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چکیده
کلیــدی دوره ی ساســانی اســت  ــِل  قلعــه ی ســیف آباد، یکــی از محوطه هــای  محوطــه ی ت
کیلومتــری غــرب دریاچــه ی پریشــان در اســتان فــارس قــرار دارد. در  کــه به فاصلــه ی 1 
ــه ی  ــز 1393، مجموع ــه در پایی ــن محوط ــی ای کاوش باستان شناس ــل اول  ــه ی فص نتیج
ِگل ُمهرهــای1 دوره ی ساســانی یافــت شــد. از بیــن ایــن مجموعــه ی نویافتــه،  بزرگــی از 
ِگل ُمهــر دارای اثرُمهــر اداری، و بقیــه دارای اثرُمهــر غیــر اداری یــا شــخصی اســت. از   75
بیــن اثرمهرهــای اداری شناســایی شــده، دو اثرُمهــر مربــوط بــه تقســیمات اداری اســتان 
بیشــاپور، یــک اثرُمهــر مربــوط بــه اداره ی ناحیــه ای / منطقــه ای، و شــش اثرُمهــر مربــوط 
بــه اداره ی روحانیــون اســتان بیشــاپور اســت. در میــان اثرُمهرهــای اداری پیش گفتــه، 
نــام چهــار اداره ی جدیــد، زیرنظــر اداره ی روحانیــون اســتان بیشــابور، بــرای نخســتین بار 
اســتان  ایــن  اداری  و  اســتانی  تقســیمات  می تــوان  آن  براســاس  کــه  شــدند  شناســایی 
کشــف ایــن بخش هــای جدیــد و دو بخــش پیش تــر شــناخته   کــرد. بــا  ساســانی را بازســازی 
ــت.  ــش یاف ــه ای افزای ــل مالحظ ــور قاب ــتان به ط ــن اس ــای ای ــداد بخش ه ــون تع کن ــده، ا ش
بــار تکــرار شــده  از 50  بیــش  از اســتان بیشــاپور،  آباد-شــاپور  اداره ی روحانیــون  اثرُمهــر 
ــای اداری یافــت شــده از  ِگل ُمهره ــات در  ــای به دفع اســت. بدون شــک، تکــرار ایــن نام ج
کــه نــام ساســانی تــِل قلعــه ی ســیف آباد، آباد-شــاپور بــوده  ایــن محوطــه، نشــان می دهــد 
ِگل ُمهرهــای اداری یافــت شــده از ایــن  گــزارش مقدماتــی مطالعــه  اســت. نوشــتار حاضــر 

کــه اهمیــت زیــادی در باستان شناســی ایــن دوره دارد. محوطــه ی ساســانی اســت 
کلیدواژگان: استان بیشابور، محوطه ی تِل قلعه سیف آباد، گل ُمهر اداری، نام جای ساسانی.
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تصویــر 1. موقعیــت محوطــه ی تــِل قلعــه ســیف آباد 
کــر شــده در متــن در  و دیگــر محوطه هــای ساســانی ذ
https://commons.wikime� (نقشــه ایــران 
dia.org/wiki/Commons:Reusing_

   .)content_outside_Wikimedia

مقدمه
متــری شــمال  به فاصلــه ی 330  کازرون،  تــِل  قلعــه ی ســیف آباد در دشــت  محوطــه ی 
کــوه تــِل پهــن و غــرب دریاچــه ی پریشــان  روســتای ســیف آباد، بــرروی پشــته های طبیعــی 
کازرون-شــیراز ســطح  گاز  واقع شــده اســت. در دهــه ی 1360 در نتیجــه ی انتقــال لولــه ی 
کامــل تخریــب و تســطیح  فوقانــی یکــی از تپه هــای جنوب غربــی ایــن محوطــه به طــور 
کنــون، به دلیــل نمایــان شــدن بقایــای باستان شناســی و معمــاری،  شــد. از آن زمــان تا
گران و ســودجویان آثــار باســتانی در ایــن محوطــه شــروع شــد. در طــول  فعالیــت  ســودا
گودال هــای متعــدد  کاوش هــای قاچــاق، ســطح ایــن محوطــه به شــکل  چندیــن دهــه 
درآمــد، الیه هــای فرهنگــی آن تخریــب و مــواد فرهنگــی آن بــه یغمــا رفــت. در پاییــز 1393، 
ــه هــدف آن جلوگیــری از تخریــب  ک کاوش نجات بخشــی ایــن محوطــه  نخســتین فصــل 
گاز، و ویرانــی و غــارت مــواد فرهنگــی آن توســط  و تســطیح بیشــتر به وســیله ی شــرکت 
کاوش، شناســایی بقایــای  گرفــت2. حاصــل ایــن  ســودجویان آثــار باســتانی بــود، انجــام 
کارگاهــی و تجــاری در اســتان بیشــابور دوره ی ساســانی بــود  یــک مرکــز اداری، اقتصــادی، 
ِگل ُمهر دوره ی ساســانی  )نــوروزی و دیگــران، 1394(. در ایــن فصــل از کاوش، تعداد 371 
ِگل ُمهرهــای تخت ســلیمان )Göbl, 1976( و قصــر  کــه از نظــر تعــداد بعــد از  به دســت آمــد 
از  بــزرگ دوره ی ساســانی به دســت آمده  ابونصــر )Frye, 1973(، ســومین مجموعــه ی 
کاوش هــای باستان شناســی اســت )تصویــر 1(. از بیــن مجموعــه ی تــِل قلعــه ی ســیف آباد، 

ــا شــخصی اســت.  ِگل ُمهرهــای غیــر اداری ی ع اداری و بقیــه ی  ــو ِگل ُمهــر از ن  75
ِگل ُمهرهــای اداری ایــن مجموعــه ی نویافتــه  بــه بررســی مقدماتــی  نوشــتار حاضــر 
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 تصویــر 2. عکــس هوایــی از بقایای معماری نمایان 
قلعــه ی  تــِل  کاوش محوطــه ی  اول  از فصــل  شــده 
کــه گل ُمهرها از آن یافت شــده  ســیف آباد و فضاهایــی 

ــوروزی و دیگــران، 1394(. )ن

اســتان  از  جدیــد  بخش هایــی  و  اداره  چندیــن  نــام  دربرگیرنــده ی  کــه  اســت  پرداختــه 
اســت. اردشــیرخوره  اســتان  از  بخــش  یــک  و  بیشــابور دوره ی ساســانی، 

ویژگی کلی ِگل ُمهرهای تِل قلعه ی سیف آباد و محل کشف آن ها
ِگل ُمهرهــای تــِل قلعــه ی ســیف آباد، همگی از ِگل ُرس با مواد چســباننده ی معدنی هســتند. 
گاهــی دربرگیرنــده ی دانه هــای ریــز شــن، آهــک، و  شــاموت تعــدادی از آن هــا نامشــهود، 
ذرات درخشــان میــکا اســت. رنــگ خمیــره ی آن هــا در طیف هــای رنگــی متفــاوت اســت و 
کــه هــر یــک از آن هــا در مکان هــای مختلفــی ســاخته و همــراه محموله هــا  ایــن طبیعــی اســت 
کــه  ِگلــی اســت  ِگل ُمهرهــا به صــورت یــک چانــه ی  بــه ایــن محــل رســیده اند. شــکل ظاهــری 
کافــی رطوبــت داشــتند، ســطح زیریــن  کــردن آن هــا و زمانی کــه بــه انــدازه ی  هنــگام ممهــور 
آن هــا بــر اثــر فشــار بــرروی محمولــه، ظــروف، یــا اســناد مربوطــه همــراه، دربرگیرنــده ی نقــش 
محــل چســبیده بــه آن اســت؛ به طورکلــی، پشــت اغلــب آن هــا دارای پســتی و بلنــدی اســت. 
ــدون ســوراخ اســت  ــه، دارای ســوراخ و بعضــی ب ــه محمول ــه علــت بســته شــدن ب تعــدادی ب
ِگل ُمهرهــا  کــه نقــش پارچــه یــا حصیــر، اثــر انگشــت و... در آن قابل مشــاهده اســت. وزن 
متفــاوت اســت، امــا ِگل ُمهرهــای دارای اثرُمهــر اداری، بیــن 40 تــا 90 گــرم وزن دارنــد. بــرروی 
ِگل ُمهــر، چندیــن اثرُمهــر دیــده می شــود. اثرُمهرهــای اداری بیــن 18 تــا 22 میلی متــر  هــر 
ِگل ُمهرهــای  قطــر دارنــد و همــه مــدور هســتند. هماننــد قصــر ابونصــر و تخــت ســلیمان، 
ــت  کارگاه 1 و 2 یاف ــده  ــرارت دی ــای ح ــب از الیه ه ــای 2، 3 و 4 و اغل ــه، از اتاق ه ــن محوط ای

شــده اند )تصویــر 2(. 
ِگل ُمهرهــا از اتــاق شــماره ی 2 یافــت شــده اند. تعــدادی از آن هــا در زیــر بقایــای  بیشــترین 
کــف محــل نگــه داری مجموعــه به دســت آمده انــد،  ــرروی  ــا دیــوار فروریختــه ب آوار ســقف ی
ــه  ک به همیــن دلیــل ســطح روی تعــدادی از آن هــا دارای رســوب آهکــی ســفید رنــگ اســت 
اتــاق شــماره ی 4،  ناممکــن شــود. در  ســبب شــده خوانــدن و تمایــز عالئــم روی آن هــا 
ــا لیــف و میــوه ی ســالم  کــف قــرار داشــتند و در الیــه ی آمیختــه ب ِگل ُمهرهــا، مســتقیمًا روی 
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ــری  ــت قرارگی ــا، به عل ِگل ُمهره ــروه  گ ــن  ــدند. ای ــدا ش ــده پی ــانده ش ــای جوش ــا خرم ــا و ی خرم
در معــرض حــرارت، دودزده و ســیاه هســتند. تعــدادی از آن هــا دارای یــک الیــه ی نازکــی 
کــه درون حفرهــای ســطح رویــی و پشــتی آن هــا را ُپرکــرده اســت.  از شــیره ی خرمــا اســت 
ِگل ُمهرهــا بــوده، و بعــد از  کــه به نظــر می رســد بایگانــی اصلــی ایــن  به جــز اتــاق شــماره ی 2 
ــماره ی 3  ــای ش ــدند، اتاق ه ــه داری می ش ــا نگ ــان در آن ج ــه همراهش ــردن از محمول ک ــدا  ج
کارگاهــی و تولیــدی  کنــار یافته هــای دیگــر  ِگل ُمهرهــا در  کارگاهــی داشــته و ایــن  و 4، حالــت 
کارکــرد فضاهــا و محوطــه ی تــِل  کــه می توانــد اطالعــات مهمــی دربــاره ی  به دســت آمده انــد 

ــد.  کن ــه  ــیف آباد ارائ ــه ی س قلع

شواهد نظام اداری و نام اداره های کشف شده ی استان بیشابور  
بیشــتر اثرُمهرهــای اداری مجموعــه ی تــِل قلعــه ی ســیف آباد، تقریبــًا خوانــا هســتند و بــه 
اداره ی موبــدان / روحانیــون زردشــتی تعلــق دارنــد. اداره ی روحانیــون مســئولیت بخــش 
قضایــی در ســطحی منطقــه ای را برعهــده داشــتند. ایــن »اداره« شــامل افــرادی بــا وظایــف 
کنــون هیــچ ُمهــر رســمی متعلــق بــه  متعــدد بــود: قاضــی یــا داور، منشــی )کاتــب( و غیــره. تا
کنــار ُمهــر اداری موبــد یافــت نشــده اســت؛ امــا در عــوض، موبــد ان زیــادی  قاضــی یــا داور در 
.)Gyselen, 1989: 137�139( گذاشــته اند ِگل ُمهر هــای ادارِی به جــای  اثرُمهــر خــود را در 
ِگل ُمهــر بــا اثرُمهــر »بخــش آبــاد- ِگل ُمهــر اداری تــِل قلعــه ی ســیف آباد، 58  از بیــن 75 

ِگل ُمهــر بــا اثرُمهــر »بخش یارز« از اســتان  ح 4(، 5  شــاپور« از اســتان بیشــابور )جــدول 2، طــر
کازرون« از اســتان بیشــابور  ِگل ُمهــر بــا اثرُمهــر »بخــش  ح 8(، 3  بیشــاپور )جــدول 2، طــر
ِگل ُمهــر بــا اثرُمهــر »بخــش هیشــن« از اســتان بیشــابور )جــدول 2،  ح 6(، 1  )جــدول 2، طــر
ــا اثرُمهــر اداری »بخــش نگاندارســپان« از اســتان بیشــابور )جــدول  ِگل ُمهــر ب ح 5( و 1  طــر
ــا  ــر اداری ب ِگل ُمه ــک  ــابور، ی ــتان بیش ــای اداری اس ِگل ُمهره ــر  ــت. عالوه ب ح 7( اس ــر 2، ط
نــام »بخــش راویــگان« از اســتان اردشــیرخوره در تــِل قلعــه ی ســیف آباد یافــت شــده اســت 
کــه دربرگیرنــده ی نــام  ِگل ُمهرهــای اداری اداره ی روحانیــون  ح 9(. به جــز  )جــدول2، طــر
ِگل ُمهــر بــا  5 بخــش از اســتان بیشــابور و یــک بخــش از اســتان اردشــیرخوره بــود، تعــدادی 
کــه یکــی از آن هــا متعلــق بــه اداره ی »شــهرب« اســتان  اثرُمهــر ادارهــای دیگــر به دســت آمــد 
کاوش هــای قصــر ابونصــر یافــت  کــه چنــد دهــه قبــل، از  ح 1( اســت  بیشــابور )جــدول 2، طــر
ــع  ــر داور و مداف ــده ی اثرُمه ــا، دربرگیرن ــدد از آن ه ــود )Frye, 1973: D.216(. 4 ع ــده ب ش
ح 2( و یــک اثرُمهــر  گــو دادور( اســتان بیشــابور )جــدول 2، طــر درویشــان )درایوشــان جادا
ح 3(  هــم، دربرگیرنــده ی اداره ی آمارگــر اردشیرخوره-بیشــابور و نیــوداراب )جــدول 2، طــر

اســت.
ــابور و  ــیرخوره، بیش ــر اردش ــر آمارگ ــا اثرُمه ــری ب ِگل ُمه ــهرب،  ــر اداره ی ش ــد اثرُمه همانن
نیــوداراب نیــز از کاوش هــای قصــر ابونصــر یافــت شــده اســت )Frye, 1973: D.191(. پیــدا 
کــه حــوزه ی فعالیــت و  شــدن ُمهــر اداری آمارگــر در تــِل قلعــه ی ســیف آباد نشــان می دهــد 

اقتــدار آمارگــر در ناحیــه ی فــارس، متفــاوت از دیگــر نواحــی امپراتــوری ساســانی اســت. 
ــر  ــابور، پیش ت ــو دادور( بیش گ ــان جادا ــان )درایوش ــع درویش اثرُمهــر اداره ی داور و مداف
  Frye, 1973:( یافــت شــده اســت کاوش هــای بیشــابور،  از  ابونصــر و هــم  از قصــر  هــم 

.)Curiel and Gyselen, 1987: pl. V و  D.194
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بحث
یافــت شــده،  اداری  ِگل ُمهــر  از 75  اداری،  ِگل ُمهــر  همان طورکــه پیش تــر ذکــر شــد، 58 
دارای نام جــای »بخــش آباد-شــاپور« اســت. نخســتین بار، نــام اداره ی بخــش آباد-شــاپور، 
ــن  ــت. ای ــده اس ــناخته ش ــا ش ــرای م ــا ب ــه ی بیض ــده از منطق ــر اداری یافت ش ِگل ُمه ــان  از می
تــِل قلعــه ی  ِگل ُمهــر اداری یافت شــده از محوطــه ی  ِگل ُمهــر اداری به همــراه تعــداد 27 
 Askari Chaverdi( کــه به صــورت اتفاقــی نمایــان شــده بودنــد، معرفــی شــده اند ســیف آباد 
ِگل ُمهــر اداری بخــش آباد-شــاپور پیــش از ایــن نیــز مــورد  Cereti, 2013 &(3. جزییــات 

 .)Gyselen & Blet�Lemarquand, 2014( گرفتــه اســت بررســی قــرار 
پیــدا شــدن 58 ِگل ُمهــر بــا اثرُمهــر بخــش آباد-شــاپور، در کاوش ایــن فصــل از محوطه ی 
کــه احتمــال زیــاد نــام ایــن  تــِل قلعــه ی ســیف آباد، می توانــد نشــان دهنده ی ایــن باشــد 
محوطــه، آبــاد شــاپور بــوده اســت. امــا تــا یافــت نشــدن شــواهد مکتــوب دیگــر در آینــده، ایــن 
کاوش در ایــن  گمــان اســتوار خواهــد بــود. اهمیــت ایــن فصــل از  نظریــه بــر پایــه ی حــدس و 
کشــف شــود، اســتانی  کــه ســبب شــد نام جــای مکان هــای دیگــری در اســتان بیشــابور  بــود 
گ« و »ســرتک« آن )Gyselen, 1989: 45( از طریــق  کــه پیــش از ایــن تنهــا دو بخــش »ســیا
کاوش، تعــداد بخش هــای آن به طــور  کنــون بــا ایــن فصــل  ِگل ُمهرهــا شناسایی شــده بــود، ا

چشــمگیری افزایــش یافــت.
کازرون، نگاندارســپان و َیارِیــز نیــز  به جــز بخــِش آباد-شــاپور، نام جــای بخــش ِهیشــن، 
کازرون بســیار جالــب توجــه اســت.  کشــف شــده اند. از بیــن ایــن نام جای  هــا، نــام  جدیــدًا 
 Gyselen,( ــد ــایی ش ــانی شناس ــکه ی عرب-ساس ــک س ــرروی ی کازرون ب ــام  ــتین بار ن نخس
ِگل ُمهــر ساســانی از محوطــه ی تــِل قلعــه ی  220 :2009(. امــا یافــت شــدن آن بــرروی یــک 
ســیف آباد، دارای اهمیــت زیــادی اســت؛ زیــرا نشــان می دهــد این بخــش در دوره ی ساســانی 

کازرون را بــه دوره ی ساســانی بــاز می گردانــد.  وجــود داشــته و قدمــت 
ــع  ــده در مناب ــف ش کش ــد  ــای جدی ــن بخش ه ــک از ای ــام هیچ ی کازرون، ن ــش  ــز بخ به ج
اولیــه ی تاریخــی دیگــر، به طــور روشــن نیامــده و در متــون و منابــع جغرافیــای تاریخــی بعــد از 
گرچــه نــام تعــدادی از نام جاهــای  ساســانیان4 نیــز اشــاره ی درســتی بــه آن هــا نشــده اســت؛ ا
گزارش هــا و متــون جغرافیــای  کشــف شــده در ایــن محوطــه، بــا نام جای هــای ذکــر شــده در 
تاریخــی دوره ی اســالمی شــباهت هایی دارد، امــا تــا مطالعــات آوانــگاری و تکمیلــی بــرروی 
آن هــا صــورت نگیــرد، نمی تواننــد مــورد تأییــد واقــع شــوند؛ بنابرایــن در آینــده بایــد آوانــگارِی 

گــردد.  اســامی مکان هــای پیش گفتــه، تأییــد 
ِگل ُمهــر  اداری  کاوش تــِل قلعــه ی ســیف  آباد،  کــه در  نکتــه ی قابل توجــه ایــن اســت 
کــه بــه اســتان بیشــابور  کــه ممهــور بــه ُمهــر اداره ی روحانیــون اســت  دیگــری نیــز یافــت شــد 
تعلــق نــدارد، و مربــوط بــه یــک بخــش از اســتان اردشــیرخوره، یعنــی اســتان هم جــوار اســتان 
کاوش  بیشــابور اســت. یافــت شــدن ُمهــر اداری یــک اســتان در اســتان دیگــر، پیــش از ایــن از 
کمیــاب اداره ی  کــه از جملــه ی آن می تــوان، بــه ُمهــر  قصــر ابونصــر نیــز به دســت آمــده اســت 
گرچــه ایــن  کــرد. جالــب این کــه، ا گرم-کرمــان اشــاره  روحانیــون بخــش اســتخر، بیشــابور و 
ســه شهرســتان، هم جــوار نیســتند؛ ولــی همــه در جنــوب ایــران قــرار گرفته انــد. در تــِل قلعــه ی 
ــام اداره ی روحانیــون بخــش راویــگان، از اســتان  ــا اثرُمهــر ن ِگل ُمهــر ب ســیف  آباد، تنهــا یــک 
کــه بســیار جالــب اســت؛ زیــرا پیــش از ایــن، ُمهــر آن، پیــدا شــده بــود  اردشــیرخوره یافــت شــده 
)Gyselen, 2002: 62, 131; 2007: 92�93(. ماننــد بســیاری از نام جای هــا دیگــر ایــن 
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مجموعــه، نام جــای بخــش روایــگان، َنــه در متــون اولیــه ی تاریخــی یــا منابــع اســالمی بعــد از 
کنــون محــل باســتانی دقیــق آن مشــخص شــده اســت.  ساســانی ذکــر شــده، و َنــه تا

ِگل ُمهرهــای اداری بــا نــام بخــش آباد-شــاپور اســتان  شــباهت جالبــی بیــن فراوانــی 
ِگل ُمهرهــای اداری بــا نــام بخــش شــیراز از اســتان اردشــیرخوره، وجــود دارد. بیشــاپور، و 
قلعــه ی  تــِل  در  کــه  آباد-شــاپور  بخــش  نام جــای  دارای  اداری،  ِگل ُمهرهــای  ماننــد 
ســیف  آباد بیشــترین تعــداد را دارا هســتند، ِگل ُمهرهایــی یافــت شــده از قصر ابونصــر، با اثرُمهر 
اداره ی روحانیــون بخــش شــیراز از اســتان اردشــیرخوره، نیــز بــه فراوانــی یافــت شــده اند. در 
کشف شــده، دیــده  ِگل ُمهــر  اداری  ِگل ُمهــر، از 61  قصــر ابونصــر، اثرُمهــر بخــش شــیراز، در 27 
ِگل ُمهــر بــا نــام بخــش شــیراز در مجموعــه ی  می شــود )Frye, 1973(. فراوانــی تعــداد زیــادی 
کــه امــروزه بخــش شــرقی بافــت  کــه محوطــه ی قصــر ابونصــر  قصــر ابونصــر، نشــان می دهــد 
شــهر شــیراز را تشــکیل می دهــد، احتمــااًل همــان شــیراز دوره ی ساســانیان اســت؛ امــا دالیــل 
زیــاد دیگــری نیــز وجــود دارد کــه قصــر ابونصــر را به عنــوان مرکــز بخــش شــیراز ساســانی در نظــر 

کــه نیازمنــد بحــث مفصــل در نوشــتار دیگــری اســت.  بگیریــم 
کاوش هــای تــِل قلعــه ی ســیف  آباد در آینــده ی نزدیــک دوبــاره ادامــه خواهــد یافــت و 
کــه، آیــا تــِل قلعــه ی  ح می شــود  قبــل از آن کــه بــه یــک جمع بنــدی برســیم، ایــن ســؤال مطــر
ســیف  آباد در اواخــر دوره ی ساســانی، مرکــز منطقــه ی آباد-شــاپور بــوده یــا این کــه تنهــا یــک 
کاوش هــای آینــده و  بخــش فعــال از بخش هــای آباد-شــاپور بــوده اســت؟ تــا از ســرگیری 
یافــت شــدن مــواد نوشــتاری جدیــد دیگــر، همچنــان بایــد منتظــر جــواب ایــن ســؤاالت مانــد.

ِگل ُمهرهــای اداری به دســت آمده از تــِل  مطالعــات انجام گرفتــه بــرروی مجموعــه ی 
کــه ُمهرهــای ادارِی تــِل قلعــه ی ســیف  آباد و نیــز ُمهرهــای  قلعــه ی ســیف آباد نشــان می دهــد 
صاحب منصبــان آن، بــه تنــوع و گســتردگِی مجموعــه ی ِگل ُمهرهــای قصــر ابونصــر نیســتند. 
کــه امــروزه بیشــابور نامیــده می شــود،  نــام اســتان بیشــابور بــا خرابه هــای شــهر شــاپور 

متفــاوت اســت.   
کــه »بی شــاپور«  شــهر بیشــابور )Bišābuhr(، مرکــز اســتان بیشــابور توســط شــاپور اول 
)Bay-Šābuhr bgšhpwhl( یــا »اربــاب شــاپور« نــام داشــت، پایه گــذاری شــد )در ایــن مــورد، 
> bgš<hpwhl  روی  Askari Chaverdi & Cereti, 2013(. ایــن نوشــته  ک. بــه:  ر. 
ســکه ها و ُمهرهــای اداری قابــل شناســایی اســت، بــا این کــه مخصوصــًا در ضــرب ســکه، 
کــردن نشــانی بــه شــکل bgš<hpwhl> و شــهر )یــا اســتان( به صــورت  تمایــل بــه حــک 
کــه شــهر بیشــابور را در  خالصــه بــا نــام بیشــابور نشــان داده شــده اســت. انتظــار مــی رود 
ُمهرشناســِی اداری ساســانی به شــکل شهرســتان بیشــابور )Bišābuhr-šahrestān( یــا »مرکــز 
کنــون هیــچ اثــری از آن یافــت نشــده اســت؛ بــا این حــال  کنیــم، امــا تا اســتانِی بیشــابور« پیــدا 

ــود. ــف ش کش ــی  ــورت اتفاق ــده به ص ــه در آین ک ــال دارد  احتم
کــه شــاید در دوره ی اســالمی، بخــش مرکــزی  ح شــد  ایــن فرضیــه را بــه ایــن دلیــل مطــر
یــک شهرســتان )šahrestān( -دســت کم در فــارس- بــا افــزودن نــام شهرســتان به اســم شــهر 
کــه قبــل از اســم مــکان  ایجــاد نمی شــده  اســت؛ بلکــه به واســطه ی افــزودن عبــارت »آبــاد« 
 .)Blet�Lemarquand and Gyselen, 2014( اســت  می شــده  انجــام  می گرفتــه،  قــرار 
ــز اســتان بیشــابور  ــد مرک چنان چــه ایــن فرضیــه درســت باشــد، بخــِش آباد-شــاپور، می توان

بــوده باشــد. 
کلمــه ی شــاپور کــه در منابــع عربــِی بــه شــکل »ســابور« )Sābūr( آمــده، بــرروی ســکه های 
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 مهرگل تعداد  استان بخش  اداره

Sahrab  Bišābuhr 1 
driyōšān jādaggōw ud 

dādwar 
 

 Bišābuhr 4 

āmārgar 
  

Ardašīr-xwarrah, 
Bišābuhr 

 Nēw-Darab و
2 

Mowūh Ābād-Šābuhr Bišābuhr 58 
Mowūh Hišn Bišābuhr 1 
Mowūh Kāzrūn Bišābuhr 3 
Mowūh Negundarāspān Bišābuhr 1 
Mowūh Yarēz Bišābuhr 5 
Mowūh Rawigān Ardašīr-xwarrah 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در فصل اول  آبادسیفتل قلعه مهرهای اداری یافت شده از گلطبقه بندی  -1جدول 
 (1394)نگارندگان مربوطهو استان ، بخش براساس تعداد، اداره 1394 سال -کاوش

اداری  ِگل ُمهرهــای  طبقه بنــدی   .1 جــدول   
اول  فصــل  در  ســیف آباد  قلعــه  تــِل  از  یافت شــده 
کاوش، ســال 1394 براســاس تعــداد، اداره، بخــش 

.)1393 )نگارنــدگان،  مربوطــه  اســتان  و 

ــه  ــه ب ــا توج ــود، ب ــده می ش ــال 80 هـــ.ق. )699 م.( دی ــه س ــوط ب ــانِی مرب ــِی عرب-ساس مس
 Curiel and Gyselen 1987: no.( ح شــده قابل توجیــه اســت ایــن مســئله، فرضیــه ی مطــر
کازرون، مربــوط  79 ,78 ,77(. ســکه ی مســِی عرب-ساســانی بــا خــط فارســی میانــه بــا نــام 
به همیــن دوره اســت )Gyselen, 2009: 220, type 35a, 35abis(. بــا این کــه ایــن نــوع 
کــه  ســکه، هیــچ نشــانه ی عربــی، را به همــراه نــدارد، امــا از طریــق قالــب آن می تــوان دریافــت 
Gyselen, 2009: 41�( ــد ــوی باش ــِی ُام ــالح پول ــر دوره ی اص ــدم ب ــد مق ــکه نمی توان ــن س ای

.)51
ح زیر است: جزییات اثرُمهرهای اداری یافت شده از تِل قلعه ی سیف آباد به شر

1- اداره ی شهرب استان بیشابور؛ 
گو دادور )داور و مدافع درویشان( استان بیشابور؛ 2- اداره ی درایوشان جادا

3- اداره ی آمارگر استان های اردشیرخوره، بیشابور و نیوداراب؛
4- اداره ی موبد )روحانیون( بخش آباد-شاپور، استان بیشابور؛

5- اداره ی موبد )روحانیون( بخش هیشن، استان بیشابور؛
6- اداره ی موبد )روحانیون( بخش کازرون، استان بیشابور؛

7- اداره ی موبد )روحانیون( بخش یارز، استان بیشابور؛
8- اداره ی موبد )روحانیون( بخش نگاندارسپان، استان بیشابور؛
9- اداره ی موبد )روحانیون( بخش راویگان، استان اردشیرخوره.

نتیجه گیری
ِگل ُمهرهــای اداری یافــت شــده از تــِل قلعــه ی ســیف آباد، ســبب شــد چندیــن اداره /  مطالعــه 
کشــف شــود. بــا احتســاب دو بخــش پیش تــر شناخته شــده  بخــش جدیــد در اســتان بیشــابور 
کنــون می تــوان نــام هفــت بخــش را بــرای ایــن اســتان درنظــر گرفــت، کــه  از اســتان بیشــابور، ا
از طریــق آن تقســیمات سیاســی نواحــی درون اســتانی آن مشــخص می شــود: آباد-شــاپور، 

ک و َیارِیــز.  کازرون، نگاندارســپان، َســترک، ســیا ِهیشــن، 
از بیــن بخش هــای اداری شناسایی شــده از محموعــه ی تــِل قلعــه ی ســیف آباد، تنهــا 
کازرون مشــخص اســت، و نام جــای دیگــر بخش هــا، نیازمنــد  نــام و محــل فعلــی بخــش 
مطالعــات تکمیلــی در آینــده اســت؛ بنابرایــن احتمــاًل یاریــز بــا دریز یا دریس، هیشــن با خشــت 
و... ذکــر شــده در متــون اســالمی قابــل تطبیــق باشــد، ولــی نیازمنــد مطالعــات زبان شناســی و 
کــه بایــد بــه تأییــد همــگان برســد؛ عالوه بــر اثرُمهــر اداره هــای دیگــر نواحــی  آوانــگاری اســت 
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ح5، توصیف، آوانویســی، حرف نویســی  جدول 2. طر
تــِلِ  از  یافت شــده  اداری  اثرُمهرهــای  ترجمــه ی  و 

)نگارنــدگان، 1394(    ســیف آباد  قلعــه ی 

 
 
1 

 

 BYŠ  :در مرکز
 : 7تا  2در حاشیه از ساعت 

 byšhpwhly štlp,    ده حلقه کوچکو 
BYŠ, bišābuhr šahrab oooooooooo 

بیشابورشهرب  »  » 

 
 
2 
 

 
 

 در مرکز در دو خط:
1. byšh 
2. pwhly 

 :11تا  11در حاشیه از ساعت 
dlgwš’ny y’tngwby W d’twbly 
 
bišābuhr driyōšān jādaggōw ud dādwar  
 

بیشابوراستان  - درویشانداور و مدافع  »  » 
 
 
3 
 

 

 خط: پنجدر مرکز در 
1. ’lthštl 
2. GDH 
3. W byš’pwhl 
4. W nywdl’p 
5. ’m’lkly 
ardašīr-xwarrah ud bišābuhr ud nēw-darāb 
 

و نیو داراب بیشابورآمارگر اردشیر خوره،  » » 
 
 
4 

 

 خط: در چهاردر مرکز 
1. ’p’t 
2. šhpw 
3. hly 
4. mgwh 

: 1تا  7در حاشیه دور آن از ساعت   
: bgšhpwhly,  

حلقه کوچک 8و بعد آن  
ābād-šābuhr mowūh, bišābuhr oooooooo 
 

بیشابوراستان  -آباد شاپور  وبدم »  » 
 
 
5 

 

 در مرکز در دو خط:
1. hšny 
2. mgwh 

:9تا  4در حاشیه دور آن از ساعت   
: byšhpw[h]ly 

حلقه3 ازآنو پس  
 
hišn mowūh bišābuhr 
 

 » بیشابوراستان  -هیشنوبد م«
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کــه پیش تــر ذکــر شــد، اثرُمهــر اداره هــای: شــهرب، داور و مدافــع درویشــان، و ُمهــر اســتاندار، 
کــه در بازســازی نظــام اداری ایــن اســتان ساســانی بســیار  نیــز از ایــن مجموعــه ی یافــت شــده 

مهــم هســتند. 
امــا نکتــه ی مهــم در شــناخت یــک سیســتم اداری منظــم، شناســایی بخش هــای یــک 
گاهــی فهرســت بلنــدی از اســم مکان هــا را  ــه لطــف ُمهرشناســی ساســانی،  اســتان اســت. ب
کــه در متــون  در اختیــار داریــم و از ســوی دیگــر، متأســفانه اســامی شــهرها و بخش هایــی 
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6 

 

 در مرکز در سه خط:
1. k’c 
2. [lwn]y 
3. mgwh 

   : 10تا  5دور آن از ساعت  در حاشیه
Byšhpwhly 

  بعد از سه حلقه کوچکو 
kāzrūn mowūh bišābuhr ooo 
 

بیشابوراستان  -کازرون وبدم »  » 
 

 
 
7 

 

 در مرکز در سه خط:
1. ngndl 
2. ’sp’n 
3. mgwh 

  :8تا  1دور آن از ساعت  در حاشیه
byšhpwhly 

حلقه دیگر چهار 2تا  4ساعت  آن ازچهار حلقه و بعد ازتعداد  5تا  8از ساعت   
negundarāspān mowūh bišābuhr oooo   oooo 
 

یشابورباستان  -نگاندارسپان وبدم »  » 
 

 
 
8 

 

 در مرکز در دو خط:
1. ylyc  
2. mgwh 

:1تا  7حاشیه از ساعت در   
byšhpwhly   

حلقه 8 ازآنپسو   
yarēz mowūh bišābuhr oooooooo 
 

بیشابوراستان  -یاریز وبدم »  » 
 

 
 
9 

 

 در مرکز در دو خط:
1. lwbgy’n 
2. mgwh 

:12تا  7در حاشیه از ساعت   
 ’lthštlGDH  

 حلقه6و بعد از آن 
rawīgān mowūh ardašīr-xwarrah oooooo 
 

ردشیر خورهاستان ا -انراویگ وبدم »  » 
 
 

 

0 1 2 cm

© R. Gyselen 2015, H. David  del.

0 1 2 cm

© R. Gyselen 2015, H. David  del.

0 1 2 cm

© R. Gyselen 2015, H. David  del.

0 1 2 cm

© R. Gyselen 2015, H. David  del.

کــه در  تاریخــی و جغرافیایــی عربــی و فارســی ذکرشــده اند، به نــدرت بــا اســم مکان هایــی 
دوره ی ساســانی روی ُمهرهــای اداری دیــده می شــوند، تطبیــق پیــدا می کننــد. در مــورد 
نام جای هــای کشــف شــده از تــِل قلعــه ی ســیف آباد کــه مربــوط بــه اســتان بیشــابور اســت، نیز 
کــه بــا مطالعــات  کــه می توانیــم امیــدوار باشــیم  وضــع به همیــن شــکل اســت. بدیهــی اســت 
جدیــد روی منابــع تاریخــی عربــی و فارســی، چندیــن معــادل جدیــد کشــف کنیم. امــا مطمئنًا 
ِگل ُمهرهــا در اســتان ساســانِی بیشــابور، مــا قــادر خواهیــم بــود  بــا کشــف مجموعــه جدیــدی از 

کنیــم.          ســاختاِر بخش هــای ایــن اســتان را بازســازی 
در حال حاضــر از طریــق شــواهد و منابــع ُمهرشناســی، نمی تــوان تاریــخ دقیق مجموعه ی 
کــرد. همان طورکــه می دانیــم، در قــرن ششــم، مهرهــای  تــل قلعــه ی ســیف آباد را مشــخص 
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کــه قدمــت ایــن  ــد، به همیــن دلیــل روشــن اســت،  کتیبــه ای، به وجــود آمده ان کامــاًل  ادارِی 
ِگل ُمهرهــا،  این گونــه  از  اســتفاده  نیســت.  میــالدی  ششــم  قــرن  از  قدیمی تــر  مجموعــه، 
می توانــد بعــد از ســقوط سلســله ی ساســانی هــم ادامــه داشــته باشــد. درواقــع، بــه احتمــال 
ــاد اســت؛  این کــه این گونــه مهرهــای اداری بعــد از دوره ی ساســانی هــم رواج داشــته اند، زی
زیــرا عرب هــا هنــگام تصــرف امپراتــوری ساســانی، همــه ی ســاختارهای اداری آن را یک بــاره 
تغییــر ندادنــد و مــدت زمــان زیــادی نیــاز داشــتند کــه در جامعــه ی ایرانــی، کشــور را اداره کــرده 
و بــه مســائل قضایــی و اداری رســیدگی کننــد. اعــراب  که بیشــتر به فتح ســرزمین های شــرقی 
ــد، در  ــا تأســیس چارچــوب اداری جدی ــد ت ــوری ساســانی مشــغول بودن و شمال شــرقی امپرات
کادر اداری ایرانــی ســپردند و مســائل  ســرزمین های فتح شــده، ســازمان اداری را به دســت 
کردنــد. تنهــا در ســال  گــذار  قضایــی محلــی را بــه روحانیــت زرتشــتی، مســیحی و یهــودی وا
کــه  76 هـــ.ق. برابــر بــا 695 م.، یعنــی بیــش از نیم قــرن پــس از شــروع فتوحــات اســالمی بــود 
سلســله ی امــوی بــه اصــالح ســازمان اداری مبــادرت ورزیــد و زبــان عربــی به جای زبــان اداری 
گرفــت. امــا در ایــن دوره، فارســی میانــه هنــوز هــم اســتفاده  فارســی میانــه مــورد اســتفاده قــرار 
کــه در کارگاه هــای  کــه شــاهد ایــن ادعــا چندیــن ســکه ی مســی عرب-ساســانی اســت  می شــد 
 Gyselen, 2009; Blet�Lemarquand & Gyselen, 2014:( شــده اند  ضــرب  فــارس 
کــه آیــا امویــان بــا اصــالح ســازمان اداری جدیــد، فــورًا ادارات محلــی،  18(. فهــم ایــن نکتــه 
کردنــد یــا این کــه ایــن ادارات تــا مدت هــا هنــوز  ماننــد اداره ی زیرنظــر روحانیــون را حــذف 
گاه نــگاری، احتمــااًل مجموعــه ی  بــه کار خــود ادامــه می داده انــد، غیرممکــن اســت. از لحــاظ 
ِگل ُمهرهــای تــِل قلعــه ی ســیف آباد متعلــق بــه محــدوده ی زمانــی بین ســال های 500 تــا 700 
کــه  کربــن 14  کــه بــا مطالعــات تکمیلــی آزمایشــگاهی  م. اســت. نگارنــدگان امیــد آن را دارنــد 
بــر روی میوه هــای خرمــای یافــت شــده از ایــن محوطــه، در حال حاضــر در حــال انجــام اســت؛ 
 یــک توالــی گاه نــگاری و گونه شــناختی دقیــق بــرای ِگل ُمهرهــای به دســت آمده از ایــن مــکان 
کــه در آینــده ی نزدیــک نتایــج آن  کننــد  و دیگــر بخش هــای امپراتــوری ساســانی پی ریــزی 
ــا  ــا ب ــرد ت ک کمــک خواهــد  ــه مــا  منتشــر خواهــد شــد. احتمــااًل ایــن مطالعــات آزمایشــگاهی ب
کــه احتمــااًل  گــردد  دقــت بیشــتری، تاریــخ دقیــق مجموعــه ی تــِل قلعــه ی ســیف آباد را تعییــن 

مربــوط بــه اواخــر دوره ساســانی اســت. 

سپاسگزاری
از جنــاب آقــای مهنــدس بهشــتی )مدیــر پژوهشــگاه(، دکتــر مصیــب امیری )مدیــرکل محترم 
گردشــگری فــارس( و دیگــر همــکاران محتــرم در  ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
ســازمان میــراث فرهنگــی و پژوهشــکده باستان شناســی، از خانــم دکتــر مرجــان مشــکور، از 
گــروه  فیلیــپ ژینیــو به خاطــر پیشــنهاد آوانگاری هــای اســم مکان هــا، از اعضــای محتــرم 
کاوش: امیــر بهرامــی، عبــاس رزمپــوش، زهــره زهبــری و افشــین آریافــر، از دکتــر علیرضــا 
عســکری چاوردی، دکتــر رمــی بوشــارال و دکتــر ســمرا آذرنــوش و خانــم هلــن دیویــد و از اعضــاء 
محتــرم انجمــن ایران شناســی فرانســه در تهــران سپاســگزاریم. بدون شــک بــدون همــکاری 
صمیمانــه ی مســئولین و اهالــی محتــرم روســتای ســیف آباد ایــن دســتاوردها امکان پذیــر 

ــی می کنیــم. نمی شــد؛ از همــه ی آن هــا تشــکر و قدردان
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پی نوشت

کــه هنگامی کــه هنــوز مرطــوب بــوده تعــدادی اثرُمهــر بــرروی آن زده شــده اســت. واژه ی  ِگل از جنــس ُرس اســت  1. تکــه یــا چانــه ی 
ِگل ُمهــر شــده  کلمــه Bulla و نــام فارســی میانــه آن در منابــع آرامــی تلمــود glmhrg اســت )Shaked, 2011(. ایــن تکــه  انگلیســی ایــن 
به ماننــد شناســنامه بــه محموله هــا پیوســت می شــده و شــاهدی بر مالکیــت یا مقام تأییدکننــده و صادرکننده آن اســت. ایــن مواد فرهنگی 
کاروانــی فرســتاده می شــد )Frye, 1970 : 79, 84(. اهمیــت ایــن یافته هــای ارزشــمند در ایــن  بیشــتر به همــراه محموله هــای تجــاری و 
کــه دربرگیرنــده ی نــام یــک اداره، نهــاد، مقــام و منصــب ساســانی بــه خــط پهلــوی / فارســی میانــه اســت و از طریــق آن می تــوان بــه  اســت 

تقســیمات اداری، جزییــات مقــام و منصــب و نــام مکان هــا و اشــخاص و عالئــم و نقــوش مورداســتفاده در ایــن دوره پی بــرد. 
 2. فصــل نخســت کاوش ایــن محوطــه در مهــر و آبــان 1393 توســط تیمــی از باستان شناســان اســتان فــارس:  پارســا قاســمی، رضــا 

نــوروزی و عزیــزاهلل رضایــی انجــام شــد. 
3. تعــداد 27 ِگل ُمهــر فــوق، دوبــاره در همــان ســال، توســط ســیروس برفــی و دیگــران، و بــا همــان مجموعــه عکــس بــه چــاپ رســیده 
گاز  گل مهــر شکســته و ســالم، حیــن عملیــات تعریــض جــاده ی  گزارش هــای موجــود، ایــن 27  اســت )Barfi et al.,  2013(. طبــق 
به وســیله ی بولدوزر در ســال 1384 نمایان شــده اند که بســیاری از آن ها بعدها در نتیجه ی فرایند ســرند خاک های انباشــت شــده توســط 
کــه توســط برفــی و دیگــران، در ســال 2013 در معرفــی ایــن  کوتــاه  تیــم باستان شناســی اعزامــی از میــراث فــارس به دســت آمده انــد. نوشــتار 
مجموعــه نوشــته شــده اســت؛ عالوه بــر کاربــرد نامناســب اســم مکان هــا، اشــتباهات زیــاد دیگــری به ویــژه توصیــف نقــوش روی ِگل ُمهرهــا، 

اصطالحــات رایــج در مطالعــه ی نشانه شناســی، و همچنیــن در آوانویســی و ترجمــه ی نوشــته های پهلــوی دارد.
4. بــرای  مثــال: شــوارتس و لســترنج بــا اســتفاده از گزارش هــای جغرافی نویســان، نــام این مکان هــا را ذکر کرده اند: نوبنِدگان، خشــت 

.)Le Strange, 1966: 262�268 و Schwarz, 1896: 30�42( یا ِدریز
یا در گزارش جغرافی نویسان دیگر می توان این نام جای های مشابه را مشاهده کرد:

کتــاب مســالک الممالــک، هنــگام صحبــت از »ســابور« نــام عربــی شــهر »شــابور«، روســتاهای  ابن خردادبــه ) 211 تــا 300 هـــ.ق.( در 
آن را چنیــن برشــمرده اســت: خشــت، کیمــارج، کازرون، خــره، بندرهمــان، دســت باریــن، هندیجــان، درخویــد، تنبــوک، خوبذان، میــدان، 
ماهــان، جنبــد، رامیجــان، دیبنجــان، شــاهجان، مــوز، داذیــن، شــادرود، دربختجــان، ســیاه مــص، انبــوران، خمارجــان علیــا، خمارجــان 

ــه، 1371: 37(. ســفلی، و تیرمــردان. )ابن خردادب
مقدســی در کتــاب احســن التقاســیم در قــرن چهــارم هجری از شــهرهای ناحیه ی شــاپور بــه: دریــز، کازرون، خره، نوبنــدگان، کاریان، 
کــرده اســت. وی همچنیــن در توصیــف  خــود، دربــاره ی نام جاهــای دریــز، کازرون و خشــت  کــراد، گنبــذ و خشت.اشــاره  کنــدران، تــوز، زم، ا
چنیــن نوشــته اســت؛ دریــز: دریــز شــهری کوچــک در کنــار راه کازرون اســت کــه بــازاری نیکــو و کارگــران بســیار کتــان دارد )مقدســی، 1385: 

.)648
کتانــی شــطوی و کســب در آن جــا بافتــه و صــادر می شــوند. شــهر، دارای کاخ و بــاغ  کازرون: شــهری بــزرگ و آبــاد اســت، پارچه هــای 
کاخــی دارد. بیشــتر خانه هــا بــر بلنــدای تپــه ای اســت. آب آن از چــاه و قنــات اســت )همــان:  و بســتان زیــادی اســت. عضدالدولــه در آن جــا 

.)648
خشــت: در میــان کوهســتان واقع شــده و روســتایی بــزرگ و قلعــه ای معــروف دارد. بــازاری خــوب دارد و آب آشــامیدنی آن از رودخانــه 

اســت )همــان: 648(.

5. طراحی اثرمهرهای این نوشتار توسط خانم دکتر ریکا گیزلن و هلن دیوید انجام شده است.
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Reconstruction of the Divisions of Sasanian Province of Bišābuhr Based on the Discovery of 
Some New Toponyms from the Administrative Bullae of ToleQaleh Seyfabad Site, Kazerun, Fars 
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Abstract 

The ToleQaleh Seyfabad (henceforth, TQS) is one of the Sasanian key sites, which is located in the very 
heart of the Sasanian empire in southwestern Iran, in the center of Kazerun County. The site is situated in 
the rural district of Balian, 330m north of the new Seyfabad village on the natural mounds known as Tol-e 
Pahn. The site is 40m higher than its surrounding plain and located 868m above sea level, and covers an 
area of about 150 hectares. TQS is situated 29 km south-east of Bishâpûr city, 7km south-east of Kazerun 
city, 109km north-west of Ardashir Khurreh or Firuzabad, 35km north-west of Jereh, 88 km west of Qasr-
i Abu Nasr and 214km north of Siraf. The site was partly damaged by a gas pipeline which was constructed 
through it in the 1980s. In 2005, as part of surveys conducted in the Kazerun plain, this site was registered 
by Parsa Ghasemi with the site code KZ 92. The site of ToleQaleh Seyfabad (TQS) is located in the north 
of Seyfabad village, near the western part of the Parishan Lake on the Kazerun Plain, is one of the most 
important Sasanian sites in southwestern Iran. 

Due to the gas-pipeline construction, the most upper part of the southern mound of TQS was completely 
destroyed and after that the illegal excavation by antiquity looters has been started. In 2014, the first season 
of excavations at this site was conducted by Parsa Ghasemi, Reza Noruzi and Azizallah Rezaei. The general 
aim of the excavation at TQS was to conduct a salvage operation in order to prevent further looting and 
damage to the site, and to facilitate identification of layers of different periods in order to determine a reliable 
chronology for the site. The finds indicate that this site was a major active administrative, economic and 
commercial center of the Sasanian province of Bishâpûr, in the heartland of this empire and the 
abandonment of it must be dated to the late Sasanian period, before 651A.D. The most important discovery 
of this season of excavation were 371 Sasanian clay sealings, out of which 75 bear an impression of an 
administrative seal while the others wear only personal seal impressions. More than three hundreds of them 
were in the room 2 in trench I, it means that this room was the most important room for archiving the clay 
bullae. Preliminary inspection of the administrative bullae with the cooperation of Rika Gyselen has 
provided several new data. Among the nine administrative seals two belong to a provincial administration 
of Bišābuhr, one to a regional administration and six to the district administration of the mowūh. As the 
name of this administration shows, it was headed by a member of Zoroastrian clergy. Of the six mowūh 
districts, four are attested here for the first time. With these four mowūh seals the number of districts known 
for the province of Bisābuhr reached to seven. The mowūh seal of one of the districts — Ābād-Šābuhr — 
is attested by more than fifty bullae. No doubt this was the name of the district in which Tole Qaleh Seyfabad 
was situated. 

This article is a short preliminary report on this important discovery of the Sasanian period in Fars. 

Key words: Bišābuhr Province, Archaeological Site of ToleQaleh Seyfabad (TQS), Administrative Clay 
Bullae, Sasanian Toponym 




