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«ازییعناست،برخوردار«پیوستگی»یکازاجتماعیپدیدههرهمچون«شهر
تدریجهبکهآبادی هاییدریکجانشینجمعیتتمرکزکانونهاینخستینایجاد

هستیموروبرواحدمقولهیکباامروزیشهرهایکالنپیدایشتایافتندتوسعه
جلوهمتمایزکامالً(مورفولوژیک)ریخت شناسیلحاظازاستممکنچهاگرکه

.استواحدروحیدارایساختاریوکاربردیجنبهازولیکند

ویاسیساجتماعی،تشکیالتلحاظبهشهرنشینیوشهریزندگیهایبنیان
لقابجدیدعصرواسالمیدورانباستان،عصردورهسهبهایراندرفرهنگی
.استتفکیک
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شهرمعنايولفظ(الف

صورتبهباستانفارسیزبانواوستادرشهر«-xšaθra»بهسانسکریتزباندروآمده
وتایالوشهربهوداشتهوسیعیمعناییباراصطالحاین.استآمده«kšatra-»صورت
باشهرساسانیانروزگاردر.استشدهمیاطالقعامطوربهپادشاهى،وحکومتوکشور
مجموععصر،همیندر.استرفتهمیکاربه«štr'st'n'/šahrestānشهرستان»عنوان

به«ملکاماحوزه»وخواندندمی«Mahozeماحوزه»سریانیزبانبهرامدائنشهرهای
.استبودهپادشاهشهرهایمعنی

یمآن،معنایترینوسیعدرراندنفرمانوپادشاهیباشهراصطالحهمخوانیبراساس
اینبهدادنجهتدرسیاسیساختشاخصنقشوشهریزندگیساختارچگونگیتوان

بهوودهبیکیحکومتوراندنحکممفهومباشهرىواژه.کرداستنباطآنازراکلیساختار
ارتباطایناز«شهریار»،«شهرآگیم»،«شهربان»و«شاهنشاه»همچونالفاظیبردنکار

.داردحکایتمفهومی

5

شهريحياتتكوين(ب

ساختاریچگونگوتاریخیتحوالتتابعایراندرشهرنشینیتکوینوشهرپیدایش
وشدهمیمحسوبایرانیاناجتماعیزندگیثقلمرکزشهر.استبودهآناجتماعی

.استبودهمملکتبرحاکمسیاسینظامواقلیمیوطبیعیموقعیتازمتأثرآنساختار

داشتهخودخاصتدریجیسیرباستانایراندرشهرنشینیتداوموشهرگیریشکلروند
اقلیمیوعیطبیمشکالتعلتبهشهرنشینی،پیشرفتوآغازکهرسدمینظربه.است

بهونیاشکاىهدورتاوشدهآغازتأخیرباحدودیتاآن،درجمعیتیتوزیعچگونگیو
.استداشتهآرامیروندساسانی،عصرویژه

وشهرىلهفاصوبوده(دامپروریوکشاورزی)زمینبرمبتنیاصلیفعالیتزمان،اینتا
کارکردوزمانآنتجارتىجرگهبهایرانورود.استنبودهمحسوسچندانروستا

جاوبهساسانیىدورهدرشد،آغازهااشکانیزمانازکهشهرهاایمبادلهوتولیدی
.شدبرخوردارهایفزایندرشدازشهرنشینیآن،پرتودرورسیدخود

درویاگ.داردایویژهجایگاهمنابعدرشهرها،بانیانعنوانبهساسانیپادشاهانشهرت
همچونمختلفیممالکباراخودتولیداتکهداشتهوجودشهر104حدودزمان،این

اندداشتههایویژتجاریرونقوکردهمیمبادلهحبشهوهندچین،
6
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شهريحياتساختار(ج

نداداشتهخودخاصشناسیجامعههایویژگیزمان،اینایرانشهرهایهمساختاریلحاظبه.
،.بودآمیختههمدرجمعیحیاتمعنویومادیبعددوزماناینشهرهایدر

ناظریت،امنونظمىکنندهتأمیناجرایی،مدیرعنوانبه)حکومتاستقرارمرکززماناینشهر
وفکریاینیروهکه)فرهنگیمرکزیو(بودمکنتوثروترشدشاهدواقتصادیفعالیتهایبر

.رفتمىشماربه(آوردمیگردخوددررامربوطهارزشهایوالهیهایاندیشه

داشتمهمینقش(حکومت)مدیریتاینشکلدرجغرافیاواقلیمالبته.

کونتسشهرازایهویژىمحلهوبخشدرطبقاتیشجایگاهودینحرفه،بهتوجهباهرکس
ناصرععنوانبه«بازار»و«استحکامات»،«معبد»،«کاخ»اصلیعاملچهارتأثیرگذاری.داشت

آنرتباطاو«ربض»و«شارستان»،«کهندژ»بخشسهبهآنتقسیموشهرسیمایدرکالبدی
.استشدهمیناشیواقعیتهمینازنیزدورهایندرشهریجمعیتتوزیعبا

7

درانیانساستقرارنحوهسبک،میانیکوعمدهسبکدواسالمازقبلدر
ایندردرست ترعبارتیبهمی بخشند،شکلراروستاازباالترمقیاسی

نهگویکو(فضاییـکالبدی)شهرنشینیعمدهگونهدوبامادوران
بدینمهستیمواجهعمدهشیوهدواینبینگذارشهرگراییوشهرنشینی

:قرار
پارسیشیوهـاول
هلنیـپارسیشیوهمیانیاشیوهـدوم
پارتیشیوهـسوم
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ـهرش»ازگرفتهالهاممادی«شار»اولینساختنبام.قنهمقرنازشیوهاین
درسیپارشارهایشکوفاییباوشدهشروع(زیگورات)النهرینبینهای« تپه

.می رسدخوداوجبههخامنشیدوراندرپاسارگاداستخر،شوش،

نمونهجمشید،تخت«قدرتـشهر»و«معبدـشهر»عظیممجموعهایجاد
کسبنالنهریبینمتعددتمدن هایازکهاستمعانیومفاهیمتغییرازواالیی

.استشده

ازوهشیاینبرپایانینقطه(م.قسومقرن)ایرانبهمقدونیاسکندرحمله
.استانسانیاستقرار

9

فرهنگبرایرانبهاسکندرحملهازپسقرنیکحدودسبکاین
ـرشه»ایرانیشهرسازیازالتقاطیفرهنگیو.شدحاکمماشهرسازی

.نهادبناماکشوردررا«دولت هاـشهر»یونانیـ«قدرت 
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گذاریپایه«دولت هایـشهر»معنویومادیمفاهیممقابلدرمقاومت
وزیستیمعانومفاهیماستیالیبرایستیزویونانیسردارانتوسطشده
خرینآرفتنمیانازباوم.قسومقرندرتامی گرددسبببومیتولید

.ردبخورقمکالبدیـفضاییسازمانازدیگریشیوهیونانی،سردار

سیطرهازاشکانیانبخشرهاییحرکتازپسشهرسازیشیوهاینواقعدر
بهاعرابحملهازپسومیرسدخوداوجبهساسانیدوراندروآغازاسکندر

.میگذاردافولبهروایران

استتاملقابلسبکایندربازارمحوریتبهخاصعنایت.

فارسدر«آبادفیروز»وماوراءالنهردر«نساء»شهر
11

:شهر نشینی در دوران باستان از سه مرحله پیوسته گذر کرده است
دوراندرآنرشد:شهرنشینیآرامرشدوشهرپدیدهپیدایشگیری،شکلمرحله:نخست

«دمعبـشهر».پارسیشیوهقطعیاسقرار.هخامنشیاندورهدرآنبالندگیومادهاامپراتوری
.استفضاییتبلوراینبارزنتیجه

توسط،«دولت شهرـ»یونانیشهرهایسبکبهفرمانخودشهرهایبنیانگذاریدوره:دوم
.(استمدائنآنمعروفنمونه)پارتیانوسلوکیعهددرشهرنشینیشتابانرشدوسلوکیان

وساسانیاندورهدرمرکزیدولتتوسطواریونانیشهرهایآوردندرفرمانزیربهدوره:سوم
.آنفصلبالکالبدیمحدوده هایازفراتربسمنطقه ایبهشهرمفهومتعمیم

12
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قتصادیارفتارداشتندوسیاسینظامیکارکردیبیشترشهرها:مادهادوران
.بودنکردهپیداتکاملچندانکشوراجتماعی–
رنظازشهرهانشینی؛شهرتوسعهونوشهرهایایجاد:سلوکیاندوران

شورایتوسطشهرهاداخلیاموربودندشاههایفرمانمستقیمتابعحقوقی
.شدمیادارهشهر

داشتقرارپادشاهتابعیتبرشهرهاادارهسیاست:پارتیاندوره.
ساسانیاندوره:

فردیدراداریجنبهازاندداشتهپهناورروستاهایکهمهموبزرگشهرهای❑
(دارشهر)شهراببهمرسومحاکمیآنهارأسوگرفتندمیقرارشهرستانها

.داشتعهدهبهرااموراداره
.یافتندرونقوگسترشکهنشهرهای❑
.نبازرگاناواصنافاموروشهریزندگیدراداریدستگاهدخالتافزایش❑

13

دشدنمیبناقتصادیاهمیتیاومذهبینظامی،دالیلبهایراندرباستاندورانشهرهای.

ملهجازنیزبازارومیدان.استآمدهوجودبهساسانیانزماندرباستاندورانشهرهایبیشتر
.اندرفتهمیشماربهشهراصلیفضاهای

اوالً سلوکیانوشداستوارمعیننسبتاًقواعدازپیرویدربتدریجپارتیهاوسلوکیاندورهازهاشهر
.بودندایراندرجدیدشهرهایبانیان

ایدایرهطرح-شطرنجیشکل

نقلوحملوبازرگانیتسهیل-2ودولتیوجنگی-1هدفهایبرهاراهساختماناساسعموما
.(ابریشمجادهوشاهیراه)بودکاال

دربخشاین(درباریانوحکامپادشاه،سکونتگاهوجایگاهیعنی)کهندژ:کلیساختوعناصر
دروازه ایتوسطومی گرفتجاینقاطسایرازباالترسطحیدراغلبوشهرنقطهبهترینومرکز

نیزخشباین.بودسپاهیانواشرافدیوانیان،مسکنکه(شارسان)شارستانداشت،راهخارجبه
(مهحو)سوادومیدانبازار،نیزشهردیگربخشهای.بودالزماستحکاماتدیگروحصاردارای
.بودند

زدکیندراغلبکهمیدانواندرفتهمیشماربهشهراصلیفضاهایجملهازنیزبازارومیدان
.شدمیمحسوبسیاسیمهممراکزازبودسلطنتیهایکاخ

14
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یقطهنیاتپهفرازبرقویومحکمایقلعهصورتبهکهاستشاریکدرواقعمادیشهر
دروتاسشدهکشیدهتوتودردیوارهایها،قلعهایندورواستگرفتهقرارالجیشیسوق

انگرنششهریکحصارهایتعداد.اندکردهاستفادهدیدبانیهایبرجازدیوارهایفاصله
.بودشهرکوچکییابزرگی

ًشهرهایآنگاهوشهرها-دژبهروستاهاازتکاملیفرایندنتیجهرامادیشهراصوال
کزمتحدالمرشکلدایره ایدیوارهفتدارایشهراین.انددانستههگمتانهچونمهمتری

قراریداخلدیواربلندترینمیاندرکاخوبودخارجیدیوارازبلندترداخلیدیوارهر.بود
.داشت

شدندحاصلشهرهادژگسترشازمادهادوراندرهگمتانه،مانندشاهی،شهرهایواقعدر،
توسعهواسیسیاقتدارتمرکزثروت،انباشتبراینخستینیمراکزخودنوبهبهنیزآنهاکه

ازتصویریوبودشدنجمعمکانمعنایبهاصالًهگمتانه.آمدندمیشماربهاجتماعی
.نمایاندمیراشهریوروستاییایلی،جامعهسهاتحادومادقبایلاتحاد

15

ووانت.داشتندسیاسیـادارییجنبهبیشترشدند،احداثمادهادورهدرکهشهرهایی
بسیارنظامیقدرت–پاییناقتصادیبنیان

شرایطازشیناکهبودندجزییهاییتفاوتباثابتاینقشهدارایاستگفتههرتسفلد
لمرکزمتحداحصارچندسو،کیشهشهر-حصاریکخارخارشهر)بودشانویژهاقلیمی

.(گرفتمیدربرراشهر

زمینکلشباستان،دورانویژهشناسیکیهانجملهازگوناگون،دالیلبهماددورانشهر
.شدندمیبنامصنوعییاوطبیعیارتفاعاتفرازبرعموماًامنیتالبتهو

پيش از ميالد۶۷۵ماد در  پيش از ميالد۶۰۰ماد در 

16
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اولین اقوام پایه گذار جامعه شهری در ایران
سه هگمتانه، به معنای محل تجمع و سمبل اتحاد و یکپارچگی، محل تجمع: پایتخت

جامعه ایلی، روستایی، شهری
(بیشتر جنبه اداری. )شهرهای این دوره جنبه اداری و سیاسی
(.درون دژ )اما راه ها، راهوندها و شوارع عام، حصار، برج، معبد -بازار در مرحله جنینی
کشاورزی-از نظر دکتر حبیبی، شار مادی بیشتر نظامی
رشد آرام شهرنشینی: دوران ماد
خانه ها یک شکل و کوچه ها یک اندازه و حصار . شهرها از قبل طراحی شده هستند

مشخص
(یمحل شهر سمرقند در دوره های بعد)توپواکاال، مرو، مارکاندا : برخی شهرهای این دوره
ری هم در این زمان شکل گرفت.
دهکده سیلک کاشان در زمان مادها پایه گذاری شد.
در شهر معبد نیست و خود شهر مقدس است.
آب، خاک، گیاه: عناصری که به شهر نظم می دهند

17

وامپراتوریقدرتوعظمتمظاهریدهندهنشانکهسیماییباهخامنشیشهرهای
محلشهرهایآنهاگیرد،میشکلهستند،نقاطدیگربهآنابالغوفرمانصدورمکان
.بودشدهتقدیسموبدانتوسطکهکردندمیبنااینقشهرویازراخوداقامت

تاییروسوشهریاجتماعاتدرتجارتوصنعتوکشاورزیمیانکارتقسیمدورهایندر
.بودنیامدهوجودبه

کهدندشساختههاییراهدورهایندرسیاسیدواموارتباطیتسهیالتایجادمنظوربه
قمشوارتباطیراه هایشبکه.کردمیمتصلشوشبهرابابلوساردبهراشوش

بهوششتاساردازهخامنشیشاهیجاده.گشتتولیدهنگفتثروتیوشدبازرگانی
بهجادههمینطولدرایستگاه111احداثوبودشدهکشیدهمیل1600ازبیشمسافت
امپراتوریسراسردرروز90ازکمترمدتدرراکاالنقلوحملتاکردیاریکاروانها

.دبوشدهفرشسنگاکباتانوتخت جمشیدوشوشبینراه هایحتی.دهندانجام

18
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بودشدهترکیبزیرفضاهایازشناسیریختدیدگاهازپارسیشار:
یانبارهاواداریونظامیتاسیساتها،دیوانمعابد،ها،کاخازمرکبایمجموعه:حکومتیدژـ1

آذوقه
ممتازطبقاتاستقراربرایخاصمحالتازمرکبایمجموعه:میانیشارـ2
بهکهپراکندهمراتعوباغاتبازارها،وهاخانهومحالتازمرکبایمجموعه:بیرونیشارـ3

جداخودبیرونیفضایاز…وجنگلکوه،نظیرطبیعیحصارهایوسیله
.استشدهمی

تعظموقدرتمظهردینی،مقاماتوزرتشتیموبداناو،وابستگانوپادشاهمقرشهر
.بودشارتگرودرشهرامنیت.بودنقاطدیگربهآنابالغوفرمانصدورمحلوامپراتوری

نظردرشهربانیایالتهربرایوتقسیمهاییایالتبههخامنشیقلمروداریوشزماندر
مراکزهسلطوبودهحکومتیکالبدیاستقرارنحوهنمایشدورهاینشهرهای.شدگرفته

.میکندیادآوریراشهروسکونتیمراکزبرسلطنتی

همتتربیشسازوساختامردرآنان.اندگماشتههمتشهرساختبرایکمترهخامنشیان
وحکومتیهرشساختند،شهریپارسهماننداگریاکردند،سلطنتیابنیهبنایصرفراخود

تنهاواشتندکاراییمدنیحیاتبرایکهبودشاهیوحکومتیشهرپارسه.بودهبناشاهی
.گرفتمیقراراستفادهمورداعیادوجشنهادر

19

در:هخامنشیشهرهایعامویژگی های
آنکناردروسلطنتیارگشهرمرکز

زنیپادگانمی گرفت،قراردرباریمحله های
بهارگداخلفضای.داشتجایارگدر

دریرونیبکهمی شدتقسیمبیرونیواندرونی
ازبرخیوجشن هاکهبودباغیباارتباط
انجامآنداخلقصرعمارتدرخاصمراسم
درکهبودعمومیمیدانیشهردر.می شد

.داشتقرارشاهیدروازهازاندکفاصله ای
درباری،محله هایوارگاطرافدر

قرارشهرکوچه هایومسکونیمحله های
ازدبلنحصاریعموماً نیزآنبرگردوداشته
.می شدساختهخشت

20
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شودمیتأسیسدولتایراندرباراولینبرای.

مرکزیرتقد-شهرباالنهرینبینبازرگانی-کشاورزیشهرهایسریعارتباطبرای.افسوسبهشوشاز:شاهیجاده

سازیراهبرایواحدیتشکیل

میشدمتأثرمحیطیعواملازکمترومیگرفتشکلپادشاهانخواستبراساساغلبشهرها.

صرافیومالیهایانجمنتشکیل

شهرباندارایشهرستانهر.اداریبندیتقسیمودیوانیسازمانتشکیل

شهردربازارتولدشاهی،پیمانهتعییندریک،سکهضرب.پولباآشنایی:لیدیهفتح

کشاورزیتولیدبازرگانی،کاردولت،استقرارمکانشهر

ورانپیشهوبازرگانان.4دهقانی،اشرافیت.3روحانیون،ومغان.2دودمانی،اشرافیت.1:اجتماعیسازمان

بیرونیشار-3میانی،شار-2حکومتی،دژ-1:پارسیشارساخت

معبدشهردرونی،شهرهایوبازرگانی-کشاورزیمیانی،شهرهای.بودندکشاورزی-نظامیمرزی،شهرهای.

هواییوآبوطبیعیشرایطنهوداشتپادشاهاننظربهبستهدورهایندرشهرساخت

پارسیاناردوگاهمعنیبه.ایرانیکامالًجنبهباکوروشتوسط:پاسارگاد

سیاسی-اداریپایتخت.داریوشتوسط:شوش

هگمتانهوشیرازاستخر،شوش،درحکومتیهایکاخ

گرفتلشکزمانایندرکنونیحبشهدرکوشاشهر/رستمنقشفیروزآباد،سروستان،:وسیعهایمجموعهدیگر.
21

فظحضرورتنخست،بود؛عمدهعاملدوتاثیرتحتدورهایندرشهرنشینیوشهرسازی
سعهتودوم،لشکری؛وکشوریامورادارهوانتظامنحوهوسلطهتحتپهناورسرزمینهای

.صنعتوبازرگانی

الیه هایویونانیانهمهازبیشکشوراقتصادیوضعبهبودوتجارتوشهرنشینیرونق
.ساختمنتفعراشهرنشینمرفه

بیشترکهبلشود،بنامسکونیغیرنقطه ایدرشهریکهمی افتاداتفاقکمتردورهایندر
هبومی ساختندحصاریآنهاگِردبرودادهتوسعهراکوچکشهرهایومستعدآبادی های

جدیدیمناشهربنیان گذاربهباتوجهومی شدداده(شهرـدولت)پولیسحقوقاهالیوشهر
هچنانکمی گردیدندنامدودارایشهرهاازبسیاریسببهمینبهومی شداعطاآنبه
.شدندنامیده«اروپوس»همگی«دورا»قدیمیشهرو«سلوکیه»،«تیسفون»

بهانفرمخودهایشهربنیانگذاریوتاریخیوبزرگیتجربهیدورهراسلوکییدوره
.دانندمیایراندرنشینیشهرشتابانرشدویونانیهایشهرسبک

22
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شوندمیدیدهشکلچندبهفرمانخودهایشهراین:

آنهابهوتندپرداخآنهادادنترقیوتوسعهبهیونانیهاوداشتهوجودقبالکهبودندهاییشهریکی
.بخشیدندشهریدوباریزندگیآنهابهوپرداختند

بناودبمهاجریناقامتمراکزکهنیزجدیدیشهرهایاسکندرازپیرویبهسلوکیهااینکهدوم
روایناز.نندکبنایونانیسبکبهساختمانهایتادادمیبومیاندستبهنمونهشهرهااین.کردند

بهوریامپراتسراسردربود،شدهساختهاسکندردستبهکههاییاسکندریهموازاتبهتاریخدر
.خوریممیبرانطاکیهوالئورسیهسلوکیه،نامبهشهرهایی

هرهایشیاودادند،میتشخیصشدنشهربرایمستعدکهراروستاهاییسلوکیهاآن،برعالوه
لیسپوحقوقشهراهالیومرکزبهوکشیدندمیحصاریآناطرافودادندتوسعهنیزراکوچک

.شدمیداده(شهردولت)

تمنزلوشدهبرخوردارپولیسمزایایوحقوقازکهبودندنظامیهایکلنیبرخیچهارمنوع
.یابندمیشهری

نوسازهایشهر.1:کردتقسیممیتوانگروهچهاربهرادوره،ایندرشهریسکونتگاههایترتیببدین
شده؛شهربهتبدیلشهرکهایوروستاها.3یافته؛تغییرایرانیشهرهای.2یونانیها؛توسطشدهایجاد

.گرفتندمیپولیسعنوانکهنظامیهایکلنی.4

23

نهادندبنیادخراسانشرقشمالدرراخودامپراتوریکانون.م.ق247سالحدوددرپارتها.

شهرگراییوشهرنشینیشتابتجارت،وبازرگانیرونق

حذفوآناطرافمسکونینقاطباهلنیـپارسیدولتهایشهرتلفیقوادغامبااشکانیان
دولتهاـرشهخودفرمانیالغایوروستاوشهربیناقتصادیوفرهنگیـاجتماعینابرابریهای

شیوهوصخصبهـسرزمینیوبومیمفاهیمبهوبردندبینازرایونانیمفاهیمالمقدورحتی
.(پارتیسبک)بازگشتندآنهاکردنروزبهوتولیدوزیستابعادهمهدرـپارسی

ترکمنستانختپایتنزدیکیدرامروزهکهاستبودهنساشهراشکانیان،سلسلهاجدادینشیمنگاه
(قدیموجدیدنسا)استگرفتهجایآنهایویرانه،(آبادعشق)

گرگان،ونچشهرهاییپارتها.کردمیتغییرکشورآنتوسعةحسببراشکانیدولتپایتخت
ناحیهایندرصددروازهاحتماالًکه)دامغاننزدیکیدرقومس،«صددروازه»شهریاپیلسهکاتم

و(جمشیدتختورستمنقشبین)استخرواصفهانخورهه،نهاوند،اکباتان،،(استبوده
.دادندقرارخودایمنطقهیاوکشوریپایتختراتیسفون

24
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وتندنداشقراریکدیگرباتقابلدرشهروروستاسبکایندر
شهر.ودندبیکدیگرمکملسکونتگاهدواینپارسی،سبکمانند

نیزاورزیکشوتولیدبهاستصنعتومبادلهمرکزاینکهعیندر
.داشتمهمیسهمصنعتوبازرگانیامردرروستاوپردازدمی
ازراترفسرزمینیدربلکهکلمه،اخصمعنایبهنهشارواقعدر

.یافتمیراخودمعنایروستاباسویهدوارتباطدروشهر

آنظهرمسلوکی،دولتکالبدیسازمانتخریببااشکانیدولت
محیطابراشهر.کرددگرگوننیزرا(هلنیـپارسیشهر)یعنی

طقیمننظمبررامحیطیخودانگیختهنظمونمودادغاماطرافش
هرشدورهایندربارنخستینبرای.کردتحمیلایبرنامهو

لدمتوفیروزآبادونساچونشهرهاییوگرفتشکلایدایره
قسیماتیتدارایپارسی،سبکشارمانندپارتی،سبکشار.شدند
نسبتاًمفاهیمکهبودبیرونیشارومیانیشارحکومتی،دژچون

.داشتپارسیشهراجزایبایکسانی
25

نسلازکهفرمانروایانیتنهانهظاهراً.بودالطوایفیملوکبراشکانیدورةدرسلطنتاساس
داشتندادشاهپنیزاشکانیگانةهیجدهایاالتازیکهربلکهداشتندشاهعنوانبودند،شاهان

یابدخشنیزرااستاندارانیاایالتحکام.نامیدندمیکدخدایعنیخوذایکذکرااوکه
.(انسیست)زرنگوگرگانوپارتوقومسوریوهمدانوبابل.خواندنــدمیبدیــشخ

اندانخشوراییکیکهمجلسدوباهموارهاشکانیشاهنشاهگیریتصمیممجلسسه
همومیسمجلسظاهراً.کردمیمشورتبودسنایاسفیدانریشمجلسدیگریوسلطنتی

تانمهسراآنکهشدمیتشکیلضروریمواقعدرمجلسدوآنائتالفازکهداشتوجود
یااهشبرادرگاهیوگزیدبرمیاوجایبهراشاهپسرهمیشهمهستانمجلس.نامیدندمی

.داشتمیبرسلطنتبهرااوعموی

شانایشاهانوداشتندمختارخودحکومتهایوالیتهادیگرگانههیجدهوالیاتاینازغیر
سربازواهسپبهرااوجنگمواقعدروپرداختندمیاشکانیبزرگشاهنشاهبهباجیسالههمه
.کردندمییاری

26
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ونددادمیتشکیلراشهرنظامیقسمتکهندژعنوانبامستحکمهایقلعهشهرهاایندر
.(اسالمیرشهبابسیارشباهت)داشتقرارکهندژکنارکهبودشهرستاندرشهراصلیقسمت

بودهشاهانقدرتاساسبرساسانیپادشاهانتوسطشهراحداثروند

مجهز،بازارهای.بودحصارخارجاوقاتگاهیوداشتقرارشهرحصارداخلاوقاتگاهیبازار
بازارفضایتنگرفشکلگویای«زرتشتکعبه»کتیبهدربازاررئیسمعنیبه«وازاربد»عنوان

.می باشدشهردرمهمعنصریعنوانبه

داشتندقرارشهرحاشیهدرکشتزارها.

درخاصلهمحسکونت)بودویژهصنفیدارایرشته ایهروداشتندفعالیتشهرهادرپیشه وران
(شهر

یاصلعناصرازجامعمسجدوکردندپیدازیادیاهمیتشهریسازماندردینیهایسازمان
گ،بزرچهارسوهایایجادموجبشهرهابازرگانیوصنعتیکارکردمسجد،برعالوه.شدشهر

انتومیشدندگذاریپایهدورانایندرکهمهمیشهرهایاز.بودسراهاوکاروانسراهابازارها،
.بردنامراشیرازوریاصفهان،

27

یکمبقهط.بودشدهتقسیماجتماعیطبقهچهاربهساسانیانزماندرایرانجامعه
سومطبقه،«آتشکدهپرستارانونیایشگرانوموبدان»دومطبقه،«اسواران»
وصنعتگرانوکشاورزان»چهارمطبقهو«پزشکانواخترمارانودبیران»

لتشکیمتعددیگروه هایوالیه هاازخوددروناجتماعیطبقههر.«بازرگانان
قاتیطبمراتبسلسلهدرمعینیوخاصمنزلتوپایگاهازیکهرکهمی شد

.بودندبرخوردار

ختسگروهودستههرازپیشه ورانوتولید کنندگانشهرسازی،رونقزماندر
توجهیادنوبنشهرهایبهآنانانتقالجریاندردولتمرداناین رواز.بودندنیازمورد

.می داشتندمبذولخاصی

28
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کدهآتشوارگگرفتنقرارساسانی،شهرهایخصوصیاتاز
وبزرگانمحله هایسپسواستشهروسطدراداراتو

.بردناممی توانراپیشه ورانمحله هایآنازپسواشراف
چهارشهرهابرایموجود،جهان بینیبارابطهدرعهدایندر

وسطدر.می گشودنداصلیجهتچهارسویبهدروازه
نیزکدهآتششاملکهکیاخرهوایوانبهموسومبناییشهرها
یزمینیاتپهدرمجموعهاینعموماًمی گردید،طرحمی شد

.می شدساختهخوداطرافبهنسبتبلند

ساسانیشهرهایمهمعنصربازار

کرانهجنوب-رام پیروز»دفاعیومرزیشهرهایتاسیس
«زرخدریایشرقیجنوبکرانه-روشن پیروز»،«خزردریای

هرشو«آذربایجاندریعنیآنغربیکرانه-شهرام پیروز»و
دگردیزفرزند)یروززماندر«پیروز کواد»بهموسوم«پرتو»

.(دوم
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 ـ تهران1367سلطان زاده، حسین ـ مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران ـ انتشارات امیرکبیر ـ چاپ دوم ـ.

 ـ تهران1362سلطان زاده، حسین ـ روند شکل گیری شهر و مراکز مذهبی در ایران ـ نشرآگاه ـ چاپ نخست ـ.

 ـ تهران1375حسامیان، فرخ و گیتی اعتماد و محمدرضا حائری ـ شهرنشینی در ایران ـ نشرآگاه ـ چاپ دوم ـ.

پ نخست ـ رضا ـ انتشارات علمی و فرهنگی ـ چا... پیگولوسکایا، ن ـ شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان ـ عنایت ا
.ـ تهران1367

 1357شهر نشینی درایران از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی،گروه شهر سازی دانشگاه علم و صنعت ایران، : اشرف، احمد

،شماره رضوی، سید ابولفضل، ساختار زندگی شهری در ایران دوران اسالمی، ماهنامه تخصصی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
1388، 134مسلسل 

 سایت مرجع مدیریت شهریhttp://urbanmanagement.ir 

مدیریت شهری از دوران باستان تا مشروطیت، وبالگ شهر در شهر . باقری، ا
http://www.cityplanning.mihanblog.com/post/55

 اطلس شهرسازیhttp://www.shahrsazi-mhud.ir

مرکز اطالعات علمی تخصصی مدیریت شهری . مدیریت شهری از دوران باستان تا کنون. یوسفیان(http:// umci.ir)

تاریخ شهرنشینی اشکانیان

ساسانیان ـ نشر انصاف پور،غالمرضا ـ تاریخ زندگی اقتصادی روستاییان و طبقات اجتماعی ایران از دوران ما قبل تاریخی تا پایان
اندیشه ـ چاپ دوم 
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