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روستای سرمشهد در دهستان دادین از بخش «جره باالده» شهرستان کازرون و در  30کیلومتری غرب
شهر باالده قرار گرفته است .در این روستا یک محوطه تاریخی واقع است .محوطه تاریخی سرمشهد یکی از
بزرگترین مناطقی است که آثار دوره ساسانی تا سده  7هجری قمری در آن قابل مشاهده است .این محوطه
تاریخی در هفت کیلومتری روستای سرمشهد در دشتی هموار و در میان دو رشته کوه ،جای گرفته است.
جغرافینویسان اسالمی در آثار خود این محوطه را دشت «بارین» و «غندجان» نامیدهاند .نخستین بار،
طبری(310-224ه.ق ) دشت بارین را در«اردشیرخوره» معرفی میکند و پیشینه آن را به زمان ساسانیان
نسبت میدهد .برخی از این منابع «غندجان» را در کوره اردشیرخوره و برخی دیگر در کوره «شاپور خوره»
و وابسته به منطقه «جره» دانستهاند .این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای
و مشاهدات میدانی انجام شده است .یافتههای پژوهش ،حاکی از این است که نام غندجان و دشت بارین
در متون جغرافینویسان اسالمی و انطباق آن با محوطه تاریخی سرمشهد ،دادههای ارزشمندی در رابطه با،
پراکندگی جمعیت ،چگونگی راههای ارتباطی و بازرگانی ،مناسبات اجتماعی و مراکز صنعتی و تولیدی ،در
اختیار ما قرار میدهد .روش انتخاب شده در این پژوهش بر پایه بررسی جغرافیای تاریخی و مطالعۀ شواهد
باستانشناسی و هنری در مورد دشت بارین و غندجان و بازدید منطقهای است .با توجه به این پژوهش ،از
سده سوم تا سده نهم هجری قمری ده جغرافینویس اسالمی از شهر غندجان و دشت بارین در آثار خود نام
بردهاند و دانستنیهای فراوانی دربارۀ حدود شهر ،منابع آب و مسافت این شهر تا منزلگاههای پیرامون ارائه
میدهند .با نگرش به این توصیفات ،غندجان متون اسالمی با محوطه تاریخی سر مشهد در استان فارس
همخوانی دارد.
اهــداف پژوهــش:
.1بررسی تغییــرات در جغرافیای اداری غندجــان در قالب کورههای اردشیرخوره و شاپورخوره با مطالعۀ
منابع جغرافینویسان اسالمی.
.2بررسی محوطه تاریخی و جغرافیایی سرمشهد.
سؤاالت پژوهــش:
.1چه عللی در نامشخص بودن پیشینه تاریخی و جغرافیایی محوطه تاریخی سرمشهد نقش داشته است؟
.2چه عواملی در توسعه و گسترش شهر غندجان نقش داشته است؟

)(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
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مقدمه
یکی از ویژگیهای برجسته محیط طبیعی ایران وجود ناهمواریها متعدد در گسترۀ سرزمینی آن است که بر ساختار
جغرافیای سیاسی ایران تأثیرات متفاوتی را برجای گذاشته است .شکل ناهمواری در یک کشور و نحوه استقرار آن،
وحدت جغرافیایی آن کشور را تحت تأثیر قرار میدهد .آشکار است که حضور موانع فیزیکی همچون رشته کوهها،
دشتهای میان کوهی ،بیابانها و سایر عوامل طبیعی ،در شکلگیری و توسعه جوامع مؤثر است .مروری بر مواد
باستانشناسی و روندهای فرهنگی جنوب غرب و جنوب مرکزی ایران ،نشاندهنده اهمیت مناطق کوهستانی از دوران
پیش از تاریخ است و شواهد تاریخی ،بر اهمیت سیاسی و نظامی این دشتهای میانکوهی تأکید دارند .برای شناخت
بهترِ کانونهای جمعیتی و شهرها ،بررسی آنها بر پایه مطالعات جغرافیای تاریخی ،اهمیت ویژهای دارد .تحقیق و
بررسی جغرافیای تاریخی شهر یعنی آنچه در گذشته اتفاق افتاده و بر اساس آن شکل گرفته و توسعه یافته است.
جغرافیای تاریخی را باید به معنای بررسی جغرافیای یک منطقه با مطالعۀ منابع و اسناد دورانهای گذشته دانست .لذا
در این علم روابط مکانی انسان در قلب مقاطع زمانی در گذشته مطرح میشود تا چگونگی مسائل جغرافیایی امروز بشر
بهتر درك شود .جغرافیای تاریخی مبحث جداگانهای از جغرافیا است که از اوضاع اقتصادی ،سیاسی و جغرافیای انسانی
در طول دورههایی از تاریخ بحث مینماید .در واقع شناسنامۀ یک شهر ،منطقه و  ...است که کمک مؤثری را به ما ،در
شناسایی یک شهر یا منطقه از نظر جغرافیایی ،میکند .مطالعه در زمینۀ جغرافیای تاریخی به دلیل نمایاندن همزمان
محیط جغرافیایی و رویدادهای تاریخیِ مرتبط با آن ،از اهمیت ویژهای برخوردار است.
اولین تحقیق و بررسی بر روی آثار سرمشهد توسط باستانشناس آلمانی ارنست هرتسفلد صورت گرفته است .وی در
سال  1924برای نخستینبار کتیبه کرتیر و نقش برجسته بهرام دوم را شناسایی و معرفی کرده است(هرتسفلد:1354،
 .)168مصطفوی در کتاب اقلیم پارس محوطه باستانی سرمشهد را توصیف کرده و آن را خندیجان معرفی می-
کند(مصطفوی .)118 :1375 ،ترومپلمن این محوطه را حسینآباد مینامد و مینویسد«:حسین آباد را احتماالً مغولها
ویران کردهاند و بنا به سفالهایی که در آنجا پیدا شده به نظر میرسد که تاریخ آن پیش از قرن هفتم ه.ق (سیزدهم
میالدی) باشد»(ترومپلمن .)30 :1372 ،دونالد ویتکمب ،ویرانههای غندکان را در جنوب کازرون و در مسیر راه تاریخی
شیراز به توج معرفی میکند(ویت کمب .)1 :1979،جهانبخش ثواقب ،معتقد است که شهر غندکان تاریخی همان
سرمشهد امروزی در  84کیلومتری جنوب کازرون است(ثواقب .)192 :1385،از سال  1924میالدی تا به امروز،
محققان ،باستانشناسان و صاحبنظران در رابطه با شهر غندجان و محوطه تاریخی سرمشهد پژوهشهایی انجام
دادهاند(لسترنج 281 :1377،؛ اقلیم پارس118 :1375،؛ ترومپلمن30 :1372،؛ مصطفوی35-42 :1329،؛
ثواقب192 :1385،؛ قاسمی1386،؛ ابواالحرار ،ابراهیمی 80 :1387،قاسمی1389،؛ نیکنامی و فاضل1394،؛
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ابراهیمی:1385،

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

؛

Whitcomb,1979:64؛.) Upton,2011:19
این نوشتار با بهرهگیری از شواهد موجود به بررسی شهر غندجان ،در منابع اسالمی بهویژه آثار جغرافینویسان اسالمی
میپردازد .این آثار ،گستره زمانی میان سدههای سوم تا نهم هجری قمری را در برمیگیرد .روشن است دانستنیهای
ما در دوره اسالمی با توجه به فراوانی منابع نوشتاری در قیاس با دورههای پیشین بیشتر است .پیشینه محوطه تاریخی
سرمشهد و شهر غندجان اسالمی با استناد به بررسیهای باستانشناسی به دوره ساسانی بازمیگردد ،با این وجود
تاکنون در متون بهدستآمده از این دوره هیچ اشارهای به این محوطه نشده و یا نامِ آن در این متون ،با غندجان و
دشت بارین در منابع اسالمی متفاوت بوده است .این پژوهش بر پایه مطالعۀ جغرافیای تاریخی و بررسی آثار جغرافی-
نویسان اسالمی و بازدید منطقهای انجام شده و با استفاده از روش تطبیقی ،دادههای جمعآوریشده ،مورد بررسی و
واکاوی قرار میگیرد.
.1موقعیت جغرافیایی محوطهی تاریخی سرمشهد(غندجان) و دشت بارین
روستای سرمشهد در جنوب غربی استان فارس در دهستان دادین از بخش جره باالده شهرستان کازرون (در فاصله
 75کیلومتری جنوب شهر کازرون) و در  30کیلومتری غرب شهر باالده مرکز بخش جره و باالده واقع گردیده است.
محوطه شهر تاریخی سرمشهد با گستره نزدیک به  600هکتار ،در  4کیلومتری روستای سرمشهد امروزی ،در کنار
روستای تل سامان به عرض جغرافیایی  29.15.8و طول  51.43.54مترو بلندی  874متر از تراز آبهای آزاد واقعشده
است (وندایی()17 :1393،تصویر.)1

تصویر :1نقشه توپوگرافی ایران و موقعیت استان فارس و روستای سرمشهد
()httpsupload.wikimedia.orgwikipediacommons88bIran_relief_location_light_map.jpg
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محوطه باستانی سرمشهد در یک دشت هموار و پهناور در میان دو رشتهکوه قرار دارد .در شرق این محوطه کوهستان
گچدار بلوط با  900متر بلندی و در غرب آن نیز کوه سَلبَک (سروك) با  1500متر بلندا ،قرار گرفته است .کوههای
این منطقه از جنس آهکی و رسوبی است(ابراهیمی .)12: 1385،تصویر شماره ،2روایتگر بخشی از پیشینه تاریخی
این منطقه و انتساب آن به دوره ساسانی میباشد.

تصویر :2نقش برجسته دوره ساسانی .در منطقه سرمشهد فارس( .منبع :نگارنده)
نخستینبار در آثار مورخان و جغرافینویسان اسالمی ،محمد بن جریر طبری (310-224ه ق) به دشت بارین اشاره
کرده است(طبـری .)625: 1386 ،طبری به نام شهر «ابرووان» بهعنوان یک شهر در نزدیکی اردشیر خوره اشاره کرده
است و به گفته وی ،در زمان سلطنت شاپور دوم در اوایل قرن چهارم میالدی ،قبایل عرب از کرانههای غربی خلیج
فارس عبور کرده و به این منطقه حمله کردند .همچنین در جایی دیگر مینویسد« :ابرووان ،روستایی در دشت بارین
نامیده میشود که در اردشیر خوره قرار گرفته و محل تولد مهر نرسه وزیر شاهان ساسانی ،بهرام پنجم ،یزدگرد اول و
یزدگرد دوم ،است») .(miri,2012:46ابن خردادبه ( 300-211ه ق) در کتاب المسالک و الممالک از دشت بارین به
عنوان یکی از روستاهای کوره شاپور نام میبرد(ابنخردادبه .)45 :1370،ابنفقیه( 290هجری قمری) نیز همانند
ابنخردادبه دشت بارین را از روستاهای کوره شاپور معرفی میکند(ابنالفقیه .)410 :1416،اصطخری در توصیف کوره
اردشیرخره از مناطقی نام میبرد که مسجد جامع (منبر) ندارند و در این بین به غندجان نیز اشاره می-
کند(اصطخری .)100 :1340،تصویر شماره ،3موقعیت غندجان را در فارس ترسیم کرده است.
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تصویر :3موقعیت جغرافیایی کورههای ساسانی فارس و شهر غندجان )(miri,2012:127

اصطخری (قرن4ه.ق) در معرفی نواحی اردشیرخوره از" .....نجیرم ،جم ،دشت وارین و غندجان" نام می-
برد(اصطخری .)99 :1340،وی در وصف شهرهای پارس مینویسد« :و بزرگتر شهری در پارس شیراز است و از آن
پس به قیاس پسا ،سیراف ،ارغان ،توج ،سابور ،اصطخر ،کثه ،دارابجرد ،جور ،جنابه ،نوبندجان ،غندجان درجه درجه بر
یکدیگر زیادتی دارند» (اصطخری .)113 :1340،در ادامه در توصیف روستاهای دشت وارین از دو دِه و یک قصبه نام
میبرد(همان .)132 :ابنحوقل( 320-367ه.ق) در ذکر شهرهای اردشیرخوره به غندجان اشاره کرده و دشت بارین را
از روستاهای تابع غندجان معرفی میکند(ابنحوقل .)37 :1366،وی نواحی منطقه گرمسیر فارس را نام میبرد که
دشت بارین نیز در این فهرست قرار میگیرد(همان .)55 :مقدسی( 336-380ه.ق) مانند ابن حوقل غندجان را یکی از
شهرهای اردشیرخوره میداند و آنجا را منطقهای کم آب ،بد آب و هوا و بدون باغ و درخت توصیف می-
کند(مقدسی .)631-643-667 :1361،ابنبلخی (قرون  5-6ه.ق) کوره شاپورخوره را به شاپور پسر بابک منسوب
دانسته و غندجان را در این کوره معرفی کرده است .ابن بلخی به قلعهای به نام رم روان در نزدیکی غندجان اشاره
میکند و معتقد است آب آشامیدنی این منطقه از آب انبار تأمین میشود(ابنبلخی.)341-342-343-375 :1374،
یاقوت حموی( 574-626ه.ق) در کتاب معجمالبلدان در مورد اردشیرخوره مینویسد« :اردشیر خوره نامی مرکب است
به معنی فره اردشیر .اردشیرشاهی از شاهان فارس و این جایگاه از مهمترین خوره های فارس است که شیراز ،گور،
خبر ،میمند ،سیمگان ،برجان ،خوار ،سیراف ،کامفیروز ،کازرون و جز آن از شهرهای بزرگ فارس در آنست .بشاری
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گوید :اردشیرخوره ،خورهای کهن است که نمرود پسر کنعان آن را بنیان نهاد ،سپس سیراف پسر فارس آن را بازسازی
کرد .بیشتر آن در کنار دریا و سخت گرمسیر و پر میوه است .قصبه آن سیراف است .از شهرهای آن گور ،میمند ،نایین،
سیمگان ،خبر(خپر) خوزستان ،غندجان ،کران ،شمیران ،زیرباذ ،نجیرم است .استخری گوید :اردشیرخوره در بزرگی
پس از خوره استخر و مرکز آن گور است .خوره فناخره خود بخشی از این خوره به شمار میرود .در اردشیرخره
شهرهایی بزرگتر از گور نیز هست ،مانند شیراز و سیراف و از آن رو گور مرکز اردشیر خره شد که از ساختههای
اردشیر و پایتخت او بود شیراز هر چند اکنون قصبه فارس و مرکز دیوانها و فرمانداری است ولی شهری است که پس
از اسالم ساخته شد»(حموی .)184-183/1 :1380،حموی از غندیجان تنها به عنوان شهری در کوره اردشیرخوره نام
میبرد و در توصیف دشت بارین مینویسد« :دشت بارین شهری از کارگزاری فارس است که روستایی دارد که نه
رودخانه دارد و نه باغی .آب آشامیدنی بدی دارد»(حموی .)383/2 :1380،او از قول مقدسی ،محل وقوع جنگ ازارقه
خوارج با مهلب را در این دشت میداند؛ حموی در کتاب مشترك نیز این موارد را تکرار میکند(1حموی.)86 :1362،
حمداهلل مستوفی( 680-750ه.ق) در کتاب نزههالقلوب همانند ابنبلخی غندجان را از شهرهای کوره شاپورخوره معرفی
میکند و به توصیف این شهر میپردازد .مستوفی غندجان را شهری کوچک ،کمآب و فاقد محصوالت زراعی و دارای
قلعهای مستحکم معرفی میکند(2مستوفی .)160-154 :1362،حافظ ابرو از جغرافینویسان سدۀ  8و  9در کتاب
جغرافیای ابرو غندجان را از توابع کازرون و در کورت شاپور خره معرفی کرده و به وجه تسمیه شاپور خوره و نسبت
آن به شاپور پسر اردشیر ساسانی میپردازد(3حافظ ابرو133 :1375،و141و .)129حافظ ابرو( 760-834ه.ق) در کتاب
جغرافیای ابرو در مورد این شهر مینویسد :و به پارسی دشت باری گویند شهرکی است ،هوای آن گرمسیر است و آب
چاه شور باشد و یک چشمه کوچک است و هیچ آب دیگر ندارد و غله آنجا هم دیمه کارند و کفشگر و جوالهه بسیار
باشد.و از آن موضع بعضی اهل برخاستهاند(همان .)133 :وی در ادامه در خصوص رود جره میافزاید« :از ماصرم برخیزد
و نخست مستجان را آب دهد و برود و جره را آب دهد و بعضی از روستای غندجان را پس با نهر بشاوور آمیخته شود
و در دریا افتد»(همان .)141 :مقدسی و یاقوت و جغرافینویسان قدیم دیگر نوشتهاند که دشت بارین اسم شهر و
غندجان اسم والیت است ،در حالیکه خود کلمه دشت داللت دارد که دشت بارین قاعدتاًً نباید اسم شهر باشد .در
خاور زمین بسیار معمول است که بر مهمترین شهرهای یک والیت و یا یک ایالت اسم آن والیت یا ایالت گذاردهاند و
از این لحاظ دور نیست پس از آن که اسم غندجان از استعمال افتاده دشت بارین جای آن اسم را گرفته و هم بر شهر
وهم بر والیت آن اطالق شده باشد(لسترنج)281 :1377،

 1دشت 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 گفته را بشاری آورده است و نبرد عظیم
مهلب با خوارج در این دشت روی داده است(.حموی)86 :1362،
 2غندجان در تلفظ دشت بارین گویند .شهری کوچک است و گرمسیر و یک چشمه کوچک دارد و آب چاهش شور باشد و غ له آنجا نمی باشد و مردم آنجا بیشتر کفشگر و جواله باشند و از
آنجا اهل فضل برخاسته اند(.مستوفی )154: 1362قلعه دم زوان-بحدود غندیجان جای محکم است و هوایش گرمسیرست و آبش از مصانع(2مستوفی)160 :1362،
 3کورت 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 نویسند و اصل آن بی شابور است.تخفیف بی می
کنند و شابور گویند .و بنای این شهر به قدیم تهمورث کرده بود(....ابرو.)129 :1375،
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.2رودهای پیرامون سرمشهد (غندجان) در متون اسالمی
استخری در کتاب المسالک و الممالک در ذکر رودهای فارس می نویسد« :رودهای پارس :آنچ کشتی برتابد نهر طاب،
نهر شیرین ،رود شاذکان ،رود درخید ،رود خوبذان ،رود رتین ،رود سکان ،رود جرشیق ،رود اخشین ،رود کر ،رود فرواب،
رود تیرزه .از رودهایی که استخری در فارس معرفی کرده دو رودخانه با نامهای رود اخشین و جرشیق در اطراف شهر
غندجان(سر مشهد) قرار دارد .رود اخشین از کوههای دادین خیزد چون به جنقان رسد در رود توج افتد .در جای
دیگری آورده است« :به ناحیت داذین رودی هست نهر اخشین خوانند (با) آبی خوش ،بخورند و به کشت برند .فاما
چون جامه شویند جامه سبز شود»(اصطخری  .)133 :1340،ابن حوقل نیز در این باره اورده است «دگر رود رود
اخشین است که از خالل کوه های دادین بیرون آمده و در جنقان به رود توج میپیوندد»(ابن حوقل.)45 :1366،
«اخشین از ساحل چپ(غرب) رود جره به آن میپیوندد»(لسترنج .)267 :1376 ،شوارتس رود اخشین را با رود کوچکی
که از جنوب غربی دریاچه فامور(پریشان) سرچشمه گرفته و در جهت جنوب شرقی جریان داشته و به رودخانه جره
میپیوندد ،منطبق دانسته است .این جریان از ارتفاعات جنوب غربی روستای موسوم به دادین باال و دادین پایین
سرچشمه میگیرد و با اطالعات ارائه شده در متون تاریخی هماهنگی دارد(میری .)656 :1381،با انجام بررسی میدانی
و مطالعۀ تصاویر ماهوارهای ،توصیفات شوارتس دقیقتر است و این رودخانه از دریاچه پریشان سرچشمه میگیرد و
بعد از دور زدن کوه دادین به سمت دادین حرکت کرده و با پیوستن آب چشمههای این روستا پر آب میشود و سپس
در منطقهای به نام رودبال به دالکی میپیوندد .رود دالکی در مسیر خود در مناطق مختلف اسامی متعددی دارد اما در
منابع اسالمی در قسمتهای سرچشمه جره یا جرشیق است و در نزدیکی خلیج فارس رود توج معرفی شده است.

تصویر :4بقایای پل شکسته بر روی رودخانه جره (منبع :نگارنده)
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«رود جرشیق از روستای ماسرم خیزد و به روستای مشجان در شود و به زیر پل سبوك گذرد ،پولی قدیمی است از
سنگ برآورده،و از آنجا به روستای خره اوفتد و به روستای داذین و به رود اخشین پیوندد»(اصطخری.)108 :1340،
ابن بلخی در مورد جره مینویسد« :جره به پارسی گره گویند ،شهرکی کوچک است و هواء آن گرمسیر است و آب آن
از رود است که خود رود گره گویند و منبع این رود از ماصرم است و از این شهرك جز رز ،خراجی و خرما و غله هیچ
نخیزد و مردم آنجا بیشتر سالح ور باشند و جامع و منبر دارد و مور جره هم از اعمال آن است»(ابن بلخی:1374،
 .)343حمداهلل مستوفی در ذکر دریاچهها از بحیره مور جره به والیت فارس یاد میکند که دورش دو فرسنگ باشد و
در او صید بسیار است(مستوفی )240: 1362،ابنحوقل سرچشمه رود جرشیق را ماصرم معرفی میکند و در مسیر این
رود از روستای مشجان  ،پل سنگی سبوك ،روستای جره و دادین و در نهایت رود اخشین ناممیبرد(ابن حوقل:1366،
 .)45منابع سده چهارم سرچشمه رود جرشیق را در ناحیه ماصرم و مسیر آن را نواحی مشجان ،جره و دادین ذکر
کردهاند (میری« .)657 :1381،نهر جره از ماصرم برخیزد و نخست مسجان را آب دهد و برود و جره و نواحی آن را
آب دهد و بعضی از روستای غندجان ،پس با نهر بشاپور آمیخته شود و در دریا افتد»(ابن بلخی« .)362: 1374 ،آب
جره از ماصرم بر میخیزد و مسنجان و جره و بعضی والیت غندجان را آب دهد و با نهر شاپور آمیخته ،در دریا ریزد،
طولش نوزده فرسنگ باشد»(مستوفی .)225: 1362 ،مظفریان در مورد این رود مینویسد :رود شور دالکی که از
ارتفاعات کوهمره سرخی در تنگ شیب سر چشمه گرفته ،دهستان گره را مشروب میسازد (در این ناحیه به رودخانه
جره معروف است) و پس از پیوستن به رودخانه شاپور ،به نام رود حله به دریای فارس میریزد(مظفریان.)32 :1373 ،
منطقه تنگ شیب که مظفریان به عنوان سرچشمه این رود معرفی کرده است در واقع محل تالقی آب دو سرچشمه
این رودخانه است ،یکی از سرچشمههای آن از منطقه مورجان کوههای کهمره ،محلی که هم اکنون روستای مورجان
قرار دارد سر چشمه میگیرد .در نزدیکی این روستا و در مسیر رودخانه ،قسمتِ پستی وجود دارد که در فصول بارانی
تبدیل به دریاچه میگردد .شاید مورجان همان «بحیره مور جره» باشد که ابن بلخی و مستوفی از آن یاد کردهاند اما
سرچشمه اصلی همانطور که در منابع اسالمی نیز ذکر شده است از منطقه ماصرم در کوههای کهمره سرچشمه
میگیرد و بعد از گذشتن از روستای مسقان(مسجان) از جره گذشته و پس از آن رود اخشین به آن پیوسته و به راه
خود به سمت توج یا برازجان فعلی ادامه میدهد.
.3تولیدات و محصوالت غندجان در آثار جغرافینویسان اسالمی
جغرافینویسان اسالمی در آثار خود به تولیدات و محصوالت شهر غندجان نیز اشاره کردهاند .اصطخری ،ابنحوقل و
ابن بلخی ساختههای غندجان را گلیم ،پرده ،مخده(پشتی) و منسوجات معرفی میکنند..« :و از غندجان کی قصبه
دشت وارین باشد بساطها و بردههای نیکو خیزد و سلطان را آنجا کارگاهست»(اصطخری .)134 :1340،از دشت بارین
واقع در غندجان گلیم و پرده و انواع مخده (مقاعد) و مانند آن نظیر ساختههای ارمینیه تهیه میشود و مقدار فراوانی
از آنها را به سایر نقاط دنیا میبرند(ابن حوقل .)66 :1366،در غندجان کرسی دشت بارین ،گلیم و پرده و انواع مخده
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و طرازهای قالبدوزی شده با طغرای پادشاه برای مصرف سلطان درست میشد(ابن بلخی .)456 : 1374ابن
بلخی(قرون  5-6ه.ق) در کتاب فارسنامه ،حمداهلل مستوفی( 680-750ه.ق) در کتاب نزههالقلوب و حافظ ابرو(-834
 760ه.ق) در کتاب جغرافیای حافظ ابرو ،تولیدات این شهر را کفش و محصوالت بافته شده معرفی میکند :غله آنجا
بخس باشد و جامع و منبر دارد و اهل فضل از آنجا بسیار خیزد و کفشگر و جواله بسیار بود» (ابن بلخی:1374 ،
....« .)343و مردم آنجا بیشتر کفشگر و جواله باشند و از آنجا اهل فضل برخاستهاند»(مستوفی« .)154: 1362 ،و غله
آنجا هم دیمه کارند و کفشگر و جوالهه بسیار باشد»(ابرو .)133 :1375،عالوه بر مصنوعاتی که ذکر شد استخری از
روستایی به نام ماء نوح در دشت بارین نام میبرد .در این روستا چشمهای هست که امراض را درمان میکند و آب آن
به خراسان و چین صادر میشود.
.4منابع آب غندجان در آثار جغرافی نویسان اسالمی
استخری ،مقدسی ،یاقوت حموی ،مستوفی و حافظ ابرو ،منابع آب شهر غندجان و دشت بارین و روستاهای این مناطق
را چشمه ،چاه و رودخانه معرفی میکنند .استخری به چشمهای در یکی از روستاهای دشت بارین اشاره میکند و
مینویسد« :به دشت وارین دهی هست آن را ماء نوح خوانند .آنجا چشمه آب هست .کی درد چشم را و علت علتها
را سود دارد و از حدود چین ،خراسان آیند و از آن آب ببرند»(اصطخری .)133 :1340،مقدسی نیز در رابطه با منابع
آب از نهرهایی نام میبرد که با توجه به توصیفاتی که ارائه میدهد به نظر میرسد ابن منابع ،آبگرم معدنی و دارای
گوگرد است که هم اکنون نیز در روستای نوجین و منطقه برگ شیرین در این محوطه جاری است( .تصویر)5

تصویر :5چشمههای آبگرم نوجین در نزدیکی سرمشهد( .مأخذ.) google earth :
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در غندجان نهری میان دو کوه هست که از آن دود بر میآید و کس نتواند که بدان نزدیک شود و هرگاه پرندهای از
آن بگذرد و بسوزد و در آن افتد .دشت بارین« :شهریست که نه روستا و نهر و باغستان دارد و نه آئین ،از آبی باریک
میآشامند»(مقدسی .)643 :1361،در دشت بارین چشمهای هست که از آن شفای بیماریها می-
خواهند(مقدسی .)667 :1361،ابن بلخی ،حمداهلل مستوفی(680-750ه.ق) و حافظ ابرو( 760-834ه.ق) ،چشمه و
چاه را منابع آب غندجان معرفی میکنند ....« :هوای آن گرم سیر و آب چاه شور و یک چشمه کوچک است و هیچ
آب دیگر ندارد و غله آنجا بخس باشد»(ابن بلخی« .)343 :1374 ،و یک چشمه کوچک دارد و آب چاهش شور
باشد(»...مستوفی  .)154: 1362حافظ ابرو(760-834ه.ق) در این باره میگوید« :هوای آن گرمسیر است و آب چاه
شور باشد و یک چشمه کوچک است و هیچ آب دیگر ندارد»(حافظ ابرو .)133 :1375،مستوفی افزون بر چشمه و چاه،
از آبانبار نیز بهعنوان یکی دیگر از منابع آب مورد استفاده غندجان نام میبرد« :قلعه دم زوان ،بحدود غندیجان جای
محکم است و هوایش گرمسیرست و آبش از مصانع»(4مستوفی .)160 :1362،ابنبلخی و حافظ ابرو برخی از روستاهای
غندجان را خارج از دشت بارین و در حاشیه رود جره معرفی میکند« :نهر جره از ماصرم برخیزد و نخست مسجان را
آب دهد و برود و جره و نواحی آن را آب دهد و بعضی روستاء غندجان ،پس با نهر بشاپور آمیخته شود و در دریا
افتد»(ابن بلخی .)362 :1374،حافظ ابرو نیز با متنی مشابه مینویسد« :نهر جره از ماصرم برخیزد و نخست مستجان
را آب دهد و برود و جره را آب دهد و بعضی از روستای غندجان را پس با نهر بشاوور آمیخته شود و در دریا افتد»(حافظ
ابرو .)141 :1375،حموی در کتاب مشترك ،آب این منطقه را نامرغوب معرفی کرده است و منبع مشخصی برای آن
ذکر نکرده است« :دشت بارین از شهرهای فارس است آن را روستایی است که درخت و نهر و آب ندارد و آب آشامیدن
مردم آن از آبهای پست(ناگوار) است»(حموی .)86 :1362،وی در معجمالبلدان نیز به این موضوع اشاره میکند:
«دشت بارین شهری از کارگزاری فارس که روستایی دارد که نه رودخانه دارد و نه باغی .آب آشامیدنی بدی
دارد»(حموی.)382/2 :1380،
.5راههای ارتباطی سرمشهد (غندجان) در متون اسالمی
استخری و ابنحوقل در توصیف راههای ارتباطی و بازرگانی فارس ،به غندجان اشارهای نمیکنند و مسیر معرفی شده
از شیراز به خلیج فارس ،دشت بارین و شهر غندجان را دور میزند و پس از پشت سر گذاشتن توج به گناوه میرسد.
استخری در مورد مسیر شیراز تا گناوه مینویسد« :ذکر راه شیراز تا جنابه :از شیراز تا خان شیر بر رود سکان شش
فرسنگ ،از خان تا دشت ارژن چهار فرسنگ و از دشت ارژن تا تیره چهار فرسنگ ،از تیره تا کازرون شش فرسنگ و
از کازرون تا دزبز چهار فرسنگ ،و از دزبز تا سرعقبه چهار فرسنگ ،و از سر گیوه تا توج ،شهری است ،چهار فرسنگ،
و از توج تا جنابه دوازده فرسنگ .جمله چهل و چهار فرسنگ»(اصطخری .)114 :1340،ابنحوقل در مورد این راه می
نویسد« :راه شیراز به جنابه(گناوه) چنین است :از شیراز به خانشیر که بر رود سکان است ،شش فرسخ و از آنجا تا
 4آب انبار.
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خاندشت ارژن چهار فرسخ و از آنجا تا قریه تیره چهار فرسخ و از آنجا تا شهر کازرون شش فرسخ و از آنجا تا قریه
دریز چهار فرسخ و از آنجا تا خان سر عقبه (راسالعقبه) چهار فرسخ و از آنجا تا توج چهار فرسخ و از آنجا تا جنابه 12
فرسخ .همه راه مجموعاً چهل و چهار فرسخ است»(ابن حوقل .)53 :1366،ابن بلخی و ابرو بر خالف استخری و ابن
حوقل مسیر دیگری معرفی میکنند ،این مسیر پس از دشت ارژن به سمت جره ادامه پیدا میکند و به غندجان
میرسد( .تصویر)6

تصویر :6موقعیت غندجان و مسیرهای ارتباطی استان فارس فرهنگی با توجه به منابع اسالمی)(miri,2012: 131

ابنبلخی در ذکر مسافتهای فارس مینویسد« :از شیراز تا اعمال سیف سی و نه فرسنگ :منزل اول :ماصرم ،هفت
فرسنگ ،منزل دوم :رودبال ستجان ،شش فرسنگ ،منزل سوم جره سه فرسنگ ،منزل چهارم :غندجان چهار فرسنگ،
منزل پنجم روالذیوان ،شش فرسنگ ،منزل ششم :توج ،شش فرسنگ .منزل هفتم :سیف هفت فرسنگ و از شیراز تا
نجیرم شصت و پنج فرسنگ :چهار منزل تا غندجان هم بدین راه کی یاد کرده آمد ،بیست فرسنگ ،منزل پنجم:
بوشتکان ،هفت فرسنگ ،منزل ششم بوشکانات ،پنج فرسنگ ،منزل هفتم دیه شنانا ،ده فرسنگ ،منزل هشتم ماندستان
هشت فرسنگ ،منزل نهم :آخر ماندستان ،هفت فرسنگ ،منزل دهم نجیرم ،هشت فرسنگ»(ابن بلخی.)385 :1374،
17

17
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حافظ ابرو در مورد راه ارتباطی شیراز به اعمال سیف و نجیرم و منزلگاههای آن در منزل چهارم به نام غندیجان اشاره
میکند« :از شیراز تا اعمال سیف سی و نه فرسنگ :منزل اول ماصرم هفت فرسنگ .منزل دوم رودبال سنجان شش
فرسنگ.منزل سیم جره سه فرسنگ .منزل چهارم غندجان چهار فرسنگ .منزل پنجم ذوالریوان شش فرسنگ منزل
ششم برج شش فرسنگ .منزل هفتم نجیرم هشت فرسنگ»« .از شیراز تا نجیرم شصت و پنج فرسنگ است :منزل اول
تا غندجان هم بر این راه که یاد کردهاند چهار منزل بیست فرسنگ ،منزل دوم بوشکان هفت فرسنگ ،منزی سیم
بوشکانات پنج فرسنگ .منزل چهارم دیه شنابا ده فرسنگ،منزل پنجم ماندستان هشت فرسنگ.منزل ششم آخر
ماندستان هفت فرسنگ.منزل هفتم نجیرم هشت فرسنگ است» (حافظ ابرو .)158 :1375،اصطخری و ابن حوقل در
ذکر مسافتهای شیراز به جنابه تنها یک مسیر را معرفی کردهاند که طول آن در مجموع  44فرسنگ است و این مسیر
از کازرون و دریس میگذرد و پس از پشت سر گذاشتن خشت ،کمارج و توج به جنابه میرسد .ابن بلخی و حافظ ابرو
مسیر دیگری را معرفی میکنند که  39فرسنگ است و بعد از ماصرم که منزل دوم است مسیر به سمت جنوب ادامه
مییابد و بعد از پشت سر گذاشتن یک منزل (شش فرسنگ) به جره میرسد و پس از آن با طی کردن مسیر کوتاهی
به مهمترین قسمت آن یعنی مرز بین دو کوره شاپورخوره و اردشیرخوره میرسیم این مرز را رودخانه جره (جرشیق)،
توج در متون تاریخی یا دالکی که در این قسمت به شور معروف است ترسیم میکند .پلی سنگی که به آن پل شکسته
گویند بر روی این رودخانه ساخته شده است که تنها مسیر ارتباطی جره به دشت بارین و در ادامه به خلیج فارس
است .این پل با سنگهای تراش نخورده و مالط گچ ساخته شده است و به ظاهر متعلق به دوران اسالمی است اما
سنگهای تشکیلدهنده پایههای پل از سنگهای منظم و تراش خورده است که با مالت ساروج به هم متصل شدهاند.
تاج این پل فرو ریخته است .و ارتفاع قسمت با قیمانده پل از کف رودخانه در حدود  19متر است .در جنوب دشت
سرمشهد و در نیمهراه شهر فراشبند در استان فارس به اهرم در استان بوشهر منطقه بوشکان واقع شده است .در
توصیفهای ابن بلخی و ابرو ابن منطقه در نیمه راه غندجان و صحرای ماندستان تا شمال نجیرم امتداد
داشت(لسترنج.)281 :1377،
نتیجهگیری
با توجه به مطالعات انجام شده در این پژوهش ،ده نفر از جغرافینویس اسالمی در آثار خود از شهر غندیجان و دشت
بارین نام بردهاند و با توصیفاتی که از این محل در خصوص حدود شهر ،منابع آب و فاصله این شهر تا منزلگاههای
اطراف آن به میان آمده است با مکان فعلی محوطۀ سرمشهد مطابقت دارد .ابنخردادبه(  300-211ه.ق) ،ابن فقیه
( 330– 255ه.ق) ،ابنبلخی ( 498ه.ق) ،مستوفی ( 750-680ه.ق) و ابرو ( 834-763ه.ق) ،غندجان و دشت بارین را
قسمتی از کوره شاپور خوره معرفی کردهاند .در صورتیکه طبری (310-224ه.ق) ،استخری ( 340ه.ق) ،ابنحوقل(367
ه ق) ،مقدسی ( 334ه.ق) و حموی ( 626-574ه.ق) آن را یکی از مناطقِ کوره اردشیر خوره نام بردهاند( .جدول)1
این امر میتواند به دلیل هممرز بودن این دو کوره و مرزهای شکننده کورههای فارس در دورههای مختلف باشد که با
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تغییر حاکمان محلی ،تغییر میکرده است و دلیل دیگر ممکن است در ارتباط با مسیر نجیرم به شیراز و استفاده
متناوب از دو مسیر مجزا ،نخست جادۀ کازرون و دیگری مسیر شیراز به بندر نجیرم باشد .برای نخستین بار استخری
در سده چهارم به شهر غندجان در کنار دشت بارین اشاره کرده است ،قبل از آن طبری ،ابنخردادبه و ابن فقیه تنها
از دشت بارین در این منطقه نامبردهاند .تا پیش از ابنبلخی هیچیک از جغرافینویسان اسالمی در معرفی راههای
ارتباطی و بازرگانی فارس ،به شهر غندجان اشارهای نمیکنند .این امر ممکن است به دلیل تغییر مسیرهای تجاری در
سدههای پنجم و ششم هجری قمری و اهمیت غندجان در این زمان باشد .اصطخری و ابنحوقل در سده چهارم به
صدور کاالهای تجاری از این شهر به دیگر نقاط دنیا که مستلزم آن وجود راههای بازرگانی است ،اشاره کردهاند ،اما از
مسیر تردد و منزلگاههای آن صحبتی به میان نیامده است .پس از ابنبلخی ،حافظ ابرو نیز از این مسیر تجاری و شهر
غندجان نام میبرد ،نوشتههای او مشابه با متن فارسنامه است و تنها در ذکر مسیر اعمال سیف و مسافت آخرین
منزل دچار اشتباه نسخهبرداری شده و منزل هفتم را ،نجیرم معرفی کرده و مسافت بین ماندستان تا نجیرم را هشت
فرسنگ توصیف کرده است .چشمه ،چاه ،آبانبار و رودخانه منابع آب غندجان است که در آثار جغرافینویس اسالمی
به آنها اشاره شده است .در بازدید منطقه چشمههای آب گرم معدنی نوجین در روستای نوجین در نزدیکی روستای
سرمشهد(غندجان) مشاهده شد که امروزه نیز مورد استفاده درمانی قرار میگیرد .ابنبلخی و مستوفی در توصیف
شهرغندجان به قلعهای محکم و استوار به نام قلعه «رم روان» یا «دم زوان» اشاره مینمایند .در مشاهدات میدانی،
قلعهای به نام قلعه تیر در این منطقه واقعشده که با توصیفات این قلعه همخوانی دارد .با مطالعه آثار جغرافینویسان
اسالمی در مورد شهر غندجان و مقایسۀ این آثار چنین به نظر میرسد که نوشتههای مستوفی( 740ه.ق) و حافظ ابرو
( 833ه.ق) در بسیاری موارد برگرفته از کتاب فارسنامه ابن بلخی است و از مشاهدات فردی این دو جغرافینویس
نبوده است .شواهد باستانشناسی بدست آمده در شهر سر مشهد ،آخرین دوره استقراری را اواخر قرن ششم هجری
قمری معرفی میکند .همین امر دلیل دیگری بر عدم مراجعه این دو جغرافینویس به شهر غندجان است ،چراکه در
قرن هشتم و نهم هجری قمری ،زمانی که نزههالقلوب و جغرافیای ابرو نگاشته شده ،شهر غندجان خالی از سکنه بوده
است.
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جدول  :1شهر غندجان و دشت بارین در آثار جغرافی نویسان اسالمی(نگارنده).

غندجان و دشت بارین در آثار جغرافی نویسان اسالمی
نام

تاریخ

نام کتاب

موضوع

منبع

1

ابن خردادبه

 211-300ه ق

المسالک و الممالک

معرفی کوره شاپور و روستاهای آن و دشت بارین

ابن خردادبه1889،م45 :

2

محمد بن جریر طبری

224-310ه ق

تاریخ طبری

معرفی اردشیر خوره و روستای ابروان در دشت بارین

طبری،1386،جلد510 :1

3

ابن فقیه همدانی

 330–255ه ق

البلدان

معرفی کوره شاپورو روستاهای آن

ابن الفقیه1416،ق410 :

4

اصطخری

 340ه ق

مسالک و الممالک

معرفی اردشیر خوره و دشت وارین و غندجان در آن منطقه

اصطخری-113-132-133-134 :1340،

5

ابن حوقل

 367ه ق

المسالک والممالک

معرفی اردشیر خوره و غندجان و دشت بارین و محصوالت آن

ابن حوقل37 :1366،

6

شمس الدین مقدسی

 334ه ق

احسن التقاسیم

معرفی اردشیر خوره و توصیف دشت بارین و غندجان

مقدسی631-643-663-667 :1361،

7

ابن بلخی

 498ه ق

فارس نامه

معرفی کوره شاپور و توصیف دشت بارین و غندجان

ابن بلخی -343-362-375-456 :1374،

8

یاقوت حموی

 574-626ه ق

معجم البلدان

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

حموی184-183 :1380،ج1:

المشترك

دشت روی داده است

حموی383 :1380،ج2:

9

حمداله مستوفی

 680-750ه ق

نزهت القلوب

معرفی کوره شاپور  ،دشت بارین و غندجان

مستوفی 154-160: 1362

10

حافظ ابرو

 763-834ه ق

جغرافیای ابرو

معرفی کوره شاپور و دشت بارین،محصوالت و منابع آب آن

ابرو133-141 :1375،

100-99

342-341

منابع:
کتابها:
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ابرو ،حافظ .)1375( .جغرافیای حافظ ابرو .شهابالدین عبداهلل خوافی .تحقیق صادق سجادی ،تهران :انتشارات
میراث مکتوب.
ابن بلخی .)1329( .فارسنامه .مصحح لسترنج و نیکلسن ،توضیح و تحشیه از منصور رستگار فسایی ،شیراز :بنیاد
فارسشناسی.
ابن بلخی .)1374( .فارسنامه ابن بلخی ،براساس متن مصحح لسترنج و نیکلسون .تصحیح و تحشیه از دکتر منصور
رستگار فسایی .شیراز :بنیاد فارسشناسی.
ابن حوقل ،ابوالقاسم محمد بن علی .)1366( .صوراالرض .ترجمۀ جعفر شعار ،چاپ دوم ،تهران :امیرکبیر.
ابن خردادبه ،ابوالقاسم عبیداهلل بن عبداهلل .)1370( .المسالک و الممالک .ترجمۀ حسین قره چانلو ،تهران :علمی و
فرهنگی.
اصطخری ،ابواسحق ابراهیم .)1340( .مسالک و ممالک .به اهتمام ایرج افشار ،تهران :علمی و فرهنگی.
استخری ،ابو اسحق ابراهیم .)1379( .مسالک و ممالک .برگردان :محمد بن اسعد ابن عبداهلل تستری .به اهتمام ایرج
افشار ،تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
بیگ محمدی ،حسن .)1378( .مقدمهای بر جغرافیای تاریخی ایران ،اصفهان :دانشگاه اصفهان.
پازوکی طرودی ،ناصر .)1376( .استحکامات دفاعی در ایران دورۀ اسالمی ،تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور.
پیگولوسکایا ،نینا .)1367( .شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان ،ترجمۀ عنایتاهلل رضا ،تهران :علمی و فرهنگی.
تقوینژاد دیلمی ،محمدرضا .)1363( .معماری ،شهرسازی و شهر نشینی ایران در گذر زمان .تهران :یساولی .جامه
بزرگ ،عباس .)1389( .جغرافیای تاریخی شهرهای ساسانی بر بنیاد باستانشناسی ،پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته
باستانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
جواهری ،پرهام .)1378( .چاره آب در تاریخ فارس .جلد یکم ،گروه مطالعات باستانشناسی استان فارس تهیه شده در.
شیراز :گنجینه ملی آب ایران وزارت نیرو.
شکویی ،حسین؛ کاظمی ،موسی .)1384( .مبانی جغرافیای شهری ،تهران :دانشگاه پیام نور.
قاسمی ،پارسا .)1389( .بررسی باستانشناسی بخش جره-باالده کازرون ،فارس :سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و
گردشگری استان فارس.
کیانی ،محمد یوسف .)1366( .شهرهای ایران ،جلد دوم ،تهران :فرهنگ و ارشاد اسالمی.
گیرشمن ،رومن .)1379( .بیشاپور ،جلد  ،1ترجمه اصغر کریمی .تهران :انتشارات سازمان میراث فرهنگی(پژوهشکده).
مصطفوی ،محمدتقی .)1343( .اقلیم پارس ،تهران :انتشارات انجمن آثار ملی.
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