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  چكيده
، سياسـي و  دينـي  تي، به لحاظ نقش خاستگاهي، مركزرانيدر جنوب اپارس، استان 
) م 651 -  226( انيساسـان  يشاهنشـاه تـرين ايالـت    ، مهميتجار و ياقتصاد تيموقع

هاي كتـاني و ابريشـمي يـا     ، همچون پارچهالتيا نيتوليدات انبوه ا. شد محسوب مي
موقعيـت   وشـد   فرش و مرواريد كه تا چين و ساير نواحي دوردست نيز صـادر مـي  

جا را به مكان مهمي براي حمل و نقل و  خليج فارس، آن ةدر پس كران ،آن ييايجغراف
 موجـب  هـا  نيسـرزم  ريسا با تجارت رونق. تجارت زميني و دريايي تبديل كرده بود

 مكشـوفه  يهـا  سكهتعداد  ياريبس و بود شده التيا آن در سكه ضرب زانيم شيافزا
. انـد  داشته قرار منطقه نيا در كه دارد ييها خانه ضراباز كثرت  تيحكا التيا نيدر ا
 يهـا  بر اساس سـكه  انيساسان ةپارس در دور منطقة يها خانه ضراب پژوهش نيا در

ـ پا بـر  و انـد  شده يبررس يساسان دار نبشته  عالمـت  شنهادشـده يشـواهد موجـود پ   ةي
 اسـت،  مانـده  يباق ناشناس تاكنون شناسان سكه تياكثر گفتة به كه ،WLC ياختصار
 .دارد پارس التيا جنوب در) برازجان( برازگان شهر به اشاره

  .شهرها ياختصار عالمت ،يپهلو خط خانه، ضراب برازگان، ،پارس ان،يساسان :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
، )التيا( نيسرزم: از بود عبارت رانيا يكشور ماتيتقس ،)م 651 -  226( انيساسان زمان در

 االتيـ حكام ا). 41: 1399 ،يحمو) (دهستان( رستاگ و) شهرستان( تسوگ، )استان( خوره
                                                                                                 

  ansari.maryam7@gmail.com دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر ،باستانيهاي  استاديار گروه فرهنگ و زبان *
  com.yahoo@zzarshenas استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي **

  19/8/1392: تاريخ پذيرش، 22/7/1392: تاريخ دريافت



 هاي ساسانيان در فارس خانه ضراببازجستن    26

  

 سن، ستنيكر( شدند يم محسوب دولت يعال مستخدمان از و داشتند ناممرزبان  ايساتراپ 
 بخش قسمت چهار به رانيا يها نيسرزم ،)م 531( روانيانوش خسرو زمان از). 147: 1389
 خـوروران  و) مشـرق ( خوراسان، )جنوب( مروزين، )شمال( اپاختر: از بودند عبارت كه شد

 او كه كردند نييتع ييفرمانروا پاذگس هر يبرا و نهادند نام »پاذگس« را بخش هر ،)مغرب(
  ).105: 1366 مشكور،( دندينام يم »پاذگسبان« را

، خاستگاهي نقش لحاظ به ران،يا جنوب در پارس، نيسرزم ها، نيسرزم نيا انيم در
 يشاهنشاه اين ايالت ترين مهم ،يتجار و ياقتصاد تيموقع و سياسي و ديني تيمركز

 و رييتغ ليدل به بعد، به) م 531( روانيخسرو انوش ةدور از ژه،يو به. شد مي محسوب
 يساسان حكومت سازمان انضباط و نظم به منجر كه يساسان حكومت و جامعه در تحوالت

 كوب، نيزر( افتي رونق يا العاده فوق طور به تجارت و آمد ديپد سابقه يب يتيامن د،يگرد
 مرواريد، و فرش يا ابريشمي و كتاني هاي پارچه رينظ پارس التيا توليدات). 505: 1346

 نيهم در. شد مي فرستاده دوردست نواحي ساير و چين تا، داشت صادراتي اهميت كه
 و شده معمول جا آن در زين كتان كشت ،يكتان يها انبوه پارچه ديتول ليبه دل احتماالً راستا،

 و پارس جغرافياي موقعيت). 205: 1372 شواتس،( است افزوده آن ياقتصاد اعتبار بر
 نقل و حمل براي مهمي مكان به را آن كه فارس، خليج كرانة پس در آن گرفتن قرار ويژه به
 التيا درآن سكه ضرب ميزان شيافزا موجب، بود كرده تبديل دريايي و زميني تجارت و

 ساسانيان نظامي برخوردهاي و جنگي هاي سياست از ناشي نياز بر افزون، امر نيا علت. شد
 ازجدا . بود فارس جيخل راه از خصوص به ها سرزمين ساير با تجارت رونق، بيزانس با

 سوي دو بنادر در شناسي باستان هاي يافته ديگر، التيا نيا در شده كشف يمهرها و ها سكه
 از ساسانيان تجارت حجم و گستره از نشان، هند و چين از بنادري همچنين و فارس خليج
 با ساسانيان سياسي روابط گاه كه دريايي، تجارت و اقتصاد مسئلة. 1دارد دريا طريق

 ايالت سياسي و اقتصادي اهميت داد، مي قرار الشعاع تحت نيز را خود رقباي و همسايگان
 زميني تجارت افتادن رونق از و ابريشم جادة كسادي ازپس . بود كردهرا دوچندان  پارس

 در تورم ايجاد و گمركي هاي تعرفه عمدي بردن باال و بيزانس و ايران هاي جنگ سبب به
 بازرگاني جديد هاي راه يافتن پي در »نين ژوستي« امپراتور، ساسانيان سوي از ابريشم قيمت

 رابطه شرقي هاي سرزمين با دريا راه از تا شد كشيده هند اقيانوس و سرخ درياي سمت به
 طور به و آن بنادر و پارس ايالت، دريايي تجارت افتني رونق با و دليل همين به. كند برقرار
 هاي سرزمين با تجارت مهم مركز به پارس و يافت فراوان اهميت فارس خليج تجارت كلي
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 پارس هاي خانه ضراب در سكه ضرب باالي حجم را موضوع اين. شد تبديل نزديك و دور
 پارس شهرهاي نام با ياريبس مهرهاي و ها سكه كشف همچنين و ساساني دورة اواخر در
  ).1: 1388 راد، انيك( كند مي تأييد هند و چين بنادر در

، يساسـان  دولـت  ياسيس يمرزها شدن شكسته و اعراب يروزيپ و اسالم آمدن از پس
 همـراه  به كه معموالً فُرس، و فارس يها واژه ،ياسالم نخست دورة مورخان يها نوشته در
 نينخسـت  قـرون  در فـارس  تيـ اهم دهنـدة  نشان، رفته كار به رانيا واژة يجا به و رانشهريا

 انيـ آر و فارس كلمة از تر شيب) ق چهارم قرن( ياصفهان ةحمز كه چنان. است بوده ياسالم
  ).40: 1346، اصفهاني حمزة( است برده كار به را »ايران« واژة بار يك تنها و كرده استفاده
كـه  ( 2اسـتخر  ةكـور . 1: بـود  شـده  ميتقسـ  كوره پنج به انيساسان زمان در پارس التيا
به (خوره  داراب ايبگرد ادار ةكور. 2 ؛)و پاسارگاد قرار دارد ديتخت جمش نيآن ب يها رانهيو

 روزآبـاد يف(جـور   ايـ گور  تيبه مركز رخوره،ياردش .3 ؛)يداراب كنون ايدارابگرد  تيمركز
 بـه  قبـادخوره، . 5 ؛)يكازرون كنـون ( 3شاپوريب ايشاپور  تيبه مركز ،شاپورخوره .4 ؛)يكنون
و  رفتنديپذ را انيساسان يكشور ماتيتقس اعراب. 4)يكنون بهبهان( ارجان اي ارگان تيمركز

 گرفـت  قـرار  عرب حكمران كي ييفرمانروا تحت فارس ةمنطق هر ياسالم دورة ليدر اوا
  ).49: 1383، انيراحمديام(

 ازكـه   ةاسـتخر  ةكور: قرار است نيفوق بد ةگان پنج يها كوره يخيتار يايجغراف حدود
 شـامل  را خطـه  آن يشـرق  شمال و شمال و بود تر بزرگ گريد اتيوال همة از وسعت نظر
 د،يـ ماننـد آبـاده، اقل   يتر  كوچك يشهرها و نيينا بد،يم، زدي استخر، مانند ييشهرها شد؛ يم
 و، بـود  اسـتخر  شـهر  اسالم، از شيپ كوره، نيا مركز. گرفت يم دربر را زدخواستيو  ضايب

  .شد يم محسوب كوره نيا مركز، داشت يتياهم استخر كه يزمان تا زين اسالم از پس
 ميجـو ، اصـطهبان ، جهـرم ، جيا، فسا، دارابگرد جمله از ييشهرها شامل دارابگرد، ةكور

  .بود احمد يابو ) ميگو(
 تا روزآباديف از فارس يجنوب بخش انيساسان زمان در رخورهياردش اي رياردش ةكور

 در) روبان يماه( مهروبان بندر تا جا آن از و غرب جنوب در بند ينا دهستان و رافيس
 به يقمر يهجر 19 سال در كوره نيا. است  شده يم شامل را فارس جيخل شرق جنوب
، )جور( روزآباديف يشهرها. شد فتح العاص ياب ابن عثمان يفرمانده به مسلمانان دست

 شهر كوره نيا مركز. بودند رخورهياردش اي رياردش ةكور جزء رافيس و) توز( توج، رازيش
  .بود روزآباديف
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. بـود  غنـدجان  و نوبنـدجان ، كازرون، شاپور يشهرها شامل شاپورخوره اي شاپور ةكور
  .بود شاپور شهر كوره نيا مركز

 بنـدر ، جنابه( جنابا، )يكنون بهبهان، ارغان( ارجان يشهرها شامل قبادخوره ايقباد  كورة
 ارجـان  شـهر  كـوره  نيـ ا مركـز . بـود  زينيس و) روبان يماه( مهروبان، شهرير، )يفعل گناوه

پـارس در   الـت يا تياهم يدر راستا پژوهش، نيادر  ).358: 1370، يرينهج( بود) بهبهان(
 يهـا  خانه ضرابباز جستن  به آن، يتجار و ياقتصاد تياهم خصوص بهو  انيساسان دورة

  .است شده پرداخته التيا نيا
  

  ساساني هاي خانه ضراب. 2
. انـد  شـده  نوشته اختصار بههاي ساساني به صورت كامل يا  بر پشت سكه ها خانه ضراب نام

. هاي ساساني اسـت  نگارش سكه ةشيو به نيز يساسان ـ عرب هاي سكه بر ها آن نام نگارش
اي كه تلفظ  خود و به گونه ةسليق به را شهرها و ها نام ايالت ،پس از استيال بر ايران ها، عرب

 ناشـناخته  امـروز  هـا  خانه ضرابنام شماري از  رو، نيا از. دادند تغيير شود آسانآن برايشان 
 هـاي  سـكه  از تـوان  مـي  هـا  آن موقعيـت  و هـا  خانه ضراباين  تر بيشبراي شناخت . 5است

و فرهنـگ ساسـاني را نمايـان     هنـر  از ييهـا  گوشـه  تنهـا  نـه  ها سكه نيا. برد بهره ساساني
 ييشـهرها  جغرافيايي موقعيت و تاريخي مبهم نكات توان مي ها آن وسيلةسازند بلكه به  مي
  .جست باز اند، ناشناخته امروز كه را،

  
 ART  اردشيرخوره  ةخان ضراب 1.2

 ةنشـان  ،نويسـي شـود   اسـت حـرف   ممكـن نيـز  ) wt’(كه به صـورت   ،عالمت اختصاري نيا
) Hertsfeld( هرتسفلداين واژه را  شدرستي خوان. در فارس است »اردشيرخوره« ةخان ضراب

  ).Hertsfeld, 1938: 423( است كرده دييتأآمده  دست به مهر به توجه با
بـا   او. اسـت  يفـرا  چـارد يراين واژه را تأييد كـرده،   خوانش درستي كه ديگري محقق

  txŝtl GDH’ndlcpt[l]’اي به صورت كه در مركز آن نبشته آمده، دست همهر رسمي ب يبررس
در  كـه  ،هاي ساسـاني  آن با سكه ةمقايس با و نمود اشاره خورهاردشير ةواژ به شود، يم دهيد

  ).Frye,1973 : 163( كرد تأييد را واژه اين خوانش درستي شدند، مي ضرب خانه ضراباين 
 فارس هاي بخش از يكي نام »اردشيرخوره« آمده، دست به يها سكه و مدارك به توجه با
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شـهر  «ايـن شـهر اصـلي    . نام شهر اصلي در اين بخش بوده است اسناد، همين بر بنا و، بوده
. بر آن گذاشته شده است» فيروزآباد«اسالمي نام  ةدور در اما ،شد نيز ناميده مي» جور«يا » گور
  ).Gyselen & Kalus, 1983: 144( است كرده بنا را شهر نيا كمي رياردش كه شود يم گفته

 در امـا  ،هاي ساساني ضرب شده از زمان يزدگرد دوم بر پشت سكه خانه ضراباين  نام
دوره در دسـت   آن يهـا  سـكه  از ياندك يها نمونه و است نداشتهرونق  چندانپيروز  ةدور
اسـت   شـده  يمـ  ضـرب  هـا  سـكه تا زمان يزدگرد سوم بر پشت  خانه ضرابنام اين . است

)ruckPa, 1944: 93.(  
  

 ST  6استخر ةخان ضراب 2.2
 اريبسـ  احتمـال  بـه  شـده،  نويسـي  حرف ST صورت به كه خانه، ضراب نياختصاري ا عالمت

 ايـن ). Gobl, 1973: 239; Mordtmann, 1879: 120(استخر در فارس است  خانه ضراب ةنشان
سـوم بـر    زدگـرد يساسانيان از زمان بهرام پنجم تا اواسط سلطنت  دورة در اختصاري عالمت
ساسـاني   ـ هاي عرب بر پشت سكه خانه ضرابنام اين . شده است ها ضرب مي سكه پشت
  ).Walker, 1941: cxxix-cxxx; Paruck, 1944: 121; Gaube, 1973: 103( شود يم دهينيز د
 

  ŠBY   7بيشاپور خانه ضراب 3.2

 ةخان ضراب ةنشان شك بدون شده، نويسي  حرف BYŠبه صورت  كه اختصاري، عالمت اين
  .بيشاپور در فارس است

 تأييـد را  خانـه  ضـراب نام اين  يدرست ،روي يك مهر ةبر اساس نبشت هرتسفلد، بار نينخست
 »بيشـاپور « كامل نام صورت به دار نبشته مهرهاي از تعدادي روي بر اختصاري عالمت اين. كرد
 ).Frye, 1973: 63; Hertsfeld, 1938: 418; Paruck, 1944: 100(حك شده است  ها  آن مركز در

 پشـت  بـر  امـا . است  شده ضرب ساساني يها سكه ةيبر حاش معموالً ها خانه ضراب نام
يـا در ميـان سـتون     دان آتـش  يها در امتداد يكي از كناره خانه ضرابنام  ها سكهتعدادي از 

 بـه  متعلـق  يا سكه ،يساسان يها سكه ميان در. است شده حك دان، آتش وسط شكل هرمي
حـروف   يسمت چپ شعله و مـابق  در) BYŠ( حرف سه كه است شده افتي چهارم بهرام
hpwl نام تمـام   يدرست ياست برا يدييتأ مهر سكه نيا. شود يم دهيد شكل يهرم ستون در
  .اند شده حك يحرف سه صورت به كه يساسان يها خانه ضراب
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ايـن  . هاي بهرام چهارم حـك شـده اسـت    بر پشت سكه بار نخستين خانه ضراب نيا نام
 :Walker, 1941(رواج داشته است  يساسان ـ و هم عرب انيساسان ةهم در دور خانه ضراب

cx-cxi; Paruck, 1944: 100; Gaube, 1973: 92.(  

      
  دان آتش امتداد در شاپوريب ةخان ضراب نقش و چهارم هرمزد ريتصو

  
  DA  گرد داراب ةخان ضراب 4.2

بـه عنـوان    عموماً شده، يسينو حرف DAبه صورت  كه خانه، ضراب نيا ياختصار عالمت
 ;Paruck, 1944: 116( اسـت  شـده  واقـع  دييـ تأدارابگرد در فارس مورد  ةخان ضراب ةنشان

Gobl, 1973: 239.( 
 d’l’pk( گرد به صورت كامل داراب ةخان ضرابنام  كم،ي يزدگرد از اي سكه پشت بر

(Dārāpk[ert] حـروف اختصـاري    يحك شده است كه درستDA  پشـت  بـر  شـده  ضـرب 
  ).Mochiri, 1972: 24( 8كند مي تأييد را ساساني هاي سكه

 پشـت  بـر  ساسـاني  ــ  عـرب  ةدور تا چهارم بهرام زمان از »گرد داراب« ةخان ضراب نام
  .شود يم مشاهده ها سكه

اصلي  يها خانه ضرابو از جمله  بوده رونق يدارا خانه ضراباين  دوم، خسرو زمان در
  ).Walker, 1941: cxvii-cxvi; Paruck, 1944: 103; Gaube, 1973: 4(شده است  محسوب مي

  
  WYHC ويسپ شاد خسرو ةخان ضراب 5.2
نويسـي   حـرف  VSPيـا   NYHC، WYHCصـورت   بـه كـه گـاهي    اختصاري، عالمت اين
 يهـا  بر پشت تعداد كمي از سكه ،پس از آن و،قباد اول  ةسك پشت بر بار نخستين ،شود مي

تـا زمـان يزدگـرد سـوم از رونـق       خانـه  ضراباين . ضرب شده بود 9كمي خسرو به متعلق
 آمـده  دست به يساسان ـ عرب دوران به متعلق آن از اي سكه تر برخوردار بوده است اما كم
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 يشاهنشـاه  يشـرق  شـمال  در ناشـناس   يا خانـه  ضـراب را متعلق به  ها سكه نيا گوبل
نـام   كـه  كـم، يشـاپور   زبانـة  سـه  كتيبـة  به استناد با او). Gobl, 1954: 93( داند يم ساسانيان

 ريدر تفسـ  ،25در سـطر   ،و n’wlwc انهيفارسي م واژة صورت به آن 30 سطر درگرجستان 
 عالمـت  نيـ ا كـه  دهـد  يمـ  احتمـال  ،آمده اسـت  WYRshNآن به صورت  ياشكان يپهلو

 ).ibid( باشد گرجستان نام ياختصار
به . خوانده است WLCرا  يعالمت اختصار نيو ا رفتهيگوبل را نپذ نظر) Sears( رزيس
 و شـده،  ضرب بوران و سوم رياردش يها بر پشت سكه WLCنام  كه نيبا توجه به ا ،نظر او
 هـاي  سـال  طـي  تيسفون تا ارمنستان از بيزانس آميز موفقيت هاي لشكركشي پي در نيهمچن

 هـاي  سـرزمين  بـر  ساسـانيان  ،در ايـن دوره  كـه،  كـرد  بـاور  توان يم يسخت به) 628 -  627(
  ).Sears, 1997: 180(اند  كامل داشته يالياست ،مانند گرجستان قفقاز، در يدوردست
 يغرب جنوب در يا  خانه ضراببه  است ممكن WLC ياختصار نشانة نگارندگان نظر به
  .11تعلق داشته باشد ،يشهر برازجان كنون يعني فارس، استان
 ادشـده، ي ساسـاني كه در آن از شصـت شهرسـتان عصـر     ،ايران هاي شهرستانكتاب  در
 بـا ). Daryaee, 2002: 24(رفته اسـت   يا توزگ چهل و پنجمين شهرستان به شمار مي 12توز

ساسـاني   دورة در شهر ترين توز يا توج مهم نويسان، جغرافي و مورخان هاي نوشته به توجه
  .رونق خاصي داشت ،ساساني ةدور در ژهيو كه، به بودهو آغاز اسالمي در برازجان 

 ut Narsih i(ورازان  از نرسه به عنـوان موبـد   س،يپرسپول ةانيم يفارس ةبيكت 7سطر  در

magu warāzān ( نام برده شده است)،واژة). 127/ 1: 1381 نيبرگ warāz  يدر زبان فارسـ 
 در و شـده  مشـتق  »گـراز « يمعنـا  به -varāza يياز صورت اوستا كه »گراز« يبه معنا انهيم

ـ  مـ  شيو در گـو  »)berāz( بـراز « صورت به يكرد شيگو  وراز« صـورت  هردم مازنـدران ب
)verāz(« مانده است  يباق)Horn, 1893: 896 .( و« واج يخيتـار  تحـول  بـه  توجـه  بـا=w« 

 ،)22: 1375 ابوالقاسمي،( است شده  »b=ب« به بدل يدر يفارس در كه انهيم يفارسآغازي 
  .باشد يامروز 13برازجانهمان  ايموبد ورازان  تواند يم نرسه

 ، بهـرام پـنجم  )م 421 -  399( كـم ي زدگـرد يسـلطنت   يفرمدار در طمهر نرسه بزرگ 
 يها يتو از معدود شخص) م 484 -  459( روزيو پ) م 457 -  439(دوم  زدگردي، )م 439 -  421(

  ).Frye, 1973: 146(بوده است  بهياست كه صاحب كت يساسان ةدور
خـوره   رياز توابع اردشـ  نيابروان در دشت بر يةدر قر يالديچهارم م ةنرسه در سد مهر

. 14شده است دهينام »براز« يپدر و ،يدر منابع عرب. مدآ ايدن هاستان فارس ب يدر جنوب غرب
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 نامـة  خيتـار (جا متولد شده است  باشد كه مهر نرسه در آن يا او ممكن است صاحب منطقه
  ).105/ 1: 1378 ،يطبر

 بـه  امـا  شده يگناه مرتكب نرسه مهر كه آمده دادستان هزار انيماد ةانيم يفارس متن در
 يگـزار  خـدمت  بـه  يا آتشـكده  در را شيخـو  عمر يمابق او. است نشده يا اشاره گناه نوع
 ).Perikhanian, 1983: 627-80( 15كرده است يسپر

  
  سخن حاصل. 3

 ياستان فارس و نام پدر و يمحل تولد مهر نرسه در جنوب غرب منطقة انيم كه شد مشاهده
 يعنـ ي ،ناشـناس  ةخان ضراب ياختصار ةو نشان »ورازان موبد« يعنيو لقب مهر نرسه  »براز«

WLC احتمال وجود  نيا جه،ينت در. رسد ينم نظر به يتصادف كه است موجود ييها شباهت
 در منطقه رونق كه باشد) فارس استان يغرب جنوب(در برازجان  خانه ضرابدارد كه محل 

  .بخشد يم قوت را احتمال نيا يساسان عصر
 توانـد  يمـ  زيـ ن WLC يبا عالمت اختصار موجود يها تعداد اندك سكه گر،يد يسو از
 ايـ  يشناسـ  سكه محققان ديد از سكه ضرب محل بودن ناشناسنظر ما  به. باشد زيانگ بحث
 گوناگون يها مجموعه در ها سكه نيپشت آن موجب شده كه ا ةنوشت گوناگون يها قرائت
كه  خانه ضراببا توجه به مكان  ران،يا نياعراب به سرزم ةبه هنگام حمل ا،ي و شوند پراكنده

رفتـه   انيـ م از اسـت،  آمده در اعراب تصرف به كه باشد يمناطق نينخست شمار در تواند يم
 نرسـه  كـه  يزمـان  در اسـت،  شده يم اداره نرسه مهر نظر ريز منطقه نيا اگر نيهمچن. باشند

 كـه  باشـد  ييها سكه كردن خارج رده از تواند يگناه او م ةكفار احتماالً شده، يگناه مرتكب
  .است شده يم ضرب منطقه نيا در

  
  02/4 وزن: دوم سال ،سوم رياردش سكة

  WLC ةخان ضراب
)Mochiri, 1972: ENIS II; Gobl, 1971 :SN II(  
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  نوشت پي
 است رانيا و پارسو فارس، پارس، نام از پر جا همه يالديم 12تا  4 يها سده ينيچ منابع و اسناد. 1

  ).294: 1376 افشار،(
  .است اصطخر كهن يها در متن ژهيو هواژه ب نيا گريد يامال. 2
  .است شابوريب آن يامروز تلفظ. 3
 نهاد بنا را قباد شهررام يساسان اول قباد كه است آمده آن يايجغراف و قبادخوره ليتشك مورددر  .4

 يبـرا  يو. شـود  يم دهينام هم ارجان و است معروف زين قباد راميب نام به كه ستا يشهر نيا و
. شـد  هرمز رام كوره و) دورق يعني( شهرسورق كوره رستاق شامل كه داد بيترت شهركوره نيا

ـ  خوره قباد استان بار نينخست ان،يساسان زمان در گونه، نيبد ـ لويكهگ( ارجـان  اي  بـا ) يامـروز  هي
  .)10: 1359، گاوبه( نهد يم يكشور يايجغراف ماتيتقس عرصه به يپا ارجان شهر تيمركز

خوريم كـه   به نام شهرهايي برمي) Daryaee, 2002( هاي ايران شهرستانمتن پهلوي  در مثال يبرا. 5
  .ستين ريها به آساني امكان پذ بازجستن و تعيين موقعيت آن

فـارس   يشـهرها  نيتـر  قـرار داشـته و از مهـم    ديتخـت جمشـ   يشهر باستان يكياستخر در نزد. 6
  .شده است يمحسوب م

  .آمد يم شمار بهساساني از جمله شهرهاي مهم  ةنام بخشي از فارس است و در دور شاپوريب. 7
 حـك  آن بـر  كامـل  صورت به »گرد داراب« شهر نام كه يگل مهر مورد در تر شيب اطالعات يبرا. 8

  .Gignoux and Gyselen, 1987: 40 به شود رجوع است شده
  .ضرب شده بود كميخسرو  يپادشاه 21ها در سال  سكه نياز ا يكي. 9

  .است) Mordtmann(و موردتمن ) Sellwood(از سل وود  يامروز شابوريب يبه جا شاپوريب ئتقرا. 10
 جـه ينت نيبه ا ندليو ش ييايصاحب نظر از جمله تورج در ديبا اسات شنهاديپ نيبه هنگام طرح ا. 11

  .نامند يخانه ناشناس م عنوان ضراب اخانه را ب ضراب نيا زيها ن كه آن ميديرس
 ةاز دور يهـاي وسـيع   بقايـاي محوطـه   ،شناسـان  هاي چندين سال اخير باستان فعاليت ةدر نتيج. 12

هاي سعدآباد، محمدآباد و زيراوه شناسايي شده است  ساساني و آغاز اسالم در برازجان در مكان
يا توج اسـالمي را از ايـن محـدوده بـه حسـاب آورد      توان محل امروزي توزگ ساساني  كه مي

 ).97، 93 :1375 ،ياقتدار(
ـ ا. باشـد  »گـرازدان « ةواژ ةافتي شكل رييتغ صورت تواند يبرازجان م واژة. 13  از مركـب  را واژه ني

 داده »جان« به را شيجا »دان« مرور به كه اند دانسته »دان« پسوند و) يوحش وانيح همان( »گراز«
 و ييكـو ين ،ييبـا يز ،يبرازنـدگ « يبرازجان را با فتح بـاء بـه معنـ    يگروه گر،يد يسو از. است

ـ ا بـه  بوده شهر اديبن يبرا يخوب و عيوس دشت جا آن چون نديگو و اند دانسته »يآراستگ  نـام  ني
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 »درخـت  فضاي وسيع بي«سالخوردگان شهر معتقدند كه براز به معناي  ماا. است دهيگرد موسوم
  ).141:1375 مقدم، يتوكل( است

14 .Warāzān )در باال اشاره  كه ،يخيو با توجه به تحول تار »پسر وراز« يتواند به معنا يم) ورازان
  .باشد »براز به منسوب« يبه معنا اي »پسر براز«شد، 

 ōy bay wahrām šāhān šāh yazdgirdān mihr-narseh ī wuzurg-framādār pad يمـتن پهلـو  . 15

.bandagīh ō ātaxš ī ardwahišt ud ātaxš ī abzōn-ardaxšīr dād  
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