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ابواالحرار, علیرضا, سعیدی, محمدرضا, شعبانی 

(. بررسی محوطه 1400صمغ آبادی, رضا. )

مشهد استان فارس در متون تاریخی تاریخی سر

با تاکید بر شواهد و آثار جغرافی نویسان اسالمی 

(، 41)18 ،هنر اسالمی .باستان شناسی و هنری

7- 24. 

کیلومتری غرب  30و در شهرستان کازرون « جره باالده»روستای سرمشهد در دهستان دادین از بخش  

قرار گرفته است. در این روستا یک محوطه تاریخی واقع است. محوطه تاریخی سرمشهد یکی از شهر باالده 

است. این محوطه  هجری قمری در آن قابل مشاهده 7ترین مناطقی است که آثار دوره ساسانی تا سده بزرگ

ی گرفته است. جا، کوه تی هموار و در میان دو رشتهتاریخی در هفت کیلومتری روستای سرمشهد در دش

اند. نخستین بار، نامیده« غندجان»و « بارین»نویسان اسالمی در آثار خود این محوطه را دشت جغرافی

د و پیشینه آن را به زمان ساسانیان کنمعرفی می« اردشیرخوره»ه.ق ( دشت بارین را در310-224طبری)

« شاپور خوره»را در کوره اردشیرخوره و برخی دیگر در کوره « غندجان»دهد. برخی از این منابع نسبت می

ای های کتابخانهاند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادهدانسته «جره»و وابسته به منطقه 

دجان و دشت بارین غن نام  ، حاکی از این است کههای پژوهششده است. یافته و مشاهدات میدانی  انجام

های ارزشمندی در رابطه با، نویسان اسالمی و انطباق آن با محوطه تاریخی سرمشهد، دادهدر متون جغرافی

در  های ارتباطی و بازرگانی، مناسبات اجتماعی و مراکز صنعتی و تولیدی،پراکندگی جمعیت، چگونگی راه

ای تاریخی و مطالعۀ شواهد شده در این پژوهش بر پایه بررسی جغرافی روش انتخابدهد. اختیار ما قرار می

، از با توجه به این پژوهشای است. شناسی و هنری در مورد دشت بارین و غندجان و بازدید منطقهباستان

جان و دشت بارین در آثار خود نام غندر نویس اسالمی از شهده جغرافیسده سوم تا سده نهم هجری قمری 

های پیرامون ارائه های فراوانی دربارۀ حدود شهر، منابع آب و مسافت این شهر تا منزلگاهاند و دانستنیبرده

دهند. با نگرش به این توصیفات، غندجان متون اسالمی با محوطه تاریخی سر مشهد در استان فارس می
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 مقدمه

ها متعدد در گسترۀ سرزمینی آن است که بر ساختار های برجسته محیط طبیعی ایران وجود ناهموارییکی از ویژگی

است. شکل ناهمواری در یک کشور و نحوه استقرار آن، ثیرات متفاوتی را برجای گذاشته أجغرافیای سیاسی ایران ت

ها، دهد. آشکار است که حضور موانع فیزیکی همچون رشته کوهثیر قرار میوحدت جغرافیایی آن کشور را تحت تأ

ر است. مروری بر مواد ثگیری و توسعه جوامع مؤها و سایر عوامل طبیعی، در شکلهای میان کوهی، بیاباندشت

دهنده اهمیت مناطق کوهستانی از دوران شناسی و روندهای فرهنگی جنوب غرب و جنوب مرکزی ایران، نشانباستان

کید دارند. برای شناخت کوهی تأهای میانپیش از تاریخ است و شواهد تاریخی، بر اهمیت سیاسی و نظامی این دشت

ای دارد. تحقیق و ها بر پایه مطالعات جغرافیای تاریخی، اهمیت ویژهررسی آنهای جمعیتی و شهرها، ببهترِ کانون

در گذشته اتفاق افتاده و بر اساس آن شکل گرفته و توسعه یافته است.  جغرافیای تاریخی شهر یعنی آنچهبررسی 

لذا  .های گذشته دانستانبررسی جغرافیای یک منطقه با مطالعۀ منابع و اسناد دورجغرافیای تاریخی را باید به معنای 

شود تا چگونگی مسائل جغرافیایی امروز بشر در این علم روابط مکانی انسان در قلب مقاطع زمانی در گذشته مطرح می

ای از جغرافیا است که از اوضاع اقتصادی، سیاسی و جغرافیای انسانی بهتر درك شود. جغرافیای تاریخی مبحث جداگانه

نماید. در واقع شناسنامۀ یک شهر، منطقه و ... است که کمک مؤثری را به ما، در اریخ بحث میهایی از تدر طول دوره

زمان تاریخی به دلیل نمایاندن هم جغرافیای در زمینۀ د. مطالعهکنشناسایی یک شهر یا منطقه از نظر جغرافیایی، می

 ای برخوردار است.از اهمیت ویژه محیط جغرافیایی و رویدادهای تاریخِی مرتبط با آن،

است. وی در شناس آلمانی ارنست هرتسفلد صورت گرفته بر روی آثار سرمشهد توسط باستان اولین تحقیق و بررسی

: 1354)هرتسفلد،ناسایی و معرفی کرده استبار کتیبه کرتیر و نقش برجسته بهرام دوم را شبرای نخستین 1924سال 

-ان معرفی میباستانی سرمشهد را توصیف کرده و آن را خندیج (. مصطفوی در کتاب اقلیم پارس  محوطه168

ها مغول حسین آباد را احتماالا »نویسد:نامد و میآباد می(. ترومپلمن این محوطه را حسین118: 1375)مصطفوی، کند

ه.ق )سیزدهم  ن هفتمرسد که تاریخ آن پیش از قری که در آنجا پیدا شده به نظر میهایاند و بنا به سفالهویران کرد

اریخی های غندکان را در جنوب کازرون و در مسیر راه تویرانه ،دونالد ویتکمب(. 30 :1372ترومپلمن، )«میالدی( باشد

معتقد است که شهر غندکان تاریخی همان  ،بخش ثواقب(. جهان1: 1979)ویت کمب،کندشیراز به توج معرفی می

میالدی تا به امروز،  1924(. از سال 192: 1385)ثواقب،کیلومتری جنوب کازرون است 84در  سرمشهد امروزی

هایی انجام مشهد پژوهشنظران در رابطه با شهر غندجان و محوطه تاریخی سرشناسان و صاحبمحققان، باستان

؛ 35-42: 1329؛ مصطفوی،30: 1372؛ ترومپلمن،118: 1375،؛ اقلیم پارس 281: 1377لسترنج،)اندداده

؛ 1394نیکنامی و فاضل، ؛1389قاسمی، 80: 1387ابراهیمی،؛ ابواالحرار، 1386؛ قاسمی،192: 1385ثواقب،

 ؛ Iranica,2018:3 ؛Ghasemi,2009؛Miri,2012:46؛Ghasemi,2009؛80: 1385ابراهیمی،

Whitcomb,1979:64؛ Upton,2011:19.) 
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نویسان اسالمی ویژه آثار جغرافیاسالمی به منابع در بررسی شهر غندجان، به موجود شواهد از گیریبهره نوشتار با این 

های گیرد. روشن است دانستنیهای سوم تا نهم هجری قمری را در برمیگستره زمانی میان سده ،پردازد. این آثارمی

های پیشین بیشتر است. پیشینه محوطه تاریخی نوشتاری در قیاس با دوره اسالمی با توجه به فراوانی منابعما در دوره 

وجود گردد، با این شناسی به دوره ساسانی بازمیهای باستانسرمشهد و شهر غندجان اسالمی با استناد به بررسی

ین متون، با غندجان و ای به این محوطه نشده و یا نامِ آن در اآمده از این دوره هیچ اشارهدستتاکنون در متون به

-یای تاریخی و بررسی آثار جغرافیدشت بارین در منابع اسالمی متفاوت بوده است. این پژوهش بر پایه مطالعۀ جغراف

بررسی و  شده، موردآوریهای جمعای انجام شده و با استفاده از روش تطبیقی، دادهویسان اسالمی و بازدید منطقهن

  گیرد.واکاوی قرار می

 و دشت بارین ی تاریخی سرمشهد)غندجان(موقعیت جغرافیایی محوطه.1

روستای سرمشهد در جنوب غربی استان فارس در دهستان دادین از بخش جره باالده شهرستان کازرون )در فاصله 

کیلومتری غرب شهر باالده مرکز بخش جره و باالده واقع گردیده است.  30کیلومتری جنوب شهر کازرون( و در  75

کیلومتری روستای سرمشهد امروزی، در کنار  4هکتار، در  600محوطه شهر تاریخی سرمشهد با گستره نزدیک به 

شده های آزاد واقعمتر از تراز آب 874مترو بلندی  51,43,54و طول  29,15,8روستای تل سامان به عرض جغرافیایی 

 (. 1()تصویر17: 1393است )وندایی،

 

توپوگرافی ایران و موقعیت استان فارس و روستای سرمشهد : نقشه 1تصویر

(httpsupload.wikimedia.orgwikipediacommons88bIran_relief_location_light_map.jpg) 

رد. در شرق این محوطه کوهستان کوه قرار دامحوطه باستانی سرمشهد در یک دشت هموار و پهناور در میان دو رشته

های گرفته است. کوه قرار ،متر بلندا 1500با  و در غرب آن نیز کوه سَلَبک )سروك( ر بلندیمت 900دار بلوط با گچ
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گر بخشی از پیشینه تاریخی ، روایت2تصویر شماره(. 12: 1385ابراهیمی،)ن منطقه از جنس آهکی و رسوبی استای

 باشد.این منطقه و انتساب آن به دوره ساسانی می

 

 ساسانی. در منطقه سرمشهد فارس. )منبع: نگارنده(: نقش برجسته دوره 2تصویر

ق( به دشت بارین اشاره  ه310-224نویسان اسالمی، محمد بن جریر طبری )بار در آثار مورخان و جغرافینخستین

عنوان یک شهر در نزدیکی اردشیر خوره اشاره کرده به «ابرووان»(. طبری به نام شهر 625: 1386)طبـری، کرده است

های غربی خلیج ل عرب از کرانهه گفته وی، در زمان سلطنت شاپور دوم در اوایل قرن چهارم میالدی، قبایو باست 

روستایی در دشت بارین  ابرووان،»نویسد: ه کردند. همچنین در جایی دیگر میفارس عبور کرده و به این منطقه حمل

نرسه وزیر شاهان ساسانی، بهرام پنجم، یزدگرد اول و شود که در اردشیر خوره قرار گرفته و محل تولد مهر نامیده می

الممالک از دشت بارین به  ه ق( در کتاب المسالک و 300-211ابن خردادبه ) (miri,2012:46).«است یزدگرد دوم،

هجری قمری( نیز همانند  290فقیه)ابن (.45: 1370،بهخردادابن) بردمیروستاهای کوره شاپور نام  عنوان یکی از

(. اصطخری در توصیف کوره 410: 1416الفقیه،ابن)کندبه دشت بارین را از روستاهای کوره شاپور معرفی میخردادابن

-بین به غندجان نیز اشاره می جامع )منبر( ندارند و در این برد که مسجداردشیرخره از مناطقی نام می

 ترسیم کرده است. ، موقعیت غندجان را در فارس3تصویر شماره (.100: 1340)اصطخری،کند
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 (miri,2012:127)های ساسانی فارس و شهر غندجان : موقعیت جغرافیایی کوره3تصویر

-نام می "دشت وارین و غندجان جم، ،..... نجیرم"نواحی اردشیرخوره از( در معرفی ه.ق4اصطخری )قرن 

یراز است و از آن در پارس ش تر شهریو بزرگ»نویسد: (. وی در وصف شهرهای پارس می99 :1340)اصطخری،برد

سیراف، ارغان، توج، سابور، اصطخر، کثه، دارابجرد، جور، جنابه، نوبندجان، غندجان درجه درجه بر  ،پس به قیاس پسا

ارین از دو دِه و یک قصبه نام (. در ادامه در توصیف روستاهای دشت و113: 1340)اصطخری، «یکدیگر زیادتی دارند

خوره به غندجان اشاره کرده و دشت بارین را ه.ق( در ذکر شهرهای اردشیر 320-367)حوقلن(. اب132)همان: بردمی

برد که احی منطقه گرمسیر فارس را نام میوی نو(. 37: 1366حوقل،)ابنکندستاهای تابع غندجان معرفی میاز رو

 مانند ابن حوقل غندجان را یکی از( ه.ق 336-380(. مقدسی)55همان: )گیردن نیز در این فهرست قرار میدشت باری

-هوا و بدون باغ و درخت توصیف می ، بد آب وای کم آبداند و آنجا را منطقهیخوره مشهرهای اردشیر

خوره را به شاپور پسر بابک منسوب ه.ق( کوره شاپور 5-6بلخی )قرون ابن (.631-643-667: 1361)مقدسی،کند

 ای به  نام رم روان در نزدیکی غندجان اشارهکرده است. ابن بلخی به قلعهدانسته و غندجان را در این کوره معرفی 

(. 341-342-343-375: 1374بلخی،ن)ابشودانبار تأمین می منطقه از آباین  کند و معتقد است آب آشامیدنیمی

نامی مرکب است اردشیر خوره »نویسد: ره میوخالبلدان در مورد اردشیره.ق( در کتاب معجم 574-626حموی) یاقوت

، گور، ترین خوره های فارس است که شیرازشاهی از شاهان فارس و این جایگاه از مهماردشیر به معنی فره اردشیر.

بشاری  خبر، میمند، سیمگان، برجان، خوار، سیراف، کامفیروز، کازرون و جز آن از شهرهای بزرگ فارس در آنست.
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سازی د، سپس سیراف پسر فارس آن را بازرود پسر کنعان آن را بنیان نهاای کهن است که نم، خورهگوید: اردشیرخوره

های آن گور، میمند، نایین، است. قصبه آن سیراف است. از شهر کرد. بیشتر آن در کنار دریا و سخت گرمسیر و پر میوه

خوره در بزرگی رنجیرم است. استخری گوید: اردشی ، شمیران، زیرباذ،خبر)خپر( خوزستان، غندجان، کران سیمگان،

رود. در اردشیرخره شمار می خره خود بخشی از این خوره بهتخر و مرکز آن گور است. خوره فناپس از خوره اس

های مرکز اردشیر خره شد که از ساخته گورآن رو  و ازشیراز و سیراف  مانند تر از گور نیز هست،هایی بزرگشهر

هری است که پس ولی شا و فرمانداری است هقصبه فارس و مرکز دیوان اردشیر و پایتخت او بود شیراز هر چند اکنون

خوره نام اردشیر(. حموی از غندیجان تنها به عنوان شهری در کوره 184-1/183: 1380حموی،)«از اسالم ساخته شد

نه دشت بارین شهری از کارگزاری فارس است که روستایی دارد که »نویسد: د و در توصیف دشت بارین میبرمی

(. او از قول مقدسی، محل وقوع جنگ ازارقه 2/383: 1380)حموی،«رودخانه دارد و نه باغی. آب آشامیدنی بدی دارد

 (.86: 1362)حموی،1کندحموی در کتاب مشترك نیز این موارد را تکرار می داند؛ج با مهلب را در این دشت میخوار

از شهرهای کوره شاپورخوره معرفی  بلخی غندجان راهمانند ابنالقلوب نزهه ه.ق( در کتاب 680-750هلل مستوفی)حمدا

و دارای  آب و فاقد محصوالت زراعیپردازد. مستوفی غندجان را شهری کوچک، کمکند و به توصیف این شهر میمی

در کتاب   9و  8نویسان سدۀ از جغرافی حافظ ابرو(. 160-154: 1362)مستوفی،2کندمعرفی می ای مستحکمقلعه

جغرافیای ابرو غندجان را از توابع کازرون و در کورت شاپور خره معرفی کرده و به وجه تسمیه شاپور خوره و نسبت 

.ق( در کتاب ه 760-834(. حافظ ابرو)129و141و133: 5137ابرو،حافظ )3پردازدآن به شاپور پسر اردشیر ساسانی می

آن گرمسیر است و آب هوای  ،گویند شهرکی است دشت باری نویسد: و به پارسیغرافیای ابرو در مورد این شهر میج

و کفشگر و جوالهه بسیار  و غله آنجا هم دیمه کارند مه کوچک است و هیچ آب دیگر نداردو یک چش چاه شور باشد

د از ماصرم برخیز»افزاید: وی در ادامه در خصوص رود جره می .(133: اند)هماند.و از آن موضع بعضی اهل برخاستهباش

شاوور آمیخته شود و نخست مستجان را آب دهد و برود و جره را آب دهد و بعضی از روستای غندجان را پس با نهر ب

اند که دشت بارین اسم شهر و نویسان قدیم دیگر نوشتهمقدسی و یاقوت و جغرافی (.141همان: )«و در دریا افتد

نباید اسم شهر باشد. در  دارد که دشت بارین قاعدتاا  که خود کلمه دشت داللتغندجان اسم والیت است، در حالی

اند و لت اسم آن والیت یا ایالت گذاردهترین شهرهای یک والیت و یا یک ایاخاور زمین بسیار معمول است که بر مهم

شهر از این لحاظ دور نیست پس از آن که اسم غندجان از استعمال افتاده دشت بارین جای آن اسم را گرفته و هم بر 

 (281: 1377)لسترنج،والیت آن اطالق شده باشد وهم بر

                                                           
است و نبرد عظیم گفته را بشاری آورده دشت بارین:از شهر های فارس است آن را روستایی است که درخت و نهر و آب ندارد و آب آشامیدن مردم آن از آبهای پست)ناگوار( است و این  1

 (86: 1362مهلب با خوارج در این دشت روی داده است.)حموی،
بیشتر کفشگر و جواله باشند و از  غندجان در تلفظ دشت بارین گویند. شهری کوچک است و گرمسیر و یک چشمه کوچک دارد و آب چاهش شور باشد و غله آنجا نمی باشد و مردم آنجا 2

 (160: 1362)مستوفی،2بحدود غندیجان جای محکم است و هوایش گرمسیرست و آبش از مصانع-(قلعه دم زوان154: 1362ستوفی آنجا اهل فضل برخاسته اند.)م
ر است.تخفیف بی می ویسند و اصل آن بی شابوکورت شابور خوره: این کوره منسوب است به شاوور بن اردشیر و اصل این کوره بشاوور است و اعمال آن بشاوور چون به تازی نویسند شابور ن 3

 (.129: 1375کنند و شابور گویند .و بنای این شهر به قدیم تهمورث کرده بود....)ابرو،
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 ( در متون اسالمی.رودهای پیرامون سرمشهد )غندجان2

، ی پارس: آنچ کشتی برتابد نهر طابهارود» های فارس می نویسد:اب المسالک و الممالک در ذکر روداستخری در کت

 ، رود سکان، رود جرشیق، رود اخشین، رود کر، رود فرواب،نهر شیرین، رود شاذکان، رود درخید، رود خوبذان، رود رتین

های رود اخشین و جرشیق در اطراف شهر ستخری در فارس معرفی کرده دو رودخانه با نامهایی که اتیرزه. از رود رود

 در جایبه جنقان رسد در رود توج افتد.  ونهای دادین خیزد چرود اخشین از کوهغندجان)سر مشهد( قرار دارد. 

به ناحیت داذین رودی هست نهر اخشین خوانند )با( آبی خوش، بخورند و به کشت برند. فاما »دیگری آورده است: 

دگر رود رود »ابن حوقل نیز در این باره اورده است  (.133: 1340اصطخری ،)«چون جامه شویند جامه سبز شود

 .(45: 1366ابن حوقل،)«پیوندده رود توج میب اخشین است که از خالل کوه های دادین بیرون آمده و در جنقان

شوارتس رود اخشین را با رود کوچکی . (267: 1376، لسترنج)«پیونددز ساحل چپ)غرب( رود جره به آن میاخشین ا»

جریان داشته و به رودخانه جره جهت جنوب شرقی  که از جنوب غربی دریاچه فامور)پریشان( سرچشمه گرفته و در

ین باال و دادین پایین این جریان از ارتفاعات جنوب غربی روستای موسوم به داد دانسته است. ، منطبقپیونددمی

(. با انجام بررسی میدانی 656: 1381)میری،ده در متون تاریخی هماهنگی داردگیرد و با اطالعات ارائه شسرچشمه می

گیرد و انه از دریاچه پریشان سرچشمه میتر است و این رودختوصیفات شوارتس دقیق ای،و مطالعۀ تصاویر ماهواره

شود و سپس های این روستا پر آب مین حرکت کرده و با پیوستن آب چشمهبعد از دور زدن کوه دادین به سمت دادی

در  ق مختلف اسامی متعددی دارد اماپیوندد. رود دالکی در مسیر خود در مناطای به نام رودبال به دالکی میدر منطقه

 های سرچشمه جره یا جرشیق است و در نزدیکی خلیج فارس رود توج معرفی شده است. می در قسمتمنابع اسال

 

 (نگارندهمنبع: : بقایای پل شکسته بر روی رودخانه جره )4تصویر
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 علیرضا ابوالحرار، محمدرضا  سعیدی، رضا شعبانی صمغ آبادی

پولی قدیمی است از ان در شود و به زیر پل سبوك گذرد، رود جرشیق از روستای ماسرم خیزد و به روستای مشج»

(. 108: 1340اصطخری،)«برآورده،و از آنجا به روستای خره اوفتد و به روستای داذین و به رود اخشین پیونددسنگ 

جره به پارسی گره گویند، شهرکی کوچک است و هواء آن گرمسیر است و آب آن » نویسد:ابن بلخی در مورد جره می

ت و از این شهرك جز رز، خراجی و خرما و غله هیچ از رود است که خود رود گره گویند و منبع این رود از ماصرم اس

: 1374ابن بلخی،)«نخیزد و مردم آنجا بیشتر سالح ور باشند و جامع و منبر دارد و مور جره هم از اعمال آن است

کند که دورش دو فرسنگ باشد و ره مور جره به والیت فارس یاد میها از بحیحمداهلل مستوفی در ذکر دریاچه(. 343

کند و در مسیر این حوقل سرچشمه رود جرشیق را ماصرم معرفی می( ابن240: 1362و صید بسیار است)مستوفی،در ا

: 1366برد)ابن حوقل،می، روستای جره و دادین و در نهایت رود اخشین ناماز روستای مشجان ، پل سنگی سبوك رود

احی مشجان، جره و دادین ذکر مسیر آن را نو(. منابع سده چهارم سرچشمه رود جرشیق را در ناحیه ماصرم و 45

نهر جره از ماصرم برخیزد و نخست مسجان را آب دهد و برود و جره و نواحی آن را »(. 657: 1381اند )میری،کرده

آب »(. 362: 1374خی، ابن بل)«آب دهد و بعضی از روستای غندجان، پس با نهر بشاپور آمیخته شود و در دریا افتد

 در دریا ریزد، ،اپور آمیختهخیزد و مسنجان و جره و بعضی والیت غندجان را آب دهد و با نهر شبر می جره از ماصرم

رود شور دالکی که از نویسد: (. مظفریان در مورد این رود می225: 1362، مستوفی)«طولش نوزده فرسنگ باشد

ناحیه به رودخانه  در اینسازد )مشروب میه سرخی در تنگ شیب سر چشمه گرفته، دهستان گره را ارتفاعات کوهمر

(. 32: 1373مظفریان، )ریزدبه نام رود حله به دریای فارس می، انه شاپور( و پس از پیوستن به رودخجره معروف است

منطقه تنگ شیب که مظفریان به عنوان سرچشمه این رود معرفی کرده است در واقع محل تالقی آب دو سرچشمه 

تای مورجان های کهمره، محلی که هم اکنون روسهای آن از منطقه مورجان کوهیکی از سرچشمهاین رودخانه است، 

فصول بارانی  نزدیکی این روستا و در مسیر رودخانه، قسمِت پستی وجود دارد که در گیرد. درقرار دارد سر چشمه می

اما  اندلخی و مستوفی از آن یاد کردهن بباشد که اب «بحیره مور جره»شاید مورجان همان گردد. تبدیل به دریاچه می

های کهمره سرچشمه طور که در منابع اسالمی نیز ذکر شده است از منطقه ماصرم در کوهسرچشمه اصلی همان

از جره گذشته و پس از آن رود اخشین به آن پیوسته و به راه  مسجان(و بعد از گذشتن از روستای مسقان)گیرد می

 دهد.ازجان فعلی ادامه میوج یا برخود به سمت ت

 نویسان اسالمیو محصوالت غندجان در آثار جغرافیتولیدات .3

حوقل و اند. اصطخری، ابننیز اشاره کردهنویسان اسالمی در آثار خود به تولیدات و محصوالت شهر غندجان جغرافی

به و از غندجان کی قص..»کنند: های غندجان را گلیم، پرده، مخده)پشتی( و منسوجات معرفی میابن بلخی ساخته

(. از دشت بارین 134: 1340اصطخری،)«های نیکو خیزد و سلطان را آنجا کارگاهستها و بردهدشت وارین باشد بساط

شود و مقدار فراوانی های ارمینیه تهیه مینظیر ساخته واقع در غندجان گلیم و پرده و انواع مخده )مقاعد( و مانند آن

گلیم و پرده و انواع مخده در غندجان کرسی دشت بارین، (. 66: 1366)ابن حوقل،برندنقاط دنیا می سایرها را به از آن
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(. ابن 456:  1374شد)ابن بلخیپادشاه برای مصرف سلطان درست می دوزی شده با طغرایو طرازهای قالب

-834القلوب و حافظ ابرو)کتاب نزههدر .ق( ه 680-750نامه، حمداهلل مستوفی)ه.ق( در کتاب فارس 5-6بلخی)قرون 

کند: غله آنجا ابرو، تولیدات این شهر را کفش و محصوالت بافته شده معرفی می حافظ .ق( در کتاب جغرافیایه 760

: 1374)ابن بلخی، « جواله بسیار بودگر و هل فضل از آنجا بسیار خیزد و کفشبخس باشد و جامع و منبر دارد و ا

و غله (. »154: 1362 ،مستوفی)«اندباشند و از آنجا اهل فضل برخاستهآنجا بیشتر کفشگر و جواله و مردم »....(. 343

(. عالوه بر مصنوعاتی که ذکر شد استخری از 133: 1375ابرو،)«و کفشگر و جوالهه بسیار باشدآنجا هم دیمه کارند 

کند و آب آن ای هست که امراض را درمان میمهبرد. در این روستا چشمی روستایی به نام ماء نوح در دشت بارین نام

 شود.  به خراسان و چین صادر می

 منابع آب غندجان در آثار جغرافی نویسان اسالمی.4

و روستاهای این مناطق  منابع آب شهر غندجان و دشت باریناستخری، مقدسی، یاقوت حموی، مستوفی و حافظ ابرو، 

کند و ای در یکی از روستاهای دشت بارین اشاره میکنند. استخری به چشمهرا چشمه، چاه و رودخانه معرفی می

ها علت درد چشم را و علت آنجا چشمه آب هست. کیدهی هست آن را ماء نوح خوانند.  به دشت وارین»نویسد: می

رابطه با منابع  مقدسی نیز در(. 133: 1340اصطخری،)«آن آب ببرنداز حدود چین، خراسان آیند و از  و را سود دارد

، آبگرم معدنی و دارای ابن منابعرسد دهد به نظر میبرد که با توجه به توصیفاتی که ارائه میآب از نهرهایی نام می

 (5)تصویر .گوگرد است که هم اکنون نیز در روستای نوجین و منطقه برگ شیرین در این محوطه جاری است

 

 .(google earth . )مأخذ: نزدیکی سرمشهدگرم نوجین در های آبچشمه: 5ویرتص
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 علیرضا ابوالحرار، محمدرضا  سعیدی، رضا شعبانی صمغ آبادی

 ای ازو هرگاه پرنده د و کس نتواند که بدان نزدیک شودآین دو کوه هست که از آن دود بر میدر غندجان نهری میا

و نهر و باغستان دارد و نه آئین، از آبی باریک  شهریست که نه روستا»دشت بارین: آن بگذرد و بسوزد و در آن افتد. 

-ها میای هست که از آن شفای بیماریارین چشمهدر دشت ب(. 643: 1361مقدسی،)«آشامندمی

، چشمه و ه.ق( 760-834)و حافظ ابرو .ق( ه680-750)، حمداهلل مستوفی(. ابن بلخی667: 1361هند)مقدسی،خوا

کوچک است و هیچ  هوای آن گرم سیر و آب چاه شور و یک چشمه... .» کنند:چاه را منابع آب غندجان معرفی می

وچک دارد و آب چاهش شور و یک چشمه ک»(. 343: 1374ابن بلخی، )«دیگر ندارد و غله آنجا بخس باشد آب

هوای آن گرمسیر است و آب چاه »گوید: ه.ق( در این باره می760-834(. حافظ ابرو)154: 1362مستوفی )«باشد...

(. مستوفی افزون بر چشمه و چاه، 133: 1375ابرو،حافظ )«مه کوچک است و هیچ آب دیگر نداردو یک چش شور باشد

بحدود غندیجان جای قلعه دم زوان، » برد:منابع آب مورد استفاده غندجان نام می عنوان یکی دیگر ازانبار نیز بهاز آب

روستاهای بلخی و حافظ ابرو برخی از (. ابن160: 1362)مستوفی،4«محکم است و هوایش گرمسیرست و آبش از مصانع

نهر جره از ماصرم برخیزد و نخست مسجان را »کند: غندجان را خارج از دشت بارین و در حاشیه رود جره معرفی می

شاپور آمیخته شود و در دریا پس با نهر ب ،غندجان آب دهد و برود و جره و نواحی آن را آب دهد و بعضی روستاء

نهر جره از ماصرم برخیزد و نخست مستجان » نویسد:متنی مشابه می(. حافظ ابرو نیز با 362: 1374ابن بلخی،)«افتد

حافظ )«شاوور آمیخته شود و در دریا افتدرا آب دهد و برود و جره را آب دهد و بعضی از روستای غندجان را پس با نهر ب

ی برای آن حموی در کتاب مشترك، آب این منطقه را نامرغوب معرفی کرده است و منبع مشخص(. 141: 1375ابرو،

های فارس است آن را روستایی است که درخت و نهر و آب ندارد و آب آشامیدن دشت بارین از شهر»ذکر نکرده است: 

 کند:البلدان نیز به این موضوع اشاره میوی در معجم(. 86: 1362حموی،)«های پست)ناگوار( استردم آن از آبم

دارد که نه رودخانه دارد و نه باغی. آب آشامیدنی بدی دشت بارین شهری از کارگزاری فارس که روستایی »

 (.2/382: 1380حموی،«)دارد

 های ارتباطی سرمشهد )غندجان( در متون اسالمی.راه5

کنند و مسیر معرفی شده ای نمیبازرگانی فارس، به غندجان اشاره های ارتباطی وحوقل در توصیف راهاستخری و ابن

رسد. به گناوه می زند و پس از پشت سر گذاشتن توجبارین و شهر غندجان را دور می شتاز شیراز به خلیج فارس، د

ذکر راه شیراز تا جنابه: از شیراز تا خان شیر بر رود سکان شش » نویسد:در مورد مسیر شیراز تا گناوه می استخری

و  تیره تا کازرون شش فرسنگسنگ، از و از دشت ارژن تا تیره چهار فر ، از خان تا دشت ارژن چهار فرسنگفرسنگ

چهار فرسنگ، چهار فرسنگ، و از سر گیوه تا توج، شهری است، از کازرون تا دزبز چهار فرسنگ، و از دزبز تا سرعقبه 

اه میحوقل در مورد این ر(. ابن114: 1340اصطخری،«)جمله چهل و چهار فرسنگ و از توج تا جنابه دوازده فرسنگ.

، شش فرسخ و از آنجا تا شیر که بر رود سکان استچنین است: از شیراز به خان )گناوه(ابهراه شیراز به جن»نویسد: 

                                                           
 .آب انبار 4
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دشت ارژن چهار فرسخ و از آنجا تا قریه تیره چهار فرسخ و از آنجا تا شهر کازرون شش فرسخ و از آنجا تا قریه خان

 12فرسخ و از آنجا تا جنابه چهار فرسخ و از آنجا تا توج چهار  (عقبهالخ و از آنجا تا خان سر عقبه )راسدریز چهار فرس

ابن بلخی و ابرو بر خالف استخری و ابن  (.53: 1366ابن حوقل،)«فرسخ استچهل و چهار  همه راه مجموعاا  .فرسخ

کند و به غندجان کنند، این مسیر پس از دشت ارژن به سمت جره ادامه پیدا میحوقل مسیر دیگری معرفی می

 (6)تصویر .رسدیم

 

 (miri,2012: 131): موقعیت غندجان  و مسیرهای ارتباطی استان فارس فرهنگی با توجه به منابع اسالمی6تصویر

هفت  از شیراز تا اعمال سیف سی و نه فرسنگ: منزل اول: ماصرم،»نویسد: های فارس میبلخی در ذکر مسافتابن 

، فرسنگ، منزل سوم جره سه فرسنگ، منزل چهارم: غندجان چهار فرسنگفرسنگ، منزل دوم: رودبال ستجان، شش 

و از شیراز تا  فرسنگ. منزل هفتم: سیف هفت فرسنگشش  منزل پنجم روالذیوان، شش فرسنگ، منزل ششم: توج،

نجیرم شصت و پنج فرسنگ: چهار منزل تا غندجان هم بدین راه کی یاد کرده آمد، بیست فرسنگ، منزل پنجم: 

ان، هفت فرسنگ، منزل ششم بوشکانات، پنج فرسنگ، منزل هفتم دیه شنانا، ده فرسنگ، منزل هشتم ماندستان بوشتک

 (.385: 1374ابن بلخی،)«هشت فرسنگ، منزل نهم: آخر ماندستان، هفت فرسنگ، منزل دهم نجیرم، هشت فرسنگ
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 علیرضا ابوالحرار، محمدرضا  سعیدی، رضا شعبانی صمغ آبادی

ل چهارم به نام غندیجان اشاره های آن در منزمنزلگاه ابرو در مورد راه ارتباطی شیراز به اعمال سیف و نجیرم وحافظ 

منزل دوم رودبال سنجان شش  منزل اول ماصرم هفت فرسنگ. از شیراز تا اعمال سیف سی و نه فرسنگ:»کند: می

منزل پنجم ذوالریوان شش فرسنگ منزل  منزل چهارم غندجان چهار فرسنگ. فرسنگ.منزل سیم جره سه فرسنگ.

منزل اول  از شیراز تا نجیرم شصت و پنج فرسنگ است:«. »فتم نجیرم هشت فرسنگمنزل ه ششم برج شش فرسنگ.

منزی سیم  ،منزل دوم بوشکان هفت فرسنگ رسنگ،اند چهار منزل بیست فندجان هم بر این راه که یاد کردهتا غ

آخر  بوشکانات پنج فرسنگ .منزل چهارم دیه شنابا ده فرسنگ،منزل پنجم ماندستان هشت فرسنگ.منزل ششم

. اصطخری و ابن حوقل در (158: 1375ابرو،حافظ ) «گ.منزل هفتم نجیرم هشت فرسنگ استماندستان هفت فرسن

فرسنگ است و این مسیر  44اند که طول آن در مجموع نابه تنها یک مسیر را معرفی کردههای شیراز به جذکر مسافت

افظ ابرو رسد. ابن بلخی و حکمارج و توج به جنابه می ،گذرد و پس از پشت سر گذاشتن خشتز کازرون  و دریس میا

م است مسیر به سمت جنوب ادامه فرسنگ است و بعد از ماصرم که منزل دو 39کنند که مسیر دیگری را معرفی می

و پس از آن با طی کردن مسیر کوتاهی رسد می یابد و بعد از پشت سر گذاشتن یک منزل )شش فرسنگ( به جرهمی

 ،این مرز را رودخانه جره )جرشیق( رسیممیخوره بین دو کوره شاپورخوره و اردشیرین قسمت آن یعنی مرز تربه مهم

. پلی سنگی که به آن پل شکسته کندقسمت به شور معروف است ترسیم می توج در متون تاریخی یا دالکی که در این

ه خلیج فارس جره به دشت بارین و در ادامه بکه تنها مسیر ارتباطی روی این رودخانه ساخته شده است  گویند بر

ست اما های تراش نخورده و مالط گچ ساخته شده است و به ظاهر متعلق به دوران اسالمی ااست. این پل با سنگ

 .اندا مالت ساروج به هم متصل شدههای منظم و تراش خورده است که بهای پل از سنگدهنده پایههای تشکیلسنگ

در جنوب دشت  متر است. 19خانه در حدود قسمت با قیمانده پل از کف رودریخته است. و ارتفاع  تاج این پل فرو

واقع شده است. در  راه شهر فراشبند در استان فارس به اهرم در استان بوشهر منطقه بوشکانسرمشهد و در نیمه

داد ان تا شمال نجیرم امتهای ابن بلخی و ابرو ابن منطقه در نیمه راه غندجان و صحرای ماندستتوصیف

 (.281: 1377)لسترنج،داشت

 گیرینتیجه

نویس اسالمی در آثار خود از شهر غندیجان و دشت جغرافینفر از جام شده در این پژوهش، ده با توجه به مطالعات ان

های منزلگاه اند و با توصیفاتی که از این محل در خصوص حدود شهر، منابع آب و فاصله این شهر تابارین نام برده

ق(، ابن فقیه ه. 300-211) خردادبهابناطراف آن به میان آمده است با مکان فعلی محوطۀ سرمشهد مطابقت دارد. 

(، غندجان و دشت بارین را ه.ق 834-763ه.ق( و ابرو ) 750-806(، مستوفی )ه.ق 498بلخی )، ابنق(ه. 330– 255)

 367حوقل)(، ابنه.ق 340ه.ق(، استخری )310-224که طبری )در صورتی اند.ی از کوره شاپور خوره معرفی کردهقسمت

( 1. )جدولاندق( آن را یکی از مناطقِ کوره اردشیر خوره نام برده.ه 626-574ق( و حموی )ه. 334ه ق(، مقدسی )

های مختلف باشد که با های فارس در دورهمرز بودن این دو کوره و مرزهای شکننده کورهبه دلیل همتواند میاین امر 
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کرده است و دلیل دیگر ممکن است در ارتباط با مسیر نجیرم به شیراز و استفاده تغییر حاکمان محلی، تغییر می

متناوب از دو مسیر مجزا، نخست جادۀ کازرون و دیگری مسیر شیراز به بندر نجیرم باشد. برای نخستین بار استخری 

خردادبه و ابن فقیه تنها نار دشت بارین اشاره کرده است، قبل از آن طبری، ابندر سده چهارم به شهر غندجان در ک

های راه در معرفینویسان اسالمی یک از جغرافیبلخی هیچتا پیش از ابناند. بردهاز دشت بارین در این منطقه نام

دلیل تغییر مسیرهای تجاری در ه ب کنند. این امر ممکن استای نمیارتباطی و بازرگانی فارس، به شهر غندجان اشاره

حوقل در سده چهارم به در این زمان باشد. اصطخری و ابن های پنجم و ششم هجری قمری و اهمیت غندجانسده

اند، اما از های بازرگانی است، اشاره کردهصدور کاالهای تجاری از این شهر به دیگر نقاط دنیا که مستلزم آن وجود راه

حافظ ابرو نیز از این مسیر تجاری و شهر بلخی، ی به میان نیامده است. پس از ابنهای آن صحبتاهمسیر تردد و منزلگ

نامه است و تنها در ذکر مسیر اعمال سیف و مسافت آخرین های او مشابه با متن  فارسبرد، نوشتهغندجان نام می

ده و مسافت بین ماندستان تا نجیرم را هشت برداری شده و منزل هفتم را، نجیرم معرفی کرمنزل دچار اشتباه نسخه

نویس اسالمی که در آثار جغرافی انبار و رودخانه منابع آب غندجان استفرسنگ توصیف کرده است. چشمه، چاه، آب

در روستای نوجین در نزدیکی روستای  های آب گرم معدنی نوجیندر بازدید منطقه چشمهها اشاره شده است. به آن

بلخی و مستوفی در توصیف . ابنگیرد( مشاهده شد که امروزه نیز مورد استفاده درمانی قرار میسرمشهد)غندجان

در مشاهدات میدانی، نمایند. اشاره می «دم زوان»یا  «رم روان»قلعه ای محکم و استوار به نام شهرغندجان به قلعه

نویسان با مطالعه آثار جغرافی قلعه همخوانی دارد. شده که با توصیفات ایننام قلعه تیر در این منطقه واقع به ایقلعه

ه.ق( و حافظ ابرو  740های مستوفی)رسد که نوشتهیاسالمی در مورد شهر غندجان و مقایسۀ این آثار چنین به نظر م

نویس فینامه ابن بلخی است و از مشاهدات فردی این دو جغرایاری موارد برگرفته از کتاب فارسق( در بسه. 833)

شناسی بدست آمده در شهر سر مشهد، آخرین دوره استقراری را اواخر قرن ششم هجری بوده است. شواهد باستانن

که در ، چرانویس به شهر غندجان استکند. همین امر دلیل دیگری بر عدم مراجعه این دو جغرافیقمری معرفی می

هر غندجان خالی از سکنه بوده برو نگاشته شده، شالقلوب و جغرافیای او نهم هجری قمری، زمانی که نزهه قرن هشتم

 است.
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 علیرضا ابوالحرار، محمدرضا  سعیدی، رضا شعبانی صمغ آبادی

 

 : شهر غندجان و دشت بارین در آثار جغرافی نویسان اسالمی)نگارنده(.1جدول 

 

 

 منابع:

الدین عبداهلل خوافی. تحقیق صادق سجادی، تهران: انتشارات میراث (. جغرافیای حافظ ابرو. شهاب 1375ابرو، حافظ. )

 مکتوب.

نامه کارشناسی ارشد در رشته  اسی شهر سر مشهد. پایانشن(. بررسی سیستماتیک باستان 1385ابراهیمی، سعید. )

 شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز.باستان 

 بین همایش  (. بازنگری کاربری تل خندق سرمشهد. خالصه مقاالت دومین1387ابواالحرار، علیرضا؛ ابراهیمی، سعید. )

 .آسیا جنوب شناسی باستان انجمن المللی

  (. فارسنامه. مصحح لسترنج و نیکلسن، توضیح و تحشیه از منصور رستگار فسایی، شیراز: بنیاد فارس1329)ابن بلخی. 

 شناسی.

صور (. فارس1374ابن بلخی. ) شیه از دکتر من صحیح و تح سون. ت سترنج و نیکل صحح ل ساس متن م نامه ابن بلخی، برا

 رستگار فسایی. شیراز: بنیاد فارس شناسی.

 .امیرکبیر: تهران دوم، چاپ شعار، جعفر ترجمۀ .(. صوراالرض1366ابن حوقل، ابوالقاسم محمد بن علی. )

 غندجان و دشت بارین در آثار جغرافی نویسان اسالمی

  نام تاریخ نام کتاب موضوع منبع

 1 ابن خردادبه ه ق 300-211 المسالک و الممالک روستاهای آن و دشت بارینمعرفی کوره شاپور و  45م: 1889ابن خردادبه،

 2 محمد بن جریر طبری ه ق310-224 تاریخ طبری معرفی اردشیر خوره و روستای ابروان در دشت بارین 510: 1،جلد1386طبری،

 3 فقیه همدانیابن   ه ق 330–255 البلدان معرفی کوره شاپورو روستاهای آن 410ق: 1416ابن الفقیه،

-113-132-133-134: 1340اصطخری،

100-99 

 4 اصطخری ه ق 340 مسالک و الممالک معرفی اردشیر خوره و دشت وارین و غندجان در آن منطقه

 5 ابن حوقل ه ق 367 المسالک والممالک معرفی اردشیر خوره و غندجان و دشت بارین و محصوالت آن 37: 1366ابن حوقل،

 6 شمس الدین مقدسی ه ق 334 احسن التقاسیم معرفی اردشیر خوره و توصیف دشت بارین و غندجان 631-643-663-667: 1361مقدسی،

-343-362-375-456: 1374ابن بلخی ،

342-341 

 7 ابن بلخی ه ق 498 فارس نامه معرفی کوره شاپور و توصیف دشت بارین و غندجان 

 1ج:184-183: 1380حموی،

 2ج:383: 1380حموی،

معرفی کوره اردشیر خوره و توصیف دشت بارین و جنگی که در این 

 دشت روی داده است

 معجم البلدان

 المشترك

 8 یاقوت حموی ه ق 574-626

 9 حمداله مستوفی ه ق 750-680 نزهت القلوب معرفی کوره شاپور ، دشت بارین و غندجان 154-160: 1362مستوفی 

 10 حافظ ابرو ه ق 834-763 جغرافیای ابرو شاپور و دشت بارین،محصوالت و منابع آب آنمعرفی کوره  133-141: 1375ابرو،
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ــم عبیداهلل بن عبداهلل. ) ــالک و الممالک1370ابن خردادبه، ابوالقاس ــین قره چانلو، تهران: علمی و  .(. المس ترجمۀ حس

 فرهنگی.

 به اهتمام ایرج افشار، تهران: علمی و فرهنگی. (. مسالک و ممالک.1340ق ابراهیم. )ااصطخری، ابواسح

سح ستخری، ابو ا ستری. به اهتمام ایرج 1379ق ابراهیم. )اا سعد ابن عبداهلل ت سالک و ممالک. برگردان: محمد بن ا (. م

 افشار، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

 اصفهان: دانشگاه اصفهان.ای بر جغرافیای تاریخی ایران، (. مقدمه 1378بیگ محمدی، حسن. )

 (. استحکامات دفاعی در ایران دورۀ اسالمی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.1376پازوکی طرودی، ناصر. )

ــکایا، نینا. ) ــانیان، ترجمۀ عنایت1367پیگولوس ــاس ــهرهای ایران در روزگار پارتیان و س ــا، تهران: علمی و (. ش اهلل رض

 فرهنگی.

 .30  ،15 سانی، باستانشناسی و تاریخ ، ش(. قبور و آیین تدفین در دوره سا1372ترومپلمن، لئو. )

 (. معماری، شهرسازی و شهر نشینی ایران در گذر زمان. تهران: یساولی.1363تقوی نژاد دیلمی، محمدرضا. )

کارشناسی ارشد در نامه شناسی، پایان (.جغرافیای تاریخی شهرهای ساسانی بر بنیاد باستان1389جامه بزرگ، عباس. )

 شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان.رشته باستان

(. کاریز)قنات(دســتاورد دانش و فرهنگ بومی زیســتگاه های کرانه های کویر، و نظام های 1385جمعه پور، محمود. )

صلنامه علوم اجتماعی، شان(، ف سته به آن در ایران و بهره برداری پایدار از آن)نمونه قنات های کا -64،  33شماره  واب

27. 

ــیراز 1378جواهری، پرهام. ) ــتان فارس. ش ــناســی اس ــتان ش (. چاره آب در تاریخ فارس. جلد یکم، گروه مطالعات باس

 :گنجینه ملی آب ایران وزارت نیرو.

ضا. ) سروزاده، علیر سی به راهنمایی علی اکبر 1377خ شنا ستان  شد با سی ار شنا سانی، )پایان نامه کار سا شهرهای   .)

 از(، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه باستان شناسی.سرفر

 مبانی جغرافیای شهری، تهران: دانشگاه پیام نور. .(1384شکویی، حسین و کاظمی، موسی. )

 .1 شناسی ایران، شماره های موسوم به تل خندق در قلمرو فارس باستان، باستان(. معرفی سازه 1387قاسمی، پارسا. )

باالده کازرون، فارس: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی -شناسی بخش جره(. بررسی باستان1389قاسمی، پارسا. )

 و گردشگری استان فارس.

ضایی، عزیز اهلل. ) ضا و ر سا؛ گیزلن، ریکا؛ نوروزی، ر سمی، پار شاپور با 1395قا سانی بی سا ستان  سیمات ا سی تق (. برر

شف تعدادی نام جای جدید  سیف آبادک ستانکازرون، پژوهش -از گل مهره ای محوطه تل قلعه  سی ایران،  های با شنا

 .91-102، 14تهران، شماره 

سفالینه 1385رجایی، مهدی. ) شمند  سی رو شرقی(، پایان نامه (. برر شاپور)یک چهارم جنوب  شهر بی سطحی  های 

 د تهران مرکز.شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحکارشناسی ارشد در رشته باستان

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ: تهران  (. شهرهای ایران، جلد دوم،1366کیانی، محمد یوسف. )

 ، ترجمه اصغر کریمی. تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی )پژوهشکده(.1(. بیشاپور، جلد 1379گیرشمن، رومن. )
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 علیرضا ابوالحرار، محمدرضا  سعیدی، رضا شعبانی صمغ آبادی

نامه منظر تاریخ و باســتان شــناســی، پژوهش (. بررســی و نقد کتاب شــهرهای ســاســانی از1396لباف خانکی، میثم. )

 . 67-80، 4انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شمارۀ 

 .ملی آثار انجمن انتشارات: تهران پارس، اقلیم  (.1343مصطفوی، محمدتقی. )

ـف. ) ـ ـدزاده، یوس ـ ـفال.(. باستان 1370مجی ـ ـی و س ـ ـماره دوم،  شناس ـ ـخ، ش ـ ـی و تاری ـ ـه باستان شناس ـ مجل

 .7-14،  10شــماره پیاپــی 

صطفوی، محمد تقی. ) ستان1343م صدری، جلد اول، تهران: انجمن  (. مجموعه مقاالت با شش مهدی  سی، به کو شنا

 آثار و مفاخر فرهنگی.

 .35-42، 10ش، شماره (. قالب گیری از کتیبه سرمشهد، آموزش و پرور1329مصطفوی، محمد تقی. )

سیم فی معرفۀ(. أحسن 1361مقدسی، ابوعبداهلل محمد بن احمد. ) شرکت التقا االقالیم. ترجمۀ علینقی منزوی، تهران: 

 مولفان و مترجمان ایران.

 (. کارنامه اردشیر بابکان. تهران: دنیای کتاب.1369مشکور، محمد جواد. )

سول. ) سید ر سوی حاجی،  سته 1374مو شی در نقش برج شته (. پژوه شد ر سی ار شنا سانی، پایان نامه کار سا های 

 باستان شناسی، دانشکاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی.

های باستان  های نخستین و میانی اسالمی. پژوهشیابی ریو اردشیر ساسانی و ریشهر سده(. مکان1395میری، نگین. )

 .161-171، 10سی ایران، شماره شنا

سام الدین. ) صالحی کاخکی، احمد و احمدی، ح صر؛  سایی 1393نوروززاده چگینی، نا شنا سی و  شهر، )برر (. از کاخ تا 

سالمی(، پژوهش شیوه سانی و ا سا شیر خوره)گور( در دوران  سی ایران، تهران،  های انتقال آب ارد شنا ستان  های با

 .153-172، 7شماره 

فیروز آباد )اردشیر خره( در دوره  -(. شناسایی و معرفی مسیر باستانی بیشاپور1395الدین؛ فاضل، لیال. )می، کمالنیکنا

 .1-10، 11شناسی ایران، شماره های باستان ساسانی و قرون اولیه ساسانی. پژوهش

نامه تخصصی دانش مرمت و و فصل(. اردشیر خوره، پایتخت مذهبی ساسانیان، د1393وندایی، میالد؛ تاج بخش، رویا. )

 .1-17میراث فرهنگی،

سهوفر، یوزف. ) ستان )از 1377وی ضی ثاقب فر، تهران:  650پیش از میالد تا  550(. ایران با پس از میالد(. مترجم مرت

 انتشارات ققنوس.

ست. ) سفلد، ارن ستان1354هرت ستانی ایران بر بنیاد با صغر حکمت(. تاریخ با سی، ترجمۀ علی ا ، تهران: انجمن آثار شنا
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