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چکیده

of

مطالعــات باستانشــناختی شــهرهای کهــن ،نقــش بســزایی در شــناخت چگونگــی
شــکلگیری ،توســعه ،ســقوط و اضمحاللشــان در ادوار مختلــف تاریخــی دارد .در ایــن میــان
مطالعــه بــر روی یافتــن مــکان دقیــق شــهرهای باســتانی ،از زمینههــای مــورد عالقــهی
پژوهشــگران اســت .شــهر باســتانی شاپورخواســت از شــهرهای دوران اســامی در غــرب
ایــران بــوده و بنیــان آن منســوب بــه زمــان شــاپور اول ساســانی اســت کــه در اوایــل دوران
اســامی گســترش یافــت .نــام ایــن شــهر در متــون قــرون  3تــا  8هـ.ق .بهصــورت مختلفــی
آمــده و در ایــن متــون ،موقعیــت آن در منطقـهی جبــال یــا کوههــای لــر بــر ســر راه همــدان بــه
خوزســتان قیــد شــده اســت .بــا توجــه بــهاینکــه ایــن شــهر کــه یکــی از شــهرهای مهــم غــرب
کشــور در ادوار ساسانی-اســامی بهویــژه قــرن 4هـ.ق .بــوده ،بســیار مهجــور واقــع گشــته و
مطالعــات اندکــی از منظــر باستانشــناختی بــر روی آن صــورت پذیرفتــه ،ضــرورت بررســی
و تحقیــق بــر روی آن احســاس میشــود .پرســش اصلــی ایــن پژوهــش ،مکانیابــی دقیــق
ایــن شــهر و بررســی میــزان تطابــق دادههــای باستانشــناختی بــا منابــع تاریخــی اســت .بــه
اســتناد منابــع مکتــوب و بــر اســاس دادههــای حاصــل از یــک فصــل کاوش در محوط ـهی
پامنــار در جنوبشــرقی شــهر امــروزی خرمآبــاد در ســالهای  1385-86بهوســیلهی اداره
میراثفرهنگــی اســتان لرســتان ،نتایجــی درخصــوص شــهر شاپورخواســت بهدســت آمــد.1 :
موجودیــت شــهر پیــش از دوران اســامی و رونــق و اهمیــت آن در دورهی ساســانی و اوایــل
دوران اســامی بهویــژه قــرن  4هــ.ق.؛  .2انطبــاق موقعیــت جغرافیایــی شاپورخواســت
عصــر اســامی بــا محلههــای قاضیآبــاد ،کــوی فلســطین و اطــراف منــارهی آجــری در
جنوبشــرقی شــهر خرمآبــاد امــروزی در درهی خرمآبــاد؛  .3افــول شــهر در دورهی ایلخانــی
و بــه احتمــال قــرون  7یــا  8هـ.ق.؛ لــذا در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا دادههــای حاصــل
از کاوش باستانشــناختی در درهی خرمآبــاد و منابــع مکتــوب قــرون  3تــا  8هـ.ق ،.جهــت
مکانیابــی دقیــق ایــن شــهر مــورد ســنجش و تحلیــل قــرار گیــرد.
کلیــدواژگان :مکانیابــی ،شــهر شاپورخواســت ،درهی خرمآبــاد ،شــواهد باستانشــناختی،
متــون تاریخی.

* .مقال ـهی حاضــر مســتخرج از رســالهی دکتــرای
خانــم مهتــاب اسالمینســب ،تحتعنــوان:
«مطالع ـهی شــهر شاپورخواســت براســاس شــواهد
نشــناختی و منابــع مکتــوب تاریخــی» در
باستا 
گــروه باستانشناســی دانشــگاه محققاردبیلــی
بــا راهنمایــی :دکتــر بهــروز افخمــی و دکتــر حبیــب
یشــیران؛ و مشــاورهی دکتــر رضــا رضالــو،
شهباز 
نــگارش و تدویــن شــده اســت.
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 .Iدانشــجوی دکتــرای باستانشناســی دانشــگاه
محققاردبیلــی.
 .IIاس ـ ـ ــتادیار گ ـ ـ ــروه باســتانشـ ــناسی دانـــــشگاه
محققاردبیلــی (نویســندهی مســئول).
bafkhami@uma.ac.ir
 .IIIاس ـ ـ ــتادیار گ ـ ـ ــروه باســتانشـ ــناسی دانـــشگاه
محققاردبیلــی
 .IVدان ـ ــشیار گـ ـ ـ ــروه باس ــتانش ـ ــناسی دانـــشگاه
محققاردبیلــی.
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مطالعــهی تاریــخ معمــاری و شهرســازی در ادوار مختلــف تاریخــی بــا رویکــردی
باستانشناســانه از زمینههــای مطالعاتــی مــورد توجــه باستانشناســان اســت .در ایــن
میــان تحقیــق و مطالعــه بــر روی یافتــن مــکان دقیــق شــهرهای باســتانی ،بــا توجــه بــه
تعــداد فــراوان منابــع مکتــوب تاریخــی و اشــاره بــه ایــن شــهرها در ایــن متــون ،از جملــه
زمینههــای مــورد عالقــهی پژوهشــگران اســت .تاریــخ شهرســازی ایــران را میتــوان بــه
دو دورهی شهرســازی پیــش از اســام و دوران اســامی متمایــز ســاخت (فالمکــی:1366 ،
 .)2ا گرچــه اطالعــات مــا از چگونگــی شــکلیابی ،ویژگیهــای کالبــدی ،خصوصیــات
فضایــی و تعــداد شــهرهای پیــش از اســام انــدک اســت ،ایــن نقایــص در مــورد شــهرهای
قــرون اولیــهی اســامی بســیار چشــمگیر بهنظــر میرســد (کریمیــان .)5-6 :1385 ،بــا
ورود اســام بــه ایــران ،شــهرها نیــز دســتخوش تغییــر و تحوالتــی شــدند؛ برخــی از شــهرهای
بازمانــده از دورهی ساســانی بــا تغییراتــی در دوران اســامی اســتمرار حیــات یافتــه و برخــی
دیگــر بهکلــی متــروک شــدند.
شــهر باســتانی شاپورخواســت بــر ســر راههــای باســتانی همــدان بــه خوزســتان و
راههایــی کــه بینالنهریــن را بــه نقــاط مرکــزی فــات ایــران متصــل میکــرده ،قــرار داشــته
و در دوران اســامی از شــهرهای مهــم ناحی ـهی غــرب ایــران بــه حســاب میرفتــه اســت.
ُ
درهی خرمآبــاد و دشـتهای رســوبی جنوبــی آن ،کــه مهمتریــن آنهــا دشــت وســیع کـ ِـرگاه
اســت ،در موقعیــت ممتــازی از لحــاظ جغرافیایــی و زیســتمحیطی قــرار گرفتــه اســت.
رشــت ه کوههــای زا گرسمرکــزی اطــراف ایــن دره ،عالوهبــر نقــش محافظتــی و تدافعــی،
منبــع تأمیــن آبهــای ســطحی و زیرزمینــی فراواننــد کــه بــه شــکل رودهــا و چشــمههای
متعــددی در ایــن دره جــاری میباشــند .شــرایط جغرافیایــی مناســب ،ارتفاعــات محصــور
کننــدهیایــن دره و بهویــژه راههــای ارتباطــی ،موقعیــت ممتــازی بــرای ایــن دره فراهــم
کــرده اســت (عبدلیفــرد600 :1383 ،؛ نجمالملــک18 :1341 ،؛ بیشــاپ.)67 :1375 ،
تــا جاییکــه ایــن عوامــل در شــکلگیری و توســعهی شــهر امــروزی خرمآبــاد نیــز نقــش
ویــژهای داشــتهاند (مهجــور و اسالمینســب .)191 :1393 ،پرا کنــش محوطههــا و
اســتقرارها از ادوار پیشازتاریــخ تاکنــون بــر اهمیــت آن در ادوار مختلــف تاریخــی حکایــت
دارد (هــول17 :1352 ،؛ بهرامــی و فاضلــی27 :1395 ،؛ ;Speth, 1971: 172-173
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. )Jaubert et Biglari, 2004: 110-124

پژوهــش حاضــر ،تالشــی اســت جهــت مطالع ـهی شــهر شاپورخواســت بهعنــوان یکــی
از شــهرهای اوایــل دوران اســامی کــه بنیــان آن بــه پیــش از دوران اســامی و شــاید پیــش
از دورهی ساســانی بازمیگــردد .مســئلهی اصلــی ایــن پژوهــش ،مکانیابــی دقیــق ایــن
شــهر در غــرب ایــران و درهی خرمآبــاد اســت و تأ کیــد بــر ایــن موضــوع کــه بــه کــدام
نقطــه از درهی خرمآبــاد میتــوان بهعنــوان -محــدودهی شــهر شاپورخواســت -اشــاره
کــرد و شــواهد کلــی بــرای مکانیابــی ایــن شــهر کدامنــد .درخصــوص تعییــن موقعیــت و
محــدودهی شــهر شاپورخواســت مطالعاتــی انجــام شــده ،امــا تحقیقــات صــورت گرفتــه
در ایــن زمینــه یــا قدیمیانــد و یــا انتشــار نیافتهانــد و ا کثــر پژوهشهــا تنهــا بــه موقعیــت
و مــکان ایــن شــهر و تاریــخ ســاخت آن بــا معرفــی مختصــر و اجمالــی پرداختهانــد کــه در
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ایــن پژوهشهــا نیــز از دادههــای باستانشناســی جهــت تحلیــل و درک موقعیــت شــهر
و بازســازی و مکانیابــی آن اســتفاده چندانــی نشــده و تنهــا بــه متــون تاریخــی و چنــد
یافتــهی انــدک و پرا کنــدهی باستانشناســی اســتناد شــده اســت؛ لــذا بررســی و تحقیــق
بــر روی آن ضــرورت مییابــد .بنابرایــن بــا اتــکا بــه یافتههــای باستانشناســی بهدســت
آمــده و گزارشهــای منابــع تاریخــی ،فرضیـهی نگارنــدگان ایــن اســت کــه در محــدودهی
جنوبشــرقی شــهر امــروزی خرمآبــاد ،بایســتی مــکان دقیــق شاپورخواســت را جســتجو
کــرد .ایــن محــدوده دربرگیرنــدهی محلههــای قاضیآبــاد ،کــوی فلســطین و محوط ـهی
اطــراف منــارهی آجــری اســت کــه بــا گســترش بافــت خرمآبــاد در دهههــای  1350هـ.ش.
بهبعــد ،بقایــای ایــن شــهر مدفــون گردیــد.
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روش پژوهش

پژوهــش حاضــر ،بــر مبنــای دو دســته اطالعــات انجــام گرفتــه اســت؛ نخســت ،مطالعـهی
متــون کهــن مربــوط بــه قــرون  3تــا  8هـ.ق .کــه منابــع دســت اول ایــن پژوهــش محســوب
میگردنــد؛ و دســتهی دوم ،یافتههــای باستانشــناختی اســت کــه از نتایــج کاوش
ســالهای  1385-86هــ.ش .محوطــهی پامنــار بهدســت آمدهانــد.
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پیشینهی پژوهش
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ســرهنری راولینســون ( ،)1836ژا ک دومــرگان ( ،)1895هنــری فیلــد ( ،)1951کلــر گاف
( ،)1961فرانــک هــول و کنــت فالنــری ( ،)1967جــان اســپت ( )1969و ام .وی .نــن
( )1972در درهی خرمآبــاد تحقیقاتــی انجــام دادهانــد .بیشــتر تحقیقــات پژوهشــگران
غیرایرانــی در ایــن دره ،بــر ادوار پیشازتاریــخ ،بهویــژه دوران پارینهســنگی متمرکــز اســت.
ارنســت هرتســفلد در ســال  1929م ،.هنــری رایــت ،جیمــز نیلــی و گریگــوری جانســون در
ســال  1975م .و جودیــت برمــن نیــز در ســال  1978م .گزارشهایــی در مــورد منطقــه
ارائــه نمودنــد کــه متضمــن اطالعاتــی دربــارهی ایــن شــهر و ادوار ساســانی و اســامی درهی
خرمآبــاد بــود .عالوهبــر ایــن ،پژوهشهــای دیگــری ماننــد آنچــه کــه شــیال بلــر ()1992
بــه انجــام رســانده ،در ارتبــاط بــا رونــق شــهر شاپورخواســت بــر اســاس کتیبههــای یادبــود
موجــود اســت.
از جملــه مطالعاتــی کــه در ارتبــاط بــا شــهر شاپورخواســت انجــام گرفتــه ،مطالعــات
پژوهشــگران بومــی از جملــه حمیــد ایزدپنــاه در ده ـهی 1350هـ.ش .اســت کــه در زمــان
وی ،آثــار باستانشــناختی مرتبــط بــا شــهر در جنوبشــرق خرمآبــاد نمایــان بــوده اســت
و تصاویــری از آثــار شــهر کــه اینــک مــورد تخریــب و تعــرض قــرار گرفتــه ،در کتــاب ایشــان
چــاپ شــده اســت (ایزدپنــاه .)119 :1376 ،چندیــن تپــهی باســتانی در جنــوب درهی
خرمآبــاد در ســالهای  1363 ،1360و  1378هــ.ش .توســط میرعابدیــن کابلــی و
عمــران گاراژیــان مــورد گمانهزنــی و تعییــن حریــم قــرار گرفــت (جــوادی و نوروزبرازجانــی،
ی ســطحی از درهی خرمآبــاد بهوســیلهی
 .)22 :1379در ســال  1379هــ.ش .بررســ 
هیــأت باستانشناســی ادارهی میراثفرهنگــی اســتان لرســتان انجــام شــد و بســیاری از
محوطههــای اســتقراری ایــن دره مــورد شناســایی قــرار گرفــت (جــوادی و نوروزبرازجانــی،

www.SID.ir

106

شماره  ،18دوره هشتم ،پایـیز 1397

 .)1379مطالعـهی پلهــای تاریخــی و موقعیــت ارتباطــی منطقــه (پرویــز ،)1380 ،کاوش
محوط ـهی پامنــار بهمنظــور کشــف آثــار شــهر شاپورخواســت بهسرپرســتی جــال عادلــی
( ،)1385-86بررســی تاریــخ و معمــاری دژ شاپورخواســت و ارتبــاط آن بــا فرآینــد ســقوط و
متــروک شــدن شــهر بهوســیلهی حمیدرضــا دالونــد ( )1388و مکانیابــی شاپورخواســت
در درهی خرمآبــاد کــه بهوســیلهی محمــد محمــدی اصــل انجــام شــد (محمــدی اصــل و
کشــوری ،)1393 ،از جملــه مطالعــات پژوهشــگران ایرانــی در ارتبــاط بــا ایــن شــهر باســتانی
اســت.
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اطالعــات مــا از ادوار پیــش از اســام درهی خرمآبــاد محــدود بــه آثــار باســتانی و الیههــای
اســتقراری ادوار مختلــف در غارهــا ،تپههــا و محوطههــای ایــن دره اســت .در متون دورهی
ساســانی ،اشــارهای بــه وجــود چنیــن شــهری نشــده اســت؛ امــا در متــون جغرافیدانــان و
مورخــان قــرون اولیــه اســامی از قــرن  3تــا  8هـ.ق .بــه ایــن شــهر و دژ مهــم آن ،کــه امــروزه
بــه قلع ـهی «فلکاالفــاک» مشــهور اســت ،اشــاراتی شــده اســت .کهنتریــن منبعــی کــه
نــام شاپورخواســت مــورد بحــث ایــن پژوهــش در آن آمــده ،البلــدان ابنفقیــه ( 290هـ.ق).
اســت .وی چنیــن مینویســد ...« :و بطــن ماســتر و هــو شابورخواســت و ( »...ابنفقیــه
همدانــی .)25 :1349 ،حمــزه اصفهانــی (نیمــهی اول ســدهی  4هــ.ق ).در ذکــر اخبــار
پادشــاهان ایــران ،شــهرهای ســاخته شــده توســط شــاپور پســر اردشــیر ساســانی را بیــان
کــرده مینویســد ...« :و شــهرهایی نیــز بنــا کــرد ،از آن جملــه اســت :نیشــاپور ،بیشــاپور،
شادشــاپور ،بــه از اندیوشــاپور ،شاپورخواســت ،بالششــاپور ،و فیروزشــاپور» (حمــزه
اصفهانــی .)46 :1367 ،اصطخــری ( 318 -321هـ.ق ).و ابنحوقــل ( 367هـ.ق ).بــه
ذکــر شــهرهای بیــن همــدان بــه خوزســتان و مســافتهای آنهــا اشــاره کــرده و موقعیــت
شاپورخواســت را بیــن الشــتر 1و لــور 2روی نقشــهی صــورت دیــار جبــال ترســیم کردهانــد
(اصطخــری203 :1373 ،؛ ابنحوقــل( ،)104 :1345 ،تصویــر .)1
نویســندهی ناشــناس حدودالعالــم ( 372هــ.ق ،).نــام ایــن شــهر را ذیــل عنــوان
«ناحیــت جبــال ،ســخن انــدر ناحیــت جبــال و شــهرهای وی» بعــد از ذکــر نــام شــهر
نهاونــد و لیشــتر آورده ،مینویســد« :سارجلســت ،جایــی ...اســت» کــه بقیــه آن از بیــن
رفتــه اســت (مینورســکی .)390 :1372 ،مقدســی ( 375ه ـ.ق ).در احسنالتقاســیم فــی
ُ
معرفهاالقالیــم در توصیــف جادههــای لرســتان ،شاپورخواســت را بهصــورت «سـ ُـابرخواس»
مابیــن هشــت منزلــگاه از کــرج ابودلــف تــا لــور ذکــر کــرده اســت (مقدســی-601 :1361 ،
 .)600در مجملالتواریــخ والقصــص ( 520هـ.ق ).و فارســنامهی ابنالبلخــی (498 -511
هـ.ق ،).از ایــن شــهر در کنــار ســایر شــهرهای ســاخته شــده توســط شــاپور اول نامبــرده شــده
اســت (مجملالتواریــخ و القصــص 46 :1318 ،و 63؛ ابنبلخــی.)63 :1363 ،
ابناثیــر و ابنخلــدون ،بــه تحــت تصــرف بــدر بــودن شــهر و قلعــهی شاپورخواســت
اشــاره میکننــد (ابناثیــر353 :1351 ،؛ ابنخلــدون .)873 :1383 ،همچنیــن در تاریــخ
ابنخلــدون آمــده« :اقطــاع بنــی برســق الشــتر (متــن :االمســیر) و شاپورخواســت بــود و جــز آن
دو ،ســرزمینهای میــان اهــواز و همــدان بــود» (ابنخلــدون .)74 :1368 ،شاپورخواســت
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تصویــر  .1نقش ـهی ترســیمی اصطخــری از
صور هیالجبــال کــه نــام شابرخاســت بیــن الشــتر
یشــود (اصطخــری.)565 :1373 ،
و اللــور دیــده م 
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بــه هنــگام ســلطنت ســاجقه نیــز از شــهرهای مهــم و معتبــر بهشــمار میآمــد و در بســیاری
از کتــب دورهی ســلجوقی نــام آن بــه کــرات آمــده اســت (بنــداری اصفهانــی.)201 :2536 ،
یاقــوت حمــوی ( 623هـ.ق ،).بدربــن حســنویه را صاحــب شاپورخواســت و دژ آن را محــل
نگ ـهداری امــوال وی معرفــی میکنــد (یاقــوت حمــوی .)67 :1383 ،وی در برگزیــدهی
مشــترک چنیــن مینویســد« :شاپورخواســت شــهر و دژ بنامــی اســت در کوههــای لــر از
همــدان و خوزســتان» (یاقــوت حمــوی .)109 :1362 ،در تاریــخ جهانگشــای جوینــی
( 658هـ.ق ).در شــرح حرکــت ســلطان جاللالدیــن بــه جانــب بغــداد ،بــه بزرگــی و شــهرت
شاپورخواســت در گذشــته کــه در زمــان نویســنده ذکــر آن در تواریــخ مســطور رســمی بیــش
نمانــده بــود ،اشــاره شــده اســت (جوینــی .)492 :1387 ،در مراصداالطــاع صفیالدیــن
عبدالمؤمــن بغــدادی ،دربــارهی شاپورخواســت آمــده اســت کــه نــام شــهری از والیتــی
واقــع در بیــن خوزســتان و اصفهــان ،در بیســت فرســنگی نهاونــد ،و شــهر لــور بیــن ایــن
شــهر و خوزســتان اســت (قاســمی .)19 :1382 ،حمــداهلل مســتوفی در ذکــر شــهرهای آبــاد
لــر کوچــک در تاریــخ گزیــده ( 730هــ.ق ).مینویســد« :و از شــهرهای آنجــا ســه معمــور
اســت ،بروجــرد و خرمآبــاد و شاپورخواســت و آن در اول شــهری بــود و از هــر جنــس مــردم
بســیار در آنجــا بودنــد و بغایــت معمــور و آبــاد و تختــگاه پادشــاهان ،و ا کنــون قصبـه اســت»
(مســتوفی قزوینــی 1362 ،ب .)65 :وی همچنیــن در نزهةالقلــوب ( 740هـ.ق ).در ذکــر
مســافت طــرق بغــداد بــه نهاونــد و ســپس بــه اصفهــان ،بــه موقعیــت شاپورخواســت اشــاره
کــرده اســت (مســتوفی قزوینــی 1362 ،الــف 171 :و  .)172در جــدول  ،1اطالعــات ارائــه
شــده در متــون تاریخــی بــه تفکیــک آورده شــده اســت (جــدول .)1
شــواهد دیگــری کــه نشــان از موقعیــت شــهر در محــدودهی مــورد نظــر مــا در ایــن
پژوهــش هســتند ،متــون مربــوط بــه جغرافیدانــان ،سفرنامهنویســان و ســیاحانی اســت
کــه در عهــد قاجــار و پهلــوی ،پیــش از شــکلگیری محــات امــروزی خرمآبــاد و مدفــون
شــدن آثــار شــهر باســتانی شاپورخواســت در زیــر آن ،از خرمآبــاد عبــور کــرده و به بقایای شــهر
کهــن در طــرف دیگــر رودخانــه و بــه فاصلـهی چنــدی از خرمآبــاد اشــاره کردهانــد« .بــارون
دوبــد» کــه در ســال  1257هــ.ق .از خرمآبــاد دیــدن کــرده ،بهوجــود ایــن خرابههــا در
اطــراف منــاره آجــری اشــاره کــرده اســت .وی در ســفرنامهاش چنیــن نوشــته اســت« :بیســت
فوریــه ســاعت دو ربــع خرابههــای یــک پــل و یــک منــار و در مجــاور آن خرابههــای زیــادی
مشــاهده گردیــد» (دوبــد .)400 :1371 ،در نقش ـهای کــه در ســال  1270هـ.ق 1850 / .م.
توســط یــک گــروه روســی بهسرپرســتی «ســرهنگ چریکــف» کــه بــرای مقاصــد نظامــی خــود
بــه ثبــت اطالعــات شــهرهای ایــران و از جملــه خرمآبــاد اقــدام نمودنــد ،ترســیم شــده بــه
«محلــه خرابههــای شــهر خرمشــاه» در جنوبشــرقی قلعــه ،در اطــراف سنگنوشــته اشــاره
شــده کــه بــا بخشهــای شــمالی محــدودهی مــورد نظــر مــا بــرای شــهر منطبــق اســت .در
توضیحــات نقش ـهی مزبــور آمــده« :برفــراز صخــره و در جاییکــه قلعــه وجــود دارد ،تمامــی
اضــاع آن و حتــی بخــش جنوبــی ،در محاصــرهی خرابههــای شــهر باســتانی قــرار دارد...
در اطــراف شــهر باغهــای متعــددی وجــود دارد و در نزدیکــی آنهــا خرابههــای شــاهآباد،
محــل ویرانههــای شــهر قبلــی خرمشــاه ،بر جهــا ،مســجدها ،منارههــا ،امامــزاده و غیــره
واقــع اســت» (مهریــار( ،)64 :1378 ،تصویــر  .)2تصــور میشــود کــه منظــور از خرابههــای

107

of

ve

hi
Ar
c

www.SID.ir

108

شماره  ،18دوره هشتم ،پایـیز 1397

جدول  .1اطالعات مربوط به شهر شاپورخواست در متون تاریخی (نگارندگان.)1396 ،
منبع تاریخی

نویسنده

تاریخ نگارش

صورت نام شهر

موقعیت شهر

البلدان

ابنفقیه همدانی

قرن  3ه.ق.

شابورخواست

بطن ماستر

تاریخ سنی ملوکاالرض و االنبیاء

حمزه اصفهانی

قرن  4ه.ق.

شاپورخواست

المسالک و الممالک

اصطخری

قرن  4ه.ق.

شابرخاست

صورةاالرض

ابنحوقل

قرن  4ه.ق.

شابرخاست

حدودالعالم منالمشرق الیالمغرب

ناشناس

قرن  4ه.ق.

سارجلست

ناحیت جبال بعد از ذکر نام نهاوند و لیشتر

احسنالتقاسیم فی معرفةاالقالیم

مقدسی

قرن  4ه.ق.

ُ ُ
سابرخواس

بر سر راه کرج ابودلف به لور

مجملالتواریخ والقصص

ناشناس

قرن  6ه.ق.

شابورخواست

فارسنامه

ابنبلخی

قرن  6ه.ق.

شاپورخواست

پهلو االشتر

الکامل فیالتاریخ

ابناثیر

قرن  7ه.ق.

شاپورخواست14

معجمالبلدان

یاقوت حموی

قرن  7ه.ق.

سابورخواست

31

تاریخ ساخت شهر

توضیحات خاص

زمان شاپور پسر اردشیر ساسانی
بر سر راه همدان به خوزستان -مابین

ترسیم شهر بر روی نقشه صورت

الشتر و لور -فاصله  12فرسنگ تا الشتر و

دیار جبال

بر سر راه همدان به خوزستان -مابین

ترسیم شهر بر روی نقشه صورةالجبال

 30فرسنگ تا لور
الشتر و لور -فاصله  12فرسخ تا الشتر و 30
فرسخ تا لور
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زمان شاپور اردشیر
زمان شاپوربن اردشیر

خوزستان» یاد شده
شهر و قلعه آن تحت تصرف و جزو قلمرو
بدربن حسنویه بود
بدربن حسنویه صاحب شاپورخواست
ذکر شده و به قلعه آن با نام «دز بز»

of

اشاره رفته که اموال بدر در آن نگهداری

العبر تاریخ ابنخلدون

ابنخلدون

قرن  8ه.ق.

شاپورخواست3

مراصداالطالع علی اسماءاالمکنة و البقاع

صفیالدین

قرن  8ه.ق.

شاپورخواست

در کوههای لر از همدان و خوزستان

شده است
شهری بزرگ ،معروف و مشهور که ذکر
آن در تواریخ مسطور رسمی بیش

ve

تاریخ جهانگشای

عطاملک جوینی

قرن  7ه.ق.

شابورخواست

میشده است
به شهر و دژ معروف و بهنام آن اشاره

نمانده -در مسیر حرکت سلطان
جاللالدین به جانب بغداد قرار داشت

در کنار االمسیر (الشتر) -جزو سرزمینهای

hi

برگزیده مشترک

یاقوت حموی

قرن  7ه.ق.

شاپورخواست25

از آن با عنوان «شاپورخواست

میان اهواز و همدان

شهر و قلعه آن تحت تصرف و جزو قلمرو
بدربن حسنویه بود

از والیتی واقع در بین خوزستان و

بغدادی

شهر لور بین این شهر و خوزستان است

تاریخ گزیده

حمداهلل مستوفی

قرن  8ه.ق.

شاپورخواست

نزهةالقلوب

حمداهلل مستوفی

قرن  8ه.ق.

شاپورخواست

در مسیر بغداد به نهاوند و اصفهان در کنار

(شابورخاص)

بروجرد

در کنار بروجرد و خرمآباد

Ar
c

عبدالمؤمن

اصفهان ،در بیست فرسنگی نهاوند ،و

به غایت معمور و آباد و تختگاه

پادشاهان بود -در زمان وی قصبه بود

خرمشــاه ،بقایــای باســتانی شاپورخواســت اســت .همچنیــن در نقشــهای کــه در ســال
1300هــ.ق .در جغرافیــای لرســتان ترســیم شــده و بافــت شــهر خرمآبــاد را در مجــاورت
قلعــه نشــان داده ،در غــرب کــوه مدبــه و جنوبشــرق قلع ـهی فلکاالفــاک ،بــه «تنــگ
تاریخــی» اشــاره شــده اســت (جغرافیــای لرســتان.)20 :1370 ،

 1اقتباس از متن ترجمه شده.
 2اقتباس از متن ترجمه شده.
 3اقتباس از متن ترجمه شده.
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منارهی آجری

تصویــر  .2موقعیــت اشــاره شــده بهنــام
«خرابههــای شــهر خرمشــاه» نســبت بــه منــاره در
جنــوب آن (مهریــار.)46 :1378 ،

of
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طــرح  .1موقعیــت قرارگیــری کارگاه مــورد کاوش
در شــرق منــاره آجــری (عادلــی.)1385-86 ،

شاپورخواســت بهدســت آمــد .گمانــهی مزبــور در شــرق منــارهی آجــری قــرار داشــت .در
کاوش محوطــه 5 ،الیــه شناســایی شــد کــه بهدلیــل عــدم دسترســی بــه خــاک بکــر ،از بــاال
بــه پاییــن شــمارهگذاری گردیــد .الیههــا در برخــی نقــاط مضطــرب و مخلــوط بــوده امــا
قابلیــت تفکیــک داشــته و تکدورهایانــد .آثــار بهدســت آمــده مربــوط بــه قــرون  5 ،3و
ح  1و تصویــر .)3
6هــ.ق .تاریخگــذاری شــدهاند (عادلــی( ،)1385-86 ،طــر 
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تصویــر  .3گمانهزنــی محوطـهی پامنار در ســالهای
( 1385-86عادلی.)1385-86 ،
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شواهد معماری

of

در کاوش محوطــه ،بقایــای معمــاری فراوانــی بهدســت آمــد .آنچــه از شــواهد برمیآیــد،
معمــاری مربــوط بــه آخریــن دوره و دورهی افــول شــهر اســت .6دیوارهــا از ســنگ بــا مــات
ســاروج و آجرهــای ادوار قبلــی بــا مــات گل و در برخــی قســمتها ســنگهای خشــکهچین
ســاخته شــدهاند .آجرهــا بهصــورت نامنظــم چیــده شــدهاند .در برخــی کارگاههــا،
مســیرهای منظــم کانالکشــی بــا مصالــح ســنگی و در برخــی دیگــر ،تجمعــی از ســفالینهها
ظاهــر گردیــد (عادلــی( ،)1385-86 ،تصاویــر  4و .)5

یافتههای سفالی

Ar
c

hi

ve

همانطــور کــه اشــاره شــد ،تجمــع فراوانــی از ســفالینهها در محوطـهی پامنــار کشــف شــد و
بــا کشــف ســرباره و جوشکــوره ،کاربــری کارگاهــی محوطــه اثبــات گردید .در ایــن پژوهش،
تعــدادی ســفال شــاخص یافــت شــده از محوطــه بهصــورت انتخابــی ارائــه شــده اســت.
ســفالهای مکشــوف ،شــامل انــواع :کــوزه ،کاســه ،پیهســوز بهصــورت ســاده یــا منقــوش
بــا نقــوش اســتامپی ،نقــش کنــده ،افــزوده ،و انــواع لعــاب پاشــیده و زرینفــام اوایــل دوران
اســامیاند .غالــب ســفالینهها بــه قــرون  5 ،3و  6هــ.ق .تعلــق دارنــد (تصاویــر 6-11
و طر حهــای  2و  .)3تعــداد اندکــی از ســفالهای دورهی اشــکانی نیــز از ایــن محوطــه
بهدســت آمــد.
بــا وجــود کورههــا و جوشکــوره و ســرباره ،میتــوان کاربــری کارگاهــی را بــرای ایــن
محوطــه تصــور نمــود و ایــن بخــش از شــهر را میتــوان کارگاه صنعتــی تلقــی کــرد .همچنیــن
معبــر ســنگفرش شــده و کانالهــای شــهری از کاوش ایــن محوطــه کشــف گردیــد و تصــور
میشــود کــه ایــن کانالهــا در زیــر منطقـهی قاضیآبــاد امــروزی امتــداد مییابنــد (عادلــی،
( ،)1385-86تصویــر .)4

سایر شواهد

تصاویــر  4و  .5بقایــای معمــاری بهدســت آمــده از
محوطـهی پامنــار (عادلــی.)1385-86 ،
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از مهمتریــن شــواهد باستانشــناختی در مکانیابــی کلــی شاپورخواســت ،ســکههای
ضــرب ایــن شــهر اســت کــه نشــاندهندهی وجــود ضرابخانــه در آن میباشــند (پورغــام
و خاکبــاز121-126 :1376 ،؛ پرویــز41 :1380 ،؛ قوچانــی .)46-65 :1373 ،ســکههای
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تصاویــر  .6-11نمونــه ســفالهای شــاخص
یافــت شــده از گمانهزنــی محوط ـهی پامنــار
(عادلــی.)1385-86 ،

مزبــور مربــوط بــه دورهی حکومــت «بــدر» اســت و نــام «بدربــن حســنویه» و محــل ضــرب
ســکه بهصــورت «ساٮرحواســٮ» روی آنهــا درج شــده اســت (تصویــر  .)12ســکههای
ضــرب شاپورخواســت بــا تاریخهــای  395 ،393و  396هــ.ق .از جنــس طــا و نقــره،
در ســازمان میراثفرهنگــی تهــران موجــود اســت (قوچانــی .)50 :1373 ،کشــف ایــن
ســکهها از مهمتریــن مــدارک جهــت شــناخت دوران اوج و رونــق ایــن شــهر در اواخــر قــرن
ً
 4هــ.ق .اســت .نــام سابرخواســت حــک شــده روی ســکههای مزبــور کامــا بــا ایــن نــام
روی کتیبــه ســنگی خرمآبــاد مشــابهت دارد .ایــن کتیبــه کــه در محــل بــه «سنگنوشــته»
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مشــهور اســت ،مربــوط بــه دورهی ســلجوقی بــوده و ا کنــون در کنــار خیابــان شــریعتی در
جنوبشــرقی خرمآبــاد قــرار دارد (تصویــر .)13
در محل ـهی قاضیآبــاد در ســالهای  46تــا  48هـ.ش .طــی رونــد ســاخت و ســازهای
شــهری ،قطعــهای ســنگی کشــف شــد کــه بــر ســطح آن بــه خــط کوفــی جملــه «برکــه
لصاحبــه» نوشــته شــده اســت .ایزدپنــاه در کتــاب خــود آورده ...« :و نیــز در قســمتهای
شــمالی آثــار 7ســاختمانهای آجــری و ســفالهای لعابــدار عصــر ســلجوقی دیــده شــده.
ً
اخیــرا نیــز نقبــی طوالنــی و پیچدرپیــچ کــه شــاید بــرای فاضــاب شــهر تعبیــه گردیــده اســت،
ظاهــر شــد .در داخــل یکــی از چهاردیواریهــای ســنگی ،قســمتی از طــاق و دیوارهــای
چنــد اتــاق بیــرون اســت .وســعت بناهــای ســنگی زیــاد اســت( »...ایزدپنــاه:1376 ،
 .)119طــی بررس ـیهای جنوبشــرقی خرمآبــاد در ایــن محلــه ،کتیب ـهی ســنگی دیگــری
بــه ســال  375هـ.ق .یافــت شــد کــه بــا خــط کوفــی و بهدســتور بــدر نوشــته شــده اســت.
ایــن کتیبــه کــه بــه «کتیب ـهی ســنگ آبــدان» مشــهور اســت ،ســندی تاریخــی اســت کــه
وجــود آن نشــاندهندهی اهمیــت بــدر بــه امــور عمرانــی و آبرســانی ایــن شــهر بــوده اســت.
همچنانکــه منابــع مکتــوب نیــز مؤیــد ایــن امــر اســت (Blair, 1992: 51؛ اعتمادالســلطنه،
 .)161 :1367ایــن توجــه وافــر بدربــن حســنویه بــه شاپورخواســت باعــث اهمیــت آن و در
نتیجــه ُپررنــگ شــدن نــام ایــن شــهر در کتــب جغرافیایــی و تاریخــی ،بهویــژه از قــرن 4
هــ.ق .بهبعــد شــد (.)Stein, 1969: 273
از شــواهد ســطحی میتــوان بــه دیوارهــای ســنگ ســاروجی اشــاره کــرد کــه شــامل
قلوهســنگهای عظیــم بــا مــات ســاروج بــوده و بقایایــی از آنهــا در اطــراف منــارهی
آجــری هنــوز پابرجاســت و بــا بازســازی مســیر آن میتــوان بــه ســازهی بســیار مهمــی دســت
یافــت (تصویــر  .)14ایزدپنــاه در توصیــف ایــن دیوارهــا مینویســد« :آنچــه از ایــن شــهر
باقــی اســت دیوارهــای بــزرگ و پهنــی اســت از ســنگ و مــات بــه ســبک بناهــای ساســانی
ً
کــه در ســطح آن کوچههــا و معابــر کامــا مشــخص و معلــوم اســت ،پهنــای هــر دیــوار بیــش
از  2متــر میباشــد و تختهســنگهای بــزرگ بــه ابعــاد  80×53×40در آن بــهکار رفتــه»
(ایزدپنــاه .)110 :1376 ،امــروزه بقایــای اندکــی از دیوارهــای مزبــور در اطــراف منــاره در
ســطح زمیــن باقیمانــده و قســمت اعظــم آن طــی رونــد ســاخت و ســازهای شــهری از بیــن
رفتــه اســت .تصاویــری از بقایــای ایــن قلوهســنگها در زمــان تخریبشــان بهوســیلهی
شــهرداری ،در آرشــیو اداره میراثفرهنگــی اســتان لرســتان موجــود اســت (تصویــر .)15
عالوهبــر مــوارد ذکــر شــده ،در عکــس هوایــی ســال  1335هـ.ش .نیــز بقایــای باســتانی
و سیســتم آبرســانی شــهر مشــهود اســت و در عکــس هوایــی دهـهی  70هـ.ش .کــه ترا کــم
ســاخت و ســازها در محلــهی قاضیآبــاد کــم بــوده ،بقایــای باســتانی شــهر در اطــراف
منــارهی آجــری و محلــهی قاضیآبــاد مشــخص اســت (تصویــر ( ،)16آرشــیو ســازمان
نقشــهبرداری کشــور).
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حهــای  2و  .3طــرح نمونــه ســفالهای
طر 
شــاخص یافــت شــده از گمانهزنــی محوطـهی پامنــار
(عادلــی.)1385-86 ،

تحلیل دادهها

تصویــر  .12ســکهی ضــرب شاپورخواســت
(آرشــیو ســازمان میراثفرهنگــی اســتان تهــران).
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اطالعــات مکتــوب از شــهر شاپورخواســت بــه دو دســته قابــل تقســیم اســت :الــف)
اطالعاتــی کــه بــه موقعیــت شــهر و ذکــر مســافتهای آن نســبت بــه شــهرهای دیگــر اشــاره

مکانیابی شهر باستانی شاپورخواست...

تصویــر  .13نــام سابرخواســت روی کتیبــه ســنگی
خرمآبــاد (عکــس از کاتالــوگ اداره میراثفرهنگــی
اســتان لرســتان).
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میکننــد؛ ب) اطالعاتــی کــه بــه تاریــخ ســاخت شــهر و اهمیــت دژ آن در منطقــه مربــوط
میشــوند .بــااینکــه در متــون مزبــور ،اطالعاتــی در مــورد ســاختار شــهری و نظــام حاکــم
بــر آن موجــود نیســت ،امــا حــاوی اطالعــات ارزشــمندی دربــارهی مســافت بیــن شــهرها و
ی و شــرح برخــی حوادثانــد .در مــورد
قرارگیــری شاپورخواســت در بیــن راههــای باســتان 
موقعیــت شــهر همـهی منابــع بــر ایــن مــورد اشــاره دارنــد کــه ایــن شــهر در منطقـهی جبــال
در کوههــای لــر بــر ســر راه همــدان و نهاونــد بــه جانــب خوزســتان و مابیــن الشــتر و لــور قــرار
دارد (اصطخــری163 :1373 ،؛ مینورســکی141 :1372 ،؛ جیهانــی141-143 :1368 ،؛
ابنحوقــل .)104 :1345 ،همانطــور کــه ذکــر شــد ،اصطخــری و ابنحوقــل فاصلــهی
نهاونــد تــا الشــتر را  10فرســنگ ،الشــتر تــا شاپورخواســت را  12فرســنگ و از آنجــا تــا لــور
را  30فرســنگ بیــان کردهانــد (اصطخــری203 :1373 ،؛ ابنحوقــل.)104 :1345 ،
در پژوهشــی کــه تحتعنــوان «بررســی راه شــاهی» در ســال  1375هــ.ش .انجــام شــد،
مســیرهای مــورد اشــاره مورخیــن و جغرافیدانــان مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــر مبنــای
ایــن پژوهــش ،فواصــل راه نهاونــد بــه الشــتر یــا الشــتر تــا محــدودهی جنوبــی خرمآبــاد
بــا مســافتهایی کــه در متــون تاریخــی اشــاره شــده ،مطابقــت دارد کــه بــا احتســاب آن
موقعیــت شــهر شاپورخواســت را میتــوان حــول و حــوش منــارهی آجــری ،سنگنوشــته و
منطق ـهی قاضیآبــاد و کــوی فلســطین تــا پشــتهی حســینآباد در جنوبشــرق خرمآبــاد
دانســت (ســجادی و فرزیــن 10 :1382 ،و 11؛ ایزدپنــاه)71 :1376 ،؛ بنابرایــن براســاس
توصیــف مســافتها در منابــع ،بهویــژه بــا ذکــر دژ معــروف شاپورخواســت در مجــاورت شــهر،
ً
درهی خرمآبــاد بــا موقعیــت شاپورخواســت کامــا قابــل انطبــاق اســت .امــا درخصــوص
موقعیــت دقیــق ایــن شــهر درون درهی خرمآبــاد ،دادههــای باستانشــناختی اطالعــات
دقیقتــری بهدســت میدهنــد .آثــاری هما کنــون در ســطح موجــود اســت کــه میتوانــد
در تعییــن موقعیــت و محــدودهی فرضــی شــهر در دوران اســامی ،بهویــژه قــرن  4هـ.ق.
کمــک شــایانی نماینــد .از مهمتریــن شــواهد ســطحی ،میتــوان بــه سنگنوشــته ،منــارهی
آجــری ،قلعـهی فلکاالفــاک ،دیوارهــای ســنگ ســاروجی و آســیاب گبــری اشــاره کــرد کــه
در مکانیابــی و تخمیــن محــدودهی فرضــی شــهر شاپورخواســت در محوط ـهی اطــراف
منــارهی آجــری و محلــهی قاضیآبــاد دارای اهمیتانــد (تصویــر .)17
قلع ـهی فلکاالفــاک بــه دورهی ساســانی منســوب و در دوران اســامی نقــش بســیار
مهــم و کلیــدی در درهی خرمآبــاد ایفــا کــرده اســت .دژ شاپورخواســت در قــرن  4هــ.ق.
همانطــور کــه از متــون کهــن پیداســت ،بهعنــوان دژ حکومتــی و خزانــهی ســلطنتی
در ایــن دره شــهرت فراوانــی یافــت .ایــن قلعــه بــااینکــه در محــدودهی خارجــی شــهر
قــرار داشــته امــا نقــش مهمــی در تاریــخ ُپــر فــراز و نشــیب ایــن شــهر ایفــا کــرده و از جملــه
مهمتریــن شــواهد جهــت مکانیابــی و تحلیــل وضعیــت شــهر شاپورخواســت اســت .وجــود
منــارهی آجــری نیــز خــود دلیــل محکمــی جهــت مکانیابــی شــهر اســامی اســت .چنیــن
تصــور میشــود کــه منــارهی مزبــور مربــوط بــه مســجد شــهر در قــرن  4هـ.ق .بــوده اســت .در
جنوبشــرقی منــارهی آجــری ،آســیابی آبــی بهنــام «آســیاب گبــری» قــرار گرفتــه کــه از آثــار
منســوب بــه دورهی ساســانی اســت و در دوران اســامی نیــز کاربــری داشــته اســت .از آنجــا
کــه بهوجــود چنیــن آســیابهایی در محدودههــای اطــراف شــهرهای باســتانی واقــف
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تصویــر  .14بقایــای امــروزی دیوارهــای ســنگ
ســاروجی در اطــراف منــارهی آجــری (عادلــی-86 ،
.)1385

114
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هســتیم ،ماننــد آســیابهای آبــی حومـهی شــهر اســامی کالر (کریمیــان و ســقایی:1392 ،
 ،)79میتــوان چنیــن تصــور کــرد کــه آســیاب گبــری در حومـهی شاپورخواســت قــرار گرفتــه
باشــد و حــد جنوبــی شــهر اســامی را میتــوان تــا محــدودهی اطــراف ایــن آســیاب درنظــر
گرفــت .در بررســی ســال  1379هـ.ش ،.در اطــراف آســیاب ،ســفالهایی بــا لعــاب یکرنــگ
شــفاف و مــات دیــده شــد کــه تعــداد  8تکــه ســفال آن بهنظــر میرســید کــه مربــوط بــه قــرون
 4و  5هـ.ق .باشــد (جــوادی و نوروزبرازجانــی .)76 :1379 ،تــا چنــد دهــه پیــش کــه هنــوز
ســاخت و ســازهای مناطــق قاضیآبــاد و پشــتهی حســینآباد در جنوبشــرق خرمآبــاد
صــورت نگرفتــه بــود ،بقایایــی از دیــوار آســیاب باقــی بــود کــه بــا ســاخت و ســازهای مناطــق
مســکونی ایــن دیــوار نیــز تخریــب گردیــد .تصویــر دیــوار مزبــور در کتــاب ایزدپنــاه بــه چــاپ
رســیده اســت (ایزدپنــاه.)119 :1376 ،
از دیگــر شــواهد موجــود مرتبــط بــا شــهر کــه میتــوان آن را از مهمتریــن شــواهد
جهــت مکانیابــی و بازســازی محــدوده شــهر دانســت ،کتیبــهای ســنگی موســوم بــه
سنگنوشــتهی مربــوط بــه دورهی ســلجوقی -اســت کــه هرتســفلد در ســال 1928م .آن را مطــرح کــرد .هرتســفلد بــا قرائــت سنگنوشــته چنیــن نوشــت« :مهــم ایــن اســت
کــه ایــن کتیبــه مــکان او ،یعنــی شــهر خرمآبــاد را چندینبــار بــا نــام شابرخواســت کــه بــه
معنــای «ســد شــاپور معــروف» اســت ذکــر کــرده کــه موقعیــت مطمئنــی را بــرای مکانیابــی
جغرافیایــی تاریخــی منطقــه بــه مــا میدهــد» ( .)Herzfeld, 1929: 75کتیبــهی مزبــور
روی یــک ســتون مکعبشــکل بهخــط کوفــی و زبــان فارســی و بهتاریــخ  513هـ.ق .ایجــاد
شــده کــه مضمــون آن اشــاره بــه نوعــی خــراج دارد کــه از کوچروهــا اخــذ میشــده اســت و
دشــت وســیع جنوبــی درهی خرمآبــاد میتوانــد چراگاهــی باشــد کــه ایــن حقــوق از آنجــا
اخــذ میشــده اســت (جــوادی و نوروزبرازجانــی233 :1379 ،؛ ســاکی244 :1343 ،؛ آرشــیو
اداره میراثفرهنگــی اســتان لرســتان)( ،تصویــر  .)12نگارنــدگان محــل کتیب ـهی مزبــور را
حــد شــمالی شــهر میداننــد و بــه احتمــال ،بیارتبــاط بــا دروازهی شــمالی شــهر نبــوده اســت.
نگارنــدگان طبــق شــواهد و مــدارک باستانشــناختی ،محــدودهی تقریبــی شــهر
شاپورخواســت را از شــمال تــا سنگنوشــته ،از شــرق تــا دامنههــای کــوه مدبــه ،از جنــوب
تــا محــدودهی شــمالی آســیاب گبــری و از غــرب تــا محوطههــای مابیــن پــل شکســتهی
شــاپوری و تپههــای خیرآبــاد  1و  2و منــارهی آجــری و بــه احتمــال تــا حــدود خیابــان
شــریعتی تعییــن میکننــد (تصویــر  .)18برخــی منابــع حــدود غربــی شــهر را تــا پــل شــاپوری
تخمیــن زدهانــد (ایزدپنــاه .)112 :1376 ،در صورتیکــه نمیتــوان وســعت شــهر را تــا آنجــا
و بــه ایــن انــدازه بــزرگ دانســت .نویســندهی کتــاب آثــار باســتانی و تاریخــی لرســتان کــه در
زمــان وی هنــوز ســاخت و ســازهای کامــل روی آثــار شاپورخواســت انجــام نگرفتــه و بقایــای
شــهر همچنــان بــر ســطح قــرار داشــت ،دربــارهی حــدود شــهر مینویســد« :در غــرب آن آثــار
پــل بزرگــی از دوران ساســانی باقیمانــده کــه ا کنــون هــم بــه «پــل شــاپوری» مشــهور اســت.
در اطــراف شــهر بــه شــعاع یــک کیلومتــر بــه جانــب غــرب و جنــوب بناهــای ســنگی ،مشــابه
آثــار اصلــی دیــده میشــود کــه ممکــن اســت هریــک محلـهای از آن شــهر بودهانــد .چنانچــه
در اطــراف آن بــه فاصلــهی کــم ،دهاتــی بهنــام «عربــان و تیربــازار» قــرار دارد کــه شــاید
روزی در عظمــت و رونــق ایــن شــهر نقــش داشــتهاند» (همــان .)54 :ایشــان پــل شــاپوری

of

تصویــر  .15تصاویــر مربــوط بــه بقایــای دیوارهــای
ســنگ ســاروجی در حیــن تخریــب (عکــس از آرشــیو
اداره میراثفرهنگــی اســتان لرســتان).
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تصویــر  .16عکــس هوایــی ده ـهی  70ه ـ.ش.
و محــدودهی اطــراف منــارهی آجــری و محل ـهی
قاضیآبــاد (آرشــیو ســازمان نقش ـهبرداری کشــور).
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تصویــر  .17موقعیــت آثــار ســطحی مرتبــط بــا
شاپورخواســت اســامی (تصویــر ماهــوارهای
نرمافــزار  ،Google Earthتکمیــل شــده بهوســیلهی
نگارنــدگان).
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تصویــر  .18محــدودهی فرضــی شــهر
نشــناختی
شاپورخواســت براســاس شــواهد باستا 
در دوران اســامی (قــرن  4ه ـ.ق( ،).تصویــر
ماهــوارهای نرمافــزار  ،Google Earthتکمیــل شــده
بهوســیلهی نگارنــدگان).

را در غــرب شــهر و کــوه مدبــه را در جنوبشــرقی شــهر ذکــر کــرد ه اســت .میتــوان اذعــان
نمــود کــه محــدود ه و موقعیتــی کــه نویســندهی ایــن کتــاب بــرای مــکان شاپورخواســت
درنظــر گرفتـ ه اســت ،بــا مکانــی کــه طــی ایــن پژوهــش تصــور میکنیــم ،مطابقــت دارد؛ امــا
حــدود و وســعت شــهر در ایــن کتــاب بهدرســتی مشــخص نشــد ه اســت.
ایــن محوطــه ،نقط ـهی مناســبی بــرای احــداث یــک شــهر بــوده اســت .از یــک جهــت
ارتفاعــات مدبــه از کوههــای فرعــی ارتفاعــات زاگرسمرکــزی کــه میتوانســته نقــش تدافعــی
ایجــاد کنــد ،از جانــب دیگــر نزدیکــی بــه رودخانـهی خرمآبــاد و واقعشــدن شــهر در مجــاورت
دشــت حاصلخیــز جنوبــی کــه دارای پتانســیل الزم جهــت کشــاورزی و باغــداری بــوده 8و
همچنیــن موقعیــت قلعــهی فلکاالفــاک در شــمالغربی شاپورخواســت عصــر اســامی
بهعنــوان عاملــی تدافعــی و مشــرفبر شــهر ،همگــی از عواملــی هســتند کــه در ایجــاد یــک
شــهر نقــش اساســی ایفــا میکننــد .گذشــته از ایــن ویژگیهــا ،ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت
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کــه شــهر باســتانی شاپورخواســت بایــد در نیم ـهی جنوبــی درهی خرمآبــاد جســتجو شــود؛
بــا توجــه بــه مطالعــات میدانــی ،نقط ـهای کــه در آن بایســتی بهدنبــال شاپورخواســت بــود،
محوط ـهی اطــراف منــارهی آجــری اســت کــه بهطــور قطــع بخشــی از شــهر شاپورخواســت
خواهــد بــود .اســتفاده از ایــن شــهر بهعنــوان مقــر حکومتــی خانــدان حســنویه در قــرن 4
هـ.ق ،.نهتنهــا مؤیــد اهمیــت ویــژهی آن در ایــن دوره اســت ،بلکــه دلیلــی اســت بــراینکــه
شــهر دارای ارگ حکومتــی و تأسیســات دفاعــی مســتحکم بــوده اســت .ارگ حکومتــی را
همــان قلعـهی شاپورخواســت میدانیــم کــه بــر اســاس متــون ،بهعنــوان خزانـهی ســلطنتی
نیــز نقــش عمــده داشــته اســت .امــا از تأسیســات دفاعــی شــهر اطــاع چندانــی در دســترس
نیســت؛ تنهــا موقعیــت طبیعــی که شــهر در آن قرار داشــته و مجــاورت با دژی کــه در نقطهای
مرتفــع ســاخته شــده ،میتوانســته عامــل دفاعــی را تقویــت نمایــد.
از آنجــا کــه آثــار مربــوط بــه دورهی ساســانی در محــدودهی مــورد مطالعــهی ایــن
پژوهــش موجــود نیســت ،و کاوشهــای پامنــار نیــز تــا خــاک بکــر ادامــه نیافتــه و آثــار
شاپورخواســت اســامی زیــر بافــت شــهری امــروزی مدفــون اســت ،نمیتــوان مــکان دقیــق
شــهر را در دورهی ساســانی مشــخص نمــود .امــا ُپــر واضــح اســت کــه بــر اســاس شــواهدی
ماننــد پلهــای باقیمانــده و اهمیــت راههــا در ایــن دوره و همچنیــن تمرکــز اســتقرارهای
عصــر ساســانی در درهی خرمآبــاد ،شــهر در ایــن دوره دارای اهمیــت و رونــق در منطقــه
بــوده اســت .عالوهبــر اینکــه شــاید شاپورخواســت ساســانی نیــز در همیــن نقطــه قــرار
ً
داشــته باشــد کــه از نظــر تدافعــی دارای موقعیــت تقریبــا مناسـبتری نســبت بــه دیگــر نقــاط
دشــت جنوبــی اســت ،ایــن احتمــال نیــز مطــرح اســت کــه شاپورخواســت عصــر ساســانی
بــا فاصلــهی اندکــی در دشــت جنوبــی قــرار داشــته بــوده باشــد .مهمتریــن محوطــهای
کــه دارای الیههــای اســتقراری ساســانی-قرون اولی ـهی اســامی و از بزرگتریــن تپههــای
اســتقراری جنــوب درهی خرمآبــاد میباشــد ،تپــه ماســور اســت .ابنفقیــه در قــرن  3هـ.ق.
آورده کــه «بطــن ماســتر و هــو شابورخواســت( »...ابنفقیــه همدانــی ،)25 :1349 ،شــاید
منظــور وی از بطــن ماســتر ،همیــن تپــه ماســور باشــد کــه اشــاره بــه موقعیــت شاپورخواســت
عصــر ساســانی دارد .بــا وجــوداینکــه ایــن تپــه فاقــد شــواهد معمــاری شــهری متعلــق بــه
دورهی ساســانی و صــدر اســامی اســت (ســجادی و فرزیــن .)11 :1382 ،نمونههایــی از
چنیــن شــهرهایی در فــات ایــران وجــود دارد ،ماننــد شــهر «کالر» در کالردشــت مازنــدران
کــه کالر عصــر ساســانی منطبــق بــا تپــه کالر و کالر ســدههای نخســتین اســامی منطبــق
بــا محوط ـهی شــهر دلــه در  1/5کیلومتــری شــمال تپــه کالر قــرار گرفتــه اســت (کریمیــان و
ســقایی .)70 :1392 ،شــاید بتــوان چنیــن تصــوری را نیــز بــرای شاپورخواســت ساســانی و
شاپورخواســت اســامی داشــت کــه دالیلــی نامعلــوم ،شــاید موقعیــت نامناســب تدافعــی یــا
عوامــل زیس ـتمحیطی و یــا حتــی حمــات صــدر اســام ،9ســبب انتقــال شــهر بــه اطــراف
منــارهی آجــری شــده باشــد .بــا اینوجــود بــا توجــه بــه کاهــش اســتقرارها در دره ،در دو قرن
اولیـهی اســامی (جــوادی و نوروزبرازجانــی ،)22 :1379 ،پیداســت کــه شاپورخواســت در
ایــن دوره اهمیــت خــود را از دســت داده و از قــرن  3هـ.ق .بهبعــد در موقعیــت مــورد مطالعه
در ایــن پژوهــش ادامــه حیــات داده اســت ،همچنانکــه نــام آن در متــون ایــن دوره بهبعــد
ظاهــر شــده اســت و هــم بــه ســفالینههای مربــوط بــه ایــن دوره دس ـتیافتهایم.
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شاپورخواســت بهعنــوان یکــی از شــهرهای ســاخته شــده در پیــش از اســام ،در دوران
اســامی اســتمرار حیــات یافتــه و در اواســط دوران اســامی ،یعنــی حــدود قــرون  7یــا 8ه.ق.
متــروک میگــردد .آنچــه از متــون تاریخــی و یافتههــای باستانشــناختی برمیآیــد،
نشــانگر موجودیــت شــهر اســامی در محــدودهای در جنوبشــرقی بافــت امــروزی خرمآبــاد
اســت کــه حــدود قــرن  4هـ.ق .رونــق فــراوان داشــته اســت .امــا موجودیــت آن بــه پیــش
از قــرن  4هـ.ق .و حتــی پیــش از دوران اســامی بازمیگــردد؛ زیــرا متــون قــرن  3هـ.ق .از
ایــن شــهر ســخن بــه میــان آورده و منابــع مکتــوب دوران اســامی ســاخت آنرا زمــان شــاپور
اول ساســانی میداننــد و شــواهد باستانشــناختی موجــود در منطقــه نیــز موجودیــت شــهر
را پیــش از دوران اســامی و بهویــژه عصــر ساســانی بــه اثبــات میرســانند.
در یــک جمعبنــدی و بــا اتــکا بــه متــون تاریخــی ،میتــوان ســاخت شــهر شاپورخواســت
را بــه دورهی ساســانی منســوب کــرد .در ایــن متــون ،ســازندهی ایــن شــهر ،شــاپور اول
ساســانی ذکــر شــده و نــام آن در کنــار ســایر شــهرهای ســاخته شــده توســط ایــن شــاه آورده
شــده اســت .بــا اینوجــود تــا پیــش از تحقیقــات باستانشــناختی نمیتــوان بهطــور قطــع
ســاخت شــهر را دورهی ساســانی دانســت؛ چرا کــه بــا توجــه بــه اســتقرارهای فــراوان ادوار
پیــش از ساســانی و دورهی ساســانی در درهی خرمآبــاد و بهویــژه دشــت جنوبــی آن،
ممکــن اســت شــالودهی ایــن شــهر پیــش از دورهی ساســانی ســاخته شــده و در ایــن دوره
توســعه و رونــق یافتــه اســت و وجــود شــواهدی ماننــد ســاخت پلهــا و اهمیــت راههــا در
دورهی ساســانی و قــرار گرفتــن منطقــه بــر ســر راههــای باســتانی و ســاخت دژ در نزدیکــی آن
و همچنیــن بــا اســتناد بهنــام شــاپور روی شــهر ،ســبب گردیــده کــه ســاخت شــهر مربــوط بــه
ایــن دوره دانســته شــود .همچنیــن بهطــور قطــع نیــز نمیتــوان ساســانی بــودن آن را رد کــرد
و چهبســا پایـهی آن در ایــن دوره بنــا نهــاده شــده اســت .امــا بــر اســاس ســفالینههای یافــت
شــده از محوطـهی پامنــار مربــوط بــه قــرون  5 ،3و  6هـ.ق .میتــوان دریافــت کــه اســتقرار
در ایــن شــهر از قــرن  3هـ.ق .بهبعــد وجــود داشــته اســت .قرارگیــری نــام شاپورخواســت در
کنــار ســایر شــهرهای ساســانی در متــون دوران اســامی ،ســاخت پلهــا و اهمیــت راههــای
باســتانی در ایــن دوره ،فراوانــی و تمرکــز اســتقرارهای عصــر ساســانی در درهی خرمآبــاد،
بهویــژه نواحــی جنوبــی آن و همچنیــن ســاخت دژی ساســانی در نزدیکــی ایــن شــهر،
همگــی بــر اهمیــت و رونــق شاپورخواســت در دورهی ساســانی داللــت دارد .آنچــه مســلم
اســت ،شــهر شاپورخواســت در دوران اســامی و در قــرن  4هـ.ق .بهعنــوان مرکــز حکومــت
محلــی آلحســنویه مــورد توجــه بــوده و دژ آن بهعنــوان خزان ـهی حکومتــی ایــن خانــدان
مطــرح بــوده اســت .بنابــر اطالعــات متــون و دادههــای باستانشــناختی ،دوران اوج و
رونــق شاپورخواســت در دوران اســامی را میتــوان قــرن  4هـ.ق .دانســت.
از نتایــج ایــن پژوهــش میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد .1 :محوطــهی اطــراف
منــارهی آجــری و محلــهی قاضیآبــاد و کــوی فلســطین در جنوبشــرقی خرمآبــاد بــا
تکیــه بــر یــک فصــل کاوش باستانشناســی در محوطــهی پامنــار ،مــکان دقیــق شــهر
شاپورخواســت اســامی اســت و ایــن محوطههــا بخشهایــی از ایــن شــهر باســتانیاند.
شــواهد حاصــل از متــون مکتــوب نیــز مؤیــد ایــن مطلــب اســت .یافتههــای باستانشــناختی
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ماننــد ســفالینههای قــرون اولیــه و میان ـهی اســامی (قــرون  5 ،3و  6هـ.ق ،).گســتردگی
بقایــای معمــاری و اســتقراری در محوط ـهی پامنــار و ســایر آثــار باستانشــناختی مرتبــط
بــا شــهر نشــان میدهنــد کــه تنهــا مکانــی کــه شــهر شاپورخواســت اســامی در آنجــا
میتوانســته برپــا شــده باشــد ،محوط ـهی اطــراف پامنــار اســت .بــا اینوجــود بــرای بیــان
دقیــق محــدودهی شــهر و مکانیابــی فضاهــای شــهری و بیــان مســاحت آن بــه انجــام
گمانهزنــی و کاوشهــای مســتمر باستانشــناختی نیازمنــد اســت کــه بــا توجــه بــه قرارگیــری
ایــن بقایــا در زیــر بافــت مســکونی شــهر امــروزی ،تحقــق آن مشــکل مینمایــد و بــا دادههای
موجــود بیــش از ایــن نمیتــوان اظهــار نظــر کــرد .امــا مکانیابــی شــهر ساســانی تــا پیــش از
انجــام کاوشهــا و بررســیهای بیشــتر باستانشــناختی میســر نیســت؛ چــرا کــه بقایــای
شاپورخواســت اســامی در زیــر بافــت خرمآبــاد مدفــون اســت و تاکنــون بــه الیههــای پیــش
از اســام در ایــن نقطــه دســت نیافتهایــم .2 .ایــن شــهر بــر اســاس مســتندات بهدســت آمــده
از مطالعــات باستانشــناختی تــا دورهی ایلخانــی مســکون بــوده و ســپس متــروک میگردد.
بــااینکــه کاوش باستانشــناختی تــا ســطح خــاک بکــر انجــام نشــد ،امــا گاهنــگاری مــواد
فرهنگــی بهدســت آمــده نشــاندهندهی اســتقرار و ســکونت در قــرون  5 ،3و  6هــ.ق.
در ایــن شــهر بــود .یکپارچگــی عناصــر مربــوط بــه گســترهی وســیع اســتقراری همزمــان بــا
دورهی رونــق شاپورخواســت و غیرقابــل مقایســه بــودن ســایر مکانهــای درنظــر گرفتــه
شــده بــا ایــن مــکان از حیــث وســعت و تمرکــز آثــار ،ســبب شــده کــه ایــن مــکان را موقعیــت
ایــن شــهر باســتانی بدانیــم .3 .شــواهد بهدســت آمده حکایــت از وجــود کارگاههای صنعتی
در اطــراف منــاره دارد کــه از ایــن حیــث میتوانــد اطالعــات ذیقیمتــی را ارائــه نمایــد.4 .
گرچــه کــه بقایــای شــهر یــاد شــده بــه علــل مختلــف آســیب اساســی و جــدی دیــده اســت ،امــا
شــواهد حکایــت از اهمیــت بســیار شــهر در دورهی رونــق و آبادانــی آن دارد .بقایــای ایــن
شــهر در حیــن احــداث محلــهی قاضیآبــاد در دهــهی  50هــ.ش .آســیب فراوانــی دیــده
اســت .5 .از توصیفــات متــون تاریخــی چنیــن برمیآیــد کــه ایــن شــهر تــا حــدود قــرون 7
یــا  8هـ.ق .همچنــان پابرجــا بــوده و موجودیــت خــود را بهعنــوان یــک شــهر حفــظ کــرده
اســت .از توصیــف مســتوفی چنیــن برمیآیــد کــه شاپورخواســت موجودیــت شــهری را تــا
پیــش از قــرن  8هـ.ق .داشــته و از ایــن قــرن بهبعــد بهصــورت قصبـهای در جــوار خرمآبــاد
درآمــده و ســپس بهتدریــج متــروک میگــردد .همانطــور کــه ابنبلخــی در قــرن  6هـ.ق.
از شاپورخواســت بــا عنــوان «کــوره» نامبــرده و دو قــرن بعــد ،مســتوفی از آن بهعنــوان
قصبــه یــاد کــرده اســت .براســاس شــواهد ســطحی و شــواهد حاصــل از متــون و بهویــژه
بــا توجــه بــهاینکــه نمونــهی ســفالهای بهدســت آمــده از محوطــهی پامنــار از لحــاظ
گاهنــگاری از قــرن  6هـ.ق .جلوتــر نم ـیرود ،حــدود ایــن قــرن را میتــوان دورهی متــروک
شــدن تدریجــی شــهر بهحســاب آورد .بــااینکــه ایــن منطقــه دســتخوش هــرج و مر جهــای
محلــی و حمــات متعــدد قــرار گرفتــه ،امــا کیفیــت آثــار بهجــای مانــده از کاوش پامنــار
نشــاندهندهی تــرک شــهر بهصــورت تدریجــی اســت .بــااینکــه بیشــتر آثــار شــهر ،امــروزه
در زیــر بافــت خرمآبــاد مدفــون گردیــده ،در آثــار مکشــوف از محوط ـهی پامنــار شــواهدی
کــه نشــاندهندهی خشــونت و یــا تــرک ناگهانــی شــهر باشــد ،مشــاهده نمیگــردد؛ بــا
اینکــه درهی خرمآبــاد از لحــاظ تأمیــن منابــع آبــی منطقـهای غنــی بهحســاب میآیــد ،امــا
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نقطـهای کــه شاپورخواســت در آن قــرار گرفتــه از لحــاظ دسترســی بــه منابــع آب ســطحی یــا
زیرزمینــی نســبت بــه نقط ـهای کــه هســتهی اولی ـهی خرمآبــاد در شــمالغربی آن شــکل
گرفــت ،دارای مشــکالتی اســت .بههمیــن دلیــل عوامــل زیسـتمحیطی یــا تغییــرات آب و
هوایــی و یــا خشکشــدن منابــع آبــی تأمینکننــدهی شــهر میتوانــد از جملــه عوامــل َتــرک
تدریجــی شــهر بهحســاب آیــد .میدانیــم کــه رشــد و گســترش یــک شــهر و افزایــش جمعیــت
و بهتبــع آن افزایــش ســطح زیــر کشــت و انــواع مصــارف عمومــی بیرویــه میتواننــد بــر
مصــرف منابــع آبــی تأثیرگــذار باشــند .نواحــی جنوبــی شاپورخواســت را نیــز زمینهــای
کشــاورزی و باغــات متعــدد احاطــه میکــرده اســت .ایــن عوامــل میتوانســته منجــر بــه
خشکشــدن قنــات یــا منابــع آبــی ســطحی در ایــن محــدوده باشــد کــه ایــن خــود بهعنــوان
یکــی از عوامــل مؤثــر در متروکشــدن ایــن شــهر مــورد مالحظــه قــرار میگیــرد.
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سپاسگزاری

در پایــان از زحمــات بیشــائبهی جنــاب آقــای جــال عادلــی ،کارشناسارشــد
باستانشناســی اداره میراثفرهنگــی اســتان لرســتان و سرپرســت محتــرم هیــأت کاوش
باستانشناســی محوطــهی پامنــار قدردانــی مینماییــم.
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 .1الشتر کنونی.
 .2صحرایی در شمال دزفول.
 .3اقتباس از متن ترجمه شده.
 .4اقتباس از متن ترجمه شده.
 .5اقتباس از متن ترجمه شده.
 .6معماری دورهی متأخر مربوط به قرون  5 ،3و  6ه.ق.
 .7منظور آثار بهجای مانده از شاپورخواست در اطراف منار آجری.
 .8همچنانکــه بــر اســاس عکسهــای هوایــی و تصاویــر قدیمــی و توصیــف ســفرنامهها ،وجــود باغــات و مــزارع در
بخشهــای جنوبــی شاپورخواســت پیــش از ساختوســاز شــهری امــروزی خرمآبــاد قابــل اثبــات اســت (ادمونــدز162 :1362 ،؛
چریکــف43 :1379 ،؛ مــورگان209-210 :1338 ،؛ شوشــتری جزایــری175 :1363 ،؛ شــیروانی.)266 :1342 ،
 .9بااینکه شواهدی از حملهی ناگهانی و متروکشدن محوطه در دست نیست.

 ابناثیــر ،عزالدیــن ابوالحســن علــی ،1351 ،الکامــل فیالتاریــخ ،ترجمــهی علــیهاشــمی حائــری ،جلــد  ،15تهــران :علمــی.
 ابنبلخــی ،1363 ،فارســنامه ،بــه اهتمــام و تصحیــح :گای لســترنج و زینولــد آلــننیکلســون ،تهــران :دنیــای کتــاب.
 ابنحوقــل ،ابوالقاســم محمدبــن حوقــل ،1345 ،صــورهیاالرض ،ترجم ـهی جعفــرشــعار ،تهــران :بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 ابنخلــدون ،1368 ،العبــر تاریــخ ابنخلــدون ،ترجم ـهی عبدالمحمــد آیتــی ،جلــد ،4تهــران :مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی.
 ابنخلــدون ،1383 ،العبــر تاریــخ ابنخلــدون ،ترجم ـهی عبدالمحمــد آیتــی ،جلــد ،3تهــران :مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی.
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 ابنفقیــه همدانــی ،ابوبکــر احمدبــن محمدبــن اســحاق ،1349 ،مختصرالبلــدان،ترجم ـهی ح مســعود ،تهــران :بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 ادمونــدز ،سیســیل جــان ،1362 ،یادداش ـتهایی دربــاره لرســتان ،منــدرج در دوســفرنامه دربــاره لرســتان ،ترجم ـهی ســکندر اماناللهــی بهارونــد و لیلــی بختیــار ،تهــران:
بابــک.
 اصطخــری ،ابواســحاق ابراهیمبــن محمــد ،1373 ،ممالــک و مســالک ،ترجم ـهیمحمدبــن اســعدبن عبــداهلل تســتری ،تهــران :بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود افشــار.
 اعتمادالســلطنه ،محمدحســن خــان ،1367 ،تاریــخ منتظــم ناصــری ،تصحیــح:محمــد اســماعیل رضوانــی 3 ،جلــد ،تهــران :دنیــای کتــاب.
 ایزدپنــاه ،حمیــد ،1376 ،آثــار باســتانی و تاریخــی لرســتان ،جلــد  ،2تهــران :انجمــنآثــار و مفاخــر فرهنگــی.
 بنــداری اصفهانــی ،قوامالدیــن فتحبــن علــی ،2536 ،تاریــخ سلســله ســلجوقی(زبدهالنصــره و نخبهالعصــره) ،ترجم ـهی محمدحســین جلیلــی ،تهــران :بنیــاد فرهنــگ
ایــران.
 بهرامــی ،محمــد؛ و فاضلینشــلی ،حســن« ،1395 ،مــروری بر وضعیت باستانشناســیشهــای
درهی خرمآبــاد در دورهی نوســنگی و مسوســنگ» ،فصلنام ـهی پژوه 
باستانشناســی ایــران ،دانشــگاه بوعلیســینا ،دورهی  ،6شــمارهی  ،10صــص.27-46 :
 بیشــاپ ،ایزابــا لوســی ،1375 ،از بیســتون تــا زردکــوه بختیــاری ،ترجمـهی مهــرابامیــری ،تهــران :ســهند و آنــزان.
 بینــام ،1318 ،مجملالتواریــخ والقصــص ،بــه تصحیــح :ملکالشــعرای بهــار و بــههمــت محمــد رمضانــی ،تهــران :کاللــه خــاور.
 بینــام ،١٣٧٠ ،جغرافیــای لرســتان ،پیشــکوه و پشــتکوه (1300هـ.ق ،).بــه کوشــش:ســکندر اماناللهــی بهارونــد ،خرمآبــاد :اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی لرســتان.
 پرویــز ،احمــد« ،1380 ،پــل و تحــول آن در قلمــرو ابوالنجــم بدربــن حســنویه (قــرنچهــارم هجــری) ،پایاننامـهی کارشناسیارشــد باستانشناســی ،دانشــگاه تهــران (منتشــر
نشــده).
 پورغــام ،معصومــه؛ خاکبــاز ،ناهیــد« ،1376 ،ســکههای ضــرب شاپورخواســت»،شــقایق ،ســال اول ،ش  3و  ،4صــص.121-126 :
 جــوادی ،محمدرضا؛نوروزبرازجانــی ،ویــدا« ،١٣٧٩ ،شناســایی مقدماتــی تپههــاو معرفــی غارهــای دره خرمآبــاد» ،جلــد  1و  ،2گزارشهــای منتشــر نشــده مرکــز اســناد
میراثفرهنگــی لرســتان.
 جوینــی ،عطاءملکبــن محمــد ،١٣87 ،تاریــخ جهانگشــای جوینــی ،بــه تصحیــح:محمدبــن عبدالوهــاب قزوینــی ،تهــران :هرمــس.
 جیهانــی ،ابوالقاسـمبن احمــد ،1368 ،اشــکالالعالم ،ترجمـهی علیبــن عبدالســامکاتــب ،مشــهد :آســتان قــدس رضوی.
 چریکــف ،١٣٧٩ ،ســیاحتنامه مســیو چریکــف ،ترجم ـهی آب ـهکار مســیحی ،تهــران:امیرکبیــر.
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 حمــزه اصفهانــی ،حمزهبــن الحســن ،1367 ،تاریــخ پیامبــران و شــاهان (تاریــخســنی ملــوکاالرض و االنبیــاء) ،ترجمــهی جعفــر شــعار ،تهــران :امیرکبیــر.
 -دالوند ،حمیدرضا ،1388 ،تاریخ و معماری دژ شاپورخواســت (قلعه فلکاالفالک)،
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تهران :پژوهشــگاه ســازمان میراثفرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری.
 دوبــد ،کلمنــت ا گوســتوس بــارون ،١٣٧١ ،ســفرنامه لرســتان و خوزســتان ،ترجمـهیمحمدحســین آریــا لرســتانی ،تهــران :شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 ســاکی ،علیمحمــد ،١٣٤٣ ،جغرافیــای تاریخــی و تاریــخ لرســتان ،خرمآبــاد:محمــدی.
 ســجادی ،علــی ،فرزیــن ،علیرضــا ،1382 ،قلعــه فلکاالفــاک (دژ شاپورخواســت)،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی کشــور.
 ســهرابی ،محمــد ،1386 ،شــهر و شهرنشــینی در ایــران (جامعهشناســی شــهری)،خرمآبــاد :شاپورخواســت.
 شوشــتری جزایــری ،عبدالطیفبــن ابوطالــب ،1363 ،تحفةالعالــم و ذیلالتحفــه.بــه اهتمــام :صمــد موحــدی ،تهــران :طهــوری.
 شــیروانی ،زینالعابدینبــن اســکندر ،1342 ،بستانالســیاحه ،تهــران :کتابخانــهســنایی و محمــودی.
 عادلــی ،جــال ،1385-86 ،گــزارش کاوش پامنار خرمآباد ،ســازمان میراثفرهنگیاســتان لرستان.
 عبدلیفــرد ،فریــدون ،1383 ،چاپارخان ههــا و را ههــای چاپــاری در ایــران ،جلــد ،2تهــران :هیرمنــد.
 عطاری کرمانی ،عباس ،1386 ،تاریخ شهرهای ایران ،تهران :نشر آسیم. عکس هوایی آرشیو سازمان نقشهبرداری کشور. فالمکــی ،منصــور« ،1366 ،شــکلگیری شــهرهای ایــران» ،در :شــهرهای ایــران،محمدیوســف کیانــی ،جلــد  ،2انتشــارات جهــاد دانشــگاهی ،صــص.1-21 :
 قاسمی ،سید فرید ،1382 ،تاریخ خرمآباد ،خرمآباد :افالک. قوچانــی ،عبــداهلل« ،1373 ،قلمــرو حکومــت ابوالنجــم بدربــن حســنویه بــه اســتنادّ
ســکهها» ،باستانشناســی و تاریــخ ،ســال هشــتم ،ش دوم ،شــماره پیاپــی  ،16صــص:
.46-65
 کاتالوگ آرشیو سازمان میراثفرهنگی استان تهران. کاتالوگ آرشیو سازمان میراثفرهنگی استان لرستان. کریمیــان ،حســن« ،1385 ،هویــت کالبــدی و بصــری شــهرهای ساســانیان»،در :مجموعــه مقــاالت ســومین کنگــره معمــاری شهرســازی ارگ بــم ،جلــد  ،5ســازمان
میراثفرهنگــی کشــور ،صــص.5-6 :
 کریمیــان ،حســن؛ ســقایی ،ســارا« ،1392 ،مکانیابــی ،تعییــن فــرم و ســازمانفضایــی شــهر کالر در ســدههای نخســتین اســامی بــر اســاس شــواهد باستانشــناختی»،
مطالعــات باستانشناســی ،دورهی  ،5شــمارهی  ،1صــص.69-87 :
 -محمدیاصــل ،محمــد؛ کشــوری ،فاطمــه« ،1393 ،از شاپورخواســت تــا خرمآبــاد
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(بررســی ســیر تطــور تاریخــی و مکانــی شــهر شاپورخواســت)» ،تهــران :دومیــن کنگــره
بینالمللــی ســازه ،معمــاری و توســعه شــهری ،صــص.1-14 :
 -مســتوفی قزوینــی ،حمــداهلل 1362 ،الــف ،نزهةالقلــوب ،بــه ســعی و اهتمــام :گای

SI
D

لیســترنج ،تهــران :دنیــای کتــاب.
 مســتوفی قزوینــی ،حمــداهلل ١٣٦٢ ،ب ،تاریــخ گزیــده ،بــه اهتمــام :عبدالحســیننوایــی ،تهــران :امیرکبیــر.
 مقدســی ،ابوعبــداهلل محمدبــن احمــد ،1361 ،احسنالتقاســیم فــی معرفةاالقالیــم،ترجمـهی علینقــی منــزوی ،بخــش دوم ،تهــران :شــرکت مؤلفــان و مترجمــان ایــران.
 مــورگان ،ژا ک ژان مــاری دو ،1338 ،هیــأت علمــی فرانســه در ایــران ،مطالعــاتجغرافیایــی (جغرافیــای غــرب ایــران) ،ترجمــهی کاظــم ودیعــی ،جلــد  ،2تبریــز :چهــر.
 مهریــار ،محمــد ،1378 ،اســناد تصویــری شــهرهای ایــران دوره قاجــار ،تهــران:دانشــگاه شــهید بهشــتی و ســازمان میراثفرهنگــی کشــور.
 مهجــور ،فیــروز؛ و اسالمینســب ،مهتــاب« ،1393 ،رونــد توســعهی شــهر خرمآبــاد ازشهــای
عصــر صفــوی تــا عصــر پهلــوی بــر اســاس تحلیــل هــای  ،»GISفصلنامـهی پژوه 
باستانشناســی ایــران ،دانشــگاه بوعلیســینا ،دورهی  ،4شــمارهی  ،6صــص.175-194 :
 مینورســکی ،والدیمیــر فئودورویــچ ،1372 ،تعلیقــات بــر حدودالعالم من المشــرق الیالمغــرب ،ترجمـهی میرحســین شــاه ،بــا مقدمــه :و .بارتولــد ،تصحیــح :مریــم میراحمــدی و
غالمرضــا ورهــرام ،تهــران :دانشــگاه الزهرا.
 نجمالملــک ،عبدالغفاربــن علــی محمــد ،1341 ،ســفرنامه خوزســتان ،بــه کوشــش:محمــد دبیــر ســیاقی ،تهــران :علیا کبــر علمــی.
 هــول ،فرانــک ،1352 ،دوره پیــش از تاریــخ در جنــوب غربــی ایــران ،لرســتان،ترجمــهی ســکندر اماناللهــی بهارونــد ،خرمآبــاد :اداره فرهنــگ و هنــر اســتان لرســتان.
 یاقــوت حمــوی ،شــهابالدین ابوعبــداهلل یاقــوت ابــن عبــداهلل ،١٣٦٢ ،برگزیــدهمشــترک یاقــوت حمــوی ،ترجمــهی محمدپرویــن گنابــادی ،تهــران :امیرکبیــر.
 یاقــوت حمــوی ،شــهابالدین ابوعبداهلل یاقــوت ابن عبــداهلل ،1383 ،معجمالبلدان،ترجمـهی دکتــر علینقی منــزوی ،جلد  ،2تهران :ســازمان میراثفرهنگی کشــور.
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