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Abstract 

Darabgerd was one of the flourishing cities of Sasanian era 
which with the collapse of this dynasty gradually lost its 
importance, and was eventually abandoned in sixth century 
of Hegira.  

The results of authors' archaeological studies on this city 
has made it clear that in the time of Sassanian Kingdom, 
the city had a concentrated, powerful and hierarchy 
settlement structure. However, after invasion of the state of 
Iran by Arab Muslims, the city went through several 
changes in terms of the functionality and operation of its 
spaces.  
In fact, archaeological evidences indicate that most of the 
early Islamic inhabitants of Darabgerd, were inclined to 
reside in the northern half of the city; and the southern half 
was hardly inhabited. These findings also suggest that, 
during the early Islamic centuries (7-10 AD), part of its 
inhabitants were lived in areas outside of the western gate 
of the city.  

In this paper, an attempt has been made to identify and 
characterise the form and function of this unique city, 
utilising archaeological findings. In other word, the paper 
tries to determine the functionality of Darabgerd’s 
residential zones and districts in the early Islamic 
centuries, as well as answering the questions raised on the 
main causes of changes  that have taken place in the social  
structure, form and functionality of this city.  
Keywords 

Darabgerd, Sasanian City, Form and Function,Urban 
Space, Islamic City 

 چكيده
ايـن  ضمحالل   با ا   بود كه  ساسانيهاي پر رونق روزگار     از شهر دارابگرد يكي   

 به تدريج اهميت خود را از دست داد و در آغاز قـرن ششـم هجـري                  سلسله
 اين   كه روشن ساخت شناختي نگارندگان   مطالعات باستان . شد متروك   يقمر

استقراري متمركز، پرقدرت و طبقاتي     داراي   ساساني    روزگار شهر باستاني در  
ييراتي در عملكرد    ليكن پس از تسخير ايالت پارس توسط مسلمانان، تغ         ،بوده

 .و كاربري فضاهاي آن به وجود آمده است
 كـه در قـرون اوليـه اسـالمي عمـوم             اسـت  شناختي مؤيد آن  شواهد باستان 

نيمـه  از   و   انـد گرايش يافته  ساكنان دارابگرد به استقرار در نيمه شمالي شهر       
 هـا همچنـين حـاكي از آن   اين يافتـه  .جنوبي آن استفاده چنداني نشده است    

 اسالمي بخشي از سـكنه شـهر در محـدوده         هاي  سده  نخستين ه در  ك است
 . داشتندخارج از دروازه غربي سكونت 
شـناختي، ادوار  هـاي باسـتان   به مـدد يافتـه  كهنوشتار حاضر در پي آن است   

 ضـمن تعيـين   كنـد و  نظير ايران باستان را مشـخص       استقراري اين شهر كم   
هايي در  هاي اسالمي به پرسش   هاي دارابگرد در نخستين سده    كاربري محله 

خصوص علت اصـلي تغييـرات بوجـود آمـده در سـازمان اجتمـاعي، فـرم و                  
 .دهد پاسخ  نيزعملكرد اين شهر

 واژگان كليدي 
  اسالميشهر، ي شهري، فضا و عملكرددارابگرد، شهر ساساني، فرم
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 مقدمه
 در نه كيلومتري ،]337: 1365افسر، [ساساني و اسالمي مركز كوره دارابگرد بوده   كه در دورهاي شكل دارابگردشهر باستاني و دايره

اين شهر كه احداث آن مطابق  .)1نقشه  (داردقرار  ´N: 28°41´, E: 54°28ي شهر داراب و در مختصات جغرافياييجنوب غرب
ميان دشت وسيع و حاصلخيز هشيوار  ،شرق استان فارسدر  ،]303:  1381 ،طاهري[ است تسبمن1داراب، به اساطير ايران باستان

 .واقع است
كان شخصي به پاپ قبل از اردشير - آنحكمرانبوده و آخرين در دوره اشكانيان ل ايالت پارس هاي نيمه مستقدارابگرد از كوره كوره
:  1337بلعمي، [ كه اردشير از هفت سالگي نزد او پرورش يافته و آموزش ديده بود ]410:  1374 ،هوف[بود  "بيري"يا  "تيري"نام 
براي اردشير  2 منصب ارگبدي شهر را از گوزهر-اكم استخر بوده كه به احتمال زياد در اين زمان ح-پاپك پس از مرگ او، .]82

نخستين به نوعي  را دارابگردشايد بتوان اشكاني شوريد و لذا سلسه از همين شهر بود كه او بر عليه . ]2529:  1362پيرنيا، [گرفت 
  .]746:  1374 ،چگيني[  دانست شاهنشاهي ساسانيمقر فرمانروايي
هاي مهم ايران بوده، بعد از اسالم مجدداً  كه ضرابخانه اين شهر در دوره ساساني از ضرابخانه استآنر  بشناسي گواهشواهد سكه

 ؛سرفراز [ ساساني نمود-هاي عرب و اقدام به ضرب سكه]306:  1381 ،طاهري[ هجري قمري آغاز 39از سال فعاليت خود را 
در  ليكن ،شناختي، دارابگرد تا قرن پنجم هجري قمري آباد بودهاهد باستانهاي مكتوب و شوبراساس داده. ]139:  1380 آورزماني،
همچنين بعد از ويراني . ]26 – 27:  1374ابن بلخي، [ شد توسط سالجقه ويران ،شبانكارهكردهاي  متعاقب شورش اين زمان
   هاي در بررسيكه يياز آنجا .]چ:  1370آزما،  [ند سكني گزيد3"شهر جنت"حداثي به نام سكنه آن در شهر جديداالدارابگرد، 

 كه سكونت اهالي دارابگرد در پذيرفتتوان مي ،نشدمالحظه هاي شهر اخيرالذكر  ويرانهدراثر قابل توجهي شناختي نگارندگان باستان
 هستندساكن  آن  دركنون نيزمهاجرت كرده و تا "داراب" سپس به شهر فعليان مردمباشد و آنشهر جديد نيز چندان دوام نياورده 

  .]306 – 307:  1381 ،طاهري[
هاي ، پرسشبودداري در شهر دارابگرد صورت نپذيرفته هيچگونه پژوهش دامنهزمان بررسي ميداني نگارندگان نظر به اينكه تا 

ساني به  ساسلسلهيابي، توسعه، تخريب و همچنين فرم و عملكرد فضاهاي شهر در دوره گذار از شكل روند خصوص در متعددي
هايي از اين اگرچه پاسخ كامل به پرسش .يدآها از جمله اهداف تحقيق حاضر به شمار مي كه پاسخ بدانبوددوره اسالمي مطرح 

 براي تعدادي از سطحي عرصه و محدوده شهر،هاي ، ليكن به مدد تحليل دادهاستمدت بلند اي علمي هدست نيازمند انجام كاوش
هاي شاخص سطحي را  كليه نمونه،از اين رو، نگارندگان در يك بررسي سيستماتيك .حاصل شد يياهاي قابل اتكآنها پاسخ

 ساختار  نيز تشخيصهاي اقتصادي وهاي شهري، تعيين نوع فعاليتمحله گاه نگاري، تشخيص عملكرد تا از آنها در جهتدندگردآور
 .برداري شوداجتماعي ساكنان شهر بهره

 پيشينه تحقيق
. ]539: 1386 ،كريميان[ شناختي در خصوص معماري و شهرسازي عصر ساسانيان هنوز در مراحل ابتدايي است باستانتحقيقات

در اين ميان،  .شده استواقع  مورد غفلت عجيب آنكه حتي در بين اين پژوهشهاي اندك نيز تعدادي از شهرهاي اين دوران عميقاً
   ويلهلم بارتلد ،]409:  1374[ديتريش هوف ، ]48:  1379[  نظير لوئي واندنبرگدارابگرد كه به زعم باستانشناسان و مورخاني

 بسيار مهجور مانده، آمدمي از شهرهاي بزرگ و آباد دوره ساساني و اسالميِ ايران به شمار...  و]6:  1337[ ، لسترنج]212:  1377[
 . است

 ميالدي اقدام به حفاري در دارابگرد نمود؛ ولي متأسفانه گزارشي 1933ل در سا )Sir Aurel Stein( براي اولين بار، سر اورل اشتاين
 ميالدي دشت داراب را از نظر 1971-1972هاي نيز در سال )P. de Miroshedji( دو ميروشجي . ارائه نكردهايشاز دست آورد

از مؤسسه ) Peter Morgan( نرمورگا ميالدي، پيت2003به سال . ]107:  1386 ،رفيعي[استقرارهاي پيش از تاريخ بررسي نمود 
اقدام به بررسي دارابگرد نمود كه خوشبختانه گزارش آن در ) The British Institute of Persian Studies( شناسي بريتانياايران
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منظر عمومي شهر دارابگرد.1صويرت  
فرمانداري شهرستان داراب: خذ أم  

هاي چهارگانه دارابگرددروازه: 2تصوير    
 Google Earth  خذ أم:  

ه در هاي سيستماتيك نگارندگان، كبررسي. )Morgan, 2003: 2( 4موجود است كشور مركز اسناد و مدارك سازمان ميراث فرهنگي
شناسي به انجام رسيد، اولين تحقيقات ملي و دانشگاهي است كه نتايج چارچوب تحقيقات باستان شناختي مصوب پژوهشكدة باستان

 .گرفتآن در مقاله حاضر مورد استفاده قرار 

 منظر عمومي شهر
ناحيه محصور در ميان باروهاي ( وسعت دارابگردصورت گرفته توسط سازمان نقشه برداري كشور،  يهابرداريمطابق آخرين نقشه

 از عناصر ذيل فرم ساختار اصلي شهر معلوم است، 1 همانگونه كه در نقشه شماره .5 استشده هكتار بر آورد 235در حدود ) شهر
 :  يافته است

و سنگ به بر گرداگرد شهر، باروي عظيم و قطوري از گل . استحكامات دفاعي مشتمل بر بارو، خندق و ساير عناصر مرتبط. 1
اين .  )1تصوير ( 7رسديكسان به نظر ميآن هاي ارتفاع تمامي قسمتدر حال حاضر كه  6 كيلومتر احداث گرديده44/5طول تقريبي 

هاي اصلي، ارتباط  مقابل دروازهيها پل. استشده، محاط 9 مترششعمق  و 8 متر5/98 متوسط با عرضوسيله خندقي هديوار نيز ب
 .ساختميسر مي پيرامون را باشهر 

هايي كه در شرايط حاضر در بريدگي . ارتباطي ديگرعناصرهاي اصلي چهارگانه و  خيابان وهاهاي ارتباطي شامل دروازهسيستم. 2
هاي اصلي شهر در آخرين دوره  قابل مالحظه است، در واقع دروازه در محور چهار جهت اصلي و تقريباًمقاطعي از ديوار مدور دارابگرد

 ابعادشاناگرچه امروزه هيچ طرح و پالني از اين تنها مداخل شهر در دست نيست، ليكن تفاوت در  .)2تصوير (است اني آن بوده آباد
 .باشد  وروديهايراهاين متفاوت تواند گواهي بر اهميت مي

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ها مشهود است كه هر تنها اثر تعدادي از سازهامروزه بر عرصه ش .هاي اصلي شهرمناطق مسكوني چهارگانه در حد فاصل خيابان. 3
ها تواند با نوع مصالح سازهفقدان آثار معماري در سطح شهر مي. المنفعه داشتندبه احتمال بسيار با توجه به وسعتشان عملكردي عام

:  1366 ابن حوقل،[ بودو خشت  از گل هاي مورخان قرون اوليه اسالمي بناهاي دارابگرد عموماًنوشته  زيرا مطابق،در ارتباط باشد
انواع قطعات سفالي  ازبر عرصه شهر مقادير زيادي  .]309:  1374 و ابن بلخي، 115:  1368؛ جيهاني، 110:  1340؛ اصطخري، 48

 .قرار گرفت شناختيات باستانطالعو مورد مآوري  آن جمع شاخصهاينمونه متعلق به ادوار قبل و بعد از اسالم پراكنده است كه
بقاياي اگر چه  ؛)3تصوير  (10ارتفاع شكل يافته استكم قلهو دو  مرتفع اي نسبتاًصخره  قلهيكارتفاعات مركز شهر كه خود از . 4

گونه آثار معماري بر روي دو قله هيچاما  ،يد آن است كه ارگ شهر بر فراز آن استوار بودهؤمرتفع م ها و آثار معماري بر قلهخرابه
 .خوردميديگر به چشم ن
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 مرتفع كه قلعه مشتمل بر سه قله نسبتاً  دارابگردارتفاعات مركز شهر .3تصوير 
  1387، نگارندگان: مأخذ . بر فراز آن استوار است) ارگ(حكومتي 

هاي رساني شهر كه به صورت كانالشبكه آب .4تصوير 
 همان: مأخذ . اروج نمايان است از سنگ و سساخته شده

  دارابگرداصلي شهرفضاهاي . 1نقشه 
 1387سيدين، : مأخذ 

هاي  بررسي دارابگرد جهتشهر هاي محلهتفكيك . 2نقشه 
همان: مأخذ . آن عرصه باستانشناسانه در

هاي اصلي شمالي و غربي موازات خيابانبه هاي ساخته شده از سنگ، آجر و ساروج و رساني شهر كه به صورت كانالشبكه آب. 5
شود كه به منظور انتقال عرضي ديده ميهاي كم بقاياي پلهاي آبرساني،در مقاطعي از اين كانال ؛)4تصوير  (خوردشهر به چشم مي
 . استرفتهبه كار ميشهر ركزي آب به پاي ارگ م

 
 
 
 
 
 
 

 
                        

  تحقيقروش
 27,16( يك ثانيه طول جغرافيايي داراي هر خانه در اين شبكه. شدبندي  شهر شبكهعرصه تمامي ،در انجام مطالعات ميداني، ابتدا

در عين حال، با توجه به وسعت محوطه،  . متر مربع بود46/836مساحتي برابر با و )  متر79/30(و يك ثانيه عرض جغرافيايي ) متر
گونه كه ن آ).2نقشه ( شد محله تقسيم 9برداري، عرصه شهر به هاي شهري و تسهيل در انجام بررسي و نمونهعملكرد متفاوت اندام

و مناطق ) 2-5 هايمحله(هر ، مبادي ورودي و حريم چهار خيابان اصلي ش)1محله (ارتفاعات مركز شهر   معلوم است،2در نقشه 
ها به هر يك از اين محلهو در ادامه مطالعات  .دادگانه را تشكيل ميهاي نهمحله) 6-9هاي محله (آنهامسكوني چهارگانه حد فاصل 

 از  خانه41در مجموع، سطح . هاي به دست آمده از آنها ثبت گرديدبرداري قرار گرفت و دادهصورت مجزا مورد بررسي و نمونه
 تنها مورد پيمايش سطحي هاقسمت ساير .)3نقشه (11شدبرداري  متر مربع به دقت بررسي و نمونه34295معادل ها با مساحتي شبكه

  .12قرار گرفتند
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توزيع مكاني سرباره هاي كوره هاي صنعتي در عرصه . 4نقشه 
همان: مأخذ . دارابگردشهر 

 بندي انجام شده كه مورد  خانه از شبكه41 توزيع مكاني. 3نقشه 
همان: مأخذ . گرفته اندقرار نمونه برداري 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ابزار و ظروف اي، قطعات سفالي و شيشه .شدبندي و ثبت طبقه) معماري آثار(غير منقول و هاي سطحي در دو دسته منقول يافته
هاي صنعتي ذوب فلز و پخت سفال و استخوان از جمله آثار كوره تزئيني، سكه، سربارهسنگي پيش از تاريخ و دوران تاريخي، اشياي

 .آمدبه حساب ميمنقول مكشوفه 

 نگاري و تعيين عملكرد محله هاگاه:  هاتحليل داده
 بيشترين ) قطعه906(سفالين  اتع، قطشدآوري  علمي و سيستماتيك جمعي شاخص سطحي كه به روشها داده وهااز ميان نمونه

پيش از تاريخ، اشكاني، ساساني،   كه به هفت دورهشدنگاري اين قطعات معلوم بندي و گاه در طبقه.13كميت را به خود اختصاص داد
 .اني تعلق داردبويه، سلجوقي و ايلخ، آل) ساساني به خالفت اسالميسلسلهگذار از (دوره انتقالي 

   كه اين نوشتار بر يياز آنجا . متعلق به دوره ساساني است،شود، بيشترين كميتديده مي1طور كه در نموداردر اين ميان، همان
 )1نمودار ( .استشده  ارائه 1هاي شاخص اين ادوار در طرح ، برخي از نمونهاستهاي ساساني و قرون اوليه اسالمي متمركز دوره
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به   ،هاي مسكوني شهر دارابگردسفالي مكشوفه از محلههاي شاخص نمونه: 1رح شماره ط
S30,S22, S24, S8, S6  هايدست آمده از شبكه
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. دارابگرد ي و ادوار استقراريهاي سفالني داده فراوا.1نمودار 
 نگارندگان: خذ مأ

 

ارگ حكومتي  از نمونه برداري شدههاي توزيع زماني سفال .2نمودار 
نگارندگان: مأخذ .  به درصد)S39شبكه (

هاي سطحي را به خود اختصاص از كل داده % 51/2هاي صنعتي بود كه كوره  سرباره،از ديگر آثار منقول شاخص و نسبتاً فراوان
، 4نقشه  .پخت سفال تعلق داشت كوره به%) 8(  و تنها اندكي14ذوب فلزات به كوره%) 92(در اين ميان، بيشترين ميزان  .دادمي

 . كند را در عرصه شهر مشخص ميتوزيع مكاني اين آثار
هاي مختلف  اطالعات مرتبط با اندامتوان، ميگانه تحت بررسيهاي نواحي نهبندي و با استفاده از نتايج تحليل دادهدر يك جمع

 :  بندي و ارائه نمودشهري را به شرح ذيل دسته

 ارگ حكومتي
  مربوط به عصر ساساني استمنطقهترين استقرار در اين  قويدهد؛ن مينشاهاي به دست آمده از آثار ارگ شهر، توزيع زماني داده

 ،]420:  1374 ،هوف[ شد، ارگ شهر در قرن هشتم هجري قمري متروك "مستوفي قزويني"اگرچه به نوشته  ).2نمودار شماره (
قرون پنجم و ششم (ه دوره سلجوقي  ب راآثار مكشوفه از اين مكان ، جديدترين2 نمودار شماره مطابقها ليكن توزيع زماني داده

 .دهدنسبت مي) هجري قمري
 

 
 
 
 
 

چندان مورد استفاده نبوده و يا ) دوره انتقالي( در قرون اوليه اسالمي ،كه اين محله از شهر است يد آنؤهاي سفالين مفراواني داده
حاكمان اسالمي در برهم ريختن سازمان اجتماعي اين مطلب با اهداف  .شده استبرداري نميهايي از آن بهرهحداقل از قسمت

ارگ شهر به احتمال بسيار زياد كه دهد نشان ميها همچنين  داده.بازمانده از عصر ساساني كامالً منطبق استشهرهاي نان كسا
ن بلخي هماهنگي دارد كه هاي اب بيشتر با نوشتهيافتهاين  . براي آخرين بار در دوره سلجوقي مورد استفاده قرار گرفته است ومجدداً

 .]450:  1374 ،ابن بلخي[ دارد اعالم ميهدر آغاز قرن ششم هجري قمري متروكرا  شهر دارابگرد اي ازقسمت عمده
 كه ارگ شهر در قرون دهدنشان مينيز  ارگ دارابگرد ي شرقدامنه مرتفع ترينهاي ذوب فلز از به دست آمدن قطعات سرباره كوره

كه   آن است،كه در ادامه به صورت مشروح بيان خواهد شد، ديگر دليل تكميلي. رد استفاده چنداني قرار نگرفته استاوليه اسالمي مو
ابگرد در بيرون از باروهاي آن و در محدوده دروازه رحاكمان قرون اوليه اسالمي دا) دارالحكومه(به احتمال زياد مركز فرمانروايي 

 . كار آيده صنعتي يا زندان بگاهتوانست به عنوان مكان ذخيره، كار مييارگ ساسانبنابراين، . غربي شهر بنا شده بود
هر چند در مقادير بسيار كمي به كه  .15است )S15شبكه (  سفال دوره اشكاني از ارگ حكومتي داربگردن توجه ديگر، يافتقابلنكته 

 اشكانيان به عقب برد و فرضيه ساخت شهر در اين دوره را ها قدمت ارگ را تا دورهتوان به كمك همين يافتهدست آمده، اما مي
 .16تقويت نمود
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هاي شش دوره استقراري سفال پراكندگيرصدد .3مودار ن
نگارندگان: مأخذ .  محله شمال غربي شهر

 

دوره استقراري محله هاي چهار سفالپراكندگي درصد  .4نمودار 
نگارندگان: مأخذ . جنوب غربي شهر

 

 مناطق مسكوني چهارگانه شهر
كه يياز آنجا.  استشده تقسيم اوسيله چهار خيابان اصلي به چهار محله جدهنشين دارابگرد ب، منطقه مردماشاره شدگونه كه همان

  از مردمان با قوميت، اعتقاد، معيشت و يا درجه اجتماعي متفاوت اختصاص داشتهها به اسكان گروهي هريك از اين محلهحتمالًا
 . است آورده شدهآناي از نتايج خالصه در ادامهآوري و مورد تحليل قرار گرفت كه جمع  مستقل نيز به طورهاي آنها، دادهاست

  از .  اسـت تمركـز يافتـه  ايـن محلـه   معمـاري در   كـه بيشـترين بقايـاي      شدهاي سطحي معلوم    در بررسي  : شمال غربي شهر   محله
، شايد بتوان شواهد معماري بر جاي مانده را مربـوط           شده است احداث   از ادوار پيشين  ي  يهاكه آثار دوره سلجوقي بر روي اليه      ييآنجا

هـا، تعـداد قابـل    زهرغم خشتي و گلي بـودن سـا  هاي منحصر به فرد اين محله آن است كه علياز جمله ويژگي . به اين دوره دانست   
، اعصـار ساسـاني، سـلجوقي و    ديده مي شود 3كه در نمودار نانچهم. يت استؤقطعات سنگي وابسته به معماري، قابل ر     از  اي  توجه

ترين ادوار استقراري ايـن محلـه بـه شـمار           از آثار مكشوفه، مهم   % 25و  % 31،  %34، به ترتيب با داشتن      )انتقالي(قرون اوليه اسالمي    
اين نمودار همچنـين مبـين آن       . ، نشانگر زمان كوتاه استقرار در اين دوران است        %)3(هاي مرتبط با آل بويه      اندك داده  درصد. آيدمي

ايـن خـود بـر     استمرار داشـته اسـت كـه       به طور مداوم  غربي شهر از عصر ساساني تا پايان دوره سلجوقي          كه استقرار در شمال    است
  خـارج از ايمحـدوده حومـه  از  شواهد فرهنگي متعلق به قـرون اوليـه اسـالمي           كشف. اللت دارد اهميت استراتژيك اين محله نيز د     

  كـه  يي بازارهـا  بـه احتمـال بسـيار زيـاد       . اهميت اين محله در دوران مذكور باشـد        بر   دالمي تواند    17داربگرد شمال غربي    ديوارهاي
 نيـز در همـين مكـان و در امتـداد خيابـان      ]638:  1361 ،مقدسـي [  خارج از باروهاي دارابگرد اشاره دارد در  به وجود آنها   "مقدسي"

 كه اولين فرمانرواي اسالمي دارابگرد، دارالحكومـه خـويش را           آيد به كار  نظريه   اينتقويت  در   تواندها مي اين يافته . غربي قرار داشت  
  )3نمودار (. هد ساساني را درهم بريزداجتماعي و استقراري بازمانده از ع خارج از باروي دفاعي شهر بنا نهاده تا سازمان

 از دو بلـوك    دانست؛ زيـرا بـه غيـر      دارابگرد  توان منطقه كارگاهي و صنعتي      ين محله را احتماالً مي     ا : محله جنوب غربي شهر   
)(S26, S28هاي صنعتي ذوب فلزات و پخت سفالكوره  آثار سرباره آنهاي، از تمامي شبكه (Kiln Wastage)  و به دست آمـده 

ايـن  ) S24-S25(شـبكه هـاي     از   كشف ابزار سنگي با كاركرد كارگـاهي      . هاي آن بسيار زياد است    تراكم اين آثار در برخي از بخش      
هـاي مـرتبط بـا      نظير داده  كثرت كم  4 توجه در نمودار  قابل  نكته  ). 5 تصوير(آن است    صنعتي    عملكرد نيز سبب تقويت فرضيه    محله
در مقايسه با آثار عصر ساساني      %) 6(و عصر سلجوقي    %) 11( قرون اوليه اسالمي      از هاتعداد قليل يافته   . اين محله است   درسانيان  سا
 . ساساني داللت داردسلسهبر كاهش اهميت اين محله پس از سقوط %) 64(

 
 

 
 
 

 
 

هاي صنعتي با تراكمي به مراتب كمتر ، آثار سربارهمحله از اين برداري شدههاي نمونه برخي بلوكدر : شرقي شهر  شمالةمحل
گرفته هاي صنعتي صورت ميفعاليت توان پذيرفت كه در اين قسمت از شهر نيزاز اين رو مي. از محله جنوب غربي به دست آمد

احتمال بسيار صنعتگران به  ،شهر خيابان اصلي شرق  محدود اين آثار و نزديكي موقعيت آنها بابا عنايت به حجم نسبتاً .است
دست ه  اشكاني ب از اين محله تعدادي سفالينه5نمودار شماره بر طبق  .اندداشتهاشتغال شرقي به فلزكاري خيابانفعال در جوانب 
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 استقراري هاي شش دورهسفالپراكندگي درصد  .5نمودار 
  نگارندگان:مأخذ . محله شمال شرقي شهر

هاي چهار دوره استقراري سفال پراكندگيدرصد .6نمودار 
 نگارندگان: مأخذ .  محله جنوب شرقي شهر

هاي سفالي به عهد ساساني تعلق دارد كه اين ميزان نسبت به از يافته% 52سازد كه اين نمودار همچنين روشن مي . استآمده
هاي اين محله بر تداوم به هر حال، داده .در رتبه باالتري قرار دارد%) 10(و عصر سالجقه %) 16(هاي قرون اوليه اسالمي هداد

 .گذاردمي استقرار در آنجا از عهد اشكاني تا روزگار سلجوقي صحه
، در  شهرجنت  مدت در شهر اسالميدر مبحث پيشينه تاريخي آورديم كه ساكنان دارابگرد پس از ترك اين شهر و استقرار كوتاه

توانست سبب استمرار مي قرار گرفتن شهر داراب در امتداد محله شمال شرقي دارابگرد اگرچه. شهر داراب فعلي سكونت گزيدند
غربي، توقف يافته عليرغم محله شمالزندگي، در بخش شمال شرقي شهر ، ليكن معلوم نيست چگونه شودونت در اين محله كس

  )5نمودار (. است
هاي شمالي اين محله كه در مجاورت قسمت.  حاوي كمترين آثار در بين نواحي اصلي چهارگانه شهر است: شرقي محله جنوب

رسد ، به نظر ميشدطور كه قبالً اشاره همان. هاي ذوب فلزات استكوره خيابان شرقي شهر قرار دارد، نيز حاوي آثار سرباره
هاي به سفال  درصد67سازد كه  روشن مي6نمودار.  استاصلي شرق شهر نيز ماهيت صنعتي داشتههاي اطراف خيابان محله

در %) 11(و عصر سلجوقي %) 15(هاي قرون اوليه اسالمي سفالاندك تعداد  .دست آمده از اين محله به دوره ساساني تعلق دارد
هاي به در حال حاضر، با توجه به نوع داده . دوران اسالمي استازمقايسه با آثار عصر ساساني نشانه ضعف استقرار در اين محله 

 )6نمودار  (.دست آمده، تعيين كاركرد اين محله در دوره ساساني بسيار دشوار است
 
 
 
 

 

 

 

 هاي اصلي چهارگانه شهرخيابان
. بود  در محور چهار جهت فرعي اصليدروازه چهارشهر دارابگرد داراي   آورده شد،"منظر عمومي شهر"گونه كه در بخش همان

رسد كه دروازه ، به نظر ميشده شهر ايجاد در مقاطعي از ديوار مدوركه  يهايبريدگيبا توجه به تفاوت وسعت در شرايط حاضر، 
فته خيابان برگر، بلكه استتر ها عريضزيرا نه تنها نسبت به ساير دروازه.  مدخل اصلي شهر بوده است،به روزگار ساساني شمال

عالوه شيب ماليم هب .شودعمود مينيز  ،كه ارگ حكومتي بر فراز آن استوار است،  صخره بزرگ سنگي مركز شهر براز آن دقيقاً
 . نمودخيابان به ورودي اصلي مجموعه حكومتي را آسان مياين ارگ به جانب شمال، دسترسي 

شـهر   خيابان اصلي شمال  امتداد مسير   ز ساسانيان تا سلجوقيان در      هاي سطحي را ا    كه نوسان كمي داده    7گيري از نمودار    با بهره 
برداري بوده ليكن در دوره سـلجوقي از  توان دريافت كه اين مسير نيز تا پايان دوره سلجوقي پيوسته مورد بهره دهد، مي نشان مي 

اي معنـادار   خيابان و حيـات ارگ رابطـه      رسد كه بتوان بين رشد فعاليت اين        به نظر مي  . اي استفاده شده است   آن به نحو برجسته   
ويژه اين خيابان مركز اصـلي آمـد و   هترتيب كه با كليدي بودن نقش ارگ در دوره ساساني تمام معابر اصلي و ببرقرار نمود؛ بدين 

 آن ليكن در قرون اوليه اسالمي به مـوازات متـروك شـدن ارگ شـهر، از ميـزان اهميـت      . آمدشد و داد و ستد شهر به شمار مي        
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وسان كمي سفال هاي پنج دوره عمده استقراري مسير خيابان ن .8نمودار 
 نگارنده:مأخذ . )از دروازه به سمت مركز شهر(  شهريغربشمال اصلي 

 دوره عمده استقراري در مسير خيابان چهارهاي نوسان كمي سفال .7نمودار 
نگارنده: مأخذ . )شهراز دروازه به سمت مركز ( شهر  شرقياصلي شمال

يه جنوب غربي  ابزار سنگي با ماهيت كارگاهي، مكشوفه از ناح .5 تصوير
1387سيدين، : مأخذ .  دارابگرد

 به دست آمده از )غازان محمود(سكه ايلخاني و پشت روي  .6تصوير 
همان:  مأخذ S5.شبكه 

 وظيفـه ارتبـاطي خـود را     كه با استفاده مجدد ارگ در دوره سلجوقي، اين خيابـان مجـدداً   استيد آنؤها م نتايج داده . كاسته شد 
 )7نمودار  (. استقرار گرفتهبازيافته و به نحو متراكم مورد استفاده 

با تراكمي  آن كه در امتداد خوردبه چشم مي) ق.ـ  ه654 - 754(دوره ايلخاني  خيابان آثاري از سفالاين مسير  تقريباً در ميانه
؛ زيرا عالوه بر پذيرفتظاهراً بايد استقرار عصر ايلخاني را در محله مجاور اين راسته از شهر . ستا كمتر تا مركز شهر پراكنده

 .به دست آمده است) S5شبكه (، از انتهاي مسير همين خيابان )6تصوير  (18اي نيز متعلق به غازان محموداين دوره، سكه سفال
مدت و محدود را براي اين دوره و  تا اسكاني كوتاهشودميها و وسعت كم محدوده پراكنش آنها، سبب كميت اندك اين داده

 .صرفاً در همين ناحيه از شهر متصور باشيم
 
 
 
 
 

 
  

 

كاسته و بر اهميت  يشمالمي از ميزان اهميت دروازه  اسال دره ساساني و آغاز خالفتسلسلهرسد با سقوط در عين حال، به نظر مي
در  19"دحيه كلبي"بقاياي استقرار قرون اوليه اسالمي در بيرون از دروازه غربي و آرامگاه ). 8نمودار ( دروازه غربي افزوده شده باشد

  انعكاس يافته استقرون اوليه اسالمي نيزاين مهم در متون برجاي مانده از . ترين دليل اثبات اين فرضيه است مهم،جوار اين دروازه
  .اندخارج آن ثبت كردهبه  و بازار شهر را امتداد يافته ،را ورودي اصلي دارابگرد) غربي(كه دروازه استخر 

لي اي كه ارگ بر آن استوار است، دلي و پاي تپهجنوبيويژه بخش ه و بغربيشمال تمركز آثار فرهنگي ادوار مختلف در محله يقيناً
 .)8نمودار ( محكم براي قابليت استقراري اين قسمت از شهر حتي پس از متروكه شدن آن در دوره سلجوقي است
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هاي سه دوره عمده استقراري در مسير خيابان نوسان كمي سفال .9مودار ن
 نگارنده: مأخذ . )از دروازه به سمت مركز شهر(  شهر غربياصلي جنوب

ل هاي چهار دوره عمده استقراري در نوسان كمي سفا .10نمودار 
. )مركز شهراز دروازه به سمت  (جنوب شرقي شهرمسير خيابان اصلي 

نگارنده: مأخذ 
 

. شهر جز در دوره ساساني و تا حدودي دوران انتقالي استفاده نشده است  نيز مبين آن است كه از مسير خيابان اصلي جنوب9نمودار 
شرقي شهر را تأييد كرده و بيانگر آن است كه بعد از دوره  غربي و جنوب هاي جنوبت آمده از محلههاي به دساين نمودار، داده

شيب به شدت منفي سفال ساساني در مقابل شيب به شدت مثبت . ساساني از نيمه جنوبي شهر استفاده چنداني صورت نگرفته است
؛ بلكه به رأس نيست مربوط به مكان فعلي خود S15هاي شبكه ادهسفال سلجوقي در طول مسير اين خيابان به اين علت است كه د

سفال سلجوقي ارگ بر روي سفال ساساني در انتهاي گيري جايلذا . شدهشسته شدن به اين مكان منتقل اثر د كه در رارگ تعلق دا
  اين خيابان هيچهايقسمتير  در ساكهيي از آنجا.استشده كاهش شديد در كميت سفال ساساني باعث مسير اين خيابان جنوبي 

 )9نمودار (. متروك فرض نمودجقه سالبه روزگارتوان اين خيابان را مي،  سلجوقي به دست نيامده استاز دوره اثري
هاي ساساني، به مانند سه دروازه ديگر، از سفال  شهر نيز تراكم سفالشرقيسازد كه در ورودي خيابان  نيز روشن مي10نمودار 
 دراستقرارهاي شهر بيشتر ، در سده نخستين اسالمياين خود به اين معني است كه . انتقالي و سلجوقي بيشتر استهاي دوره
 هاي نخستينسدهكه از اين مسير پس از ساسانيان تنها در  يد آن استؤاين نمودار همچنين م.  بودي متراكممركزهاي بخش

 توان دريافتميره هاي اين دوسفال با مقايسه نوسانات. شده است بالاستفاده  تقريباًاستفاده شده و بعد از آن )دوران انتقالي(اسالمي 
    در يك .  از عصر ساساني استترگيرچشم  تا حديهاي اوليه اسالميسدههاي اين مسير تراكم سفال كه در برخي از قسمت

خيابان اصلي جنوب شهر متروك شده دو  اعراب، مسير دست هسقوط شهر ببعد از رسد كه اندك زماني  چنين به نظر مي،بنديجمع
 .يرفته استذپ هاي اصلي شمالي صورت از طريق خيابانو ترددها عموماً

را قطعي  سمت جنوبي آن هاي ذوب فلزات به ويژه در وجود كارگاه؛هاي ذوب فلزات به موازات و طرفين اين خيابانتراكم سرباره
توان فرض نمود كه شرقي داراي تراكم بااليي است، ميجنوب هاي مجاور خيابان ساني نيز در محلهكه سفال سايياز آنجا. سازدمي

 سمت توليدات صنعتي را در بازارقرار داشت، اين خيابان اصلي جنوب در مجاورت كه  يهاي كوچك سفالگري و ذوب فلزكارگاه
 )10نمودار  (.رساندآن به فروش ميشمالي 

 
 
 
 
 

 
 

 ديگر هايخيابان هاي موجود بين اين مسير وتفاوت از  شهرشرقيهاي مجاور خيابان ل دوره آل بويه در برخي از قسمتظهور سفا
سازد كه بويه در اين مسير اين احتمال را تقويت مي هاي آلحجم اندك داده. قرن چهارم هجري است در  آن اهميت و بيانگرشهر

 . در مسير خيابان شمال، كوتاه مدت و محدود بوده استير عهد ايلخاناستقرار در اين دوره همانند استقرا
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  گيرينتيجه
هاي فرهنگي روشن ساخت كه شالوده ارگ حكومتي دارابگرد در عصر اشكاني نهاده شده و در همان زمان استقرار تحليل داده

يد نمود كه شهر مورد مطالعه به روزگار أيتاين نتايج همچنين .  استمحدودي نيز در بخش شمال شرقي پاي ارگ در جريان بوده
     مستقر و ساكنانش فعاالنه در جهت توسعه آن گام بر ،هاي آن شهروندان در كليه محله؛ساساني در اوج رونق خود قرار داشت

 .داشتندمي
ويژه از عهد ه جقه و باگر چه پس از سال.  بوده استي شهر از زمان ساساني تا روزگار سلجوقي پيوسته مسكونهابراساس داده

 متعلق به اين عهد بايد هايو قلت داده نيز شواهدي از سكونت به ثبت رسيده، ليكن با توجه به محدوديت حوزه پراكنش يايلخان
   يغربي آن تا زمان ايلخان  دارابگرد هرگز رونق گذشته خود را باز نيافته و تنها بخش شمال،سلجوقيعصر پذيرفت كه بعد از 

 .  مورد استفاده قرار گرفته است) ق. ه750-654(
هايي بر فضاهاي شهري و ويژه پس از سقوط ساسانيان، دگرگونيه  كه با گذشت زمان و بشدها معلوم دادههمچنين پس از بررسي 

حوالت سياسي در يكي از چشمگيرترين اين تغييرات كه در آغاز سلطه اعراب مسلمان و متعاقب ت. شدهاي پنجگانه آن عارض محله
اظهارات . وجود آمد، متروكه شدن ارگ حكومتي و توسعه شهر به خارج از ديوارهاي دفاعي شمال غربي آن بوده دارابگرد ب

اي و ظهور نوعي دگرگوني هاي اصلي، نيز از توسعه آن در بخش حومه در استمرار بازارهاي شهر به خارج يكي از دروازه"مقدسي"
اين اقدام كه ملهم از رفتار پيامبر اسالم در ايجاد .  اسالمي حكايت داردسده هاي نخستينساكنان دارابگرد در در ساختار اجتماعي 

 دگرگوني سازمان اجتماعي ،مبنايي ايدئولوژيك داشتهدر عين اينكه محله حكومتي و بازاري مستقل از بافت سنتي شهر مدينه بود، 
دفي كه با احداث دارالحكومه و مسجد در خارج از باروهاي دفاعي و در امتداد دروازه غربي ه. ساختميسر مينيز دارابگرد را ساكنان 

دارابگرد در تالش خارج از ديوارهاي دفاعي اي جديد در به عبارت ديگر، حكمرانان اسالمي با ايجاد محله. شهر قابليت حصول يافت
سازمان فضايي و آورد بتوانند  و از اين رهاش در هم بريزندان سياسيبرآمدند تا سازمان اجتماعي اين شهر ساساني را همانند سازم

ساير شهرهاي انتقال يافته از عصر شناختي باستانقدامي كه در نتايج مطالعات ا. اي جديد استوار سازندرا بر شالوده اجتماعي آن
 ، بخارا]124:  1370موسوي، [ ، نيشابور]60:  1383 ؛ كريميان،11-70:  1378 و مهريار، 49:  1374، سرفراز[ ساساني نظير بيشاپور

 . استرسيدهثبت به   نيز... و ]81:  1383كريميان، [ ، بم]124:  1362زاده،سلطان[
هاي دوران اسالمي در هاي چهارگانه دارابگرد، فقر چشمگير دادههاي سفالين ساساني در محلهرغم كثرت قابل مالحظه دادهعلي

متعاقب جنوبي هاي است كه محلهيد آن ؤمو گذاشته ر كاهش اهميت اين بخش، پس از انقراض ساسانيان صحه نيمه جنوبي شهر ب
، نيمه شمالي شهر حاوي آثار متقابالً. ست و يا به صورت محدود مورد استفاده قرار گرفته اشده ساساني، يا متروك سلسهسقوط 

قرار يد أيتونت در آنجا تا عهد ايلخانان مورد كتر و استمرار سغربي محسوس مالبيشتري از ادوار اسالمي بود و اين تراكم در محله ش
 به با استنادآمد و ترين بخش دارابگرد به شمار مي ساساني به اسالمي مهم دورانبدون ترديد اين محله پس از انتقال شهر از. گرفت

 .شدنشين شهر نيز محسوب مي بخش اعيان،شناختيشواهد باستان
 محلهزيرا  .هاي مسكوني چهارگانه دارابگرد وجود داشته استهايي بين محله تفاوت،رسد كه از نظر كاركرديجموع، به نظر ميدر م

. هاي كارگاهي و صنعتي اختصاص داشته است جنوب غربي به فعاليتمحلهشمال غربي شهر، محل اسكان اشراف و بزرگان بوده و 
هاي شمال شرقي و جنوب شرقي دشوار است، ليكن با عنايت به وجود آثار عيين كاركرد محلهبا وجودي كه در حال حاضر تاگر چه 

ها نيز در جريان بوده و اين توان پذيرفت كه فعاليت صنعتي در اين محلهمي ذوب فلز در مجاورت خيابان اصلي شرقي، دست كم
 20دست نيامدن آثار گسترده معماري از سطح شهره ب  در نهايت،.مطلب بر ناهمگوني كاركردي نواحي مختلف شهر داللت دارد

را مبني بر ساخت بناهاي   اسالمي نظير اصطخري، ابن حوقل، جيهاني و ابن بلخيهاي نخستينسدهنويسان هاي جغرافينوشته
 .  نمايدمي دارابگرد از خشت و گل، تأييد
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  داده هاي نمونه برداري شده از هر شبكه.1جدول 
شمارة  عداد سفالت

پيش از  شبكه
 نامشخص ايلخاني سلجوقي آل بويه انتقالي ساساني اشكاني تاريخ

 تعداد
 كل

 اشياي ويژه و توضيحات

S1 - - 5 2 - - - 2 9  اين شبكه در درون يك اتاق كه در كنار دروازة شمالي قرار گرفته
 است، قرار دارد

S2 - - 10 4 - 14 5 1 34 يك قطعه شيشه 
S3 1 - 9 3 - 9 - 2 24 منقل سفالين/ دو قطعه شيشه  
S4 - - 13 1 - 9 3 1 27 يك قطعه شيشه 
S5 - - 5 5 - 10 - 3 23 سكة ايلخاني/ يك قطعه سربارة كورة ذوب فلز  
S6 - - 10 7 3 2 - 10 32 سه قطعه شيشه 
S7 - - 10 7 - 13 - 4 34 يك قطعه شيشه 
S8 - - 11 12 - 8 - 1 32 - 
S9 - - 10 10 2 6 - 5 33 دو قطعه شيشه 

S10 - 1 4 8 - 7 - - 20 - 
S11 - - 15 3 - 1 - 3 22 يك قطعه جوش كورة پخت سفال/يك قطعه شيشه  
S12 - 6 12 3 - 2 - 7 30 - 
S13 - - 7 3 - 11 - - 21 - 
S14 - - 15 7 - - - 1 23 سه قطعه شيشه 
S15 - 1 - 6 - 12 - 4 23 سنگي) ظرف( ابزار  
S16 - - 12 1 - 1 - - 14 - 

S17 - - 11 4 - - - 2 17 
سه قطعه سربارة كورة ذوب فلز/ يك قطعه شيشه  

هاي ذوب فلز به هاي كورهبه طوركلي در اين شبكه آثار سرباره
شودمقدار زياد مشاهده مي  

S18 - - 13 - 3 - - 2 18 دو قطعه سربارة كورة ذوب فلز 
S19 1 1 16 6 2 1 - 1 28 يك قطعه شيشه/ ربارة كورة ذوب فلزدر قطعه س  
S20 - - 7 1 1 3 - 1 13 پاشنة درب/ دو قطعه شيشه 
S21 - - 6 5 1 - - - 12 يك قطعه شيشه 
S22 1 - 7 28 1 11 - 2 50 آثاري و بقاياي معماري و سازه در شبكه به / چهار قطعه شيشه

خوردچشم مي  
S23 - - 17 3 1 10 - 3 34 خورد از كف و بقاياي معماري به چشم ميآثاري/سه قطعه شيشه  
S24 - - 23 16 1 18 - 4 62 يك قطعه تيغه/ هفت قطعه شيشه  

S25 
چهار قطعه /يك قطعه جوش كورة پخت سفال/سه قطعه شيشه 18 2 - 4 - 3 9 - -

يك قطعه ابزار كارگاهي سنگي/سربارة كورة ذوب فلز  
ز به وفور مشاهده هاي ذوب فلهاي كورهدر اين شبكه آثار سرباره

گرددمي  

S26 
در اين شبكه سازه ي / يك قطعه نگين انگشتر ؟/ يك قطعه شيشه 22 5 - - - 2 15 - -

چهار اتاقه وجود دارد كه توسط كشاورزان و دامداران بنا گرديده 
 است

S27 - - 6 - - - - 2 8 سه قطعه سربارة كورة ذوب فلز/ دو قطعه شيشه  
S28 - - 14 2 - 1 - 3 20 - 
S29 - - 8 2 - - - 3 13 يك قطعه سربارة كورة ذوب /يك قطعه استخوان/يك قطعه شيشه

ايي از بدنة يك ظرف سنگيقطعه /فلز  
S30 - - 1 6 - 10 - - 17 - 
S31 - - 10 - - - - 1 11 يك قطعه تراشه/يك قطعه سربارة كورة ذوب فلز/يك قطعه شيشه  
S32 - - 6 - - - - 1 7 يشهدو قطعه ش  
S33 - - 13 3 - - - 3 19 در – به خصوص سفال–هاي سطحيتراكم داده/ دو قطعه شيشه 

 شبكه باال است
S34 - - 30 4 - - - 1 35 ل به خصوص سفا–هاي سطحيتراكم داده/ چهار قطعه شيشه– 

 در شبكه باال است
S35 - - 8 4 - 3 - 3 18 دو قطعه سربارة كورة ذوب فلز/دو قطعه شيشه  
S36 - - 12 1 - - - 5 18 يك قطعه سربارة كورة ذوب فلز 
S37 - 2 6 3 1 3 - 2 17 يك قطعه سربارة كورة ذوب فلز 
S38 - - 9 3 - 1 - 2 15 در – به خصوص سفال –هاي سطحي تراكم داده/ دو قطعه شيشه 

 شبكه اندك است
S39 - - 14 3 - 10 - 3 30 ب فلزدو قطعه سربارة كورة ذو/ يك قطعه شيشه  
S40 - - 1 - - - - - 1 - 
S41 - - 1 - - - - - 1 - 
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 ها نوشتپي
  هشتمين پادشاه سلسله كياني ايران وپسر بهمن، پسر اسفنديار. 1
 .او ظاهراً در اين زمان ساتراپ منصوب اردوان پنجم، آخرين شاهنشاه اشكاني، در ايالت پارس بوده است. 2
آباد سنگي مشهور قرار دارد و به زين) خير كيلومتري غرب ده18شرق دارابگرد و (ه در يك كيلومتري مسجد سنگي آباد كواقع در روستاي زين. 3

 ].چ : 1370آزما، [ هجري قمري نوشته است    440 – 448هاي حسين آزما تاريخ اين مهاجرت را بين سال]. 179 : 1384رفيعي، [است 
 .شودبه دست آمده از اين بررسي در اداره ميراث فرهنگي شهرستان داراب نگاهداري ميشناختي هاي باستانتعدادي از داده. 4
 در سـمت  360° انحراف اندكي از دايره كامل (برداري زميني از محوطه صورت نگرفته است، با فرض دايره بودن بارو             از آنجايي كه تا به حال نقشه      . 5

 :تقريبي شهر بدين صورت محاسبه شد ، مساحت و محيط )شودمشاهده ميشمالي باروي شهر 
R = 1733m → r = R/2 → r = 866.5m  

P = 2rπ → P = 2 × 866.5 × 3.14 → P = 5441.62m → P = 5.4416km → ≈ P = 5.44 km 

A = πr2 → A = 3.14 × (866.5) 2 → A = 2357581.86m2 → A = 2.357km2 → ≈ A = 235 Ha 

 داند كيلومتر مي  1,9؛ مورگان اين اندازه را      ]413:  1374 ،هوف[ با شهر اردشيرخوره برابر و حدود دو كيلومتر نوشته           قطر باروي دارابگرد را تقريباً     هوف
]Morgan, 2003: 325.[ ابوت (Keith Abbot) قطر باروي گور، و پريس (Preece)انـد   قطر باروي دارابگرد را حدود يك ميل ذكر كرده] شـواتس، 

 ].48: 1366 ،ابن حوقل [داندمي نيز وسعت دارابگرد را به اندازه گور و بيشاپورابن حوقل ]. 87: 1372
حسـين  ]. 290:  1329جغرافيا و اسـامي دهـات كشـور،    [در كتاب جغرافيا و اسامي دهات كشور، طول باروي شهر بيش از شش كيلومتر آمده است        . 6

:  1377فرصـت شـيرازي،     [طـور فرصـت شـيرازي       همين]. 112:  1370آزما،  [است  آزما نيز طول شش كيلومتر را براي محيط باروي شهر ثبت كرده             
 ].450:  1374ابن بلخي، [اند را ذكر كرده) تقريباً شش كيلومتر(و ابن بلخي نيز يك فرسنگ ] 154

 متـر  12/3فـاع درونـي آن را تقريبـاً     متـر و ارت  20/5فرصت شيرازي ارتفاع بيروني باروي شهر را در حدود          .  متر باالتر از سطح دريا     1100 – 1102. 7
 متـر ذكـر نمـوده اسـت     22 متـر و عـرض پايـه بـارو را تقريبـاً         10مورگان ارتفاع داخلي بـاروي شـهر را         ]. 154: 1377فرصت شيرازي،   [نوشته است   

]Morgan, 2003:6.[ متر نوشته است   متر و پريس حدود شش67/10 – 19/12 ابوت، ارتفاع باروي شهر را بين]130: 1372اتس، شو.[ 
 متـر،   109ها، در مقابـل دروازة شـمالي        به طور مثال مطابق نقشه    . در حال حاضر عرض خندقِ پيرامون شهر در قسمت هاي مختلف، متفاوت است            . 8

 متر كه مربوط به دو هرة     30البته بايد حدود    .  متر است  97 متر و در نهايت در برابر دروازة جنوبي          85 متر، مقابل دروازة شرقي      103مقابل دروازة غربي    
 همان طور كه ذكر شـد، تمـامي ايـن اعـداد تقريبـي بـوده و از روي       ].Morgan, 2003:332 [خاكريزِ دو طرف خندق است را از اين اعداد كسر نمود

-هاي دقيق منوط به نقشـه     ريگيبديهي است كه اندازه   . هاي هوايي تهيه كرده، محاسبه شده است      اي كه سازمان نقشه برداري با توجه به عكس        نقشه
پيتر مورگان عرض خنـدق را در محـدوده دروازه غربـي شـهر،              ]. 112:  1370آزما،  [ متر نوشته است     25آزما عرض خندق را     . برداري از محوطه است   

 ].414: 1374هوف، [ متر را به عنوان عرض خندق پذيرفته است 60ديتريش هوف نيز . ]Morgan, 2003:6[ متر نوشته است 60حدود 
 ].112: 1370آزما، [ متر ثبت كرده است 12آزما عمق خندق را .9

 . متر ارتفاع دارد1126 و قله جنوبي 1156قله غربي .  متر ارتفاع دارد1179بلندترين قله، قله شرقي است كه . 10
  : ها بالغ است بر مساحت كل اين شبكه.11

 41 × 836.46 m2 = 34294.98 m2 = 0.03 km2 = 3 Ha 
دهد كه اين مي نقشه تهيه شده توسط اشتاين نشان. خورندهاي بزرگي قرار دارند كه در سطح شهر به چشم ميها بر روي گودالاكثر اين شبكه. 12

 .اندتا به حال به صورت تقريباً دست نخورده باقي مانده) 1933سال (ها از زمان حفاري و بررسي او گودال
 قطعه از آنها، مربوط 906 قطعه داده باستان شناختي به دست آمده است كه 994برداري شده، مجموعاً  شبكه نمونه41ع در اين بررسي، از مجمو. 13

 .هاي به دست آمده از هر شبكه، در جدول يك آمده استتركيب داده%). 91,14(هاي سفالين است به داده
اكسيد آهن ... آهن، مس و هاي ذوبخورد؛ اما از آنجايي كه در خروجي كورهچشم مي به (Fe2O3)بر سطح تمامي اين سرباره ها، اثر اكسيد آهن .14

هاي ذوب چه نوع فلزي تعلق دارند، غير ممكن است؛ مورگان تعداد اندكي از اين ها به كورهماند، لذا در حال حاضر تعيين اينكه اين سربارهباقي مي
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متأسفانه نتايج ]. Morgan, 2003: 11 – 12[ابتدايي آن حاكي از تعلق آنها به كوره هاي ذوب آهن است ها را  مورد آزمايش قرار داد كه نتايج سرباره
 .نهايي اين آزمايشات منتشر نگرديد

 .به قسمت مربوط به معابر اصلي شهر مراجعه شود. 15
پس بايد پيش از او دارابگردي موجود باشد كه حكم . ه استطور كه در مقدمه اشاره شد، اردشير پيش از خروج بر اردوان، حاكم دارابگرد بودهمان. 16

به دست آمدن سفال اشكاني از . لذا منطقي مي نمايد كه تاريخ ساخت شهر به دوران اشكاني بازگردد. حاكميت بر آن به نام اردشير صادر شده باشد
ستم شهرسازي مدور اشكاني كه در شهرهاي مرو، تيسفون و به عالوه طرح كلي شهر از سي. ارگ و برخي نواحي شهر، تأييدي است بر اين متون

) دارابگرد، هاترا و بعدها در آغاز دوره ساساني اردشيرخوره(نزديكي ابعاد اين شهرها ]. 68: 1387محمدي فر، [هاترا به اثبات رسيده، تبعيت مي كند 
 .باط آنها باشدتواند دليل ديگري بر ارتكه همگي در حدود دو كيلومتر قطر دارند، خود مي

 دست آمده استه به صورت تصادفي در اين منطقه ب) مانند پاشنه در(دو پايه ستون و همچنين اجزاء ديگري از آثار معماري . 17
]Morgan, 2003: 21.[ 

 ].216: 1380سرفراز و آورزماني، [كرد  ميالدي، سلطنت مي1295 هجري قمري برابر با 694از شاهان ايلخاني كه در سال . 18
متولد در ]. 306 – 307: 1381طاهري، [وي مدت كوتاهي پس از ورود به دارابگرد، مسموم شد و درگذشت . در دارابگرد) ع(نماينده امام حسن . 19

اي او از صحابة حضرت رسول بود كه به فرستادگي نزد قيصر روم رفت و تاجري توانگر بود و در نبرده.  ميالدي665 هجري، برابر با 45حدود 
فرصت او را پسر خليفه بن فروه ]. 1311: 1367حسيني فسائي، [در محل به دحيا معروف است . يرموك و شام، فرماندهي و مقامي شايسته داشت

 ].154:  1377[فضاله نوشته است 
 .اندتنها آثار محدودي از پيِ ديوارها و كف هاي استقراري در محله شمال غربي شهر قابل مالحظه. 20
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