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چکیده
ــوده  ــک شــبکه ارتباطــى منظــم ب ــع از ایجــاد ی ــه طبرســتان مان ــوژى منطق اکول
ــاط  ــف، ارتب ــه در ادوار مختل ــت ک ــن آنهاس ــى از قدیمى تری ــراز یک ــور ه ــت و مح اس
دهنــده ى شــمال ایــران بــا فــالت مرکــزى بــوده اســت. ایــن پژوهــش تــالش دارد بــه 
ــالم  ــل اس ــانى و اوای ــى در دوران ساس ــبکه ارتباط ــن ش ــناختى ای ــاى باستان ش داده ه
ــى و بررســى باستان شــناختى پیمایشــى در  ــردازد. روش تحقیــق توصیفــى و تحلیل بپ
منطقــه مــورد مطالعــه اســت. ســوال پژوهــش ایــن اســت کــه ارتبــاط شــبکه ارتباطــى 
دره رودخانــه - هــراز در دوران ساســانى و اوایــل اســالم بــا مولفه هــاى معمــارى پایــدار 
و آثــار باستان شــناختى منطقــه چگونــه قابــل تبییــن اســت؟ فرضیــه تحقیــق مبتنــى 
ــه)  ــور، دره و رودخان ــر آن اســت کــه شــرایط زیســت محیطــى (کوه هــاى صعب العب ب
ــدار در ایجــاد شــبکه هاى  ــردازى معمــاران و طراحــان از مولفه هــاى اصلــى پای و ایده پ
ارتباطــى و پراکنــش و گونه شناســى آثــار معمــارى و باستان شــناختى دره – رودخانــه 
ــدگان در طــى بررســى  ــج پژوهــش نشــان مى دهــد کــه نگارن ــوده اســت. نتای هــراز ب
میدانــى بقایــاى معمــارى ایــن شــبکه را در روســتاهاى الســم، ایــرا، نــوا، هــاره، وانــا، 
ــه  ــد کــه ب ــاد و پشــت تونــل شــماره 6 جــاده هــراز شناســایى کردن بایجــان، علــى آب
ــاده ار در  ــن ج ــانى از ای ــد و نش ــرار گرفته ان ــتانى ق ــمت کوهس ــده در قس ــور عم ط
ــى  ــتر جغرافیای ــش بس ــت آن در نق ــد، عل ــایى نش ــى شناس ــه اى و جنگل ــى جلگ نواح
منطقــه مــورد بررســى نهفتــه اســت چــرا کــه نواحــى کوهســتانى آمــل بــراى معمــاران 

ساســانى ســختى هــا خلــق کــرده کــه باعــث هنرنمایــى آنهــا شــده اســت.

کلمــات کلیــدى: طبرســتان، آمــل، معمــارى بومــى، دره – رودخانــه هــراز، شــبکه 
ــت محیط. ــى، زیس ارتباط
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مقدمه
منظــور از جــاده در ایــن مبحــث محــورى اســت کــه در زمــان ساســانى و اوایــل 
اســالم در منطقــه مــورد مطالعــه از آبادانــى و رونــق برخــوردار بــوده اســت؛ بخصــوص 
اینکــه در ایــن دوره رشــد تجــارت از طریــق محــور جــاده ابریشــم به کشــورهاى شــرقى 
ــه اواخــر  ــن محــور ب ــتفاده از ای ــه اســت و اوج اس ــى پذیرفت ــران انجــام م ــى ای و غرب
ساســانى و اوایــل اســالم مــى رســد و ایــن مصــادف بــا زمانــى اســت کــه در مناطــق 
شــمالى ایــران شــاهد تولیــد ابریشــم اســت و محققیــن قــرون اولیــه اســالم از جملــه 
ــوى(1965:  ــوت حم ــرى(1368: 172-173)،  یاق ــل(1345: 123)، اصطخ ــن حوق اب
ــه  ــه(1349: 78)، قزوینــى(1353: 178)  و ... ب ــن فقی ــى(1368: 148)، اب 49)، جیهان
آن اذعــان داشــته انــد. همیــن اهمیــت ارتباطــی، سرپرســت هیــأت بررســى را  بــر آن 
ــه منطقــه مــورد مطالعــه را کشــف و  داشــت کــه نقطــه ورود ایــن شــبکه ارتباطــى ب
ــج آن  ــه نتای ــردازد ک ــن محــور بپ ــه بررســى پیمایشــى فشــرده در طــول ای ســپس ب
یافــت شــدن آثــار بســیار غنــى تاریخــى و فرهنگــى در دوران ساســانى و اوایــل اســالم 
اســت و  داده هــاى پژوهــش نیــز حاصــل از ایــن بررســى اســت  کــه  بیشــتر  در الســم، 

ایــرا، نــوا، وانــا و در طــول محــور دره – رودخانــه هــراز  تمرکــز دارد.

موقعیت جغرافیایى منطقه مورد مطالعه
ــام «آمــل» ذکــر شــده اســت، یکــی در  ــا  ن در متــون دوره اســالمی از دو شــهر ب
اســتان مازنــدران و دیگــري در کنــار رود «جیحــون» در مــاوراء النهــر (ر.ك. لغــت نامــه 
دهخــدا، مدخــل آمــوى؛ اعتمــاد الســلطنه،1373: 379؛  هدایــت، 1356: 102؛  مقدس 
ــدان»  ــاب «البل ــوق در کت ــه ف ــات ادل ــت. در اثب ــاري،1987: 37) اس ــروف بالبش المع
آمــده اســت: «آمــل بزرگتریــن شــهر طبرســتان و نیــز شــهري اســت مشــهور در غــرب 
جیحــون در راه بخــارا از مــرو » (یعقوبــى، 1343: 67 ). قدیمــى تریــن اثــر جغرافیایــى 
ــه» مــى  ــن خــرداد ب ــرده «المســالک و الممالــک» «اب ــام ب کــه از آمــل  طبرســتان ن
ــن  ــه اســت » (اب ــان در طبرســتان تالیــف یافت ــا پیدایــش علوی ــان ب باشــد کــه همزم

ــه، 1889: 118 و119).  خرداذب
شهرســتان آمــل از شــمال بــه شهرســتان محمودآبــاد، از شــمال شــرق بــه 
ــران و از  ــتان ته ــه اس ــوب ب ــل، از جن ــتان باب ــه شهرس ــتان بابلســر، از شــرق ب شهرس
ــه 18کیلومتــري  ــن شهرســتان در فاصل ــور محــدود اســت ای ــه شهرســتان ن مغــرب ب
جنــوب دریــاي خــزر و 6 کیلومتــري شــمال پیشــکوه البــرز و 181 کیلومتــري شــمال 
شــرق تهــران (نقشــه1) بــا 80 متــر ارتفــاع از ســطح دریــاي آزاد و 108 متــر ارتفــاع از 
ســطح دریــاي خــزر مــی باشد(ســعیدیان، 1379: 123).  براســاس آخریــن تقســیمات 
کشــوري در ســال 1377 مســاحت ایــن شهرســتان بالــغ بــر 3074/4 کیلومتــر مربــع 
اســت. شهرســتان آمــل از نظــر موقعیــت ریاضــى در 51 درجــه و 43 دقیقــه الــى 52 
درجــه و 33 دقیقــه طــول شــرقی و 35 درجــه و 36 دقیقــه الــى 36 درجــه و 40 دقیقه 
عــرض شــمالى واقــع شــده اســت(مرکز آمــار ایــران، 1386). امــا موقعیــت جغرافیایــى 
آمــل در دوران ساســانی و صــدر اســالم بیانگــر آن اســت کــه از شــمال بــه عیــن الهــم 
و دریــاى کاســپین، از شــرق بــه مامطیــر ( بابــل )، از مغــرب بــه ناتــل و رویــان ( نــور 
و رویــان) و از جنــوب بــه رشــته کــوه البــرز محــدود مــی شــده اســت. شــهر آمــل در 



دوفصلنامه پژوهشى ـ تحلیلى 
هنرهاى حوزه کاسپین

*******
159

دوفصلنامه علمى هنرهاى حوزه کاسپین، شماره اول، بهار و تابستان 1398

زمــان فیــروز شــاه ساســانی بنیــاد گردیــد ایــن شــهر را ابتــدا در پایدشــت ( نــام قدیــم 
آن  شارســتانه مــرز اســت) مســلط بــر رودخانــه هــراز بنیــاد کردنــد؛ امــا از آنجایــی کــه 
ارتفــاع آن زیــاد بــود، دسترســی بــه آب نداشــتند شــهر را بــه نقطــه اي دیگــر بــه نــام 
«اســبانه ســراي» منتقــل کردنــد ایــن منطقــه قبــل از آنکــه اســبانه ســراي باشــد بــه 
آن «ماتــه»  مــی گفتند(ابــن اســفندیار، 1366: 71) ســپس بــه نــام آمــل مشــهور شــد؛ 
امــا در مــورد وجــه تســمیه آمــل نظــرى دیگــر آمــده اســت کــه ریشــه پهلــوي دارد و 
از گونــه پهلــوي آن آمــوي  گرفتــه شــده اســت، ایــن نــام در زبــان پهلــوي « آمــوي» و 
در پارســی باســتان «مــرد» مــی باشــد یونانیــان قدیــم نــام ایــن ســرزمین را «مــردوي» 
ــا «امــردوي نوشــته انــد» (شــهیدي مازندرانــی، 1377:  17.)  بــی گمــان ایــن واژه  ی
نیــز از قبیلــه و طایفــه «آمردهــا» یــا «آماردهــا» گرفتــه شــده اســت چــرا کــه آماردهــا 
بــر اثــر کثــرت تلفــظ و اســتعمال بعدهــا بــه آمــارد – آمــرد و آمــل بــدل شــده اســت. 
بــا اســتناد بــه متــون اســالمى شــهر بزرگتــر طبرســتان در صــدر اســالم آمــل و  مرکــز 

طبرســتان و جــاى نشســت پادشــاهان  بــوده اســت ( جیهانــی، 1368: 150).
دسترســی  بــراي 
بــه شهرســتان آمــل 
مــى تــوان از شــبکه 
ــل-  ــى آم ــاى ارتباط ه
ــل- ســاري،  ــران، آم ته
آمــل - محمودآبــاد ( 
ــل  ــا )، و آم ــه دری کران
ــرد. ــام ب ــتان ن - چمس

ــمت کوهستانی  قس
ناحیــه ســوم توپوگرافی 
منطقــه را تشــکیل مــی 
قســمت  ایــن  دهــد؛ 
دهســتانهاي  شــامل 
بخــش الریجــان اســت 

ــبز  ــع س ــا، مرات ــاي مصف ــی، دره ه ــر جنگل ــد غی ــاي بلن ــتن کوهه ــطه داش ــه بواس ک
ــات  ــن ییالق ــا صفاتری ــن و ب ــراوان از بهتری ــاي ف ــوه ه ــی و می ــاي معدن ــرم و آبه و خ
ــر  ــا 5671 مت ــاى خــزر ت ــاع آن از ســطح دری ــدران محســوب  مــی شــوند و ارتف مازن
مــى رســد.  ایــن منطقــه در اصــل، قســمتی از ارتفاعــات شــمالی البــرز مرکــزي اســت 
کــه مهــم تریــن قلــه هــاي آن کوههــاي گــروم، بنــوم، کلــه ســر، حورتــو، ســبکرس، 
شــاروس، دمــون، قــوزك، چنگیــز، ســردخونی، دم کشــی، ســنگ پــل میــان پشــته و 
نرمــن مــی باشــند کــه بخــش مرتفــع ایــن کوههــا کــه جــزء منطقــه کوهســتانی اســت 
ــند(فرهنگ  ــی باش ــگل م ــیده از جن ــه اي آن پوش ــع و بخــش کوهپای ــیده از مرت پوش
جغرافیایــى آبــادى هــاى کشــور، 1370: ص7). خــاك ایــن منطقــه رســوبى و مخلــوط 
بــا ســنگ، شــن و ریــگ مــى باشــد و محصــول زمینهــاى کشــاورزى حبوبــات، نباتــات 
ــایان،  ــم است(ش ــث دی ــک ثل ــى و ی ــث آن آب ــدل دو ثل ــه مع ــد ک ــى باش ــه م و علوف

 .(8  :1336

یافته هاى پژوهش
ــراز شهرســتان  ــه ه ــار باستان شــناختی کــه از شــبکه ارتباطــی حوضــه رودخان آث

نقشه 1. موقعیت آمل نسبت به 
شهرهاى اطراف ( مآخذ: مرکز آمار 

ایران )
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آمــل برجــاي مانــده  یافتــه هــاى پژوهــش را تشــکیل مــى دهــد  کــه در ادامــه آمــده 
است(نقشــه2):

جــاده ساســانى AM-025 (تفریبــاً در یــک کیلومتــرى شــمال وانــا)، جــاده 
ــه تاریخــی  ــار محوط ــتایی در کن ــري روس ــدود 4 کیلومت ــانی AM -066 (در ح ساس
ســیاه کــوه2)، جــاده ساســانیان AM -069  (2) (در 3/5 کیلومتــري جنــوب شــرقی 
روســتاي نــوا)، جــاده ساســانی الســم AM-077 (1) (در 500 متــري شــرق الســم)، 
ــوه  جــاده ساســانی 2 الســم AM-078 (در شــرق روســتاي الســم در مســیر فیروزک
-  ایــرا)، جــاده قدیــم الســم- پلــور AM-087  (ایــن جــاده در کنــار رودخانه منشــعبی 
بــا هــراز در مســیر جــاده آســفالته الســم بــه زیــار قــرار گرفتــه اســت ایــن جــاده در 
گذشــته الســم را بــه پلــور و امــام زاده هاشــم متصــل   مــی ســاخته و راه ارتباطــی از 
ایــن قســمت بــوده اســت)، جــاده قدیــم اســک AM-107 (در زیــر کافــر کلــی اســک و 
چســبیده بــه صخــره طبیعــی جــاده قدیمــی وجــود دارد کــه نشــانه هاي ســنگ چیــن 
ــر می باشــد)،  ــر و عــرض آن 3 مت ــن ســنگ چیــن 5 مت ــده می شــود. طــول ای آن دی
جــاده قدیمــی AM-127 (در جنــوب روســتاي بایجــان و در کنــاره غربــی رود هــراز 

و در کنــاره کــوه). 
 

بحث و تحلیل
ــواره  ــخ هم ــول تاری ــا در ط ــبکه راه ه ش
زمینــه  ایــن  در  و  بــوده  توجــه  مــورد 
و  ساســانیان  اشــکانیان،  هخامنشــیان، 
ــم در دوران اســالمى نقــش  ــاى حاک دولت ه
ــیرها از  ــن مس ــتند و ای ــى داش ــل توجه قاب
ــل  ــل و نق ــراي حم ــایان (ب ــر کشورگش نظ
ادوات جنگــى)، تجــار و بازرگانــان (بــراي 
روابــط تجــارى و بازرگانــى و ارتبــاط بــا 
مکان هــاى تولیــد و مراکــز عمــده اقتصــادى) 

ــتند.  ــت هس ــز اهمی حای
ــل را از  ــتان آم ــی شهرس ــبکه ارتباط ش
نظــر کارکــرد مــی تــوان در دو گونــه اصلــی 

ــی آورد.  و فرع
ــبکه  ــی ش ــه اصل ــی: گون ــه اصل گون
ارتباطــی، فــالت مرکــزي را بــه نواحــی 
ــا توجــه  ــد ب ــط می نمای ــران مرتب شــمالی ای
بــه متــون دوران اســالمی و داده هــاي حاصــل 
از بررســی میدانــی باستان شــناختی نگارنــده، 
ــده ي مناطــق شــمالی  ــد دهن ــاده پیون دو ج
بــا فــالت مرکــزي بــوده اســت؛ یکــی قدیمــی 
تــر اســت و بــه طــور عمــده در نیمــه شــرقی 
شهرســتان آمــل و رودخانــه هــراز قــرار دارد 
ــی  ــه غرب ــر اســت و از نیم و دیگــري جدیدت

ــه هــراز وارد شهرســتان آمــل مــی شــده اســت. رودخان
ــبکه هاى  ــن ش ــن و اصلى تری ــى از قدیمى تری ــرقی یک ــور ش ــرقی: مح ــور ش مح

نقشه 2. پراکندگی استحکامات 
دفاعی حوضه رودخانه هراز با 
توجه به شبکه ارتباطی ( خط 

سمت راست شبکه ارتباطى و خط 
سمت چپ رودخانه هراز
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ارتباطــى طبرســتان و آمــل در دوران تاریخــی بــوده اســت. داده هــاي باستانشــناختی 
ساســانی و صــدر اســالم شناســایی شــده از بررســی میدانــی، اکثــرا در کنــار ایــن محــور 
پراکنــده شــده انــد. محــور شــرقی در واقــع نقــش پــل ارتباطــى بیــن مناطــق شــمالى 
ایــران بــا فــالت مرکــزى را در آن برهــه از تاریــخ ایفــا کــرده اســت. نگارنــده در طــى 
ــرا،  ــم، ای ــتاهاى الس ــاده را در روس ــن ج ــناختى ای ــاى باستان ش ــی بقای بررســى میدان
ــا، بایجــان، علــى آبــاد و پشــت تونــل شــماره 6 جــاده هــراز شناســایی  نــوا، هــاره، وان
ــد و گــروه بررســی  ــرار گرفتــه ان ــه طــور عمــده در قســمت کوهســتانی ق کــرد کــه ب
نشــانی از ایــن جــاده را در نواحــی جلگــه اي و جنگلــی شناســایی نکــرد کــه علــت آن 
در نقــش بســتر جغرافیایــى منطقــه مــورد بررســى نهفتــه اســت. نواحــی کوهســتانی 
شهرســتان آمــل بــراى احــداث شــبکه ارتباطــى موانــع ســختى محســوب مــی شــدند و 
همیــن موانــع باعــث ظهــور خالقیــت معمــاران عصــر ساســانی در احــداث ایــن جــاده 
گردیــد و اگــر ایــن موانــع وجــود نداشــتند هنرنمایــی هــاي ایــن هنرمنــدان در زمینــه 
ــه در نواحــی دشــت و  ــد همانطــور ک ــی نمــی مان ــروز باق ــه ام ــا ب شــبکه ارتباطــی ت
جلگــه اي نشــانی از ایــن شــبکه ارتباطــی تــا بــه حــال باقــی نمانــده اســت، بنابرایــن 
قســمت کوهســتانی در آن زمــان بــراي معمــاران ساســانی ســختی هــا خلــق کــرده کــه 

باعــث هنرنمایــی آنهــا شــده اســت.
ــن  ــود و ای ــی ش ــل م ــور بحــث و تحلی ــن مح ــاز ای ــاخت و س ــوه س ــه نح در ادام
ــت  ــور خالقی ــري و ظه ــکل گی ــث ش ــه  باع ــه ک ــتانی منطق ــع کوهس ــل را موان تحلی

ــرده اســت.  ــاب ک ــده ایج ــی گردی ــاران ایران معم
نتایــج بررســی پیمایشــی در مســیر ایــن محــور باعث شناســایی آثار بســیار شــاخص 
و مهمــى از جملــه تپــه هــاى باســتانى مــرچ، قلعــه گل انــدام، تپــه هــاى باســتانى ســیاه 
کــوه، قلعــه ملــک بهمــن، پــل و بنــد بریــده، قلعــه کهــرود در نیمــه غربــى رودخانــه 

هــراز ولــى مســلط بــر جــاده و منزلــگاه گردیــد. 
متــون  در  غربــی:  محــور 
دوران اســالمى از جملــه المســالک و 
الممالــک ( قــرن3 ه. ق. ) و احســن 
ــتان را  ــه طبرس ــیم راه رى ب التقاس
ــم  ــزاده هاش ــه امام ــیر گردن از مس
دانســته انــد کــه بــه نظــر مــى 
رســد در دوره علویــان طبرســتان 
ــد و  ــه باش ــکل گرفت ــه ش و آل بوی
احتمــال دارد ایــن شــبکه بــه خاطــر 
ســهل العبــور بــودن آن نســبت بــه 
محــور شــرقی بــه تدریــج جایگزیــن 
آن شــده باشــد(تصویر 1). در ادامــه 
بــه متــون و منابعــی کــه راجــع بــه 
محــور غربــی هــراز مطالبــی نگاشــته 

ــه مــی شــود. ــد پرداخت ان
ــارك-  ــران- حص ــت: « ته ــن راه آورده اس ــورد ای ــوى در م ــرگان فرانس ژاك دم
بومهــن- چشــمه علــى- علــى آبــاد- امامــزاده هاشــم- گردنــه پلــور – رینــه -  وهنــه - 
محمــود آبــاد- کیالوبنــد- عمــارت- آمــل. ایــن جــاده مهمتریــن راهــى اســت کــه همــه 
کاروانهــا از آن مــى گذرنــد ایــن راه چنــان کــه بایســتى کــم ارتفــاع تریــن و ســهل ترین 

تصویر 1. نقشه مسیرهاي منشعب 
از شهر آمل (مآخذ: نسخه مسالک 

و ممالک اصطخري موزه ملی 
ایران)
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ــور از قلــل مرتفــع  ــگام عب ــه هن ــوان ب ــر را طــى مــى کنــد از ایــن جــاده مــى ت معاب
اختــالف ســطح را قضــاوت نمــود از طــرف دیگــر ایــن جــاده باریــک تنهــا راه ارتباطــى 
نیســت؛ منتهــى دیگــران تنهــا جــز در چنــد مــاه تابســتان قابــل عبــور نیســتند یــک 
جــاده از تهــران شــروع شــده، دره مرتفــع الر را قطــع کــرده و در ارتفــاع 3470 متــرى 
کتــل پلنــگ را پیمــوده و بــه دره رود نــور فــرود آمــده از آن بــراى ورود بــه ده المــه و 
دره گنــج بیــرون مــى آیــد ســپس یــک گردنــه بــا 3400 متــر ارتفــاع و طــى ســه روز 

راه بــه ســطح دشــت مازنــدران مــى رســد (دمــرگان، 1338: 166-160).
انشــعابات شــبکه ارتباطــی هــراز از شــهر آمــل: دو شــاخه شــرقی و غربــی 
محــور هــراز  بــه  شــهر آمــل و تقریبــا نقطــه مرکــزي طبرســتان در دوره ساســانی و 
صــدر اســالم منتهــی مــی شــدند و در آمــل داراي ســه انشــعاب مــی شــد کــه یــک 
ــا ( عیــن  ــه دری ــه دیلــم  و یــک انشــعاب ب ــه جرجــان، یــک انشــعاب ب انشــعاب آن ب

الهــم ) مــى رفتــه اســت.
ــان  ــرف جرج ــه ط ــل ب ــه از آم ــى ک ــاره راه ــري درب ــان:  اصطخ ــه جرج ــل ب آم
مــى رود آورده کــه « از آمــل تــا میلــه دو فرســنگ و از میلــه تــا برجــى ســه فرســنگ 
و ایــن تمامــت یــک منــزل اســت و از ســاریه تــا مارســت یــک منــزل و از مارســت تــا 

ــرى، 1373: 223).   ــزل و ... » (اصطخ ــک من ــادان ی آب
ابــن حوقــل دربــاره راه طبرســتان بــه گــرگان چنیــن اشــاره کــرده اســت « از آمــل 
بــه شــهر میلــه دو فرســخ و از آنجــا تــا تریجــى ســه فرســخ و از آنجــا بــه ســارى یــک 
منــزل ... » (ابــن حوقــل، 1345: 126). «از آمــل تــا مامطیــر و آن یــک منــزل اســت» 
ــه  ــل ب ــه از آم ــن اصطخــرى مســیرى ک ــه مت ــا توجــه ب (اصطخــرى، 1373: 223). ب
ــوده اســت؛  ــاوت ب ــه متف ــر رفت ــه مامطی ــه ب ــا مســیرى ک ــه ب ــه و ترجــى مى رفت میل

بنابرایــن آمــل داراى دو مســیر متفــاوت بــه طــرف شــرق بــوده اســت.
از آمــل بــه دیلــم: یــک انشــعاب آن نیــز از آمــل بــه طــرف دیلــم بــوده اســت بــه 
ــا ســالوس یــک منــزل  ــا ناتــل یــک منــزل و از ناتــل ت ایــن صــورت کــه « از آمــل ت
ــا  ــا کالر یــک منــزل و... » (اصطخــرى، 1373: 223). از آمــل ت ســبک و از ســالوس ت
ــى، 1368:  ــم (جیهان ــا دیل ــا کالر و از آنجــا ت ــا شــالوس و از آنجــا ت ــل و از آنجــا ت نات

.(150
ــه  ــز ب ــدران: از آمــل یــک راه فرعــى نی ــاى مازن ــه شــمال و ســاحل دری از آمــل ب
طــرف دریــا داشــته اســت کــه «از آمــل تــا عیــن الهــم چهــار فرســنگ» (اصطخــرى، 
1373: 223)  بــوده اســت. و جیهانــی « از آمــل تــا دریــا بــه قریــه الهــم یــک منــزل» 

(جیهانــى، 1368: 150) ذکــر کــرده اســت. 
ــا عــرض  مســیرهاى منشــعب از جــاده هــراز: مســیرهاي فرعــی کــه در طــول و ی
محــور اصلــی هــراز قــرار دارنــد و بعضــا آثــاري هــم در کنــار آنهــا شــکل گرفتــه اســت 

عبارتنــد از:
ــتان،  ــاش، الیمس ــه له ــه ب ــیاه بیش ــوه: از س ــروز ک ــه فی ــراز ب ــه ه ــیاه بیش راه س
امامــزاده قاســم، مراتــع کنگلــو، اســپرز ســیوجى، ترکلــى، ســیاه کــوه، رنــان، چــرات، 
فیــروز کــوه. در ایــن مســیر تپــه هــاي لهــاش 1 و 2، گنبــد بــن و تپــه الیمســتان شــکل 
گرفتــه انــد و همچنیــن قلعــه اي در بــاالي ســیاه بیشــه بــه نــام قلعــه چمازچــال کــه 
داراي آثــار قــرون اولیــه اســالم ( 1-5 ه. ق. ) اســت مســلط بــر ایــن راه بنــا شــده اســت.
ــار،  ــنگچال، آب کل من ــالو، س ــه چ ــتان ب ــیرگاه: از الیمس ــه ش ــتان ب راه الیمس
شــیاره، پادشــامیر، لفــور، شــیرگاه. در ایــن مســیر نیــز چندیــن اثــر قــرون اولیــه ماننــد 
قالگــردن تیــار و تپــه ســنگچال شناســایی شــده اســت کــه اگــر در منطقــه بررســی 
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دقیــق- تــري صــورت گیــرد آثــار بیشــتري شناســایی خواهــد شــد کــه مــدت زمــان 
ــداد.   ــه گــروه بررســی ن رســاله و دیگــر مســایل اجــازه بررســی بیشــتر ب

راه بایجــان بــه نشــل: نشــل، بــردر تنگــه، کنوچــال، مــوزون، الفــش و یــارك، تلــر، 
اوت، بایجــان کــه کنــار آب هــراز اســت.

راه آزو بــه شــونا دشــت: در آزوى نــوا راهــى بــراى شاهاندشــت اســت و از محلهــاى 
ــاده قدیمــی  ــی ج ــور اصل ــن راه از مح ــار. ای ــونا- دجم ــذرد:  انجــى - ش ــى گ ــر م زی
منطقــه  بیــن مســیر نــوا – هــاره جــدا  مــی گــردد و از پشــت بــه قلعــه ملــک بهمــن 
و از روبــروي بــرج ســی و در نهایــت منتهــی بــه جــاده اصلــی در ناحیــه وانــا  قبــل از 

بنــد بریــده مــی گــردد.

و   معمارى  آثار  شکل گیرى  در  معماران  ایده پردازى  و  زیست محیطى  شرایط 
آنها گونه شناسى 

ــز  ــش حائ ــتانى نق ــاى باس ــه ه ــرى محوط ــکل گی ــى در ش ــاى ارتباط ــبکه ه ش
ــه  ــن شــبکه ارتباطــى محــور حوضــه رودخان ــن و اصلــى تری ــد. مهمتری اهمیتــى دارن
ــه در دوره صــدر  ــل جــاده اى قدیمــى از دوره ساســانى اســت ک ــراز شهرســتان آم ه
ــده  ــع ش ــتفاده واق ــورد اس ــم م ــد از آن ه ــاى بع ــى دوره ه ــه و حت ــالم و آل بوی اس
اســت. ایــن جــاده نقــش مهمــی در ارتبــاط مناطــق شــمالی ایــران بــا فــالت مرکــزى 
ــر  ــا توجــه بــه نتایــج بررســى باستان شــناختى بــه عمــل آمــده و بناب داشــته اســت. ب
شــواهد و مــدارك برجــاى مانــده، ایــن جــاده از محــور فیروزکــوه وارد الســم مــى شــده 
ــا مــى شــده و  ــوا، و روســتاها و ییالقــات بیــن مســیر هــاره و وان ــرا، ن ــه ای و ســپس ب
ــه شــهر آمــل مــى  ــا ب ــور مــی کــرده ت ــه هــراز عب ــاره راســت رودخان در ادامــه از کن
رســید و بــه خاطــر نقــش مهــم ارتباطــى ایــن جــاده در ارتبــاط برقــرار کــردن بیــن 
فــالت مرکــزي و نواحــی شــمالی ایــران و نقشــی کــه در شــکل گیــرى محوطــه هــاى 
ــر  ــناختی از نظ ــار باستانش ــن آث ــناختى ای ــه ش ــته، گون ــه داش ــناختى منطق باستان ش
کارکــرد جالــب توجــه اســت. اولیــن نشــانه هــاى تاثیــر شــبکه هــاى ارتباطــى در گونــه 

شناســى محوطــه هــا را مــى تــوان در ایجــاد «پــل» دانســت. 
ــاى  ــن راه از کوهه ــم ای ــمت اعظ ــه قس ــرا ک چ
ــز از  ــرز مــى گذشــته و در بعضــى از قســمتها  نی الب
ــه تبــع آن  ــور مــى نمــوده کــه ب ــه عب ــار رودخان کن
نیــاز بــه احــداث پــل بــوده اســت کــه مهمتریــن ایــن 
پلهــا کــه نشــانه هایــى از طــاق ســنگى آن دیــده مــى 
ــا  شــود پلــى اســت کــه در انتهــاى پشــت تونــل وان
و در کنــاره راســت رودخانــه هــراز در ارتفــاع و بدنــه 
ــه  ــن ک ــل ای ــود(تصویر2) و دلی ــى ش ــده م ــوه دی ک
ــاال  ــاع زده شــده اســت احتم ــن ارتف ــل در ای ــن پ ای
ــر  ــمت ب ــن قس ــه در ای ــوده ک ــدى ب ــر س ــه خاط ب
روى رودخانــه هــراز زده شــده و اگــر بــه رد و نشــانه 
ــل در  ــداى تون ــم در ابت ــگاه کنی ــم ن ــاده ه ــاى ج ه
ارتفــاع پاییــن در بدنــه کــوه واقــع شــده و هــر چــه 

بــه انتهــاى تونــل نزدیــک مــى شــده بــر ارتفــاع افــزوده مــی شــده اســت (تصویــر3) 
کــه در نهایــت در محــل تقاطــع پــل بــه اوج ارتفــاع خــود مــى رســد. نقــش ایــن پــل، 
تغییــر مســیر جــاده از کنــاره شــرقی بــه کنــاره غربــی رودخانــه هــراز اســت. دربــاره 

تصویر2. پل در پشت تونل 
وانا(عکس نگارنده)
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قدمــت ایــن اثــر بــا توجــه بــه خصوصیــت و شــیوه بنایــى و حالــت قوســها و پایــه هــا 
ــا دیالمــه باشــد. ــوان چنیــن پنداشــت کــه بایــد اثــرى از دوره ساســانیان و ی مــى ت

ــرایط  ــر ش ــه خاط ــه ب ــود دارد ک ــاده وج ــیر ج ــداد مس ــا در امت ــرى از پله  یکس
ــه مســیر جــاده  ــن صــورت ک ــه ای ــه اســت ب ــى محیــط شــکل گرفت خــاص توپوگراف
ــرار دادن  ــراى ق ــه اى ب ــوده و پای ــوه ب ــه ک از دامن
اولیــن رج ســنگ دیــوار جــاده وجــود نداشــته اســت 
ــه  ــه هایــى ب ــه ایــن ترتیــب باعــث شــده کــه پای ب
ــا ارتفــاع هــاى  شــکل ســتونهاى نیــم اســتوانه اى ب
مختلــف شــکل گیــرد؛ ( ارتفــاع ســتونها ) بســتگى 
بــه آن دارد(تصویــر 4) کــه در چــه ارتفاعــى موفــق 
بــه یافتــن پایــه اى طبیعــى بــر روى راســته صخــره 
ــرار  ــر روى آن ق ــه را ب ــن رج پای ــا اولی ــد ت ــده ان ش
دهنــد ســپس بیــن ســتونها در قســمت بــاال و زیــر 
ــهاى  ــاده قوس ــده و ج ــاخته ش ــمت س ــطح قس س
ــد  ــس از آن ح ــد و پ ــرده ان ــاد ک ــزه دارى ایج تی
ــنگ و  ــه کمــک س ــا را ب ــها و روى آنه ــل قوس فاص
مــالط چیــده و تخــت کــرده انــد و بدینســان موجب 
ادامــه یافتــن راه را فراهــم ســاخته انــد و ایــن قوســها، زیبایــى خاصــى بــه ایــن جــاده 
ــه هــاى  ــه در فاصل ــه از آن هفــت پای در محــور هــراز بخشــیده اســت. کــه یــک نمون
مســاوى حــدود 1/5 متــر از هــم  مــى باشــد کــه بــه صــورت هفــت طاقنمــا مــى باشــد 
و دنبالــه جــاده بــر روى آنهــا امتــداد یافتــه اســت بایــد گفــت کــه از نظــر کار بنایــى 
ــى  ــور ارتباط ــى مح ــازى در تمام ــوار س ــوه دی و نح
مــورد بحــث بــا یــک فــن پیشــرفته و نهایــت اســتوار 

ــرو هســتیم. و در عیــن حــال ظریــف روب
ــى  ــا م ــا طاقنم ــل ی ــه داراى پ ــیرهایى ک  مس
باشــند در قســمتهایى واقــع شــده انــد کــه امــروزه 
در پشــت آنهــا تونــل زده شــده اســت؛ ایــن مطلــب 
نشــان از آن دارد کــه در آن زمــان نیــز قســمت 
ــروز  ــه ام ــه ک ــر آنچ ــاده نظی ــیر ج ــى از مس مهم
مشــاهده مــى کنیــم از داخــل دره و کنــار رودخانــه 
ــه  ــروز ب ــى کــه ام مــى گذشــته اســت و در محلهای
علــت کــم عــرض بــودن دره و وجــود صخــره هــاى 
ــوه و  ــکافتن دل ک ــه ش ــر ب ــودى ناگزی ــاف و عم ص
ــه اى  ــه گون ــان ب ــد و در آن زم ــده ان ــل ش زدن تون
ــد.  ــم ســاخته ان ــه راه را فراه ــات ادام ــد و موجب ــرده ان ــاد شــده عمــل ک ــه از آن ی ک
دومیــن گونــه شــناختى آثــار، «ایســتگاههاى میــان راهــى ( منزلــگاه )» مــى باشــد؛ 
در کنــار هــر شــبکه ارتباطــى در زمــان گذشــته در هــر چنــد فرســنگ یــا منــزل نیــاز 
بــه مکانــى بــراى اســتراحت و تیمــاردارى حیوانــات بــوده اســت؛ بنابرایــن وجــود شــبکه 
ارتباطــى باعــث شــکل گیــرى گونــه جدیــدى در معمــارى شهرســتان آمــل در دوران 
ساســانى و صــدر اســالم بــه نــام منزلــگاه شــده اســت کــه اولیــن آن را مــى تــوان در 
ــاروج ســاخته شــده اســت  ــا ســنگ و س ــه ب ــد ک ــوا دی ــرا، الســم و ن ــن ای ــه بی گردن
ــاره چــپ  ــده در کن ــى از آن باقیمان ــانه های ــه نش ــى ک ــان راه ــتگاه می ــن ایس و دومی

تصویر3. بند بریده و جاده 
کناره آن بر سینه کوه (عکس از 

نگارندگان)

تصویر4. پایه هاى پل پشت تونل 
وانا به شکل نیم استوانه اى (عکس 

از نگارندگان)
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رودخانــه هــراز بعــد از پــل و تونــل وانــا مــى باشــد. ســومین ایســتگاه بیــن راهــى بعــد 
از علــى آبــاد و ســاختمان عمــارت دیــده شــده کــه در کنــار جــاده واقــع گردیــده و در 
کنــار ایــن ایســتگاهها نیــز آثــار ســفالى و باستان شــناختى از دوران ساســانی و قــرون 
ــا  ــگاه ه ــن منزل ــاى ای ــى ه ــر5). از ویزگ ــده اســت (تصوی ــالمی بدســت آم ــه اس اولی

داشــتن طرحــى تقریبــا مشــترك بــوده اســت.
ســومین گونــه شــناختى شــکل گیــرى «تپــه هــا 
ــور  ــار مح ــناختى» در کن ــاى باستان ش ــه ه و محوط
ــوده اســت. در کنــار شــبکه ارتباطــى دوره  ارتباطــى ب
ساســانى و صــدر اســالم آمــل در قســمت کوهســتانى 
ــده اســت کــه  چندیــن محوطــه شــاخص برجــاى مان
بــه صــورت تلــى از خــاك در آمــده انــد؛ ولــى ابعــاد و 
ــار بیانگــر آبادانــى آنهــا در زمانــى  پراکندگــى ایــن آث
بــوده کــه ایــن جــاده مــورد اســتفاده واقــع مــى شــده 
اســت از جملــه ایــن محوطــه هــا مــى تــوان بــه تپــه 
هــاى باســتانى مــرچ 1 و مــرچ 2 و مــرچ 3 اشــاره کــرد 
کــه مرکزیــت و بزرگتریــن اثــر ایــن محوطــه مــرچ 1 
ــالن منظمــى برخــوردار  ــه از طــرح و پ ــى باشــد ک م

بــوده اســت.
از دیگــر محوطــه هــاى باســتانى شــاخص مــى تــوان بــه تپــه هــاى باســتانى ســیاه 
کــوه 1 و  2 و 3 نــام بــرد کــه در روزگاران گذشــته روســتاى باســتانى نــوا در آنجــا بــوده 

اســت و عالیــم آن را مى تــوان بــه صــورت ســنگ چیــن و بــرج در کنــار جــاده دیــد.
محــور  در  آثــار  شــناختى  گونــه  چهارمیــن 
ــد.  ــا» مى باش ــرج و قلعه ه ــى «ب ــبکه هاى ارتباط ش
ــاى  ــه ورودى و راهه ــه مثاب ــى ب ــبکه هاى ارتباط ش
ــوده اســت و از  ــه هــر شــهر و روســتا ب دسترســى ب
ایــن راههــا معمــوال کاالهــاى اقتصــادى، تجــارى و 
ــن  ــد؛ بنابرای ــور مى کردن ــم عب ــى ه ــاى نظام نیروه
ــد  ــه چن ــا ب ــن جاده ه ــت ای ــن امنی ــه تامی ــاز ب نی
مهمتریــن  از  کــه  بــود  اهمیــت  حایــز  دلیــل 
و  بیگانــگان  نظامــى  حملــه  از  جلوگیــرى  آنهــا 
حمــل ســالحهاى نظامــى از طریــق شــبکه هاى 
ــداث  ــه اح ــاز ب ــع آن نی ــراى رف ــود و ب ــى ب ارتباط
ــراى تامیــن امنیــت شــبکه هــاى  بنــاى جدیــدى ب
ارتباطــى الزم شــد بــه همیــن خاطــر زمینــه احــداث 

ــن  ــاى تامی ــن از ضرورته ــد؛ بنابرای ــاس ش ــل احس ــه آم ــا در منطق ــرج ه ــا و ب قلعه ه
ــتان  ــون طبرس ــود و چ ــا ب ــا و برجه ــکل گیرى قلعه ه ــى ش ــبکه هاى ارتباط ــت ش امنی
در صــدر اســالم و بخصــوص در زمــان امویــان و ســپس عباســیان از شــرایط سیاســى 
خاصــى بخصــوص در قســمت کوهســتانى برخــوردار بــود قلعه هــاى زیــادى مســلط بــر 
شــبکه هاى ارتباطــى توســط حکمرانــان بومــى بخصــوص قارنیــان بنــا شــد تــا جایــى 
کــه در متــون آمــده  مازیــار دســتور داد هــر جــا کــه راهــى وجــود دارد بــر ســر آن راه 
قلعــه بنیــان نهنــد. از قلعه هــاى مســلط بــر شــبکه ارتباطــى هــراز می تــوان بــه قلعــه 
ــر8)، پــى  ــر 7)، قلعــه کهــرود (تصوی ــر 6)، قلعــه ملــک بهمــن (تصوی ــدام (تصوی گل ان

تصویر 5. ایستگاه میان راهى بعد 
از على آباد و کاله فرنگى(عکس از 

نگارندگان)

تصویر6. قلعه گل اندام (عکس از 
نگارندگان)
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شرایط زیست محیطى و معمارى بومى شهرستان آمل «نمونه مورد مطالعه: شبکه ارتباطى ...

ــرد. ــاره ک ــر 10) اش ــیرون (تصوی ــه اردش ــالو، و قلع ــه چ ــر 9)، قلع ــه (تصوی قلع

از مهمتریــن راههایــی کــه منجــر بــه احــداث قلعــه بــر آن شــدند راهــى بــود کــه 
از فــالت مرکــزى و از میــان دره هــراز و گردنــه هــاى متعــدد آن وارد آمــل مــى شــد 
ــه طــرف غــرب در  ــد یکــی ب و در شــهر آمــل ســه شــاخه از آن منشــعب  مــى گردی
جهــت ســاحل تــا ناتــل و چالــوس و از آنجــا تــا کوهســتان و دیلمــان امتــداد مــی یافــت 
و دیگــرى در جهــت شــرق بــه طــرف میلــه و مامطیــر و ســاریه و تمیشــه و جرجــان 
مــى رفــت و انشــعاب دیگــر در جهــت شــمال و بــه عیــن الهــم مــى رفــت. بــه قلعــه 
هایــى کــه در قســمت کوهســتانى و کوهپایــه مســلط بــر جــاده بــود اشــاره شــد؛ امــا در 
ناحیــه دشــت جلگــه اى اثــرى از شــبکه و قلعــه باقــى نمانــده اســت و تنهــا نشــان آنهــا 
مناطقــى اســت کــه داراى عنــوان قلعــه مــى باشــند کــه بــه نظــر مــى رســد در روزگار 

گذشــته داراى قلعــه اى بــوده انــد کــه نیــاز بــه بررســى بیشــتر دارد. 

شرایط زیست محیطى و نقش آن در پراکنش و شکل گیرى آثار باستان شناختى 
و معمارى بومى منطقه

شــبکه ارتباطــى داراى نقــش حایــز اهمیتــى در «پراکندگــى آثــار باستان شــناختى» 

تصویر 7. نمایى از قلعه ملک بهمن (عکس از نگارندگان)                                       تصویر 8. قلعه کهرود (عکس از نگارندگان)

تصویر 9. برج دیده بانى پى قلعه (عکس از نگارندگان)                                       تصویر 10. قلعه اردشیرون (عکس از نگارندگان)
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اســت و شــکل گیرى ایــن محوطــه هــا در کنــار شــبکه هاى ارتباطــى ناشــى از شــرایط 
مناســب زیســت محیطى در منطقــه مى باشــد بــه همیــن منظــور شــکل گیرى 
ــت محیطى  ــرایط زیس ــه ش ــه ب ــا توج ــى ب ــبکه هاى ارتباط ــار ش ــا را در کن محوطه ه

نظیــر ارتفــاع، مرتــع، جنــگل، رودخانــه و بــارش  بــه شــرح ذیــل اســت.
ــواى ســرد  ــرچ روســتاى الســم» داراى آب و ه ــه م ــع در منطق ــاى واق «محوطه ه
و مرطــوب هســتند و در منطقــه غیــر جنگلــى واقــع شــده اند داراى پوشــش مرتعــى 
ضعیــف هســتند و در کنــار محــور قدیــم جــاده و در فاصلــه 8 تــا 12 کیلومتــرى جــاده 
ــن  ــد و بی ــر مى باش ــه 0- 1000 مت ــا رودخان ــا ت ــه آنه ــده اند و فاصل ــع ش ــى واق اصل
500 تــا 600 میلیمتــر در ســال بارندگــى دارد و 2500  تــا 3000 متــر از ســطح دریــا 

ارتفــاع دارنــد.
ــوا» داراى آب و  ــتاى ن ــوه روس ــیاه ک ــه س ــده در منطق ــع ش ــاى واق «محوطه ه
ــده اند داراى  ــع ش ــى واق ــر جنگل ــه غی ــتند و در منطق ــوب هس ــرد و مرط ــواى س ه
پوشــش مرتعــى ضعیــف هســتند و در کنــار محــور قدیــم جــاده و در فاصلــه 4 تــا 12 
ــر  ــه 0- 1000 مت ــا رودخان ــا ت ــه آنه ــده اند و فاصل ــع ش ــى واق ــاده اصل ــرى ج کیلومت
ــا 3000  ــى دارد و 2500 ت ــال بارندگ ــر در س ــا 600 میلیمت ــن 500 ت ــد و بی مى باش

ــد. ــا ارتفــاع دارن ــر از ســطح دری مت
ــه  ــوان ب ــا مى ت ــه آنه ــه از جمل ــراز» ک ــى ه ــبکه ارتباط ــار ش ــاى کن « محوطه ه
منطقــه وانــا و بایجــان اشــاره کــرد. ایــن محوطه هــا داراى آب و هــواى ســرد و 
ــى  ــده اند داراى پوشــش مرتع ــع ش ــى واق ــر جنگل ــه غی ــتند و در منطق ــوب هس مرط
خــوب هســتند و در کنــار محــور قدیــم جــاده و در فاصلــه 0 تــا 4 کیلومتــرى جــاده 
ــن  ــد و بی ــر مى باش ــه 0 - 1000 مت ــا رودخان ــا ت ــه آنه ــده اند و فاصل ــع ش ــى واق اصل
ــا  ــطح دری ــر از س ــى دارد و 1000-1500 مت ــال بارندگ ــر در س ــا 600 میلیمت 500 ت

ــد. ــاع دارن ارتف
ــبکه هاى  ــه ش ــرد ک ــتنباط ک ــوان اس ــى مى ت ــبکه ارتباط ــث ش ــان مبح   در پای
ــر  ــا یکدیگ ــى ب ــاط تنگاتنگ ــناختى داراى ارتب ــارى و  باستان ش ــار معم ــى و آث ارتباط
هســتند چراکــه قریــب بــه اتفــاق آثــار شناســایى شــده در کنــار محــور هــراز قــرار دارند 
و تعــدادى از آثــار هــم در کنــار راههــاى منشــعب شــده از ایــن جــاده قــرار دارنــد. 99 
درصــد آثــار شناســایى شــده شهرســتان آمــل در فاصلــه 0 - 10 متــرى از شــبکه هاي 
ــه  ــد ب ــه کوهســتانى و جنگلــى می توان ــد و دلیــل آن در ناحی ــع شــده ان ارتباطــی واق
خاطــر وجــود دره هــاى v شــکل و شــیب تنــد ایــن دره هــا باشــد کــه آثــار را در خــود 
جــاى داده اســت؛ و در ناحیــه جلگــه اى می توانــد بــه خاطــر همــوار بــودن و حاصلخیــز 
ــه همیــن خاطــر  ــاد اســت ب ــودن زمین هــا باشــد کــه داراى شــبکه هاى ارتباطــى زی ب

ــیار  ــاده بس ــا ج ــا ت ــه آنه فاصل
ــه 3). ــد (نقش ــم مى باش ک

آثــار  بیــن  رابطــه 
فاصلــه  و  باستان شــناختى 
ارائــه   1 نمــودار  در  جــاده  از 
شــده اســت و بررســى ایــن 
کــه  مى دهــد  نشــان  رابطــه 
ــاده از  ــه از ج ــش فاصل ــا افزای ب
فراوانــى آثــار کاســته مــى گــردد 
و هرچــه فاصلــه از جــاده کمتــر 

نمودار1. توزیع نقاط 
باستان شناختى حوضه رودخانه 
هراز شهرستان آمل در دوران 
ساسانى و صدر اسالم بر اساس 

فاصله تا جاده
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ــد. ــدا مى کن ــش پی ــار  افزای ــداد آث ــردد تع مى گ
 

نتیجه گیرى
آثــار  شــده  انجــام  میدانــى  بررســى  در 
ــتان  ــراز شهرس ــه ه ــناختی دره-رودخان باستان ش
و  ارتباطــى  شــبکه هاى  بخصــوص،  آمــل 
و  شــد  شناســایى  آنهــا  اطــراف  محوطه هــاى 
ــط  ــاط باستان شــناختی در محی ــه نق ــد از اینک بع
مــورد   (G.I.S) جغرافیایــى  اطالعــات  ســامانه 
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت نتایــج بیانگــر 
ارتبــاط نزدیکــى بیــن شــبکه هاى ارتباطــى و 
ــار باســتانى منطقــه  گونه شناســى و پراکندگــى آث
بــود و ایــن روابــط اهمیــت  شــبکه هاى ارتباطــى 

می دهــد.  نشــان  را 
ســازندگان و معمــاران ایــن جــاده بــا امکانــات 
و ابزارهــاى محــدود آن دوران و همچنیــن بــا 
ــدد  ــاي متع ــور، روده ــاي صعب العب ــود کوهه وج
و جنــگل، در ایجــاد راه و شــبکه هاي ارتباطــی 
ــاري را  ــرده و آث ــد ک ــوار جــد و جه منظــم و هم
ــد از  ــانه هاي آن را بع ــه نش ــد ک ــوده ان ــق نم خل
گذشــت هــزاران ســال می تــوان در البــرز مرکــزي 
دیــد. بقایــاى باقیمانــده جــاده بــا توجــه بــه نــوع 
ســاختار معمــارى و آثــار باستان شــناختى اطــراف 
آن داراى قدمــت دوره ساســانى اســت کــه در 
صــدر اســالم نیــز مــورد اســتفاده بــوده و احتمــال دارد در دوره آل بویــه- کــه توانســته 
بودنــد تمرکــز قدرتــی در منطقــه طبرســتان و گیــالن و ســایر نواحــی ایــران ایجادکنند 
و بــراي اینکــه راحــت تــر بــه نواحــی واقــع در حاشــیه فــالت مرکزي دسترســی داشــته 
باشــند- بازســازى و تقویــت شــده اســت. ایــن شــبکه از محــور فیروزکــوه وارد آمــل و 
ســپس ســایر نقــاط طبرســتان شــده و در الســم کــه نقطــه مــرزى شهرســتان آمــل و 
فیروزکــوه مى باشــد نیــز نشــانه هایى از جــاده در ایــن روســتا شناســایی شــده اســت.

نشــانه هاي شــبکه ارتباطــی شــاخه شــرقی در نواحــی کوهســتانی باقیمانــده اســت 
ــی  ــه اســت؛ چــرا کــه عوامل ــه نهفت کــه علــت آن در شــرایط زیســت محیطــى منطق
نظیــر کوهســتانی بــودن و رودهــاي متعــدد باعــث ظهــور خالقیــت معمــاران در ایجــاد 
ــود  ــی کــه مســیر کوهســتانی ب ــه شــده اســت. از آنجای ــراى گــذر اراب ــور ب مســیر عب
ــینه  ــاده در س ــاد ج ــردن و بنی ــطیح ک ــراي تس ــردن داشــت و ب ــطح ک ــه مس ــاز ب نی
کــوه، وجــود مصالــح و مهندســین مجــرب ضــروري بــود و بــراي اینکــه جــاده بتوانــد 
در مقابــل ســیل، زلزلــه، فرســایش و دیگــر بالیــاي طبیعــی در امــان باشــد از ســنگ 
و مــالط ســاروج بخصــوص بــراي احــداث پل هــا اســتفاده کردنــد تــا مســیر را همــوار 
ــد از  ــانه هایش بع ــد نش ــدام کردن ــر اق ــن ام ــه ای ــه ب ــى ک ــن، در نقاط ــد؛ بنابرای کنن
گذشــت هــزاران ســال بــا وجــود آســیب هاى طبیعــى نظیــر ســیل، زلزلــه و غیــره در 

ــد. ــز شناســایی گردیده ان ــن بررســی نی ــده اســت و در ای ــان مان ام

نقشه 3. توزیع نقاط باستانى 
نسبت به جاده
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