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پلدخترمیانه؛شرحِتاریخ،اسنادومرمتهایانجامشده

مهدیرازانی*
استادیار و عضو هیئت علمی دانشکدۀ هنرهای کاربردی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

   (m.razani@tabriziau.ac.ir:نویسندۀ مسئول( 
رامینمحمدیسفیدخانی

دانش  آموختۀ کارشناسی ارشد باستان  سنجی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

تاریخ دریافت: 22 /09/ 96
تاریخ پذیرش: 05/ 12/ 96

چکیده
الزمۀ گذر از رودخانه  های فصلی و دائمی با انگیزه  های متنوع تجاری و سیاسی و نظامی در دوره  های 
بر مسیر جادۀ  داشتن  قرار  به سبب  آذربایجان شرقی  میان  این  در  است.  بوده  پل  احداث  مختلف، 
ابریشم و راه  هاي ارتباطی شرقی ــ غربی و شمالی ـ جنوبی همواره نقش مهمی در روابط تجاری و 
مسیرهای تجاری داشته است و در دوره  های تاریخی توجه زیادی به ساخت پل  ها و مسیرهای عبور و 
مرور در آن شده است. پل دختر میانه از جملۀ مهم ترین این پل  هاست كه بر اساس قرائت  های كتیبۀ 
تخریب شدۀ پل، تاریخ ساخت آن را به سال 888ق در دورۀ تیموری نسبت می  دهند، ولي تاریخ احداث 
بنای اولیۀ پل با توجه به شواهد تاریخی، احتماالً به زماني قبل از آن بازمی گردد. از لحاظ معماری، 
پل دختر میانه شامل سه چشمه )دهانه( بزرگ با قوس جناقي، همراه با سه آب گذر كوچك بر روی 
آب  بُر های مستحکم سنگی است. سازۀ آجری پل را با مالت ساروج روي طاق  های تركیبی كه آمیزه  ای 
از شیوۀ طاق  زنی رومی و ضربی هستند؛ بنا كرده  اند. به جز آسیِب ناشی از فرسایش بر اثر گذشت زمان، 
مُخرب  ترین آسیب سازه  ای در 21 آذر 1325ش بر اثر انفجار دهانۀ میاني پل توسط فرقه دموكرات 
آذربایجان به پل وارد شده است. بناي پل در طول سالیان بارها مرمت و بازسازی شده است. بر اساس 
ناموفق در سال  به صورت  بار  و آخرین  بار در قرن دهم هجری )دورۀ صفوی(  كتیبۀ پل نخستین 
1382ش توسط سازمان میراث فرهنگي مرمت شده است. پژوهش حاضر بر اساس مطالعۀ اسنادی به 
بررسی تاریخی و تطبیقی پل دختر میانه و مرمت  های آن پرداخته است و لزوم مرمت و بازسازی كامل 
پل را به منظور جلوگیری از تخریب بیش  تر آن و احیای مجموعۀ قلعۀ دختر و پل را به عنوان یکی از 

قطب  های گردشگری شهرستان میانه پیشنهاد می  كند.

واژههایکلیدی
پل دختر میانه، كنو بندی، مرمت، بازسازي، بررسی اسنادی.

19



مقدمه
ــته  ترین آثار  ــان پل قافالنکوه از برجس ــر میانه یا هم پل دخت
تاریخی منطقۀ آذربایجان بر روی رودخانۀ دائمی قزل  اوزن در 
ــده است. به سبب قرارگیری پل در  شهرستان میانه بسته ش
مکانی استراتژیك )یعنی تنها مکان ممکن براي ساخت پل و 
ارتباط میان دو سوي رودخانه در بستر راه  های باستانی( شیوۀ 
ــاوت معماري و تزئینات، كتیبه  های تاریخی و مرمت  هاي  متف
ــیاحان مختلف در طول تاریخ، توجه هر  ــنتی  و اوصاف س س
ــد. گرچه این پل  ــگر معماری را به خود جلب می  كن پژوهش
ــمارۀ 87 در فهرست آثار  در تاریخ 15 دي  ماه 1310 تحت ش
ملي به ثبت رسیده و جزء اولین بناهای ثبت شدۀ ایران است 
ــت و مورد توجه قرار نگرفته  ــناخته نیس اما آن چنانکه باید ش
ــت. همچنین با توجه به اینکه دهانۀ  میانی و اصلی پل در  اس
ــان رفته و پل 72  ــال 1325ش. از می ــۀ بمب  گذاری س حادث
ــت، امروزه نیاز به  ــال در شرایط نیمه  ویران دوام آورده اس س
حفاظت و مرمت فوری آن احساس می شود. لذا در این مقاله 
ــی  ــناد موجود به بررس با توجه به مطالعات و گزارش  ها و اس
ــاخت و مرمت آن پرداخته شده است.هدف از  تاریخ اثر و س
ــناخت و نشان دادن ضرورِت  این تحقیق بررسی پیشینه، ش
ــی یك  ــت. و ضرورت تحقیق در واقع بازشناس مرمت آن اس
ــدۀ شاخصِ معماری با جاذبه  های  میراث فرهنگی فراموش ش

ــگری است. چرا كه منظر پایدار رودخانۀ دائمی  فراوان گردش
ــی فقط می  تواند  ــه به لحاظ فرهنگ ــزل  اوزن در بخش میان ق
ــر به مثابه یك  ــت صحیح پل و قلعۀ دخت ــا مرمت و حفاظ ب
مجموعۀ مستقل و مرتبط و متنوع به لحاظ معماری و ارزش

 های فرهنگی تثبیت شود. در این تحقیق اساس روش تحقیق 
ــنادی و  تاریخی از اطالعات تاریخی و تطبیقی و مطالعات اس
ــی روندهای اثرگذار، و همچنین از  كتابخانه  ای به منظور بررس
ــق توصیفی و مطالعات میدانی برای ثبت و ضبط  روش تحقی
وضعیت كنونی و آسیب  شناسی و تجزیه و تحلیل ویژگی  های 

وضعیت موجود استفاده شده است.

معرفیمحلقرارگیریوموقعیتجغرافیاییاثر
ــدود 6156 كیلومتر مربع  ــعتی ح ــا وس ــتان میانه ب شهرس
ــرار دارد. از  ــرقی ق ــتان آذربایجان ش ــرقی اس ــوب ش در جن
ــه در 20 كیلومتری جنوب  ــته ترین آثار تاریخی آن ك برجس
ــوه و 2 كیلومتری  ــهر در مدخل ارتفاعات قافالنک ــرقي ش ش
ــی دختر یا قزل  اوزن  ــوب قلعۀ دختر قرار دارد، پل تاریخ جن
است )زنده  دل، 1376: 101؛ احتشامی، 1386: 60؛ خاماچی، 
ــزل  اوزن قرار دارد و  ــل بر پهناي رودخانۀ ق 1370: 255(. پ
ــته ارتباط میان آذربایجان با بالد ری را میسر  در  قرون گذش

می  ساخته است )تصویر 1(.

تصویر 1. موقعیت پل دختر میانه در مسیر جادۀ اصلی به پایتخت در نقشۀ استان آذربایجان شرقی. 
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     از دیگر نکات قابل توجه پل دختر میانه سیستم كنوسازی 
آن است. در اصطالح معماری، كنوسازی به طاق  های كوچکی 
ــوند تا  ــود كه در جهت عکس طاق اصلی زده ش اطالق می  ش
ــش طاق  ها را از دو طرف می  گیرد، مقاومت  عالوه بر آنکه ران
ــا 1373: 24(.  ــد )پیرنی ــه ایجاد   كنن ــی در مقابل زلزل خوب
كنوسازی موجب كاهش حجم مصالح مصرفی در مکان  هایی 
ــاخت دشوار است و صرفه  جویی در زمان  كه تأمین مصالح س
ــبك  تر شدن سازه و كاهش  ــاخت شده و باعث س و هزینۀ س
ــاندن تغییر  ــر دهانه  ها و به حداقل رس ــای مردۀ وارده ب باره
شکل  های ناشی از بارهای وارده می  شود )فخار تهرانی، 1377: 
ــید نیك و افهمی، 1389: 59(. روزن هایی  237ـ 232؛ فرش
نیز بر روی بدنه تعبیه شده تا رطوبت احتمالی فضاهای درونی 
ــازی پل دختر میانه همانند  پل را به بیرون انتقال دهد. كنوس
ــت. به  ــا عمود بر پایه  های پل اس ــازی  های پل  ه دیگر كنوس
ــط، آن دهانه را  ــتر رودخانه در دهانۀ وس ــبب ژرفای بیش  س
ــازه  ای  ــر از دهانه  های طرفین گرفته  اند و به لحاظ س مرتفع ت
این بخش می  بایست سبك می  بوده است. از این رو به منظور 
ــبك كردن این دهانۀ باز و مرتفع پل، بیش  ترین كنو بندی  س
از لحاظ اندازه و حجم در این بخش اجرا شده است. در محل 
ــاق  دار را )هر كدام به  ــتگي پل مي  توان این فضاهاي ط شکس
عرض 2/6 و ارتفاع حدود 3/3 متر( مشاهده كرد )تصویر 3(. 
ــازۀ پل دختر میانه به عنوان یك  ــی س   از دیگر نکات مهندس

معرفیساختاروساختمانکالبدیپلدخترمیانه
ــه  ــزرگ با قوس جناقي و س ــه دهانۀ ب ــر میانه از س پل دخت
ــکل گرفته است. طول  پل120   دهانۀ كوچك  تر یا آب گذر ش
ــت )مالزاده و  ــۀ([ آن 11 متر اس متر و عرض گذرگاه ])عرش
ــۀ قزل  اوزن در  ــدی، 1379: 33(. این پل روی رودخان محم
جهت شرقي ـ غربي ساخته شده و ارتفاع بلندترین بخش آن 
ــتر رودخانه[ 16 متر بوده است )مخلصی، 1379ج1:  ]از بس
ــت و با  ــیده اس ــنگ  هاي تراش 249ـ250(. پایه  هاي پل از س
نماسازی زیبا و مستحکم به  صورت آب  بُرهایي مثلثي  شکل )و 
چندضلعی( براي تسهیل عبور جریان آب ساخته شده است. 
ــا بزرگ  تر و عرض آن 22/60 متر  ــاق میاني از دیگر طاق  ه ط
ــت. عرض دهانۀ شرقي و غربي نیز به ترتیب 17/30  بوده اس
ــۀ میاني احتماالً حدود 12  ــت. ارتفاع تیزۀ دهان و 16 متر اس
ــرقي و غربي به ترتیب 10  ــر بوده و ارتفاع تیزۀ دو تاق ش مت
ــت )مالزاده و محمدی، 1379 :  و 8/6 متر از كف رودخانه اس

33( )نقشۀ 1(. 
ــاه  در دو طرف بوده و  ــذرگاه پل دارای جان پن ــه یا گ    عرش
ــاب جان پناه( به شیوۀ  عرض حدود 9 متری آن )بدون احتس
ــوي ابتدا و   ــنگ فرش بوده است. در دو س ــیار منظمي س بس
انتهاي گذرگاه، میل  هاي راهنمایي به ارتفاع حدود 2/50 متر 
ــت، مسافران را به  ــته تا در مواقعی كه دید كم اس وجود داش
ــا امروزه اثری از آن  ها  ــوی گذرگاه روي پل هدایت كند ام س

باقی نیست )تصویر 2(. 

نقشۀ 1.  مقاطع و نماهای مختلف پل دختر میانه اثر كالیس )مأخذ: مخلصي، 1379ج1: 249ـ250(.
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تصویر 2. عکس قدیمی پل دختر میانه كه میل  های راهنما و فرم اصلی پل را نشان می  دهد. تصویر در سال 1953 توسط نیکوالس 
.)http://www.culturactif.ch/bouviernicolas/bouvier.htm :باویر گرفته شده است )مأخذ

تصویر. 3.  مقطع عرضي پل دختر میانه از جبهۀ غربي )عکس از: نویسندگان(.

ــاخص معماری ایرانی، استفاده از مزیت  های قوس  های  پلِ ش
تیزه  دار است. این قوس  ها تنش های وارده را به نحوی هدایت 
می كنند كه حداكثر تنش نتواند بر سازه اصلی آسیب چندانی 
ــنگ  های  ــالوه پاكار قوس  ها در واقع روی س ــد. به ع وارد نمای
ــت كه با شیبی مالیم به روش رومی به طرف  پایه  های پل اس
ــتی و  ــه و در ادامه با چهار رج آجر خش ــش رفت ــکرگاه پی ش
ــرده  اند و الیۀ  ــه زدن قوس بیرونی اقدام ك ــا روش ضربی ب ب
ــرده  اند كه بنا  ــالً به  روش رومی اجرا ك ــی قوس را كام درون
ــه روش ضربی و رومی  ــتاد پیرنیا اجرای قوس  ها ب به نظر اس
ــتحکام برای دهانه  های وسیع به كار  ــبت اس توأمان به مناس
می  رود و قابلیت باربری بیش  تری را به   خصوص در تویزه های 
ــا 1373: 53ـ 58(، كه این امر با  ــر به دنبال دارد )پیرنی بارب
ــی از جریانات آب، مقاومت قوس  ها را  توجه به تنش  های ناش
ــاخت دهانۀ وسط به غیر از  ــت. طراحی و س افزایش داده اس

ــازه  ای داشته و در واقع بزرگ ترین دهانۀ پل را  آنکه مبنای س
ــبب ارتفاع بلند و شیب  بندی  باید به هم وصل می  كرده، به س
ــطح پل و  ــمانی روی س ــبش باعث هدایت نزوالت آس متناس
ــت. همچنین سیستم  ــه می  شده اس خروج آن ها از روی عرش
ــتن رطوبت نفوذی به بدنه شده  كنوهای پنهاِن پل باعث كاس
ــورت روزنه  هایی در بدنۀ  ــت. هواكش  های این كنوها به  ص اس
ــی، 1377: 232ـ 237(. از  ــار تهران ــتند )فخ پل نمایان هس
ــای ایرانی و از جمله پل دختر  ــر موارد قابل توجه در پل ه دیگ
ــت كه در دو طرف  ــتحکم و عظیم آن اس میانه، پایه  های مس
ــکن  های مثلثی ساخته شده اند. علت آن نیز  به شکل موج  ش
ــاز به افزایش جرم پایه  ها برای مقابله با نیروی رانش آب و  نی
ــت كه بالطبع  هدایت آن به ویژه در زمان طغیان رودخانه اس
ــعت زیاد آن باعث ایجاد فضای خالی حد فاصل دو قوس  وس
ــتا این فضاهای مسقف روی  ــت. در همین راس ــده اس پل ش
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تصویر4. نمای شمالی ]پایین[ و نمای جنوبی]باال[ از پل دختر میانه كه قوس  ها و آب  برها را نشان می  دهد )عکس از: نویسندگان(.

ــوس و بر روی پایه  های  ــه در حجم خالی فضای دو ق پایه ك
ــتحکم ساخته شده  اند و در زمان سیل و طغیان رودخانه  مس
به عنوان مجرای آب كاربرد داشته  اند، به نحوی خنثی  كنندۀ 
ــتند؛  ــی از حركت قوس  های بزرگ دهانه  ها هس نیروهای ناش
ــی به اصطالح آب گذرها و پشت  بندهای  ــاختار قوس چراكه س
ــده بر پایه  های پل و قوسِ آن ها ضمن تأمین بار الزم  احداث ش
ــا، نقش مقابله با  ــنگینی پایه  ها و مهار دهنۀ قوس  ه ــرای س ب
ــی از قوس  های داخلی ساختار را نیز بر عهده دارد  رانش ناش

)تصویر 4(.
ــاخت مایۀ اصلی معماری ایران یعنی  ــه س     پل در واقع از س
ــت. در كنار آجرهای  ــاخته شده اس ــنگ و چوب س آجر و س
ــاندن  ــه در بدنۀ پل دختر میانه، برای به حداقل رس به كاررفت
ــه و قوس  های درونی و  ــا و رانش  های احتمالی در بدن تنش  ه
بیرونی، از تعداد زیادی تیرهای چوبی استفاده شده است كه 
ــده و از بین رفته   ــیاری از آن ها دچار پوسیدگی ش امروزه بس
اند. به  عالوه مصالح سنگی نقش مهمی در ساخت بخش  های 
ــع تأمین آن كوه  ــته  اند كه مناب ــف پل به عهده داش مختل
ــاخت  ــنگ  قبور برای س های منطقه و همچنین )احتماالً( س
ــکاری نیری، 1375:  ــت )میرفتاح و ش ــای پل بوده اس پایه  ه
ــنگ  ــنگی بنای پل، در انواع بادبر و س ــح س 81ـ 84(. مصال
ــنگ آتشفشانی  ــه از گونه های آهکی )مصالح اصلی( و س الش

)افزوده شده در تعمیر و بازسازی( هستند.

بررسیهایتاریخیوتطبیقیپلدخترمیانه
آذربایجان یکی از مراكز پرشکوه و قدرِت معماری جهان اسالم 
است كه فرآیند تحوالت معماري در آنجا تاریخی كهن دارد. 
ــکوفایی معماری و شهرسازی در  قرون 7 و 8 هجری عصر ش
آذربایجان بوده است. اسلوب و شیوه  های معماری آذربایجان 
ــترده شده  ــده  های 7 تا 9 هجری تا بدان جا گس در ایران س
است كه استاد پیرنیا در سبك  شناسی معماری اسالمی ایران 
ــت كه  ــام »آذری« را توصیف و تبیین كرده اس ــبکی به ن س
ــت )آجورلو،  ــي و تیموری بوده اس ــاری ایلخان مترادف معم
ــت  ــبب اتخاذ سیاس ــژه به س ــه به  وی 1387(. در دورۀ صفوی
گسترش راه  های كاروان  رو و كاروانسراها، پل  های بسیاری در 
مناطق مختلف ایران احداث یا تعمیر شد )تربتی و پورنادری، 
ــی چون پل  های  ــه نیز كه اهمیت ــر میان 1392: 62(. پل دخت
ــاهراه ارتباطی  ــت، به دلیل قرار گرفتن در ش خداآفرین داش
ــرز( میان بغداد و آذربایجان با بخش عراق عجم )هویدا،  )و م
ــود  ــیاری می ش ــمول تعمیرات بس 1351: 169ـ 173( مش
)تصویر5( كه طبق شواهد آن تعمیرات، عده  ای تاریخ احداث 

پل را به اشتباه به دورۀ صفوی نسبت می  دهند. 
ــدام مرمتي  ــالف پل هیچ  گونه اق ــر ـ كه برخ ــۀ دخت      قلع
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تصویر 5. كاروان در حال عبور از پل دختر میانه.  تصویر به سال 1840م كشیده شده است )مأخذ: فالندن و كست، 1374(.

ــه ـ در حدود 2 كیلومتري  ــي روي آن انجام نگرفت و حفاظت
ــکل كثیراالضالع غیر منتظم بر بلنداي  شمال پل دختر به ش
ــه ارتباط تنگاتنگ و  ــي قرار دارد و از آنجا كه پل و قلع كوه
ــته  ــته اند، تاریخ آن ها نیز به هم وابس كامالً منطقی با هم داش
ــاس  ــت. )دیاالفوا، 1361(. برخی قدمت پل دختر را بر اس اس
ــاني و پیش تر از آن  ــنگي آن، متعلق به عهد ساس پایه هاي س
مي  دانند. افرادی همچون جعفر قیاسي تاریخ بناي پل را اوایل 
ــلجوقی( می دانند كه در عهد صفوي  قرن 6 هجری )دورۀ س
ــط شاه بیگم خانم تعمیر شده است  )933ق؟/ 1526م(1 توس
ــف كیانی معتقد است با  )Gyasi, 1991: 128-139(.  یوس
ــماعیلیان، مي  توان آن  ــابه بناي قلعه با قالع اس ــه به تش توج
ــماعیلیه دانست )كیانی،  ــبکۀ زنجیره  ای بناهاي اس را جزو ش
ــه به قرن 6  ــورت تاریخ بناي قلع ــن ص 1379: 175(. در ای
ــي از كاربري  هاي  ــردد و از آنجایی كه یک ــری برمی گ و 7 هج
ــت، احتمال آن مي  رود كه تاریخ  قلعه حفاظت از پل بوده اس
ــد. با این حال  ــاخت پل و قلعه در یك محدودۀ زمانی باش س
هیچ ادله  اي جز حدس و گمان دربارۀ زمان ساخت پل و قلعه 
ــت كه این خود ضرورت پژوهش  هاي بنیادین در  موجود نیس

این منطقه را به خوبی نشان مي  دهند. 

ــۀ نیمه  ویران آجري موجود در پایۀ غربي  ــا بنا بر كتیب       ام
ــیندلر3 خوانده شده،  ــط پوپ2 و ش دهانۀ میاني  پل كه توس
ــل 888ق/ 1483م یا دورۀ تیموری در ایران  تاریخ احداث پ
ــاس كتیبه پل به دست معمار »حاج عباس  برمی  گردد. بر اس
ــاس قزویني« و »محمد  ــاج محمود بن محمد بن عب بن الح
ــده است )پوپ، 1384:  ــاخته ش روان بن عثمان قزویني« س
ــفانه به علت تخریب بخش مهمی از  239( )تصویر 6(. متأس

كتیبه، امروزه كتیبه به صورت كامل قابل خواندن نیست.
ــورخ و نقاش اهل  ــی م ــوح مطراقچ ــای نص      در گزارش  ه
ــت كه  ــی عثمانی به ایران آمده اس عثمانی، دربارۀ لشکركش
ــال 940ق/ 1534م با سپاهی روانۀ  ــلیمان در س ــلطان س س
ــده و در ابهر با نیروهای شاه  طهماسب )جانشین شاه  ایران ش
ــماعیل صفوی( درگیر و دوباره از راه میانه برای گذراندن  اس
ــی، 1377: 38(، )بنا بر  ــی  رود )مطراقچ ــتان به عراق م زمس
استنادهای فوق، تنها راه عبور از رودخانۀ قزل  اوزن، پل دختر 
ــش دیگر گزارش  هایش  ــت(. مطراقچی در بخ میانه بوده اس
آورده است كه در ربیع  الثانی 941ق/ اكتبر 1534م از گردنۀ 
ــور قافالنکوه گذر كرده در كنار قزل  اوزن اردو زدند.  صعب  العب
به نوشتۀ فریدون  بیك از این منزل به بعد مملکت عراق عجم 
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 .)Pope, 1930, Vol:VIII :تصویر 6. راست: كتیبۀ پل دختر میانه در وضعیت سالم در دهۀ 1320 شمسی )ماخذ
چپ: وضع كنونی كتیبۀ پل )عکس از: نویسندگان(.

ــود )ملک زاده  بیانی، 1355: 41(. تصاویر نقاشی  ــروع می  ش ش
ــط مطراقچی )تصویر7( به  وضوح نشان  دهندۀ قلعۀ  شده توس
ــت و موقعیت  دختر و پل دختر بر روی رودخانۀ قزل اوزن اس
ــۀ قافالنکوه كه محل گذر  ــر بر روی رودخانه در میان پل دخت

لشکر عثمانی بوده را نشان می  دهد.

تصویر 7.  تصویر نقش  شده توسط نصوح مطراقچی كه موقعیت پل دختر 
را نشان می  دهد )مأخذ : مطراقچی، 1377(.
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ــان و تركمانان( به  ــن )تاریخ تیموری ــد بری ــاب خل      در كت
ــلطان مراد آق  قویونلو )906ق/ 1501م( با  درگیری و صلح س
ــده  ــاره ش الوندمیرزا آق  قویونلو حاكم تبریز در حوالی ابهر اش
است كه در پی آن طبق عهدنامۀ صلحی تمامی والیت ایران 
ــان و دیار بکر به الوند  میرزا و مجموع ممالك عراق  و آذربایج
ــلطان مراد اختصاص  ــارس و كرمان به دیوان س ــم( و ف )عج
ــی، 1379: 740(. با توجه به  ــی قزوین ــد )واله اصفهان می یاب
نوشتۀ فوق، رسیدن الوندمیرزا به ابهر، تنها با گذر از رودخانۀ 
ــیر ارتباط میان  ــر تنها مس ــر بوده و پل دخت ــزل  اوزن میس ق
ــماعیل صفوی پس از  ــت. هم چنین شاه اس دو طرف رود اس
پیروزی بر سلطان مراد و الوندمیرزا در سال 907ق/ 1502م 
ــزاده  بیانی، 1355: 134(  ــز تاج  گذاری می  كند )ملک  در تبری

ــروع می  شود. در نتیجه  ــلۀ صفوی پس از آن تاریخ ش و سلس
تاریخ بنای پل دختر به قبل از آغاز سلسلۀ صفوی بازمی گردد. 
ــي كه در زمان فتحعلی  شاه قاجار       موریس  دكوتزبوئه  روس
ــه مناطق ]دیگر رفته[  ــفركرده و از راه پل دختر ب به ایران س
ــاره مي كند كه  ــه وجود كتیبه  ای بر دیواره  های پل دختر اش  ب
ــفر وی به سال 1817  ــال قبل )تاریخ س ــاند 140 س مي  رس
میالدی( یك نفر از اهالي قزوین آن را ساخته است )دكوتزبوئه، 
1365: 221()تصویر 8(. با كم كردن  عدد 140 از تاریخ سفر 
ــخ هجری قمری می  توان گفت  ــنده و تبدیل آن به تاری نویس
ــاخت پل به اشتباه خوانده یا ترجمه شده است. چرا  تاریخ س
ــال 1088ق، مقارن سلطنت  ــبۀ تاریخ ذكرشده، س كه محاس
ــلیمان اول صفوی )1105ـ 1077ق( می  افتد و 200  شاه س
سال با تاریخ خوانده  شده توسط پوپ و شیندلر اختالف دارد.
ــال بعد ژان دیاالفوا )1851ـ 1916م( در      حدود پنجاه س
ــاه قاجار از معماری استادانه و هوشمندانه  زمان ناصرالدین  ش
ــور و مرور را  ــیر پل با راه كه عب ــل مانند هم  افق بودن مس پ
ــگفتی یاد می  كند. مهم ترین نکتۀ  ــد، به ش ــهیل مي  بخش تس
سفرنامۀ وی در رابطه با پل دختر، وصف كتیبۀ سالم آن است 
ــی روی زمینۀ آبی  ــا رنگ  هایی )حروف طالی ــه وی آن را ب ك
ــد  تیره( توصیف می  كند )دیاالفوا، 1361: 79(. به نظر می  رس
ــر طرح كار را رنگی كرده  ــه مرمری بوده و با الجورد زی كتیب
ــتر نمایان شود. متأسفانه ]این رنگ  ها[  بوده اند تا كتیبه بیش 
ــی از كتیبه به عمد تخریب  ــود ندارند و حتی نیم امروزه وج

شده است )تصویر 9(. 
    جدا از آنچه گفته شد، با توجه به چند نکته، انتساب سابقه 

تصویر 8 . منظره  ای از پل دختر بر روی رودخانۀ قزل اوزن 
)ماخذ: دكوتزبوئه، 1365 :119(

تصویر 9.  منظره  ای از پل دختر میانه در كتاب دیاالفوا احتماالً اثر تایلور آبیرترائو 
.)Dieulafoy, 1887 :83:مأخذ(
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ــت.  ــلجوقی منطقی اس و بنای اولیۀ پل دختر میانه تا دورۀ س
ــفال  های پراكندۀ سلجوقی بسیار همراه  نخست وجود تکه  س
دیگر نمونه سفال  های شاخص از دورۀ ایلخانی و غیره در قلعۀ 
ــط نگارندگان مشاهده شده است؛  دختر و اطراف آن كه توس
ــان قزل  اوزن )البته در  ــر اینکه رودخانۀ دائمی و خروش و دیگ
ــیر كه مرز مهمی محسوب می  شده  دوران قدیم( در این مس
ــوم وجود  جز در این بخش، پلی برای عبور و مرور ندارد؛ و س
پلی از دورۀ سلجوقی در كم تر از 5 كیلومتری پل دختر میانه 
برای ارتباط با خلخال و اردبیل كه اهمیت استراتژیك منطقه 
ــب می  برد. پل مذكور كه به  ــلجوقی به عق را الاقل تا دورۀ س
ــتایی به همین  ــت، در نزدیکی روس پل كوهبنان معروف اس
ــرار دارد كه در قدیم عبور و مرور با خلخال و اردبیل را  نام ق
مسیر می  ساخته است و سابقۀ آن را به دورۀ سلجوقی نسبت 
ــذ: www.irandeserts.com( )تصویر 10(.  می دهند )مأخ
ــاخته  ــتان اردبیل س این پل بر روی رودخانۀ قزل  اوزن در اس
ــده و به شمارۀ  30355 در تاریخ 1390/3/14 در فهرست  ش

آثار ملی  ثبت شده است.

تصویر 10. باال: نمایی از پل كوهبنان یا پردلیس )عکس از: نویسندگان( 
پائین: تصویری از پل سفیدرود 

)مأخذ: غالمعلي همایون، اسناد مصور اروپائیان از ایران، ص 357(.

مرمتهایانجامگرفته
ــتین كسی كه دربارۀ آسیب  های پل دختر میانه  احتماالً نخس
ــخنی به میان آورده، موریس  دكوتزبوئه  روسي باشد. او كه  س
ــاه قاجار به ایران سفر  ــال 1817م و در زمان فتحعلی  ش به س
ــقف  های  ــد: »زیر س كرده در بازدیدش از پل دختر می  نویس
ــکافی در  ــفانه ش این پل میلیون  ها چلچله النه دارند و متأس
ــود كه ممکن است در آتیه موجب سقوط  آن مشاهده می  ش
ــردد« )دكوتزبوئه، 1365: 221(. با توجه به مطلب فوق  آن گ
ــاخت  ــال بعد از س ــاس تاریخ آن در حدود 350 س كه بر اس
ــر میانه به دلیل  ــد پل دخت ــت، به نظر می  رس پل رخ داده اس
ــازي  موقعیت راهبردي اش بارها در طول تاریخ مرمت و بازس
ــاس كتیبۀ مرمرین آن )كه توسط پوپ  ــت. بر اس ــده اس ش
ــده است( در سال  ــفانه امروزه مفقود ش ــده و متأس قرائت ش
ــط  ــاخت آن توس ــال پس از س 923ق/ 1417م یعنی 35 س
شاه بیگم دختر محمدبیگ موصلی تعمیر و مرمت شده است 
)پوپ، 1387ج3: 1483(. متن كتیبه كامل چنین بوده است: 
ــعادت تعمیر این پل به نام شاهدختی افتاد كه شکوهش  »س
به سان بلقیس است، معصومۀ فضل و عفاف، محبوبۀ خاقان، 
ــن، دختر جنت مأوی،  ــاه بیگم، ادام اهلل ظلها علی العالمی ش
ــار اهلل برهانه،  ــم االم]ـیـ[ر محمدبیگ موصلی ان رئیس اعظ
ــوپ، 1387ج3: 1483(. در همین مورد  ــنه 923« )پ فی س
ایرج افشار می  نویسد: »علت انتساب دختر به نام پل به جهت 
ــاه بیگم انجام شده، بوده  ــتور ش این تعمیر كه با هزینه و دس
ــتانی، 1369ج2: 349(.  همچنین پل  ــار سیس ــت« )افش اس
ــال  ــاه  عباس و در س ــال 1010ق/ 1601م در دورۀ ش در س
ــاه صفي صفوی تعمیر و مرمت  1042ق/ 1632م در زمان ش
ــت. در اوایل دورۀ قاجار نیز به دستور آقا محمدخان  شده اس
ــت )زنده  دل، 1376:  قاجار تعمیراتی در پل صورت گرفته اس
ــامی، 1386: 60(. در دهۀ دوم حکومت رضاشاه  101؛ احتش
ــته )مالزاده، محمدی 1379:  پهلوی طاق میاني ترک برداش
ــال 1313ش آن را مرمت كرده  اند.  33( و همان زمان در س
ــتاد بیوک معماران تبریزی، مرمت این طاق را   بنا به گفتۀ اس
ــان استاد رضا معماران بنام تبریزی انجام داده است.  پدر ایش
ــۀ دموكرات آذربایجان طاق  ــال پس از این تعمیر، فرق 12 س
ــۀ میاني پل را در آذر 1325ش به منظور جلوگیري از  و دهان
پیشروی ارتش شاهنشاهي ایران به سوی آذربایجان تخریب 
كردند )زنده دل، 1376: 101؛ احتشامی، 1386: 60(. بعد از 
ــی روی پل انجام گرفت ولي به  ــع قائله آذربایجان تعمیرات رف
ــازه، پس از اندكي  دلیل عدم رعایت اصول فني و تکنیکي س
طاق پل تخریب شد كه تا سال 1382ش به همان وضع باقي 
ماند. در این سال سازمان میراث فرهنگی كشور پل را مرمت 
و بازسازی كرد اما باز هم به علت عدم تناسب اقدامات مرمتی 
ــنگیني  ــیوۀ معماري و نوع مصالح به كاررفته در بنا و س با ش
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ــازی  پل در آبان ماه  ــده، ده ماه پس از بازس بخش بازسازی ش
1382 در شهریور 1383 پل فرو می ریزد )جدول 1(.

ضرورتحفاظتومرمتاصولیپلدخترمیانه
ــر میانه را  ــیب  های موجود در پل دخت ــك نگاه كلی آس در ی
ــازه و مصالح، و آسیب  ــیب   های كالبدی در س می توان به آس
منظر فرهنگی پل تقسیم بندی كرد. نخستین عارضه از دست 
ــت كه  ــدید و عمیق اس ــازه  ای ش رفتن مصالح و ترک  های س
ــتند. از جملۀ آسیب  های مصالح،  در حالت ثابت و پایدار نیس
ــنگ  ها و اضمحالل و فرسایش آن ها در بخش  توخوردگی س

ــت كه  ــدگی آجرهاس ــای مجاور با آب و همچنین پودرش ه
ــت و در تیزۀ  ــدگی لبه  های آجر همراه اس ــن امر با گردش ای
قوس های كناری به سادگی قابل مشاهده است.  عالوه بر این، 
آسیب  های ساختاری و از دست رفتن چوب  های به  كار رفته در 
بدنه ها به علت فعالیت آفات زیستی در محیط مرطوب پل، بر 

شدت آسیب  های ساختاری افزوده است. 
     در كنار آسیب  های ساختاری از جمله تخریب اجزا )بخش 
ــدام فرقه دمکرات و كتیبه های  ــط در اثر انه مفقود دهانۀ وس
تاریخی پل(، فرسایش مصالح، دیوارنویسی، رد ناحیۀ مرطوب 
ــیب  های بیولوژیك همچون رشد انواع گل سنگ و  و آب، و آس
قارچ و خزه و جلبك و گیاهان پَست روی بدنۀ پل و همچنین 
ــیمان برای درز بندی و  ــوره زدن بدنه  هایی كه در آن ها از س ش

مالت اتصاالت جدید استفاده شده است، دیده می  شود. 
ــل  ــواردی از قبی ــل م ــه پ ــیب  های وارده ب ــر آس     از دیگ
ــل )از جمله  ــده در عرصه و حریم پ ــازهای بی قاع ساخت وس
ــبیده به جنوب شرقی پل،  ــتوران چس احداث پل فلزی، رس

ــور راه  آهن از  ــمالی پل، عب ــای مخابراتی در بخش ش آنتن  ه
ــل( و مرمت ــرقی پ ــی، و گذر جاده از بخش ش ــش غرب بخ

ــتن دهنه  ها و مجاری آب توسط  ــیانه )از جمله بس  های ناش
ــا و صندوقچه های پل  ــدگان پل و پر كردن كنوه تعمیركنن
ــده برای مسطح كردن عرشۀ پل( را  در بخش  های تخریب ش

می  توان نام برد )تصاویر 11  و 12(.
ــی و هنری و تعیین  ــه ارزش  های یك اثر تاریخ ــه ب      توج
اولویت  ارزش  ها در مرمت آن از بنیادی  ترین تصمیمات در امر 
مرمت است. پل دختر میانه عالوه بر داشتن ارزش  های واالی 
معماری، واجد ارزش  های تاریخی و جغرافیایی و زیباشناسی 
نیز هست كه هركدام دارای اهمیت و ضوابط ویژه  و اثرگذاری 
ــازی و  ــتند و باید در بازس ــی دخالت و مرمت هس در چگونگ
ــر میانه عالوه بر آنکه  ــت مورد توجه قرار گیرند. پل دخت مرم
ــژه جغرافیایی ـ معماری  ــاخصه  های وی یك اثر تاریخی با ش
ــت، یك یادمان تاریخی و شاهد زنده از یك حادثۀ بزرگ  اس
ــازي دهانۀ میاني  ــت. بازس ــی در تاریخ معاصر نیز هس سیاس
ــد، چراكه یك  ــده، در ابتدا منطقي به نظر نمي  رس منهدم  ش
رویداد مهم تاریخي براي پل و تاریخ ایران و مهم ترین یادمان 
ــند تصویري موجود از سال  هاي نابساماني در آذربایجان  و س
ــود. از منظر  ــازی پل از روی بنا محو می  ش ــت كه با بازس اس
كاركردی نیز نمی  توان انتظار داشت كه چنین پلی احیا شود، 
ــایل نقلیه سنگین را نداشته و ضرورتی  چراكه توان تردد وس
ــدارد، زیرا پلی دیگر در نزدیکی آن  ــز بر احیای آن وجود ن نی
ــوی رود را به خوبی فراهم كرده است. اما از  ارتباط بین دو س
ــویی عدم بازسازی پل، به تخریب بیش  تر آن منجر خواهد  س
ــی نیز قابل قبول نیست. چراكه  ــد و از منظر زیبایی  شناس ش

جدول1. تاریخ های مهم در رابطه با پل دختر میانه )استخراج از: نویسندگان(.

سال دورهیاشخص نوعاقدام مآخذ

قرن 6 
هجری سلجوقی تاریخ احتمالی ساخت پل  ;Pope,1930; Gafargiyasi, 1991؛

كیانی، 1379: 175

888ق تیموری تاریخ احتمالی ساخت پل پوپ، 1384: 239

923ق شاه بیگم بنت محمدبیگ موصلی تعمیرات  پوپ، 1387ج3: 1483

1010ق شاه عباس صفوی تعمیر و بازسازی احتشامی، 1386: 60

1042ق شاه صفی تعمیر احتشامی، 1386: 60

آذر 1325 فرقۀ دمکرات انفجار طاق چشمۀ وسطی مالزاده و محمدی، 1379

1382 سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی بازسازی طاق میانی منهدم شده و 
تعمیرات آن 
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تصویر 12. پل دختر میانه، وضع كنوني نماي شمالي..

.)Pope, 1930, Vol:VIII :تصویر 11. پل دختر میانه قبل از تخریب )مآخذ
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ــه كامل بوده و در  ــانَد ك اثر زمانی مفهوم پل بودن را می  رس
ــوی رودخانه را برقرار كند و در  نظر بیننده ارتباطی بین دوس
ــود. احترام  ــع هویت پل در صورت مرمت آن احراز می  ش واق
ــه مرمتگران  ــد ك ــه اصالت و تمامیت اثر موجب خواهد ش ب
ــمت  های اصل و تاریخی از منظر معماری  ــبت به قس آن نس
ــده از منظر تاریخی احترام قائل شده و  ــمت تخریب ش و قس
ــاس می  توان  ــور نمایش هر دو تالش كنند. بر این اس به منظ
ــازی دقیق  ــر مرمت آن ارائه كرد. مستند س ــی را ب راهکارهای
ــیو سازمان  اثر پیش از مرمت، می  تواند وضعیت آن را در آرش
میراث فرهنگی و نیز كتب تاریخی نمایش داده و راه را برای 
ــازی پل به صورت  ــر كند. مرمت و بازس ــازی آن هموارت بازس
ــی را كه  صحیح و كامالً اصولی مي  تواند تخریب  های فرسایش
بر اثر گذر زمان بر پل تحمیل شده به تعویق انداخته و عظمت 
ــت رفتۀ آن را دوباره به آن بازگرداند. خرابي  هاي  و وقار ازدس
سازه، نقصي است كه گذر زمان و اتفاقات ناخواسته بر پیکره 
ــت.  ــل كرده و وظیفۀ مرمت گر رفع آن نقص  ها اس آن تحمی
ــتند كرد و  درواقع می  توان حادثه ها را در صفحات تاریخ مس
اثر را به صورتی آرمانی برای آیندگان حفظ كرد و دیگر نیازی 
ــت با ناقص جلوه دادن آثار، شکوه اولیۀ آن ها سلب شود.  نیس
البته باید كم ترین و مؤثرترین دخل و تصرف ممکن مورد نظر 
ــرار گیرد. در اینجا حفاظت به معنای اقدام و مداخلۀ عملی  ق
ــبی برای جلوگیری از تخریب و  ــازی پل، راهکار مناس و بازس
درک بهتر اثر است. منظر معماری پل دختر میانه جزو اركان 
ــاخص در امر شناخت و اصالت سازه  ای اثر است كه  مهم و ش
با الحاق دیواره  هایی با نمای سنگی به دو طرف پل، آن ظاهر 
ــکل اصلی پل و در  ــت. در تصویر 2 ش اصیل از میان رفته اس

تصویر 4 نمای جنوبی شکل كنونی پل قابل مشاهده است.

نتیجهگیري
تزئینات و جزئیات معماری پل و قلعۀ دختر و روش به كارگیری 
مصالح، اوج تجلی مهندسی و بهره  گیری از اقلیم در حفاظت 
از پل از طریق روش  های ساخت فنی سازه در محیط مرطوب 
]شاهکار معماری[ است. هم چنین منظر فرهنگی قلعه دختر 
ــردی آن با پل مورد نظر  ــاط تنگاتنگ تاریخی و كارب ــا ارتب ب
ــمندی به لحاظ گردشگری  می  تواند ویژگی قابل توجه و ارزش
ــاخص  ها و جذابیت  های پل دختر  را به وجود آورد. از جملۀ ش
میانه كه می  تواند در برنامه  ریزی  های آیندۀ طرح جامع احیای 
ــوان به مناظر و ویژگی  های  ــود، می  ت پل و قلعه مثمر واقع ش
ــتانی بودن آن و استقرار پل  طبیعی منطقه با توجه به كوهس
ــاره كرد.  ــر روی رودخانۀ دائمی قزل اوزن اش ــۀ آن ب در دامن
مهم ترین و ابتدایی  ترین عمل برای تحقق اهداف و آرمان  های 
ــت و دقیق آن  هاست كه خط مشی  حفظ آثار، شناخت درس
ــد؛ اینکه اثر چه  ــخص می  كن نیازهای یك اثر تاریخی را مش

ــز را می  خواهیم بر آن تحمیل  ــد نه آنکه ما چه چی می  خواه
ــظ و مرمت یك اثر تاریخي، حفظ آن به  كنیم. منظور از حف
ــته و تاریخ ــت كه از گذش صورتی اصیل براي آیندگاني اس

ــا در اثر نباید به  ــهمي دارند. اما چگونگي دخالت م ــان س  ش
ــیب  هاي اثر را افزایش دهد یا هویت و اصالت آن  گونه ای آس
ــازد. تمامی گزارش  های تحلیلی و توجیهی،  ــه  دار س را خدش
عکس  ها و نقشه  ها، و عملیات حفظ و احیای بنا، باید به عنوان 
ــه در  پروندۀ یك اثر تاریخی در بایگاني ادارات حفظ و همیش
ــت كه به این آرمان  ــگران قرار گیرد و امید اس اختیار پژوهش
ــتر نزدیك شویم. حداقل دربارۀ این بنا  و دیدگاه هر چه بیش 
انجام عملیاتي چون، انحراف مسیر آب از حول پایه  های پل یا 
ــار آب كه بر پایه  هاي پل وارد مي شود، تمیزكاري  كاهش فش
سطح پل از مواد و مصالح مرمتي، بازسازي میل  هاي راهنماي 
ــا و ایجاد تدابیری برای  ــازی بیولوژیکی بن مفقودۀ آن، پاك س
ــش دخالت  هاي نابجا  ــدد آن ها، زدای ــری از رویش مج جلوگی
ــت. هم ــته زیادي نیس ــا، و حفظ حریم آن خواس از روي بن

ــرا را كه با پل به هم  ــیر میان قلعه و كاروانس ــن اگر مس چنی
ــکار كنند جاذبۀ مهمي براي  ــخص و آش مرتبط بوده اند، مش
گردشگران خواهد بود. در كل این مقاله بر اساس مطالعۀ پل 
كوهبنان )پردلیس( از دورۀ سلجوقی ـ كه در ارتباط مستقیم 
با پل دختر بوده ـ و شواهدی چون سفال  های پراكندۀ متعلق 
به دورۀ سلجوقی در قلعۀ دختر و اطراف آن، و نیز نظر برخی 
ــلجوقی  ــب به دورۀ س ــان، پل دختر را بنایی منتس كارشناس
می شناسد. همچنین درباره حفظ و نگه داری پل دختر میانه، 
ــازی آن و اتخاذ تدابیری برای ایجاد پویایی در مجموعۀ  بازس

آن را راهکاری مناسب می  داند.

پينوشتها
علی  دكتر  آقای  از جناب  می  دانند  واجب  بر خود  نویسندگان   *
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  آجورلو  بهرام  دكتر  و  بابائلو  نعمتی 
هنر اسالمی تبریز به منظور معرفی برخی منابع و توصیه  هایی در 

اصالح متن سپاسگزاری كنند.
1. بنا بر متن كتیبه: تاریخ مرمت سال 923ق بوده است )پوپ، 
1387ج3: 3148؛ ( اما در منابعی احتماالً به اشتباه سال 933ق 
ذكر می  شود. )Gafar giyasi, 1991: 128- 139  ؛ مالزاده و محمدی، 
1379:  33 ؛  مخلصی، 1379ج3: 248( ولی كسب اطمینان از 

درستی آن نیازمند مطالعۀ بیش تری است.
2. تاریخي كه از قول آقاي پوپ ذكر مي  شود در منابع متضاد است. 
در در جلد 3 كتاب سیري در هنر ایران تاریخ بناي پل دختر را 
قرن 9ق و در جلد 8 همان كتاب تاریخ پل را قرن ششم هجري 

)دوازدهم میالدی( ذكر كرده اند.
منابع

 احتشامي، منوچهر. )1386(. پل  هاي ایران. تهران: دفتر پژوهش
هاي فرهنگي.
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Abstract:
Bridges are a kind of architectural engineering structure 
that satisfy economic, political and military needs during 
road construction of the historical period. They vary based 
on the environment and prevailing architectural style of 
each period. There are a large number of historical bridges 
dating back to the pre-Islamic and Islamic periods which are 
worthy of attention in terms of architecture and engineering. 
Among others, Pol-e-Dokhtar Bridge over Qizil Üzan 
River in town of Mīyāneh –East Azerbaijan Province- is a 
remarkable property in northwest of Iran which stands along 
the main branches of Silk Roads. Its historical strategic 
significance, encouragement of people for its construction, 
and exposure to ruination are of the main reasons to carry 
out this research. Pol-e-Dokhtar Bridge is one of the most 
outstanding properties of town of Mīyāneh in a distance of 
20 Km southeastwardly and near to Qaflankūh Heights and 
2 Km to Qal’eh Dokhtar (Dokhtar Castle) and over Qizil 
Üzan River (Red River). In the historical period, it facilitated 
the connection between Azerbaijan with Ray. It comprises of 
three big spans with raised pointed arches and three smaller 
culverts. The bridge is 120 m in length and a passageway 11 
m in width. Its direction is east-west and its highest point 
is 16 m. The bridge piers are made of carved stones with 
beautiful and strong façade in the form of triangular (and 
polygonal) cutwaters for better water flow. To construct 
the bridge, the builders used KONŪD Method i.e. building 
small arches in the opposite direction of the main arch. This 
prevents the occurrence of arch movement from both sides 
and total reinforcement against the earthquake. Based on the 
readings of one of the ruined inscriptions it was built in 888 
H./ 1483 A.D. at the time of the Timurids. But the date of 
its first construction probably dates to an earlier time and at 
least to the Ilkhanid period according to Arthur Upham Pope, 
Jafar Qiassi and Yousef Kiani. In terms of architecture, the 
bridge enjoys three big spans with raised pointed arches and 
three smaller culverts with strong stone cutwaters. The piers 
are made of stones and its brick part has been constructed 

with stucco mortar on the arches which are a combination of 
vaulting of raised pointed arches with straight barrel vaults. 
Besides to abrasion during its lifespan, the most important 
damage to the bridge was the one which exploded the central 
span in 12.12.1946. This led to destruction of the main span 
of the bridge. The Azerbaijan Democratic Sect blasted the 
bridge. it has been renovated for several times. Based on one 
of its earliest inscriptions, it was renovated in 10th century 
H./15th century A.D. (the Safavid period) and the last one was 
unsuccessfully carried out by the Iranian Cultural Heritage 
Organization in 2003. The present research utilizes field and 
archival studies to examine its historical and comparative 
studies about Pol-e-Dokhtar Bridge and its conservation. This 
paper tries to focus on the necessity for complete conservation 
of the bridge to prevent more destruction of it. In addition, 
revitalization of Qal’eh Dokhtar (Dokhtar Castle) would 
provide a touristic potential to the town of Mīyāneh.   

Keywords: Pol-e-Dokhtar Bridge of Mīyāneh, KONŪD 
Method (Konūd-bandī), Restoration, reconstruction, archival 
studies.
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A Perspective of Pol-e-Dokhtar Bridge of Mīyāneh at Qajar 
Period, A Drawing by Flandin and Quest. 
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