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 مقدمه
. در استان کهگیلویه و بویراحمد کنونی جای دارد» بالدشاپور«ی موسوم به امروزه منطقه

ی بالدشاپور یاد کرده اند، در اینکه شاپور اوّل مورخان و جغرافیدانانی که از منطقه
 بیضاوی،؛ ٦٣٥/ ٢مقدسی، (ساسانی شهری در این منطقه بنا نموده اتفاق نظر دارند 

حسینی منشی، ؛ ٣٨خوند میر، ؛ ١٠٥مستوفی، ؛ ٢٦٧، ی قزوینیحسین؛ ٥١بناکتی، ؛ ٣٩
گردید هایی که توسط شاپور ساخته و آباد میاز آنجا که اکثر مناطق و شهر. )٩٩ و ٩٨

بنابراین، چون شاپور . نام گرفت» بالدشاپور«شد، این منطقه نیز به نام خود او خوانده می
کرده بدین نام خوانده شده بن اردشیر یا به قول مقدسی شاپور بن فارس آن را آباد 

 ). ٦٣٥/ ٢مقدسی، (است 
ی بالدشاپور به لحاظ قرارگیری در بین موقعیت استراتژیک و اهمیت منطقه

های مهمی چون ارّجان، اصفهان، شیراز و نزدیکی آن به های مهم ساسانی و شهر کوره
 تجاری و کاروان های، سبب عبور راه)سینیز، مهروبان، جنابه(خلیج فارس و بنادر ارّجان 

ی بالدشاپور شده است و آن را در کانون مبادالت اقتصادی رو مناطق یاد شده از منطقه
 که در زمان ساسانیان، ی بالدشاپورمنطقه. و بازرگانی مناطق همجوار خود قرار داده بود

ه و به شکوفایی و  کسب نمودای ویژهارزش و جایگاهی توجه شاهان این سلسله در سایه
، توانست در ادوار اسالمی نیز اهمیت و جایگاه خود را ونق زیادی دست یافته بودر

ی بالد شاپور با مرکزیت دهدشت به ی صفوی، منطقهمحفوظ دارد تا جایی که در دوره
های تجاری در آمده و ارتباط مستحکمی با صورت بارانداز و استراحت گاه کاروان

ها متأخر دهدشت مرکز بالدشاپور در سده حتی .یافتمرکزیت امپراطوری صفویه 
اسکندر بیگ ترکمان، (یلویه شد ها مقر فرمانداری کوه گاسالمی، طی حاکمیت افشار

 .گرفتهای میانی را در بر میکه نواحی وسیع استان ارّجان سده) ١/٢٧٣
های مختلف بستگی به ها و حکومتهای سیاسی هر منطقه طی دورهجغرافیا و مرز

 نظامی حاکم بر آن منطقه، همواره متغیر و دستخوش تحوالتی ـاسی قدرت سی
. شدها کاسته میها افزوده و گاهی از آنطی این تحوالت گاهی بر وسعت آن. شدند می

ی قاجار چندین بار اتفاق ی ساسانی تا دورهی بالدشاپور از دورهاین روند نیز در منطقه
آید، محتوای آن متضمن تحوالت مرزی اضر برمیافتاد و همانطور که از عنوان مقاله ح

در این پژوهش سعی بر آن است تا با . ی بالدشاپور و حدود و ثغور آن استمنطقه
های اولیه تا متأخر اسالمی، موقعیت منطقه واکاوی اطالعات به جای مانده از متون سده
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ی ن طی محدودههای سیاسی آهای مهم ساسانی و تحوالت مرزبالدشاپور در بین کوره
تعداد کمی از . ی قاجار مورد بررسی قرار گیردهای اولیه اسالمی تا دورهزمانی سده

ی بالدشاپور و جغرافیای آن به پژوهش و تحقیق محققین جدید در مورد منطقه
ی در تحقیقات خود راجع به کوره) ١٣٥٩(ها هاینس گاوبه اند که از جمله آنپرداخته

های ساسانی و برخی تحوالت آن در ی بالدشاپور میان کوره منطقهارّجان، به موقعیت
ها و مراکز شهری وی همچنین از برخی محوطه. ی اسالمی اشاره کرده استدوره

. ها پرداخته استی آنبالدشاپور چون جومه و دهدشت یادکرده و به توصیف و مطالعه
 ٤و هاریسن) 1885 (٣، بل)1832 (٢، استوکلر)1938( ١سیاحان اروپایی چون اشتاین

این محققان غالبا . اندبه این منطقه سفر کرده و در آثار خود به آن اشاره کرده )1936(
ها در باره منطقه و مطالعات آنتحقیقات خود را به فارس و خوزستان معطوف کرده اند 

ت تاریخی های کوتاه در باره بقایای بافبالدشاپور در حد ذکر نام برخی از آثار و اشاره
های بررسی. های ارتباطی فارس و خوزستان در مسیر بالد شاپور بوددهدشت و راه

روش تحقیق در  .انجام شده است) ١٣٨٧(باستانشناسی منطقه نیز توسط احمد آزادی 
تحلیلی با ابزار گرداوری اظالعات از طریق  ـ این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی

در این تحقیق سعی شده  .ای سیستماتیک میدانی استهای و بررسیمطالعات کتابخانه
است با بررسی متون به جای مانده از مورخان و جغرافیدانان اسالمی، و همچنین 

ی های جدید باستانشناسی در کنار مطالعات اقلیمی منطقه در زمینهمطالعات و یافته
 .ی مطلوب برسیمموضوع تحقیق به نتیجه

 
  و جغرافیاییبالدشاپور در متون تاریخی

های اولیه تا ی بالدشاپور در متون جغرافیایی و تاریخی بر جای مانده از سدهمنطقه
دینوری، ابن حوقل، استخری، ابن (های مختلفی چون بالدسابور متأخر اسالمی با نام
ابن بلخی، حسینی قزوینی، (، بالدشاپور )مقدسی(، بال سابور )مسکویه، ابن کثیر

حمدلله مستوفی، خوند میر، مستوفی بافقی، حسینی منشی، حسینی بیضاوی، بناکتی، 
ی ارّجان، در مقدسی در ذیل کوره. ، از آن یاد شده است)حافظ ابرو(، بالدشابور )فسایی

نیز ) ١/٢٨(ر و در جایی دیگ) ٢/٦٣٥( بالدشاپور نیز یاد کرده است وصف شهر جومه، از
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ن، مهروبان و سینیز و همچنین در ذیل عنوان در کنار نام سایر نواحی چون ارّجان، داریا
نیز در ذیل ) ٩٨(اصطخری . شهرهای همنام و هم ریشه از بالد شاپور یاد کرده است

ابن بلخی . ذکر کرده است) مسجد(های ارّجان، بالدشاپور را دارای منبر نواحی و شهر
ه ویرانی و خرابی ی شاپور خوره بالدشاپور را آورده و بدر ذیل کوره) ٣٥١، فارسنامه(

، ابن مسکویه )١٣٣(دینوری . کندنواحی بالدشاپور که قبل از او آباد بود اشاره می
برند، ولی اطالعات جدیدی راجع نیز از بالدشاپور نام می) ٢/١٨٢(، و ابن کثیر )٧/٣٨١(

و حسینی قزوینی ) ٥١(، بناکتی )٣٩ (بیضاوینویسندگانی چون . کنندبه آن عرضه نمی
 و متعلق به جبل جیلویه ذکر  ابن اردشیربالدشاپور را در شمار آثار شاپور )٢٦٧(

و حافظ ابرو ) ١٠٥، تاریخ گزیده، نیز ١٢٧، نزهت القلوب(حمدهللا مستوفی . کنند می
از خرابی نواحی و  ی شاپور خوره به حساب آوردهی کورهبالدشاپور را در زمره) ٢/١٣٦(

مستوفی بافقی . دنآورای روان آن سخن به میان میهبالدشاپور و هوای معتدل و آب
در مورد همان مطالب ابن بلخی و حمدلله مستوفی را ) ٣٨(و خوندمیر ) ٣١٢(

های اولیه تا های مورخین و جغرافیدانان سدهاز میان نوشته. دنکنتکرار میبالدشاپور 
بت به سایر منابع مورد بالدشاپور نس توان درمتأخر اسالمی بیشترین اطالعاتی که می

 تألیف محمد میرک بن مسعود حسینی منشی و ریاض الفردوس خانیبدست آورد، 
 اطالعات ع مناباین. تألیف حاج میرزا حسن حسینی فسایی استی ناصری فارسنامه

تقسیمات شامل وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  از بالدشاپور تریمفید وکامل
  محصوالت و،یر آب و هوا، پوشش گیاهی، نوع زراعتسیاسی و اقلیم این منطقه نظ

، ی بالدشاپورتابعهها، طوایف و ایالت ، آبادیها، و همچنین اسامی بعضی مواضعفراورده
به دست های متأخر اسالمی در سده های ارتباطی آن و راههای منطقهمرزوسعت 

حسینی : ٣٤ تا ٣١منشی، حسینی : ـ نک(شود ها پرداخته می که در ادامه به آندهند می
 ).١٤٩١ تا ١٤٨١ و ١٤٧٢، ٢/١٤٧١فسایی، 

 
 ی بالد شاپورحدود منطقه
های مختلف همواره متغیر بوده ی بالدشاپور طی دورههای سیاسی منطقهجغرافیا و مرز

ی ساسانی بسیار اندک و ی بالدشاپور در دورهآگاهی ما از منطقه). ١جدول (است 
های نخستین اسالمی سیار کوتاه متون تاریخی و جغرافیایی سدههای بمبتنی بر اشاره

های اولیه و میانه ی بالدشاپور در سدهها و حدود منطقهسخن گفتن از مبحث مرز. است
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ی ساسانی، موضوعی مبهم و نامشخص است و اطالعات متون در اسالمی نیز مانند دوره
پور است؛ از همین رو، تعیین ی بالدشااین زمینه تنها معطوف به موقعیت منطقه

های متأخر در سدههای دقیق بالدشاپور در این بازه زمانی امری دشوار است، اما  مرز
ی های منطقههای قبلی اطالعات بیشتری در مورد وسعت و مرزاسالمی نسبت به سده

لف های مخت در اینجا بر اساس متون بر جای مانده از سده.بالدشاپور بر جای مانده است
 .های منطقه بالدشاپور مورد بررسی قرار می گیرداسالمی، موقعیت و مرز

آن و ساخت کند ی ارّجان ذکر میی کورهمقدسی موقعیت بالدشاپور را در محدوده
 اصطخری در ذکر مسافات و .)١/٢٨(دهد  نسبت می شاپور بن اردشیر به در ارّجان را

 کرمان و اصفهان و خوزستان اشاره می حدود اقلیم فارس به حد منطقه فارس از سمت
 این حد به نوشته او،. کند و بالدشاپور را در حدی که طرف خوزستان است قرار می دهد

؛ ١٣٥(است ل حد اصفهان شصت فرسنگ رسد و تا اوّبه ارّجان و بالدشاپور و سردن می
شاپور را ی بالداصطخری در این نوشته موقعیت منطقه). ٢/٢٨٧حوقل، ابن : ـ نیز نک

نویسندگان قبل از  بر خالف )٣٥١ (ابن بلخی. داندبین فارس و ارجان و سردن ذکر می
ی  را در ذیل کورهآنند، ه ای ارّجان به حساب آورد که بالدشاپور را جزء کورهخود

 احتماالً این مسأله ناشی از تقسیمات .از متعلّقات آن دانسته استشاپورخوره آورده و 
در . ای باشد که طی آن وسعت ارّجان به نصف کاهش یافتتغییرات ناحیهجدید اداری و 

 به استان شاپور دارخید ـ فرزوک ـ های شمالی خط ارّجاناین تغییرات همه بخش
واگذار گردید و بالدشاپور، زیز و بازرنگ که قبال جزء ارجان بودند، به ایالت شاپور ملحق 

  ١).١نقشه : ـ ؛ نک١٠٣ و ١٦گاوبه، (شدند 
ابن بلخی موقعیت بالدشاپور را در همسایگی جنبد، میان فارس و خوزستان ذکر 

ی مرز میان پارس و خوزستان و اصفهان را رودخانه) ٨٨(اصطخری و ) ٣٥١ و ٧٦(کرده 
های اصطخری و ابن بلخی، بنابر نوشته). ٢نقشه (دانسته است ) مارون کنونی(طاب 

                                                                                                                                            
ارّجـان وکهگیلویـه از فـتح        بر گرفته از کتـاب       ٨ و نقشه    ٥ تا   ١های  الزم به یادآوری است که نقشه     . ١

نـدی  تقـسیم ب : اسـت کـه نگارنـدگان بـا اصـالحاتی چـون           ) ١٣٥٩گاوبه،  ( عرب تا پایان دروه صفوی    
ی پشت کـوه و زیـر کـوه، تعیـین نـواحی پـشت کـوه از جملـه تـل             ی کوه گیلویه به دو ناحیه     منطقه

های ساسانی روی نقشه برای نـشان       خسروی، ریون و بالدشاپور روی نقشه، درج تقریبی موقعیت کوره         
ه و  ی سـردن روی نقـش     ها، درج موقعیت احتمـالی ناحیـه      دادن موقعیت منطقه بالدشاپور در میان آن      

، فـار و خوزسـتان   )جنبد ملغان(نشان دادن موقعیت منطقه بالدشاپور میان نواحی سردن، گنبد ملغان       
 .ها در این تحقیق بهره گرفتنداز آن... و
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زستان، جنوب سردن و شمال شرقی ارجان در ی بالدشاپور بین فارس و خومنطقه
های مناطق ی زمانی مرزدر این محدوده). ٣نقشه (همسایگی جنبد قرار داشته است 

ی بالدشاپور همچون سردن نیز مانند بالدشاپور نامشخص و تنها به همجوار با منطقه
ق همجوار توان خطوط مرزی مناطها اشاره شده است و از این طریق نیز نمیموقعیت آن

ها بتوان به وسعت و حدود های آنی بالدشاپور را مشخص نمود تا بر اساس مرزبا منطقه
 . ی بالدشاپور در بین این مناطق پی بردمنطقه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نگارندگان: مأخذ(ها و ایاالت فارس طی ادوار مختلف موقعیت سیاسی بالدشاپور میان کوره): ١(جدول شماره 
 بــــــــالدشـــــاپور

 سال وفات نویسنده منابع
 )هجری قمری(

 حوزه سیاسی

محمد ، ابو اسحاق ابراهیم بن یاصطخر مسالک الممالک
 یالفارس

 کوره ارّجان ٣٤٠

 معرفة یاحسن التقاسیم ف
 االقالیم

 کوره ارّجان ٤قرن  ، أبو عبد هللا محمد بن أحمدیمقدس

 کوره شاپورخوره ٥١٠ یابن بلخ یفارسنامه ابن بلخ
 کوه گیلویه   ٦٥٨ یناصر الدین بیضاو  نظام التواریخ

 االلباب في یروضة اول
ب، معرفة التواریخ و االنسا

  تاریخ البناکتي 

 الفضل محمد یابو سلیمان داود بن اب
 یبناکت

٧٣٠  
 کوه گیلویه

المعجم في آثار ملوك 
  العجم

 کوه گیلویه ٧٤٠  ی قزوینیشرف الدین فضل هللا حسین

 کوره شاپورخوره ٧٥٠ یحمد هللا مستوف نزهه القلوب
حافظ ابرو، شهاب الدین عبد هللا   حافظ ابرویجفرافیا

 یخواف
 کوره شاپورخوره ٨٣٣

 یمحمد میرك بن مسعود حسین  ریاض الفردوس خاني
 یمنش

 کوه گیلویه ١١قرن 

 کوه گیلویه ١٣١٦ ی فساییحاج میرزا حسن حسین  یفارسنامه ناصر
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ی اسالمی موقعیت سردن را بین خوزستان و های اولیه و میانهجغرافیدانان سده
و ) ٣/٢١٠؛ یاقوت، ٢/٢٨٧؛ ابن حوقل، ١٣٥اصطخری، ( اصفهان فارس و در سمت
و ) ٢/١٣٦(، حافظ ابرو )١٢٧(های بعدی همچون حمدهللا مستوفی نویسندگان سده

 

 یهای اصطخری و ابن بلخموقعیت منطقه بالدشاپور بر اساس گفته: ٣نقشه 
 )گان؛ با اصالحات نگارند١٨گاوبه، : مأخذ(

 

 میان ) مارون امروزی(موقعیت رودخانه طاب : ٢نقشه         
 مرز فارس و خوزستان و اصفهان                    

 )گان؛ با اصالحات نگارند٢٣٣گاوبه، : مأخذ(            

 
 ی ارّجان بخش شمالی کوره: ١نقشه 
 ) بالدشاپور، بازرنگ، زیز(

 که به کوره شاپور خوره واگذار شد
 )گان؛ با اصالحات نگارند٧گاوبه، : مأخذ(
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ی بالدشاپور را میان فارس و خوزستان ذکر موقعیت منطقه) ٣١٢(مستوفی بافقی 
 چندانی از وسعت و ی اسالمی اطالعاتهای اولیه و میانهبررسی متون سده .اندکرده
های کوتاه این متون نمی توان از اشاره. دهندی بالدشاپور به دست نمیهای منطقهمرز
ی اسالمی های اولیه و میانهی ساسانی و سدهی بالدشاپور را در دورههای منطقهمرز

ی بالدشاپور میان مرز اندک اطالعات این متون فقط به موقعیت منطقه. مشخص کرد
ی برخی از این منابع نیز موقعیت بالدشاپور را در کوره.  خوزستان اشاره دارندپارس و

. ارّجان و میان اصفهان، فارس، خوزستان و یا اصفهان، سردن، ارّجان ذکر نمودند
ی بالدشاپور را در حوالی ی اسالمی موقعیت منطقههای اولیه و میانهبنابراین، منابع سده

شمال محدود به سردن و اصفهان، از غرب به خوزستان و از ی طاب و از جانب رودخانه
بر این اساس ). ٣ و ٢های نقشه(اند شرق و جنوب به نواحی فارس و ارّجان، نوشته

شد، یاد می» بالدشاپور«ی ساسانی از آن با عنوان ای که در دورهتوان گفت منطقه می
یاالت مهم فارس در عصر ساسانی و ی قباد خوره یا ارّجان بود که یکی از ابخشی از کوره

ی اصفهان و از شرق و شمال شرق این منطقه از شمال به کوره. شداسالمی محسوب می
ی فروزک و ارّجان، و از غرب به دورق ی شاپور و اصطخر، و از جنوب به منطقهبه منطقه

 اواسط ی مهمی که در متون به جای مانده ازنکته). ٤نقشه (شد و رامهرمز محدود می
ی اول قرن هشتم وجود دارد این است که بعد از ابن بلخی قرن هفتم و نیمه

بالدشاپور را ) ٢٦٧(و حسینی قزوینی ) ٥١(، بناکتی )٣٩(نویسندگانی چون بیضاوی 
ی بالدشاپور قبال جزء اند؛ این در حالی است که منطقهمتعلق به جبل جیلویه ذکر کرده

ی ابن بلخی مشاهده شد، به شاپور ان طور که درگفتهی ارجان و بعد از آن همکوره
ی کوچکی ی اسالمی به ناحیههای اولیهکه در سده» کوه گیلویه«نام . خوره ملحق گردید

ی گیلویه بود، از قرن هفتم شد و مسکن قبیلهی ارّجان اطالق میدر شمال شرقی کوره
ی ارّجان  به تمام نواحی کورههجری به این سو، بعد از ویرانی کامل ارّجان به تدریج

ی و منطقه) ١٦٢گاوبه، (های جنابه و سینیز تسرّی یافت قرون میانی به استثناء بخش
 ).٥نقشه (آمد بالدشاپور نیز بخشی از آن به حساب می
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 های ساسانیموقعیت منطقه بالدشاپور در بین کوره: ٤نقشه 
 )گانارند؛ با اصالحات نگ٧گاوبه، : مأخذ(

 

موقعیت منطقه بالدشاپور در کوه گیلویه که به سراسر کوره : ٥نقشه 
 )گان؛ با اصالحات نگارند٧گاوبه، : مأخذ( ارجان اطالق یافته بود
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و حمدهللا مستوفی و حافظ ابرو از جمله نویسندگانی اند که بعد از بیضاوی، بناکتی 
ی شاپور خوره به حساب ی کوره و آن را در زمرهحسینی قزوینی از بالد شاپور یاد کرده

شاید . به نظر می رسد مطالب حمدهللا و حافظ ابرو بر گرفته از ابن بلخی باشد. آورده اند
این دو بدون توجّه به تقسیمات اداری و تغییرات مرزی زمان خود، اطالعات خود را از 

نیز حافظ ابرو  و بعد از حمدهللا مستوفینویسندگانی که  . باشندباس کردهابن بلخی اقت
حسینی : ـ نک ( به حساب آوردندکوه گیلویهی  آن را در زمره،انداز بالدشاپور یاد کرده

های متأخر در سده ).١٤٧٢و ١٤٧١/ ٢حسینی فسایی، ؛ ٩٩ و ٩٨، ٣٣ و ٣٢منشی، 
ی بالدشاپور بر جای مانده های منطقهو مرزاسالمی اطالعات بیشتری در مورد وسعت 

 بالدشاپور را جزو بلوک کهگیلویه آورده و به )قرن یازدهم (ریاض الفردوس خانی. است
ی حسینی منشی از برخی مواضع و محال تابعه. استتوصیف وضعیت آن پرداخته 

شامل دم (بالدشاپور چون دهدشت، چرام، احشام کرایی، نانجر، نواحی اطراف رود گرم 
 سربیشه، و ی، جبل سر، خاکی، تنگ نار)چشمه(، دیلحاسل، بیشور )رود و سر رود

، گشتاسبی، بادالنی، تومانی، دالوری، دشمن زیاری، یطوایفی چون زیالبی، کرشاب
میرکوهکی، چهار روستاق، گیوه مویی، حسن عالی، بویراحمد اردشیری، بویراحمد 

هر چند ). ٦نقشه : ـ ؛ نک٣٤ تا ٣٢سینی منشی، ح(برد عباسی، قلندر بویری، نام می
ی بالدشاپور نپرداخته است، اما توصیفات وی حسینی منشی به ذکر حدود دقیق منطقه

ها، ذکر از نواحی بالدشاپور، وصف آب و هوا و اقلیم آن، نوع زراعت، محصوالت و فراورده
واحی اطراف آن، ها و نا، قلعههها، راهها و رودخانهها، کوه ها و چمن زارمراتع، چشمه

های وی از گفته). ٧نقشه(ی بالدشاپور را نشان دهد تواند تا حدودی وسعت منطقه می
ی بالدشاپور در سمت شرقی، های منطقهی صفوی مرزآید که در دورهچنین بر می

این موضوع نیز در . ها بودها و رودخانهشمالی و جنوبی عوارض طبیعی چون کوه
های جنوبی ی ایل بویراحمد را از مرزای حسینی فسایی که مناطق متصرفهه گفته

ی  بر این اساس، منطقه. برد، به وضوح مشخص استنام می... بالدشاپور چون دیل، آرو و
های های لردگان و شورم، از جنوب به کوهی صفوی از شمال به کوهبالدشاپور در دوره

ی حومه ارّجان محدود های دنا و از غرب به ناحیهوهدیل، شاه بهرام و آرو، از شرق به ک
 ).٧ و ٦نقشه (شد می
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 )گاننگارند: مأخذ(های استان کنونی کهگیلویه و بویراحمد ی بالدشاپور در مرزموقعیت منطقه: ٦نقشه 

 

 )گاننگارند: مأخذ( ی صفویی بالدشاپور در دورهمنطقه:  ٧ نقشه
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ی بالدشاپور در شود که منطقههای حسینی منشی چنین استنباط میاز گفته
ی اسالمی داشته است، های اولیه و میانهی صفوی وسعت بیشتری نسبت به سده دوره

که ) سیم تخت(سخت  و سی) بازرنگ(چون بازرنج الدشاپور زیرا برخی از نواحی اطراف ب
ی اسالمی به صورت مناطقی های اولیه و میانههای مورخان و جغرافیدانان سدهدر نوشته
؛ ادریسی، ٤٣١؛ ابن بلخی، ٢/٦٦٦؛ مقدسی، ١١٢اصطخری، (مده است مستقل آ

دشاپور نام برده ی بالهای حسینی منشی جزء مواضع و محال تابعه، در نوشته)١/٤٢٧
های اولیه و هر چند شواهدی موجود نیست که نشان دهد این نواحی در سده. اندشده
آمدند؛ زیرا بازرنج و سیم تخت جزء ی بالدشاپور به حساب میی اسالمی جزء حوزهمیانه

مناطق سردسیری و دارای آب و هوای بسیار سرد است و این با توصیفات مورخان و 
ی بالدشاپور که آن را معتدل و به  از اقلیم منطقههای اولیه و میانهسدهجغرافیدانان 

؛ ٢/١٣٦؛ حافظ ابرو، ٣٥١ابن بلخی، : ـ نک(گرمی مایل دانسته اند، مطابقت ندارد 
های حسینی نواحی بازرنج و سیم تخت در نوشته). ٣١٢مستوفی بافقی، ؛ ١٢٧مستوفی، 

ی  و جزء نواحی تابعهآمده» سر رود«و » دم رود«شامل » ی رود گرمناحیه«منشی با نام 
برد با ی رود گرم که حسینی از آن نام میناحیه). ٧نقشه ( است بالدشاپور ذکر شده

ی خرسان ی بشار و تل خسروی تا تشکیل رودخانهنواحی امروزی اطراف رودخانه
بویر احمد (، بویر احمد سفلی ی بویر احمد علیامطابقت دارد که امروزه در حوزه

 ١٨ تا ١٤در فاصله قرن ") ١٦٦(به نوشته گاوبه . گیردو شهرستان دنا قرار می) سردسیر
 وی سر رود ".ی سیم تخت بودی بازرنج و سر رود جزء ناحیهمیالدی دم رود جزء ناحیه

های تل  رودهای پاتاوه تا ملتقایهای جنوبی رود گرم و دم رود را از نزدیک پلرا قسمت
ی ناصری از این ناحیه با عنوان فارسنامه). ١٦٦ و ١٥١(خسروی و فالرد ذکر کرده است 

 که یناحیه تل خسرو": نویسدیاد کرده و می» بلوک رودخانه«یا » تل خسروی«ی ناحیه
نیز گویند میانه شمال و مشرق بهبهان افتاده، از سردسیرات » بلوك رودخانه«آن را 

 آن از یپهنا.  فرسخ١٧» نارمه«تا قریه » سراب تابه« آن از یست، درازگیلویه ا کوه
 یجانب جنوب.  رودخانه سراب تابه استی و مغربیدر دو جانب مشرق.  نگذردیفرسخ

» دم رود« آن را ی رودخانه است و جانب شمالیگویند که ابتدا» سر رود«این ناحیه را 
. جنوب به شمال است و میانه را میان رودجریان این رودخانه از . که آخر رودخانه است

و این ناحیه محدود است از جانب مشرق به بلوك دزکرد و سرحد شش ناحیه و از 
 ی ممسنیو از جانب جنوب به نواح» رون« و از مغرب به ناحیه ی بختیارحیشمال به نوا
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 تقسیم ایالت کوه گیلویه به دو بخش پشت کوه و زیر کوه: ٨نقشه 

 )گان اصالحات نگارند؛ با٧گاوبه، : مأخذ(

عمل نیاید  هوا، برنج و پنبه و کنجد به ی سردی آب برایو در سررود این ناحیه با بسیار
و قصبه این .  به عمل بیاورندیانواع حبوبات به خوب» دم رود«و » سر رود«و در میانه 

 فرسخ از بهبهان دور افتاده است و این ناحیه را ٢٤به مسافت . گویند» گنجه«ناحیه را 
گیلویه مشهور است که شاه   کوهی آن گویند که در میانه اهالیبرا» یتل خسرو«

 ایران را بخواست و شاه ی در این صحرا بنشست و اهالیتل بلند بر یکیخسرو کیان
 یا لهراسب را ولیعهد سلطنت خود فرمود و در شمال گنجه به مسافت دو فرسخ چشمه

 از جانب یاست که آن را چشمه بشو گویند و این کلمه فعل امر از شستن باشد یعن
و غسل را به عمل شویی   به کیخسرو رسید که در این چشمه تنی وحی تعالیخدا
 ). ٢/١٤٧٢حسینی فسایی،  ("دبیاور

ی بالدشاپور مشخص  تنها منبعی است که در آن وسعت و حدود منطقهی ناصریفارسنامه
حسینی فسایی در ذیل عنوان بلوک کهگیلویه، بالدشاپور را آورده و به توصیف آن . شده است

ی کهگیلویه به دو قسمت تقسیم شده  نواحی ناصریفارسنامه بر اساس نوشته. پرداخته است
و » گیلویه کوه«تر و بیشتر آن کوهستان است   آن را که وسیعیمال ش ویشرققسمت : بود

پشتکوه در ). ٨نقشه (گفتند  می» بهبهان«و » زیر کوه« آن را ی و غربی جنوبو قسمت» پشتکوه«
باشت، ناحیه حومه : احیه بود و رون؛ و زیر کوه پنج نیبالد شاپور، تل خسرو: اصل سه ناحیه بود

 ).١٤٦٩همان، ( یناحیه لیراو و  ناحیه کوه مره،  ناحیه زیدون، ارجان
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 یمیانه" :ی بدین شرح آمده استی بالدشاپور در فارسنامهوسعت و حدود منطقه
 فرسخ، ١٦ »منبی« یقریه تا »بهرامی شاه«از  آن درازای. است بهبهان شمال و مشرق
 شمال و مشرق ازجانب است محدود. فرسخ ١٤ »آرو«ی  قریه تا »دیشموک«ز ا آن پهنای

نواحی  به جنوب طرف از و ارجان یحومه یناحیه به مغرب از و »رون«ی  ناحیه به
 گرمسیر فرسخ، پنج چهار تا ناحیه دیگرآن جوانب] سراسر؟[و جنوبی جانب و »باشت«

ی قریه ناحیه این ی قصبه و نشود یدهد نارنج و نخل آن، اهالی اهتمامی بی از و است
 این شمالی کوهستان ودر است افتاده دور بهبهان از فرسخ ٨ مسافت به است »دهدشت«

 و دیمی جو و گندم ناحیه این گرمسیری زرع و کشت. بماند سالی به سالی از برف ناحیه
 از آبش جو، و گندم آن سردسیری و است نخود و کنجد و شلتوک و پنبه و فاریابی
 هر گشته، قسمت الوار طوایف میانه در شاپور بالد یناحیه و است چشمه و رودخانه
 ).١٠ و ٩ نقشه: ـ ؛ نک١٤٧٢ و١٤٧١ همان،( "اندنموده تصرف را قسمتی طایفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نگارنده: مأخذ( ی صفوی و قاجاری بالدشاپور در دورهی منطقهنقشه: ٩نقشه 
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شود  چنین استنتاج میی ناصریفارسنامه و ریاض الفردوسهای ی گفتهاز مقایسه
ی قاجار ی بالدشاپور پس از سقوط حکومت صفوی و در دوره منطقههایکه مرز

ی بالدشاپور در این دوران  است، به طوری که وسعت منطقهدستخوش تحوالتی گردیده
با توجه به توصیفات فسایی از . ی صفوی داشته استکاهش چشمگیری نسبت به دوره

احی شرقی و شمالی این شود که نوی بالدشاپور، مشاهده میوسعت و حدود منطقه
ی بالدشاپور ذکر کرده بود از آن جدا ها را جز نواحی تابعهمنطقه که حسینی منشی آن

ی ها را جزء محدودهشده و به صورت مناطقی مستقل در آمده که حسینی فسایی آن
ی رود گرم شامل دم رود و سر رود و نواحی ناحیه. بالدشاپور به حساب نیاورده است

ها را آن) ٣٤(ی بالدشاپور بودند و حسینی منشی  که سابق بر این جزء منطقهاطراف آن
به ) ٢/١٤٧٢(های حسینی فسایی ، در نوشتهی بالدشاپور ذکر کردهجز نواحی تابعه

.  استآمده» بلوک رودخانه«یا » ی تل خسرویناحیه«صورت مناطقی مستقل با نام 
 با ی ناصریفارسنامهو شمالی خود را که در ی بالدشاپور نواحی شرقی بنابراین، منطقه

 

 )نگارنده: مأخذ( ی قاجاری بالدشاپور در دورهنقشه منطقه: ١٠نقشه 
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به صورت مناطقی مستقل و جدا از بالدشاپور ذکر » رون«و » تل خسروی«عنوان نواحی 
 و ٩نقشه(ی قبل کاهش یافت های آن نسبت به دوره، از دست داد و وسعت مرزشده
ر های بعد از آن و همچنین سقوط شهبا سقوط حکومت صفویه و هرج و مرج). ١٠

ی خود را نیز از دست داد و دهدشت دومین مرکز بالدشاپور، این منطقه رونق گذشته
های منطقه در آمد و هر ایل متناسب با قدرت خویش مناطقی نواحی آن به تصرف ایل

ی ای بر آن نهاد و بدین ترتیب منطقهاز آن را به قلمرو خود اضافه کرد و نام تازه
ر شرق، شمال و جنوب خود، از دست داد و محدوده آن بالدشاپور نواحی مختلفی را د

که به تمام مناطق ارّجان » کوه گیلویه«ی قاجار تا اواسط دوره. به نصف کاهش یافت
ی زیر کوه و پشت کوه شد، شامل دو ناحیه میهای جنابه و سینیز اطالقبخشقدیم جز 

ی رون و روی، ناحیهی تل خسی پشت کوه شامل سه ناحیه منطقه.)١٤٦٩همان، (بود 
ی قاجاریه به تدریج هر یک از این از اواخر دوره). ٨نقشه (بود » ی بالدشاپورناحیه«

» بالدشاپور«ی پشت کوه که ها شناخته شدند و منطقهمناطق به نام ایالت ساکن در آن
شد، به نواحی متعددی چون چرام، نویی، طیبی، بهمئی، دشمن جزء آن محسوب می

ویراحمدی تقسیم و مشهور گشت و تقسیمات قبلی تغییر و نام مناطق پیشین زیاری و ب
ی بالدشاپور میان طوایف لر کهگیلویه، در واقع بعد از تقسیم منطقه. از میان رفت

و شد هایی که به تصرف این طوایف در آمد، هرکدام به نام همان طایفه خوانده قسمت
باقی گذاشتند که اسم را ی دهدشت کنونی  ناحیه چند ده درتنهانه به نام بالدشاپور، و 
 بهی بسیار وسیع به این ترتیب نام بالدشاپور از یک منطقه. بالدشاپور بر آنها ماند

از نواحی » بالدشاپور«ی قاجار بنابراین، تا اواخر دوره. ی دهدشت، اختصاص یافتناحیه
عد از آن، با تقسیمات  شمسی و ب١٣١٦از سال . آمدپشتکوه کهگیلویه به حساب می

های جدید کشوری کوه گیلویه به دو بخش کهگیلویه و بویراحمد تقسیم شد و بخش
از کهگیلویه جدا شد و نام بالدشاپور حذف و ... زیادی از جمله بهبهان، زیدون و

» بالدشاپور«ی سابق بالدشاپور به شهرستان کهگیلویه تغییر نام یافت و نام محدوده
 .دیگر به تاریخ پیوستهمانند اسامی 

 
 نتیجه

در تحقیق حاضر سعی شد تا با واکاوی متون تاریخی و جغرافیایی، حدود و ثغور 
. های سیاسی آن طی دوران اسالمی نشان داده شودی بالدشاپور و تحوالت مرز منطقه
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های جغرافیا و مرزبررسی صورت گرفته مبین این نکته است که طی ادوار مورد مطالعه، 
ی بالدشاپور همواره متغیر بوده است، به طوری که از اوایل ی و سیاسی منطقهطبیع
که یکی از بود  »ی ارّجانکوره«ی ساسانی تا اواخر قرن پنجم هجری بخشی از دوره

که آمد و از اواخر قرن پنجم به حساب میایاالت مهم فارس در عصر ساسانی و اسالمی 
ی مهم دیگر فارس یعنی ا از دست داد به کورهارّجان بخش شرقی و شمال شرقی خود ر

ی سیاسی بعد از آن نیز از قرن هفتم  به این سو در حوزه.  منضم گردید»شاپور خوره«
ی قدیم ارّجان جز بخش جنابه و سینیز اطالق که به سراسر منطقه» کوه گیلویه«ایالت 

ی قاجار اسانی تا دورهی سی بالدشاپور از دورهاز آنجا که منطقه. شد، قرار گرفتمی
های آن نیز طی این جا به ها و ایاالت فارس جا به جا گردید، مرزچندین بار بین کوره

جایی دستخوش تحوالتی گردید و همواره در حال تغییر بود، به طوری که گاه در یک 
ای دیگر به همان اندازه کاهش دوره وسعت آن به طور چشمگیری افزایش و گاه در دوره

های ی صفوی تا قاجار، در نوشتهی بارز چنین تحوالتی طی دورهنمونه. یافتمی
ی صفوی شاهد حسینی منشی و حسینی فسایی کامالً نمایان است، چنان که در دوره

های دنا هستیم، در حالی که های بالدشاپور از سمت شرقی تا کوهگسترش چشمگیر مرز
 پیدا کرد و به کمترین حد ممکن خود های آن به نصف کاهشی قاجار مرزدر دوره

از . شدی دهدشت محدود میی قاجار فقط به ناحیهرسید تا جایی که در اوخر دوره
ها شناخته ی قاجاریه به تدریج منطقه بالدشاپور به نام ایالت ساکن در آناواخر دوره

ور حذف و شد و به نواحی متعددی با نام ایالت آن تقسیم و مشهور گشت و نام بالدشاپ
برای » بالدشاپور«ی سابق بالدشاپور به شهرستان کهگیلویه تغییر نام یافت و نام محدوده

 .همیشه به تاریخ پیوست
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