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Abstract 

Darabgerd that, somehow, may be considered as the 
initial capital of Sasanian Kingdom, could most 
probably be counted as the first experience of 
establishment of a city with circular plan, in the sought 
of Iran. The example which has later been imitated in 
the city of  Ardashir Khure. 

According to the geography writers and historians, the 
foundation of the city has been placed at the time of 
Darius the Great (522 – 486 BC), in Achaemenian 
Kingdom. Historical sources certify that the 
Darabgerd of Sasanian era (224 – 651 AD) was a city 
with an approximate area of 203 to 314 hectares, 
which was protected by a very high circular rampart 
and also a deep trench. The governmental citadel 
which is located at the top of a dome-shaped mountain 
isolated in the city centre, and possible made the 
observation of any movements within the city and also 
in the Darab plain. These resources also made it clear 
that life in Darabgerd had continued for centuries even 
after the fall of Sasanians. However, today only ruins 
of this vast city have remained. 

Although it is more than a century that archaeological 
activities take place in the country, no comprehensive 
study has been made to clarify the form and function 
of the spaces in Darabgerd. Therefore, in this paper, an 
attempt has been made to picture the revived era of 
this unique city of ancient Iran, by careful study of its 
general and spatial characteristics relying on the 
available historical resources. 

Key words 

Darabgerd, city, lanscape space, function, myth, 
Sasanian era, Islamic era 

 چكيده
توان آن را نخستين پايتخت شاهنشاهي ساسانيان نوعي ميكه به  دارابگرد
 ايران نيز جنوب ساخت شهر با پالن مدور در ةتجرب، احتماالً اولين دانست

مورد تقليد  اردشيرخورهشهر اي كه بعدها در ساخت نمونه. آيدبه شمار مي
 شهر به شالودةنويسان و مورخان، هاي جغرافيمطابق نوشته .واقع شده است

منابع تاريخي . نهاده شده است شاهنشاهي داريوش اول هخامنشي وزگارر
 203 تقريبي وسعت عصر ساسانيان شهري بود بادر دارابگرد آنند كه گواه بر

 محافظت خندقي عميقاي و دايره ، كه بوسيلة باروي رفيع هكتار314تا 
ز در مرك گنبدي شكل و منفردارگ حكومتي كه بر فراز كوهي  .گشتمي

استوار بود، هرگونه جابجايي درون شهر و دشت داراب را قابل كنترل شهر 
سازند كه زندگي در دارابگرد تا قرنها اين منابع همچنين روشن مي .مي نمود

 اين شهر عظيم، امروزه جز ازپس از سقوط ساسانيان نيز رونق داشته؛ ليكن 
 يك سده فعاليت از آنجائيكه عليرغم بر. هايي برجاي نمانده استخرابه

گونه تحقيق جامعي كه فرم و عملكرد فضاهاي باستانشناسي در كشور هيچ
با  دارابگرد را روشن سازد به انجام نرسيده، در اين نوشتار تالش گرديد تا

كم نظير  اين شهرفضايي عمومي و هاي ويژگياتكاء به منابع تاريخي، 
 .شود آن احياء اي از دوران رونقو چهره يابيبازايران باستان 

  واژگان كليدي
 ساساني، اسالمي شهر، منظر، فضا، عملكرد، اسطوره، دارابگرد،
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 مقدمه
 بيــامد كه اسـپان بـبيــند يله چنان بد كه روزي ز بهـر گـله
 يكي بي كـــران ژرف دريا بديد زپستي برآمد به كوهي رسيـد

 بيــارند كــار آزمــوده گــوان ـفرمود كز روم و از هنــدوانب
 رسانـــند رودي به هر كشوري بجوينــد ز آن آب دريــا دري
 يكي شهر فرمود بس ســودمند چو بگشاد داننــده از آب ، بند
 داراب گــردورا نــام كردنـد  چو ديوار شـــهر اندر آورد گرد

  آذر آمــد گـــــروه پرسـتنـدة كوهيكي آتش افروخـت از تيغ 

 
 در ارتباط تنگاتنگ است1راي است كه آغاز شاهنشاهي اين سلسله با ساخت يك شه ساسانيان به اندازهةاهميت شهرسازي در دور

ت ي اس اما متأسفانه تحقيقات باستان شناختي در خصوص معماري و شهرسازي اين دوره، هنوز در مراحل ابتداي.]22: 1374 ،هوف[
 : نويسده ميص در خصوص اين نقي- پژوهشگر تمدن ساسانيان - Dietrich Huff)(  ديتريش هوف پروفسور.]539: 1386، كريميان[
هاي ما از معماري شناخت ما از فرهنگ ساساني، به ويژه از شهرها و زندگي شهرنشيني آنان بسيار كم است و ناقص؛ آگاهي...  "

 اين در حالي است كه نه تنها نفوذ فرهنگ .]46: 1370 ،موسوي[ " پيش از تاريخ مي باشدةراتب كمتر از دوراين دوره در ايران، به م
هاي ادوار پس از خود نيز تأثيرات ها و تمدنو تمدن اين دوران، از مرزهاي سياسي ايرانِ ساساني بسيار فراتر رفته، بلكه بر فرهنگ

ه عبارت ديگر، بررسي خصوصيات معماري و شهرسازي ايران عصر ساساني، عالوه بر  ب.]282: 1374 ،كياني[ شگرفي داشته است
باشد، براي آگاهي بهتر از معماري ايرانِ اسالمي هم شرطي الزم است آنكه در جهت شناخت فرهنگ و هنر آن دوره ضروري مي

 .]10: 1377 ،سلطان زاده[
هنوز منابع تاريخي مهمترين اسناد قابل استفاده در شناخت معماري  ايران،شناسي در  عليرغم انجام بيش از يك قرن فعاليت باستان

شناختي نيز هاي اندك باستانكه حتي در بين پژوهش جالب آن است .]282: 1374 ،كياني[آيند و شهرسازي ساسانيان به شمار مي
دانان شناسان، مورخان و جغرافيتقاد بسياري از باستان كه به اع2در اين ميان دارابگرد .اندتعدادي از شهرهاي اين دوران مغفول مانده

 ،]1377 :212[ )(Vasily Vladimirovich Bartold ، ويلهلم بارتلد]1379 :48[ )(LouisVan Den Bergh همچون لوئي واندنبرگ
: 1374 ،هوف[ آمدهمار مي ساساني و اسالميِ ايران به شةاز شهرهاي بزرگ و آباد دور...  و ]Guy Lestrange)( ]1337 :6 لسترنج

 ةاهميت اين شهر در دور .، بسيار مهجور واقع گشته و مطالعات اندكي بر روي معماري و شهرسازي آن صورت پذيرفته است]409
در  ،زيرا كه اردشير بابكان؛  دانستنخستين پايتخت شاهنشاهي ساسانياناي است كه شايد به نوعي بتوان آن را ساساني به اندازه

 .]1370 ،آزما؛ 746: 1374 ،چگيني[ ارگبد اين شهر بوده است،قبل از شورش بر اردوان پنجمو  يالديم 220 – 224 سالهاي ةفاصل
 .اندداده منابع تاريخي نسبتاً زيادي از آن ياد كرده و مورد وصف قرار3، اين شهرمرتبط باشناختي هاي باستانبا وجود قلت پژوهش

شهر، اطالعات ارزشمندي از آنها قابل ت لفانشان با حيامؤ كه به دليل همزماني و يا قرابت زماني اهميت اين منابع در آن است
 و ) صنعتيمعيشتي ومحيطي، (عمومي هاي  ويژگي، به اين داده هاي مكتوبءگردد تا با اتكادر اين نوشتار تالش مي .استخراج است

 .و اضمحالل آن روشن گرددسقوط و تاريخ گرفته  قرار يابيمورد باز 4فضايي اين شهرهاي ويژگي

 دارابگرد در تقسيمات سياسي كهن
شده  ساساني نگاشتهة كه براي اولين بار در اواخر دور- "نهاي ايراشهرستان" ةهاي مندرج در رسالترين تقسيم بنديمطابق قديمي

 ة و در رديف شهرهاي ناحي42ر دارابگرد در بند  شه]332:  1368 ،تفضّلي[و شهرهاي ايران را به چهار ناحيه تقسيم كرده است 
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نيز شهرهاي ايران را به چهار دسته تقسيم نموده و دارابگرد را ذيل ايالت 5يعقوبي .]336:  همان [جنوبي ايران به حساب آمده است
 شمالي و جنوبي تقسيم ةتشهرهاي ايالت پارس را به دو دس6بعدها، ابوالفداء .]64: 1365 ،زادهسلطان[پارس و كرمان آورده است 

 ةاولي دانان قرونتر جغرافيهاي دقيقبر طبق تقسيم بندي .]368: 1349 ،ابوالفداء[نويسد كرده و دارابگرد را جزء شهرهاي جنوبي مي
بندي تا چند مرزشد و اين  ارگان، شاپور، اردشيرخوره، اصطخر و دارابگرد تقسيم مية ساساني به پنج كورة ايالت پارس از دور،اسالمي

 كه مركز آن شهر باستاني موضوع 7 دارابگردةدر اين ميان، كور .]305: 1373 ،بيات[ نيز برجاي ماند پس از سقوط ساسانيانقرن 
 بزرگ ةهاي اصطخر و اردشيرخوره، سومين كور و بعد از كوره]337: 1365 ،افسر[ ايالت پارس ةترين كورتحقيق حاضر بود، شرقي

واليت : بندي دچار تغييراتي گشته و با اسامي مغوالن، اين تقسيمةدر دور .]34: 1366 ،ابن حوقل[اب مي آمد اين ايالت به حس
 ]231: 1329 ،جغرافيا و اسامي دهات كشور[ .اندشبانكاره، واليت فارس خاص، واليت كوه كيلويه و واليت الرستان معرفي گشته

 آل بويه و سالجقه به خاطر حكومت خاندان محلي ة ساساني است كه در دورة دوردِ دارابگرةواليت شبانكاره، در حقيقت همان كور
 مغوالن از ايالت پارس جدا گشت و حكومتي ة و در دور]408: 1374 ،هوف[اسم شبانكاره به خود گرفت ) شبانكاره ها(فضلويه، 

نام باستاني خويش را تا به امروز حفظ ) دارابگرد(ب و دارا) پسا(از شهرهاي اين كوره، تنها فسا  .]316: 1373 ،بيات[مستقل يافت 
  .]192 و 198: 1377 ،بارتلد[كرده اند 

 دارابگرد شهري اسطوره اي
اند كه او به هر يك از فرزندانش دانسته و آورده) طهومرث(ابن فقيه و مقدسي، دارابگرد را نام يكي از ده فرزند فارس بن طهومرت 

؛ 8: 1349 ،ابن فقيه[.  نامشان را بر آن شهرها گذاشت و دارابگرد به نام يكي از آنها نامگذاري گرديدشهري در ايالت پارس بخشيد و
 " گرد " ةابن حوقل واژ .]161: 1384 ،رفيعي[داند فردوسي دليل اين نامگذاري را گرد بودن باروي شهر مي .]631: 1361 ،مقدسي

 اصفهاني]. 47: 1366 ،ابن حوقل [8داندمي " احداث شده به امر داراب " را به معنييافته و از اينرو دارابگرد  " ساخته "را معادل 
 را " گرد " ةواژ] 302: 1381[و طاهري ] 498: 1376[، رضواني ]1356 :396 [)(Eugene Napeleon Flandinفالندن ،]39: 1367[

 : 1365[، و نوبان ]1306: 1367 [حسيني فسايي. دانندمي) شداريو( آورده اند و لذا دارابگرد را به معني شهر داراب "شهر " به معني
اين دسته از محققان دليل اين . اند را به معني پرورنده دانسته و دارابگرد را به معني پرورنده و رب النوع آب نوشته" دار "] 60

 در زبان " دار" ةيعي معتقد است كه چون واژدر اين ميان، رف .دانندها و رودهاي موجود در اين كوره مينامگذاري را فراواني چشمه
 دارا آباد كرد "مرحوم بهار، دارابگرد را مخفف  .]190: 1384 ،رفيعي[باشد  آب ميةعربي به معني خانه است، لذا داراب به معني خان

 .]33: 1385 ،فسايي [دانست مي"
ابن  [، مسعودي]135 : 1340 [، اصطخري]115: 1368[ جيهاني، ]31 – 32 : 1385فسايي،  [9فردوسي التواريخ،  مجملةنويسند
ساخت شهر دارابگرد را به دارا  (Jacob Edward Polak)] 516: 1361 [پوالكادوارد و ] 82: 1337[، بلعمي ]159: 1374بلخي، 

، ]47: 1366 [ابن حوقل، ]336: 1368تفضلي، [ هاي ايران شهرستانة نامعلوم رسالةنويسند. اندشاه منسوب كرده) داراب يا داريوش(
 ثعالبي 11،طبري .اندداده نسبت نيز ساخت شهر دارابگرد را به دارا پسر دارا] 162: 1384 ،رفيعي[و بيروني ] 508: 1374[ 10مقدسي

 15،مستوفي قزويني، ]309: 1374 [ابن بلخي 14، طاهري،]153: 1377 [فرصت شيرازي 13،مسكويه رازي 12،اصفهاني، ]184: 1328[
به  . نوشته اند"ر دارا را پسر بهمن، پسر اسفنديا "تر ثبت نموده و مشخصات اين پادشاه را كامل17و آزما] 60: 1365[ نوبان 16،ميبيغ

به هنگام  18،فوق الذكر، با اندكي اختالف بدين صورت نقل گرديده كه چون بهمن  زندگي داراب شاه در تمامي منابعةهر حال، افسان
 . وليعهد ايران شود،دارد كه فرزند وي پس از تولدميمي سپارد و مقرر  20،هماي 19  سلطنت را به همسر خود، فرزندي نداشت،مرگ

 سلطنت را بدو ، معجزه آساي وي و بازگشتاما با بزرگ شدن ،اگر چه هماي به طمع سلطنت، تولد فرزندش داراب را پنهان نمود
ز و بوم كوشش نمود و در مرز ايالت پارس، شهري ساخت كه به نام خود، دارابگرد او چون بر تخت نشست، در آباداني اين مر .سپارد
   .]303: 1381 ،طاهري[ناميد 

، ]198: 1377 [و محققاني مانند بارتلد] 162: 1384 ،رفيعي[اگرچه عالمه دهخدا اين پادشاه را همان داريوش سوم هخامنشي 
 از " داراو"، (Theodor Nöldeke) دانند، اما به اعتقاد نولدكهاريوش اول مياو را د] 44: 1375[و توكلي ] 738: 1374[جنيدي 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
    69 -82/    نمونة موردي دارابگرد : بازيابي شهرهاي باستاني با استناد به متون تاريخي /1388  و تابستانبهار/ سال ششم/ شماره يازده    

 

7272

   در اين ميان، محققاني چون ] 130: 1372 ،شواتس[. كه شهر دارابگرد را استوار ساخت شاهان كوچك محلي ايالت پارس بوده
 )Edith Porada(  ايدت پرادا21 هوف،شناساني چون ديتريش  و باستان]43: 1365 [و سلطان زاده ]102: 1382[بيك محمدي 

شهر ] 1373 :67[  (Georgina Herrmann) و جرجينا هرمان] 1379 :324[  (Roman Ghirshman) ، رومن گيرشمن]263: 1383[
تر زمان ساخت شهر را جلو] 397: 1356[و فالندن ] 124: 1349[نصراهللا مشكوتي . دانند اشكاني ميةهاي دوردارابگرد را از ساخته

  .كنندمنتسب مي 22 ساسانيانةآورده و به دور
دهند، ليكن با استناد به اگرچه در رابطه با انگيزة ساخت شهر دارابگرد متون تاريخي اطالعات چنداني را در اختيار محققان قرار نمي

آيد كه هدف از ساخت ن بر مي از اين اشارات چني.اي مذهبي داشته است ريشه،مي توان حدس زد كه ساخت شهر 23،اشعار شاهنامه
 منطقه اين در آتش تقديس سابقةنيز  مسعودي. اين شهر، تأمين محل اقامت زوار يك آتشكدة بر جاي مانده از ادوار قبل بوده است

 را دجمشي آتش كه كرد تكليف گشتاسب به زرتشت او، نوشتة به بنا. بردمي عقب به زرتشت، زمان پادشاه كياني، گشتاسب زمان تارا 
 همان آتش اين. ساخت شهري آتشكده، اطراف در آتش، اين انتقال ضمن او و بياورد دارابگرد به بزرگ، خراسان شمال در خوارزم از

 كياني گشتاسب زمان از دارابگرد حساب، اين با. است انزرتشتي احترام مورد آتش ترينمقدس كه است الهي جالل آتش يا آذرفرنبغ
 كهنسال شهر بناي تجديد با اينظريه چنين كه است بديهي. است بوده ايرانيان آتش ترينمقدس جايگاه ساني،سا انوشيروان عصر تا

 كندمي ياد 25آذرجو نام به دارابگرد معروف آتشكدة از 24مسعودي. ندارد منافاتي اوليه، شهر نزديك محلي در داراب، توسط گشتاسبي،
 يا فارس آتشكدة خاموشي از بعد كه نيست بعيد. است بوده احترام مورد ها آتشكده ساير زا بيش و فعال هنوز ق،.ه 332 سال در كه

 آتش اولية جايگاه عنوان به دارابگرد آتشكدة داد، رخ) ص( پيامبر ميالد شب در آسامعجزه صورت به كه كاريان، آذرفرنبغ همان
 كه مسعودي باشد شده مطرح زرتشتي دين مركز ترينمقدس عنوان هب نيز اسالم از بعد و آورده دست به را خود سابق احترام فرنبغ،

 .]182 – 183: 1384رفيعي، [ در باب آن چنين نگاشته است

 هاي عموميويژگي

 محيطي •
 آب و هواي دارابگرد، با تناقضاتي همراه است كه به احتمال زياد ناشي از تغييرات آب و ةنويسان و مورخان دربارگزارشات جغرافي

 ،]15: 1377[ نويسان و مورخان مانند مقدسي و فرصت شيرازيهاي برخي از جغرافيطبق نوشته . منطقه در طول زمان استهوايي
كه  عجيب آن است . گرمسيري ايالت پارس واقع بوده، آب و هوايي معتدل و مطبوع داشته استة دارابگرد در نيمةبا وجودي كه كور

 حدودالعالم، از دارابگرد به عنوان شهري ةمؤلف ناشناخت .]638: 1361 ،مقدسي[ في كرده استداراي برف و يخبندان معر مقدسي آنرا
البته اكثر  .]379: 1372 ،حدودالعالم[كند، ليكن آب و هواي آنرا بد توصيف نموده است هاي فراوان ياد ميخرم و آباد و با نعمت
 و به دارابگرد ة جنوبي كورةهواي ناحي ]309: 1374[ابن بلخي   و]120: 1368[ ، جيهاني]139: 1362[ مورخان مانند قزويني

مردم داراب را داراي پوستي سوخته و تيره معرفي  )Paul Schwarz( شواتس. اندخصوص شهر دارابگرد را گرم و ناسالم توصيف كرده
       و اصطخري ]127: 1368[ي جيهان. ]129: 1372 ،شواتس[ داندو دارابگرد را داراي بدترين آب و هوا در سطح منطقه مي

ابن بلخي اين كوره  .اند آب و هوا در بين شهرهاي اين كوره ذكر كرده"ترين وباناك"نيز دارابگرد را داراي بدترين و  ]135: 1340[
      زير زمينيهاي هاي آباما ظاهراً سطح باالي سفره ]309: 1374 ،ابن بلخي[. را حاوي آبهاي روان فراوان نوشته است

]Morgan, 2003: 5[ِزده و باعث بدي آب و به كيفيت آب مصرفي شهر لطمه مي  موجود در خندق اطراف شهر، به همراه آب راكد
 به طوري كه اصطخري آب دارابگرد را بدترين آب مصرفي در تمام .]131: 1372 ،شواتس[ 26گشته استها ميهوا و شيوع بيماري

 ]135: 1340 ،اصطخري[. داندايالت پارس مي
مطابق متون برجاي مانده، معادن دارابگرد، به خصوص معدن موميا و معادن سنگ نمك آن از شهرت بسياري در سطح منطقه و 

فرصت [ دارابگرد را داراي معادن موميا، نمك و مس توصيف كرده است ةفرصت شيرازي كور .حتي كشور برخوردار بوده است
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 ،هوف[داند  مي)C10H8(هايي چون نفتالين معطر اي منطقه را حاوي معادن انواع فلزات و كانيههوف، كوه .]153: 1377 ،شيرازي
 .]1318 :1367 ،فسايي[نويسد هاي برفگير شرق شهر ميحسيني فسايي به طور كلي محل معادن دارابگرد را در كوه .]413: 1374

 آهن )29Cu(كوه معدن نام دارد و قاعدتاً بايد داراي معادن مس،  ،اي كه در مركز شهر دارابگرد واقع گشته شواتس، تپهةبه عقيد
)26Fe(نقره   و)47Ag(اي سياه رنگ نوشته كه قطره قطره از آزما در تعريف مومياي دارابگرد، آنرا ماده ]129: 1372 ،شواتس[.  باشد

كيفيت مومياي دارابگرد را در جهان  ودالعالم، حدةمؤلف ناشناخت ]49: 1370 ،آزما[. گرددچكد و بالفاصله سخت ميمي  كوهةحفر
. شده است عالم صادر ميةنويسد كه به هم و جيهاني نيز در وصف كيفيت آن مي]379: 1372 ،حدودالعالم[نظير توصيف نموده بي

برخي ديگر مانند 27.اندبسياري از مورخين محل معدن موميايي دارابگرد را يكي از نواحي اطراف شهر نوشته ]125: 1368جيهاني [
 به صورت مشخص به محل معدن اشاره نكرده اند؛ اما از آنجايي كه مطالب ]125: 1368[ و جيهاني ]379: 1372[مؤلف حدودالعالم 

در اين ميان تنها مقدسي  .مربوط به آنرا بالفاصله بعد از وصف شهر آورده اند، شايد محل معدن از ديد آنها در خود شهر بوده است
 .]638: 1361 ،مقدسي[كند  محل معدن موميا را به وضوح در ارتفاعات مركز شهر دارابگرد معرفي مياست كه

  آمده، در مي  معدني منطقه به شمارةمعدن سنگ نمك دارابگرد كه بعد از موميايي، مشهورترين فراورد 28مطابق منابع تاريخي،
اند  اسالمي از چند گونه سنگ نمك در اين شهر ياد كردهةنويسان قرون اوليتمامي جغرافي  .اي اطراف شهر دارابگرد واقع بودهكوه

 از دارابگرد به تمام ،نويسداي كه مقدسي ميگونه آمده است؛ بههاي سفيد، سياه، قرمز، زرد، سبز و چند رنگ به دست ميكه به رنگ
، از آن به ]139: 1362[ و قزويني ]1639: 1367[ و حسيني فسايي ]659: 1361 ،مقدسي[گشته ها سنگ نمك استخراج ميرنگ

هايي كه كامالً ظاهر و مرئي هستند به دست به استناد اين منابع، نمك دارابگرد مستقيماً از كوه .كنندعنوان نمك هفت رنگ ياد مي
صنعتي نظير الهاي كا دارابگرد،ةدر تعدادي از منابع آمده است كه از سنگ نمك استخراج شد .]132: 1372 ،شواتس[آيد مي

شد كه نه تنها به ساير نقاط ايالت، بلكه به نواحي ديگر نيز صادر و هاي تزئيني ساخته ميو گلدان30كاسه، ظروف، جام29روميزي،
  .]244 :1371،عبدالرحمان[كنددر اين ميان تنها عبدالرحمان به برداشت نمك خوراكي از اين معادن اشاره مي .گشته استمي پيشكش

 )كشاورزي( معيشتي •
 .شده استتعدادي از جغرافي نويسان و مورخان اشاره دارند كه محصوالت گرمسيري و سردسيري توأمان در دارابگرد كشت مي

ابن بلخي اين ناحيه را داراي ] 198: 1377؛ بارتلد، 153: 1377؛ فرصت شيرازي، 28: 1370؛ آزما، 93: 1380حقايق نگار خورموجي، [
 را 31 كتان، خرما، زنبق و دوشابة و مقدسي محصوالتي مانند تخم]450: 1374ابن بلخي،  [هاي بزرگ توصيف كردهباغنخلستان و 

مستوفي [مستوفي از غله، ميوه و خرماي اين منطقه تمجيد كرده است  .]658: 1361 ،مقدسي[داند نيز از جمله توليدات اين ناحيه مي
 و خورموجي، بعالوه از تنباكو، پنبه، مركبات و برنج اين شهر ياد نموده و ]153: 1377 [فرصت شيرازي .]139: 1362 ،قزويني

، چربي، خشكبار، شكر و نيز (Bertold Spuler) اشپولر .]93: 1380 ،خورموجي[كنند مركبات آنرا بسيار فراوان و با كيفيت ذكر مي
  .]231 – 233: 1379 ،اشپولر [آورديماهي خشك شده را از جمله محصوالت صادراتي دارابگرد به شمار م

 صنعتي و بازرگاني •
 به منابع تاريخي، در قرون سوم و چهارم هجري قمري، دارابگرد يك مركز بزرگ تجاري و محل انبار كاالهاي گوناگون بوده مستنداً
 ،شواتس [ پارس دانسته است آنرا مركز معامالت و تجمع بازرگانان32اين اهميت بدان حد بوده كه ادريسي .]223:  همان[است 
 كه از لحاظ كيفيت در حد -هاي عالي پارچه  دارابگرد را داراي كاالي نفيس و اشياي گرانبها نوشته و از،مقدسي .]135: 1372
     .]658:  1361 ،مقدسي[دوزي شده ياد كرده است هاي سوزنهاي خوش بافت و پردهحصير، فرش - اندهاي طبرستان بودهبافته

: 1366،حوقلابن[داند اي طبري ميه دارابگرد را از لحاظ كيفيت و بافت در حد فرشيهاي گرانبهاها و پارچهبن حوقل نيز فرشا
 اسالمي در اين شهر توليد و به ساير نقاط صادر ةهاي بسيار با كيفيتي به ميان آورده كه در قرون اولياشپولر سخن از روميزي .]66
 دارابگرد ةشده، ساختهاي كتاني كه از سيراف با كشتي صادر مي زيرجامه،به اعتقاد مقدسي .]212:  1379 ،اشپولر[گشته است مي
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 از ديگر محصوالت شاخص دارابگرد بود كه اصطخري و مقدسي از آن ،)رازقي(روغن معطر ياسمن  .]129:  1372 ،شواتس[اند بوده
  .]132-134 : همان[اند سخن به ميان آورده و آن را بي نظير توصيف كرده

 

 ي شهريهامنظر عمومي و فضا

 خندق •
 فرصت ،33، حسيني فسايي]139:  1362 [هاي ابوالفداء، ابن حوقل، جيهاني، ابن بلخي، اصطخري، مستوفي قزوينيمطابق نوشته

نابع مذكور اشاره دارند كه تمام م .گشت خندقي بزرگ و عميق محصور ميةشيرازي، آزما، مورگان و هوف، شهر مدور دارابگرد بوسيل
؛ جيهاني، 47:  1366؛ ابن حوقل، 379:  1349ابوالفداء،  [جوشيدندهايي بودند كه از كف آن ميمنبع تأمين آب اين خندق چشمه

در اين بين تنها اصطخري است كه عالوه بر چشمه، به آبهاي سطحي نيز به عنوان يكي از ]. Morgan, 2003: 5  و115: 1368
اكثر مورخان و جغرافي نويسان به وجود گياهي در آب خندق  .]110:  1340 ،اصطخري[تأمين آب خندق اشاره كرده است منابع 

مي شود؛ به گونه اي كه در نهايت باعث غرق او اشاره كرده اند كه به محض ورود انسان به آب، به دور بدن پيچيده و مانع حركت 
و تنها با تالش فراوان است كه ] 115:  1368؛ جيهاني، 47 – 48:  1366؛ ابن حوقل، 379:  1349ابوالفداء، [مي گردد وي شدن 

فرصت، اين گياه را ] همانجا[. ت پيچندگي، آنرا خاردار نيز توصيف كرده استي عالوه بر خاص،اصطخري. 34شايد بتوان نجات يافت
فرصت شيرازي [. اي كه از سطح آب نيز بيرون بوده استونه به گ؛مي گويند، انبوه و متراكم نوشته" پاپيچك "كه در اصطالح محلي

، اين ]135: 1340 [اصطخريو  ]457: 1374 [ابن بلخي، ]66: 1366 [ برخي مورخين مانند ابن حوقلةبه نوشت] 155 – 156: 1377
هاي ت از وجود الك پشت تنها فرص،از ميان مورخين .دار بوده استاستخوان و فلساي ماهي بزرگ بي داراي گونه همچنينخندق

شده است  گوسفند كوچكي بوده و صدايشان تا نيم فرسنگ دورتر شنيده مية آنها به اندازةغول پيكري در خندق ياد كرده كه جث
 .]156: 1377 ،فرصت شيرازي[

 )Morgan, 2003: 6(.  م نوشته اند60 غربي شهر حدود ة عرض خندق را در قسمت درواز]414: 1374 [هوفديتريش مورگان و پيتر 
 را براي عرض خندق ثبت 35 ذرع6 - 7فرصت، ] 112: 1370 ،آزما[.  متر نوشته است12 متر و عمق خندق را 25 را اندازهآزما اين 

        ظاهراً تا همين اواخر، روزها تخته پل هايي را براي تردد به شهر بر روي خندق ] 154: 1377 ،فرصت شيرازي[. نموده است
 )1نقشه شماره  (.]113: 1370 ،آزما[ 36خته اند كه شبها براي حفظ امنيت بيشتر جمع مي گشتاندامي
 

  
 
 
 
 
 

 بارو •
؛ 638: 1361؛ مقدسي، 47: 1366؛ ابن حوقل، 379: 1349ابوالفداء، [اكثر مورخان از باروي مدور و محكمي بر پيرامون شهر نام برده 

؛ فرصت 397: 1356؛ فالندن، 139: 1362؛ مستوفي قزويني، 110: 1340؛ اصطخري، 309: 1374؛ ابن بلخي، 115: 1368جيهاني، 

  نخستين نقشة تهيه شده از دارابگرد. 1نقشة شمارة 
Morgan 2003 
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  باروي شهر از فراز ارگ حكومتي.2تصوير
1387.كريميان

 

و ميزان گردي آنرا به حدي قابل ] 1311: 1367؛ حسيني فسايي، 290: 1329؛ جغرافيا و اسامي دهات كشور، 153: 1377شيرازي، 
؛ حسيني 139: 1362؛ مستوفي قزويني 309: 1374بلخي ابن  [اندتوجه يافته اند كه ساخت آنرا به رسم دايره اي با پرگار تشبيه كرده

جغرافيا و اسامي  [نوشته اند  يك فرسخ يا شش كيلومتر،ود در حد تاريخي طول اين بارو را منابع)2تصوير ]. (1311: 1367فسايي 
الي كه فرصت،  در ح].112: 1370؛ آزما، 154: 1377؛ فرصت شيرازي، 1311: 1367؛ حسيني فسايي، 290: 1329دهات كشور، 

 ،(Keith Abbot) ابوت] 154: 1377فرصت شيرازي [ ؛37ارتفاع بيروني بارو را حدوداً پنج ذرع و ارتفاع دروني را تقريباً سه ذرع نوشته
مورگان تنها فردي است كه  .]130: 1372شواتس  [به حساب آورده است 38 پا20 آنرا (Preece)پريس  پا و 35 - 40ارتفاع آنرا 

 در حالي كه هوف قطر ]Morgan, 2003: 6[.  متر نگاشته است22 آنرا برابر با ة عرض پايةانداز  متر درج و10دروني بارو را ارتفاع 
 ابوت قطر باروي گور، و پريس قطر ]413: 1374 ،هوف[باروي دارابگرد را تقريباً با شهر اردشيرخوره برابر و حدود دو كيلومتر نوشته، 

 و اردشيرخوره ةابن حوقل نيز وسعت دارابگرد را به انداز .]87: 1372 ،شواتس[ 39اندود يك ميل ذكر كردهباروي دارابگرد را حد
  .]48: 1366 ،ابن حوقل[داند بيشاپور مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يكن حجاج  ل؛ بارويي مثلثي شكل داشته]411: 1374 ،هوف [شد، ناميده مي"رام واشناسكان"به اعتقاد هوف اين شهر كه در ابتدا 
حصار شهر را ويران و با الگو برداري ) اوايل قرن دوم هجري( ميالدي 714 در سال - كه حاكم اموي ايالت پارس بود -بن يوسف 

 احتماالً از اين روست كه ابن حوقل .]180: 1365 ،هوف[سازد از باروي گور، حصاري جديد و دايره شكل را بر گرد دارابگرد مي
 .]115: 1368 ،جيهاني [اندي، باروي دارابگرد را جديد و مطابق حصار اردشيرخوره توصيف كرده و جيهان]47: 1366[

 دروازه ها •
و فرصت ] 115: 1368[، جيهاني ]110: 1340 [، اصطخري]638: 1361 [، مقدسي]309: 1374 [، ابن بلخي]48: 1366 [ابن حوقل

 ]113: 1370 ،آزما[داند ها را در امتداد جهات اصلي ميآزما، دروازه. اندههاي شهر را چهار عدد ذكر كردتعداد دروازه] 154: 1377[
 .]Morgan, 2003: 5[ 40 انحراف اندكي نسبت به چهار جهت اصلي استةدهندولي به اعتقاد مورگان محل قرارگيري آنها، نشان

باشند، بلكه بر روي يك تداد چهار جهت اصلي نمينويسد كه اين چهار دروازه عالوه بر آنكه در اميد اين مطلب ميأيهوف نيز با ت
 .]413: 1374 ،هوف[محور كامالً ضربدر نيز قرار ندارند 

 فضاهاي شهري •
 را ق. هاشپولر نيز دارابگردِ قرون دوم و سوم .]638: 1361 ،مقدسي[نويسد  دارابگرد را داراي بازارهاي زيبا، چاه و قنوات مي،مقدسي

 قسمتي از بازارهاي شهر را در درون باروها و ،مقدسي .]195: 1379 ،اشپولر[توصيف كرده است   آب فراوانهايداراي قنوات و كانال

  در مجاورت شهر دارابگرد- پادشاه ساساني - نقش برجستة شاپور اول .1تصوير 
1387. سيدين  
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     شمالي وارد شهر ةفالندن از كانال آبي كه از درواز .]638: 1361 ،مقدسي[ 41 شهر ثبت نموده استةباقي را در يك سمت حوم
سيسات أ تةاو مصالح به كار رفته در ساخت پاي .ه است، سخن به ميان آوردهآورداي نامعلوم را به شهر ميشده و آب چشمهمي

 .]397: 1356 ،فالندن [ آب را سيماني سخت و ضخيم نوشته استةدهندانتقال
ابوالفداء،  [اند كه در مركز شهر قرار داشته استتمامي جغرافي نويسان و مورخان از كوه سنگيِ منفرد و گنبدي شكلي سخن رانده

 ) 3تصوير (. ]154: 1377؛ فرصت شيرازي، 110: 1340؛ اصطخري، 115: 1368؛ جيهاني، 48: 1366؛ ابن حوقل، 379: 1349
 
 

  
 
 
 
 
 

آزما، اين كوه و قلعه را به مخروط ناقصي  .]34: 1366 ،ابن حوقل[اي در شهر موجود بوده است  قلعه،هاي ابن حوقلمطابق نوشته
 اي كه كله قندي در وسطش قرار گرفته باشد، هعو و فرصت، كل شهر و كوه مركزي آن را به مجم]113: 1370 ،آزما[تشبيه كرده 

فالندن اين كوه را تنها مكاني از شهر دانسته  .]154: 1377 ،فرصت شيرازي[تشبيه و كوه را داراي غارهاي بسيار عميق نوشته است 
 شهر را بر ة رأس آن، جايگاه قلعةبه كار رفته در ساز42ارتفاع كوه و مصالحاو با توجه به  .كه آثار بناهايي در آن به چشم مي خورد

 به ، رأس اين كوهة اين كوه را داراي آثار بناهاي عالي و در ميان سازةفرصت نيز دامن .]397: 1356 ،فالندن[داند فراز اين كوه مي
 ،شواتس[اه آب در كوه مركز شهر اشاره كرده است نيز به چ شواتس .]154: 1377 ،فرصت شيرازي[چاه و حوض آب اشاره دارد 

مقدسي،  [از ميان تمام مورخان و بازديدكنندگان از اين شهر، تنها مقدسي محل مسجد جامع آنرا بر فراز اين كوه نوشته .]131: 1372
هاي سطح شهر از ها و سازههاي مورخان، بنا مطابق نوشته.]413: 1374 ،هوف[ و هوف نيز نظر او را تأييد كرده است ]638: 1361

  .]115 : 1368؛ جيهاني 110: 1340؛ اصطخري 48: 1366ابن حوقل،  [گل و خشت ساخته شده بودند

 سقوط دارابگرد
 و با استناد به ]48: 1366 ،ابن حوقل[ق آثار زيادي از پارسيان در دارابگرد وجود نداشته .ه ابن حوقل، در قرن چهارم ةمطابق نوشت
نويسد جز بارو و خندق، چيزي از شهر باقي ق ويران و آن طور كه او مي. هماند كه دارابگرد در آغاز قرن ششمرديدي نميفارسنامه، ت
 .اندمتون تاريخي همچنين در تشخيص علل ويراني و متروك شدن اين شهر قابل استفاده .]309: 1374 ،ابن بلخي[نمانده بود 

 دارابگرد سر به ة در منطق،، كردان شبانكاره به رهبري فضل بن حسن معروف به فضلويهق. ه447مطابق اسناد تاريخي، به سال 
يكسال بعد فضل موفق به تأسيس  .]177 – 178: 1384 ،رفيعي[گردند شورش برداشته، پارس را گرفته و خواهان استقالل مي

بدين سبب  .كند حاكميت سلجوقيان قيام مي و عليه]47: 1370آزما،  [در ايالت پارس شده) شبانكاره( محلي آل فضل ةسلسل
سپاهيان حكومت مركزي به فرماندهي خواجه نظام الملك طوسي به پارس هجوم آورده و فضلويه را كه گاهي در شيراز و گاهي در 

مراكز اصلي استقرار در اين ميان، دارابگرد به عنوان يكي از  .ميردنمايد تا مي استخر حبس ميةدارابگرد اقامت داشت، اسير و در قلع
 و بدين جهت است كه ابن بلخي در ]177 – 178: 1384 ،رفيعي[بيند مي فضلويه كه در اين زمان حاكم پارس بود، آسيب فراوان

 .قرن ششم هجري آنرا مخروبه توصيف نموده است

 1387. كريميان. اي ارگ حكومتي بر فراز ارتفاعات صخره اي مركز شهرهويرانه. 3تصوير 
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 نتيجه
 داريوش توان او را برابر باذكر شده، مي تاريخي متوندر )  شاهداراب(بندي، با اتكاء به اوصافي كه از سازندة دارابگرد در يك جمع

همان طور كه ذكر شد، با توجه به اينكه واژة .  و شالودة اصلي اين شهر را به دوران هخامنشيان منسوب كرددانست اول هخامنشي
در . آيد صحيح تر به نظر ميباشد، لذا نوشتة ابن حوقل دربارة وجه تسمية دارابگرد مي" ساخته " در زبان پهلوي به معني " كَرت "

 . دانست) داريوش( به معني ساخته داراب "دارابكرد"توان دارابگرد را همانمجموع مي
اي فعال و قرارگيري نقش برجسته شاپور اول در نزديكي اين شهر، همگي بر اهميت دارابگرد در توجه ويژه مورخان، وجود ضرابخانه

ايي از شهر باستاني مورد مطالعه را هاي تاريخي و با اطمينان كامل ميتوان چهرهنداً به دادهاينك، مست. دوره ساساني داللت دارند
چهار دروازه كه تقريباً در امتداد جهات اي شكل و ديوار دفاعي دايره خشت و گل با  ساخته شده ازشهري بوددارابگرد . بازيابي نمود

 .گشت ميتكميلدفاعي آن را در حصار داشت،  باروي  كه و عميقيعريضدق خن بوسيلة سيستم تدافعي شهر .انداصلي واقع بوده
 . نموداستوار و كنترل هر گونه جابجايي در شهر و دشت را ميسر مي ياصخره كوهيو بر فراز ارگ حكومتي در مركز شهر 

تأييد ظهور نوعي دگرگوني در ساختار تواند در جهت هاي مقدسي مبني بر استمرار بازارهاي شهر به خارج از باروهاي آن مينوشته
 . اجتماعي ساكنان دارابگرد در قرون اولية اسالمي مورد استفاده قرار گيرد

          متون كهن روشن .اندخصوص شيوة معيشت ساكنان دارابگرد در قرون اولية اسالمي بسيار شايان توجه اطالعات تاريخي در
هاي سوزن بافت و پردههاي خوشهاي طبرستان، حصير، فرشهاي عالي در حد بافته پارچه،اگرانبه اشياي،كاالي نفيسسازد كه يم

 .  گشتند شده از جمله صنايع دستي اين شهر بودند كه به مناطق دوردست صادر ميدوزي
 

 

 

 پي نوشت ها 
 )42: 1374 ،هوف. (د به فيروزآباد تغيير نام دا" عضدالدوله "همان شهر گور كه بعدها در زمان . اردشيرخوره .1
 45كه  داراب زحاصلخي و آبرفتي دشت ميان در شهر باستاني دارابگرد در نه كيلومتري جنوب غربي شهر داراب جديد، شرق استان فارس و در جنوب ايران، .2

 گرديـده  بنـا  ΄N: 28°41΄, E: 54°28در مختصات جغرافيـايي و ) 191: 1384 ،رفيعي( كيلومتر عرض دارد و بين كوه ها محصور گشته 12كيلومتر طول و 
: 1371 ،اعتمادالسـلطنه . (از اين شهر در متون تاريخي با اسامي دارابگرد، داراگرد، دارابساكا، دارابسا و دارابجرد نام برده شـده اسـت                    ) 1387 ،سيدين (.است
813( 

ري در دارابگرد نمود؛ ولي متأسفانه گزارشي از ثبت و ضـبط آنچـه    ميالدي اقدام به حفا1933 در سال )Sir Aurel Stein(براي اولين بار، سر اورل اشتاين  .3
 ميالدي دشت داراب را از نظر استقرارهاي پيش از 1971 – 1972 نيز در سال هاي (P. de Miroshedji)دو ميروشجي .  ارائه نكرد كه به دست آورده بود،

 از مؤسسـة ايـران   )Peter Morgan(نهايتـاً پيتـر مورگـان    ) 107: 1386 علوي علويجه رفيعي. (تاريخي بررسي نمود كه ارتباط چنداني با اين تحقيق ندارد
غير  )Morgan 2003: 2 (.يك بررسي سطحي ساده را از اين محوطه به عمل آورد)  خورشيدي1381زمستان سال ( ميالدي 2003شناسي بريتانيا در سال 

 شهر به اظهار نظر پرداخته اند، هيچ يك در اين شهر حفاري و يا بررسيِ سيستماتيكي را به انجام از اشتاين و مورگان، ساير باستان شناساني كه دربارة اين     
نرسانده اند و اظهاراتشان يا ناشي از بازديدي سياحتي از محوطه بوده؛ و يا به اتكاي ديد باستان شناختي، نسبت به انعكاس مطالب مندرج در متون تاريخي 

 )4: 1388سيدين  (.اشاره داشت... توان به پروفسور واندنبرگ، پروفسور هوف و ن جمله ميمبادرت ورزيده اند كه از آ
شود، اما در مواردي كه ضرورت ايجاب كرده، نواحي پيرامون آن نيـز مـورد بررسـي               محدودة مطالعات اين تحقيق به طور اخص شهر دارابگرد را شامل مي            .4

 .واقع شده است
 .يمورخ و سياح قرن سوم هجري قمر .5
 ) ميالدي1273 – 1332 / هجري قمري 672 - 732 (مورخ و جغرافيدان .6
 ناميده *كورة دارابگرد قبل از ساخت شهر دارابگرد توسط داراب شاه، به نام كورة فركان) 39: 1367(مطابق مجمل التواريخ و نوشته هاي حمزة اصفهاني،  .7

 )32:  1385 ،رستگار فسايي(. ن نام خوانده مي شودمي شده است و تنها بعد از ساخت شهر دارابگرد است كه به اي
 )160: 1384رفيعي . ( فعلي كه در منتها اليه شهرستان داراب و در همسايگي استان هرمزگان قرار دارد، بر آن نهاده شده بود"فرگ"اين نام به خاطر شهر 
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 )219: 1367 ،ساييحسيني ف (. به معني ساخته و كرده مي باشد)Kart(رت  كَةپهلوي، واژزبان در  .8
اي فرا گرفته بود كه كند كه قبل از ساخت شهر، دشت داراب را درياچههمان طور كه از اشعار مندرج در ابتداي مقدمه مشهود است، فردوسي اشاره مي .9

 و شرايط ساخت شهر را فراهم ها و ساخت سدهايي، آب آنرا تخليه كردهداراب شاه با به كارگيري متخصصان و مهندسان هندي و رومي و گشايش آبراه
 )123: 1377 ،سلطان زاده. (نموده است

 .مطهر بن طاهر مقدسي نه آن مقدسي مشهور، او دارا پسر دارا پسر بهمن نوشته است .10
 )130: 1372 ،شواتس. (طبري دارا پسر بهمن را دشمن اسكندر مقدوني نوشته است؛ پس الجرم برابر با داريوش سوم هخامنشي است .11
ثعالبي نيز ) 39: 1367 ،اصفهاني. (صفهاني ايجاد سيستم نامه رساني را به اين پادشاه نسبت مي دهد؛ لذا احتماالً منظورش داريوش اول بوده استحمزة ا .12

 اين پادشاه طبري نيز سيستم نامه رساني را به) 249: 1368 ،ثعالبي. (كندمانند اصفهاني ساخت سيستم چاپاري و نامه رساني را به اين شاه منسوب مي
 )488: 1352 ،طبري. (منسوب نموده است

: 1369 ،مسكويه رازي (".براي پيك اسپان نهاد و دم هاشان بپير است... ":  نويسداز اشارات مسكويه رازي نيز داريوش اول استنباط مي گردد؛ زيرا كه مي .13
88( 

. ريوش اول هخامنشي ميداند كه راههاي چاپاري را براي اولين بار ساخته استطاهري، دارا پسر بهمن را هشتمين پادشاه سلسلة كيانيان و برابر با دا .14
 )303: 1381طاهري (

 )124: 1362 ،مستوفي قزويني. (مستوفي نيز او را از شاهان سلسة كياني مي داند .15
  )1339بيغمي . (بيغمي نيز او را از شاهان سلسة كياني مي داند .16
 )112: 1370آزما . (ميداندحسين آزما او را برابر با داريوش دوم  .17
  ششمين پادشاه كياني ايران .18
مسكويه . (دانداما مسكويه رازي نيز او را دختر بهمن مي) 1: 1339 ،بيغمي. (را دختر فرعون مصر نوشته است) ملقب به چهرآزاد يا شهرآزاد (بيغمي، هماي .19

 ) 87: 1369 ،رازي
 )52:  1364 ،دينوري. (دينوري نام او را خُماني نوشته است .20
 )409: 1374 ،هوف. (كندالبته هوف احتمال ساخت شهر در دورة هخامنشيان را رد نمي .21
اين نقش ) 1تصوير شماره . (قرارگيري نقش برجسته شاپور اول در نزديكي اين شهر، به بهترين وجه بيانگر ميزان اهميت اين شهر در دوره ساسانيان است .22

 ´´N: 28°42´51.4´´, E: 54°33´13.2   متري از سطح دريا و در مختصات جغرافيايي1093باد، در ارتفاع برجسته با شكوه و عظيم در روستاي اكبرآ
همين طور دارابگرد از زمان ساسانيان يكي از مراكز ) 130:  1388 ،سيدين (. كيلومتر مي باشد7,88فاصلة آن به خط مستقيم تا دارابگرد، . قرار گرفته است

در زمان اصطخري، در فارس فقط شيراز ضرابخانه داشته است؛  ... ":  شواتس مي نويسد ) 306: 1381 ،طاهري. ( آمده استمهم ضرب سكه به شمار مي
 " DA "ها، ضرابخانة دارابگرد را به اختصار در ضرب سكه ) 215: 1372  ،شواتس ( ". اي داشته استكند كه قبالً دارابگرد هم ضرابخانهاما اشاره مي

  )205: 1342 ،سامي. (  اندكردهحك مي
 .به مقدمه مراجعه شود .23
 متري از سطح دريا و در مختصات 1091داراب، در ارتفاع  كيلومتري غرب 10 دراست كه  آذرجوي ةآتشكد،  ساسانيدورةيكي از آتشكده هاي مهم  .24

: 1388سيدين . ( كيلومتر است11,18ط مستقيم  فاصلة آن تا دارابگرد به خ.قرار گرفته است ´´N: 28°46´22.5´´, E: 54°24´49.9جغرافيايي
126( 

 .در كتاب مروج الذهب كه در قرن چهارم هجري قمري نگاشته شده است .25
 )413: 1374هوف . (مانند ماالريا .26
باد، در دو حسيني فسايي محل دقيق معدن مومياي دارابگرد را غرب روستاي غياثي و دولت آ). 135: 1340(و اصطخري ) 67: 1366(مانند ابن حوقل  .27

 كيلومتري جنوب غربي 25رفيعي نيز روستاي دولت آباد از توابع دهستان فسارود، واقع در ) 1638: 1367حسيني فسايي . (فرسخي شهر داراب مي داند
همين طور ) 49: 1370آزما . (آزما نيز همين مكان را محل مومياي دارابگرد نوشته است) 167: 1384رفيعي . (شهر داراب را محل معدن موميا مي داند

 ).198: 1377(و بارتلد ) 132: 1372(، شواتس )413: 1374(هوف 
او محل معدن را شرق داراب مي . 450: 1374ابن بلخي  و 548: 1370؛ ابن بطوطه 67: 1366؛ ابن حوقل 379: 1349 ابوالفداء ؛379: 1372حدودالعالم  .28

او محل معدن را روستاي . 1639: 1367حسيني فسايي ؛ 139: 1362؛ مستوفي قزويني 126: 1368؛ جيهاني 135: 1340 همين طور اصطخري نويسد؛
 او مكان كوه نمك را شرق دشت داراب مي داند؛. 191: 1384رفيعي ؛ 244: 1371 عبدالرحمان علي آباد در حوالي چشمة شاهيجان ثبت كرده است؛

 Kuhi Nimuk " انگليسي در نقشة. نج ساعتي غرب داراب و در راه مادوان مي نويسداو معدن سنگ نمك دارابگرد را به فاصلة پ. 132: 1372شواتس 
 . در شمال غربي داراب ثبت شده است"

 . يك نوع صفحة خاص كه روي ميز قرار مي گرفته است .29
 )132: 1372شواتس . (تنها ياقوت و مستوفي به ساخت جام اشاره مي كنند .30
 )210 – 211: 1372شواتس . ( قوام آمده باشد1 / 6شربت انگور يا خرما كه به ميزان  .31
شريف  وي بنام .از نسل حكام اندلس كه به اَدارِسه مشهور بودند يكي از مشاهير علماي اسالم، )ميالدي 1100 – 1166 (. فرزند محمداالدريسيالشريف  .32

 .ادريسي مشتهر است
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فرصت نيز اكثر قسمتهاي خندق را تا . ق داراي آب بوده است. ه1304تا سال بر طبق نوشتة او قسمت اعظم خندق شهر . 1311: 1367حسيني فسايي  .33
 )154: 1377فرصت شيرازي . (ق داراي آب نوشته است. ه1311سال 

. فرصت، راه غرق نشدن را بي حركت ماندن نوشته، زيرا كه هرچه ميزان تحرك بيشتر باشد، اين گياه بيشتر به بدن چسبيده و حركت را سخت تر مي كند .34
 )156: 1377فرصت شيرازي (

  متر6,24 – 7,28 .35
 بالفاصله پشت باروهاي شهر -در ناحيه شمال غربي شهر ) م1933سال ( ، در زمان بررسي او )1نقشة شماره ( همان طور كه نقشه اشتاين نشان مي دهد  .36

لذا كشاورزان .  درون باروهاي شهر در حال جريان بوده استدر همين زمان فعاليتهاي مرتبط با دامداري نيز در اراضي.  كشاورزي صورت مي گرفته است-
 .و دامداران براي تردد به درون شهر، تخته پل هايي را بر روي خندق قرار مي دادند كه شبها براي جلوگيري از سرقت محصوالتشان جمع آوري مي گشت

  متر3,12=  ذرع 3 متر و 5,20=  ذرع 5 .37
  متر6,096=  پا 20و  متر 10,668 – 12,192=  پا 35 – 40 .38
 :اگر محيط باروي شهر را تقريباً دايره حساب كنيم، آنگاه خواهيم داشت .39

R = 2000 m → r = R/2 → r = 1000 m  

P = 2rπ → P = 2 × 1000 × 3.14 → P = 6280 m → P = 6.28 km → ≈ P = 6 km 

A = πr2 → A = 3.14 × (1000) 2 → A = 3140000 m2 → A = 3.14 km2 → ≈ A = 3 km2 → ≈ A = 314 Ha 

1 Mile = 1609.35 m → R = 1609.35 m → r = R/2 → r = 804.67 m  
P = 2rπ → P = 2 × 804.67 × 3.14 → P = 5053.327 m → P = 5.05 km → ≈ P = 5 km 

A = πr2 → A = 3.14 × (804.67) 2 → A = 2033130.56 m2 → A = 2.03 km2→ ≈ A = 2 km2 → ≈ A = 203 Ha 

 
 .دهد را در قسمت شمالي باروي شهر نشان مي360°تصاوير هوايي، اندكي انحراف از دايره كامل  .40
 (Morgan 2003: 4). اشتاين معتقد بود آثار سازه هايي كه در امتداد خيابان غربي قرار گرفته، بازار شهر بوده است .41
 )397: 1356 ،فالندن. ( بر مي شمرد"حساير مصال"او تنها از خشت نام مي برد و ساير مصالح را با عنوان  .42
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