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ساسانیانه دورهایتجاریایالتفارسدرراه

 1مریم جهانبخشی
۱۲/۱۱/۹۳تاریخ دریافت:   

۱۹/۱/۹۴تاریخ پذیرش:   
چکیده

ترین کاالها در تجارت شرق به  در اواخر دورٔه ساسانی، روابط سیاسی، تجارت را تحت تأثیر قرار داده بود. بیش
ها شاهراهای مهم تجارت بودند. در دورٔه ساسانیان، جادٔه  شد که این جاده غرب از طریق چند جاده مبادله می

طرف شرق و  بود، بنابراین کاالها از خلیج فارس به شدهرونق  های ایران و بیزانس، محدود و کم سبب جنگ ابریشم به
شدند. شاهراه مهم ارتباطی و مواصالتی مسیرهای تجاری زمینی و دریایی این دوره، ایالت فارس  آفریقا حمل می

های خلیج فارس نقش بسیار مهمی در زمینٔه اقتصادی و شکوفایی  کرآن عنوان ناحیٔه پس . ایالت فارس بهبوده است
 .است داشتهرت دریایی خلیج فارس در دورٔه ساسانیان برعهده تجا

کنندٔه شهرهای ایالت  های تجاری متصل این مقاله در پی آن است تا بر اساس متون جغرافیایی دست اول، نقش راه
 در تجارت خلیج فارس در دورٔه ساسانیان را نشان دهد.  یگاهشانجافارس را به بنادر و سواحل خلیج فارس و 
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مقدمه
ای است در جنوب ایران که از شرق به کرمان، از غرب نواحی خوزستان و  ایالت فارس سرزمین گسترده

. سرزمینی که مسکن قوم بزرگ کرده استسپاهان، از شمال بیابان خراسان و از جنوب دریای پارس احاطه 
 یها کرانهایران باستان خصوصًا هخامنشیان و ساسانیان در پس  یها تمدنترین  پارس بوده موطن درخشان

. در سدٔه سوم میالدی با ظهور امپراطوری ساسانی، حاکمیتی متمرکز در بوده استشمالی خلیج فارس 
ترین ایالت شاهنشاهی  طور نمادین مهم ایالت بهجنوب ایران با مرکزیت ایالت فارس برقرار شد. این 

، این مسأله از چگونگی قرار گرفتن نام این ایالت در کتیبٔه شاپور اول در کعبٔه زردشت بوده استساسانی 
عنوان اولین ایالت شاهنشاهی ساسانی نام برده و در رأس دیگر ایاالت ایران  شود که از فارس به روشن می

 .بوده است توان نتیجه گرفت که دارای اهمیتی ویژه برای امپراطوری ساسانی گرفت. پس می قرار می
اردشیر بابکان، سردودمان سلسلٔه ساسانی که سودای پاشاهی بر کل پارس را داشت، زمانی که پادشاه 
پارس شد، مبارزٔه خود را با اردوان پنجم، شاهنشاه اشکانی آغاز کرد. این دوران، که ده سال به طول 

ها اردوان  انجامید، صرف تحکیم قدرتش در پارس، غلبه بر کدخدایان و فتح نواحی مجاور کرد که همٔه این
میالدی شکست داد و  ۲۲۴را متوجه خطر کرد. اردشیر، اردوان، آخرین پادشاه اشکانی را در سال 

برای مقابله با آشفتگی  اردشیر ایجاد وحدت و تمرکز را در سراسر ایران 1النهرین و بابل را فتح کرد. بین
دید و استقرار یک آیین رسمی  اوضاع کشور پس از سقوط اشکانیان و برقراری نظم در سراسر ایران الزم می

ر بدو قیام خود علیه اشکانیان د 2.دید یمو اتحاد بین دین و دولت را در وجود شخص فرمانروا، شرط الزم 
های و تسلط بر این نواحی ادامه  کران ای تصرف نواحی پسها به تالش بر به ساحل دریای پارس آمد و مدت

رسد که برای  نظر می از آنجایی که ساسانیان از محلی برخاسته بودند که نزدیک به خلیج فارس بود، به 3داد.
مقاصد تجاری به فکر استفاده از راه دریایی بودند و عالیق سیاسی و اقتصادی آنان از آغاز تأسیس سلسلٔه 

 4گذاری و توسعٔه شهرهای این منطقه،گویای توجه آنان به اقتصاد دریایی است. نیانخود در ب
ها به  شد و هرکدام از آن نامیده می« کوره»شده که هر کدام  ایالت پارس به پنج والیت بزرگ تقسیم می

ها عبارت بودند از: کورٔه اصطخر، کورٔه شاپورخوره، کورٔه  شده است. این کوره هایی تقسیم می رستاق
 5ارجان و کورٔه دارابگرد. کورهٔ اردشیرخوره، 

گردید. این والیت در دورٔه باستان، یزد و شهرهای حول و  ی را شامل میکورٔه اصطخر تمام قسمت شمال
هایی چون آباده، اقلید، بیضا و  حوش آن و اراضی و قرائی که در امتداد حاشیٔه کویر لوت بود و شهرک

گردید. اسم  شدند. شهر اصطخر کرسی این والیت محسوب می یزدخواست نیز جزء این کوره شامل می
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نامیدند. این شهر  می« پرسپولیس»اب بر شهری نهادند که در زمان ساسانیان یونانیان آن را اصطخر را اعر
بود و روزگاری پایتخت تمام  تر بزرگاز نظر وسعت، اصطخر از همه والیات  1در کنار رود پلوار واقع بود.

باشد به  بزرگ چند اردشیرخره است یشهراصطخر »دهد که:  سرزمین بود. اصطخری اینگونه شرح می
در آنجا مقر داشتند تا اینکه اردشیر  است پادشاهان و مشهورترین شهرهای ترین یمیقدبزرگی و از شمار 

ترین شهرهای این ایالت سوای اصطخر عبارت بود از: بیضا،  مهم 2 «محل حکومت را به جور منتقل داد...
  3ابرقو، هرات، کثه، رودان، اقلید، شهربابک، مائین.

که ابن خردادبه نواحی فارس را برشمرده، اردشیر خره در رتبه سوم است که ناحیه کوچک قبادخره در ترتیبی 
جور هم 5.آمد یماردشیر خره دومین والیت بزرگ فارس به شمار  4را هم جزء آن محسوب داشته است.

اصطخر مقر قدرت »گوید:  اصطخری می 6.بوده استکرسی آن بود و هم مرکز شاهنشاهی ساسانی 
جور را اردشیر بنا کرد، یعنی آنکه در محل  7«.کومت فارس بود تا اینکه اردشیر آن را به جور منتقل کردح

، اردشیر نذر کرده در همانجا که بر دشمنانش پیروز شود ای یاچهدرآب راکدی بود همچون  قبالً این شهر 
و بافراست بسیار آبی را که در اینجا بنا کند. در این موضع پیروزمند شد  یا آتشکدهشهری برپا سازد و در آن 

مقدسی ضمن شرح والیت اردشیر خره از جور یاد  8خالی کرد و جور را بنا کرد. ها ترعهبود باگشودن 
جور شهر زیبای مطبوعی است که بسیار دلکش و آباد است. مرکز اصلی : »دهد یمو چنین شرح  کند یم

 9«.دوست داشتنی است یها فراوردهگل سرخ و 
اهمیت خاصی بود و از جهت تولید عطر شهرت داشت. اصطخری از زمره اقالم  حائزجور از نظر تجارت 
، زیرا آن نوع به خصوص خیلی مطلوب است و شود یمگالب از جور صادر »گوید:  صادرات فارس می

 11.شود یمبسیار صادر  یها جامهو از جور  10«.آید یمدر جور به دست  منحصراً 
 

 ینتر بزرگ: »گوید یمشهرهای والیت اردشیر خره، شهر بندری سیراف بود. اصطخری  ینتر مهمیکی از 
راه میان این شهر به  ینتر راحتاین شهر بندر گاه اصلی شهر جور و  1«.شهر بعد از شیراز سیراف است

  2.بوده استساحل 
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ُخره شاپور  3بابک است.، که معرب آن سابور خره است، منسوب به شاپوربن اردشیر بن والیت
ایالت فارس بود. کرسی این والیت شهر شاپور بود و اصل این اسم بیشاپور است که  یها کوره ینتر کوچک

اصطخری گوید: شهر شاپور از  4.شد یمشهرستان یعنی محل شهر یا کرسی و پایتخت نامیده  غالباً 
. ولی بهرحال بر آن برتری دارد، رفاه بیشتری در آن باشد یمتاسیسات شاپور شاه است و به وسعت اصطخر 

والیات فارس به  ینتر خرمحکمفرماست و اهالی آن ثروتمندترند.شاپور از لحاظ کیفیت آبادترین و سبز و 
 6.اند بودهشهرهای والیت شاپور: کازرون، نوبندجان و جره  ینتر بزرگ 5.آید یمحساب 
 و شهر ارجان کرسی آن والیت  بوده استس در دوره ساسانیان گانه فار ترین والیات پنج غربیارجان

و  مرز آن والیت و در کنار رود طاب واقع است، در اینجا رودخانه طاب مرز میان ایالت فارس ترین یغرب
را تسخیر کرد ،  شد یمقباد شهری را در شمال بین النهرین که آمد نامیده  7دهد. خوزستان را تشکیل می

نامید و مرکز « رام قباد»اهالی آن را به اسارت گرفت و دستور داد در مرز فارس و اهواز شهری بنا کنند. آن را 
که حتی در زمان اردشیر هم ذکر شده  بوده استارجان نام قدیمی رستاقی  8والیت را در آنجا قرار داد.

آن به  یستأسکه  شود یمچنین استنباط  9هواز بوده،است. از آنجایی که محل آن بین فارس و سرزمین ا
. بوده استعبور از رودخانه طاب  ینتأمگاهی در بین راه و محلی برای  عنوان توقف دالیل نظامی بوده، به

که از بصره،  ییها جاده. چرا که باشد یمدر ادورا بعدی بسیار آشکار  ها راهاهمیت ارجان بعنوان نقطه تالقی 
 10 .رسند یمدر ارجان به هم  شوند یمبه جانب فارس کشیده  بغداد و واسط

طبری  11به: ریشهر که در اصل نام آن ریواردشیر است اشاره کرد، توان یموالیت ارجان  یها رستاقاز میان 
به دست  تر یقدقگوید که اردشیر شهری را به این نام بنا نهاده اما از وضع و موقع دقیق آن مطلبی  می
این شهر در زمان شاپور دوم مورد غارت اعراب قرار گرفت و بعدها به طور کامل بازسازی شد  12.دهد ینم

 13و از چنان آبادی و رونقی برخوردار شد که بعنوان حوزه اسقف نشین مسیحیان ایران قرار گرفت.
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دارابجردکوره
والیت از پنج والیت فارس است، که بین والیت اصطخر و اردشیر خره قرار  ترین یشرقوالیت دارابجرد 

از محصوالت داربجرد که در اثر فعالیت مردم  2شمارند. این شهر را از تاسیسات شاه دارا می 1گرفته است.
خوب مانند طبری  یها فرشازدرابجرد  3.کند یمهای خوشبو را ذکر  اصطخری پارچه و روغن شود یمایجاد 

شهر  ینتر بزرگ 4. حوالی دارابجرد کوههای است از نمک سفید، زرد، سبز، سیاه و سرخ.آید یمبه دست 
 داند یماین والیت مرکز آن نبود، بلکه پسا مرکز بود. شهری قدیمی که اصطخری وسعت آن را در حد شیراز 

 ینتر برجستهارت خشکی پسایی در شمار نمایندگان تج و از نظر اقتصادی اهمیت فراوان داشته است و
 5فرستند. و آن را به اطراف و اکناف جهان می بافند یمجامه را  یها پارچه.در پسا انواع اند شدهاهالی ذکر 

در  اند دادهگسترده از منابع اقتصادی ایالت فارس به دست  انداز چشمتاریخدانان و جغرافیدانان اسالمی 
کتاب حدودالعالم من المشرق الی المغرب، مسالک و ممالک اصطخری و احسن التقاسیم مقدسی به 

: نقره، آهن، قلع، گوگرد، نفت، شود یمدر فارس همه گونه معدن یافت : »اند دادهتفصیل در این زمینه شرح 
دک در ناحیه یزد، در معدن جیوه، نمک و نمکزارهای طبیعی، معدن گل سفید و سیاه، نقره به مقدار ان

مکانی به نام نائین وجود دارد. معدن مس در سردن هست و از آنجا مس به بصره و مناطق دیگر صادر 
 7و در فارس معدن طال وجود دارد. 6.شود یماصطخر استخراج  یها کوه. آهن از شود یم

و در آنجا کاالی  شدند یمن صادر تا چی ها یقال. این اند کردهآن بسیار یاد  یها یقالاین ایالت را به خاطر 
عطری که از  مخصوصاً ایالت فارس در هر زمان به تهیه اقسام عطرها،  8رفت. بسیار ارزشمندی به شمار می

ابن حوقل گفته است که گالب فارس را به  9.بوده استمشهور  آمد یمگل سرخ در والیت گور بعمل 
  11.آمد یمو در شاپور ده نوع عطر روغنی بعمل  10بردند. اصناف و اکناف جهان می

. ابن الفقیه در این داشتند یماز منابع طبیعی خود همت و کوشش بسیار مبذول  یبردار بهره اهالی فارس در
فلزی و سایر اشیائ مصرفی که از آهن تهیه  یها نهیآئگوید: فارسیان در کار ساختن و پرداختن  باب می

فارس شرح داده شد.  یها فراودهدر تمام متون جغرافیایی وصف  12.اند اقوامماهرترین و کارآمدترین  شود یم
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 .67. ابن حوقل، صوره االرض، ص 7
 .130. حدودالعالم، ص 8
 . 131. همان، ص9

 . 65. ابن حوقل، صوره االرض، ص10
 . 658؛ مقدسی،احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص133. اصطخری، مسالک و ممالک، ص11
 . 18. ابن فقیه، ترجمه مختصرالبلدان، ص12
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زربفت خاصی برای مصرف شاهان  یها پارچهنساجی فارس شهرت بسیار داشت و همه وقت معروف بود. 
همچنین در  1. .شد یماز توج صادر  ها پارچهبهترین نوع این  شد یمفارس ساخته  یشهرهادر هریک از 

و  پردهفاخر،  یها لباسبزرگ خوش بافت، چیت،  یها فرشراه راه،  یها جبهفارس انواع زریهائی 
تر از همه فارس و مراکزی  مهم2.شد یمهای زربفت تولید و بافته  کتان، دیبا و انواع مختلف کتآن یها راهنیپ

نویسد که در ساحل خلیج  می اصطخری در کتابش 3چون کنافه به خاطر مرواریدهایش مشهور بودند.
و جز دریای پارس هیچ جای، معدن مروارید : » دهد یمفارس مروارید وجود دارد و سپس چنین ادامه 

  4«اند نگفته
سواحل خلیج فارس را بصورت واحد اداری منظم در  ایالت فارس در پس کرانه خلیج فارس قرار داشت که

اش برای بهره برداری مناسب از مبادالت بازرگانی و امکانات  موقعیت مناسب جغرافیایی آورده است و بنابر
تجاری دریای پارس توسعه یافته و دارای بنادر تجاری مهم که لنگرگاه ایالت فارس به شمار -اقتصادی

 های یتفعالی معمواًل در هر دوره ای بندر یا جزیره ای مرکزیت خلیج فارس را در سامانده بود، اند آمده یم
 یها حکومتتجاری را بر عهده داشته است و این مراکز ارتباط مستقیمی با تختگاه سیاسی –اقتصادی 

متمرکز از نواحی پس کرانه ای خلیج فارس به همراه داشته است که در دوره ساسانیان این بنادر و جزایر 
 5.اند شتهداکه مرکزیت تجاری و اقتصادی را بر عهده  اند بودهایالت فارس 

عامل در مبادالت بازرگانی و  ینتر مهممبادالت بازرگانی پدیده ای نیست که به یکباره شروع شده باشد، 
های  مناسب برای کاروآن تجاری امن با تاسیسات یها راهشبکه  اقتصادی و تجاری، وجود توسعهٔ رشد و 

تجاری بود. اهمیت راههای ارتباطی در زندگی جمعی بشر امری بدیهی است و رشد و تعالی تمدن بشری 
بعد از شکل کیری و ظهور پادشاهی ساسانیان در منطقه فارس به  ارتباط مستقیمی داشته است. ها جادهبا 

به تجارت وراههای تجاری مورد اهتمام اقتضای شرایط تاریخی و مالحضات سیاسی و اقتصادی توجه 
ویژه قرار گرفت و از همان ابتدای حکومتشان تجارت و بازرگانی نگاه ویژه ای را به خود معطوف کرده 

تجاری در بستر آن انجام گیرد امکان پذیر نبود  های یتفعال که ییها راهاست. رونق تجاری بدون وجود 
 یرهایمسو برخی از این  دادنند یمیت فراوانی به راههای تجاری ازین طریق بود که پادشاهان ساسانی اهم

تجاری از جمله مسیر تجاری گور به سیراف در پناه امنیت حاصل از حاکمیت ساسانیان در ایالت فارس و 
قبلی کمابیش  یها دورهتجاری در  یها راه. این اند یدنرسسواحل خلیج فارس به اوج رونق و اهمیت خود 

                                                            
  65؛ ابن حوقل، صوره االرض، ص132. حدودالعالم، ص1
. ابن حوقل، صوه 658؛ مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص134؛ اصطخری، مسالک و ممالک، ص130. همان، ص2

 . 66االرض، ص
 . 132. حدودالعالم، ص3
  . 34. اصطخری، مسالک و ممالک، ص4
 .129، ص 2و  1، جنقش و اهمیت سه بندر مهروبان،سینیز و جنابه در ساحل خلیج فارس.پرهون، 5
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اهمیت و رونق فراوانی  یرهامس، اما به دالیل سیاسی و اقتصادی این دوره، برخی از این اند بودهبرقرار 
 1.بوده استتجاری این زمان ایالت فارس، مرکز قدرت ساسانی  یها راهو مقصد  مبدأو  اند یافته

با فرسنگ،  عموماً را  ها مسافتاند و  عربی و فارسی تفصیل فراوان داده یها کتابفارس  یها راهدر خصوص 
بنادر  ینتر مهمشدند و به  ایالت فارس همه از شیراز منشعب می یها راه. اند نمودهمرحله و منزل تعین 

های ایران در ادوار گذشته، عالوه بر  راه 2شدنند. ختم می اند بودن ها راهخلیج فارس که مقصد و منتهی تمام 
ابی به نقاط دور کشور و مبادالت فرهنگی نیز اهمیت اقتصادی، از لحاظ کارکرد نظامی، سیاسی و دستی

و به دلیل اهمیت راههای مملکتی در حیات اقتصادی ایران،همواره توجه خاصی از  بوده استبسیار مهم 
 –شد و با در هم آمیختگی کارکرد سیاسی  و وسائل ارتباطی مبذول می ها راهجانب حکمرانان به شبکه 

بحث  3کردند. و رشد تجارت کمک می ها جادهها به عمران وآبادی  با اهمیت تجاری آن ها جادهنظامی 
هرچند که آمار و ارقام و  بوده استارتباطی ایالت فارس مورد توجه خاص جغرافی دانان مسلمان  یها راه

مخصوص سفر، رونق  یها روش، عادات و ها جادهها شاید به دالیلی چون: خرابی و زوال  مسیر آن
  4یط جوی...با یکدیگر تفاوت داشته باشد.جدید، شرا های یآباد

اهمیت مسیرهای تجاری ایالت فارس به حدی بود که تجارت پررونق نواحی شرق و غرب ایران هم به این 
اهمیت فراوان یافته است و  بود و این مرکز به عنوان یک نقطه ترانزیتی در دوره باستان منطقه معطوف شده

تجاری اصلی قرار داشتند در تولید  یها جادهبسیاری از شهرهای ایالتی این ناحیه که در مسیر عبور 
 اند بودنمحصوالت صنعتی، معدنی و کشاورزی سهم عمده ای داشتند و از تجارتی، تولیدی نیز برخوردار 

  5مختلف میسر گشته است.تجاری از شهرها  یرهایمسکه این رونق به دلیل عبور 
کارکردی که  تجاری درون مرزی شهرهای بزرگ و مهم ایالت فارس برحسب یها جادهدر مبحث زیر مسیر 

منابع و با در نظر داشتن انحرافات و  ترین یمیقدبا استفاده از  اند داشتهدر تجارت داخلی و خارجی 
باشد. که در  خلی اصطخر، مرکز ایالت فارس میدا یها راهیا منتهای این  مبدأشود.  اختالفات بررسی می

 شدند. و بنادر تجاری خلیج فارس منتهی می سواحل بهترین حالت به
 
اصطخر-راهارجان

                                                            
 . 23. 22، ص تجاری در عهد ایلخانی یها راه. رضوی، 1
 .317خالفت شرقی، ص  های ین. لسترنج، گای، جغرافیای تاریخی سرزم2
 .102. 100، ص راههای ایران در قرون نخستین اسالمی. میر احمدی، 3
 .221. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص4
 .23تجاری در عهد ایلخانی، ص  یها . رضوی، راه5
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استخر، دارابگرد،  یها کورهشد، در دوره ساسانیان در کنار  ارجان که دروازه خوزستان به فارس محسوب می
شد.در کنار  والیت پنج گانه ایالت فارس محسوب می ترین یغرباردشیر خوره و بیشاپور پنجمین کوره و 

  1رودخانه طاب مرز خوزستان با فارس واقع بوده.
جغرافیایی شرح داده شده و در  یها کتابرفت بیش از همه راههای دیگر در  راهی که از شیراز به ارجان می

دبه، قدامٔه بن جعفر، ابن رسته، ابن ابن خردا :وصف جداگانه از جغرافی دانان مسلمان از جمله ۸باره آن 
 یها کتاباین راه بین  یها منزلگاهفقیه، اصطخری، ابن حوقل، مقدسی و ابن بلخی رسیده که در پاره ای از 

اهمیت این جاده ضمن مبادالت اقتصادی بین ایالت فارس با خوزستان و در نهایت  2مراجع اختالف است.
، بر اساس بوده استنظامی و کشورگشایی نیز دارای اهمیت فراوان بزرگ راه تیسفون، در مقاصد سیاسی، 

 های ییگشاسلسله ساسانی در کشور  مؤسستاریخی از جمله طبری و ابن اثیر اردشیر بابکان  یها نوشته
 3از این راه عبور کرده است. خود به نواحی غربی

شوشتر بعد واسط و در ادامه مرتبط در ادامٔه مسیرش به طرف غرب و عراق از رامهرمز بطرف  این راه
ابن خردادبه جغرافی دان قرن سوم هجری اولین گزارش از راه ارجان به  4شود با شاهراه بزرگ تیسفون. می

 دهد که: اصطخر را داده و اینگونه شرح می
پنج فرسخ داسین،شش فرسخ بندک،شش فرسخ خان حماد، چهار فرسخ دخویه، هشت یا شش فرسخ »

 5«.نج فرسخ کرجان، هفت فرسخ خراره، پنج فرسخ جوین، پنج فرسخ شیرازنوبندجان، پ
هفت فرسخ  6ابن خردادبه فاصله ارجان تا داسین را پنج فرسخ ذکر کرده در صورتی که قدامه و اصطخری

شود  هم نامیده می« هیر»دهد به ده عقارب که  اصطخری در شرحی که از این جاده می 7.اند کردنذکر 
د که بین بندک و راسین)داسین( و در چهار فرسخی هرکدام از این مناطق قرار دارد و ابن رسته کن اشاره می

نیز این فاصله چهار فرسخی را تاییدکرده است. و فاصله هیر تا ارجان را مانند اصطخری یازده فرسخ 
فرسخ ذکر  شش 9اختالف دیگری در مسافت داسین و بندک است، چراکه ابن خردادبه و قدامه 8داند. می
 یتر کوتاهاحتمااًل جادٔه  10داند. کنند ولی اصطخری فاصله این نواحی را از یکدیگر هشت فرسخ می می

 11.گذشته ینموجود داشته که از هیر 
                                                            

 .290خالفت شرقی، ص  های ینافیای تاریخی سرزم. لسترنج، جغر1
 .319خالفت شرقی، ص  های ین. لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزم2
 .57؛ ابن اثیر، اخبار ایران از الکامل، ص583. طبری، تاریخ طبری، ص 3
گاهی از این مسیر نگاه کنید به:اصطخری، مسالک و ممالک، ص4  .94. برای آ
 .43ممالک، ص . ابن خردادبه، مسالک و5
 .117. اصطخری،مسالک و ممالک، ص6
 .222. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص7
 . 222؛ ابن رسته، االعالق النفیسه، ص117. اصطخری، مسالک و ممالک، ص 8
 . 222؛ قدامه بن جعفر، الخراج، ص43. ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص9

 .117. اصطخری، مسالک و ممالک، ص 10
 .222شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص . 11
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بعد از دو منزل راه چاپاری از ارجان به زیتون بعد »کند که:  مقدسی در فهرست منازل خود از بندک یاد می
ابن حوقل فاصله بین بیدک  1«.رسند ان(، بعد از یک روز مسافرت به بندک میاز یک روز سفر به حبس)زند
 2کند. داند و هیچ توقفگاه دیگری بین این دو منزل ذکر نمی تا خوبدان را سه فرسنگ می

ارجان تا »در حالت عکس مسیر توصیف شده:  کند یمابن بلخی در فارسنامه به منازل دیگری اشاره  
، پنج فرسخ تا گنبد ملغان، شش فرسخ ∗شش فرسخ، چهار فرسخ حبس، چهار فرسخ صاهه ∗فرزک

سه فرسخ کوسجان، چهار فرسخ تیرمردان، پنج فرسخ  کشن،چهار فرسخ خوابدان، سه فرسخ نوبندجان،
 3«خراره، پنج فرسخ خالر، پنج فرسخ جویم

آنرا جست، ابن  توان یمباشت  توقفگاه بعدی خان حماد است که در ساحل شمالی رود زهره و جنوب
دانند ولی به گفته ابن رسته و اصطخری خان حماد از  مسافت آنرا از بندک شش فرسخ می 4خردادبه و قدامه

است که در چهار فرسخی خان حماد قرار دارد، در  ییدخومنزل بعدی در  5بندک هشت فرسخ فاصله دارد.
بندک تا گنبد دو برید یا یک برید از راه کردنه، »پیوندد:  میاین توقفگاه است که راه مقدسی به راه دیگران 

 ینتر کوتاهابن رسته یک فهرست دیگر از توقفگاها که  6«.سپس تا زنگ دو برید، سپس تا دخوید یک مرحله
ده فرسخ، از  ∗ارجان تا سیربور»:کند  دهد و اینگونه ذکر می راه بین ارجان و درخوید است را ارائه می

  7«موردستان تا درخید چهار فرسخ-سیبویه چهار فرسخ، از سیبویه سیربور تا
از خان حماد تا امران نه فرسخ، از امران تا نوبندگان شش : »کند یمقدامه گزارش یک راه طوالنی را ذکر 

این مسیر قدامه در  از آنجایی که امران پائین تر از خوبدان و در کنار رود امران قرار داشته پس 8”.فرسخ
در نوبند جان است که  9.است شده یمجنوب جاده اصلی قرار داشته و از این نظر مسافت راه طوالنی تر 

. توقفگاه بعدی کرجان است که کرکان و جرکان هم نامیده شود یم تر یکسانمسافت راههای گزارش شده 
خری مسافت آنرا تا نوبندجان شش فرسخ ابن خردادبه مسافت آن را پنج فرسخ ذکر کرده ولی اصط شود یم

 خراره توقفگاه بعدی است که ابن خردادبه مسافت آن را هفت فرسخ ذکر کرده و اصطخری 10داند. می

                                                            
 .673. مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص 1

 .54ابن حوقل، صوره االرض، ص  2.
 .102داند، همان، ص  اصطخری فرزک یا فردک را جزء کوره شاپور می ∗
 صاهه یعنی چشمه ∗
 .162. ابن بلخی، فارسنامه، ص3
 .27؛ قدامه، الخراج، ص43ک، ص. ابن خردادبه، مسالک و ممال4
 .117؛ اصطخری، مسالک و ممالک، ص222. ابن رسته، االعالق النفیسه، ص5
 . 673. مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص 6
 .مراد از سیربور شاید پلی بر روی شیرین رود باشد که در طول جغرافیائی بندک است.∗
 . 222رسته، االعالق النفیسه، ص.ابن 7
 . 27.قدامه، الخراج، ص8

 .227شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص 9.
 . 116.اصطخری، مسالک و ممالک، ص10



 ۸۳                                                                                                                         ساسانیان دورهٔ  در فارس ایالت تجاری های راه
 

که منابع  ∗در شرحی که ابن خردادبه داده است از توقفگاه خالر 1داند. مسافت آن را فقط پنج فرسخ می
خبری نیست، قدامه مسافت را از خراره پنج فرسخ ذکر  اند کردهدیگر: قدامه، اصطخری و مقدسی ذکر 

 :دهد ابن رسته مسیر را از نوبندجان اینگونه شرح می 2داند. کند اما مقدسی دو منزل چاپاری می می
نوبندگان تا شاه دزدان "شاه اللصوص" چهار فرسخ، از نای مرغان تا کوراب ناهیان پنج فرسخ، از کوراب »

مجموع این فواصل سی وسه فرسخ  3”.ناهیان تا دستگرد هشت فرسخ، واز دستگرد تا شیراز ده فرسخ
ن خردادبه رقم بیست و شود، در صورتی که ارقام شرح و توصیف منابع دیگر کمتر از این میزان است، اب می

 4.کرده استدهد، قدامه بیست و چهار فرسخ و اصطخری بیست و پنج فرسخ ذکر  دو فرسخ را می
 و مثل اینکه این جاده از نواحی آباد و پررونقی اند نشدهکه ابن رسته ذکر کرده است شناخته  ییها توقفگاه

رجان که آغاز قلمرو فارس از سوی خوزستان ابن فقیه مسافت شهر سوق االهواز را تا ا 5است. گذشته ینم
 است را سی ویک فرسخ ذکر کرده است.(

 
اصطخر-راهیزد

نام داشت و جون نام یزد به شهر گذاشته شد نام کثه را بر والیت یزد اطالق کردند و  «کثه»یزد در زمان قدیم 
 .بوده استوکوره اصطخر  تمام ناحیه یزد در حوزه فارس 6به آن حومه یزد گفتند.

و راه یزد به اصطخر یکی دیگر از راههای مهم و معروف این  بوده استایالت فارس مرکز راههای مهم 
قهستان، نیشابور، دامغان و  که اهمیت آن به دلیل مرتبط ساختن شهرهای ایالت فارس به بوده استایالت 

 ییها شرح همهٔ در  7رت زمینی با چین.شود به جاده ابریشم و تجا در نهایت از این ناحیه است که مرتبط می
گذرد. ابن خردادبه مجموع مسافت بین شیراز و  که از این راه داده شده ذکر شده که این راه از اصطخر می

، اصطخری داند یمانجیره که آخرین نقطه ایالت فارس قبل از ورود به کویر خراسان است را صد فرسخ 
ابن خردادبه راه شیراز به خراسان را به  8کند. چاپاری توصیف می هشتاد فرسخ و مقدسی ده روز و دو منزل

تا زرقان شش فرسخ، پل الکوسجان دو فرسخ، اصطخر چهار فرسخ،  شیراز»پنج منزل تقسیم کرده است: 
برد سه فرسخ، جایگاهی که چاه دارد نه فرسخ، جه پنج فرسخ، الکرجار چهار فرسخ، کرکوالن پنج فرسخ، 

                                                            
 . 116؛ اصطخری، مسالک و ممالک، ص44. ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص 1
 . خلر امروزی است در شمال غرب گویم. ∗
 . 673التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص.مقدسی،احسن 2
 . 222. ابن رسته، االعالق النفیسه، ص3
 . 116؛ اصطخری، مسالک و ممالک، ص28؛ قدامه، الخراج، ص44. ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص4
 . 229. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص5
 . 306شرقی خالفت، ص های ین.لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزم6
گاهی بیشتر از این راه بنگرید به: ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص 7 ؛ مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، 52. 51. برای آ

 .723. 722ص
؛ مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، 115؛ اصطخری، مسالک و ممالک، ص 51. 50. ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص8

 .677ص 
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مهرآباذ سه فرسخ، ابرکوه سه فرسخ، مهاجر ده فرسخ، قصر االسد پانزده فرسخ،  هندسک هفت فرسخ،
قصر الجوز هفت فرسخ، قلعه پنج فرسخ، شهر یزد شش فرسخ، انجیره شش فرسخ، خزانه سیزده فرسخ، 

 1«.ساغند یازده فرسخ
فاصل اصطخر حد  اما اعداد و ارقام آن در برابر شرح و گزارش اصطخری و مقدسی تفاوت دارد اصطخری

دهد و مسافت این راه را با  مقدسی جاده را از اصطخر به بعد شرح می 2داند. تا یزد را هفتاد وچهار فرسخ می
اصطخر را باید دو روز مسافت محسوب داشت، عدد ده روز و دو منزل  -در نظر گرفتن اینکه فاصله شیراز

کند که  به توقفگاه برد اشاره می ها تراحتگاهاسو  ها مسافتگردد. ابن خردادبه در شرح  چاپاری حاصل می
برند هرچند که این دو لفظ از نظر لغوی قرابت ندارند ولی  اصطخری و مقدسی قریه کهمند را نام می

ابن خردادبه در شرحی که از این مسیر ذکر کرده است فاصله  3احتمال دارد که این دو موضع یکی باشند.
داند. شوارتس در کتاب  ولی اصطخری فاصله آن را دوازده فرسخ می جه را هفده فرسخ ذکر کرد -اصطخر

دهد  این تفات مسافت را در شرح ابن خردادبه و اصطخری اینگونه توضیح می« جغرافیای تاریخی فارس»
به آن افزوده شده باشد چنانکه اکنون  سهواً آید که فاصله پنج فرسخی قبل از جه  نظر می چنین به»که: 

کند با استراحتگاه جه ) به معنی چاه ، مکان و  ی با یک چاه که اسم آن ذکر نشده مطابقت میتوقفگاه دیگر
ابن  4«.این پنج فرسخ اضافی را توجیه کرد توان ینمجا ( که با فرض یک راه دیگر در شرق رود پلور باز هم 

د پلور است و هندسک با نامد که همین خان کرگان امروزی در کنار رو خردادبه توقفگاه بعدی را کرجار می
کند که در منابع بعدی اشاره ای به آن  ابن خردادبه از مکانی یاد می مجدداً  5هنشک فعلی مطابقت دارد.

نشده و آن مهاجر است که تا ابرقوه ده فرسخ راه است. اصطخری ایستگاه بعدی را از ابرقو تا قریه االسد 
هرگاه  6داند. ده و مقدسی مسافت آن را یک روز سفر میعربی که همان دهشیر است را سیزده فرسخ ذکر کر

دورتری وجود داشته که ضرورت عبور از کویر  یباً تقرابن خردادبه مسافت راه را زیاد ذکر کرده باید گفت راه 
 7بخاطر شرایط نامساعد جوی آن را پدید آورده است.

کند که مسخ شده لفظ  را ذکر می آردن که مقدسی به جای آ استراحتگاه بعدی قریه الجوز )ده گردو ( است
ولی ابن خردادبه مسافت آن را هفت  باشد ینمگرجه در هیچ نقشه ای اثری از ده گردو  8فارسی گردو است.

فرسخ و اصطخری آن را شش فرسخ ذکر کرده است. در ادامه راه ابن خردادبه از مکانی با نام قلعه یاد 

                                                            
 .51. 50بن خردادبه، مسالک و ممالک، ص . ا1
 . 117. اصطخری، مسالک و ممالک، ص 2
 . 235. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص 3
 .235. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، 4
 . 236. همان، ص5
 . 677. مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص6
  .236. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص7
 . 677. مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص8



 ۸۵                                                                                                                         ساسانیان دورهٔ  در فارس ایالت تجاری های راه
 

ابن  1در شش فرسخی ده جوز. اند کردهعه را " قلعه مجوس" ذکر مقدسی نام این قل کند که اصطخری و می
کند که تومره بست نامیده و در نه فرسخی یزد قرار  بلخی در فارسنامه در این نقطه به جای جدیدی اشاره می

و فاصله آن را  اند کردهشهر یزد که مرکز والیت است اصطخری و مقدسی همان نام قدیم کثه را ذکر  2دارد.
رود  فرعی که به طرف غرب یزد می یها راهاصطخری به یکی از  3.اند کردهتا قلعه مجوس پنج فرسخ ذکر 

کند که از کثه بطرف میبد ده فرسخ راه است، از میبد تا عقدا ده فرسخ، از عقدا تا نایین هم پانزده  اشاره می
راه یزد در ادامه مسیر خود با انجیره که  4خ راه است.فرسخ راه است و از نائین تا سپاهان چهل و پنج فرس

رسد و از آنجا به طرف ساغند و در ادامه به شاهراه بزرگ  آخرین نقطه فارس قبل از ورود به کویر است می
 5شود. نیشابور و خراسان مرتبط می

 
تارم-دارابگرد-اصطخر

قرار گرفته که سومین والیت بزرگ فارس به بین والیت اصطخر و اردشیر خوره بطرف شرق والیت دارابگرد 
 7.بوده استنیکو  های یژگیووالیتی با شکوه وسر شار از معادن و محصوالت و  6رفته است. شمار می

شهر این  ینتر بزرگفسا  8شمارد. ادریسی دارابگرد را مرکز معامالت و داد و ستد و تجمع بازرگانان فارس می
ابن خردادبه آن را در کنار پنج کوره اصلی ایالت فارس ذکر  باشد که این والیت بوده و شاید به همین علت

 ینتر برجستهکند و از مردم این شهر در شمار  اصطخری به اهمیت اقتصادی فسا اشاره می 9کرده است.
 10کند. تاجران تجارت خشکی یاد می

ابن حوقل، مقدسی و ابن مسیر تجاری این والیت در آثار جغرافیایی: ابن خردادبه، ابن فقیه، اصطخری، 
شیراز سه فرسخ، قریه بکار چهار »دهد:  بلخی شرح داده شد، ابن خردادبه این مسیر را اینگونه شرح می

فرسخ، قریه الرمان نه فرسخ، خورستان پنج فرسخ، کرم چهار فرسخ، شهر فسا چهار فرسخ، طمستان شش 
  11«فرسخ، فستکان چهار فرسخ، فسا رود هشت فرسخ دارابگرد

                                                            
 . 677؛ مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص 115. اصطخری، مسالک و ممالک، ص1
 .164. ابن بلخی، فارسنامه، ص2
 . 677؛ احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص115. اصطخری، مسالک و ممالک، ص3
 . 118. 117اصطخری، مسالک و ممالک، ص. 4
گاهی بیشتر از این مسیر نگاه کنید به: ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص5 .؛ مقدسی، 101؛ اصطخری، مسالک و ممالک، ص40.برای آ

 .723احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص
 . 101. اصطخری، مسالک و ممالک، ص6
 . 631مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص. 7
 . 135. به نقل از شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص8
 . 47. ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص9

 . 122. 121. اصطخری، مسالک و ممالک، ص 10
 . 53. 52.ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص11
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که روستای بکار فقط از  بینیم یمدر مقایسه و بررسی اولین شرحی که از این مسیرداده شده با سایر منابع 
و در دیگر منابع اشاره ای به این روستا نشده، اقامتگاه بعدی که ابن  شده استطرف ابن خردادبه ذکر 

برابر است که  ∗قریه الرمان  دسی یعنیخردادبه به آن اشاره کرده قریه الرمان است، با اولین منزلگاه سفر مق
اصطخری در توصیف این راه اولین توقفگاه را روستای خان میم  1مسافت آنرا یک روز سفر ذکر کرده است.

ذکر کرده در هفت فرسخی شیراز برابر با همان مسافتی است که ابن خردادبه تا قریه الرمان ذکر کرده 
 3مربوط به یک موضع باشد. تواند یم این دو اسم گفت که توان یمپس با این حساب  2است،

 4ابن بلخی در قرن ششم با شرح این مسیر منزل اول را ماهلویه در شش فرسخی شیراز ذکر کرده است.
توقفگاه بعدی خورستان است ابن خردادبه مسافت آنرا نه فرسخ ذکر کرده، در صورتی که اصطخری 

 5مسافت آنرا هفت فرسخ بیان کرده است.
ابن  6کند که در یک منزلی روستای قریه الرمان قرار دارد مقدسی به منزلگاه دیگری بنام سروستان اشاره می

و ابن حوقل و  7داند، در صورتی که اصطخری پنج فرسخ ذکر کرده خردادبه مسافت فسا را چهار فرسخ می
در چهار فرسخی  9ستان آمدهطمستان که در اثر مقدسی طب 8.اند کردنابن بلخی هم این مسافت را تائید 

کند که در فاصله نیم روزی تا فسا قرار  فسا بوده، اما مقدسی در این نقطه از جایی بنام تیمارستان یاد می
اما از یکدیگر جدا  اند داشتهاحتمال داد که این دو مکان منتهی نزدیک هم قرار  توان یمپس  10دارد.
 11.اند بوده

در حوالی  احتماالً  اند کردهدر کنار جاده شیراز به دارابگرد ذکر  12طخریابن خردادبه و اص فستکان را که
 13اکبرآباد یا وکیل آباد قرار داشته باشد.

فسا رود توقفگاه بعدی است که ابن خردادبه فقط آن را ذکر کرده است، اصطخری به نقطه دارکان اشاره  
خردادبه برای فسا رود بیان کرده  کند که مسافت این نقطه همان چهار فرسخی ذکر شده که ابن می

                                                            
 امروزی قرار دارد.  .قریه الرمان یا ده انار در منطقه ماهلویه∗
 .675.مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص1
 . 116.اصطخری، مسالک و ممالک، ص2
 . 246. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص3
 .162.ابن بلخی، فارسنامه، ص4
 .116. اصطخری، مسالک و ممالک، ص5
 . 675. مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص6
 . 116اصطخری، مسالک و ممالک، ص .7
 . 162؛ ابن بلخی، فارسنامه، ص53. ابن حوقل، صوره االرض، ص8
 . 632. مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص9

 . 674. همان، ص10
 . 139. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص11
 .116ص؛ اصطخری، مسالک و ممالک، 53. ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص 12
 . 142. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص13
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فسا نیم روز سفر، تیمارستان یک روز سفر، »دهد:  مقدسی شرح دیگری را از فسا تا دارابگرد می1است.
 2«جاده زندایا یک روز دارابگرد

دارابگرد پنج فرسخ، رم مهدی پنج فرسخ، » :دهد اصطخری ادامه مسیر را به سوی تارم اینگونه شرح می
بینیم که اصطخری در شرحی که از این مسیر  می 3«.الرستاق هشت فرسخ، فرج چهارده فرسخ تارمرستاق 

هشت فرسخ ذکر کرده، از آنجایی که بین این دو مکان دو جاده جدا وجود  داده فاصله رستاق الرستاق را
تاق الرستاق تا باشد که جاده از رس گفت که علت زیاد شدن مسافت آن به این دلیل می توان یمداشته پس 

و مسافت آن را تا تارم یک روز  مقدسی منزلگاه بعد از الرستاق را برک )فرج( نامیده 4فرج دور زده است.
 5سفر ذکر کرده است.

فسا را سی -: ابن خردادبه و ابن فقیه فاصله شیرازاند کردهمنابع مختلف ارقام جامعی را از این مسیر ذکر 
 6شود، مجموع تک تک فواصل ابن خردادبه بیست و پنج فرسخ می فرسخ ذکر کرده انددر صورتی که

اصطخری مسافت سیراز تا فسا را بیست و هفت فرسخ ذکر کرده که با مجموع تک تک فواصل مطابقت 
در صورتی که  اند کردهابن خردادبه و ابن فقیه مجموع فواصل فسا تا دارابگرد را هیجده فرسخ ذکر  7دارد.

 8باشد. شرح داده شده ابن خردادبه بیست و یک فرسخ میمجموع تک تک فواصل 
مجموع مسافتی را که برای دارابگرد  اصطخری مسافت پنجاه فرسخی که برای شیراز تا دارابگرد ذکر کرده و

  9.تا تارم ذکر کرده با واقعیت مطابقت دارد


اصفهان-اصطخر
کورد و سمیرم  -آن از طریق ارجان در جویم به بیضا ترین یغرباز شیراز به اصفهان سه راه جدا از هم بوده، 

-کوشک زرد-مایین-از شیراز بوده استرفته راه میانی که به راه تابستانی و کوهستانی معروف  می
راههای سه گانه راه زمستانی و کاروانی بود که از دشت و  ترین یشرقرسیده.  یزدخواست به اصفهان می

 10گذشت. می ها جلگه

                                                            
 . 116. اصطخری، مسالک و ممالک، ص1

 .674مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص 2.

 . 53؛ ابن حوقل، صوره االرض، ص116اصطخری، مسالک و ممالک، ص  3.
 . 247. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص4
 . 674ی المعرفه االقالیم، ص. مقدسی، احسن التقاسیم ف5
 . 16؛ابن فقیه، ترجمه البلدان، ص46. ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص6
 . 117. اصطخری، مسالک و ممالک، ص7
 . 16؛ ابن فقیه، ترجمه البدان، ص46. ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص 8
 . 117. اصطخری، مسالک و ممالک، ص9

 . 319شرقی خالفت، ص های ینسرزم. لسترنج، جغرافیای تاریخی 10
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ها در  ترین این راه غربی 1حدود اصفهان سه راه مایین و رون، راه سمیرم، راه اصطخر برقرار بوده. از شیراز تا
رفت و  شد و به بیضا واقع در جلگه مرو دشت می جویم است که از طریق ارجان بطرف راست منشعب می

به، مقدسی و ابن بلخی این راه در اثر ابن خرداد2رفت. از آنجا به مهر جاناواذ، کورد و کالر و سمیرم می
ابن  4.بوده استکند که مراد از فارس اصطخر  جاده را فارس ذکر می مبدأ، ابن خردادبه 3شرح داده شد

از فارس تا کام فیروزپنج فرسخ، کورد پنج » :داند خردادبه طول جاده را از اصطخر تا سمیرم نوزده فرسخ می
  5«فرسخ، تجاب پنج فرسخ، سمارم پنج فرسخ

شیراز یک روز »فاصله فارس تا سمیرم را شش روز و دو منزل چاپاری مسافرت ذکر کرده است: مقدسی 
مسافرت، نسا دو منزل، آش و بورد یک منزل، مهرگان آواذ یک منزل، کورد وکالر یک منزل، زاب یک منزل 

 6«.سپس جعفر آباد تا سمیرم یک منزل
ز شیراز تا سمیرم چهل و پنج فرسخ راه است، منزل ا»ابن بلخی در قرن شش این جاده را شرح داده است: 

اول از شیراز تا جویم پنج فرسخ، منزل دوم بیضا سه فرسخ، منزل سوم طور چهار فرسخ، منزل چهارم کام 
فیروز پنج فرسخ، منزل پنجم جرمق چهار فرسخ، منزل ششم کورد چهار فرسخ، منزل هفتم کالر پنج 

چهارمین نقطه توقفگاه 7”.فرسخ، منزل نهم سمیرم هشت فرسخفرسخ، منزل هشتم دیه ترساآن هفت 
شود، یعنی اینکه در اثر ابن خردادبه افتادگی زیادی  مقدسی )کورد( با دومین توقفگاه ابن خردادبه برابر می

تجاب با زاب با یکدیگر تطبیق  احتمال داد که توقفگاه توان یمباشد.  وجود دارد که غیر قابل توضیح می
جعفرآباد آخرین توقفگاه مقدسی قبل از رسیدن به سمارم است که ابن خردادبه اشاره ای به  8شند.داشته با

 آن نکرده و این بلخی موضع دیگری بنام ترساآن را ذکر کرده است.
 

 راهتابستانی
 رفت و راه کوهستانی و تابستانی مائین و رون از شیراز به یزدخواست که حد میان فارس و اصفهان بود می

این راه با اندک اختالف در اسم 9، مسافت آن پنجاه و دو فرسخ بود.کرد ینمهیج تماسی با سمیرم پیدا 
توسط: قدامه؛ اصطخری، مقدسی، ابن بلخی و حمدالله مستوفی شرح داده شده است. قدامه  ها منزلگاه

مائین هفت فرسخ، مائین تا از شیراز تا نیسابور هفت فرسخ، نیسابور تا »دهد:  شرح این راه را اینگونه می

                                                            
 . 160ابن بلخی، فارسنامه، ص1.
 . 160؛ ابن بلخی، فارسنامه، ص 319شرقی خالفت، ص های ین. لسترنج، ، جغرافیای تاریخی سرزم2
 . 160؛ ابن بلخی، فارسنامه، ص678. 677؛ مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص58. ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص3
 .230. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص4
 .58. ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص5
 این جاده در جهت معکوس وصف شده . 678. مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص6
 . 160.ابن بلخی، فارسنامه، ص7
 . 231. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص8
 . 160ابن بلخی، فارسنامه، ص. 9
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گردنه کیسا سه فرسخ، از آن گردنه تا خوسکان هفت فرسخ، ازخوسکان تا قصر این پنج فرسخ، از قصراین 
 1«تا اصطخران هفت فرسخ، از اصطخران تا خارش شش فرسخ

آن مکان را هزار ذکر کرد،که فاصله آن تا  2اولین توقفگاهی که قدامه از آن به نام نیسابور یاد کرده اصطخری
ابن  3برد به فاصله یک روز مسافرت تا شیراز. شیراز نه فرسخ است و مقدسی از آن با عنوان آزارسابور نام می

داند  دهد منزل اول را دیه گرگ، که از نواحی شیراز است می بلخی گزارشی که از این مسیر در قرن شش می
 4ر دارد.که در شش فرسخی آن قرا

گویند جائی است معروف در یک منزلی آزارسابور، مقدسی بصورت کوتاه  مائین که امروز به آن مایین می
بسیار  های یوهممائین در کنار جاده اصفهان قرار دارد و ناحیه ای است آباد و »درباره آن گفته است که: 

 5«دارد
توقفگاه بعدی  6کند. منزل سوم را مایین ذکر میتوقفگاهی که در کنار پل رود کر است  ابن بلخی بعد از 

از آن بعنوان رصدگاه و مرکز نگهبانی برای جلوگیری از حمالت مختلف  7گردنه کیسا است، اصطخری
کندکه در شش فرسخی مائین قرار دارد در صورتی که قدامه مسافت آنرا سه فرسخ ذکر کرده است.  اشاره می

مقدسی در توصیف خود به این مسیر  8ده نام آنرا کسنا آورده است.ابن حوقل در توصیف خود از این جا
از کسنا تا دیه کنار چهار فرسخ، از کنار تا هفت »کند  اصطخری مسیر دیگری را ذکر می 9.کند ینماشاره 

که فقط ابن  کند از مایین بطرف شمال از رود کر باال رفته و از دشت رون راهی که قدامه ذکر می 10”.فرسخ..
کند هر دو در کوشک زر  سپس با راهی که اصطخری از ده کنار ذکر می 11گذشت ی به آن اشاره کرد میبلخ

برای اولین بار نام کوشک زرد در فارسنامه ابن بلخی بصورت  12شوند. می توأمکه همان قصراعین است 
ری فاصله آن قدامه فاصله قصر آیین تا خوسکان را پنج فرسخ گفته، اما اصطخ13کوشک زر ذکر شده است.

قدامه اصطخران است جایی که اصطخری آن را  را از ده کنار هفت فرسخ ذکر کرده است.توقفگاه بعدی
و ابن حوقل و مقدسی آن را خان روشن ضبط کر  14داند خان اویس ذکر کرده و فاصله ان را هفت فرسخ می

                                                            
 . 31. 30. قدامه، الخراج، ص1
 . 115. اصطخری، مسالک و ممالک، ص2
 در حالت عکس مسیر.  678. مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص3
 . 160. ابن بلخی، فارسنامه، ص4
 . 650. مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص5
 . 160نامه، ص. ابن بلخی، فارس6
 . 115. اصطخری، مسالک و ممالک، ص7
 . 54. ابن حوقل، صوره االرض، ص8
 . 678. مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص9

 . 115. اصطخری، مسالک و ممالک، ص10
 . 160.ابن بلخی، فارسنامه، ص 11
 .302شرقی خالفت، ص های ین. لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزم12
 . 16لخی، فارسنامه، ص. ابن ب13

 . 115اصطخری، مسالک و ممالک، ص14.
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اصطخری مجموع فاصله بین شیراز و خان  1کند.  و مقدسی فاصله آن را دو روز چاپاری ذکر می اند ده
 2شود. داند اما مجموع تک تک فواصل چهل و چهار فرسخ می روشن را چهل و سه فرسخ می

 
راهزمستانی

گذشت راه زمستانی و کاروانی بود که بطرف شمال شرقی  می ها جلگهو  ها دشتترین راهی که از  شرقی
شود و بطرف ابرقو و یزد  از ده بید به سمت راست راهی جدا میرسید  رفت، از آنجا به ده بید می اصطخر می

گذشت و سپس در یزد خواست به راه تابستانی  . و راه اصلی بطرف چپ از سرمق و آباده می3رفت می
  4رسید. پیوست و از آنجا به قومشه می می

گذرد را  ز یزد خواست میبلکه ا کند ینممقدسی شرح این جاده را که با سمارم در هیچ جاده ای تماس پیدا 
 دهد: اینگونه می

اصطخر یک روز، قریه ابن بندار یک روز، کماهنگ یک روز، ده خالف یک روز، اله و کره یک روز، »
این راه کاروانی اگرچه  5«سرمسه یک روز، سروستان یک روز، ازکاس یک روز، روزکان یک روز تا قومشه

مقدسی مسافت را از  6رزش و اهمیت فراوانی برخورداراست.که طوالنی تر است اما در فصل زمستان از ا
کند که  داند و ابن بلخی بعد از اصطخر به منزلگاه کمه اشاره می اصطخر تا کماهنگ دو روز مسافرت می

جایی که ابن بلخی آن را کمهنک یاد کرد با مرغاب فعلی یکسان  و کماهنگ 7در شش فرسخی آن قرار دارد
باشد که تا امروز  فارسی " ده بید" می ده خالف به معنای "روستای چراگاه" است ترجمه عربی کلمه 8است.
در این نقطه است که مسیر به  10و ابن بلخی مسافت آن را هشت فرسخ ذکر کرده است. 9.است ماندهباقی 

و از  پیچیده ولی راه اصلی به چپ ،11رفت شود: سمت راست که به ابرقو و یزد می دو شاخه قسمت می
 12شود. گذرد و در یزدخواست با جاده تابستانی مرتبط می سرمق و روستای آباده می

                                                            
 . 678؛ مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص54. ابن حوقل، صوره االرض، ص1
 . 116. اصطخری، مسالک و ممالک، ص2
فی المعرفه االقالیم، ؛مقدسی، احسن التقاسیم 115؛ اصطخری، مسالک و ممالک، ص 51. 50. ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص3

 .677ص 
 . 320شرقی خالفت، ص های ین. لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزم4
 . 678. مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص5
 . 160. ابن بلخی، فارسنامه، ص6
 . 160. ابن بلخی، فارسنامه، ص7
 . 232. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص8
 . همان. 9

 . 160خی، فارسنامه، ص. ابن بل10
؛ مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، 115؛ اصطخری، مسالک و ممالک، ص 51. 50. ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص11

 . 677ص 
 . 319شرق خالفت، ص های ین. لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزم12



 9۱                                                                                                                         ساسانیان دورهٔ  در فارس ایالت تجاری های راه
 

و بعد از آن سرمه یعنی سرمق است و ابن بلخی  1اقامتگاه بعدی کره است که همین خانی کره امروزی است
کند ولی ابن  یمقدسی در شرح مسیر راه به سروستان اشاره م 2مسافت آن را هفت فرسخ ذکر کرده است.

یزد خواست شهری که در شمال 3بلخی به ده آباد اشاره دارد که مسافت آن را پنج فرسخ ذکر کرده است.
سروستان است مقدسی بعضی از حروف آن را حذف کرده و بعضی را تغییر داده و بصورت "ازکاس" ضبط 

خی شورستان ذکر شده است. نموده است و اولین بار در کتاب فارسنامه ابن بلخی در مسافت هشت فرس
بوده و یزد خواست نقطه تالقی راه شرقی که به راه زمستانی و کاروانی معروف بوده با راه تابستانی 4

حمدالله مستوفی در قرن هشتم شرحی که از این مسیر داده فاصله قومشه تا یزدخواست را بیست و 5.است
 6رسد. مسیرش در یزدخواست به کوشک زرد میکند که این راه در ادمه  داند و ذکر می شش فرسخ می

 
شهربابک-راهاصطخر

که در جنوب شرقی اصطخر  7کند. کوره اصطخر یاد می یها بخشاصطخری از شهر بابک بعنوان یکی از  
که از اصطخر به شهر  ییها راه 8اصطخر به رودان ذکر کرده است. موضع آن را در مسیر قرار دارد و مقدسی

پیمودنند.مسیر اول از شمال  رفت دو مسیر را می بابک و از آنجا به سیرجان یکی از دو کرسی کرمان می
رفت و دومین مسیر در امتداد ساحل جنوبی دریاچه به صاهک و از آنجا  دریاچه بختگان به شهر بابک می

ی نویسان عرب و ایرانی قرار گرفته بود ولی رفت، هر دو مسیر مورد شرح و وصف جغراف به شهر بابک می
بین راه درست معلوم نیست و یا اینکه از این نقاط امروزه اثری باقی نمانده  یها منزلگاهاسامی بعضی از 

 9است.
شهر بابک: این جاده توسط ابن خردادبه، قدامه، اصطخری و ابن بلخی شرح داده  -راه شمالی اصطخر

اصطخر هفت فرسخ، حفر پنج فرسخ، تا دریا هفت فرسخ، »دهد:  شرح میشد، ابن خردادبه اینگونه 
 10«.اسبنجان چهار فرسخ، قریه آالس شش فرسخ، صاهک بزرگ نه فرسخ...

، بلکه اول بطرف تخت جمشید در جهت جنوب رفت ینمصورت مستقیم از اصطخر به شرق  این جاده به
که با قدمگاه  حفر شناخته نیست احتمال داردرفت بعد به سوی جنوب شرقی ممتد بشود. موضع  غرب می

                                                            
 . 232. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص1
 . 161مه، ص. ابن بلخی، فارسنا2
 . همان، همانجا3
 . 303شرق خالفت، ص های ین. لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزم4
 . 320. همان، ص5
 .187صنزهّه القلوب، . مستوفی، 6
 .98اصطخری، مسالک و ممالک، ص.7
 . 677. مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص8
 . 320شرق خالفت، ص های ین. لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزم9

 ادامه مسیر بطرف سیرجان است.  53. ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص10
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منظور ابن خردادبه از دریا، دریاجه طشت است که در شمال دریای نیریز است و آبادی  1فعلی مطابق باشد.
اسبنجان در نیمه راه بین قوام علی و کوشکک قرار  2بنام آباده طشت نیز در کنار همین دریاچه وجود دارد.

 3رد( مرکز رستاق بودنجان است و در شمال شرق کوشکک قرار دارد.داشته است، قریه آالس)مو
از اصطخر تا زیاد آباد هشت فرسخ، از زیادآباد تا چوپانان چهار »دهد:  قدامه شرح دیگری را از این راه می

فرسخ، از جوپانان تا ده عبدالرحمان شش فسخ،از ده عبدالرحمان تا ده آس هفت فرسخ، از ده آس تا 
 5این راه از رستاق ارسنجان عبور کرده چراکه زیادآباد در این رستاق قرار دارد. 4”.فرسخصاهک شش 

کند به فاصله هشت  اصطخری بعد از زیاد آباد به توقفگاه ده کلوذر که یک پست نگهبانی بوده اشاره می
ه و فاصله آن چوپانان ذکر شد 7.منزلکاه بعدی از طرف قدامه و اصطخری6فرسخی بین زیادآباد و چوپانان

.چوپانان در والیت دارابگرد بود اردشیر بعد از به تخت نشستن برای خاموش اند کردهرا شش فرسخ ذکر 
کردن شورش این ناحیه از این مسیر به جوپانان رفت شهر را گشود و گروهی از مردم آنجا را کشت و به 

 8سوی کرمان رفت.
در چهار فرسخی دریای طشت، اما قدامه و اصطخری  منزلگاه بعدی در شرح ابن خردادبه اسبنجان است

گذرد و این  است می 9که همان آباده کنند که از روستا عبدالرحمان بجای این راه مسیر دیگری را ذکر می
مرکز رستاق بودنجان است،  ∗توقفگاه بعدی قریه آالس 10شود. مسیر چند فرسخی طوالنی تر می

را هشت فرسخ  ش فرسخ ذکر کرده و مسافت این مکان تا صاهکاز عبدالرحمان ش اصطخری مسافت آن را
با مسیری که ابن خردادبه شرح  اند دادهکه قدامه و اصطخری شرح  ییها راهدر قریه آالس رشته  11داند. می

  12کنند. داده است باهم تالقی می
 

 راهجنوبیاصطخربهشهربابک

                                                            
 . 238. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص1
 . 36. همان، ص2
 . 238. همان،ص3
 . 28. قدامه، الخراج، ص4
 . 239. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص5
 . 114. اصطخری، مسالک و ممالک، ص6
 . 115.همان، ص7
 .582. طبری، تاریخ طبری، ص8
 . 49. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص9

 . 115. اصطخری، مسالک و ممالک، ص10
 گویند.  . آالس در زبان عربی به درخت مورد می∗

  115. اصطخری، مسالک و ممالک، ص11
گاهی از ادامه مسیر نگاه کنید به: ابن خردادبه، مسالک و مما12 ؛ اصطخری، مسالک و 29؛ قدامه، الخراج، ص53لک، ص. برای آ

 . 115ممالک، ص 
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رفت و از  شیراز به طرف شرق پیچیده و به خرمه میزند، از  این جاده دریاچه نیریز را در جنوب دور می
. ابن اند دادهشرح  این راه را ابن خردادبه ، ابن بلخی و مستوفی 1رسید. جنوب دریاچه بختگان به خیره می

شیراز هفت فرسخ، داریان دو فرسخ، خرمه چهار فرسخ، »دهد:  خردادبه این جاده را اینگونه شرح می
فرسخ، حیره پنج فرسخ، بئر عقبه هشت فرسخ، میسکانان هشت فرسخ،  برانجان شش فرسخ، کند شش

 2«.صاهک هفت فرسخ، سروشک هفت فرسخ، شهربابک هشت فرسخ
شیراز تا داریان یک روز، خرمه یک روز، کث یک روز، خیر یک روز، نیریز »دهد:  مقدسی شرح دیگری می

 3«یک روز
و مقدسی مسافت آنرا یک روز سفر  4خیرآباد تطبیق دارد. اولین توقفگاه داریان است که با داریان فعلی در

که با  5دهد در مجموع هفت فرسخ تا شیراز است داند. ابن بلخی در شرحی که از این مسیر می تا شیراز می
شود. مستوفی در قرن هشتم فاصله داریان تا شیراز را نه هفت  مسافتی که ابن خردادبه ذکر کرده یکسان می

دومین توقفگاه یعنی خرمه در شرح ابن خردادبه و مقدسی با هم  6رسخ بیان کرده است.فرسخ که هشت ف
اختالف مسافت آن در این دو شرح زیاد است، ابن خردادبه دو فرسخ ذکر کرده  مطابقت دارد ولی در میزان
ر خرمه را چهارده فرسخ ذک -. در صورتی که اصطخری مسافت شیرازگفته استاما مقدسی یک روز سفر 

 9.اند کردهمسافت آن را هفت فرسخ و مستوفی هشت فرسخ بیان  8و ابن بلخی 7کرده است
چرا  10برد که با کنده که ابن خردادبه ذکر کرده یکی است مقدسی توقفگاه روز سوم سفر خود را کث نام می

به احتمال  توقفگاه بعدی حیر 11نیز در شرح خود منزل سوم را همین نقطه معرفی کرده است. که ابن بلخی
"خیره" که با خیر امروزی مطابقت دارد. بئر عقبه استراحتگاه بعدی است که بین خیر و نیریز قرار دارد در 

است باز در این نقطه است که  فاصله ده فرسخی از هرکدام از این دو نقطه. میسکانان در شمال شرق نیریز
بطرف شهر  سمت سروشک در شمال شرقشود و در  جاده به والیت اصطخر یعنی صاهک بزرگ وارد می

 12.رود یمبابک در نقطه شمالی تر مرز فارس و کرمان 
 

                                                            
 . 320شرق خالفت، ص های ین. لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزم1
 . 48. ابن خردادبه، مسالک و ممالک، ص2
 . 675. مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص3
 . 243. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص4
 . 161، فارسنامه، ص. ابن بلخی5
 . 188. مستوفی، نزهه القلوب، ص6
 .117. اصطخری، مسالک و ممالک، ص7
 .162. ابن بلخی، فارسنامه، ص8
 . 188. مستوفی، نزهه القلوب، ص9

 .244. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص10
 . 162. ابن بلخی، فارسنامه، ص11
 . 224. شوارتس، جغرافیای تاریخی فارس، ص12
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سیراف-گور-راهاصطخر
شد  رسید و از سمت راست منشعب می شد از کوار گذشته به "گور" می که از شیراز شروع می ییها راهتمام 

بندر ایالت فارس در دوره ساسانیان، بر اساس تقسیم بندی متون  ینتر پررونقو  ینتر مهمسیراف  1به سیراف.
 قدامه بن جعفر هجری چون ابن خردادبه، ابوالفدا، ابن فقیه، یها سدهجغرافیایی عربی و فارسی نخستین 

بود که جایگاه بلند آوازه ای در  اصطخری و دیگر جغرافیانویسان یکی از بنادر و مراکز تجاری خلیج فارس
مرکز مهمی برای  ارتباطات بازرگانی درون منطقه ای و فرا منطقه ای خلیج فارس دردوران ساسانی داشت و

هجری( نوشته شده است  ۳۲۷در کتاب حدود العالم )2شد. دریانوردی با هند، چین و آفریقا محسوب می
 3«گاه پارس استسیراف شهری بزرگ و گرم است و هوایی درست دارد و جای بازرگانی است و بار»که: 

در پارس فرضه بزرگ آن است شهری بزرگ از اعیان پارس و در آنجا »گوید که:  اصطخری درباره سیراف می
شهرهای اردشیر خوره سیراف است که  ینتر بزرگاز » نویسد که:  ابن حوقل می 4«کشت و کشاورزی نباشد

 5«کنند می گزاف در ساختن بناها صرف یها پولشهر پرجمعیتی است و مردم آن 
سیراف قصبه اردشیر خوره است،سیراف در »کند:  مقدسی در قرن چهارم بندر سیراف را جنین توصیف می

 یشها خانههنگام آبادانیش دروازه چین و خزانه پارس و خراسان بود و من شگفت انگیز و زیباتر از 
تجاری امن با تآسیسات  یها اهراقتصادی و تجاری، وجود  توسعهٔ از عوامل عمده این رشد و  6”.ام یدهند

بود که  تجاری مهم یرهایمسسازمان یافته و  یها راهتجاری بود و از طریق این  یها کاروانمناسب برای 
داشتند و از این مسیرها به خراسان  مناطق پس کرانه ای ایالت فارس روابط دوجانبه ای با بنادر و سواحل

در سایه امنیتی که در مسیر این  تجاری و بازرگانی یافتند. این ارتباطات میو ماوراء النهر ارتباط  ،کرمان
حکمفرما شده سبب رونق بیش از بیش تجارت خلیج فارس و بازرگانی ایالت فارس بویژه بندر مهم  ها راه

 7بود. آن،سیراف شده
دید که سبب گر می مختلف فارس به این بندر بزرگ حمل بخش بزرگی از صادرات و واردات کاالهای

وسایل  ینتر مهمگسترش و رونق تجارت سیراف گردیده و با توجه به این اصل که راه خوب و نزدیک یکی از 
اصطخر  -جور-سیراف فاصله بین ینتر کوتاهافزایش بازرگانی است بهمین جهت یک جاده سنگ فرش با 

داد  کاشان و خوزستان پیوند می-اسان. که این بندر پرثروت و پررونق را از یک سو به خر8ایجاد گردیده بود
و از سوی دیگر کاالهای گوناگون شهرهای آباد ایران را با هزاران کشتی که خود داشته و یا در این بندر لنگر 

                                                            
 . 318شرق خالفت، ص های ینلسترنج، جغرافیای تاریخی سرزم. 1
 .154، ص3" ، جاز کران تا سیرافخلیفه و اکبری، ".2
 .131، صحدود العالم . 3
 .36.اصطخری، مسالک و ممالک، ص 4
 .51.ابن حوقل، صوره االرض، ص5
 .636ص احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم،مقدسی ، . 6
 .154"، صاز کران تا سیرافخلیفه و اکبری، " .7
 .223، صسیراف. سمسار، ،8
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دستیابی به  ها راهفرستاده است. گرچه در ابتدا انگیزه احداث  به نواحی شرق دور و افریقا می اند انداخته یم
اهداف نظامی و کشورگشایی، ودر عین حال موجبات گسترش بازرگانی و  تنقاط دوردست کشور جه

 1حمل و نقل کاال را فراهم آورده است،
 شیراز پنج فرسخ، ده کفر پنج فرسخ، ده بخر چهار»دهد:  اصطخری راه شیراز به سیراف را اینگونه شرح می

دشت خان آزاد مرد شش فرسخ، ده بنجمان شش فرسخ، شهر جور پنج فرسخ، دشت شوراب شش فرسخ، 
شش فرسخ، تا ابتدای معبر بادرگان خان چهار فرسخ، برکانه حدود  فرسخ، ده کرند شش فرسخ، ده می

 2«.هفت فرسخ سیراف
 
 
 
 
 
شیراز کفره یک منزل، سپس تا کول یک منزل، سپس تا »کند:  شرح این جاده را اینگونه ذکر می مقدسی  

رایگان یک منزل ،  منزل، سپس تا بیابشوراب یک منزل، سپس تا مه وبومهان یک منزل، سپس تا گور یک 
اصطخری مجموع راه  3«سپس تا کیرند یک منزل، سپس تا برزه یک منزل، سپس حجم تا سیراف یک منزل

 5ومقدسی مسافت آن را ده روز سفر ذکر کرده است. 4کند بین اصطخر تا سیراف را شصت فرسخ ذکر می
ساخت و فقط مقدسی  ا به دارابگرد که یکی از دو شهر مهم فارس بود متصل مییک راه دیگری سیراف ر
از دارابگرد گرفته تا خسو یک مرحله، سپس تا کرب یک مرحله، سپس تا جویم »شرحی از آن داده است: 

ابو احمد یک مرحله، سپس تا کاریان یک مرحله، سپس تا پاراب یک مرحله، سپس تا کران یک مرحله، 
  6«.راف یک مرحله استسپس تا سی

دهد که از اصطخر تا سیراف هشتاد و شش فرسخ است و  ابن بلخی هم در قرن ششم مسیری را شرح می
منزل اول کفره پنج فرسخ، منزل دوم کوار پنج فرسخ، منزل سوم خنیفقان پنج »کند که:  اینگونه ذکر می

فرسخ، منزل ششم هیرک هفت فرسخ،  فرسخ، منزل چهارم فیروزآباد پنج فرسخ، منزل پنجم صمکان هشت
منزل هفتم کارزین پنج فرسخ، منزل هشتم الغر هشت فرسخ، منزل نهم کران هشت فرسخ، منزل دهم 

 7«.چهار منزل است از کران تا سیراف سی فرسخ
                                                            

 .29، صدیرینه خوزستان یها راه. رجبی، 1
 . 117. اصطخری، مسالک و ممالک، ص2
 . 674. 673. مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، ص3
 . 117. اصطخری، مسالک و ممالک، ص 4
 .674. 673صمقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفه االقالیم، 5. 

 . همانجا.6
 . 163. ابن بلخی، فارسنامه، ص7
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و به  رفت یممسیری که مقدسی ذکر کرده است از فاریاب به کران سر راهی که ابن بلخی ذکر کرده است 
شد  شد. کران محل اتصال دو مسیر تجاری مهم از اصطخر به سیراف محسوب می سیراف منتهی می

رسید و  رفت و دیگری مسیری است که از دشت الغر به کران می نخست مسیری که از دارابگرد به کران می
شهرهای ایالت فارس  شد و منطقه ای مهم در پشتیبانی بندر سیراف و دیگر از این شهر به سیراف منتهی می

 یها کاروانآثار این راه مهم بازرگانی و تجاری که بواسطه آن تمام  1.بوده استدر امر تجارت و بازرگانی 
با بقایایی  اند کرده یمو بارگیری  اند رفته یمتجاری از نواحی داخلی ایران به بندر مهم آن زمان یعنی سیراف 

پرفسور واندنبرگ ضمن مسافرتش به استان فارس گزارش خود  ۱۳۳۸از کاروانسرا هنوز وجود دارد در سال 
توانستیم جاده ای از عهد »چنین نوشته است:  اقلیم پارسکتاب  مؤلفرا به نقل از محمد تقی مصطفوی 

رفت و از کنار سیاه، دهرام و میان دشت و دزگاه و جم  از فیروزآباد به خلیج فارس می یماً مستقساسانی را که 
کیلومتر بوده و فقط به وسیله قاطر  ۲5۰. این راه به طول ام ینمائندر سیراف امتداد داشت طی به طرف ب

آن سنگ فرش قدیمی که در صخره کوهستان تراشیده شد  یها محلهبه دان رسید هنوز در برخی از  توان یم
ت و جم را قطع کنار سیاه و دهرام و میان دش یها درهها گذشته و  است وجود دارد و از وسط کوهستان

اهمیت اصلی این  بوده استکند. این جاده تا قرن چهارم هجری و تا سقوط بندر سیراف راه تجارتی  می
از نظر اقتصادی شایسته توجه مخصوص است زیرا به وسیله آن  خصوصاً جاده برای تاریخ عهد ساسانی 

هد ساسانی یعنی مسیر فیروزآباد جاده دیگر ع« 2گشت می ینتأمرتباط تجارت از راه دریا با داخل کشور 
نویسد:جاده دیگری از عهد  که پرفسور واندنبرگ درباره آن جنین می بوده استدارابگرد هم ازجمله آثاری 

گذشت در طول این  رفت و از طریق میمند و آسمانگرد می ساسانی از فیروزآباد به طرف فسا و دارابگرد می
 3پا است. جاده هنوز بقایای ابنیه عهد ساسانی بر

 
گیرینتیجه

عامل در مبادالت بازرگانی و  ینتر مهمای نیست که به یکباره شروع شده باشد،  مبادالت بازرگانی پدیده
های  تجاری امن با تاسیسات مناسب برای کاروآن یها راهاقتصادی و تجاری، وجود شبکه  توسعهٔ رشد و 

تجاری بود. اهمیت راههای ارتباطی در زندگی جمعی بشر امری بدیهی است و رشد و تعالی تمدن بشری 
ارتباط مستقیمی داشته است. بعد از شکل کیری و ظهور پادشاهی ساسانیان در منطقه فارس به  ها جادهبا 

سیاسی و اقتصادی توجه به تجارت و راههای تجاری مورد اهتمام  اقتضای شرایط تاریخی و مالحضات
را به خود معطوف کرده است.  ای یژهوویژه قرار گرفت و از همان ابتدای حکومتشان تجارت و بازرگانی نگاه 

تجاری در بستر آن انجام گیرد امکان پذیر نبود ازین راه  های یتفعال که ییها راهرونق تجاری بدون وجود 

                                                            
 . 160. خلیفه، "از کران تا سیراف"، ص1
 . 104، صاقلیم پارس. مصطفوی، 2
 . 106. همان، ص3
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تجاری از  یرهایمسو برخی از این  دادنند یمکه پادشاهان ساسانی اهمیت فراوانی به راههای تجاری بود 
جمله مسیر تجاری گور به سیراف در پناه امنیت حاصل از حاکمیت ساسانیان در ایالت فارس و سواحل 
خلیج فارس به اوج رونق و اهمیت خود رسیدند. ایالت فارس در پس کرانه خلیج فارس قرار دارد، که 

 اش یاییجغرافت مناسب سواحل خلیج فارس را بصورت واحد اداری منظم در آورده است و بنا بر موقعی
تجاری دریای فارس توسعه یافته و -برای بهره برداری مناسب از مبادالت بازرگانی و امکانات اقتصادی

تجاری ایالت  یرهایمس. اهمیت  اند آمده یمدارای بنادر تجاری مهم که لنگرگاه ایالت فارس به شمار 
بود و این  ان هم به این منطقه معطوف شدهفارس به حدی بود که تجارت پررونق نواحی شرق و غرب ایر

اهمیت فراوان یافته است و بسیاری از شهرهای ایالتی این  مرکز به عنوان یک نقطه ترانزیتی در دوره باستان
تجاری اصلی قرار داشتند در تولید محصوالت صنعتی، معدنی و  یها جادهناحیه که در مسیر عبور 

که این رونق به دلیل عبور  اند بودنتجارتی، تولیدی نیز برخوردار کشاورزی سهم عمده ای داشتند و از 
تجاری از شهرها مختلف میسر گشته است. با وجود تغییر مراکز قدرت در طول تاریخ ایران،  یرهایمس

ثابت مانده و امروز هم اساس طرح  یباً تقر ها شاهراه، با این حال مسیر کرده استنیز تغییر  ها راهاهمیت 
 ههای ایران است.شبکه را
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