــال (هروآبــاد) ،شــال (بخــش شــاهرود شهرســتان خلخــال)
را توصیــف کــرده و بهشــرح جزییــات در ایــن مســیر میپــردازد (.)82 :1378
«پیتــرو دالوالــه» ،در ســال  1617م .مطابــق  1025هـــ.ق .بــه معیــت شــاهعباس ،عــازم
اردبیــل میشــود .هنــگام رفتــن بــه اردبیــل ،از مســیر زنجان-فیروزآباد-اردبیــل ،گذشــته و
هنــگام برگشــت از مســیر اردبیل-فیروزآباد-خلخال-قزویــن ،عبــور کــرده اســت (دالوالــه،
.)1348

نتیجهگیری

یافتههــای باستانشناســی و منابــع مکتــوب تاریخــی ،دو گــروه عمــدهی منابــع مطالعــات
باستانشــناختی دوران اســامی اســت کــه بایــد در کنــار عواملــی چــون :جغرافیــای محیطــی
و شــرایط سوقالجیشــی مــورد پژوهــش قــرار گیرنــد .بیشــک هرگونــه پژوهشــی جــز بــا در
نظــر گرفتــن مجموعــه عوامــل ابتــر خواهــد بــود .راههــای تجــاری و مســیرهای مواصالتــی
بهعنــوان شــاهرگهای ارتباطــی نقــش مهمــی در تعییــن مناســبات در مناطــق جغرافیایــی
مختلــف دارنــد .در ایــن میــان قــاع نظامــی وظیفــه دارنــد؛ بــا تأمیــن امنیــت زمینههــای
الزم بــرای پیشــرفت راههــای تجــاری و امکانــات بینراهــی را مهیــا نمــوده و از ایــن رهیافــت
موجبــات اعتبــار خــود و منطقــه را فراهــم آورنــد.
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه شهرســتان کوثــر ،در جنــوب اســتان اردبیــل ،در دوران
اســامی میزبــان مهمتریــن مســیر مبادالتــی تجــاری منطقــهای و فرامنطقــه ای اســتان
بــوده و ایــن امــر پتانســیلهایی مهمــی در منطقــه ایجــاد کــرده اســت .اهمیــت مواصالتــی
ایــن شهرســتان ،مهمتریــن عاملــی بــوده کــه ایــن منطقــه از دیــد جغرافیانویســان ،مغفــول
نمانــده و در کتــب مختلــف جغرافیایــی قدیــم ،نامــی از ایــن منطقــه -کــه بهطــور عمــوم

207

208

منبع تاریخی

تاریخ نگارش
هـ.ق.

الثلذاى

284

سفشًاهِ اتيحَقل
«صَسٓ االسض»

331

الخشاج

هتَفاى 310
ٗا 337

احسي التقاس٘ن فى
هعشفٔ االقال٘ن

375

الوسالک ٍ الووالک

قشى سَم

هعجن الثلذاى

 1218م615 / .

سفشًاهِ پ٘تشٍ دالٍالِ

ًضّٔ القلَب

 1617م .هطاتق
تا 1025
8
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نام نویسنده
احوذ تي اتى ٗعقَب
ال٘عقَتى
اتي حَقل تغذادٕ

نوع توصیف ارایه
شده

پس ّش کس آٌّگ آرستاٗجاى کٌذ ،اص صًجاى ت٘شٍى سٍد ٍ چْاس
هعشفٖ هس٘ش جادُ قفقاص

هعشفٖ هس٘ش جادُ قفقاص

أحوذ هقذسى
اتَ القاسن عث٘ذ اهلل تي
عثذ اهلل اتي خشدارتِ
ٗاقَت حوَى تغذادى

هٌضل تا ضْش «اسدت٘ل» سّسپاس گشدد ٍ اسدت٘ل ًخست٘ي ضْشى

اص اسدت٘ل تا پل سف٘ذ سٍد ٗک هٌضل ٍ اص آًجا تا سشاُ ٗک هٌضل
ٍ اص آًجا تا ًَٕ ٗک هٌضل ٍ اص آًجا تا صًجاى دٍ هٌضل است.
«...اص صًجاى تا هشاغِٗ ،اصدُ چاپاس .اص هشاغِ تا ه٘اًج ،دٍ چاپاس .اص

هعشفٖ هس٘ش جادُ قفقاص

الکاتة الثغذادٕ
أتَ عثذ اهلل هحوذ تي

()97 :1366

( الخشاج.)101 :

ه٘اًج تا اسدت٘لٗ ،اصدُ چاپاس .اص اسدت٘ل تا چاپاس خاًِ ٍسثاى کِ
آخشٗي چاپاس خاًِ ًاحِ٘ آرستاٗجاى استٗ ،اصدُ چاپاس ٍ »...
«اص «اسدت٘ل» گشفتِ تا «ه٘اًج» دٍ هشحلِٗ ،ا تا پل «سپ٘ز سٍد»

هعشفٖ هس٘ش جادُ قفقاص

( ،1361ج )57 :2

ٍ اص پل تا «سشآ» ٗک هشحلِ ،سپس تا «ًَى» ٗک هشحلِ،
سپس تا «صًجاى» ٗک هشحلِ است»
اص دٌَٗس تا صًجاى ت٘ست ٍ ًِ هٌضلگاُ ،سپس تا هشاغِ ٗاصدُ

هعشفٖ هس٘ش جادُ قفقاص

( 1889م)120 :.

هٌضل ٍ اص آًجا تا ه٘اًج (ه٘اًِ) ،دٍ هٌضل ،سپس تا اسدت٘ل ٗاصدُ
هٌضل ٍ اص اسدت٘ل تا ٍستاى...

هعشفٖ هس٘ش جادُ قفقاص

ه٘اى اسدت٘ل ٍ «سشاٍ» دٍ سٍص ،تا تثشٗض ّفت سٍص ،تا خلخال دٍ

ٍ خلخال

سٍص ساُ است.
ٌّگام سفتي تِ اسدت٘ل اص هس٘ش صًجاى -ف٘شٍص آتاد  -اسدت٘ل

پ٘تشٍ دالٍالِ

( 2536ش)47 :.

است کِ اص ضْشّاى آرستاٗجاى هىتٌ٘ذ ٍ...

اتَ الفشج قذاهٔ تي جعفش
تي قذاهٔ تي صٗاد،

توضیحات خاص

منبع

هعشفٖ هس٘ش جادُ قفقاص

( ،1383ج)183 :1

(دالٍالِ )1348

گزضتِ ٍ ٌّگام تشگطت اص هس٘ش اسدت٘ل – ف٘شٍص آتاد – خلخال
– قضٍٗي عثَس کشدُ

حوذاهلل هستَفٖ

هعشفٖ جادُ قفقاص ٍ
خلخال

----

()82 :1378

جــدول  .2اطالعــات متــون از جغرافیــای «خلخــال» نامیــده میشــده -بهمیــان آیــد .در ایــن میــان ،قلعــهی فیروزآبــاد ،در متــون
تاریخــی شهرســتان کوثــر در رابطــه
.)1392ی بــا تاریخــی ،از ســدهی  3هـــ.ق .تــا دوره ایلخانــی ،بهعنــوان حاکمنشــین ایــن والیــت ،نــام
راههــای تجــاری (نگارنــدگان
بــرده شــده و از چنــان اعتبــاری برخــوردار بــوده کــه حتــی ،بعــد از خرابــی آن در حمل ـهی
مغــوالن ،همچنــان مــورد اشــارهی جغرافیانویســان قــرار گرفتــه اســت .جایابــی ایــن قلعــه و
سپاسگزاری
مســیریابی راههــای تجــاری و شناســایی امکانــات بینراهــی مرتبــط ،از اهــم موضوعاتــی
بــود کــه در ایــن مجــال بــه آن پرداختــه شــد و در ایــن میــان ،پــل قیزکورپوســی ،اســتراحتگاه
ًگاسًذگاى تش خَد الصم هٖ داًٌذ اص ّوکاسٕ دکتش عل٘شضا ّژتشٕ ًَتشٕ ،دکتش هْذٕ هَسَٕ کَّپش ،دکتش جَاد ً٘ستاًٖ ،جاتش اسذٍٕ ،جِ اهلل
قوشقایاســی ،کاروانســرای آرپاچایــی ،کاروانســرای شاهعباســی و چندیــن راهنشــان،
ضاَّسدٕ ،هٌْذس قاسن عطاٖٗ ،هٌْذس هْذٕ هَحذً٘ا ،سجاد علٖ ت٘گٖ دس تِ ثوش سس٘ذى اٗي پژٍّص کوال تطکش ًواٌٗذ.
بــرای نخســتینبار ،مــورد معرفــی قــرار گرفــت .مطالعــهی متــون نشــان داد «قلعــهی
فیروزآبــاد» ،مهمتریــن قلعــهی نظامــی منطقــه بــوده اســت .یافتههــای باستانشناســی و
نامجایشناســی ،نشــان میدهــد «قابــاق قلع ـهی فیروزآبــاد» ،بهدالیلــی کــه توضیــح داده
شــد ،همــان قلع ـهی مذکــور بــوده اســت .ایــن قلعــه ،بــا برقــراری امنیــت زمینههــای الزم
بــرای ایجــاد امکانــات بینراهــی متعــدد ،در ایــن شهرســتان را فراهــم و از ایــن طریــق باعــث
81
ـاری فرامنطقـهای و منطقـهای ایــن ناحیــه شــده اســت .نتایــج پژوهش
تســهیل ارتباطــات تجـ
حاضــر ،نشــان میدهنــد کــه الگــوی پراکنــش آثــار دورهی اســامی منطقــه مــورد بحــث،
تحتتأثیــر جغرافیــای محیطــی ،همچــون :معابــر و رودخانههــا ،راههــا و حفــظ حاکمیــت

مطالعه تطبیقی راههای تجاری و نقش قالع نظامی بر پیشرفت تجارت ...

ســرزمینی خُ ــرد و کالن قــرار داشــته و مکانگزینــی قلعههــای اســتحکاماتی در مناطــق بــا
موقعیــت اســتراتژیک ،از یکطــرف بــا اهــداف حفــظ مالکیــت خُ ــرد (درونمنطق ـهای)؛ و از
طــرف دیگــر ،بــا ایجــاد امنیــت راههــای تجــاری باعــث حفــظ منافــع ملــی و مالکیــت کالن
(برونمنطقــهای) شــده اســت.

پینوشت
 .1براســاس منابــع جغرافيــاي تاريخــي« ،خلخــال» منطقـهي وســيعي از بخــش «كاغذكنــان» شهرســتان «ميانــه» و قســمتي از شهرســتان
«طــارم» اســتان زنجــان و شهرســتان «كوثــر» (كيــوي) و شهرســتان خلخــال اســتان اردبيــل را شــامل ميشــده و امــروزه شــهر «هروآبــاد»
مركــز شهرســتان خلخــال امــروزی ،بهنــام شــهر «خلخــال» نامگــذاري شــده اســت .بهنظــر میرســد ،خلخــال ،نــام یــک منطقــه بــوده،
نَــه نــام یــک شــهر.
 .2جهاندار با صید و بارود و جام همی کرد مــنزل به منزل خــــــرام
چــــو گل پیچ یک روزهی ماه نو به خلخال یک هــــفته بر شد گرو
ز پـــــرگار آن حلقه بر گرد سر که خـــوانندش امــروز خـــلخال زر
به گیالن درآمــــد به کردار ابر بدانســـان که در بـــیشه آید هــژبر
هر آتشگهی کامد آنجا بهدست چو یخ سـرد کردش بر آتش پـــرست
چو بشکست بـر هیربد پــشت را بر انـداخـت آیــــیـن زردشـــت را
ز گیالن برون شد درآمد به ری به افـکندن دشـــــمن افـــکند پــی

کتابنامه

 ابنحوقــل ،ابوالقاســم محمــد ،1366 ،صــوره االرض ،ترجمــه :جعفرشــعار ،چــاپ دوم،تهــران ،انتشــارات امیرکبیــر.
 ابنخرداذبــه ،ابوالقاســم عبيــداهلل بــن عبــداهلل ابــن خرداذبــه 1889 ،م. ،المســالك والممالــك ( 280هـــ.ق ،).بیــروت ،نشــر دار صــادر افســت ليــدن.
 ابودلــف ،1342 ،ســفرنامه ابودلــف ،تصحیــح :مینورســکی ،ترجمــه :ســید ابوالفضــلطباطبایــی ،تهــران ،انتشــارات فرهنــگ ایــران زمیــن.
 احتشــامي ،منوچهــر ،1386 ،پلهــاي ايــران ،چــاپ اول ،تهــران ،دفتــر پژوهشهــايفر هنگي .
اليعقوبــى ،احمــد بــن ابــى يعقــوب ،2536 ،البلــدان ( 284هـــ.ق ،).تهــران ،بنــگاه ترجمه:و نشــر كتــاب.
بــای ،یارمحمــد ،1388 ،ژئوپولیتیــک تاریخــی ایــران ،تهــران ،دفتــر پژوهشهــایفرهنگــی.
بغــدادى ،صفىالديــن عبدالمؤمــن بــن عبدالحــق 1412 ،هـــ.ق. ،مراصــد االطــاع علــىاســماء االمكنـهی و البقــاع ( 739هـــ.ق ،).ج  ،3چــاپ اول ،بیــروت ،نشــر دار الجيـل.
ترابــي طباطبايــي ،ســيد جمــال ،1355 ،آثــار باســتاني آذربايجــان ،ج  ،2چــاپ اول ،تبریز،انتشــارات انجمــن آثــار ملي.
حمــوى بغــدادى ،ياقــوت ،1383،معجمالبلــدان ( 626هـــ.ق ،).چــاپ اول ،تهــران ،نشــرـور.
ســازمان ميــراث فرهنگــى كشـ 
خاماچــی ،بهــروز ،1370 ،فرهنــگ جغرافيــای آذربايجــان شــرقی ،تهــران ،انتشــاراتســروش.
خانعلــی ،حمیــد« ،1385 ،گــزارش ثبــت آثــار فرهنگــی شهرســتان کوثــر» ،همــکارشــرکت مهندســین مشــاور کهنــدژ شارســتان ،ســازمان ميــراث فرهنگــي و ادارهی كل ميــراث
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فرهنگــي اســتان اردبیــل (منتشــر نشــده).
خانعلــی ،حمیــد« ،1392 ،مطالعـهی آثــار دوره اســامی شهرســتان کوثــر اســتان اردبیــلبراســاس بررســی باستانشــناختی منطقــه» ،پایاننامــه کارشناسیارشــد ،اســتاد راهنمــا:
دکتــر ســید مهــدی موســویکوهپر ،دانشــگاه تربیــت مــدرس.
دالوالــه ،پیتــرو ،1348 ،ســفرنامهی دالوالــه ،ترجمــه :شــعاالدین شــفا ،تهــران ،بنــگاهترجمــه و نشــر کتــاب.
آرشــیو اداره ميــراث فرهنگــي ،صنايــع دســتي و گردشــگري اســتان اردبيــل،1387 ،خلخــال ،در اردبيــل نگيــن گردشــگري ايــران ،چــاپ اول ،اردبيــل.
قدامهی بن جعفر ،1370 ،الخراج ( 320هـ.ق ،).چاپ اول ،تهران ،نشر البرز.كاشــاني ،غياثالديــن جمشــيد ،1366 ،رســالهي طــاق و ازج ،ترجمــه و تحشــيه :ســيدعليرضــا جذبــي ،چــاپ اول ،تهــران ،انتشــارات ســروش.
مخلصــي ،محمــد علــي ،1379 ،پلهــاي قديمــي ايــران ،تهــران ،چــاپ اول ،انتشــاراتميــراث فرهنگي.
مســتوفي ،حمــداهلل ،1378 ،نزهــه القلــوب ،بهكوشــش :ســيد محمــد دبيرســياقي ،چــاپاول ،تهــران ،انتشــارات طاهــا.
مقدســى ،أبــو عبــداهلل محمــد بــن أحمــد ،1361 ،احســن التقاســيم فــى معرفــهیاالقاليــم (قــرن چهــارم هـــ.ق ،).ترجمــه :علینقــی منــزوی ،چــاپ اول ،تهــران ،شــركت مولفان
و مترجمــان.
مــازاده ،كاظــم و مريــم محمــدي ،1379 ،دايــرهی المعــارف بناهــاي تاريخــي ايــران دردورهی اســامي ،ج  ،3مســاجد تاريخــي ،تهــران ،انتشــارات حــوزه هنــري.
مهجوری ،اسماعیل ،1381 ،تاریخ مازندران ،ج  ،1چاپ اول ،تهران ،نشر توس.نقیب ،سید مسعود ،1379 ،خلخال و مشاهیر ،تبریز ،انتشارات مهد آزادی.هويــدا ،رحيــم« ،1351 ،پلهــاي تاريخــي آذربايجــان» ،مجلـهي بررسـيهاي تاريخــي،ســال  ،7شــماره  ،1فروردين.

