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 اسالمی  منابع  روایت به  ساسانی  شهرهای 
 

 2آبادیاعظم پورمحمدی نجف ، 1فریناز هوشیار

 خ ی آباد، گروه تارواحد نجف ی دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد  1

 آباد آموزش و پرورش نجف ریآباد و دب واحد نجف یباستان، دانشگاه آزاد اسالم ران ی ا ش یگرا  خ، یارشد رشته تار  ی کارشناس یدانشجو 2

 

 چکیده 

خاور به صحراهای آسیای مرکزی   طرف  که از،  سرزمین های وسیعی را در بر می گرفت،  پیش از ظهور اسالم،  قلمرو ساسانیان

ادارة این قلمرو نیاز به ساخت شهرها   لذا کنترل و . شرقی محدود می شد روموکوه های افغانستان واز سمت باختر به امپراتوری 

این شهر ها از قسمت های مختلفی .  تجدید شهرهای کهن کردند  ید ودام به ساخت شهرهای جداز این رو ساسانیان اق،  داشت

د ها مورد توجه اعراب مسلمان قرار سواد و میدان تشكیل می شد که این شیوة شهر سازی بع،  بازار،  شارستان، از جمله کهن دژ

ساسانی چه شهر های جدیدی سر   قباد اول پیروز یكم و  سوال مطرح است که در زمان این ، با توجّه به آن چه آورده شد. گرفت

به  ،  آمل،  رام پیروز،  از جمله باذان پیروز  پیروز یكم وقباد   یبه بررسی برخی شهرها .  کوشش می شود  بر آوردند؟ در این تحقیق

،  الزم به ذکر است.  دمعماری شهرها مورد بررسی قرا گیر  ها و  ویژگی،  پرداخته شود وعلّت ساخت  کازرون،  بردعه،  از آمد کواد

 .  با روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است روایات دورة اسالمی و این تحقیق بر اساس منابع و 

 

 آمل ، رام پیروز، بردعه، به از آمد کواد   :های كلیدی:  واژه
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 قدمه م 

که هر کدام از  ،  ادی را ساختندقلمرو وسیعی داشتند؛ دراین قلمرو وسیع شهرهای زی،  ساسانیان آخرین پادشاهان ایران باستان 

به همین دلیل ،  علل و عوامل مختلفی در ساخت شهر ها تأثیر داشت.  این شهرها را به یكی از پادشاهان ساسانی نسبتمی دهند

جلوگیری از حمالت اقوام بیابانگرد در مناطق مرزی ساخته می شد وبرخی دیگر در کنار جادّه های  بسیاری از این شهرها برای  

احداث شد که موجب رونق تجارت شدباز پادشاه  .  رگانی  بلكه هر زمان  نبود  به طور یكنواخت  این دوره  روند شهر سازی در 

سا شهر  روند  آن  با ضعف  و  شد  می  احداث  زیادی  های  شهر  بود  شد قدرتمند  می  کند  جمله .  زی  از  اول  وقباد  یكم  پیروز 

این اقدام آن هاآغازی برای فعالیّت شهر سازی در سال های  . قرار دادند پادشاهان ساسانی بودند که ساخت شهرها را مورد توجّه

حصوالت و  م،  معماری،  وضعیت شهر ها.  پس از آن ها دیگر پادشاهان ساسا نی به ساخت شهرها اقدام نمودند.  شد  حكومتشان

نویسان و جغرافیادانان به این  امه  سفرن،  بیشتر مسالك وممالك نویسان،  دیگر ویژگیهای شهرها در منابع اسالمی آورده شده اند

 .  که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، شهر ها توجّه داشته اند

 

 كواذ یاقباد اوّل ،  روایت منابع اسالمی از شهر های پیروز یکم

 .  م( 459ـ  483) های پیروز یکمـ شهر  1

می   از جمله منهاج سراج،  پادشاه نسبت می دهند   فیروز بعد از برادرش هرمز مدتی حكومت کردکه ساخت شهرهایی رابه این 

ها  که به برخی از مهّم ترین آن  .  ( 163،  1ج،  1363،  منهاج سراج)  «  ...فیروز نه شهر بنا کرد در اطراف ممالك خود  ...نویسد:»

 .  می شود اشاره

 

 باذان پیروز یا اردبیل

،  50، 1366، حكیم) .ل قرن چهارهجری مقر سالطین ایران بوداوائوتا ،  اردبیل از شهر های قدیم ایران و از بالد آذربایجان است 

 .  (237، 1367، بیات

به معنی مقدس و دیگری    «اَرتا»یكی  ،  از دو جزء تشكیل شده،  یك کلمة اوستایی است  «ارتاویل»یا    «اردبیل»  :وجه تسمیه 

،  1378،  افشار سیستانی،  236،  1367،  بیات)  .ندند می خوا  « باذان پیروز»ایرانیان قدیم اردبیل را  .  به معنی جایگاه است  «ویل»

، حكیم)  .و در جای دیگر اسم قدیم اردبیل را اَربال نوشته است.  بوده است  «حكیم می نویسد: اسم اول اردبیل »آذر بهمن.  (71

دبیل قبل از  را.  (38،  1381،  متحدین)  .ویك نام اوستایی می دانست  متحدین هم اردبیل را به معنی مقدس و پاك.  (50،  1366

  . ساسانیان به عنوان یك شهر وجود داشته و نام این شهر به پیروی از شهر های بابل و آشور به اردبیل نام گذاری شده است

 .  (72، 1378، افشار سیستانی)

، ان و شورویکه بیات می نویسد:»از شمال به مرز ایر، کیلومتری تهران قرار گرفته 639اردبیل در  : طبیعی ، موقعیّت جغرافیایی  

 38دارای  .  از جنوب به خلخال و از مغرب به شهرستان سراب محدود است،  از مشرق به کوه های طالش و آستارا و هشت رود

اعتماد السلطنه می نویسد:  .  (235،  1367،  بیات)  «.  دقیقه طول شرقی است  17جه و  در  48دقیقه عرض شمالی و    15درجه و  

عرضش   و  درجه  هشتاد  اردبیل  و  36طول  است  33درجه  کرده  ذکر  السلطنه)  .دقیقه  حوقل  .  (38،  1ج،  1367،  اعتماد  ابن 

،  1366،  ابن حوقل)  «  ...سوّم فرسخ استطول و عرض شهر دو سوّم فرسخ در دو    ...می نویسد: »  درمورد طول وعرض اردبیل

.  (80-81،  1362،  مستوفی)   .سخ استو مستوفی آن را از اقلیم چهارم می دانست ومی نویسد:مسافت آن تا تبریز سی فر.  (83
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نویسد السلطنه می  تا خلخال دو روز  ...»  :اعتماد  راه و  تبریز هفت روز  تا  تا سراب دو منزل و  اردبیل  ، السلطنهاعتماد  )  . «از 

،  1366 ، قزوینی) که اردبیل از هر طرف با کوهستان یك روز و با دریا دو روز فاصله دارد، قزوینی ذکر می کند.  (39، 1ج، 1367

فرا گرفته.  (73 را کوه  آن  اطراف  اردبیل در وسط صحرایی که  نویسد:  آن می  طبیعی  دارد ،  حكیم در موردویژگی های   قرار 

اردبیل آتشفشان سبالن قرار دارد ودر اطراف آن چشمه های آب گرم زیاد است؛ آب و هوای آن در مغرب  .  (50،  1366،  حكیم)

آب و هوای آن معتدل و درخت    :قزوینی در مورد آب وهواومحصوالت آن می نویسد.  (235ـ  236،  1367،  بیات)   دمتغیّرمی باش

 .  ( 73، 1366، قزوینی ) که از آن ظرف و طبق می سازند در این شهر رشد می کند «خَلبخ»جنگل زیاد دارد و چوب ، میوه ندارد

از درخت است  پوشیده  قلّة آتابستان و زمستان بر روی کوه  ،  دامنه های کوه سبالن  ن چشمه ای برف وجود دارد و نزدیك 

،  لسترنج)  سراهند و دیگری سیاه کوه استیكی قلّة  ،  در حوالی کوه سبالن دو قلّة دیگر وجود دارد،  است که همیشه یخ بسته

،  1366،  حكیم)  . از وزش بادهای سخت و گرم در امان است،  چون در وسط کوه ها ودر جلگه قرار گرفته.  (180-  181،  1364

در    :حكیم به نقل از ابو عون می نویسد . (235، 1367، بیات)  . « متر است  370/1 می نویسد:»ارتفاع آن از سطح دریا  بیات. (50

ولی یك درخت میوه ندارد واگر درخت میوه ای بكارند با وجود آب و هوای خوب میوه نمی  ،  تبریز آب های زیادی جاری است

زمینش باتالقی است و هر گاه دشمنی به آن جا حمله می کرد به جنگل پناه  .  آورند  دهد و میوة آن را از شهر های دیگر می

 .  (38، 1ج، 1367، سلطنهاعتماد ال، 48، 1366، حكیم ) می بردند

،  1362،  مستوفی)  بنای شهر اردبیل را به کیخسرو بن سیاوش کیانی نسبت داده است،  مستوفی  :پیشینة تاریخی تاسیس شهر 

،  ابن مسكویه)  مسلمان اردبیل را از بنا های فیروز می دانند که به باذان فیروز معروف شده است  افیا نویسانبعضی از جغر.  (81

حموی ،  152،  1ج،  1369 دوم ،  1ج،  1380،  یاقوت  السلطنه،  87،  1367،  دینوری،  404،  بخش  .  (39،  1ج،  1367،  اعتماد 

پسر بیوراسب پسر اسود پسر سام پسر نوح پایه    «آذر پاد»ن را  که آذربایجا  :مقدسی در مورد بنای اردبیل این چنین می نویسد

در واقع طبق نوشتة زیدان اردبیل حاکم  .  (555،  2ج،  1361،  مقدسی )   ریزی کرد و قصبة آن که در مرکز قرار دارد اردبیل است

 .  (254، 5ج، 1384، زیدان) نشین آذربایجان بود

،  1366،  ابن حوقل)  .بارویی به دور شهر کشیده شده بود،  بودر  ن از گِل و آجساختمان های آ،  شهر اردبیل چهار دروازه داشته 

نویسد.  (83 پهنا داشته است  :اصطخری می  بوده که هر طرف آن دو فرسخ درازا و  بارو  ، 1347،  اصطخری)  . «»اطراف شهر 

العالم.  (155 از حصار شهر که  ،  نویسندة حدود  و  دانسته  تبریز می  از  تر  بزرگ  را  بودتازه ساخته  اردبیل  است،  شده   نوشته 

بالذری  .  ( 560،  2ج،  1361،  مقدسی )  بازار شهر اردبیل به شكل صلیب بوده و در چهار طرف است .  (157،  1362،  حدود العالم)

اردبیل( سر انجام با مسلمانان صلح کردند و قرار شد هشتصد هزار درهم بدهند  )  در مورد فتح آذربایجان می نویسد: آذربایجان

از انجام مراسم عید های خود ممنوع نشوند.  آتشكده ای ویران نگردد،  بردگی گرفته نشود  سی کشته و بهو ک   و مردم شیراز 

 .  (457-458، 1367، بالذری )

 

 ری( )  رام فیروز یا فیروز

در  .  (232،  1373،  تمارکو ار)  نام دارد«  اوستایی رِگه،  ایرانی قدیم رگا،  به فارسی ری  ارّی»:وجه تسمیه: مارکوارت می نویسد 

ویونانی والتینی» و   و   »راگای«  و   »راگو«  راگس«  ارمنی  در سریانی»ری«  است  «  .. .ر«»در  نویسد.  آمده  می  یا    »ری«،  بارتُلد 

شیخ قدیمی بودن آن مانند بلخ او را »رگای« یكی از کهّن ترین شهر های ایران بود که در کتیبه های داریوش آمده و به علت »
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به همین جهّت ،  ری و گرگان مستقر می شدند،  اشكانیان مدّتی از سال را در همدان.  (153،  1377،  بارتُلد )   مندالبالد« می نا 

 .  (150، 1367، بیات) و هنگام سلطنت ساسانیان به نام باستانی »ری« خواندند، شهر ارشك یعنی،  ری را »ارشكیه« می نامیدند

اقلیم چهار  :طبیعی،  موقعیّت جغرافیایی  از  استری  بود.  (122،  2ج،  1366،  کیانی)  م  دیلم  از سرزمین  ،  ابن خلكان)  شهری 

وت در مورد مسافت آن یاق.  ( 146،  1368،  جیهانی)  «  ...درازی شهر یك فرسنگ باشد  ...»  :جیهانی می نویسد.  (91،  1ج،  1381

و از ابهر تا زنجان پانزده  ،  ازده فرسنگو از قزوین تا ابهر دو،  فرسنگ  27تا قزوین  ،  فرسنگ  160از ری تا نی شابور  می نویسد: »

بندی ساتراپ سلوکی ـ    استان ری جزء تقسیم»  :مارکو ارت معتقد است.  (597،  2ج،  1383،  یاقوت حموی)  «  ...فرسنگ است

 .  (235، 1373، مارکو ارت) .اشكانی بوده است

ری شهری بزرگ و شگفت  .  (148،  1367  ،بیات )  می داند بیات محل ری باستان را در شمال حضرت عبد العظیم ونزدیك آن   

شهری  . (598، 2ج، 1383، حموی) در دشت قرار گرفته و در کنار آن کوهی است واین شهر خشك و بی گیاه است، انگیز است

آب های آن از جوی و کاریز  .  بزرگ که چون از عراق بیرون روی تا آخر اسالم به غیر از نیشابور شهری به بزرگی آن نمی بینی

ری مانند همدان مرکز مهّم راه های ارتباطی بوده و در واقع جادّة  .  (146،  1368،  جیهانی)  و دو جوی در شهر جاری استاست  

در نوشته های  ،  این شهر به عنوان بزرگ ترین شهر ماد.  (40-41،  1383،  اُومستد)  که به سوی غرب می رفته است  دوّمی بوده

،  1381،  متحدین)  دارد  سر راه های بازرگانی غرب به شرق و شمال به جنوب قرار  قرن اول میالدی از آن نام برده شده و بر

49)  . 

  فیروز بن یزدجرد دو شهربه نام های رام فیروز وروشن فیروز،  سابقة شهر ری به فیروز می رسد   :پیشینه تاریخی تاسیس شهر 

فیروز شهر ری را ساخت  »  : ان می نویسندا نویسجغرافی.  (24،  1379،  مجمل التواریخ و القصص)  در اطراف هندوان احداث کرد

یاقوت در  .  (630،  2ج،  1362،  طبری،  53،  1367،  اصفهانیحمزة  ،  87،  1381،  دینوری)  ...« نام گذاری کرد  «و آن را »رام فیروز

ی می  ولی باز یاقوت به نقل ازعمران.  (598،  2ج،  1383،  حموی)  شهر ری را کیخسرو ساخته است  :مورد بنای شهر می نویسد

سد؛ من شهر رام ساخته و او را رام فیروز نامیده و بعد شهر ری دیگری را نام برده که یاقوت می نوینویسد: شهر ری را فیروز  

شهر هایی ساخت از جمله شهری ...  پیروز یكم »،  ابن مسكویه می نویسد: که.  ( 598،  2ج،  1383،  حموی)  فیروز را نمی شناسم 

 .  (152، 1ج،  1369، ابن مسكویه) « ...در ری

وبیات این شهر را ری  .  (50،  1381،  متحدین)  در زمان ساسانیان ساختمان شهر ری در جنوب کوه بی بی شهر بانو بنا گردید 

از اسالم بنا شده که به این ری علیا گویند .  (149،  1367،  بیات)  سفلی می داندوری باستانی در جنوب چشمه علی در قبل 

، ابن حوقل)  بنای شهراز گچ و خشت پخته است.  (119،  2ج،  1366،  کیانی)  گ ساخته شده بودشهر ری به صورت مربعی بزر

 عالوه بر خشت از آجر هم در ساخت خانه ها استفاده شده و شهر بارویی مستحكم دارد.  (146،  1368،  جیهانی،  265،  1366

« که به طرف عراق است و دروازه ای که به طرف دروازه های معروفی دارد از جمله دروازة »باطان  وری.  (231،  1364،  لسترنج)

،  و دروازه ای که به طرف قومس و خراسان است«  وهكک»  بلیسان« می گویند و دروازه ای که به طبرستان است ، »زوین استق

ابن  ،  146،  1368،  جیهانی)  بازار معروف آن روده نام دارد،  »سیرین یا سین« گویند،  »هشام«گویند و آن که به طرف قم است

 .  (265، 1366، حوقل
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 آمل 

،  مرعشی ،  72،  1ج،  613،  اسفندیار کاتب )  و آهوش یعنی تو را هرگز مرگ مباد ،  وجه تسمیه: آمل از نظر لغوی یعنی آهوش 

 .  (255، 1373، مارکوارت)  .نامیده می شود «آمُل»و به فارسی  «َعمل» و به عربی .  (28، 1363

به ناحیه .  رادر یكی اشتاد و دیگری یزدان نام داشتنداین شهر می نویسند: از دیلم دو ب  جغرافیا نویسان در مورد وجه تسمیه 

.  نام نهادند  «اشتاد»و    «بیزدان»آمدند و هر کدام در ناحیه ای اقامت گزیده و دهی ساختند به نام های  ای که اکنون آمل است  

بود که اشتاد در محل زندگی همان دختر شهری ختر این  شرط آن د.  اشتاد عاشق دختری شد و او را به ازدواج خود در آورد

نقل مكان  ،  جای بلندی احداث شد و چون آب هرمز به آن جا نمی رسیدآن شهر در  .  بسازد و اسم آن را به نام آن دختر گذارد

نام   به نام آن دختر که    «ماته»کرده و به محلی به  آمل  ،  نام داشت  «آمله»رفتند و چون حصار شهر را ساختند؛ آن شهر را 

 .  (22- 28، 1363، مرعشی ، 65-72، 1ج،  613، اسفندیار کاتب) گذاشتند

آمل در زمان اسكندر  ،  مارکوارت معتقد است.  (211،  1ج،  1377،  دهخدا)   ای بزرگ طبرستان می داندآمل را از شهر ه،  دهخدا 

آماردها    «آماردها» نام  به  این منطقه  به همین جهّت  و  کنامید  «آمارده»بوده  آمل خوانده می شوده شد  فارسی جدید    ه در 

 .  (255-256، 1373، مارکوارت)

واز اقلیم چهارم  .  (211،  1ج ،  1377،  دهخدا)  آمل را از شهر های بزرگ طبرستان می داند ،  طبیعی:دهخدا،  موقعیّت جغرافیایی  

السلطنه،  21،  1356،  هدایت)  است البرز و.  (16،  1ج،  1367،  اعتماد  خیزی  شمال آن دشت آبرفتی حاصلجنوب آن کوه های 

داشت بود.  وجو  شده  واقع  دیلم  دریای  کنار  در  آمل  نویسد:  می  و  .  ( 52،  1347،  یعقوبی)  یعقوبی  مازندران  استان  غرب  ودر 

،  رودخانة هراز از شهر آمل می گذرد. و مرطوب است آب وهوای این شهر گرم. (4، 1363، جعفری) جنوب غربی شهر بابل است

مسافت آمل  ابن قدامه  .  (23ـ25،  1370،  نهچیری)  .ای خود چندین بار این شهر را خراب کرده استه با طغیان ه و این رودخان

فرسخ یك  بلخ  رود  کنار  تا  دانست  را  نویسند.  (43،  1370،  قدامه)  می  می  ها  دارد»:آمل  : بعضی  خوب  بسیار  آهن    « .معدن 

 .  (20، 1ج، 1367، اعتماد السلطنه، 34، 1366، حكیم)

از شهر های قدیم مازندران بوده است که تهمورث آن را ساخت و فریدون آن جا را پایتخت خود    :تاریخی تاسیس شهر  ینةپیش 

که این شهر را فیروز ،  کاتب معتقد است.  (17،  1ج،  1367،  اعتماد السلطنه،  21،  1356،  هدایت،  198،  1362،  مستوفی)  کرد

که نام آن دختر بود نام گذاری کرد و معرب آن آمل  م این شهر به نام آهوش  برای دختری که او را به زنی گرفت ساخت که اس

 .  (70-72، 1ج، 613، اسفدیار کاتب) شد

در ،  فیروز دستور داد مهندسان شهری را در منطقه ای به نام پای دشت بنا کنند و بارویی از خشت پخته دور آن احداث کرد 

الجبل،  گیالن،  از باب جرجان:بودندگذاشت که عبارت    ین قلعهاطراف آن خندقی ایجاد نمود و چهار در بر ا البحر،  باب  . باب 

بعد از فیروز پسرش بیرون از خندق قصر های دیگری  ،  مساحت شهر چهار صد جریب بود و قصر فیروز در آن واقع شده بود

عمق  ،  مرعشی .  (67ـ71،  1ج ،  613،  اسفندیار کاتب)  ساخت و آن جا را پایتخت خود کرد و حصاری از گِل به دور آن ساخت

به دور شهر حفر شد   بود  33خندقی که  آن دویست جریب  و طول  بود  تیر  پرتاب یك  اندازة  به  داردو  ،  مرعشی)  متر عرض 

در این شهر پلی ساخته شده از آجر و گچ و سنگ که ده طاق دارد و ظاهر آن نشان می دهد که قبل از فتح این  .  (28،  1363

 .  (34، 1366، حكیم)  ساخته شده بود، نشهر به دست مسلمانا
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 كام فیروز در پارس   

حسینی  )  ... « در جانب شمالی شیراز است،  بلوکی است از سردسیرات فا رس،  به معنی مراد است  در فارسی کام »  وجه تسمیه 

 .  کام فیروز نام گرفت، وچون به دست فیروز بنا شده. (1450، 2ج، 1367، فسایی

از جانب مشرق به بلوك رامجرد و از سمت شمال به بلوك سر حد چهار دانگه و از طرف مغرب به   :طبیعی،  موقعیّت جغرافیایی 

ناحیه ای است   : حافظ ابرو می نویسد.  (1450،  2ج،  1367،  حسینی فسایی)  «   ... نواحی ممسنی و از جانب جنوب به بلوك بیضا

هوایش از سردی مایل به  ...  »  ویژگی طبیعی شهر می نویسد:ورد  حسینی در م.  (112،  2ج،  1378،  حافظ ابرو)  در کنار رود کُر 

وآب رود های آن گوارا است و در کام فیروز و ناحیة کنار رود کر بیشه زیاد  .  (1450،  2ج،  1367،  حسینی فسایی )  «..اعتدال

بید می باشد  بلوط و  ابرو)  است و درختان آن  و...محصوالت آن ».  (112-113،  2ج،  1378،  حافظ  برنج و نخود  جو    گندم  و 

فسایی)  «  ...است داند.  (1450،  2ج،  1367،  حسینی  می  پیروز  از  را  شهر  این  بنای  اصفهانی  شهر:  تاسیس  تاریخی    . پیشینة 

نویسندة مجمل التواریخ والقصص در مورد بنای شهر به دست فیروز می نویسد: او دو شهر را بنا کرد  .  (54،  1367،  اصفهانی)

 .  نام گذاری کرده است.  (24، 1379، مجمل التواریخ و القصص) . «... م کام فیروزانیكی را به .. .»، که

 

 . م(  498ـ   487)   ـ شهرهای قباد اوّل2

قباد پسر پیروز در زمان حكومت خود پس از غلبه یافتن بر خزرها وجنگ با رومی ها به اصالحات اجتماعی و اقتصادی دست   

،  330ش،  1371،  آور زمانی)  تعدادی شهر ساخت،  از جمله در نقاط مختلف ایران،  تپرداخزد وهمگام با آن به توسعة شهرها  

14)  . 

 

 به از آمد كواد یا ارجان

تسمیه  شد  :وجه  می  خوانده  »ارّغان«  و  »ارّجان«  گذشته  های  زمان  در  شهر  را .  ( 67،  1370،  نهچیری)   این  آن  ها  فارس 

حسینی فسائی در مورد لفظ ارجّان می  .  (35،    1ج،  1367،  السلطنهاعتماد  ،  129،  1362،  مستوفی )  تلفظ می کنند   «ارقان»

بلوك کوه گیلویه»  :نویسد به کاف  ،  قصبة  ارگان  را شهر  او  بلوك  این  بود واهل  راء و تخفیف  به تشدید  ارجّان  در قدیم شهر 

قباد  ،  ابر قباد،  ام های ارگانن  با   بهاناز روزگاران قدیم به.  (1470،  2ج،  1367،  حسینی فسایی)  «  ...فارسی و ارغان نیز گویند

 «آریاگان»ایالت ارجّان پیش از ساسانیان  »  افشار سیستانی می نویسد:.  رام قباد و بهبهان خوانده می شده است،  ارجان،  خرّه

 در دوران،  است  «آریاگان»واژة ارگان که کوتاه شدة  .  بود  «ارگان»یعنی محل سكونت آریاییان می شد و مرکز آن شهر باستان  

 . (200،  1378، افشار سیستانی ) . «عربی شده و ارجّان خوانده شداسالمی 

پس این  ،  بیرون می آید  « أقور»قرقیسیاپر فارس« بوده که به پدر خود خشم می گیرد از  »ارجّان نام پسر  :مقدسی می نویسد 

السلطنه در وجه تسم.  (630،  2ج،  1361،  مقدسی)  شهر را برایش می سازند وقتی که    :یه چنین می نویسندطبری و اعتماد 

پس شهری بنا  ،  میافارقین و آمد را تصرف نمود،  قباد سلطنت را دوباره از دست برادرش جاماسب گرفت و با روم جنگ کرد

فارقین و آمد را در آن شهر ساکن کرد و بعضی از روستا ها از به نام ابر قباد یا ابز قباد که همان ارجّان است و اسرای میا  ،  کرد

،   1ج، 1367، اعتماد السلطنه، 641، 2ج، 1367، طبری) اردشیر خرّه و نواحی اصفهان را ضمیمة آن کرد، شاپور، مله رامهرمزج

35)  . 
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مردم به آبادی  ،  ن غلبه یافتندبا شكستن سد ارجّان که زمین های کشاورزی دچار مشكل شد و اسماعیلیان که بر شهر ارجّا 

که بهتر از  ،  خانه هایی به سبك خانه های شهر ارجّان بنا نهادند...  »،  منتقل شدند ودر آن جا کوشك در سه کیلو متری ارجّان  

 .  (200، 1378، افشار سیستانی) « ...یعنی بهتر از کوشك گفته اند «بهبهو»از این رو آن را ،  به معنی کوشك بوده اند «دیهو»

درجة   30.  محدود می شود  از مغرب بندر ماهشهر،  جنوب به دیلمزا ،  بهبهان ازمشرق به گچساران  :طبیعی ،  موقعیّت جغرافیایی 

،  1367،  بیات)   هم کوهستانی و هم جلگه ای است.  دقیقة عرض شمالی وپنجاه درجه وچهارده دقیقة طول شرقی است  36و  

بهبهان  .  (280 شهر  فا.  (253،  2ج،  1384،  زیدان)  است  «ارجان»یا    «ارگان»کرسی  منطقة  در  قدیمی  شهر  رس  ارجان 

،  1363،  سعیدیان)  یكی از پنج کورة پارس می گویند،  در کنار رود طاب بود که آن را جزء کورة قباد خره،  درنزدیكی بهبهان

،  جیهانی ،    54،  1366،  بن حوقلا)  مسافت ارجان تا دریا یك روز راه است واز شیراز تا ارجان شصت فرسخ می باشد.  (34-  35

،  2ج،  1361،  مقدسی)  سینیز که در سمت دریا قرار دارند و در طرف کوه هندوان،  1جنابه،  مهرُیان  :شهرهای آن.  (119،  1368

از  ابن خلكان هم ارجان را .  (58،  1368،  جیهانی)  «  ...مهرویان هم شهری آباد و از فرزة ارجان است»  جیهانی می نویسد:.  (630

، اعتماد السلطنه)  سوق االهوازشصت فرسخ بودفاصلة آن تا  .  (121،  1ج،  1381،  ابن خلكان)  شهر های بالد خوزستان می داند

 .  ( 35، 1ج، 1367

ارجان .  ( 193،  1377،  بارتُلد)  ارجان در قسمت غرب فارس واقع شده که ویرانه های آن هنوز در نزدیكی بهبهان وجود دارد 

والیت   ترین  استغربی  والیت  آن  و کرسی  فارس  گانة  رایك  مقدسی  .  (290،  1364،  لسترنج)  پنج  ریشهر  تا  ارجان  مسافت 

جیهانی واصطخری .  (129،  1362،  مستوفی)   ... «از اقلیم سیم است...  ارجان ».  ( 672،  2ج،  1361،  مقدسی)  می دانست  مرحله

  ... « آبش وافر،  نیز کوه و دشت هر دو دارد،  و هم بحریاین شهر هم برّی است  ...  شهر می نویسند: »  درموردویژگی های طبیعی

 .  (113، 1347، اصطخری، 117، 1368، جیهانی)

شهری بزرگ که در جانب شرقی آن رودی جریان دارد و به طرف شمال شهر می .  شهری در دشت و کوه و در کنار دریا بود 

در همه جای زیر زمین آب هست و مردم تابستان برای  .  چهار جوی در شهر ایجاد کردند و آب از آن ها عبور می کند،  رود  

رس است و چاهی عمیق به نام  ارجّان تندرست ترین گرمسیر فا.  ( 116،  1354،  ناصر خسرو)  زیرزمین ها می روند استراحت به  

چندان که مردی سوار بر ،  عروس و رود طاب در آن جاری است و پلی بر روی آن ساخته شده که پهنای آن هشتاد گام است

مقدسی به نقل  .  (374،  1374،  ابن بلخی،  125-  120،  1368،  انی جیه)  شتر و َعلَمی به دست گرفته می تواند از آن عبور کند 

گف الدوله  خواهم»  :تازعضد  می  درآمدش  برای  را  ارجّان  و  نام  برای  را  عراق  است  «  ...من  درآمد  و  برکت  پر  شهری   چون 

 .  ( 630، 2ج، 1361، مقدسی)

در بیرون شهر باغ های زیادی قرار  .  (123،  1362،  حدود العالم)  شهری خرّم و پر نعمت است  : نویسندة حدود العالم می نویسد 

میوه  ...  دراین شهر »  :اصطخری می نویسد.  ( 116،  1354،  ناصر خسرو)  و زیتون است  ترنج،  نارنج،  خرمادارد که محصول آن ها  

می  ابن خردادبه ازقباد شاه ساسانی نقل    (113،  1347،  اصطخری)  . «های گرمسیری و سردسیری هر دو در آن موجود است

گفت،  کند می  او  مداین،  که  های  میوه  من  کشور  چیزهای  است،  نهاوند ،  ری،  ارجان،  شاپور،  بهترین  وماسبذان  ابن  )  حلوان 

بازرگانی.  (148،  1370،  خردادبه وجود  خاطر  به  دارد،  ارجّان  اهمیّت  تولیدات  و  می  .  (200،  1377،  بارتُلد )   صنایع  لسترنج 

مومیایی ارجّان شهرت   .(315،  1364،  لسترنج)  «  .. .ستمال و پارچة سفره به عمل می آمد صابون و د  ...در شهر ارجّان »  نویسد:

 .  ( 19، 1366، قزوینی )  جهانی دارد که در شكسته بندی ها بی نظیر است واز آن استفاده می کنند

 
 ـ گناوه  1



 مطالعات تاریخ و تمدنِ ایران و اسالم  

 32-44، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 7دوره 

39 

 

س را به قباد پسر فیروز بعضی ازجغرافیا نویسان مسلمان احداث شهر ارجان در میان اهواز و فار  : پیشینة تاریخی تاسیس شهر 

اند  داده  خلدون)  نسبت  نویسنده  .  ( 82،  1363،  گردیزی،  674،  1ج،  1380،  طبری،  202،  1ج،  1363،  ابن  و  بلخی  ابن  که 

شناس می  ارجان  شهر  کنندة  بنا  عنوان  به  فیروزرا  قبادبن  هم  والقصص  التواریخ  بلخی)  دمجمل  مجمل  ،  203،  1374،  ابن 

ان را نبرده اند و اوّلین بار شرف  هیچ کدام از جغرافی نویسان عرب نام بهبه  :لسترنج می نویسد.  (28،  1379،  التواریخ و القصص

قباد به جنگ رومیان رفت و شهر های زیادی    :یعقوبی می نویسد.  (291،  1364،  لسترنج)  الدین علی یزدی نام بهبهان را برد

کرد  آباد  و  ارجان،  ساخت  جمله  نویسد  . (202،  1ج،  1347،  یعقوبی)  از  می  هم  را  : سعیدیان  برای ،  ارجان  ساسانی  اول  قباد 

این شهر بین آمد ومیا فارقین ساخته شد و  .  (34،  1363،  سعیدیان)  نامید  «به از آمد قباد»سكونت زندانیان ساخته بود و آن را  

رفتند  بهبهان  به  آن  و مردم  قرار گرفت  اسماعیلیان  حملة  ابن  .  (116،  1354،  وناصر خسر)  شهر در قرن هفتم هجری مورد 

حلوان و کوات خرّه و شهر های دیگر را  ،  شهر های ارجان،  به مرز های پارس و اهواز رسید...  چون قباد »  :د:مسكویه می نویس

 .  (152، 1ج،  1369، ابن مسكویه) . «بساخت

اهواز  دروازة  از:  بود  عبارت  که  بسته می شد  دروازه داشت که هنگام شب  ر،  ارجّان شش  دروازة ،  دروازة شیراز،  یشهردروازة 

ویرانه های این شهر در .  (259،  1364،  بالذری،  290،  1364،  لسترنج)  «کیل کنندگان»دروازة میدان و دروازة کیالین  ،  رصافه

 .  (34، 1363، سعیدیان) در هشتصد متر می باشد1200نزدیكی بهبهان به مساحت 

 

  پیروز كواد یا بردعه  

می نوشتند و اران تلفظ می کردند تا    «الران» را به صورت    «ارّان »یسد: جغرافی نویسان قدیم عرب  وجه تسمیه: لسترنج می نو 

بعد ها برذعه را بردعه  .  کرسی این ایاالت در قرن چهارم بُردَعه بود که خرابه هایش تا کنون باقی است.  آن را معرب کرده باشند

.  است معنی آن نیز به فارسی جای بردگان باشد  «بَرد دَار»برذعه معرب  »  : حمزه می نویسد.  (190  ،1346،  لسترنج)  ... «نوشتند

به   «ارمینیه»چون یكی از پادشاهان ایران اسیران را از  ،  وی هم چنین می افزاید.  (487،  قسمت دوّم،  1ج،  1380،  حموی)  «

قسمت ،  1ج،  1380،  حموی)  تیا جای بردگان نام گرفته اس  «بردعه»پس این شهر به  ،  این منطقه آورده و ساکن کرده است

 .  (483، دوّم

نویسد:»،  موقعیّت جغرافیایی  اقلیم پنجم است  ...طبیعی:مستوفی می  از  نگارنده ملحمه .  (91،  1362،  مستوفی)  «  ...این شهر 

 2یزده درجه ماهی و کوهان شتردرجه است و طالع آن س  45دقیقه و پهنای آن    30درجه و    79طول بردعه  »  : ذکر می کند

از یك فرسخ است و بزرگ .  (487،  2بخش  ،  1ج،  1380،  به نقل از حموی)  . «است طول شهر یك فرسخ و عرض آن کمتر 

باشد می  دیار  آن  شهر  حوقل)  ترین  نویسد.  (87،  1366،  ابن  می  فقیه  این  از  نقل  به  شهر  »  :یاقوت  در    «ارّان» بردعه همان 

 . (487،  2ش بخ، 1ج، 1380، حموی) . «آخرین نقطة مرز آذربایجان است

  « طریخ»و ماهی به نام  3شهری پر میوه است و میوه ای به نام زقال»مقدسی وابن حوقل در مورد محصوالت آن می نویسد:   

رودخانة کُر نزدیك  .  (87،  1366،  ابن حوقل،  565،  2ج،  1361،  مقدسی)  . «انجیر و شاه بلوط ایشان بسیار خوب است.  دارند

،  آن را به اردبیل،  هی به نام سر ماهی در این رودخانه صید می شد و به خاطر خوشمزه بودنبرذعه و سه فرسخی آن بود و ما

  : اصطخری ذکر می کند.  (87،  1366،  ابن حوقل)  ری و عراق می فرستادندو ماهی های دیگری هم از این رودخانه صید می شد 

 
 . ( 102، 1363، بیرونی ) خضیب « ستارة معروف استکوهان شتر نام فارسی » کف ـ  1

 . ( 565، 2ج، 1361، مقدسی ) .ـ شاید ذغال اَخته باشد2
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ری و سپاهان شهری بزرگ تر و نیكوتر با مرافق تر از  دان و با میوة بسیار و کشاورزی و در عراق و خراسان گذشته ازشهری آبا»

فندق آن از سمرقند بهتر بودو هیچ جایی انجیر به خوبی  ،  باغ و بوستان زیادی دارد.  (156،  1347،  اصطخری)  ... «بردعه نیست

فروخته می شد و نمط  ه ابریشم بدست می آمد و در بازار های بردعه پارچه و ابریشم  از بردع   : مقدسی می نویسد.  بردعه نداشت

 .  (564ـ 565، 2ج، 1361، مقدسی ) های آن بی مثال بود و در شهر برذعه پرده های خوب تولید می شده است

ساخته شده بود و از ورود دشمن  در مقابل حمالت بیگانگان و قبایل بیابان گرد    شهر  از آن جهت است که این،  اهمیّت بردعه 

 .  (14، 330ش ،  1371، آور زمانی) بة نظامی و امنیتی اهمیّت زیادی داشتپس از جن، به کشور جلوگیری می شد 

به نام سابیر به ارمنستان رفت و شهر های آن جا را غارت   « هون»قباد بعد از سرکوب قبایلی از  :پیشینة تاریخی تاسیس شهر 

،  آور زمانی )  و آن را پیروز قباد نام نهاد  به دژی محكم تبدیل کرد،  نام داشت  «پرتو»آنان شهری از ارّان که  پس از سرکوب  ،  کرد

بخش  ،  1ج،  1380،  حموی)  نخستین بنیان گذار آن قباد شاه بود   : حموی به نقل از ابن فقیه می نویسد.  (14،  330ش،  1371

   . (91، 1362، مستوفی)  قباد آن را تجدید بنا کرد، معتقد استاسكندر را بانی شهر می داند و  مستوفی.  (487، 2

خانه های آن با آجر و گچ ساخته شده  ،  شهر بردعه دارای بارو بازارهای سر پوشیده بود   :در مورد بنای شهرمی نویسد  مقدسی  

از جمله ،  زیاد و عمارات زیبا بوداین شهر دارای بستان های  .  (556،  2ج،  1361،  مقدسی)  است  بودو باروی این شهر خراب شده

ه نام کُرکی در آن واقع بود و هم چنین این شهر دارای کاروان سرا های زیادی بوده که بازاری ب،  دروازه های آن دروازة اکراد

 .  (191، 1364، لسترنج) .. «.طول این بازار به یك فرسخ می رسید... » : لسترنج می نویسد. (87-88، 1366، ابن حوقل) است

 

 كازرون 

از جنوب ،  از مشرق به شیراز،  از شمال به ممسنی،  فاصله داردکیلومتر    1/    032»کازرون تا تهران    :طبیعی ،  موقعیّت جغرافیایی 

دقیقه عرض شمالی    4درجه و    27دارای  ،  غربی و مغرب به قسمتی از شهرستان برازجان و از جنوب به فیروز آباد محدود است

  فرسخ می دانستاصطخری از شهر فسا تا کازرون هجده  .  ( 340،  1367،  بیات)   «  ...دقیقه طول شرقی است  18درجه و    54و  

، ابن حوقل)  . «به اندازة یك سوم استخراست...»:کازرون شهر کوچكی است که ابن حوقل می نویسد.  (117،  1347،  اصطخری)

ف.  (49،  1366 نقاط  هوای همة  از  کازرون  هوای  اصطخری  نوشتة  استبه  بهتر  هوای .  (112،  1347،  اصطخری)  ارس  و  آب 

دریاچة پریشان در کازرون واقع شده  .  رود خانه های شاپور و شش پیر مشروب می شودکازرون گرم است و این شهر به وسیلة  

.  (125،  1368،  جیهانی)  از کازرون جامه های کتانی به دست می آید که به مناطق دیگر می برند.  (304،  1367،  بیات)  است

ازرو ن شهری به نام شاپور فیروز بود که خرابه قبالًدربیست کیلو متری ک،  کازرون از شهرهای قدیم ایران واز توابع شیراز است

 .  (340، 1367، بیات)  های آن هنوز باقی است

تاریخی تاسیس  بهرام ساسانی در کنار آن شهری س  :شهر  پیشینة  پیروز پسر  نام  شهر شاپور که خراب شد  اخت که کازرون 

 .  (240، 1367، بیات)  تر شد و در زمان قباد این شهر آباد تر و بزرگ. ( 674، 1ج، 1380، طبری ) گرفت

 

 قبادخرّه

، 1380،  طبری  )  کازرون است  قباد شهری در پارس احداث کرد که همان قباد خرّه است و امروزه ویرانه های آن در نزدیك 

و  نویسد: به دستور قباد در سرزمین پارس و در استان اردشیر خرّه شهری به نام قباد خرّه ساخته شد  نولد که می  .  (674،  1ج

 . (213،  1358، نولدکه)  مورخان اسالمی نام قباد را بر والیتی که نزدیك شهر کازرون است ؛اطالق می کنند
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 تیجه گیری ن

، ازجمله عوامل اقتصادی،  عوامل متعدّدی در به وجود آمدن آن ها پیدایش شهرها در ایران به دوران باستان بر می گردد که  

شهرها انواع مختلفی داشت از  .  نقش داشته اندکه موجب به وجود آمدن شهر ها شدسیاسی وحمالت متعدّد دشمنان  ،  طبیعی

،  ه حد فاصل آسیای میانهایران به دلیل آن که از نظر جغرافیایی در منطق. اداری وسیاسی بودند ، تجاری، شهرهای نظامی، جمله

النهرین و آسیای صغیر قرار گرفته بود،  هند تهاجمات ملل بود ؛ بنابر این حاکمان کشور   همواره در معرض حمله ها و ،  بین 

که یكی از مؤثر ترین شیوه ها برای آمادگی در  ،  همواره مجبور بوده اند از مناطق مرزی در برابر هجوم بیگانگان محافظت کنند

سپس ،  ساخت شهر از دوره های قبل وجود داشته.  احداث شهرها به خصوص در مناطق مرزی بود،  برابر حمله های احتمالی

به طوری که قلمرو ساسانیان پیش از ظهور اسالم سرزمین های وسیعی را در بر ،  ادامه دادند  ساسانیان این روند شهر سازی را

صحراهای آسیای مرکزی و کوه های افغانستان و از سمت غرب به امپراتوری روم  می گرفت ؛ این قلمرو وسیع از طرف خاور به  

از این رو شاهان ساسانی در دوران حكومت ،  ادارة این قلمرو نیاز به ساخت شهر ها داشت  لذا کنترل و ،  شرقی محدود می شد 

یان در زمان پیروز یكم  دورة ساسان  زیشهر سا.  خود پس از ایجاد امنیت به ساخت شهر ها و آباد کردن مراکز شهری پرداختند

که این شهرها بیشتر در  .  ن مراکز شهری بسیاری پرداختند احداث شهر ها و آباد کرد و این پادشاهان به  .  و قباد اول ادامه یافت

می به  نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهدکه منابع جغرایایی دوران اسال.  نقاط مرزی ودر کنار جاده های مهّم بنا می شد

پرداخته اند اوّ.  شرح و توصیف این شهر ها  لین دست کتاب  قدیمی ترین این نویسندگان در قرن سوم هجری می زیستند و 

 .  هایی که جغرافیا نویسان مسلمان در موضوع جغرافیا نوشته اند به شكل کتاب های مسالك و ممالك بوده اند
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 . تهرانوچاپ دانشگاه 

 .  نشر نی، تهران، چاپ پنجم، مترجم محمود مهدوی دامغانی، اخبار الطوال، (1381) ،ابو حنیفه احمد بن داود، ـ دینوری27

 . امیرکبیر، تهران، چاپ یازدهم ، 5و2ج، مترجم علی جواهر کالم، یخ تمدن اسالمتار،  (1384) ،جرجی، ـ زیدان28

 . اساطیر، تهران، چاپ دوم ، 2ج، مترجم ابوالقاسم پاینده ، خ الرسل والملوكتاری، (1362) ،محمد بن جریر، ـ طبری29

قزوینی30 بن محمود،  ـ  بن محمد  واخبارالعباد،  ( 1366)  ،زکریا  البالد  ع ،  آثار  شرفكندیمترجم  الرحمان  موسسه ،  تهران،  بد 

 .  علمی اندیشه جوان

 .  ناشر پدیده، تهران، 1ج، به تصحیح عباس اقبال، طبرستانتاریخ ، ( 1366) ، بهاء الدینبن اسفندیار، ـ کاتب31

نیای  د ،  تهران،  به تصحیح عبد الحی حبیبی،  تاریخ گردیزی،  (1363)  ،ابو سعید عبد الحی بن ضحاك بن محمود،  ـ گردیزی32

 .  کتاب

انتشارات ،  بی جا ،  ومچاپ د،  مترجم محمود عرفان،  جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی،  (1364)  ،گای،  ـ لسترنج33

 .  علمی وفرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالی

مارکوارت34 خورنی،  (1373)  ، یوزف،  ـ  موسی  جغرافیای  مبنای  بر  احمدی،  ایرانشهر  میر  مریم  انتشارات  ،  تهران  ،مترجم 

 .  اطالعات

 . انتشارات توس، تهران، دانشنامه کوچك ایران، (1381) ،ژاله، ـ متحدین35

 .  طالیه، تهران ، نسخه بر گردان ایرج افشار، به تصحیح محمد تقی بهار، (1379) ،ـ مجمل التواریخ والقصص36

 . نشر گستره، تهران، به اهتمام برنهارد دارن، تاریخ طبرستان ورویان ومازندران، (1363) ،ظهیر الدین، ـ مرعشی37

 .  دنیای کتاب، تهران، اهتمام گای لسترانج به، نزهه القلوب، (1362) ، حمداهلل، ـ مستوفی قزوینی 38

مقدسی39 احمد،  ـ  بن  عبداهلل محمد  االقالیم ،  (1361)  ،ابو  معرفه  فی  التقاسیم  منزوی،  احسن  شرکت ،  تهران،  2ج،  علینقی 

 .  جمان ایرانمولفان ومتر

 .  دنیای کتاب، تهران، 1ج،  حبیبیبه تصحیح عبدالحی ، طبقات ناصری، (1363)  ،عثمان بن محمد، ـ منهاج سراج جوزجانی40

شرکت سهامی  ،  تهران،  چاپ دوم،  به کوشش نادر وزین پور،  سفرنامه ناصرخسرو،  (1354)  ناصربن خسرو،  قبادیانی مروزی  ـ41

 .  کتاب های حبیبی
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ات انجمن آثار انتشار،  بی جا،  مترجم عباس زریاب،  تاریخ ایرانیان وعرب ها در زمان ساسانیان،  (1358)  ،تئودور،  هـ نولد ک42

 .  ملی

 انتشارات مدرسه ، تهران، جغرافیای تاریخی شهرها، (1370) ،عبد الحسین، ـ نهچیری43

 . کتابخانه طهوری، تهران، به کوشش علی حصوری، سفارت نامه خوارزم، (1356) ، رضا قلی خان، ـ هدایت44

ابراهیم آیتیمترجم  ،  تاریخ یعقوبی ،  (1347)  ،احمد بن ابی یعقوب،  ـ یعقوبی45 بنگاه ترجمه ،  تهران،  چاپ دوم ،  1ج،  محمد 

 .  ونشر کتاب

 .  اببنگاه ترجمه ونشر کت، تهران، چاپ دوم، مترجم محمد ابراهیم آیتی، البلدان، (1347) ، احمد بن ابی یعقوب، ـ یعقوبی46

 


