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ســرزمینی کــه امــروزه کشــور عــراق نامیــده میشــود زمانــی توســط پادشــاهان ساســانی
دل ایرانشــهر خوانــده میشــد .موقعیــت و ویژگیهــای جغرافیایــی دل ایرانشــهر باعــث
شــده بــود کــه پادشــاهان ساســانی بهویــژه پــس از خســرو انوشــیروان ایــن ســرزمین را
محــل اقامــت و مرکــز حکومــت خــود قــرار دهنــد و ایــن امــر موجــب ساختوســازهای
فراوانــی بــا اهــداف مختلــف شــد .امــا از آنجــا کــه بســیاری از آن ســاختهها در گــذر ایــام
و بنــا بــه دالیلــی ویــران و تخریــب شــده اســت یکــی از راههــای دس ـتیابی بــه آنهــا
گزارشهایــی اســت کــه در متــون تاریخــی از آن ســاختهها آمــده اســت .نگارنــدگان ایــن
نوشــته میکوشــند در حــد تــوان خــود بــا واکاوی برخــی از آن متــون کــه توســط محمــدی
مالیــری گــزارش شــده اســت ،بــه شــناخت گوشـهای از آن ســاختهها نایــل شــوند .در ایــن
ـی تفســیرتاریخی و بــا گــردآوری دادههــا از متــون
ـق کیفـ ِ
پژوهــش از طریــق طــرح تحقیـ ِ
دســت اول عربــی بازگردانــده شــده بــه پارســی ،در پــی یافتــن پاســخ بــه ایــن پرسـشها
کــه دل ایرانشــهر کجاســت و چــه ســاختههایی از دوران ساســانی در آنجــا گــزارش شــده
اســت ،اقــدام شــده اســت .نتایــج یافتههــا نشــان میدهــد کــه عمــدهی ســاختههای
ساســانیان در دل ایرانشــهر را میتــوان بــه ســه گــروه عمــدهی :ســاختههای دفاعــی
(پادگانهــا و دژهــا) ،ســاختههای حکومتــی (کاخهــا) و ســاختههای آب (بندهــا ،پرندهــا،
آبراههــا و خندقهــا) تقســیم نمــود کــه باقیماندههایــی از آنهــا قابــل شناســایی اســت
کــه میتــوان بــا ردیابــی محــل قرارگیــری آنهــا از دل متــون و اســناد ،بســتر مناســبی
جهــت کاوشهــای باســتان شناســانه فراهــم آورد.

کلیدواژگان:

معماری ایران ،معماری ساسانی ،دل ایرانشهر ،کاخها و دژهای ساسانی.
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در مطالعــهی تاریــخ ،فرهنــگ و معمــاری ایرانزمیــن ســرزمینهایی کــه امــروزه در
قلمــرو جغرافیــای سیاســی ایــران کنونــی واقــع نمیشــود ،جایــگاه ویــژهای دارد .یکــی
از مهمتریــن ایــن ســرزمینها مکانــی اســت کــه پادشــاهان ساســانی آن را دل ایرانشــهر
نــام نهــاده بودنــد .دل ایرانشــهر محــل ســکونت و فرمانرانــی پادشــاهان ساســانی بــوده
اســت .موقعیــت جغرافیایــی خــاص ایــن منطقــه و همســایگی آن بــا صحــرای عربســتان از
جنــوب و امپراتــوری روم از شــمال موجــب گردیــد کــه ایــن منطقــه بارهــا و بارهــا بســتر
جنــگ و ســتیزهای فــراوان باشــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه نبردهــای مکــرر ایــران و
روم و پــس از آن فتوحــات اســامی اعــراب اشــاره کــرد .از همینروســت کــه بســیاری از
ابنیــه و ســاختههای دوران ساســانی و پیــش از آن در ایــن منطقــه ویــران و نابــود گشــته
اســت مگــر آنکــه رومیــان یــا تازیــان بنــا بهدلیلــی بنایــی را تخریــب نکــرده و یــا در
حفــظ و نگهــداری یــا تعمیــر و بازســازی آن کوشــیده باشــند .در غیــر ایــن صــورت مــرگ
آن ســاخته حتمــی بــوده اســت.
بنابرایــن شــناخت ســاختههای ساســانی در دل ایرانشــهر کــه هــدف اصلــی از
ایــن پژوهــش اســت و نیــز تــاش بــرای یافتــن باقیماندههــای آثــار نابــود شــده در
کاوشهــای باستانشناســی کــه میتوانــد نتیج ـهی ایــن دســت مطالعــات باشــد ،بــدون
تاریخــی آن دوران کــه نــام و ویژگیهــای برخــی از آن ســاختهها را
مراجعــه بــه متــون
ِ
بازگــو کردهانــد ،ناقــص میمانــد .منابــع مکتــوب دســت اول کــه اکثــراً متــون کتــب
جغرافیایــی عربــی هســتند ،از آنجــا کــه در پــی ثبــت محــدودهی ســرزمینهای فتــح
شــده و راههــای ارتباطــی میــان شــهرها و روســتاها بودنــد ،آنجــا کــه بــه بنــا یــا ســاختهای
مهــم و چشــمگیر میرســیدند در ذکــر نــام و ویژگیهــای خاصــو تشــریح و توصیــف
کارکردهــای آن و حتــی ذکــر داســتان و حکایتــی کــه در مــورد آن ســاختهی خــاص
معــروف بــوده ،اهتمــام داشــتهاند.
یکــی از غنیتریــن منابــع اطالعاتــی پژوهشــگران تاریــخ هنــر و معمــاری ایــران،
همیــن منابــع مکتــوب دســت اول اســت ،امــا از آنجــا کــه اکثــر ایــن متــون بــه زبــان
عربــی نگاشــته شــده ،دریافــت اطالعــات نهفتــه در آنهــا ،مســتلزم تســلط بــر زبــان
و ادبیــات عربــی و پارســی اســت .یکــی از عمیقتریــن و دقیقتریــن پژوهشهــای
انجــام شــده در ایــن زمینــه ،تالشهــای محمــد محمــدی مالیــری در غــور در منابــع
دســت اول بــا هــدف نیــل بــه فهــم و درک ابعــاد مختلــف تحــوالت بنیــادی در تاریــخ و
فرهنــگ ایــران زمیــن در دوران انتقــال از ایــران ساســانی بــه ایــران اســامی اســت کــه در
مجموعـهی شــش جلــدی تاریــخ و فرهنــگ ایــران در دوران انتقــال از عصــر ساســانی بــه
عصــر اســامی و نیــز اثــر ارزشــمند فرهنــگ ایرانــی بــه جامع ـهی علمــی ایــران عرضــه
شــده اســت.
در ایــن نوشــته تــاش شــده اســت تــا از دل پژوهشهــای ایشــان در متــون ســدههای
نخســت اســامی ،بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ســاختههای ساســانی کــه در
متــون دســت اول از آنهــا نــام بــرده شــده اســت ،کدامنــد و چــه اطالعــات معمــاری و
کالبــدی از آن ســاختهها در متــون ذکــر گردیــده اســت ،تــا آنجــا کــه ممکــن اســت نــام و
ویژگیهــای آنچــه ایرانیــان در آن دروه از تاریــخ و ایــن محــدوده از جغرافیــا ســاختهاند،
اســتخراج گــردد .شــایان ذکــر اســت رجوع بــه منابــع دســت اول عربــی و ترجمه و اســتنباط
از آنهــا بــه تخصصــو مهارتــی نیازمنــد اســت کــه حتم ـ ًا از صالحیــت نگارنــدگان خــارج
بــود ،از آن رو تمســک بــه پژوهــش عمیــق اســتاد برجســتهی زبــان و ادبیــات پارســی و

عربــی ،گریــز ناپذیــر مینمــود .از ایــن رو در مطالعــهی ســاختههای ساســانیان در دل
ایرانشــهر در متــون عربــی ،تنهــا آنچــه کــه از دریچـهی نــگاه تیزبیــن محمــدی مالیــری
گذشــته و بــه دســت ایشــان از تعریــب و تحریــف تصحیــح و بــه پارســی برگردانــده شــده
اســت ،مــورد اعتمــاد و اتــکا قــرار گرفتــه و در اینجــا ذکــر شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب
مأخــذ ایــن مقالــه همیــن مجموعــه شــش جلــدی اســت.

طرح تحقیق

دل ایرانشهر کجاست؟ وجه تسمیهی آن چیست؟

در نخســتین کتابهــای جغرافیایــی کــه پــس از اســام و بــه زبــان عربــی نگاشــته
شــده اســت از ســرزمینی نــام بــرده شــده کــه بــا حــدودی اختــاف کمابیــش منطبــق بــر
سیاســی کشــور عــراق خوانــده میشــود.
ســرزمینی اســت کــه امــروزه در جغرافیــای
ْ
ابــن خردادبــه در کتــاب المســالک و الممالــک کــه قدیمیتریــن کتــاب جغرافیــا بــه
زبــان عربــی اســت و برخــی محققــان از جملــه محمــدی مالیــری(ج )۴۷ :۱۳۷۵ ،۲تاریــخ
نــگارش آن را بــه ســال۲۳۲هجری تخمیــن زدهانــد ،ســرزمینی را کــه مرکــز تقســیمات
جغرافیایــی خــود قــرار داده «الســواد» نامیــده و جهــات چهارگانـهی مشــرق ،مغــرب ،شــمال
و جنــوب را کــه شــهرها و راههــای آنهــا را ذیــل همیــن عنوانهــا یــاد کــرده بــا آنجــا
ســنجیده اســت .1وی در ادامــه در شــرح مفصلــی بــه تعییــن و تشــریح هــر یــک از اقســام
چهارگانــه کــه گرداگــرد «الســواد» را گرفتهانــد میپــردازد .2از توضیحــات او میتــوان پــی
بــرد کــه ســرزمینی کــه او «الســواد» نامیــده اســت تقریب ـ ًا همــان محــدودهی جغرافیایــی
عــراق امــروزی اســت .وی پیــش از آنکــه بــه تشــریح تقســیمات چهارگانــه بپردازد نخســت
از خــود «الســواد» آغــاز میکنــد کــه نشــان از اهمیــت ایــن منطقــه دارد و مینویســد:
«بــا ذکــر ســواد آغــاز کنیــم زیــرا پادشــاهان ایــران آن را دل ایرانشــهر مینامیدنــد.»3
ابنخردادبــه ایــن ســرزمین را نــه بــه آن ســبب کــه در زمــان وی پایــگاه خالفــت اســامی
و مرکــز دســتگاه حکومتــی بــوده بــا اهمیــت یافتــه و آن را مرکــز تقســیمات خــود قــرار داده
بلکــه بــدان ســبب کــه همانطــور کــه خــود او میگویــد پادشــاهان ایــران آنجــا را دل
ایرانشــهر میخواندهانــد.
از ابنخردادبــه کــه بگذریــم ســایر جغرافیانویســان در قــرون اولیـهی اســام ســرزمینی
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ـی
در پژوهــش حاضــر ،ماننــد هــر پژوهــش تاریخــی ،واقعیــت یــک پدیــدهی مـ ِ
ـادی عینـ ِ
مســتقل از پژوهشــگران نیســت و مشــروط بــه تفســیر و برداشــت آنهــا از اطالعــات
موجــود در منابــع مکتــوب اســت و پژوهشــگران میکوشــند از طریــق تعامــل بــا موضــوع
بــه شــناخت آن نایــل شــوند .از ایـنرو مبنــای معرفتشــناختی تحقیــق ،دیــدگاه تفســیری
خواهــد بود(بــازرگان .)۱۸ – ۱۹ :۱۳۹۱ ،بــه ایــن ترتیــب طــرح تحقیــق میبایســت از
میــان یکــی از روشهــای کیفــی انتخــاب گــردد.
در اینجــا جســتجوی پدیــدهای کالبــدی در زمینـهای پیچیــده بــا جهتگیــری روایتــی
در زمــان گذشــته هــدف پژوهشــگران اســت کــه میبایســت از طریــق طــرح تحقیــق
تفســیری – تاریخــی بــه انجــام برســد(گروت و یانــگ .)۱۳۶ :۱۳۸۴ ،در ایــن طــرح تحقیــق
پژوهشــگر بــه یافتــن دادههــای موجــود و نــه تولیــد آنهــا میپــردازد کــه ایــن نیازمنــد
صــرف وقــت و رجــوع بــه منابــع دســت اول معتبــر دارد .در ایــن پژوهــش گــردآوری دادههــا
از منابــع مکتــوب دســت اول عربــی بــه اتــکا بازگردانــی محمــد محمــدی مالیــری بــه
پارســی انجــام شــده اســت.
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نقشــه  :۱محــدودهی ایــران در ســدههای نخســت
اســامی کــه محــدودهی دلایرانشــهر در آن مشــخص اســت
(ابنحوقــل.)۲۵ :۱۳۶۶ ،

ی در دل ایرانشــهر بــه گــزارش متــون تاریخــی
ســاختههای ساســان 
7
کدامانــد؟

امنیــت راههــا و مرزهــا در دوران ساســانی بــرای پادشــاهان بســیار مهــم تلقــی میشــد.
چراکــه قبایــل صحرانشــین در کنــار مرزهــای ایــران ساســانی ،بارهــا آبادیهــا را مــورد
تاخــت و تــاز و غــارت قــرار میدادنــد .حفــظ امنیــت راههــای بازرگانــی کــه برخــی از
آنهــا از دل صحــرای عربســتان میگذشــت و برخــی بــه بنــادر ختــم میشــد ،نیــز از
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را بــه نــام دل ایرانشــهر توصیــف کردهانــد کــه محــدودهی جغرافیایــی و دلیــل نامگــذاری
آن تقریب ـ ًا منطبــق و مطابــق بــا نوشــتههای ابنخردادبــه اســت.
محمــدی مالیــری(ج )۴۹ :۱۳۷۵، ۲بــه نقــل از مســعودی در کتــاب التنبیــه و االشــراف
ـب ایرانشــهر» خوانــده ،آورده اســت:
در توصیــف ســرزمینی کــه آن را «لـ ّ
«ایــن اقلیــم وســط اقلیمهــای هفتگانــه و معتدلتریــن و بهتریــن آنهاســت و
ســرزمین عــراق وســط ایــن اقلیــم اســت .بنابرایــن شــریفترین جــای زمیــن و گزیــدهی
آن اســت ...و بههمیــن جهــت پادشــاهان گذشــته آنجــا را بــرای اقامتــگاه خــود برگزیدنــد
زیــرا نســبت پادشــاه بــه ســرزمینی کــه بــر آن فرمــان میرانــد ماننــد دل اســت بــه تنــی
کــه در آن جــای دارد ...عــراق شــریفترین موضعــی اســت کــه پادشــاهان ملتهــا از
ســریانیها تــا ایرانیهــا ،چــه ایرانیــان باســتان و چــه ساســانیها آنجــا را بــرای مرکــز
ـب ایرانشــهر(= دل ایرانشــهر) اســت».4
خویــش برگزیدنــد و ایــن ســرزمین لـ ّ
ابــن رســته نیــز دربــارهی جهــات چهارگانـهی ایــران و تقســیمات آن در دوران ساســانی
در کتــاب اعــاق النفیســه پــس از تعییــن محــدودهی هــر یــک از ایــن نواحــی کــه آنهــا را
«خراســان»« ،خُ ربــران»« ،نیمــروز» و «باختــر» نامیــده اســت مینویســد:
«آن بخــش کــه در وســط ایــن چهــار بخــش قــرار دارد بــه نــام سورســتان میخواندنــد.
پــس آن بخــش کــه سورســتان نامیــده میشــد نســبت بــه ســایر بخشهــای ایرانشــهر
ماننــد قلــب اســت در ســینه و بــه همیــن جهــت سورســتان را کــه نــام قدیــم آن همــان
ســواد بــود دل ایرانشــهر میخواندنــد کــه تفســیر آن بــه عربــی قلــب ایرانشــهر اســت».5
یاقــوت در معجــم البلــدان روایتــی دربــارهی ســواد در دوران ایرانیــان از قــول یزیــد بــن
عمــر الپارســی آورده کــه گذشــته از وصــف ایــن ســرزمین در آبادتریــن دوران آن و چگونگی
نامگــذاری اســتانها و تســوهای آن شــرح نســبت ًا گویایــی دربــارهی دل ایرانشــهر و علــت
نامگــذاری آن ذکــر کــرده کــه شــرح آن از حوصلـهی ایــن نوشــته خــارج اســت و تنهــا بــه
مختصــری از آن کــه بــه بحــث مــا مربــوط میشــود ،اکتفــا میگــردد .وی مینویســد:
«پادشــاهان ایــران ســواد را دوازده اســتان میشــمردند و آن را شــصت تســو بــه حســاب
میآوردنــد  ..آنهــا ســواد را بــه قلــب هماننــد میســاختند و دیگــر جهــان را بــه تــن و
6
بدیــن ســبب آنجــا را دل ایرانشــهر خواندنــد کــه بــه عربــی قلــب ایرانشــهر میشــود و »..
همانطــور کــه از متــون جغرافیانویســان عــرب پیداســت پادشــاهان ساســانی ایــن
ســرزمین را اقامتــگاه و مرکــز حکومــت خــود قــرار دادهانــد و آن را «دل ایرانشــهر»
خواندهانــد .از ایــنرو میتــوان از ســرزمینی کــه مرکــز حکومــت یکــی از مهمتریــن و
طوالنیتریــن دورههــای تاریخــی ایرانزمیــن بــوده اســت ،حــد اعالیــی از ساختوســاز
را انتظــار داشــت .امــا از آنجــا کــه بســیاری از آن ســاختهها بــه مــرور زمــان از بیــن
رفتهانــد ،بــرای رهیافــت بــه نــام و نشــان آنهــا و ویژگیهایشــان بــار دیگــر بایــد بــه
همــان متــون چنــگ یازیــد .ایــن نوشــته در پــی پاســخ بــه ایــن ســوال ادامــه مییابــد کــه:

ایـنرو بــرای دولــت ساســانی اهمیــت داشــت کــه هــم روابــط بازرگانــی ایــران را بــا مناطق
داخلــی عربســتان بــه خصــوص بــا یمــن ممکــن میســاخت و هــم برخــی از آنهــا راههــای
بینالمللــی آن زمــان بــه شــمار میرفــت .ایــن امــر گذشــته از اینکــه بــرای بازرگانــی
ایــران اهمیــت داشــت ،از لحــاظ سیاســی هــم ســیطره بــر ایــن راههــا یــا الاقــل بــر بعضــی
از مراکــز آنهــا از لحــاظ رقابتهــای اقتصــادی و سیاســی دولــت ساســانی بــا روم بــرای
آنهــا مهــم بــود .بــه ایــن ترتیــب یافتــن نشــانههایی از نــام و مشــخصات تأسیســات
نظامــی و دفاعــی در قلمــروی حکومــت ساســانی در منابــع مکتــوب قابــل پیشبینــی
اســت.

ساختههای دفاعی
پادگانهای هیت و عانات
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غربی
یکــی از اقدامــات خســرو انوشــیروان بــرای تقویــت بنیـهی دفاعــی ایــران در مرزهــای ِ
مجــاور بــا روم و صحــرای عربســتان ،بازســازی پادگانهــای ایــن منطقــه و تعمیــر خنــدق
شــاپور 8بــود و دیگــری ایجــاد تشــکیالت دفاعــی تــازه در آنجــا .از پادگانهایــی کــه در
زمــان خســرو انوشــیروان تعمیــر و مرمــت گردیــد یکــی هیــت بــود و دیگــری عانــات.
هیــت یکــی از مناطــق آبــاد و از پادگانهــای مهــم حاشــیهی صحــرای عربســتان بــود
کــه در روزگار انوشــیروان و شــاید هــم پیــش از او یکــی از مراکــز پنجگان ـهای 9بــود کــه
معیــن شــده بــود
بــرای اقامــت موقــت ســفیرانی کــه از خــارج بــه دربــار ایــران میآمدنــدّ ،
تــا در آنجــا هــدف از مأموریــت خــود را بــرای نماینــدهی دولــت روشــن ســازند و آنگاه
خبــر ورود آنهــا و هــدف از مأموریتشــان بــا پیــک تیزتــک بــه دربــار ارســال گــردد و
پــس از کســب اجــاز ْه آنهــا را بــا تشــریفات رســمی بــه پایتخــت برســانند(مالیری ،ج،۱
 .)۱۹۷ :۱۳۷۵هیــت دارای بــارو و دژی اســتوار بــود.10
آنچــه در اینجــا جالــب توجــه اســت کارکــرد یــک پــادگان نظامــی مــرزی در نقــش
کاخ حکومتــی اســت .اقامــت موقــت ســفیران خارجــی و تشــریح هــدف از ســفر بــه ایــران
بــرای نماینــدهی دولــت مســتلزم آن اســت کــه فضایــی حکومتــی – شــاهی در دل دژ
مــرزی وجــود داشــته باشــد .هرچنــد اطالعــات معمــاری دقیقــی از فضاهــای ایــن پنــج
مرکــز دفاعــی – سیاســی در متــون تاریخــی ذکــر نشــده اســت امــا عملکردهــای آن مــا را
بــه ســمت طــرح کاخ– کاروانســرا رهنمــون میشــود .عانــات هــم در مجــاورت هیــت بــود
و رود فــرات آن را تقریب ـ ًا دور م ـیزد و از آنجــا بــه هیــت و انبــار میرفت(مالیــری ،ج،۱
 .11)۱۹۷ :۱۳۷۵در آنجــا دژی اســتوار بــود.12

دژهای شرق دجله

اخبــار تاریخــی و نتایــج کاوشهــای باستانشناســی در عــراق میرســاند کــه در دوران
ساســانی دســتکم دو مرکــز مهــم نظامــی در ســرزمینهای نزدیــک بــه دجلــه وجــود
داشــته اســت .یکــی دژی بــوده در ســامرا و دیگــری دژی در قادســیه کــه بــه همیــن نامهــا
شــناخته میشــوند.

دژ سامرا

ـامرا
محمــدی مالیــری(ج )۲۵۷ :۱۳۷۵ ،۲بــه نقــل از عبــداهلل مســتوفی آورده اســت کــه سـ ّ
در اصــل از بناهــای شــاپور ذواالکتــاف بــوده اســت .آمیانــوس مارســلینوس تاریخنــگار

رومــی کــه خــود هــمروزگار شــاپور بــوده و در جنــگ ژولیــان امپراتــور روم بــا شــاپور
نیــز حضــور داشــته و رویدادهــای جنــگ را بــه رشــتهی تحریــر کشــیده از ســامرا و دژ آن
همچــون بنایــی موجــود و شــناخته شــده نــام بــرده اســت .از ایــن رو بایــد دژ ســامرا را دژی
از عهــد ساســانیان شــمرد .احتمــا ًال آنچــه بــه عنــوان ســاخت دژ ســامرا در متــون تاریخــی
منســوب بــه معتصــم خلیفـهی عباســی اســت شــاید مرمــت و بازســازی و یــا گســترش دژ
موجــود بــوده اســت .از آنجــا کــه بقایــای ایــن بنــا تــا بــه امــروز پابرجــا مانــده اســت ،در
کاوشهــای باستانشناســی مــورد توجــه فــراوان اســت.
تنهــا اطالعاتــی کــه در مــورد مصالــح ســاخت بــه عنــوان اطالعــات معمــاری به دســت
آمــده ،از نتایــج کاوشهــای دکتــر هرتســفلد ،باستانشــناس آلمانــی در ســالهای -۱۹۳۰
 ۱۹۳۱حاصــل شــده اســت .نتایــج کاوشهــای وی روشــن میســازد در خرابههــای دژ
ســامرا نوعــی ســفال رنگــی بهدســت آمــده کــه آنهــا را از همــان ســفالهایی دانســتهاند
کــه ایرانیهــا در دوران باســتان میســاختهاند(مالیری ،ج.13)۲۵۸ :۱۳۷۵ ،۲
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اینگونــه از منابــع برمیآیــد کــه قادســیه یکــی از پادگانهــای نظامــی ایــران در حاشــیهی
صحــرا بــوده و بــه ســبب جنگــی کــه در آنجــا میــان اعــراب و ســپاهیان ساســانی روی
داده ،از دیگــر پادگانهــا شــهرت بیشتــری یافتــه اســت .یاقــوت از قصــری در قادســیه
ســخن گفتــه کــه ســعدبنابیوقاصفرمانده ســپاه مســلمانان در آن اقامــت یافتــه بــوده و
جنــگ را کــه در حوالــی آنجــا روی مـیداده ،از آنجــا نظــاره میکــرده اســت.14
مســعودی نیــز از ایــن دژ نــام بــرده اســت و ذکــر کــرده کــه ســعد چــون بیمــار بــود
در بــاالی ایــن دژ بــه نظــارهی میــدان جنــگ نشســته بــود .قادســیه پــس از ســاخت آبراه
نهــروان اهمیــت فراوانــی یافتــه اســت 15.از معمــاری دژ قادســیه اطالعــات بیشتــری
نســبت بــه ســایر دژهــای منطقــه بهدســت آمــده اســت .محمــدی مالیــری(ج۱۳۷۵ ،۲
 )۲۶۰:ایــن اطالعــات را از متــون گزارشهــای باستانشناســی اســتخراج و در ایــن بــاره
چنیــن مینویســد:
«از آثــاری کــه از بــاروی ایــن دژ بــر جــای مانــده چنیــن دریافتهانــد کــه بارویــی
هشـتضلعی بــوده کــه طــول هــر یــک از اضــاع آن از خــارج  ۶۲۰متــر بــوده و از خــارج
هفــده پایــهی نیمدایــرهای بــه قطــر تقریبــی  ۴/۷متــر آنهــا را تقویــت میکــرده و
فاصلـهی هــر پایــه بــا دیگــری  ۲۹/۵متــر بــوده اســت .در هــر رکنــی از ارکان هشـتگانهی
ایــن بــارو کــه اضــاع آن را بههــم میپیوســته بــرج گــردی بــوده کــه قطــر آن بــه هشــت
متــر میرســیده؛ ضخامــت دیــوار بــارو در حــدود چهــار متــر و ارتفــاع آن حــدود پنــج متــر
بــوده اســت .آنچــه از مجمــوع آثــار ایــن دژ و ســاختمانهای اطــراف آن دریافتهانــد ایــن
اســت کــه ایــن جایــگاه ســپاه بزرگــی بــوده کــه ســپاهیان همـهی وســایل دفــاع و حصــار
را بــا هــم در اختیــار داشــتهاند».
در طــرف شــمالی دژ قادســیه آثــار نهــر بزرگــی دیــده شــده اســت کــه از ســمت
شــمالغربی بــه درون دژ وارد میشــده و در صحــن آن چنــد رشــته میگردیــده اســت .در
داخــل دژ نیــز در محــاذات اضــاع هشـتگانهی آن آثــار خندقــی مشــاهده گردیــده کــه از
همیــن نهــر پــر میشــده اســت.16

قلعهی دستگرد

گفتــه شــده اســت کــه پیشگویــان دربــار بــه خســرو پرویــز گفتــه بودنــد کــه اقامــت
تیســفون بــر او نامبــارک خواهــد بــود و از آنجــا کــه خســرو بــه پیشگویــی آنــان اعتقــادی
راســخ داشــت ،از ســال  ۶۰۴میــادی تــا زمانــی کــه هراکلیــوس بــر او تاخــت(۶۲۷ -۶۲۸
م) اقامتــگاه مطبــوع او محلــی بــوده اســت کــه قلعـهی دســتگردش میخواندنــد .از آن پــس
بــه دســتگرد خســرو معــروف گردیــد کــه در کتابهــای عربــی بــه نــام «الدســکره» یــا
«الدســکره الملــک» خوانــده شــده اســت .ایــن قلعــه بــر ســر شــاهراهی بــود کــه از بغــداد
بــه همــدان میرفــت.17
احتمــال آنکــه شــهر و کاخ دســتگرد قبــل از خســرو پرویــز وجــود داشــته ،بســیار زیــاد
اســت .امــا آنچــه مســلم اســت آنکــه از خســرو انوشــیروان بــه بعــد پادشــاهان ساســانی
توقــف در عــراق را بــر ســایر نقــاط ترجیــح داده و بــه ویــژه در ناحی ـهای بیــن تیســفون و
حلــوان مقــام کردهانــد.
از نوشــتههای ابنرســته مشــخص میشــود کــه در زمــان وی(حــدود  ۹۰۳م) حصــار
آجــری قلعــه ســالم بــوده اســت .امــروزه دوازده بــرج ســالم و چهــار بــرج تخریــب شــده
در آنجــا دیــده میشــود .بنابــر نوشــتهی دکتــر هرتســفلد حصــار دســتگرد محکمتریــن
حصــار آجــری اســت کــه از عهــود قدیــم در آســیای غربــی باقیمانــده اســت.18
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اربــل همــان منطقــهای اســت کــه امــروزه اربیــل خوانــده میشــود کــه در تقســیمات
کشــور کنونــی عــراق بــه نــام لــواء اربیــل معــروف اســت کــه بیــن لــواء ســلیمانیه و لــواء
کرکــوک قــرار دارد .امــروزه لــواء اربیــل جــزء کردســتان عــراق اســت .یاقــوت هــم کــه
از آنجــا دیــدن کــرده آنجــا را ســرزمینی کردنشــین معرفــی کــرده و دربــارهی کیفیــت
بناهــای آنجــا میگویــد :بــا وجــود بزرگــی و گســتردگی آن ،بــاز بناهــا و طبیعــت آنجــا
بــه روســتا همانندتــر اســت تــا بــه شــهر .19مالیــری(ج )۲۳۱ :۱۳۷۵ ،۲توصیــف دژ اربــل را
بــه نقــل از یاقــوت چنیــن ترجمــه کــرده اســت:
«دژی اســتوار و شــهری بــزرگ در زمینــی گســترده و پهنــاور .قلع ـهی آن را خندقــی
ژرف فراگرفتــه .حصــار شــهر در نیم ـهی آن منقطــع میگــردد و ایــن قلعــه بــر تــل بلنــد
خاکــی عظیمــی اســت کــه بــاالی آن پهــن و گســترده اســت و در داخــل ایــن قلعــه بازارهــا
و منــازل رعیــت و مســجدی بــرای نمــاز هســت .هماننــد قلع ـهی حلــب کــه ایــن از آن
بزرگتــر و بلندتــر اســت».20

کاخهای ساسانی

از دوران ساســانی کاخهــای بســیاری در دل ایرانشــهر وجــود داشــته کــه بســیاری از آنهــا
بــه کلــی ویــران و آنچــه باقــی مانــده اســت نیــز اغلــب رو بــه ویرانــی نهادهانــد .ایــن
نشــان از آن دارد کــه انتظــار یافتــن نــام بســیاری از آنهــا را بایــد از دل متــون داشــت.
مطابــق انتظــار مــا نــام کاخهــای فراوانــی در متــون تاریخــی از دوران ساســانی در ایــن
منطقــه بــرده شــده اســت کــه ذکــر همـهی آنهــا از حوصلـهی ایــن مقــال خــارج اســت و
بــه ذکــر اهــم آنهــا اکتفــا شــده اســت.

کوشک سفید مدائن و ایوان کسری
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بــه تصریــح محمــدی مالیــری در بســیاری از متــون متأخــر عربــی اغلــب دو نــام «القصــر
االبیــض» و «ایــوان کســری» بــه جــای یکدیگــر بــه کار بــرده شــده اســت بــدون آنکــه
آنهــا را از هــم جــدا انگارنــد .در حالــی کــه از متــون تاریخــی چنیــن برمیآیــد کــه ایــن
دو نــام حکایــت از دو کاخ مجــزا از یکدیگــر دارد(مالیــری ،ج )۴۶ :۱۳۷۵ ،۳کــه از یکــی
آوازه و از دیگــری ویرانههایــی باقیمانــده اســت.
کاخ ســفید مدائــن در یکــی از قدیمیتریــن شــهرهای مدائــن کــه پیــش از ساســانیان
هــم در شــرق دجلــه وجــود داشــته ،شــاخته شــده بــود و بــه همیــن ســبب آن را در
نوشــتههای قدیــم عربــی اســامی بــه صــورت «المدینــه العتیقــه» نگاشــتهاند(مالیری،
ج )۴۶: ۱۳۷۵ ،۳کــه شــاید بهتــوان نــام پارســی آن را «کهنشــهر» انگاشــت .در جنــوب
ایــن کاخ و بــه فاصلـهی یــک میــل ،ایــوان مدائــن یــا طــاق کســری وجــود دارد .ایــن دو
بنــا گذشــته از فاصلـهای کــه از هــم دارنــد ،از نظــر کاربــری نیــز بــا هــم فــرق داشــتهاند.
کوشــک ســفی ْد کاخ مســکونی شــاهان بــوده و ایــوان کســری ،کاخ پذیرایــی و محــل
تشــریفات و کانــون اداری مملکــت .آنچــه دربــارهی پادشــاهان ساســانی و آییــن و رســومی
کــه در مجالــس ایشــان رعایــت میشــده در کتابهــای تاریخــی آمــده اســت ایــن موضــوع
را روشــن میســازد .یکــی از قدیمیتریــن و گویاتریــن ایــن کتابهــا ،کتــاب التــاج فــی
اخــاق الملــوک منســوب بــه جاحــظ اســت .از ایــن کتــاب میتــوان بــه گوشــهای از
فعالیتهایــی کــه در ایــوان کســری اتفــاق میافتــاده و ویژگیهــای بنــا در روزگار آبــادی
و فــر و شــکوه پــی بــرد .آنگونــه کــه محمــدی مالیــری(ج )۴۷: ۱۳۷۵ ،۲بــه پارســی
برگردانــده میتــوان از همیــن کتــاب تــا حــدی بــه وســعت تــاالر پذیرایــی ایــن بنــا کــه
محــل بارعــام شــاهان بــوده و بــه ایــوان میپیوســته اســت ،وقــوف یافــت .در ایــن کتــاب
آمــده:
ـات درباریــان بــه ایــن ترتیــب و با ایــن فاصلــه در روزهــای بارعام
ـوان طبقـ ِ
«در تــاالر ایـ ْ
و رســمی قــرار میگرفتهانــد :نخســتین طبقــه کــه اســواران و شــاهزادگان بودهانــد ،بــه
فاصل ـهی ده ذراع از پــردهای کــه شــاه را از حاضــران جــدا میســاخته ،طبق ـهی دوم کــه
ندیمــان و همســخنان شــاه از اشــراف و اهــل علــم بودنــد بــه فاصل ـهی ده ذراع پــس از
طبقـهی اول ،طبقـهی ســوم هــم کــه ظرفــا و اهــل نظــر و مطابیــه بودهانــد ،بــه فاصلـهی
ده ذراع پایینتــر از طبقـهی دوم .کــه ایــن خــود نمــوداری از وســعت تــاالر توانــد بــود».
نکت ـهی جالبــی کــه از ایــن توضیحــات میتــوان دریافــت اینکــه در تــاالر بــار عــام،
پــردهای شــاه را از حاضــران جــدا میســاخته و پــردهدار کــه همــواره از بــزرگ زادگان
انتخــاب میشــده و او را «خرمبــاش» میگفتهانــد(ج  ،)۴۷: ۱۳۷۵ ،۲وظیفــه داشــته کــه
چــون شــاه بــر تخــت ســلطنت در پشــت پــرده جلــوس فرمودنــد ،حاضــران را آگاه ســاخته و
پــس از آن هــم واســطهی ابــاغ دســتورهای شــاه بــه حاضــران دربــار بــوده اســت.
امــا شــکوه و عظمــت کاخ ســفید و ایــوان کســری در ادبیــات اســامی ،چــه پارســی و
چــه عربــی ،انعکاســی گســترده داشــته اســت .دکتــر مالیــری(ج  )۴۸ :۱۳۷۵ ،۲قصیــدهای
معــروف از بحتــری شــاعر نــامدار عــرب در قــرن ســوم هجــری آورده اســت کــه در ایــن
قصیــده گذشــته از مطالــب عبرتانگیــز و پندآمــوزی کــه در آن هســت ،وصــف نســبت ًا
دقیقــی از نقاش ـیهایی کــه بــر دیــوار کاخ ســفید یــا بــه قــول شــاعر «ابیــض المدائــن»
بودهانــد ،نگاشــته شــده اســت .ایــن میرســاند کــه آن کاخ یــا دســتکم آن بخــش از
کاخ کــه نقاشـیها بــر دیــوار آن بــوده اســت ،تــا آن تاریــخ بــه نحــوی ســالم مانــده بــوده
کــه شــاعر توانســته صحنـهای از نقاشـیها را وصــف کنــد .موضــوع نقاشـیای کــه بحتــری

در قصیــدهی خــود آن را وصــف نمــوده صحن ـهای از میــدان نبــرد اســت کــه انوشــیروان
را در جنــگ انطاکیــه نشــان م ـیداده اســت .شــاعر جزییــات فراوانــی حتــی رنــگ لبــاس
انوشــیروان و رنــگ اســب او را بــه خوبــی توصیــف کــرده اســت.
از آن قصیــده بــر میآیــد کــه تزیینــات درون فضــای کاخهــای ساســانی عمدتــاً
نقاشــیهایی بــا موضــوع نبــرد پادشــاهان بــوده اســت .آنچــه کــه موضــوع نقــش
برجســتههای ساســانی نیــز بــوده اســت .از آنچــه دربــارهی نقاش ـیهای بــر دیوارههــای
کاخهــای ساســانی نگاشــته شــده اســت ،قدیمیتریــن اطالعــی کــه در دســت اســت،
بــه قــرن چهــارم میــادی و زمــان شــاپور دوم ساســانی برمیگــردد و آن هــم همــان
ســفرنامهی امیانــوس مارســلینوس تاریخنــگار رومــی اســت .بــه تصریــح مالیــری(ج ،۲
 )۴۹ :۱۳۷۵امیانــوس پــس از ذکــر عبــور ســپاهیان روم از دجلــه و رســیدن بــه دشــت
سرســبز ایــن را هــم ناگفتــه نگــذارده کــه :در وســط آن دشــت سرســبز کاخهــای زیبایــی
بــود پــر از نقــش پادشــاهان در حــال شــکار حیوانــات درنــده .امیانــوس اضافــه میکنــد
کــه در ایــن کشــور عــادت بــر ایــن اســت کــه نقــش اشــخاص را جــز در حــال جنــگ یــا
شــکار بــه شــکل دیگــری نمیکشــند.

کاخ خورنق
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خورنــق نــام کاخــی بــوده کــه از دوران ساســانی آبــاد و معمــور بــه دوران اســامی رســیده و
در ایــن دوران هــم تــا مدتهــا همچنــان پایــدار مانــده اســت .در ریش ـهیابی نــام خورنــق
محمــدی مالیــری(ج  )۶۵ :۱۳۷۵ ،۲مینویســد« :ایــن نــام عربــی شــدهی خورنــگاه اســت
و آن بــه بناهایــی گفتــه میشــده کــه شــاهان یــا بــزرگان در شــکارگاهها و جاهــای دور
از شــهر بــرای توقــف موقــت و رفــع خســتگی میســاختهاند کــه معمــو ًال چــون محــل
خــور و خــواب آنهــا در ایــام شــکار بــوده از ایــن رو آنهــا را خورنــگاه میگفتهانــد کــه
بــه خورتــق معــرب و معــروف شــده اســت» .بــه ایــن ترتیــب میتــوان دســتهای بــه نــام
کاخهــای شــکار را از اینجــا ردیابــی نمــود.
مالیــری آورده اســت کــه یاقــوت ســه تــا از ایــن گونــه بناهــا را کــه خورنــق نامیدهانــد
ذکــر کــرده کــه یکــی از آنهــا در مراکــش بــوده و دیگــری در نیــم فرســخی بلــخ در
افغانســتان کنونــی کــه آن را خبنــگ میخواندهانــد و دیگــر همیــن اســت کــه در ســرزمین
ســواد یــا سورســتان بــوده و میافزایــد(ج « :)۶۵ :۱۳۷۵ ،۲هــر آنچــه در اشــعار شــعرا یــا
وصــف تاریخنــگاران دربــارهی خورنــق آمــده ،دربــارهی همیــن خورنــق در سورســتان اســت».
وی(ج  )۶۵ :۱۳۷۵ ،۲بــه نقــل از بــاذری در مــورد زمــان ســاخت آن چنیــن آورده اســت:
«خورنــق جایــی قدیمــی و پارســی بــود .آن را نعمــان بــن امــرئ القیــس بــرای بهــرام
گــور پســر یزدگــرد پســر بهــرام پســر شــاپور ذواالکتــاف ســاخت .نعمــان همــان اســت کــه
از شــاهی چشــم پوشــید و ســر بــه بیابــان گــذارد  ....ابراهیــم ســلمه در خالفــت ابوالعبــاس
بــر خورنــق گنبــدی بســاخت و پیــش از او آنجــا گنبــد نداشــت».21

کاخهای ساسانی در کوفه

از دوران ساســانی بــه جــز خورنــق کاخهــای دیگــری هــم در دوران اســامی باقیمانــده
بــود کــه برخــی از آنهــا کــه در دوران آشــوب و جنــگ بــه ویرانــی گراییــده بــود ،بازســازی
شــد و نامــی جدیــد بــه خــود گرفــت .یکــی از ایــن کاخهــا کــه در تاریخهــا اخبــار آن
منعکــس گردیــده ،قصــری قدیمــی و ساســانی در کوفــه بــوده کــه بــه نــام قصــر ســعدبن

کاخ ذی ُ
شرفات در اشعار جاهلی

در برخــی از اشــعار و روایــات ادبیــات دوران جاهلــی ،نــام و ویژگیهــای برخــی از بناهــای
ایرانــی توصیــف شــده کــه مطالعـهی آنهــا در حــوزهی تاریــخ معمــاری ایــران کمتــر مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .از جملــه بناهــای ساســانی کــه در ادبیــات جاهلــی نــام آن بــرده
شــده ،قصــر ذیالشــرفات اســت .در بیــت زیــر نــام ایــن قصــر در ردیــف کاخهــای خورنــق
و ســدیر آمــده اســت.
والقصر ذیالشرفات من سنداد
السدیر و بارق
اهل الخورنق و ّ
ایــن بیــت از قصیــدهای از ســرودههای اســودبن النهشــنی اســت کــه مالیــری(ج
 )۲۲۷ :۱۳۷۵ ،۱بــه نقــل از یاقــوت آن را نقــل کــرده 24و گویــد آن را مزاحــم مولــی
عمربنعبدالعزیــز هنگامــی کــه عمــر بــه قصــر آل جفتــه گذشــت و از ویرانــی آن متأثــر
گردیــد ،بــرای عمــر خوانــد .قصــر ذیالشــرفات کــه نــام آن در ایــن بیــت آمــده بــه
تصریــح مالیــری بــه معنــای «کاخ کنگــرهدار» اســت .وی میافزایــد بنــای اینگونــه
کاخهــا از ویژگیهــای دهقانــان ایرانــی بــوده کــه در آنجــا ســاکن بــوده و امــور قلمــرو
تحــت فرمــان خــود را اداره میکردنــد .کاخهــای کنگــرهدار عالمــت خانههــای طبق ـهی
دهقانــان بــوده اســت .خانـهی آنهــا را کــه فضایــی بــزرگ داشــته ،دیــواری بلنــد احاطــه
میکــرده کــه دارای کنگــره بــوده اســت .مالیــری(ج  )۲۲۸ :۱۳۷۵ ،۱بــه نقــل از جاحــظ
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ابــی وقــاص شــناخته شــده اســت(مالیری ،ج  .)۲۳۹ :۳ایــن کاخ ظاهــراً تــا زمــان طبــری
هــم برپــا بــوده چراکــه از آن نــام بــرده اســت .او داســتانی دربــارهی آن ذکــر کــرده کــه
اطالعــات جالبــی از نحــوهی ســاخت آن کاخ بــه دســت میدهــد .مالیــری(ج :۱۳۷۵ ،۳
 )۲۳۹بــه نقــل از طبــری در ایــن بــاره آورده اســت:
«قصــری کــه ســعد ســاخت در مقابــل محــراب مســجد کنونــی کوفــه بــود و پــس
از اتمــام آن بیتالمــال را در یــک طــرف آن قــرار داد و خــود او هــم در طــرف دیگــر
ســکنی گزیــد .و چــون نقبــی بــه بیتالمــال زده شــد و امــوال از آن بــه ســرقت رفــت
ســعد داســتان را بــه عمــر نوشــت و موضــع خانــهی خــود و بیتالمــال را نســبت بــه
صحــن موجــود بــرای او روشــن ســاخت .عمــر بــه او نوشــت مســجد را از محــل فعلــی بــه
جنــب خان ـهی خــودت منتقــل کــن و ایــن خانــه [بیتالمــال] را در جهــت قِبلــی آن قــرار
بــده چــون مســجد در شــب و روز خلــوت نمیمانــد و همــان مــردم نگهبــان بیتالمــال
خواهنــد بــود».22
نقشــهی ایــن قصــر و مســجد را بــه صورتــی کــه عمــر دســتور داده بــود یکــی از
دهقانــان همــدان بــه نــام روزبــه پســر بزرگمهــر پســر ساســان بــرای ســعد کشــید و آن را
بــا آجرهــای قصــری کــه در حوم ـهی حیــره بــود بســاخت و پایههــای آن بــر ســتونهای
ســنگی و مرمــر کــه آنهــا هــم از همــان بنــا بــود ،اســتوار ســاخت(مالیری ،ج:۱۳۷۵ ،۳
 .)۲۴۰از دیگــر بناهــای ساســانی در کوفــه ،بنایــی بــوده اســت در محلــی کــه عربهــا آن
را اصبــع خفّــان میگفتهانــد .یاقــوت در ایــن بــاره گویــد:
«بنــای عظیمــی اســت نزدیــک کوفــه و مــن گمــان میکنــم کــه آن را ایرانیــان بــرای
دیدهبانــی ســاخته بودنــد چنانکــه رســم ایشــان بــوده اســت در چنیــن جاهــا».23
الزم بــه ذکــر اســت کــه کوفــه در دوران اســامی نیــز همچنــان یکــی از مراکــز
مهــم ایــران و یکــی از کانونهــای فرهنــگ و تمــدن ایــن ســرزمین و زیس ـتگاه شــمار
بســیاری از اســوارانی بــود کــه خــود در همیــن دوران هــم نشــانهای از قــدرت ایرانیــان بــه
شــمار میرفتنــد.

در جایــی از اهتمــام ایرانیــان بــه ســاخت بناهــای بــزرگ و ماندنــی ،کــه چــون یــادگاری از
آنهــا برجــای مانــد ،ســخن گفتــه و نــام تعــدادی از آن بناهــا را آورده و میگویــد:
«بــه همیــن ســبب ایرانیــان ایجــاد بناهــای شــریف را هماننــد نامهــای شــریف جــز از
خاندانهــای کهــن نمیپســندند و از جملــه چیزهایــی کــه بــه ایــن خاندانهــای بــزرگ
اختصــاص داشــته ،یکــی گنبــد ســبز و دیگــری طــاق بــر روی دهلیــز و کنگــره بــر روی
دیــوار خانــه اســت».25
چنیــن بــه نظــر میرســد کــه ســاخت کاخهــای کنگــرهدار از نخســتین چیزهایــی بــوده
کــه از اشــراف ایرانــی بــه اشــراف عــرب در دوران اســامی منتقــل شــده اســت .ایــن امــر
بیشــک یکــی از مهمتریــن تأثیراتــی اســت کــه معمــاری ایرانــی بــر معمــاری شــبه
جزیــرهی عربســتان در ســدههای نخســت اســام گــذارده اســت .مالیــری(ج :۱۳۷۵ ،۱
 )۲۲۸بــه نقــل از مســعودی نقــل میکنــد کــه ســعدبن ابــی وقــاص خان ـهای را کــه در
عقیق(مکــه یــا مدینــه) بســاخت هــم دیوارهــای آن بلندتــر و هــم فضــای آن وســیعتر [از
معمــول] بــود و هــم بــاالی دیوارهایــش کنگــره بســاخت و هــم آن را از درون و بیــرون
بــا گــچ بینــدود .26مقــداد صحابــی معــروف هــم خانـهای در چنــد میلــی بیــرون مدینــه در
موضــع معــروف جــرف ســاخت .او هــم بــر بــاالی دیوارهــای خان ـهاش کنگــره ســاخت و
خانــهاش را از درون و بیــرون بــه گــچ بینــدود .27اینهــا چیزهایــی بــوده کــه در میــان
اعــراب ســابقه نداشــته و بــه همیــن ســبب هــم امــری قابــل ذکــر مینمــوده اســت.
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ساختههای آب
اهمیت نظام آبیاری در ایران ساسانی

ایرانزمیــن ســرزمینی اســت کــه همــواره در طــول تاریــخ ،بــا فراوانــی منابــع آب در
برخــی مناطــق و کمبــود آب در بســیاری از مناطــق دیگــر مواجــه بــوده اســت .از ای ـنرو
مدیریــت حصــول ،گــردآوری و تقســیم آب مــورد نیــاز همــواره یکــی از امــور بــا اهمیــت
تلقــی میشــده اســت .آبیابــی ،آبرســانی ،آبگیرســازی و آبیــاری در دل ایرانشــهر نیــز
کــه ســرزمین پرآبــی اســت همچــون ســایر نقــاط ایــران از آنچنــان اهمیتــی برخــوردار
بــوده کــه پادشــاهان ساســانی بــه کمــک مشــاوران کارآزمــودهی خــود بــه تدویــن نظــام
آبیــاری پرداختــه ،بــر اجــرای دقیــق آن در ایــن منطقــه بــه جدیــت نظــارت میکردنــد و
بــر آن اهتمــام داشــتهاند .برخــی محققــان بــر ایــن باورنــد کــه نــه تنهــا نظــام آبیــاری
از نظامهــای دیوانــی و مالــی ساســانیان اهمیــت کمتــری نداشــت کــه از نظــر فنــی و
مهندســی و وســائل اجــرا از آن دو نظــام مهمتــر و یکــی از نمونههــای پیشــرفت علــم و
تکنولــوژی آن دوران اســت.28
هیــأت کاوشــگران آکســفوردفیلد کــه ســالها پیــش در اســتانهای جنوبــی عــراق در
29
قلمــرو دو اســتانی کــه در زمــان ساســانیان «شــاد بهمــن» و «شــاد شــاپور» نــام داشــتند
بــه کاوش پرداختنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه در ایــن منطقــه ،ســرزمین واقــع بیــن
دجلــه و فــرات در آن زمــان بهوســیلهی جدولهــای منظمــی آبیــاری میشــده کــه
سرتاســر آن خــاک حاصلخیــز را میپوشــانده و در هم ـهی آن منطقــه آثــار کوش ـکها و
کاخهــای ساســانی دیــده شــده است(کریستسنســن .)۴۴۹-۴۴۸ :۱۳۷۱ ،لوســترانج(:۱۹۵۴
 )۱۶پژوهشــگر صاحبنظــر در تاریــخ اســامی بــا توجــه بــه اهمیــت و ویژگیهــای نظــام
آبیــاری ایــران نوشــته اســت« :مســلمانان در عــراق از ساســانیان نظامــی در آبیــاری بــه
ارث بردنــد کــه ایــن ســرزمین را آبادتریــن و حاصلخیزتریــن جاهــای دنیــا ســاخته بــود».

آبــادی یــا ویرانــی دل ایرانشــهر بســتگی تــام و تمــام بــه دو رود پــرآب امــا ســرکش و
نــاآرام دجلــه و فــرات داشــته و مهمتریــن چالشــی کــه از روزگاران بســیار کهــن تــا امــروز
پیوســته در برابــر ســاکنان ایــن ســرزمین قــرار داشــته کیفیــت مهــار کــردن کلــی یــا جزیــی
ایــن دو رود و تنظیــم آب آنهــا بــوده اســت .بــه ایــن ســبب ســاکنان ایــن ســامان متناســب
بــا امکانــات و تکنولــوژی زمانــه و درک خویــش ،راههایــی اندیشــیده و بــه کار بســتهاند
کــه بــه تدریــج کاملتــر شــده و دورانــی کــه مــا از آن ســخن میگوییــم یعنــی دوران
ساســانیان بــه پیشــرفتهترین حــد خــود رســیده اســت .بــه همیــن دلیــل عــراق در آن دروان
یکــی از آبادتریــن و شــکوفاترین دورههــای حیــات خــود را گذرانیــده اســت.

بند و پرند
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مالیری به نقل از یاقوت در معجم البلدان چنین میآورد که:
المؤنَــه
ـر ُقبــا ُد بِمسـ َ
الســواد و اِلــزا ِم ال َّرع َّی ـ ِه الْخَ ـ َ
ـاح ِه َّ
ـراج بَ ْع ـ َد َحط َّیط ـ ِه ال َّن َف َقــه و ُ
« َف َا َمـ َ
ْ
ـاح الْ َب َرنْــدات .و َج َعــلَ
ـر ِی َ
إصـ ِ
النهــا ِر و سِ ــقا َیه المــاء و ْ
َعلــی َ
العمــار ِه و ال َّن َف َق ـ ُه علــی َکـ ْ
30
ـال »...
جمیــع ذلــک علــی بیـ ِ
ـت المـ ِ
در اینجــا بــه واژهی «برنــدات» برمیخوریــم کــه مالیــری آن را جمــع «برنــد» و
شــکل عربــی «پرنــد» فارســی دانســته اســت .وی(ج )۲:۱۱۲در ایــن بــاره مینویســد:
«چنیــن بــر میآیــد کــه در آن زمــان ســد و بندهــای معتبــر رودهــای بــزرگ را همچــون
دجلــه و فــرات کــه هزینـهی احــداث آن ســنگین و نیــاز بــه تعمیــر مســتمر داشــته اســت،
در فارســی پرنــد میگفتهانــد» .الزم بــه ذکــر اســت کــه آنچــه از مآخــذ معتبــر تاریخــی
برمیآیــد هزینههــای طرحهــای بــزرگ از قبیــل بســتن ســدها و بندهــا و کنــدن
آبراههــای بــزرگ و تعمیــر آنهــا از زمانهــای قدیــم تــا هنگامیکــه اعــراب در ایــران
ســاکن شــدند بــه عهــدهی دولــت و از جایــی کــه آب بــه روســتاها میرســیده اســت،
هزینههــای توزیــع و تقســیم آب بــه عهــدهی روســتاییان بــوده اســت .31بــه موجــب آنچــه
بــه نقــل از یاقــوت آورده شــده اســت ،از آنجــا کــه هزینـهی تعمیــر پرندهــا بــه عهــدهی
خزانـهی دولــت بــوده اســت میتــوان اســتنتاج کــرد کــه پرندهــا ســدهایی آنچنــان بــزرگ
بودهانــد کــه تأمیــن هزینـهی تعمیــر آنهــا خــارج از عهــدهی مــردم بــوده اســت چــه رســد
بــه تأمیــن هزین ـهی ســاخت و احداثشــان.
امــا در کتــاب تاریــخ سیســتان ،در ذیــل فصلــی بــا عنــوان «قســمت خــراج سیســتان»
از دو گونــه ســد آبــی بــا دو نــام متفــاوت و دو مبلــغ خــراج ســالیانه ســخن رفتــه اســت:
«یکــی هزینههــای بندبســتنها کــه ســالیانه ســی هــزار درهــم بــوده و دیگــر هزینههــای
نگهــداری پرنهــا بــوده کــه ســالیانه پنجــاه هــزار درهــم مــی شــده اســت» .32مالیــری(ج:۲
 )۱۱۴در تشــریح تفــاوت بنــد و پرنــد مینویســد کــه از فحــوای کالم در تاریــخ سیســتان
چنیــن برمیآیــد کــه بندبســتنها بندهــای موقتــی بودهانــد کــه در فصلهــای زراعتــی
مختلــف آن رودهــا میبســتهاند و
بــرای اســتفاده بیشتــر از آب در مــزارع در جاهــای
ِ
پــس از فصــل زراعــت آنهــا را میگشــادهاند .ولــی پرنهــا ســدهایی بودهاســت ثابــت و
اســتوار کــه ظاهــراً بــر رودخانههــای بــزرگ میبســتهاند .ســدهایی آنچنــان بــزرگ کــه
حتــی هزین ـهی حفــظ و نگهــداری و تعمیــر ســالیانهی آنهــا بیــش از مبلغــی بــوده کــه
بــرای ســاخت بندهــای نــوع اول صــرف میشــده اســت.

آبراهها
آبراه نهروان
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محققانــی کــه دربــارهی رودهــای عــراق و روشهــای بهرهگیــری از آنهــا در دورههــای
مختلــف تاریخــی بــه پژوهــش پرداختهانــد ،در ایــن امــر اتفــاق نظــر دارنــد کــه بزرگتریــن
و از نظــر فنــی و علمــی مهمتریــن طرحــی کــه در عــراق بــرای آبیــاری بخــش شــرقی
دجلــه ســاخته شــده اســت ،طــرح آبراه چنــد منظــورهی نهــروان اســت .ایــن آب راه
تاریخــی کــه از دجلــه جــدا شــده و در شــرق آن جریــان مییافتــه و بــا شــاخههای
متعــدد خــود مناطــق بســیاری را ســیراب میکــرده اســت ،بزرگتریــن ،طوالنیتریــن
و پهنتریــن آبراه دستســازی بــوده کــه دنیــای قدیــم بــه خــود دیــده اســت .پهنــای
ایــن آبرا ِه دســتکند در بســیاری جاهــا بــه یکصــد و بیســتمتر و گــودی آن در
برخــی جاهــا بــه بیــش از ده متــر و طــول آن بــه بیــش از س ـیصد کیلومتــر میرســیده
اســت(مالیری ،ج .)۲۳۴ :۲ســرویلیام ویلکوکــس 33نتیجـهی تحقیقــات خــود دربــارهی طــرح
نهــروان را اینگونــه بیــان میکنــد:
«شــاید بزرگتریــن رفاهــی کــه دلتــای عــراق بــه خــود دیــده ،در دوران پادشــاهان
ساســانی ایــران در قرنهــای نخســتین میــادی بــوده اســت .در دورانــی کــه آبراه پهنــاور
نهــروان بــا عــرض چهارصــد قــدم و عمــق پانــزده قــدم کــه تمــام منطقـهی شــرقی دجلــه
را آبیــاری میکــرد ،حفــر گردیــد».34
دربــارهی زمــان ســاخت آبراه نهــروان ،محققــان تاریــخ دقیقــی مشــخص نکردهانــد.
البتــه کــه ســاخت چنیــن طــرح عظیمــی بــه احتمــال فــراوان در عهــد بیــش از یــک پادشــاه
ساســانی بــه انجــام رســیده اســت .پژوهشــگران ایــن موضــوع در ایــن بــاره معتقدنــد کــه
حتــی اگــر آغــاز اجــرای ایــن طــرح در زمــان پادشــاهی پیــش از شــاپور دوم معــروف بــه
ذواالکتــاف هــم بــوده باشــد ،انجــام آن در عهــد او بــوده اســت .چراکــه دوران طوالنــی
فرمانروایــی او ،دوران صلــح ممتــدی بــوده کــه اجــرای چنیــن طــرح بزرگــی را ممکــن
میســاخته اســت .در رابطــه بــا آبراه نهــروان ایــن نکتــه نیــز گفتــه شــده اســت کــه ایــن
آبراه گذشــته از کارکــرد عمرانــی و کشــاورزی ،کارکــرد نظامــی هــم داشــته و پایتخــت
کشــور را از جانــب شــرق محافظــت میکــرده اســت .آبراه نهــروان همچــون یــک مانــع
طبیعــی در برابــر حملـهی دشــمنان ایفــای نقــش میکــرده و همچنــان کــه خنــدق شــاپور
در غــرب همیــن ســرزمین چنیــن نقشــی داشــته اســت.

 .۲ -۳-۳آب راه قاطول کسروی

یکــی از طرحهــای بــزرگ آبیــاری کــه بــه دســتور خســرو انوشــیروان بــرای آبیــاری
مناطــق مرتفــع تســوی شــاپور 35و زمینهــای دیگــری کــه آب نهــروان بــر آن ســوار
نمــی شــده ،کنــده شــده ،آبراهــی اســت کــه در مآخــذ عربــی بــه نــام «القاطــول االعلــی
الکســروی» نامیــده شــده اســت .شــایان ذکــر اســت کــه آبراه دیگــری بــه نــام قاطــول
در دوران اســامی و در زمــان خالفــت هــارون الرشــید در جنــوب قاطــول کســروی احــداث
شــده اســت و از آن پــس قاطــول نخســت ،قاطــول بــاال و قاطــول دوم ،پاییــن لقــب
گرفتهانــد .مالیــری(ج  )۲۴۷ :۲بــه نقــل از یاقــوت در ایــن بــاره مــیآورد:
«باالتــر از قاطــول رشــید ،قاطــول کســروی اســت کــه خســرو انوشــیروان عــادل آن را
حفــر کــرده اســت .پــس از آن رشــید ایــن قاطــول را در زیــر آن و در موالــی بغــداد ســاخت
و بــر دهانـهی آن هــم کاخــی بنــا کــرد».36

پژوهشــگران از روی آثــار بــه جــای مانــده از ایــن آبراه و کاوشهــای باستانشناســی
مســیر حرکــت آن را ایــن گونــه ترســیم کردهانــد کــه ایــن آبراه در محلــی در فاصل ـهی
ســی کیلومتــری شــمال ســامرا بــه نــام دورتکریــت از دجلــه جــدا میشــده و پــس
از طــی شــصتوپنج کیلومتــر بــه مجــرای دیگــری بــه نــام قائــم میپیوســته اســت.
مســیر شــصتوپنج کیلومتــری ایــن آب را نیــز بدیــن گونــه بــوده کــه در بیســتوچهار
کیلومتــر اول بــه مــوازات دجلــه و در ســاحل چــپ آن روان بــوده و از آن پــس بــه تدریــج
از دجلــه دور مــی شــده و پــس از طــی هشــت کیلومتــر از فاصل ـهی هشــت کیلومتــری
ســامرا میگذشــته اســت(مالیری ،ج  .)۲۴۸ :۲شــایان ذکــر اســت کــه کاوشــگران در
فاصلــهی هفتونیــم کیلومتــری از دهانــهی ایــن آبراه آثــار پلــی قدیمــی بــر روی آن
تشــخیص دادهانــد کــه بــه احتمــال زیــاد در زمــان خســرو انوشــیروان و همزمــان بــا
ســاخت آبراه ،احــداث شــده اســت .دربــارهی ویژگیهــای ایــن پــل گفتهانــد کــه ایــن
پــل بــا ســنگهای ســیاه آتشفشــانی کــه از مناطــق کوهســتانی دوردســت بــه آنجــا
حمــل شــده بــوده ،بنــا گردیــده اســت و چــون در ســاختمان آن ســرب بــه کار رفتــه بــوده
آن را در عربــی «قنطــره الرصاصــی» خواندهاند(مالیــری ،ج.)۲۴۸ :۲
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از طرحهــای مهــم آبیــاری دیگــری کــه در شــرق دجلــه ســاخته شــده بــوده ،آبراهــی
اســت کــه کتــب تاریخــی از آن بــه «قــورج» نــام بردهانــد .ایــن طــرح نیــز بــا نــام خســرو
انوشــیروان قریــن بــوده و گفتهانــد کــه انوشــیروان بــر اثــر دادخواهــی مردمــی کــه در
بخشهــای جنوبیتــر رود دجلــه در مجــاورت تیســفون و بغــداد میزیســتهاند ،دســتور
بــه کنــدن آن داده اســت .ســاکنان ایــن مناطــق از قاطــول کســروی کــه در موس ـمهای
آبــی بیشتــ ِر آب دجلــه را بــه خــود میگرفتــه اســت ،زیــان میدیدهانــد .داســتان
کم ْ
دادخواهــی مــردم نــزد خســرو انوشــیروان عــادل هرچنــد بســیار خواندنــی اســت امــا ذکر آن
از حوصلـهی ایــن مقــال خــارج اســت.37
مالیــری(ج  )۲۴۸ :۲دربــارهی ریش ـهیابی واژهی قــورج گفت ـه آورده اســت کــه «ایــن
واژه پارســی اســت امــا بــه شــکل عربــی .اصــل ایــن واژه کــوره یــا گــوره اســت .کــوره
امــروزه هــم در پارســی از اصطالحــات مقنیــان اســت و آن را بــرای آبهــای زیــر زمینــی
سرپوشــیده بــه کار میبرنــد» .وی اضافــه میکنــد کــه ایــن واژه در تاریــخ قــم هــم
جــزء اصطالحــات آبیــاری ب ـهکار رفتــه اســت .امــا از آنچــه پژوهشــگران باستانشناســی
دربــارهی نحــوهی اجــرای ایــن آب راههــا و پلهــای روی آنهــا دریافتهانــد ،چنیــن
گــزارش شــده اســت کــه مصالــح مــورد اســتفاده در ایــن تأسیســات از دو نــوع بــوده اســت:
یکــی ترکیبــی از ســنگهای ســخت و ســرب و دیگــری ترکیبــی از آجــر و نوعــی ســاروج
مرکــب بســیار مقــاوم .روش کاربــرد ســنگهای ســخت و اســتفاده از مــات ســرب بــه
ایــن گونــه بــوده اســت کــه ســنگهای ســخت آتشفشــانی را کــه معمــو ًال از کوههــای
داخــل فــات ایــران اســتخراج میشــده بــه صــورت تختــه ســنگهای بــزرگ و
مستطیلشــکل میتراشــیدهاند و درون هریــک از آنهــا ســوراخهایی تعبیــه میکردنــد.
ســنگها را بــه گونــهای بــر روی هــم میچیدنــد تــا ســوراخهای تعبیــه شــده در هــر
یــک در امتــداد یکدیگــر قــرار بگیــرد .ســپس درون ســوراخها ســرب گداختــه میریختنــد
تــا پــر شــوند .بــه ایــن ترتیــب ســرب پــس از ســرد شــدن همچــون میخهــای ســخت و
اســتواری عمــل میکــرده کــه هــر دو تختــه ســنگ و در مجمــوع همـهی اجــزای بنــا بــه
هــم پیوســته مــی شــدند.38
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آبراه بزرگــی همچــون نهــروان نمیتوانســته آبراهــی بــدون تأسیســات جانبــی باشــد.
یکــی از تأسیســات مهمــی کــه بــر روی رود دستســاخت نهــروان وجــود داشــته اســت،
س ـدهای تنظیمکننــدهای بــوده کــه جــای جــای مجــرای ایــن نهــر ایجــاد شــده بودهانــد.
هــدف از ســاخت آنهــا بــاال آوردن ســطح آب تــا حــدی بــوده کــه آب در شــاخههایی کــه
در جلــوی همیــن س ـدهای تنظیمکننــده بــه وجــود آورده بودنــد ،جــاری شــود .هــدف از
ســاخت ایــن ش ـاخهها آبیــاری زمینهــای دوردســت بــوده اســت .نخســتین ســد از ایــن
مجموعــه ،ســدی اســت کــه مورخــان عــرب آن را «القناطــر» خواندهانــد .ایــن ســد از
بنایــی عظیــم تشــکیل میشــده کــه بــر فنداســیونی بــه ارتفــاع یــک طبق ـهی عظیــم از
مالطــی مرکــب از گــچ و آهــک و ماســه اســتوار بــوده اســت .هنــوز هــم قســمتی از ایــن
ســد کــه قرنهــا از ویرانــی آن میگــذرد ،همچنــان باقــی مانــده اســت زیــرا بــرای مــردم
کنــدن آجرهایــی کــه در زیــر طبقـهی بتــن کار گذاشــته شــده بودنــد بــا ابزارهــای دســتی
بســیار دشــوار بــوده اســت(مالیری ،ج.)۲۵۴ :۲
دومیــن ســدی کــه بــر روی آبراه نهــروان ســاخته بودنــد ،ســدی بــه فاصلــهی
بیســتوپنج کیلومتــری از دهانــهی آبراه بــه نــام «شــادروان بــاال» بــوده اســت کــه
از جلــوی آن نیــز آبراههــای متعــددی بــرای آبیــاری زمینهــای اطــراف جــدا میشــده
اســت(مالیری ،ج.)۲۵۴ :۲
امــا بزرگتریــن و مهمتریــن ســدی کــه بــر روی آب راه نهــروان ســاخته بودنــد،
ســدی بــوده کــه قدمــا آن را «شــادروان پاییــن» میگفتنــد و مــردم محــل امــروزه آن
را «قنطــره» میخواننــد .ایــن ســد بیــن دو شــهر مهــم «بــزرگ شــاپور» و «اســکاف
بنــی جنیــد» کــه از شــهرهای مهــم قســمت ســفالی نهــروان بودهانــد ،واقــع شــده
اســت(مالیری ،ج.39)۲۵۴ :۲
عــاوه بــر ســدهایی کــه بــر روی آبراه نهــروان ســاخته بودنــد ،پلهــای مهمــی نیــز
بــر روی آن احــداث شــده بــوده کــه برخــی شــاهراههای مهــم از آن پلهــا میگذشــته
اســت .مهمتریــن ایــن پلهــا ،پلــی در نزدیکیهــای تیســفون بــوده اســت .ایــن پــل بــر
ســر شــاهراه خراســان کــه بعدهــا بــه راه ابریشــم معــروف شــد ،قــرار داشــته اســت .ایــن
پــل تــا آنجــا اهمیــت یافتــه کــه شــهر نهــروان نــام خــود را از آن گرفتــه اســت .شــهر
نهــروان در عربــی بــه نــام «مدینــه جســر النهــروان» یعنــی شــهر پــل نهــروان خوانــده
شــده اســت(مالیری ،ج .)۲۵۵ :۲

خندق شاپور

در تاریخهــای عربــی از آب راه بزرگــی نــام بــرده شــده اســت کــه بــه فرمــان شــاپور
دوم ساســانی و بــرای حفــظ امنیــت اســتانهای غربــی ســواد ســاخته شــده اســت .ایــن
مناطــق همــواره مــورد تاخــت و تــاز قبایــل صحراگــرد بــوده اســت .ایــن آبراه در حاشــیهی
صحــرای عربســتان تــا دریــا امتــداد مییافتــه و از آب دریــا پــر میشــده اســت(مالیری،
ج  .)۱۹۳ :۱در گزارشهــای تاریخــی آمــده اســت کــه در کنارههــای ایــن آبراه بــه
معیــن پادگانهــا و دیدهبانیهایــی ســاخته بودنــد کــه در آنهــا همیشــه
فاصلههــای ّ
مرزبانانــی بــه نگهبانــی میپرداختهانــد .نــام برخــی از آن مرزبانــان در رویدادهــای
ســدههای نخســت اســامی بــه ویــژه در جنــگ ذوقــار در گزارشهــای تاریخــی ذکــر
شــده اســت(مالیری ،ج  .)۱۹۳ :۱مالیــری بــه نقــل از یاقــوت آروده اســت کــه وی در قــرن
هفتــم هجــری خنــدق شــاپور را چنیــن توصیــف کــرده اســت« :خنــدق شــاپور در صحــرای

کوفــه بــود .آن را شــاپور میــان ســرزمین خــود و عربهــا بــه وجــود آورد بــرای جلوگیــری
40
از شــرارت آنهــا»

نتیجهگیری

پینوشتها

 . 1به نقل از :ابنخردادبه ،المسالک و الممالک ،ص.۵
 . 2بــرای مطالعـهی بیشتــر نــک :مالیــری ،ج ،۲ص ۱۸۳و ۱۸۴بــه نقــل از :ابــن خردادبــه،
همان ،ص.۱۲۵ ،۱۱۸ ،۷۲ ،۱۸
الســواد اذ کانــت ملــوک
 . 3همــان ،ص ۴۸بــه نقــل از :همــان ،ص « :۵ثــم إبْ َتـد ُِئ بذکــر ّ
دل ایرانْشَ ـ ْهر ،ای قلــب العــراق».
ـرس ت َُسـ ّمي ِه ِ
ال ُفـ ِ
 . 4همان ،ص ۴۹به نقل از :مسعودی ،التنبیه و االشراف ،ص.۳۶
 . 5همان ،ص ۵۲به نقل از :ابن رسته ،اعالق النفیسه ،ص ۱۰۴و .۱۰۵
 . 6همان ،ص ۵۶به نقل از :یاقوت بن عبداهلل حموی ،معجم البلدان ،ج ،۳ص.۱۷۶
بخــش ســاختههای آب از جملــه:
 . 7ســاختههای ساســانی در ایــن پژوهــش در ســه
ِ
بندهــا و پرندهــا ،آبراههــا و خندقهــا؛ ســاختههای دفاعــی از جملــه :دژهــا و قلعههــا؛ و
ســاختههای حکومتــی از جملــه کاخهــا تدویــن گشــته اســت کــه در ایــن مقالــه تنهــا بــه

41

شماره  ،3دوره دوم ،پاییز و زمستان 1391

آنگونــه کــه از دل متــون تاریخــی کــه در ایــن نوشــته از آنهــا بهــره گرفتــه شــده اســت،
برمیآیــد ســاختههای تدافعی(پادگانهــا و پایگاههــا ،دیدهبانیهــا ،خندقهــا ،برجهــا
و )...و کاخهــای شــاهی(کاخ پادشــاه ،کاخهــای تفرجگاهــی ،کاخ هــای مــرزی و تشــریفاتی
و )...بخــش عمــدهای از ساختوســازهای ساســانیان در دل ایرانشــهر را شــامل میشــده
اســت .ایــن امــر خــود بازگوکننــدهی اهمیــت امنیــت و دفــاع از مرزهــا و راههــا بــرای
رونــق بخشــیدن بــه تجــارت و بازرگانــی و اهمیــت نظــام سیاســی بــرای ادارهی مطلــوب
ســرزمینی وســیع بــه گســترهی ایــران ساســانی و اجــرای دقیــق نظامهــای دیوانــی اســت.
پادشــاهان ساســانی بــه درســتی دریافتــه بودنــد کــه مهمتریــن راه آبادانــی ایــن
ســرزمین راه آب اســت .از آن رو دســتور بــه ســاخت آبراههــای کوچــک و بــزرگ دادنــد و
آب را تــا زمینهــای حاصلخیــز آوردنــد و بــه دســت دهقانــان ســپردند .آنــان را حکومــت
محلــی دادنــد و جمــعآوری خــراج را بــه عهدهیشــان نهادنــد .نظــام آبیــاری تدویــن
کردنــد و اجــرای آن را اداره کردنــد و آنگاه کــه طرحــی و برنامـهای ناســنجیده بیــداد بــه
مردمانــی روا میداشــت بــه دادخواهــی آنــان گــوش فــرا میدادنــد و اگــر میشــد بــا
طرحــی جدیــد مشــکل را برطــرف مینمودنــد .نظــام خــراج تدویــن کردنــد تــا هزینههــای
عمــران و آبادانــی ســرزمین تأمیــن گــردد .راههــا کشــیدند و بــا ســاخت پادگانهــا ،امنیــت
راههــا را کــه موجــب رونــق تجــاری و اقتصــادی میشــد ،تأمیــن کردنــد .کاخهــای
مــرزی ســاختند و بــه دیدهبانــی یورشهــای صحرانشــینان پرداختنــد و جلــوی غارتهــا
و ویرانگریهایشــان را گرفتنــد .آنــان در کاخهایشــان بــر تخــت جلــوس کردنــد و
فرمــان راندنــد و راه آبادانــی را پیمودنــد.
آنچــه آنــان کردنــد و ســاختند ،در بســیاری از متــون تاریخــی ثبت و ضبط گشــته اســت
و میتــوان از دل آن متــون بــه مــزاج زمانـهی آنــان و آنچــه منجــر بــه ساختوســازهای
آنــان و چگونگــی عملشــان شــد ،پــی بــرد و بــا اطالعــات گاه دقیقــی کــه از برخــی بناهــا
یــاد شــده اســت میتــوان آنهــا را بهطــور ســه بعــدی بازســازی نمــود .ضمــن آنکــه
حکایــات شــیرین آن متــون از آن ســاختهها شــنیدنی اســت.
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بخــش ســاختههای دفاعــی و کاخهــا پرداختــه شــده اســت.
دو
ِ
 . 8در تاریخهــای عربــی از آب راه بزرگــی نــام بــرده شــده اســت کــه بــه فرمــان شــاپور
دوم ساســانی و بــرای حفــظ امنیــت اســتانهای غربــی ســواد ســاخته شــده اســت .ایــن
مناطــق همــواره مــورد تاخــت و تــاز قبایــل صحراگــرد بــوده اســت .ایــن آبراه در حاشــیهی
صحــرای عربســتان تــا دریــا امتــداد مییافتــه و از آب دریــا پــر میشــده اســت .بــرای
مطالع ـهی بیشــتر نــک :مالیــری ،ج  ،۱ص.۱۹۳
 . 9محمــدی مالیــری بــه نقــل از ابنخردادبــه ایــن پنــج محــل را چنیــن نوشــته اســت:
هیــت بــرای آنهــا کــه از شــام میآمدنــدُ .ع َذیــب بــرای آنهــا کــه از حجــاز میآمدنــد.
آنهــا کــه از فــارس میآمدنــد در صریفیــن و آنهــا کــه از ترکســتان میآمدنــد در حلــوان
و آنــان کــه از خــزر و آالن میآمدنــد در بــاب االبــواب بــرای چنیــن تشــریفاتی متوقــف
میشــدهاند .بــرای مطالعــهی بیشــتر نــک :مالیــری ،ج ،۱ص ۱۹۷بــه نقــل از :ابــن
خردادبــه ،المســالک ،ص.۱۷۳
 . 10همانجا به نقل از :لوسترانج ،بلدان الخالفه الشرقیه ،ص.۹۰
 . 11به نقل از :قدامه ،کتاب الخراج ،المسالک ،ص.۲۳۳
 . 12به نقل از :یاقوت ،معجم البلدان ،ج ،۳ص.۵۹۵
سامرا ،ج ،۱ص.۵۴
 . 13به نقل از :ری ّ
 . 14مالیری ،ج ،۱ص ۱۹۹به نقل از :معجم البلدان ،ج ،۴ص ۷و .۹
 . 15همانجــا بــه نقــل از :مســعودی ،مــروج الذهــب ،تصحیــح شــارل پــا ،ج  ،۳ص۵۸
و .۵۹
 . 16شرح این کاوشها را در جلد اول ری سامرا ،ص ۲۵۰به بعد خواهید یافت.
 . 17برای مطالعهی بیشتر نک :مالیری ،ج  ،۱ص.۲۶۴
 . 18همان ،ص ۲۶۵به نقل از :کریستینسن ،ایران در زمان ساسانیان ،ص.۳۲۰
 . 19مالیری ،ج ،۲ص ۲۳۱به نقل از :معجم البلدان ،ج  ،۱ص ۱۸۶تا .۱۸۹
 . 20به نقل از همانجا.
 . 21به نقل از :فتوح البلدان ،ص.۳۵۲
 . 22به نقل از :تاریخ طبری.
 . 23همانجا به نقل از :معجم البلدان ،ج  ،۱ص.۲۹۱
 . 24به نقل از :معجم البلدان ،ج ،۲ص.۱۶۵
 . 25بــه نقــل از :جاحــظ ،الحیــوان بــه نقــل از :الروائــع ،شــمارهی  ۱۸بــا عنــوان «الجاحــظ،
کتــاب الحیــوان ،المقدمــه» ،ص ۳۴تــا .۳۵
 . 26به نقل از :مروج الذهب ،ج  ،۲ص.۲۲۲
 . 27همان ،ص ۲۲۳و نقل شده در :همانجا.
 . 28نک :لوسترانج ،بلدان الخالفه الشرقیه ،ص .۴۷
 . 29بــرای مطالعــهی بیشتــر در ایــن بــاره نــک :مالیــری ،ج  ،۲گفتــار هفدهــم و
هجدهــم ،از ص  ۳۱۷تــا ص .۲۵۲
 . 30مالیری ،ج ،۲ص  ۱۱۲به نقل از یاقوت ،معجم البلدان ،ج  ،۳ص .۱۷۷
 . 31بــرای مطالعــهی بیشتــر درایــن بــاره نــک :مالیــری ،ج  ،۲ص  ۱۱۲بــه نقــل از
تاریــخ طبــری ،ج  ،۱ص .۴۴۰
 . 32تاریــخ سیســتان ،بــه تصحیــح ملــک الشــعرای بهــار ،ص  ۳۳و نقــل شــده در :مالیری،
ج  ،۲ص .۱۱۳
 . 33ســرویلیام ویلکوکــس ( )۱۸۵۲-۱۹۳۲مشــاور فنــی در وزارت کار در حکومــت عثمانــی

و ســپس در جمهــوری ترکیــه بــود .حکومــت عثمانــی او را بــرای مطالعــه در امــر آبیــاری
عــراق و تهیــهی گــزارش از آنچــه در ایــن زمینــه میتــوان کــرد ،بــه عــراق فرســتاده
بــود.
ری سامرا ،ج  ،۱ص .۱۵۶
 . 34مالیری ،ج ،۲ص  ۲۳۴به نقل ازّ :
 . 35بــرای مطالعـهی بیشتــر در ایــن بــاره نــک :مالیــری ،ج  ،۲گفتــار چهاردهــم ،اســتان
شادهرمز.
 . 36به نقل از :یاقوت ،ج  ،۴ص .۱۶
 . 37بــرای مطالعـهی داســتان خواندنــی دادخواهــی مــردم نــک :مالیــری ،ج :۲ص ۲۵۰بــه
نقــل از :یاقــوت ،معجــم البلــدان ،ج ،۴ص  ۱۹۸و .۱۹۹
 . 38مالیری ،ج ۲۵۳ :۲به نقل از :ری سامرا ،ج  ،۲ص .۳۳۲
 . 39مالیری ،ج ۲۵۴ :۲به نقل از :ری سامرا ،ج  ،۱ص .۱۵۲
 . 40مالیری ،ج  ،۳ص  ۱۴پانوشت له نقل از :معجم البلدان ،ج  ،۲ص .۴۷۶
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 .1ابــن حوقــل« ،۱۳۶۴ ،ســفرنامه ابنحوقــل ،ایــران در صــوره االرض» ،ترجمــه
و توضیــح جعفــر شــعار ،تهــران :امیــر کبیــر.
 .2بــازرگان ،عبــاس« ،۱۳۹۱ ،مقدمــهای بــر روشهــای تحقیــق کیفــی و
آمیختــه» ،تهــران :دیــدار.
 .3کریســتین ســن ،آرتــور« ،۱۳۱۷ ،ایــران در زمــان ساســانیان» .ترجم ـهی
رشــید یاســمی .تهــران :شــرکت ســهامی چــاپ رنگیــن.
 .4گــروت ،لینــدا و وانــگ ،دیویــد« ،۱۳۸۴ ،روشهــای تحقیــق در معمــاری»
( .)۱۳۸۹ترجم ـهی :علیرضــا عینیفــر .تهــران :دانشــگاه تهــران.
 .5لســترانج۱۹۵۴ ،م« ،بلــدان الخالفــه الشــرقیه» ،ترجم ـهی بشــیر فرنســیس و
گورگیــس عـ َواد بــه عربــی ،بغــداد.
 .6محمــدی مالیــری ،محمــد؛ « .۱۳۷۵تاریــخ و فرهنــگ ایــران در دوران
انتقــال از عصــر ساســانی بــه عصــر اســامی» ۶ ،ج ،تهــران :تــوس.
فهرست متون عربی و پارسی تاریخی برای مطالعهی بیشتر:
 .1ابــن خردادبــه۱۸۸۹ ،م«،المســالک و الممالــک» ،بــه تصحیــح
 Goeje..M.J.Deبیــروت :بریــل (.)E.J. Brill
 .2ابن رسته۱۸۹۲ ،م« ،اعالق النفیسه» ،لیدن.
الم َن ِّجــد.
 .3بــاذری۱۹۵۶ ،م« ،فتــوح البلــدان» ،بــه تصحیــح صــاح الدیــن ُ
قاهــره :مکتــب النهضــه المصریــه.
 .4بلعمــی ،ابوعلــی محمــد« ،۱۳۳۷ ،ترجم ـهی تاریــخ طبــری» ،بــه اهتمــام
محمــد جــواد مشــکور ،تهــران.
« .5تاریخ سیستان» ،۱۳۰۴ ،به تصحیح ملک الشعرای بهار ،تهران.
 .6جاحظ ،عمر بن بحر« ،۱۳۲۳-۱۳۲۵ ،الحیوان» ،قاهره.
 .7جاحــظ ،عمــر بــن بحــر۱۹۱۴،م« ،التــاج فــی اخــاق الملــوک» ،بــه تحقیق
احمــد زکــی پاشــا ،قاهــره :المطبعــه األمیر ّیه.
«ری ســامراء فــی عهــد خالفــه العباســیه»۲ ،ج.
 .8سوســه ،احمــد۱۹۴۸ ،مَ ،
بغــداد :مطبعــه المعــارف.
 .9یاقــوت ،شــهابالدین ابــن عبــداهلل حمــوی۱۸۶۶ ،م« ،معجــم البلــدان»

بــه تصحیــح ف.ووســتنفلد۶ ،ج ،لیپزیــک ،افســت کتابخانـهی اســدی تهــران ۱۹۶۵ :م.
 .10طبــری ،ابــی جعفــر محمــد بــن جریــر۱۹۶۵ ،م ،بــه تصحیــح
 Goeje.M.J.Deو جمعــی از خاورشناســان۱۵ ،ج ،بیــروت :بریــل.
 .11قمــی ،حســن بــن محمــد بــن حســن« ،۱۳۵۳ ،تاریــخ قــم» ،ترجمـهی
حســن بــن علــی بــن حســن ،بــه تصحیــح ســید جــال الدیــن تهرانــی ،تهــران :مطبعــه
مجلــس.
 .12لســترانج۱۹۵۴ ،م« ،بلــدان الخالفــه الشــرقیه» ،ترجمـهی بشــیر فرنســیس و
گورگیــس عـ َواد بــه عربــی ،بغــداد.
 .13مســعودی۱۸۹۳ -۹۴ ،م« ،التنبیــه و االشــراف» ،بــه تصحیــح و.ر.بــارون
روزن .لیــدن ،افســت کتابخانــهی خیــاط بیــروت ۱۹۶۵:م.
 .14مســعودی ۱۹۷۹ -۱۹۶۶،م« ،مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر» ،بــه
تصحیــح شــارل پــا۷ ،ج ،بیــروت :دانشــگاه لبنــان.
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Abstract
The current land named modern Iraq has called Del-e Iranshahr by
the Sassanid kings. The special geographical situation of the region
has caused to be selected as the Capital and political center by the
Sassanid kings especially Khosrow Anou Shirvan, which have led to
build many building and constructions with different proposes. Of
the key-way accessing to the detail of such monuments, regarding
to the shortage of documents and monuments which have destroyed
over time, are Historical Texts mentioning them. The article will try
to re-analysis some of given historical texts reported by Mohammad Malayeri to identify a type of those Monuments. The current
research is trying to answer some Questions such as: Where is Del-e
Iranshahr and what kinds of constructions has been reported from
there, via Qualified Research Plan of Historical Interpretation and
gathering data from Arabian first-class texts translated to Persian.
The results shows that the majority of the Sassanid constructions in
Del-e Iranshahr can be divided to 3 main categories: Defensive (military camps and castles), Royal (palaces) and Water-related (dams,
parand, Shallow and deep canals); of them, there are some remains
of which their location and positioning can be traced from historical
texts and documents aiming to provide suitable condition for archaeological excavations.
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