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چكیده
با ورود اسالم به سرزمین های ایران ،تغییراتی در ساختار کالبدی شهرهای دوره قبل ،یعنی ساسانی ،صورر
ویژری عمرمی شهرهای این دوره ،اهمیو

ربوو و ترسوعهیواتتن ایون ب وس اسو  .بوه رموو ودورد رو ار هوای

دغراتیانگاران مسلمان و شناختی عمرمی که از ساختار شهرهای ن ستین و عناصر شکلدهنده آنها بهدسو
اس

ررتو .

از سیمای برخی از شهرهای تاری ی ایران اطالعا

دامعی در دس

اس ؛ بر همین اساس ،در پژوهس پیس رو که از نرع تحقیقا

داده شوده

نیس ؛ یکی از مهوتورین ایون شوهرها ،یو د

ترصیفیتحلیلی اس  ،وضعی

این شهر براسواس اسوناد

تاری ی و معماری و باستانشناسی بررسی میشرد .برآیند تحقیق نشان میدهد که شارستان شوهر یو د ،انودازه کورچکی
داشته و دارای بارویی استرار با دو دروازه برده اس  .یکی از دروازهها با نام «درب مسجد» در دبهه دنربی قرار داشوته
و دروازه دیگر «درب ای د» یا «اندرو» برده که در سم

شمالی شارستان ساخته شده اس  .بازار شهر و یکی از مسوادد

دورانه در ربو پررونق شهر برده اس  .مسجد دیگر ،در درون شارستان واقع برده اس  .ترسعه ایون شوهر ،در سوم
دنرب و دنربمرب و دنرب شرق برده اس

و محرر بازار را در شکلدهی مسیر رستر

آن ،بوهویوژه در دورههوای

بعد ،باید عامل تعیینکننده دانس .
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در منابع و نرشتههای بردوایمانوده از دغراتیانگواران

مقدمه
ب ووس «ربووو» یووا «پَروَسوو ِ» شووهرهای دوران

مسلمان سده های سرم و چهارم هجری قمری ،ناحیه یو د

و مو ارع ،اسوکان اسورا،

(اصون ری:4929 ،

ساسانی بیشتر محول باموا

اردوروواه هووای نمووامی و روواه محوول اسووکان طبقووا
ادتماعی ترودس

برد .این ساختار ادتمواعی سیاسوی

ب شی از کرره اصون ر بورده اسو

 .)34در مترن کهن و محلی شهر ی د نی  ،رو ار هوایی از
ایجاد و ترسعه شهر در دسو

اسو

کوه رواه بوا اتسوانه

شهرها ،در دوران اسالمی ،به ویژه سده های ن سوتین،

درآمی ته اس ؛ لویکن متضومن اطالعوا

ارزشومندی از

دچار تغییراتی شد .در پژوهس هایی که محققانی چرن

دورههای آموازین شوکلریوری و رسوتر

شوهر اسو .

سوولنان اده ( 4957و  )4956و حبیبووی ( )4939انجووام

ن ستین منالعا شهرسازی بوه پیموایس و نقشوهبورداری

عمورمی

رروهی روسی ،در اواخر دوره قاداریه برمویروردد .ایون

بررسی شده اس  .در ارتباط با شهر اسالمی ،در میوان

رروه برخی از شهرهای ایران را انت اب و نقشههای بسیار

تورن

مهمی از آن تهیه کردند که ی د نی از آن دمله برد .در این

( 4370و

نقشه ،محرر تاری ی شهر با برج و بارویی مش ص شوده

 ،)4316هررانی ( )4329و دامپر ( )7995اشواره کورد.

که هو اینک ب س چشمگیری از آن ت ریب شوده اسو .

نمرنه ای که به طرر ویژه ،درباره یک شهر

در نقشووه تهیووهشووده ،شووهر دارای دو حصووار اسوو .

بررسی و پژوهس کنند ،انگش شمار اس  .شهر یو د

(مهریوار،

داده اند ،شهرسازی ایرانی اسالمی بوه صورر
پژوهشگران خاردی نی موی توران بوه منالعوا
ررونووه بوواوم ( ،)4309بوورادران مارشوو
اما منالعا

یکی از شهرهای مهمی اس
از بات

بیرونیترین بارو ،محیط بر بواروی دیگور اسو

که با ودرد برخوررداری

 :4920شکل .)400این نقشه در واقع ،آخرین دوره ترسعه

و ساختاری کهن ،در این زمینه ،هوی رواه بوه

دوره

تاری ی شهر در اواخر قاداریه توا پویس از تغیورا

طرر ددی و دوامع دربواره آن منالعوه نشوده اسو ؛

پهلریاول را نشان میدهد و از این نمر ،سند بسیار مهموی

ایوون شووهر ،در

به شمار میرود .طرحها و تصاویرهایی که پرپ از بورج و

سده های ن سوتین دورهی اسوالمی نیو اخوتال نمور

باروی شهر تهیوه کورده اسو

نیو  ،در نورع خورد نمرنوه

دوودی ودوورد دارد؛ ایوون پراکنوودری و آشووفتگی آرا ،

ویووژهای شوومرده موویشوورد (پوورپ 999 :4921 ،و .)999

ریشه در نرشته های دغراتیانگاران مسلمان دارد که از

پژوهشووگرانی همچوورن بارترلوود ( )779 :4990و شوورات

دو محل به نام های «ی د» و «کَثه» یاد می کنند .عوده ای

( )11 :4927و لسترنج ( )995 :4909یو د و کثوه را یکوی

دانسوتهانود و دسوتهای دیگور،

دانسته و نرشتهاند یکی ناحیه بورده و دیگوری کرسوی آن.

آن ها را دو شهر مستقل از هو پنداشته اند؛ ازایون روی،

پژوهشگران دیگری همچرن اتشار و آیتوی ،یو د و کثوه را

بحث و بررسی در ارتباط با ی دِ سده های اولیه مستل م

مستقل از هو دانستهاند .اینوان محورر تواری ی

عووالوه بووراین ،در دانمووایی مرقعیوو

هر دو را یک مرقعیو

شناخ

مرقعی

کنرنی آن اس

توا بتوران اطالعوا

دو مرقعی

شهر کنرنی را همان ی د و محله «کَثنریه» یوا «کسونریه» در

محدود و در عین حال ،بسیار مهو مترن تاری ی کهون

شمالمربی شهر را کثه مررد اشاره دغراتیانگاران مسولمان

را در ارتباط با آن تفسیر و تبیین کرد.

دانستهاند (اتشار62 :4921 ،؛ آیتی.)99 :4942 ،

پژوهشی در سیمای شهر ی د در سدههای ن ستین دوره اسالمی

سرایی در تحقیقی که درباره بازارهوای یو د انجوام

محال

ازبوین رتتوه رفتوه کوه محلوه «تهوادان» د ئوی

داده ،کهنترین دوره شکلریری بوارو را بوه آلکاکریوه

کرچووک از آن بوورده اس و  .همچنووین ،ایوون ب ووس را

اولیوه بوازار یو د را در

اصلی تورین ب وس یو د در داخول حصوار اولیوه شوهر

دروازه شهر قلعهای و مرتبط بوا ممور ورودی

دانسوووته کوووه بعووودها «مدرسوووه ضووویائیه»« ،مسوووجد

شهر دانسته که بعدها با ات ودهشدن راستههوا و بازارهوا

بوه

نسب

داده اس  .وی مرقعیو

مجاور
به صرر

مجمرعه ای در خارج شهر رشد کرده اسو

چهلمحراب» و «م ار سیدتاجالدین دعفور معورو
سیدپنهان» در آن ساخته شده اس

(سرایی 72 :4903 ،و  .)70خوادمزاده کوه در پژوهشوی
مبسرط ،محال

کهن ی د را بررسی کرده ،معتقد اسو

(خادمزاده.)4905 ،

آقایان مرتضایی و میردهقوان نیو در پژوهشوی کوه
اخیراً به انجام رسانده اند ،شهر ی د و کثه را دو مرقعی

شهر ی د از دوره آلکاکریه صواحب ویژرویهوای یوک

مستقل از هو دانستهاند .آنهوا کثوه را بوا قیود احتموال،

برخی از دغراتیانگاران

دهستان کنرنی «رُستاق» ،مجمرعه چند روسوتا در حود

ی د کنرنی و اننباق

تاصل ی د و میبد تصرر کوردهانود .در تحقیوق موذکرر،

آن با آنچه در ارتباط با شهر ی د/کثوه در رو ار هوای

مبنووای برخووی از تحلیوولهووا رفتووههووای دغراتیانگوواران

سده چهارم هجری قمری آمده ،تردید کرده اسو  .وی

سده های ن ستین دوره اسوالمی اسو  .البتوه آنوان بوه

اعتبار شهر ی د و شکلریوری بورج و بواروی آن را بوه

سفالینههایی با تکنیک «لعابپاشیده» و «اسگراتیاتر» نیو

شهر شده اس  .وی به ر ار

اشاره کرده اس ؛ لیکن در مرقعی

زمان آل کاکریه ،یعنوی سوده پونجو هوو.ق ،نسوب

داده

اس  .در ایون تحقیوق ،آنچوه از نمور نریسونده روشون
اس  ،ودرد هسته اولیه شهر در محدوده شمالی مسجد
دامع و قسم

دنربی رذر تهادان اس  .این نریسونده

اشاره کردهاند که در محال

«تهادان»« ،وق

و ساع »

و «دارالشفا » پیدا شده و بهطورر نسوبی ،بوه سودههوای
سرم تا پونجو هجوری قموری نسوب

داده شوده اسو

(مرتضایی.)4939 ،

ودرد «مسجد شی یها ،»4با ساختاری شبیه به مسوادد

پیشینه تحقیق دو مرضرع را آشکارا نشان میدهود:

ن ستین و بازارچهای در کنار آن را از شراهد اولیه شهر

یکی اختال نمر درخرر ترده ،در ارتبواط بوا مرقعیو

پیس از دوره آلکاکریه دانسته اس  .او به ودرد محلوه

تاری ی و دغراتیایی دو نوام یو د و کثوه و دیگوری بوا

کهن «شارستان» در مترن تاری ی ترده کرده و مرقعی

ودورد ادعوای یکوی از پووژوهسهوا ،منمورر منالعووا

آن را با ب س پیس رفته مننبق دانسته اس  .همچنوین

انجام ررتته ازسوری آقایوان مرتضوایی و میردهقوان ،در

محله «کرشک نر» را در سده هوای ن سوتین ،خوارج از

بازسازی دایگاه شهر ی د ،به تصریری روشون از آنچوه

شارستان رفته و الحاق آن را به شوهر ،در نتیجوه ایجواد

در شهر ی د در سدههای ن ستین ودورد داشوته دسو

حصار محینی دوره آلکاکریوه دانسوته اسو  .وی نیو

نیاتته اس ؛ چراکوه پژوهشوگران بوا تفکیوک یاتتوههوا،

محله کثنریوه را بوا کثوه مودنمر دغراتیانگواران مننبوق

برخی را وصف شهر دیگری دانستهاند .بنابراین بودیهی

ازبین رتته ،به محله «باغ

ارزنده آن را نادیوده ررتتوه

دانسته اس  .در ب س محال
عال » بدون اشاره به مرقعی

آن ،ترده کورده اسو

اس

که برخی از اطالعا

و

باشند؛ ازاین روی ،پژوهس حاضر بوا ضورورتی کوه در

آن را ازدمله ساخته هوای عامول موروان حموار ،یعنوی

این باب محرز میداند با طرح دو پرسس اساسی به این

اخرین خلیفوه اموری کوه در سوده دوم هجوری قموری

مرضرع پرداخته اس :

میزیس  ،دانسته اس  .محله شارستان را نیو ازدملوه
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 .ی د و کثه چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ آیا هر دو

 774و  773و  799و  791و  796و 790؛ مقدسوووووی،

واحدی را نشان می دهند یا دو شهر مسوتقل از

 937/7 :4954و  112و 601؛ ابوونتقیووه.)426 :4923 ،

مرقعی

اهمی

هو هستند؟
 .سوواختار شووهر ی و د در سوودههووای ن سووتین دوره
اسالمی چگرنه برده اس ؟

ربو در برخی از شهرها ،بویس از ب وسهوای

دیگر برد (مقدسوی513/7 :4954 ،؛ ابونحرقول:4916 ،
 779و  744و  773و  .)796حتووووی در مووووراقعی ،از
شهرهایی نام بورده شوده کوه شارسوتانشوان متوروو و

ساختار عمومی شههرهای سهدهههای نخسهتین دوره

م روب شده اس ؛ لیکن ب س ربو شهر آبواد مانوده
اسو  ،ماننوود ری و شوور

اسالمی

(مقدسووی 601/7 :4954 ،و

شووهرهای ساسووانی رفتووه شوود،

 .)593در برخی از شهرها ،ربو چند مرحلوه بوا بوارو

بووهطوورر عموورمی دربوواره شووهرهای ایوون دوره ،یعنووی

محصرر شده اس ؛ به ررنهای کوه در متورن دغراتیوایی

سده های اولیه اسوالمی ،مصوداق یاتتوه اسو  .بوا ایون

قدیو ،به ودرد چند ربوو در یوک شوهر اشواره شوده

که سه ب س ارگ و شارستان و ربو ،دایگواه

(مقدسی933/7 :4954 ،؛ ابونحرقول770 :4916 ،

آنچووه در شووناخ

تفاو

اس

دادنود.

و  .)791معمرالً مهو ترین بوازار شوهر ،در ربوو قورار

شهرهای دوره اسالمی بر محرر مسادد دامع و بازارها

داشو

(مقدسووی 999/4 :4954 ،و 991؛  935/7و 933

رشوود یاتتنوود .ایوون مسووئله نشووانگر تغییوور در رویکوورد

و 119؛ ابنحرقل 64 :4916 ،و  00و  32و  467و 744

و

و  .)773شهرها یک یا چند مسوجد دوامع داشوتند کوه

مردب شد که ساختار شهرهای ایرانی پویس از اسوالم

یکی از آن هوا معمورالً در کنوار بوازار سواخته مویشود

در کنووار خوورد ،سوواختار و بوواتتی ددیوود تجربووه کننوود

(ابن حرقل 467 :4916 ،و 427؛ مقدسی497/4 :4954 ،

(زارعی .)53 :4939 ،در این دوره ،شهرها با تردوه بوه

و  454و  457و  450و  453و  424و  779و  775و

آن دو یوا چنود دروازه

 772و  770و  797و  711و  716و  706و  979و

داشتند .مسجد دامع نی عنصر هری ب س شوهر شود.

959؛  .)161/7میر از مسجد دامع ،بناهای عوامالمنفعوه

ادتماعی خرد را تاحد درخرر تردهی از دس

ترهنگی و آیین ساکنان قودیو و ددیود شوهر اسو

وسع

و طرل بوارو و اهمیو

بازار اهمی

شایان تردهی پیدا کرد و در واقع ،اهمیو

شهر با ب رری و رونق بازار آن سنجیده میشد .بازار به
عنران سترن تقرا  ،خوط سویر رسوتر

شوهر را نیو

مش ص میکرد (سلنان اده 759 :4956 ،و .)751
در ایوون دوره ،بسوویاری از شووهرها قلعووه (ارگ) و

همچرن حمام و کاروانسراهای درون شوهری و خانوا
نی در کنار بوازار سواخته موی شودند (مقدسوی:4954 ،
 .)935/7مرقعی

کرشکها در ربو و ن دیک به یکوی

از دروازههووا بوورد (اصوون ری766 :4929 ،؛ نرشوو ی،
 17 :4956و 19؛ بیهقی 751 :4909 ،و  195و .)690

شارستان محصرر داشتند .این دسته از شهرها ،با صف
«المحصّنه» (ابن حرقل )727 :4390 ،معرتی شده اند کوه
در تردمووه مووتن تارسووی «اسووترار» معنووی شووده اس و

یزد و کثه
دغراتیانگواران دوره اسوالمی بوه ودورد شوهر یوا

(دیهانی444 :4950 ،؛ ابونحرقول 14 :4916 ،و  424و

ناحیهای به نام «کَثه» و رواه «یو د» اشواره کوردهانود .بوا

 .)401در برخووی از شووهرها ،ربووو نیو محصوورر بوورد

ودوورد اشوواره آشووکار دسووتهای از پژوهشووگران ،بووه

(ابن حرقل 467 :4916 ،و  452و  427و  744و  779و

یکی بردن این دو محل (شورات 11 :4927 ،؛ لسوترنج،

پژوهشی در سیمای شهر ی د در سدههای ن ستین دوره اسالمی

ی د را از دنربشرق به شمالمرب ،به صوررتی

995 :4909؛ بارترلوود )401 :4990 ،برخووی از محققووان،

سم

این دو را دو شهر مج ا و شاید مستقل از هو دانستهاند

دانمایی کرده که ن ستین شهر از سم

کرموان« ،انوار»

(اتشار62 :4921 ،؛ آیتی99 :4942 ،؛ خوادم زاده:4905 ،

برده و پ

797؛ مرتضایی)427 :4939 ،؛ بنابراین پیس از ورود بوه

«میبد» و «نائین» قورار داشوته اسو  .در ایون نقشوه بوه

که

ویژه ،شهرها درون یک یا دو دایره یا نیو دایوره

بحث و بررسی ساختار کالبدی شهر ،ضروری اس

این مرضرع واکاوی شده و مرضوع نرشوتار حاضور در
این باره ،به صرر

ویژه روشن شرد.

کثه نیس

ناحیوه دربوواره آن دو بهتوور دریاتو

توا مرضوع

شوورد .در رو ار

و اسومی از

ابنبل ی نی (تالیف 699و  649هوو.ق) یو د بوه عنوران

(ابون خردادبوه .)19 :4924 ،در حودودالعالو

ناحیه معرتی شده که اعمال (شهرها یا ترابع) آن میبود،

المسالک و الممالکِ ابن خردادبوه،

(ابنبل ی )477 :4921 ،و

(927هو.ق) برخال

تنها از کثه نام برده شده و از ی د اسمی به میوان نیاموده
اس

متحدالمرک محاط شده و نراحی ،همانند «شق کرموان»
و ی د ،بیرون از دایره نشان داده شده اسو

در «المسووالک و الممالووک» ،ابوونخردادبووه (متوورتی
حدود999هو.ق) تنها از ی د نام برده اسو

صرر

از آن بوه ترتیوب شوهرهای «تهورج» ،کثوه،

نایین ،کثه و تهرج برده اس

ابنبل ی اسمی از شهر ی د نبورده اسو  .رفتوه یواقر

(ناشناخته .)495 :4957 ،دغراتیانگواران مسولمان

حمری نی در این زمینه شاهد معتبری اس « :ی د :بفتح

در ذکر راههای شمالی تارس و مربی کرمان کوه بیشوتر

اوله و سکرن ثانیه و دال مهملوه :مدینوه مترسونه بوین

بووه خراسووان و مرکو ایووران وصوول موویشوودند ،تاصووله

نیسابرر و شیراز و اصبهان معدوده تی اعمال تارس ثوو

شهرهای مسیر را با دو مقیاس ،یکی «من ل» یا «مرحلوه»

من کرره اصن ر و هر اسو للناحیه و قصبتها یقوال لهوا

و دیگری «ترسنگ» یا «ترسخ» معرتی کردهاند .در هوی

کثه( »...،حمری .)196 :4322 ،همچنین دغراتیانگواران

یک از کتب ایشان ،به عددی که مبین تاصله بین یو د و

در ذکر شهرهای تارس تا خراسان ،به مراضوعی اشواره

کثه باشد ،اشاره نشده اس  .اصون ری (توالیف 974توا

کردهاند که در روشنشدن این مرضرع سوردمند اسو :

940هو.ق) در ترصیف ی د ،به مرضورعی اشواره کورده

از نقنهای که «قلعه ربران» رفته شده تا ی د شس ترسخ

که نتیجه ریری در این بواره را بوه آسوانی ممکون

(ابن خردادبه .)19 :4924 ،مقدسی که این مسیر را

اس

میسازد« :اما نراحی کرره اصن ر :ناحی
آن ب رگتر ناحی هاس  .آن طر

ی د اسو

اس

و

با مقیاس من ل سنجیده ،از قلعه مجرس (ربران) تا کثوه

را و در آن شوهرها

(مقدسوی،4954 ،

را یک مرحله یوا منو ل رفتوه اسو

[ی] چند هس  :اول کثه و آن شهر بو رگ آن اقلویو و

 .)522/7دیهانی تاصله ی د یوا کثوه توا انجیوره را یوک

و [میبد] نایین و تهرج و میر از آن کوه در

(دیهوانی .)440 :4950 ،ایون

ناحی

اس

این ناحی

و بوه هوی نواحیتی دیگور

شراهد نشان می دهند که ی د و کثه یک مرضع بردهانود

نیس ( »...اصن ری .)34 :4929 ،به روشونی موی توران

نه دو مرضع مستقل و مج ا از هو؛ اما یکی اسو ناحیوه

کوه یو د اسوو ناحیوه بوورده و کثوه بوه عنووران

و دیگری ،قصبه یا کرسی آن ناحیه .به همین

دریاتو

چهار منبر هس

من ل منمرر کورده اسو

برده اس

ب رگ ترین شوهر ،کرسوی ایون ناحیوه بورده اسو  .در

عل  ،یکی از ی د نام برده اس

نقشه ای که این دغراتیانگار از شهرهای تارس و کرمان

این ترتیب ،نرشتار حاضر آنچوه شورات

ارائه کرده اس
یات

نی میتران بوه نتیجوهای مشوابه دسو

(شکل های  4و  .)7وی شهرهای مسیر کرمان بوه

و دیگوری از کثوه .بوه

بارترلد در این رابنه رفتهاند ،تایید میکند.

و لسوترنج و
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بووا اسووتناد بووه نرشووتههووای بردووایمانووده از

کثه احتماالً مُعَرب واژه «کُسته» یا «کرسته» 7تارسی

از شوکلریوری شوهرهای

با ناحیه یا

دغراتیانگاران مسلمان ،پو

میانه اس  .مشکرر کسته (کرسته) را متراد

ب رگ ،در بسیاری از نراحی یا کررهها ،اسوو ناحیوه بوه

مننقه رفته اس

شهر ب رگ و کرسی ناحیه اعنا مویشوده اسو ؛ بورای

به نمر می رسد این واژه ،هماننود بسویاری از واژههوای

مثال میتران به ناحیوه کرموان و شوهر کرموان و ناحیوه

تارسی ،به زبان عربوی راه یاتتوه و صورر

واژه کموی

اصفهان و شهر اصفهان اشاره کرد .به نمر میرسود کوه

تغییر کرده و با تلفظ و امالیی عربوی ،دوبواره بوه زبوان

درباره ی د نی اتفاق مشابهی رخ داده اس  .نوام ناحیوه،

تارسی بازرشته اس  .احتماالً این کلموه اسوو عوامی از

از رونقررتتن ی د و مرک یو یواتتن آن

دوره ساسانی اس  ،به معنای ناحیه و در دوره اسالمی،

به این شهر اطالق شده و از اواخر سده هوای میانوه بوه

راه کارکرد و واحد دغراتیای آن به ی د (ناحیه) سوپرده

بعد ،نام شهر از کثه به ی د تغییر کرده اس  .آنچنانکوه

شده و در هیئ

نوام یوک شوهر ،اسوو خوات یاتتوه و

در تراریخ محلی ی د (دعفوری4905 ،؛ کاتوب،)4905 ،

استفاده شده اس  .این واژه در هیئ

از سده نهو به بعد ،د در مراقعی و آن هوو در اشواره

از سدههای میانه به بعد ،برای همیشه دای خورد را بوه

به رذشته ،اسمی از کثه به میان نیاموده و یو د بوهطورر

ی د داد.

یعنی ی د ،پ

(مشکرر 426 :4953 ،و  402و .)434

اسو خات شهر،

روشن دوای آن را ررتتوه اسو  .حوال بایود دیود کوه
مرقعی

این کرسی با کدام یک از شهرها یا روسوتاهای

ی د کنرنی اننباق مییابد .تاصله ی د با نوراحی مجواور،
با ذکر تاصله بین شهرهای مسیر مش ص شده اس  .از
انار تا تهرج 76ترسخ ،از تهرج تا کثه (ی د) 6ترسخ ،از
کثه تا میبد 49ترسخ رفته شده اسو

(دیهوانی:4950 ،

443؛ اصن ری479 :4929 ،؛ ابونحرقول 66 :4916 ،و
 .)65ارر شهرهای رفته شده در منابع دغراتیایی قدیو و
تراصل بین آن ها ،با مالحما

سیر مسویر کوه بوهطورر

معمرل از خط طرلی مستقیو بیشتر اس  ،بوا شوهرها و
روستاهای کنرنی منابق
یکی با مرقعی

داده شرد ،شهرهای ذکرشوده

کنرنی تهرج و دیگری بوا ب وسهوای
شهر میبد اننبواق

شکل  -4تراصل میان تارس و خراسان در نقشهی

کهن شهر ی د و آخری نی با مرقعی

می یابد؛ بنابراین کثه (یو د) کوه دغراتیوانگواران بوه آن

اصن ری ،سدهی چهارم هجری (اصن ری:4929 ،

اشوواره کووردهانوود ،ب ووس کهوون ی و د امووروزی اس و
نمی تران دای دیگری را به عنران مرقعی
کرد.

و

آن پیشونهاد

.)624

پژوهشی در سیمای شهر ی د در سدههای ن ستین دوره اسالمی

به «کرشک نر» معرو

اس  ،ازدملوه اقوداما

اوسو

(مفیدی.)90/4 :4906 ،
دغراتیانگوواران مسوولمان ،بووهویووژه در سووده چهووارم
هجری قمری ،پیرسته ناحیه ی د را در سلک بالد توارس
کردهاند .اصن ری از آن به عنوران بو رگتورین

تهرس

ناحیه است ر ،از سوم

خراسوان ،یواد کورده و آن را بوا

چهار دامع معرتی کرده اسو

(اصون ری.)34 :4929 ،

بهطرر ویژه ،شهر کثه (ی د) را با دو دامع وصف کرده و
هر دو را در کناره شهر نشان داده اس  .در ایون

مرقعی

زمان ،شهر برج و بارویی با دو دروازه داشته که یکی بوه
نام «درب ایو د» و دیگوری «درب مسوجد» ضوبط شوده
شکل  -7حدود تارس و شهرهای آن در نقشهی
اصن ری ،سدهچهارم هجری (همان.)662 :

اس و  .بووه واسوونه ن دیکووی ایوون مسووجد ،بووه یکووی از
دروازه های شهر ،ایون ورودی درب مسوجد نوام ررتتوه
اس  .9ابنحرقل (952هو.ق) نی بوه دو دروازه قلعوه ،بوا
نام های «اندرو» و «در مسجد» اشاره کرده اس  .مرقعی

سیما و ساختار شهر یزد در سدههای نخستین دورهی

مسجد دوامع را در ربوو آورده و هماننود اصون ری،

اسالمی

نامرذاری یکی از دروازهها را به سبب این ن دیکوی ذکور

براساس آنچه در تراریخ محلی یو د رو ار

شوده،

کوورده اسوو

(ابوونحرقوول .)13 :4916 ،هوور دو سوویّاح

شهر ی د را ی دررداول سواخته و در زموان ی درورددوم،

مسلمان ،آن ب س از شهر را که مجهو بوه بورج و بوارو

از آن ،توا اواخور دوره ساسوانی،

قلعووه رفتووهانوود (اصوون ری447 :4929 ،؛

ترسعه یاتته اس ؛ پو
عراموول حکرم و

و عمووران آن ات و ودهانوود

ابوونحرقوول .) 13 :4916 ،نکتووه درخوورر تردووه اینکووه

(دعفووری 74 :4901 ،تووا 93؛ کاتووب 73 :4905 ،تووا .)14

اصن ری و ابنحرقول و مقدسوی ،در ر ارشوی مشوابه،

شهر یو د از ورود اسوالم توا نیموه اول سوده

شارسووتان و ارگ بووو را نیوو ترلمووان قلعووه رفتووهانوود

پنجو هجری که حکام آلکاکریه در شهر مسوتقر شودند،

(اصن ری455 :4929 ،؛ ابنحرقل22 :4916 ،؛ مقدسوی،

تاری ی پیس از

کووه منموورر

سررذش

بوور وسووع

بوورده اسوو

چندان روشن نیس  .از معدود اطالعا
سوووده پووونجو ،حکرمووو

 .)502/7 :4954بنووابراین تردیوودی نیسوو

عوووال طووورتی ،عامووول

ابن حرقل و اصن ری از قلعه ،شارستان شهر برده اس ؛

که تا پایوان

چراکه ی د در زمان ورود ایشان ،با برج و بارویی محکوو

کار مروان حمار ،آخرین خلیفه امری ،بر این شهر موممرر

پشتیبانی میشده و ازدمله شهرهای اسوترار ایوران بورده

(مفیووودی .)92/4 ،4906 ،وی را «احمووود

(اصون ری447 :4929 ،؛ ابونحرقول.)13 :4916 ،

هشامبنعبدالملک ( 35هجری) ،بر ی د اس
بووورده اسوو

اس

زَمجی» ،عامل ابرمسلو ،کش  .به تصدیق مترن تواری ی،

برای اثبا

ایجاد باغ عال و احداث کرشکی در محل ایون بواغ کوه

یا شارستان اس  ،به نقل قرل مستقیو از نریسونده رمنوام

این مدعا که مراد از قلعه همان شوهر مرکو ی

تاریخ سیستان میپردازیو و آن را تشریح میکنیو:
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«اسکندر رومی چورن دارا ابون داراب کشوته شود و

قلعه زرنگ ،همان شهر زرنگ اس

که محل آن را بایود،

روشنک دختر او را به زنی کورد و قصود هنود کورد ،بوه

در خرابههای نادعلی سیسوتان اتغانسوتان دسوتجر کورد.

و بر آن قلعه شد که کی سرو بنا کرده برد،

خاطرنشان میکنیو که هو زاهودان کهنوه و هوو محرطوه

بور دنورب

نادعلی برج و باروهای بسیار مسوتحکمی داشوتهانود کوه

که پ

از آن اردشیر بابکان بنوا کورده اسو ) و او آنجوا

امروزه ،آثار آنها را بهوضرح میتوران در هور دو محول

شد .پ

بفرمرد تا آنجا که دیدهبانرواه قلعوه بورد ،قلعوه

مشوواهده کوورد (مرسووریحووادی 24 :4900 ،تووا 09؛

سیستان رت

بر شمال قلعه سیستان (و قلعه دیگری اسو

ددارانه کردند و روشنک آنجا یله کورد توا از کوار هنود

مرسری حادی و مهرآترین 444 :4900 ،تا .)449

تارغ شد و( »...ناشناس.)6 :4941 ،
آنطررکه از متن این روای

این ر ار ها نشوان مویدهود ،بورخال

منالعوا

استنباط میشرد ،تواریخ

خادمزاده و سرایی که ن ستین برج و بواروی یو د را بوه

سیسووتان در دادن آدرس قلعووهای کووه اسووکندر مقوودونی

دوران آلکاکریه ،یعنی سده پنجو هوو.ق ،نسوب

دادهانود

همراه با روشنک به آن رتته ،به قلعهای اسوتناد کورده کوه

(خوووادمزاده :4905 ،مقدموووه؛ سووورایی )72 :4903 ،در

در زمووان نگووار

کتوواب و حیووا نریسوونده ،مرک ی و

سیستان را بر عهوده داشوته و موراد از آن قلعوه سیسوتان
دغراتیایی قلعه مدنمر اسکندر روموی را

اس  .او ده

سدههای ن ستین ،شارستان شهر حصوار محینوی داشوته
اس  .آنچه از شهر در محرطوه داخلوی مرقعیو
اس

داشوته

د قلعه یا به تعبیری شارستان دانسته و میور از آن

در شمال قلعه سیستان میداند .این میرساند که در نیموه

را ربو یا بیرون شهر نامیدهاند؛ چنانکوه ابونحرقول در

مننقه سیستان بوا

مسجد دامع و بازار و خانههوا ،آشوکارا

اول قرن پنجو هجری قمری ،مرک ی
قلعه سیستان بورده کوه مرقعیو

دغراتیوایی آن در حود

مرقعی

ر ار

به آن اشاره کرده اسو  .1ایون وضوعی

شوهر ،سویمای

وسط دو قلعه دیگر ،یکی در شمال و یکوی در دنورب،

تقریباً یکسانی با بسیاری از شهرهای سدههوای ن سوتین

برده اس  .خاطر نشان مویکنویو ،موراد از واژه قلعوه در

داشته اس  .بازشناسی و بازیات

شارستان یو د،

کتاب تاریخ سیستان ،به یقین همان شوهر مرکو ی اسو

در زمان بازدید اصن ری و ابنحرقول ،ضورورتی اسو

که دارالحکرمه یا دارالملک به حساب می آمده اس  .چه

که در ادامه به آن میپردازیو.

در دای دیگوری از هموین کتواب ،آنجوا کوه از تصور
سیستان به دس

اعراب مسلمان س ن میررید ،در بیان

مرقعی

ابوورالعال طوورتی (طوورقی) در سووال 35هووو.ق ،در
محلهای با نام «بایله» به ساخ

آدرس شهر زرنگ که ربیعبنزیواد از مهتور پهوره کرموان

کرده اس

خراسته برد ،مینریسد« :چرن از هیرمنود بگوذری ریوگ

( )4905که به بررسی محال

کرشک و بامی مبوادر

(مفیدی .)92/4 :4906 ،در پژوهس خوادمزاده
کهون شوهر پرداختوه ،بوه

بینی و از ریگ بگذری سنگ ریو ه بینوی ،از آنجوا خورد

مرقعی

قلعه زرنگ پیداس » (ناشناس 09 :4941 ،تا .)04

مترن محلی ،میتران دای آن را دریات  .احمود زمجوی

ترضیح اینکه منالعا
ثاب

کرده اسو

میدانی باستانشناسی آشوکارا

پ

آن اشاره نشده اس ؛ لیکن در ر ار

تواری ی

از تسلط بر شهر و کشتن عامل امری ،کرشک و باغ

منمورر از قلعوه سیسوتان ،هموان شوهر

وی را نی ت ریب کرد و در کنار آن ،طرح کرشک و باغ

مرک ی سیستان در سدههای پنج تا نهوو هجوری قموری

ددیدی درانداخ  .چرن کرشک ددیدی سواخ

از آن

اس  .محل آن نی  ،در محرطه باستانی زاهدان کهنه بورده

پ  ،محله را «کرشک نور» نوام نهادنود (مفیودی:4906 ،

و مراد از

 4/92تا  .)19این محله اکنرن نی بوا هموین نوام خرانوده

که در بیس

کیلرمتری دنربشرقی زابل اس

پژوهشی در سیمای شهر ی د در سدههای ن ستین دوره اسالمی

می شورد و مرقعیو
(شکل)9؛ پ

آن در مورب محلوه تهوادان اسو

همانطررکه خادمزاده نی رفته اس  ،مترن سدههای

روشن ساخته که محلوه بایلوه و مرقعیو

هشووتو تووا اواخوور سووی دهو هووو.ق ،از محلووهای بووه نووام

کرشک و باغ عال نی  ،در همین مکان بورده اسو  .ایون

شهرستان (شارستان) نام بردهاند که ابنیه شاخصوی چورن

مرضرع نشان میدهد که محلوه کرشوک نور کنورنی ،در

«مدرسه ضیائیه» (دعفری« ،)445 :4901 ،مسوجد چهول

سده دوم هجری قمری ،به شهر ن دیک برده یوا در کنوار

محراب» (مفیدی )411/9 :4906 ،و «م ار سویدتاجالودین

آن قرار داشته اس  .بوه هموین اعتبوار ،عوامالن اموری و

دعفر یا سیدپنهان» (دعفری462 :4901 ،؛ کاتوب:4905 ،

ابرمسلو خراسانی ،در آنجا که به نمر میرسود ب شوی از

452؛ مفیدی 9/693 :4906 ،توا  )614در آن واقوع بورده

ربو برده اس  ،باغ و کرشکهوایی احوداث کوردهانود.

اس

کوه

این مرضرع ،همانطررکه پیشتر از آن رذشتیو ،از رسمی

شارستان بدنه اصولی شوهرهای کهون ایرانوی بورده و در

پیروی کرده که در دغراتیای ترهنگی ایوران ،در آن دوره

سدههای ن ستین اسوالمی ،مسوادد دوامع کوانرن آن را

معمرل برده اس  .همچنین ،امیر اودسالدین بریهای در

تشکیل میداده اس  .اررچوه دربواره یو د ،اصون ری و

اواخر سده چهارم و اوایل سوده پونجو هجوری قموری،

ابنحرقل ،با نام «قلعه» به آن اشاره کردهاند ،در سدههوای

دارالحکرمه خرد را در کرچهای به نام «امیور اودوس» در

میانه و متمخر ،از اسوو ایون ب وس از شوهر ر ارشوی در

(کاتوب .)492 :4905 ،دیگور

ودووردی آن ،در

محله تهادان سواخته اسو

اینکه یکی از سرداران اولین حاکو کاکریی ،بقعوه «دوازده

دس و

(شکل .)9بر هی پژوهشگری پرشویده نیسو

نیس و ؛ امووا آنچووه بوور دالل و

رفتههای مترن این زمان ،تمکید میکنود محلوه شهرسوتان

امام» را در این محله ،به عنران یکی از مهوترین محوال

اس

شارستان ،ساخته اس  .اتشار این بنوا را کهونتورین اثور

شده اس  .تردیودی نیسو

معماری شناساییشده ،در بات

قدیو یو د مویدانود کوه

دارای کتیبووه (173هووو.ق) سووال سوواخ

اس و

(اتشووار،

 944 :4921و  .)947این اسناد نشان میدهد که مرقعیو

که متراتر از سده نهو تا یازدهو هجری قمری ،نقل

شهرستان ،شارستان اس

کوه منمورر متورن از محلوه
که دیر زمانی پیس از آن ،یکوی

از ب سهای سهرانه شهر به شمار میرتته اس  .پو

از

آن ،با ترسعه شهر در سدههای میانه و متمخر اسالمی کوه

محالتی همچرن تهادان و کرشک نور ،ب شوی از هسوته

ب س ب رری از آن به هم

حکام آلکاکریوه و آلممفور

اولیه شهر ی د ،دس کو در سدههوای ن سوتین اسوالمی

تضمین شده برد ،از صرر

یکی از ب سهای ب رگ بوه

برده اس  .مهووتور از آن ،شناسوایی مسوجدی بوا طورح

قدر و شمن محلهای تن ل یات  .اما یادرار آن را بوه ایون

که رسوو

ترتیب ،یعنی با نام محله شهرسوتان ،حفوظ کورده اسو .

تاق ،اندازه شبستان ،تعداد دهانههوا ،انودازه خشو هوا و

نام رذاری محال

کهن بوا نوام شهرسوتان یوا شارسوتان،

سترنک شناساییشده در نموای یکوی از تیلپاهوای آن بوا

نکتهای منحصر به شهر ی د نیس ؛ بلکوه دربواره شوهری

نمرنههای سودههوای ن سویتن برابور و درخورر مقایسوه

همچرن ق وین نی  ،حمداهلل مسترتی (سده  2و 0هوو.ق)

اس  .همانطررکه خادمزاده نی رفته (خوادمزاده:4905 ،

از شارستان کهن که در زمان او به محلوهای تبودیل شوده

مقدمه) در تعلق آن به قرون اولیه ،کمترین تردیدی بواقی

با نام «محله شهرستان »6یاد کرده اس

نمیماند .ایون مسوجد ودورد شوهر یو د ،پویس از ورود

 30و .)33

شبستانی ساده ،در محله «وق

آلکاکریه را در این مرقعی

و ساع » اس

تایید کرده اس ؛ بوه هموین

عل  ،رفته خادمزاده در این باب تصدیق میشرد.

(مسوترتی:4904 ،

در تراریخ محلی ی د ،از محله یا مرقعیتی با نوام «در
دِه» نام برده شده کوه ارسوالنخواترن ،حورم عال الدولوه

 /10پژوهسهای تاری ی ،سال پنجاه و یکو ،دوره ددید ،سال هفتو ،شماره سرم (پیاپی  ،)72پایی 4931

ابرمنصرر کالنجار ،اولین حاکو آلکاکریه (سده پنجو هوو

هو ق را نشوان مویدهود کوه نوام آن از «در مسوجد» ،در

ق) و پسر وی ،عال الدوله ررشاسوب ،در آن مسواددی

سدههای ن ستین ،به «در ده» در سده نهو هجری قموری

ساختهاند .به هموین علو  ،بوه «مسوجد در دِه» معورو

یووا پوویس از آن تغییوور کوورده اس و  .در تحقیووق سوورایی،

بردهاند (دعفوری 95 :4901 ،و  .)92بوه ایون محلوه کوه
ازدملووه محووال ازبووینرتتووه ی و د اس و
خادمزاده اشاره نشده اس  .رو ار

در پووژوهس

مرقعی

بوازار اولیوه یو د در کنوار دروازه شوهر قلعوهای

(محصرر) ر ار

(سورایی .)70 :4903 ،ایون

شده اس

دقیوق متورن نشوان

مرضرع هو با ترسعه عمرمی شهرهای ن ستین اسوالمی

کنرنی مسوجد

برابری میکند و هو با ترصیف شهر ی د و بازار ربوو و

دامع ی د مننبق برده اس  .به ویوژه اشواره دعفوری بوه

مسجد دامع آن در دغراتیای تاری ی مننبوق اسو  .بوه

«زارچ»

این ترتیوب ،مرقعیو

دوامع یو د بوا ربوو سودههوای

دسترسی داشوته (دعفوری )92 :4901 ،و محورر کنورنی

ن ستین هماهنگ اس

و مویتوران از ایون رهگوذر ،بوه

در میانسرای مسوجد دوامع بورده اسو ،

بازار نی دس

یات  .این مسجد به نمر میرسد

میدهد که ب شی از این محله ،با مرقعی

ادوورای پایووابی در درون مسووجد کووه بووه قنووا
عبرر این قنا

تردیدی در این باره بواقی نمویروذارد .حوال بایود دیود
منموورر از دِه چیسو

و از در دِه چووه معنووایی موویتووران

دریات .
پیشتر در ر ار

مرقعی

با یکی از مساددی که اصن ری به آن اشاره کرده اس
و مسجدی که ابنحرقل و دیگران به آن اشاره کوردهانود
مننبق اس  .به عل

رشردهشودن یکوی از ورودیهوای

اصن ری و ابنحرقل ،به یکوی از

شارستان ی د ،در سوده چهوارم هجوری قموری بوه ایون

درهای شارستان ی د ،با نام درب مسوجد اشواره کوردیو.

مرقعی

کنرنی تهوادان

مسجدی که نام دروازه شهر از آن ررتتوه شوده ،بوه نمور

و بازارنر و وق وساع

میرسد با ب س عتیق دامع ی د مننبق اس  .این اثر کوه

نامیده شده اس  .به نمر میرسد در رقاب

ماکسیو سیرو بهطرر دقیوق دربواره آن منالعوه کورده ،بوه
سووده سوورم هجووری قمووری نسووب

داده شووده اسوو

اس

که پیشتر مرقعی

آن در محال

نشوان داده شود ،درب مسوجد
با این مسجد

که ارسالنخاترن و پسر  ،عال الدوله ررشاسوب،

در کنار آن (در ده) مساددی ساختهاند و این مرضرع در

( .)Siroux, 1947,172ایوون ب ووس از دووامع یوو د،

نسب دادن دامع ی د ،به ر ار

متاسفانه در اثر نرسازی سال 4971شمسی ،بوا شبسوتانی

اعتبار میب شد.

ابنحرقل و اصون ری

ددید دایگ ین شده و دو دو دهانوه تواق کوه از نمور

شناسایی سفالینههایی متعلق به سودههوای ن سوتین

طریقه ادرا و مصوالح یکسوان ،از نمرنوههوای ن سوتین

دوره اسووالمی ،در محووال تهووادان و وق و وسوواع

و

پیروی کرده ،اثری بردوای نمانوده اسو  .درب مسوجد

دارالشفا (مرتضایی 453 :4939 ،تا  )424اسوناد معتبوری

احتماالً در ارتباط با این مسجد برده اس  .ایون مرضورع

هستند که ودرد شهر سدههای ن سوتین یو د را در ایون

کوه چورن

قسم ها تمیید میکنند .کهنترین ب س باروی ی د نیو ،

یکی از دروازهها به سری دامع رشورده مویشود بوه آن

در مرقعیتی اس

کوه امتوداد دوانبی آن محویط بور آثوار

«دروازه دووامع» موویرفتنوود (ابوونحرقوول)744 :4916 ،؛

مردرد در محله کهن شارستان ،محال

یادآور شهر ب ارا ،در سده چهارم هو.ق اس

تهادان ،کرشوک

اس  .این ب س از بوارو کوه در کنوار

بنابراین در واژه ترکیبی در دِه ،دِه ،مَجاز از شارستان کهن

نر و وق وساع

و محصرر ی د اسو  .در دِه و درب مسوجد ،بوا داللتوی

خیابان تهوادان واقوع شوده اسو

واحد ،یکی از دروازههای دورانه شارستان سوده چهوارم

پایینی ،خش هایی با اندازه  97×97×0سوانتیمتور دارد و

(شوکل ،)9در سونرح

پژوهشی در سیمای شهر ی د در سدههای ن ستین دوره اسالمی

(نرش ی 17 :4956 ،و  .)19در آخور،

در سنرح باالیی ،با خش هایی در انودازه کرچوکتور

ساخته شده اس

ساخته شوده اسو  .ایون نشوان مویدهود کوه بوارو در

میتران به کرشک های کنار و بیورون دروازه شوهرهایی

دورههای بعد تورمیو شوده اسو  .خشو هوای بو رگ

همچرن م نه ،نیشابرر ،هرا

اشواره کورد کوه

مقایسه شدنی با مصوالح بناهوای ساسوانی و سودههوای

پیرسته محل ترود امرای م نوری بورده اسو

ن ستین دوره اسالمی اس  .مهوترین بناهوای ن سوتین

 751 :4909و  156و  .)690دور از ذهوون نیسوو

و بُس

(بیهقوی،
کووه

دوره اسالمی شهر ی د دو مسوجد اسو  :یکوی مسوجد

نراب امری و ابرمسلو نی در مرقعی

شی ی ها و دیگری ب س عتیق دامع ی د .آن دو نی  ،از

در شهر ی د و کنار یکی از دروازهها ،به ساخ

خش هایی با انودازه تقریبواً برابور سواخته شوده اسو

و باغ در ربو پرداخته باشند .در واقع ودرد کرشکها

(بررسی میدانی نگارندران) .مسجد دامع تهرج ،متعلق

و باغ های این زمان ،ودرد دروازهای در ایون ب وس را

به سده اول تا سرم هجری قمری ،نی خشو هوایی بوا

ایجاب میکند .چرن مرقعی

کرشوک و بواغ آنهوا در

اندازهای تقریبم برابر دارد (بررسی میودانی نگارنودران)؛

ر ار های تاری ی روشن شده اس  ،از مننق به دور

بنابراین به نمر مویرسود سونرح پوایینی بوارو در ایون

دوموین

قسم  ،متعلوق بوه حصوار اولیوه شوهر یوا دسو

نیس

محینی مشابهی،

که محله کرشک نر کنرنی را به مرقعی

کرشک

کوو

دروازه شووهر (درب ای و د یووا انوودرو) در سووده چهووارم

و در دورههوای

هجری قمری ن دیک دانس  .با این وصف ،دروازههای

بعد ،ب س ت ریبشده آن با خشو هوایی کرچوکتور

دورانه شارستان ی د ،یکی به دنرب شهر رشرده شوده

بازسازی شده اسو  .بوا ایون اعتبوار ،مویتوران سوری

که در ارتباط مسوتقیو بوا بازراهوای ربوو اشوارهشوده

شمال شرقی و احتماالً شمالی شهر را در سوده چهوارم،

ابن حرقل و اصن ری اس ؛ از دنبه دیگر نیو  ،رو بوه

دانس .

کرمان و تارس دارد و محرر ارتباطی شهر را با ایون دو

سده های ن ستین دوره اسوالمی اسو

محدود به این مرقعی
در ر ار

دغراتیانگاران ،دیگر ورودی شهر درب

ناحیه نشان میدهد .دروازه دیگر ،شارستان را به ربو،

ای د یا اندرو نام داشته اس  .پیشتر رفته شد کوه عوال

در ب سهای مربوی مورتبط سواخته اسو

طوورتی و احموود زمجووی ،کرشووک و بوواغ خوورد را در

تسهیل در دسترسی به باغها و کرشکهوای آن ،محورر

مرقعیتی ساختهاند که بعداً کرشوک نور نامیوده شود .در

ارتباطی ی د را با خراسوان و ناحیوه اصوفهان مشو ص

بررسی تاری ی بسیاری از شهرهای کهن ایران ،ساخ

میکند .از این منمر نی  ،دانمایی دو دروازه معقورل بوه

کرشووک و بوواغ در بیوورون شووهر (ربووو) و در ارتبوواط

نمر می رسد؛ بنابراین ،ارتباط شهرهای ناحیوه کرموان از

ن دیک با یکی از دروازههای شهر برده اس  .مویتوران

انار تا کثه (ی د) ازیکسری و شهرهای تارس از شویراز

به کرشکهای یعقورب و عمرولیوث ،در کنوار یکوی از

تا ی د ازسوریی دیگور ،بوا درب مسوجد بورده و دروازه

دروازههووا و در درون ربووو شووهر زرنووج اشوواره کوورد

اندرو یا ای د نی  ،یو د را بوه میبود و نوائین (اصوفهان و

(اصن ری .)766 :4929 ،کرشک رحیو آباد بَو نیو کوه

خراسان) مرتبط میکرده اس .

تعلق آن به سده سرم هجری قمری محورز شوده اسو

کوه میور از

براسوواس مسووتنداتی کووه تووراهو شوود ،شارسووتان

در چنین مرقعیتی سواخته شوده بورد (صوارمی نوائینی،

سدههای ن ستین ی د در مرقعیتی برده که حد شمالی و

 07 :4939و  .)09کرشکها و باغهای ب وارا ،در سوده

شمال شرقی آن را ب شوی از بواروی مردورد شوهر ،در

مشوابهی

مربووی آن

سرم و چهارم هجری قمری ،نی در مرقعیو

کنووار خیابووان تهووادان تشووکیل داده و سووم
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ابتوودای محلووه کرشووک نوور بوورده و هسووته میووانی آن را

 .)509/7در این زمان ،شهر یو د دو دروازه داشوته و در

و بوازار نور

دوره آل کاکریه ،یعنی سده پونجو هوو.ق ،چهوار دروازه

مسوجد

داشته و در دوره آلممفر ،یعنی سده هشتو هو.ق ،تعداد

(شوکل .)9بوهایون ترتیوب،

رسوویده اسو  .ایوون میوور از

محالتی همچرن تهوادان و وقو وسواع

تشکیل داده اس  .در دنرب نیو بوه مرقعیو
دامع محودود شوده اسو

بناهایی همچرن مدرسه ضیائیه ،مسجد چهل محوراب و
م ار سیدپنهان که پیستر مرقعیو

آنهوا در شهرسوتان

دروازههووا بووه عوودد هفو

که در دورههای تیمرری و صوفری و

دروازههایی اس

قاداریه در اثر ترسعه شهر ایجاد شده اس
ربو ی د بی حصار برده اس

تمیید شد ،با این ب س از شوهر اننبواق موییابود .حوال

2

و مرقعی

.
و انودازه

ودرد واژهای چرن «در مسجد» در اشاره ابن حرقول و

آن را میتران در حصارکشی چهار سردار اولوین حواکو

اصن ری و «در دِه» در رفتوه صواحب «تواریخ یو د» و

کاکریی ی د برآورد کرد؛ در واقع ،این سرداران پو

از

«تاریخ ددید ی د» ،در کنار واژه شارستان کوه مجوازاً از

ورود به شهر ی د ،بالتاصله ربو ترسعهیاتته سدههوای

آن با نام دِه یاد شده اس  ،معنا مییابد .شارسوتان ایون

ن ستین را محصرر کورده و چهوار دروازه بوا نوامهوای

اندازه بو رگ آن ،در سودههوای میانوه و

«درب کیا»« ،درب قنریان»« 0،درب مهریجرد» و «درب

و ودرد تنهوا

کرشک نر» در آن مفترح سواختهانود (دعفوری:4901 ،

دو دروازه در آن ،این مرضرع را بهخربی تمیید میکنود.

 .)95این اقدام یکی از اولین تعالی های عمرانوی آنوان

شهر ،برخال

متمخر اسالمی اندازه کرچکی داشته اس

همانطررکه در شکل 9نی دیده میشرد شهر از وسع
چندانی برخرردار نبرده اس
مساح

و تناسب پذیرتتهای ،بوین

و تعداد دروازه هوای آن دیوده مویشورد .ارور

در شهر برده اس ؛ اررچه ساخ

حصار آن را میتران

به ایشان نسوب

داد ،ایون مرضورع کمتور بوه ایجواد و

ترسعه محال

درون حصوار ددیود تعمویو موی یابود.

اندازه ی د را در این دوره ،با شهرهایی همچورن بوو در

هرآنچه محصورر شوده ،بوه عموران و آبوادی شوهر در

کرمان مقایسه کنیو به آسانی مترده انودازه کرچوکتور

سده های پیس از آن مربرط برده اس

نوه سواختههوای

ی د ،در سدههای اولیه میشریو .شهر بو در سده چهارم

این خاندان .حدود ایون حصوار و سوه توا از دروازههوا

هجری قمری ،چهار دروازه (مقدسی )502/7 :4954 ،و
سه مسجد دامع داشته اسو

تقریبم مش ص اس

و تا اواخر دوره قاداریه که هیئ

(اصون ری455 :4929 ،؛

روسی مرتق به نقشه برداری شهر شدند ،ودورد داشوته

ابن حرقل .)22 :4916 ،این مرضرع بهروشنی اندازه این

اس  .در شکل ،9میتران مرقعیو

تقریبوی آن را دیود.

دو شهر را در مقایسه با هو نشان میدهد و بایسوتی در

دروازه کرشک نر در دانب شمالمربی شهر ایجاد شده

پژوهس های باستان شناسوی و معمواری ،بوه ایون نکتوه

اس

ترده کرد که اندازه شوهر یو د در سودههوای اولیوه بوا

ایجاد دروازه ای در حصار ددید کوه حصوار شارسوتان

درخورر توردهی داشوته

خارج کرده برد،

سده های میانه و متمخر تفاو

و به نمر می رسد ر ینس مرقعیو

کهن ،دروازه آن را از کارکرد و اهمی

آن ،ضورور

ایون دروازه در محلوه کنورنی

داسو  .یو د سوودههووای ن سووتین را بایسووتی بووا شووهر

تردیه میکنود .مرقعیو

کرچکی ،همچرن «کرهبنان» 5در کرموان ،مقایسوه کورد.

کرشک نر ،پیشونهاد مویشورد .درب قنریوان براسواس
بوا مرقعیو

آن شهر نی کرچک برده و تنها دو دروازه داشوته اسو

آنچه مفیدی (سوده یوازدهو) رفتوه اسو

و اتفاقوواً مسووجد دووامع شووهر نیوو  ،در کنووار یکووی از

دروازه شاهی اننباق مییابد و به نمر میرسد مرقعیو

دروازههوای شووهر سوواخته شوده بوورد (مقدسووی:4954 ،

آن ،در محله کنرنی دروازه شواهی بورده اسو  .دروازه

پژوهشی در سیمای شهر ی د در سدههای ن ستین دوره اسالمی

کنرنی محله دروازه مهریجورد

ترسعه ربو شهر در محرر دنربی و مربی برده و

مهریجرد نی  ،در مرقعی

و ابتدای بازار تعلی شهر و در دنربیترین نقنه ربوو

مرقعی

بازار و تالقی آن با ب س عتیوق دوامع یو د از

بوورده اسوو  .دانمووایی درب کیووا در ایوون مرحلووه از

یک سری و ارتباط ن دیک آن بوا یکوی از دروازههوای

سوه دروازه

شهر ،یعنی دروازه درب مسجد ،ضمن تمیید رفتوههوای

منالعا

مشوکل اسو ؛ چراکوه بورخال
آن در مترن ر ار

دیگر ،مرقعی

نشده اس  .تغیرا

سرایی در ارتباط با مرقعی

ن ستین بازارهوای یو د در

بعدی نی  ،سیمای دروازههای اولیه را توا حودی آشوفته

مجوواور

کرده و ب س بسیاری از بارو و دروازههوای آن نیو در

محرر ترسعه ربو را نیو آشوکار کورده اسو  .بوراین

دوره پهلری اول ت ریب شده اس  .بوه هموین علو ،

اساس ،بازار کنرنی ی د از «چهارسرق» توا کنوار دروازه

اس ؛ اما بیتردید در باروی شورقی

مهریجرد (شکل ،)9از اعقاب بازار ی د در سوده چهوارم

داشته اس ؛ چراکه دیگر دبهه های شهر و سه

هجری قمری و مررد اشاره اصن ری و ابن حرقول بوه

تقریبواً روشوونی دارد .چوورن محلووه

شمار میرود .شناسایی دو مسجد متعلق بوه سودههوای

«قلعه کهنه» در دوره آل ممفر به شهر الحاق شوده و در

ن ستین ،یعنی مسجد شی یهوا و ب وس عتیوق دوامع

واقووع« ،دولت انووه» یووا دارالحکرمووه ایوون خانوودان بوورده

ی د ،با ر ار

و ترصیف اصن ری از شهر ی د (کثوه)

(مفیدی ،)290/9 :4906 ،این ب وس از بوارو را کوه در

در سده چهارم هجری قمری مننبق اس  .این مرضورع

نقشه دوره قاداری (شکل ،)9در شورق دانموایی شوده

شوهر در ایون

دانمایی آن س
مرقعی

دروازه آن مرقعیو

اس

بایستی از شهر قرون اولیه تفکیک کورد و حصوار

محیط بر آن ،به دوره آلکاکریه نسبتی ندارد؛ پ

آن را

باید ب شی از بارویی دانس

که در زمان آلممفر ایجاد

شده اس  .آنچه در ر ار

مترن تاری ی ی د بهروشنی

دروازه شووهر قلعووهای (سوورایی،)70 :4903 ،

میر از کمک به تدقیق دانمایی مرقعیو
سده که پیشتر از کیفی
کثه که در ر ار
اس

آن رذشتیو ،به دانموایی شوهر

اصون ری صواحب دو دوامع بورده

نی  ،کمک شایانی میکند .ودرد ایون دو مسوجد،

دسوو کووو تووا ایوون مرحلووه از منالعووا

معموواری و

بیان شده ،رونقررتتن ب س بیرونی درب کیوا و ایجواد

باستانشناسی شهر ،ما را متقاعد میسازد که کثوه قورون

محله ای با ایون نوام بورده اسو  .ایون ب وس در دوره

اولیه را نه در دهستان رسوتاق (مرتضوایی)427 :4939 ،

آل ممفر ،به شارستان شهر ات وده شوده (کاتوب:4905 ،

و نه در مرقعی

محله کثنریه (اتشار62 :4921 ،؛ آیتوی،

 )20و از این زمان ،دیگر درب کیا بال اسوتفاده شوده و

99 :4942؛ خادمزاده )797 :4905 ،بدانیو؛ بلکه هماننود

آن ،یکوی از دروازههوای «سوعاد »،

شرات

و لسترنج و بارترلد کثه و ی د را اشاره به یوک

«دروازه نوور» یووا «دروازه مووالمیر» (کاتووب)20 :4905 ،

مرقعی

و مکان آن را در ب شی از محرر تاری ی یو د

ایجاد شده اس  .شناسایی سفالینههای متعلوق بوه سوده

پیشنهاد کنیو .ب شی که سم

احتماالً به مرازا

سرم توا پونجو هجوری قموری ،در محوال
وق وسواع

شومالی آن بوا مرقعیو

تهوادان و

محله تهادان مننبق و در مرب ،به کرشک نور محودود

و دارالشوفا (مرتضوایی 453 :4939 ،توا

برده ،حد دنربی آن را محلوه درب مهریجورد تشوکیل

 )424و در واقع ،ب شی از عرصوهای کوه بوا مرقعیو

داده و در ده

شارستان و ربوو سوده هوای ن سوتین مننبوق اسو ،

شده اس  .رفتنی اس

درستی ترضیه این نرشتار را تقری

میکند.

شرقی ،به محله کنرنی «مالمیر» منتهوی
این حدود ،سیما و عرصه کلوی

شهر ،اعو از شارستان و ربو را تشکیل داده اس .
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شکل  -9مرقعی

تقریبی شارستان و ربو ی د در سدههای ن ستین دورهی اسالمی ،دانمایی در نقشهی تهیه شده
ترسط روسها در اواخر دورهی قادار(برررتته از خادمزاده.)4905،

پژوهشی در سیمای شهر ی د در سدههای ن ستین دوره اسالمی

درونی شارستان برده و دامع ی د در کناره بیرونی و در

نتیجه
آنچه برآیند این تحقیق اس

نشان موی دهود شوهر

ربو برده اس  .ب شی از باروی مردرد در مجواور

دغراتیایی واحدی را نشان میدهنود

خیابان تهادان ،در شمال شورق هسوته ن سوتین حصوار

که به نمر می رسد با محرر تاری ی شهر ی د کنرنی ،در

اولیه یا دس کو سدههای ن ستین شهر برده اسو  .بوه

تهادان ،بازار نر ،کرشک نر و دارالشفا مننبوق

این ترتیب ،شارستان محصرر در شومال شورق بوه ایون

اس  .شارستان این شهر ،در سدههای ن ستین ،هماننود

نقنه محدود شده و در شومال ،محلوه تهوادان مورز آن

بسیاری از شهرها برج و بوارویی اسوترار داشوته اسو .

برده اس  .در مورب ،ابتودای محلوه کرشوک نور و در

کووه یکووی را درب

مسجد دامع حودود دیگور شارسوتان

ی د و کثه مرقعی
محال

شووهر دارای دو دروازه بوورده اس و

مسجد رفته اند و دیگری ،به باب ای د یا اندرو معورو

سده های ن ستین شهر برده اسو  .محودوده ربوو را

و بوه

میتران در بارویی کوه در دوره آلکاکریوه ایجواد شوده

مسجد دوامع کنورنی کوه هسوته ن سوتین آن

بازیات  .حد شمالی آن که به نمر می رسد ترسعه

برده اس ؛ اولی در ب س دنربی شهر برده اس
مرقعی

دنرب ،مجاور

اس

و

مربرط به سده های اولیه اس  ،ن دیک برده و به هموین

چندانی نیاتته بیرونی ترین ب س محله تهوادان اسو

عل  ،این دروازه شهر در مسجد خرانده شده اس  .در

در مرب ،محله کرشک نر برده ،در دنرب که بیشترین

دیگر در شمالمربی برده و به محله کنرنی کرشوک نور

ترسعه را یاتته ،تا محله دروازه مهریجرد و ابتدای بوازار

ن دیک برده اس  .بازار شوهر در ربوو دنوربی شوهر

کنرنی شهر ودرد داشته اس .

برده و به رسو ترسعه بسویاری از شوهرهای سودههوای
اولیه ،مسجد دامع نی در کنار آن سواخته شوده اسو .

پینوشتها

رستر

شوهر نیو در ربوو دنوربی و دنوربمربوی

* .نگارندران مقالهای با عنوران«مسوجد شوی یهوا،

صرر

ررتته و در این مرضرع ،بوازار نقوس محورری

چاپ دارنود

داشته اس  .کرشوک هوای شوهر در سوده دوم هجوری
قمری ،در دانب شمالمربی برده و بوا مرقعیو

بنایی ناشناخته در شارستان ی د» در دس

که ویژری های معماری و دوره ی تاری ی آنرا به دقو

محلوه

مررد بررسی قرار داده اس  .برآیند آن پژوهس مسوجد

کنرنی کرشک نر مننبق برده اس  .دروازه هوای شوهر،

داده اس .

شارسوووتان را ازیوووکسوووری ،بوووه بوووازار و ربوووو و

را به سدههای اولیهی دورهی اسالمی نسب
 .7این واژه ،از تارسی میانه اس

و معنای آن ناحیه

ازسری دیگر ،به شهرهای ناحیه کرمان و شویراز مورتبط

و مننقه رفته شده اس « :سپاهان او پارس و کرسوتی-

کرده اس  .دیگر دروازه احتماالً دسترسی بوه بواغهوا و

های اوبس(اویس) ن دیکتر پ (پرن) دس

ی(یودی)-

کرشووکهووای آن را تووراهو کوورده و هوووزمووان ،محوورر

اردوان سووردار بوور »(مشووکرر)446 :4953 ،تردمووه:

ارتباطی ی د را به ناحیه اصوفهان و خراسوان نشوان داده

«سپاهان و پارس و ب سهای ن دیکتر به آن بوه دسو

اس  .ودرد دو مسجد مربرط به سدههای اولیوه ،یکوی

اردوان سردار برد»(همان« .)426:کرمان او مگرسوتان او

و دیگری ب س

پارس کرستک کرستک سپاه پ (پرن) رس(کبد) مورو

اصن ری را از شهر کثه ،با دو

او(عوووووووول) کاریچوووووووواری اردوان

مسجد شی ی ها در محله وق وساع
عتیق دامع ی د ،ر ار

مسجد دامع تایید میکند .مسوجد شوی یهوا در کنواره

روووووووور

آم (یایترنو )»(هموان .)491:تردموه(« :از) کرموان و
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مکرستان و پارس ناحیه به ناحیه سپاه ب

شومار رورد

کرد به کارزار اردوان آمد»(هموان« .)402:اردشویر بودان

ماند و مشهررس

و در کتاب تدوین مسنررسو

حصار شهرستان ق وین که اکنرن محلتی اس

منس(آهنگ) برد که به ارمنستان و آذربائیجان شرم چوه

شهر ،شاپرر ذواالکتا

ی دان -کرد شهر زوری بوا سوپاه و لشوکر بسویار از آن

30 :4904و)33

کسته(ناحیه) شهر زور پیمان کرده به ترمانبرداری نو د
او آمووده بوورد»(همووان« .)434:ارت شوویر سووپاه او ررنوود

 .5این شهر در ر ار

کوه

در میوان

ساسانی سواخته ( .»...مسوترتی،
مقدسوی بوا نوام «کورهبَیَوان»

آمده اس .

هووووووو (مووووووون) کرسوووووووتکیها اپووووووواچ او

 .2در سووده چهووارم هووو .ق بووا تردووه بووه ر و ار

ارت شیرم»(همان.)490:تردمه« :سپاه و لشکر اردشیر از

اصن ری و ابن حرقل شارستان یو د دو دروازه داشوته

ناحیه ها باز به اردشیر خرره آمدند»(همان.)434:

اس (ابن حرقول 13 :4916،؛ اصون ری.)447 :4929،

و در آن

در زمان آل کاکریه شارستان ترسعه پیودا کورده و شوهر

« .9و نی شهری از ترابع و لراحق آن اس

شهر قلعهای ساخته و در آن قلعه دو در از آهن کورده :

بووه وسوویله چهووار دروازه بووا بیوورون در ارتبوواط بوورده

یکوی را « بواب ایو د» مویخراننوود و دیگوری را« بوواب

اس و (دعفووری .)95 :4901 ،در دورهی آل ممفوور بووار

آنکه آن در به مسجد دامع نیک ن دیوک

دیگر ربو ترسعه یاتتوه ،بوا اتو ودن بور محویط بوارو

و هر دو بر

ب شی از آن به شهر الحاق شود و تعوداد دروازههوا بوه

کناره شهر مرضرع و مبنیاند .....و بیرون شوهر ربضوی

عدد  2رسید (کاتوب .)20 :4905 ،در دوره ی تیمورری

مسجد» ده

اس  .و در آن شهر دو مسجد دامع هس
هس

و در آن ربوو خانوههوا[ی] معمورر و تمامو

عمار

دروازه دول  ،در عصر صفری دروازه مال و دوره های

و بازارهای بسیار ،و مالب اهل آن بوه ادنواس

بعود دروازه شووی داد ،دروازه حمیوره ،دروازه شوواه اده

و

تاضوول ،دروازه مصوولی ،دروازه چهووار منووار ،دروازه

مووی باشووند».

اصفهان ،دروازه سید رل سورخ و دروازه بواتق ،ایجواد

علرم خرض می کننود  .اموا مالوب در نحور و لغو
انشووا و کتبوو

مشووغرل و مشووعر

(اصن ری)447 :4921 ،
 ...« .1آنجا شهری اس

شده اس (اتشار .)506 :4921 ،این مرضرع به روشونی
استرار که قلعهای با دروازه

ترسعه شهر ی د از سده چهارم به بعد را نشان می دهد.

آهنین دارد :یکی با نام اندرو و دیگوری در مسوجد کوه

 .0نووام ایوون دروازه در دورهی صووفری بووه «دروازه

ن دیکی مسجد دامع اس  .این دوامع در ربوو قورار
دارد  ...و بیرون شهر ربضی اسو

شاهی» تبدیل شده اس

(مفیدی.)443/7 :4906 ،

مشوتمل بور بناهوا و

بازارهایی آباد و بیشتر مردم آن به دانوس و نریسوندری

منابع

رامباند و مسوجد دوامع خوربی دارد( ».ابون حرقول،

الف .کتابها

13 :4916و.)69

 .آیتووی ،عبدالحسووین ،)4942( ،توواریخ یوو د(آتشووکده

« .6در کتاب التبیان آمده که شاپرربن اردشیر بابکان
ساخته اس

و شادشاپرر نام نهواده و همانوا آن شوهری

بوورده کووه در میووان رودخانهووای خووررود و ابهووررود
میساخته اند و آنجا اطالل بارو پدیدس

و موردم آنجوا

در دیه نرده که باردشیر بابکان منسرب باشود مسوکرن

ی دان) ،ی د :چاپ انه رلبهار.
 .ابوون بل ووی ،)4921( ،تارسوونامه ،بووه اهتمووام منصوورر
رستگار تسایی .شیراز :بنیاد تارس شناسی.
 .ابن حرقل ،محمدبن حرقل ،)4916( ،صورره االرض،

پژوهشی در سیمای شهر ی د در سدههای ن ستین دوره اسالمی

 .حبیبی ،سید محسن ،)4939( ،از شار تا شهر(تحلیلوی

تردمه :دعفرشعار ،تهران :بنیاد ترهنگ ایران.
 .ابن حرقل ،محمدبن حرقول ،)4390( ،صوررهاالرض،
مجلد ،7بیرو  :دار صادر.

تمثر) ،تهران :انتشارا

 .ابن خردادبه ،)4924( ،المسالک و الممالوک ،تردموه:
سعید خاکرند ،تهران :مرسسه منالعا

و انتشوارا

تاری ی میراث ملل  ،مرسسه ترهنگی حنفا .
تردمه م تصور البلودان ،ب وس مربورط بوه ایوران،
تردمه :ح .مسعرد .تهران :بنیاد ترهنگ ایران.
مسالک ،تردمه :محمدبن اسعد بن عبداهلل تسوتری،
بنیوواد

دکتر محمرد اتشار.

 ،بیرو  :دارالصادر.

الج ال ام

تاری ی ی د،

تهران :سبحان نرر و پایگواه میوراث ترهنگوی شوهر
تاری ی ی د.
آراه.

مراک مذهبی در ایران ،تهران :انتشارا

 .سلنان اده ،حسین ،)4956( ،مقدمه ای بر تواریخ شوهر
و شهر نشینی در ایران  ،تهران :چاپ انه حیدری.
 .شرات  ،پواول ،)4927( ،دغراتیوای تواری ی توارس،

 .اتشار ،ایرج ،)4921( ،یادرارهای ی د ،دلد ،7معرتوی
ابنیه تاری ی و آثار باستانی ،تهوران ،انجمون آثوار و
مفاخر ترهنگی.

تردمه :کیکاوس دهانداری ،تهران :انجمون آثوار و
مفاخر ترهنگی.
 .کاتب ،احمدبن حسین ،)4905( ،تاریخ ددید ی د ،بوه

 .بارترلوود ،واسوویلی والدیمیوورووی  ،)4990( ،تووذکره
دغراتیایی ایران ،تردمه :حمو ه سوردادور ،تهوران:
چاپ انه اتحادیه تهران.

کرشس ایرج اتشار ،تهران ،انتشارا

بیهقی ،تصحیح علی اکبور تیواض ،مشوهد ،دانشوگاه
تردوسی.

امیرکبیر.

 .لسوووترنج ،روووای ،)4909( ،دغراتیوووای تووواری ی
سرزمین های خالت

 .بیهقی ،محمودبن حسوین ابرالفضول ،)4909( ،تواریخ

تهران :شرک

انتشارا

شرقی ،تردمه :محمرد عرتان،
علمی و ترهنگی.

 .مسترتی ،حمداهلل بن ابی بکر ،)4904( ،ن هه القلورب،
ق وین :حدیث امروز.

 .پرپ ،آ ،)4921( ،.معمواری ایوران ،پیوروزی شوکل و
رنگ ،تردمه :کرامو

بن عبوداهلل ،)4322( ،معجوو البلودان،

 .سلنان اده ،حسین ،)4957( ،روند شکلریری شوهر و

 .اصوون ری ،ابراسووحق ابووراهیو ،)4929( ،ممالووک و
بووه کرشووس ایوورج اتشووار ،تهووران :انتشووارا

 .حمری ،یاقر

و چاپ دانشگاه تهران.

 .خادمزاده ،محمدحسن ،)4905( ،محال

 .ابن تقیه ،ابربکر احمد بون محمود همودانی،)4923( ،

مرقرتا

تاری ی از مفهرم شهر و سیمای کالبدی آن تفکور و

اهلل اتسور ،تهوران :انتشوارا

یساولی.

 .مفیدی ،محمد مفید مسوترتی بواتقی ،)4906( ،دوامع
مفیدی ،به کرشس ایورج اتشوار ،دلود4و ،9تهوران،
انتشارا

 .دعفری ،دعفر بون محمود ،)4901( ،تواریخ یو د ،بوه
کرشس ایرج اتشار ،تهران ،شرک

انتشارا

علموی

ترهنگی.

اساطیر.

 .مشکرر ،محمد دراد ،)4953( ،کارنامه اردشویربابکان،
تهران :دنیای کتاب.
 .مقدسی ،ابر عبداهلل محمد بن احمد ،)4954( ،احسون

 .دیهانی ،ابرالقاسو بن احمد ،)4950( ،اشوکال العوالو،

التقاسوویو تووی معرتووه االقووالیو ،دلوود4و ،7تردمووه:

تردمه :علی بن عبدالسوالم کاتوب ،مقدموه ،تیوروز

مرلفوان و

منصرری ،مشوهد ،شورک
رضری.

بوه نشور آسوتان قودس

علینقی من وی ،تهران ،انتشوارا

شورک

متردمان ایران.
 .مرسری حادی ،سید رسرل .)4900( ،زاهودان کهنوه،
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شووهری خفتووه در سیسووتان؛ چوواپ اول؛ مشووهد:
انتشارا

پاژ.

(« ،)4939بازنگری در دایگواه شوهر یو د در دوران
صدر اسالم با تکیوه بور اسوناد مکتورب و دادههوای

 .مرسووری حووادی ،سووید رسوورل و رضووا مهرآتوورین،

باستانشناسی» ،مجله پوژوهسهوای باسوتانشناسوی

( .)4900دستاری در دغراتیای تاری ی سیستان (از

ایران،

آماز تا پایان سده نهوو ه .ق)؛ چواپ اول؛ زاهودان:

ج .منابع التین

انتشارا

سازمان میراث ترهنگی ،صونایع دسوتی و

رردشگری سیستان و بلرچستان.
 .مهریار ،محمود و دیگوران ،)4920( ،اسوناد تصوریری
شووهرهای ایووران در دوره قادووار ،تهووران :سووازمان
میراث ترهنگی کشرر (پژوهشگاه)؛ دانشوگاه شوهید
بهشتی.
 .ناشناس ،)4957( ،حدودالعالو من مشرق الی مغورب،
به کرشس منرچهر سترده ،تهران :کتاب انه طهرری.
 .ناشناس ،)4941( ،تاریخ سیستان ،بوه تصوحیح ملوک-
الشعرای بهار ،تهران :کالله خاور.
 .نرش و ی ،ابووربکر محموودبن دعفوور ،)4959( ،توواریخ
ب ارا ،تهران ،انتشارا

ترس.

ب .مقاالت
 .زارعووی ،محموودابراهیو« ،)4939( ،سوواختار کالبوودی-
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