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Abstract 
Undoubtedly, the Great Khorasan Road, known as the Silk Road, has been one of the 
most important trade routes during the historical periods of Iran. In a comprehensive 
perspective this route would link China to the Mediterranean coast and would pass 
through the Great Khorasan throughout cultural Iran and many other neighboring areas. 
In addition to the commercial function and economic and subsistence impacts of people 
from different regions, the Great Khorasan Road had profound social impacts on human 
societies of different eras because of the interaction of cultures. Meanwhile, Markazi 
province and especially the northern part of the province, has an important role in the 
current borders of the two counties of Saveh and Zarandieh, from pre-Islamic period to 
its decline in the Safavid period. Therefore, in the present research, using historical and 
geographical texts, archeological surveys and excavations, we attempt to determine the 
direction of this ancient road as well as the important cities, buildings and houses along 
this road and explain the why and how of the ancient communication routs and the 
historical existence of this ancient road in this area. The most important achievement 
was explaining how and why and the geographical and historical perspective of this 
ancient road based on the correspondence of the location of the identified ancient sites 
with the location of the stations mentioned in the historical sources and texts and 
the relative drawing of the Khorasan road in the north of Markazi province, in the 
meantime, Saveh and Moshkuyeh, as two important stations - which have been 
repeatedly addressed in the texts and valuable archaeological evidence that shows their 
high status and credibility - have been explored along the road to Khorasan and 
monuments related to this ancient route were counted. 
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Recognition of the Great Khorasan Road in the North of Markazi Province/234 

 

1.introduction 
The Khorasan Road is a large part of a highway which is known today as the Silk Road 
(Thubron, 2009: 3). As a significant part of the main Silk Road passed through the 
Great Khorasan, from Qumes to the other side of Jeyhun, it had been rightfully noted as 
the great road of Khorasan within the Islamic geography sources, and it appears to have 
had historical roots. This road consisted of a series of commercial routes. In fact, it can 
be said that it was mostly a network of trade routes. Along the Great Khorasan Road 
from East to West Asia, caravans passed through several cities within the borders of 
ancient cultural Iran. These cities included Merv, Balkh, Samarkhand, Bukhara, Herat, 
Neishabour, Damghan, Semnan, Ray, Qazvin, Saveh, Sarab, Marand, Khooy, Hamedan, 
Ctesiphon and Antioch, along with many other cities that were on this road. Prior to 
archaeological surveys, our knowledge of the Great Khorasan Road and its significance 
and also of the stations along its route was limited to the historical sources and texts, 
references to geographers, itineraries and historians. Nowadays, with an initial 
knowledge that has been obtained through geographical sources, steps towards a more 
complete and comprehensive study of Khorasan and its stations have been taken by 
examination of the findings from the archaeological survey. It should be noted that the 
role of archaeological studies and surveys in gaining an understanding of this 
commercial and historical route is currently of great importance and can complement 
our information. 

Undoubtedly, the Great Khorasan Road has been one of the most important trade 
routes during the historical periods of Iran. In a comprehensive perspective this route 
would link China to the Mediterranean coast and would pass through the Great 
Khorasan throughout cultural Iran and many other neighboring areas. In addition to the 
commercial function and economic and subsistence impacts of people from different 
regions, the Great Khorasan Road had profound social impacts on human societies of 
different eras because of the interaction of cultures. Meanwhile, Markazi province and 
especially the northern part of the province, has an important role in the current borders 
of the two counties of Saveh and Zarandieh, from pre-Islamic period to its decline in the 
Safavid period. Therefore, in the present research, using historical and geographical 
texts, archeological surveys and excavations, we attempt to determine the direction of 
this ancient road as well as the important cities, buildings and houses along this road 
and explain the why and how of the ancient communication routs and the historical 
existence of this ancient road in this area. In the northern part of Markazi province in 
the region of Saveh and Zarandieh counties, Saveh and Moshkuyeh were considered as 
two big cities in the middle of the Great Khorasan Road from east to west, that in 
previous decades we have known about their importance on the great Khorasan road 
and the distance from Rey to Hamedan, with the help of useful contents of travel 
writers, geographers, and historians of the Islamic period (Moghaddasi, 1982: 575; 
Istakhri, A. 1994: 201). According to the historical texts of the first centuries of the 
Islamic period (or early Islamic period), the city of Saveh had a special place in the 
middle of Khorasan road for traders and travelers. By mentioning the distances, stages 
and amount of miles between the two stations, these writings provide the possibility 
of more detailed study of the stations and their relative boundaries and location in 
regard to Saveh city. It allows archaeologists to identify these sites better by the 
remnants of the archeological sites with an initial understanding. Some of these sources 
also provide detailed information on the landscape of the area and provide more 
information, allowing a more reliable and accurate study of the location of some 
stations. A detailed review of texts, along with archaeological surveys and 
comparative evaluation and reading of these two components, provided us with 
documentary and convincing evidence. The first achievement of this research was the 
recognition and historical confirmation and accuracy of the existence of the great 
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Khorasan Road in this area in the pre-Islam centuries and its prosperity in the region at 
least until the Ilkhanid period. The second was explaining how and why  and the 
geographical and historical perspective of this ancient road based on the correspondence 
of the location of the identified ancient sites with the location of the stations mentioned 
in the historical sources and texts and the relative drawing of the Khorasan road in the 
north of Markazi province, in the meantime, Saveh and Moshkuyeh, as two important 
stations- which have been repeatedly addressed in the texts and valuable archaeological 
evidence that shows their high status and credibility - have been explored along the road 
to Khorasan and monuments related to this ancient route were counted. Recognition of 
remnants and historical monuments leftover from this important route such as 
Karvansara (inns), Mills (towers), Chapar Khaneh (postal service system), and 
archeological sites is the most important part of the archaeological surveys and activities 
(Kleiss,1984; Sharahi, 2007) (Fig. 1-9). Now, with the information obtained based on 
historical and geographical sources and texts, and archaeological field studies, it is 
possible to draw the length of the Khorasan Road and the relative locations of the 
stations and Karavansaras located on this road and provided an overview of how and 
what it is from a geographical and historical point of view. It is also possible to provide 
a better understanding and more complete and comprehensive study of this and 
other routes that have affected the Markazi province and Saveh region economically, 
socially, and politically from prehistoric to the late Islamic period. 
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 بازشناسی راه بزرگ خراسان در شمال استان مرکزي
 1مجید منتظرظهوري

 ، تهران، ایران.دانشگاه تهران شناسی باستاناستادیار گروه 
 اسماعیل شراهی

 ، اراك، ایران.صنایع دستی و گردشگري استان مرکزي ، اداره کل میراث فرهنگی،شناسی باستانکارشناس ارشد 
 20/12/1400اریخ پذیرش: ؛ ت15/05/1398 تاریخ دریافت:

 پژوهشی -علمی 
 

 چکیده
هـاي تجـاري در طـول دوران    راه تـرین  مهمشود، یکی از راه ابریشم خوانده میمصطلح راه بزرگ خراسان که به تعابیري  دیترد یب

داد و پیونـد مـی  نه چین را به سواحل مدیتراکشور ، کلیو  منظر جامعو  انداز چشم کیدر مهم تاریخی ایران بوده است. این مسیر 
گذشت. راه خراسان دیگر همجوار میمهم و بسیاري از نواحی  اسان بزرگ در گستره ایران فرهنگیدر این راستا جاده مذکور از خر

اجتماعی  تأثیراتها، احی مختلف، به دلیل برخورد فرهنگاقتصادي و معیشتی مردمان نو تأثیراتبزرگ عالوه بر کارکرد تجاري و 
شمال این اسـتان در  بخش مختلف داشت. در این میان استان مرکزي و بخصوص  يها دورهبر جوامع انسانی  يا گستردهو  عمیقی

مهمی در این راه از پیش از اسالم تا افـول آن در دوره صـفوي داشـته    بسیار هاي فعلی دو شهرستان ساوه و زرندیه نقش محدوده
شناسی صورت گرفته، هاي باستانها و کاوشاز متون تاریخی و جغرافیایی، بررسی يبردار بهرهاست. از این رو در پژوهش حاضر با 

قرار داشته، مشخص و تاریخی هاي مهمی که در این مسیر تالش شده تا امتداد این راه باستانی و همچنین شهرها، بناها و منزلگاه
دسـتاورد ایـن    تـرین  مهـم در این ناحیه تبیـین گـردد.    چگونگی و چرایی مسیرهاي ارتباطی و موجودیت تاریخی این راه باستانی،

هاي باسـتانی  جغرافیایی و تاریخی این راه باستانی بر اساس انطباق موقعیت محوطه انداز چشمو  پژوهش تبیین چگونگی و چرایی
مال استان مرکزي اسـت  در منابع و متون تاریخی و ترسیم نسبی راه خراسان در ش شده اشارههاي با جایگاه منزلگاه شده شناسایی

 شناسـی  باسـتان انـد و شـواهد   متون به آنهـا پرداختـه   مکرر صورت بهدو منزلگاه مهم که  عنوان بهکه در این میان ساوه و مشکویه 
در طول مسیر راه خراسان مورد واکاوي قـرار گرفتـه و   ؛ آمده است به دستارزشمندي که نشان از جایگاه و اعتبار باالي آنهاست، 

 شدند.  مشخصو بناهاي مرتبط به این مسیر باستانی، رهنگی فآثار 
 دوره اسالمی راه بزرگ خراسان، ساوه، مشکویه،کاروانسرا، هاي کلیدي:واژه

 مقدمه.1
مشـهور گشـته    )Silk Road(راه خراسان بخش بزرگی از راهی است که امروزه به راه ابریشم یا جـاده ابریشـم   

اواسط قرن نوزدهم از طرف جغرافیـدان آلمـانی؛ فردینانـد فـون ریشـتهوفن       است. راه ابریشم، نخستین بار در
)Richthofen Ferdinand von (کـاال از ایـن    ترین مهمتوان عبور را می گذاري نامگردید و دلیل این  گذاري نام

ري بـوده و  اي از مسیرهاي تجـا این جاده مجموعه ).12: 1376فرانک و براونسـتون،  راه یعنی ابریشم چین دانست (
و تنها منـوط بـه یـک مسـیر مشـخص      اي از مسیرهاي بازرگانی بوده است توان گفت، بیشتر شبکهدر واقع می

بهـا،  هـاي گـران  از قبیل رنـگ، قـالی، سـنگ    ی) و عالوه بر ابریشم کاالهایThubron, 2009: 3( شده استنمی
: 1376رضـا،  شده است (یر تجاري مبادله میپارچه، وسمه، عاج، عطر، مفرغ آالت، شیشه و روغن نیز در این مس

رگ یعنـی قـومس تـا آن    ). از آنجاکه بخش وسیعی از راه اصلی ابریشم از خراسان بـز 377: 1363؛ گیرشمن، 236
و به نظـر   ادشدهیاز آن به راه بزرگ خراسان   یدرست بهاسالمی جغرافیایی  در منابعگذشت، سوي جیحون می

 ).199-200:  1380؛ باستانی پاریزي، 80: 1391،حاتمیقرچانلو و تاریخ دارد ( در رسد که این نام ریشهمی
هر چند بسیاري از پژوهشگران آغاز استفاده از راه بزرگ خراسان را به دوره اشکانی همزمـان بـا اقـدامات    

م آسیاي میانـه  با اقوا یمانیپ هم)، در اتخاذ تدابیر جدي براي ق.م 140-87( »هان« سلسله امپراتور) wotiووتی (
) 12: 1376فرانـک و براونسـتون،   ( سـازند  میبراي اتحاد علیه دشمنان مشترکشان در شمال این سرزمین، منتسب 

بـا توجـه بـه شـواهد     داننـد.  ین راه را دوران پیش از تاریخ مـی برداري از اشناسان اولین بهرهی برخی باستانول
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گـردد  هاي اقتصادي در دوران پیش از تاریخ محسـوب مـی  تفعالی ترین مهمتجارت ابسیدین از شناسی نباستا
)Abdi, 2004 .( دنیاي باستان تجارت سنگ الجـورد بـوده اسـت     هايتجارت ترین قدیمهمچنین یکی دیگر از

) در شـمال  مـیالد  پـیش از هزاره چهارم و سوم هاي عبید جدید و اوروك (که تجار در پی سوداي سود در طی دوره
، از طریق جاده بزرگ خراسان، النهرین بینهاي قدیم در جنوب هاي جمدت نصر، سلسلهدوره و در النهرین بین

کردنــد مــی بـه بدخشــان در افغانســتان ســفر  النهــرین بــینتمـامی راه را ابتــدا از شــمال و بعــدها از جنــوب  
را از ایـن   هـا  ییهندواروپاهاي پیش از تاریخی همچون همچنین برخی از محققان مهاجرت ).4: 1366مجیدزاده،(

ساکنان فالت ایران با ). محققانی نیز به ارتباطات تجاري زمینی و دریایی Foltez, 2013:203اند (مسیر دانسته
: 1382، دیـاکونوف این مسـیر باسـتانی از دوران تـاریخی، مـاد (    طول در هاي همجوار همچون شرق دور سرزمین

 اند. اشاره کرده )12: 1373ي، (فراو سلوکیان  )Daryaee, 2003()، هخامنشیان 89
برقراري روابط رسمی میان دربـاره امپراتـوري هـان و     بنا بربه هر روي این جاده در ایران در دوره اشکانی 

دولت اشکانی رونق دو چندانی داشت. بعد از این سلسله از دوران ساسانیان تا دوره صفوي همچنان راه ابریشم 
مسیر در طول دوران قرون نخسـتین اسـالمی و قـرون میانـه از جایگـاه و      این  ).UNWTO, 2015(پابرجا بود 

ـ     ه وفـور شـاهد   اهمیت زیادي برخوردار بوده که بازتاب آن را در متون تاریخی و جغرافیایی ایـن بـازه زمـانی ب
مظفـر،   ، غزنویان، سلجوقیان، ایلخانیان، قراختائیـان، آل بویه آلبه ترتیب طاهریان، صفاریان، سامانیان،  هستیم.

-235: 1380(باسـتانی پـاریزي،   هایی از راه خراسان بزرگ سـلطه یافتنـد   سربداران، تیمور و اوزون حسن بر بخش
و سپس سایر شاهان این سلسله، ایـران بـه دلیـل تولیـد ابریشـم در       عباس شاهدر زمان صفوي، در زمان  ).236

و  هـا  ازبـک ) و تعارض بارز دینی بـا  Matthee, 1999( یکیتیژئوپلهاي )، رقابت196: 1376اشـراقی،  داخل کشور (
حلقه پیوند شرق و غرب عمـل کنـد و    عنوان بهها در شرق و غرب دیگر نتوانست به نقش تاریخی خود عثمانی

 ). Ackerman, 1964: 3074-78؛ 31: 1371کوب، (زرین بدین ترتیب مسیر زمینی جاده ابریشم قطع شد
هزار  13میالدي  200که در حدود سال  شده گفتههاي مختلف راه، شجاده ابریشم با فرض یکپارچگی بخ

داده است یاي غربی و روم باستان ارتباط میکیلومتر طول داشته که سرزمین چین را به آسیاي مرکزي، آس
در چین  )Touang Huang(. این راه از شرق به غرب، از شهرستان توان هوانگ )12: 1376(فرانک و براونستون، 

رسید و از آن سمت به صحراي تکلمکان به کاشغر می و» تورفان«و از طریق  )9: 1373(لسترنج، شد می شروع
شد و یا همراه کاروان دیگري از در فرغانه تبادل کاال می) 203-192: 1365، ابن رستهرفت (اوزکند و فراغانه می

نان، ري، ساوه، همدان، کرمانشاه و حلوان به راه سمرقند به بخارا و مرو و از طریق توس، نیشابور، دامغان، سم
). در 80: 1391قرچانلو و حاتمی، رسید. این راه مسیر اصلی بود اما در طول راه انشعابات زیادي داشت (بغداد می

روم بود، ختم  امپراتوريادالت کاالهاي ـرانه که مرکز مبـآنجا پس از عبور از فرات به انطاکیه و بنادر مدیت
). در طول این مسیرها از شرق به غرب آسیا، کاروانیان از شهرهاي 1تصویر ( )70: 1376فندیاري فرد، اسشد (می

کردند. این شهرها شامل مرو، بلخ، سمرقند، بخارا، هرات، متعددي از سپهر ایران فرهنگی باستان عبور می
)، تیسفون و انطاکیه بود همدانتانه (نیشابور، دامغان، سمنان، ري، قزوین، ساوه، سراب، مرند، خوي، انقره، هگم

 و بسیاري شهرهاي دیگر نیز در این مسیر قرار داشتند. 
هاي هایی وجود داشته که نوشتهاه بزرگ خراسان شهرها و سکونتگاهکه گفته شد، در مسیر ر طور همان

اشته و نقش آنها را در هاي فراوانی دو منابع تاریخی پیش از اسالم و اسالمی به آنها اشاره سانینو سفرنامه
اند. از این میان محدوده فعلی استان مرکزي که در ادوار تاریخی ایران جزئی از مسیر این راه مشخص نموده

؛ 576-575: 1361مقدسی، آمد (می حساب بهسرزمین ماد و بعدها در دوره اسالمی جزئی از جبال و عراق عجم 
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، ها منزلگاهها، در مسیر راه خراسان بزرگ واقع بوده که شهرها، دیه )،201 :1373؛ اصطخري 218: 1 /1342یعقوبی 
 توان از خالل متون تاریخی و جغرافیایی ومانده که نقش برخی از آنها را میکاروانسراها و آثاري از آن برجاي 

هاي رسیتوان از طریق مطالعات و برها و آثار و ابنیه میان راه را میجایگاه برخی دیگر بخصوص منزلگاه
در محدوده شمالی استان مرکزي دو شهر ساوه و مشکویه  ادشدهیشناسی مشخص نمود. در مسیر راه باستان

ها و دیگر شهرهاي واقع در مسیر راه خراسان را اي بوده که حدود و فواصل آن با منزلگاهداراي اهمیت ویژه
ها و برخی آثار معماري حدفاصل این دو شهر کاروانسراهمچنین  توان از طریق منابع تاریخی بررسی نمود.می

توان نقش دانی شناسایی و مطالعه شده که میهاي مینقطه ثقل راه خراسان، در بررسی عنوان به» ري«و شهر 
هاي تجاري و در پیوند با تاریخ راه بزرگ خراسان در قرون اولیه و میانی دوره اسالمی آنها را در ارتباط با راه

 مطالعه نمود. 
راه خراسان بزرگ یا  ژهیو بههاي باستانی آنند با توجه به اهمیت شناخت راهنگارندگان در این پژوهش بر 

به خوانش دیگر راه ابریشم به جهت عامل ارتباطی دنیاي شرق و غرب، به تبیین موجودیت این مسیر تجاري 
، شناسی باستانعات منابع تاریخی و در محدوده شمالی استان مرکزي پرداخته و بر پایه و اساس بررسی و مطال

 چرایی و چگونگی و جایگاه این راه باستانی را در این منطقه تا حد امکان مشخص نمایند.
 روش پژوهش.2

و نیز  مطالعه مورداي براي بازشناسی جغرافیاي تاریخی منطقه مقاله پیش رو حاصل مطالعات کتابخانه
ها و مطالعه دقیق مواد نگارندگان براي شناسایی محوطه پیمایش از سوي صورت بههاي میدانی بررسی

انجام این پژوهش از  درروندمعماري و سفالی، انجام پذیرفته است.  هايیافته خصوص بهفرهنگی برجاي مانده 
خی و ـه و بررسی منابع تاریاست که منتج از مطالع شده استفاده» تاریخی ـ توصیفی ـ تحلیلی« ویکردر

 است.  مؤلفهتطبیق و سنجش برآیند این دو  شناسی وباستان
 شناسی در منطقه مورد مطالعهۀ مطالعات باستانپیشین.3

 1354شناسی در بخش شمالی استان مرکزي توسط هوشنگ عظیم زاده، در سال هاي باستاننخستین بررسی
). 98: 1354اده،عظـیم ز هاي زیادي همانند مشکویه شناسـایی و ثبـت گردیـد (   صورت گرفت که طی آن محوطه

).  1354شناسی در مسجد جامع سـاوه انجـام داد (موسـوي،    هاي باستانهمچنین فعالیت سید محمود موسوي
 -1385هـاي  شناسی در محوطه آوه بین سالهاي باستانشناسی این منطقه کاوشهاي باستاناز دیگر فعالیت

هـاي  ر مختـاري طالقـانی نیـز تحلیـل    اسکند). 1386(خطیب شهیدي، توسط حمید خطیب شهیدي است  1388
بـه مجمـوع    .)1375(مختـاري طالقـانی،   شناسی منطقه ساوه صورت داده است هاي باستانآماري پیرامون بررسی

 .)1386(شـراهی،  زنی و پیگردي دژ قیز قلعه سـاوه را نیـز بایـد افـزود     شناسی فوق باید گمانههاي باستانفعالیت
) 1387پـور،  (بحرانـی و شهرستان زرندیـه   )1394(خدیش، ی در شهرستان ساوه شناسهاي باستانهمچنین بررسی

شناسی در این منطقـه در قالـب تعیـین    هاي باستاننعمتی، فعالیت محمدرضا 1386در سال انجام شده است. 
و اقدام به تعیین وسعت عرصه و حـریم   يبردار نقشهمشکویه را انجام داد و پس از انجام  و حریم محوطه عرصه
شناسـی در مشـکین   . فصل اول کاوش باستان)234: 1386نعمتی،محوطه نمود ( ينگار هیالزنی به منظوري گمانه

به سرپرستی رضا نوري شادمهانی صورت پـذیرفت. نـامبرده پـس از بررسـی      1387تپه یا مشکویه در تابستان 
 ). 1389نوري شادمهانی، محوطه در چند بخش محوطه اقدام به کاوش کرد ( سامانمند

 جایگاه شهرستان ساوه و زرندیه در مسیر راه خراسان در پیش از اسالم و دوره اسالمی .4
 استان مرکزيشمالی هاي  یکی از شهرستان نوبرانو  مرکزيهاي  دو بخش به ناممتشکل شهرستان ساوه 

-ایران است که در دورههاي تاریخی شهر ترین مهمشهر ساوه یکی از است.  ساوهایران است که مرکز آن شهر 
یکی از شهرهاي مهم ناحیه جبال و سپس عراق  عنوان بههاي مختلف بخصوص در دوره اسالمی که این شهر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87
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)، در مسیر 200: 1373؛ لسترنج،50: 1362، يحمو اقوتیآمد ( سابـح بهعجم (از سده ششم هجري به بعد) 
اما به دلیل  ،حکومتی نبوده از مراکز اصلی گاه چیهشهر هاي تجاري و سیاسی ایران قرار گیرد. این شریان

بودن امالك و مراتع و ییالقات و قشالقات مورد توجه  هاي اصفهان، ري و همدان و داراقرارگیري بر سر راه
خط سیر موقعیت مناسبش در مرکز فالت ایران در  لیبه دلشهر ساوه  ).17: 1385رضوانی، است ( سالطین بوده

و  قرار داشته جهانگردانو مبلغان مذاهب مختلف  دیگر،ممالک  داخلی و بازرگان ار و، تجمأموران سیاسی
 خودهاي  ها و یا سفرنامه ها، نوشتهگزارش ، مورخین و جغرافیدانان دوره اسالمی درسانینو سفرنامهبسیاري از 

  ).17: 1354موسوي، ( اند ادکردهیاز این شهر، اوضاع اقتصادي، سیاسی و شهرسازي آن 
هـا در قصـر شـیرین امتـداد     و از دیاله به داخل کوه شده شروعجادة بزرگ خراسان در بخش غربی از بابل 

رسـید و از  مـی  آبـاد  شاههاي زاگرس به متمایل شده، از میان دروازه یشرق جنوبکند و سپس به طرف پیدا می
کرمانشـاه، بیسـتون و کنگـاور بـه      سو و گاماساب به طرف هاي حاصلخیز قرهاز میان دشت یشرق شمالآنجا به 

غربی از سمنان عبور کرده و بـه   –کرده و در مسیر جادة شرقی رود و از آنجا از ساوه و ري عبور میهمدان می
یابـد.  شود و بـه جاهـاي مختلـف راه مـی    هایی از آن جدا می). در اینجا شاخه20: 1385، رضوانیرسد (مشهد می

 يسـو  بهشود و از راه هرات ی کشیده شده و از آنجا داخل افغانستان میشرق وبجنها به طرف بعضی از این راه
شـود. مسـیرهاي   یا بوالن، داخل دشت سند مـی  هاي خیبر، گومالو سپس از آنجا از طریق گذرگاه جات هزاره

(  رسـد ند با یک شاخۀ کناري به سیستان مـی اشرقی به مکران کشیده شده يها کوه رشتهجنوبی دیگري که از 
 ). 3 -5: 1366مجیدزاده، 

 ةدربار دوره اسالمی رمسلمانیغمسلمان و هاي بسیار سودمندي از مورخان و جغرافیدانان  با آنکه نوشته 
این سرزمین شناسی ما شاید ارزش همگی آنها در دیرینو نیز آوه به دست آمده است، ا سرزمین باستانی ساوه

باشد. با ن) Peotingraya( »اپئوتینگرای«بسیار قدیمی موسوم به ي یک کتیبه ةانداز به و ارتباطش با راه خراسان
نام سرزمین ي دیرینگی و وجه تسمیه ةشناخت و بررسی این سند مهم و معتبر اطالعات ارزشمندي دربار

ن سلوکی یعنی از زما ةیونانی نوشته شده و مربوط به دور  به »پئوتینگرایا ۀلوح« دست آمده است. ساوه به
بوده و  نیزم رانیازمان با اقتداریابی دولت اشکانی در مشرق که هم ،) استق.م 187تا  223آنتیوخوس سوم (

. در قسمتی از )36: 1386ذکایی ساوجی،( شامل اسامی بالد و قراي مسالک ایران با ذکر مسافات میان آنهاست
ابن خرداذبه، ( )تحت نفوذ دولت ماد يها نیسرزماین لوحه، در ضمن یادکرد منازل و مراحل ایالت پهله / فهله = (

، مسافت از پئوتینگرایا با استفاده از لوحۀ» ویلهلم توماشک«است.  ، از ساوه هم نام برده شده)18: 1370
 از آنجا به سواکینه ،)Enaroos( به اناروس) Ekbatanis(از اکباتانیس « است: برشمردههمدان تا کاشان 

)Sevacina( به ترمنتیکا، از آنجا )Termentika(از آنجا به اورودیکاري ، )Orodicari(  و منازل بعدي راه
اناردان و  یا انار ةو اناروس نیز دهکد است همدان =باتانیس همان تلفظ یونانی هگمتاناما اک». کاشان...
 قم است. احتماالًها مسافت با توجه به اندازه ،و ترمنتیکا نیز استتلفظ یونانی ساوه زیاد  احتمال بهیا    سواکینه

یک سند  ،یکی از منازل عهد سلوکی ذکر شده است  مثابه بهیونانی که ساوه بر روي آن  ۀاین لوح سان نیبد
ی را براي سرزمین سال قدمت تاریخ 2300تا  2200 کم دست) است که ق.م 200معتبر و کتبی مربوط به (

 .)Tomashcek, 1972: 15-16( دهدساوه به دست می
تواند تا حدودي به وجود نیز میبعد از میالد)  اول ة(مربوط به سد» خاراکسی دوریزیا«بسیار مهم  ۀماهنام

بین  ،تجارتی ةواقع بر جاد هاي منزلها و  هاي چاپاري یا مرحله خاراکسی ایستگاه دوریزیا. این راه اشاره نماید
اصلی در  ةجاد چهارسال قبل،  2000در حدود . استشرقی تا هندوستان را با ذکر مسافات یاد کرده  ۀمدیتران
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یکی از این  ،)Isidore, 1914: 29( اند رسیده یک چهار راه حیاتی و مهم که همان همدان باشد به هم می
کرده است و اهمیت مسیرها، جاده همدان به رگا (ري باستان) بوده است که به احتمال زیاد از ساوه عبور می

 .)121: 1386 (ذکایی ساوجی، است صادي در متون قرون اسالمی گویاي این واقعیتاین شهر به لحاظ اقت
عمده شناخت  ساوه همین جایگاه را در دوره ساسانی و در مسیر این راه داشته است. در دوره اسالمی احتماالً

.ق و چهارم هدانان قرن سوم هاي مورخان و جغرافینوشتهما از جایگاه ساوه در مسیر راه بزرگ خراسان به 
 به خرداد ابن درباره این راه نوشته است.ق  .ه 270خردابه است که در حدود سال  است. نخستین آنها ابن وابسته

از همدان تا درنوا «: از ساوه هم نام برده است ،ضمن بیان منازل از طریق همدان تا ري در مسالک الممالک
فرسخ، از آنجا تا  چهاره رِساونجا تا اَآفرسخ، از  چهارجا تا زره فرسخ، از آن پنجفرسخ، از آنجا تا بوزنجرد  پنج

 چهارفرسخ، از آنجا تا درود  سهنجا تا سوسنقین آفرسخ، از  چهارآباد دفرسخ، از آنجا تا داو سهبوسته و روذه 
آنجا تا ري  فرسخ، از هشت فرسخ، از آنجا تا قسطانه نهه یفرسخ، از آنجا تا مشکو پنجفرسخ، آن گاه تا ساوه 

ق نیز مانند وي به ذکر  هـ .290به سال  ابن رسته خردادبه،از ابنس پ .)300:1370به، خرداد ابن( ».فرسخ.. هفت
زمان با ابن رسته، هم ابن فقیه همدانی). 197: 1365 ،ابن رستهپردازد (مسافت شهر ساوه با شهرهاي اطراف می

بن دامۀ ق ).100: 1349 ابن فقیه،( یاد کرده استروستاي جبال،  عنوان بهبرد، از ساوه نیز  زمانی که از قم نام می
قدامۀ بن ( نام برده است  از ساوه ،به خرداد جعفر در کتاب الخراج، ضمن بیان تقریبی همان مسافات ابن

ه و ساو ،ق ه. 372که کتاب خود را در  سال من المشرق الی المغرب  حدود العالم ةنویسند .)200: 1370جعفر،
). 392: 1362 ،حدود العالم(داند هایی انبوه و آبادان و با نعمت بسیار و راه حجاج خراسان میآوه را شهرك

مسافت ساوه تا ري را ده فرسنگ نوشته و زمانی که به بیان  ،در نیمه دوم قرن چهارم ،اشکال العالم نویسنده
در  ياستخر ).149: 1368 (جیهانی، »ه کمتر استدر ساوه کو«نویسد:  پردازد، می هاي شهر کاشان میویژگی

 »از همدان تا ساوه سی فرسنگ و از ساوه تا قم دوازده فرسنگ و...«آورد:  مسالک و الممالک می
اي از ایالت جبال و قرار دادن ساوه و آوه در این نقشه  ) با تصویر نقشهق ه.367( ابن حوقل ).99: 1373اصطخري،(

هاي نیکو دارد. به خاطر شترها و  رگی در سر راه حجاج خراسان است. بازارها و خانهساوه شهر بز«نویسد:  می
ق) به برج و  ه.375(مقدسی  ).102: 1345،ابن حوقل( »شتربانانش مورد توجه مسافران خراسان بوده است...

اره کرده است اي دور از بازار شهر اش اصلی در فاصله ةهاي زیبا و یک مسجد جامع نزدیک جادباروها، حمام
 ). 585: 1361(مقدسی،

شهر ساوه داراي جایگاهی  دیآ یبرمهاي اولیه دوره اسالمی متون تاریخی سدهکه از اشارات  طوريهمان
فواصل، مراحل و میزان فرسخ انیبابها اي در میان راه خراسان براي تجار و مسافران بوده است. این نوشتهویژه

ه ها و حدود و موقعیت نسبی آنها را نسبت به شهر ساوتر منزلگاهرسی دقیقهاي میان دو منزل، امکان بر
دهد تا با یک شناخت اولیه نسبت به بازشناسی بهتر شناس این امکان را مینشان داده به پژوهشگران باستان

بعضی از این منابع اند، اقدام نمایند. مانده باقیهاي باستانی محوطه صورت به احتماالًها که امروز این منزلگاه
منطقه پرداخته و با ارائه اطالعات بیشتر، امکان بررسی  يمایس نیزمها به جزئیات همچنین در بیان راه

 آورد. را فراهم می ها منزلگاهتر موقعیت مکانی برخی مطمئن و دقیق
آورد. عالق نفیسـه مـی  در ا ابن رستهدان تا ساوه و ساوه تا ري را هاي بین همترین جزئیات از منزلگاهجامع

گذرد تا به بـوزنجرد  از همدان تا بوزنجرد نه فرسخ است و راه از زمین همواري می«  :نویسد میوي در این باره 
قریه کوچکی است، هشت فرسخ است. از طرزه تـا روذه هفـت فرسـخ     صورت بهرسد. از بوزنجرد تا طَرَزه که می

رسـد و پـس از عبـور از    مـی اي کـه در میـان دو کـوه اسـت،     بـه دره گذرد تا زاري میاست و راه از میان شوره
رسد. از روذه تا سونقین هفـت فرسـخ اسـت کـه راهـش در      ر و گذشتن از رودخانه به روذه میبسیا يها يآباد

-رسد. پس از آنجا تا سونقین که آن نیز قریـه ها قرار گرفته و پس از سه فرسخ به قریه داوود آباد میمیان کوه



 241 / 1400 پاییز ،3 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

 

رسد. از سونقین تا ساوه هشت فرسخ است، و راهش پـر از فـراز و نشـیب    اي آهنین دارد، میست و دروازهاي ا
رسد. رود تا به ساوه میها پیش میگویند. سپس راه در میان کوهرسد که به آن دروذ میاي میاست تا به قریه

هـاي خـاکی واقـع    رف راسـتش تپـه  از ساوه تا مشکویه هشت فرسخ است. راه در زمین همواري است که در ط
رسـد ... از مشـکویه تـا قسـطانه هشـت      هاي فراوانی وجود دارد تا به مشکویه میشده و در طرف چپ آن قریه

هـایی اسـت   رسد که روي آن پلی است که از گچ و آجر ساخته شده داراي طاقمی رود خشکفرسخ است تا به 
ساخته شده و نصـب گردیـده اسـت. سـپس راه از پـل کـه       است که با گچ و آجر  چهارستونو در دو طرف پل 

هـاي ري از دور  هاي دماوند قرار گرفته و در طرف راسـت آن کشـتزارها و آبـادي   گذشت در طرف چپ آن کوه
هـاي ري  رسد، و از قسطانه تا ري هفت فرسخ است که در طـرف راسـت آن کشـتزار   پیداست تا به قسطانه می

، ابـن رسـته  ( »رسـند می رود خشکو روستاهاي متصلی به هم قرار دارند تا به ها است و در طرف چپ آن آبادي
1365 :196( . 

ها از میسرهاي کوهستانی و یا دشتی و برخی عـوارض شـاخص چـون رود    این نوشته با بیان نحوه عبور راه
از منطقه نـوبران   ها و نیز ترسیم یک مسیر فرضی کهان شناخت بهتر از موقعیت منزلگاهشور و دماوند و ... امک

-دشت زرنـد بـه رود شـور و سـپس ري مـی      ،رتفاعات گردنه رنگزرا ،دشت ساوه شرق شمالو با عبور از  شروع
 سازد.می ریپذ امکانرسیده را 

هـاي مـابین   هایی دیگـري اشـاره و مسـافت   در ذکر مراحل ري به منزلگاه میالتقاس احسنمقدسی در کتاب 
تا قسطان یک مرحله، سپس تا وبروه یک مرحله، سپس تا سـاوه یـک مرحلـه،     از ري« آورد:دکان تا ري را می

سپس تا سونقین یک مرحله، سپس تا مصدقان یک مرحله، سپس تاروذه یـک مرحلـه، سـپس تـا دکـان یـک       
 ).29: 1361مقدسی ،( »مرحله است

مشکویه قبل و بعد از  ، مصدقان، درود، دروذ، وبروه وداودآباداین متون از منازلی بنام دکان، سوسنقین،  
باید همگی در استان مرکزي و  شده انیبهاي کنند که بر اساس فاصلهدر مسیر راه بزرگ خراسان یاد می ساوه

در منطقه نوبران، دشت ساوه و حدفاصل ساوه و تهران فعلی، قرار گرفته باشند. در این میان چهار جایگاه 
توان در منطقه نوبران مورد پیجویی قرار داد. امروزه می ، دکان و دروذ راهاي مصدقان، سوسنقینبنام

توان مزلقان، دخان و و اما مصدقان، دکان و دروذ را میسوسنقین به همان اسم در منطقه قابل شناسایی است 
روي بررسی اند، جایابی نمود. از ایننوبران و در مسیر راه قرار گرفتهدروزان که همگی در نزدیکی شهر 

در قالب چهار محوطه باستانی مربوط به  - ادشدهیتواند، موقعیت چهار منزلگاه ناسی روشمند میشباستان
شناسی و مطالعه یابی دقیق نماید. بررسی باستانننوبران را بازشناسی و مکا در منطقه -قرون اولیه اسالمی

اند، حاکی مین نام واقع شده) که در نزدیکی روستاهاي با همصدقانشواهد سطحی دو محوطه  و مزلقان کهنه (
و ... مربوط به قرون اولیه دوره  کاروانسرااز وجود روستاهایی بزرگ با بناهایی آجري سترگ با کاربري احتمالی 

 ).2) (تصویر 15: 1396(شراهی، اسالمی هستند 
اما کند، بر ما پوشیده است موقعیت وبروه که تنها مقدسی از آن حد فاصل ساوه و مشکویه یاد می

اي باستانی است که در نزدیکی شهر پرندك در ، امروزه محوطهشود میمشکویه، که در ادامه به آن پرداخته 
 دشت زرند مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است. 

صراحتاً به عبور حجاج و مسافران خراسانی از شهر ساوه و اهمیتی که مردم خراسان به شترها و  ابن حوقل
درست راه بزرگ خراسان  گذاري نامبر  تأکیديکند که این خود اند، اشاره میدادهحیه میهاي این ناساربان

 ).102: 1345،ابن حوقلبجاي راه ابریشم است (
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از منابع قرون اولیه، منابع و متون قرون میانی دوره اسالمی نیز از ساوه یاد کرده و شهر ساوه را که پس 
رفته و در میانه راه بزرگ خراسان جایگاه اصلی خود را پیدا کرده، یاد پس از حمله مغول دوباره رو به رونق 

ق در کتاب آثارالبالد و اخبارالعباد خود از ساوه  هـ . 674 نویسان مسلمان به تاریخ کنند. قزوینی از جغرافیمی
شک شده اي بوده و در شب تولد محمد بن عبداهللا (ص) خ شهري در میان صحرا که داراي دریاچه عنوان به

اند و در باشند و شافعی مذهب می آواز خوشو  صورت خوشاهل ساوه «نویسد:  کند. همچنین می ، یاد میاست
آن شهر کاروانسرا و خانقاه و مدارس و بیمارستان بسیار است و طاق بسیار بزرگی با دو مناره در جامع آن 

بزرگی است منسوب به وزیر ابوطاهر  ۀنساخته شده که طاق بسیار عجیبی است. در آن مسجد جامع، کتابخا
هاي اطرافش یاد گنبدي در میان کوه عنوان به) نیز از ساوه ق هـ .721). ابوالفداء (457: 1373قزوینی،( »خاتونی

). بعد از وي باید از البغدادي نویسنده عرب به سال 97: 1349ابوالفداء،داند ( کند و آن را از اعمال ري می می
و اهالی  برد میشهري نیکو از ایالت جبال، مابین ري و همدان نام  عنوان بهببریم که از ساوه ق نام  هـ .739

). مستوفی هم در 686: 1373البغدادي،کند ( معرفی می یامام دوازدهساوه را سنی شافعی و اهالی آوه را شیعه 
-از وضعیت باروي این شهر خبر میداند، و  )  بناي شهر ساوه را بر طالع جوزا میق ه .740کتاب نزهه القلوب (

خواجه  در این عهد خرابی به حال باروي او راه یافته است و صاحب سعید« :نویسددر این باب میدهد، 
عمارت کرد و شرف و فرش آجر ساخت. هواي ساوه را رو  آن راساوجی  نیالد شرف ملک بن علی ظهیرالدین

 ).63: 1362مستوفی،( »ه مزدلقان و قنوات استبه گرمی مایل، و منبع آب شهر از رودخان
. از دیگـر  است استان مرکزي شمالی هاي از شهرستاندیگر یکی  مامونیهشهرستان زرندیه با مرکزیت شهر 

و در دشـت زرنـد قـرار     ادشـده یکه در مسیر راه خراسان، بخصوص در قرون اولیه اسـالمی از آن   ییها منزلگاه
. ایـن منزلگـاه و   گیـرد  میقرار است که در حد فاصل ساوه و ري  »مسکویه«یا  »مشکویه«دارد، منزلگاهی بنام 

اي بنـام  در محوطه 1387و  1386هاي مگان پوشیده بود تا اینکه در سالموقعیتش در مسیر راه خراسان بر ه
شـهر پرنـدك    کیلـومتري  5/1محوطـه باسـتانی در دشـت زرنـد و      تـرین  بزرگقلعه مشکی یا مشکین تپه که 

زنـی و کـاوش   شناسـی، اقـدام بـه گمانـه    هـاي باسـتان  تآید شناسـایی و طـی فعالیـ   می حساب به) آباد میرح(
و مطالعه منابع متنی، مشخص شد ایـن محوطـه    شناختی باستانگردید که در طول این فرایند  شناسی باستان

ـ ـهاي فرهنگی، وسعت و بررسی فواصل برشمرده شده میـ بر اساس یافته هـا در متـون جغرافیـایی،    گاهـان منزل
نـوري  ( فرسخی ساوه و حد فاصل ري و ساوه قرار داشـته اسـت   8باشد که در فاصله  ايتواند همان مشکویهمی

 .)1386؛ نعمتی ، 1389شادمهانی، 
قرارگیري در مسیر راه بزرگ خراسـان و عبـور کاروانیـان     لیبه دلقرون سه و چهار ه.ق  مشکویه در فاصله 

اي که در بیشتر متـون جغرافیـایی   گونهیافت؛ به نویسان آن روزگاربسیار از آنجا، اهمیتی بسیار در نظر جغرافی
اند. آن زمان، حین اشاره به مسیر راه کاروانی بین همدان تا ري، به این شهر نیز اشاراتی کرده و به آن پرداخته

نویسان در حد فاصل دو شهر بزرگ اسالمی ري و ساوه قرار داشته اسـت. کاروانیـانی   جغرافی ۀبه گفتاین شهر 
به ساوه، سپس به مشـکویه و بعـد از آن بـه ري     از همدانور از همدان به طرف ري را داشته، پس که قصد عب

  .)285: 1392شیرزاده و شراهی، اند (رسیدهمی
کند کتاب مسالک الممالک است. ابن خرداذبه در این کتـاب  ترین منبع که به این منزلگاه اشاره میقدیمی

...از سـاوه بـه مشـکویه نـه فرسـخ، از      «آورد به مشکویه نیز اشاره و مـی  ري هاي بین همدان تادر بیان منزلگاه
 »فرسـخ اسـت   167مشکویه تا قسطانه هشت فرسخ و از آنجا تا ري هفت فرسـخ اسـت. بنـابراین مجمـوع راه     

سـه، مقدسـی در   در المسالک و الممالک، ابـن رسـته در اعـالق نفی    ياستخر). بعد از آن، 20: 1370، خردادبه ابن(
در صوره االرض، قدامه بن جعفر در الخراج در قرن چهـارم ه.ق از ایـن مکـان بـین      ابن حوقل، میالتقاس احسن

 .اند برشمردهیاد کرده و فواصل آن را ساوه و ري 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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 به شرحی از وضعیت جغرافیایی و معماري مشکویه پرداخته و در ایـن بـاب چنـین آورده اسـت:     ابن رسته
بـادام اسـت و در ایـن قریـه      انـدازه  بهمعروف است و از نظر بزرگی  یخوب بهاست که در آنجا پسته به فراوانی «

هاي الوان تزئین و هاي آن با رنگقصري است از بناهاي پشتیبان و در آن تصاویري از چوب وجود دارد و سقف
د و در جوشـ اي جاري است که از ریشه درختی مـی اي است که در آن چشمهنقاشی شده است. در قصر باغچه

: 1365،ابـن رسـته  ( »کنـد هاي آنان را آبیـاري مـی  رود و زراعتریزد، سپس به بیرون باغ مینهري که در باغ می
197.( 

یکی از بهترین اشارات به نقش و جایگاه مشکویه در مسیر راه بزرگ خراسان را قدامه بن جعفر در الخـراج  
از بغداد تـا ري   که کند یم اشاره ییها چاپارخانهري به  ، بین خراسان تاموردبحثدارد. وي در ذکر مسافات راه 

از مدینه االسـالم  «ها به شرح ذیل است: قرار داشته و مشکویه نیز در میان آنها قرار گرفته است. این چاپارخانه
حلوان  چاپار، از10(بغداد) تا دسکره هفت چاپار، از دسکره تا جلوال چهار چاپار، از جلوال الوقیعه تا شهر حلوان 

تا نصیرآباد که پایان ناحیه است، نه چاپار، از نصیرآباد تا قرماسین شش چاپار، از قرماسین تا خنداذ کـه پایـان   
چاپار، از خنداذ تا شهر همدان سه چاپار، از شـهر همـدان تـا مشـکویه کـه پایـان ناحیـه        10ناحیه دینور است،

 ). 100: 1370قدامه بن جعفر،( »چاپار 21همدان و مجاور ري است 
آورد: و در ایـن بـاب مـی    بـرد  میبارتولد در تذکره جغرافیاي تاریخی ایران از دو مسیر از ري به همدان نام 

فرسنگ طول داشت. از نقـاط   کیو شصتگذشت و قوسی از شهر ساوه می طور بهیکی از دو راه، راهی بود که «
 »و پـانزده فرسـخی ري قـرار داشـته اسـت     است که در هشت فرسخی ساوه  لب توجه این راه قریه مشکویهجا
 ).185: 1308بارتولد،(

انـد. یـاقوت حمـوي در    هاي بعد تا قرن هشتم از مشکویه یاد کردهبعد از منابع قرن چهارم ه.ق، متون دوره
مشکویه شهري بین ري و « :آورده استباب  نیدر اکند و یک شهر یاد می عنوان بهاز مشکویه  قرن هفتم لیاوا

المی . بعد از این تاریخ منابع و متون دوره اس)543: 1380(حمـوي، » ت که یک مرحله تا ساوه فاصله داردساوه اس
اند. به نظر با حمله مغول یا تغییر مسیر راه باعث از رونق افتادن ایـن شـهر شـده    هیچ یادي از این مکان نکرده

 ).12: 1389(صدیقیان ،  باشد
  50˚ 41ˊ 29,26˝در  اسـت،   معـروف  »یـا مشـکوي  قلعه مشکی «به تپه که در نزد بومیان منطقه  مشکین

کیلــومتري  50. ایــن محوطــه در واقــع شــده اســتعــرض جغرافیــاي  35˚ 20ˊ 32,25˝و طــول جغرافیــایی 
راه آهن از کنار این اثر ). ریل 3تصویر ، 1نقشه پرندك واقع است ( شرق جنوبکیلومتري  5/1ساوه و  شرق شمال

 در کنار آن پیدا است.  شده خشکچند رشته قنات قدیمی  هاي چاههحلقکند. عبور می
در  1361و بـا شـماره    ییشناسا1354این محوطه باستانی اولین بار از طرف هوشنگ عظیم زاده، در سال 

هکتار برآورده کرده  80در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. وي وسعت محوطه را  1356 ماه نیفرورد 22
نعمتی، اقداماتی در ارتباط بـا تعیـین عرصـه و     محمدرضا 1386بعد از آن در سال  ).98: 1354اده،(عظیم زاست 

 .)234: 1386(نعمتی،هکتار دانست  63 آن راوسعت  يبردار نقشهحریم محوطه انجام داد و پس از انجام 
دمهانی بـه سرپرسـتی رضـا نـوري شـا      1387در مشکین تپـه در تابسـتان    شناسی باستانفصل اول کاوش 

نـوري  محوطه در چند بخش محوطه اقـدام بـه کـاوش کـرد (     سامانمندصورت پذیرفت. نامبرده پس از بررسی 
 ).1389شادمهانی، 
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چند دلیل توانست انطباق موقعیت فعلی محوطـه   بنا برشناسی در این مکان هاي باستانو کاوش ها یبررس
یک منزلگاه بین سـاوه و ري    عنوان بهی و تاریخی از آن مشکین تپه را با مشکویه که در منابع و متون جغرافیای

 را مورد بررسی و واکاوي قرار دهد. ادشدهیو در مسیر جاده بزرگ خراسان 
اول تشابه اسمی نام مشکویه با مشکین تپه و دیگر آنکه موقعیت مکانی و جغرافیایی که در منابع آمـده بـا   

مشـکویه را بـین سـاوه و ري     القـول  متفـق است. تمامی منابع منطبق  کامالًموقعیت فعلی محوطه مشکین تپه 
کیلومتر دانسته که  97فرسخ معادل  15کیلومتر و تا ري 52با ساوه هشت فرسخ معادل  آن رادانسته و فاصله 

 همان فاصله امروزي آن تا ساوه و ري است. 
). امروزه نیـز در اطـراف   197: 1365ابن رسته،برد (سه از پسته خوب این مکان  نام میابن رسته در اعالق نفی

ایران است. سواي از آنهـا،   هاي پسته نیتر مرغوبمشکین تپه مزارع فراوان پسته وجود دارد و پسته آن یکی از 
تواند در زمان خـودش در حـد   محوطه مشکین تپه یک محوطه بزرگ با بارو و برج است و بر اساس وسعت می

ر اندازه آوه تلقی گردد. هرچند تنها یاقوت در معجم البلدان به شهر یک روستاي بزرگ و یا یک شهر کوچک د
 ادشـده یقطع این مکان که بارهـا از آن در مسـیر راه    طور بهولی  )543: 1380حموي،بودن مشکویه اشاره کرده (

در  کنـد که ابن رسته اشاره می طوري اي حداقل در قالب یک روستاي بزرگ بوده باشد. همانباید جایگاه ویژه
مسیر ساوه به مشکویه روستاهاي زیادي وجود داشته است و به یقین مشکویه جایگاهی متمایز از یـک روسـتا   

 یک منزلگاه شده است. عنوان بهداشته که دلیل انتخاب آن 
آثار اسـتقراري  که وجود  شده لیتشکمربوط به دوره اشکانی و دوره اسالمی  کنار هممشکویه از دو محوطه 

را بـه پـیش از اسـالم    بـزرگ  مشـکویه در مسـیر راه خراسـان    محوطـه  تواند سابقه استفاده از می اشکانی دوره
.  نشان .جوش کوره و. ،ز جمله قطعات سفال با نقوش مختلف. شواهد موجود ا)234: 1386نعمتی،( منتسب سازد

ري داشـته و اوج   از تولید سفال در این مکان و مناسبات تجاري این شـهر بـا دیگـر شـهرهاي دیگـر از جملـه      
) 113: 1389 صـدیقیان، سازد (تا صفوي مشخص می بویه آلنی دوره یع10تا 3 يها سدهسکونت در محوطه را در 

 در منطقه، در دوره اسالمی بوده است.  بزرگ و این چند سده مقارن با اوج راه خراسان 
 ساوه و آثار مرتبط با راه بزرگ خراسان در حدود شناسی باستان يها یبررس .5
هـاي  شناسی اطالعات ما از راه بزرگ خراسان و اهمیـت سـاوه و منزلگـاه   هاي میدانی باستاناز بررسی پیشتا 

چون دخـان، روذه، سوسـنقین و یـا مشـکویه در محـدوده سـاوه قـدیم بـه منـابع و متـون تـاریخی و اشـاره             
هـاي  ناخت اولیه که بـه تبـع آگـاهی   و مورخین محدود بود. ولی امروزه با یک ش سانینو سفرنامهجغرافیدانان، 

از راه خراسان و منزلگاهایش بـا بررسـی    تر جامعتر و هایی براي شناخت کاملقدم شده حاصلمنابع جغرافیایی 
 شـده  برداشـته هـا و کاروانسـراها و ...   هـا و میـل  هاي باستانی، برجها و تپهمحوطهشواهد برجاي مانده از جمله 

 است.
هـا  . جز الینفک راهها و..نگهبانی، چاپارخانه تأسیساتنما، هاي راه، میلکاروانسراهاها، قطع منزلگاه طور به 

در گذشته بوده است. راه بزرگ خراسان نیز از این امر مستثنی نبوده و باید بـراي ایـن راه بـزرگ و مهـم نیـز      
تـاریخی در راسـتاي   چنین عناصر مرتبطی راه لحاظ کرد. در محـدوده مـورد مطالعـه مـا یعنـی حـوزه سـاوه        

 شناسی است.هاي میدانی باستانن این مسیر تاریخی منوط به بررسییبازشناسی راه خراسان، شناخت و تبی
هـاي  شناسی میـدانی و مطالعـه دقیـق داده   هاي باستانل زیاد در آینده بررسیباید در نظر داشت به احتما

توانـد بـه   حوزه دشت ساوه و مناطق نـوبران مـی  در  باستانی پیش از تاریخ ناحیه ساوه يها محوطهفرهنگی در 
قطـع در دوران پـیش از    طـور  بـه نمایـد و   دیتأکارتباط این ناحیه با مناطقی چون دشت تهران و دشت قزوین 

بـوده  » راه«عنصر ارتبـاط و تبـادل فرهنگـی     ترین مهمتاریخ بین این مناطق ارتباطات فرهنگی وجود داشته و 
 اند.  دوران تاریخی نیز مورد توجه قرار گرفته است که همین مسیرها در
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هاي باستانی زیادي از دوران تاریخی (اشکانی و ساسانی) در مسیر راهی که حداقل منـابع و متـون   محوطه
بسـیاري از   احتمـاالً اند. شده شناساییکنند و به درستی راه بزرگ خراسان نامیده شده، تاریخی به آن اشاره می

هایی بزرگ در مسیر این راه و حدفاصل همدان تا ساوه ها و یا پاسگاهها، چاپارخانهي منزلگاهها روزاین محوطه
هـا از جملـه   ها در منطقه نوبران بیشتر است و بسیاري از این محوطـه اند. تراکم این محوطهو ساوه تا ري بوده

هـا و یـا   پاسـگاه  عنـوان  بـه توان میهاي روستاي پیمان و تپه دخان را هاي رازین، تپه، تپهيشاهسون کندتپه 
 ).   2(تصویر  )1396(شراهی، فرض نمود  گفته شیپهایی در مسیر راه منزلگاه

لـب  بر خالف دوره پیش از تاریخ و دوره تاریخی، در دوره اسالمی اما شواهد و عناصر مرتبط با این راه در قا
مسـیر راه   نیمبـ ها و ن اساس برقراري ارتباط میان منزلگاه، بر ایمانده یباقها بهتر ها، کاروانسراها، منزلگاهمیل

 است.    پذیرتر امکاندر ناحیه ساوه در این دوره 
شـناس  این راه را ولفرام کالیس باستان اولین گام براي شناخت عناصر معماري و شواهد سکونتی مرتبط با

به ساوه به تبیین راه قدیمی پرداخت که در  میکر رباطمعمار آلمانی برداشت. وي با پیمایش در مسیر تهران،  و
گذشته بین همدان و ري قرار داشـته اسـت. کالیـس در ارتبـاط بـا مسـیر ایـن راه تـاریخی از ري تـا سـاوه،           

یـک مکـان مهـم بـین راه کـاروانی       آبـاد  حمـزه «عنـوان  بـه اي و در مقاله برشمردهایی را کاروانسراها و منزلگاه
کـه در   AMI)از ایـران (  شناسـی  باسـتان هـاي  در مجموعـه گـزارش  کـه  » انساوه و همـد  طرف بهتهران(ري) 

 )2نقشــهدر بــرلین بــه چــاپ رســانید بــر اســاس فــرض خــود مســیري قــدیمی را ترســیم نمــود ( 1984ســال
)Kleiss,1984 .( 

یـک جـاده معتبـر     در روزگـاران پیشـین بـین ري و سـاوه،    « دهد:ر ارتباط با این راه چنین شرح میوي د
 کـرده اسـت،  به سمت ساوه عبور می آباد حمزهو  میکر رباطهاي مهمی مانند ود داشته و از منزلگاهکاروانی وج

ایـن گونـه    انـد. مانـده  باقیکه در طول راه نامبرده آثار چهار کاروانسرا متعلق به قرون پیشین اسالمی  يطور به
دو کاروانسرا وجود دارد که مـا از آنهـا    کریم رباطبناها برحسب گویش اهالی منطقه به رباط معروف هستند. در 

در معماري و همچنین از نظر بازه زمانی  ییهاتفاوتکنیم، آن دو یاد می 2و  1 ةروانسراي شمارتحت عنوان کا
شود. به فاصـله  که در این مقاله از آن گفتگو نمیدارند. کاروانسراي بزرگ شماره دو مربوط به دوره قاجار است 

قـرار دارد.   آباد حمزه) کاروانسرایی موجود است که در محل منطقه شهریار( کریم رباطی غرب جنوبکیلومتري  14
واقـع اسـت    آباد حاجی، رباط دیگري در ناحیه کوهستانی موسوم به آباد حمزهافزون بر این، به فاصله از منزلگاه 

اس بین ري (تهـران) و سـاوه، ایـن    این اس و بر مانده باقیساوه  شرق شمالو این ایستگاه کاروانی و تاریخی در 
دو منزلگاه دیگري در ایـن  ها، از شود و عالوه بر ایني کاروانی آن شناسایی و معرفی میهاجاده مهم و منزلگاه

توان سخن گفت، اما حوادث نابخردانه روزگار، بقایاي آن دو بنا را محو و نابود کرده است. یکی از ایـن  جاده می
آباد بوده، یعنی این بنـا در محـدوده سـیمن  و    ) و سلطاننام قدیم آن رگس، راگا( ایی بین ريها، کاروانسرمنزلگاه

 .):Kleiss,1984 251( به احتمال زیاد قرار داشته است جعفرآباد
توان پـذیرفت کـه کاروانسـراي دیگـري     ی ري (تهران)، میغرب جنوبهاي قدیمی در با عنایت به سکونتگاه 

م در محدوده روستاي پیک واقع بوده است، اما امروز هـیچ اثـري از بنـاي آن بـاقی نمانـده      منزلگاه دو عنوان به
هـاي  کاروانسراي مذکور توسط اهالی پیک تخریب و از مصالح معماري آن بـراي سـاخت خانـه    احتماالًاست و 

 زیر است: به شرحاي از کاروانسراها . فاصله بین ري و ساوه با توجه به رشته زنجیرهاند کردهخود استفاده 
کیلومتر فاصله است. این کاروانسرا توسط برخی سیاحان در ایران گـردان در   18 آباد سلطاناز ري تا رباط  
 عنـوان  بهتوان را به سبب نزدیکی به ري، نمی آباد سلطان، هر چند که کاروانسراي شده توصیفمیالدي  19قرن 
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اما استفاده از بناي آن براي مسافرین خسـته غنیمـت بـوده    یک منزلگاه دور دست و مهم تلقی و معرفی نمود، 
انواع کاالهاي تجـارتی   دادوستدهایش استراحت کنند و همچنین این کاروانسرا مکانی براي که در سایه حجره

و از آنجـا (   بـوده فاصله کیلومتر  20، کریم رباطتا کاروانسراي شماره یک در  آباد سلطان. از است رفته یمبشمار 
کیلومتر  10واقع است،  کریم رباط غرب جنوبکاروانسراي دیگري که در  طرف به) کـریم  رباط 1کاروانسراي شماره از 

متعدد سـاخته شـده و اکنـون محـل      هاي وبلندي پستی، این رباط یا کاروانسرا در یک مکان با بوده استفاصله 
کیلومتر طی طریق شـود و از   17بایستی روستاي پیک  طرف بهمذکور متروك و منزوي است. از این کاروانسرا 

 20 آبـاد  حـاجی تـا کاروانسـراي    آبـاد  حمـزه کیلومتر طول راه است. از کاروانسـراي   20 آباد حمزهپیک تا رباط 
شـود و از  یلومتر طی طریق مـی ک 10 آباد حاجیتا کاروانسراي  آباد حمزهاه است. از کاروانسراي کیلومتر طول ر

 ).2نقشه( ):Ibid 251( رسدکیلومتر می 18راه به ساوه مسافت آباد تا حاجی
ها و کاروانسراهاي موجود در مسـیر ایـن راه متوجـه مکـانی بنـام      وي پس از پرداختن به این راه و منزلگاه

اي بسیار طـوالنی کـه در اصـل از    جاده« نویسد:شود و در تشریح عبور راه از این مکان چنین میمی آباد حمزه
راي چند شاخه بـوده و یکـی از   شده، دا گذاري نامراه ابریشم  عامیانه تحت عنوان طور بهه و آمدچین بیرون می

بـراي   کننده کفایتو کرده است. ولی راه ابریشم نام و عنوانی درست عبور می آباد حمزههاي این جاده، از شاخه
جاري به طـرف  کاالي ت عنوان بهم ، زیرا از این راه بزرگ و طوالنی  فقط یک کاال؛ آن هم ابریشنیستاین جاده 

اسـتفاده   دیآ یبرماز اشاره درست این پژوهشگر  که طوري همان ).,Ibid 250( »شده استنمی ونقل حملاروپا 
 »راه بـزرگ خراسـان  «عنوانی دقیق براي یک راه بزرگ نیست و در تعبیر ایرانـی خـودش   » راه ابریشم«از نام 

 ست.بهترین گزینه براي نامیدن این راه ا
هاي ري و هاي مهم در حوزه تهران امروزي و در شهرستانس پس از پرداختن و تشریح منزلگاهولفرام کالی

 کند.می آباد حاجیو رباط آن و رباط و میل  آباد حمزهشرحی از اهمیت  کریم رباط
واصـالتی میـان   م یک منزلگاه مهم و تاریخی واقع در جاده کـاروانی و  ،آباد حمزه« :آوردوي در این باب می

(منطقه شـهریار)   کریم رباط طرف بهري، ساوه و همدان است که یک راه آسفالته و جدید مدتی است، از تهران 
هـاي  هـا و کـاروان  هاي گذشته قافلـه و از آنجا به زرند و سرانجام به سمت ساوه ساخته شده است. اما در زمان

کرد، آنهـا راه  دیگري که ساوه را به ري مرتبط میاز جاده  کردند، بلکهنمی گفته را طیتجاري، راه مذکور پیش
رود و پـس از عبـور از منطقـه    . راه آسفالته نامبرده، ابتدا از ساوه به طرف شمال مـی )Ibid, 249(» پیمودندمی

هاي مذکور به جهت امونیه و سایر نقاط زرند از زمینشود. اهالی ممامونیه می زیحاصلخنی، وارد دشت کوهستا
هـاي بـاتالقی فـرا گرفتـه     این دشت را رطوبت فراوان و زمین کنند؛ ولی در قرون پیشینشاورزي استفاده میک

از مناطق  حاًیترجکردند که ز خطرات، راه دیگري را انتخاب میکه کاروانیان به جهت پیشگیري ا يطور بهبود، 
 اي عبور کند.کوهپایه

یـک روسـتاي    آبـاد  حمـزه  واقع است. امروزه، آباد حمزهدیار  شهر مامونیه، شرق جنوبکیلومتري 8 به فاصله
یـک محوطـه دوره    در کنـار و آن قلعـه   اي بـوده . این آبادي داراي قلعهاستبزرگ اما خالی از سکنه و متروکه 

اسالمی قرار دارد و افزون بر آن، بقایاي یک کاروانسرا در اینجا قابـل مشـاهده اسـت کـه تحـت عنـوان ربـاط        
و کاروانسـراي آن بـه    آبـاد  حمـزه هاي قدیمی و کاروانی قرار دارد، مشهور است. این رباط بر سرجاده آباد حمزه

-ها به سمت آن، هـدایت  مـی  هاي اصلی جغرافیایی، جادهشود که از جهتمنزله چهار راه مهمی محسوب می
 اند و کانون تالقی کاروانیان بوده است.شده

آباد محل شود که حمزهاین پایه تشریح می بر آباد حمزهالً موقعیت آباد و اصواهمیت کاروانسراي حمزه
هاي رباط کوشک تالقی یک جاده حائز اهمیت دیگري قرار گرفته و این راه به طرف شرق و از طریق منزلگاه

آباد و در ادامه به محلی بنام حوض سلطان و همچنین به قلعه پس قلعه سنگی واقع در محدوده علیبهرام، س
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آباد جاده دیگري به سمت غرب وجود داشته که از دیار ساوه عبور کرده و شده است. از حمزههدایت می رده
  .رسیده استسرانجام به قزوین می
-اي باستانی که بنام محوطه حمزهق بقایاي یک قلعه مخروبه و محوطهشرآباد در شمالکاروانسراي حمزه

ه ثبت رسیده است. این کاروانسرا در دامنه ارتفاعات نه چندان بلند آباد بررسی و در فهرست آثار ملی کشور ب
). امروزه هیچ اثري از آبادانی در 4تصویر ( کنند، شکل گرفته استمی دشت زرند خودنمائی شرق جنوبکه در 

نشان  مانده باقیهاي آن در جنوب کاروانسرا این مکان موجود نیست ولی وجود قناتی خشکیده که رشته چاه
اگر در زمان آبادي کاروانسرا این قنات وجود دهد در گذشته در این منطقه آب و آبادانی وجود داشته و یم

 ترین مهمآباد که یکی از کاروانسرا با محوطه حمزه به احتمال زیاداند. بردهکاروانیان از آنها بهره میداشته، 
محوطه مذکور داراي ابعاد قابل توجه است که هاي میان راه ساوه به ري بوده، مرتبط بوده است. منزلگاه
کند. بر اساس شواهد سطحی  هجري معرفی می 6تا  4هاي در قالب یک روستاي بزرگ در سده آن راحداقل 

: 1396(شراهی، قرن هفتم از رونق افتاده است  اوایلها در مسیر راه فعال بوده و در این محوطه در همان سده
15.( 

هیچ یافته فرهنگی سطحی که مربوط به  چراکهنیز در همان دوره از رونق افتاده،  راکاروانسبه نظر این 
خورد. در شرایط موجود بیشترین مصالح استفاده اهی در این مکان باشد بچشم نمیهاي پس از خوارزمشدوره

آن  شده در بنا سنگ و گچ بوده است. موارد استفاده آجر در آن  به نسبت سنگ کم است و شاید دلیل
 متروکه ماندن کاروانسرا و حمل و استفاده از آجرهاي آن در بناهاي دیگر بوده است.  

) در حوزه آبادآباد و حاجیحمزهگفته (ها و... بازسازي نسبی از دو رباط پیشها، پاطاقکالیس بر اساس پی
یکی از  آن رای فرض نموده و آباد را چهار ایوان. وي پالن کاروانسراي حمزهکرده استشهرستان زرندیه ارائه 

ترین طرح و پالن کاروانسراهاي چهار ایوانی که قابل مقایسه با کاروانسراي انوشیروانی در مسیر سمنان کهن
ي بنا کند. همچنین نامبرده بر اساس شواهد موجود به ترسیم چهار برج در زوایابه دامغان است، بیان می

و عرض آن در  81جنوب کاروانسرا را  -ها، طول شماله این برجآمدگی بدنپرداخته و بدون احتساب پیش
 ).3نقشه ( ):Kleiss,1984 252کند (متر برآورد می 77شرق را  -جهت غرب

)، حد 4نقشه کند (آباد یاد میز آن بین ساوه و کاروانسراي حمزهآباد که کالیس ابقایاي کاروانسراي حاجی
مونیه و در کنار آزاد راه تهران به ساوه و همدان واقع شده است. فاصل شهر صنعتی ساوه و شهر صنعتی ما

 .کیلومتر است 15و تا شهر مامونیه مرکز شهرستان زرندیه  5/12فاصله این اثر تا شهر صنعتی کاوه 
در مسیر تهران به ساوه پس از عبور از دشت زرند و قبل از ورود بـه دشـت سـاوه، حـد فاصـل ارتفاعـات و       

 آبـاد  حـاجی  کاروانسـرا و در پائین دست آن در کنار آزاده راه یـاد شـده بقایـاي     آباد حاجیمیل ماهورها، بناي 
 ).5تصویرخورد (بچشم می

 غـرب  شـمال متـري  750در فاصـله   )که امروز بقایاي آن در قالب دیوارها و بخشی از سقف باقی استمیل یاد شده (
 6تصـاویر  ( بر دشت زرند و دشت ساوه مشـرف اسـت   مالًکا گفته بر باالي ارتفاع ساخته شده وکاروانسراي پیش

است با استفاده از سنگ الشه و گچ نیم کـوب   ضلعی هشت). این میل که از بیرون به شکل دایره و از داخل 7و
اما بـا توجـه    ).:Ibid 259(داند ). کالیس این میل را میل یا برج آرامگاهی می8،تصـویر 5نقشه ( ساخته شده است

میـل   آن راتوان کاربري نگرز مشرف بر دشت ساوه و زرند مین با کاروانسرا و جایگاهش در گردنه ربه ارتباط آ
 راهنما یا برج نگهبانی پیشنهاد داد.  
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پـردازد از اقـدامات   مرحوم فیض در کتاب گنجینه آثار قم آنجائی که به تاریخ آوه و ساوه و مشـاهد آن مـی  
سـازد،  ن میل در گردنه رنگرز را با کارکرد برج به او منتسـب مـی  سلطان محمد سلجوقی یاد کرده و ساخت ای

به دوره حکومت این حـاکم   گفته شیپسلجوقی، انتساب بناي  به دورهکه با توجه به تعلق بنا از لحاظ معماري 
سلطان محمد سلجوقی هفـت سـال در ایـن    «آورد:در ناحیه ساوه دور از ذهن نیست. نامبرده درباره این اثر می

گزیـد و  کرد و سالی شش ماه در همدان و شش ماه شش ماه در این جلگه سکنی مـی د (ساوه) قشالق میحدو
خطر احتمالی بنا کرد که یکی بر فراز کوه در ابتـداي   از هرگونههایی براي خبر دادن در چهار جانب جلگه برج

 ). 96: 1350فیض،( »کده رنگرز...دره قاهان و وزوا و دیگر در مجاور سد و سومی در ابتداي خاك زرند قرب ده
). بنـا در یـک   4متر اسـت (نقشـه   5/72در  5/73آباد مستطیل شکل با ابعاد پالن کلی کاروانسراي حاجی 

اثـر وجـود داشـته کـه      چهارگوشـه شرق بوده است. چهار برج در هر طبقه ساخته شده و ورودي بنا در جنوب
ته قابـل  توسط کالیس است. نک شده میترسود آنها از طریق پالن امروز اثري از آنها بر جا نیست و آگاهی ما وج

هایی از آن باقی است و هاي بنا در جهات اصلی قرار گرفته است. دیوار بنا که بخشتوجه اینکه هریک از گوشه
متر ارتفاع داشته، با استفاده از خشت و گل و سنگ و مالت گچ ساخته شده و پشـت   5/7در زمان سالمت بنا 

 ایی براي تقویت آنها تعبیه شده است. بنده
شناسی و بر اساس عکس هوائی امروزي و پـالن ترسـیم   خلی بنا تا قبل از پیگردي باستاناز اجزاء دا آنچه 

و  بارانـدازها ، هـا  حجـره شده از طرف کالیس قابل تشخیص است، فضایی مربع و کوشک مانند در وسـط بنـا و   
کاروانسـرا، پـنج حجـره بـزرگ       غـرب  جنـوب شک ماننـد بـوده اسـت. در    هایی به گرداگرد این فضاي کوطویله
 هـا بنا وجود داشته که هنوز هم چـارچوب ایـن حجـره    نشین شاه عنوان به احتماالًبا سقف گنبدي  ضلعی هشت

متـر و هـر یـک از ایـن      50/21×50/21ها، قابل تشخیص است. کالیس ابعاد کوشـک را  رغم تخریب سقفعلی
هـاي  ها و دیگـر حجـره  و آغل  باراندازهاکرده است. از طاق کل  برآوردهمتر  30/6×30/6را  هاي یاد شدهحجره

هـا فـرو   بنـا بـاقی اسـت. مـابقی طـاق      غرب شمال، تنها یک چشمه طاق سنگی در در پالن کالیس شده میترس
 ریخته و آثاري از آنها پا برجا نیست. 

و مـالت گـچ و در پـی و قسـمت      سـنگ الشـه  آباد، یار رفته در ساخت کاروانسراي حاجعمده مصالح به ک
است. در قسمتی جنوبی بنـا   cm6×27×27هایی با ابعاد آنها پائین دیوارهاي چهار ضلع بنا مالت گل و خشت

 اند.ایجاد شده cm6×21×21 خورد که  با آجرهایی با ابعاد بقایاي بچشم می
ها با لعـاب تکرنـگ   اند. بیشتر این سفالیاد پراکندهآباد در شمار زات سفال در بناي کاروانسراي حاجیقطع
هـاي بـدون لعـاب بـا     اي،الجوردي و نمونـه هاي گیاهی و هندسی زیر لعاب فیروزهاي، الجوردي، نقاشیفیروزه

. فـرم  انـد  شـده ، نقش کنده و یا نقوش استامپی تـزئین  پوشش گلی نخودي و آجري هستند که با نقوش قالبی
هاي مطالعه شده در تپـه  ها با نمونه. این نمونهدهدخمره، بشقاب، سبو و کاسه تشکیل میغالب این قطعات را 

ه.ق هسـتند  6و  5هـاي  گـذاري بـه سـده   در دشت زرند قابل مقایسه و قابل تـاریخ  دآبادیخورشآباد، تپه حمزه
 ).10-11: 1396شراهی،(

گ خراسان قابل تعمق است اما در برخی یک بررسی خوب از کاروانسراهاي راه بزر عنوان بهمطالعه کالیس 
یک کاروانسرا در پیک؛ روسـتایی   به دنبال کریم رباطاز رباط سنگی  پسموارد قابل اصالح و ارتقا است.کالیس 

بـوده  مهـم مشـکویه غافـل    محوطـۀ  و از  گشتهمیو مامونیه و نزدیک به آزاد راه ساوه به تهران  کریم رباطبین 
، جغرافیـدانان و مـورخین دوره   سـان ینو سـفرنامه عدم مطالعـه منـابع و متـونی کـه      لیبه دل احتماالًاست. وي 

یـک منزلگـاه و یـا     در جسـتجوي انـد،  ها و مراحل راه بـزرگ خراسـان را شـرح داده   اسالمی نگاشته و منزلگاه
در  سـته توان؛ در حالی که این کاروانسـرا مـی  بودهآباد پیوند دهد را به حمزه کریم رباطکاروانسراي جایگاهی که 

توان شـهر مشـکویه کـه امـروزه     باشد. با این توصیف در تبیین مسیر راه خراسان میواقع حوالی شهر مشکویه 
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یک محوطه باستانی بنام مشکین تپه یا قلعه مشکی قابل بازشناسی است، بین دو رباط؛ رباط سـنگی   صورت به
 جاي داد.  آباد حمزهو رباط  کریم رباط
-ساوه یاد مـی  -ساوه، ري -سمنان، قزوین -یک چهارراه بین قزوین عنوان بهآباد حمزهکالیس همچنین از  
هـا و کاروانسـراها، تمـامی    گیري، رونـق و افـول راه  هاي شکلو بدون توجه به دوره ):Kleiss,1984 260(کند 

ا دوره قاجـار را بـه   کاروانسراهاي حوزه قم، قزوین، ساوه، تهران و سمنان مربوط به قرون اولیه دوره اسـالمی تـ  
بندي زمانی این کاروانسراها وجود نـدارد. بـر اسـاس بررسـی شـواهد      قطع امکان هم طور بهدهد. هم پیوند می

انـد و  آباد در قرون اولیه دوره اسالمی فعال بـوده ، رباط حاجیآباد حمزها چون رباط سطحی موجود برخی از آنه
ن کاروانسراها تنها کاروانسـراهایی هسـتند کـه در اسـتان مرکـزي، در      اند. ایقرن هفتم از رونق افتاده اوایلدر 

شود، قرار داشته و به نظر در دوره ایلخانی با رونق سـلطانیه و  مسیر راهی که بنام راه بزرگ خراسان نامیده می
بـه   زهرا ینبوئو از  زهرا بوئینبه قزوین، از قزوین به  هیاز سلطانانقراض ري و تعریف مسیر ارتباطی جدیدي که 

 رسیده، رونق خود را از دست داده و یا کم رونق گردیده است.ساوه از مسیر حجیب، خشکرود به ورده می
-هـاي میـدانی باسـتان   بر اساس منابع و متون تاریخی و جغرافیایی و بررسی شده کسبهاي حال با آگاهی

اهاي واقع و کاروانسر ها منزلگاهت نسبی توان امتداد مسیر راه بزرگ خراسان و موقعیشناسی صورت گرفته، می
ي از چگونگی و چیستی جغرافیایی و تاریخی آن پـیش روي قـرار داد   انداز چشمنمود و در این جاده را ترسیم 

-تـر از ایـن راه و دیگـر راه   تر و جـامع توان زمینه را براي شناخت بهتر و مطالعات کامل). همچنین می9تصویر (
ناحیه ساوه را لحاظ اقتصادي، اجتماعی و سیاسی از پیش از تاریخ تا دوران اسـالمی   هایی که استان مرکزي و

 ، فراهم نمود. اند داده میقرار  تأثیرتحت  متأخر
 نتیجه.6

هاي تاریخی در گستره ایران فرهنگـی اسـت کـه در یـک برهـه زمـانی       راه ترین مهمبزرگ خراسان یکی از  راه
ـ    هزار ساله سواي از مقو پنجحداقل  همـراه  ه له تجارت، انتقال تجارب فرهنگی و دسـتاوردهاي مـادي بشـر را ب

داشته است. مناطق و شهرهاي زیادي در قدیم از حیث وجود این جـاده بهـره بـرده و بـا وجـود آن بخشـی از       
هاي سـاوه و  اند. در محدوده شمال استان مرکزي در ناحیه شهرستانچرخه اقتصاد خود را به چرخش درآورده

آمـده کـه در   مـی  حسـاب  بهه، ساوه و مشکویه دو شهر بزرگ در میانه راه خراسان بزرگ از شرق به غرب زرندی
کمـک  هاي پیشین شناخت ما از اهمیت آنها در مسیر راه بزرگ خراسان و حد فاصل ري بـه همـدان، بـه    دهه

سی دقیق متون به همـراه  جغرافیدانان و مورخین دوره اسالمی بوده است. برر ،نویسان سفرنامهمندرجات مفید 
، شواهدي مستند و متقن پـیش روي مـا   مؤلفهتطبیقی این دو  شناسانه و سنجش و خوانشهاي باستانبررسی

قرار داد که نخستین نتیجه آن بازشناسی و تصدیق تاریخی  و صحت وجود راه بزرگ خراسـان در ایـن ناحیـه    
تـا دوره ایلخـانی بـوده اسـت. دومـین دسـتاورد ایـن         هاي پیش از اسالم و رونق آن در منطقه حداقلدر سده

جغرافیایی و تاریخی این راه باستانی بر اسـاس انطبـاق موقعیـت     انداز چشمپژوهش تبیین چگونگی و چرایی و 
در منابع و متون تـاریخی و ترسـیم نسـبی     شده اشارههاي با جایگاه منزلگاه شده شناساییهاي باستانی محوطه

کـه  -دو منزلگـاه مهـم    عنـوان  بـه ل استان مرکزي است که در این میان سـاوه و مشـکویه   راه خراسان در شما
شناسی ارزشمندي که نشان از جایگاه و اعتبار باالي آنهاست، ناند و شواهد باستامتون به آنها پرداخته کرات به

ي مرتبط به ایـن مسـیر   در طول مسیر راه خراسان مورد واکاوي قرار گرفته و آثار و بناها -آمده است به دست
هـا،  باستانی، احصاء شدند. شناخت بقایا و آثار تاریخی بر جاي مانده از ایـن راه مهـم چـون کاروانسـراها، میـل     

شناسی صورت گرفتـه اسـت.   هاي باستانبخش از بررسی و فعالیت ترین مهمهاي باستانی ها، محوطهچاپارخانه
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نسبی تا حد امکان گامی در جهـت شـناخت همسـویی و نقـش      هر روي پژوهش حاضر بر آن بود تا به طوره ب
پیرامون ایـن راه باسـتانی مهـم در ایـن بخـش از کشـورمان        شناسی باستانهاي مکمل اشارات متون با بررسی

این راه بـزرگ کـه روزگـاري شـریان حیـات اقتصـادي و سیاسـی ایـران          ینیشواهد عبردارد. امید است آثار و 
در جهـت توجـه بـه     مـؤثر گامی  بزرگ خراسانحیاي جاده مواریث کهن حفظ و با ا انعنو بهآمده می حساب به

 نقش ژئوپولتیک ایران در منطقه برداشته شود.
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  UNWTO /programme Road Silk 2018) مسیر راه بزرگ خراسان در ایران و سایر مناطق( -1تصویر 

Fig 1: Great Khorasan Road in Iran and other regions 

 
(سازمان جغرافیایی 25000/1دسترسی به آن، مقیاس:  يها راهموقعیت مشکویه (مشکین تپه) و   -1نقشه 

 )1383نیروهاي مسلح، 
 Map 1: Moshkuyeh location (Meshkin Tappeh) and ways to reach it, : Scale 1/25000 

(Geographical Organization of the Armed Forces, 2004) 
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در امتداد مسیر جاده خراسان بزرگ در شمال استان  شده شناساییهاي باستانی : موقعیت محوطه2تصویر 

 مرکزي
 Fig 2: Location of identified archaeological sites along the Great Khorasan Road in the north of 

Markazi Province 

 
 )1389نورشادمهانی، : بخش مرکزي مشکین تپه، دید از شرق (3تصویر 

 Fig 3: Central part of Meshkin Tappeh, view from the east (Nouri Shadmehani, 2010) 
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 ).Kleiss, 1984: 249(و ساوه  کریم رباطنقشه کالیس از کاروانسراهاي پیشنهادي بین  -2نقشه 

Map 2: Kleiss map of the proposed caravanserais between Robat Karim and Saveh 
 

 
 )Kleiss, 1984: 252( آباد حمزهپالن کاروانسراي  -3نقشه 

. Map 2: Plan of Hamzeh Abad Caravanserai 
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 آباد حمزهنسبت به محوطه  آباد حمزهموقعیت کاروانسراي  -4تصویر

 Fig 4: Location of Hamzeh Abad Caravanserai in relation to Hamzeh Abad 
 

 
 ).Kleiss, 1984: 260( آباد حاجیپالن کاروانسراي -4نقشه 

Map 4: Plan of Hajiabad Caravanserai 
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 ساوه -نسبت به آزاد راه تهران آباد حمزهموقعیت کاروانسراي  -5تصویر

 Fig 5: The location of Hamzeh Abad Caravanserai in relation to the Tehran-Saveh freeway 
 

 
 آباد نسبت به یکدیگر (عکس از نگارندگان)موقعیت میل و کاروانسراي حاجی -6تصویر

 Fig 6: Location of Mill and Hajiabad Caravanserai in relation to each other (by the author) 
 



 259 / 1400 پاییز ،3 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

 

 
 

یکدیگر و امتداد جاده باستانی منطبق با اتوبان  نسبت به آباد حاجیموقعیت میل و کاروانسراي  -7تصویر
 امروزي

 Fig 7: Location of Mill and Hajiabad Caravanserai relative to each other and along the ancient 
road corresponding to today's highway 

 

 
 ).:Kleiss,1984 259( آباد حاجیپالن و مقطع میل -5نقشه 

 Map 5: Hajiabad Mill plan and section 



 يراه بزرگ خراسان در شمال استان مرکز یبازشناس /260

 

 

 
 (عکس از نگارندگان) آباد حاجینمائی از میل  -8تصویر

 (by the author) Fig 8: A view of Haji Abad Mill 
 

 
 و کاروانسراهاي راه بزرگ خراسان در شمال استان مرکزي ها منزلگاهمسیر پیشنهادي  -9تصویر 

 Fig 9: Proposed route of stations and caravanserais of the Great Khorasan Road in the north of 
Markazi province 

 

 
 


