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ايرج افشار

چندى پيش در روزنامهها خبرى چاپ شد كهه هرهر ررهرگو هرر در كنهار
حرض سلطان پيدگ شده گست و هر كس گين خبر رگ شنيد شادمان شهد كهه ي ه
ديگر گز گثار دوره ساسان ره دست آمد .متأسفانه در آن وهت در طررگن نبردو كه
ذيل رر آن خبر ريفزگيم و ن تهگى در تصحيح گين گكتشاف ره عرض ررسانم.
رنائ كه مررد نظرست و گفرگها آن رگ هصر رررگو رر ناميدهگند (رهه علهت
مدفرن شدن رررگو رر در كرير) عبارتست گز كاروگنسهرگئ گز عرهد وهفريه كهه
شيره ساختمان آن خرد مبين و مؤيّد گين نظرست و هر كس كه گندك آشناي رها
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گرنيه عرد وفرى دگشته راشد جز گين ح م نخرگهد كرد .گين كاروگنسرگ رگ ه كهه
رايد درين چرل سال گخير متروك مانهده راشهد ه شه ارچيان و مسهافرگن رهدين
مناسبت هصر رررگو رر فتهگند كه ظاهرگً رررگو پادشاه ساسان در همين نرگح ره
ش ار رفت و ديگر رازنگشهت و در دل رهاطق كهرير فهرو كشهيده شهد .علهت
ديگرى هم جزين نم ترگن ررگى گين تسميه پيدگ كرد.
گما ساختمان مررد نظر كه ردون ترديد گز عرد وفرى گسهت كاروگنسهرگئ
گست شبيه ديگر كاروگنسهرگهاي كهه در آن عرهد و در گوگخهر دوره تيمهررى در
نرگح مركزى گيرگن م ساختند .گين كاروگنسرگ گز سنگ سپيد ساخته شده گست و
سنگهاى آن رگ گز كرههاى دور دست حمل كردهگند.
مرهع محل گين كاروگنسرگ رگه گست كهه گز كاشهان رهه رمسهار گز يه
طرف ،و ورگمين و طررگن گز طرف ديگر م رود و گين همان رگه مشهرررى گسهت
كه گز كناره سياه كره م ذرد و كرير رگ هطع م كند .رنهاى كاروگنسهرگ در محله
وگهع شده گست كه رگه مزررر ره دو رگه تقسيم م شرد .ي

رگه گز طريق كهرير رهه

طرف رمسار و فيروزكره م رود و رگه ديگر گز طريق ورگمين ره طرهرگن متصهل
م شرد .گين رگه ريش گز گين كه جاده طررگن و هم ره وررت كنرن در آيد ح هم
شاهرگه رگ دگشت و چرن گهصر فاوله ميان طررگن و كاشان گست محل ترديد و
رفت و آمد كاروگنهاى رسيار ررد.
در نزدي

گين كاروگنسرگ چند تپه خاك و سنگ هرگر دگرد كه مختصر آب

شررناك گز آنرا ترگوش م كند و آرشخرر لههاى رسهفندگن و شهترگن كهاروگن
گست.
آر رگ كه در آب گنبار گين كاروگنسرگ ذخيره م كردهگنهد رهه وسهيله جهرى
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سنگ كه گز ي

كيلرمترى ساخته شده ررده م آوردهگند .سنگهاى گين جرى نيز

همه سنگراى رلند سفيدى گست كه در ميان آنرا ممرّى گيجهاد كهرده رهردهگنهد تها
چيزى گز آب ره هدر نرود( .نگاه كنيد ره ش ل )2

دور نماى رباط

درراره زمان ساختن گين كاروگنسرگ دو مأخذ دگريم:
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مجراى آب

1ه گس ندرري

تركمان د رعالم آرگى عباس ذيل مقاله يازدهم گز وهحيفه

گول كه گز آثار خير و گنشاء و گحدگث عمارگت سخن م رود ضهمن نهاو رهردن گز
رن اهاي كه در كاشان ره وسيله شاه عباس رزرگ ساخته شده گست گز «رراط سهياه
كره و فرش رگه نم سار و سياه كره كه هريب ده هزگر ترمان تخميناً ورف شهده»
نيز ناو م ررد و گين رراط سياه كره همين رناي گست كه گمروز آن رگ هصهر ررهرگو
رر مشررر كردهگند و در عرد شاه عباس ررگى رار گندگز مسافرگن و آسرد

آنان

گز رنج رگه ساخته شده گست( .نگاه كنيهد رهه عهالم آرگى عباسه  ،چهاپ جديهد
.)1111:2
2ه هديم ترين ياد ارى مررخ كه رر روى سنگهاى ردنه كاروگنسرگ ديهده
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م شرد متعلق ره سال  1096هجرى گست و گين ياد ارى در ردنه سنگ سه رى
سمت چپ مدخل كاروگنسرگ ره وسيله محمد كاظم نام كنده شده گست.
نا فته نماند كه در دو كيلرمترى همين كاروگنسرگ رهه طهرف جنهرب و در
كنار تپههاي كه چشمه كرچ

شررناك گز زمهين خهارم مه شهرد كاروگنسهرگى

ديگرى كه ظاهرگً ود و پنجاه سال گزين ي

كرنهتر و گكنرن ههم ويرگنههترسهت

وجرد دگرد كه تماماً گز آجر ساخته شده گست.
ررگى گطقع ريشتر خرگنند ان سه تصرير گز رراط سياه كهره كهه خهردو در
سال  1334رردگشتهگو درين وحايف چاپ م شرد .رر من فرض گست كهه يهادى
گز دوست گرجمند دگنشمندو آهاى منرچرر سترده رنمايم كه چند تن گز دوستان رگ
خضروگر رگهنماي كرد و ردگن سامان ررد.

