
 بانیان شهرها
در برهۀ گذار از دورۀ ساسانی به دوران اسالمی

مطهره دانایی فر              کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر در معماری، دانشگاه شهید بهشتی

 از مقوالت پربسامدی که در متون برهۀ گذار، از دورۀ ساسانیان به دوران اسالمی، به  مناسبت های گوناگون ذکر آن
 رفته است نام بانیان شهرهاست. اگر موضوع اصلی متنی، همچون سیرالملوک، شرح زندگی پادشاهان و بزرگان باشد،
 ساختن و آبادان  کردن شهرها به دست ایشان از جمله اقدامات ذکرشدنی است و همین عمل است که آنان را در نزد
 مردم بلندآوازه می کند. اگر موضوع متنی معرفی و شناخت شهرها باشد، نام بانیان آن شهرها نیز در معرفی شان می آید؛

چنان که گویی معرفی شهر با معرفی بانی آغاز )و شاید تمام( می شود.
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 اهمیت بانیان شهرها در این متون مشابه اهمیت تبارنامه ها و
 سلسلۀ نام پدران و نسب اشخاص است؛ مثالً در کتاب تاریخ
حضرت به  تا  نوشته اند  آن قدر  را  »گرشاسب«  نسب   سیستان 
بر دست بنا کردن سیستان،   آدم، علیه السالم، ختم شود: »اما 
 گرشاسب بن اثرت بن شهر بن کورنگ بن بید اسب بن تور بن
 جمشید الملك بن نونجهان بن اینجد بن اوشهنگ بن فراوك
علیه آدم  کیومرث  و  بود،  کیومرث  بن  موسی  بن  سیامك   بن 
 السالم بود«.۱ عالوه بر تبارنامه ها، در پیشه ها و علوم نیز منشأ
 و بانی را بزرگ می داشتند و مهم بود که سرسلسله و آغازکنندۀ
 هریك چه کسی باشد؛ مثالً بانی کتابت و خیاطی را ادریس نبی
 می دانستند و منشأ نجاری را کشتی  ساختن نوح، علیه السالم، و

آغاز بنّایی را عمارت حضرت ابراهیم، علیه السالم. 
 پیداست که ذکر بانی و تقدیس منشأ دربارۀ هر موضوعی رواست
ذکر رباطی  و  پل  بانی  یا  کوزه ای  سازندۀ  نام  متون  در  اگر   و 
 شود هیچ عجیب نیست؛ اما متناسب با اهمیت موضوع و میزان
 تأثیر آن در زندگی انسان این تذکار مهم تر و خطیرتر می شود.
نام سلسلۀ  مانند  را،  بانی شهرها  و  منشأ  که  روست  همین   از 
 پدران شان، بیش از سایر موضوعات ستوده اند و بارها نوشته اند

و مرور کرده اند.
 ذکر نام بانی شهرها در متون به منزلۀ بزرگداشت بانیان و حامیان
 شهرهاست؛ یعنی راوی متن با ذکر نام بانی، هم منشأ و سرآغاز
 خود را تقدیس می کند و هم خود از آن اعتبار و آبرو می گیرد؛
شاهجان مرو  به  معروف  و  قدیمی  شهری  »مرو  عبارت   مثالً 
 است و بنایش باستانی است و گفته اند که قهندز آن به دست
  طهمورث و خود شهر به دست ذوالقرنین ساخته شده است«۲

 عالوه بر ستایش طهمورث و ذوالقرنین موجب اعتبار و آبروی
 مرویان می شود. به عالوه، ذکر بانی قدمت و تقدم شهر و نیز
 استمرار و تداوم تاریخی را نمایان می  کند و به آن شهر در طول
 زمان وسعت و عمق می دهد. بنا بر اینها، گویی شهِر بدون بانی

 در متون این دوره شهر نیست؛ چه آن قطعه زمین با سلسلۀ
هستی و دایرۀ اسباب و علل عالم پیوندی ندارد.

نام بانیان
 تنها منبع مستقل دربارۀ جغرافیای ایران ساسانی شهرستان های
و نوشته  پادشاهی ساسانی  پایانی  دورۀ  در  است۳ که   ایرانشهر 
 بار دیگر در سدۀ سوم هجری بازنویسی شده است.۴ این رساله
ایرانشهر زمین  در  که  »شهرستان هایی  می شود:  آغاز   چنین 
 ساخته شده اند هر کدام در چه روزگاری در کجا و به دست کدام
نوشته یادگار  این  در  تفصیل  به  است  شده  ساخته   سرخدایی 
است. سرکرده  و  فرمانده  از »سرخدای«  منظور  است«.۵   شده 
 جمشید و فریدون و لهراسب و گشتاسب از پادشاهان پیشدادی
 )نخستین سلسلۀ پادشاهان در اساطیر ایران( و کاوس و سیاوش
 و کی لهراسب از پادشاهان کیانی  )دومین سلسلۀ پادشاهان در
 اساطیر ایران( از قدیم ترین بانیان شهرهایند. در این نوشته نام
 چند تن از شاهان هخامنشی و اشکانی هم قابل تشخیص است؛
 مانند دارا )داریوش سوم( که دارابگرد را ساخت و نَرسه اشکانی
 که دهستان و اورها را برپا کرد و ورازه گیوگان )وَراز پسر گیو(
نام تقریباً  از شاهان ساسانی  برآورد.  را   که تیسفون و نصیبین 
و اردشیر  مانند  است؛  شده  ذکر  شهر  بانی  مقام  در  آنان   اکثر 
شهرستان های ساخت  که  قباد  و  گور  بهرام  و  پیروز  و   شاپور 
 خوارزم و مرورود و نیشاپور و موصل و حیره و همدان و بیشاپور
 و گور به آنان منسوب است. عالوه برشاهاْن سرداران و دالوران
 تاریخی و اسطوره ای هم شهرهایی ساخته اند؛ مثالً رستم دستان
زابلستان و  هیرمند(  رودخانۀ  نزدیك  )در  فراه  فََره/   شهرستان 
َشسب

ُ
ایران گ و  توس  شهرستان  نوذر  پسر  توس  و  ساخت   را 

 شهرستان آذربایجان را آبادان کرد. درخور تأمل است که در این
جسته( هم شهرهایی

ُ
 رساله اسکندر و افراسیاب با لقب ملعون )گ

از بعضی  ویران کنندۀ  ضحاک  همراه  به  دو  این  و   ساخته اند 
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اسکندر که  نحو  این  به  دیگرند؛  بعضی  آبادان کنندۀ  و   شهرها 
 شهر سمرقند را ویران کرد و همو مرو و هرات و جی را ساخت
 و ضحاک نهر تیره )شهری در عراق( و قومس را و افراسیاب
نَزگ )شیز( و زرنگ را برپا کرد. همچنین مزدک با لقب

َ
 تورانی گ

»زندیق پرمرگ« شهرستان آمل را ساخته بود.۶ 
پرداخته اند به شهرها   در متون دوران اسالمی، رساله هایی که 
 بسیارند و تعداد منابع مستقل جغرافیایی که امروز به جغرافیای
  تاریخی مشهور است کم نیست. در این منابع نیز بانیان شهرها
 مقوله ای پربسامد است که در ذکر شهرهای کهن )بلد عتیق(
 و شهرهای نوبنیاد )بلد مُحَدث( از آنان یاد شده است. در این
اصطخر۱۰ بلخ،۹  سیستان،۸  مرو،۷  سمرقند،  شهرهای   متون، 

یا الهی  انبیای  آنها  بانی  و  قدیم و کهن  اند  زمرۀ شهرهای   در 

دستۀ در  که  را  سمرقند  بانی  مثالً  قدیم اند؛  روزگار   پادشاهان 
 شهرهای قدیم و کهن است ذوالقرنین می دانند: »سمرقند قصبه
 سغد و مرکز سرزمین به شمار است، شهری کهن و ثروتمند و
 محترم و مرکزی زیبا و دلگشا و مرفه است ]...[ ذوالقرنین آن را

پایه نهاده، خوش هوا، زیباساخت، فراخ جاست«.۱۱ 
 در این متون، پادشاهانی چون اسکندر،۱۲ طهمورث،۱۳ هوشنگ،۱۴
 دارا،۱۵ زاب،۱۶ کیکاوس،۱۷ و شاپور بیش از دیگران شهر ساخته اند.
مختلف متون  در  به تفصیل  نیز  ساسانیان  دورۀ  شهرهای   نام 
 دوران اسالمی ذکر شده و نام آنان بر بسیاری از بانیان رسالۀ
بانی شاپور  نمونه  برای  است.  منطبق  ایرانشهر   شهرستان های 

شهر جندی شاپور است:

 و شاپور شهرهای بسیار بنا کرد یکی به پارس نام او شادشاپور، و به
 اهواز شهری بنا کرد نام او جندی شاپور. اندر اهواز از آن آبادان تر و
 خرّم تر نیست، و تابستان و زمستان سبز باشد، و گویند که آن چراخوار
 بود و آبادان نبود. چون شاپور آنجا برسید و آن خرّمی بدید آرزویش آمد
 که آنجا شهری بنا کند. شبانی را بخواند و گفت چه نامی؟ گفت: بیل.
 گفت: ایدر شهری توان کردن؟ گفت: اگر ایدر شهر آید از من دبیری

 آید؛ از تعجب گفت. شاپور آنجا فرود آمد، و آن پیر شبان را به وزیر
 داد و گفت: از ایدر نروم تا این پیر را دبیر نکنم. وزیر یك سال زمان
 خواست. زمان دادش و خود با سپاه یك سال بر آن صحرا فرود آمد.
 وزیر آن پیر را ببرد و معلمی بیاورد و گفت بنشین و این شمار گرفتن
 بیاموز و هر روزی بسیار میاموز که این پیر است فراموش کند. وی را
 هر روز یك مسأله آموز تا یاد دارد و سر سال سیصد و شصت و پنج

مسأله دانسته بود بدان علم اندر عالم بود.
 چون سر سال ببود شاپور آن وزیر را با آن پیر پیش خواست، گفت: ای
 پیر! ایدر شهر آید؟ گفت: ای َملِك! هر چند خواهی آید که از من پیری
 دبیری توانستی کردن، از ایدر شهر توانی کردن. پس شاپور آن  شهر

 را بنا کرد و جندی شاپور نام کرد.۱۸

 بانیان شهرهای نوبنیاد دوران اسالمی، مانند بسیاری از شهرهای
 ناحیۀ عراق از جمله بغداد و کوفه و بصره و واسط و نجف، یا
 حاکمان و شاهان اند یا وابستگان آنان؛ مثل منصور دوانیقی که
به را  برپایی آن  یا شهر واسط که  بود،۱۹  بغداد  دارالّسالم   بانی 
 حجاج بن یوسف،۲۰ و شیراز را به یکی از بستگان او و بروجرد
 را به وزیری از آل ابی دلف نسبت داده اند.۲۱ در نتیجه می بینیم
نامدار و متمول هم سازندۀ شهرها افراد   که در کنار حاکمان، 
 و قلعه ها یا آبادکنندۀ آنهایند و این امور در دوران اسالمی در

انحصار شاهان و حاکمان نیست.

منشأ منشأها
بانیان آن  به  فقط  بانیان  سلسلۀ  و  شهرها  پیدایش   داستان 
نام هفده وندیداد،  فرگرد نخست  در  نمی شود.  گفتیم ختم   که 
 سرزمین وجود دارد که آنها را اهورامزدا خود مستقیماً بر زمین
 پدیدار کرده است: ایرانویج و سغد و مرو و بلخ و هرات و هیرمند
 و ری و ... . شایان توجه است که قدمت بندهای روایت وندیداد
 یك دست نیست و بعضی معتقدند که بخشی از آن مربوط به
 دورۀ مادهاست و بخش دیگر که موزون است قدیمی تر است.۲۲
هفده بانی  که  است  آمده  مجموعه  این  متن  کهن ترین   در 
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کدام ترجمۀ  متن  این  در  شهر  اینکه  اهورامزداست.   سرزمین 
 لغت اوستایی است، مهم است اما محل بحث ما نیست. نکتۀ
 جالب در زند )تفسیر( این متن، آن است که می گوید اهورامزدا
 مکان و روستا را آفرید؛ مکان جایی خالی از سکنه است و روستا

جایی که مردم در آن ساکن اند. 
 در بُنَدهش نیز بعد از ذکر آفرینش مادی آسمان و آب و زمین
 و گیاه و انسان و ... هفده شهر آمده است که آفریده شده اند:
 ایرانویج، سغد، مرو، بلخ، نِسا، هرات، کابل، مهنه، خنین، َارَمن،
ارنگ، اودای  هندوگان،  هفت  دنباوند،  َچخر،  ری،   سیستان، 
 پارس.۲۳ بنابراین در متون پیش از اسالم شهرهایی وجود دارد

که بانی و منشأ آنها بدون واسطه اهورامزداست.
 در متون دوران اسالمی نیز داستان پیدایش همۀ شهرها و منشأ
 آبادانی ها خداوند است؛ اما این امر با واسطه ای بر زمین محقق
 می شود و چنین نیست که پدیدآمدن سرزمین و ایجاد شهری
به خداوند نسبت داده شود. این واسطه اولین ولی او  مستقیماً 
 بر زمین حضرت آدم، علیه السالم، است و قدم هایش بر زمین
 منشأ آفرینش همۀ آبادانی ها و شهرها دانسته شده است. به این
 ترتیب، جای پای نخستین ولی خدا زمیِن بی شکل و بیابان را

آبادان کرده و جای شهرها را مشخص کرده است:

از خانه خاست.  آرزوی  باز  را  آدم  ببود،  وقت  دیگر سال همان   چون 
ه آمد و خانه را طواف کرد و به عرفات شد ومناسِك

ّ
 هندوستان به مک

 حّج تمام کرد و به هندوستان باز آمد، و چهل سال همچنین بود. وقت
 حّج به مکه آمدی و حّج بکردی و بازگشتی. و هر کجا آدم پای نهاده
 است، امروز آنجا شهر است و آبادانی ها؛ و هر کجا میان دو پایش بود،

امروز همه بیابان است؛ و میاِن پای وی سه روزه راه بودی.۲۴ 

شباهت ها و تفاوت ها
 با مقایسۀ بانیان در متون پیش از اسالم و پس از آن می بینیم
 که اهمیت بانیان شهرها و ذکر آنها در دو سوی ظهور اسالم

 مشابه است. با این تفاوت که در متون پهلوی شهرها و آبادانی   ها
 را هم بانیان خیر و هم بانیان شر پدید آورده اند و عجیب نیست
 که در متون پهلوی شهر با بانی شر، حتی با لقب لعن )گجسته(،
 وجود دارد؛ اما در متون دوران اسالمی بانیان شهرها نیك اند و
 به تدریج فقط نام و یاد بانیان خیر و سرمنشأ نیك باقی مانده
شخصیت باشد،  نرفته  بین  از  شر  بانی  آن  نام  هم  اگر   است. 
نمونۀ چنین روشن ترین  تطهیر می شود.  به تدریج  اذهان  در   او 
از اسالم اسکندر مقدونی است که در متون پیش   استحاله ای 
نتیجه ملعون نابودکنندۀ دین زردشتی و در   و متون ساسانیان 
از یافته است و حتی بر یکی  ایرانی  تباری  اما به تدریج   است؛ 
مقابل سد  و  است  شده  منطبق  ذوالقرنین،  روزگار،   نیك نامان 
 قوم یأجوج و مأجوج را به نام او، سد اسکندری خوانده اند: »این
 اسکندر نام بود و سّد یاجوج و ماجوج کرد و این از پس موسی
تا به از مشرق  َملِکی بود  این را ذوالقرنین اکبر گویند،   بود؛ و 
را و جهان  بود  و عدل  داد  با  و  بود  مسلمان  و  بگشت   مغرب 
 آبادان همی داشت و َملِکان او را ذلیل شدند، و او به طلب آب
 حیوان شد و }خضر{ بر مقدمۀ }او{ بود«.۲۵ همچنین بانیان
 شهرهای تازۀ اسالمی، ولو در ظاهر، همه نیك اند؛ مثالً بی بی
ایالت و  کاشان  و  تبریز  برپایی شهر   زبیده، همسر هارون، که 
 ورثان در اران و بسیاری از آبادانی ها مانند پل ها و چشمه ها و

رباط ها به او منسوب است.۲۶ 
 گویی در نگاه اسالمی بانی شهر و آبادی نیك و پایدار نمی تواند
 شر باشد و همۀ امور به یك منشأ واحد نیك ختم می شود؛ اما
 در نگاه پیش از اسالم، ساخت شهر به دست نیروی شر، یعنی
بود. شایسته پذیرفتنی  نیروی خیر  برابر  بودن آن در  اثر   منشأ 
 است در ابعاد گوناگوِن این موضوع و پیگیری نمونه ها و شواهد،
می توان مقدار هم  تا همین  اما  کرد؛  بیشتری  بررسی  و   تأمل 
 حدس زد که این تفاوت و تغییر نگاه از تفاوت جهان بینی ثنویت

و توحیدی در دین زردشتی و اسالم نشئت گرفته باشد. 
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ظهور از  پس  و  پیش  در  انبیا  و  پادشاهان  تقابل  دیگر   نکتۀ 
بر اسطوره ای  پادشاهان  مردم  از  نظر گروهی  در  است.  ً اسالم  مثال می شدند؛  شمرده  تن  یك  و  داشتند  انطباق  الهی   انبیای 
 »کیومرث« را همان »حضرت آدم« می دانستند،۲۷ »اسکندر« را
 که هم در متون پیش از اسالم و هم پس از آن بانی شهرهای
 هرات و سمرقند است »ذوالقرنین« می پنداشتند۲۸ و »جمشید«
 را »حضرت سلیمان«. البته از نوشته های ایشان پیداست که بر

سر این موضوع میان آنان اختالف نظر وجود داشت:

 اما شهرهای فارس و ذکر احوال آنها، از جملۀ آنها اصطخر است که
 در زمان ما شهر متوسطی است و وسعت آن یك میل و از قدیمی ترین
فرمانروایی مرکز  شهر  این  است.  فارس  شهرهای  مشهورترین   و 
 پادشاهان ایران بود و اردشیر آن را به جور }گور{ انتقال داد و اکنون
 بیشتر اصطخر ویران است. در اخبار آمده است که سلیمان بن داود )ع(
 از طبریه بدان جا در یك روز صبح تا شام می رفت و در آنجا مسجدی
ایران که به تحقیق  به نام مسجد سلیمان هست. و گروهی از عوام 
از پیش  که  }جمشید{  جم  که  می پندارند  چنین  نمی پردازند   مطلب 

ضحاک بوده همان سلیمان است.۲۹ 

 همچنین ممکن بود این دو یك تن نباشند، اما هر دو در یك
 عصر و زمانه زندگی کنند و با هم در تعامل باشند؛ مثالً در نظر

بلعمی »کیکاووس« و »سلیمان« هم نشین  و هم سخن  بودند:

تا دیوان او درخواست  از   و کیکاوس ]کس[ سوی سلیمان فرستاد و 
 را فرمانبردار او کند. سلیمان اجابت کرد و بفرستاد و کیکاوس ایشان
درازاش کردند  بنا  شهری  و  کنند؛  بنا  را  شارستان  آن  تا  بفرمود   را 
تا گرداگرد آن بفرمود  نام کرد. پس  را کی کرد   هفت فرسنگ، و آن 
و از مس  دیگری  و  برنجین  یکی  و  رویین  کردند  باره ای   شهرستان 
 چهارم از زر و دیگری از نقره، و هر خواسته که او را بود اندر آنجا بنهاد
 و دیوان را پاسبان آن کرد. پس خدای عزّ و جّل فریشتگان بفرستاد
نتوانستند نگاه  را  آن  دیوان  و  کردند  ویران  را همه  آن شهرستان   تا 
 داشتن. پس کیکاوس بر دیوان خشم گرفت و مهتران ایشان را بکشت.

 پس چون آن شارستان ویران شد، گفت مرا چاره نیست تا آسمان و
ستارگان و ماه ببینم.۳۰

 نمونۀ دیگر چنین است که ساخت بخشی از شهر به یك پادشاه
 اسطوره ای منسوب است و تکمیل و توسعۀ آن به دست یکی از
 اولیا؛ مانند شهر مرو که کهندژ آن را طهمورث ساخت و شهر را

ذوالقرنین توسعه و گسترش داد.۳۱ 
به را  انبیا  بر  انطباق شاهان  و  تاریخ  با  اسطوره  آمیختگی   این 
 دو نحو می توان تفسیر کرد؛ اول اینکه ایرانیان پیش از اسالم
مقدسات بکنند.  دل  آنها  از  نمی خواستند  که  داشتند   مقدساتی 
بودند. هردو دستگاه دینی پیدا کرده  با دین جدید   تازه ای هم 
مردم که  داشت  مقدس  رویدادهای  و  انسان ها  از   مجموعه ای 
خود ذهن  در  را  آنها  باید  می شمردند.  واقعی  و  درست  را   آنها 
 جمع می کردند؛ زیرا دو واقعیت متناقض، یعنی دو حق متناقض،
 محال است. پس این گونه روایت ها را پرداختند. بر این اساس،
قومی و  مذهبی  و  تاریخی  و  اسطوره ای  خیر  صاحبان   میان 
 گسستی نیست. دیگر اینکه مردم آن روزگار، چه پیش از اسالم
 و چه پس از اسالم، معتقد بودند هر خیری منشأ آسمانی دارد.
 هر صاحب خیری هم منشأ آسمانی دارد. آسمان هم یك چیز
 است. پس البد این دو خیر منشائی واحد داشته و در زمین هم
آبادانی و  خیر  نماد  که شهرها  آنجا  از  بوده اند.  پیوسته  هم   به 
و شایستگان  باید  هم  آنها  بانیان  و  صاحبان  خوشبختی اند،   و 
 صاحبان خیر آسمانی باشند. این دو نحو البته به هم مربوط و با

هم جمع شدنی اند و مراتب گوناگون یك حقیقت اند.۳۲

۱. نامعلوم، تاریخ سیستان، ص ۲.
۲. ابن حوقل، صورة االرض، ص ۱۶۹. 

 ۳. عریان در مقدمۀ متن های پهلوی، ص ۱۷. عالوه بر شهرستان های 
 ایرانشهر در متون پهلوی دیگر هم کمابیش به نام و بانیان شهرها اشاره
شده است؛ مثالً در بندهش و شگفتی ها و ارزشمندی های سیستان. اینکه
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 چرا در رسالۀ شهرستان های ایرانشهر بر خالف دیگر متون پهلوی نامی
 از کنگ دژ و ورجمکرد و خانۀ کاوس در البرز و ضحاک در بابل نیست،

شایان تأمل است. 
درباره  میانه  فارسی  به  نوشته ای  ایرانشهر:  شهرستان های  دریایی،   .۴ 

تاریخ، حماسه و جغرافیای باستانی ایران، ص ۱۳.
۵. همان، ص ۳۷. 

۶. همان، ص ۴۳-۹۳.  
۷. ابن حوقل، صورة االرض، ص ۱۶۹. 

۸. نامعلوم، تاریخ سیستان، ص ۲. 
اندر  بوده است  بزرگ است و خرم و مستقر خسروان   ۹. »بلخ. شهری 
و کارکردهای عجب  و  نقش ها  با  بناهای خسروانست  اندر وی  و   قدیم، 

ویران گشته، آنرا نوبهار خوانند«. )نامعلوم، حدودالعالم، ص ۹۹(
 ۱۰. »اصطخر. شهری بزرگ است و قدیم و مستقر خسروان بوده است 
 و اندر وی بناها و نقش ها و صورت های قدیم است و او را نواحی بسیار
 است و اندر وی بناهاست عجب کی آن را مزگت سلیمان خوانند«)همان،

ص ۱۳۱(.
 ۱۱. محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم، ص ۴۰۲، 

.۴۰۳
۱۲. بلعمی، تاریخ نامۀ طبری، ص  ۴۸۹. 
۱۳. ابن حوقل، صورة االرض، ص ۱۶۹.    

۱۴. بلعمی، تاریخ نامۀ طبری، ص ۸۸. 
۱۵. همان، ص ۴۸۴.

۱۶. همان، ص ۳۸۱. 
۱۷. ابن رسته، االعالق النفیسه، ص ۱۸۰. 

۱۸. بلعمی، تاریخ نامۀ طبری، ص ۶۱۲، ۶۱۳.  
۱۹. نامعلوم، حدودالعالم، ص ۱۵۱.  

۲۰. همان جا.  
۲۱. ابن حوقل، صورة االرض، ص ۴۹. 

 ۲۲. کریستن سن در پانوشت فرگرد نخست وندیداد و جغرافیای آن، ص 
.۸

۲۳. نامعلوم، بندهش، ص۱۳۳-۱۳۴. 
۲۴. بلعمی، تاریخ نامۀ طبری، ص ۵۳. 
۲۵. بلعمی، تاریخ نامۀ طبری، ص۸۸. 

۲۶. نوروزی، »حیات سیاسی اجتماعی زبیده خاتون«، ص۲۸. 

۲۷. نامعلوم، تاریخ سیستان،  ص ۲. 
ایرانشهر، ص ۳۸؛  نامعلوم، شهرستان های  این موضوع نك:  برای   .۲۸ 
صورة حوقل،  ابن  ۴۸۹؛  ص  همان،  ص۳۴۲؛  طبری،  تاریخ  نامۀ   بلعمی، 

االرض، ص ۲۲۱.
۲۹. ابن حوقل، صورة االرض، ص ۴۷. 

۳۰. بلعمی، تاریخ نامۀ طبری، ص ۴۳۶. 
۳۱. ابن حوقل، صورة االرض، ص ۱۶۹. 

جستجوی  عنوان  با  نویسنده  ارشد  رسالۀ  از  بخشی  یادداشت  این   .۳۲ 
با اسالمی(،  دوران  به  ساسانیان  دورۀ  )از  گذار  برهۀ  معماری   مقوله های 
قیومی مهرداد  دکتر  آقای  راهنمایی  با  که  است  آبادانی  مقولۀ  بر   تکیه 
 بیدهندی در سال ۱۳۹۰ انجام گرفته است. انتشار این یادداشت در آسمانه

بهانه ای است برای قدردانی از راهنما و بانی این رساله. 
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