
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

1 

 

 

 نجیرم کجاست؟

 
 دکتر علی ناظمیان فرد

 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
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 چکیده

ی،از توابع سیراف در اردشیر نجیرم یکی از شهرهای بندری ایران در روزگاران پیش از اسالم بود که در تقسیمات کشوری ساسان

 مازین ِ نیمه ی دوم از سده ی چهارریایی ارتزاق می کرد تا سال های آغاین مرکز که عمدتاً از راه د .آمد به شمار می کوره

هجری،سواحل خلیج فارس را به لرزه درآورد،نجیرم  633اما زلزله ی مهیبی که در سال  هجری همچنان به حیات خود ادامه داد

جغرافیایی این مکان،اقوال متفاوت و  را به کام ویرانی و نابودی فرو برد. از آن پس جغرافی نگاران مسلمان در خصوص موقعیت

به گونه ای که امروزه در استان بوشهر،از چند  ؛را فراهم کرد وهشگران معاصرتشتت آراء پژ  متعارضی را به دست دادند که زمینه

ندگان در میان جوی از جایگاه راستین آن،نقطه ی جغرافیایی مختلف به عنوان جایگاه نجیرم یاد می شود.با این حال،پرسش 

 پابرجاست. ،همچنانهویت دیروز ایران زمین

با استفاده از روش توصیفی تحلیلی،نشان دهد که نجیرم در حوالی  و جغرافیایی این پژوهش می کوشد تا با تکیه بر منابع     

ن یکی از بخش های به عنوا ،،با عنایت به پیوستگی این شهر به سیراف ها بندر دیّر)در استان بوشهر(جای داشته و سایر گمانه

 .از وجاهت الزم برخودار نیست و نیز ویژگی های زبان شناختی،تابعه در تقسیمات کشوری ساسانی

 ،بردستاننجیرم،سیراف،اردشیر کوره،خلیج فارس،ساسانیان واژگان کلیدی:
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یکی از مهمترین ایالت های ایران محسوب می شد که پنج کوره: استخر،اردشیر،دارابگرد،شاپور و  روزگار ساسانیان،ایالت فارسدر 

قباد)ارجان( را در خود جای داده بود. در میان کوره های پنجگانه، اردشیر خوره از بیشترین ساحل دریایی برخورداد بود و به 

شهرهای ساحلی آن به انجام می رسید.در این میان،سیراف بر کرانه تبع،عمده صادرات و واردات این ایالت از طریق بندرگاههای 

( که 852: 6633.هم دژ سوریانج را در خود داشت)بالذری، خلیج فارس،برای دولت ساسانی از اهمیت استراتژیک برخوردار بود

 ه ای و فرامنطقه ای فراهم می نمود.امنیت سواحل را عهده دار بود ، هم بندرگاهی بود که امکان اتصال ایران را به بازارهای منطق

نجیرم یکی از مناطق تابعه سیراف بود که از امکانات بندری،گمرک و راههای مواصالتی دریایی با مناطق همجوار برخوردار     

گاه بیشتر جغرافی نگاران قرون نخستین اسالمی،از بندر نجیرم در اردشیر خوره یاد کرده اند اما عدم وضوحی که در جایبود.

راستین این بندر در اینگونه منابع دیده میشود موجب شده است تا پژوهشگران معاصر برای تعیین جایگاه واقعی نجیرم،به گمانه 

 زنی های مختلف روی آورند و مناطق متعددی را در استان بوشهر به عنوان جایگاه نجیرم نشان دهند.

نظیر فاصله جغرافیایی نجیرم تا سیراف و نیز گویش متمایز مردم آن از  در این پژوهش،سعی شده است با عنایت به قرائنی    

 شود که می تواند قابل تامل باشد.دیگر نواحی استان بوشهر،گمانه دیگری در میان آورده 

 موقعیت جغرافیایی نجیرم

 ،الیت،پس از استخر(.این و611: 6631اف در اردشیر کوره بود)اسطخری،در تقسیمات کشوری ساسانیان،نجیرم تابع سیر

( و در 662: 6613بکان نسبت داده است)ابن بلخی،بزرگترین کوره ی فارس محسوب می شد که ابن بلخی آن را به اردشیر با

(.گذشته از 6/366: 6625ن فارس نسبت داده اند)مقدسی،اسطوره ها بنای آن را به نمرود بن کنعان و تعمیر آن را به سیراف ب

ماندستان نیز از شهرهای مهم این کوره به شمار می  ی شیراز، توج، کران، نایبند، قشم،ایراهستان،نجیرم و سیراف،شهرها

 (.662آمدند)ابن بلخی،همان: 

 -(.اسهطخری بها یهک خهض فرضهی کهه از ارجهان       6/366نجیرم در منطقهه گرمسهیر فهارس واقهع شهده بود)مقدسهی،همان:           

مهی شهد و سهتس تها دارابگهرد و حصهن ابهن عمهاره در سهاحل دریها امتهداد            تها کهارزین کشهیده     -از طریق نوبنجان و کازرون

 می یافت مناطق سردسیر را از گرمسیر فارس جدا می کند.در منطقه ی گرمسیر شهرهای: 
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و در منطقهه  نجیهرم و حصهن ابهن عمهاره قهرار داشهتند        سهیراف،  کهارزین،  قیهر،  جهره،  تهوج،  جنابهه،  سهینیز،  مهروبهان،  ارجان،

جهههای  بیضا،کامفیروز،سروستان،خرامه،اسهههتهبان،نی ریز،بهههوان، اقلیهههد، سهههورمق، ابرکهههوهخر،سردسهههیر نیهههز شههههرهای اسط

و  شهههرهای فسا،گور،شههیراز،کازرون و نوبنجههان نیههز کههه بههر خههض سههرحدی قههرار داشههتند دارای آب و هههوای معتههدل   داشههتند

 (.661بودند)اسطخری،همان: 

(.جم منطقه خوش آب و هوایی بود که امروزه 611آمدند)همان، نجیرم و جم از عمده ترین مناطق تابعه سیراف به شمار می    

یکی از شهرهای زیبای بوشهر و یکی از مناطق گاز خیز کشور با آب و هوای معتدل و نخلستان های خرما و دشتهای پر از گل،در 

 (.15: 6628ارتس، مسمی شده است)شو-ثطهمورن یکی از نوادگا -حد وسض بوشهر،فارس و هرمزگان قرار دارد و به نام جم

دیر  رنجیرم در دوازده فرسنگی غرب سیراف و بر روی تته ای بر ساحل دریا قرار داشت که به نظر می رسد در حوالی بند    

(و بردستان حالیه بوده باشد.یاقوت حموی،ابراهیم بن عبداهلل نجیرمی،یوسف بن یعقوب نجیرمی رو پسرش 13امروزین)همان،

(.نجیرم در ابتدای سیف مظفر 5/813: 6611ن شهر نسبت می دهد)یاقوت حموی، و حدیث بوده اند به ایبهزاد را که اهل ادب 

 (.به دیگر سخن،نواحی ساحلی812: 6661)مظفر( موسوم شده بود)لسترنج،قرار داشت،حاشیه ای که به نام یکی از قبایل عرب

(.سیف العماره در خاور جزیره 831: 6632فر بود)اقتداری،اردشیر خوره در حاشیه خلیج فارس،دارای سه سیف:عماره،زهیر و مظ

کیش،سیف الزهیر در ساحل جنوبی ایراهستان و حوالی سیراف، و سیف المظفر نیز در ابتدای نجیرم قرار داشت.مجاورت نجیرم با 

 (.621: 6623؛کازرونی،668: 6638دریا،امکان تجارت دریایی را برای ساکنانش فراهم کرده بود)حدود العالم،

 وز،بردستان امروزنجیرم دیر

در خصوص جایگاه راستین نجیرم،در میان پژوهش گران معاصر،سخن ها رفته است.برخی آن را در حوالی ماندستان)سعیدی 

دانسته  -در حوالی بندر دیر -(و برخی هم آن را در بتانه6621:31یاحسینی،زیارت ساحلی)( و برخی آن را در 52: 6626نیا،

ناختی و حوادث طبیعی موقعیت جغرافیایی،ویژگیهای زبان ش.به نظر می رسد که با مطالعه در (663 :6611اند)اسماعیلی جلودار،

که در نجیرم اتفاق افتاد،گمانه زنی هایی که تاکنون در باب جایگاه نجیرم بعمل آمده است،نمی تواند از اتقان و ایقان الزم 

 برخوردار باشد.
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روزگار ساسانی از توابع سیراف در اردشیر خوره بوده است و این نکته مورد تایید چنانکه پیش از این ذکر شد،نجیرم در     

جغرافی نگاران قرون نخستین اسالمی می باشد که گفته اند نجیرم در دوازده فرسنگی غرب سیراف قرار داشته است،اگر چنین 

در حوالی ماندستان یا کردوان قرار  موید نجیراست،نباید آن را در شمال سیراف) ماندستان(جستجو کرد .لذا گمانه ای که می گ

کیلومتر از  فرسنگ  دوکیلومتر است و حدود  3داشته،فاقد وجاهت علمی و جغرافیایی است. از سوی دیگر،فرسنگ عربی معادل

ز را فارسی کمتر است.از این رو اگر جایگاه نجیرم را در غرب سیراف جستجو کنیم،دوازده فرسنگ عربی حدود بردستان امرو

هجری  631یا  633نه بتانه که به مراتب،فاصله ای بیش از این تا سیراف دارد.عالوه براین،وقوع زلزله ای در سال  نشان می دهد

به ویرانی سیراف و توابع آن انجامید.سیراف با خاک یکسان شد و در سالهای اخیر،بقایای آن در کشفیات  در سواحل خلیج فارس

اک بیرون کشیده شد.همزمان با آن،نجیرم نیز که از توابع سیراف بود در اثر زلزله مسطح شد و ساکنان باشتان شناختی از زیر خ

که گمان « بردو»بهکردند.شایان ذکر است که ویرانه های موسوم آن به غرب منطقه ویران شده کوچیدند و بردستان امروز را بنا 

 باقی است. نوبی شهر بردستان) از توابع شهرستان دیر در استان بوشهر(می رود همان ویرانه های نجیرم باشد هنوز در حاشیه ج

افزون بر همه موارد،ویژگیهای زبان شناختی گویش بردستانی و تفاوت آن با گویش های رایج در منطقه ماندستان و یا بتانه     

ن می گفته اند که برخی از پژوهشگران حاکی از آن است که بردستانی ها به گویشی از پارسی جنوبی با واژگان سره پارسی سخ

( که زبان مردم مناطق جنوبی فارس بوده 85: 6611به شمار آورده اند)وثوقی، معاصر،این گویش را در شمار گویش های الری

 است که صد البته با گویش مردم بتانه و ماندستان که دشتی بوده است تفاوت آشکار داشته است.

نشان می دهد که جایگاه نجیرم با گمانه زنی هایی که تاکنون بعمل آمده منطبق نیست و نشانه  لذا مجموعه ی این قرائن    

 انطباق بیشتری دارد.های آن بر بردستان کنونی 
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 نتیجه گیری

ران ،نجیرم را از توابع سیراف در اردشیر خوره ی فارس دانسته اند اما میان پژوهشگبا اینکه جغرافی نگاران قرون نخستین اسالمی

معاصر بر سر تعیین جایگاه آن اتفاق نظر دیده نمی شود.گمانه زنی هایی که تاکنون پیرامون موقعیت جغرافیایی نجیرم بعمل 

آمده است یا موقعیت آن را در دوازده فرسنگی غرب سیراف لحاظ نکرده اند و به تبع،در شمال سیراف، در جستجوی آن برآمده 

تفاوت اساسی داشته  رمی( غفلت کرده اند که با گویش مناطقی نظیر کردوان ،ماندستان و بتانهاند و یا از گویش بردستانی)نجی

است.مضافا اینکه فاصله بلند ماندستان تا سیراف،امکان اینکه نجیرم تابع اداری و جغرافیایی سیراف بوده باشد منتفی میسازد.لذا 

دیروز همان  «نجیرم»مردم این منطقه،این گمان تقویت می شود که با عنایت به پیوستگی جغرافیایی نجیرم به سیراف و گویش 

 می باشد. -در حوالی بندر دیر–امروز «بردستان »

 منابع

 (فارسنامه،بکوشش منصور رستگار،شیراز:بنیاد فارس شناسی.6613ابن بلخی)

 (صوره االرض،ترجمه جعفر شعار،تهران:انتشارات بنیاد فرهنگ.6635ابن حوقا،ابوالقاسم)

 ( مسالک الممالک،بکوشش ایرج افشار،تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب.6631ستخری،ابواسحاق ابراهیم)ا

پژوهشنامه خلیج فارس،بکوششش عبدالرسول « پیشنهادی  برای تعیین جایگاه نجیرم(»6611اسماعیلی جلودار،محمد اسماعیل)

 خیر اندیش و مجتبی تبریزنیا،تهران:خانه کتاب.

 .(آثار شهرهای باستانیسواحل و جزایر خلیج فارس،تهران:انجمن آثار ملی6632اقتداری،احمد)

 (فتوح البلدان،ترجمه آذرتاش آذرنوش،تهران:انتشارات بنیاد دفرهنگی ایران.6633بالذری،احمدبن یحیی)

 (تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی دشتی،بوشهر:موعود اسالم.6626سعیدی نیا،حبیب)

 جهانداری،تهران:انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. کیکاوس ی تاریخی فارس،ترجمه(جغرافیا6628شوارتس،پاول)

 بوشهر شهر آفتاب و دریا،تهران:انتشارات لیان.« سیراف در فراز و فرود زمان(»6623کازرونی،سید احمد)

 شر کتاب.(جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت شرقی،ترجمه محمود عرفان،تهران:بنگاه ترجمه و ن6661لسترنج،گای)
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 (احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم،ترجمه علی نقی منزوی،تهران:انتشارات کومش.6625مقدسی، ابوعبداهلل)

 (حدود العالم من المشرق الی المغرب،بکوشش منوچهر ستوده،تهران:طهوری.6633نامعلوم)

 (الر شهری به رنگ خاک،الر:اداره آموزش و پرورش.6611وثوقی،محمدباقر)

 (نجیرم بندر گمشده ایران در خلیج فارس،تهران:انتشارات آینه کتاب.6621سیدقاسم)یاحسینی،

 (معجم البلدان،بیروت:دار احیاءالتراث العربی.6611یاقوت حموی،شهاب الدین)
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