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چکیده

بــا بررســی منابــع مکتــوب دوران اســامی در رابطــه بــا دو منطقـهی شــهربابک و رفســنجان
(رودان) تناقضهایــی دیــده میشــود ،بهصورتــی کــه در برخــی از انتســاب «رســتاق
شــهربابک» و یــا «ناحی ـهی رودان» (رفســنجان) بــه ایالــت کرمــان و در برخــی دیگــر بــه
ایالــت فــارس ســخن گفتــه شــده اســت .عالوهبــر ایــن ،فهــم موقعیــت و وســعت واحدهــای
اداری مذکــور در منابــع مکتــوب مبهــم بــوده و شــهرهای متعــدد نامبــرده شــده در هــر دو
محــدوده گرچــه در شــمار شــهرهای مطــرح دوران خــود قلمــداد میشــده و توصیفــات
قابلتوجــه دارنــد ،امــا در حــال حاضــر بایســتی عنــوان شــهرهای گمشــد ه را بــرای آنهــا
ب ـهکار بــرد کــه محــل آنهــا تنهــا مبتیبــر حــدس و گمــان و در مــواردی بــا اختــاف زیــاد
میــان محققیــن مشــخص شــده اســت .مقال ـهی اخیــر از یکطــرف بــا بررســی و تحلیــل
انــواع مختلــف منابــع مکتــوب اعــم از متــون و اســناد تاریخــی و جغرافیایــی ادوار مختلــف
دوران اســامی ،و از طــرف دیگــر بررســی نقش ـههای امــروزی در مقیاسهــای مختلــف و
فهــم ریختشناســی زمیــن در محــدودهی مــورد مطالعــه ،تــاش کــرده تــا دلیــل تناقــض
منابــع مکتــوب در رابطــه بــا ادارهی شــهربابک و رودان توســط هــر یــک از ایــاالت فــارس
و کرمــان را بررســی کنــد و تــا حــد امــکان موقعیــت شــهرهای گمشــدهی ایــن محــدوده
را بــا دقــت بیشــتری از آنچــه تاکنــون گفتــه شــده آشــکار کنــد .بــه اینترتیــب مشــخص
گردیــد ،گرچــه ارتفاعــات ایــن محــدوده بهعنــوان مانعــی طبیعــی مــرز دو ایالــت را در قبــل از
اســام مشــخص میکــرده اســت ،امــا در دوران اســامی و قبــل از روی کار آمــدن حکومــت
یکپارچــهی صفویــه ،محــدودهی مــورد مطالعــه بهعنــوان منطقــهی مــرزی میــان دو
ایالــت فــارس و کرمــان صحنـهی منازعــه و کشــمکش طرفهــای قــدرت بــوده و بــا قــدرت
یافتــن هــر طــرف تغییــر در مرزبنــدی ممکــن میشــده اســت .عالوهبــر ایــن عبــور یکــی از
مســیرهای س ـهگانه میــان فــارس و کرمــان از ایــن محــدوده ،اهمیــت اســتراتژیک منطقــه
را دوچنــدان کــرد و باعــث گردیــد در منابــع مکتــوب تمامــی دوران اســامی اطالعــات
قابلقبولــی از مناطــق مســکونی ایــن مســیر در دســت باشــد.
کلیــدواژگان :شــهربابک ،رودان (رفســنجان) ،کرمــان ،فــارس ،مرزبنــدی ایــاالت،
راههــای ارتباطــی.

 .Iاســتادیار گــروه باستانشناســی دانشــگاه هنــر
اصفهــان.
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مقدمه

«شــهربابک» در منابــع تاریخــی بهصــورت «شــهر» یــا «رســتاق» ،و «رودان» بــه شــکل «شــهر»
یــا «ناحیــه» نامبــرده شــدهاند و در محــدودهی هــر دو محــل نــام شــهرهای دیگــری دیــده
میشــود کــه نشــان از اهمیــت منطقـهی مــورد مطالعــه دارد .بررســی منابع مکتــوب دورههای
مختلــف اســامی تفاوتهایــی در انتســاب هــر یــک از دو محــدودهی شــهربابک و رودان بــه
واحــد اداری بزرگتــر از خــود ،یعنــی «فــارس» و «کرمــان» نشــان میدهــد کــه دلیــل آن تاکنــون
بررســی نشــده اســت .تناقضــات مذکــور زمینـهی اصلــی نوشــتن مقالـهی کنونــی بــوده و تــاش
شــده پاســخ مناســبی بــرای آن بهدســت آورد .عمــدهی شــهرهای ایــن محــدوده در شــمار
شــهرهای گمشــده محســوب میشــوند کــه دلیــل آن نیــز تاکنــون بررســی نشــده و در نوشــتهی
اخیــر ســعی شــد ،عالوهبــر پرداختــن بــه آن ،موقعیــت و یــا محــدودهی هــر شــهر در حــد امــکان
شناســایی شــود و نظــرات پیشــین مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد .شــاخصهی دیگــری کــه در خــال
بررســی منابــع دیــده میشــود یــاد شــدن از شــهرهای محــدودهی مــورد مطالعــه در راههــای
ارتباطــی میــان فــارس ،کرمــان و اصفهــان اســت کــه باعــث رونــق و در عینحــال ،در دورههای
ناامنــی ،تخریــب و جابهجایــی شــهرها شــده اســت و بررســی آن کمــک قابلتوجهــی بــه فهــم
جغرافیــای تاریخــی محــدودهی مــورد مطالعــه و پاســخ بــه ســؤاالت فــوق خواهــد داشــت.

پیشینهی پژوهش

مطالعــات در رابطــه بــا شــهربابک و رفســنجان بهصــورت جداگانــه انجــام گرفتــه اســت و
تاکنــون ارتبــاط میــان ایــن دو محــدوده بــا یکدیگــر دیــده نشــده اســت .کتــاب شــهربابک
ســرزمین فیــروزه اوضــاع شــهربابک را در دورههــای مختلــف تاریخــی ،بهویــژه دورهی
قاجــار بررســی کــرده و کتــاب تاریــخ رفســنجان نیــز بههمیــن صــورت البتــه بســیار ســطحی
بــه موضــوع پرداختــه اســت (حســینی1382 ،؛ عبدالهینیــا .)1384 ،کتــاب مهــم شــهرهای
گمشــده :پژوهشــی در جغرافیــای تاریخــی رفســنجان نیــز گرچــه نویســنده در زمینــهی
تاریــخ و باستانشناســی تخصــص نداشــته ،امــا بهواســطهی شــناخت منطقــه از منابــع
قابلتوجــه ،یکــی از منابــع قابلتوجــه بهشــمار میآیــد (بهرامــی .)1371 ،در شــمار منابــع
دســتدوم غیــر فارســی کتــاب جغرافیــای تاریخــی ســرزمینهای خالفــت شــرقی تألیــف
 1905م1322 / .هــ.ق .و جغرافیــای تاریخــی فــارس تألیــف  1896م 1313 / .هــ.ق .بــا
وجــود تاریــخ تألیــف همچنــان در شــمار منابــع ارزشــمند بــرای شــناخت جغرافیــای تاریخــی
ایــران و محــدودهی مــورد مطالعه هســتند (لســترنج1337 ،؛ شــوارتس .)1372 ،مجموعهی
اطلسهــای تاریخــی ایــران کــه منابــع نقش ـههایی از قــرن  15تــا  20م 9 / .تــا  14ه ـ.ق .را
در خــود دارد ،بــرای شــناخت منطقــه و راههــای ارتباطــی بســیار اهمیــت دارد (;Alai, 2005
 .)Alai, 2010متأســفانه مطالعــات میدانــی باستانشناســی اندکــی بــا هــدف شــناخت
شــهرهای گمشــده در ایــن منطقــه صــورت گرفتــه و تنهــا میتــوان بــه گــزارش گمانهزنــی و
کاوش شــهر انــاس رفســنجان اشــاره کــرد کــه در یــک فصــل بهصــورت محــدود در رفســنجان
صــورت گرفــت (ناصــری .)1386 ،بــه اینترتیــب در مقالـهی حاضــر بــا بررســی اســناد متنــوع
مرتبــط بــا جغرافیــای اداری و تاریخــی تــاش شــده تــا در مرحل ـهی نخســت دالیــل انتقــال
ادارهی شــهربابک و رفســنجان بــه هــر یــک از ایــاالت معلوم گردد و مرز شــمالی میــان دو ایالت
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فــارس و کرمــان در دورههــای مختلف اســامی روشــن شــود؛ همچنین محــدودهی «ناحیهی
رودان» و «رســتاق شــهربابک» و دیگــر شــهرهای گمشــدهی ایــن محــدوده بــا کمــک منابــع
تاریخــی و جغرافیــای تاریخــی و مســیرهای ارتباطــی ذکــر شــده در متــون ،نقشـههای تاریخــی
و امــروزی مشــخص و دلیــل حــوادث مختلــف تاریخــی ارزیابــی شــود.

بررسی اجمالی

از دالیــل اصلــی نامبــردن شــهربابک بهعنــوان شــهر و رســتاق و رودان (رفســنجان) بهعنــوان
شــهر و ناحیــه در نوشــتههای تاریخــی و جغرافیایــی دوران اســامی موقعیــت و جایــگاه آنهــا
در میــان دو ایالــت فــارس و کرمــان بهعنــوان ســرحد شــمالی ایــن ایــاالت اســت .این موضــوع از
زمــان ورود اعــراب بــه ایــران ،بهویــژه در دورهی حكومــت صفاریــان تــا قبــل از روی كار آمــدن
شــاه اســماعیل صفــوی و شــکلگیری حکومــت ملــی در جغرافیــای ایــران در منابــع مکتــوب
دیــده میشــود (طالــع .2)1-7 :1387 ،قبــل از دورهی صفویــه ادارهی هــر دو محــدوده مــورد
مطالعـهی بیــن ایــاالت فــارس و کرمــان متغیــر بــود ،بــه شــکلی کــه بــا قــدرت یافتــن هــر یــك از
ایــاالت و حکومــت محلــی حاکــم در آن ،مناطــق مذکــور بــه آن ضمیمــه میشــد .ایــن موضــوع
باعــث شــده تــا در اســناد تاریخــی محــدودهی مــورد مطالعــه تناقضاتــی دیــده شــود و برخــی
از نویســندگان براســاس منابــع قدیمــی مطالبــی را راجعبــه رودان و یــا شــهربابک نوشــته
باشــند کــه در زمــان خــود ّ
صحــت نداشــت؛ بــرای مثــال ،ادریســی و یاقــوت بنابــر نوشــتههای
ً
قدیمــی رودان را از ایالــت فــارس دانســتهاند کــه در زمــان آنهــا چنیــن نبــود و نویســنده صرفــا
مطالــب نوشــتههای قدیمــی را بازگــو کــرده و یــا در دورههــای جدیدتــر در متــن جغرافیایــی
بهنــام خاتمــه شــاهد صــادق از دورهی صفویــه شــهربابک بــه غلــط در فــارس گفتــه شــده
اســت (ادریســی51 ،43 :1388 ،؛ یاقــوت77 :3/1995 ،؛ صادقیاصفهانــی3)129 :1377 ،؛
همچنیــن در بســیاری از نقشـههای تهیــه شــده توســط اروپاییــان مربــوط بــه اواخر قــرن  17م.
تــا اواســط قــرن  19م .رودان بــه اشــتباه بخشــی از ایالــت فــارس دانســته شــده و در نقشـههای
نیمـهی اول قــرن  19م .شــهربابک در ایــن ایالــت جــای گرفتــه اســت ،دورانــی کــه از تعلــق هــر
دو محــدوده بــه ایالــت کرمــان اطمینــان داریــم (در رابطــه بــا رودان ر .ک .بــهAlai, 2005: :
61, 86, 101,102, 118-121, 152, 154, 182, 189, 191, 192, 201, 202؛ و در رابطــه
بــا شــهر بابــک ر .ک .بــه.)Alai, 2005: 204, 205, 208 :
دلیــل دیگــر اهمیــت شــهربابک و رودان (رفســنجان) مربــوط بــه وضعیــت رشــتهکوه
زاگــرس بــود کــه بــا جهــت شــمالغرب بــه جنوبشــرق در میــان دو ایالــت قــرار داشــت و مانعــی
طبیعــی میــان دو قســمت بــه حســاب میآمــد (نقشــه  .)1رشــتهکوه در حوالــی شــهربابک،
خاتونآبــاد و رفســنجان از ارتفــاع کمتــری برخــوردار میشــود و در دهســتان پاقلعــه بــه کمترین
مقــدار خــود میرســد .ایــن موضــوع کــه بــه ســادگی در نقش ـهی توپوگرافیــک قابلشناســایی
اســت نشــان میدهــد کــه امــکان یــك گــذرگاه طبیعــی و عبــور و مــرور راحتتــر تنهــا از ایــن
حوالــی فراهــم میآمــده اســت (نقشــه ( ،)1نقشـههای  1/25000ســازمان نقشـهبرداری كشــور
برگههــای شــمارهی  I NW 7050 ،I NE7050 ،II SW7050 ،II SE7050و نقشــههای
 1/250000ســازمان جغرافیــای نیروهــای مســلح برگههــای شــمارهی NH 40-5 ،NH 40-6
 ،NH 40-9و  .)NH 40-10بنابــر متــون دوران اســامی و ســفرنامههای اروپاییــان ،یکــی
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نقشــه  .1جغرافیــای محــدودهی مــورد مطالعــه
(نگارنــده.)1397 ،

از مســیرهای س ـهگانه میــان دو ایالــت بــزرگ ایــران ،یعنــی فــارس و كرمــان از ایــن محــدوده
عبــور میکــرده کــه در مقال ـهی اخیــر بــه آن پرداختــه شــده اســت .وجــود رشــتهکوه مذکــور و
محدودیــت طبیعــی عبــور و مــرور نشــان از آن دارد کــه در دوران قبــل از اســام و دورههــای
قدیمیتــر ایــن بخــش قابلیــت اســتفاده بــرای رفــت و آمــد را داشــته و ســابقهای بیــش از دوران
اســامی بــرای آن قابلتصــور اســت.

رستاق و شهر شهربابک

آنچــه از متــون دوران اســامی ،بهویــژه متــون جغرافیایــی در ارتبــاط بــا شــهربابك میتــوان
بــدان پیبــرد اینكــه شــهربابك یكــی از منــازل بیــن راهــی دو ایالــت فــارس و كرمــان بــوده و
ایــن عامــل از مهمتریــن عوامــل رونــق و ذكــر آن در متــون جغرافیایــی دوران اســامی اســت.4
مســیری كه از شــهر اصطخر یا شــهر شــیراز ،مراکز قدیم و جدید ایالت فارس ،تا شــهر ســیرجان
یــا شــهر بردســیر ،مراكــز قدیــم و جدیــد ایالــت كرمــان ،ادامــه داشــت .شــهربابک در دوران
اســامی و تــا قبــل از حملـهی مغــول از جملــه رســتاقها و شــهرهای ایالــت اصطخــر -یکــی از
پنــج خــورهی فــارس -بهشــمار میآمــده اســت (بــرای نمونــه ر .ک .بــه :ابنخردادبــه:1889 ،
48؛ اصطخــری102 :1927 ،؛ ابنحوقــل .)237 :1992 ،در قبــل از اســام بــا توجــه بــه اســناد
مربــوط بــه ناحیــهی رودان از دورهی ساســانی کــه بخشــی از خــورهی اصطخــر بهحســاب
میآمــده ،بهطــور حتــم شــهربابک نیــز از خــورهی اصطخــر بــوده اســت (در ادامــه) .عالوهبــر

شهربابک و رودان حدفاصل مرز شمالی ایاالت فارس و...

اینکــه تقســیمات اداری خورههــای فــارس تــا قبــل از دورهی مغــول تغییــرات زیــادی بــه خــود
ندیدهانــد و ایــن نیــز میتوانــد نشــان از انتســاب شــهربابک بــه خــورهی اصطخــر در قبــل از
اســام باشــد (لســترنج .)267 :1337 ،بعــد از حمل ـهی مغــول و تغییــر در تقســیمبندیهای
اداری ،شــهربابك از شــهرهای كرمــان بهحســاب آمــد کــه دلیــل آنرا بایســتی در روابــط میــان
اتابــکان فــارس و قراختاییــان کرمــان از خراجگــذاران مغــول جســتجو کــرد .شــایان ذكــر اســت،
گرچــه در ایــن دوران در شــکل کلــی شــهربابک در زمــرهی مناطــق کرمــان بــوده ،امــا شــواهدی
نیــز از تســلط حاکمــان فــارس بــر ایــن منطقــه وجــود دارد .بهخصــوص در دورهی آلمظفــر و
تیمــوری كــه مدعیــان بســیاری بــرای حكمرانــی وجــود داشــت (وزیــری.)178-263 :1340 ،
نزدیكــی بیشــتر شــهربابك بــه فــارس در مقایســه بــا رودان باعــث شــده اســت تــا در بیشــتر
متــون ،ایــن منطقــه در شــمار مناطــق ایالــت فــارس ،خــورهی اصطخــر ،بهحســاب آیــد.
موضوعــی کــه بهوضــوح در رســالهی دهــات كرمــان تألیــف بیــن ســالهای  1291تــا 1293
هـ.ق .دیــده میشــود و در آن از دهســتان پاقلعــه ،بعــد از شــهربابک بهطــرف رودان ،بهعنــوان
ســرحد نامبرده اســت (وزیری( ،)421 :1376 ،نقشــه  .)1گرچه در دورهی قاجار این موضوع
ّ
صحــت نداشــته و شــهربابک و رودان (رفســنجان) از ایالــت کرمــان بهحســاب میآمدهانــد،
امــا میتــوان گفــت مؤلــف همچنــان بنابــر نوشــتههای قدیمــی محــدودهی کــوه زاگــرس را
بهعنــوان مــرز طبیعــی بیــن دو ایالــت فــارس و کرمــان مشــخص و از واژهی «ســرحد» اســتفاده
کــرده اســت.
موضــوع قابلتوجهــی کــه در رابطــه بــا شــهر بابــک در متــون جغرافیایــی قبــل از دورهی
مغــول اســتنباط میشــود اینکــه نــام شــهربابک عالوهبــر خــود شــهر بــرای منطقــه وســیعتر
یعنــی رســتاق شــهربابک نیــز اســتفاده شــده اســت .در قبــل از دورهی دیلمــی ابنخردادبــه تنهــا
از شــهربابک بهعنــوان منــزل بیــن ایــاالت فــارس و کرمــان در شــمار مناطــق فــارس نامبــرده
اســت (ابنخردادبــه .)48 :1889 ،در دورهی دیلمیــان و در نیمـهی اول قــرن چهــارم هجــری
قمــری اهمیــت ایــن محل بیشــتر شــده و اصطخــری و ابنحوقــل بدون هیچ توضیحی رســتاق
و شــهر شــهربابك را در شــمار نواحــی اصطخــر آوردهانــد (اصطخــری102 :1927 ،؛ ابنحوقــل،
237 :1992؛ اصطخــری98 :1347 ،؛ اصطخــری .)92 :1373 ،در هیــچ کــدام از دو متــن
مذکــور اشــارهای بهوجــود و یــا عــدم وجــود منبــر در شــهربابک نشــده اســت ،امــا از آنجاییکــه
ابنحوقــل در شــرح نقش ـهی خــود تنهــا شــهرهای منبــردار را نوشــته و موقعیــت شــهربابک را
نشــانداده میتــوان گفــت شــهربابک از شــهرهای دارای منبــر در خــورهی اصطخــر بــوده اســت
(ابنحوقــل .)235 :1992 ،در نیمــهی دوم قــرن چهــارم هجــری قمــری مؤلــف ناشــناس
حدودالعالــم شــهربابک را در شــمار مناطــق سردســیر خــورهی اصطخــر آورده اســت و مقدســی در
کتــاب احسنالتقاســیم فقــط بهنــام شــهربابك در خــورهی اصطخــر اشــاره دارد (بینــا:1340 ،
 ،135مقدســی .)424 ،52 :1906 ،درنهایــت در ده ـهی نخســت قــرن ششــم هجــری قمــری
برابــر بــا اواخــر دورهی ســلجوقی ابنبلخــی تنهــا در ذكــر راه رودان از شــهربابك بــدون هیــچ
توصیفــی بهعنــوان یکــی از منــازل خــورهی اصطخــر نــام میبــرد (ابنبلخــی .)161 :1384 ،بــه
اینترتیــب شــهربابک هماننــد دورهی ابنخردادبــه تنهــا بهعنــوان یکــی از ایســتگاههای مســیر
فارس-کرمــان نامبــرده شــده کــه ایــن افــول را بایســتی در حمل ـهی غزهــا بــه ایالــت کرمــان و
ضعــف حکومــت ســاجقه در ایالــت فارس دنبال کرد (ناصرالدین منشــی کرمانــی.)18 :1362 ،
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شــهر قابــل ذکــر دیگــر در ایــن محــل بهنــام «دهشــتران» یــا «قریهالجمــال» بــوده کــه امــروزه
«خاتونآبــاد» نامیــده میشــود و بهعنــوان یکــی از منــازل میــان دو ایالــت فــارس و کرمــان
گفتــه شــده اســت (ر.ک .بــه :راههــای ارتباطــی) .تنهــا در نوشــتهی مقدســی توصیــف شــهر
در شــمار شــهرهای کوچــک از خــورهی اصطخــر و قبــل از رودان آمــده اســت و بیــان مســجد
جامــع بــا منــار بلنــد و بــازار شــهر از اهمیــت بیشــتر شــهر نســبت بــه شــهربابک در ایــن دوره
داللت دارد (مقدســی .)457 ،437 :1906 ،توصیف مقدســی نشــان از آن دارد که دهشــتران
(خاتونآبــاد) در ایــن دوره مســتقل از شــهربابک بــوده و محــدودهی رســتاق شــهربابک بــه
دهشــتران نمیرســیده کــه خــود در فهــم وســعت رســتاق در ســمت شــرق در زمــان مقدســی
راهگشــا اســت؛ اگرچــه عنــوان ده در نــام دهشــتران میتوانــد نشــان از ایــن باشــد کــه در نیمـهی
دوم قــرن چهــارم هجــری قمــری دهشــتران کارکــرد جدیــدی بهعنــوان شــهر پیــدا کــرد و
ســاختارهای شــهر اســامی ،یعنــی جامــع و بــازار در آن ســاخته شــد.5
قدیمیتریــن مــدرک از انتســاب دهشــتران بــه شــهربابک مربــوط بــه اواخــر دورهی
ســاجقهی کرمــان و مالقــات دو امیــر در «منــزل قریــهی شــتران شــهربابک» اســت ،کــه
بهواســطهی افــول ســاجقه و بهتبــع آن مراکــز ایــن محــدوده ،تغییراتــی در جغرافیــای
اداری صــورت گرفتــه اســت (محمــد بــن ابراهیــم .)109 :1343 ،در قبــل از ایــن دوره در بیــان
مســافات میــان دو ایالــت فــارس و کرمــان و حدفاصــل شــهربابک و رودان نــام جایــی بهنــام
«قصرالنعمــان» یــا «كاخنعمــان» دیــده میشــود کــه بــا مســافت دهشــتران همخوانــی دارد و
میتــوان ایــن نامجــای را نــام قدیمــی دهشــتران و یــا محلــی در نزدیکــی آن نامیــد .شــوراتس
محــل قصرالنعمــان را بهطــور كلــی در جنــوب كــوه پاقلعــهی نوشــته کــه خاتونآبــاد را نیــز
شــامل میشــود (شــوراتس .)244 :1372 ،امــا شــاهد مهــم کــه بــه تأییــد ایــن مکانیابــی
کمــک میکنــد ،وجــود محوطـهای بهنــام «قصرنعــم» یــا «والیالنعــم» در خاتونآبــاد بــوده کــه
بــا مــکان قدیمــی ذکــر شــده در متــون جغرافیایــی انطبــاق دارد (مهــدوی.)8 :1327 ،
اولیــن اثــر جغرافیایــی كــه در آن شــهربابك از شــمار شــهرهای كرمــان بهشــمار آمــده از
حمــداهلل مســتوفی و مربــوط بــه ســال  740هــ.ق .بــوده کــه در توصیــف ایالــت کرمــان از
شــهربابک نامبــرده اســت (مســتوفی .)141 :1362 ،در قبــل از ایــن دوره نیــز بنابــر کتــاب
ســمط العلــی للحضــره العلیــا تألیــف میانـهی  715تــا  720هـ.ق .شــهربابک از مناطــق کرمــان
محســوب شــده اســت (ناصرالدیــن منشــی کرمانــی .)27 :1362 ،شــهربابك در دورهی
آلمظفــر بــا توجــه بــه محتــوای متــون مرتبــط بــا ایــن دوران از نواحــی كرمــان و نقطـهی مرزی
میــان دو ایالــت كرمــان و فــارس بــوده اســت؛ دورانــی کــه محــدودهی میــان شــیراز و كرمــان و
یــزد صحن ـهی جدالهــای همیشــگی میــان مدعیــان قــدرت بــود (کتبــی65 ،46 :1335 ،؛
حافظابــرو .)149 :3/1375 ،بــرای نمونــه بــه اســتناد کتــاب تاریــخ کرمــان از ســال  741ه.ق.
تــا حمل ـهی تیمــور بــه فــارس و كرمــان در ســال  795هـ.ق ،.بیــش از ده مرتبــه از كرمــان بــه
فــارس و یــا بالعكــس لشكركشــی شــده اســت کــه نشــان از اهمیــت اســتراتژیک ایــن منطقــه،
ارتفاعــات و راههــای ارتباطــی آنهــا دارد (وزیــری.)178-234 :1340 ،
بــا بررســی منابــع دورهی تیمــوری و وقایــع ســاالنه در محــدودهی شــهربابک و رفســنجان
مشــخص میشــود ،هماننــد دوران قبــل ،ایــن محــدوده صحنـهی منازعــات بــوده و اینبــار
نــوادگان تیمــور ،هــر كــدام حكومــت بــر ایــن مناطــق را حــق خود میدانســت .شــهربابك در این
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دوره در شــمار شــهرهای كرمــان بــود؛ بهعنــوان مثــال ،در واقعـهی مبــارزهی ســلطان اویــس،
حاكــم كرمــان بــا امیــرزاده پیرمحمــد ،ســلطان اویــس موفــق میشــود شــهربابك را كــه توســط
پیرمحمــد تصــرف شــده بــود بازگردانــد (حافــظ ابــرو .)204 :3/1375 ،در دورهی صفویــه بنابر
متــن جغرافیایــی مختصــر مفیــد تألیــف  1091ه ـ.ق .و یــا محتــوای کتــاب جامــع مفیــدی
تألیــف  1082تــا  1090هـ.ق .و مجمــع التواریــخ تألیــف  1207هـ.ق .شــهربابك در شــمار مناطق
کرمــان بهحســاب آمــده اســت (مســتوفی ،بیتــا829 :؛ مســتوفی333 :1390 ،؛ مرعشــی
صفــوی .)68 :1362 ،در دورهی قاجــار همچنــان شــهربابک در شــمار قصب ـهای از قضبــات
كرمــان و یــا یکــی از بلــوکات غربــی کرمــان وصــف شــده ،امــا در اواخــر ایــن دوره تــا ســال 1377
هـــ.ق ،.یعنــی کمتــر از یــک قــرن بــرای دورهی کوتاهــی شــهربابک در شــمار بخشهــای یــزد
محســوب شــد (وزیری272-279 :1376 ،؛ شــیروانی527 :1339 ،؛ پاتینجر268 :1348 ،؛
حســینی.)238 ،163 :1382 ،

ناحیه و شهرهای رودان (رفسنجان)

رودان در نوشــتههای جغرافیایــی قــرن چهــارم هجــری قمــری هماننــد نیریــز و یــا یــزد بــا عنــوان
یکــی از نواحــی اصطخــر توصیــف شــده اســت (اصطخــری100 :1927 ،؛ ابنحوقــل:1992 ،
237؛ مقدســی .)421 :1906 ،چنانچــه از فحــوای متــون جغرافیایــی اســتنباط میشــود،
بــرای واژهی «ناحیــه» دو معنــای خــاص و عــام میتــوان در نظــر گرفــت؛ در معنــای عــام شــامل
«محــدودهای جغرافیایــی» ،و در معنــای خــاص« واحد جغرافیایی» که وســعتی بیش از رســتاق
و کمتــر از خــوره را دربــر میگرفــت و چندیــن شــهر در آن وجــود داشــت .همانطــور کــه اصطخری
عالوهبــر ناحی ـهی رودان و یــا یــزد بــه معنــای خــاص از ناحی ـهی اصفهــان و کرمــان در معنــای
عــام نامبــرده و یــا مقدســی ،در معنــای خــاص ،ایالــت فــارس را بــه پنــج خــوره و ســه ناحیــه
تقســیم کرده اســت (اصطخری125 ،100 ،1927 ،؛ مقدســی .)421 :1906 ،از ناحیهی رودان و
مهمتریــن شــهر آنکــه رودان نــام داشــت در كتــب جغرافیایــی بهمراتــب بــا دقــت و ذكــر جزییــات
بیشــتری توصیف شــده و بیان شــهرهای تابع ،مســاجد جامع ،معادن ،حمامهاِ ،ح َر ِف متعدد،
مذهــب ،نــام دروازههــای شــهر و وســعت ناحیــه ،نشــاندهندهی اهمیــت بیشــتر آن نســبت بــه
رســتاق و شــهر شــهربابك اســت (مقدســی438 :1906 ،؛ ادریســی52 :1388 ،؛ یاقوت :3/1395
77؛ حمیــری .)72 :1984 ،موقعیــت رودان در میــان ایــاالت فــارس ،کرمــان ،خــورهی اصفهان
و مســیر ارتباطــی رودان بــه هــر ســه ایالــت عامــل اصلی اهمیــت این ناحیــه در دوران اســامی بود
(مقدســی438 ،388 :1906 ،؛ ادریســی52 :1388 ،؛ یاقــوت( ،)77 :3/1395 ،نقشــه  1و .)2
حاكمیت رودان همانند شــهربابک در دســت دو ایالت فارس و كرمان بود ،اما برخالف رســتاق
شــهربابك ،بهواســطهی نزدیكــی رودان بــا كرمــان و بهدلیــل قــرار گرفتــن در شــرق رشــتهكوه
زاگــرس ،بیشــتر دوران اســامی تحتحاكمیــت كرمــان بــوده اســت (نقشــه .)1
قدیمیتریــن نوشــته در ارتبــاط بــا نــام رودان ُ
اثرمهــری بــه زبــان پهلــوی اســت کــه بــا توجه
بــه ویژگیهــا و شــباهت بــا دیگــر نمونههــا دو نتیج ـهی ارزشــمند از آن اســتنباط میشــود.6
نخســت اینکــه اثــر مذکــور مربــوط بــه زمــان ساســانی و پادشــاهی بهــرام چهــارم بــوده،
دیگــر اینکــه رودان در دورهی ساســانی در شــمار مناطــق فــارس بهحســاب میآمــده اســت
( .)Gyselen, 1989: 58; Yamauchi, 1993:52; Miri, 2007: 116در نوشــتههای
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جغرافیایــی قبــل از قــرن چهــارم از قبیــل اعالقالنفیســه ابنرســته ،المســالک الممالــک
ابنخردادبــه و کتــاب الخــراج قدامــه ،نامــی از رودان دیــده نمیشــود و تنهــا ابنفقیــه در
البــدان مربــوط بــه اواخــر قــرن ســوم از محلــی بهنــام «المیــان روذان» در شــمار مناطــق اصطخر
نامبــرده اســت کــه در دیگــر نوشــتههای جغرافیایــی دیــده نشــد و میتوانــد ترکیــب نامجــای
دیگــری بــا رودان و یــا محلــی بهغیــر از رودان مــورد بحــث باشــد (ابنفقیــه.)410 :1416 ،
از قــرن چهــارم هجــری قمــری ذکــر نــام رودان و توصیــف آن در نوشــتههای جغرافیایــی
شــروع میشــود کــه دلیــل اصلــی آن مربــوط بــه تغییــر مرکــز کرمــان از شــهر ســیرجان بــه شــهر
بردســیر ،شــهر كرمــان امــروزی ،در قــرن چهــارم هجــری قمــری اســت (وزیــری62 :1340 ،؛
لســترنج .)322-327 :1337 ،در ایــن دوران بهواســطهی نزدیکــی بیشــتر رودان بــا مرکــز
جدیــد ایالــت کرمــان مســیر ارتباطــی فــارس و کرمــان ،ناحی ـهی رودان و نقــاط جمعیتــی آن
اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرد و تــا قــرن ششــم هـ.ق .جغرافیدانــان دوران اســامی توضیحــات
ارزشــمندی از آن بهجــای گذاشــتهاند .نظــر بــه ُ
اثرمهــر بهدســت آمــده مربــوط بــه دورهی
ساســانی و بیــان اســامی عمــده دروازههــای شــهر کــه ریشـ ه در واژگان ساســانی دارنــد ،میتــوان
گفــت ناحیــه و شــهر رودان در قبــل از اســام نیــز از جایــگاه باالیــی برخــوردار بــود و بــاز در قــرن
چهــارم هجــری قمــری اهمیــت خــود را بــاز یافــت .اهمیتــی کــه تــا زمــان حملـهی غــز بــه آن،
اواخــر قــرن ششــم هجــری قمــری ،ادامــه داشــت و در ایــن دوران ناحی ـهی رودان بهعنــوان
یكــی از مناطــق بــزرگ و معــروف فــارس و یــا كرمــان نقــش اســتراتژیك خــود را ایفــا كــرد
(ناصرالدیــن منشــی کرمانــی18 :1362 ،؛ حافــظ ابــرو35 :3/1375 ،؛ محمــد بــن ابراهیــم،
.)126-146 :1343
در نیمـهی اول قــرن چهــارم هجــری قمــری ابواســحق ابراهیــم اصطخــری (متوفــی 346
هـ.ق ).و ابنحوقــل كــه ســفر خــود را در ســال  331هـ.ق .از بغــداد آغــاز كــرده اســت ،نــام رودان و
برخــی از ویژگیهــای آن را آوردهانــد .در هــر دو متــن گفتــه شــده کــه رودان بــه طول  60فرســنگ،
از بزرگترین نواحی خورهی اصطخر ،در گذشــه بخشــی از كرمان بوده و اکنون در شــمار ایاالت
فــارس اســت و شــهر رودان را بــا ابرقــو قابلمقایســه دانســتهاند (اصطخــری126 ،102 :1927 ،؛
ابنحوقــل .7)237 :1992 ،در نیم ـهی دوم قــرن چهــارم هجــری قمــری در دو متــن فارســی
اشــکال العالــم منســوب بــه جیحانــی و حــدود العالم من المشــرق الی المغــرب از مؤلف ناشــناس
بــه اختصــار نــام رودان از شــهرهای سردســیر خــورهی اصطخــر در مــرز فــارس و منــزل كاروانســرا
نامبرده شــده اســت (جیحانی110 :1368 ،؛ ناشــناس .)405 :1340 ،اما مقدســی مؤلف احســن
التقاســیم در ســال  375هـ.ق .رودان را همچــون نیریــز یکــی از نواحــی ایالــت فــارس گفتــه و
مفصلتریــن توصیــف از شــهر رودان را در اختیــار قــرار داده اســت (مقدســی.)438 :1906 ،
با روی كار آمدن ســاجقهی كرمان در ســال  433ه.ق .و ســلطنت ملك قاورد ســلجوقی
ایالــت كرمــان قــدرت زیــادی پیــدا كــرد و حتــی قــاورد موفــق شــد در ســال  455هـ.ق .شــیراز را
تســخیر كنــد (وزیــری .)80 :1340 ،قــدرت زیــاد قــاورد موجبــات نگرانــی آلبارســان را فراهــم
آورد ،باعــث لشكركشــی او بــه ایــن نواحــی شــد؛ بــه اینترتیــب در مرزبندی جدیدی که توســط
آلبارســان صــورت گرفــت «از بهــر خاطــر قــاورد»رودان از ایــاالت فــارس جــدا و بخشــی از ایالت
کرمــان کردیــد (ابنبلخــی121 :1384 ،؛ حافــظ ابــرو .)106 :2/1375 ،از طــرف دیگــر در ایــن
دوران ایالــت فــارس در دســت دیلمیــان بــود کــه بهدلیــل ضعــف آنــان در نهایــت در ســال 448
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هـ.ق .ســقوط کــرد (حســینی فســایی .8)131 :1376 ،در نتیجــه ،قــدرت ســاجقهی کرمــان
و ضعــف آلبویــه منجــر بــه تغییــرات بهوجــود آمــده در مرزبنــدی ایــن دو ایالــت و واگــذاری
رودان بــه ایالــت كرمــان گردیــد کــه بــه شــکل کلــی در دورههــای بعــد تــا بــه امــروز ادامــه یافــت.
بعــد از «غربــال کــردن» رودان توســط لشــکر غــز همانطورکــه منشــی کرمانــی نوشــته اســت
دیگــر نامــی از آن در نوشــتههای جغرافیایــی همچــون نزههالقلــوب و مختصــر مفیــد دیــده
نمیشــود (ناصرالدیــن منشــی کرمانــی ،)18 :1362 ،امــا در متــون تاریخــی از قــرن نهــم
هجــری قمــری ایــن نــام در کنــار نــام رفســنجان اســتفاده شــد .بــرای نمونــه حافــظ ابــرو در
جغرافیــای خــود کــه در ســال  817هـ.ق .تألیــف شــده از ادارهی «بلــوک رفســنجان و رودان»
توســط نماینــدهی مــادر شــاه شــجاع در اواخــر قــرن هشــتم هجــری قمــری خبــر دارد و یــا در
منتخــب التواریــخ معینــی تألیــف  816هـ.ق .در حــوادث مربــوط بــه اواخــر دورهی ایلخانــی و
تاریــخ آلمظفــر تألیــف  823هـ.ق .در حــوادث مربــوط به شــاه شــجاع از «رفســنجان و رودان»
و یــا «رودان رفســنجان» نامبــرده شــده اســت (حافــظ ابــرو163 :3/1375 ،؛ نطنــزی:1383 ،
147؛ کتبــی .)64 :1335 ،گرچــه دلیــل ایــن نامگــذاری بــر منطقــهی مشــخص نیســت،
امــا قدیمیتریــن متنــی کــه بــه ایــن نــام اشــاره دارد كتــاب مجمــع االنســاب اثــر محمــد علــی
بــن محمــد شــبانگارهای اســت كــه در ذیــل آن ،تألیــف ســال  783ه ـ.ق ،.نــام رفســنجان
بهصــورت «روســنجان» آمــده و خبــر از اقامــت دو امیــر مغــول در «رودان و روســنجان» بــه ســال
 744ه.ق .داده اســت (شــبانگارهای312 :1363 ،؛ دانشــیار .)1394 ،بهتدریج نام رودان از
نوشــتههای تاریخــی حــذف و نــام رفســنجان جایگزیــن آن گردیــد؛ در بررســی صــورت گرفتــه
مشــخص شــد در قــرن دهــم هجــری قمــری تنهــا مؤلــف مــزارات کرمــان ،تألیــف  925هـ.ق،.
در چنــد مــورد از عارفــان رودان یــاد میکنــد (محرابــی كرمانــی .)175-181 :1330 ،عالوهبــر
آن نــام رودان در نقشـههایی کــه توســط اروپاییــان از ایــران در اواخــر قــرن  17م11 / .هـ.ق .تــا
اواســط قــرن  19م 13 / .هـ.ق .تهیــه شــد نیــز دیــده میشــود؛ بهصورتیکــه محــدودهی شــهر
رودان بــا اطالعــات ذکــر شــده از آن همخوانــی دارد ،امــا بهنظــر میرســد مشــکل در ترســیم
خطــوط مــرزی بیــن دو ایالــت بــوده و بــه اشــتباه رودان در ایالــت فارس نشــان داده شــده اســت
و همانطــور کــه گفتــه شــد دلیــل آنرا بایــد نســخهبرداری نقش ـههای جدیــد از نمونههــای
پیشــین و ترســیم خطــوط مــرز براســاس اطالعــات قدیمــی دانســت (Alai, 2005: 61, 86,
.)101,102, 104, 118-121, 152, 154, 182, 189, 191, 192, 201, 202
از مــوادی کــه بــرای فهــم بهتــر ویژگیهــا و مکانیابــی ناحیــهی رودان راهگشــا بــوده،
ً
پیبــردن بهمعنــای واژهی رودان اســت« .رودان» در لغتنامههــا عمدتــا بهصــورت جمــع
واژهی «رود» (رودهــا) نوشــته شــده ،امــا بــا توجــه بــه اینكــه در منطقــه هیــچ رود دائمــی و
شــاخصی وجــود نــدارد و محــل آن در زیرحوض ـهی کویــر درانجیــر از حوض ـهی آبریــز فــات
مرکــزی ،یعنــی كــم آبترین حوضهی آبریز ایران واقع شــده اســت ،نمیتــوان پذیرفت که نام
ناحیــه و شــهری بــه اهمیــت رودان براســاس آن انتخــاب شــود؛ امــا میتــوان ایــن نامگــذاری را
بهواســطهی وجــود معــادن فــراوان مــس در منطقــه دانســت که شــاخصهی اصلی رفســنجان
امــروز نیــز اســت .بدینصــورت كــه واژهی «رودان» از واژهی «روی» بهمعنــای «مــس» و «ان»
نســبت بهمعنــای محلــی دارای مــس انتخــاب شــده اســت .بــرای توضیــح بیشــتر بایــد اضافــه
شــود از معانــی واژهی  Raodhitaدر نوشــتههای اوســتا و واژههــای  rōyو  rōyēnدر متــون

197

198

شماره  ،21دوره نهم ،تابستان 1398

پهلــوی «مــس» اســت ()Mackenzie, 1971: 72؛ همچنیــن از فلــز روی در نوشــتههای
دورهی اســامی بــه معنــای «فلــز مــس» نیــز اســتفاده شــده اســت؛ بهعنــوان نمونــه ،ابوریحــان
بیرونــی در كتــاب الجماهــر فــی معرفــه الجواهــر واژهی فارســی «مــس» و «نحــاس» را «روی»
و خواجــه نصیــر طوســی در كتــاب تنســوق نامـهی ایلخانــی از «اســفیدروی» ،ترکیــب «مــس
و قلــع» مینویســد (زاوش276 -277 :1375 ،؛ طوســی .9)228 :1363 ،ارتبــاط زیــاد مــردم
بــا معــادن فلــز باعــث شــده تــا اســتفاده از ایــن نامهــا ماننــد روســتای مســینان و ســرب كــوه در
منطق ـهی مــورد مطالعــه زیــاد دیــده شــود کــه یکــی از قابلیتهــای مهــم منطقــه در گذشــته
و اهمیــت مطالعــات باستانفلزشناســی در آنرا نشــان میدهــد .در یــک بررســی تصادفــی
باستانشــناختی در بخــش کوچکــی از دهســتان پاقلعــه ،در میــان شــهربابک و رفســنجان،
چهــار محوطــه بهنامهــای «گــدار داشــی»«َ ،پدنــو»«َ ،رشــوان» و َ
«هنگــرو» بــا حجــم قابلتوجــه
ســرباره کــه در ایــن منطقــه «ســنگ داش» نامیــده میشــوند ،بهدســت آمــد (نقشــه .)1
بــرای تعییــن موقعیــت ناحیــه و شــهرهای رودان در بیشــترین حــد گســترش آن ،تــاش
شــد تــا بــا اســتفاده از منــازل نامبــرده شــده در مســیرها و نامجایهــای ذکــر شــده در منابــع
جغرافیایــی و تاریخــی ،بتــوان محــدودهی آنرا مشــخص کــرد .براســاس راههــای ارتباطــی
ناحی ـهی رودان در شــرق شــهربابک ،غــرب کرمــان ،شــمال ســیرجان و جنــوب فهــرج قــرار
داشــته اســت (ر.ک .بــه :بخــش  4را ههــای ارتباطــی)( ،نقشــه  1و  .)2در مقیــاس کوچــک،
غربیتریــن نقطــهی آنرا میتــوان در بعــد از دهشــتران و بهصــورت دقیقتــر بــا توجــه بــه
توپوگرافــی منطقــه در حوالــی پاقلعــه دانســت؛ جنوبیتریــن نقطــه نیــز در حوالــی نامجــای
مرجــان کــه بــا پاریــز و یــا حوالــی آن منطبق شــده اســت ،قــرار میگیــرد (مقدســی،437 :1906 ،
457؛ شــوارتس( ،)244 ،241 :1372 ،نقشــه  1و  .)2در ســمت شــمال موقعیــت شــهر انــار
از شــهرهای رودان و فهــرج از مناطــق یــزد کــه همچنــان باقــی هســتند ،کمــک خوبــی در
تشــخیص محــدودهی ناحی ـهی رودان دارد (نقشــه  1و )2؛ عالوهبــر ایــن در برخــی از متــون
تاریخــی و جغرافیایــی از واژهی «انــار ســرحد» نامبــرده شــده کــه معــرف محــدودهی مــرزی
ایالــت کرمــان و فــارس در ایــن بخــش اســت (حافــظ ابــرو324 :2/1375 ،؛ حافــظ ابــرو،
204 ،183 :3/1375؛ ناصرالدیــن منشــی کرمانــی .)59 :1362 ،در ســمت غــرب ،بنابر کتاب
تاریــخ شــاهی و بــا توجــه بــه اینکــه چنــد آبــادی در رودان وقــف ربــاط و مســجد و حمــام در
باغیــن شــدهاند ،میتــوان محــدودهی ربــاط باغیــن را شــروع ناحیـهی رودان در ایــن ســمت
دانســت ،محدودهای که همچنان انتهای شهرســتان کرمان و شــروع شهرســتان رفســنجان
محســوب میشــود (ناشــناس( ،)179 :2535 ،نقشــه  1و  .)2از آبادیهــای موقوفــه در ایــن
متــن میتــوان از دو قری ـهی «کاثویــه» و «رقابــاد» نامبــرد کــه در فرهنــگ آبادیهــای ایــران
بهنــام کاســوئیه و رقآبــاد در کرمــان و رفســنجان معرفــی شــدهاند (فرهنگ جغرافیایــی ایران،
 .)311 ،208 :8/2535روســتای «کاســوئیه» در دهســتان حرجنــد از بخــش مرکــزی کرمــان
بــوده کــه بــا توجــه بــه مختصــات آن ارتبــاط آن بــا «کاثویــه»ی مذکــور در تاریــخ شــاهی نیــاز بــه
بررســی بیشــتری دارد (نقشــه  1و)2؛ امــا روســتای «رقآبــاد» رفســنجان میتوانــد بــا قری ـهی
«رقابــاد» نامبــرده شــده در تاریــخ شــاهی همخوانــی داشــته باشــد و در شــناخت محــدوده
رودان در ســمت شــرق و شمالشــرق راهگشــا باشــد (فرهنــگ جغرافیایــی ایــران:8/2535 ،
.10)208
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َ
رودان عالوهبــر َشــهر رودان ،ســه شــهر «أبــان»،
اصطخــری و ابنحوقــل بــرای ناحی ـ ُهی
َ
َ
َ
َ
«کبــس» و «خبــر» ،و مقدســی ســه شــهر «أنــاس»« ،أذکان» و «أ َبــان» را نامبردهانــد کــه هــر ســه
دارای منبــر بودهانــد (اصطخــری102 :1927 ،؛ ابنحوقــل ،237 :1992 ،مقدســی:1906 ،
 .)437ابــان کــه در هــر دو نوشــته مشــترک اســت ،در دورههــا بعــدی بهصــورت «انــار» نیــز
گفتــه شــده و موقعیــت آن بــا انــار کنونــی منطبــق اســت (لســترنج307 :1337 ،؛ شــوارتس،
( ،)47 :1372نقشــه  1و  .11)2نــام انــار پــس از رودان در مســیر ارتباطــی بیــن رودان ،ناییــن و
اصفهــان مطــرح شــده و مســیر پــس از انــار بــه فهــرج کثــه ،میبــد ،عقــدا و ناییــن ادامــه داشــت
(اصطخــری135 :1927 ،؛ ناشــناس136 ،129 :1340 ،؛ ادریســی.)48 :1388 ،
َ
شــهر کبــس در دیگــر متــون جغرافیایــی ،تنهــا در حــدود العالــم بــه شــکل «کیــس» ،از
شــهرهای سردســیر اصطخــر ،نامبــرده شــده اســت (ناشــناس135 :1340 ،؛ Miri, 2007:
َ
 .)260شــهر خبــر از شــهرهای «کــورهی اصطخــر» توســط ابنخردادبــه و ابنفقیــه نوشــته
َ
شــده و ابنبلخــی از دیهــی بــزرگ بهنــام «خبــرک» در ایــن خــوره نامبــرده اســت .بــا توجــه بــه
تاریــخ تألیــف فارسنامــه ،در صورتیکــه در تغییــرات مــرزی رخ داده در دورهی ســلجوقی
َ
بخشــی از ناحیــهی رودان همچنــان متعلــق بــه فــارس بــوده باشــد ،میتــوان خبــرک را
َ
همــان «خبــر» قــرن چهــارم هجــری قمــری دانســت کــه اهمیــت گذشــته را نداشــته و بهعنــوان
«دیــه» نامبــرده شــده اســت (ابنخردادبــه46 :1889 ،؛ ابنفقیــه410 :1416 ،؛ ابنبلخــی،
َ
 .)123 :1384شــوارتس موقعیــت شــهر را در محلــی نامعلــوم بهنــام «خــور» قــرار داده کــه بنابــر
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نقشــه  .2تخمیــن ناحی ـهی رودان و شــهرهای
ایجــاد شــده در آن بنابــر منابــع تاریخــی و وضعیــت
توپوگرافیــک منطقــه (نگارنــده.)1397 ،
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ُ
مختصــات ارائــه شــده از خــور ،ایــن محــل در شــمالغرب شــهربابک و خــارج از محــدودهی
رودان قــرار میگیــرد کــه قابلقبــول نیســت (شــوارتس .)47 :1372 ،از آنجاییکــه در بیــان
َ
َ
مســافات از دو شــهر کبــس و خبــر نامبــرده نشــده اســت ،تنهــا میتــوان بنابــر نقشـههای متــون
َ
َ
جغرافیایــی بــه شــکل تقریبــی ،شــهر خبــر و کبــس را در شــمال ســیرجان و شــرق شــهربابک قرار
َ
َ
داد ،بــه شــکلی کــه خبــر در شــمال کبــس جــای داشــت (نقشــه .)2
در مجموعــهی اطلسهــای اســام پنــج نقشــه از ترجمههــای مســالک الممالــک
َ
َ
اســت کــه در دو نقشــهی آن ســه نــام «کبــس»« ،خبــر» و «اذکان» و در
اصطخــری موجــود
َ َ
َ
ســه نقش ـهی دیگــر نــام «أذکان» و «خبــر» در حوالــی رودان دیــده میشــود؛ عالوهبــر ایــن در
نقش ـهی ســهل بلخ َــی در همیــن مجموعــه و نقش ـهی ابنحوقــل در صــورةاالرض ســه نــام
َ
َ
َ
«کبــس»« ،خبــر» و «أذکان» نوشــته شــده اســت (Miller, 1986: 42-45؛ ابنحوقــل:1992 ،
ُ
نقشـهی بعــد از ص  .)48بــا توجــه بــه این ُکــه نــام «انـ َـاس» نیــز در نقشـههای ایالــت کرمــان
َ
نوشــته شــده ،مشــخص میشــود دو شــهر «أنــاس» و «أذکان» کــه مقدســی از آنهــا نامبــرده
َ
َ
متفــاوت از شــهرهای «خبــر» و «کبــس» هســتند؛ بــه اینترتیــب ناحیـهی رودان در ایــن دوران
دارای شــش شــهر بــوده اســت کــه در میــان آنهــا تنهــا انــار تــا بــه امــروز باقیمانــده اســت.
ُ
قدیمیتریــن مــدرك دربــارهی شــهر انــاس مربــوط بــه نبــرد بیــن یعقــوب لیــث و طــوق
بــن مغلــس در ایــن شــهر بهســال  255هـ.ق .بــرای تصــرف ایالــت كرمــان اســت کــه از تعلــق
ُ
انــاس بــه کرمــان در ایــن دوران خبــر میدهــد (ابنخلــکان ،بیتــا406 :6/؛ باســتانی:1383 ،
ُ
 .)290در زمــان مقدســی نیــز کــه ناحی ـهی رودان بــه فــارس تعلــق پیــدا میکنــد او از انــاس
بهعنــوان نقطــه مــرزی «علــی راس الحــد» و تحــت كنتــرل كرمــان و در ایالــت کرمــان نامبــرده
ُ
اســت (مقدســی .)464 ،438 :1906 ،بــه اینترتیــب شــهر انــاس و نقــاط جمعیتــی تابــع
آن کــه مقدســی آنرا ویرانــه و بزرگتــر از رودان بــا جامــع و بــازار و قلعــه و ربــض معرفــی کــرده
شــرقیترین نقط ـهی ناحی ـهی رودان بــه حســاب میآیــد (مقدســی462 :1906 ،؛ ادریســی،
ُ
 .)54 :1388مقدســی در مســیر ســیرجان بــه رودان از انــاس قبــل از رودان نامبــرده کــه نشــان
ُ
میدهــد انــاس در شــمال ســیرجان و توقفــگاه اصلــی قبــل از رودان بــوده اســت (مقدســی،
 .)473 :1906در قبــل از ایــن دوران ابنخردادبــه در مســیر شــیراز بهطــرف کرمــان محلــی را
بهعنــوان «دهابــان» دو منــزل بعــد از شــهربابک نامبــرده کــه بــا توجــه بــه مســافات گفتــه شــده
نمیتــوان آنرا بــا شــهر انــار در شــمال رودان یکــی دانســت و ایــن نامجــای بنابــر مســیر مذکــور و
مســیر ســیرجان بــه رودان در نوشــتهی اصطخــری ،ابنحوقــل و جیحانــی انطبــاق بیشــتری
ُ
بــا انــاس دارد (ابنخردادبــه48 :1889 ،؛ شــوارتس .)244 :1372 ،باســتانیپاریزی محــل
شــهر را در جنــوب «پاریــز» ،نواحــی «تــل شــیب» و «آبشــار» ،و لســترنج در «بهرامآبــاد» ،مرکــز
شــهر رفســنجان فعلــی ،پیشــنهاد داده کــه بــا توجــه بــه اینکــه دو آبــادی تــل شــیب و آبشــار از
خاتونآبــاد ،دهشــتران ،بهحســاب میآینــد ،نظــر اول قابلقبــول نیســت؛ امــا وجــود محلــی
ُ
بهنــام «انــاس» در شــهر فعلــی رفســنجان و کاوش صــورت گرفته که نشــان از وجــود آثار متنوع
در آن دارد و همچنیــن امــکان انطبــاق محــل بــا دادههــای جغرافیایــی مذکــور جایابــی دوم
را قابــل پذیــرش میکنــد (باســتانیپاریزی291 :1383 ،؛ وزیــری420 :1376 ،؛ لســترنج،
ُ
307 :1337؛ ناصریطهرانــی .)1386 ،شــوارتس در نظــر دیگــری موقعیــت انــاس را میــان
دو روســتای «گوداحمــر» و «االغچــه» ،جــادهی پاریز-بهرامآبــاد ،قــرار داده کــه بهدلیــل
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نزدیــک بــودن ایــن مکانیابــی بــا منابــع جغرافیایــی شــرح شــده ،انجــام بررسـیهای میدانــی
شناســی میتوانــد شــواهد تــازهای از شــهر را آشــکار کنــد (شــوارتس.)47 :1372 ،
باستان
َ َ
در ارتبــاط بــا «أذکان» ،قبــل از مقدســی ،اصطخــری از رســتاق و شــهری بهنــام «االذکان» و
ً
ابنحوقــل از شــهر «االذرکان» بــا منبــر نامبــرده و جیحانــی نامجــای «الدکان» (احتمــاال تغییــر
یافتــهی االذکان) را در خــورهی اصطخــر نوشــتهاند (اصطخــری102 :1927 ،؛ ابنحوقــل،
237 :1992؛ جیحانــی .)110 :1368 ،موقعیــت شــهر توســط توماشــک در غــرب رودان تــا
شــهربابک مشــخص شــده اســت و لســترنج بــه اشــتباه شــهر اذکان و رودان را یکــی دانســته
اســت (Tomaschek, 1972: 211؛ لســترنج.)307 :1337 ،
شــهر رودان بهعنوان شــهر اصلی ناحیهی رودان توســط لســترنج و پس از او توماشــک در
مابیــن انــار و بهرامآبــاد حوالــی روســتایی بهنــام «گلنابــاد» مکانیابــی شــده کــه بنابر رســالهی
ُ
دهات کرمان از توابع «کشکویه» و در نزدیکی آن است (وزیری402 :1376 ،؛ Tomaschek,
( ،)1972: 211نقشــه  1و  .)2شــوراتس موقعیــت رودان را بنابــر منــازل اصطخــری در مركــز
قدیــم رفســنجان ،یعنــی بهرامآبــاد مشــخص كــرده اســت؛ کمــا اینکــه بهنقــل از شــیندلر در
 1879م .شــهر ،گرمابههــا و رنگرزیهــای زیــاد داشــت ،و ایــن مطابــق توصیــف مقدســی از
شــهر بــود کــه میتوانســت در دورههــای بعــد ادامــه داشــته باشــد؛ در نوشــتهی جغرافیــای
کرمــان نیــز از حمامهــا و مســاجد بهرامآبــاد و قلعهآقــا نامبــرده اســت (شــوارتس46 :1372 ،؛
Schindler, 1881: 326؛ وزیــری .)282 :1376 ،در بیــن محققیــن ایرانــی ،باســتانیپاریزی
محل شــهر رودان را در حوالی رفســنجان و روســتای رودین در  55کیلومتری غرب رفســنجان
مشــخص كــرده کــه بــا توجه به موقعیت کوهســتانی آن قابلقبول نیســت (باســتانیپاریزی،
 .)290-291 :1383همچنیــن حمیــد بهرامــی بــا اســتناد به مســافتهای ذكر شــده در متون،
و بقعــهی شــیخ جمالالدیــن احمــد -مشــهور بــه «ابوالحســین» -در روســتای شــهرآباد و
اشــارهای كــه كتــاب مــزارات كرمــان -مربــوط بــه نیمـهی اول قــرن دهــم هجــری قمــری -در
مــورد محــل دفــن ایــن عــارف در رودان دارد ،روســتای شــهرآباد را مركــز(!) والیــت رودان ،و
اراضــی واقــع در  10تــا  15كیلومتــری غــرب تــا شــمالغرب رفســنجان و نزدیــك بــه تپههــای
«ری ـگروان» در حدفاصــل بیــن رفســنجان و «نــوق» یــا «كشــكوئیه» را از اراضــی مربــوط بــه
آن میداننــد کــه محتملتــر از دیگــر نظریــات اســت (محرابیكرمانــی157 :1330 ،؛ بهرامــی،
( )40 :1371نقشــه  1و  .)2بهنظــر ایشــان تپههــای ریگروانــی كــه در ایــن قســمت وجــود
دارد ،مطابــق بــا گفتـهی لســترنج و توماشــک ،شـنزارهایی بیــان شــده در نوشــتهی مقدســی
و یاقــوت حمــوی اســت .بدینترتیــب انجــام بررس ـیهای باستانشناســی در محدودههــای
ذکــر شــده امــکان فهــم بهتــری از شــهر گمشــدهی رودان را بــرای مــا فراهــم خواهــد آورد .گرچــه
توســعهی باغــات پســته ،بســیاری از شــواهد باستانشناســی را از بیــن بــرده اســت.

راههای ارتباطی

مســیر شــاخص در منطقـهی مــورد مطالعـهی مســیر بیــن اصطخــر و یــا شــیراز تــا ســیرجان و یــا
کرمــان بــود کــه بخــش شــمالی دو ایالــت مهــم فــارس و کرمــان را بــه یکدیگــر مرتبــط میکــرده
اســت (نقشــه )1؛ گرچــه بهصــورت کلــی ایــن مســیر در نوشــتههای جغرافیایــی و تاریخــی
دوران اســامی از قــرن ســوم هجــری قمــری تــا دورهی قاجــار تغییــر شــاخصی نــدارد ،امــا
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حــوادث تاریخــی و رشــد یــا افــول مراکــز شــهری منجــر بــه تغییراتــی در آن شــده اســت .تغییرات
اصلــی در ایالــت کرمــان مربــوط بــه تغییــر مرکزیــت کرمــان از ســیرجان به بردســیر ،شــهر امروزی
کرمــان ،و رونــق یــا عــدم رونــق شــهر رودان بــوده کــه در زمــان رونــق شــهر نــام آن در مســیر گفته
شــده اســت .راه ارتباطــی دیگــر کــه در متــون جغرافیایــی قــرن چهــارم و پنجــم هجــری قمــری
مطــرح شــده و در دیگــر دورههــا بنابــر حــوادث تاریخــی و یــا شــرح ســفرنامهها امــکان پیگیــری
آن وجــود دارد ،مســیر ســیرجان تــا رودان اســت .ایــن مســیر توســط اصطخــری ،ابنحوقــل،
جیحانــی و ادریســی ،بــه یــك شــكل بیــان شــده بهصورتــی کــه بعــد از ســیرجان از بیمنــد،
كــروكان و انــاس عبــور کــرده اســت .پــس از آن مســیر بهطــرف یــزد و اصفهــان ادامــه داشــته
و امــکان ارتبــاط ایــاالت کرمــان ،فــارس و کــورهی اصفهــان را فراهــم م ـیآورد (اصطخــری،
168 ،135 :1927؛ ابنحوقــل272 ،251-252 :1992 ،؛ جیحانــی131 : 1368 ،؛ ادریســی،
( ،)54 :1388نقشــه .)1
نخســتینبار ابنخردادبــه در قــرن ســوم هجــری قمــری مســیر بیــن شــیراز و كرمــان را
در  15توقفــگاه نامبــرده کــه ایســتگاه یازدهــم شــهربابك ،دوازدهــم كاخ نعمــان ،ســیزدهم
دهابــان ،چهاردهــم مرجــان و ایســتگاه پانزدهــم بهنــام «بیمنــد» از خــورهی ســیرجان بــوده
اســت .مســیر پــس از شــهر چاهــك (صاهــك) بــه شــهربابك میرســید و منــزل بعــد بــا فاصلـهی
 8فرســنگ «كاخ نعمــان» نــام داشــت (ابنخردادبــه .)48 :ایــن منــزل در نوشــتههای دیگــر بــا
همیــن مقــدار مســافت بهنــام «دهشــتران» (قریــه الجمــال) در نوشــتهی مقدســی« ،مشــرعهی
ابراهیمــی» در نوشــته ابنبلخــی« ،كوشــك نعــم» در نوشــتهی حمــداهلل مســتوفی و «مزرعـهی
ابراهیمــی» در نوشــتهی حافظابــرو آمــده و میتــوان گفــت ،منظــور همگــی ،محلــی اســت كــه
در حــال حاضــر بــا نــام «خاتونآبــاد» شــناخته میشــود کــه بــه آن اشــاره شــد (مقدســی:1906 ،
457؛ ابنبلخــی161 :1384 ،؛ مســتوفی188 :1362 ،؛ حافظابــرو .)156 :2/1375 ،منــزل
بعــد بهنــام «دهابــان» در فاصل ـهی  4فرســنگ بعــد از كاخ نعمــان واقــع شــده و بــا توجــه بــه
توضیحــات قبلــی و مســافت گفتــه شــده واضــح اســت كــه منظــور از دهابــان شــهر «ابــان» یــا
«انــار» امــروزی نیســت؛ چراکــه ایــن نامجــای بهطــرف جنــوب و ســیرجان قــرار داشــته و انــار در
شــمال ســیرجان و جهتــی متفــاوت قــرار دارد.
مقدســی در ســال  375هـ.ق .مســافت بیــن شــیراز تــا رودان را در  12ایســتگاه بیــان كــرده
كــه ایســتگاه نهــم شــهربابك ،دهــم روار ،یازدهــم قریهالجمــال (دهشــتران) و دوازدهــم رودان
اســت .ایســتگاه «روار» یــا «روان» تنهــا در نوشــتهی مقدســی گفتــه شــده و بــا توجــه بــه اینکــه
او بــه مســافت بیــن توقفگاههــا اشــاره نكــرده و تنهــا جغرافیدانــی بــوده كــه بــه شــرح دهشــتران
پرداختــه اســت ،میتــوان دلیــل آنرا شــرح جزییــات بیشــتر از ایــن مســیر دانســت؛ چراکــه
مســافت میــان شــهربابک و دهشــتران در عــرض یــک روز امــکان طــی شــدن داشــته و نیــاز بــه
توقفــگاه دیگــری نبــوده اســت (مقدســی .12)457 :1906 ،کتــاب مقدســی از اواخــر قرن چهارم
هجــری قمــری نخســتین متنــی اســت كــه شــهر رودان را بهعنوان یكــی از توقفگاههای مســیر
شــیراز بــه كرمــان یــاد میكنــد و بــا انتقــال مركــز كرمــان از ســیرجان بــه بردســیر (شــهر فعلــی
كرمــان) و اهمیــت یافتــن ناحیـهی رودان ارتبــاط دارد .قبــل از او ،بهعنوان مثال در نوشــتهی
ابنخردادبــه در قــرن ســوم هجــری قمــری مســیر قبــل از رســیدن بــه رودان بهســمت جنــوب،
یعنــی ســیرجان ،مرکــز قدیــم کرمــان ،ادامــه پیــدا میكــرد و نــام رودان در مســیر ســیرجان
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بهطــرف یــزد و اصفهــان نامبــرده شــده بــود؛ عالوهبــر ایــن ،اصطخــری ،ابنحوقــل و جیحانــی
بــه مســیر فــارس بــه ســیرجان اشــاره دارنــد کــه از رودان عبــور نمیکــرده اســت (اصطخــری،
130-131 :1927؛ ابنحوقــل249 :1992 ،؛ جیحانــی .)118 :1368 ،ایــن مســیر در دورهی
بعــد توســط ابنبلخــی اواخــر قــرن پنجــم و اوایــل قــرن ششــم هجــری قمــری ،قبــل از حملهی
غــز بــه رودان ،در ُنــه منــزل بیــان شــده كــه منــزل هفتــم شــهربابك ،منــزل هشــتم مشــرعهی
ابراهیمــی و منــزل نهــم رودان اســت (ابنبلخــی .)161 :1384 ،در بعــد از حمل ـهی مغــول،
حمــداهلل مســتوفی یكــی از مســیرهای شــیراز تــا كرمــان را از طریــق شــهربابك یــاد كــرده کــه بــا
تفــاوت اندكــی بــا مســیر ذكــر شــده توســط ابنخردادبــه در قــرن ســوم هجــری قمــری یکســان
اســت .حمــداهلل مســتوفی ایســتگاههای بیــن راهــی را چنیــن مینویســد :توقفــگاه یازدهــم
َ
شــهربابك ،دوازدهــم كوشــك نعــم ،ســیزدهم ابــان ،چهاردهــم ســیرجان (مســتوفی:1362 ،
 .)188در ایــن مســافتها تنهــا توقفــگاه بیمنــد دیــده نمیشــود كــه میتــوان دلیــل آنرا
تخریــب شــهر قدیــم ســیرجان توســط ایدكــو ،نماینــدهی امیــر تیمــور گوركانــی در ســال 796
هـ.ق .دانســت .پــس از ایــن واقعــه ،اهالــی ســیرجان بــه بیمنــد كــوچ كردنــد و در آنجــا ســاكن
شــدند ،و این همان شــهر جدید ســیرجان اســت (وزیری .)237-239 :1340 ،در نظر داشــته
باشــیم ایــن نوشــته مربــوط بــه ســال  740هـ.ق .و دورانــی اســت كــه اهمیــت شــهر رودان بعــد
از حملـهی لشــكر غــز كاهــش پیــدا كــرد؛ شــاید بههمیــن دلیــل در منــازل بیــن راهــی نیــز نامــی از
آن دیــده نمیشــود .در دورهی تیمــوری ناحیـهی رودان اهمیــت دوبــاره خــود را پیــدا میكند و
در شــرح لشکرکشـیهای میــان دو ایالــت فــارس و کرمــان فــراوان بهنــام آن برخــورد میشــود.
ظ ابــرو در ذكــر مســیر فــارس بــه كرمــان ،از مســیری كــه بــه
بــه همیــن خاطــر در ایــن دوره حافـ 
ُ
ســمت رودان ادامــه داشــته یــاد میكنــد؛ ایــن راه هماننــد مســیر ابنبلخــی در نــه منــزل بیــان
شــده كــه منــزل هفتــم آن شــهربابك ،منــزل هشــتم آن مزرعـهی ابراهیــم و منــزل نهــم رودان
بــود (حافظابــرو.)156 :2/1375 ،
مســیر فــارس بــه كرمــان بعد از ایــن دوران كمكم بهدالیلی كه نیــاز به تحقیق جداگانهای
دارد ،اهمیــت خــود را از دســت میدهــد؛ بهعنــوان مثــال ،در جهاننمــای حاجیخلیفــه
در رابطــه بــا شــهرها و راههــای ایــران در دورهی صفویــه ( 1058ه ـ.ق ،).نشــانهای از آن در
بیــان مســیرهای فــارس بــه كرمــان پیــدا نمیكنیــم (حاجیخلیفــه.)262 ،256 :1145 ،
شــاید بتــوان یکــی از دالیــل آنرا حکومــت یکپارچـهی صفــوی و کــم اهمیــت شــدن مرزبنــدی
میــان ایــاالت ایــران در ایــن دوران دانســت .ایــن مســیر کــه امــروزه نقــش زیــادی در ارتبــاط
ایــن مناطــق بــازی نمیكنــد و حتــی در محدودههایــی نیــز بــه كلــی از بیــن رفتــه تــا اوایــل
قــرن نوزدهــم میــادی /ســیزدهم هجــری قمــری بــا اهمیتــی بهمراتــب كمتــر از گذشــته
برقــرار بــوده اســت .از جملــه ســیاحان اروپایــی كــه از ایــن مســیر عبــور كردهانــد ،میتــوان بــه
«هنــری پاتینجــر» 13اشــاره كــرد كــه بــرای رفتــن از كرمــان بــه شــیراز از شــهر كرمــان ،باغیــن،
ً
قلعهآقــا (رفســنجان) عبــور و از آنجــا بــه پاقلعــه و شــهربابك و نهایتــا شــیراز طــی مســیر كــرده
ی ســایكس» 14نیــز در مســافرت خــود از كرمــان به شــیراز
اســت (پاتینجــر« ،)265 :1348 ،پرسـ 
ً
از شــهر كرمــان بهطــرف بهرامآبــاد ،كوداحمــر ،دهشــتران ،شــهربابك ،هــرات و نهایتــا پــس از
چنــد منــزل بــه شــیراز رســیده اســت (ســایكس .)107-110 :1363 ،در ســفرنامهی لــووت 15و
همچنیــن در نقشـهای كــه «تماشــك» 16در مســافرت خــود بــه ایــران در ایــن دوران تهیــه كــرده
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اســت نیــز ایــن مســیر ارتباطــی بهخوبــی دیــده میشــود (Lovett, 1876: 94; Tomaschek,

.17)1972: back endpaper

نتیجهگیری

اســتقالل ایــاالت ایــران در دورهی اســامی و تــا قبــل از حکومــت یکپارچــهی صفویــه
باعــث شــد تــا مناطقــی کــه براســاس شــرایط جغرافیایــی حــدود ایــاالت دورهی ساســانی
را مشــخص میکــرد ،بهعنــوان نقــاط مــرزی درنظــر گرفتــه شــوند .در منطقــهی مــورد
مطالعــه نیــز دو مرکــز شــهربابک و رودان ،بنابــر حــوادث تاریخــی و ویژگیهــای جغرافیایــی
خــود چنیــن تغییراتــی داشــتهاند .هــر دو محــل بهواســطهی قــرار گرفتــن در شــرق و غــرب
ً
ارتفاعــات زا گــرس بهترتیــب عمدتــا بخشهایــی از ایالــت کرمــان و فــارس بودهانــد و در
دورههــای قــدرت هــر ایالــت بخــش مذکــور بــه آن اضافــه میشــد .در ایــن محــدوده دو
واحــد ادای شــاخص بهنــام «رســتاق شــهربابک» و «ناحی ـهی رودان» وجــود داشــت کــه
براســاس منابــع جغرافیایــی و تاریخــی حــدود  10شــهر در آنهــا قابــل ردیابــی اســت ،امــا
ـهر شــهربابک و انــار کــه از موقعیــت آنهــا اطــاع داریــم ،مابقــی شــهرها در
بهغیــر از دو شـ ِ
شــمار شــهرهای گمشــده محســوب میشــوند .در متــن اخیــر بنابــر منابــع مکتــوب ،در حــد
امــکان موقعیــت شــهرهای گمشــده تخمیــن زده شــد و در مرحلـهی بعــد میتــوان بــا انجــام
مطالعــات تکمیلــی و بررسـیهای باستانشناســی بــا اطمینــان بیشــتری در رابطــه بــا محــل
و ویژگیهــای شــهری آنهــا صحبــت کــرد؛ هرچنــد اطالعــات مــا همچنــان در رابطــه بــا
چنیــن ســاختارهای مفصــل شــهری بســیار محــدود و در برخــی مــوارد از چنــد ســطر فراتــر
نمــیرود ،امــا انتظــار اســت مطالعــات روشــمند باستانشناســی اطالعــات مهمــی بــرای
شناســایی و یــا تخمیــن محــدوده آنهــا در اختیــار قــرار دهــد .فهــم چگونگی ارتبــاط مناطق
مســکونی ،شــناخت از محــدودهی مــورد مطالعــه را افزایــش داد و براســاس منابــع مکتــوب
مشــخص گردیــد ،یکــی از مســیرهای ارتباطــی دو ایالــت فــارس و کرمــان از محــدودهی
ـهر شــهربابک و رودان عبــور میکــرده اســت کــه شــواهد آن تــا امــروز
کمارتفــاع کــوه و دو شـ ِ
قابــل ردیابــی اســت.

پینوشت
 .1مقال ـهی مذکــور بخشــی از پایاننام ـهی کارشناسیارشــد نگارنــده بــا عنــوان« :بررســی باستانشناســی قلعــه کمرمــرج،
شهرســتان شــهربابک اســتان کرمــان» ،گــروه باستانشناســی دانشــگاه تهــران ،ســال  1383اســت کــه در مجلــهی کنونــی بــا
اصالحاتــی بــه چــاپ رســید و در آن منابــع دیگــری نیــز بررســی شــده اســت.
 .2دو ایالــت فــارس و کرمــان از آغــاز دوران اســامی تــا زمــان یعقــوب لیــث صفــار بهصــورت مشــترک توســط دســتگاه خالفــت
یشــده اســت (ر.ک .بــه :وزیــری.)32-56 :1340 ،
اداره م 
 .3یاقــوت قبــل از توصیــف رودان بیــان کــرده کــه گفتههایــش مبنیبــر نوشــتههای قدیمــی بــوده اســت؛ همانطورکــه مؤلــف
كتــاب مراصــد االطــاع علــی اســماء االمكنــه و البقــاع در قــرن ششــم هجــری قمــری در تلخیــص معجــم البلــدان رودان را از مناطــق
فــارس بهحســاب آورده اســت (بغــدادی.)638 :2/1373 ،
 .4شــهربابك در متــون قدیــم بــا نامهــای :شــهرباتك ،شــهرفاتك ،شــاباوك ،شــباوك ،شــهرابوبكر هــم ثبــت شــده اســت (ر .ک.
بــه :اصطخــری102 :1927 ،؛ اصطخــری152 ،92 :1373 ،؛ اصطخــری98 :1347 ،؛ مقدســی457 :1906 ،؛ شــواتس.)51 :1372 ،
 .5بــا توجــه بــه انــدک بــودن اطالعــات نســبت بــه محــدودهی رســتاق شــهربابک تنهــا بنابــر منــازل گفتــه شــده در متــون
«سروشــک» در میان ـهی «چاهــک» و «شــهربابک» امــروز
جغرافیایــی میتــوان حــد غربــی آنرا تــا محــدودهی نامجــای «راذان» یــا
ِ
مشــخص کــرد (شــوارتس.)244 ،243 ،51 :1372 ،
 .6در نوشــتن كلم ـهی «رودان» حــرف ســوم آن حــرف « »dاســت ،حرفــی كــه در آوانویســی بــه دوصــورت « »dو « »yخوانــده
یشــود؛ بدینترتیــب م 
م 
یتــوان آنرا بــه دو شــكل «رودان» و یــا «رویــان» خوانــد (ر .ک .بــه)Mackenzie, 1971: xiii :؛ امــا

شهربابک و رودان حدفاصل مرز شمالی ایاالت فارس و...

یتــوان پیشــنهاد داد در قبــل از دوران اســامی نیــز همیــن صــورت
بنابــر نــگارش رودان (روذان) در تمــام متــون دوران اســامی م 
یشــده اســت.
اســتفاده م 
 .7در ترجمهی اصطخری مربوط به قرن  5و  6ه.ق .ص  ،98به اشتباه مساحت اصطخر  60فرسنگ نوشته شده است.
 .8بــرای اطــاع از امــرای آلبویــه در فــارس ر.ک .بــه :ســجادی629-633 :1/1374 ،؛ دمشــقی در قــرن  7و اوایــل قــرن 8
هـ.ق .رودان از والیــات كرمــان برشــمرده شــده اســت ،امــا آن را در مــرز کرمــان و سیســتان آورده کــه متفــاوت از محــل مــورد بحــث
اســت (ر.ک .بــه :دمشــقی.)277 :1382 ،
 .9در ریشـهیابی صــورت گرفتــه بــرای خــود واژهی «رفســنجان» نیــز آنرا مرتبــط بــا معــادن مــس دانســتهاند ،گرچــه نیــاز بــه
مطالعــات بیشــتر اســت .بــرای نمونــه در :قاســمی ،294 :8/1391 ،بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده و البتــه نویســنده ارجــاع بیاساســی
بــه معجــم البلــدان داده اســت.
ً
 .10در ایــن کتــاب دو روســتای دیگــر نیــز بههمیــن نــام در کرمــان نا مبــرده شــده کــه در طــول جغرافیایــی نســبتا یکســانی بــا
«رقآبــاد» رفســنجان قــرار گرفتهانــد و بررس ـیهای میدانــی شــاید در روش ـنتر شــدن موضــوع راهگشــا باشــد (نقشــه .)1
یشــود؛ بــرای مثــال ،در كتــاب حــدود العالــم مــن
 .11پیگیــری در منابــع تاریخــی هــر دو صــورت «ابــان» و «انــار» آشــکار م 
المشــرق الــی المغــرب از قــرن  4هــ.ق .ایــن نــام ب هصــورت «انــار» آمــده اســت .همچنیــن در كتــاب مــرآت البلــدان ،مربــوط بــه قــرن
 13هــ.ق .بــرای توصیــف ایــن شــهر فقــط نــام «ابــان» را آورده اســت (ر .ك .بــه :بینــا136 ،129 :1340 ،؛ اعتمادالســلطنه:1366 ،
ً
 .)22در نقشـههای اروپاییــان عمدتــا نــام «ابــان» بــرای نقشـههای قــرن  19م .و نــام «انــار» بــرای نقشـههای قــرن  20م .اســتفاده
شده است (ر.ک .بهAlai, 2005: 86, 101, 102, 115, 118, 120, 121, 182, 189, 191, 192, 206, 216, 219, 223, :
.)225, 247, 250, 267, 268, 270
 .12ایــن توقفــگاه در نوشــتهی ابنخردادبــه نیــز در مســیر اصطخــر بــه ســیرجان در  10فرســنگی «مرجــان» (پاریــز) ذكــر شــده
اســت .یكــی از مكانهایــی كــه شــوارتس بــرای روار پیشــنهاد داده «حصاروئیــه» واقــع در  10كیلومتــری جنوبشــرقی شــهربابك
اســت .ایــن مــكان در حــال حاضــر از روســتاهای خاتونآبــاد (دهشــتران) بهحســاب میآیــد و فاصلـهی ایــن محــل تــا پاریــز بــه خــط
مســتقیم در حــدود  60كیلومتــر اســت (ر .ک .بــه :شــوراتس.)244 ،241 :1372 ،
13. Henry Pottinger
14. Percy Molesworth Sykes
15. John, St. Lovett
16. Tomaschek, Wilhelm

 .17در دو کتــاب ســیروس اعالیــی ،شــواهد قابلتوجهــی از مســیر در نقش ـههای اروپاییــان قابــل ردیابــی اســت (ر .ک .بــه:
.)Alai, 2005; Alai, 2010
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 شــبانگارهای ،محمــد علــی بــن محمــد ،1363 ،مجمــع االنســاب .تصحیــح:میرهاشــم محــدث ،تهــران :امیرکبیــر.
 شــوارتس ،پــاول ،1372 ،جغرافیــای تاریخــی فــارس .مترجم :كیــكاوس جهانداری،تهــران :انجمــن آثــار و مفاخرملی.
 شــیروانی ،حاجــی زیــن العابدیــن ،1339 ،ریــاض الســیاحه .تصحیــح :اصغــر حامــدربانــی ،تهــران :کتابفروشــی ســعدی.
 -صادقیاصفهانــی ،میــرزا محمدصــادق ،1377 ،خاتمــه شــاهد صــادق .تصحیــح:

شهربابک و رودان حدفاصل مرز شمالی ایاالت فارس و...

میرهاشــم محــدث ،تهــران :مجلــس شــورای اســامی.
 طالــع ،هوشــنگ ،1387 ،تاریــخ تجزیــۀ ایــران دفتــر ســوم مرزهــای باختــری ایــران.رشــت :ســمرقند.
 طوســی ،خواجــه نصیرالدیــن ،1363 ،تنســو خنامه ایلخانــی .مقدمــه و تعلیقــات:محمدتقــی مدرسرضــوی ،تهــران :اطالعــات.
 عبدالهینیا ،علی ،1384 ،تاریخ رفسنجان .کرمان :مرکز کرمانشناسی. فرهنــگ جغرافیایــی ایــران .جلــد دهــم ،اســتان اصفهــان ،2535 ،ســازمانجغرافیایــی كشــور.
 فرهنــگ جغرافیایــی ایــران .جلــد هشــتم ،اســتان كرمــان و مكــران ،2535 ،ســازمانجغرافیایــی كشــور.
 فرهنگ جغرافیایی ایران .جلد هفتم ،استان فارس ،2535 ،سازمان جغرافیایی كشور. قاســمی ،هوشــنگ« ،1391 ،رفســنجان» .در :دایرةالمعــارف تشــیع ،جلــد هشــت،تهــران :حکمــت ،صــص.292-295 :
 قدامه بن جعفر ،1889 ،کتاب الخراج .تصحیح :دخویه ،لیدن :بریل. کتبــی ،محمــود ،1335 ،تاریــخ آلمظفــر .مصحــح :عبدالحســین نوایــی ،تهــران:کتــاب فروشــی ابنســینا.
 لســترنج ،گای ،1337 ،جغرافیــای تاریخــی ســرزمینهای خالفــت شــرقی .ترجمـهیمحمــود عرفــان ،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
 محرابــی كرمانــی ،1330 ،تذكــره االولیــای محرابــی كرمانــی یــا مــزارات كرمــان.تصحیــح :ســید محمــد هاشــمیکرمانی ،چاپخانــهی مجلــس.
 محمــد بــن ابراهیــم ،1343 ،ســاجقه و غــز در کرمــان .تصحیــح :محمدابراهیــمباســتانیپاریزی ،تهــران :طهــوری.
 محمــد بــن عبــد المنعــم حمیــری ،1984 ،الــروض المطارفــی خبــر االقطــار .حققــه:احســان عبــاس ،مکتبــه لبنــان.
 مرعش ـیصفوی ،میــرزا خلیــل ،1362 ،مجمــع التواریــخ .تصحیــح :عبــاس اقبــال،ســنایی -طهــوری.
 مســتوفی بافقــی ،1390 ،مختصــر مفیــد .تصحیــح :ایــرج افشــار ،تهــران :بنیــادموقوفــات افشــار.
 مســتوفی بافقــی ،بیتــا ،محمــد مفیــد ،جامــع مفیــدی .تصحیــح :ایــرج افشــار،تهــران :چاپخانــه رنگیــن.
 مســتوفیقزوینی ،حمــداهلل ،1362 ،نزهةالقلــوب .تصحیــح :گای لســترنج ،تهــران:دنیــای کتــاب.
 مقدســی ،ابوعبــداهلل محمــد بــن احمــد ،1906 ،احســن التقاســیم فی معرفــه االقالیم.تصحیــح :دخویــه ،لیــدن :بریل.
 مهدوی شهربابکی ،1327 ،محمد .بینا. بینــا ،2535 ،تاریــخ شــاهی .تصحیــح :محمدابراهیــم باســتانیپاریزی ،تهــران:بنیــاد فرهنــگ.
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، منوچهــر ســتوده: بهکوشــش. حــدود العالــم مــن المشــرق الــی المغــرب،1340 ، بینــا. دانشــگاه تهران:تهــران
 ســمط العلــی الحضــرهی العلیــا در تاریــخ،1362 ، ناصرالدیــن منشــی کرمانــی. اســاطیر، تهــران، عبــاس اقبــال: تصحیــح.قراختاییــان کرمــان
 «گــزارش گمانهزنــی و کاوش شــهر انــاس،1386 ، محبوبــه، ناصریطهرانــی.) اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان (منتشــر نشــده.»رفســنجان
 پرویــن: تصحیــح. منتخــب التواریــخ معینــی،1383 ، معینالدیــن، نطنــزی. اســاطیر: تهــران،اصطخــری
 جغرافیــای كرمــان بــه ضمیمــه رســاله دهــات،1376 ، احمــد علــی خــان، وزیــری. انجمــن آثــار و مفاخــر ملــی: تهــران، محمدابراهیــم باســتانیپاریزی: تصحیــح.كرمــان
، تصحیــح.) تاریــخ کرمــان (ســاالریه،1340 ، احمدعلیخــان، وزیریکرمانــی. دانشــگاه تهــران: تهــران، محمدابراهیــم باســتانیپاریزی:تحشــیه و مقدمــه
I NW 7050  ســازمان نقشـهبرداری كشــور برگههــای شــمارهی1/25000  نقشـههای ســازمان جغرافیــای1/250000  و نقشــههایII SE7050  وII SW7050  وI NE7050 و
.NH 40-10  وNH 40-9  وNH 40-6  وNH 40-5 نیروهــای مســلح برگههــای شــمارهی
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