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جنوب

روستای زیبای تنگه براق از توابع بخش سده، در ۸۰ کیلومتری جنوب غربی اقلید در استان فارس 

قرار دارد. این روستا از شمال به شهرستان آباده، از جنوب به شهرستان های مرودشت و سپیدان، 

از شرق به شهرستان خرمبید و از غرب به اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد محدود می شود. 

این روستا با داشتن مناظری طبیعی، زیبا، بی نظیر و شگفت انگیز و با آثار تاریخی که در نزدیکی 

آن وجود دارد به یکی از نقاط گردشگری استان فارس تبدیل شده است. فاصله روستای تنگ 

براق تا شهر سده ۲۰ کیلومتر تا اقلید ۸۰ کیلومتر و تا شیراز ۱۹۰ کیلومتر است. روستای تنگه 

زمستان سرد است.براق از سطح دریا ۱۹۴۰ متر ارتفاع دارد و آب وهوای آن در بهار و تابستان معتدل و در پاییز و 

نام در ۲۰ کیلومتری شهر سده است،  با همین  نام دره زیبایی در نزدیکی روستایی  تنگه براق 

این تنگه در میان انبوه درختان سربه فلک کشیده با چشمه های متعدد و رودخانه ای خروشان، 

غارهای زیبا، آبشارها، آبچک ها و ستون های آهکی معلق مناظری بدیع و چشم نواز را به وجود 

آورده است. دره ای عمیق را تصور کنید که مملو از درختان سرسبز است و رودخانه ای از میان 

آن عبور می کند یا آبشارهایی از صخره ها پایین می ریزد و چشمه ای از دل سنگ ها می جوشد. آیا 
اینجا خود بهشت نیست؟

ارتفاع دیواره های این دره در برخی نقاط به ۳۰۰ متر می رسد. تنگه براق در ارتفاع ۱۹۴۰ متر 

از  می توان  را  موضوع  این  دارد.  طوالنی  قدمتی  براق  تنگه  روستای  دارد.  قرار  دریا  سطح  از 

سنگ نبشته ای مربوط به دوران ساسانی به خط پهلوی که در وسط دره قرار دارد دریافت. مضمون 

این کتیبه به معرفی شاپور اول و شرح مهارت وی در تیراندازی می پردازد. بافت خود روستا نیز 

صحبت می کنند.قدیمی بوده و یکی از جذابیت های آن به شمار می رود. مردم این روستا به زبان های لری و ترکی 
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اینجا ایران نیست، اینجا خود بهشت است!

دارابگرد یا دارابجرد، شهری باستانی است که در 6 کیلومتری جنوب شهر فعلی 

داراب، یکی از شهرستان های استان فارس و در کنار جاده جدید داراب به شیراز 

قرار دارد. این شهر باستانی، با توجه به ظاهر عجیب و خارق العاده اش که آن را 

بنا شده  اساطیری  بر اساس داستان های  باستانی جدا می کند،  از سایر شهرهای 

در این منطقه است.است. مورخان بر این عقیده اند که این شهر، از آثار آبادانی های داریوش کبیر 

این شهر، از قدیمی ترین شهرهای جهان و البته کشور عزیزمان محسوب می شود 

واقع  در  می رسد.  سال   2500 از  بیش  به  آن  قدمت  پیداست،  که  این طور  و 

این شهر، یکی از پنج شهرستان ایالت پارس در ایران قدیم بوده است و اوج 

شکوفایی و رونق آن در دوران ساسانیان بوده است؛ اما در دوران ایلخانان مغول 

و ویران می شود.و تیموریان، موردحمله قرارگرفته و بخش های زیادی از آن دچار آسیب شده 

دورتادور دارابگرد، دیوار گردی کشیده شده است که ارتفاع آن به بیش از 10 

متر می رسیده است و هم اکنون، پس از فرسایش در طی سالیان سال، ارتفاع آن 

به 7 متر کاهش یافته است. پشت نواحی بیرونی این دیوار، خندق هایی به عمق 

10 متر و عرض 50 متر نیز حفر شده بوده تا به وسیله آن، حفاظت از شهر به 

بهترین شکل انجام شود. ناگفته نماند که طبعًا این خندق ها نیز دچار فرسایش 

شده اند. در این خندق ها، همیشه آب جریان داشته که این آب، از رودخانه های 

اطراف تأمین می شده و متجاوزان را در خود گرفتار می کرده است.

به  نام  این  معتقدند  دارابجرد است؟ برخی  یا  دارابگرد  این شهر  نام  اما چرا  و 

شده  یاد  بزرگ  داریوش  به عنوان  او  از  که  برمی گردد  اسفندیار  پسر  داراب، 

است و در خصوص پسوند آن نیز، برخی معتقدند به دلیل شکل ظاهری شهر 

که دایره ای شکل است، چنین پسوندی انتخاب شده و عده دیگر آن را به معنای 

)ساخته شده( می دانند یعنی: ساخته شده به دست داراب.

در مرکز شهر دارابگرد، کوه نمکی بزرگی قرار دارد که هم به عنوان مرکز شهر 

شناخته می شده و هم قصر حاکم شهر روی آن بنا شده است.  جالب اینجاست که 

گنبدهای نمکی مثل این کوه نمکی عظیم، اغلب باعث می شوند که زمین های 

از مزارع  تبدیل شوند، درحالی که زمین دارابگرد، پوشیده  به شوره زار  اطراف 

سبز است. برخی می گویند یکی از دالیل حفر خندق در اطراف شهر نیز، عالوه 

بر تأمین امنیت شهر، جلوگیری از شور شدن خاک های اطراف بوده است.

است.  داراب  و شهرستان  فارس  استان  به  سفر  برای  بسیار خوبی  زمان  پاییز، 

دوران  این شاهکار  به  این شهرستان سفر کردید، سری  به  زمان  این  در  هخامنشی بزنید.اگر 

دارابگرد فارس، یادگار داریوش کبیر
یادگار عظیم و عجیب آبادانی های داریوش کبیر! 


