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 مقدمه

يكديگر آمده  درطول زمان، همانگونه كه سلسله ها وجهانداران زيادي درتاريخ ايران درپي
وتابع  كرده اند، شهرها نيز از اين امر مستثني نبوده نوساناتي در وضع اجتماعي وسياسي ايجاد و

 شهرها هم مانند مردمان، سرگذشت جالب و.اندجزر و مد روزگار وحوادث وگذشت زمان بوده
 قتصادي هرتواند وضع اجتماعي واها ميهريك ازآن ةاند كه تحقيق دربارقابل توجهي داشته

. شان را روشن كندقاطع علل توسعه واهميت يا زوال و ويراني دوره را مشخص كند وبه طور
آن چه در اين پژوهش به آن .انددرپيدايش ورشد شهرها عوامل زياد وگوناگوني دخيل بوده

پرداخته شده شرح وتبييني است راجع به چگونگي به وجود آمدن ورشد شهرها واينكه عوامل 
  .اندوني مانند شرايط جغرافيايي، عامل نظامي و غيره از عواملموثر در پيدايش شهرها بودهگوناگ

براي  براي پي بردن به پيدايش شهر وايجاد زمينه هاي شكل گيري شهرها درايران باستان و
اين سواالت . توان به عنوان سواالت پژوهش مطرح كردورود به پژوهش، پاره اي سواالت را مي

 :ن نمونه عبارتند از اينكهبه عنوا

آن درايران  ةگيري و اجزاء تشكيل دهندهاي شكلچه عواملي درپيدايش شهر و ايجاد زمينه
  باستان موثر بوده است؟

  آيا پادشاهان دربه وجود آمدن شهرها دخالت داشته اند؟ 
  گيري شهرموثر بوده است؟آيا رشد جمعيت در شكل
  ل بوده است؟گيري شهردخيآيا دين ومذهب درشكل

بدين معني كه عوامل . شودفرضياتي مطرح مي پاسخ اوليه به سواالت مطرح شده، در
شايد .اندگوناگوني همچون علل سياسي، اداري، نظامي و مذهب درپيدايش شهرها دخيل بوده

 .گيري شهرها تالش كرده اندپادشاهان براي استقرار اركان دولتي ونهادهاي سياسي در شكل
هاي بزرگتر راه را براي ايجاد شهر هموار كوچ آنها به محيط ازدياد جمعيت روستاها و احتماالً

گيري آنان در كنار يك مكان مقدس، در شكل تجمع و مردم باورهاي و اعتقادات شايد .كرده است
  .شهرموثر بوده است
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 تني برتحليلي وبا استفاده از روش مب روش توصيفي و الزم به ذكر است كه اين پژوهش با
 .مطالعات كتابخانه اي واستفاده از اسناد و مدارك موجود به نگارش درآمده است

  
  مفهوم شهر

بوده ) قلمرو پادشاه(شد كه به معناي پادشاهيناميده مي» خشث«شهر در فارسي باستان 
را از » شهر«آمده و واژه فارسي  )khashtar( »خشتر«واژه مزبور در اوستا به صورت . است

 بخش نخست واژه اوستايي خشتروييريه ).11: 1354 اشرف،( اژه اوستايي گرفته اندهمين و
)xsathra vairya ( )به معني شهرهم ) زبان فارسي شهريور در زبان پهلوي و شتريور در

زبان فارسي شهر به جاي شترنشسته  در بازگونه شده و» شتر«به » خشتر« زبان پهلوي در.هست
 ).65: 1369 آصفي،( است

درروزگار  .شده استتلفظ مي )keshtar(»كشتر«ر زبان سنسكريت اين واژه به صورتد
جزء دوم واژه » استان«.شده استخوانده مي» شهرستان«ساساني شهر به معني امروزي آن 

آمده است كه معني جاومكان دارد واز آن در » استانه«شهرستان؛ از واژه فارسي باستان واوستايي
بدين ترتيب، شهرستان  .به معني ايستادن است» استا«را داريم كه از ريشه » استان« فارسي پسوند

اين  .حكومت بوده است مركز قدرت سياسي و كاربرد امروزي، جايگاه پادشاهي و يا شهر در
 سياسي شهر را در نظام اجتماعي و پايگاه اداري و واقع موقعيت و مفهوم باستاني از شهر، در

  .دهدخوبي نشان مي سياسي ايران باستان به
ها و با تقسيمات اداري كشور، يا ساتراپي اي از صاحب نظران، مفهوم شهربه نظر عده

هايي چند » اپاركي«هرساتراپي به  .واحدهاي اداري فرمانگذار آنها، رابطه نزديك داشته است
به روستاهايي  كوره هر جداگانه بود و اداري سازمان يا استاني با» كوره« يك شد كه هرتقسيم مي

 .شدچند تقسيم مي

براي اين مفهوم در  .كشور بوده است شهرستان به معني مركز استان، ناحيه، كوره، منطقه و
  ).11: 1354 اشرف،( دوره اسالمي واژه قصبه را به كار مي بردند
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  تعريف شهر

يك از  هر براي مثال،. هاي گوناگون براي شهر ارائه شده استتعاريف متعددي از ديدگاه
شهرساز، تعريف  شناس، سياستمدار، اقتصاددان، جمعيت شناس، جغرافيدان ومتخصصان جامعه

شناسان، چنانكه از ديدگاه جمعيت .اي در پيوند با تخصص خود از شهر ارائه مي دهندويژه
  :تعاريفي در كشورهاي مختلف براي شهر ارائه شده است

ا تجمع بيش از پنج هزار نفر، دريونان بيش از ده در غن در سوئد وفنالند هر دوهزار نفر، و
  .دهددر مصر بيش از يازده هزار نفر تشكيل شهر مي هزار نفر، و

 اين تنوع بسيار در تعريف شهر براساس جمعيت آن، با توجه به اختالف وضع جغرافيايي و
 ي شهر درتوان تعريف جامعي برااين پايه نمي نتيجه بر در .اقتصادي كشورها، طبيعي است

  ).  41: 1362 سلطانزاده،( جهان ارائه نمود
مولر . از تعاريف ديگري كه براي شهر شده، تعريف شهر از ديدگاه كاركردي است

  .دانسته است» هاي ويژه اي باشدهر تجمعي كه جايگاه فعاليت«شهر را  (Muller Lyer)لير
. شناسنديكديگر را نمي ردمم آن، گسترش با كه شناسدمي جايي را شهر (Sombart)سمبارت

ماكس وبردراين مورد ). 24:تااديبي،بي( وي اين تعريف را براي جامعه شناسي مفيد مي داند
هاي بسياري در مورد شهر ارائه شده كه تنها يك وجه مشترك درآنها وجود گويد كه تعريفمي

وني جدا ازيگديگر است، دارد، بدان معنا كه شهر به بيان ساده، متشكل از يك يا چند بناي مسك
هم در  (Louis Vyrs)لويي ويرث). 63: 1369 وبر،( اما به طور نسبي يك زيستگاه بسته است

 نه يك تغيير خشن كه در تنگناها و شهر يك روند تغييرات است و«: مورد شهر چنين نظري دارد
آن معيار قضايي  اين و اي از ساكنين يا متعلق بههاي متعلق بهيك پهنه و يا متعلق به عدهخواسته

اي نسبتاً بزرگ، دائماً ميان يا اداري محاط شده باشد، اين يك شيوه زندگي است كه درموسسه
  ).59: 1358 رمي،( »انبوه افرادي كه از نظر اجتماعي ناهمگن هستند جاري است
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شهر بزرگترين واحد در «: نيز معتقد است كه (Ruth White House)روث وايت هاوس
واقع واژه  در .ناميم دست يافته اندبندي كه ماتمدن مياست كه به آن حداز سازمان جوامعي
دهد كه اين دو مفهوم از ديرباز اند وهمين نشان ميتمدن در زبان التين هردو ازيك ريشه شهر و

  ).3: 1369 وايت هاوس،( »در ذهن مردمان رابطه بسيار نزديك داشته اند
  :بندي كردتوان چنين دستهتعريف شهر را ميهاي ديگري نيز  از ديدگاه

يافته اين تعريف يك حوزه اقتدارسازمان.يك شخصيت حقوقي حقوق عمومي است )1
  .مند را به يادمي آوردويك نهاد وظيفه

انديشه آمده دراين تعريف خود آفريده وزاده روند .نمود ونمادي از انديشه است )2
  .باشدزيست تاريخي انسان مي

ظر جامعه شناسي، شهر را محل سكونت وسيع، دايمي ومتراكم افرادي كه توان از نمي )3
 .اند، تعريف كرداز نظر اجتماعي ناهمگون

 ).1369: 1369آصفي،( مي داند» مكان همبستگي ارگانيك«اميل دوركيم شهر را )4

آيد كه شهر هاي نسبتاً محدودي كه به شهرهاي ايران كهن پرداخته اند، چنين برمياز نوشته
شكل فضاي كالبدي آن  اداري و - حكومتي مثابه نهادي بوده تابع مستقيمي نظام حكومتي و به

با تفكيك شهروندان براساس  اين نظام حكومتي، نيز، تابع مستقيم همين نظام بوده است، و
يك را مرتبتي خاص قائل بوده ومكاني معين ومحدود به آن  كارشان به چهار طبقه اصلي، هر

 ).5: 1366 فالمكي،( است دادهاختصاص مي

  
 گيري شهرهاروند شكل

به مروز زمان، با افزايش دانش انسان وتسلط نسبي او بر طبيعت، سكونت در روستا جنبه 
هاي دائمي تري يافت وبا كسب تجارت بيشتر در زمينه كشت وزرع، امكان استقرار جمعيت

سيماي  پناه همراه بود، شكل واين استقرار كه به هرحال با ساختن سر و بيشتري فراهم آمد
انسان از زماني  .بالطبع روابط جديدي را حاكم بر زندگي كرد جديدي به محل زندگي بخشيد و
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 به جبر زندگي گروهي و. كه اسكان يافت، ناگزير به اجراي مقررات وضوابط جديدي شد
بلكه خود  پرداخت،هايش به تغيير محيط يكجانشيني بود واز اين پس تنها او نبود كه با ساخته

با افزايش تدريجي جمعيت وبه .ها متأثر شد وناگزير به تغيير شيوه زندگي گرديدنيز ازاين ساخته
ها به سبب معيشت مبتني بر زراعت مدت.تبع آن، گسترش ابعاد روستاها، شهرها زاده شدند

شهرهاي ابتدايي  اين رو از. ساكنان شهرها، حاصلخيزي منطقه تنها شرط ايجاد و بقاي شهر بود
  نژاد،تقوي( اقليم مناسبي برخوردار بودند در نقاطي پديدار شدند كه از خاك حاصلخيز و

1366 :14 -13.(  
فشار نياز زندگي به ساختن شهر  مردمان زير« :خلدون، نيز دراين زمينه معتقد بود كهابن

اين گروههاي  .دمان استهاي انبوهي از مرپردازند، بنياد آغازين شهر درگرو پيدايش گروهمي
    ابي به ابزارها وـهاي گوناگون توان دستيهـپردازند كه، در زمينمي ام به بنياد شهرـانبوه آن هنگ

  .) 673: 1366 خلدون،ابن( »هاي مادي را پيدا نمايندمايهبن
هاي دوران آغاز شهرنشيني در هاي انجام شده، ويژگياساس كاوش پرويز ورجاوند، بر

  :شماردي باستان را اين گونه برميدنيا
  .وسعت يافتن روستاها براثر رشد جمعيت )1
تاحدي كه بتواند  دامپروري در منطقه، هاي كشاورزي ووجود اضافه محصول فرآورده )2

  .پاسخ نيازهاي مردم غيركشاورز را بدهد
 .وجود پرستشگاهي كه مورد پذيرش جمع وسيعي از ساكنان منطقه باشد )3

 هاي سفالگري، قلمكاري، بافندگي، ساختمان، ابزارت در زمينهپيشرفت علم وصنع )4
 .سازي وغيره

 كه منجر به ايجاد بازار و آن، از فراتر ستد بازرگاني در سطح منطقه، و رشد داد و )5
 .هايي براي عرضه كاال، مبادله وداد وستد باشدمكان

 .وجود خط ونوشته )6

 .ايجاد تخصص دركارها وپيشه ها )7
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 . هاي مختلفها ومنزلتاجتماعي با نقشهاي پيدايش گروه )8

سازمان سياسي براي  نظارت دولت و ريزي شده باجمعي برنامه هاي گسترده وفعاليت )9
 ها،باتالق  خشكاندن هاي فصلي،طغيان حفاظت از زيستگاه در برابر عوامل طبيعي چون سيل و

 .رساني و نظاير آنهاي آبتوسعه شبكه ايجاد و

 جنگاور براي مقابله با تجاوزهاي ديگران ي نيروهاي دفاعي وسازمانده ايجاد و )10
 ).1- 2: 1366 ورجاوند،(

 
 عوامل موثر در پيدايش شهرها

توان به عوامل اند كه از جمله آنها ميعوامل گوناگوني در پيدايي شهرها موثر بوده
ور را بررسي در اينجا قصد داريم تا عوامل مزب. جغرافيايي، ديني، نظامي و غيره اشاره كرد

  .نمائيم
  

 عامل جغرافيا
گيرد، از جمله عوامل مهم آنجا پا مي مناسب بودن موقعيت طبيعي محلي كهشهر در

چه بيشتر به منابع  توانيم به ميزان دسترسي هردر اين زمينه مي. جغرافيايي در پيدايي شهر است
چنانكه در . اشاره كنيمامان بودن از گزند طغيان رودخانه  عين حال در در آب كافي شهر و

با  ايران، با توجه به شرايط اقليمي نيمه خشك آن، ايجاد شهرها در نزديكي چشمه سارها و
  .گرفته استمزبور صورت مينجد اي ازها در بخش عمدهفاصله مطلوب از رودخانه

    گير در بيشترموارد، اي چشمرا به گونه» شهرها –روستا «نكته قابل توجه آن كه، رشد
 در: از آن جمله است .مند بودن از موقعيت طبيعي مطلوب دانستبايست در پيوند با بهرهمي

دامداري، دسترسي كافي به منابع آب،  هاي مناسب براي توسعه كشاورزي واختيار داشتن زمين
 ورجاوند،( بركنار بودن از مسير بادهاي موسمي آزار دهنده، داشتن فصل هاي منظم و مانند آن

1366 :8.(  
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  عوامل آيين و دين و باورها

ملت هاي جهان  نقش دين در پيدايش و شكل بخشي به شهرها از ديرباز نزد تمامي اقوام و
در محل شهادت  يا گذاري شهردركنار چشمه يا دامنه كوه مقدس وپايه .مورد توجه بوده است

شكل بخشيدن به شهر، درگذشت يك شخصيت ممتاز ديني وسرانجام تأثير باورهاي مردم در  يا
بافت شهرها، به ويژه در دوران  نبايد در بررسي شكل گيري و توان وعامل مهمي بوده كه نمي

گذاري عمده شهرهاي كهن، به اعتباري امر مقدس در زيرا بنيان .باستان، آن را ناديده گرفت
   اي جامعه پيروي باوره از اصول پذيرفته شده آيين و پيوند با آيين مورد قبول جامعه بوده و

  ).8- 9:  1366ورجاوند،( كرده استمي
هاي ميانه خواه در دوران باستان وخواه در سده - افزون برآنكه درسراسر دوران كهن

اند، بسياري از شهرها ارمغان بنياديابي محور بنيادي زندگي شهري بوده بازار دو پرستشگاه و
  ).69: 1369 آصفي،( باشندپرستشگاه مي زيارتگاه و

چنان اهميتي برخوردار بود  تخت سليمان كه آن را مي توان نمونه شهري ديني دانست، از
: 1ج /1369 پيرنيا،( كه گفته اند شاهان ساساني از تيسفون با پاي پياده به زيارت آن مي رفتند

89.(  
تكوين بسياري از شهرها  گذاري وپايه دين، گذشته از سهم موثري كه در عامل آيين و

ها نيز نقش تعيين كننده داشته چگونگي بافت آن بندي وشبكه شته، در طراحي معماري بناها ودا
باورهاي جامعه در شكل گرفتن شهرهايي از دوران باستان  ايران، حضور عامل آيين و در .است

  :اين حضور به دوگونه است. شودمشاهده مي
سپردن موقعيت برتر بدان كه در  و هاي شهرينخست تكيه وتأكيد بر نيايشگاه يا نيايشگاه

مانند . اندها خود را با آن مراكز اصلي وفق دادهبنديشبكه نتيجه ديگر واحدهاي معماري شهر و
دوم، تأثير نمادهاي ديني وباورهاي جامعه است در  سليمان در دوره ساسانيتخت آباد وفيروز

جهت برآمدن خورشيد  ستارگان و الك وتوجه به اف: اندبندي شهر، كه ازآن جملهشبكه طرح و
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هاي چهارگانه در شكل خورشيد و نظاير آن؛ مانند دروازه يا آغاز آن، و ماه در طول سال، و
  ).9: 1366 ورجاوند،( »دارابگرد«يا» هترا«شهرهايي چون

يك عارف و صوفي  ةعوامل ديگري را نيز مي توان برشمرد، چون وجود خانقاه و مقبر
ن منشأ ايجاد يك شهر در آن محل بوده كه اين عوامل به دوران ايران پس از بزرگ، به عنوا

  . اسالم بيشتر ربط دارند و در دوران باستان جزو عوامل شهرسازي نبوده اند
  

  عامل پدافندي و نظامي
بناي  توان يافت كه از دوران باستان تا آغاز قرن بيستم درجهان مي در كمتر سرزميني را

   هرچه به عقب باز .هاي نظامي توجه نكرده باشندجنبه به عامل پدافندي وعمده شهرهايش 
شبكه آن  بافت و هاي نظامي رادر شكل وساخت شهرها وگرديم، تأثير عامل پدافندي وجنبهمي

  ).9: 1366 ورجاوند،( گيرتر شاهد هستيماي چشمبه گونه بيشتر و
هند وبين النهرين  حد فاصل آسياي ميانه، وضع جغرافيايي ايران، يعني واقع بودن در منطقه

قبايل  اقوام و هاي ملل وهجمه ها ومعرض حمله و آسياي صغير، همواره اين سرزمين را در
 اندازيها وها، دستچنانكه سراسر تاريخ اين كشور، انباشته از هجوم .مجاور قرارداده است

هاي دگرگوني بيشتر تحوالت و و پذيرفتههايي بوده كه توسط اقوام متجاوز صورت ميغارت
 حاكي از راندن بيگانگان و تاريخي اين مرزوبوم، يا حاكي از تصرف كشور توسط بيگانگان، يا

اند از مناطق بنابراين، حاكمان كشور همواره مجبور بوده. تثبيت حاكميت قومي و ملي بوده است
برابر  ها براي آمادگي درين شيوهيكي از موثرتر برابر هجوم بيگانگان محافظت كنند و مرزي در

). 45: 1367 سلطانزاده،(هاي احتمالي، احداث شهرهاي مرزي در نقاط حساس بوده استحمله
 پادشاه تورانيان،» پهله چك تور« شكست چنانكه شاپوراول پس از لشكركشي به سوي توران و

» نيوشاپور« ذكور رام وي شهر .محل درگيري كه خراسان بود، شهري بنا شود در دستورداد تا
  .)228: 1367 پيگولوسكايا،( ناميد كه اكنون نيشابور ناميده مي شود
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 از اين رو، در. ساختندشهرهاي عمده داخل سرزمين را نيز به تأسيسات دفاعي مجهز مي
تا به عامل  كندايران، ايجاب ميتمامينجد  در بررسي عمده شهرهاي دوران ايالمي به بعد،

 بافت شهر،ارتفاع وستبري حصار، پهناي خندق، و) پالن(شكل بخشيدن به نقشه  پدافندي كه در
باالخره كهن دژ  هاي داخل شهر وتقسيم بندي ها وها، چگونگي شبكهدروازه ها وشكل برج

در دوران ايالمي، نمونه ) چغازنبيل(بلندي وسترگي حصارشهر دورانتاشي .مورد توجه قرار گيرد
هاي تصويرهاي به جامانده از شهرهاي مادي در حجاري دفاعي است وكهني از اين تأسيسات 

هاي سترگ وحصارهاي بلندهستند، همه روشنگر آن است كه شهر آشوري كه همه مجهز به برج
به كارگرفتن طرح . شده استمجهز مي گاه حصارهايي چند ها وبرج شهر به ياري حصار و

هاي پدافندي آن شناسان به دليل جنبهنظر باستان اي شكل در برخي از شهرهاي پارتي بهدايره
  ).10: 1366 ورجاوند،( بوده است

  
 عامل بازرگاني

شهرها  از رشد برخي ديگر دگرگوني و گذاري برخي شهرها وپايه عامل بازرگاني را در
 –شهرهاي بازرگاني از منظور ).10 :1366 ورجاوند،( آورد توجه به شمار قابل از جمله عوامل بايد

 آنها صرف توليد و كه بخش مهمي از نيروي كار در پيش از اسالم، شهرهايي هستند توليدي در
هاي بازرگاني با به راه افتادن كاروان). 55: 1367سلطانزاده،( تجارت و صنايع دستي شده است

صل شرق درياي مديترانه مت ةمسيري كه چين را از راه نجد ايران به كنار پرارزش دري هبن و بار
آورترين مسيربازرگاني جهان شد كه شگفت ترين وساخت، سبب به وجود آمدن طوالنيمي

  ).11: 1366 ورجاوند،( كنندياد مي» جاده ابريشم«امروز از آن با عنوان 
   كاشغرمسافتي كوتاه به  پس از گفت وهوانگ، چين را ترك مي -ابريشم در تون ةجاد

يكي جاده شمالي كه پس از گذشتن از فرغانه : گرديدشعب ميدر اينجا به دوشاخه من رسيد ومي
پس از گذر  گذشت وهاي پامير ميديگري جاده جنوبي كه از كوه رسيد، وسمرقند به مرو مي و

آنجا به هگمتانه  از اين جاده به هكاتوم پوليس و .پيوستمرو به جاده شمالي مي در بلخ، از شهر
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دنباله اين جاده به . گشتتيسفون، بركران دجله منتهي مي -وكيهسرانجام به سل يافت وادامه مي
  ).78 :1383 ديگران، يارشاطر و( سوريه و روم شرقي از اينجا آغاز مي شد

بيستون از رفت وآمد  ةدهد كه راه دامنهاي متعدد وپراهميت نشان ميها ونبشهوجودنگاره
تواند ناشي از رونق گارباستان تنها ميسرزندگي يك راه درروز.اي برخوردار بوده استسرزنده

  ).284: 1383 رجبي،( تجارت بوده باشد
هاي بازرگاني به شهرهاي قديم تغييراتي متناسب با فعاليت چنين شرايطي است كه در در

 ها وهاي كوچك ميان راه، شهركاستراحتگاه محل برخي از كاروانسراها و در و وجود آمد
 و داد درآمدهاي سرشار حاصل از .يا شهرهاي تازه بنياد، پاگرفت وشد  شهرهاي بازرگاني ايجاد

گرفتن حق ترانزيت، منابع الزم را براي انجام هزينه هاي سنگين ايجاد شهرهاي  بازرگاني و ستد
آغاز دوران تاريخي به بعد تا پايان عهد  از .هاي ميان راهي فراهم آوردتوسعه ايستگاه جديد و

همگام با آن براثر رشد  نجدايران در زمينه بازرگاني فعال بودند وساساني، عمده شهرهاي 
ديگر  سازي وسازي، شيشههايي چون پارچه بافي، فلزكاري، اسلحهتوليدات صنعتي در زمينه

ستد دربافت  هاي معماري متناسب با امرداد ومجموعه اهميت آنها افزوده شد و ها، بررشته
هاي مختلفي متعلق به در عهد ساساني، بازارها وراسته .گسترش يافتند شهرها پاگرفتند و
: 1366 ورجاوند،( دادندهاي عمده شهرها را تشكيل ميهاي گوناگون، بخشصنعتگران در زمينه

 پيگولوسكايا،( هاي ترانزيت وبازرگاني كشور بدل شدنداي در راهشهرها به مركز عمده و) 11
با  هاي سنگي بنا شده،ناهاي مزبور كه بر روي شن يا پايهبقاياي ب هنوز هم آثار و). 252: 1367

شهر در زمان به عنوان مثال، ري). 168: 1388 ماسه،( درخشندگي خاصي به چشم مي خورد
هاي كشاورزي آن قابل توجه نبود وفقط امور رفت كه فرآوردهاي به شمار ميساسانيان ناحيه
اين شهر به عنوان مركز تجارت مرواريدهاي  .توانست گسترش آن را باعث شودبازرگاني مي

براي تجارت بين سواحل خليج فارس از آن استفاده  همان زمان نيز در و ظريف شناخته شده بود
  ).151: 1351 ويليامسون،( مي شد
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كه قطعاً خود مصرف كننده تمام كاالهاي وارداتي  )وه اردشير( قديمهمين طور سلوكيه 
از نقاط انتقال كاال، مركزيت تجاري داشته وامتعه غربي پس از ورود به  تنها به عنوان يكي نبوده،

يا بازار مصرف داخلي به شيوه هاي ديگر انتقال  اين شهر براي رسيدن به بازارهاي شرق دور و
 يههمچنين اين نقطه به عنوان يكي از آخرين باراندازهاي غرب كشور، وظيف .يافته استمي

اين اساس، كاركرد تجاري از اهم كاركردهاي  بر. دار بوده استعهدهانتقال كاال به روم را 
حتي  هاي تجاري بوده است وشهرهاي ساساني، به ويژه پايتخت وشهرهاي واقع در مسير راه

 ايجاد امنيت تجاري سهم داشته اند در شمال شرقي نيز شهرهاي دفاعي مرزهاي شمالي و
  ). 169: 1366 نژاد،تقوي(

  
  حكومتي واداري ،عامل سياسي 

احداث عموم شهرها، يعني محل استقرار اركان دولتي ونهادهاي اداري سياسي، توسط 
پذيرفته ومهمترين نقش وكاركرد اين گونه پادشاهان وبرخي امراء وحكام محلي صورت مي

به همين دليل، احداث شهر موضوعي سياسي . اداري آنها بوده است - شهرها، همين جنبه سياسي
اين رانداشت واگر يك حاكم محلي بدون اجازه، دست به چنين  ةحاكمي اجاز هر شد ويتلقي م

 گرفتساخت، مورد بازخواست قرارمييعني شهري و يا حتي كاخ بزرگي مي زد،كاري مي
دولت به  برابر حكومت و گيري درطلبي وموضع استقالل ةنشان و) 40- 41: 1367 سلطانزاده،(

يا فيروزآباد » گور«توسط كوروش درسرزمين پارس، و» پاسارگاد«ناي چنانكه ب. رفتشمار مي
 زدن از فرمان و سرباز ةتوسط اردشير، پيش از رسيدن آنها به مقام شهرياري، هردو به عنوان نشان

به اين ترتيب، عامل اصلي  .برابر پادشاه ماد واردوان پنجم شاهنشاه اشكاني توجيه شد قيام در
حكومتي بوده واين پديده در طول تاريخ همچنان ادامه  –سياسي  ةها جنبايجاد تعدادي از شهر

  ).11- 12: 1366 ورجاوند،( داشته است
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  برگزاري مراسم عامل تشريفات و
 كنيم كه عامل پيدايش آنها وابسته است به در طول تاريخ گاه با شهرهايي برخورد مي

  .هاي سالها وفصلسبتهاي تشريفاتي وبرگزاري مراسم مختلف در برخي مناجنبه
يا تخت جمشيد را به عنوان نمونه برشمرد، كه ويژگي بناهاي » پارسه« تواناين زمينه مي در

اين مكان در مدتي كوتاه از  هاي آن همه حكايت از آن دارد كه درنقوش حجاري روي صفه و
ترين دست به اعتباري، از دور .شده استپا مي هاي بزرگي برجشن سال، مراسمي مفصل و

  ).12: 1366 ورجاوند،( يافته اندآنها حضور مي هاي شاهنشاهي، مردمي براي شركت درسرزمين
  

  اسكان دادن اسرا
از ديگر عوامل موثردرايجاد وگسترش شهرها، به خصوص در دوره ساساني، اسكان دادن 

وم، اسراي هاي ايران وردولت ساساني در جنگ. اسراي جنگي در نقاط مختلف كشور بوده است
هاي خود، گاهي تمام سكنه در لشكركشي داد وجنگي را در نواحي دوردست كشور اسكان مي

به همين . نموديكي از نقاط داخلي كشور مستقر مي در يك شهر يا يك ناحيه را كوچ مي داد و
 و هاي گوناگون صنعتي در كشورمندي از رشتهگرديد ونيز به منظور بهره مناسبت، شهرهايي بنا

قديم االيام عادت براين بود كه اسيران جنگي را به  هاي لم يزرع، ازبراي كشت وزرع در بيابان
اين امر به پيروي  نمودند وهاي مختلف كشور ساكن ميدر قسمت كردند وگروه تقسيم مي چند

وش را به خوزستان و اطراف ش» ارتري« اي از مردمچنانكه داريوش عده. از رويه پيشينيان بود
در حوالي مرو  - كه در جنگ كاره گرفته بود- ارد، شاهنشاه اشكاني اسيران رومي را . كوچاند

از  و شاپور اول شاهنشاه ساساني نيز اسيران رومي را در گنديشاپور سكونت داد جاي داد و
 شاپور دوم اسيراني. بند معروف به قيصر را بنا نمود مهندسي استفاده كرده و كار مهارت آنان در

 گرفته بود،بين شوش وشوشتر و ساير شهرهاي خوزستان اسكان داد» آمد«را كه از شهر 
، كه به هنگام )بهتر از انطاكيه( آنطيو خسرويا مانند شهر روميه، يا به) 217- 218: 1356 بهرامي،(
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 پادشاهي خسرو انوشيروان اندكي دورتر از سلوكيه در ناحيه روميكان شهري جديد بناگرديد و
  ).224: 1367 پيگولوسكايا،( جاي دادند اين شهر در ان جنگي ناحيه انطاكيه رااسير

  
  شهر ةهاي تشكيل دهنداجزا وبخش

 ، شارستان وربض تشكيل مي شد)قهندژ( شهر در ايران از سه بخش اصلي به نام كهندژ
  ).124: 1362 سلطانزاده،(

رف خارج آن، چنين ترسيم شماهاي تدوين شده، گذراز قطب شهر به ط در ها ونوشته در 
از فضاهاي كم وبيش ساخته شده ربض به  از شارستان به ربض و از كهندژ به شارستان و: شده

طول اين خط، سلسله مراتبي ملحوظ است،  در شود، وهاي آن گذر ميباروي شهر وبه دروازه
  ).5: 1366 فالمكي،( اداري شهر و سرزمين آن - مترادف يا منطبق بر نظام حكومتي

برخي از نهادهاي حكومتي  نشين وكهن دژ بخش حكومتي وحاكم): ارگ شهر( كهندژ )1
  گاه به ندرت خاكريز ساخته  اي طبيعي ودر روي تپه محل آن عموماً در وسط شهر و بود و
هم نياز به دفاع  شد واش مربوط مي، كه هم به وضع جغرافيايي)124: 1362 سلطانزاده،( شدمي

با ) 11: 1354 اشرف،( گاهي خندق داشت كه ديوار و) 7: 1366 فالمكي،( و حفاظت داشت؛
به عنوان هسته مركزي  مهمترين ساختمان آن كاخ بود و ).7: 1360 توسلي،( برج وبارويي بلند

معبد  از آنها متمايز بود و هاي ديگر،متعلقات متعدد ضمن تسلط بر بخش با معماري متفاوت و
متمايز از ديگر عناصر كالبدي، به منظور  قدرت با بنايي خاص وقطب  به عنوان يكي از دو
  ).172: 1366 نژاد،تقوي( دولت معموالً در اين بخش قرارداشت اثبات يگانگي دين و

ناميدند و ديواري گرداگرد آن را شهرستان يا جايگاه قدرت مي: شارستان يا شهرستان )2
شده ميمردم بوده اطالق  زندگي محل كه شهر اصلي به بخش). 21: 1354 اشرف،( كشيدندآن مي

اين ). 7: 1360 توسلي،( كه درون آن خانه ها و بازارها قرار داشته است) 67: 1362 سلطانزاده،(
با بازار ومحالت  بخش، مكان اصلي برخورد مردم وجريان روابط اجتماعي واقتصادي بود و

اطالع از  و گردهمايي در ميادين شهر ستد، داد و. مسكوني خود به زندگي شهر رونق مي داد
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نهايت محل اصلي نظارت بر  در گرفت وها درآن انجام ميوقايع روزمره واخبار مربوط به جنگ
  ).174: 1366 نژاد،تقوي( نيز محسوب مي شد) ارگ(روابط اجتماعي از سوي بخش اداري

ها الم ،كه عمده آنپنجم پس از اس چهارم و به شهرهاي سده سوم و مربوط تاريخي در متون
هاي اصلي شهر به فعاليت آباداني و دهند، شاهديم كه ثروت ورا همان شهرهاي كهن تشكيل مي

  ).14: 1366 ورجاوند،( طور عمده در شارستان وگاه حتي در ربض متمركز است
آن قرار داشت  شهر در ةمزارع حاشي ها وبيرون شهركه آبادي بخش خارجي و: ربض )3

 خواندندمي» ربض« عربها اين بخش بيروني شهر را. گفتندمي» بيرون« آن را) 7 :1360 توسلي،(
  ).14: 1366 ورجاوند،( رودكه سومين دايره به شمار مي) 21: 1354 اشرف،(

ترين اقشار طبقه ربض با اهميت كمتري نسبت به دوبخش فوق با ساكناني كه از پايين
ن نيروي انساني مورد نياز دو بخش ديگر، عمالً نقش تأمي خراجگزار بودند، با توليد كشاورزي و
  ).174: 1366 نژاد،تقوي( مهمي در ادامه حيات شهر داشته است

در دوره رشد سريع شهرها، بسيار اتفاق  ربض در بسياري از موارد بارو وحصاري عظيم بود
آن ساخته  م، دردر مواردي چند دارالحكومه ه يافت وبازار و جامع،افتاد كه ربض اهميت ميمي
رفت، درحالي كه ربض از رونق و وفور داد و ستد در به ويراني مي گاه شهرستان رو شد ومي

  ).124: 1362 سلطانزاده،( حد بسيار خوبي قرار داشت
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  نتيجه 
تسلط نسبي انسان بر طبيعت، سكونت و زندگي در  با گذشت زمان وبا افزايش دانش و

امكان استقراريابي  كشاورزي، در بيشتر هايتجربه با كسب گرفت و خود به تريدايمي جنبه روستا
شهرهاي .هاي بيشتري فراهم شد واين استقرار قانون جديدي را بر زندگي حاكم كردجمعيت

گاهي نيز وجود  .اوليه در نقاطي شكل يافتند كه داراي خاك حاصلخيز واقليم مناسبي بودند
به . ي مردم در تشكيل شهر، عامل مهمي بوده استهمچنين تأثير باورها هاي مقدس ومكان
وضع جغرافيايي . اندبافت بناها نيز تأثيرگذار بوده آيين حتي در معماري و اي كه دين وگونه

در چنين شرايطي حاكمان  ايران هم اين كشور را مورد هجوم اقوام گوناگوني قرار داده بود و
يكي از موثرترين  ر هجوم دشمنان محافظت كنند واند از مناطق مرزي در برابكشور مجبور بوده

هاي احتمالي، احداث شهرهاي مرزي در نقاط حساس بوده ها براي آمادگي در برابر حملهشيوه
اي كه گيري شهرها دخيل بوده، به گونهبازرگاني هم به نوبه خود در شكل تجارت و .است

نزيت، شرايط الزم را براي تشكيل گرفتن حق  ترا درآمدهاي حاصل از دادوستد بازرگاني و
تالش پادشاهان نيز در تشكيل شهرها براي استقرار امور حكومتي .شهرهاي جديد فراهم كرد

به همراه آوردن اسرا به كشور نيز نيازمند جاومكان براي  لشكركشي و. تأثيرگذار بوده است
گيري شهر داليل جه، در شكلدر نتي. اسكان آنان بوده كه براي اين منظور نيز شهرهايي پاگرفتند

شرايط مناسب جغرافيايي، آيين ها و باورر ها، عوامل نظامي و : و عوامل گوناگوني همچون
  .بازرگاني و نيز سياسي و اداري و حكومتي دخيل بوده اند
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