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 نینخست یهاشهر فسا در سده یساختار کالبد یبا هدف بازساز
 یخیو تار ییایمنابع مکتوب اعم از منابع جغراف یتمام ،یاسالم

پس از آن بودند و از فسا  یاندک زمان ایکه مربوط به آن دوره و 
مورد مطالعه آن سخن گفته بودند، به دقت  یشهر یهایژگیو و

 لیمنابع مکتوب در آن است که به دل تیقرار گرفت. اهم
شهر، اطالعات  اتیلفشان با حؤم یو قرابت زمان یزمانهم

 ریتفس یاز آنها قابل استخراج است. عالوه بر آن، برا یارزشمند
در  یشناسباستان یهاحاصل از پژوهش جینتا تر،قیو دق یعلم

کامل قرار  یابیفسا، مورد ارز میمحوطة تل ضحاک، محل شهر قد
 قاتیپژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحق نیاگرفت. بنابر

 یخیتار قاتیو روش از نوع تحق تیو بر اساس ماه یادیبن
 یهاشهر فسا در سده دهد،یاست. مطالعات انجام شده نشان م

 یشهر ،یخصوص در قرن چهارم هجربه ،یاسالم نینخست
 یهایژگیفارس بوده که تمام و التیدر ا تیبزرگ و با اهم اریبس
را دارا بوده  یدورة اسالم نینخست یشهرها یو ساختار یلبدکا

 نیکه در ا زین یهرچند محدود یشناسباستان یهااست. پژوهش
و  انگارانیجغراف فاتیاست بر توص یدأییمحل انجام شده، مهر ت

 یاسالم ةیشهر را در قرون اول نیا یو بزرگ تیکه اهم یمورخان
 ستوده بودند. 

 

 یهافسا، شهر، منابع مکتوب، پژوهش :یدیکل یهاواژه
 ی.دوران اسالم ،یشناسباستان

 

The city of Fasa, during the early Islamic centuries, particularly 

in the 4th century AH, was a very large and significant city in 

Fars province which contained all the structural characteristics 

of the Islamic primary cities. The archeological studies, 

however very limited, have been carried out in this place is a 

validation to the descriptions of the geographers and 

chronologists who have praised the significance and greatness 

of the city in the early Islamic centuries . 

In the current study, all written sources, including geographical 

and historical resources which were related to that period or a 

little time after it and were spoken about Fasa and its 

metropolitan characteristics have been studied carefully with 

respect to the skeleton rebuilding structure of Fasa in Islamic 

primary centuries. The importance of written sources is in that, 

because of its authors simultaneously and time proximity, 

valuable information is extractable from them. In addition, the 

consequence results of archaeological research that have been 

already carried out in Tall-e Zahhak, the ancient Fasa city, have 

been evaluated completely for more scientific and precise 

interpretation too. Thus, the current study, based on its goal is a 

fundamental research and according to the nature and 

methodology is a historical study. 

 

Keywords: Fasa, city, source, archeological research, Islamic 

periods. 
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مقدمه

شهرستان فسا در شرق استان فارس و در مجاورت 

 ،دشتنیجهرم، استهبانات، داراب، زر یهاشهرستان

 طی(. شرا1سروستان و خرامه قرار دارد )شکل 

شهرستان باعث  نیمناسب در ا یطیمح ستیز

چهارم و  ةاز هزار ییهاگاهسکونت یریگشکل

شده است و از آن زمان و بدون  الدیاز م شیسوم پ

منطقه وجود داشته  نیو سکونت در ا یوقفه زندگ

 کیتل ضحاک که در حدود  ةاست. محوط

فسا قرار دارد،  یجنوب شهر امروز یلومتریک

شهرستان است  نیا یمحوطة باستان نیترمهم

 زیفسا ن می(. تل ضحاک که محل شهر قد2)شکل 

 11و با شمارة  یدیخورش 1111در سال  باشد،یم

 661در  011با وسعت  ی. خندقدیرس یبه ثبت مل

متر و عرض متفاوت که تا  6متر و با عمق حدود 

)تل  یتپة مرکز رسد،یم زیمتر ن 11حدود 

کوچک و بزرگ  یهااز تپه گرید یضحاک( و برخ

 ریمحوطه را محصور کرده است. در تصاو نیا

به شکل  محدودة درون خندق کامالً ،ییهوا

به  نه(. متأسفا1است )شکل  لیمستط ای پودامیه

چندان  طیمحوطه امروزه شرا نیا ،یتوجهکم لیدل

همچون  یعیندارد و عالوه بر عوامل طب یمساعد

محوطه نقش  نیا شیباد و باران که در فرسا

خسارات را به  نیشتریب یاند، عوامل انسانداشته

 یهانیاند. زممحوطة تل ضحاک وارد کرده

رفته است.  شیپ یتا دامنة تپة اصل یکشاورز

 رمجازیغ یهایحفار ،یکشاورز یهانیبر زموهعال

 یهاتپه گریو د یتپة مرکز یکه رو یشماریب

شده است و  جادیمحوطه ا نیکوچک و بزرگ ا

 نیا یاز مصالح باستان انییاستفادة روستا طورنیهم

 یهاساخت خانه یمحوطه، مانند آجر و سنگ، برا

و بر هم زدن  بیعوامل مهم در تخر گریخود، از د

 یمحوطة باستان نیترمهم یظاهر تیوضع

که  یشناسباستان یهاشهرستان فسا است. پژوهش

 نیا دهدیتاکنون در تل ضحاک انجام شده، نشان م

سکنه  یدارا الدیاز م شیچهارم پ ةمحوطه از هزار

دست به یِبوده است. مدارک و شواهد مهم باستان

 ،یالمیمحوطه، که مربوط به دوران ا نیآمده از ا

است،  یو ساسان یاشکان ،یسلوک ،یهخامنش

استقرار و سکونت در تل ضحاک، در تمام  یایگو

و فتح  رانیاست. با ورود اسالم به ا یخیدوران تار

خود  تیو اهم یشهر همچنان آبادان نیشهر فسا، ا

ه ب یکه در قرن چهارم هجر ییرا حفظ کرد تا جا

شد  لیفارس تبد تیوال یشهرها نیاز بزرگتر یکی

شهر، در  نیا فاتی. توصکردیم یبرابر رازیکه با ش

و  انگارانیدر آثار جغراف ،یاسالم نینخست یهاسده

مورّخان آن دوره آمده است. مقالة  شیکم و ب

حاضر بر آن است تا با مطالعة منابع مکتوب 

 یهاکه از شهر فسا در سده ییایو جغراف یخیتار

با  نیچناند، و همارائه کرده یاطالعات نینخست

که  یشناسباستان یهاپژوهش جیاز نتا یریگبهره

تاکنون در محوطة تل ضحاک انجام شده است، تا 

و  یاسالم هیشهر فسا در قرون اول یمایس یحدود

شود.  یآن بازساز یمختلف شهر یهابخش

 یپژوهش، مبتن نیروش مورد استفاده در ا نیبنابرا

 ةیاطالعات بر پا یگردآورو  یخیتار لیبر تحل

است و عالوه بر آن مطالعات  یامنابع کتابخانه

محوطه انجام  نیکه تاکنون در ا زین یشناسباستان

مورخان و  فاتیدرک بهتر از توص یشده است، برا
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 نینخست یهااز شهر فسا در سده انگارانیجغراف

 قرار گرفته است.  یابیمورد ارز ،یاسالم

 

در تل ضحاک  یشناسباستان یهاپژوهش نةیشیپ

 )شهر پسا(

شناسانه مورد از آنکه باستان شیفسا، پ یباستان شهر

در طول دو قرن از  ،ردیقرار گ یمطالعه و بررس

و  یاسیمنصبان سصاحب اح،یس یتعداد یسو

 یو معرف دیمورد بازد یو خاورشناسان غرب ینظام

از  یو علم قیدق دیبازد نیقرار گرفته بود. اول

 رنق لیهمان شهر پسا به اوا ایتل ضحاک  ةمحوط

 ریبرادر سف ی،اوزل امیلی. سر وگرددینوزدهم بازم

 دنیمکان د نیم از ا1111وقت انگلستان در سال 

از آن ارائه  یو کامل قیدق نسبتاً فیو توص کندیم

-Ouseley, 1819: II, pp. 92-93, 103) ددهیم

در سال  زین ی(. فالندن و کوست فرانسو104

اند و در کرده دنیاز فسا د ق1210 م/1181–1181

تل  یاز وضع ظاهر: »سندینویمورد تل ضحاک م

محل  نیدر ا یخاک یکه بنا دیآیبرم نیضحاک چن

 یحدس چندان قو نیا کنیوجود داشته است، ل

 کند،یفسا که بدان نزد یو ممکن است اهال ستین

 دیسنگ و مصالحش را کنده و برده باشند، شا

و گل بوده و سطح  تاز خش میبرحسب قد

به  یمتماد یهاآن از آجر و در اثر باران یخارج

چه هنوز در  ،در آمده است یشکل توده و تل

)فالندن،  «.شودیم دهیآجر د یهااطراف بنا تکه

1128 :198) 

االصل ریشناس مجاباستان ن،یسر اورل استا

محوطة  یشناسباستان یهاکاوش نیدر اول ،یسیانگل

م، دو ترانشه اطراف تپه 1918تل ضحاک، در سال 

از  کیطرح کامل توپوگراف کی نیباز کرد و همچن

منتشر کرد  ،ریتصو نیبه همراه چند ،کل محوطه

(Stein, 1936: pp. 137 – 142.) ن،یپس از استا 

محوطه به مدت  نیدر ا یشناسنباستا مطالعات

 /م1961در سال  نکهیمتوقف شد تا ا یطوالن نسبتاً

استان فارس به  یفرهنگ راثیخ ادارة کل م1119

دو فصل در  یط ی،تولل دونیفر یآقا یسرپرست

 آن جهیکه نت دهدیانجام م ییهامحوطه کاوش نیا

 ،یتوللدر قالب چند مقاله منتشر شده است )

 یفرانسو یجیروشیدوم ریم پ1902(. در سال 1112

 دیکأ. تردیگیمحوطه را به عهده م نیکاوش در ا

به استقرار  شتریها بکاوش نیدر ا یجیروشیدوم

 ,Miroschedjiتل ضحاک بود ) یخیاز تار شیپ

Site, F, p.97 م از 1901(. جان هانسمن در سال

 یسطح یهایرسبر یکرد و ط دنیتل ضحاک د

 ییمحوطه انجام داد، عالوه بر شناسا نیا که در

از  یقطعات ،یاسالم لیو اوا یساسان یهاسفال

همچون  یبا فرم مخصوص هخامنش یهاسفال

به دست آورد و معتقد بود که تل  یزورق یهاکاسه

را  یتا دورة سلوک یضحاک استقرار اواخر هخامنش

(. Hansman, pp. 298-299در خود دارد )

 نیاز ا یمربوط به دورة هخامنش ییهاهیال ییشناسا

شده  زین یملأقابل ت اتیمحوطه، باعث ارائه فرض

 کیعنوان از آنها تل ضحاک را به یکیاست که 

کرده است که احتماال اجداد  یمعرف یشهر هخامنش

 اندکردهیاول در آنجا حکومت م وشیدار

(. هرچند بدون انجام 11-11: 1111 پور،مانی)ا

 نیدر ا ترقیدق یدانیو م یعلم یهاهشپژو

ممکن  ریغ اتیفرض نیرد ا ایمحوطه، اثبات و 

 ی هاتیفعال یانقالب اسالم یروزیاست. با پ

سفانه أدر تل ضحاک متوقف شد و مت یدانیم

 یهاکاوش یریاز سرگ یبرا یاقدام جد زیتاکنون ن
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نشده  یمحوطه مهم باستان نیدر ا یشناسباستان

تل  میحر نییخ پروژه تع1191است. تنها در سال 

 ،یفرهنگ راثیضحاک فسا از طرف اداره کل م

استان فارس به انجام  یو گردشگر یدست عیصنا

فسا  یشهر باستان ةطرح، محدود نیکه در ا دیرس

 یدستجه، از شرق به روستا یاز جنوب به روستا

 زین فسا و از غرب یاز شمال به شهر کنون رآباد،یخ

. شد مشخص جهرم –آسفالته فسا  جادهبه 

و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثمی سازمان)

 (1191استان فارس،  یگردشگر
 

 فسا هیوجه تسم

که در آثارشان به  ینیو مورخ انگارانیجغراف اکثر

 یگذاراند، در مورد علت نامشهر اشاره کرده نیا

به  نجایاند که در اذکر کرده یآن به فسا مطالب

مورخ و  ه،یفق. ابنشودیآنها اشاره م نیترمهم

در مورد  ،یقرن سوم و چهارم هجر دانیجغراف

آورده است:  نیچن اشهر به فس نیا یگذارعلت نام

اند و فارس را به نام فارس بن طهمورث نام کرده

اند... او را ده فرزند بود: جم و بدو منسوب انیپارس

و استخر و فسا )پسا( و جنابا و کسکر و  رازیش

و عقرقسوف و دارابگرد  ایسیو قرق یکلواذ

را داد  یهمان شهر نان،یاز ا کی)دارابجرد(. به هر

 (1: 1189 ه،یفقهموست... . )ابن تکه به نام و نسب

فسا  ةیدر مورد وجه تسم ،یفارسنامة ناصر در

 آمده است:  نیچن

نقطه بود و  کیء به با« بسا»نام فسا در اصل  و

نمودند  لیتبد« فاء»را به « باء» یبعد از تصرف عرب

 تی: کفایعنیبس است  یدر لغت به معنا« بساء»و 

 دیآنکه شا ه،یاست؛ وجه تسم اریبس یبه معن ایکرد 

را آباد کردند بعد از مالحظه گفتند:  هیناح نیا یوقت

 نیا»آنکه  ای« است سب نجایا یبرا یآباد نیا»

  (1111: 1112 ،یی)فسا« شد. اریبس یآباد

 قیتطباعتمادالسلطنه در کتاب  خانمحمدحسن

نام سابق فسا  رانیا دیو جد میقد ییایلغات جغراف

 -پازارگادا»را پازارگادا )پازارقادا( ذکر کرده است: 

 تختیفارس و پا یاز شهرها یکیپازارقادا، اسم 

اند و بوده خسرویکه قبل از ک یانیک نیسالط یقیحق

فسا آباد  شهراست که حاال  ییموقع آن همانجا

شهر تاج بر  نیدر ا شهیهم انی. پادشاهان کباشدیم

 خسرویشهر فسا را ک ندیگو ی. بعضاندگذاشتهیسر م

شهر  نیساخته . به هر حال مقبره آن پادشاه هنوز در ا

 ( 11: 1161مشهود است... )اعتمادالسلطنه، 

ق 1110که در سال  زین یرازیش الدولهفرصت

نام  هیبه فسا مسافرت کرده بود، در مورد وجه تسم

پاساگرد بوده  نام فسا سابقاً»شهر معتقد است:  نیا

پسا شده و فسا  افته،ی فیتخف جیتدر هاست و ب

و  ییشهر را فسا نیمنسوب به ا معرب آن است و

: 1100 ،یرازیش الدوله)فرصت.« ندیگو یفسو

110) 

تخت  ةدست آمده از خزان به یالواح گل در

اشاره شده است که  «اییبش» یبه آباد زین دیجمش

اند. را فسا دانسته یآباد نیمکان ا نیاکثر محقق

اظهار کرد که نام فسا در  توانیم نیچن نیبنابرا

 نیبوده است و به مرور ا «اییبش» یدورة هخامنش

توسط  شهر نیبه پسا شده و با اشغال ا لینام تبد

 کرده است.  دایپ رییاعراب، پسا به فسا تغ

 

با استناد به  یاسالم هیفسا در دوران اول شهر

 یشناسمطالعات باستان

خود  یکه در حفار یفرانسو یجیروشیجز دوم به

تل  خیاز تار شیپ یاستقرار یهاهیتنها به ال
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سفال  یضحاک پرداخت و هدف او مطالعه و معرف

 گریمنطقة فسا بود، د یخیاز تار شیپ

فسا  یشهر باستان یهارانهیکه در و یشناسانباستان

 یهااند، در گزارشانجام داده یحفار ایو  یبررس

در  یاسالم خود، به وجود استقرار بزرگ دورة

دوره  نیبه دست آمده از ا یو مواد فرهنگ نجایا

 نیعنوان اولبه ن،یاند. سر اورل استااشاره کرده

 تیاز وضع یقینسبتاً دق فیضحاک، توصحفار تل 

فسا  یمحوطه و وسعت شهر باستان نیا یتوپوگراف

 رد 911محدودة درون خندق را  ی. وکندیارائه م

از  رونیکه ب کندیمتر دانسته و اشاره م 611

خصوص در سمت شرق و به ز،یمحدودة خندق ن

 میکوچک تا محدودة ن یباستان یهاجنوب، تپه

که  کندیذکر م نیهمچن نیوجود دارد. استا یلیما

محدودة درون خندق کامالً توسط قطعات فراوان 

 ارداریش یهاسفال نیدار و همچنلعاب یهااز سفال

شده است. عالوه بر سفال،  دهیپوش ینیو ظروف چ

محل به  نیاز ا انییتوسط روستا یمس یهاسکه

ق 011آنها را  خیتار نیدست آمده است که استا

 یبه وجود سنگ قبر ن،یهمچن یانسته است. ود

و  کندیمحوطه اشاره م نیا یدر گوشة جنوب غرب

به دست آمده و  یهازمان با سکهآن را هم خیتار

 ن،یبر ا. عالوهداندیم یلخانیبه دورة ا ربوطم

 یش کیاز  یادر گزارش خود، به قطعه نیاستا

ق( از 110) دیالرشمربوط به دورة هارون ،یانقره

دو ترانشه در  یمحوطه اشاره کرده است. و نیا

 جادی)تل ضحاک( ا یتپة اصل یغربضلع جنوب

 داربلعا یهاو با توجه به کمبود سفال کندیم

را متعلق به دوران  نجایا یباستان یهاهیال ،یاسالم

(. البته Stein, 1936: 137 – 138) داندیم یخیتار

سکة نقره  کیها، ترانشه نیاز ا یکیاز درون 

ق به 011 خیبا تار د،یابوسع یلخانیمتعلق به شاه ا

و بعد از  نی(. پس از استاidle: 142دست آمد )

از طرف ادارة  یتولل دونیفر ،یننسبتاً طوال یاوقفه

، 1110استان فارس، از سال  یفرهنگ راثیکل م

 نیشتریمحوطه کاوش کرد. ب نیفصل در ا نیچند

 یدوران اسالم یمربوط به استقرارهااطالعات 

به  یتولل یآقا یهایمحوطه تل ضحاک از حفار

 شانیاز گزارش کوتاه ا یدست آمده است. در بخش

محوطه، که در قالب مقاله منتشر  نیا یاز حفار

 آمده است:  نیشده، چن

محوطة تل  یها، در مناطق اسالمکاوش جینتا»

نقش  یینایضحاک، از نظر به دست آمدن ظروف م

و آالت ابزار آن زمان،  المهید یهابرجسته، و سکه

پانزده صندوق  بیدرخشان بود که قر یقدر به

 ،ی)تولل« روانة تهران شد. اء،یبزرگ از آن اش

1112 :181) 

در تل  یو یکه از حفار یمهم اءیجمله اش از

است متعلق به دورة  یدست آمده، سفال ضحاک به

آن نقش  یرو ( کهی)قرن چهارم هجر المهید

که  شودیم دهیبر پشت، د دیخورش یریبرجستة ش

 :نقش جالب توجه است. )همان نیاز نظر سابقه، ا

181 ) 

همراه  ،یپزکارگاه سفال کی ،یتولل یحفار در

با کوره و ظروف پخته و ناپخته به دست آمد که 

بود. حفار با توجه به  دهیفراوان د بیآوار آس ریز

 نیا گریآوار، در اتالل د نیا ریآوار و نظا نیا

 دیشد یاکه زلزله کندیاظهار نظر م نیمحوطه، چن

و رو  ریز یکلهمنطقه را ب نیا انیلمیدر دورة د

 نیهمچن ی(. تولل186: 1112 ،یکرده است )تولل

رنگ و هشت پر، از  ییطال یهایبه وجود کاش

به صورت پراکنده  ،یلخانیدورة ا یهاینوع کاش
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و  کندیمحوطه اشاره م نیکوچک ا یهاتپه یرو

که در  یبیکه بعد از زلزلة مه کندیاستنباط م نیچن

شد،  بیشهر تخر کلاتفاق افتاد و  المهیدورة د

هرچند  ،استقرار در آنجا یلخانیدوباره از دورة ا

فسا شکل  میشهر قد یهارانهیو یبر رو ،کوچک

 ( 186گرفت. )همان: 

م، از شهر 1901در سال  زیهانسمن ن جان

که  یسطح یو در بررس کندیم دنیفسا د یباستان

 یبه پراکندگ دهد،یمحوطه انجام م نیدر ا

در سرتاسر  یدورة اسالم لیدار اوالعاب یهاسفال

 یهاو با توجه به کمبود سفال کندیمحوطه اشاره م

 نرا که در قر یبلخنظر ابن ،یاسالم دتریدوران جد

کرده و گفته بود که شهر  دنیهر دش نیم از ا12

 دییبوده است، را تأ یشهر بزرگ نیاز ا شیفسا پ

 (Hansman, 1999: 390. )کندیم

 یشناسباستان یهایها و بررسبر کاوشعالوه

 تیاهم زین یشناسکه ذکر آن رفت، مطالعات سکه

 دییتأ یاسالم ةیشهر فسا را در دوران اول یو آبادان

از  یکیهمواره  یدوران سلجوق . شهر فسا تاکندیم

مهم ضرب سکه بوده است. )سرفراز و  یشهرها

 (1111 ،یآورزمان

 

با استناد به  ،یاسالم ةیفسا در دوران اول شهر

 منابع مکتوب

بزرگ،  تیفارس را به پنج وال التیا میتقس اعراب

از پادشاهان  شد،یم دهیکوره نام کیکه هرکدام 

تا زمان حملة  م،یتقس نیبه ارث بردند و ا یساسان

قرار  نیو برقرار بود. پنج کوره از ا یمغول باق

آن  یکرس رازیکه ش رخورهیاست: اول کورة اردش

شاپورخوره  بود؛ دوم کورة التیکوره و هم مرکز ا

آن شهر شاپور بود؛ سوم ارجان که  یکه کرس

آن بود؛ چهارم اصطخر  ینام کرس نیبه هم یشهر

فارس در عهد  تختیپا س،یپلپرس میکه شهر قد

آن بود؛ و باالخره کورة دارابگرد  یکرس ان،یساسان

آن بود.  ینام کرس نیبه هم ی)دارابجرد( که شهر

 (261–260: 1111)لسترنج، 

 التیا مستقلمهین یهادارابگرد، از کوره کورة

(، در 811: 1108)هوف،  انیپارس، در دورة اشکان

 یهافارس بود و شهرستان تیکورة وال نیتریشرق

داراب، فسا، استهبانات و جهرم، در استان  یامروز

از استان هرمزگان را  ییهابخش نیفارس، و همچن

 . شدیشامل م

آمده است که شهر فسا  یخیاکثر منابع تار در

به دست مسلمانان افتاد. در  ،ق11–10در سال 

فتح دارابگرد و فسا به  یچگونگ یطبر خیتار

 اختصار شرح داده شده است.

 نیبه لشکر مسلم ق10عمر در سال  فهیخل

 نیکنند و بد یشرویفارس پ اریاجازه داد در د

بن هیمنظور پرچم فتح دارابگرد و فسا را به سار

شکست و تلفات  نیپس از چند هیداد. سار یدئل

و با مشورت گرفتن از عمر، باالخره موفق  اریبس

متحد فسا و دارابگرد را در هم  انیشد لشکر

فارس را فتح  نیدو شهر مهم سرزم نیو ا دبشکن

 ( 2111: 1101 ،ی)طبر« کند...

 یدارابگرد، به علت ثروت فراوان آن، برا کورة

که  یطورداشته است؛ به یادیز تیمسلمانان اهم

، خراج  هیصلح امام حسن با معاو طیاز شرا یکی

به امام حسن و  یستیبایدارابگرد بود که م

وجود،  نی(. با ا2011 )همان: ردیخاندانش تعلق بگ

شهر  یاسالم ةیاز دو قرن اول یاطالعات چندان

که به دست  رانیمهم ا یشهرها گریفسا، مانند د

و از قرن  ستیمسلمانان افتاده بود، در دسترس ن
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است که نام  یخصوص قرن چهارم هجرسوم و به

آن زمان به  انگارانیو جغراففسا در کتب مورخان 

 . شودیم دهیوفور د

شهر  ،یاسالم ةیاکثر منابع مربوط به دوران اول

اند و شهر کورة دارابگرد دانسته نیفسا را بزرگتر

 تیفسا را وال ه،یفقرسته و ابنابن خردادبه، ابن یحت

 ی(. اصطخر129: 1102)شواتس،  دانندیم یخاص

 التیشهر ا نیبزرگتر راز،یشهر فسا را، بعد از ش

 : داندیپارس م

است، و فسا  رازیپارس ش یبزرگتر شهرها و»

آن باشد، و  کیو طول و عرض نزد یدر بزرگ

« فسا باشد... کیدر طول و عرض نزد رافیس

(1101 :118- 111) 

 زین حدودالعالمناشناس  سندةینو ن،یا برعالوه

است، فسا را  یکه مربوط به قرن چهارم هجر

کرده است  فیخرم و بزرگ توص یشهر

که در قرن  زین یبلخ(. ابن118: 1162، حدودالعالم)

 نیا یکرده است، بزرگ دنیاز فسا د یششم هجر

شهر فسا  ،ی. هرچند در زمان ودیستایشهر را م

 را نداشته است:  بقسا یآبادان

است بزرگ، چنانک بسط آن چند  یشهر فسا»

. و رانیو نیترشیاصفهان باشد، اما مختل است و ب

: 1108 ،یبلخ)ابن...«  دارد  اریبس یاعمال و نواح

111) 

دست هقلعة فسا ب یرانیبه و نیهمچن یبلخابن

که پس از آن اتابک  کندیقوم شبانکاره اشاره م

و آبادان کرد )همان:  ریدوباره آن را تعم یچاول

ق کردان 880در سال  ،یخی(. مطابق اسناد تار111

فضل بن حسن، معروف به  یشبانکاره، به رهبر

در منطقة دارابگرد، سر به شورش  ه،یفضلو

پارس را گرفتند و خواهان استقالل  اشتند،برد

 (101-100: 1118 ،یعیگشتند. )رف

از شهر  انگارانیکه جغراف یاطالعات برعالوه

 یامیس توانیاند و با کمک آنها، مفسا ارائه کرده

تا  یاسالم نینخست یهاشهر را در سده نیا

در  زیاز مورخان ن یکرد، تعداد یبازساز یحدود

اند که اطالعات آثار خود به شهر فسا اشاره کرده

 مل،از عوا یبرخ ریدر تفس تواندیم زیآنها ن

کمک  ،آن یشهر و علل فروپاش نیا نةیشیهمچون پ

در  ر،یاثابن کامل خیطور مثال، در تارکند. به یانیشا

 آمده است:  نیغزها بر شهر فسا، چن یرگیمورد چ

سلطان  ،یهجر 882سال  االولیجماد در»

از شهر  ،یگبآلب ارسالن، پسر داوود، برادر طغرل

 نیمرو به خراسان آمد و از راه دشت، آهنگ سرزم

نداشت. او  یاز او آگاه کسچیفارس کرد و ه

تا به شهر فسا آگاه نکرد  زیرا ن کیبطغرل شیعمو

و  ختیاو گر یرو شیشهر، از پ نیا بی. نادیرس

هزار مرد از  انیلمیارسالن بدان درآمد و از د بآل

بکشت و هزار هزار  یاریو برزن بس یمردم کو

« کردند. ریبردند و سه هزار تن اس غمایبه  نارید

 ( 1111: 1101 ر،یاث)ابن

 یبلخو ابن ریاثکه ابن یتوجه به اطالعات با

استنباط کرد که شهر فسا،  نیچن توانیم دهند،یم

و  نیاز بزرگتر یکی ،یتا اواسط قرن پنجم هجر

 نیفارس بوده و در ا التیا یشهرها نیآبادتر

 گریشهر به دست غارتگران افتاده و د نیزمان، ا

. تخود بازنگشته اس ییبه دوران شکوفا گاهچیه

 یاهافتهیو به گواه  یلخانیهرچند در دورة ا

شهر  نیهمچون سکه و سفال، ا ،یشناسباستان

شهر  کیبه مرور، از  کنیهمچنان آباد بوده است، ل

 یبه شهر ن،ینخست یهابزرگ و ثروتمند، در سده

 لیتبد یاسالم یانیم یهادر سده تیاهمکم
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 یشهر برا نیا یکه در دورة صفو ییتا جا شود،یم

فسا در  دیو شهر جد شودیم یاز سکنه خال شهیهم

شمال محوطه تل ضحاک )شهر  یلومتریک 2حدود 

 دیشهر جد یفسا( و در محل بازار کنون یباستان

به نام مسجد  ی. وجود مسجدردیگیفسا شکل م

مکان گواه  نیدر ا ه،یاز دورة صفو ،یحوض ماه

مسجد، با  نیا ینمادر طاق یابهیمدعاست. کت نیا

 ،ییوجود داشته است. )رضا ،یهجر 1112 خیتار

1110 :01) 

فسا جز چند تل  یامروزه از شهر باستان هرچند

کوچک و بزرگ، به همراه قطعات فراوان سفال، 

نمانده است،  یباق یزیخشت و آجر و...، چ شه،یش

خصوص منابع به ،یخیبا کمک منابع تار کن،یل

 یظاهر یمایکه آنها از س یدسته اول و اطالعات

ساختار  توانیم یتاحدود دهند،یشهر م نیا

 ،یاسالم نینخست یهاشهر فسا را، در سده یکالبد

 کرد.  یبازساز

  

 ةیشهر پسا در قرون اول یساختار کالبد یبازساز

 با استناد به منابع مکتوب ،یاسالم

گذشته را  تواندیمند به گذشته، نمعالقه پژوهندة»

ناچار کند، بلکه به یبازساز ای ینیبازآفر ناًیع

خلق  هاتیواقع نشیگز ةیاز آن را بر پا یهیتوج

 ( 11: 1109)گلکه، .« دینمایم

هر شهر بازتاب اوضاع و احوال  یکالبد ساختار

حاکم بر  یو اقتصاد یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع

ـ  یمقطع زمان کیجامعة آن شهر است که در 

 افتهیخاص رخ داده و در بستر زمان تحول  یمکان

 یرهایتابع، متغ عنوان عنصر ثابت واست. مکان، به

 درا در خو استیزمان، جامعه، اقتصاد، فرهنگ و س

 (1: 1118 ،یبیمتبلور کرده است. )حب

 یاسالم یشهرها یاز عناصر کالبد یاریبس

 یخصوص شهرسازبه ن،یشیبرگرفته از ادوار پ

است. خندق، دروازه، برج و بارو،  یدورة ساسان

)شارستان(،  یانی)کهندژ(، شار م یمعابر، دژ حکومت

چهارچوب  نیادی)ربض(، بازار و م یرونیشار ب

 لیرا تشک یساسان یو مشخص شهرها یاصل

 یاسالم ةیدر دوران اول ،یتفاوت اندککه با  دادیم

 ن،ی. )مهرآفرشودیم دهید یساختار شهر نیا زین

1191 :11 ) 

 نینخست یهادر سده یحادثة شهر نیترمهم»

مفهوم شهر از  رییرا در تغ رانیظهور اسالم در ا

و در جوار آن مقر  دهیمحصور طبقات برگز طیمح»

برادران برابر  ستیز یبرا یمکان»به  «یمردم عام

 دیبا «است یکه اکتساب یکه عزت آنها نه ذات

 (16: 1116 ،ی)منصور« جستجو کرد.

 ،یمورخان اسالم یو گاه انگاران،یجغراف

در آثارشان به  ،یاسالم ةیخصوص قرون اولبه

و  ی)کهندژ(، تجار یاسیس یفضاها یخوب

)مانند محله( و ...  ی)مانند بازار(، اجتماع یبازرگان

و  حیاند، را تشرکرده دنیکه از آنها د ییشهرها

که، با کمک آنها،  یاند به نحوکرده فیتوص

کرد. در  یشهر را بازساز یمایس توانیم یتاحدود

که از فسا  یاسالم ةیتمام منابع مربوط به دوران اول

 یهابزرگ، با بنا اریبس یاند، آن را شهرنام برده

شهرک، بازار،  ایو کهندژ، خندق، ربض  عیوس

اند؛ ردهک ادیو ...  یمسکون یهامسجد جامع، محله

دسته اول، به منابع  نیبا استناد به هم ن،یبنابرا

 یهامختلف شهر فسا در سده یهابخش یبازساز

  .شودیپرداخته م یاسالم نینخست
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 کهندژ

بود که  یمظهر قدرت در دورة ساسان یحکومت دژ

 و رفتیشهر به حساب م یو نظام یاسیمرکز س

قهندژ معروف شد.  ایبه کهندژ  یدر دورة اسالم

 ،یها، آتشگاه اصلمرکب از کاخ یاکهندژ، مجموعه

 یها، ذخائر، خزائن و انبارهاسربازخانه ها،وانید

 نی(. در ب12: 1118 ،یبیآذوقه است )حب

و  یاصطخر ،یاسالم ةیقرون اول انگارانیجغراف

 یحدودالعالم من المشرق الناشناس  سندةینو

اند. کهندژ در شهر فسا اشاره کردهبه وجود  المغرب

 یقرن سوم هجر دانیمورخ و جغراف ،یالبته، بالذر

در فسا اشاره  یادر فتوح البلدان به وجود قلعه ز،ین

قلعه واقعاً در خود شهر فسا قرار  نیا نکهیکرده، اما ا

است که  یآن، مطلب رامونیپ یهادر رستاق ایداشته، 

: 1102همچنان مسکوت مانده است )شواتس، 

چهارم  قرن انگاریجغراف ،اصطخری(. 111–110

خود از شهر فسا  فیاز توص یدر بخش ،یهجر

 آورده است:

است و در آنجا قلعه و  میقد یشهر فسا»

: 1101 ،ی)اصطخر...« کرده و  یو ربض یخندق

111-118 ) 

از قلعه، همان  یشک، منظور اصطخر بدون

حکمران شهر بوده  یکهندژ است که مقر زندگ

 فیدر توص ز،ین حدودالعالم سندةیاست. نو

 : سدینویم نیکوتاهش از شهر فسا، چن

خرم، بزرگ و او را قهندژ است  ستیشهر بسا»

بازرگانان است و با خواستة  یو ربض است و جا

 (118: 1162، حدودالعالم« )فراوان.

قرن  لیکه مربوط به اوا فارسنامهدر  ،یبلخابن

خود از شهر  فیاست، در توص یقمر یششم هجر

که  کندیشهر اشاره م نیدر ا یافسا، به آثار قلعه

شده و مجدداً اتابک  رانیبه دست شبانکاره و

: 1108 ،یبلخآن را آباد کرده است )ابن یچاول

را  ااز کهندژ فس فیتوص نیتر(. کامل111-111

عرب قرن ششم  انگاریجغراف ،یسیادر فیشر

اختراق  یالمشتاق فةـنزهدر کتاب خود،  ،یهجر

 ، آورده است: اآلفاق

از جنس چوب  ییهادروازه یفسا دارا کهندژ»

مدور و  یقلعه خندق نیاست و اطراف ا یخاص

: 1819 ،یسیاالدر فی)شر..« .دارد و  قیعم اریبس

811 ) 

 21از  شیشک، تل ضحاک، با ارتفاع ب بدون

شهر  یهارانهیو یدر جنوب شرق باًیمتر، که تقر

به عنوان  توانیفسا واقع شده است، را م یباستان

 کرد.  یشهر معرف نیکهندژ ا یایبقا

 

 ربض

در کالبد و  یو تحوالت رییتغ ران،یورود اسالم به ا با

صورت که دو  نیشکل شهرها به وجود آمد؛ به ا

شهر  یدژ و شارستان، در الگوکهن یبخش اصل

خود را از دست  تیموقع جیتدربه ،یرانیکهن ا

 یقة شهرو به رشد و برآمدن آرام منط دهندیم

 دهندیخواهد شد، تن در م دهیکه ربض نام د،یجد

از شار تا کتاب  سندةی(. نو221: 1118 فر،یوسفی)

 ریتفس بایز یارا به گونه یکالبد رییتغ نی، اشهر

 کرده است: 

توسط  یالدیدر قرن هفتم م رانیا فتح»

را  یبر برابر یمبتن یدیجد ینیمسلمانان که جهان ب

 یرونیشار ب امیق لهیعمال به وس دادند،یارائه م

 ی)شارستان( و دژ حکومت یانیشار م هی)ربض( عل

 (11: 1118 ،یبی)حب.« گرددیم یدژ( همراه)کهن

 ،یرانیربض، در شهر ا یمنطقة شهر شیدایپ
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سو  کیمختلف بود: از  یهاضرورت امدیپ

انسان از  یتلق د،یجد یاعتقاد یهابراساس آموزه

و  رییدستخوش تغ یجهان نیا یو زندگ ینظام هست

ـ  یشد و مقولة وحدت در نظام اجتماع یدگرگون

شد؛ از  نهیانسان نهاد یو مکان زندگ یاقتصاد

 راتییتغ زیاو ن یگر، در مناسبات اجتماعید یسو

(. 219: 1118 فر،یوسفی) وستیبه وقوع پ یاشهیر

 یاسالم یهایدئولوژیکه از ا ،یو تعاون یبرابر

را، در قرون سوم و چهارم  ینیشاست، شهرن

برخوردار ساخت و در  یاز رونق فراوان ،یهجر

صورت  زیرونق، فرم و ساختار شهرها ن نیکنار ا

(. 11–11: 1111به خود گرفت. )اشرف،  یاژهیو

که  ی(، بر خالف دورة ساسانیرونبی شار) ربض

افراد طبقات پست بود، در دوران  یمحل زندگ

 لیاجتماع اکثر مردم تبد یبرا یبه محل یاسالم

که مسجد جامع و بازار به عنوان  ییتا جا شود،یم

منطقه  نیشهرها در ا یو اقتصاد یمذهب ةدو هست

مسلمان  انگارانیاز جغراف ی. تعدادرندیگیم شکل

( که از شهر هیقرون اول انگارانیخصوص جغراف)به

 نیخود، به ا یهااند، در گزارشکرده دنیفسا د

ربض شهر فسا، اشاره  یعنی ،یمهم شهر یفضا

 یشهر فسا، به شهرک فیدر توص یاند. مقدسکرده

ز در آن یبزرگ اشاره دارد که مسجد جامع و بازار ن

منظور  د،یتردی(. ب681: 1161 ،یقرار دارد )مقدس

ربض شهر است که محل اجتماع اکثر  یمقدس

 یدر آن جا زیمردم است و مسجد جامع و بازار ن

قرن چهارم  انگاریجغراف گرید ،یدارد. اصطخر

 : دیگویم نیشهر چن نیدر وصف ا ،یهجر

کرده و  یو ربض یآنجا )فسا( قلعه و خندق در»

 ،ی)اصطخر...« باشدیآن شهر در ربض م یبازارها

1101 :111 .) 

آمده است که شهر  زین حدودالعالمکتاب  در

بازرگانان است  یکهندژ، ربض و جا یفسا دارا

 زین یسیادر فی(. شر118: 1162، حدودالعالم)

که اکثر بازار شهر  داندیربض شهر فسا را بزرگ م

: 1819 ،یسیاالدر فیدر آن قرار دارد )شر زین

 یبه خوب توب،منابع مک نی(. با استناد به هم811

نسبت به  یاسالم یشهرها یکالبد رییتغ توانیم

دوچندان ربض  فتنای تیو اهم یساسان یشهرها

را در مورد شهر فسا درک کرد.  یدر دورة اسالم

 یهابخش نیترمسجد جامع و بازار، از مهم

 نیبه ربض شهر منتقل شده و ا ،یاسالم یشهرها

و  نها در اطراف آمحله یریگامر باعث شکل

  .شودیم تیجمع شیافزا

 

 جامع مسجد

مسجد جامع، عالوه بر نقش  ژهیو به و مساجد،

 فایکه ا یاسیو س یاجتماع ،یآموزش ،یعباد

دوره و  نیا یشهرها یمایدر س کردند،یم

داشتند.  یمؤثر ییکارآ اد،ینوبن یخصوص شهرهابه

حول  یشهر اتیبناها و مراکز ح ریمعموالً سا

: 1162زاده، )سلطان گرفتندیمحور مساجد شکل م

دوران  نیو مورّخ انگارانیجغراف نیب(. در 122

است که از مسجد جامع  یتنها مقدس ،یاسالم ةیاول

 : دیگویم نیآن چن فیو در توص بردیفسا نام م

در آنجا  ،که از آجر است زیجامع ن مسجد»

بزرگتر و مانند  رازی. از جامع شباشدی)ربض( م

 کیدو صحن است که با  یجامع داراالسالم دارا

: 1161 ،ی)مقدس.« رسندیم گریکدیبه  دهیسرپوش

681) 

 توانیم ،یمقدس هایفیتوجه به توص با

 هیمسجد جامع فسا در قرون اول یژگیو نیچند
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کرد. قرار گرفتن مسجد جامع  یرا بازساز یاسالم

 یاکثر مردم عاد یدر ربض شهر که محل زندگ

است  یمهم راتیینشان دهندة تغ یاست، به خوب

 یبه نسبت شهرها ،یدورة اسالم یکه در شهرها

طور که قبالً افتاده است. همان قاتفا ،یدورة ساسان

 یاشاره شد، با ورود اسالم، ساختار کالبد زین

 یرونیشار ب ةشد و منطق یدچار دگرگون زیشهرها ن

چندان  یدورة ساسان یربض، که در شهرها ای

محل اجتماع اکثر  ینداشتند، در دورة اسالم یتیاهم

هر شهر  یمع که قلب مذهبمردم شد و مسجد جا

گرفت.  یمنطقه جا نیاست، در ا یدورة اسالم

مسجد جامع  یمکان تیبر ذکر موقععالوه ،یمقدس

و نقشة  یمعمار یهایژگیو در شهر فسا، به

هرچند مختصر  یااشاره زیمسجد ن نیا یساختمان

و اندازة آن  داندیم اطیدو ح یو آن را دارا کندیم

. کندیذکر م رازیرا بزرگتر از مسجد جامع ش

ساخت مسجد، با توجه به  یآجر برا ازاستفاده 

خشت  ایشهر از گل و  نیا یهاخانه یتمام نکهیا

مسجد  ژةیو گاهیو جا تیاهم دیبوده است، مؤ

  مردم شهر بوده است. یجامع برا

 

 بازار

 ،یمذهب یبعد از بناها ،یو مراکز اقتصاد بازارها»

بودند. به نظر  یاسالم یرکن شهرها نیترمهم

 انیبن یاسالم انیکه فرمانروا ییشهرها ن،یمحقق

مسجد  یکیداشت:  یدو مشخصة اصل گذاردند،یم

عموماً در  یبازار. بازارها و مراکز اقتصاد یگریو د

 ( 181: 1161 ،یانی)ک« اطراف مسجد بودند.

 اتیحعرصة  نیتریو عمل نیترفعال بازار،

 یادیبازار بن ران،یا یبود. در بافت شهر یشهر

و  یفرهنگ یراثیم ،یاجتماع ینهاد ،یاقتصاد

: 1110 ،یبود )رضو یاز هنر و معمار یبازتاب

 ،یاسالم نینخست یهادر سده ز،ی(. شهر فسا ن121

 زکه ا یانگارانیداشت که در آثار اکثر جغراف یبازار

اند، به آن اشاره شده است. کرده دنیشهر د نیا

 که:  کندیم فیتوص نیچن یمقدس

شهر قرار دارد و همه  نیفسا در ربض ا بازار»

: 1161 ،ی)مقدس« آن از چوب ساخته شده است.

681) 

 سهیشهر فسا را با بغداد مقا نیهمچن یمقدس

 کرده و آورده است: 

مانند فسا و بغداد دو بخش است و دکان  شهر»

 ( 121 :)همان« ا با هم دارد.و منبر ر

منظور از دکان همان بازار شهر  نجا،یدر ا که

 نیبه بازار فسا که در ربض ا زین یاست. اصطخر

 ،یشهر قرار دارد، اشاره کرده است )اصطخر

 حدودالعالمناشناس  سندةنوی(. 118–111: 1101

 فی(، هرچند در توصی)مربوط به قرن چهارم هجر

 یاما به جا برد،یاز بازار نم یشهر فسا نام

، حدودالعالم) کندیشهر اشاره م نیدر ا نانبازرگا

بازار  سندهی( که بدون شک، منظور نو118: 1162

قرن  انگاریجغراف ،یسیادر فیشهر بوده است. شر

به بازار شهر فسا که درون ربض  زین ،یششم هجر

 قرار داشته، اشاره کرده است: 

ثر بازار شهر در ربض بزرگ دارد که اک یربض»

 (811: 1819 ،یسیاالدر فیقرار دارد. )شر

 انگارانیکه جغراف یفاتیبا توجه به توص نیبنابرا

ارائه  یاسالم نینخست یهااز شهر فسا در سده

بزرگ در ربض شهر که  یاند، به وجود بازارکرده

آن با چوب ساخته شده بودند،  یهادکان احتماالً

 . میشویآگاه م

 طورنیبازار و هم تیموقع فاتیبر توصعالوه
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از منابع، در مورد  یآن، در برخ یشکل ظاهر

داده  یحاتیتوض زیو صنعت شهر فسا ن یبازرگان

در ارتباط با بازار است. اکثر  ناًیقیشده که 

اند، که از شهر فسا سخن گفته یانگارانیجغراف

اند و فسا را شهر را ستوده نیا یصنعت نساج

 شمیاز جنس ابر ییهاپارچه دیتولدر  همم یشهر

شهر فسا،  یحوقل، در مورد بازرگاناند: ابندانسته

 آورده است:  نیچن

مختلف صادر  یها به نواحفسا انواع جامه از»

طراز چند رنگه زربفت است که در  زیو ن گرددیم

 …مانند آن وجود ندارد ایدن ینواح ریسا

جامه( که در فسا به عمل  ی)نوع جردی سوسن

بهتر از مال قرقوب و توج و تارم است و  ،دیآیم

بها که در حدود گران یشمیدر آنجا پرده ابر زین

جرد  . سوسنشودیم هیته ،نار ارزش داردیصدد

که آن از پشم و  رایفسا بهتر از مال قرقوب است ز

تر از تر و با دواماست و پشم محکم شمیاز ابر نیا

 (66: 1181حوقل، )ابن.« باشدیم شمیابر

 ،یقرن چهارم هجر انگاریجغراف گرید ،یمقدس

 فسا اشاره کرده است:  یبه بازرگان زین

 یها. پوشاکفرستدیم یبه هر سو یکژ پارچة»

مانند  ییرهایخوب و نازک، فرش، بساط، فوطه، من

 یهاخانه، فرشهشت یهاپرده» ،یوش ،یاصفهان

ها، عصفر، سفره ،یشمیابر یهاپرده ،یعال

 ،ی)مقدس« و جز آن. یشراب یهالیها، مندخرگاه

1161 :611) 

توانگر  یمردم فسا را مردم زین یاصطخر

دارد و در صنعت  اریبس یکه بازرگان داندیم

 آورده است:  نیشهر چن نیا ینساج

و در  شودیچند از جامه مرتفع م یفسا الوان از»

در آنجا  زیو سلطان ن کنندیآفاق از آن نقل م

زر کرده و  یهاساخته است و جامه یطراز

: 1101 ،ی)اصطخر.« بافندیسوسنجرد در آن م

111 ) 
 

 محله

شهر  یمایس فیکه به توص یانگارانیجغراف نیدر ب

 ی،است که اطالعات یاند، تنها اصطخرفسا پرداخته

کوچه و  یهایژگیها و واز محله ،هرچند محدود

 یهاخانه اتیخصوص طورنیر و همشه نیا ابانیخ

 : دهدیارانه م یمردم عاد

جدا بنا کرده  گریکدیآن شهر از  یهاخانه و»

مردم فراخ و در  یاست و شوارع و راهگذارها

باشد و  رازیو طول و عرض مقابل و ممائل ش یبزرگ

است  رازیش یفسا خوشتر از آب و هوا یآب و هوا

 ادی. و بنباشدیم رازیتر از شفراخ زیفسا ن یهاو خانه

ها چوب شتریفسا تمامت از گل است و ب یهاخانه

چوب سرو  کنندیاستعمال م شانیا یهاکه در خانه

 (118-111: 1101 ،ی)اصطخر...« باشدیم

 یهرچند مختصر اصطخر فاتیاستناد به توص با

 توانیم یشهر فسا، تاحدود یظاهر یمایاز س

 نیدر ا یافراد عاد یهاها و خانهمحله تیوضع

کرد.  یبازساز یاسالم ةیشهر را در قرون اول

و  ضیعر یهاو کوچه هاابانیبا خ ییهامحله

 یهابزرگ، ساخته شده از گل که سقف یهاخانه

صورت مسطح و اکثراً از چوب درخت  هها بخانه

 سرو بوده است. 
 

 یریگجهینت

خصوص به ،یاسالم یشهرها کردیرو نیترمهم

 کردیرو ،یاسالم نینخست یهاسده یشهرها

با  میبود که در ارتباط مستق یعدالت محور

تمام  یمذهب اسالم است، با شعار برابر ینیبجهان
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 ن،ی. بنابرایمردم اعم از هر نژاد و هر طبقة اجتماع

که در آنها سلسله مراتب  ،یدورة ساسان یشهرها

با  شد،یبه وضوح مشاهده م یاجتماع یهاهگرو

شدند که تمام  ییبه شهرها لیورود اسالم تبد

 یکسانی یشهر یایساکنان آن، از حقوق و مزا

 نیاز ا شیکه تا پ یبرخوردار بودند و فاصلة طبقات

نگرش در  نیرفت. ا نیاز ب یمشهود بود، تاحدود

اثر گذاشت که  زیشهرها ن یشکل و ساختار کالبد

 یاجتماع گاهیجا تیآن، کاهش اهم نیترمهم

منطقة کهندژ و شارستان و در مقابل، توجه فراوان 

 گاهیاز جا ن،یاز ا شیبه منطقة ربض است، که تا پ

 یبرخوردار نبود. ربض در شهرها یمناسب یاجتماع

تجمع اکثر  یبرا یبه مکان یاسالم ةیدوران اول

و  دش لیتبد ،یاشهیمردم، اعم از هر صنف و پ

مسجد جامع و  یعنی ،یو اقتصاد یمراکز مهم مذهب

شکل گرفت. با مطالعة  یمنطقة شهر نیبازار، در ا

 یهاخصوص منابع مربوط به سدهمنابع مکتوب، به

اند، که از شهر فسا سخن گفته یاسالم نینخست

 ،یدوران اسالم یشهرها یکالبد رییتغ نیا توانیم

شهر فسا  دررا  ،یدورة ساسان یبه نسبت شهرها

همچون ابن  انگاران،یافمشاهده کرد. اکثر جغر زین

)قرن چهارم  ی(، مقدسیخردادبه )قرن سوم هجر

( به بازار ی)قرن چهارم هجر ی( و اصطخریهجر

اند که در ربض شهر اشاره کرده نیو مسجد جامع ا

و  ییایبر منابع جغرافقرار داشته است. عالوه

که تاکنون در  یشناسباستان یهاپژوهش ،یخیتار

فسا( انجام  میمحوطة تل ضحاک )محل شهر قد

و مورّخان،  انگارانیجغراف یهافیشده است، توص

آن را، در  یو آبادان یشهر و بزرگ نیدربارة ا

خصوص قرن چهارم به ،یاسالم نینخست یهاسده

 اریبس یمواد فرهنگ یی. شناساکندیم دأییت ،یهجر

 یکه از حفار المه،یفراوان و شاخص از دورة د

 نیبر ا یبه دست آمد، گواه یتولل دونیفر یآقا

محوطة تل  تیادعاست. البته، با توجه به اهم

سوم  ایضحاک که استقرار در آن از هزارة چهارم 

بدون  باًیتقر ،یتا دوران متأخر اسالم الدیاز م شیپ

 یهاتیحجم فعال نیوقفه ادامه داشته، ا

به دوران قبل از  زینکه اکثر آنها  یشناسباستان

است  دیاست. ام زیناچ اریبس گردد،یانقالب بازم

همچون  ،یشناسباستان یهاتا با ادامة پژوهش

 یایزوا ،ینگارهیو ال یروشمند، حفار یبررس

شاخص روشن  اریمحوطه بس نیو مبهم ا کیتار

 یایبقا ییبا کشف و شناسا طورنیشود و هم

از  شیب ،یالماس ةیمربوط به دوران اول یمعمار

 طورنیو هم یبتوان در مورد ساختار کالبد شیپ

 شهر مهم سخن نیا یو شهر یمعمار یفضاها

 گفت.

 

 منابع

 درضای. ترجمة حمالکامل(. 1101) نیعزالد ر،یاثابن

 .ری. تهران: اساطریآژ

، به اهتمام منصور رستگار فارسنامه(. 1108) یبلخابن

 . یفارس شناس ادی: بنرازی. شییفسا

فرهنگ  ادی. تهران: بناالرض ةصور(. 1181حوقل )ابن

 .رانیا

المسالک و (. 1101بن عبداهلل ) داهللیخردادبه، عبابن
خاکرند. تهران: مؤسسه  دی. ترجمه سعالممالک

 ملل.  راثیمطالعات و م

 یابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق همدان ه،یفقابن

به )بخش مربوط  مختصرالبلدان ةترجم(. 1189)

فرهنگ  ادیح ـ مسعود. تهران: بن ة(. ترجمرانیا

 .رانیا

 ینیشهرنش یخیتار هاییژگیو(. »1111احمد ) اشرف،
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. دانشکده علوم ینامه علوم اجتماع. «رانیدر ا

 . 8و تعاون تهران. دوره اول. شماره  یاجتماع

ممالک و (. 1101) میابواسحاق ابراه ،یاصطخر

. یعبداهلل تستر. ترجمة محمد بن اسعد بن مسالک

موقوفات دکتر  ادیافشار. تهران: بن رجیبه کوشش ا

 محمود افشار. 

لغات  قیتطب(. 1161خان )محمدحسن اعتمادالسلطنه،

 رهاشمیم حی. تصحرانیا دیو جد میقد ییایجغراف

 . ریرکبیمحدث. تهران: ام

پارسه  ییایمکان جغراف(. »1111) یمحمدتق پور،مانیا

دانشکده  یخیمطالعات تار. فصلنامه «وشیدار

و زمستان.  زیی. پامشهد یو علوم انسان اتیادب

 پنجم و ششم.  یهاشماره

فسا و آثار  یعلم یهاکاوش(. »1112) دونیفر ،یتولل

. ص 119ش  ،دیوح، مجلة «آن حوزه یباستان

119-116. 

 یلیتحل :از شار تا شهر(. 1118محسن ) دیس ،یبیحب
آن تفکر و  یکالبد یمایاز مفهوم شهر و س یخیتار

 ششم. تهران: دانشگاه تهران. . چاپتأثر

. به (1162) المغرب یالعالم من المشرق الحدود

 .  یطهور ة. تهران: کتابخانهکوشش منوچهر ستود

 یشهر من فسا از نگاه(. 1110غالمرضا ) ،ییرضا

 .دی: انتشارات نورازی. شگرید

 اتیبر ح ینگرش(. »1110ابوالفضل ) دیس ،یرضو

)از آغاز اسالم تا قرن  یدورة اسالم رانیدر ا یشهر

 یخیتار یهاپژوهش ةمجل(«. یقمر یهفتم هجر

و زمستان.  زیی. پاو بلوچستان ستانیدانشگاه س

 . 118-111. صفحة 1شمارة 

. از بهشت یمیفارس ن(. 1118حسن رضا ) ،یعیرف

 .دی: تخت جمشرازیش

 یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم سازمان
تل  میعرصه و حر نیی(. تع1191) استان فارس

 یشناسضحاک فسا. تهران: پژوهشکده باستان

 کشور. 

 یهاسکه(. 1111) دونیفر ی،آورزمان ؛اکبریعل سرفراز،

 . تهران: سمت.هیاز آغاز تا دوران زند رانیا

شهر و  خیبر تار یامقدمه(. 1162) نیحس زاده،سلطان

 . ینشر آب. تهران: رانیدر ا ینیشهرنش

عبداهلل محمدبن محمد بن عبداهلل یاب ،یسیاالدر فیشر

 ةنزهـ(. 1819) ینیالحس یالمحمود سیبن ادر
: روتی. المجلد االول. باختراق اآلفاق یالمشتاق ف

 عالم الکتب. 

. فارس یخیتار یایجغراف(. 1102پاول ) شواتس،

. تهران: وزارت یجهاندار کاووسیترجمة ک

 . یاسالمفرهنگ و ارشاد 

 خی)تار یطبر خیتار(. 1101) ریمحمد بن جر ،یطبر
. جلد ندهی. ترجمة ابوالقاسم پاالرسل و الملوک(

 .ریپنجم و هفتم. تهران: اساط

(. 1100بن جعفر ) ریمحمدنص ،یرازیشالدوله فرصت

 . ریرکبی. تهران: امآثار عجم

. یفارسنامه ناصر(: 1112) ینیحسن حس ،ییفسا

. چاپ سوم. تهران: ییمنصور رستگار فسا حیتصح

 . ریرکبیام

. رانیسفرنامه اوژن فالندن به ا(. 1116اوژن ) فالندن،

ان: رهت. سوم. چاپ ینورصادق نیترجمة حس

 اشراقی

در  «یاسالم یشهرها»(. 1161) وسفیمحمد ،یانیک
. رانیدر ا یو شهرساز ینیبه شهرنش یاجمال ینظر

تهران: جهاد . یانیک وسفیبه کوشش محمد

 . یدانشگاه

 یخیتار یجغراف ینظر یمبان»(. 1109لئونارد ) گلکه،

. «آرمانگرا( کردیرو کی ا،یدر جغراف خی)درک تار

و  خیکتاب ماه تار . مجلةیترجمة محمدجعفر جبار
 .11-28. صفحة 11. شمارة ایجغراف

 یهانیسرزم یخیتار یایجغراف(. 1111) یگا لسترنج،
 .یو فرهنگ یتهران: علم .یخالفت شرق یاسالم

احسن (. 1161ابوعبداهلل محمدبن احمد ) ،یمقدس

. تهران: شرکت یمنزو ینقی. ترجمة علمیالتقاس
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 .رانیمؤلفان و مترجمان ا

 ییدو دورة سازمان فضا(. »1116) ریام دیس ،یمنصور

: قبل و بعد از اسالم؛ با استعانت از یرانیدر شهر ا

. شمارة باغ نظر ةمجل«. شواهد تحوالت شهر کرمان

 . 61-89. بهار و تابستان. صفحة 0

. تهران: یساسان یشهرها(. 1191رضا ) ن،یمهرآفر

 سمت. 

. ترجمة یالتیا تختیداراب، پا(. 1108) شیترید هوف،

به کوشش:  ران،یا یهاتختی: پایعیفرامرز سم

 ،یفرهنگ راثی. تهران: سازمان میانیک وسفیمحمد

 کشور. یو گردشگر یدست عیصنا

در مقولة شکل شهر  یتأمل(. »1118شهرام ) فر،یوسفی

 خیتار انةیم یهادر سده ینیو مناسبات شهرنش

 . 261-210. صفحة 16. شمارة فرهنگ. مجلة «رانیا
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