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 چکیده
 ارتباطات بوشهر و ریشهر لیان، چون یبندرهای از طریق تاریخی مختلف های دوره در بوشهر جزیرة شبه

 های سده فاصلة در رسد می نظر بهاما  ؛است کرده تسهیل فارس خلیج شمالی ساحل میانة در را دریایی

. است شده منتقل شیف دماغة در واقع خورشیف نام به تازه بندری به نقش اینق .ه هشتم تا ق.ه ششم

 که دهد می نشان بررسی این. است پرداخته بندر این زوال و کارکردها پیدایش، بررسی به حاضر پژوهش

 و کازرون شیراز، با پیوند در آن یاییجغراف مناسب موقعیت نتیجة در ق.ه ششم سدة در خورشیف بندر

 ارتباط برقراری در شهر این ق،.ه هشتم سدة اوایل و ق.ه هفتم سدة در سپس. شد ایجاد فارس خلیج

. کرد ایفا مهمی نقش مرشدی طریقت گسترش و کیش جزیرة از دفاع عراق، جنوب و فارس میان

 به فارس خلیج دریایی قدرت مرکزیت اییج جابه و کشور جنوبی نواحی در ناامنی واسطة به سرانجام

 یادآوری را شیف دماغة جغرافیایی اهمیت مزبور های یافته. شد زوال دچار خورشیف ،(جرون) نو هرموز

 در بوشهر جزیرة شبه وحوش حول در دریایی های فعالیت پیرامون موجود دانش خأل از بخشی و کرده

 .کند می برطرف را ایران میانة های سده
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 مقدمه

 نامداریجزیرة بوشهر محل پیدایش و افول شهرهای  ، شبهفارس خلیجدر ساحل شمالی 

دریانوردی میان رأس و دهانة  این شهرها .و بوشهر بوده است همچون لیان، ریشهر

در آمد و تجارت میان راه دریایی و نواحی داخلی ایران را  و رفتو همچنین  فارس خلیج

این بخش  در های بندری تاریخ فعالیتدر این میان اند.  تسهیل کردههای مختلف،  دوره

ا بر ه ط پرتقالیتسلمیان زوال بندر ریشهر در اوایل دورة اسالمی تا دورة  در حلاز سا

اما بازبینی  ؛ای از سکوت قرار داشته است ر هالهد تاکنون قلعة ریشهر در عصر صفوی

مبنی بر وجود بندری پررونق  یهای نشانهق .هو هشتم  ق.ههای هفتم  منابع تاریخی سده

 .گذارد اختیار میجزیرة بوشهر در  در دماغة شیف، در مجاورت شبه

 غرب کیلومتری وپنج پنجاه و بوشهر شهر شرق شمال کیلومتری ده در ،شیف دماغة     

از  این نقطه. بوشهر مشرف است جزیرة شبه بر واقع شده و ، در خاک اصلیزجانبرا

 و حله رود مصب فاصل حد در ساحلی خط انحنای که از کوچکی خلیج یا خور طریق

 رود می گمان .)نک: شکل الف(متصل است  فارس خلیجآمده، به  پدید بوشهر جزیرة شبه

 خورشیف، یف،خورالس سیف، های لشک به نامش که است بندری جایگاهدماغة شیف 

 رسولی،) است آمده ق.ه هشتم تا ششم های سده منابع در خوراشی و خورشید شیف،

 در را تداوم ای گونه «شیف» امروزی روستای و جزیره در نامجای این بقای. (88-39: 1995

 خورشیف شد، ذکر که مختلفی های نام میان ازهمچنین  ؛دهد می نشان بندر این حیات

 زمانی (1995: 1982/2فسایی، ) فسایی حسن میرزا تعبیر بهشیف . سازد ح میمرج را شیف و

ای بر تاریخ  دورة اعتبار ممکن است پرتو تازه آنشناخت  ؛است بوده «معتبری بندر»

 .  بیافکند فارس خلیجشمال بخش میانی 

دنبال پاسخ  به خورشیف بندر تحوالت از گزارشی تاریخی ارائةضمن  حاضر پژوهش     

 بود؟ چه بندر این کارکردی و اهمیت زوالو  پیدایش عوامل و علل ؛است  پرسش اینبه 

 شواهد و تاریخی و جغرافیایی های گزارش در موجود کندةپرا اطالعات به این منظور

 های گزارش از عمدتاً مزبور اطالعات. شوند می تحلیل و ترکیب استخراج، شناختی باستان

 ،(1984) کاشانی ،(1998) افوص ،(1939) حموی یاقوت ،(1985) بلخی ابن ،(1939) اصطخری

 (1999) توفیقیان حسین و  (1999) 1مدانلد ویتک های کاوشو  ؛(1958) عثمان بن محمود

 .آید می دست به

                                                           
1. Donald Whitecomb 
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 گای و (1982) 1شوارتس پاول. است پیشینه فاقد تقریباً شیف تاریخ در پژوهش     

 جمله از ایران جنوب تاریخی جغرافیای از ارزشمندی ای زمینه شناخت (1933) 2لسترنج

 شوارتس. اند گرفته نادیده تقریباً را خورشیف اام  کرده ارائه فارس خلیج بندرهای

 از غیر خورشیف دربارة کرده، بررسی را فارس تاریخی جغرافیای که (93: 1982شوارتس،)

 از وی که است این محتمل تعل. تاس نگفته چیزی مکانش دربارة نتیجه بی زنی گمانه

 افوص تاریخ و مستوفی حمداهلل القلوب هةنز بلخی، ابن فارسنامة مانند فارسی ممه متون

: 1933 لسترنج،) لسترنج. است نداشته آگاهی هم امروزی شیف از احتماالً و نکرده استفاده

 های استنباط توج و شیراز میان های منزلگاه موقعیتبارة در نیز (6 شمارة نقشة ،281-282

 ابن که را شیف و توج میان مسیر و نبردهنام  خورشیف از اام   کرده مطرح ای گرانه روشن

 خیراندیش سولعبدالر. است نگنجانده فارس های راه نقشة در ،بود کرده گزارش بلخی

 برای وی اندیشة و سلغری سلجوقشاه شورشدر خالل بررسی  (99-124: 1983خیراندیش، )

 مستقر اتابکان جانب از ای شحنه خورشیف در که است داده نشان فارس خلیج از عبور

 و کرده یابی ریشه را «شیف» و «سیف» هایجاینام (39-88: 1995رسولی، ) رسولی علی. بود

 مکان یک به «خوراشی و خورشید خورشیف، خورالسّیف،» های نام که است داده نشان

9کاوتس رالف پژوهش به باید اینها از یرغ .دارند اشاره شیف دماغة در واحد
: 1992کاوتس، ) 

 یا مرشدیه طریقت پیوندولی  ؛نکرده ای اشاره شیف به چند هر که کرد اشاره (83-35

 کرده بررسی ،بطوطه ابن های گزارش به استناد با عمدتاً بازرگانان را، و تجار با کازرونیه

 در کازرون خانقاه مرکزیت و رتتجا از مرشدیان پشتیبانی وی کلیدی یافتة. است

 .است فارس خلیج و هند اقیانوس دریانوردان نذوراتدریافت 

 

جزیرۀ بوشهر  دهندۀ  شبه : ارتباطق.ه های سوم تا پنجم در سده دماغة شیف .1

 با خاک اصلی

به چهار قلمرو به  فارس خلیجهای اولیة اسالمی، بخش اعظم ساحل شمالی  در سده

 شیف دماغة ، سیف عماره، سیف زهیر و سیف مظفر تقسیم شده بود.صفار های سیف  نام

 نزدیک) نجیرَم فاصل حد های سرزمینر سیف مظفبود.  «رمظف سیفِ» بخشی از یا سیف

شد. نام  جزیرة بوشهر را شامل می از جمله دماغة شیف و شبه  گناوه، تا( ماند رود دهانة

                                                           
1. Paul Schwartz 

2. Guy Le Strange 

3. Ralph Kaus  
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 که اشاره داشت االصل عمانی ازدی مهاجران از زهیر ابی بن جعفر پسر رمظف بهآن 

 حوقل، ابن ؛599 -152 -94-191 -42: 1939 اصطخری،) بود شیدلرا هارون معاصر جعفر پدرش

 در باید منطقه این بر رمظف فرمانروایی بنابراین ؛(39-88: 1995 رسولی، ؛42-99 -96 -3: 1945

 .باشد شده برقرار ق.ه سوم سدة اوایل تا ق.ه دوم سدة اواخر

 ،«سیف» یا ساحلی ناحیةیکی گرفت؛  دو ناحیة جغرافیایی را در بر می رمظف قلمرو      

که شامل  (95: 1939 اصطخری،) «دستقان» یعنی ساحلی نوار پشت ناحیة یدیگر

نام  صفاره یا صقاره بود. شهر مرکزی قلمرو مظفر دشتستان، تنگستان و دشتی امروزی

با توجه به موقعیت  (.93: 1945 حوقل، ابن ؛95: 1939 ،اصطخری) بودواقع  دستقاندر داشت و 

: 1945 حوقل، ابن) دهد می نشان حوقل ابن نقشةگونه که  دستقان، مکان این شهر، همان

 همان یعنی برازجان غرب ،گزینة محتمل. باشد ساحل از دور جایی در باید (99-92

 مجاورت در یکی ن؛آ در اسالمی شهر دو بقایای کم دست که است قدیم توج ناحیة

 مجاورت در آن جنوب کیلومتریبیست  تقریباً فاصلة در دیگری و زیراه روستای

 . شود می ، دیدهدرودگاه روستای

 گزارش در شیف دماغة وحوش حول در  اییگاه سکونت وجود از خبرها نخستین     

 سیف را آن که هست موضعی دریا کنارة بر: »شود می دیده (42: 1939) اصطخری

 از های خانه و ها مزرعه و ها دیه آنجا در و است نجیرم و جنابه میانة آن و گویند می

 و یزرع لم غالباً شیف دماغة مجاور های زمین امروزه .«است بسیار ساخته دور یکدیگر

 داشت امتداد شیف تا دالکی رود از که کانالی بقایای مالحظةبا  اام ؛است حاصل بی

(Whitcomb, 1987: 311-336)، به را منطقهاین از باروری  اصطخری گزارش توان می 

 سکونتگاه آب تأمین را کانال اصلی کارکرد مویتک. داد تعمیم هم امروزی بایر بخش

 ساسانی دورة بعد از پایانیا اندکی  پایانتا  بوشهر جزیرة شبه جنوب های زمین  و ریشهر

 کانال که دهد می نشان اصطخری توصیفات اام ،(Whitcomb, 1987: 311-336) داند می

 . باشد کرده  بارور را مجاور های زمین دیرزمانی تا بلکه نرفته میان از باره یک به شاید

 کشد و می تصویر به را کشاورزی و روستایی ای ناحیه (42: 1939) گزارش اصطخری     

 در بندری یا شهر به ای اشارهنیز  ق.ه چهارم و ق.ه سوم های سده های گزارشسایر  در

 در یة اسالمیاول های سده به مربوط یشواهدوجود  حال این. با است نشده شیف دماغة

تلقی  .استاین نقطه  در انسانی فعالیت نشانة ،(55-6: 1999 توفیقیان،) تر قدیمی آثار کنار
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 جزیرة شبههای  گاه نقطة ارتباطی میان ناحیة دستقان و سکونت عنوان به شیف دماغة

 کمک کند. تناقضبه حل این  تواند یم بوشهر

که با  زمینی راه از هاصلی، امروز سرزمین و بوشهر جزیرة شبه میان مرور و عبور     

 های سده دراما  ؛شود می انجام سهولت بهاحداث شده،  «مسیله» های باتالقخاکریزی در 

 هجدهم های سده درله مسی راه  گزارش. گرفت می صورت سختی بهاین ارتباط  تر قدیمی

 است، کرده خالصه را آن (28: 1938) 1رای استفن گرمون که چنان میالدی، نوزدهم و

 اغلب باتالقی و باریک راه این: »دهد دست به نیز تر پیش های سده از تصویری تواند می

 قطع کالً را اصلی سرزمین با جزیره شبه ارتباط نتیجه در و گردید می دریا آب از پوشیده

 : است دادهاز مسیله  مشابهی گزارش م 1869 سال در نیز انگلیسی مأموری. «کرد می
 مواقع و زمستان فصل در. دارد قرار مایل پنج تقریبی پهنای به باتالقی زاری شوره چغادک و بوشهر بین

 نیز سال فصول ترین خشک در حتی و است مرور و عبور غیرقابل زار شوره این از زیادی های قسمت بارندگی

: 1982 پلی،) رفت خواهد فرو گل در زانو تا مرکوبش دهد، دست از راه این در را ها قافله مسیر مسافر چنانچه

129 .) 

که وجود راهی  باستان و میانه های متعلق به سده گزارش یا شاهدی در این حال     

را این فرض  توان می این بنابر تأیید کند، در دست نیست.از طریق مسیله  را زمینی

 ارتباط اصلی سرزمین با آبی راه از بیشتر بوشهر جزیرة شبه ها آن زمان درمطرح کرد که 

 .است داشته

 میان ارتباط برای مناسبی نقطة جزیره شبه جنوبی گوشة مجاورت در کهدرحالی     

 ایفای برای الزم های ویژگی واجد شیف دماغة نداشت، وجود اصلی خاک و جزیره شبه

 بوشهر جزیرة شبه به اصلی خاک نقطة ترین نزدیک شیف .(الف شکل: نک) دبو نقشی چنین

 است شده یافت آن در انسانی فعالیت و سکونت آثار مختلفی های دوره از که است

 به ساحلی نقطة ترین نزدیک؛ همچنین (Whitcomb, 1987: 311-336 ؛55-6: 1999 توفیقیان،)

 آمده پدید آن در برازجان و صقاره و وجت و تموکن شهرهای که است حاصلخیزی ناحیة

د این نقطه در اواخر دورة نده هایی در دست است که نشان می گزارشبنابر این . است

 سعادت، ؛45 ،44 ،99: 1933 کاکس،) است بوده داخلی نواحی و بوشهر میان گذرگاهقاجار 

 نیز وجود دارد.تر  های پیش بنابراین امکان چنین کارکردی در دوره ؛(211 ،152: 1992

 

                                                           
1. Gremon Stephen Ray 
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 (Whitecom, 1987: 313)شیف و کانال انگالی جزیرة بوشهر،  شبهشکل الف. 

 

 نقطة عنوان به است بهتر اسالمی نخستین های سده در را شیفدماغة  ترتیب بدین     

 که کرد قلمداد بوشهر جزیرة شبه در واقع هایگاه سکونت به اصلی خاک ارتباط و الاتص

 جزیرة شبه در ساکن اجتماعات برای آب شاید و بار و خوار انتقال آن اصلی کارکرد

 بهالقاعده باید  علی بعدی های دوره در نقطه این کارکرد در بالقوه لتحو. بود بوشهر

 مسیرهای چه و داخلی نواحی چه بوشهر، ةجزیرشبه از خارج دنیای با ارتباط برقراری

 .باشد مربوط دریایی،
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  : زمینة جغرافیاییشیفپیدایش بندر خور .8

گسترة نوار ساحلی فارس گفته  به« سیف»، نام ق.هکم تا اواسط سدة چهارم  دست

 )واقع در سیف مظفر( از توجبه  شیرازمحور حال  در اینو  (42: 1939 اصطخری،) شد می

سدة ششم  دراما  ؛(116-113: 1939 اصطخری،)شد  متصل می فارس خلیجبه  طریق گناوه

زیرا در این  ؛رخ داداین مسیر ارتباطی داللت نام سیف و نقطة انتهایی در  تغییری ق.ه

و همچنین  عنوان گسترة ساحلی بلکه به عنوان یک سکونتگاه خاص بهنه  سیف اززمان 

 : شود می برده نام فارس خلیج ساحل به شیراز راه الیه منتهی در منزل آخرین به عنوان
 شش ستَّجان رودبال دوم منزل فرسنگ، هفت ماصَرم لاو منزل رسنگ؛ف نه و سی سیف اعمال تا شیراز از

 شش الذیوان رَم پنجم منزل فرسنگ، چهار غُندَجان چهارم منزل فرسنگ، سه جَرِه سوم منزل فرسنگ،

 (. 169: 1985 بلخی، ابن) فرسنگ هفت سیف هشتم منزل فرسنگ، شش توج هفتم منزل فرسنگ،

 توان می را توج فرسنگی هفت در «سیف» نام به صمشخ سکونتگاهی به تصریح     

 و بلخی ابن هرچند. آورد حساب به شیف دماغة در شهر یک ایجاد آغاز از روشنی نشانة

بعدتر ا ام  ،هستند ساکت تازه آبادی این کارکرد دربارة ق.ه ششم سدة نویسندگان سایر

بندری در  ک شهربه عنوان ی آنبه صراحت از  حموی یاقوت ق.ه هفتم سدةدر آغاز 

؛ 422: 1939/2حموی، ) کند. ها یاد می کشتی وآمد رفتو محل  فاصل سیراف و بصرهحد

 حدود تا شیف هفتم سدة آغاز تا که است معنی این به خبرها این (36: 1943حموی، 

 .بود گرفته دریایی راه و شیراز بین ارتباط برقراری در را گناوه جای زیادی

 به خود اولیة از کارکردفراتر دماغة شیف ق .ه ل سدة ششمدر طوبدین ترتیب      

 دریایی تجارت و ارتباطات در مهم نقش دو آغازگر، بوشهر  جزیرة شبه ورودی راه عنوان

 رأس و هرموز تنگة میان که هایی کشتی راه سر بر بندری عنوان به نخست: شد

 شیراز، محور نواحی برای یبارانداز و بندرگاه عنوان به دوم کردند؛ می سفر فارس خلیج

گرفت که در  شیف در حالی این نقش تازه را به عهده می .مطرح بود  توج و کازرون

اتابکان  تحت تابعیت ق.ه هفتم سدة سوم دهة که از هم سمت جنوب جزیرة کیش

 رونق داشت.  فارس،

موقعیت جغرافیایی آن توان به  میدر گام نخست شیف را  نقشت این تحول در عل

 قرارنخست  داشت.جهت اهمیت  سهموقعیت جغرافیایی دماغة شیف از  .سبت دادن

 ممکن از راه زمینی را شیراز تر با و آسان مستقیم ارتباط  اصلی، خاک در آن گرفتن

 دسترسی، قابل بیشتر فارس فرمانروایان برای راآن  شیف دماغة همچنین کرد؛ می
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 چنین از خارک و کیش همچون جزایری و بوشهر جزیرة شبه. کرد می دفاع و نظارت

 .نبودند موقعیتی برخوردار

کم شیراز تا شیف در مقایسه با سایر بنادر و جزایر این  نسبتاًدومین نکته فاصلة      

و تا کیش  (169: 1985 بلخی، )ابن بود ،فرسنگ 52تا گناوه  ؛ و فرسنگ 99 شیف تافاصله 

 که گذارد نمی باقی تردیدی  ها مسافت ایسةمق .(185-6: 1962 مستوفی،)فرسنگ بود  95

استفاده از  بودند به سوی بصره، مخصوصاًدریایی،  سفر عازم شیراز از که مسافرانی برای

 .داشت بیشتری سهولت ، نسبت به کیش،بندرگاه شیف

 ؛ بدین ترتیب شیف بود فارس خلیج رأس و مدخل از بودن دورشیف  سومامتیاز      

 شد. محسوب می دوردستی بندر بصره حکمرانان و کرمان فرمانروایان هرموز، ملوک برای

چهار  کم دست کیش: باشد روشنگر تواند می کیش با شیف مقایسه موضوع نیز این در

بار  م،پنج اواسط سدة در قیصر بنی بار نخست به دست شد؛ خارج اتابکان دست از بار

 و ق.ه 628 تا ق.ه 624 هایلسا در هرموز پادشاه ابانصر ینالد سیفدوم به دست 

و سرانجام  گرفت قرار حمله مورد ق.ه 631 سال در ،قلهاتی محمودتوسط سومین بار 

. بود امان در ضاتیتعر چنین از تقریباً شیف اما ؛هجری به دست ملوک افتاد 324در 

 به را نامد( که وصاف می گونه آن« )خورشیف»یا  شیف رفته هم روی مزبور عوامل

 کرد تبدیل فارس خلیجاتابکان در  ارتباطاتو  اجرای سیاست دریایی برای امن ای نقطه

 .(مقاله بعدی های بخش: نک)

 

 دریاییتجارت مشارکت در کارکرد اقتصادی:  .9

 در دوم ،فارس خلیج به شیراز زمینی مسیر در یکی ؛مسیر دو در زمان هم خورشیف بندر

 مسافران به مربوط شواهداخبار و . کردمی نقش ایفای بصره و سیراف میان دریایی مسیر

 .کند می کمک موضوع این شدن روشن به گذشتند خورشیف از که کاالهایی و

 مکرری سفرهای از ق.ه هشتم سدة اوایل و ق.ه هفتم سدة رویدادهای جریان در     

 ق.ه 628 سال در. است شده انجام  بصره و شیف کازرون، شیراز، میان که شویم می آگاه

 آنجا از انداختند؛ لنگر شیف در بصره و بغداد از بازگشت راه در کیش ناخدایان از جمعی

این مسیر سفر  بهبا توجه . (133: 1998 وصاف،) برگشتند به شیف و سپس رفتند شیراز به

با توجه به گذرش از ، ق.ه 629 در حدود سالتوان حدس زد که سعدی نیز  ناخداها می

 رفته عراق به شیف راه ازکمارج،  دشت ورودی در (355: 1962 سعدی،) «ترکان تنگ»
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 به شیراز از فارس خلیج از عبور برای سلجوقشاه ق.ه 661 سال در بعد دهه سه. است

 بصره به راه همین ازنیز  سلجوقشاه سپاه سردار بَک، اُغُل و (183: 1998 ،وصاف) رفت شیف

 با هایی کشتی وآمد رفت از نیز هایی ارشگز. (189: 1998 وصاف،) گریخت مصر به آنجا از و

. (349 -496-493: 1958 عثمان، بن محمود)است در دست  شیف و بصره میان مسافر انبوه

 دهند.  نشان می رامحوریت بندر خورشیف در مسیر ارتباطی شیراز به بصره شواهد فوق 

، ها برای کشتی آذوقهتأمین  به دهند، تا آنجا که شواهد نشان می شیف در تجارت     

رسد  به نظر می. شد می مربوط چینی ظروف و و واردات خرما مروارید صدور منسوجات و

میان مدخل که شیف به عنوان یک بندر با فروش آذوقه به دریانوردانی حیات خور

 خورشیفاز  کوتاه توصیفییاقوت حموی در و بصره آغاز شده است.  فارس خلیج

 سویق فیها مدینه هی و البصره  الی سیراف دون موضع هو و: »نویسد می یف()خورالسّ

 است شهری و بصره سوی به سیراف از تر پایین است جایی) البحر  مسافر منه یتزوّد

 .(422: 1939/2 )حموی،(« کنند می فراهم آن از آذوقه دریانوردان که کوچک بازاری دارای

از  ؛کرده آشکار را دریانوردان برای خواروبار تأمین در شیف کارکرد یاقوت گزارش     

بدین ترتیب  و افکند می کرانه پس کشاورزی نواحی با آن ارتباطات بر نیز پرتوی این راه

همچنین اشارة  .دهد می نشان را شیفبندر  و توج حاصلخیز ناحیة مابین مسیر اهمیت

 شیف بازار و لنگرگاه اهمیت معنای به بصره، و سیراف فاصلحد در شیف به موقعیت وی

 . است فارس خلیج رأس و هرمز تنگة میان دریایی سفرهای برای

میان فارس  تری هدر ناحیة گسترد وظیفة انتقال کاال تدریج بهشیف در این نقش تازه      

و  غندجان کازرون، ای کرانه پس نواحی مرغوب منسوجات بر عهده گرفت. را و راه دریایی

 ، پرده شادروان، یا لمجل های خیمه کتانی، های جامه جمله از ؛توج و بارین دشت

 مستوفی، ؛149-142: 1985 بلخی، ابن ؛144-5: 1939 اصطخری،) کفش و ای پنبه های جامه ابریشم،

. باشد شده صادر شیف و گناوه همچون یبندرهای طریق از بایست می ،(123-128 :1962

سدة هشتم موجود است. اوایل العاتی در منابع چنین از تجارت مروارید در شیف اطهم

 طیبی عزالدین ملک که دریافت توان می خبر این از را مروارید تجارت در شیف اهمیت

 مرد هزار بیست ق،.ه 316 سال در خورشیف در صید از حاصل ثروت با کیش فرمانروای

 . (161: 1984 کاشانی،) آورد گرد جرون به حمله برای جنگی

 هشتم سدة اوایل از گزارشی. بود شیف واردات ملهج ازو ظروف چینی  بصره خرمای     

 از کازرونی تاجری به متعلق خرما بار هزار بیست با دهد که یک کشتی نشان می ق.ه
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 محمولة این کشتی نهایی مقصد. (496: 1958 عثمان، بن محمود) رسید شیف به بصره

معروف به  از سوی دیگر وفور قطعات ظروف چینی توانست کازرون و شیراز باشد. می

 گرفتن قرار نشانة (ب شکل ؛ همچنین نک:122 ،56: 1999، توفیقیان) طة شیفدر محو 1سالدن

در عصر  هند اقیانوس حوزة و چین بنادر باایران  دریایی تجارت مسیر دراین بندر 

 . است ایلخانان
 

 
 (1) شیفهای پراکنده بر سطح محوطة  هایی از سفال نمونه. ب شکل

 

 فارس حکومت دریایی عملیات ۀپایگا: امینظ کارکرد. 8

 برای آن نظامی اهمیت بر پرتویی ق.ه هفتم سدة در رویداد چهار با خورشیف پیوند

 کیش طیبی ملوک و ایلخانان حکومت نمایندگان اتابکان، از اعم فارس فرمانروایان

 . اندازد می

 مربوط کیش جزیرة سر بر هرموز ملوک و فارس اتابکان مناسبات به نخست رویداد     

 توافقی دنبال به هرمز فرمانروای ابانصر الدین سیف ق.ه 626 سال اآلخر جمادی در. است

 واگذاری از اما ؛داد پایان قیصر بنیشاهان  فرمانروایی به و گرفت را کیش ابوبکر، اتابک با

                                                           
1. Celadon 
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 به واکنش در. کرد خودداری ،بودده ش توافقبر سر آن  که اتابک به «کیش دانگ چهار»

 و لشکر تجهیز به و بست ها هرموزی روی به را ساحلی بندرهای اتابک عهدشکنی، این

 کیش ناخدایان از گروهی بعد سال یک.  فرمان داد ها کشتی ملزومات و تدارکات تهیة

 و کشتی به فارس اتابک نیاز به توجه با گشتند، می باز بغداد به تجارتی سفر از که

 آنها. بپیوندند او به خود امتیازات و مرتبه و مقام ارتقای ایبر گرفتند تصمیم ران کشتی

. (133: 1998 وصاف،) رفتند شیراز به کاالیی و نقدی با هدایایی و انداخته لنگر خورشیف در

از عملیات . گرفت نیک فال بهدریایی  عملیات آغاز برای را رویداد این ابوبکر اتابک

کردند.  راهنماییگان فارس را در حمله به کیش ناو ی مزبورناخداهاآغاز شد و  خورشیف

 لر محمود الدین صالح فرماندهی تحتو  ها شول و لرها کردها، از بمرککه  فارس لشکر

باز پس  ق.ه 628 سال محرم چهارم شنبه سه روز در دریایی نبردی طی را کیش بود؛

. ابک فارس درآمداتف قطیف نیز به تصر و به دنبال آن بحرین (.138: 1998 وصاف،) گرفت

 فرمانروای خراجگزاری حکومت فارس و مالی پشتوانة تقویتاز دستاوردهای این پیروزی 

 اتخاذ با ابوبکر اتابک را دستاوردها این اهمیت هندوستان بود. غرب شمال در کنبایه

: 1998 وصاف،) داد نشان کیش به «دولتخانه» عنوان دادن و «البحر  و البر  سلطان» لقب

 است ممکن و بود خورشیف بندر فتوحاتی چنین برای نظامی اصلی پایگاه. (139-138

مربوط همین زمان  به ؛ نک: صفحة بعد(186-183: 1998 )وصاف،استقرار مقام شحنة خورشیف 

 . باشد

 را فارس حکومت دریایی عملیات ةپایگا عنوان به خورشیف جایگاه گزارش این     

با جغرافیای انسانی  ثانیاً، شیفخورجغرافیایی  موقعیتبا  اوالً این کارکرد. کند می روشن

 ارتباط ،خورشیف در خاک اصلی جغرافیایی . موقعیتارتباط داشت محور شیراز به شیف

 .کرد می از آن را تسهیل حفاظت و نظارت را ممکن ساخته و شیراز باآن  واسطه بال

 که بود ها شول و لرها دها،کر سکونت محل شیفخور و شیراز حدفاصل نواحی، عالوه به

 شیفخور به منتهی مسیر کردند. در نتیجه می تأمین را فارس سپاه نفرات اصلی بخش

. کرد می تسهیل در آن بندر را نیروها بسیج امکان هم و بود برخوردار کافی امنیتاز  هم

 کاناتاب برای دفاع قابل و مستحکم پایگاهی و بندر عنوان به خورشیف مقام ترتیب بدین

 بندر از استفاده مدیون فارس خلیج بر ابوبکر اتابک سلطة واقع در. شود می روشن

 . بود خورشیف
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 مربوط دارد، می بر پرده هفتم سدة در خورشیف نظامی نقش از که رویدادی دومین     

 مغول، سپاه حملة دنبال به وی. است ق.ه 661 سال در سلغری سلجوقشاه شورش به

 به شد می تشکیل لرها و ها شول از آن عمدة بخش که سپاهی با ؛گرفت بر را خزانه

 وی جای به را خود خاص خادمان از یکی و کشت را شهر آن شحنة گریخت؛ خورشیف

 این از سلجوقشاه مقصود است، کرده گزارش را ها رویداد این که وصاف باور به. گذاشت

 آب روی بر جهازات به آید عاجز مقاومت از اگر: »بود فارس خلیج راه از فرار تدارک کار

 تأیید بر عالوه رویداد این. (186-183: 1998 وصاف،).« اندازد طرفی به را خود و کند عبره

 واسطة به اتابکان نظامی نیروی کنندة تأمین عنوان به خورشیف به شیراز محور موقعیت

 جه به اینوت است. بوده نشین شحنه خورشیف که دهد می نشان لرها، و ها  شول سکونت

 مأمور ترین بلندپایه ایلخانان عصر در( داروغه و باسقاق: مغولی به)  شحنه که واقعیت

 ،(38-41: 1999 دیگران، و پرگاری) بود امنیت حفظ و اداری مسائل به رسیدگی برای دولتی

 . دهد می نشان را اتابکان برای خورشیف بندر حیاتی ارزش

 در. شد ای تازه دریایی عملیات پایگاه خورشیف ،اهسلجوقش شورش از بعد سال نه     

 مقابل،در . کرد تصرف را کیش امیر هرموز، ،قلهاتی محمودالدین  رکن ق.ه 631 سال

 جزایر دیگر و خورشیف و بحرین به ایلچیانی شتاب به ار مغولی فارس،فرماند سوغونجاق،

 بهار در. شوند مستقر ورشیفخ در جزایر و بنادر همة از ها کشتی که داد فرمان و فرستاد

 رغم از به از خورشیف به حرکت درآمد و فارسیان و ها مغول از مرکّب لشکری سال همان

 وصاف،) گرفت پس باز را کیش سخت جنگی از بعد توفان، در کشتی چنددادن   دست

 همچون ق.ه هفتم سدة اواخر در خورشیف که دهد می نشان این رویداد. (196-195: 1998

 در خود منافع بر نظارت برای فارس حکومت اصلی پایگاه همچنان آن، از پیش سده نیم

  .بود فارس خلیج

 در زیرا ؛داشت تداوم ق.ه هشتم سدة اوایل تا خورشیف نظامی اهمیت رسد می نظر به

 مرد هزار بیست برای حمله به هرموز ،کیش فرمانروایعزالدین طیبی، ق .ه 316 سال

 مزبور رویدادهای (. 161: 1984 کاشانی،)کمانان در خورشیف گردآورد تر و ها شول از جنگی

 سدة طول در فارس حکومت دریایی عملیات مرکز عنوان به شیف کارکرد دهندة نشان

 کماکان نیز آن اقتصادی کارکرد که حال همان در است؛ ق.ه هشتم سدة اوایل و هفتم

 .است داشته ادامه
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 رش طریقت مرشدی. کارکرد فرهنگی: کمک به گست8

 با آن ارتباط هشتم تا هفتم های سده در شیف حیات مورد در دیگری گیر چشم پدیدة

 این طریقت به پیدایش. است کازرون در  آن مرکزی خانقاه و مرشدی طریقت

باز  (ق.ه 952-426) مرشد شیخ به معروف کازرونی، ابراهیم ابواسحاق های فعالیت

گسترش یافت و حتی جنوب ایران نفوذ آن در  هشتم و هفتم های سده دراما  گردد، می

 در مرشدی های زاویه فعالیت از بطوطه ابن. رسید چینجنوب  و هند ساحلی شهرهایبه 

 یا ها کازرونی آنجاها در و داده خبر چین شرقی ساحل و( ماالبار) هند غربی ساحل

 )رباط( زاویه سرپرست و والی التّجار، ملک عنوان به که است دیده را متنفّذی مرشدیان

 خود سالمتی برای دریانوردان که کالنی نیازهای و نذر از همچنین. کردند می خدمت

 خبر دادند، می تحویل کازرون خانقاه فرستادگان به و کرده ابواسحاق شیخ روان نثار

  .(215 ،212 ،89: 1936/2 ؛26: 1936/1 ،بطوطه ابن) دهد می

 های نسخه جمله از دیگری شواهد وسیلة به که بطوطه بنا مشاهدات به استناد با     

 اسپنسر جی ،1اوبن ژان همچون پژوهشگرانی ،شود می تأیید هم چینی خطّی

و بر  مطرح را تجارت در مرشدی های رباط نقش مسئله کاوتس رالف و 2هام تریمنگ

 پیوند بطوطه نابمشاهدات . (35-83: 1992 نک: کاوتس،) اند کردهتأکید  دو اینپیوند میان 

طریقت مرشدی در کازرون،  مرکزی خانقاه میاندهد که  را نشان می ای گانه چهار

 چنین در وجود داشت. و راه دریایی بازرگانان ،در سواحل چین و هند مرشدی های زاویه

 ترین ، به عنوان نزدیکخورشیف بندر با مرشدیان پیوند از توان می که است ای زمینه

 .  گفت سخن کازرون، به فارس خلیج بندر

 اشاره رباط 212 به ق،.ه هشتم سدة اوایل در شده تألیف المرشدیه، فردوس متن در     

برای  کازرون ناحیة در مخصوصاً مختلف، های ده و شهرها درمرشدیان  که شود می

-992 -925 -163 -61: 1958 عثمان، بن محمود) ساخته بودند مسافران و نوایان بی از پذیرایی

، غندجان جره در شیف، و کازرون فاصل حدّ در مرشدی های رباط از تعدادی .(421 -969

 دشتستان زیارت روستای و (994 -999: 1958 عثمان، بن محمود) بارین دشت و

 در الدین قطب شاهمعروف به  بقعةرود  قرار داشتند. گمان می (99-124: 1983خیراندیش،)

 از ها رباط این باشد. ها رباط این جملة ازهم  الکی،، میان زیارت و ددرودگاه  آبادی

 . کنند می حکایت شیف و توج به کازرون مسیر در ها مرشدی حضور و فعالیت
                                                           

1. Jean Aubin 

2. J. Spencer Trimingham 
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 متن در حکایت دو خالل از کازرون خانقاه و مرشدی طریقتخورشیف با  پیوند    

 نام هب کازرونی تاجری ماجرای نخست حکایت. شود می روشن بیشتر المرشدیه فردوس

 از مسافران از «بسیار جماعتی» و خرما بار هزار دو با او کشتی که است نصراهلل حاجی

 توسط خبر و شکست کشتی سکان راه میان در اینکه از پس. بود شیف عازم بصره

 خود سرمایة و کشتی نجات برای نصراهلل حاجی رسید، بصره به دیگری کشتی مسافران

 که دانست چون پیر آن. خواست همت وی از و رفت آبادان در صوفی پیری محضر به

 دارد العزیز روحه اهلل قدس مرشد شیخ چون بزرگی که هر: »گفت است کازرون اهل تاجر

 بصره به دیگری کشتی بعد هفته یک. «بخواهد دیگری از همت که باشد آن حاجت چه

 شیف به متسال به» که پیام این با آورد را نصراهلل حاجی کارگزاران نامة و رسید

 کرد حکایت بازرگان برای ناخدا شیف، از نصراهلل حاجی کشتی بازگشت از بعد. «رسیدند

 مرشد شیخ برکات از شیف به تا بیامد سریک کشتی» سرگردانی مقداری از بعد که

 از درویشی سرگذشت دوم حکایت (.496-493: 1958 عثمان، بن محمود) «العزیز حةرو اهلل قدّس

دریا توفانی شد  چون و آمد می شیف به بصره از نیز او که است مرشدی طریقت مریدان

 دریا به ابواسحاق شیخ قبر خاک از مقداری ،قرار گرفت شدن غرق خطر در کشتیو 

 بن محمود) رسیدند ساحل به سالمت به آن مسافران و کشتی ،برکات آن از و انداخت

راه شیف به کازرون و شیراز از  توان حدس زد که مسافران در می .(349: 1958 عثمان،

های مرشدی واقع در مسیر برخوردار شده و شاید به آنها کمک مالی هم  خدمات رباط

برخی جزئیات، از رونق مسافرت میان  وسقم صحتنظر از  ، صرفماجراها ایناند.  کرده می

 فارس خلیجنفوذ و شهرت طریقت مرشدی در  حوزةبصره و شیف و کازرون؛ و گسترش 

 طریقت منافع پیونددهندة توان می را خورشیف بندر ترتیب بدین کنند. ایت میحک

 درآن  مرکزی خانقاه با فارس خلیجحوزة اقیانوس هند و  تجاری های کانون در مرشدی

طریقت تا دو سدة بعد تأثیر این تداوم حیات  بر بایستی که آورد حساب به کازرون

 گذاشته باشد.
 

 . زوال بندر خورشیف8

 جایی جابه و کشور جنوبی نواحی در ناامنی با خورشیف بندر رونق پایان رسد می نظر به

-932: 1998) افوص گزارش واپسین. ارتباط داشت فارس خلیج در دریایی قدرت مرکزیت

 و کرمان و یزد از هایی بخش غارت به آید، می میان به خورشیف نام آن در که (963

 مربوط ق.ه 699 تا ق.ه 693 هایسال طی رینکود یا جغتایی مهاجمان دست به فارس
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 و زیدان و دشتستان و کازرون اطراف از ،ای گسترده نواحی این هجوم جریان در .است

 .آمد باربه زیادی و ویرانی آوارگیو  شد غارت ،شوشتر حوالی و دورق تا گرفته خورشیف

 خورشیف به شیراز ورمح نواحی دیگر و خورشیف به سنگینی ضربة احتماالً رویداد این

 . وارد کرد

 ای گونه به خورشیف زوال با را رویداد این نسبت توان مین اطالعات کمبود علّت به     

 ای، شبانکاره ؛99: 1999 نطنزی،) کهنه هرموز شدن متروکه مالحظة با امّا. داد نشان مستند

 وسیلة بهمحاصره  هجمل از  کننده ناامن یعوامل متعاقب و سال همین در که (216: 1969

 این از هم خورشیف که داد احتمال توان می ،گرفت صورت (931: 1998 اف،وص) نکودریان

 جرون جزیرة در ای تازه بندر که هرموز فرمانروایانبرخالف . است نهاده زوال به رو زمان

 ندودما یک فاقد خورشیف بخشیدند، تداوم را هرموز نام و حیات راه این از و نهادند بنا

 دنبال به. دهد ترتیب ، مثالً به جزیرة خارک،را انتقالی چنان مشابه که بود فرمانروا

 و وضع ،فارس خلیج در آنها قدرت توسعة و جرون به هرموز ملوک آمیز موفقیت مهاجرت

 نهایی پیروزی از پس رسد می نظر به. شد تضعیف خورشیف آن تبع به و کیش موقعیت

 که (21: 1989؛ نطنزی، 219-222: 1969ای،  شبانکاره) ق.ه 325سال در  ها طیبی بر زوهرم ملوک

 شد، منجر نو )جرون( هرموز به فارس خلیجسیاسی و اقتصادی  مرکزیت انتقال به

  .یافت پایان کیش، از دفاع پایگاه عنوان بهنیز  خورشیف نظامی و سیاسی اهمیت

 342 سال در که مستوفی اهللحمد. شود می غایب منابع از خورشیف نام پس این از     

 از غیر نوشت، می را خود جغرافیایی گزارش ایلخانان سقوط از بعد سال چهار تنها ق.ه

 در بعدتر کمی. است نکرده خورشیف به ای اشاره حموی، یاقوت گزارش مغشوش تکرار

 خانقاه مجاوران از «مرشدی عمر ناصرالدین» که زمانی ق.ه هشتم سدة دوم نیمة

: 1989 مرشدی، عمری) نشست کشتی بر ریشهر در بود فارس خلیج سوی آن ازمع کازرون

 یا کرده آغاز را خود دریایی سفر شیفخور از هفتم سدة در او اسالف که حالی در ،(53

 نظر به(. مقاله همین پیشین صفحات. ک.ن) شدند می پیاده آنجا  در دریا سفر از بازگشت در

 تدریجی احیایق، .ه سیزدهم تا هشتم سدة فاصلة در خورشیف از خبری و نام فقدان

رواج سفر  به  و (122: 1983 کاره، آبه) بعد های سده در بوشهر جزیرة شبه در واقع بندرهای

 ،(45 -44 -99: 1933 کاکس، ؛815: 1982/1 فسایی،) قاجار عصر اواخر دربوشهر از راه شیف 

 یعنی خود، نخستین کارکرد هب شیف ق.ه هشتم سدة از پس که گرفت نتیجه توان می

 .است بازگشته اصلی خاک به بوشهر جزیرة شبه ارتباطی نقطة
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  نتیجه. 8

 بوشهر، جزیرة شبه با ارتباط فصلی گذرگاه از ق.ه تمهف و ششم های سده طی خورشیف

موقعیت گانة  های سه ویژگی این تحول بر بنیاد استفاده از .شد تبدیل تجاری بندری به

 ، خورشیف کمترین فاصله را بافارس خلیجرخ داد. در ساحل اغة شیف دمجغرافیایی 

بود.  به دریا این محور داشت و نقطة مناسبی برای اتصال کازرون و شیراز شهرهای توج،

 در بندری داشتن بهرا فارس  نیاز اتابکان ،خاک اصلی دردماغة شیف واقع بودن  دوم،

دماغة شیف  کرد. سومین ویژگی  رآوردهب قابل دسترسیقابل نظارت و  ،امن نقطة یک

در حالی که بندر این موقعیت،  بود. فارس خلیجدر میانة ساحل شمالی  گرفتن قرار

نقش سنتی بندرهای خورشیف را وارث ساسانی ریشهر تا سدة ششم زوال یافته بود، 

 . نمود فارس خلیجمیان مدخل و رأس  ارتباطات دریاییتسهیل جزیرة بوشهر در  شبه

 بودند، یافته زوال ریشهر و نجیرم و سیراف تر قدیمی بندرهای که شرایطی سان در دینب

 در گناوه بندر و بود قیصر بنی و هرموز ملوک محلی هایدودمان دست در کیش و هرموز

 بندر عنوانبه را گناوه جای زیادی حدّ تا خورشیف داشت، قرار دوری نسبتاً فاصلة

 اصلی بندر به و گرفت فارس خلیج سواحل بهو کازرون  شیراز هرا الیه منتهی در ترانزیتی

 . شد تبدیل بصره، و کیش فاصل حد در ،فارس خلیج شمالی ساحل میانة در

 کازرون محور منسوجات صدور بهبیشتر  ق.ه هفتم سدة اوایل تا خورشیفتجارت      

 کردند، می سفر فارس خلیج رأس و مدخل میان که هایی کشتی برای آذوقه تهیة و توج

 تجارتاصلی  ق مبدأ.ه هشتم سدة اوایل و ق.ه هفتم سدة طول در شهر این .بود استوار

 در تجارت با چین مشارکت کرد، همچنین شد؛ عراق کازرون با جنوب و شیراز دریایی

 تجارت در ترتیب خورشیف نقشیبدین  گردید. مروارید فروش و صید مرکز مهمی در

 . کرد ایفا یالملل بین و ای منطقه

 الجیشی سوق و نظامی نظر از ق.ه هفتم سدة طول در خورشیف بندرها،  عالوه بر این     

 و تجاری مناسب موقعیت. کرد ایفا فارس خلیج در اتابکان منافع حفظ درنقشی برجسته 

 که را کیش جزیرة حفظ و گرفتن دست درامکان  اتابکانخورشیف برای  ارتباطی

 بندرگاهدر نتیجه  فراهم کرد. شد، شناخته می فارس خلیج بنادر و جزایر دارالملک

 . گردید کیش سوی به ای پیروزمندانه دریایی حمالت مبدأ خورشیف

شهر به عنوان نقطة اتصال این  سهم داشت.نیز  پویایی طریقت مرشدیخورشیف در      

 احلسو در این طریقت نفوذ گسترش به راه دریایی با کازرونمرشدی  خانقاه
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به دنبال گسترش ناامنی در جنوب ایران، سرانجام،  .کمک کردآن  تداوم و فارس خلیج

زیرة کیش، و سقوط حیات اقتصادی و سیاسی ج فارس خلیجتسلّط ملوک هرموز در 

 ترکیبی کلی طوربه به پایان رسید. ایلخانان با نیز همزمانشیف دورة شکوفایی بندر خور

به  را خورشیف ارتباطیو  نظامی کارکردهای اقتصادی،و  موقعیت ممتاز جغرافیایی از

این تجربة  .تبدیل کرددر عصر اتابکان و ایلخانان  بصره و کیش حدفاصل در بندری مهم

 بخش باشد.  الهامارتقای شیف امروزی  برای تواند تاریخی می
 

 هانوشتپی
تهیة این تصویر و مشورت در تعیین زمان شناسی، به خاطر  اهلل محمدزاده، کارشناس ارشد باستان . از فضل1

 کنم.  گزاری میسپاس های شیف سالدن
 

 منابع 
 گلگشت.  تهران، خمیری، بازماندگان احمد ترجمة ایران، به کاره آبه سفرنامة ،1983 ،بارتلمی کاره، آبه
 .آگه ،تهران ششم، چاپ ، سفرنامه،1936 عبداهلل، محمدبن بطوطه، ابن
 . اساطیر ،تهران نیکلسون، آلن رینولد و لیسترانج گای تحشیه و تصحیح نامه،سفار ،1985 بلخی، ابن
 .ایران فرهنگ بنیاد ،تهران شعار، جعفر ترجمة ،رضاأل ةصور ،1945 ،علی محمدبن حوقل، ابن

 به تستری، عبداهلل بن اسعد بن محمد ترجمة مسالک، و ممالک ،1939 ،ابراهیم ابواسحاق اصطخری،
 .یزدی افشار محمود دکتر موقوفات بنیاد ،تهران ر،افشا ایرج کوشش

 دورة در داروغه منصب کارکرد و جایگاه ،1999 ،صبوری اکبر مفتخری، حسین صالح، پرگاری،
 .38-41 ، صصزمستان ،114 ةشمار چهارم، و بیست سال ایران، و اسالم تاریخ فصلنامة تیموریان،

 حسن ترجمة نویسان، سفرنامه روایت به ایران جنوب: در ایران، جنوب سفرنامة ،1982 ،لوئیس پلی،
 . 125-131 نوید، شیراز، زنگنه،
 مطالعات بر تکیه با اسالم صدر و ساسانی دوران در فارس خلیج تاریخی بنادر ،1999 ،حسین توفیقیان،

 .گردشگری و فرهنگی میراث پژوهشگاه تهران، آب، زیر شناسی باستان و شناسی باستان
 .سینا ابن تهران، گنابادی، پروین محمد ترجمة مشترک، برگزیدة ،1943 ،عبداهلل بن یاقوت حموی،

 بیروت، الثالث، الجزءو  الثانی الجزء البلدان، معجم ،م 1939/ ق.ه 1999 ،ــــــــــــــــــــــــ
 .العربی التراث داراحیاء
 دریای از عبور برای او ندیشها و مغوالن علیه سلغری سلجوقشاه شورش ،1983 ،عبدالرسول خیراندیش،
 .124-99 صص زمستان، و پاییز سوم، شمارة اسالم، و ایران تاریخی پژوهشهای مجلة ،پارس

 میالدی، 1852 تا 1352 از ایران جنوب در ثروت و قدرت برای چالش ،1938 ،استفان گرمون رای،
 .همسایه قم، زنگنه، حسن ترجمة

 در سیف اصطالح مفهومی تغییرات و خاستگاه دریا: حلسا و کوه شیبِ در ،1995 ،علی رسولی،
 .88-39 صص بهار، ،29 ةشمار تاریخی، های پژوهش فصلنامه. فارس خلیج تاریخی جغرافیای
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 عمادالدین و خیراندیش عبدالرسول تحقیق و تصحیح بوشهر، تاریخ ،1992 ،حسین محمد سعادت،
 . کازرونیه نشر و مکتوب میراث تهران، الحکمایی، شیخ
 تهران، سوم، چاپ فروغی، علی محمد اهتمام به ،سعدی کلیات ،1962 ،عبداهلل بن مصلح سعدی،

 .امیرکبیر
 تهران، محدث، هاشم میر تصحیح ،االنساب مجمع ،1969 ،محمد بن علی بن محمد ای، شبانکاره
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