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چكیده
جستار حاضر میکوشد راههای مواصالتیِ شیراز به اصفهان را از سدههاای نخساتین اساالمی تاا تشاکیل حکومات
صفوی بررسی کند .این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش است که راههای شیراز به اصفهان ،در این باازه زماانی،
از چه مسیرهایی عبور میکرده و کارکرد و کارآمدی این جادهها متاثراز چه عواملی بوده است؟ ارزیاابی ماا از موضاو ،
در یک بستر جغرافیای تاریخی ،نشان میدهد که از سده های نخستین اسالمی ،ایان دو شاهر باه واساهه ساه جااده باا
یکدیگر پیوند می یافتند :راه غربی یعنی جاده سمیرم؛ راه شرقی یعنی جاده استخر؛ راه میانه یعنی جاده ماایین و رون .باا
وجود رونق و برتری جاده شرقی در سده های میانه ،خط سیر این سه راه بیانگر نوعی تداوم تا تشکیل حکومت صافوی
است .عوامل بسیاری در میزان کارآیی و آمد و شد در این راهها موثر بوده است که میتوان آنها را در دو سهح کالن و
محلی بررسی کرد :در سهح کالن تمرکزگرایی سیاسی ،وجود امنیت ،سیاستهای اقتصادی ،تغییر پایتخاتهاا و ...و در
سهح محلی اقدامات اصالحی و عمرانی حکومتهای محلی ،تالش گروههای قومی و مذهبی برای کسب امتیاز سیاسای
و. ....
واژههای کلیدی :شیراز ،اصفهان ،راه غربی ،راه شرقی ،راه میانه.
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مقدمه

و نزدیک سواحل خلای فاارر را باه اصافهان در مرکاز

از راههااای ارتباااهی ،همااواره بااه عنااوان یکاای از

کشور پیوند میداده است .شیرازی که همجوار باا اساتخر،

محوریترین کلیدهای توسعه یاد میشود .راههای ارتباهی

تختگاااه کهاان پارساایان ،بااوده بااه اصاافهانی کااه پایتخاات

نقش مهمای در مناسابات اقتصاادی ،اجتمااعی و حیاات

جدیدتر چند سلسله در دوره اسالمی بوده است.

فرهنگاای جوامااس انسااانی دارنااد .کااارکرد جااادههااای

این جستار بر آن است که با بازشناسی مسایر گاذر و

مواصالتی ،در حیات جوامس انساانی تنهاا باه آماد و شاد

عوامل ماوثر بار تحاوتت راههاای شایراز باه اصافهان از

محدود نبوده ،بلکه پارهای از تحاوتت اقتصاادی تجااری،

سده های نخستین اسالمی تاا تشاکیل حکومات صافوی،

تحرکات نظامی سیاسی ،دگرگونیهای اجتمااعی و انتقاال

بخشی از تاریخ تحوتت سیاسای و اقتصاادی و باه ویاژه

دستاوردهای فکری فرهنگی متاثر از راههای ارتباهی باوده

حیات اجتماعی ساکنان این مسیر را روشن کناد .پاژوهش

است .تا پیش از دوره معاصر ،ارتباط میاان سارزمینهاای

حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسشهاست:

مختلف و ناواحی داخلای یاک کشاور ،تنهاا باه واساهه

 .1راههای مواصالتی شیراز به اصافهان ،از سادههاای

راههای زمینی یا دریایی میسر بوده است؛ بنابراین توجه باه

نخسااتین اسااالمی تااا تشااکیل حکوماات صاافوی ،از چااه

جادهها و هارق ارتبااهی و تاامین امنیات آنهاا ،یکای از

مسیری عبور میکرده و چه عوامل هبیعی و غیرهبیعای در

مسااا ل مهاام و در کااانون توجااه تصاامیم گیرناادگان

گزینش مسیر گذر این جادهها مؤثر بوده است؟

حکومتها ،در دورههای مختلف بوده است .در این میاان،
پارهای از ویژگیهای هبیعی ایران ،نظیار کمباود رودهاای

 .۲عوامل موثر بر میزان کارکرد و کارآیی این جاادههاا
را در این دوران ،چگونه میتوان ارزیابی کرد؟

درخور کشتیرانی و وجود کوههاا و ساایر نااهمواریهاا،

در این راستا ،فرضیه ما بر این استوار اسات کاه مسایر

بایستگی توجهی این چنین باه راههاای زمینای را افازایش

گااذر ایاان جااادههااا ،بااا وجااود پااارهای دگرگااونیهااا در

داده اساات .بررساای رونااد تاااریخ تحااوتت اقتصااادی و

ایستگاههای آنهاا ،تاا دوره صافوی ناوعی تاداوم داشاته

اجتماااعی مناااهق مختلااف ،نیازمنااد آگاااهی از چگااونگی

است .ضمن آنکه میزان کارکرد این جاادههاا باا تحاوتت

مناسبات جمعیتها و گروههای انسانی و عوامل ماؤثر بار

سیاسی و سیاساتگاذاریهاای اقتصاادی و ...ایان دوران

ایاان روابااط اساات .کناادوکاو در خااط ساایر جااادههااای

پیوندی تنگاتنا

داشاته اسات .تااکنون تحقیقای مساتقل

مواصالتی ،به عنوان یکای از مهامتارین عوامال تساهیل

درباره راههای شیراز باه اصافهان صاورت نگرفتاه اسات.

کننده این مناسبات ،در یاک حاوزه جغرافیاایی و ارزیاابی

سیرو در پژوهش میادانی خاود کاه باا هادش بازشناسای

دگرگونی این راهها در محدوده زمانی خاا ،،راهگشاای

راه های باستانی اصفهان انجام یافته ،تنها به شکلی مختصر،

تبیین تاثیر متقابال راههاا و وضاس سیاسای و اجتمااعی و

به مسیر یزدخواست به شیراز پرداخته است (سیرو ،بایتاا:

اقتصادی در سهح محلی و کالن است.

 .)۴۶این اثر برای شاناخت معمااری کاروانساراهای ایان

راه شیراز به اصفهان یکی از مسیرهای پراهمیات ِدرون

مسیر ارزشمند است .پژوهشهایی نیز که با هدش بررسای

مرزی و داخلی بوده و سهمی مهمی در مناسبات اجتماعی

جغرافیای تاریخی ایران صورت گرفته در شار فاارر و

و اقتصادی ایرانیان داشته و از جایگااه ویاژهای برخاوردار

اصفهان ،به شکلی موجز ،اهالعاتی درباره مسیر کلای باین

بوده است .اهمت این راه از این نظار باوده کاه دو کاانون

این دو مرکز ارا ه کردهاند (بارتولاد1۶۸ :1۳9۸ ،؛ لساترن ،

مهم سیاسی و تجاری ایران زمین ،یعنی شایراز در جناو

 .)۳۲0 ۳17 :1۳9۳شوارتس در پژوهشی درباره فارر،
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در نزدیک به چهار صفحه ،خهوط کلی راههای مواصالتی

هور عمده ،مراکز مهم سیاسی ،نظیر پایتخات را باه دیگار

شیراز به اصفهان را ترسیم کرده اسات (شاوارتس:1۳9۲ ،

مراکز پراهمیت سیاسی یا تجاری متصل میکارد .در دوران

 ۲۳0تا  .)۲۳۴بررسی راههای شیراز باه اصافهان ،موضاو

باستان ،این مسیرهای ارتباهی کمتر دستخوش تغییر شادند

اصلی های یاک از مناابس یااد شاده نباوده و تاکیاد ایان

و دگرگونی عمدهای در مسیر گذر این جادهها باه وجاود

پژوهشها بر ترسیم مسیر کلی راههای ایان دو ایالات ،در

نیامد .چنان که راه باستانی که از شهرهای اکباتان (همادان)

سدههای نخستین اساالمی و مبتنای بار آثاار جغرافیادانان

و کرمانشاه عبور میکرد و به بابل میرسید ،این جااده در

مسلمان بوده است؛ همچنین این پژوهشها از منابس محلی

دوره شاهنشاهی هخامنشی ،با توسعه فتوحات و گساترش

مرتبط باا موضاو  ،کمتار بهاره گرفتاهاناد .مقالاه حاضار

قلمرو ایران ،با تغییراتی اندک ،راه شاهی ناام گرفات کاه

میکوشد ضمن بهرهگیری از دساتاورد پاژوهشهاای یااد

شوش را به سارد پیوند میداد .در دورههای بعد نیز ،مسایر

شده ،به گونهای تخصصیتر ،به موضو بپردازد .باا توجاه

این شاهراهها همچنان برقرار بود و موقعیت ارتباهی خاود

به ماهیت ِپژوهش ،روش تحقیق توصیفی تحلیلای اسات؛

را حفظ کردند .در این میاان ،توجاه باه سااختمان راههاا،

یعنی میکوشیم با گردآوری اهالعات و دادهها از مناابس و

سن

فرش جادهها ،اخترا و دستیابی به کفشکی (نعلای)

متون به شیوه فیشنگاری و تجزیه و تحلیال ایان دادههاا،

از سااده  ۴ق 11/م باارای چهارپایااان ،بااه کااارگیری و

رابهه علت و معلولی میاان مساتندهای موجاود باا روناد

راهاناادازی چاپااار و چاپارخانااههااا ،ایجاااد و احاادا

دگرگونی این راهها را بررسای کنایم .رهیاافتی مبتنای بار

ایستگاه های پستی و کاروانسراها برای استراحت مساافران

جغرافیایِ تاریخی ،میتواند بارای بررسای سایر تحاوتت

و بُرجها و قلعهها به منظور تامین امنیت جادههاا از جملاه

این راهها و مقایسه و مقارنه این دگرگونیها ،در دورههای

تجربهها و دستاوردهای ایرانیان در زمینه راهداری تا پایش

مختلفِ مد نظر پژوهش راهگشا باشد .بهرهمندی از مناابس

از ورود اسالم باه ایاران باود (بارای آگااهی از وضاعیت

جغرافیایی و تاریخهای محلی ،میتواند بخشای از کاساتی

راههای ارتباهی و تمهیدات مرباوط باه راهاداری ایرانیاان

دادههای منابس رسامی ،یعنای تاواریخ سیاسای را در ایان

نک :هرودت ۴0/0 :1۳۶۲ ،تا ۴۸؛ گیرشامن،10۶ :1۳90 ،

حااوزه جبااران کنااد .ضاامن آنکااه تااالش نگارناادگان ،در

 ۲00تا ۲0۶؛ کریستن سان 171 :1۳97 ،و 17۲؛ ساایکس،

ریشهیابی اسامی پارهای از منزلگاههاا در مسایر گاذر ایان

۳۴/1 :1۳۶0؛ پیرنیااا 101/1 :1۳90 ،و 1۴۶7/۲؛ راوناادی،

راهها ،آگاهی سودمندی بارای مکاانیاابی و نیاز ارزیاابی

 ۴۲۳ /1 :1۳۶۲و .)۴۲۴

تحوتت این جادهها به دست میدهد .هدش این پاژوهش

اما آنچه در این پاژوهش درخاور اعتناا باوده ،وجاود

پاسخ گویی به سوال اصلی و ارا ه نتای دفاا کردنای ،بار

راههای درون مرزی است که وتیات داخلای ایاران را باه

اسار مفروضات پژوهش است تا بادین واساهه ،ضامن

هم پیوند میداده است .یکی از راههای پنجگانهای کاه باه

بازشناسی مسیر گذر راههاای شایراز باه اصافهان ،عوامال

فارر ختم میشده ،جادهای بوده که تخات جمشاید را

موثر بر میزان کارکرد این جادهها را تبیین کند.

به پری تکان (پاری تاکن/پارتاکناا) ) )partekenaپیوناد
ماایداده اساات (دیاااکونف۶7 :1۳91 ،؛ پیرنیااا:1۳90 ،

پیشینه راه و راهداری در ایران

1۴۳0/۲؛ پیرنیا .)۴۶ :1۳90 ،پری تکان را که هرودوت نیاز

پیش از ورود اسالم به ایران ،مناسابات سااکنان ایاران

از آن یاد کرده است (هرودوت ،)1۶۶ :1۳۶۲ ،باا اصافهان

زمین به واسهه وجود شاهراههایی برقرار مایشاد کاه باه

و به هاور مشاخص ،باا فریادن حالیاه مهاابق مایدانناد
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(دیاکونف 70 :1۳91 ،و 71؛ پیرنیا1۴۳0/۲ :1۳90 ،؛ پیرنیاا،

قدیمی ایالت فارر شده است (درباره روند شکلگیری و

 .)۴۶ :1۳90منابس خط سیر دقیق و ایستگاههای ایان جااده

رونق شایراز پاس از ورود اساالم ناک :الابال،ری:17۶۶ ،

را از اصفهان به استخر ،مشخص نکردهاند؛ ولی مایتاوان

۳9۸؛ قدامه۳۶۶ :17۶1 ،؛ ابان خردا،باه ۴۴ :1۶۶7 ،و ۴0؛

دو عامل سیاسی و اقتصادیتجاری را در بنای ایان جااده

ابن الفقیه۴0۸ :1۴1۸ ،؛ ابن حوقل النصایبی۲۸۴/۲ :17۳۶ ،

مؤثر دانست .این جاده نه تنها امکان ارتبااط میاان اساتخر،

و ۲97؛ اصااهخری 1۲۴ :۲00۴ ،و 1۲0؛ مقدساای:1۴11 ،

یعناای تختگاااه که انِ پارساایان را بااا اصاافهان کااه مرکااز

۴۲۳؛ البکری ۴۳۶ :17۲۲ ،و ۴7۸؛ ابن بلخای۲90 :1۳9۴ ،

واسپوهران ،به ویاژه در اواخار حکومات ساساانی باوده،

و ۳1۶؛ ادریسی۴00/1 :1۴07 ،؛ حماوی بغادادی:1770 ،

تساهیل مایکارده اسات (الابال،ری۳91 :17۶۶ ،؛ هباری،

1۶۴/1؛ ابن فوهی107 :1۳۶1 ،؛ انصااری دمشاقی:1۳۶۲ ،

70/۴ :1۳۶9؛ کریستین سن)۸09 :1۳97 ،؛ بلکه زمینه آماد

۲9۶؛ القلقشندی۳۴۸/۴ :1۴09 ،؛ الحمیری.)۳01 :17۶۴ ،

و شد ساکنان این دو شهر و باه ویاژه ،دسترسای تجاار و

در این دوره ،اصفهان نیز به عناوان یکای از شاهرهای

کاروانهای تجاری و ارتباط آناان باا دیگار تجاار ناواحی

عمده جبال و عاراق عجام در دوران متااخرتر ،باراناداز و

مرکزی و شرقی و جنوبی ایران در برخی نقاط نظیار گاور

انبار بزرگ شرق و دیگر نواحی ایران باوده و باه مرکازی

(جور یا فیروزآبااد) و بنادر سایراش و جزایار و ساواحل

برای انشعا

راههای ایران تبدیل شده بود .ایان شاهر باه

خلی فارر فراهم میکرده است (دربااره کشاف بقایاای

واسهه جادههایی چند با نیشاابور ،خراساان ،ری و مرکاز

فارش ایان جاادههاا ناک :گیرشامن10۶ :1۳90 ،؛

خالفت اسالمی در بغداد پیوناد ماییافتاه اسات (در ایان

اقتداری10۸ :1۳0۸ ،؛ و نیز درباره ختم راهها باه سایراش،

زمینه نک :ابی یوساف۳۲ :1۳0۲ ،؛ ابان خردا،باه:1۶۶7 ،

به واسهه جایگاه ویژه این بندر در تجاارت دریاایی ایاران

۲0؛ اباان رسااته۲۲۳ :1۳۸0 ،؛ اباان الفقیااه ۴00 :1۴1۸ ،و

در سدههای نخستین اساالمی ناک :السایرافی ۸ :1777 ،و

۴19؛ ابااان حوقااال ۳09/۲ :17۳۶ ،و  ۳0۶و  ۳۸۳و ۴0۳؛

 19و  ۸۴و 110؛ ساااایرافی 0۸ :1۳۶1،و 109 ،09و 10۶؛

اصااهخری 170 :۲00۴ ،و  17۸و  ۲۲7و ۲۳9؛ مقدساای،

اباان الفقیااه ۸۴ :1۴1۸ ،و  ۸9و ۴1۲؛ اباان حوقاال:17۳۶ ،

 ۸۴ :1۴11و  ۳۶۶و  ۳70و ۴7۳؛ ادریساای۸99/۲ :1۴07 ،؛

 ۴7/1و ۲۸۲/۲؛ قداماااه191 ،10۳ :17۶1 ،؛ اصاااهخری،

اشپولر ۲۲۳/۲ :1۳9۳ ،و ۲۲۴؛ پیرنیا .)۶۶ :1۳90 ،بناابرین،

 ۳۴ :۲00۴و 1۳9؛ ناشاانار 07 :1۴۲۳ ،و 1۴0؛ مقدساای،

این دو مرکز شهریِ مهم نیازمند راههایی ،بارای ارتبااط باا

۴۲0 :1۴11؛ یاقوت حموی.)۲7۴/۳ :1770 ،

یکدیگر باودهاناد .بار پایاه مناابس و متاون جغرافیاایی ،از

سن

نخستین سدههای اسالمی تا تشکیل حکومت صفوی ،ساه
بازشناسی مسیرهای ارتباایی شایراز اصافهان در دوره

جاده شیراز را به اصفهان مرتبط میکرده است:

اسالمی (گذرگاهها/منازل)
تااا پاایش از دوره اسااالمی ،شاایراز از اعمااال کااوره
اردشیرخوره به شمار میرفته و اهمیات آن تحاتالشاعا

راه غربی (جاده سمیرم)
یکی از جاده های مواصالتی شیراز به اصفهان که در

شهر مهم استخر بوده است .پس از ورود اسالم ،این شاهر

مناابس و متااون تاااریخی و جغرافیااایی از آن یاااد شااده،

به واسهه ظرفیتهای اقتصادی ،موقعیت ارتباهی ،نزدیکی

مسیری بوده که از سمت چپ و جاناب بااختری شایراز،

به خلی فارر و نیز پیوند یافتن با مرکز خالفت اساالمی

این شهر را باه اصافهان پیوناد مایداده اسات .ایان راه از

بغااداد از هریااق خوزسااتان ،بااه تاادری جااایگزین مراکااز

منزلگاههایی چند میگذشته که باا وجاود تغییار انادک در

بررسی راههای مواصالتی شیراز به اصفهان (از سدههای نخستین اسالمی تا تشکیل حکومت صفوی  ۲۳۲تا  709ق ۶۴۸/تا  1001م) 73/

ایستگاههای آن ،خط سیر جاده در مسیری مشخص تاداوم

تا جنوبیترین ناحیه اصفهان ،یعنی سمارم (سمیرم) که باه

و ادامه مییافته است.

واسهه داشتن قلعه مستحکم و چشمههاای آ منزلگااهی
مناسااب بااوده (مقدساای۳۶7 :1۴11 ،؛ اباان بلخاای:1۳9۴ ،

الف .در سدههای نخستین

۲۶۴؛ الساامعانی۲۴0/9 :1۳۶۲ ،؛ یاااقوت حمااوی:1770 ،

مسااالک و ممالااک اباان خردا،بااه (م ۲۶0ق ۶7۳/م)

۲09/۳؛ بغاااادادی 9۴0/۲ :1۴1۲ ،و 1۴۴۸ /۳؛ انصاااااری

کهنترین سندی است که از این راه ،کری باه میاان آورده

دمشقی )19۲ :1۳۶۲ ،مد نظر قرار گرفتاه اسات؛ بناابراین،

است« :از فارر تا کام فیروزپن فرسخ 1و تا کورد نیز پان

با توجه به آنکه خان ابرار در هفت فرسخی اصافهان باوده

چهار فرسخ ،سپس تا سمارم پن

(ابن خردا،به0۶ :1۶۶7 ،؛ ادریسی )۴0۲/1 :1۴07 ،و باا در

فرسخ و از آنجا تا تجا

فرسخ و تا سیاه پن فرسخ دیگر و از آنجا تا بورجان هفت

نظر گرفتن روش محاسبه مقدسی که هر مرحله (منازل) را

فرسخ و از بورجان تا کیبالى شش فرساخ ،آنگااه تاا خاان

شش فرسن

به شمار آورده است (مقدسای)10۸ :1۴11 ،

ابرار و از آنجا به اصفهان راه ادامه مىیاباد» (ابانخردا،باه،

فاصله سامیرم تاا شایراز را بایاد نزدیاک چهال و چهاار

 .)0۶ :1۶۶7شاار مقدساای در اواخاار قاارن  ۴ق 10/م ،از

فرسن

ابان

این راه و از جانب اصافهان باه ساوی شایراز ،باا انادکی

بلخی نزدیک است (ابن بلخی .)۳۶۲ :1۳9۴ ،از یاک ساو،

اختالش در منزلگاهها ،با گازارش ابانخردا،باه همخاوانی

نویسندگان پارهای از این منزلگاههاا را باه واساهه وجاود

دارد« :از سمیرم گرفته تا جعفر آباد یک مرحله ،ساپس تاا

کاروانسراها یا قلعهها یا سایر ویژگیهای هبیعی آن منهقاه

زا یک مرحله ،سپس تا کورد و کلّار یک مرحله ،ساپس

نامگذاری کردهاند؛ از دیگر سو ،این ناواحی ایساتگاههاای

تا مهرجان آوا ،یاک مرحلاه ،ساپس تاا اش وباورد یاک

کوچک و دهکدههایی بوده که به تدری  ،تاا دوره صافوی

مرحله ،سپس تا نسا دو برید ،سپس تا شایراز یاک مرحلاه

دگرگون شده و رو به زوال رفتهاند و گازارش درساتی از

است» (مقدسی.)۴0۶ :1۴11 ،

آنها به ما نرسیده است؛ بنابراین بازیابی مکانی ،نام ،نشاان

محاسبه کرد که با رقم چهل و پان فرسان

و موقعیت کنونی برخی از سر منازلهاای ایان راه ،نظیار
ب .دردوره میانه

کیبالی و دیه ترساان و سیاه ،دشوارمینماید.

در دوره میانااه ،بااا وجااود پااارهای دگرگااونی در نااام

مسیر گذر این جاده از جانب شمال غربایِ شایراز ،باا

منزلگاهها ،خط سیر کلی این جاده با سادههاای نخساتین،

عبااور از روسااتای جااویم (گااویم یاااگوین امااروزی) در

تداوم را نشان میدهد .شار صااحب فارسانامه در قارن

باتدست رود سکان و  0فرساخی شایراز آغااز مایشاده

ششم هجری ،درباره دوره سلجوقی ،از این تداوم حکایت

اساات (قدامااه۶7 :17۶1 ،؛ اباان حوقاال۲۶0/۲ :17۳۶ ،؛

کرده است« :منزل اول شیراز تا جویم پن فرسان  ،منازل

اصهخری1۳۳ :۲00۴ ،؛ مقدسای۳0 :1۴11 ،؛ ابان بلخای،

دوم بیضا سه فرسن  ،منزل ساوم هاو ر چهاار فرسان ،

 ۳۶۲ :1۳9۴و ۴10؛ مسااتوفی 199 :1۳۶7 ،و ۲1۴؛ حااافظ

منزل چهارم تیرمایجان کامفیروز پن فرسن  ،منازل پانجم

اباارو10۸/۲ :1۳90 ،؛ حسااینی فسااایی)077/1 :1۳۶۲ ،؛

جرمق ( )jarmaqچهار فرسن  ،منزل ششام کاورد چهاار

سپس ،با عبور از شهر نسا (نساتاک) باساتانی ،یاا بیضاای

فرسن  ،منزل هفتم کلّار پن فرسان  ،منازل هشاتم دیاه

دوره اسالمی ،شهر مرکازی و بازرگ کاوره اساتخر (ابان

ترساان هفت فرسن  ،منزل نهم سامیرم هشات فرسان »

حوقال۲۶1/۲ :17۳۶ ،؛ اصاهخری1۲۸ :۲00۴ ،؛ مقدساای،

(ابن بلخی .)۳۶۲ :1۳9۴ ،در این گزارشها ،فاصله شایراز

۴۳۲ :1۴11؛ اباان بلخاای۳00 :1۳9۴ ،؛ یاااقوت حمااوی،

 /۴0پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه و دوم ،دوره جدید ،سال هشتم ،شماره یک (پیاپی  ،)۲7بهار 1۳70

۲۶۲/0 :1770؛ مستوفی 1۲۲ :1۳۶7 ،و 1۳۴؛ زرکاو

 .راه میانی (مایین و رون)

شیرازی 71 :1۳۶7 ،تاا 7۳؛ الحمیاری )1۲0 :17۶۴ ،و

جادهای کوهستانی موسوم به ماایین و رون ،راه دومای

روسااتاهای آش و هااور از توابااس بیضااا (اباان بلخاای،

بوده که شیراز را به اصفهان پیوند میداده است .این جااده

۳0۸ :1۳9۴؛ حافظ ابرو ،)110 :1۳90 ،باا گاردش باه

شیراز را به یزدخواست ،مرز بین فارر و اصفهان ،متصال

سمت راست به کام فیروز ،در کنار رودخانه کُار ،وارد

میکرده است .جغرافینویسان سدههای نخسات اساالمی،

می شده است (ابان خردا،باه۴۴ :1۶۶7 ،؛ اصاهخری،

گاهی به ،کر شهر محل گذر این جاده اکتفا کاردهاناد؛ اماا

 111 :۲00۴و 11۲؛ حمااوی بغاادادی1۴۸/1 :1770 ،؛

منابس متااخرِ فارسای ،تصاویر مشاخصتاری از مناازل و

ابن بلخی ۲ :1۳9۴ ،و  .) ۳در ادامه ،از برخای ناواحی

ایستگاههای این راه ارا ه کردهاند:

بلوک کام فیروز ،نظیار جرماق و تیرمایجاان اماروزی
(مهابق با لیرمنگان یا لیرمنجانِ) (نک :حسینی فسایی،

 .1در سدههای نخستین

1۴0۲/۲ :1۳۶۲؛ خورماااوجی )10۳ :1۳۶0 ،و کاااورد

این جاده از شیراز آغاز میشده و پس از هی شاش تاا

(کُرد) و کلّار (اصهخری1۳۸ :۲00۴ ،؛ مقدسی:1۴11 ،

هفت فرسن  ،به نخستین منزلگاه خاود در شاهر نیساابور

۴۴۶؛ ادریسی۴۲۸/1 :1۴07 ،؛ حسینی فساایی:1۳۶۲ ،

(ازرشاپور یا ارسابور) (ابن خردا،باه17۸ :1۶۶7 ،؛ قداماه،

 ۴01/۲و  )۴0۲می گذشته و به سمیرم می رسیده است.

71 :17۶1؛ مقدسی ۲۶ :1۴11 ،و  )۴0۶یا هزار مایرسایده

حاادر شااوارتس (شااوارتس )۲۳1 :1۳9۲ ،کااه آش

اسااات (اصاااهخری1۳۲ :۲00۴ ،؛ ابااان حوقااال:17۲۶ ،

(آر) را با آسک در ده فرسخی بهبهاان (اصاهخری،

)۲۶0/۲؛ سپس راه با هی شش تا هفت فرسخ ،به شاهرک

70 :۲00۴؛ یااااقوت حماااوی )0۳/1 :1770 ،یکااای

مااا ین وارد ماایشااده اساات (اباان خردا،بااه17۸ :1۶۶7 ،؛

می داند ،پایه ای ندارد؛ همچنین گمان رساتگار فساایی

قدامااه71 :17۶1 ،؛ اصااهخری 111 :۲00۴ ،تااا 11۲؛ اباان

(ابن بلخی ۳0۸ :1۳9۴ ،پاورقی  )1در قیاار آش باا

حوقل۲۶۴/۲ :17۳۶ ،؛ مقدسای ۲۶ :1۴11 ،و  .)۴0۶آنگااه

آر (بو،نجان) ،در نزدیکی چاهک ،درست نمی نماید

پس از هی سه تا چهار فرساخ راه سانگالخی ،باه گردناه

(قداماااه70 :17۶1 ،؛ ابااان حوقااال.)۲۶۴/۲ :17۳۶ ،

ما ین میرسیده است (ابان خردا،باه17۸ :1۶۶7 ،؛ قداماه،

ابن خردا،به ( 0۶ ،پااورقی ) و

71 :17۶1؛ اصااهخری 111 :۲00۴ ،تااا 11۲؛ اباان حوقاال،

مقدسی ( ) ۴0۶ ،با یکدیگر ،در گزارش هاای

 .)۲۶۴/۲ :17۳۶درباره منزلگاه بعادی ایان راه ،اختالفااتی

یااااد شاااده ،وجاااود دارد (شاااوارتس)۲۳1 :1۳9۲ ،؛

در منابس به چشم میخورد؛ اصهخری و ابنحوقال منازل

با روساتاهای

بعدی را در چهار فرسنگی و در روستای کنار (اصهخری،

(کردساتادن یاا ماارون) (ابان حوقال،

 111 :۲00۴و 11۲؛ اباان حوقاال )۲۶۴/۲ :17۳۶ ،ضاابط

احتمال تهبیق زا
تجا

همچنین ،ارتباط و قرابت زا
کنار رود ها

و تجا

 ۲۴7/۲ :17۳۶؛ حدود العاالم1۴۴ :1۴۲۳ ،..؛ مقدسای،

کردهاند؛ اما دیگر گزارشها ،منزل بعدی را هفت فرسان

 ۲۴ :1۴11؛ قبادیااانی مااروزی۲0۳ :1۳۶1 ،؛ انصاااری

آنسااوتر در خوسااکان (، )xuscanکاار کااردهانااد (اباان

دمشااقی1۸۶ :1۳۶۲ ،؛ حااافظ اباارو 1۸۳/1 :1۳90 ،و

خردا،به17۸ :1۶۶7 ،؛ قداماه71 :17۶1 ،؛ مقدسای:1۴11 ،

 ) 1۳9/۲و نیز در گزارش ابن خردا،به ،منزلگاه سیاه با

 ۲۶و  .)۴0۶آنگاه بعد از سپری کردن پن تا هفات فرساخ

چال سیاه در نزدیکی اصفهان (حسینی فساایی :1۳۶۲

دیگر ،به منزل قصر این (ابن خردا،به17۸ :1۶۶7 ،؛ قداماه،

 )۸۳1 /1محتمل است.

 )71 :17۶1یا قصر اعین (ابان اعاین) (اصاهخری:۲00۴ ،

بررسی راههای مواصالتی شیراز به اصفهان (از سدههای نخستین اسالمی تا تشکیل حکومت صفوی  ۲۳۲تا  709ق ۶۴۸/تا  1001م) 14/

 111تا 11۲؛ ابن حوقال۲۶۴/۲ :17۳۶ ،؛ مقدسای:1۴11 ،

مستوفی1۶0 :1۳۶7 ،؛ حافظ ابارو .)100/۲ :1۳90 ،شااید

 ۲۶و  )۴0۶میرسیده است .منزل بعدی خوارش در شاش

مراد از گردنه ما ین همان گردناه اساماعیل ،در دورههاای

فرسنگی (ابن خردا،باه179 :1۶۶7 ،؛ قداماه )71 :17۶1 ،و

واپسااین باشااد (مسااتوفی۳0۴ :1۳۸۴ ،؛ شاااردن:1۳9۲ ،

خااان اویااس (اصااهخری 111 :۲00۴ ،و  )11۲یااا خااان

1۳9۳/۴؛ حسینی فسایی10۲/۲ :1۳۶۲ ،؛ شاوارتس:1۳9۲ ،

روشن در هفت فرسنگی بوده اسات (ابانحوقال:17۳۶ ،

 .)۲۳1پس از آن ،منزلگااه کوشاک شاهریار (ابان بلخای،

۲۶۴/۲؛ مقدسی ۲۶ :1۴11 ،و .)۴0۶

 )۳۶0 :1۳9۴یااا رباااط ۲فااول شااهریار (مسااتوفی:1۳۸۴ ،

مار و مروه در چهاار فرسانگی خاان روشان (ابان

 )۳0۴توقفگاه مسافران بوده است .در دوره میاناه ،ایان راه

خردا،به179 :1۶۶7 ،؛ قدامه7۲ :17۶1 ،؛ مقدسای ماروه را

پیش از رسیدن به منزلِ قصر عینِ سدههاای نخساتین ،باه

،کااار نمااایکناااد ،مقدسااای ۲۶ :1۴11 ،و  ،)۴0۶کااارو

دیه باشت (ابان بلخای۳۶1 :1۳9۴ ،؛ حاافظ ابارو:1۳90 ،

(کردیاکوژ) در هفت فرسنگی مار و مروه (ابانخردا،باه،

 )100/۲ماایرساایده کااه در دوره ایلخااانی ،بااه نااام رباااط

179 :1۶۶7؛ قدامااه7۲ :17۶1 ،؛ اصااهخری1۳۳ :۲00۴ ،؛

صال الادین (مساتوفی )۳0۴ :1۳۸۴ ،ضابط شاده اسات؛

ابن حوقل ،)۲۶۴/۲ :17۳۶ ،کره (کزه) در هشات فرساخی

سپس با هی شش فرسن  ،به منزلگااه کوشاک زرد مای-

کرو (اصاهخری 111 :۲00۴ ،و 11۲؛ ابان حوقال:17۳۶ ،

رسیده اسات (ابان بلخای۳۶1 :1۳9۴ ،؛ مساتوفی:1۳۸۴ ،

 )۲۶۴/۲و خان لنجاان در هفات فرسانگی اصافهان (ابان

۳0۴؛ حااافظ اباارو .)100/۲ :1۳90 ،آنگاااه بااا هاای هفاات

خردا،باااه179 :1۶۶7 ،؛ قداماااه71 :17۶1 ،؛ اصاااهخری،

فرسن  ،به دیه گوز (دیه گردو) وارد میشده اسات (ابان

 111 :۲00۴و 11۲؛ اباان حوقاال۲۶۴/۲ :17۳۶ ،؛ مقدساای،

بلخاای۳۶1 :1۳9۴ ،؛ مسااتوفی۳0۴ :1۳۸۴ ،؛ حااافظاباارو،

 ۲۶ :1۴11و ۴0۶؛ قبادیانی مروزی )1۸0 :1۳۶1 ،از دیگار

.)100/۲ :1۳90

منزلگاههای این راه ،تا سدههای نخستین بوده است.

برخالش سدههای نخستین ،منابس این دوره بدون ،کار
نام منزلگاههای دیگر ،با احتساا هشات تاا ده فرسان ،

 .۲در دوره میانه

منزل آخر راه میاانی را باه یزدخواسات رسااندهاناد (ابان

نخستین منزل این راه به هور مشخص ،از قرن ششام

بلخاای۳۶1 :1۳9۴ ،؛ مسااتوفی۳0۴ :1۳۸۴ ،؛ حااافظ اباارو،

قمری به بعد ،در دیه گرگ ،روساتایی در شاش فرسانگی

 .)100/۲ :1۳90چنین مینماید که همواری این قسامت از

شیراز بوده است (ابن بلخی۳۶0 :1۳9۴ ،؛ مستوفی:1۳۶7 ،

راه و نیز سهولت مسیر گاذر در ایان دوره ،در مقایساه باا

 .)1۶0حافظ ابرو دیه گرگ را به صورت دیه کاوک آورده

نخستین سده های اسالمی ،منزلگاه کمتاری را مایهلبیاده

است (حافظ ابرو .)100/۲ :1۳90 ،این راه سپس ،به منازل

است .از این راه ،فاصله شیراز تا اصفهان را باین  90تاا 9۲

سر پل (پول) رود کُر (ابن بلخی۳۶0 :1۳9۴ ،؛ حافظ ابرو،

فرساان

دانسااتهانااد (اباان خردا،بااه179 :1۶۶7 ،؛ قدامااه،

 )100/۲ :1۳90وارد میشده است .مناابس دوره ایلخاانی و

71 :17۶1؛ اصااهخری 111 :۲00۴ ،تااا  .)11۲دسااتهای از

تیموری پیش از گذر این جاده از ما ین ،از منزلگاه تاازهای

منابس دوره میانه ،این فاصله را تا یزدخواسات  0۲فرسان

در چهار فرسنگی قصبه ما ین به نام فول نو یااد کاردهاناد

(اباان بلخاای۳۶1 :1۳9۴ ،؛ حااافظ اباارو )100/۲ :1۳90 ،و

(مستوفی1۶0 :1۳۶7 ،؛ حافظ ابرو .)۳07/1 :1۳۶0 ،ساپس

دستهای دیگر ۴۴ ،فرسان

حساا کاردهاناد (مساتوفی،

این مسیر پس از هی سه تا چهاار فرساخ راه سانگالخی،

 .)۳0۴ :1۳۸۴درباااره ایسااتگاههااای ایاان راه ،نیسااابور را

به گردنه ما ین میرسیده اسات (ابان بلخای۳۶0 :1۳9۴ ،؛

میتوان با نسا (بیضا) یکسان دانسات .هازار در ابتادا و در
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ساادههااای نخسااتین ،مرکاازی شااهری بااوده اساات (اباان

کاروانها علتی برای اهمیت یافتن و توسعه روساتاهای در

خردا،به۴۸ :1۶۶7 ،؛ اصهخری)10۲ :۲00۴ ،؛ اماا در قارن

مسیر گذر این جاده کوهستانی بوده است.

چهارم قمری ،تنها روستایی از استخر باوده کاه قنااتی رو
باز داشته است (مقدسای۴۳۲ :1۴11 ،؛ ابان الفقیاه:1۴1۸ ،

ج .راه شرقی (راه استخر)

۴10؛ یاااقوت حمااوی۴0۴/0 :1770 ،؛ بغاادادی:1۴1۲ ،

دیگر مسیری که شیراز را به اصفهان متصال مایکارده

 )1۴0۶/۳و شاید همان قریه هزار بیضاا (غفااری کاشاانی،

راهی بوده که با گذر به جاناب شامال شارقی ،از اساتخر

 )۴۳۶ :1۴1۴یااا هاازار (حسااینی فسااایی )1۲9۴/۲ ،در

میگذشته است .این جاده در موسام زمساتان کاه مسایر

نزدیکی شیراز باشد .منزلگاه خوساکان را شااید بتاوان باا

کوهستانی مسدود میشاده کااربرد داشاته و امکاان گاذر

اوجان (ازجان) امروزی ،در شامال ماایین ،برابار دانسات

کاروانها را از دشتها و جلگهها فراهم میکرده است .در

(اباان بلخاای۴۳9 :1۳9۴ ،؛ مسااتوفی 19۴ :1۳۶7 ،و 197؛

این راه ،فاصله شیراز و اصفهان  ۸7فرسن

و هاوتنیتار

فیگااویروا170 :1۳۸۳ ،؛ شااوارتس .)۲۳۳ :1۳9۲ ،مشااکل

از دیگر راهها بوده است (مقدسی۴0۶ :1۴11 ،؛ ابن بلخی،

بتوان نظر شوارتس (شاوارتس )۲۳۳ :1۳9۲ ،را در تهبیاق

۳۶1 :1۳9۴؛ مستوفی1۶0 :1۳۶7 ،؛ لسترن .)۳17 :1۳9۳ ،

کنار با کلیلِ یاد شده از سوی ابان بهوهاه پاذیرفت .ابان
بهوهه کلیل را شهری در فاصاله ساه روز راه از اصافهان

 .1در سدههای نخستین

دانسته است (ابن بهوهه .)۳۳/۲ :1۴19 ،منزل قصار آیاین

باار پایااه شاار ِ مقدساای ،در ایاان دوره راه شاارقی از

(اعین) همان کوشک زرد (زر) یاا قصار زر دوره میاناه و

اصفهان و با عبور از منازلی نظیر قومسه ،روزکان ،ازکاار،

محل قتل پادشااه خااتون ۳در ساال  ۸7۴ق 1۲70/م باوده

سروستان ،سرمسه ،ته و کره ،قریاه الخلّااش ،کماهنا

و

است (منشای کرماانی99 :1۳۸۲ ،؛ شایرازی1۲0 :1۳۶۳ ،؛

ابن بندار باه اساتخر مایرسایده اسات (مقدسای:1۴11 ،

حااافظ اباارو۳۴0/۳ :1۳۶0 ،؛ بدلیساای )109/۲ :1۳99 ،و

.)۴0۶

امروزه روستایی است در جناو غار اقلیاد و جناو
آباده (مصهفوی.)۳۲9 :1۳90 ،

 .۲در دوره میانه

دیه گوز همان دیه گردو بوده که در عصر تیموری ،باه

کاملترین گازارش را از ایان راه در دوره میاناه ،ابان

قریة الحمیار (حاافظ ابارو )100/۲ :1۳90 ،موساوم باوده

بلخاای بااه دساات داده کااه جاااده را بااا یااازده مناازل ،بااه

است .احتمال میرود وجه تسامیه ایان روساتا ،ناشای از

یزدخواساات رسااانده اساات :از شاایراز بااه زرقااان هفاات

اشتغال ساکنان این مسیر ،به کار مکاری و خربندگی باشد.

فرسن  ،پاودست شش فرسن  ،اساتخر چهاار فرسان ،

برخی پژوهشگران منزل اصاهخران را باا ساعدآبااد دوره

کمه شش فرسن  ،کمنهک چهار فرسن  ،دیه بید هشات

معاصر مهابق دانساتهاناد (شاوارتس .)۲۳۴ :1۳9۲ ،چناین

فرسن  ،دیه پولند هفت فرسن  ،سارمق هفات فرسان ،

مینماید که سایر منازل این راه ،نظیر خان روشان و خاان

و یزدخواسات

آباده پن فرسن  ،شورستان هفت فرسن

اویس ،روستاهایی کوچک از توابس اصفهان باودهاناد .ایان

هشااات فرسااان

روستاها باه واساهه داشاتن خاان (کاروانسارا) (الهاروی،

ایلخانی ،راه با هی سه فرسن  ،به منزل دیاه اصافهانک و

۶۲ :1۳۶۳؛ بغدادی )۴۴۶/1 :1۴1۲ ،محلای مناساب بارای

به دیه مهیار و با گذراندن شاش

توقف کاروانها باودهاناد .وجاود ایان خاانهاا و توقاف

(ابااان بلخااای .)۳۶1 :1۳9۴ ،در دوره

از آنجا با هی پن فرسن
فرسن

به قومشه میرسیده و سپس ،باه رودکاان در پان

بررسی راههای مواصالتی شیراز به اصفهان (از سدههای نخستین اسالمی تا تشکیل حکومت صفوی  ۲۳۲تا  709ق ۶۴۸/تا  1001م) 17/

فرسنگی قومشه و آنگاه در هفات فرسانگی ِرودکاان ،باه

صفاشهر امروزی قرار داشته است (افشاار.)177 :1۳۶0 ،

دیه یزدخواست میرسیده است .در اینجا راه با گردش باه

سروستان (شورستان) ،در شمال کاوره اساتخر ،از نقااط

سمت چپ و هرش بند عضدی ،از راه میاانی (تابساتانی)

سرحدی فارر و روستایی از توابس یزدخواست به شمار

جدا میشده است (مستوفی 1۶۴ :1۳۶7 ،و  .)1۶0در قارن

می آمده که هوایی گرم و آبای شاور داشاته اسات (ابان

هشااتم هجااری ،اباان بهوهااه در فاصااله سااه روز راه از

حوقااال۲۶۶/۲ :17۳۶ ،؛ اصاااهخری10۳ :۲00۴ ،؛ ابااان

اصفهان ،از منزلی در شهر کلیل و روستایی در دو روز راه،

بلخی۲۶7 :1۳9۴ ،؛ مساتوفی1۲۴ :1۳۶7 ،؛ حاافظ ابارو،

به نام صرماء ،یاد کرده و از یزدخا ،به دشت الاروم و از

.)11۲/۲ :1۳90

آنجا به ما ین و راه کوهساتانی رفتاه اسات (ابان بهوهاه،
 ۳۳/۲ :1۴19و .)۳۴

دهکده آسپار ،از بلاوک چهاار دانگاه فاارر ،در ۲۴
فرسخی شیراز واقس بوده اسات (حساینی فساایی:1۳۶۲ ،

مکان یابی پارهای از منازل این مسیر ،با وجاود تغییار

 .)1۳90/۲چنین مینماید که مرادِ ابان بهوهاه از صارماء،

بساایار و دگرگااونی در ریخاات فارساای آنهااا ،دشااوار

برخالش تصور مترجم فاضال رحلاه او ،سارمای فارسای

مینماید .زرقان شهرکی آبااد در چهاار فرسانگی شایراز

نبوده (ابن بهوهاه )۲۴7/1 :1۳9۸ ،بلکاه محلای بایآ و

(ناشنار1۴9 :1۴۲۳ ،؛ ابن خردا،به )۴9 :1۶۶7 ،بوده کاه

علف (ابن منظور، ۳۳۶/1۲ :1۴00 ،یل صارماء) یاا هماان

در دوره میانااه ،بااه عنااوان روسااتایی در شااش فرساانگی

آسااپارِ دیگاار نویسااندگان بااوده اساات .دهکااده ماهیااار

شاایراز از آن یاااد شااده اساات (اباان بلخاای۳۶۸ :1۳9۴ ،

(مهیار/مایاار) ،از تواباس شهرضاای اماروزی ،باوده اساات.

؛حااافظ اباارو .)100/۲ :1۳90 ،کم اه نیااز از مرغزارهااای

ماهیار به واساهه قتال عاام آل مظفار در آنجاا ،در کاانون

سردسیر ِکوره استخر به شمار میرفته است (ابان بلخای،

توجه منابس بوده اسات (یازدی9۲1 :1۳۶9 ،؛ سامرقندی،

۲7۳ :1۳9۴؛ حااافظ اباارو .)1۴۴/۲ :1۳90 ،توقفگاااه اباان

۸91/۲ :1۳۶۳؛ کتباااای1۳۸ :1۳۸۴ ،؛ خواناااادمیر:1۳۶0 ،

بندار (پسرعمده فروش) در دو فرسنگی شرق قاوامآبااد،

 .)۳۶0/۳پارهای از مناابس دیاه اصافهانک را در دو تاا ساه

در دره پلوار واقس بوده است (شوارتس .)۲۳۲ :1۳9۲ ،باا

فرسخی اصفهان که در برخی گزارشها از آن به عنوان بن

توجااه بااه معنااای اصااهالحی بناادار ،یعناای ناااظر باار

اصافهان نیااز یااد شااده اسات (کروسینسااکی0۶ :1۳۸۳ ،؛

کاروانساارای تجااار و گمرکچاای (اباان منظااور:1۴00 ،

حسینی فسایی ۴7۶/1 :1۳۶۲ ،و  )۴77با دهی از دهساتان

۲۸9/1؛ سااجادی ،)09۳/1۲ :1۳۶۲ ،وجااه تساامیه ایاان

چنارود بخش آخوره شهرستان فریدن یکساان دانساتهاناد

ایستگاه میتواند بیانگر فعالیت های مرتبط با راهاداری و

جغرافیایی ،..بیتا.)۲۴/10 :

(ملکم۴۲۸/1 :1۳۶0 ،؛ فرهن

تجارت و اشتغال بومیان و ساکنان این مسیر در این اماور

شاااردن اصاافهانک را در دو فرساانگی اصاافهان و در

(کمهناک یاا کهمناد) در دوازده

سمت چپ جاده ،با چهار هزار نفر جمعیات ضابط کارده

فرسنگی استخر (ابن حوقال۲۶۳/۲ :17۳۶ ،؛ اصاهخری،

اساات (شاااردن 1۳۸0/۴ :1۳9۲ ،و )1۸۶۲/0؛ امااا همسااان

1۲7 :۲00۴؛ ادریسااای )۴1۸/۸ :1۴07 ،را باااا مرغاااا

دانستن این ده با فریدن حالیه ،در غار اصافهان ،مشاکل

یکسان دانسته اند (شوارتس .)۲۳۲ :1۳9۲ ،قریه الخِاالش

می نماید .مگر آنکه محدوده جغرافیاایی فریادن در قارون

(روستای چراگاه) ترجمهای از ده بید فارسای اسات .در

میانه را بزرگتر از حدود امروزی بدانیم که بخاش سافلی

حقیقاات الخااالش نااوعی درخاات بیااد اساات (رحیماای

آن ،در جنو شرقی ،به جاده مزبور متصل میشده اسات.

اردساااتانی .)۲۸۳/1 :1۳99 ،منااازل ده بیاااد در محااال

برای روشن شدن خط سیر این جادههاا و منازلگااههاای

باشد .روستای کماهن
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آنها در سدههای نخستین اساالمی و دوره میاناه ،شامایی

منزلگاههای این راههاست.

کلی از این سه جاده در دو نقشه زیر ترسایم شاده اسات.
نقشهها بیانگر تاداوم مسایر ایان گاذرها و دگرگاونی در
نقشه شماره :1نقشه راههای شیراز به اصفهان در سدههای نخستین اسالمی

نقشه شماره :۲نقشه راههای شیراز به اصفهان در سدههای میانه

بررسی راههای مواصالتی شیراز به اصفهان (از سدههای نخستین اسالمی تا تشکیل حکومت صفوی  ۲۳۲تا  709ق ۶۴۸/تا  1001م) 14/

عوامل مؤثر بر کارایی راههای شیراز اصفهان

در عصر ایلخانان ،نقش این مسیرها در پیوناد باا پایتخات

رونق و میزان کارایی راههای شایراز اصافهان نیاز ،باه

آنان ،یعنی سالهانیه ،پار رنا تار باوده اسات (مساتوفی،

مانند ساایر نقااط ،تاابس موقعیات سیاسای و اجتمااعی و

 ۶7 :1۳۶7و 1۸۳؛ اقباااااااال آشاااااااتیانی090 :1۳۶۴ ،؛

اقتصادی در سهح محلی و کاالن باوده اسات .دگرگاونی

پهروشفسکی.)۳۳ :1۳۸۸ ،

شهرها و مراکزی کاه باا ایان دو شاهر مناسابات تجااری

به دنبال وقو زلزله ساال  ۳۸۸و  ۳۸9ق 799/و 79۶

داشتهاند و نیز ویژگیهای هبیعای و موقعیات جغرافیااییِ

م در سیراش و بروز پارهای ناامنیها ،ایان محال موقعیات

منازل و مسیر گذر این جادهها ،روناد آماد و شاد در ایان

برتر تجاری خاود را از دسات داده اسات .پاس از آن ،باا

راهها را تحت تاثیر قرار میداده است.

تالش و حمایت حکام محلایِ فاارر و کرماان و هرماز،
کانون تجاری خلی فارر از سایراش باه کایش و ساپس

عوامل سیاسی ،اقتصادی ،عمرانی و اجتماعی

هرمز منتقل شده است (مقدسی۴۲۸ :1۴11 ،؛ ابان بلخای،

در بیشترِ منابس ،گزارشهای سیاسی غلبه دارد و بر این

 ۳۳0 :1۳9۴و ۳۳۲؛ اباان الجااوزی۲0۴/1۴ :1۴1۲ ،؛ اباان

اسااار ،یااافتن شااواهدی مشااخص و دقیااق و درخااور

بهوهه9۴/۲ :1۴19 ،؛ ابوالفاداء۳70 :۲009 ،؛ شابانکارهای،

رّدگیری درباره کیفیت رفت و آماد در ایان راههاا دشاوار

۲1۶/۲ :1۳۶1؛ وصاااااش الحضااااره 100 :1۳۶۳ ،و 101؛

مینماید؛ اما عوامل مؤثر بر کارآیی این راهها را میتوان باا

نهنزی 19 :1۳۶۳ ،و  .)۲0عالوه بار ایان ،باه علات نباود

توجه به سیر دگرگونیهای سیاسی اجتماعی ایران در ایان

حکومتی قدرتمناد در فاارر و خوزساتان پاس از عصار

بازه زمانی ،تاثیر مناسبات با خالفت اسالمی در بغداد ،اثار

آلبویه (خیراندیش )۶۶ :1۳۶۸ ،و تفوق و برتاری دریاای

ایلغااار مغااول و سااپس تیموریااان ،سیاسااتگااذاریهااای

سرخ بر خلی فارر ،به واساهه اقادامات دولات فااهمی

اقتصادی و اقادامات عمرانای ،دگرگاونی در کاانونهاای

مصر در قرن هفتم قمری/سیزدهم میالدی (خلیفاه:1۳۶9 ،

سیاسی و تجاری و نیز پارهای ویژگایهاای اجتمااعی در

 )۲1۳کانونهای تجاارت خلای فاارر تضاعیف شاد و

سهح محلی و کالن تبیین و ارزیابی کرد.

روند بازرگانی در جادههای مواصالتی به پاس کراناههاای
خلی فارر افول کرد .سیاستهاای ایلخاناان در جاا باه

الف .عوامل سیاسی

جایی مسیرهای ح  ،یکای از مساا لی باوده کاه در دوره

در سدههای نخساتین اساالمی ،رفات و آماد در ایان

ایلخانی ،بر آمد و شد در این جادهها تاثیر گذاشاته اسات.

مسیرها ،تحاتالشاعا اهمیات ناواحی شارقی و ارتبااط

چنانکه در ابتدای تشکیل حکومت ایلخانی و تاا فاروکش

نواحی شرقی با مرکز خالفت اسالمی بوده است .جایگااه

کردن درگیریهای آنان با مملوکان مصر در نیمه دوم قارن

این جادهها تنها در پیوند شیراز به اصفهان نباوده ،بلکاه از

 9ق 1۴/م ،به علت ناامنی مسیرهای زمینی ،مسیر حا باه

بخشی از گذرگاههای این راهها ،باه منظاور مهااجرت باه

سوی راههای دریایی و بنادر خلی فارر ساوق داده شاد

کرمان و خراسان و مرو استفاده مایشاده اسات (هباری،

(وصاش الحضاره۲10 :1۳۶۳ ،؛ بحرانای پاور 0 :1۳۶7 ،و

 ۲۸۸0/۸ :1۳90و  ۳۸۴۲/۶و 0۴77/1۲؛ بارتولااااد:1۳۶۸ ،

 .)10پس به این علت ،بسیاری از زا ران از مرکز و جنو

1۴۲؛ مالیری .)۳11/۳ :1۳97 ،از قارن  9ق 1۳/م نیاز ،باا

شرقی ایران ،با عبور از بخشی از این جادههاا ،خاود را باه

تغییر پایتخت حکومتها در دورههاای مختلاف ،رفات و

کیش و هرمز میرساندهاند .در فترت بین زوال ایلخاناان و

آمد در این راهها دستخوش دگرگونی شده است .چنانکاه

برآمدن تیموریان ،رقابتهای خاندانهای محلای نظیار آل
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چوپان ،آل اینجو ،آل مظفار و ...موجاب هارج و مارج و

نبوده و بیشتر باه هماان زماان هجاوم فاتحاان و تشاکیل

ناامنی در مناهقی شد که هدش این راههاای تجااری باود.

حکومتها و نیز دوره زوال آنان محدود مایشاده اسات.

چنانکه عده بسیاری از ساکنان شعب بّوان که در مناسبات

ایلغار مغول و یورشهای تیمور راههاای جدیادی ،بارای

تجاری این جادهها سهیم بودناد ،کشاته شادند؛ همچناین

تجارت ایران با هند و چین گشود .در دوره ثبات سیاسای،

سرمایه برخای از متمّاوتن اصافهان ،بارای تاامین هزیناه

این راههای جدید میتوانست بر جریاان تجاارت در ایان

لشکرکشیهای آل چوپان هدر رفت (حاافظ ابارو:1۳90 ،

راهها ،تاثیری مثبت داشته باشد (سامرقندی۴97/۲ :1۳۶۳ ،

1۳۸/1؛ ساامرقندی ۲11/1 :1۳۶۳ ،تااا ۲1۳؛ کتباای:1۳۸۴ ،

و  ۸70و ۲۴۸/۳؛ بااااااااوات ۸۳ :1۳۶۴ ،و  .)۸۴از دوره

۴7؛ نهناااازی .)۲1 :1۳۶۳ ،میاااازان اثرگااااذاری ایاااان

تیموریان تا تشکیل حکومات صافوی ،مناسابات تجااری

نابسااامانیهااای سیاساای در حیااات اقتصااادی شاایراز ،بااه

شهرهای آ،ربایجان ،نظیار خاوی و تبریاز و سالهانیه ،باا

گونهای بوده که پای امیرعلی ماسات فاروش نیاز باه ایان

شهرهای یزد و کاشان بوده که در ادامه مسیر باا پیوناد باه

کشمکشهای سیاسی باز شده است (شابانکارهای:1۳۶1 ،

راه دریایی ،از هریق هرمز ،این مناسبات با هند و چین نیاز

 .)۳1۲/۲در پارهای از مواقس ،در اثار ایان کشامکشهاای

رونق میگرفته است .چنانکاه از آ،ربایجاان ،ریشاههاایی

سیاسای «اکثاار راههااا دربنااد بااود و تااردد تجااار برافتاااده»

برای تولیاد رنا

سارخ صاادر و مرواریاد و تجاورد و

(سمرقندی.)177/1 :1۳۶۳ ،

پارچااه بااه شااهرهای آ،ربایجااان وارد ماایشااده اساات

بر پایه گزارشهای تاریخی ،حمله تیماور باه اصافهان

(کالویخو ۲0 :1۳۶۴ ،و  1۸9و 1۸7؛ بارباارو۴0۸ :1۳۶1 ،

در سال  9۶7ق 1۳۶9/م با کشاتاری خونباار هماراه باوده

و  ۴1۲و  .)۴1۳بازرگانان شایرازی و اصافهانی بخشای از

است؛ به گونهای که «هفتاد هزار سر آدمای» (حاافظ ابارو،

این تجارت شمال باه جناو را برعهاده داشاتهاناد .ایان

۸۸9/۲ :1۳۶0؛ یزدی ۳7 :1۳97 ،تا ۴1؛ سامرقندی:1۳۶۸ ،

بازرگانان با انجام دادوستدهایی که باه واساهه راه شارقی،

 )07۸/۲در ظاهرِ اصفهان جمس شده بود .حافظ ابرو که در

یعنی جاده استخر ،در این مسایر مایکردناد در مناسابات

آن روز به تنهایی ،نزدیک به نصف دیوار اصافهان را قادم

تجاری کرمان و یزد با کاانونهاای شامال غربای ایاران و

زده بود در ایان بااره نوشاته اسات« :منارهاا کاه ازسارها

جنو ایران ،یعنی جزیره هرمز ،سهیم میشدند.

برآورده بودند ،بیست وهشت منااره شامردیم .هرمنااره از
هزار سر زیاده بود و به دو هزار نمایرساید ،چناانکاه در

ب .نقش تحوالت اقتصادی تجاری شهرهای مجاور باا

یکدیگر هزار و پانصد میتوانست گرفات و بارآن هارش

جادهها

دیگر شهر هم بود» (حافظ ابرو .)۸۸9/۲ :1۳۶0 ،در هماین

تحوتت این جادههای مواصالتی ،با دگرگاونی بناادر

یورش ،دروازههای شیراز با گا و آجار بساته و اماوال و

خلاای فااارر پیوسااتگی داشااته اساات؛ بنااابراین برخاای

دارایی مردم ضبط شده بود (حاافظ ابارو.)9۸1/۲ :1۳۶0 ،

پژوهشگران ،ناامنی در جادههای شیراز باه اصافهان را کاه

اینگونه قتل عامها و ویرانیها تاثیر اسف بااری بار حیاات

در اثاار فعالیاات قرمهیااان (درباااره حضااور قرامهااه ر.ک:

اقتصادی این شهرها میگذاشته است.

مقدسااای۴۲۸ :1۴11 ،؛ ابااان الجاااوزی۲0۲/1۴ :1۴1۲ ،؛

ایلغار مغول و یورشهای تیمور با ویرانی هماراه باوده

قزوینی1۶1 :177۶ ،؛ ابوالفاداء )۳9۸ :۲009 ،و خرمادینان

است؛ اما باه نظار مایرساد تااثیر منفای کشامکشهاا و

بوده است ،در افول بندر مهروبان و کاهش نقاش تجااری

بیثباتیهای سیاسای بار مسایرهای مواصاالتی ،دامناه دار

آن مؤثر دانستهاند (اقتداری 9۴۶ :1۳90 ،تا .)900

بررسی راههای مواصالتی شیراز به اصفهان (از سدههای نخستین اسالمی تا تشکیل حکومت صفوی  ۲۳۲تا  709ق ۶۴۸/تا  1001م) 13/

بازارهای شیراز از بنادر خلی فاارر تغذیاه مایشاده

منزلگاه های این راه ها رونق تجاری گذشته را نداشته

است (حبیبی) 9۲ :1۳۶9 ،؛ بناابراین تحاوتت بناادر

است .کام فیروز یکی از منزلگاه های جاده غربای ،در

خلی فارر و شهرهایی نظیر کرمان ،یزد ،ارجان و...

نخسااتین سااده هااای اسااالمی ،از شااهرهای متوسااط

کااه از نظاار تجاااری بااا راه هااای شاایراز بااه اصاافهان

فارر و فاقد منبر بوده و از توابس کوره اردشیرخوره

پی وستگی داشته اند ،با وضعیت این جاده هاا ارتبااهی

و گاه استخر بوده اسات؛ اماا در ایان زماان ،بیشاتر

دوسویه داشته است .چنین می نماید هنگامی که کیش

روستاهای آن رو به خرابی رفته بود و تنها به داشتن

(قیس) و سپس هرمز ،به کانون تجارت دریایی خلی

مرغزارها معروش باوده و بیشاه زار شایران شاناخته

فارر تبدیل شده بود ،مسیر شرقی که به سمت یازد

می شده است (ابن خردا،باه ۴۴ :1۶۶7 ،؛ اصاهخری،

و کرمان پهلو می گرفته پررونق تر بوده و از آن هریق،

 111 :۲00۴و  11۲؛؛ حموی بغدادی1۴۸/1 :1770 ،؛

به کاشان ،قم ،ری ،قزوین و تبریز ختم می شده است.

ابن بلخی ۲7۲ :1۳9۴ ،و ۲7۳؛ مستوفی1۳۴ :1۳۶7 ،؛

بر هام خاوردن جریاان تجاارت در ساواحل خلای

حااافظ اباارو 11۲ :1۳90 ،و  11۳و  1۴۸؛ لسااترن ،

فارر ،بازرگانان را باه ساوی تختگااه هاای سیاسای

.)۳01 :1۳9۳

سوق می داده است که در این میان ،شیراز و اصافهان

نکتااااه درخااااور توجااااه ،تاااااثیر برخاااای

به علت موقعیات ویاژه ،همگاام باا هارات و غزناه،

سیاست گذاری های اقتصادی ،در جریاان تجاارت در

جایگاااه خااود را در تجااارت حفااظ کاارده بودنااد

ایاان جاااده هااا ی مواصااالتی بااوده اساات .در دوره

(نیشابوری۳0 :1۳۳۲ ،؛ زرین کو .)۲۶1 :1۳97 ،

ایلخانااان ،ارتباااط تنگاااتنگی بااین هبقااه بازرگااان و

ویژگی های اجتماعی اقتصادی شهرهای ایران ،در

مالکان عمده و صاحبان سیورغال ها بوده است .ایان

دوره ایلغار مغول و تا پیش از ایلخانیِ غاازان خاان،

مسئله باعث شاده باود کاه ایان مالکاان باه هماراه

همانند زوال زندگی شهری ،کاهش جمعیت ،گرایش

شاهزادگان ،خواتین ،وزراء و امرای مغولی ،بخشی از

به سوی اقتصاد هبیعی ،افازایش مالیاات و ...کااهش

ساارمایه خااود را بااه واسااهه مکاسااب تجاااری و

انجام امور تجاری و بازرگانی و بهروری جاده هاا را

صرافانی که به اُرتاق ( Ortaqاُّرتَق= شریک ،سهم بَر)

منجر شده با ود؛ اماا باه تادری  ،کشااورزی رشاد و

موسوم بوده اند ،در دادوستد به کار اندازند .ایان امار

پیشرفت کرده و در دهه های پایانی حکومت ایلخانی،

رونق کاار تجاارت را موجاب شاده باود (جاوینی،

مجدد جنبش هاای روساتایی و نابساامانی اجتمااعی

19۸/1 :1۳۶0؛ لمبااتن۳۸1 :1۳۶۲ ،؛ فراگناار:1۳97 ،

اقتصادی حاکم شده باود .باا وجاود ایان تحاوتت،
شهرهایی نظیر اصفهان و شیراز به واسهه اینکه انباار
کاتی دیگر شهرها بودند و نیاز باه علات پیوناد باا
راه های اصلی ،از هریق جاده ها ی مواصالتی ،دوبااره
توانستند خود را احیاء کنناد (جاوینی19/1 :1۳۶0 ،؛
ساایفی هااروی 07 :1۳0۲ ،و  9۲و  9۸و  ۶1تااا 70؛
یارشاهر ۴00 :1۳۶0 ،و  ۴97و ۴۶۸؛ فراگنار:1۳97 ،
 .) ۲۴7در دوره ایلخاناااان و تیموریاااان ،برخااای از

 .)۲۴۲بنا به نقل منابس ،در اواخر حکومت سالغریان،
اداره شیراز در عمل ،به دست بازرگانان باوده اسات:
« ملکی شیراز ارتاقان و بازرگانان می کنناد» (بنااکتی،
 .) ۴07 :1۳۴۶عااالوه باار نفااو ،تجااار در ایاان شااهر،
موقعیت ویژه آن در نزدیکی به بنادر خلی فاارر و
اقاادامات فرمانروایااان محلاای ،نظیاار ساالغریان و آل
مظفر ،حفظ و احیای این شهر را پس از ایلغار مغول
موجب شده بود .حال آنکاه در ایان دوره ،اصافهان
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نتوانسته بود هم پای شیراز ،شکوفایی خود را بازیابد

خرابی آن را منجر شد بود (کجبااش 1۲۸ :1۳۶۸ ،و .)1۴0

(بازور 1۴7 :1۳70 ،؛ .)Allsen, 2001: 189-210

ایاان مساائله ماایتوانساات مناساابات تجاااری و بازرگااانی
اصفهان را با شیراز تحت تاثیر قرار داده و حجام مباادتت
در ایاان راههااا را کاااهش دهااد .مناازل قومسااه (قومشااه،

ج .سهم مسائل اجتماعی
در پاااارهای از مواقاااس ،آشااافتگیهاااای سیاسااای و

کومیشه) از راه شارقی ،در سادههاای نخساتین اساالمی،

نابسامانیهای اجتماعی ،آمد و شد در این راههاا را تحات

روستایی در محل شهرضای کنونی باود (مقدسای:1۴11 ،

تاثیر قرار داده است .چنانکه منازعات سیاسای در دوره آل

۲9؛ یاقوت حموی )۴10/۴ :1770 ،و درسدههاای میاناه و

بویه و سلجوقیان و ...یا تالش برخی فرق و گروهها نظیار

در رقابت هاای سیاسای ،چنادین باار باا غاارت و تااراج

اسماعیلیه ،کردان شبانکاره ،نکودریان و غیره ،برای کساب

ماااادعیان رو بااااه رو شااااد (القاشااااانی100 :1۳۶۴ ،؛

امتیازات سیاسی ،گاه باا راهزنای و ایجااد نااامنی در ایان

ناشنار)۴۶ :1۳00،؛ اما به تدری  ،پس از روی کاار آمادن

مسیرها همراه بوده اسات (قبادیاانی ماروزی1۸۳ :1۳۶1 ،؛

صفویان ،موقعیت خود را بازیافت و با وجود کاروانسراها،

ابن بلخی ۳1۳ :1۳9۴ ،و  ۳۲۲و ۳7۳؛ زرکاو شایرازی،

محلی مناسب برای آسایش تجار و گاه استقبال از سافرای

 ۳۸ :1۳۶7و  1۲۸و  1۲9و  10۶و  107و 1۸۴؛ حاااااافظ

خااارجی بااود (شاااردن ۳۸0/۴ :1۳9۲ ،و ۳۸۸؛ فیاادالگو،

ابااارو 11۶/۲ :1۳90 ،و  1۳9و  1۸۸و  197و  ۲00و ۲01؛

۴9 :1۳09؛ کارری .)199 :1۳۴۶ ،عاالوه بار ایان ،وجاود

جعفااری۴7 :1۳۶۴ ،؛ کتباای۳9 :1۳۸۴ ،؛ حسااینی فسااایی،

دزدان دریایی ،تجارتِ آبی در سواحل خلی فاارر را باا

۲۴۲/1 :1۳۶۲؛ اقبال آشتیانی .)۳7۳ :1۳۶۴ ،پیامد وضس یاد

مشکل رو به رو میکرده است (ابان خردا،باه۸0 :177۶ ،؛

شده بر شیراز به گونهای بود که ابان بلخای کاه در زماان

ابن حوقل۴9 :17۳۶ ،؛ ابن مسکویه 101/۸ :1۳97 ،و 199

سلجوقیان اثر خود را مینگاشته ،ضمن اشااره باه آباادانی

و ۳۴۲؛ انصاااری دمشااقی .)۲۸1 :1۳۶۲ ،در ساادههااای

شیراز در دوره دیالمه نوشته است« :اما اکنون هماه ویاران

نخستین اسالمی ،اینگونه ناامنیها روناد آماد و شاد ایان

است» (ابن بلخی.)۳۲0 :1۳9۴ ،

جادهها را با وقفه رو به رو میکرده است .جاادههاایی کاه

منزل خان لنجاان (لنجاان) از جااده میاانی کاه هماان
دهستان لنجانات اماروزی ،در جناو

فالورجاان ،اسات

عالوه بر انتقال بار کشاتیهاای ایان بناادر ،تاامین کنناده
پارهای از کاتهای تجارتیِ بازرگانان دریایی نیز بودهاند.

پس از خارج کردن قلعه معروش آن از دسات اساماعیلیه،
از دوره سلجوقی و پس از آن ،به شاهری ایمان و منزلای

د .نقش اقدامات اصالحی و عمرانی

آسوده برای اسکان تجار تبدیل شده بود (قبادیانی مروزی،

اقدامات اصالحی برخی حکاام ،نظیار غاازان ،بارای

1۸0 :1۳۶1؛ اصااافهانی۲۴۲ :1۴۲0 ،؛ یااااقوت حماااوی،

تامین امنیات راههاا (همادانی ۲9۸ :1۳0۶ ،تاا ۲۶1؛ اقباال

۳۴1/۲ :1770؛ آصف قزوینی.)۲۸۲۶/۴ :1۳۶۲ ،

آشاتیانی )۲79 :1۳۶۴ ،رفاات و آماد بازرگانااان را در ایاان

اصفهان در دوره آل بویاه و سالجوقی ،ناوعی توساعه

راهها تساهیل و تشاویق مایکارده اسات .اقاداماتی مانناد

شاهری کوتااه مادت را گذراناد ( falahat, 2012: 614 ,

انتصا مقام کاروان ساتر بارای کااروانهاای اصافهان و

)622؛ اما از نیمه دوم حکومت سلجوقی ،درگیری ماذهبی

سایر نواحی عراق عجم و انتخا متصدی امور راهاداری

و اختالفات باین آل خجناد و آل صااعد کاه حامیاان دو

باارای مقابلااه بااا راهزنااان (نخجااوانی ،)19۴/۲ :179۸ ،در

مذهب شاافعی و حنفای بودناد ،افاول حیاات شاهری و

فترت پس از ایلخانان ،باه روناق دادوساتد در ایان راههاا

بررسی راههای مواصالتی شیراز به اصفهان (از سدههای نخستین اسالمی تا تشکیل حکومت صفوی  ۲۳۲تا  709ق ۶۴۸/تا  1001م) 13/

کمک کرد .در دوره تیموریان ،یورشها و ویرانیها بسایار

واسهه داشتن نان محلی مخصو ،و نوعی صمغ موساوم

فروکش کرده بود؛ اما با وجود این فروکش کاردن ،چناین

به اُشق (آمونیاک نشادر) اهمیت تجاری داشته اسات (ابان

مینماید که در دوره بازساازی جانشایان تیماور ،باه ایان

رسااته1۶0 :1۳۸0 ،؛ مقدساای۴0۶ :1۴11 ،؛ اباان بلخاای،

راهها کمتر توجه شده بود و اقادامات عمرانای نظیار پال-

 ۲۶7 :1۳9۴و ۴۸1؛ ابن بهوهه۳۴/۲ :1۴19 ،؛ حافظ ابارو،

سازی و مرمت رباطها و راهها ،بیشاتر در ناواحی شارقی

19۸/۲ :1۳90؛ نهناااازی1۴۲ :1۳۶۳ ،؛ شاااااردن:1۳9۲ ،

ایران وجه همت قرار گرفته باود (حساینی تربتای:1۳۴۲ ،

1۳۸9/۴؛ کااارری19۳ :1۳۴۶ ،؛ فرصااتالدولااه شاایرازی،

۳۸۶؛ زمچى اسفزارى۲۳۶/۲ :1۳۳۶ ،؛ حاافظ ابارو:1۳۶0 ،

 .)110 :1۳1۴در راه شرقی نیاز سرمساه (سارمه ،سَارمق،

 ۳۳7/۳و )۳۴0؛ زیرا در دوره تیموریان ،مناسبات بازرگانی

جرمق) ،از بلوک اقلید (کلیل ،کلید) کاه در ساه فرساخ و

از هریق راههای تجاری شرق و شمال ،باه چاین و آلتاین

نیمی میانه جنو و مشرق آباده قرار داشاته و باه واساهه

اردو و از هریااق ساامرقند و تااا حاادودی هاارات انجااام

داشتن قلعهای تحت نظارتِ حکامِ آل مظفر ( 91۳تاا 970

میشده است .تبریز نیاز اهمیتای را کاه در دوره ایلخاانی

ق 1۳1۳/تا  1۳7۳م) ،امنیت آن برقرار بوده و زردآلاوی آن

کسب کرده بود ،حفظ کرد (رویمر.)1۴1 :1۳97 ،

نیز ارزش تجاری داشته است (مقدسای۴۳9 :1۴11 ،؛ ابان

اقاادامات عمراناای فرمانروایااان محلاای در ایالااتهااای

بلخااای۲71 :1۳9۴ ،؛ یااااقوت حماااوی1۲7/۲ :1770 ،؛

فارر و اصفهان و نیاز شاهرهای همجاوار ،نظیار یازد و

مسااتوفی1۲۲ :1۳۶7 ،؛ کتباای110 :1۳۸۴ ،؛ حااافظ اباارو،

کرمان ،عاملی بوده که بیش از همه ،بار روناد تجاارت در

1۲۲ :1۳90؛ حسینی فسایی ۲۳9/1 :1۳۶۲ ،و .)1۲۴0/۲

این راهها ،تاثیر چشمگیر داشته است .چناانکاه پاارهای از

بیتوجهی به بازسازی اماکن تسهیل کننده امر تجارت،

اقدامات آنان ،نظیر احادا کاروانسارا و سااخت ربااط و

نظیاار کاروانسااراها ،برخاای از ایاان منااازل را از رونااق

سایر تاسیسات راهداری ،منجر به تامین امنیت نسابی ایان

میانداخته است .چنانکه در منزل کره ،خان خوره (خاان

جاده ها و شکوفایی تجارت در این مسایرهای مواصاالتی

خره) بعد ،از دوره شاه عبار اول کااروان سارایی برقارار

ماایشااده اساات (زرکااو شاایرازی ۸۴ :1۳۶7 ،و ۸0؛

بوده است؛ اما این کاروانسارا باه تادری تاا دوره قاجاار،

شبانکارهای1۶۴/۲ :1۳۶1 ،؛ مستوفی00۸ :1۳۸۴ ،؛ نهنازی،

تخریب شده است (حسینی فسایی۳۳0/1 :1۳۶۲ ،؛ کارزن،

1۴۲ :1۳۶۳؛ فرصتالدوله شایرازی1۳1۴ ،ق 110 :و 001

9۸/۲ :1۳۶0؛ عینالسلهنه.)1۴۴۸/۲ :1۳9۴ ،

و  00۲و  .)00۳در این میاان ،اقادامات اصاالحی برخای
وزرا و کاارگزاران سالجوقیان کرماان ،در روناق مبااادتت
بازرگانی و افزایش سهح آمد و شاد در ایان راههاا ،تااثیر
بسزایی داشته است؛ چون آنان عالوه بر احدا رباطهاا و
ساخت و تعمیر هرق ،سرمایه دولتی نیاز در اختیاار تجاار
قرار میدادهاند (کرمانی ۳۸ :1۳۲۸ ،و .)۴0
به گواه منابس در دورههای مختلاف ،باه ویاژه در دوره
آل اینجو ( 9۲0تا  90۶ق) ،در منزل یزدخواست رباطها و
کاروانسراهایی برای استراحت و تامین مایحتااج مساافران
برپا بوده اسات .ایان منازل قلعاهای محکام داشاته و باه

عوامل یبیعی وموقیعت جغرافیایی
در کنااار عواماال انسااانی ،سااهم عواماال هبیعاای و
جغرافیایی را در گزینش منازل و ایستگاه ها و کاارآیی
این جاده ها نباید نادیده گرفت و عامل هبیعی نیاز ،در
این گزینش مؤثر بوده است .عواملی نظیر وجود منابس
آ  ،چشمه ها ،رودها و گاه مرغزارهاا و نیاز گاذر از
گردنااه هااا و کاام کاارددن مسااافت دو شااهر (راه
کوهستانی) ،در کنار عواملی مانناد موقعیات و فاصاله
مکان ها ،در مقایسه با هی مسافت روزانه برای توقاف

 /00پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه و دوم ،دوره جدید ،سال هشتم ،شماره یک (پیاپی  ،)۲7بهار 1۳70

شبانه؛ یعنی پاره ای از این مکان ها ،باا توجاه باه بعاد

زمستانی و تابستانی در یزدخواست (ازکاار ،یزدخاا،)،

مسافتشان با شهری دیگر و به خصو ،باا توجاه باه

در یک مسیر قرار میگرفته است؛ بنابراین ،ایان منازل باه

اینکه مسافران در چه زمانی از روز باه ایان مکاانهاا

شهرکی زیباا باا بازارهاای پرروناق ،در سارحد فاارر و

وارد می شده ،به عنوان منزلگاه انخا

میشدند.

اصفهان ،تبدیل شده بود (ابن رسته1۶0 :1۳۸0 ،؛ مقدسای،

راه میانی به واسهه گذر از کوهساتان و گردناه ماایین،

۴0۶ :1۴11؛ اباان بلخاای ۲۶7 :1۳9۴ ،و  .)۴۸1منااابس

مسیری برش گیر بوده اسات؛ بناابراین ،کااربری تابساتانی

آ

و چشمه های هبیعی باعث گزینشِ پاره ای از ایان

داشته و از نظر نزدیکی ،بر دو راه دیگر برتری یافته اسات.

نواحی ،به عناوان منازل و ایساتگاه ،بارای اساتراحت

با توجه به اینکه بیشتر منابس این مسیر را توصیف کردهاناد،

مسافران این راه ها می شده است .به گونه ای که سمیرم

مشخص میشاود کاه ایان راه تاا پایش از دوره صافویه

(مقدسااای۳۶7 :1۴11 ،؛ ابااان بلخااای۲۶۴ :1۳9۴ ،؛

اهمیت داشته است؛ ولی به علت افازایش حجام تجاارت

السمعانی ) ۲۴0/9 :1۳۶۲ ،و منزل قصار ایان (اعاین=

در دوره صفوی و نیاز به مسیرهای کاروان رو ،اساتفاده از

چشمه) (ابن خردا،به17۸ :1۶۶7 ،؛ قدامه71 :17۶1 ،؛

این جاده تحتالشعا راه شرقی قرار گرفته است .چنانکاه

اصهخری 111 :۲00۴ ،و  )11۲به عناوان محال هاایی

کااارکرد راه کوهسااتانی ،در سااهح محلاای ،تناازل یافتااه و

دارای چشمه معرفی شدهاند.

بیشتر ،بومیان و خرده تجار از آن استفاده میکردهاند .منازل

راه غربی باا پهلاو گارفتن باا راه هاای منشاعب از

مایین شهرکی کوهستانی و سردسیر باوده کاه باه واساهه

ارجان (بهبهان) و نیز دو راه دیگر ،در برخی منازل ،با

ویژگی جغرافیاایی و وجاود گردناهای سانگالخی ،محال

راه یزد تداخل یافته که این کار باه منظاور اساتفاده از

مناسبی برای راهزنی و دساتبرد باه قافلاههاا باوده اسات؛

فرصت های تجاری و اقتصادی دو شهر یاد شده باوده

بنابراین مرکزی برای نگهباانی در آنجاا بار پاا شاده باود

است .چنین می نماید کاه وقاو زلزلاه در شاهر آباادِ

(اصهخری119 :۲00۴ ،؛ ابان بلخای۲70 :1۳9۴ ،؛ حاافظ

ارجااان (قبادیااانی مااروزی )1۸۴ :1۳۶1 ،و پااارهای

ابرو11۳/۲ :1۳90 ،؛ شوارتس.)۲۳۳ :1۳9۲ ،

شهرهای فارر ،در ساال  ۴9۶ق 10۶۸/م (ابان اثیار،

راه کوهستانی مسافتی کمتار داشاته و جاادهای میاانبر

1۴0/10 :1۳۶0؛ ابااان جاااوزی )۲۳7/1۸ :1۴1۲ ،در

بوده است؛ بنابراین در لشکرکشیها و تعقیب و گریزهاای

کارآیی و رونق نداشتن و میزان اساتفاده از راه غربای

سیاسی ،از آن به عنوان راهی میانبر ،برای پیشی گرفتن بار

باای تاااثیر نبااوده اساات .چنااانکااه در دورههااای بعااد،

دشمنان و تسلط بر ایان ناواحی اساتفاده مایشاده اسات

گزارش های کمتری درباره این راه وجود دارد.

(کتبی79 :1۳۸۴ ،؛ سمرقندی797/۴ :1۳۶0 ،؛ حاافظ ابارو،

رابی بنیامین ( )Rabbi Benjaminدر اواساط قارن

 1۳۳/1 :1۳90و  ۳۸0و ۳9۴؛ حساااینی فساااایی:1۳۶۲ ،

ششم ،فاصله اصفهان و شایراز را چهاار روز راه ثبات

 .)۳1۳/1منزل ده بیاد باه واساهه قارار گارفتن در محال

کرده (تهیلی )1۲۸ :1۳۶0 ،و کنتارینی ( )contariniدر

دیگر راههای منتهی به شیراز ،نظیار جااده ابرقاوه

عصر اوزون حسن آق قوینلاو ( ۶91تاا  ۶۶۳ق1۴۸۸/

به یزد ،در مقایسه با دیگار مناازل مسایر شارقی ،جایگااه

تااا  1۴9۶م) ایاان فاصااله را شااش روز دانسااته اساات

ویاااژهای داشاااته اسااات (ابااان حوقااال۲۶۳/۲ :17۳۶ ،؛

(کنتارینى) 77 :1۳۴7 ،؛ بنابراین روشن می شود کاه تاا

اصااهخری1۲7 :۲00۴ ،؛ مقدساای۴09 :1۴11 ،؛ یاااقوت

پیش از قرن نهم ،از جاده میانی بیشتر استفاده میشاده

حمااوی0۲۳/1 :1770 ،؛ شااوارتس .)۲۳۲ :1۳9۲ ،راههااای

و به تدری تا دوره صافوی ،راه کااروان روی شارقی

انشعا

بررسی راههای مواصالتی شیراز به اصفهان (از سدههای نخستین اسالمی تا تشکیل حکومت صفوی  ۲۳۲تا  709ق ۶۴۸/تا  1001م) 44/

رونق داشته است .چنین می نماید که از راه کوهستانی

حجم مبادتت انجام شده در این راهها افازوده شاده و باه

به واسهه سختی عبور ،برش گیر بودن ،وجود گردنه و

ویژه ،تفوق راه شرقی را باعث شد.

ناامنی ،به تدری کمتر اساتف اده شاده و کاارکرد آن در

رونق و شکوفایی این راهها ،تابعی از اوضاا سیاسای،

سهح محلی تنزل یافته است.

تغییر پایتخت و سیاستگذاریهای اقتصادی حکومتهاا-

نتیجه

ی مختلف بوده است .در پاارهای از مواقاس ،تمرکزگرایای

شیراز و اصفهان همواره به عنوان دو مرکاز مهام باوده

سیاسی و نظارت حکومتها در تامین امنیات و باه ویاژه

و در دورههاای مختلاف ،موقعیات ممتااز

اقدامات مربوط به راهداری و ساخت تاسیسات بین راهای

سیاسی و به ویژه تجاری داشتهاند .مناسبات این دو مرکاز،

نظیر کاروانسرا ،رباط ،قلعاه ،آ انباار و ...و گااه مسااعی

از نخستین سدههای اسالمی تا تشکیل حکومات صافوی،

حکام محلی برای ایجاد زمینههای یاد شده ،بار کاارآیی و

به واسهه وجود سه راه برقارار مایشاده اسات .بار پایاه

آمد و شد در این راهها موثر بوده است.

که باه تنااو

یافتههای این بررسی ،الگوی حاکم بر این جادههاا در ایان

اهمیت راههای ارتباهی شیراز و اصافهان در نخساتین

بازه زمانی ،با وجاود تفااوت انادک در ایساتگاههاای آن،

سدههای اسالمی و در برخی دورهها ،نظیر دوره تیموریان،

بیااانگر نااوعی تااداوم اساات .دو دسااته عواماال هبیعاای

متاثر از مناهق شرقی کشور و نیز ارتباط با مرکاز خالفات

(جغرافیایی) و انسانی ،در گزینش مسایر گاذر و مناازل و

اسالمی در بغداد بوده است .از سدههای میانه ،موقعیت راه

میزان کارآیی این جادهها اثرگذار بوده است .انتخا مسایر

شرقی به واسهه عبور از جلگهها و سرزمینهای هموار ،باا

گذر ایان راههاا ،ارتبااط تنگااتنگی باا موقعیات تجااری

وجود مسافت بیشتر ،راه کوهساتانی را تحات تااثیر خاود

شهرهای همجوار داشته است؛ به گونهای که گزینش خاط

قرار داد .نقش این راهها را در شکلدهی حیاات اقتصاادی

سیر راه غربی ،برای اساتفاده از ظرفیاتهاای اقتصاادی و

و اجتماعی ساکنان مسیر گذر ایان جاادههاا ،مایتاوان در

تجاری ارجان (ارگاان ،بهبهاان) باوده و پهلاو گارفتن راه

اشتغال و فعالیت بومیان در امور راهداری از قبیل نگهبانی،

شرقی ،به منظور برخورداری از موقعیت یزد و کرمان بوده

تامین امنیت کاروانها ،مکااری (خربنادگی) و ...جساتجو

اسات .عاالوه باار تاثیرپاذیری روناد آمااد و شاد در ایاان

کرد .کشمکشهای سیاسی موجب افول روند تجاارت در

جادهها ،وضس حاکم بار شاهرهای همجاوار ،نظیار یازد و

این جادهها میشد؛ اما جایگاه شیراز و اصافهان در ارتبااط

کرمان و دگرگونی در کانونهای تجااری خلای فاارر و

با پس کرانهها و بناادر خلای فاارر و راههاای اصالی و

موقعیت پس کرانههای این پهناه آبای ،در فاراز و نشایب

همچنین ،نقش این دو مرکاز در تاامین کاات بارای ساایر

روند تجارت در این مسیرهای مواصاالتی ساهم بسازایی

شهرها ،منجر به بازیابی موقعیت تجاری آنهاا ،باه عناوان

داشااته اساات .در ساادههااای نخسااتین اسااالمی ،توسااعه

دو کانون مهمِ شهری ،پس از ایلغار مغول شاد .در اوضاا

تجارت دریایی با مرکزیت بنادر سایراش ،موجاب روناق

خا ِ،سیاسی ،نظیر سالهای ظهور و سقوط حکومتهاا،

تجارت در این مسیرهای مواصالتی شد .ویرانی سایراش و

روند رفت و آمد در این راهها با رکود همراه مایشاد .اماا

سپس ،بروز پاارهای از نابساامانیهاای سیاسای و نااامنی،

با ثبات سیاسی و کم شدن رقبای محلی کاه گااه امنیات و

کاهش رفت و آمد در این جادههاا را در دوره سالجوقیان

اصااالحات عمراناای را در پاای داشاات ،ایاان مساایرهای

منجر شد .با جایگزینی کیش و هرمز ،به عنوان کانونهاای

مواصالتی دوباره ،نقش ارتباهی خود را بازمییافتند.

جدید در تجارت دریاییِ خلی فارر با هند و چاین ،بار
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پینوشتها
 .1فرسخ (پرسن ) از واحدهای سانجش مساافت
در قدیم ،معادل سه میل (برابر با هزار گام یا چها هزار
گز )و مرادا ز آن مسافتی که شاخص در یاک سااعت
هی می کند .این مسافت  ۸کیلومتر دانسته شده و هر ۴
تا  ۸فرسن  ،یک منزل یا مرحلاه باه شامار مایرفتاه

اسالمى ،ترجمه جواد فالهورى و مریم میراحمدى،
تهران  :علمى و فرهنگى.
 .اقبال آشتیانى ،عبار ،) 1۳۶۴( ،تاریخ مغول ،تهران:
امیرکبیر.
 .اقتداری ،احمد ،) 1۳0۸( ،خلی

فارر ،تهران :شرکت

سهامی کتا های جیبی با همکاری فرانکلین.

است .مقدار روش ِاسبی میانه رو در مدت یک ساعت

 .ااااااااااااا ،)1۳90( ،جغرافیای تاریخی و آثار

را فرسخ کاروانی می گویند (ابن خردا،به1۸۳ :1۶۶7 ،؛

باستانی خوزستان ،کهگیلویه و ممسنی ،تهران :آیات.

مقدساای ۸0 :1۴11 ،و  ۸۸و  10۸؛ حسااینی فسااایی،

 .القاشانى ،ابوالقاسم عبداهلل بن محمد ،)1۳۶۴( ،تاریخ

 ۴0/1 :1۳۶۲و ۶۶1/۲؛ تاااونی011 :17۸۴ ،؛ اشاااپولر،

اولجایتو ،مصحح مهین همبلى  ،تهران :علمى و

.)11۴/۲ :1۳9۳

فرهنگى.

 .۲رباط در مفهوم اصالی خاود باه معناای پسات

 .انصاری دمشقی ،شمسالدین محمد ،)1۳۶۲( ،نخبه

نظامی سرحدی است؛ ولی به تدری به ساختمانهاای

الدهر فی عجایب البرّ و البحر ،ترجمه سیدحمید

کنار راه ،به ویاژه در بیارون شاهر و آباادی [ایساتگاه

هبیبیان ،تهران :اساهیر.

نگهبانی وکارونسرا] اهالق مای شاده اسات (بارتولاد،
1۴۴ :1۳۶۸؛ پیرنیا.)1۲۲ :1۳90 ،
 .۳خاااتون حساان شاااه (صاافوهالاادین) دختاار
قهب الدین محمد سالهان ،از فرمانروایاان قراختا یاان
کرمان ،بود .قهب الدین محمد سلهان باین ساال هاای
 ۸71تاا  ۸7۴هجااری حکوماات مای کاارد .وی همساار
اباقاخان و گیخاتو بود .پادشاه خاتون از حاکمان دانش
دوست بود و از اهل قلم حمایت می کرد (شبانکارهای،
 17۶/۲ :1۳۶1تا .)۲0۲

 .باربارو ،جوزافا و دیگران ،) 1۳۶1( ،سفرنامه ونیزیان در
ایران ،ترجمه مهرا

امیری ،تهران :خوارزمی.

 .بارتلد ،و.و ،) 1۳۶۸( ،تذکره جغرافیای تاریخی ایران،
ترجمه حمزه سردادور ،تهران :تور.
 .بازور  ،ک.ا و دیگران ،) 1۳70( ،سلجوقیان ،ترجمه
یعقو

آژند ،تهران :مولی.

 .بدلیسى ،شرش خان ،)1۳99( ،شرفنامه ،مصحح وتدیمیر
ولییامینوش ،تهران :اساهیر.
 .بوات ،لوسین ،) 1۳۶۴( ،تاریخ مغول و تیموریان ،ترجمه
محمد بهفروزی ،تهران :آزادمهر.

کتابنامه
الف .کتابهای فارسی
 .ابن بلخى ،) 1۳9۴( ،فارسنامه ،به تصحیح منصور رستگار
فسایی ،شیراز :بنیاد فاررشناسی.
 .ابن رسته ،احمد بن عمر ،)1۳۸0( ،األعالق النفیسة،
ترجمه حسین قره چانلو ،تهران :امیرکبیر.
 .اشپولر ،برتولد ،)1۳9۳( ،تاریخ ایران در قرون نخستین

 .پهروشفسکی ،ا.پ و دیگران ،) 1۳۸۸( ،تاریخ اجتماعی
اقتصادی ایران دوره مغول ،ترجمه یعقو

آژند،

تهران :اهالعات.
 .پیرنیا ،حسن ،) 1۳90( ،تاریخ ایران باستان ،تهران ،دنیای
کتا .
 .پیرنیا ،محمدکریم و کرامتاهلل افسر ،)1۳90( ،راه و
رباط ،تهران :سازمان میرا

فرهنگی کشور و آرمین.
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 .تهیلى ،بنیامین بن یونه ،)1۳۶0( ،سفرنامه رابى بنیامین
تودوتیى ،ترجمه مهوش ناهق  ،تهران :کارن .
 .جعفرى  ،جعفر بن محمد ،) 1۳9۴( ،تاریخ یزد ،تصحیح
ایرج افشار ،تهران :علمى و فرهنگى.
 .حافظ ابرو ،عبداهلل ابن لهفاهلل ،)1۳۶0( ،زبدة التواریخ،
تصحیح سیدکمال حاج سیدجوادى ،تهران :وزارت
فرهن

و ارشاد اسالمى.

 .اااااااااااااااااااا ،)1۳90( ،جغرافیای حافظ ابرو،
تصحیح صادق سجادی ،تهران :میرا مکتو .
 .حبیبى ،حسن و محمدباقر وثوقى ،)1۳۶9( ،بررسى تاریخى،
سیاسى و اجتماعى اسناد بندرعبار ،تهران :بنیاد
ایرانشناسى.
 .حسینى تربتى ،ابوهالب ،)1۳۴۲( ،تزوکات تیمورى ،تهران:
کتابفروشی اسدى.
 .حسینى فسایى ،حاج میرزاحسن ،)1۳۶۲( ،فارسنامه ناصرى،
تصحیح منصور رستگار فسایى ،تهران :امیرکبیر.
 .خواندمیر ،غیا الدین بن همامالدین ،)1۳۶0( ،تاریخ حبیب
السیر ،تهران :خیام.
 .خورموجی ،محمدجعفر بن محمدعلی ،)1۳۶0( ،نزهت
اتخبار ،تصحیح سیدعلی آل داود ،تهران :کتابخانه موزه و
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
 .دیاکونف  ،ا.م ،)1۳91( ،تاریخ ماد ،ترجمه کریم کشاورز،
تهران :علمی و فرهنگی.
 .راوندى ،مرتضی ،)1۳۶۲( ،تاریخ اجتماعى ایران ،تهران:
نگاه.

فروپاشی ساسانیان تا آمدن سلجوقیان ،ترجمه حسن
انوشه ،تهران :امیرکبیر.
 .زمچى اسفزارى ،معینالدین محمد ،)1۳۳۶( ،روضات
الجنات فی اوصاش مدینه هرات ،مصحح سیدمحمدکاظم
امام ،تهران :دانشگاه تهران.
 .سمرقندی ،کمالالدین عبدالرزاق ،)1۳۶۳( ،مهلس سعدین و
مجمس بحرین ،مصحح عبدالحسین نوایى ،تهران:
پژوهشگاه علوم انسانى و مهالعات فرهنگى.
 .سیرافى ،سلیمان تاجر ،)1۳۶1( ،سلسلة التواریخ یا اخبار
الصین و الهند ،ترجمه حسین قره چانلو ،تهران :اساهیر.
 .سیرو ،ماکسیم( ،بیتا) ،راههای باستانی ناحیه اصفهان و
بناهای وابسته به آنها ،ترجمه مهدی مشایخی،تهران:
سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران.
 .شاردن ،ژان ،)1۳9۲( ،سفرنامه شاردن ،ترجمه اقبال یغمایى،
تهران :تور.
 .شبانکارهاى ،محمد بن على ،)1۳۶1( ،مجمس اتنسا ،
تصحیح میرهاشم محد  ،تهران :امیرکبیر.
 .شوارتس ،پاول ،)1۳9۲( ،جغرافیای تاریخی فارر ،تهران:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 .عینالسلهنة ،قهرمانمیرزا سالور ،)1۳9۴( ،روزنامه خاهرات
عینالسلهنة ،تصحیح مسعود سالور و ایرج افشار ،تهران:
اساهیر.
 .غفارى کاشانى ،قاضى احمد بن محمد ،)1۴1۴( ،تاریخ
نگارستان ،تصحیح مرتضى مدرر گیالنى ،تهران:

 .رحیمی اردستانی ،مصهفی ،)1۳99( ،ترجمه المنجد ،تهران:
صبا.

کتابفروشى حافظ.
 .فرصتالدوله شیرازی1۳1۴( ،ق ) ،آثار العجم ،تهران :چاپ

 .رویمر ،ها .ر و دیگران ،)1۳97( ،تاریخ ایران دوره تیموریان،
ترجمه یعقو آژند ،تهران :جامی.
 .زرکو

 .زرین کو  ،عبدالحسین و دیگران ،)1۳97( ،تاریخ ایران :از

شیرازی ،احمد بن ابیالخیر،)1۳۶7( ،

شیرازنامه ،به کوشش محمدجواد جدی و احساناهلل
شکرالهی ،تهران :متین.

سنگی .
 .فرهن

جغرافیایی ایران( ،بیتا) ،تهران :سازمان جغرافیایی

کشور.
 .فیگویروا ،دن گارسیا دسیلوا ،)1۳۸۳( ،سفرنامه ،ترجمه
غالمرضا سمیعى ،تهران :نو.
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 .قبادیانى مروزى ،ناصرخسرو ،)1۳۶1( ،سفرنامه ناصرخسرو،
تهران :زوار.

 .مستوفی ،حمداهلل ، )1۳۶7( ،نزهه القلو  ،تصحیح و
تحشیه گای لسیتران  ،تهران :اساهیر.

 .قزوینی ،آصف خان و قاضى احمد تتوى ،)1۳۶۲( ،تاریخ
الفی ،تصحیح غالمرضا هباهبایى مجد ،تهران :علمى و
فرهنگى.

 .ااااااااااااااا ،)1۳۸۴( ،تاریخ گزیده ،مصحح
عبدالحسین نوایى  ،تهران :امیرکبیر.
 .مصهفوی ،محمدتقی ،) 1۳90( ،اقلیم پارر ،تهران:

 .کاررى ،جملى ،)1۳۴۶( ،سفرنامه کارری ،ترجمه عبار
نخجوانى و عبدالعلى کارن  ،تبریز :اداره کل فرهن

و

هنر آ،ربایجان شرقى.

اشاره.
 .مالیرى  ،محمدمهدى ،) 1۳97( ،تاریخ و فرهن

ایران

در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسالمى،

 .کتبى ،محمود ،)1۳۸۴( ،تاریخ آل مظفر ،مصحح عبدالحسین
نوایى ،تهران :امیرکبیر.

تهران :تور.
 .ملکم ،سر جان ،) 1۳۶0( ،تاریخ کامل ایران ،ترجمه

 .کرزن ،جورج ناتانیل ،) 1۳۶0( ،ایران و قضیه ایران،
ترجمه غالمعلى وحید مازندرانى  ،تهران :علمى و
فرهنگى.

میرزااسماعیل حیرت ،تهران :افسون.
 .ناشنار ،) 1۳00( ،تاریخ شاهى ،مصحح محمدابراهیم
باستانى پاریزى ،تهران :بنیاد فرهن

ایران.

 .کرمانی ،افضل الدین ابوحامد ،)1۳۲۸( ،تا ریخ افضل یا

 .نخجوانى  ،محمد بن هندوشاه ،)179۸( ،دستور الکاتب

بدایس اتزمان فی وقایس کرمان  ،تصحیح مهدى بیاتى،

فی تعیین المراتب  ،به تصحیح عبدالکریم على اوغلى

تهران :دانشگاه تهران.

على زاده  ،مسکو :فرهنگستان علوم جمهورى شوروى
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فرهنگى.
 .لمبتن ،آن ،) 1۳۶۲( ،تداوم و تحول در تاریخ میانة
ایران ،ترجمه یعقو

آژند ،تهران :نی.

سوسیالیستى آ،ربایجان.
 .نهنزى ،معین الدین ،) 1۳۶۳( ،منتخب التواریخ ،تصحیح
پروین استخری ،تهران :اساهیر.
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المجمس الثقافى.
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 .الهبری ،محمد بن جریر1۳۶9( ،ق ) ،تاریخ األمم و
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 .حموى بغدادى  ،یاقوت ،) 1770( ،معجم البلدان،
بیروت ،دار صادر.
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