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 بر اساس منابع تاریخیکرد فناخسرو بررسی شهر
 

 طاهره قرائتی
 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان

Elmamaster80@yahoo.com 

 

 

 مرتضی نهاری
 کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه زاهداندانش آموخته 

nahari.morteza@yahoo.com 
 

 چکیده:

یکی از مهم ترین سلسله های ایرانی بودند که نخست در بخش هایی از ایران و سپس در عراق در سده چهارم هجری  آل بویه

و ... سامانیان و آل زیار  یحکومت هاروی کار آمدند. مؤسسان این سلسله اهالی دیلم بودند که پس از کشمکش های مختلف با 

 توانستند قدرت خود را در برخی از مناطق ایران تثبیت کنند.

عضدالدوله بود که اقداماتش در زمینه های مختلف مخصوصا در زمینه عمرانی او را این حکومت یکی از مهم ترین فرمانروایان     

آن بر می خوریم شهر کرد فناخسرو  نام بهیکی از این آثار که فقط در منابع تاریخی  از دیگر امیران آل بویه متمایز کرده است.

آیا شهر کرد فناخسرو با وصفی که تاریخ است. شهری که به دستور عضدالدوله ساخته شد، ولی امروزه هیچ نشانی از آن نیست. 

؟ آیا رت مکان یا محله ای در گوشه ای از شهر شیرازنگاران ما از آن دارند به صورت یک شهر وجود داشته است؟ یا اینکه به صو

 ر را اثبات کرد و دیدی از چگونگیوجود این شه دادوار بع نیز و هجری چهارم و پنجم قرون اساس منابع تاریخیمی توان بر 

 ساختار آن به دست آورد؟ 

 ،تحلیلی -ر اساس روش تاریخی بو  اول و متأخرمنابع تاریخی دست ا تکیه بر ب، ر این راستا و با توجه به مطالب ذکر شدهد    

با  .برجا مانده در این محدوده شدشاخص آثار  دیدی از چگونگی ساختار آن و سعی بر اثبات وجود این شهر و به دست آوردن

بررسی منابع تاریخی قرن چهارم و پنجم هجری و پس از آن این فرضیه مطرح شد که کرد فناخسرو بیشتر خصوصیات یک 

  .تا یک شهر استرا دار ) قصبه ( با معماری بسیار ساده هرک کوچکش

 .خسروکرد فناشهر، ، عضدالدوله، : آل بویهکلید واژه
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 مقدمه

مذهب رسمی شیعه دوازده که  بودند ل بویه که در قرن چهارم هجری روی کار آمدند، یکی از مهم ترین سلسله های ایرانیآ

مؤسسان این سلسله سه برادر از پسران مردی ماهیگیر از اهالی دیلم بودند که ابتدا در سپاه ماکان بن امامی را ترویج دادند. 

و  کاکی و سپس به خدمت مرداویج درآمدند. برادر بزرگتر علی به زودی از دستورات مرداویج سرپیچی کرده و ری را تصرف کرد

پس از کشمکش های فراوان با حکومت هایی چون آل زیار، سامانیان و  به تدریج با کمک دو برادر دیگر به نام های حسن و احمد

شد  گفتهحکومت های محلی دیگر، بر سایر نواحی ایران چون اصفهان، فارس، خوزستان و نیز عراق تسلط یابد. همانطور که قبال 

ا به این وسیله خلیفه حکومت آنها را تایید این سه برادر پیرو مذهب شیعه بودند، اما با این وجود خود را تابع خلیفه نشان دادند ت

 کرده و در برابر سایر رقیبان و دشمنان خود بیمه گردند. 

را به جانشینی خود برگزید  -فرزند حسن  -برادرزاده خود عضدالدوله  ،به علت نداشتن فرزند لی ) عمادالدوله ( قبل از مرگ،ع    

قلمرو آل بویه در زمان حکومت عضدالدوله به گسترده ترین حد خود رسید. عضدالدوله در و حکومت فارس را به او سپرد. 

محدوده حکومت خود اقدامات عمرانی بیشماری را در زمینه های مختلف چون ساخت بیمارستان ها، کتابخانه ها، سدها و بندها، 

فهرستی از این آثار را می توان در کتب تاریخی این داد. پل ها، آب انبار و نیز مرمت بناها و سدها و پل های فرسوده را انجام 

عصر و قرون بعدی یافت که مهم ترین آنها در مرکز حکومت عضدالدوله یعنی شیراز گرد آمده اند. آثاری که متاسفانه امروزه چیز 

  زیادی از آنها برجای نمانده است.

ا ذکر شده است می توان به بند امیر یا عضدی، بیمارستان عضدی در از معروفترین این آثار که در منابع تاریخی اسامی آنه    

که بر اساس توصیف های منابع تاریخی تا حدودی با برخی از ویژگی  -شیراز و بغداد، حوض واقع در قلعه استخر، کتابخانه ها 

 و نیز شهری به نام کرد فناخسرو اشاره کرد. -های آنها آشنا هستیم 

خصوص در دوران صدر اسالم همیشه با سختی و مشکالتی مواجه بوده است. از این دوران تا قرون ه ماری بتاریخ مطالعه مع    

ولی در تحقیقات میدانی ثمری  ،چهارم و پنجم هجری در منابع تاریخی در مورد شکوه و عظمت بنا ها سخن به میان می آید

روزه از این شهر اثری باقی نمانده است و با توجه به مکان نگاری ام .خسرو یکی از این نمونه هاستشهر کرد فنا حاصل نمی شود.

 که منابع مکتوب ارائه می دهند شاید در شهر کنونی شیراز ادغام شده باشد. 

 انجام ،راجع به دوره آل بویه که بی شک یکی از مهم ترین ادوار اسالمی در تاریخ ایران است پژوهش درخور توجهی تاکنون    

بیشتر به چگونگی روی کار آمدن این سلسله، اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی این دوره نشده است. منابع موجود نیز 

و نیز بقایای بناهایی در اصفهان، یزد و در گوشه کنار ایران که با اطمینان نمی توان به این حکومت نسبت داد، پرداخته اند. 

ظ درخور مالحظه عمیق و ارزیابی دقیق است. هیچکدام از پژوهش های حاضر در این زمینه به طور بنابراین هنوز از بسیاری لحا

اختصاصی به معرفی شهر کرد فناخسرو و چگونگی آن نپرداخته و از کنار نام آن بی توجه گذشته اند. با توجه به نبود پژوهشی در 

رو، موجودیت آن، شهر یا محله ) قصبه ( بودن آن و نیز چند اثر این زمینه نگارنده سعی دارد چگونگی ساختار شهر کرد فناخس

شاخص این دوره را بررسی و اثبات کند. در این مقاله تالش گردیده است که از منابع مکتوب سود جسته و توصیفی از شهر 

و بعد به هنر و معماری این  تاریخ سیاسی آل بویه شرح داده می شودخالصه ای از کردفنا خسرو ارائه کنیم. بر این اساس ابتدا 

پرداخته می  و نیز بررسی گزارشات تاریخی در وصف شهر کرد فناخسرو ثیر شدید هنر ساسانیان بوده استأدوران که تحت ت

ارائه  فناخسرو کردو سپس موجودیت و چگونگی ساختار  خرین بخش یک نتیجه گیری کلی در مورد معماری این دورهشود. در آ
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 می شود.

 تشکیل حکومت آل بویه:

بویهیان یکی از مهم ترین سلسله های ایرانی بودند که نخست در فالت ایران و سپس در عراق در کنار سامانیان خراسان و 

دوره ی میان » در حد فاصل فتوحات صدر اسالم و فتوحات ترکان در سده پنجم / یازدهم که به تعبیر مینورسکی  ءالنهرماورا

 (. 9: 4831بود، روی کار آمدند. ) کاهن و کبیر، « ن پرده تاریخ ایرا

از پسران مردی دیلمی به نام ابوشجاع بویه بن پُنا خسرو که  به نام های علی، حسن و احمد سه برادرحکومت آل بویه توسط     

نام این سلسله  .( 51: 4891و فینستر،  459: 4838) اشپولر،  پایه ریزی شدخود را اخالف بهرام گور پادشاه ساسانی می خواندند 

این سه برادر که قبال در جمع یاران  ( 459: 4838و اشپولر،  4831از نام بویه یا بُوَیه پدر آنها گرفته شده است ) کاهن و کبیر، 

بویه ) نخستین کس از دیلمیان که چیره شد ابوالحسن بن  - برادر بزرگ تر ) علی ( مرداویج بودند توانستند با نهایت تیزبینیِ

درآورده و به تدریج بر سایر بخش های مهم ایران چون  سامانیانحکومت ری را از دست  -(  435: 4834علی ( بود ) مقدسی، 

تسلط پیدا کنند و برای اولین بار یک سلسله های اصفهان، فارس، خوزستان، کرمان، بخش هایی از سیستان و سپس عراق 

  د توانست بین النهرین را نیز به قلمرو خود اضافه کند.اسالمی که در ایران به وجود آمده بو

: 4838) اشپولر، شیعی مذهب بودند، باز رسما به متابعت خلیفه عباسی گردن نهادند  برجسته ترین حکومتبویهیان با اینکه     

خلیفه تا حکومت خود را در برابر سامانیان و آل زیار بیمه کنند. (  41: 4831و کاهن و کبیر،  55: 4891فینستر،  ؛431تا  439

 عالم وفاداری آنها، به رسمیت شناخت.را پس از ا آل بویهنیز حکومت 

القاب  علی، حسن و احمدآغاز شد: خلیفه به طور همزمان به ترتیب به  مؤسسانش با تغییر نامآل بویه دوره ی جدید حکومت 

: 4831اهدا کرد و آن ها بعد از این با این اسامی در تاریخ شناخته شدند ) کاهن و کبیر،  و معزالدوله را هرکن الدول عماد الدوله،

44 ) 

به برادرزاده اش  علت نداشتن وارث و نیز عالقه خاصی کهبه  ،( در شیراز هجری 883هنگام مرگ ) در سال عمادالدوله     

حیات  (. 435و  431: 4838خود در فارس کرد ) اشپولر،  او را وارث حکومت داشت، ( یا فنّا خسرو عضدالدوله ) پناه خسرو

را « بازوی دولت»آغاز شد، یعنی هنگامی که نوجوانی سیزده ساله بود. لقب عضدالدوله هـ  883 سال سیاسی عضدالدوله در

( هـ  833)  میالدی 933 مراسمی در سالطبق عضدالدوله  (. 831: 4835 ،هـ به او بخشید ) کرمر 854خلیفه المطیع در سال 

 (.   55: 4891به وسیله خلیفه تاجگذاری کرد ) فینستر، 

بی تردید برجسته ترین فرمانروای آل  او عضدالدوله در حکومت خود به وحدتی دست یافت که در بین بویهیان سابقه نداشت.    

به بیشترین حد قدرت و وسعت رسید، گرچه وحدتی که او ایجاد کرد پس از وفاتش از هم این حکومت بویه بود که با رهبری او 

 حکومت را رقم زد.این  فروپاشیگسست و بروز اختالفات میان پسرانش آغاز 

 :معماری آل بویه
الدوله ( الدوله و معز) عماد الدوله، رکن  حکومت آل بویهنخست  مؤسسان ) بویهیان نوشته کاهن و کبیر ( خرمتأ برخی منابعدر 

افرادی غیر فرهیخته معرفی شده اند. شاید یکی از دالیل این نسبت به آنها نبودن اطالعات کافی در زمینه اقدامات عمرانی و 

ساخت و ساز آنها می باشد و شاید دلیل دیگر نبودن زمان کافی برای انجام این اقدامات، درگیری در جنگ ها و کشمکش ها 
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درت و حکومت باشد. با این حال در منابع به اندک آثار معماری و عمرانی که این سه تن در گوشه و کنار مناطق برای تثبیت ق

  . تحت تسلط خود خلق کرده اند اشاره هایی داشته اند

د بنای اما در دوره عضدالدوله بر خالف پیشینیانش، شاهد نوسازی وسیع شهری، ایجاد بناهای عمومی متعدد، مرمت و تجدی    

(. چنانکه در گوشه و کنار منابع تاریخی درکنار ساخت بناها و اقدامات عمرانی،  33: 4835نهرها، سدها و پل ها هستیم ) کرمر، 

 آبادانی و امنیتی همواره شاهد نام عضدالدوله هستیم.

ن باستان بوده است که با کمی دقت می بویه شدیداً متاثر از معماری و هنر ایرا حکومت آل محققان معماریاز از نظر بسیاری     

توان به طرح پلکانی دروازه قرآن شیراز که یکی از  به عنوان مثال میمشاهده کرد. ین مسئله را در برخی آثار معماری آنان توان ا

به شکل  نمای کلی آن اقتباس از آرامگاه کوروش کبیر است کهن معتقدند آثار عضدالدوله است اشاره کرد که برخی پژوهشگرا

 (. 54: 4835مصطفوی،  پلکانی ساخته شده است)

اینکه چرا در ویژگی سبک معماری آل بویه هنوز اقتدار و قواعد معماری ساسانی جلوه گری می کند بدان دلیل بوده است که      

همان سبک و شیوه و مصالح برخی بناهای آل بویه یا اصل بنای ساسانی بوده که توسط حکام آل بویه تعمیر و مرمت شده و یا با 

(. یکی از قدیمی ترین مساجد یک ایوانی در ایران، مسجد جامع نیریز است که توسط  43و  43: 4834آزاد  ) ساخته شده است

تعمیر و توسعه یافته است. این مسجد از نظر معماری و شیوه ساخت  قمری ساخته شده و در طول زمان 811سال در بویه آل 

 ی عهد ساسانی است.  ثر از معمارتأم

 

 از این رو بالندگی و تحوالت فرهنگی به اوج کمال خود رسید ،دوره سلطنت عضدالدوله صلح و آرامش برقرار بود در فارس، در    

گوناگون به عضدالدوله نسبت  در منابع در نقاط مختلف، آثار معماری و اقدامات عمرانی بی شماری (. 98: 4831) کاهن و کبیر، 

 این اقدامات شامل:مهم ترین داده شده است. 

) که از نظر معماری و جایگاه علم و آموزش معروفیت جهانی پیدا کرد و نیز بغداد  ، بنای بیمارستان عضدی در شیرازبند امیر    

منار بزرگ و زیبای  خر،ت) حوض ( قلعه ی اس مخزن (، ساخت شهر کرد فناخسرو، کتابخانه و سرای عظیم عضدالدوله در شیراز،

از چوب قرار داشت که دستگاهی پیچیده عضدالدوله دستور داد که منار زیبایی در آن بسازند. در رأسش  -مسجد جامع سیرجان 

با آجر و  ساخت و تعمیر بسیاری از پل ها در دهانه نهرها و آب ریزها،، ( 339تا  314: 4834) مقدسی، می چرخید بخشی از آن 

شهر  - آبادانی شهر بغداد و ترمیم مساجد و بازارهاسدها و بندها، ، جاده ها، ( 131تا  139: 4833مسکویه الرازی،  آهک و گچ )

مسکویه الرازی، )  -نیم سوخته و نیمه ویران به صورت تپه درآمده بود. او از مسجدهای جامع آغاز کرد که بسیار ویران شده بود

بازسازی شهر  (، 33تا  31: 4813فقیهی، ؛ 835تا  838: 4835کرمر،  ؛ 35تا  31: 4831کاهن و کبیر، ؛ 131تا  139: 4833

بنای اولیه دروازه قرآن شیراز و بقعه  (، 53: 4891 که در آن بخش بزرگی از بناهای ساسانی هنوز سرپا بود ) فینستر، فیروزآباد

  ( و ... .    55تا  54: 4831مع عتیق در شیراز ) مصطفوی، شاه میر علی بن حمزه و قسمت هایی از مسجد جا

است منابع موجود هرچند راجع به دوره آل بویه، مخصوصا راجع به ساختار بناهای این دوره اطالعات بسیار کم و محدودی در     

که به طور بسیار مختصر به شرح برخی از آثار این دوره پرداخته اند، اما شاید بتوان با استفاده از این منابع دست اول و تحلیل 

بسیار اندک است. وهشی در رابطه با دوره ی آل بویه سابقه پژگزارشات آنها دیدی کمرنگ از چگونگی این آثار به دست آورد. 

 و فقط در منابع تاریخی دست اول به نام آن بر می خوریم، العات ما راجع به آن بسیار کم و ناچیز استیکی از این آثار که اط
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بسیاری از ما تا کنون حتی نامی متاسفانه  د.به دست عضدالدوله در گوشه ای از شهر شیراز احداث ششهر کرد فناخسرو است که 

رد دوره آل بویه و آثار این دوره و نیز نبود پژوهش در رابطه با این شهر از آن نشنیده ایم و این به علت کمبود اطالعات در مو

 است.

در این بخش پس از بحث و بررسی مختصری در رابطه با چند اثر شاخص از دوره آل بویه به بررسی و تحلیل ) شهر کرد     

 هجری پرداخته می شود.  هشتمتا  چهارمن وفناخسرو ( بر اساس منابع تاریخی از قر

 :بیمارستان عضدی

در ایجاد بناهای عمومی چون سدها او به اوج تازه ای رسید. از حیث محتوا و فرم  یس بیمارستان در زمان عضدالدولهفعالیت تأس 

: 4833ارج از آن شخصی بی نظیر بوده است ) فرشاد، و پل ها و کتابخانه ها و بیمارستان ها نه تنها در خاک ایران بلکه در خ

بیمارستان عضدی در بغداد از بزرگترین بیمارستان های اسالمی می باشد که متاسفانه امروز به هیچ وجه اثری از این  ( 351

 .بنای عظیم برجا نیست

در شیراز نیز ، بیمارستانی را از ساختن این بیمارستان و پیشا .عضدالدوله این بیمارستان را در جای کاخ کهن خلد برپا کرد    

هجری پایان گرفت و در همان سال گشایش  831 سال در ،سه سال به طول انجامید که ساختمان این مرکز پزشکیتاسیس کرد. 

اری بر هجری بر اثر جاری شده سیل خسارت و ویرانی بسی 539در سال تا اواخر سده ششم هجری برپا بود. این بیمارسان یافت. 

 (. 354تا  351همان، )  ه به انحطاط گذاشتفترفته ربیمارستان وارد شد و 

ابن جبیر سیاح معروف حدود دویست سال بعد از این بیمارستان دیدن کرد و کار کافی و سنجیده آن را از نزدیک مالحظه     

 از این رو حدود یکصد و پنجاه سال بعد که ابن بطوطه .. این بیمارستان در زمان هجوم مغوالن دچار سرنوشت کلی شهر شدنمود

 (. 411: 4831رد کامال مخروبه افتاده بود ) کاهن و کبیر، از آن دیدن ک

از این اوصاف پیداست بیمارستانی که عضدالدوله در بغداد بنا کرد، بسیار بزرگ تر و مجهزتر از بیمارستان او در شیراز بوده     

است. در مقایسه با این بیمارستان در منابع تاریخی کمتر نامی از بیمارستان عضدی شیراز و ذکر خصوصیات آن به کار رفته 

اشاره لخی، مستوفی و زرکوب شیرازی اشاره ی کوتاهی به نام این بیمارستان شده است. است. در گزارش های مقدسی، ابن ب

هایی چون: از آن جمله دارالشفاء عضدی است، که در نفس شیراز از غایت غمخواری مسلمانان بنا فرمود، و بسیاری از مواضع 

(. بیمارستان عضدی که به  411و  414: 4839ی، ملکی خود بر آنجا وقف کرد؛ و این زمان همچنان معمور است ) زرکوب شیراز

(.  445: 4831(. دارالشفا شیراز به عضدالدوله منسوب است ) مستوفی،  488: 4838آن خلل وارد شده است ) ابن بلخی، 

ه ذکر اطالعی از چگونگی ساختمان و سایر جزییات بیمارستان عضدی شیراز نداریم و بیشتر منابع فقط ب بنابراین ما به درستی

شاید بتوان گفت بیمارستان اما از آنجا که این بیمارستان قبل از بیمارستان عضدی بغداد بنا شد،  نام این بنا اکتفا کرده اند.

 .عضدی شیراز الگویی برای ساخت بیمارستان بعدی در بغداد با عظمت و امکانات بیشتر بوده است

 امیر ) عضدی (بند 

هـ ( ایجاد شد یکی از کارهای برجسته ی عضدالدوله به عنوان سد ساز به  819ی کُر در فارس )  بند امیر که بر روی رودخانه

چنانکه مستوفی درباره آن می گوید: بند . منابع تاریخی از آن بسیار یاد شده است(، و در  391: 4833شمار می رود ) فرشاد، 

العات بسیار خوبی راجع به مصالح، ساختمان و اندازاه ی این بند (. اط 413: 4831امیر از عمارات عالیه جهان است ) مستوفی، 

 وجود دارد.  
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ابتدا کانال های انحرافی در دو سمت چپ و راست ساخته شد و پس فرش کردن کف آن با بلوک های سنگی و سیمان، بنای     

پهنای این بند به اندازه عبور دو  اخته شد.س ) ساروج ( با سنگ، مالت سیمان  و سیمان که زیر سازی آن از سرب بود،  اصلی سد

و فرشاد،  414: 4839؛ زرکوب شیرازی، 454: 4838بلخی،  ؛ ابن334: 4834مقدسی،  )سوار در کنار یکدیگر ذکر شده است 

ده دوالب نهاده شده که زیر هر دوالب آسیابی سد ریاچه ساخته است. در دو سوی آب پشت این سد باال آمده د (. 394: 4833

 (. 334: 4834) مقدسی، رد قرار دا

توصیف این بند با تمام جزییات ریز آن، نشانگر این است که این بند در زمان خود سرآمد تمام آثار موجود بوده است و همین     

ند امیر هنوز هم برجاست و گویا تنها اثر برده است. چنانچه امر تاریخ نویسان را ملزم به دیدار از آن و ثبت اطالعات موشکافانه ک

 .که سالم باقی مانده است است مسلمی از عضدالدوله

 کتابخانه عضدالدوله

تأسیس شدند. کتابخانه عضدالدوله در شیراز یکی از بزرگترین  در نقاط مختلف آل بویه، کتابخانه های متعددی در دوران حکومت

کتابخانه هایی است که در این عصر ایجاد گردیده است. مقدسی در گزارش خود از چگونگی ساختار کتابخانه آن را به صورت 

ای چوبی کنده کاری شده قفسه ه .ذکر می کند و انبارهای کتاب یک سالن بزرگ داالن های سرپوشده ) با یک رواق و سر در ( و

) با کشویی از باال به پایین بسته می شود که هر یک  ) محل قرار گیری کتاب ها ( بر روی دیوار فضای داخلی نصب شده اند

 (. 415: 4831و کاهن و کبیر،  319: 4833؛ فرشاد، 339تا  333: 4834مقدسی، 

ی امروزی در ذهن تداعی می شود و این نشانگر این است که در آن با توجه به این توصیفات تا حدودی تصویر کتابخانه ها    

زمان کتابخانه ها با امکانات عالی و منابع غنی، به صورت حرفه ای اداره می شده اند. چنان که به گفته ی مقدسی کتابی در دنیا 

 نیست که تالیف شده باشد و یک نسخه اش در این کتابخانه موجود نباشد. 

 قلعه استخر

در دره ی عمیقی قرار داشت که نهری از آن می  ) حوض ابودی (این مخزن . استخر بنا کرد ی را در قلعه عضدالدوله مخزنی

بر  بکشند.قیر چند الیه کرباس و  روج و موم و روغن و ... و بعدسا سدی عظیم ساخته و درون آن را بااو دستور داد گذشت. 

که اگر هزار مرد به مدت یک سال از آب این مخزن استفاده  بود هفده پایه ) پله ( این مخزن با عمقاساس گزارشات تاریخی 

 391: 4833، فرشاد و 453: 4838، سی و سه ستون ) در برخی منابع چون ابن بلخیکنند یک پایه از آن کم می شود. همچنین 

؛ زرکوب 453: 4838ابن بلخی،  داشت ) گه میمخزن بود که سقف را نبیست ستون ذکر شده است ( از سنگ و ساروج در وسط 

قلعه اکنون بقایای استخر در میان ویرانه های ابنیه سنگی  (. 391: 4833و فرشاد،  481: 4831؛ مستوفی، 414: 4839شیرازی، 

 .پایدار است

پیشرفت چشمگیری  عظمت وصف این بنا و پایداری بقایای آن تا به امروز، نشانگر این واقعیت است که سدسازی در این زمان به

نایل شده است. ابعاد وسیع، الحاقات و مصالح مورد استفاده در ساخت و عایق بندی این سازه با توجه به امکانات محدود گذشته، 

 قابل تحسین است.

 کرد فناخسرو

منابع تاریخی شیراز بنا کرد، شهری که فقط در نزدیکی در هـ  838در سال کرد فناخسرو شهری است که عضدالدوله دیلمی 
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 ه آثاری از آن برجای نمانده است.هیچ گونامروزه ده شده است و راز آن نام ب ،دوره آل بویه و چند قرن بعد

تنگ  و لشکریان شیرازعضدالدوله زمانی این شهر را ساخت که بر اثر ازدیاد جمعیت جای بر مردم  ،بنا به گفته منابع تاریخی    

در بیرون یقه بودند. او این شهر را که ضمدر  ،به علت شلوغی حاکی از رفت و آمد و اسکان نیروهای سپاه وی مردم و شده بود

مقدسی، سوق االمیر می گفتند ) ی به آن افزود که آن راو بازار، کرد خسرو نام نهاد؛ کردبنا  برای لشکریانش سلم بدر شیراز

تا  483: 4813فقیهی، ؛ 441: 4831؛ مستوفی، 488تا  481: 4838ابن بلخی، ؛ 411و  55: 4839شیرازی، زرکوب ؛ 318: 4834

  (. 914: 4833و حسینی فسایی،  483

شکافت تا از میان ن بسیاری صرف ساختن این شهر کرد و نهری بزرگ برای آن از یک  مرحله راه کوهستا هزینه عضدالدوله    

برد،  ه آنجارا ب پیشه وران گ باغ ساخت و پشم ریسان و بافندگان و همهسپس در اطراف آن به درازای یک فرسن شهر بگذرد و

ساختند. پس جشنی خانه و باغ های خوب ساخت و فرماندهان او نیز در آنجا جامعی برایش  که امروز در آنجا کار می کنند.

سبک شده و بازار تهی گشته و شهر  ساالنه برقرار کرد که برای سرگرمی و فسق در آن گرد می آمدند. ولی اکنون پس از مرگ او

 (. 318 :4834 رو به ویرانی است ) مقدسی،

در آن کارگاه های بافندگی و دیگر همانطور که در گزارش مقدسی می بینیم، مقدسی این مکان را شهری توصیف کرده که     

شهر اشاره می کند. اما در میان هیچ اطالعاتی از تولیدات دایر بوده است. او به خانه ها، باغ ها، بازار و مسجد جامعی نیز در این 

اندازه و وسعت این شهر، بناهای عمومی، جمعیت و شکل معماری آن و حتی ساکنان آن ) جز لشکریان ( به ما نمی دهد. در 

 بازگو می کند.سرای عضدالدوله، کتابخانه، بند ها و پل ها جزیی ترین اطالعات را بیمارستان، صورتی که در مورد بناهایی چون 

رباره علت احداث سوق االمیر گفته است: عضدالدوله هنگام کودکی در اصفهان همه ساله می دید که مردم مافروخی د     

اصفهان در این ایام عید نوروز از خرد  کالن؛ زن و مرد با اثاثه و وسایل در دروازه خور، بازار جرین گرد می آیند و یکی دو ماه با 

کامل ... به سر می بردند و بازارهای گوناگون ... تؤام با سرور و شادی به پا می سازند... . چون به پادشاهی فارس خوشی و نشاط 

(. این گزارش  483: 4813) فقیهی، رسید با خاطره ای که از نوروز اصفهان داشت؛ دستور داد، چنان محلی در شیراز ایجاد کنند 

در قرن پنجم هجری بعد از گزارشات مقدسی، قدیمی ترین گزارش از این مکان است که در آن اشاره ای به محل اسکان 

لشکریان عضدالدوله و نیز ساختار معماری و سایر اجزا این شهر نشده است. البته شاید هدف این گزارش فقط توصیف بازار ) 

با اینکه مستوفی در نزهه القلوب می گوید عوام به شهر کرد فناخسرو، سوق االمیر می  .بوده استخسرو در کرد فناسوق االمیر ( 

همان شهر کرد فناخسرو  در گزارش مافروخی نمی توان با اطمینان این فرضیه را مطرح کرد که مقصود از سوق االمیرگفتند، 

  بوده و نه اینکه تنها بازار.

در زمان حکومت شیراز رشات خود از این مکان یاد کرده است، ابن بلخی ) قرن ششم هجری ( است.  مؤلف دیگری که در گزا    

پس عضدالدوله بیرون از شهر جایی ساخت و آن را  بود،سپاهیان در شهر نبرای ی یکه جاآل بویه چنان آبادان و پرجمعیت بود 

ر آنجا سرایی ساخت و چند باغ بسیار زیبا که ابوغانم پسر عضدالدوله د .ساختدر میانش گرد فنا خسرو نام نهاد و بازاری 

 (. 488تا  481: 4838) ابن بلخی، عمیدالدوله در زمان حکومت خود آن را خراب کرد و چوب و آهن آن را به قلعه خود برد 

کرد در توصیفات خود  ابن بلخی است. با این تفاوت که مقدسیتوصیفات از این مکان تا حدودی مشابه  توصیف ابن بلخی

فناخسرو را با عنوان جا مطرح کرده است و از عنوان شهر برای آن استفاده نکرده است. شاید منظور از ذکر واژه ی جا همان شهر 

 بوده است و شاید یک مکان در گوشه ای از شهر شیراز.
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ناخسرو را شهری معرفی می کند که هر سال کرد ف(  153، ص1ج ) یاقوت ) اوایل قرن هفتم هجری ( نیز در معجم البلدان    

مردم در آن جا جمع شده و عیدی برپا می دارند. مردم در آنجا به مدت هفت روز در بازارهایی که برای این منظور برپا شده بود 

او مکانی  العات مربوط به این مکان نمی کند. توصیفاتمقیم می شدند. وی نیز در توصیف خود اشاره ای به ساکنان و دیگر اط

که مسلما باید سازه هایی موقت به این منظور و نیز برای اسکان مردم در این مکان  مانند بازارچه های فصلی را به یاد می آورد

 فراهم شده باشد. 

نیز از دالیل ساخت این مکان را کثرت سپاه و نیز حشم ) حیوانات ( و مزاحمت آن ها  ) قرن هشتم هجری ( زرکوب شیرازی    

برای اهالی شیراز بیان می کند. او می گوید:  چون دیالمه در خطه شیراز مقام کردند، کثرت سپاه و حشم مزاحمت شیرازیان می 

م و لشکریان حکم فرمود تا بیرون دروازه سلم شیراز نمودند، و نزول در خانه های ایشان می کردند. عضدالدوله به جهت احشا

)  کردند[، و بازارگاهی ترتیب کردندخانه ای چند بنا نمودند ] و مجموع لشکر و سپاه و حشم او اندر آن شهر به آن جایگاه نقل 

و آن را جایگاهی  دهیاد نکراز این مکان به عنوان شهر  نیز این منبع هنکته قابل توجه این است ک (. 411: 4839زرکوب شیرازی، 

   برای ما روشن نیست که وی این اطالعات را از چه منبعی ذکر کرده است.با تعدادی خانه و یک بازار معرفی کرده است. 

عضدالدوله آن را برای لشکریان مستوفی ) قرن هشتم هجری ( در گزارش خود کرد فناخسرو را قصبه ای معرفی می کند که     

قصبه در لغت نامه  اینکهبا توجه به (.  441: 4831) مستوفی،  خواندند میسوق االمیر آن را . عوام ی شیراز ساخت در سمت قبله

روستا،  ده، به معنی دهات، آبادی، ،های مختلف چون فرهنگ فارسی معین، فرهنگ لغت عمید و فرهنگ واژگان مترادف و متضاد

  قریه و شهرک می باشد، در اینجا نیز شاهد استفاده از عنوانی غیر از عنوان شهر برای کرد فناخسرو هستیم.
 195که شرح رویدادهای سال های   -که در دربار آل بویه خدمت می کرد  - مسکویهابو علی  اثر و تعاقب الهممتجارب االمم     

با ارزش ترین کتاب های تاریخی این دوران است که دیدی تقریبا کامل را از رویدادهای یکی از  ،هجری را ذکر می کند 839تا 

ای به ابو علی مسکویه ، هیچ اشاره نکته قابل تأمل این است که در گزارشات این برهه زمانی در اختیار خواننده قرار می دهد. اما 

 قابل توجه است.شهر کرد فناخسرو  نشده است که نکته ای عجیب و در عین حال 

(. در  318: 4834از میان رفته است ) مقدسی،  اکنون ) زمان مقدسی در قرن چهارم ( این شهر به ویرانی گراییده و بازار آن    

( و در زمان زرکوب  488: 4838زمان ابن بلخی کرد فناخسرو چنان خراب شد که به صورت مزرعه ای است ) ابن بلخی، 

 (. 193: 4839جری، اثری از آن باقی نمانده است ) زرکوب شیرازی، ه هشتمشیرازی یعنی قرن 

چه عواملی شهری  کهمطرح است بوده است این سوال این دوره با توجه به ویرانی این شهر در زمان مقدسی که خود معاصر با     

 به سوی زوال پیش برد؟  ) کمتر از نیم قرن (تازه احداث شده را با این سرعت 

 نتیجه:
آنچه گفته شد مختصری از تاریخ  و معماری آل بویه در قرون چهارم و پنجم هجری بود. این سلسله بعد از تثبیت قدرت خود     

به فعالیت های عمرانی روی آوردند. عضدالدوله، یکی بهترین و کارآمدترین پادشاهان آل بویه، به کارهای آبادانی و ساختمان 

جد، اطول دوره ی حکومت خود اقدامات عمرانی و رفاهی بیشماری از جمله ساخت مسدر و  سازی عالقه فراوانی داشت

آب انبارهای بزرگی برای ذخیره آب، راه ها و نهرها و ... را انجام کتابخانه، پل ها و سدها و بندهای متعدد، کاخ ها، ، ها بیمارستان

 داد. 
از نقطه نظر سدسازی و کارهای آبی  را می توان دورهآل بویه، این  بر اساس توصیفات منابع تاریخی از بندها و سدهای دوره    
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هندسی و نیز چرا که سازندگان این بناها به خوبی با مسائل فنی و م آورد.یکی از دوران های درخشان تاریخ فنی ایران به شمار 

و نیز بقایای  بند امیر پس از هزار سالآشنایی داشته اند. این نکته را می توان از پابرجا بودن  استحکام بخشی و عایق سازی

 اثبات کرد. حوض واقع در قلعه ی استخر

به اوج تازه ای رسید. یکی از معروفترین و از حیث محتوا و فرم  نیز در زمان عضدالدولهو کتابخانه یس بیمارستان فعالیت تأس    

کتابخانه عضدالدوله نیز یکی از کامل ترین کتابخانه های بهترین بیمارستان ها در این ایام بیمارستان عضدی بغداد و شیراز بود. 

 این دوره است که تا حدودی به سبک کتابخانه های امروزی نزدیک بود.

شهر کرد فناخسرو است  ،نام آن بر می خوریمندرت به رم و پس از آن به هامنابع تاریخی قرن چیکی از آثار این دوره که در     

همانگونه که از نام این متاسفانه امروزه هیچ نشانی از آن نیست.  و که به دستور عضدالدوله در گوشه ای از شهر شیراز بنا شد

اطالعات  ،در گزارشات برخی از  منابع تاریخیبویه را مشاهده کرد. ل ثیر ساسانیان در شهرسازی دروران آتوان تأشهر پیداست می

ساختار فضایی  داده شده است. اما در مورد در مورد علت ساخت این مکان و تا حدودی ساکنان آنو البته متفاوتی بسیار اندکی 

در صورتی که در همین منابع برخی از آثار این دوره آن در هیچ یک از این منابع سخنی به میان نیامده است. و چگونگی معماری 

متفاوت است، به گونه ای که برخی  همچنین گزارشات تاریخی درباره ی نوع این مکانبا ذکر تمام جزییات آنها ثبت شده است. 

سکان لشکریان یاد کرده و برخی دیگر از آن تنها به عنوان یک قصبه یا مکانی با چند خانه برای اداده به این مکان را نسبت شهر 

ه آن در گزارشات خود و حتی برخی از مورخان این دوره که خود در دربار آل بویه خدمت می کرده اند، هیچ گونه اشاره ای ب اند

 نداشته اند.

فی کرده جایی برای اسکان لشکریان عضدالدوله معرآن را  در مورد کرد فناخسرو که اکثر منابع تاریخی گزارشات با توجه به    

که  بر خالف آثاری چون بند امیر، حوض قلعه استخر و ... اند، ثبت نکردن اطالعاتی در مورد ساختار و چگونگی معماری این مکان

در زمان  چند سال،کمتر از  درویرانی این شهر معمولی بودن این رویداد باشد، و نیز در آخر با توجه به  خود می تواند دلیلی بر

و یا این مکان به عنوان جایگاهی موقت  کهفرضیه را مطرح کرد این  می توان ،عاصر با این دوره بوده استکه خود م مقدسی

و برای رفاه حال آنان  دبرای اسکان سپاهیان عضدالدوله بوده که با مصالح بسیار معمولی چون خشت و گل ساخته ششهرکی 

چرا که اگر این بازارچه هایی تدارک دیده شده بود و هر از چند گاهی جشنی با حضور مردم در این مکان برگزار می شده است. 

، بی شک تا کنون زندگی در آن در جریان بود و با این سرعت دچار زوال و نابودی نمی شد. دارا بودشهر را یک مکان خصوصیات 

با چگونگی معماری این مکان متاسفانه هیچ نوع اطالعاتی در منابع یافت نشد. اما به نظر می رسد معماری این مکان  در رابطه

اشاره شد این مکان که در زمان مقدسی ساخته بوده است. چرا که همان طور که قبال و با مصالحی چون گل و خشت بسیار ساده 

سپاهیانش نیز که باید او را با مهاجرت عضدالدوله به بغداد مطمئنا ان شده بود. شد، چند سال پس از آن طبق گزارشات او ویر

همراهی می کردند، این مکان را ترک کردند. کرد فناخسرو با متروک شدن و گذر زمان رو به ویرانی نهاد و از صحنه روزگار محو 

 شد.
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