
 

  

  

  

  

  دارابگرد از گذشته تا پایان عصر ساسانیان

  

  جمالیکریم یوسفدکتر محمد

  دانشیار گروه تاریخ

  آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

  بتول سلیمی

  دانشجوی کارشناسی ارشد 

  آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

  

  

 چکیده 
ین تـر ده است، از کهـن نامیده ش »دارابجرد« یا »دارابگرد« هاي گذشتهمانشهرستان داراب که در ز

اکتشافات باستان سابقه تمدن در ناحیه دارابگرد بر مبناي . گرددشهرهاي ایران و جهان محسوب می

هاي هاي ششم و پنجم قبل از میالد، مقارن با عصر سفال نخودي و همزمان با تمدنشناسی، به هزاره

اي تاریخ اساطیري بناي شهـر قدیم دارابگـرد بر مبن. رسـدشان و تپـه شهداد کرمان میک دوکاسیال

 شاه هشتمین پادشاه سلسله کیانی ایران که در ادبیات پهلوي و اسالمی از او به نـام ایران به داراب

 این شهر در عصر هخامنشی بزرگترین ناحیه آبادان شـرق . اندداریوش بزرگ یاد شده، نسبت داده

امراي آن از شاهان پارس در دوران اشکانی داراي حکومت نیمه مستقل بوده که . پارس بوده است

تخـت سرسلسـله   دارابگرد در اوایل سده سوم میالدي به عنوان مقر و اولـین پای . کردنداطاعت می

ن پس از آن در تمام دوران ساسانیان این شهر مورد توجه ای. اي کسب نمودساسانیان اهمیت ویژه

. خاندان بوده و حکومت آن پیوسته در اختیار شاهزادگان و درباریان ساسانی قـرار داشـته اسـت   

شـهر  . ضرابخانه بزرگ شهر دارابگرد تا چند قرن پس از سقوط ساسـانیان فعالیـت داشـته اسـت    

  .بر اثر تهاجم سپاهیان اسالم به کنترل سرداران عرب درآمد ق.ه 23دارابگرد در سال

  .هاي محلی ایرانگرد، شهرستان داراب، فارس، تاریخداراب :واژگان کلیدي
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مطالعه و بررسی تاریخ های محلی مناطق مختلف ایران، به دلیل نقش و جایگاه آنهـا در سـیر   

طبعاً بدون مطالعه و . حوادث و رخدادهای تاریخ این سرزمین، از اهمیـت ویژه ای برخوردار است

 .ت کاملی از تاریخ این سرزمین دست یافتبررسی دقیق آنها نمی توان به شناخ

یکی از مناطق مهم استان فارس که در سیر تحوالت تاریخی این استان در دوران باستان نقـش  

ایـن شـهر در زمانهـای گذشـته بـه نـام       . مهمی ایفـا نمــوده اسـت، شهرسـتان داراب مـی باشـد      

این والیت . سوب می شده استبزرگترین و مهمترین ناحیه شرقی فارس مح»دارابجرد«یا»دارابگرد«

فسا، جهرم همچنین شهرهای نی : شامل مناطق وسیعی از شرق فارس بوده و شهرهای بزرگی مانند

را در بر می گرفته ...فورگ، تارم، نوبندگان، خسویه، خیر و ایج و: ریز، استهبان و بخش هایی مانند

  .است

واهــد موجــود بـه اوایـل عصـر      قدمـت تاریخـی ناحیــه دارابگــرد بـر مبنــای آثــار و ش     

. ایجاد شهر قدیم دارابگرد اقتباسی از پادگانهای مدور آشوری بوده است. هخامنشیـان بازمی گردد

بر اساس تاریخ اساطیری ایران بنای آن را به داراب شاه پســر بهمـن پسـر اسفندیــار، هشـتمین      

داراب شـاه را نـام دیگـر داریـوش     مورخین ایرانـی و اسـالمی   . پادشاه کیانی ایران نسبت داده اند

اما در اینکه کدام داریوش شاه بوده است، بین مورخین اختالف نظـر وجـود   . هخامنشی دانسته اند

انطباق آن با احوال داراب شـاه مـی تـوان    با بررسی صفات و ویژگی های داریوش بزرگ و . دارد

  .سومین پادشاه هخامنشی باشدنتیجه گرفت که بنای شهر قدیم دارابگرد متعلق به داریوش بزرگ 

اهمیت شهر دارابگرد در عصر ساسانیان با انتخاب این شهر توسـط بابـک شـاه بـرای اقامـت      

این شـهر در طـول دوران ساسـانیان مـورد     . اردشیر بابکان سرسلسله این خاندان بیشتر شده است

تـا چنـد قـرن پـس از     توجه دربار ساسانی بوده و در این شهر ضرابخانه بزرگی نیز دایر بوده کـه  

هر چند که به دلیل فقدان اسناد و آثار مکتـوب، بخـش   . سقوط ساسانیان همچنان فعال بوده است

های زیادی از تاریخ و تمدن شهر کهن دارابگرد در پرده ای از ابهام قرار دارد،اما با توجه به آثار و 

آثار دوره ساسانیان در این شهر  شواهد تاریخی موجود، از جمله بنای شهر قدیم دارابگرد و بناها و

و نیز اشاره مورخین صدر اسالم به اوضاع این شهر در عصر ساسانیان، به ویژه حوادث فـتح ایـن   

  . شهر توسط سپاهیان اسالم، می توان تصویری کلی از این شهر در دوران باستان ارائه داد
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جود، به مطالعـه و بررسـی   در این پژوهش سعی شده است با توجه به اسناد، مدارک و آثار مو

  . اوضاع داراب از ابتدا تا پایان دوره ساسانی پرداخته شود

  

  وجه تسمیه داراب 

 نـام داراب در کتابـهای فرهنگ لغت درردیــف اسـامی خـاص آمــده اســت و بـه معنــای       

نویسـندگان فرهنگهـای    1.تعریف شده اسـت ...جایگاه آب فراوان، رب النوع آب و »پرورنده آب«

گفته اند که دارای چشمه سارهای فراوان و رودخانه »داراب«معتقدند این ناحیه را به این دلیل لغت

  . های بسیار بوده است

و  2اسـت » دارابجـرد « بـوده کـه معـرب آن   »دارابگـرد «اهل تاریخ اعتقاد دارند نام منطقه در ابتدا

داراب پسـر  ( »دارای اکبر« سبـب نامگذاری آن بـه دارابگرد این بـوده است که این والیـت توسط

یکی از پادشاهان سلسله کیانی ایران که درفرهنگ پهلوی و اسالمی از او به نام )بهمن پسر اسفندیار

مورخیـن و صاحبنظران عقایـد  »گرد« در مورد پسوند. داریـوش بزرگ یاد شـده، بنا گردیده است

معنای شهر است و دارابگرد یعنی شهر به »جرد«یا»گرد«متفاوتی ابراز کرده اند گروهی معتقدند لفظ

عده ای اعتقاد دارند که چون داراب شـاه ایـن شـهر را بـه صـورت مـدور سـاخت آن را         3.داراب

  : دارابگرد خوانده اند و فردوسی این موضوع را در بیت زیبایی ازشاهنامه به نظم درآورده است
  

ــرد   ــدر آورد گـ ــهر انـ ــوار شـ ــو دیـ   چـ

  

ــرد   ــد دارابگـــــ   4ورا نـــــــام کردنـــــ

  

یعنـی ساختــه داراب   . اسـت  )سـاخته ( به معنـای  )کرد( تصحیف )گرد( و برخی نیز برآنندکه

  . و بیشتر احتمال می رود که این گونه باشد )شهری که داراب آن را ساخته(

بوده به معنای کار و عمل داراب شاه و بـه   »دارابکرت« برخی نیز معتقدند نام این شهر در آغاز

  مرحـوم  . ابگـرد خوانـده شـده اسـت    شـده و سـپس بـه اشـتباه دار     »کرد« تبدیل به »کرت« تدریج

بوده یعنی منطقه ای که توسـط   »دارا آباد کرد« بهار اعتقاد داشته نام این شهر در اصل یِالشعراملک

گیرشـمن   5.دارا آبادان شده و این لفظ مخفف گردیده و تبدیل به دارابکرد و دارابگرد شـده اسـت  

تأسیسات عهد اشکانی دانسته و معتقد است بنای این شهر به تقلیـد از پادگـان   شهر دارابگرد را از 
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 6.شهرهای نظامی آشوریان به صورت مدور ساخته شده است تا از تهاجم دشـمنان مصـون بمانـد   

مشکور معتقد است دارابگرد شرقی ترین والیت از پنج والیت فارس اسـت و کرسـی آن در دوره   

   7.خلفا دارابگرد بوده است

  

  داراب در دوران ماقبل تاریخ 

بر مبنای مطالعات باسـتان شناسـی دشـت داراب و حومـه آن یکـی از زیسـتگاههای انسـانی        

آثار تمدنهای کهن متعلق به هـزاره هـای ششـم و پـنجم قبـل از      . دردوران ماقبل تاریخ بوده است

باکون تخت جمشید عصر سفال نخودی و مقارن با تمدنهای سیلک دوکاشان، شهداد کرمان، (میالد

درجنـوب و   8.در حاشیه دشت داراب کشف شده اسـت )تپه حصار دامغان و شهر سوخته سیستان

غرب شهر داراب آثر چند تپه و تل مهم ماقبل تاریخ وجـود دارنـد کـه تـاکنون مـورد حفـاری و       

 همچنین درحاشیه شمالی دشت داراب آثار مناطق مسکونی  متعلـق بـه  . اکتشاف قرار نگرفته است

دوران ماقبل تاریخی در نزدیکی چشمه آب وجود دارد که سفالهـای فراوان پیرامـون آن حـاکی از  

این آثار . وجـود یک مجموعـه مسکونی بزرگ یا احتماالً امیرنشینی در روی صخره ها بـوده است

ل تاریخی نکته قابـل توجـه اینکـه همه آثار ماقبـ. شهرت یافته است»شاه نشین«در نزد اهالی به نام

این احتمال را می توان مطرح کـرد کـه آثـار سـکونت     . در حاشیه دشت داراب واقع گردیده است

و  ز حوادث طبیــعی بـه ویـژه سـیالب هـا     گاههای موجود در میان دشت به مرور زمان بر اثر برو

  . طغیان های موسمـی از میان رفته یا در زیر گل و الی مدفون گشته اند

اراب آثار تپه وتل هایی از ماقبل تاریخ وجود دارند، که تاکنون به طور درجنوب و غرب شهر د

در اداره  »تـل ریگـی  « یکی از تپه هـا کـه بـه نـام    . کامل مورد اکتشاف و حفاری قرار نگرفته است

باستان شناسی سابق به ثبت رسیده، دربیست و پنج کیلومتری جنوب شـهر داراب و در مجـاورت   

  . قدمت این منطقه به هزاره پنجم قبل از میالد می رسد 9.گرفته است روستای قدیمی خسویه قرار
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  تل ریگی دارابگرد 

بر اساس شواهد موجود در این مکان، یک منطقه بزرگ مسکونی قرار داشته است که احتمـاالً  

این منطقه هم اکنون نیـز از منـاطق سـیل خیـز     (بر اثر حوادث طبیعی مانند سیل از میان رفته است

وجود خرده سفالهای فراوان که عمدتاً رنگـین  )می باشد و پیوسته در معرض سیل قرار دارد داراب

پیرامون تپه آثار دیـوار و  . هستند نشان دهنده جامعه ای با مدنیتی پیشرفته در این منطقه بوده است

گل،  شالوده ساختمانهای قدیمی زیادی دیده می شود، که متعلق به دوران بعدی می باشد و در آنها

تـل  «هم اکنـون در مجاورت ایـن تپه روستائــی بـه همیــن نـام    .  آهک و سنگ به کار رفته است

نام تل ریگی در نقشه تپه های ماقبل تاریخی . قـرار دارد که تابـع دهستـان خسویه می باشد»ریگی

   10.ایران ثبت گردیده است

  

  تل سیاه و تل اسکو در روستاي مادوان داراب 

تـل  «و» تـل سـیاه  «ی شهر داراب آثـار دو تپـه ی بـزرگ ماقبـل تـاریخی بـه نـام       در ناحیه غرب

تـل سـیاه   . این تپه ها در مجاورت روستای تاریخی مادوان داراب قرار گرفته اند.وجود دارد»اسکو

نام هر دو تل در نقشـه تپـه    11.مادوان در فهرست تپه های ماقبل تاریخی ایران به ثبت رسیده است

پیرامون تـل  . ی مربوط به هزاره های سوم و دوم قبل از میالد ثبت گردیده استهای ما قبل تاریخ

سیاه،آثار دیوار و شالوده بنا دیده می شود که همانند سایر بناهای ماقبل تاریخی از گل و سـنگ و  

منطقه تل سیاه . موقعیت ناحیه از نظر آب و هوائی بسیار مساعد بوده است. آهک ساخته شده است

قـرار گرفتـه و در نزدیکـی آن چشـمه      )در ناحیه داراب( شت وسیع و حاصلخیز مادواندر میان د

  . در چند کیلومتری این تل آثار یک آتشکده قدیمی نیز دیده می شود. سارهای زیادی جریان دارد

تـل  «در شرق روستای مادوان قرار دارد که از نظر وسـعت از »اسکان«یا»اسکو«تل ماقبل تاریخی

روی تل و پیرامـون آن آثـار دیـوار و بقایـای شالــوده ساختمــان   . زرگتر می باشدبسیـار ب»سیـاه

مقادیر زیادی خرده سفال رنگین و ساده با خطوط هندسی مختلف در منطقه یافـت  . دیده می شود

در نزدیکی ایـن تپـه  باسـتانی تـه سـتون      . بیشتر این سفالها دارای خطوط تزئینی هستند. می شود
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همچنین تعدادی سنگ عظیم آسیاب از دل خاک بیـرون آمـده کـه نشـان     . ه استسنگی یافت شد

  . دهنده آبادانی منطقه دردوران گذشته بوده است

تل اسکو نیز مانند تل سیاه درمیان دشت وسیع و حاصلخیز مادوان قرار دارد و در نزدیکـی آن  

ملیــات حفـاری و   قابل ذکـر اسـت کـه ع   . چند چشمه و از جمله یک چشمه آبگـرم وجود دارد

بـه دلیـل عـدم حفاظـت کـافی      . خاکبـرداری از این تل های تاریخی تاکنون صورت نگرفته است

  .قسمتهایی از آنها زیر کشت  زارعین منطقه قرار گرفته و آسیبهایی جدی دیده است

در  12در ناحیـه بیـزدان  »اسـب کشـته  «از دیگر تپه های ماقبل تاریخ منطقه داراب می توان ازتل

و در مجاورت آتشکده  13در پانزده کیلومتری غرب داراب»تل کرسیا«کی شهر قدیم دارابگرد ونزدی

فورگ در یکصد کیلومتری شرق داراب نام برد که در پیرامون آنهـا   »تل سیاه«مشهور به آذرجوی، 

در اکتشـافات باسـتان شناسـی شـهر قـدیم      . آثار خرده سفالهای دوران ماقبل تاریخ دیده می شود

  . گرد نیز تعدادی خرده سفال ماقبل تاریخ یافت شده استداراب

  

  جغرافیاي طبیعی شهرستان داراب 

 55، 54شهرستـان داراب در جنوب ایران و جنوب شرقی استان فارس در موقعیت جغرافیـائی 

ایـن  . دقیقه عـرض شـمالی قـرار گرفتـه اسـت      53درجه و28، 27دقیقه طول شرقی و 32درجه و

شهرستانهای نی ریز و استهبان از غـرب بـه شهرسـتان فسـا، از جنـوب بـه       شهرستان از شمال به 

  .شهرستانهای الر و زرین دشت و از شرق به استان هرمزگان محدود می گردد

درصد مسـاحت کـل اسـتان     27/5کیلومتر مربع است که معادل 6541وسعت شهرستان داراب

  14.ستمتر ا1188ارتقاع این شهرستان از سطح دریا . فارس می باشد

از نظر موقعیت جغرافیای طبیعی شهرستان داراب در انتهای گستردگی رشته کوههای زاگـرس  

این رشته کوهها درجهت شـمال غربـی بـه جنـوب     . جنوبی در داخل فالت ایران قرار گرفته است

مهمتـرین  . شرقی از ناحیه داراب عبور نموده، سپس به کوهها ی سـیرجان و مکـران مـی پیوندنـد    

  : این رشته کوهها عبارتند ازارتفاعات 
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رشته کوه تودج که از تنگ کرم فسا شروع شده و پس از عبور از شمال داراب و ارتفاعات  -1

 3150بـا » برفـدان «بلندترین قله این رشته کوهها به نام. فورگ به کوههای سیرجان منتهی می گردد

   15.متر ارتفاع در شمال شرقی داراب قرار گرفته است

از جنوب غربی داراب شروع شده پس از عبور از جنوب فورگ به کوههـای   »زدانبی« کوه -2

  . سیرجان ختم می گردد

 . کوه داراب که در شمال این شهر قرار گرفته است -3

 

  تقسیمات آب و هوائی داراب 

به اعتقاد جفرافیادانان شهرستان داراب درناحیه آب و هوائی گرم و نیمـه خشـک ایـران واقـع     

بـه  . این شهرستان از نظر طبیعی به دو بخش کوهستانی و دشت تقسـیم مـی گـردد   . تگردیده اس

  : همین جهت دارای دو نوع آب و هوای متفاوت است

دارای آب و هوای  16،شمال و شمال شرقی داراب قرار داردبخش کوهستانی که در قسمت  -1

ی طبیعـی و بـاغ هـای دیـم     بیشتر قسمتهای این ناحیه پوشیده از جنگلهـا . معتدل کوهستانی است

چشمه سارها و درختان مناطق سردسیری و معتدل مانند گردو، انجیر، بادام، انگور، گل سرخ . است

بارش متوسط سالیانه برف و باران در این منطقه کوهستانی بیش  17.دراین ناحیه  دیده می شود...و

  . کل شهرستان می باشدمساحت % 20میلیمتر است مساحت این ناحیه اندکی بیشتر از 450از

نواحی جنوبی، غربی، مرکزی و شرقی داراب عمدتاً دردشتهای وسیع و هموار و کوهپایـه   -2

برودت هوای ایـن ناحیـه بـه    . ها واقع شده اند که دارای آب و هوای نسبتاً گرم وخشک می باشد

فســارود،   :قسمت اعظـم این بخـش را دشـتهای وسیعــی ماننــد    18.ندرت به زیر صفر می رسد

هشیوار و فورگ تشکیل می دهند که عموماً دارای زمینهای حاصلخیز و مساعد برای کشت انـواع  

  .محصوالت نواحی گرمسیری ومعتدل می باشد

: یفی جات و درختـان نـواحی گرمسـیری ماننـد    م، جو، پنبه، ذرت، چغندر، انواع صکشت گند

ـ   : خرما و درختان مناطق معتدل ماننـد  . در ایـن ناحیـه رواج دارد  ...ارنج، دارابـی و پرتقـال، لیمـو، ن

و مرکبـات درکشـور ازموقعیـت     19شهرستان د اراب از جهت تولید محصوالتی ماننـد گنـدم، پنبـه   

 .ممتازی برخورداراست
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   20موقعیت سیاسی اجتماعی شهرستان داراب

شهرستان داراب بر اساس آخرین تقسیمات کشوری شامل دو ناحیـه شـهری داراب و جنـت    

ر و سه بخش رستاق، فرگ و مرکزی، دوازده دهستان، یکصدو پنجاه و هفت ده، پانصدوبیست شه

جمعیت شهرسـتان داراب بـر اسـاس آخـرین برآوردهـا      . و پنج آبادی و منطقه مسکونی می باشد

  . نفر می باشد 176000

جو نفـر دانشـ   3000این شهرستان دارای سه مرکز آموزش عالی شامل دانشگاه آزاد اسالمی بـا 

نفردانشجو مـی   400نفر دانشجو و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی با  2475دانشگاه پیام نور با 

  . باشد

تعداد مراکز آموزشی شهرسـتان داراب سیصـدو هشـتادو نـه واحـد اسـت کـه شـامل دوازده         

کودکستان و پیش دبستانی، دویسـت و ده دبسـتان، نـود و پـنج مدرسـه راهنمـائی، شصـت و نـه         

ن و هنرستان، دو مرکز فنی و حرفه ای و یک آموزشکده فنی پسرانه به نام حکـیم عبـاس   دبیرستا

  . دارابی می باشد

  

  داراب در داستانهاي ملی ایران 

به داراب شاه پسر بهمن پسر اسفندیار » داراب گرد«دراساطیر و داستانهای ملی ایران، بنای شهر

بیشـتر مـورخین و نویسـندگان متقـدم     . ه اسـت هشتمین پادشاه سلسله کیانی ایران نسبت داده شد

یعقوبــی، دینــوری، طبــری، جیهانــی، مسـعودی، حمــزه اصفهـانــی،        : اسالمی ماننـد  –ایرانی

فردوسـی، بلعمی، استخـری، ابـن مسکویه، ثعالبی، ابن بلخی، یاقوت حموی، فقیه همدانـی، ابـن  

ای خود بر مبنای اساطیر و داستانهـای ملــی  در آثار و نوشته ه...اثیر، حمداهللا مستوفی، میرخواندو

برخی نیز مانند ابـن  . ایران، بنـای شهـر دارابگـرد را از اقدامـات داراب شـاه پسر بهمن دانسته اند

همچنـین مطهـر بـن طـاهر      21.حوقل بنای شهر دارابگرد را به دارا پسر داراب شاه نسبت داده انـد 

در ایـن میـان    22.پسر اسـفندیار سـاخته شـده اسـت     مقدسی معتقد است داراب گرد توسط  بهمن

داستان ایجاد شهر دارابگرد در کالم شیوا و فصیح حکیم فرزانـه طـوس جـذابیت خاصـی دارد و     

بر مبنای اساطیر ایران باستان، بهمن ششمین پادشاه کیانی ایران همای دختـر  .سرآمد سایرین است
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بود و بهمـن سـلطنت را بـه او     همای حامله هنگام مرگ بهمن. خود را،به ازدواج خویش در آورد

  .سپرد

ــد     ــت بلنـ ــاج و تخـ ــدو تـ ــپردم بـ   سـ
  

ــد     ــت بلن ــنج و بخ ــکر وگ ــان لش   23»...هم

  

  .  و مقررکرد فرزند وی ولیعهد ایران گردد و پس از او بر تخت سلطنت بنشیند

ــر    اگــــر دختــــر آیــــد ازاو گــــر پســ

  

ــر      ــت وکم ــاج و تخ ــن ت ــد ای    24ورا باش

  

لد فرزندش را پنهان داشته، وی را در صندوقی گذاشـت بـا مقـداری    همای به طمع سلطنت تو

صندوق را زن و مرد گازری از آب گرفتند، کودک یافته در . طال و جواهرات به رود فرات انداخت

  . آب را به فرزندی پذیرفته، وی را داراب نامگـذاری کردند

ــام   ســــــوم روز داراب کردنــــــد نــــ

ــویش  ــد خـ ــو فرزنـ ــازر او را چـ   زن گـ

  

ــزآ   ــام کــــ ــدش کنــــ   ب روان یافتنــــ

   25بپــرورد چــون پـــاک دلبنــد خـــویش   

  

  .داراب در خانواده گازر بزرگ شد و جوانی تنومند و دالور گردید

ــه کــوی     ــاالن ب ــا هم ــدی ب ــتی ش   بکش

  

ــن و زور اوی    ــی را تــ ــودی کســ   26نبــ

  

داراب پس از چندی آگاه شد که مرد گازر پدرش نیست و چون به جستجوی اصـل و نسـب   

پس سوار بر اسـب شـاهوار   . ریافت که پدرش از نامداران ایران زمین بوده استخویش پرداخت د

شده به نزد رشنواد سپهساالر ایران رفت و با نشان دادن دلیری و شـجاعت خـویش توجـه همـای     

  . پادشاه ایران را به خود جلب کرد

ــتود    بـــر او آفـــرین کـــرد و چنـــدی سـ

  

ــزود     ــانی فــ ــرین مهربــ ــر آن آفــ    27بــ

  

  . ال داراب کنکاش کرد، دریافت که او فرزندش می باشدچون همای در ح

    

  مـــر او را گـــرفتش بـــه آغـــوش تنـــگ 

  

ــگ      ــه چن ــش ب ــترد روی ــید و بس   28ببوس
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همای ضمن ابراز پوزش و ندامت از گذشته و کنـاره گیـری از سـلطنت تـاج و تخـت را بـه       

  . پسرش سپرد

ــاند   ــن نشـ ــت زریـ ــر تخـ ــاورد و بـ   بیـ

ــت    ــن نشس ــت زری ــر تخ ــو داراب ب   چ

  ید و بـــــر تـــــارک او نهـــــادببوســـــ

  

ــد     ــره مانـ ــدار او خیـ ــمش زدیـ   دو چشـ

ــه دســت     ــن ب ــاج زری ــد و ت ــای آم   هم

  29جهـــان را بـــه دیهـــیم او مـــژده داد   

  

  .همای به همه بزرگان لشکری و کشوری دستور داد از داراب اطاعت نمایند

  همـــه ســــوی داراب داریــــد گــــوش 

  

  30 ســپردن بــه فرمــان او رای و هـــوش     

  

نت ایران نشست با مردم به عدالت رفتـار کـرد و در آبـادانی ایـران     داراب چون بر تخت سلط

  . و بناهای بسیار ساخت 31از جمله دیوان برید و راههای چاپاری بنیان نهاد.زمین کوشش نمود

ــاد    ــاد بــ ــن آبــ ــه داد مــ ــه بــ   زمانــ

  

  32 دل زیردســــتان مــــا شــــاد بـــــاد     

  

  . نامیدند داراب شاه در ایالت پارس شهری ساخت که به نام او داراب گرد

ــه    ــر گلـ ــه روزی ز بهـ ــد کـ ــان بـ   چنـ

ــید    ــوهی رسـ ــه کـ ــد بـ ــتی برآمـ   ز پسـ

  چــــو بگشــــاد داننــــده زآن آب بنــــد

ــرد   ــدر آورد گـ ــهر انـ ــوار شـ ــو دیـ   چـ

ــوه  ــغ کـ ــت از تیـ ــش افروخـ ــی آنـ   یکـ

ــتند  ــارگر خواســ ــه ای کــ ــر پیشــ   زهــ

  

ــه       ــد یلــ ــبان ببینــ ــه اســ ــد کــ   بیامــ

ــد   ــا بدیــ ــران ژرف دریــ ــی بیکــ   یکــ

ــودمند    ــس سـ ــود بـ ــهر فرمـ ــی شـ   یکـ

ــام کرد ــرد ورا نــــ ــد داراب گــــ   نــــ

ــروه  ــد گـــــ ــتیدن آذر آمـــــ   پرســـــ

ــتند   33همــــه شــــهر از ایشــــان بیاراســ

  

داراب مـدت دوازده سال پادشاهـی کرد و پـس از او پسـرش دارا بـر تخـت سـلطنت ایـران       

  34.نشست
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  دارابگرد در زمان هخامنشیان 

کـه پـس از   ورود اقوم آریایی به سرزمین پارس و  استقرار آنها در نواحی مختلف این ایالـت  

کوچ احتماالً اجباری آنها از نواحی غرب و شمال غربی ایران صورت گرفت، تقریباً در سده هشتم 

در مناطق . این اقوام که از قبایل و تیره های متعددی تشکیل شده بودند. قبل از میالد پایان پذیرفت

مناسـب   موقعیـت  35.مختلف فارس خصوصاً صفحات شمال شرقی و مرکـزی آن اسـکان یافتنـد   

جغرافیائی منطقه از جهت آب و هوا، کشـت و زرع، مراتـع و دشـتهای وسـیع و سـر سـبز بـرای        

اجتمـاعی   ـ  نقش مهمی در سرنوشت سیاسی»اقوام پارس«مهاجرین تازه وارد که بعداً تحت عنوان 

ایـن  . سرزمین ایران ایفا کردند زمینه مساعدی جهت اقامت دائم آنها در این ایالت فراهم آورده بود

اقوام پس از غلبه بر بومیان منطقه به تدریج در جهت برقراری سلطه سیاسی خویش در این ایالـت  

  .و تشکیل حکومت تالش نمودند

ــتم ق  ــده هف ــل س ــام     .از اوای ــه ن ــی ب ــری شخص ــت رهب ــارس تح ــف پ ـــایل و طوای م قب

 متحد شدند و حکومت کوچکی را به وجود آورنـد کـه بعـداً   )م.ق 700-675هخامنش (هکهامنش

مرکزیت آن به شهر پارسه گرد محل استقرار طوایف پاسارگادی کـه مقتـدرترین طوایـف آریـائی     

در مورد نحوه حکومـت هخـامنش و اقـدامات وی اطالعـات     . سرزمین پارس بودند منتقل گردید

دقیقی در دست نیست ظاهراً وی پس از آنکـه روسای طوایـف قبیلـه پاسـارگاد را تحــت نفـوذ     

آشور، : حکومت کوچکی را تشکیل داد که در برابر قدرتهای بزرگ آن زمان مانندخویش در آورد، 

لـذا وی بــه    36.بابل و عیالم، قدرت عرض اندام نداشته و اجباراً تبعیــت آنهـا را پذیرفتـه اسـت    

پـس از . نمـودمنطقـه پارسـواش اکتفـا کرده و به تدریج بنیان یک حکومـت بزرگ را پی ریـزی 

وی قبایل و طوایف آریایی مستقر . به قدرت رسید) م.ق 675-640( »پشچش«دشهخامنـش فرزن

از  »چـش پـش  «.د و حکومت بزرگتری را ایجاد کرددر سرزمین پارس را تحت فرمان خود در آور

ضعف مادها که در این زمان تحت تسلط  سکاها قرار داشتند و انحطاط امپراطوری عیالم  استفاده 

امـا حکومـت وی هنـوز    . مله ایالت انشان را به تصرف خـویش در آورد کرد و مناطق اطراف ازج

به همین جهت وی از شرکت در اتحادیه . درحدی نبود که بتواند وارد منازعات بزرگ منطقه گردد

   37.ماد، بابل، آشور خودداری نمود: ها یا نبرد با قدرتهای بزرگ مانند
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قلمـرو  . تقسیم شـد  »آریامنه« و »کورش اول« با مرگ چش پش حکومت وی بین دو فرزندش

کورش اول مشتمل بر نواحی غرب فارس تا سرزمین انشان بوده و قلمرو آریامنـه منـاطق شـرقی    

این تقسیم تـا عصــر کـورش کبیـر     . ایالت پارس تا سرحد شمالی ایالت را در بر می گرفته است

ریا منه بدست آمده، وی خود در لوح زرینی که از آ. بنیانگذار سلسله هخامنشی پا بر جا بوده است

   :و سرزمینهای تحت نفوذ خویش را چنین توصیف کرده است

م دارای اسبان خوب ومردان نیک است اهورمزدا آنرا این کشور پارس را من دار :آریامنا شاه گوید..«

   38»...به من عطا فرموده است از مرحمت اهورمزدا من شاه این کشورم

طبعاً وی نمـی  . مقام و موقعیت آریامنه درسرزمین پارس بوده است مفاد این کتیبه نشان دهنده

توانسته بدون اینکه مناطق بسیار و پادشاهان امرای محلی را تحت نفوذ داشته باشد، خـود را شـاه   

توجه به مناطق تحت نفوذ آریامنه نشـان مـی دهـد در منطقـه شـرقی      . بزرگ و شاه شاهان بخواند

وجود دشتهای وسیع و حاصلخیزی . ن ناحیه آبادان منطقه بوده استپارس والیت دارابگرد مهمتری

شاهیجان، فسارود و مراتع بـزرگ پیرامـون    )که شهر دارابگرد در میان آن قرارداشته( چون هشیوار

شهر و آب فراوان محیط مساعدی برای اسکان جمعیت کشت و زرع و پـرورش انـواع حیوانـات    

بر این اساس به نظر مـی  . رسیان بوده است فراهم آورده بودخصوصاً اسب که بسیار مورد عالقه پا

در ایـن دوره  ...فورگ، مادوان، خسـویه، فسـا، خفـر و   : رسد منطقه دارابگرد و نواحی وابسته مانند

  . محل استقرار برخی طوایف پارس بوده است

قلمرو وی همـان منطقـه تحـت نفـوذ     . پس از آریامنه پسرش آرشام در پارس به قدرت رسید

از آرشام نیز کتیبه ای بجا مانده که وی نیز خود را همانند پدر شاه بزرگ و شاه . آریامنه بوده است

اما از آنجا که عصـر وی   40.بعد از آرشام فرزندش ویشتاسب به قدرت رسید 39.شاهان نامیده است

بـه  مقارن با قدرت گرفتن کورش دوم در انشان و آغاز تشکیل امپراطوری کـورش بـزرگ گردیـد    

  . همین دلیل وی نتوانست همانند پدرانش حکومت نماید

  

  دارابگرد در زمان کورش بزرگ 

. پس از پایان حکومت کورش اول در بخش غربی فارس، پسرش کمبوجیه بـه قـدرت رسـید   

کمبوجیـه بـرای   . دوران حکومت کمبوجیه اول مقارن با عصر اقتدار و عظمت امپراطوری ماد بـود 
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در تابعیت مادها قرار داشت با دختر آستیاگ آخرین پادشاه مـاد ازدواج  تحکیم حکومت خود، که 

ثمره این پیوند فرزندی بود به نام کوروش که بعدها بنیانگذار بزرگتریـن امپراطوری جهان آن . کرد

اما وی بر خـالف  . م کوروش به قدرت رسید.ق 558با مرگ کمبوجیـه اول در سال . روز گردیـد

طاعت مادها  نماند و بـرای تحکـیم قـدرت خـویش بـا دولـت بابـل رابطـه         پدر مدت زیادی در ا

آستیاگ کوروش را به دربار ماد احضارکرد، اما کوروش که قصد داشت پارس هـا را از  . برقرارکرد

. یوغ انقیاد مادها خارج سازد ازفرمان شاه ماد سرپیچی و راه عصیان و مخالفت رادر پـیش گرفـت  

اگ جنگ آغاز شد که در نتیجه کوروش با کمک پارسها و سایر اقوام سرانجام بین کوروش و آستی

  41.م فاتحانه وارد اکباتان پایتخت مادها گردید.ق 550موفق شد آستیاگ را شکست داده و در سال

وی . به این ترتیب کوروش به حدود یکصـد و پنجاه سال تسلط مادها بر غرب ایران پایان داد

آستیاگ و برخی از سران و بزرگـان  . را شاه سرزمین ماد اعالم کردپس از این پیروزی بزرگ خود 

کـوروش در  . ماد به اسارت پارس ها در آمدند و عده بسیاری نیز بر مقامات قبلی خود ابقا شـدند 

اساس ساختار سیاسی اجتماعی جامعه ماد آسیبی وارد نکرد، تنهـا عـده ای از پارسـیان را جهـت     

نکته ای که در این بحـث مـورد نظـر اسـت     . رزمین ماد منتقل کردهمکاری و نظارت بر آنها به س

اقدام پارسها در به اسارت گرفتن برخی از بزرگان و سپاهیـان ماد است که توسط مورخینـی چون 

آستیـاگ پــس از  : وی در نقـل وقایـع سقـوط آستیاگ می نویسـد. هرودوت نیز تأیید شده است

   :پاگه می گویدشنیـدن خبـر خیانتهـای وزیرش هآر

  42»...هارپاکه مادیان را به اسیری داده است .. «

بر این اساس اسرای ماد باید به نقطه ای در سرزمین پارس منتقـل مـی شـدند کـه هـم دارای      

در غرب شهر دارابگرد در دامنـه  . امنیت کافی باشد و هم با سرزمین ماد فاصله مناسب داشته باشد

وجـود دارد کـه در    43»مـادوان « کوههای زاگرس منطقه ای به نـام رشته کوههای منشعب از سلسله 

. نزدیکی آن تل های باستانی بسیاری قرار دارند و از قدیمی ترین مناطق فارس محسوب می شوند

با توجه به اینکه نامگذاری شهرها و مناطق در ایران قدیم بر اساس وجه تسمیه مشخص صـورت  

» بـان « یـا  »وان« می باشد و پسوند» وان« پسوند +» ماد« کلمهگرفته است و لفظ مادوان ترکیبی از 

آثروان،نگهبــان ( مــی باشــد »نگهدارنـده «درزبـان پارسـی جدیـــد و قـدیم بـه معنـــی نگهــداری     

اشـاره ثعـالبی    . بنابراین این منطقه می توانسته محل نگهداری اسرای مادی باشد ...)دربان،مرزبان و
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نیــز احتمــاالً در    44رد اسـرای یونـانـی نگهـداری مـی شـده انـد    به این نکته که در والیت دارابگ

بدیهی است اکتشافات باستان شناسی در این . ارتبـاط با سابقـه منطقـه در چنین مواردی می باشد

که دارای تپه ها وتل های باستانی زیادی هست می تواند سبب روشن شدن تاریخ  )مادوان( منطقه

نزدیکی روستای مادوان در کنار یک تل باستانی تعدادی زیر سـتون بـه    اخیراً در. این منطقه گردد

سبک زیر ستونهای تخت جمشید بدست آمده است که احتماالً حاکی از وجود یک کـاخ در ایـن   

با توجه به اینکه سبک ساخت این زیر ستونها نسبت به زیر ستونهای کاخ تخـت  . ناحیه بوده است

خوردار نبوده و فاقد حجاری و ظرافت زیر ستونهای کـاخ هـای   جمشید از معماری پیشرفته ای بر

هخامنشیان است این احتمال وجود دارد که این اثر متعلق به قبل از عصر داریوش و پیش از زمان 

  .ساخت کاخ های تخت جمشید و حتی پاسارگاد بوده باشد

  

  دارابگرد در زمان داریوش بزرگ 

شهر مدور دارابگرد به داراب پسر بهمن، شاه کیانی ایـران  بر مبنای تاریخ اساطیری ایران، بنای 

در ادبیات پهلوی و همچنین فرهنگ و ادبیات اسالمی مترادف با »داراب«نام. نسبت داده شده است

خصوصیاتی که مورخین متقدم دربـاره داراب  . می باشد »داریوش بزرگ« و مشخصاً »داریوش« نام

از جملـه طبـری   . بر ویژگیهای مشهور داریوش کبیـر اسـت   پسر بهمن ذکر کرده اند عموماً منطبق

  :نوشته است

  45»...داراب عمارت و ابنیه بسیار ساخت..«

  : ابن اثیـر نیز نوشتـه است

  46»...داراب پادشاهی کریم الطبع و عدل گستر بود..«

  :ابن بلخی می نویسد

ابتدا بنیـاد نهــاد و بـه همــه      داراب شاه در کشور نظم و ترتیب بوجود آورد دیوان برید را او..« 

  47»...ممالک اصحـاب اخبـارگماشـت و جز مـردم دانا و عاقـل نگماشت 

  :حمزه اصفهانـی معتقد است

داراب نخستیـن پادشاهی بوده است که راههـای چـاپـاری بنیـاد نهـاد و بیشتـر پادشاهـان بـه .. «

   48»...او خـراج می فرستادنـد

  : خواندمیـرمی نویسـد
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   49»...داراب پادشاهی بلند همت و صاحب قدرت بود و اکثر ممالک عالم راتسخیر نمود .. «

  . این اوصاف عموماً مربوط به خصوصیات و اقدامات داریوش بزرگ است

براین اساس می توان این نظر را مطرح نمود که بنای شهر مدور دارابگرد در والیت دارابگـرد  

این مسئله با توجه به اینکه داریوش به ساختن عمـارات  . ته استتوسط داریوش کبیر صورت گرف

و ابنیه و مناطق مسکونی اهتمام ورزیده و در آبادان ساختن ایـران تـالش نمـوده اسـت،می توانـد      

توجه به این نکته ضروری است که ساختن شهر داراب گرد توسط داریـوش بـزرگ   . درست باشد

ظـاهراً بعـد از   . در شرق فارس در دوران قبل منافـاتی نـدارد  با آبادان بودن والیت بزرگ دارابگرد 

احداث شهر مدور دارابگرد به علت موقعیـت خاصـی که داشته اسـت، به عنـوان مرکـز والیــت    

مورخین مانند حمزه اصفهانـی قدمت والیـت دارابگـرد را بیــش  . دارابگـرد برگزیـده شـده است

  : ه اصفهانـی می نویسدحمز. از شهر مدور دارابگرد می داننـد

گشتاسب جد دوم داراب در والیت دارابگرد شهری سه سو ساخت و آن را آرام و شتاسپان نام ..«

  50»...نهاد و همان شهر فساست 

اجتماعی این شهر در عصر داریوش و قبل از آن مانند بسـیاری از نـواحی   ـ   از اوضاع سیاسی

نخستین سند مکتوبی که در آن به نام برخی . یستدیگر ایران به طور مشخص اطالعاتی در دست ن

از شهرها و والیات پارس در عصر هخامنشیان اشاره نموده است کتیبه داریوش بزرگ در بیسـتون  

  . می باشد که در آن داریوش به نام برخی از شهرهای پارس اشاره نموده است

 Taravaتروا  Kuganakaکوگنکا از جمله مناطقی که نام آنها در کتیبه ذکر شده است می توان از 

اکثـر   51.پی شی یا اوودا نـام بـرد   Uvadaicakaهووادی کی  Pargaپرگ  Rakaرخا  Yatiyaیوتی یا 

مناطق فوق در دوران بعد از هخامنشیان یا از میان رفته اند و یا نامشان تغیر یافته است، بـه همـین   

تنها منطقـه ای کـه   . را دقیقاً تعیین نمـود دلیل نمی توان موقعیت جغرافیائی بسیاری از مناطق فوق

است کـه هــم اکنــون یکـی از     »پرگ«می تـوان نام آن را با ناحیه ای در داراب فعلـی تطبیـق داد

نواحی قدیمی شهـرستـان داراب می باشد و معـرب آن فـرج اسـت، کـه امــروز بـه نـام فــرگ         

   52.معـروف می باشد
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  دارابگرد در زمان سلوکیان 

شکوه وعظمت سرزمین پارس، خاستگاه سلسله مقتدر و امپراطوری بزرگ ایران عصـر   دوران

هخامنشی پس از طی یک دوره فرمانروائی بر بخش بزرگی ازجهـان آن روز، بـا حملـه سـپاهیان     

این ایالـت درعصـر جانشـینان اسـکندرو سلسـله       53.م به پایان رسید.ق330اسکندرمقدونی درسال

از پنج قرن شهرت جهانی خود و اثـر بخشـی بـر سرنوشـت کشـور       اشکانی در مدت زمانی بیش

  . پهناور ایران را از دست می داد

طی این سالها ویرانه های کاخ پارسه، پایتخـت آئینـی و معظـم تـرین امپراطـوری جهـان کـه        

روزگاری دراوج شکوه و عظمت صحنه نمایش قدرت زمامداران هخامنشـی در برابـر نماینـدگان    

بود، به عنوان سمبل و یادگـار آن دوران شـکوهمند در سـکوتی سـنگین و در      ملل مختلف جهان

امـا بـزودی در   . آرزوی تجدید شوکت و عظمت خود نظاره گـر تـاریخ ایـن سـرزمین کهـن بـود      

و چندی بعد  54بنیان گذاری شد»استخر«همسایگی ویرانه های کاخ پرسپولیس پایتخت نوینی به نام

ه شانه به شانه نخستین امپراطـوری بـزرگ سـرزمین ایـران مـی      خاستگاه سلسله مقتدری گردید ک

  .سائید

با پیروزی اسکندر مقدونی و سقوط امپراطوری هخامنشی وقفه های نسـبتاً طـوالنی در شـکل    

گیری یک نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مبتنی بـر اجـزاء و عناصـر تمـدن پارسـی      

جانشینان او در جایگزینی فرهنگ و تمـدن هلنـی در   تالشها وکوشش های اسکندر و . بوجود آمد

رویای ایجاد امپراطـوری بـزرگ هلنــی   . نخستین سالهای تهاجم به ایران با ناکامی روبرو گردیـد

بخش های وسیعی از شرق و جنوب ایران و خصوصاً نـواحی غیـر   . خیلی زود نقـش بر آب  شد

در این میان ایالت پارس بسان جزیـره  . نار ماندشهری از همان ابتدا از فرهنگ و تمدن یونانی بر ک

ای به دور از تأثیر فرهنگ و تمدن هلنی در حفظ آداب و رسوم و فرهنگ اصیل وکهن خود موفق 

   55.تر بود

این ناحیه از زمان سقـوط امپراطوری هخامنشی تا پانصد سال بعـد،مرکز حکومـت شـاهان و    

تابع شاهان سلوکی و پارتی بوده انـد امـا از نظـر     سلسله های محلی بوده که هر چند به طور کلی

داخلی مستقل و حافظ هویت ملی و ساختار سیاسی اجتماعی سرزمین پارس بوده انـد و بـه نـام    

بدین لحاظ ایالت پارس در تمام طول . خود و بر اساس مبانی اعتقادی خویش سکه ضرب نمودند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


                                               دارابگرد از گذشته تا پایان عصر ساسانیان                                                         

  

167

حکومـت هـای مرکـزی سـلوکیان و      این دوران هیچ گاه به طور کامل تحـت تسـلط و حاکمیـت   

  .اشکانیان قرارنگرفت

م به طول انجامید، در سـرزمین پـارس دو تـن از    .ق250تا 330در دوره جانشینان اسکندرکه از

کریستن سن نام . پادشاهان اولین طبقه از شاهان پارس در عهد ملوک الطوایف  حکومـت کرده اند

نامیده انـد  »فره ترکه«این پادشاهان خود را  56.ده استذکرکر»هوبرزه«و»بگه واته«ایـن دو پادشـاه را

   57.که به معنای رئیس و بزرگ است

. سکه های بدسـت آمده از فره ترکه ها نشان دهنـده اعتقاد آنها به کیـش مهرپرستی می باشـد 

فقـدان اسـناد و مـدارک تـاکنون اطـالع درسـتی        دارابگرد در عصر سلوکی به دلیل از اوضاع شهر

همین قدر معلوم است که این شهر نیز مانند سـایر نـواحی فـارس درمعـرض     . امده استبدست نی

خط سیر لشکرکشی اسکندر به شرق نشان می دهد که وی در . تهاجم سپاهیان اسکندر قرار گرفت

بازگشت از لشکر کشی به هندوستان از طریق راهی که از دارابگرد به استخر و پاسارگاد می رفتـه  

طبعاً در جریان این لشکرکشی ها آسیب هائی به مناطق آبـادان وارد   58.ز گشته استبه پاسارگاد با

درعصر جانشینان اسکندر نیز شهر دارابگرد تحت تسلط حکومت شاهان پـارس قـرار   . شده است

  . داشته و امرای این شهر از شاهان سرزمین پارس اطاعت می کرده اند

  

  دارابگرد در زمان اشکانیان 

مت جانشینان اسکندر که مدت زمانی بیش از پنجاه سال تحت عنوان سـلوکیان  با سقوط حکو

تسلطی بی بنیان و ناپایدار بر بخشهایی از سرزمین ایران داشته اند، بار دیگر اقوامی آریایی سلسله 

در نواحی شمال شرقی ایـران اقامـت داشـتند، قـدرت را      که دیگری از نژاد آریا، به نام قوم پارت

د و حکومتی بنیان نهادند به نام اشکانیان که بیش از چهارصدو هفتاد سال بر سرزمین بدست گرفتن

از تاریخ ایالت پارس و شهر دارابگرد در طـی دوران طـوالنی حکومـت     59.ایران حکومت نمودند

  . اشکانیان که مورخین به آن حکومت ملوک الطوایف اطالق نموده اند، اطالع زیادی موجود نیست

تنهـا منبـع   . منابع عصر اشکانی اشاره ای به وضع سیاسی اجتماعی آن نشـده اسـت  دراسناد و 

اطالعاتی مورخین دربـاره اوضـاع این ایالت، کشف تعـدادی سکـه متعلـق بــه شاهـــان محلـی     

پارس می باشدکه بر مبنای آن، مورخین چنین استنباط کرده اند که در ایـن دوران حکومـت هـای    
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الت روی کار بوده و از نظر امور داخلی خود مختار بوده اند و امتیازی که بر نیمه مستقلی در این ای

سایر حکومتهای خود مختار داشتند این بوده است که می توانستند به نام خود اقدام به ضرب سکه 

   60.نمایند

کریستـن سـن دوره سلطنت شاهان پـارس را پیـش از ساسانیـان بـه چهــار طبقــه تقسیــم    

طبقه نخست که زمان سلوکیان تا یکصد و پنجاه سال پیش از میالد حکومت کرده اند . تکرده اس

نـام آنهـا قـبالً    (دارای چهار پادشاه بوده است که دو تن از آنها در عهد سلوکیان سلطنت نموده اند

نام دو تن از پادشاهان طبقه نخست که ظاهراً به علت ثبات اوضـاع دراوایـل روی   )ذکر شده است

ائوتـوفره  « و »ارتـه خشـتره  «: دن اشکانیان از آنها اطاعت نمی کرده اند عبارت بوده اسـت از کارآم

  : طبقه دوم،این پادشاهان که در اطاعت شاهان اشکانی بوده اند عبارت بودند از.»داته

م حکومـت کـرده   .دائوتوفره داته دوم، پادشاهان این طبقه در قـرن دوم ق  -2داویه وئوشه  -1

  . اند

تأثیر نفوذ اشکانی در سکه های ایـن پادشـاهان از ایـن    .وم، دارای سه پادشاه بوده استطبقه س

طول دوران حکومت پادشاهان طبقـه دوم و سـوم پـارس حـدود یکصـد و      . دوره دیده شده است

  : پنجاه سال بوده است

  ارنه خشتره دوم  -3هوخشتره  -2درایه وئوشه دوم  -1

هان آن بدست آمده،مقارن با میالد مسیح تا اوایل قرن سـوم  طبقه چهارم که نام سه تن از پادشا

تأثیر نفوذ اشکانیان در سکه ها و تاج های شاهان این طبقه بسیار زیـاد  . میالدی حکومت کرده اند

  61.است

   62ارته خشتر سوم -3مینوچیترا  -2نه موپت  -1

ی به جای فـره ترکـه   پروفسور کریستن سن معتقد است که پادشاهان پارس از سده دوم میالد

از روی سکــه هـای شـاهان پـارس و همچنیــن اسـامی آنهـا         63.خوانــده انـد  )ملکا(خود را شاه

این شاهان به . مشخـص می شود آنها تالش داشته اند حافظ فرهنگ و سنن اجدادی خویش باشند

که هـای  تقلید از پادشاهان هخامنشـی اسامـی داریوش و اردشیر بر خود نهاده اند و بر پشـت سـ  

 . خود نقش آتش و معبد رسم کرده اند
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از . بجز موارد فوق اطالع دیگری از تاریخ فارس تا اواخر سده دوم مـیالدی در دسـت نیسـت   

اوضاع شهر دارابگرد در عصر اشکانیان نیز بجز نیم قرن آخر حکومت این سلسه هیچ گونه آگاهی 

بنام بازرنگی بوده که از عصر اشکانیان ظاهراً این شهر تحت تسلط سلسله ای . بدست نیامده است

  . حکومت داشته اند )عمدتاً بخش شرقی و مرکزی آن( در بخش هائی از فارس

از آنجا که نام شهر دارابگرد در اسناد و مدارک مکتوب پیش از عصر ساسانی مسـتقیماً اشـاره   

پژوهشـگران و   نشده است یا حداقل تاکنون سندی در این مورد بدست نیامـده اسـت، عـده ای از   

مورخین مانند دکتر گیرشمن معتقدند است که شهر دارابگرد از مؤسسات عهد اشـکانی محسـوب   

وی شـهر   64»...به نظر می رسد پارتیان بانیان بزرگ شهر ها باشند..«:گیرشمن می نویسد. می باشد

طرح مـدور آن   دارابگرد را تنها شهری می داند که توسط اشکانیان در داخل ایران بنا  شده است و

را ناشی از وجود  اغتشاشات داخلی، عدم ثبات سیاست خارجی و همچنیـن عدم امنیت دائمی که 

چنانچه عقیـده گیرشمــن دربـاره اغتشاشــات و    . در ایـران عهد اشکانی حکمفرما بـوده می داند

ره شــهرهای  ناامنی اوضاع ایران در عصر اشکانی را بپذیریم، اشکانیان بایـد ایـن طـرح را دربــا    

طبعاً شهر های بزرگتـر و مهمتـری در   . ندمهمتـر بوده اند نیز بکار می برددیگـری که از دارابگرد 

  . قلمرو اشکانیان وجود داشته است

توجه به این نکته نیز می تواند در نظریه گیرشمن تردید ایجاد کند که شهر دارابگرد بـرخالف  

تها بوده در منطقه ای قرار داشـته کـه اشـکانیان تسـلط     که تحت نفوذ کامل پار 66و هتره 65تیسفون

همان گونه که گفته شد، ایالت پارس توسط شاهان محلی که در امور داخلی . کاملی بر آن نداشتند

همچنین نفوذ هنر معماری اشکانیان باید در مناطق دیگر . خود مستقل بوده اند، اداره می شده است

آثار و بقایای هنر معماری اشکانیان در دارابگرد یـا منـاطق دیگـر    تاکنون ( این ایالت نیز دیده شود

از سوی دیگر گیرشـمن طـرح مـدور دارابگـرد را اقتباسـی از اصـول        )فارس مشاهده نشده است

بـه   67.شهرسازی قدیم آسیای غربی می داند که در اردو گاههای نظامی آشوری متداول بوده اسـت 

توسط هخامنشیان صورت گرفته باشد تا پارتها، زیرا فاصـله   نظر می رسد این اقتباس و تقلید باید

زمانی هخامنشیان به آشوری ها و حیات سیاسی اجتماعی کشورهای آسیای غربی مانند بابل بسیار 

نزدیکتر بوده تا پارتها،به عالوه هخامنشیان از هنر و ابتکار ملل دیگر مانند مادها که بر تمدن آشور 
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بنابراین این نظریه بـه واقعیـت   . خت ابنیه و شهر های خود استفاده کرده اندغلبه یافته بودند در سا

  . نزدیکتر است که شهر دارابگرد متعلق به دورانی قبل از اشکانیان باشد

  

  سلسله بازرنگیان 

از پادشاهان سلسله بازرنگی اطالعات زیادی از جهت زمـان حکومـت آنهـا، ترتیـب و تـوالی      

همین قدر معلوم است ایشـان شـهریارانی   . ز حکومت آنان موجود نیستپادشاهان آنها و حد و مر

بوده انـدکه در عصر اشکانیان بر بخشهایـی از سرزمین پارس حکومـت کـرده انـد و پیـرو آئـین      

بگـه ورزه  «، »بگـه کـرت  «: از پادشــاهان سلسـله بـازرنگی نامهـائی ماننـد      68.زردشتـی بـوده انـد  

  .باقی مانده است» گوچیهر« و »کواته«، »وش چیترهمن«، »تیرداد داریاو«، »ارتخشتره

ظاهراً هر شهری که تا اندازه قابل اعتنا بوده پادشاه کوچکی ..«به اعتقاد پروفسور کریستن سن 

از جمله این شهرها، دارابگرد در شرق پارس بــوده کـه از نــام پادشاهــان ایـن       69»...داشته است

تنها، نام آخرین پادشاه این شهر در عصـر  . نیامده است شهـر در ایـن دوران آگاهی درستی بدست

که به نظر می رسد نام حقیقی  »پیری«. مشخص شده است 70بوده»پیری«اشکانی که شخصی به نام

در اوایل سده سوم میالدی گـوچیهر موفـق شـده    . او پیروز بوده از گوچیهر اطاعت می کرده است

س محسوب می شدرا به تصرف خویش درآورد و به شهر استخر که پایتخت پادشاهان باستانی پار

   71.این ترتیب تقریباً بر سرتاسر ایالت پارس تسلط یافت

مطیع نگه داشتن ایالت پارس از اواخر سده دوم میالدی برای خاندان اشـکانی بسـیار مشـکل    

م به زحمت موفق شد شـورش بسـیار خطرنـاکی را کـه در     .196والش چهارم در سال. بوده است

اما از اوائل سده سوم میالدی با وقوع شورشهای دیگـری در ایـن    72.رخ داده بود فرو نشاندپارس 

به ایـن ترتیـب زمینـه    . ایالت، اشکانیان تسلط خود را به طور کامل  بر ایالت پارس از دست دادند

  . سقوط آنها و روی کار آمدن سلسله جدیدی از سرزمین پارس فراهم گردید

  

  سانیاندارابگرد در زمان سا

 با سقوط سلسله بازرنگی در ایالت پارس حکومــت ایـن ناحیـه در اختیــار خانـدان ساسـان      

ساسان که مردی از دودمـان نجبـای پـارس بـود در     . قرار گرفت)معبد ایزد آناهیتا دراستخرهیربذ (
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اواسط سده دوم میالدی درشهر استخر ریاست معبد آنا هیتا را بر عهده داشـت کسـب ایـن مقـام     

زیرا این مقام بـاالترین مقـام مـذهبی    . ساسان خاندان وی را موقعیت ممتازی قرار داده بود توسط

سرزمین پارس محسوب می شد شخص ساسان با استفاده از این موقعیت بـا خانـدان بـا زرنگـی     

 »رام بهشـت « که طبری و مورخین اسالمی نـام وی را  73»دینیگ«وصلت می نماید و دختری به نام

بـود   »پاپک« حاصل این ازدواج پسری به نام. از این خاندان به ازدواج خویش درآورد 74نوشته اند

  75.که پس از ساسان جانشین او گردید

آخرین پادشاه بازرنگی که استخر را در کنترل خود داشت،  )گوچهر( مقارن با این زمان جزهر

درش والش بـر سـر کسـب    با استفاده از ضعف اشکانیان و اختالفاتی که بین اردوان پـنجم و بـرا  

پاپک نیز موقعیت را مغتنم شـمرد بـه تحکـیم    . قدرت پیدا شده بود، بر اقتدار خود در منطقه افزود

ظاهراً وی نیز با دختری از این خاندان ازدواج نمـوده  . روابط خویش و خاندان با زرنگی پرداخت

وه بر مقام هیربـذی معبـد   پاپک عال. که حاصل آن دو پسر به نامهای شاهپور و اردشیر بود 76است

اردشـیر   77.دروالیت دارابگرد را نیز بر عهده داشـت  »خیر« آناهیتای استخر، حکومت شهر کوچک

و تـا سـن    78به دنیـا آمـد   »تیرده« فرزند کوچکتر پاپک در ناحیه استخر پارس در دهکده ای به نام

قرابتی که با گـوچیهر داشـت   در این زمان پاپک به واسطه  79.هفت سالگی نزد پدر خود به سر برد

گوچیهر . وی را نزد پادشاه با زرنگی برد، تا با واسطه او برای تربیت به حاکم دارابگرد سپرده شود

. با درخواست پاپک موافقت نمود و اردشیر نزد حاکم دارابگرد،با فنون و هنرهای مختلف آشنا شد

ت و دالوری فـوق العـاده اش بـه    پس از مرگ وی، در حالی که جوانی نورس بود به دلیل شـجاع 

کسب این مقام توسط اردشیر در واقع پایه اقتدار او . مقام ارگبذی و سپس پادشاهی دارابگرد رسید

به قول مرحوم پیرنیا ترقی خاندان ساسان از این . و سبب دست یافتن بر تاج و تخت کیانی گردید

   80.زمان شروع شد

  

  حکومت ارگبذ اردشیر در دارابگرد

ن گونه که گفته شد کسب مقام ارگبذی دارابگرد توسط اردشیر در واقع پایه اقتدار و کسب هما

این مقام پس از استقرار پادشاهی اردشیر بابکـان بـه عـالی    . حکومت توسط خاندان ساسان گردید

ایـن  . ترین مقام نظامی عصر ساسانی تبدیل گردید و منحصراً به خاندان شاهی اختصـاص یافــت  
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به نظر می رسد در آن دوره این مقام همطراز یا . وران هخامنشـی نیز وجود داشته استشغـل در د

منـاطق شـهری عصـر هخامنشـی و      81.در مرتبه بعد از خشثرپوان یعنی نگهبان مملکت بوده است

ساسانی عموماً دارای قلعه و ارگ نظامی بوده که مسئولیت آن به اندازه مسئولیت سیاسی اداره شهر 

  .است مهم بوده

کریستن سن در توضیح اهمیت شغل ارگبذی در عصر ساسانی از قول تئوفیالکتوس سیموکاتا 

خانواده ای که ارتیبدوس نام دارد دارای امتیاز شـاهی و عهـده دار نهـادن    : مورخ یونانی می نویسد

د مبدل ارگبیدس که همان ارگبذ می باشـ  83به نظر می رسد ارتیبدوس 82.تاج بر سر شاهنشاه است

طبری معتقد .و اردشیر بابکان این منصب مهم لشکری را به خانواده سلطنتی ساسانی اختصاص داد

بعد از مقام ارگبذی  »ارتیشتاران ساالر«است درعصر ساسانی مقامات مهم نظامی مانند ایران سپاهبذ

ولیـه  شاید علت چنین امری این بوده که اردشـیر بابکـان مـی خواسـته مقـام ا      84.قرار داشته است

  . خویش را بسیار ارزشمند نشان دهد

چون کار به اردشـیر رسـید از عهـده     ...« :طبری در ادامه وقایع اوایل عصر ساسانی می نویسد

برآمده جمعی از منجمان و پیشگویان از زایچه خوب وی خبر دادند و گفتند پادشـاه والیتهـا مـی    

شد تا اینکه شبی خواب دید فرشـته ای   شود و اردشیر فروتنی می کرد و پیوسته خبر شایع تر می

باالی سرش نشسته است و می گوید خدا پادشاهی والیات بـدو خواهــد سـپرد و آمـاده اینکـار      

این قسمت از گفته های طبری متأثر از افسانه هائی چون کارنامک و داستانهائی است که  85»...باشد

قدرت رسیدن  آنها به طریق غیر معمول معموالً در روایات شرقی برای توجیه سلطنت شاهان و به 

طبری درشرح حوادث . نویسنده در این بخش از واقعیات تاریخی فاصله گرفته است. نقل می شود

بعدی به بیان جنگهای اردشیر برای کسب قـدرت در سـرزمین دارابگـرد و سـایر منـاطق فـارس       

ود موفق شد بـر پادشـاهی بـه    بر اساس نوشته طبری اردشیر بابکان دراولین نبرد خ. پرداخته است

چوپانان نـام محلـی در شـمال    . حکومت میکرده،غلبه یابد)گوپانان(که در ناحیه چوپانان»فاسین«نام

این شهر در عصر ساسانی جـزء والیـت دارابگـرد    . دریاچه بختگان نزدیک شهرنی ریز بوده است

حملـه بـرد و   )کـونس (ساردشیر پس از تصرف چوپانان به ناحیه دیگری به نام کـون  86.بوده است

 را بـه تصــرف در آورد و   »لرویـر « سپس شـهر . پادشاه آنجا را که منوچهر نام داشته مغلوب نمود
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بـه ایـن ترتیـب اردشـیر در والیـت بـزرگ دارابگـرد بـه         . پادشاه این والیت را از میان بـرد  »دارا«

  .موفقیتهای قابل توجهی دست  یافت

یگر به موقعیت جغرافیائی دقیق این مناطق و زمان وقـوع  طبری، ابن اثیر و مورخین د          

به همین جهت تاکنون مشخص نشـده اسـت ایـن منـاطق در کـدام       87.حوادث اشاره ای نکرده اند

در هر حال، اردشیر پس از غلبه بـر ایـن منـاطق از    . ناحیه والیت دارابگرد یا فارس قرار داشته اند

شـرح پیروزیهـای خـود و تسـلط بـر والیـت بـزرگ         سپس. طرف خود پادشاهانی بر آنجا گمارد

دارابگرد و شاهان محلی ناحیه، به پدرش پاپک نوشت و از وی  خواست با حمله به مقر پادشاهی 

ظاهراً اردشیر پس از این فتوحات که بنا به نوشته کتیبه شهر شاپور  88.گوچیهر او را از میان بردارد

د در راه فرمانروائی خود بر سـرزمین پـارس را پادشـاه    م بوده است تنها مانع موجو. 208در سال 

این نکته نشان دهنده این موضوع است که در اوایل عصر ساسانیان، فـارس  . بازرنگی دانسته است

  . بوده است )بیضا( استخر، دارابگرد و نسا: تنها دارای سه ناحیه مهم و آبادان شامل

  

  دارابگرد در زمان اردشیر بابکان 

د و مدارک کافی سبب گردیده نتوانیم تصویر روشنی از اوضـاع سیاسـی اجتمـاعی    فقدان اسنا

بر مبنای اطالعات تـاریخی انـدکی کـه    . شهر دارابگرد در زمان حکومت اردشیر بابکان ارائه دهیم

در  )از حدود هفت سالگی تا زمان به قدرت رسیدن( وجود دارد اردشیر بابکان مدتی نسبتاً طوالنی

طبعاً در این مدت اقداماتی از سوی وی در جهـت تشـکیل یـک    . قامت داشته استشهر درابگرد ا

و همچنـین عمـران و آبـادی منطقـه      )متناسب با اهداف مورد نظر( نظامی -ساختار جدید سیاسی

چنانچه ابن اثیر متذکر شده اردشیر در دارابگرد کارهای خیر فراوان انجام داده . صورت گرفته است

   89.است

  

  پس از اردشیر بابکان  دارابگرد

از اوضاع تاریخی شهر دارابگرد پس از تاجگذاری اردشیر بابکان و انتقال پایتخت به تیسـفون  

ظاهراً این شهر بعنوان مرکز والیت دارابگرد و یکـی از کـوره   . آگاهی زیادی به دست نیامده است
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ن ناحیه از دوره اردشـیر  ای. های پنجگانه فارس در دوره ساسانیان اهمیت خود را حفظ کرده است

به بعد در تملک خاندان شاهی درآمده و اداره امور آن پیوسته بر عهـده یکـی از افـراد آن خانـدان     

از جمله خسرو پرویز پادشاه مشهور ساسـانی پـس از کسـب قـدرت جکومـت شـهر       . بوده است

  .دارابگرد را به یکی از شاهزادگان ساسانی به نام شاهپور واگذار کرده است

  :کیم فرزانه طوس در این مورد فرموده استح

  نبشـــــــتند منشـــــــور ایرانیـــــــان  

  خراســــان سراســــر بــــه گســــتهم داد

ــرخ    ــده چ ــت گردن ــام او گش ــر ک ــو ب   چ

  بفرمــــود تــــا ســــوی شــــاپور بــــرد 

  

  برســـــم بزرگـــــان و فـــــرخ مهـــــان  

  بفرمـــود تـــا نـــو کنـــد رســـم و داد    

ــطرخ   ــید داراب گــــرد و صــ   90ببخشــ

  91پرســــتنده و خلعــــت او را ســــپرد   

  

دوران یزدگرد سوم آخرین شاهنشاه ساسانی حکومت شهر دارابگرد بر عهده هربذ  همچنین در

از سوی دیگر آثار چند آتشکده مهم پیرامون شهر دارابگرد دلیل بر اهمیـت   92.داماد وی بوده است

مهمترین آتشکده فارس و یکی از سه آتشکده مقدس زردشتیان به نام کاریان . این ناحیه بوده است

   93.ارابگرد قرار داشته استدر والیت د

  

  فتح دارابگرد توسط سپاهیان اسالم 

ق صـورت  .هـ23در خصوص چگونگی فتح دارابگرد توسط مسلمانان که نخستین بار در سال 

در مجمـوع ایـن   . اسالمی متفاوت به نقـل آن پرداختـه انـد    -گرفته، مورخین و نویسندگان ایرانی

ی از مورخین که در راس آنها بزرگانی چون طبری و ابن اثیر گروه. حادثه را دو گونه بیان کرده اند

ق در جریان لشکرکشی سپاهیان عرب بـه  .هـ23قرار دارند ، معتقدندکه فتح اولیه دارابگرد در سال 

در اخبار این مورخین هیچ گونـه اشـاره ای    94.فرماندهی ساریه بن زنیم کنانی صورت گرفته است

د و پرداخت جزیه نشده است و از مقاومت و سرسختی اهـالی ایـن   به پیشنهاد صلح اهالی دارابگر

بنحـوی کـه سرنوشـت سـپاهیان عـرب در      . شهر در برابر سپاهیان ساریه سخن به میان آمده است

گروه دیگـری از مـورخین   . دارابگرد موجب نگرانی شدید خلیفه دوم عمر بن خطاب گردیده بود

ق مـورد  .هــ 22-23د که شهر دارابگرد در فاصله سـالهای مانند بالذری و ابن بلخی اعتقاد داشته ان
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تهاجم سپاهیان عرب به فرماندهی عثمان بن ابی العاص قـرار گرفتـه و ایـن شـهر در برابـر سـپاه       

مسلمین بدون هیچ گونه مقاومتی تسلیم شده و اهالی با پرداخت جزیـه از تعـرض مصـون مانـده     

  95.اند

ق در زمره منـاطق مفتوحـه   .هـ23دارابگرد در سال  بر اساس نقل هر دو گروه از مورخین شهر

در این میان روایات طبری و ابن اثیر که فتح دارابگرد را به سـاریه بـن زنـیم    . محسوب شده است

زیـرا عثمـان بـن ابـی     . کنانی نسبت داده اند می تواند از صحت و اعتبار بیشتری برخـوردار باشـد  

احتمال اینکـه   96.شهر استخر را عهده دار بوده استالعاص ماموریت فتح مناطق مهم دیگری مانند 

همزمان ماموریت فتح دارابگرد نیز به وی واگذار شده باشد با توجه به اهمیـت و وسـعت منطقـه    

  .بعید به نظر می رسد

  

  نتیجه گیري

در این پژوهش تالش گردیده است  نقش و جایگاه تاریخی شهر کهن دارابگـرد در تـاریخ و   

برمبنای مطالعات باستان شناسی  قدمت تمدن . و سرزمین ایران مشخص گردد تمدن استان فارس

و زیستگاههای انسانی در ناحیه دارابگرد به هزاره های ششم و پنجم قبل از میالد مقارن بـا تمـدن   

از طرفی  پیوند تاریخ اساطیری با تاریخ حقیقی این شهر سبب ایجـاد  . سیالک  دو کاشان می رسد

بنـای ایـن شـهر در آثـار و نوشـته هـای       . ایی از  دوران تاریخی آن گردیده استابهام در بخش ه

مورخین و جغرافیادانان متقدم به داراب پسر بهمن پسراسفندیار پادشاه اساطیری ایران نسـبت داده  

شده است ، اما بر اساس اسناد، آثار و شواهد تاریخی، همچنین تطبیق تاریخ اسـاطیری بـا تـاریخ    

موقعیـت ویـژه شـهر    . ن تصویری کلی از اوضاع این شهر در دوران باستان ارائه دادحقیقی می توا

قدیم دارابگرد در شرق استان فارس و دارا بودن اراضی وسیع حاصلخیز همچنین قرار گـرفتن آن  

بر سر راه مهم فارس و بنادر هرمز و ساختار فیزیکی منحصر به فرد شهر بـه عنــوان اولـین شـهر     

از سـوی  .  الت ایران، سبب اهمیت این شهر در دوره هخامنشیان گردیـده اسـت  مدور در داخل ف

: دیگر  دارا بودن حکومت نیمه مستقل در دوره اشکانیان که به نام امیر آن در آثار مـورخینی ماننـد  

طبری اشاره شده است، همچنین  انتخاب شهر دارابگرد  به عنـوان اولـین مقـر اردشـیر بابکـان و      

ضرابخانه های بزرگ ایالت پارس در این شهر، وجود یکـی از سـه آتشـگاه مهـم      استقرار یکی از
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زردشتیان به نام کاریان در والیت دارابگرد، از شاخصه های برجسته این  شـهر  در دوران باسـتان   

توجه خاص خاندان ساسانی به شهر  دارابگرد که سبب شده بود  حکومـت   . تاریخ ایران می باشد

دوره ساسانی در اختیار شاهزادگان و درباریان قرار گیرد، از دیگر مشخصه هـای   این شهر تا پایان

ق در زمـان خالفـت عمـربن خطـاب توسـط      .هــ 23شهر دارابگرد  در سـال . اهمیت آن می باشد

سرداران عرب بفرماندهی ساریه بن زنیم کنانی فتح گردید و دوره ای جدید در تـاریخ ایـن شـهر     

  .آغاز شد

  

  
  

  نوشتپی

  .دار در لغت فارسی به معنای پرورنده و در عربی به معنای خانه، شهر و جایگاه آمده است -1

  .  نیز آمده است... در متون قدیمی به نامهای دربجرد، درابجرد، دربجبد، داربجبد، داراگرد و  -2

فارسنامه ناصری، جلد دوم، بـه تصـحیح و تحشـیه منصـور رسـتگار      ، حسینیحسن، میرزافسائی -3

  .1306، ص 1367، ئی، تهران، انتشارات امیرکبیرافس

  . 325ص  ،1370 ،،شاهنامه، جلد سوم، تهران، انتشارات جاویدان، ابوالقاسمفردوسی -4

انتســارات کتــب    ران،، تهــ ن، بـه تصحیـح محمـدگلبــ یبهـار و ادب فارسـی، ، محمدتقـبهار -5

  . 224ص، 1370 جیبی،

 ،ز تا اسالم، ترجمه محمد معین، تهران، انتشارات علمـی و فرهنگـی  گیرشمن، رمان، ایران از آغا -6

  ,324، ص 1370

، 1371 ،انتشـارات دنیـای کتـاب   محمدجواد، جغرافیای تاریخی ایران باسـتان، تهـران،   مشکور ،  -7

  .558ص

  ,27ص ، 1371، سامی، علی، تمدن هخامنشی، دو جلدی، جلد اول، شیراز، انتشارات فوالدوند -8

  .ه خسویه هم اکنون جزء بخش های تابعه شهرستان جدید التاسیس زرین دشت می باشدمنطق  -9

  .27تمدن هخامنشی، همان، ص سامی،  -10

  .همان -11

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


                                               دارابگرد از گذشته تا پایان عصر ساسانیان                                                         

  

177

مهـاجر،   :ک.ر .روستای بیزدان در منطقـه هشـیوار و بخـش مرکـزی داراب قـرار گرفتـه اسـت        -12

  ,12، صمؤلف ، ناشر، دارابشهرستان دارابتاریخچه مختصر ) 1380(محمدباقر 

  ,13همان، ص . و غرب شهر داراب قرار گرفته است روستای کرسیا در ناحیه فسارود -13

 ص، 1373انتشـارات امیرکبیـر،    ،، تهراناریخی ایرانکلیات جغرافیای طبیعی و تعزیزاله،  ،بیات -14

316 .  

 متر  1180متر و 1050متر و  1130، متر 1150ن داراب را از سطح دریا در برخی منابع ارتفاع شهرستا

، 1373 ،انتشـارات رز : ک شکور، غالم علی، جغرافیای داراب، شـیراز  .برای مثال ر .اندنیز ذکر کرده

  .12ص

خود در دانشگاه اصـفهان بلنـدترین قلـه    ) 1370(سیدعبدالعلی کمانه دررساله کارشناسـی ارشد -15

  .  13، ص ک همان .ر. متر ذکر نموده است  3126داراب را ساردویه با 

  .مساحت تقریبی این ناحیه یک چهارم مساحت کل شهرستان داراب می باشد   -16

سـرو کوهی ، جاشیر ، انغـوزه ، بنـه و کلخنـگ نیز در ناحیه کوهستانی : گیاهـان دیگری مانند -17

  .داراب می روید 

مـی باشـد    – 5و +  46حداقل و حداکثر درجه حرارت و برودت شهرستان داراب بـه ترتیـب    -18

  .  27جغرافیای داراب ، همان ، ص  ، شکور،ک.ر.

محصول پنبه داراب به جهت مرغوبیت مورد پذیرش کشورهای اروپایی بـه ویـژه فرانسـه مـی      -19

  . باشد ، که مقدار زیادی به این کشور صادر می شود 

ی مـدیر عامـل   روزنامه خبر جنوب ، مصاحبه مطبوعـات )  1387مهرماه ( ک انصاری ، محمد علی .ر

  . 5شرکت تعاونی پنبه کاران داراب ، ص 

به عنوان یکی از بخش های شهرستان فسا بوده که از آن سال بـه   1336شهرستان داراب تاسال  -20

  . 39ص ،1372نشر زر، : شهر من داراب، شیراز ،، حسینک آزما.ر.به شهرستان تبدیل شدبعد 

انتشـارات امیـر   : رجمه محمد جعفر شعار، تهـران ، ت، صوره االرض، ابوالقاسم محمدابن حوقل -21

  . 34ص ، 1366، کبیر

دمه شفیعی کدکنی، شش جلدی، جلد دوم، ، ترجمه و مقدء التاریخالبـمقدسی ، مطهر بن طاهر،  -22

  .  509ص ، 1374، نشر آگه: تهران

 .   320شاهنامه ، جلد سوم ، همان ، ص  -23

 . 321همان ، ص  -24
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  .  322همان ، ص  -25

 . همان  -26

 .  323همان ، ص  -27

 .همان  -28

 .همان  -29

  .  324همان ، ص  -30

، ترجمه محمد جعفر ) سنی الملوک االرض و االنبیاء(تاریخ پیامبران و شاهان اصفهانی ، حمزه،  -31

 . 39ص ، 1367انتشارات امیر کبیر ، : شعار ، تهران 

  . شاهنامه ، همان -32

انتشـارات دنیـای کتـاب ،    : ارسنامه ، به تصحیح گای لسترنج ، چاپ اول ، تهـران  ف ابن بلخی، -33

 . 55، ص 1363

  .همان -34

  .  320ص ، 1357، انتشارات پیام: ریم کشاورز ، تهران تاریخ ماد ، ترجمه کیاکونف ، میخائیل، د -35

  .  124ایران از آغاز تا اسالم ، همان ، ص  -36

ک .ر. خود در آورد ه چیش پش دوم موفق شد سرزمین انشـان را به کنترل پیر نیا معتقد است ک -37

 2صص  ،1370 انتشارات دنیای کتاب ،: ایران باستان ، سه جلدی ، جلد اول ، تهران پیرنیا ، حسن، 

– 230 . 

 .  29تمدن هخامنشی ، همان ، ص سامی،  -38

  . 115همان ، ص  -39

 .  117همان ، ص  -40

 . 388، همان ، ص تاریخ ماددیاکونوف،  -41

  . 73ص، 1368، وحیدمازندرانی، تهران، انتشارات دنیای کتاب .ترجمه عهرودت، تواریخ ، -42

روستای مادوان درناحیه فسارود داراب ودرفاصله بیست و پـنج کیلـومتری غـرب شـهرداراب      -43

 .قرارگرفته است

تـاریخ ثعـالبی غرراخبـارملوک الفـرس و      ،ثعالبی نیشابوری ، عبدالملک بن محمد بن اسماعیل -44

 . 248ص ، 1368نشرنقره،  تهران، سیرهم ، ترجمه محمد فضائلی،
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تاریخ الرسل والملوک ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ، شانزده جلدی ، جلد ، محمد بن جریر،  طبری -45

  . 488ص  ،1368انتشارات اساطیر ،: دوم ، تهران 

: اخبارایران ازالکامل ، ترجمه ابراهیم باستانی پاریزی ، تهران علی،  ابن اثیر ،عزالدین ابوالحسن -46

 . 43ص، 1365نشردنیای کتاب ، 

 . 55فارسنامه ، همان ، صابن بلخی،  -47

  . 39، همان ، ص) سنی الملوک االرض واالنبیا(تاریخ پیامبران و شاهان اصفهانی،  -48

: جلدی ، جلد دوم ، به کوشش دبیرسیاقی ، تهران حبیب السیر ، چهار غیاث الدین،  ،خواندمیر -49

  . 207ص ، 1363نشرکتابفروشی خیام ، 

  . 37، همان ، ص) سنی الملوک االرض واالنبیا(تاریخ پیامبران و شاهان اصفهانی،  -50

  . 540-545ایران باستان ، همان ، صص پیرنیا، -51

بندرعباس قـرار   –مسیرجاده داراب کیلومتری شرق شهرداراب و در100ناحیه تاریخی فرگ در -52

  .گرفته است 

 25ایران ازآغازتا اسالم ، همان ، ص گیریشمن،  -53

انتشـارات دنیـای   : ایران درزمان ساسانیان ، ترجمه رشید یاسمی ، تهران کریستن سن ، آرتور،  -54

 .143ص ، 1367کتاب ، 

 ،انتشـارات امیرکبیـر  : اول ، تهران  تاریخ مردم ایران ، دوجلدی ، جلد، زرین کوب ،عبدالحسین -55

  . 413ص  ،1364

 . 106ایران درزمان ساسانیان ، همان ، ص  سن،کریستن -56

 . 107همان ، ص  -57

، انتشارات کوروش: پاریزی ، تهران کوروش کبیر ، ترجمه محمد ابراهیم باستانیآزاد، ابوالکالم،  -58

  .145و161و122صص ، 1369

انتشـارات  : ایران کلده وشوش ، ترجمـه علـی محمـد فـره وشـی ، تهـران        ان،همچنین دیوالفوا ، ،ژ

  . 391ص ،1368دانشگاه تهران ،

و  286ایران از آغاز تا اسالم ، همان ، صـص   گیرشمن، ک.ر) م  224م تا .ق  250( اشکانیان  -59

247 . 

  . 106ایران در زمان ساسانیان ، همان ، ص سن، کریستن -60

 .همان  -61
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  . 133همان ، ص گیرشمن،  -62

  .همان  -63

 . 325ایران از آغاز تا اسالم ، همان ، ص  -64

ه تیسفون پایتخت پرآوازه ساسانیان به جا مانده از عهد پارتیان و وارث نقش باستانی بابـل بـود   -65

تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج ، ترجمه حسن انوشه ، جلد چهـارم ،  ن، .ک فرای ، ر.ر. است 

 .  18ص ، 1380، انتشارات امیر کبیر: ن تهرا

ک .ر. ده اسـت  هتره قلعه مستحکم پارتی در سرحد کشورهای ایران و روم در بین النهرین بـو  -66

 ،انتشارات دنیای کتاب: ل ، تهران تاریخ سیاسی ساسانیان ، دو جلدی ، جلد اومشکور ، محمد جواد، 

  . 156ص  ،1364

 . 325ز تا اسالم ، همان ، ص ایران از آغاگیرشمن،  -67

انتشـارات علمـی و   : ساسانی، ترجمه عنایـت اهللا رضـا، تهـران   تمدن ایران لوکونین ، والدیمیر،  -68

  . 40ص  ،1365 ،فرهنگی

 . 106ایران در زمان ساسانیان ، همان ، ص سن، کریستن -69

 .583تاریخ الرسل و الملوک ، جلد دوم ، همان ، ص طبری،  -70

 .  107ایران در زمان ساسانیان ، همان ، ص سن، ستنکری -71

 . 108همان ، ص  -72

ایران در زمان ساسانیان ، همان ، سن، کریستنک .همچنین ر. تشت در نقش رستم زرکتیبه کعبه  -73

  . 106ص 

 . 580تاریخ الرسل والملوک ، جلد دوم ، همان ، ص طبری،  -74

 . 106، همان ، ص یانایران در زمان ساسانسن، کریستن -75

 . 347ایران از آغاز تا اسالم ، همان ، ص گیرشمن،  -76

  . 279ایران باستان ، ص پیرنیا،  -77

: روزگاران تاریخ ایران از آغاز تا سـقوط سـلطنت پهلـوی ، تهـران     دالحسین، زرین کوب ، عب -78

 . 183ص  ،1384 انتشارات سخن ،

الکامل ، ترجمه ابوالقاسم حالت و دیگران ، سی و دو جلد ، ، ، عزالدین ابوالحسن علیابن اثیر  -79

 . 167-8صص  ،1365 ،شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب: جلد اول ، تهران 

  . 279ایران باستان ، همان ، ص پیرنیا،  -80
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  . 156، همان ، ص گیرشمن، ایران از آغاز تا اسالم -81

82- Artabides  

 . 137ان ساسانیان ، همان ، ص ایران در زمسن، کریستن -83

 . 869تاریخ الرسل والملوک ، جلد سوم ، همان ، ص طبری،  -84

 . 584، جلد دوم ، ص همان -85

  . 583همان ، ص  -86

 . 168الکامل ، جلد اول ، همان ، ص  اثیر،ابن و 584همان ، ص  -87

و قبـاد  ) مـیالدی   224-240( کـان  شهرهای اردشیر خوره و قباد خوره بعداً توسط اردشـیر باب  -88

تاریخ سیاسی ساسانیان ، جلد اول ، همان صص  مشکور، ک.ر. ساخته شده اند ) میالدی  532-488(

  . 655و  94

  .الکامل ، همان  -89

 .اصطخر ، استخر  -90

 . 492شاهنامه ، جلد چهارم ، همان ، ص  -91

انتشـارات نقـره ، ص : ـد توکل ، تهـران فتوح البلدان ، ترجمه احمی، ، احمد بن یحیـبـالذری -92

 . 180ص  ،1367، جلد اول ، همان ،ناصریفارسنامه حسین فسایی، و  541

 . 543فتوح البلدان ، همان ، ص بالذری،  -93

الکامل ، جلـد سـوم ،   اثیر، ابنو  2011تاریخ الرسل والملوک ، جلد پنجم ، همان ، ص طبری،  -94

 .  21همان ، ص 

 . 115و فارسنامه ، همان ، ص  541البلدان ، همان ، ص  فتوح -95

 .264اخبار ایران از الکامل ، همان ، ص  -96
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