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چکیده

شهههر و شهههر سههاکی یزی اک ویژ یهای تمدن ب شههری به شههمار میرود .این پدیده اک دو عن صههر ان نههانی و
ایدئولوژیزی به وجود آمده و باکتاب اوضها و اووا اجتماعی ،فرهنگی ،سهساسهی و ااتصهادی واک بر ف ای
جامعه ا سه

که به مرور در ب نهتر کمان توو یافته ا سه  .شههر سهاکی و تو سهعه شههری در دوره سها سهانی یزی

اک مهمترین این تووالت ا سه
بر باف

که در این پژوه

مورد توجه ارار رفته و هد

اک آن شهنات

عوام مثرر

و الگوی شههری ،مطالعه ف های کالددی شههر و کارکردهای آن و نسز برر سهی رابطه اوداث شههر با

اعتقادات جامعه ع صهر سها سهانی ا هس  .در این پژوه

تولسلی با بهرهمندی اک دادهها و اطالعات ا سهنادی و

کتابخانهای ،شهر و نظام شهر ساکی ایران دوره ساسانی مورد مطالعه و واکاوی ارار رفته اس
شهرای کی نه

بوم ،نوعی همطراکی در سهد

شههر سهاکی ایرانسان دوره مذکور با مثلفههای کی نه

و به اات ای
موسطی و

ایدئولوژیزی پدید آمده که عالوه بر ر شهد سهسا سهی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظامی ،رونق اات صهادی را نسز در پی
داشته اس

که میتوان اک این تجارب در شرای کنونی بهره برد.

کلیدواژهها :شهر ،شهرساکی ،توسعه شهری ،دوره ساسانی ،ایران.
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مقدمه

ش
شههر سهاکی در ایران با سهتان متثرر اک دین و اعتقادات بود و آموکههای دین کرت ه
جهان بسنی واک بر جامعه بر ا شهزا و باف
این دوره سههات
ر شهد آن عوام

بناهای سهاتته شهده تثرسر فراوانی دا هش  .در

شهههرها تابع تووالت تاریخی و سههاتتار اجتماعی بود و در پسدای

و

ونا ون و متعددی دتس بودهاند.اک نظر موققان شههرها مراکزی ه نهتند

که ان نههان در آنها با ا سههتفاده اک منابع اطرا
ا هس

و

تود ،به کارهای تولسدی و تدماتی م شه و

ممجتهدکاده )1388،1 ،و لذا آنان تووالت شههریدر دوره سها سهانی را متثرر اک شهرای و

نساکهای سهسا سهی ،اات صهادی ،اجتماعی و فرهنگی میدانندکه ری شهه در ذ شهته دارد.در این
دوره ر شهد منا سهدات فرهنگی ،اجتماعی و اات صهادی در شههرهای ایران به سهطوی ر سهسد که
اک آن در دوره با سهتان سهابقه ندا هش .پدیده شههر و شههر سهاکی به عنوان مهمترین مندع

پس

درآمدی برای شهاهان و نسز رانسگاه جمعستی بود و سهسا هس

سها سهانسان ،به اجرای ب نهساری

اک طرحها اک جمله تو سهعه تطو موا الهالتی ،ایجاد بناها ،نهترم امنس

و نهترم نظام

باکار در المرو پهناور ایران میانجامسد میوسفیفر .)60 ،1390 ،در این دوره مروله تاکهای
اک تق نهس کار اجتماعی بهوجود آمد و شههرها به عنوان مزان ا سهتقرار طدقات جامعه ارار
رف

که با نههترم روکافزون نسروهای مولد ،به مرور شهههرها اک جامعه رو سههتایی جدا

شهدند و ر شهد باکر انی درآمدهای فراوانی را ن صهسش شهاهان میکرد .این رونق تجاری در
سههات

شهههرها ،ر شههد رایی و منا سههدات اجتماعی و اات صههادی مثرر بود.در این دوره

منا سهدات شههری با ر شهد نسروهای مولد رو سهتایی ر شهد و تزام می یابد و با طراوی و
انجهام موها سهدهات فنی ،برتی اک

شهههرهای کهن که به دالی مختلف به انوطها

رایسهده

بودند ،اوساء شهدند و ب نهساری اک رو سهتاها به شههر تددی شهد .اادامات سها سهانسان در کمسنه
شهرساکی و توسعه شهری ،شهرهای این دوره را اک شهرهای دورههای اد و بعد اک تود
متمایز میکرد .در این دوره وتی ا سهزان ا سهسران رومی و برد ان جنگی در شههرها امی
دیگر در ومای

اک تو سهعه شههری بود و بهکار سری آنان در سهات

ا سههتفاده اک تخ صه
سهات

و تو سهعه شههری و

آنان منجر به تلفسق هنرهای ایرانی و دیگر جوامع در معماریها و

بناها به ا شهزا مدور ،م نهتطسلی ،نامنظ  ،شهطرنجی و جانوری شهد .در ووکه شههر
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و شهرساکی در عصر ساسانی مقاالت و آرار کیادی به نگارم درنسامده اس

و لذا نساکمند

نههترم دامنه توقسقات با توجه به ک شههفسات جدید در این کمسنه ا سه  .بنابراین در این
نهترم شههر سهاکی و نق

پژوه  ،به برر سهی عل

و کارکرد شههرها در دوره سها سهانی با

بهرهمندی اک دادهها واطالعات ا سههنادی وکتابخانهای و با رویزرد تولسلی -تو الههسفی به
روم کسفی پرداتته شهده ا هس

که عه عواملی در شههر سهاکی و توو

و به این پر هس

شهری دوره ساسانی دتس بودهاند؟ پاسخ داده شده اس .
شهرگرایی در عصر ساسانی

شههرسهاکی در دوره سهاسهانسان برتال
سهرلووه اهدا

دوره اشهزانی بنهسار نهترم یاف

و این موضو

شهماری اک شهاهان این سهل نهله که اک ادرت سهسا سهی ،نظامی و اات صهادی

منا سههدی برتوردار بودند ،ارار رف

شهورهای جهان
ممهرآفرین .)25 ،1393،در تاریخ ک ه

فرمانروایان هسچ کشهوری به انداکه شهاهان سهاسهانی به شههرسهاکی دلدنهتگی نداشهتند .در بسن
شههریاران سهل نهله سها سهانی یزی اک ن شهانههای بهتر رهدری کردن هر شهاهن شهاه توجه وی به
سهاتتمان و آبادانی شههر و سهاتتن شههرهای تاکه ا هس مبهرامی .)217 ،1356 ،به ت صهو
ایجاد و مرم

ارد شههسر او که در جه

و

نههترم آبادانی شهههرها ب نههسار کو شههسد و

مخصهوالها شههرهای متعددی در بسن النهرین و فاره به وجود آورد مکرینهتن سهن،1367 ،
 .)16شههاید ارد شههسر با این اادام میتوا سه
اات صهادی مملز

ایجاد کند .متن کوعزی به کبان پهلوی سها سهانی اک سهده سهوم هجری

امری به جا مانده ا هس
 .)25ظهور دول

توولی نو در سههل نههله مراتش اجتماعی و

که واوی نام شههرها و سهاکند ان آنها ا هس

سها سهانی در وااع اولسن ورک

ا هس  .نطفه ا الهلی این دول

ممهرآفرین،1393 ،

جامعه شههری برای ر سهسدن به ادرت

در شههر ب نهته شهد مامانپور و دیگران .)3 ،1394 ،سها سهانسان در

عسن رفتهاریهای ممتهد در مسهدانهای جنهگ و جنگههای متوالی ،هساگهاه اک عمران و آبادی
و سههاتتمان شهههرها و کاي های باعظم

و با شههزوه و بنای پ ها و سههدها و کاریزها و

اوداث طرق و شههوار بسن شههرق و غرب غفل

نورکیدند مبهرامی .)218 ،1356 ،شهههر

دارای و صههاری بود و عهار درواکه به سههوی عال دا شه
67

که یادآور جهات اربعه ا سه ،
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تق نهس شههر نسز به عهار ا نهم

نا شهی اک این جهان بسنی بوده ا هس  .شههرهای ب نهساری اک

جمله نس شهابور ،همدان و دارابگرد عهار درواکه دا شهتند منظریان .)73 ،1388 ،دراین کمان
ودود  104شهههر وجود دا شههته که تولسد تود را با ممال

مختلفی هماون عسن ،هند و

ود شههه مدادله میکرده و رونق تجاری ویژهای دا شههتهاند مت شههزری .)35-38 ،1355 ،در
مجمو  ،شهههرن شههسنی نق

به سههزایی در عگونگی سههاتتار کند ی ایرانسان دا شههته ا سه

مر ضهوی .)3 ،1388 ،شههرها در این دوره به دو شهز نظامی برای دفا اک مرکها و ا سهزان
ا سهرای جنگی سهاتته می شهد .در شههرهای مرکی وزوم
را تود بهد هس

رف

مرکزی اداره دول های واب نهته

و به جای آنها شههرهای برج و بارودار و م نهتوز وا شهسه مرکها

و سهنگربندیهای مرکی را وارد سهسنهت دفاعی کرد مفرای .)239 ،1381 ،سهاتتن شههرهای
جدید و اال م نهتوز در جوار آنها اک جمله اادامات اولسه سها سهانسان به و نهاب میآمد
مر ضههوانی .)52 ،1386 ،برآوردن ،ر شههتههای ونا ون ا سههتوزامات را ظاهرا ایرانسان اک
رومسهان وام رفتهه بودنهد م هار سههویهان .)696 ،1383 ،آنهان در بع

ههی اک جنهگ ههای تود

سهپاهسان اسهسر شهده و یا مردم شههرهای تنهخسر شهده را به کور به ایران میآوردند و آنها را
برای موافظ

اک مرکها در ایران ساکن میکردند مامانپور و دیگران .)3 ،1394 ،رومسان در

ب نههساری اک جندههای مهند سههی شهههری و به ویژه در فن برآوردن بناهای شهههری کارایی
فراوان داشتند ماتوکروک.)677 ،1383 ،
عوامل مؤثر در شهرسازی

اک جمله عل ایجاد و نترم شهرها در دوره ساسانی میتوان به عوام کیر اشاره کرد:
ج رافسایی :در اتتسار دا شههتن کمسنهای منا سههش برای تو سههعه ک شههاورکی و دامداری،
د سههتر سههی کافی به منابع آب ،برکنار بودن اک م نههسر بادهای مو سههمی آکاردهنده ،دا شههتن
ف صه های منظ و مانند آن مورجاوند )8 ،1366 ،در شهز

سری شههرها مثرر بوده ا هس .

کیرا در ذ شهته که مسزان فناوری و بهرهبرداری اک منابع طدسعی در سهط پایسنی ارار دا شه
وابنهتگی منهتقس و بیواسهطه اننهان به پدیدههای وساتی طدسعی بنهسار کیاد بود .این عوام
نه تنها در شهز سری شههرهای اولسه اک شهرو ا الهلی به شهمار میرف  ،بلزه اک عنا الهر
پایدار در بقای شهرها نسز شمرده میشد ممهرآفرین.)80 ،1393 ،
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دفاعی و نظامی :امنس

مهمترین ا اله بقا برای ان نههان به شههمار میرود .تثمسن این امنس

جز با ایجاد مزانهای امن در مقاب بالیای طدسعی و رویدادهای اننانی مسنر نسن  .ایران
بنها بهه مواعهس

تها

ج رافسهایی ،رروت و د سهتهاوردههای مهدنی همواره مورد تو جهه و در

معرض عپاو و غارت هم نههایگان بوده ا سه  .اک این رو مهمترین دغدغه سههاکنان و
فرمانروایان آن ایجاد دژ و شههرهای م نهتوز  ،دیوارهای طوی دفاعی و تندق بوده ا سه
مهمان .)71 ،واکمان ک شههور همواره مجدور بودهاند اک مناطق مرکی در برابر هجوم بسگانه
م وهاف هظ

کننهد و یزی اک مثررترین

شههسوه هها برای آ مهاد ی در برابر وملهه ههای اوت مهالی،

اوداث شهرهای مرکی در نقا وناه بوده اس

مسلطانزاده.)45 ،1367 ،

دینی و مذهدی :برتی کوهها ،ع شهمهها یا پدیدههای طدسعی تا
اک تقده و الوهس
سهرنو هش

تا الههی برتوردار بوده ا سه

در نظر ان نهان همواره

و آنها را من شههث تسر و برکات و در

تود مثرر میدان نهتند .برتی اک مناطق به دالی والدت یا شههادت پسامدران و

شهخ صهستهای دینی موترم شهمرده می شهدند .اک این رو آمدو شهد در عنسن مزانهایی افزای
مهی یهها فه

و پهچ اک عه نههدی

.)74بنهابراین دنسهان گهذاریع مهده

شه زه مهی هر فه

شه ههری

ممه ههرآفهریهن-73 ،1393 ،

شهههر ههای کهن بهه اعتدهاری امر م قهده در پسونهد بها آیسن مورد

ادو جامعه بوده و اک ا الههو پذیرفته شههده آیسن و باورهای جامعه پسروی میکرده ا سه
مورجاوند .) 9 ،1366 ،در سهرا سهر دوران کهن ،تواه در دوران با سهتان و تواه در سهدههای
مسانه ،پر سهت شهگاه و باکار دو موور بنسادی کند ی شههری بودهاند ،ب نهساری اک شههرها ارم ان
بنسادیابی کیارتگاه و پرستشگاه میباشند مآالفی .)69 ،1368 ،فوست دوکوالنژ در این باره
می وید :سهاتتمان شههر در ادی عملی دینی مو نهوب می شهد ،کیرا بالفا الهله پچ اک آنزه
تانوادهها در اتواد و ا شهترا

مذاهش موافق

میکردند به بنای شههر میپرداتتند که این

کار نسز عملی دینی مونوب میشد م.)133 ،1309
سهسا سهی و اداری :اوداث عموم شههرها ،یعنی مو ا سهتقرار ارکان دولتی و نهادهای اداری
سهسا سهی ،تو سه پاد شهاهان و برتی امراء و وزام مولی الهورت میپذیرفته و مهمترین
نق

و کارکرد اینگونه شههرها ،جنده سهسا سهی-اداری آنها بوده ا هس

م سهلطانزاده،1367 ،

 .)40بناهای با شههزوه که مو کند ی واک و ت شههزسالت اداری و وزومتی وی بود ،در
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الش شههر یا در بهترین مزان آن و در ف های و سهسعی بنا می شهد .با افزای

ادرت مالی و

در اتتسار داشهتن نسروی کار رایگان ،شهاهان و واکمان ،مو کند ی و تشهزسالت وزومتی
تود را اک رو سههتا – شهههرها جدا میکردند و در مولهای جدید که اک نظر مواعس
هوایی یها ژئوپلستسزی منها سههش بود ،بنها مینههادنهد ممهرآفرین .)76 ،1393 ،این

آب و
شهههرهها اک

سوی شاهنشاه ساتته میشدند و وابنته به او بودند مپسگلوسزایا.)218 ،1377 ،
باکر انی و تجاری :عام باکر انی را در پایه ذاری برتی شهههرها و د ر ونی و ر شههد
برتی دیگر اک شهههرها باید اک جمله عوام ااب توجه به شههمار آورد مورجاوند،1366 ،
 .)10شههر اات صهادی مزانی ا هس

که سهاکنان مولی بخ

مهمی اک توا سهتههای اات صهادی

روکانه تود را در باکار مولی و تا ود ضهروری با مو صهوالتی برآورده میکنند که سهزنه
مولی و اهالی آبادیهای همجوار
دیگر به د هس

آمده ا هس

شهههر برای فروم در باکار تولسهد کردهاند یا اک راههای

موبر .)66-65 ،1375 ،ورود ایران به جر ه تجارت آن کمان و

کارکرد تولسدی و مدادله شههرها که اک کمان ا شهزانیها آغاک شهد ،در دوره سها سهانی به اوج
تود ر سهسد و در پرتو آن ،شههرن شهسنی اک ر شهد فزاینده ای برتوردار شهد میعقوبی،1362 ،
 .)218نساک دول

به پو

سههدش ردید که در ایجاد شهههرهای تجاری ب نههترهای الکم را

فراه آورنهد .اک جملهه ااهدامهات الکم در این کمسنهه ای جهاد راه ،منزل گهاه ،آباندهار ،بنهدر هاه و
ک شههتیهای تجاری ،نسروی نظامی برای وفاظ
الهنعتی و انتقا متخ صه صهان و الهاودان ور

اک کاروانسان ،سههات

به این شههرها بود ممهرآفرین-78 ،1393 ،

 .)79وجود نگارهها و ند شهتههای متعدد و پر اهمس
رف

شههاهراهها و مناطق

ن شهان می دهد که راه دامنه بس نهتون اک

و آمد سهرکنده ای برتوردار بوده ا هس  .سهرکند ی ی

راه در روک ار با سهتان تنها

میتواند ناشی اک رونق تجارت بوده باشد مرجدی.)284 ،1383 ،
بافت و الگوی شهری

نقشهه شههر باکتاب معتقدات ،باورها و طرک تفزر و اندیشهه مردمی ا هس

که در مودوده

ج رافسایی شهههر کند ی میکنند مفرید .)94 ،1371 ،شههاهان سهها سههانی در شهههر سههاکی اک
الگوهای دوران ذشهته پسروی میکردند ،اما در عسن وا الهنع
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بهره سری اک فنون جهدیهد بههروک میکردنهد و بها تو جهه بهه

شههرای و مواعهس ههای کمهانی و

مزانی آن را پساده می سههاتتند .این الگوها شههام  :الگوی دژ ،بر رفته اک مادها برای نقا
مرکی و دفا در برابر د شهمنان تارجی الگوی هسپودام یا شهطرنجی اتذ شهده اک سهلوکی
ها و الگوی دایرهای بر رفته اک دوره ا شهزانی که موا سهدات فنی و ریا ضهی انجام شهده در
آن ب نههسار شههگف

آور بود مم شهههدی کاده دهااانی .)217 ،1386 ،لسنچ اک سههه شههاته یاد

میکند که سههعی در تو الههسف شهههر به عنوان ی

پدیده ف ههایی دارند .تروری عملزردی

یزی اک آنها سه  .بر این ا سههاه الگوهای شههز کلی شهههر عدارت ا سه
شههرها ی ااماری ،شههر تطی ،شههرهای شهطرنجی منظ  ،طرح م شهد

اک :سههتارهای،
و شههر درونگرا

م .)495-509 ،1381مطابق نظریه عملزردی ،شهههرهای سهها سههانی به سههه د سههته تق نههس
می شههوند :شهههرهای مدور ،شهههرهای م نههتطسلی و شهههرهای نامنظ ممهرآفرین،1393 ،
.)87باف

اکثر شههرهای دوره سها سهانی به الهورت شهطرنجی بوده و تا ود کیادی متثرر اک

وضهع کمسن ا هس

م ریشهمن .)386 ،1378 ،بسشهتر آنها دارای عهار درواکه در عهار جه

ج رافسایی بوده اند ممقدسهی .)645 ،1361 ،شهاید به جه

آن بود که میتواسهتند ،شههر به

هر عهار سهوی جهان مرتد با شهد که این امر ری شهه در اعتقادات دا هش
 .)25الدته شز شهرها میتوانن

مودسدی،1378 ،

به الورت منتطسلی ،دایره ای ممدور) ،شطرنجی و اه

به الههورت ا شههزا جانوران و ا شههساء با شههد مفرید .)94 ،1371 ،م نههتوفی ازوینی در بسان
شهز شههرهای سهاسهانی مینوینهد که شهوم را مانند باک و شهوشهتر را مث اسهش میساتتند
م.)105 ،1339اک شههرهای مدور میتوان به دارابگرد ،ارد شهسرتوره ،مرو ،تخ

سهلسمان ،و

اک شههر های م نهتطسلی به بس شهاپور ،جندی شهاپور ،ایوان کرته ،سهسرا  ،نس شهابور ،ا سهتخر ،و
اک شههرهای نامنظ به رام شههر سهتان ،تس نهفون و ا صهر شهسرین ا شهاره کردممهرآفرین،1393 ،
 .)87شههر هاترا و دارابگرد تقریدا دایرهای شهز ا هس  .فته می شهود که این طرح بر رفته
اک اردو اه نظامی پارتسان ا هس

مبو سهایلی .)41 ،1383 ،شهاید بنای مدور شههر ،ت صهویری اک

کسهان مدور و ردم سههسارات ا سه

و اوتماال رابطهای ه با الههور فلزی و نسز کمان

دایرهای دارد مر ضههایی راد .)16 ،1378 ،اک جمله شهههرهایی که در دوره هسها سههانی نق شههه
م نهتطس دا شهتند ،بس شهابور و جندی شهاپور بودند مهو  .)177 ،1364 ،این ر سه بر رفته اک
71

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال پانزدهم .شماره پنجاه وشش /بهار1399

نهام هسپوداموه ،مع مهار یو نهانی ا ه ملط سهه ا

سه

کهه در ارن پنج پس

اک مسالد

ن  .شههر ور نسز با و صهارهای مدور و متدات اک نو شههرهای درون را هس
میکی ه

که

بنهته و کامال تصهوالهی میباشهد .امزان رشهد و نهترم در عنسن شههرهای بنهتهای وجود
ندارد ممهرآفرین .)88 ،1393 ،شهههر شههام

شههدزه ای اک معابر عمود بر ه بوده که به

مواکات دو تسابان ا الهلی ارار دا شهتند .ارتدا

شههر با وومه به و سهسله دو معدر ا الهلی و اک

طریق درواکه ههای مزبور

الههورت می رفتهه و م عهابر فرعی تن هها بخ ههای مختلف دا ته

شههر را به ه و اله میکردند و تود به تارج راه ندا شهتهاند متقوی نژاد دیلمی،1363 ،
 .)185سهاکند ان شههر سهعی دا شهته اند طوری برنامه ریزی کنند که عالوه بر تسابان ا الهلی
که در مرکز شهههر یزدیگر را اطع می کنند ،در کوایای اائ این تسابان ک شههی ،کوعهها و
موالت به ونهای مودود و مو صههور شههوند که تانه بزر ان و ا شههرا

در مسان با و

ف های سهدز ارار سرد م سهرفراک .)40 ،1366 ،در این شهسوه شههر سهاکی ،آ اهانه سهاتتن و با
طرح و نق شهه ادلی بنا کردن ،یعنی شههر سهاکی برنامه ریزی شهده ،اک جایگاه برج نهته ای در
مجموعه فعالستهای شهههری برتوردار بوده ا سه
سهات

شههر یا توسهعه آن در کمان شهاهان سهاسهانی همانند ادوار دیگر ،به توانمندی ،رروت

و اهدا

شهخ

شهاه ب نهتگی دا هش  .عنان که به شهاهان بزرد و ادرتمندی مانند ارد شهسر

ش
پاپزان ،ده شههر شهاپور او  ،ه ه
ش

مم شهههدی کاده دهااانی.)217 ،1386 ،

ش
شههر شهاپور دوم ،ه ه

شههر پسروک ،عهار شههر اداد،

شهر تنرو انوشسروان ،پنج شهر و تنرو پرویز ،دو شهر نند

دادهاند ممهرآفرین،

.)196 ،1393
نقش و کارکرد شهرها

هر شههر مت شهز اک مجموعهای بنا و تث سهس نهات ا هس  .تث سهس نهات و بناهای موجود در هر
واود شهری بر ونش کمان و مزان ،فرهنگ رایج در ی
شهههر ههای دیگر متفهاوت ا سه  .کهاي ،معدهد،

منطقه و هدفمندی تا

آن با

سههاکمهانههای دولتی – دیوانی ،کهار هاه ههای

سههلطنتی ،شههرکتهای تجاری ،مراکز آموک شههی و تربستی و پاد انهای نظامی اک عمدهترین
تث سهسات درون شههری سها سهانی به شهمار میروند .اک تث سهسات عمومی درون شههری میتوان
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به تسابانها و معابر ،نهر و ووض آب ،مراکز طداب  ،مراکز دینی و داوری و غسره ا شههاره
ا الهلی به نام کهندژ ،شهار سهتان

کرد ممهرآفرین .)86-84 ،1393 ،شههر در ایران اک سهه بخ

و ربض ت شهزس می شهد م سهلطانزاده .)124 ،1362 ،اک کهندژ به شهار سهتان و اک شهار سهتان به
ربض و اک ف ههاهای ک و بس

سههاتته شههده ربض به باروی شهههر و به درواکههای آن

مفالمزی.)5 ،1366 ،
 .1دژوزومتی :کهن دژ یا ارد شهههر :کهن دژ به عنوان مرکز سههسا سههی و ت صههمس
دارای معماری ویژهای بوده و ا نهم های دیگر شههر را تو
نژاد دیلمی .)172 ،1363 ،این بخ  ،مهمترین بخ

ت نهل دا شهته ا هس

سری
متقوی

در شهههرهای اداری -سههسا سههی دوره

سها سهانی یعنی جایگاه و سهزونتگاه پاد شهاه ،وزام و درباریان بود م سهلطانزاده.)67 ،1365 ،
مهمترین سههاتتمان آن ،کاي بود و به عنوان ه نههته مرکزی با معماری متفاوت و متعلقات
متعدد متقوی نژاد دیلمی )172 ،1363 ،که مجموعه کاملی را ت شهزس میداد که ممزن بود
سهطوی برابر با عند کسلومتر مربع را دربر بگسرد .عنسن مجموعهای باید به ونهای طراوی
می شههد که نساکهای عمومی و ت صههو الههی دربار را برآورده سههاکد مهسلن براند،1383 ،
.)381وجه م شههخ

کايهای سهها سههانی وجود ی

هوارهای و اتهاق ههای جهاندی در طرفسن آن ا سه
می شهود .بخ

ت صهو الهی کاي شهام ی

که به الههورت ارینه در پ شه
عموما در و سه

ایوان عمسق مرتفع و عریض با طاق
کهه بهه هی

بنهای بزرد ندهددار تت

وسا با ایوانها و تاالرهای بزرد ه انداکه بود

نددتانه ارار دا شه

ممهرآفرین .)85 ،1393 ،مو آن

شهههر و در روی تپهای طدسعی و اه به ندرت تاکریز سههاتته می شههد

م سهلطانزاده )124 ،1362 ،که ه به و ضهع ج رافسایی ام مربو می شهد و ه نساک به دفا
و وفاظ

دا شه

مفالمزی.)7 ،1366 ،دات آن مجموعهای کافی اک آت شههزده ا الههلی،

دیوانها ،سههرباکتانهها ،ذتائر ،تزائن و اندارهای آذواه ارار دا شه

م سههلطانزاده،1367 ،

 )54وآت شهزدهها در سهه شهز عهارتاای سهاده ،عهارتاای با داالن طوافدار و عهارتاای با
داالن طوافدار و هشهتی منقف ساتته میشد ممهرآفرین و اومد هدایتی .)77 ،1390 ،این
دژ در باالترین نقطه شههر و مهمترین نقطه سهوق الجس شهی سهاتته شهده بود و تو سه موانع
طدسعی ،بارو و دیوارهای سهنگسن موافظ

می شهد م سهلطانزاده .)54 ،1367 ،اهمس
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العاده کهن دژ سهدش می شهد تا در این بخ
وتی در برتی اک موارد ،این ا نههم

شهاهد وجود برج و باروهای متعدد با شهس و

به و سههسله تندای اواطه می شههد متلسق و دیگران،

.)28 ،1376
 .2شهار سهتان یا شهار مسانی :آن را شههر سهتان یا جایگاه ادرت مینامسدند و دیواری ردا رد
آن می ک شهسدند ما شهر  )21 ،1354 ،و بخ
سهزونتگاه دیوانسان ،ا شهرا

دیگری اک شههرهای دوره سها سهانسان بود که

و سهپاهسان را در تود جای میداد م سهلطانزاده )67 ،1365 ،و

مجموعه ای مرکش اک موالت تا

برای ا سهتقرار طدقات ممتاک بوده ا هس  .نزدی

این طدقات اجتماعی به یزدیگر سهدش می ردید تا شهداه
شههار مسانی و کايها به وجود آید .این بخ

بودن

ب نهساری بسن تانه و سهاکنسن

عمال به و سههسله دیوارهای سههنگسن با عهار

درواکه به سهوی عال مو صهور شهده بود مودسدی)33 ،1378 ،که درون آن ،تانهها و باکارها
ارار دا هش
بخ

متو سهلی .)7 ،1360 ،شهار سهتان مو ا الهلی نظارت بر رواب اجتماعی اک سهوی

اداری مو نههوب می شههد متقوی نژاد دیلمی .)174 ،1366 ،و هساگاه شههزلی راب

ندا شههته و در شهههرهای مختلف دارای ا شههزا

ونا ون و ف ههاهای متفاوت بوده ا سه

مفریور الههدری .)615 ،1380 ،با توجه به اینزه شهههرهای دوره سهها سههانی مراکزی برای
پس شهههها و باکر انی بودهاند ،در اغلش شهههرهای سهها سههانی اک جمله در وهارد شههسر ،هرمز
اردشهسر و تسنهفون می توان باکارهای بزر ی را در اطرا

این انهم

اک شههر دید که مو

تولسد و عرضه کاالهای ونا ون بوده اند مودسدی.)33 ،1393 ،
 .3شهار بسرونی یا ربض :بخ
در آن ارار دا هش

تارجی و بسرون اک شههر که آبادیها و مزار وا شهسه شههر

متو سهلی )7 ،1360 ،و سهومسن دایره به شهمار میرود مورجاوند،1366 ،

 .)14طدقات سهاکن در این بخ

اک پایسن ترین طدقات جامعه شهام ک نهده ،پس شهه وران و

رو سههتائسان بودهاند مم شهههدی کاده دهااانی .)223 ،1386 ،این بخ
موالت ،تانهها ،باکارها ،باغات و مزار پراکنده در اطرا
باکار االهلی را می توان در این بخ
ا هس

مجموعهایمرکش اک

شهار مسانی ا هس  .آت شهزدهها و

جنهتجو کرد .شهار بسرونی مو اسهتقرار کلسه مردمانی

که در عهار طدقه ممتاک اجتماعی ارار نگرفته و بنابراین در دول

سها سهانی نق شهی

ندارندمبارتولد.)31 ،1358 ،اک ت صهو الهسات شههرهای سها سهانی ،ارار رفتن ارد و آت شهزده
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و ادارات در و سه

و بعد اک آن مولههای

شهههر و سههپچ مولههای بزر ان و ا شههرا

پس شهههوران را میتوان نام برد م سههلطانزاده .)90 ،1362 ،با دوایری که بر رد دایره مرکزی
شههر ور کشسده شده و با اوداث معابری به مواکات دو تسابان االلی شهر ،ف ای داتلی
شهار سهتان به بلو های فراوانی تق نهس

ردیده ا هس  .این عر الهه کوی و برکن شههر را

ت شهزس میداد و در آن روههای اجتماعی م شهخ

سهزون

دا شهتند ممهرآفرین،1393 ،

 .)86تهسه نسروی ان نههانی مورد نساک و همانسن تولسد مواد غذایی و ک شههاورکی دو بخ
دیگر ،عمال به عهده سههاکنان ربض بود و آنها نق
متقوی نژاد دیلمی .)174 ،1363 ،عربهها این بخ

مهمی در ادامه وسات شهههر دا شههتند
را ربض میتوانهدنهد ما شههر ،1354 ،

.)21
شهرهای دوره ساسانی

الف .شهرهاي مدور

 .1دارابگرد :این شههر در  9کسلومتری جنوب غربی داراب ا هس  .داراب در نسمه راه شهسراک
و بندر عداه در جنوب شهرق ا سهتان فاره و در ناوسه آب و هوایی روم و نسمه ت شه
ایران در مسان د هش

و سهسع و وا الهلخسز ه شهسوار بنا نهاده شهده ا هس

 .)90روهی معتقدند لفظ رد به معنای شههر ا هس
 .)307 ،1367دارابگرد شهههری مدور ا سه

ممهرآفرین،1393 ،

و دارابگرد یعنی شههر داراب مف نهایی،

که اطر آن به دو و موس آن به شه

کسلومتر

می ر سههد .پسرامون شهههر ،تندای عمسق و عریض دارد .پهنای متو سه تندق ودود  50و
عمق آن بس

اک هش

ارتفا هش

متر اک

متر بوده ا هس  .وصهار مدور دارابگرد با طو ودود هش

کسلومتر و

و سهنگ سهاتته شهده ا هس  .عرض شهالوده دیوار ودود ده متر و

شهز آن مخروطی با سهطوح نامناوی میباشد .برای ساتتن این دیوار اک مخلو سنگ با
تا و

ره ا سهتفاده کردهاند .دو درواکه ا الهلی در جهات غربی و شهرای و دو درواکه

دیگر در شهما و جنوب ارار دا شهتهاندممهرآفرین.)93-90 ،1393 ،به عالوه شهسش مالی
ارد به جانش شهما  ،د سهتر سهی این تسابان به ورودی ا الهلی مجموعه وزومتی را آ سهان
میکرد مکریمسان و سههسدین .)82 ،1389 ،اوتماال در مخلو
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مکسانی،1381 ،

سهاروج را مورد ا سهتفاده ارار دادهاند که سهدش ا سهتوزام آن شهده ا هس
.)150
 .2اردشسر توره :نخنتسن شهر ساسانی اس

دارد

ممهرآفرین.)100 ،1393 ،دیواری اک

و عهار درواکه بر او هس  .یزی را باب مهر ویند سهوی شهرق ،و یزی سهوی م رب ا سه
درواکه بهرام و د هس
نمایی ا هس

درواکه ارد شهسر و بر د هس

را هس

عون دکانی ،آن را طربا

عو درواکه هرمز .درمسان شههر

ویند و آن را در پار سهی ایوان و کساتوره توانند.

ارد شهسر سهاتته بود و بر همه رو سهتاها و ناوسه اک آنجا دیدار افتد و در برابر آن اک کوه آبی
برون آورد هس  .آب هماون فواره به طربا برآید و در مجرای دیگر فرو شهود و اک چ و
سههنگ سههاتته بود .در شهههر آبهای روان ب نههسار ا سه  .به هر درواکه مقدار ی
بو سهتان و تما شها اه با شهد ما الهطخری .)111-110 ،1340 ،شههر اک ی
تندای به عرض تقریدی  55متر و ی
موور تشهزس شده اس

فر سههنگ

دیوار پ شهتسدان،

وصار تشتی با عهار درواکه االلی منظ در عهار

) .(Huff,1969, 391انم

داتلی شهر که اطر آن نزدی

به

دو کسلومتر میر سهد ،مانند عري پرهداری با دو موور ا الهلی اک درواکه شهمالی به جنوبی و
درواکه غربی به شهرای به عهار پاره تقنهس شهده ا هس

که در نقطه مرکزی شههر همدیگر را

اک عها پاره به پنج بخ

بزرد و م شهابه تق نهس

شهده ا سه .

عالوه بر این ف های داتلی شههر با سهه دایره متودالمرکز به عهار رده بخ

شهده ا سه .

اطع میکنند .سهپچ هری

عنان که اطر رده مرکزی به  450متر میر سههد ممهرآفرین .)101 ،1393 ،در مرکز شهههر
برجی عظس و ع ههار وم ارار دارد کهه آن را طربها می فتنهد مابن وواه .)287 ،1345 ،
این بنا اک سهنگهای نترا شهسده و آه

و چ سهاتته شهده بود و در طرفسن آن آرار پلزان

طاقداری که به الهورت مار پسچ تا باالی برج ادامه دا شهته هویدا ا هس
 .) 50اطر بخ

توتانی آن بس

اک بخ

فواانی ا سه

و ضههخام

مواندندرد،1348 ،
هر ضههلع این بنا در

شهرای کنونی ودود  9متر و ارتفا آن  30متر میبا شهد مهو  .)79 ،1365 ،ا سهزار رویتر
این بنا را با کیگوراتهای بسن النهرین مقاینه کرده اس
مخ صهو

 ،آت

و اعتقاد دارد که در مناسد های

مقده را که در معدد نگهداری می شهد بر روی این برج و در ف های باک

میافروتتنهد ).(Ruether, 1977, 56در بخ
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متری شهما شهرای این مناره ،ویرانهای اک ی
دارد که به تخ
بنهایی مربع

ن شهسن معرو
شه زه ا سه

سهاتتمان مربع شهز با سهنگترامدار ارار

ا سه  .نق شهه ف های داتلی آن عدارت اک ی
کهه در هر ع ههار طر

ندد بر فراک

آن طهاا اهه ههایی وجود دارد ممهرآفرین،

.)106-107 ،1393
 .3العه دتتر :اک اسهتوزامات ی
ا هس

کاي شهزوهمند سهلطنتی با استوزامات دفاعی برتوردار

که اک نظر سهوق الجس شهی عنان در ود کما ا هس

معماری به دشهواری یاف

که نظسر آن در سهرتا سهر تاریخ

میشود) .(Huff,1977, 32این العه در دره تنگاب فسروک آباد

و در فا الهله سهه کسلومتری اک کاي ارد شهسر در سهه ا شهزوب بنا شهده ا هس  .این دژ اک سهه
و
طر بهه و سههسلهه تنگهه اوهاطهه می شههد و م نهها ه
می رف  .کاي العه دتتر ی

آن بس

منطقه بارودار رفسع ا هس

اک نس کسلومتر مربع را دربر

که مندع م نهتق آب آن دو ولقه

عهاه بود .دیوار ال عهه بهه عنوان کمربنهد دفهاعی دژ ا الههلی ،دارای بهاروههای دفهاعی پس آمهده
و ارتفاعی ودود شه

ا سه

یا هف

متر دا شههته ا سه  .کنگرههای دفاعی العه در دو یا

عند ردیف مرتش و متدات و پلههایی به ضهخام
 .)98 ،1393در ی

سههوی تاالر ،ورودی باری

 50سهانتی متر دا شهته ا هس ممهرآفرین،
و دراک آن به پلزانی تت می شههود که به

ف های فواانی کاي راه مییابد ).(Huff,1977,32دومسن سهط کاي ،وسا مربع شهزلی
را دربر می سرد که پچ اک باال رفتن اک پلزان میتوان به آن ر سههسد .در سههه سههم
تاالرهای عهار وشه با طاقهای ضربی ارار رفتهاند و در طر

وسا

عهارم ،پلزانی به تراه

فواانی که روی آن بنای ا الهلی کاي وااع شهده ،منتهی می شهود مهرمان .)93 ،1374 ،بعد اک
وسا مسانی به بنای شهاهی میر سهس که در باالترین سهط این بلندا ارار دارد که عدارت اک
ی

ایوان بزرد با سهقف هاللی ا هس

وااع شده اس
 .4تخ

ش
که در پ ه

آن اتاق مربع شهزلی با نددی عظس

مسرفراک و فسروکمندی.)3-2 ،1373 ،

سهلسمان :در  42کسلومتری شهما شهرای شههر تزاب و در دره عمسقی مابسن بسجار

و مساندوآب در جنوب آذربایجان غربی وااع شهده ا هس
تخ

سهلسمان به دلس ارار دا شهتن در ی

ممهرآفرین .)110 ،1393 ،منطقه

ن
دره وا الهلخسز همواره اک شهرای کی ه

منا سهدی برای ا سهتقرار جماعات ان نهانی برتوردار بوده ا هس
77

موسطی

مهمان .)113 ،شهز آن به

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال پانزدهم .شماره پنجاه وشش /بهار1399

بس هی تمای دارد .مجموعه تخ

سهلسمان با و سهع

بوده که مهمترین بقایای آن عدارت ا هس

 124هزار متر مربع دارای آرار کیادی

اک :برج و باروی پسرامون شههر ،و صهار داتلی،
دارای دو و صهار تارجی بوده

آت شهزده شهن نهش ،معدد آناهستا ،کاي و ایوان ت نهرو نج
ا هس  .طو و صهار تارجی  1120متر میبا شهد که ت شهزس ی
 38برج دفهاعی نس مهه مهدور کهه بهه انهداکه هی

بس هی نامنظ را داده ا سه .

طد قهه بلنهدتر اک بهارو هها بودهانهد ،در پسرامون

و صههار با فا الههله متو سه  24متر اک یزدیگر ف ههای مووطه را دربر می سرند .سههطوح
تارجی وصهار با سهنگهای مزعدی ترامدار نماسهاکی شهده و الیه درونی آن اک سهنگهای
ال شهههای ا سه  .ارت فها و صههار وهدااه  13متر و

آن نزدهی

ضه خهاهم

بهه ع ههار متر

بودها هس .درواکه شهمالی در تمامی ابعاد کمی اک درواکههای جنوب بزردتر ا هس
آن داسقا به و سه آت شهزده هدای

و موور

می شهود .ارتفا برجهای درواکه با اوت نهاب تاج کنگره

آن  16-15متر بوده ا هس  .درواکه جنوب شهرای که در برههای م نهدود شهد ،سهال تر اک
درواکه شهمالی ا هس  .م نهسر ورودی درواکه  3/5متر با طاای بس هوی شهز ا هس  .در باالی
سهر درواکه هف

طاقنما در کنار ه ارار رفتهاند که اوه آنها دو پلهای ا هس ماو سهتن و

وناومان .) 73-54 ،1373،عالوه بر این در مودوده دات و صههار نخ نه  ،ی

و صههار

م نههتطس

شههز دیگر نسز ارار دا شههته ا سه  .و صههار دوم دو ف ههای مربع شههز را دربر

می رف

که دریاعه در مرکز مربع جنوبی و آت شههزده و کاي در مرکز مربع شههمالی ارار

رفته بودند .طو وصار این دو مربع  250و عرض آن  50متر بود که  60برج نسمه مدور
آن را اواطه میکرد مکارعی.)129 ،1384 ،
 .5مرو :در  30کسلومتری شهرق شههر ماری  -سهومسن شههر پرجمعس
هزتار ا هس

ترکمن نهتان – با 380

که در سهاو مرغاب که اک جدا غور در شهما اف ان نهتان سهرع شهمه می سرد،

وااع شههده و مجموعه و سههسعی اک ا سههتقرارهای با سههتانی در دلتای این رودتانه و نهرهای
فراوان آن به وجود آمده ا سه  .این سههرکمسن به دلس مواعس

ا سههتراتژی

تا الههی که

داش  ،پ ارتداطی ااوام مختلف آسسای مسانه و ااوام دات فالت ایران مونوب میشد و
عون مرک بسن ااوام مهاج آن سههوی آ سههسای مسانه با ااوام ایرانی بود اهمس

نظامی فوق

العاده ای دا هش  .مرو م شهتم بود بر العه داتلی یعنی اهندکی که در مزانی مرتفع جای
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دا هش

و به انداکه ی

شههر بود .ردا رد اهندک ،شههر داتلی ارار دا هش

و دارای عهار

درواکه بود و بسرون این شههر وومه پهناوری که تا کنار نهرهای بزرد کشهسده میشهد ،وااع
بود .این عهار درواکه مو سههوم بودند به درواکه شهههر که به راه سههرتچ منتهی می شههد.
درواکه سهنجان که به وومه بنی ماهان و نهر ا سهعدی میرف  .درواکه درم نهزان که اک آنجا
به ماوراءالنهر میرفتند و باالتره درواکه بالسن .این شهههر در هر ی

اک دورههای شهههری

تود شههز تا الههی دا شههته عنان که در دوره سههلوکسان به شههز هسپوداموه و در دوره
ا شهزانی و سها سهانی مدور بوده ا هس  .برتی تاریخ سهات
دوره کمانی متفاوت ن نهد

این دو شهز شههری را به دو

دادهاند ممهرآفرین .)123-120 ،1393 ،عنانزه عثمانو

مدور یا بس ههی ار العه را که در شههما

سور العه و بر روی بخ

شههر

و سههسعی اک آن ارار

رفته ،ادی ترین ناوسه شههری مرو و متعلق به دوره هخامن شهی میداند (Usmanova,
م .1992, 55اک ار العه و سورالعه در تمام دوره پارتسان و سها سهانسان ا سهتفاده شهد که تا
اوایه دوره ا سههالمی تهداوم یها هف

مهر مهان و پتر سههون .)35 ،1387 ،ار ال عهه بها اب عهاد

 500*400متر به شهز بس هی ا هس

آن به  20هزتار میر سهد .دورتادور آن را

ش
وصهاری با ت ه

که و سهع

تام که ه اکنون به الورت ی

دربر رفته ا سه  .در مرکز

پشته تاکی اس

با ارتفا  27-23متر

شهههر بناهایی به شههز تپه به ارتفا  15متر ارار دارند .با

شههز نههتگی اندکی که ضههلع شههمالی سورالعه یافته ،آن را تددی به ی

مربع با ابعاد

 1950*1950متر کرده ا هس  .در ضهلع شهمالی این شههر  380هزتاری ،ار العه هماون
کائدهای به نظر میر سههد ممهرآفرین .)123 ،1393 ،در هر ی
درواکه ارار دا شهته ا هس  .ی

اک دیوارهای سورالعه ی

سهزوی و سهسع بسن درواکههای غربی -شهرای با تو سهعه به

درواکه جنوبی دیده می شهود .م نهسر راههای ا الهلی ادیمی به درواکه ا الهلی میر سهند و شههر
را به عهار ا نهم

تق نهس میکنند .دیوارهای ار

و سورالعه دارای نق شهه منظ ا هس

و

عهار درواکه موجود در عهار دیوار جاندی آن اک طریق تسابانهایی که شههر را اک شهما به
جنوب و اک شههرق به غرب به ه مت صه کرده با ه ارتدا دارند .این تسابانها شهههر را
تقریدا به عهار انم

مناوی تقنس میکند .نخنتسن دیوار دفاعی شهر در سده سوم ق.م

سههاتته شههد و ار العه که دات این دیوار ارار رفته ،در این کمان تددی به ارد شهههر
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شهده و کاي فرمانداری در دات همسن ار العه سهاتته شهده ا هس

م سهسد سهجادی،1383 ،

.)145
ب .شهرهای مستطيل شكل (هيپودام)
 .1بسشاپور :مووطه باستانی بسشاپور در  25کسلومتری غرب کاکرون و در مقاب دهانه تنگ
عو ان در ا سهتان فاره وااع شهده ا هس  .جلگه کیدای بس شهاپور به عل
مواعس

دا شهتن آب فراوان،

سهوق الجس شهی و دفاعی منا سهش ،ارار دا شهتن بر سهر راههای مه تجاری و جنگی

و هوای معتد  ،وجود جنگ و مراتع و شههزار اههای فراوان موجش شههد تا شههاپور این
مو د انگسز را برای عنسن هدفی انتخاب کند ممهرآفرین126 ،1393 ،و .)128شههر عهار
درواکه دارد :درواکه بهرام ،درواکه هرمز ،درواکه مهر ،درواکه شهههر ردم تندای ا سه ،
نهر به دور ا صههده می ردد که با پ ها اک آن می ذرند ممقد سههی .)645 ،1361 ،این ی
شههر م شهخ صهه سها سهانی ،ی

ااامتگاه بهاری برای پاد شهاه و دربار و تانواده پاد شهاه بوده

اس  .شهر بسشاپور بسانی اک ادرت و جال پادشاه بوده اس
با وجود

).(Ghirshman,1974,28

نههترد ی شهههر که ابعاد آن  800*1500متر ا سه  ،کاوم در تور توجهی تا

کنون الههورت نگرفته ا سه
نس دایرهای آن اک سهنگ و مال

ممهریار .)12 ،1379 ،م صههال این دیوار سههتدر و برجهای
چ ا هس  .اطر و صهار شههر  9متر ا هس

پ شهتدند و توپر سهاتته شهده و فق اک ا نهم

باالی برجها به منظور وفاظ

که با برجهای
و دیدهبانی

اسهتفاده میشهده ا هس

مسهرفراک .)44 ،1366 ،شههر  155کسلومتر مربعی بسشهاپور دارای عهار

درواکه در عهار جه

ا الهلی بوده ا هس  .درواکه ا الهلی در ضهلع غربی شههر و در مقاب

رودتانه اراردا هش  .دو تسابان شهرای -غربی و شهمالی  -جنوبی ،شههر را به عهار بخ
تق نههس میکرد و در تقاطع دو تسابان ا الههلی ،دو سههتون یادبود مرتفع ن صههش شههده بود
ممهرآفرین .)131-130 ،1393 ،مهمترین بنای بس شهاپور در وا وا ضهر معدد آن ا هس  .این
بنا به الورت مزعدی اس

که ارتفا آن  14و هر ی

اک اضال آن نسز  14متر طو دارند.

بنا اک سهنگهای االدی با ابعاد مختلف بدون مال و به الهورت دوجداره و ضهخام
ن
سهانتی متر که با ب ه

های آهنی به ه اف

230

شهدهاند ،سهاتته شهده ا هس  .فا الهله مسان

دیوارها تا ارتفا پنج متری با تا نرم و ال شهه سهنگ پر شهده و اک این ارتفا به بعد را با
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ال شهه سهنگ و مال
ی

چ پر کرده اند.راه ورود به معدد در شهرق آن ارار دارد که اک طریق

راهرو  24پلهای که تسز هر پله  35سهانتی متر و پاتور آن  40سهانتی متر ا هس  ،وارد

آن می شهدند .پو هش

پلهها و سهقف آهنگ آن اک سهنگهای وجاری شهده بدون مال و

متنا سهش با تود بنا سهاتته شهده ا هس  .سهنگهای یزپارعه که به الهورت عهارعوب در
این بنا به کار رفته ،دارای  4متر بلندا و  60سهانتی متر پهنا به سهد
ا هس

جمشسد

معماری تخ

اک

و اک الهفوات سهربی به الهورت مال ع نهدی در کیر پایههای عمودی هر ی

ستونها استفاده کردهاند .دور معدد را عها داالن فرا رفته اس  .طاق این داالنها نسز آهنگ
ا هس

و م صهال دیوار ،سهقف و کف آن را سهنگهای ترا شهدار ت شهزس میدهد .هر ی

داالن هها  22متر طو و 183
کمسنهای اطرا

سههانتی متر عرض دارنهد .معدهد در عمق  6متری اک

سهاتته شهده ا هس

م سهرفراک 62 ،1366 ،و  .)64در هری

ورودی تهاالر ،ت عهداد ع ههار طهاا اهه  4*4و در هر هی
 16*3کهاي را تزئسن میکرد .پسرامون هر هی

اک 16

اک
سههط

اک عهار ضهلع

ضههلع دیگر آن

سههه طهاا اهه

اک این  64طهاا اهه را بها چبری ههای کیدهایی

رنگ آمسزی کرده بودند .مواندندرد .)55 ،1348 ،عهار سهوی کاي پذیرایی را داالنهایی به
پهنای بس
رفته ا هس

اک دو متر و طو عه و شه

باال و آمدو شههد فرا

متر به منظور ایجاد امنس

ممهرآفرین .)133 ،1393 ،در جدهه شهرای تاالر بزرد کاي ،ایوان موکائس

در جد ههه غربی آن و سها موکائ هس

ارار دارد .ایوان موکائ هس

 14/60متر در شهرق تاالر بزرد ارار رفته ا هس

و

بهه عرض  14متر و طو

م ری شهمن.)17 ،1378 ،وسا ه به شهز
ممهرآفرین،1393 ،

م نههتطس ا سه  ،دارای  34/40متر طو و  19/75متر عرض ا سه

 .)134مزائس های رنگی شهام نق شهمایههای ان نهانی ،هند سهی ،ساهی و وسوانی ا هس .
نقوم ان نهانی بس شهتر کنهای درباری ،نواکند ان ،راا الههها و کنان
کنان و مردان دیگری را نشان میداده اس

به د هس

و ت صهاویر

مواندندرد.)55 ،1379 ،

 .2ندی شهاپور مجندی شهاپور) :در  15کسلومتری دکفو به شهو شهتر در مو رو سهتای
شهاهآباد و در مجاورت رودتانه سهساه من صهور شههر ارار رفته ا هس  .وند یا جند به معنی
ل شههزر -

سهپهاه در ا سه این

شهههر ،معنهای آن را بهه ک مهو ن ظهامی

شههاپور بهد کرده

ا هس ممهرآفرین 137 ،1393 ،و  .)139شههر دارای نق شهه شهطرنجی شهز و تعداد ه شه
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ادامه داشتهاند .امروکه ،سنگرها و استوزاماتی

تسابان بوده که به طور عمودی در هر جه

نس مهه مهدور و ب قهایهای دیوار ههایی بهه طو ع ههار کسلومتر و عرض دو کسلومتر اهابه ر یه
ا هس  .طرح مربع م نهتطسلی که به و سهسله دو تسابان ا الهلی شههر را به عهار بخ
کرده و عنهدین تسهابهان بهه مواکات آن هها بها ترتسهش ک وبس
میشهود .اک جمله موارد ااب اهمس
سهسفونی اک ی
دورد سه

معمولی ک شهسهده

تق نهس
شههده ،دیهده

ویرانههای شههر ،پلی در وشهه شهمالی آن ا هس

تون کیرکمسنی با م صهال

که بر

سهاتتمانی ارار دارد و آب اک مندع و سهرمن شهث

رودتانه کارون اک طریق رود سههساهمن صههور به و سههسله این تون کیرکمسنی به

مودوده شههر هدای
باروی آن را

میشهده ا هس

و تش

مهو  .)50 ،1374 ،مصهال عمده سهاتتمانهای شههر و

تشزس میداده اس

ممهرآفرین.)140 ،1393 ،

 .3ایوان کرته :در  20کسلومتری شهما غرب شهوم و در جانش را هس
شههر م نهتطس شهز ایران توره شهاپور که برتی این نام را به شهوم ن نهد

رودتانه کرته،
دادهاند ،وااع

شهده ا هس  .سهاکنان منطقه به این مو کوت کرته می ویند و اک نظر اات صهادی و تجاری
نسز اهمس

فراوانی دا شهته ا هس  .وجود کمسنهای و سهسع ک شهاورکی همراه با الهنایع پس شهرفته،

ایران توره شههاپور را رروتمند و تددی به کانون توجه پاد شههاهان سهها سههانی کرده بود
ممهرآفرین 142 ،1393 ،و )143نق شهه م نهتطس

شهز و و سهسع این شههر با ابعاد ی

در

عهار کسلومتر ،آن را شدسه شهر ندی شاپور ساتته بود .پسرامون شهر را باروی منتوزمی
ش
اک ت ه
بخ

دربر می رف

و عالوه بر آن ،دات شههر نسز به و سهسله دو دیوار عر ضهی به سهه
شهمالی شههر تقریدا ن صهف م نهاو

تقریدا م نهاوی تق نهس شهده بود .بخ

شههر را

ا شه ا کرده ا سه  .نظ و ترتسش ترابه ها امزان میدهد ،نق شههه شههطرنجی اائ الزاویه
تسابانها را عنان ت صهور کرد که ی
ی

موور فرعی با موور طولی در و سه بخ شهی اک شههر

عهارراه ا الههلی را به وجود میآوردند .مناک  ،مو کار و تجارت در نسمه شههمالی و

کايها و موالت ا شهرا

در جنوب شههر ارار دا هش  .شههر دارای عهار درواکه در عهار

ا الهلی بوده ا هس

جنوبی شههر مو اتت صها الهی شهاه

جه

بوده ا هس  .این بخ

مهو  .)183 ،1365 ،بخ

اک شههر شهام باغهای ب نهسار و سهسعی بود که یزی اک آنها در طو

دیوار جنوبی شههر ارار دا هش  .یزی اک بناهای مهمی که در دات شههر و در بخ
82
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ارار دا هش  ،کاي اتت صها الهی شهاه بود .این کاي با آجر و سهاروج سهاتته شهده و مرکش اک
ی

که نددی آن را پوشانده اس  .این بنا اک پوش

تاالر عهار وم اس

طاق و تویزه

سهاتته شهده ا هس  .عرض پی دیوار باای مانده در ضهلع شهرای کاي  2/35متر و طو دیوار
شهز نهته باای مانده  11متر و پی جرک شهمالی بنا اک سهم

غرب دو متر و عرض ضهلع

دیوار باای مانده در سم

شما بنا  5/35متر اس

متنروکاده.)178 ،1377 ،

 .4سههسرا  :بندر سههسرا

بر روی جلگهای باری

و ک عرض در وا شههسه شههمالی تلسج

فاره و در فا الههله  240کسلومتری جنوب شههرق بو شهههر ارار دارد .بس شههتر ج رافسانگاران
ا سهالمی اک این شههر یاد کرده و اک رروت ،تجارت و دریانوردی سهاکنان آن فراوان سهخن
فتهاند ممهرآفرین .)146 ،1393 ،شههر سهسرا
عنان که سهه دوره شههر سهاکی در سهسرا

دارای دورههای متعدد شههر سهاکی ا سه .

بدین ترتسش ااب طدقهبندی ا هس  :بقایای شههر

سها سهانی ،بقایای شههری ارن دوم هجری و نو سهاکی شههر در ارن عهارم هجری مرا سهتی
دوس  .)174 ،1384 ،این شهر ساولی به مواکات ساو و به الورت ی
عهار کسلومتر و عرض  700متر بسن دریا و کوه ارار دارد .بندر سههسرا
تود دارای دیوار سهاولی بوده ا هس

اس  .ی

ساو به عرض  4متر مراکز االلی شهر یعنی

باکار ،م نههجد بناهای وزومتی ،اندار کاالها را به مت صه می سههات
منزونی شهر را کوعههای باری

 .)69-70 ،1386در بنای تانههای سسرا
بسرون اک سهنگهای ترامدار و مال
ش
دیوارهای سهاتتمانها ،پ ه

به عرض  1/5متر دربر داش

مشفقی،

سهاروج ترتسش یافته ا هس  .در فوا اله  3-2/5متری

بندهایی برای توم و نگهداری ا شهزوبهای متعدد ایجاد شهده
سههنگی و برتی اک تهانهه هها دارای تزئسنهات

ادری کی دهایی بودنهد ممهرآفرین .)148 ،1393 ،این ب نهدر در هی
داشهته و در ی

و باالتره به درواکه

اک سنگ و چ استفاده شده و شالوده دیوارهای

بود .وسهاط هها و مهدتل هها دارای کف ای یها
طر

کند ،اما شههر ،دیوار

که شههر را نگهدانی میکردند .شههر دارای درواکههایی بوده

تسابان شرای – غربی در جه

میرسسد .بخ

در دوران آبادانی

که برای ا سهتوزام آن اک پ شهتدندهای مثلثی شهز اک

سهنگ و سهاروج ا سهتفاده کرده بودند تا در برابر امواج دریا مقاوم
دفاعی دیگری ه دا شهته ا هس

باریزه با طو

دریا و ساو و در این مسان باف
83
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به پسو سهته م نهزونی ،تجاری ،فرهنگی ،کار اهی و راهای کاروان رو که به درواکه شههر
متصه می شهدند و راهای دیگری که سهسرا
ا هس  .در بخ
بخ

را به روستا و شهرهای اطرا

متص میکرده

سهاولی آراری اک ادس سهفا پزی ،مر و م نهجد جامع ارار دا هش  .در

کوه نهتانی نسز آراری اک جمله وردتمه ،ا سهتودانهای متعدد ،م نهجد امام و نهن و

تونه وری دیده میشود مکارعی.)151 ،1384 ،
 .5نس شهابور :دومسن شههر ترا سهان ر ضهوی در  120کسلومتری جنوب باتتری م شههد و در
منهسر راه مشهد – سدزوار ارار دارد .این شهر با فراک و فرودهای کیادی که داشته ،هساگاه
تهالی اک ا سههتقرار نگردیهد و هربهار بر روی ترابهههها یها در مجهاورت آن شهههری نو

سههر

ن
برک شهسد .مه ترین عام پسو سهتگی ا سهتقرار در نس شهابور را باید در شهرای کی ه

موسطی

منا سهش و پایدار آن ج نهتجو کرد .نس شهابور در دوره سها سهانی اک عند نظر اهمس

دا هش :

نخن

اینزه در سرودات شما شرق ایران و مرکزی برای تجمع نسروهای ایرانی بود که

در مقاب هجوم ااوام آسسای مسانه و فراسوی آن باینتند و اک مرکها نگهداری کنند .اهمس
مذهدی این شهههر به وا سههطه نزدیزی به آت شههزده آذربرکین مهر ،آن را در ردیف کاریان و
نج

شهما شهرق ایران و اک نظر الهنع

ارار داده بود .اک نظر تجاری ،سهسرا

هماون

ایوان کرته و اک نظر پز شهزی همانند ندی شهاپور بود ممهرآفرین .)155-153 ،1393 ،با
توجه به نوشهته های برتی مورتان می توان شهر را در آن کمان دارای تندق ،برج و بارو،
اهندک ،وومه ،مزانهای مقده مورد پر سههت

مردم هماون کلس نهها ،معدد و آت شههزده و

باکارهایی بزرد که اک هر الهنفی سهراهایی در آن دا شهته ،ت صهور کرد مطاهری.)53 ،1384 ،
ادی ترین بخ

شهههر نس شههابور شههام کهندژ و شهههر سههتان ا سه

که در شههما

شههرای

ویرانههای موجود ارار دارد و به اوتما کیاد همان ابر شههر دوره سها سهانی و اوای ا سهالم
ا هس

مریا ضهی ک شهه .)24 ،1371 ،شهزال مربع م نهتطس ا هس

و دو تسابان اک م رب به

مشرق و اک شما به جنوب که تقریدا در وس شهر این دو ت یزدیگر را تقاطع کردهاند
و نقطه تقاطع ،عهار سوق شهر اس  .اکثر دکاکسن در این تسابانها اس

و این عهار باکار،

منتهی به عهار درواکه می شهود .دور شههر سهه هزار و سهسصهد ذر ا هس  .دیوار العه  58برج
دا شهته که اغلش تراب ا هس  .ترابه شههر ادی نس شهابور در طر
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ا سه  .دور شهههر ادی

و

سههه هزار ذر بوده .در آن مووطه جز اتال و تپههای کوع

بزرد و کوکه و آجر شههز نههته که آرار عمارات و آبادانی ادی ا سه  ،عسز دیگری باای
نمانده اس

موزس .)915-914 ،1366 ،

ج .شهرهای نامنظم
 .1ا سههتخر :در  7کسلومتری تخ

جم شههسد و بعد اک نق

رجش در سههم

جاده

را سه

شهسراک – ا الهفهان ارار دارد .بر ا سهاه متون تاریخی و شهواهد با سهتان شهناتتی اک ادم
دیرینهای برتوردار ا هس

م سهامی.)193 ،1388 ،مقد سهی درباره این شههر مینوی نهد ،ا صهده

ای با سهتانی ا هس  .دو دره با دو کوه دارد ،جامع آن مانند جامعهای شهام در باکار ا هس
سهتونهای رد دارد که سهر سهتون

همانند سهر او ا هس

و ویند آت شهزده بوده ا سه .

ن
بارارها اک سهه سهو آن را فرا رفتهاند .در مسان شههر درهمانندی ه ه
ا سه

و در سههم

و

که نهر در آن روان

درواکه ترا سههان پلی شههگف انگسز بر آن و باغی کیدا کنار آن ا سه .

سهاتتمانها لسن ا هس  .جویها به نهر دارند و ووض آبها در شههر م.)648-649 ،1361در
مرکز شههر ا سهتخر و تا ودودی متمای به ضهلع جنوبی شههر ،باای ماندههای سهنگی ی

بنا

برجای مانده ا هس  .برتی اک سهنگهای بهکار رفته در بنا و سهتونهای اا شهقیترام که هنوک
یزی اک آنها تا نسمه پابرجا مانده ،ن شهاندهنده ا سهتفاده اک م صهال دورههای مختلف تاریخی
در این بنا اس

مجامه بزرد .)97 ،1389 ،این شهر دارای وصار و برج و باروهای استوار

و موزمی بوده ا سه

که اک طریق عند درواکه وارد آن می شههدند .دورتادور و صههار را

تندای عمسق و پر آب دربر می رف  .آرار این تندق در جنوب شههرای شهههر به ع شه
می تورد .م صهال

ش
سهاتتمانی ا سهتخر شهام ت ه

بناها اک سههنگهای وجس و ترامدار تخ

و

و چ و سهنگ بود که در برتی

جم شههسد که در مجاورت آنجا ارار دا شه ،

استفاده کردهاند ممهرآفرین.)163 ،1393 ،
 .2تسنفون :در  35کسلومتری جنوب شرق ب داد و در کناره رود دجله سه پایتخ

باستانی

ایران وااع شههده ا سه  .این ناوسه یزی اک مهمترین مناطق جهان مو نههوب می شههود که
شهرها و پایتخ های فراوانی در آن شز

رفته اس  .تسنفون نام بزر ترین شهر اک عند
85

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال پانزدهم .شماره پنجاه وشش /بهار1399

شههری م سهلوکسه ،تس نهفون،

آبادی بود که مجمو آنها را معموال شههرها میتواندند .هف

والم آباد ،وه ارد شههسر ،درکنسدان ،رومسه و ا سههپاندر) که مدائن را ت شههزس میدادند ،در دو
سهوی دجله و در نزدیزی یزدیگر ارار دا شهتند .الدته این هف

شههر به طور همزمان دایر و

آباد ندود و بر روی ترابههای برتی شهههرهای جدید شههز

رفته بودند .ادی ترین این

شهههرها عدارتند اک :سههلوکسه ،وه ارد شههسر ،درکنسدان ،والم آباد که در جانش را سه

رود

دجله ،و تسنفون ،اسپاندر و رومسه که در جانش عو ارار داشتند ممهرآفرین-165 ،1393 ،
 .)166کاي و ایوان ک نههری م شهههورترین بنای تس نههفون ا سه  .این کاي در کمسنی به ابعاد
کوعزی اک تاق و دیوار پس شهسن آن که روبه شهرق

 300*400متر ارار دا هش  .به جز بخ

ارار دارد ،عسز دیگری بهاای ن مهانهده ا سه  .د ههانهه تهاق  25/65متر ،طو آن  50و ارت فها
داتلی تاق و کف ا الهلی  30متر ا هس  .دیوارهای باربر تاق ،درپاکار  7/20متر ،در ا نهم
کیر تاق عهار متر و ضهخام

تاق آهنگ ایوان با عهار ضهربی ودود  1/30متر بوده ا سه

مبزنوا  .)203 ،1379 ،کاي ک نهری م نهتطس شهز و ابعاد آن  150*120متر ا هس  .درون
کاي به سهه بخ

ااب تق نهس ا هس  .بخ

پ نهسن آن طولی شهز و بخ

پس شهسن ،و بخ

مسانی به شهز عر ضهی ا هس  .در دو سهوی ایوان ،دو دهلسز  Lمانند با پهنای پنج متر ارار
دارد .دو اتهاق بزرد طولی
بخ
ا سه

مسهانی کهاي

شه زه بهه مواکات دهلسز هها بها اب عهاد  40*17/5متر ارار دارنهد.

شههامه دو اتهاق بها اب عهاد  17*17متر در هرهی

که به اوتما کیاد دارای ندد بوده ا سه

اک دو انت ههای این بخ

ممهرآفرین .)175 ،1393 ،دات تاالر با

چبری و نقاشی تزئسن شده بود ).(Upton, 1932, 192
 .3ا صهر شهسرین :ب نهساری اک مورتان و ج رافسانوی نهان ایرانی و عرب سهدههای نخ نه
هجری امری و پچ اک آن در مورد

شههسرین و آرهار آن مطهالدی نگ شهتههانهد کهه اک بسن آن هها

مستوان به یعقوبی ،اومدبن عداه ،ابن ر هسهته ،ابودلف ،ابن ووا  ،ازوینی ،یااوت وموی
و ال شهقندی ا شهاره کرد .این شههراولسن شههر ایرانی در م نهسر جاده ب داد  -تهران به شهمار
میرود که به عل

دارا بودن آرار با سهتانی اهمس

ا صهر شهسرین آن را اک شهز ی

ویژهای دارد .پراکند ی بناهای مجموعه

شههر تارج کرده ا هس

و بر این ا سهاه برتی آن را ی

اصر سلطنتی یا نظامی – اداری پنداشتهاند ممهرآفرین .)179-178 ،1393 ،این شهر دارای
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سهاتتمانهای بلند و عظس بود .عنان که دید ان نهان اک تعسسن ارتفا آن عاجز و فزر اک پی
بردن به آن سهردر

میماند .این بناها شهام ایوانهای به پسو سهته و تلوتگاهها ،اندارها،

کايها با سقف ضربی ،ردشگاهها ،مهتابیها ،مسدانها ،شزار اهها ،اتاقها و کايهایی بود
که بر فراک تپه بنا شههده و مدتی وا

می سرف

مابودلف .)58 ،1354 ،این بنها بر روی
پلزانهایی دو طرفه شدسه تخ

تردمند به کسفس

تا شههخ

الههف وههای م صههنوعی بهه ارت فها ه شه

مووطه مو صهور در

شهاهی ارار دارد که در موور شهرای – غربی که به و سهسله ی

آب به طو  550متر م شههخ
نزدی

متر بها

جمشسد و کنگاور با نظ و ارینه داسقی ساتته شده اس .

این عمارت اک سهاتتمانی به طو  372متر و عرض  190متر در ی
دات پار

آن پی بدرد

کانا باری

می ردد ،وااع شههده و فا الههله آن اک درواکه شههرای پار

به  354متر ا هس  .سهاتتمان ا الهلی کاي با نق شههای متقارن م شهر

بر ایوانی به طو

 284متر و عرض  98متر و ارت فها  8متر میبها شههد .این ایوان دارای طهاان مها ههایی در
دیوارهای جاندی و پلزانی دو طرفه در موور ا الههلی و دو سههری پلزان متقارن در طرفسن
موور شهمالی – جنوبی ا هس  .در جلوی سهاتتمان ا الهلی ،ایوانی ارار دارد که ی
سهتون در دو سهوی آن ارار دا شهته ا هس  .ایوان مذکور به ی

سهری

تاالر عهار وم با سهقف

نددی راه دا هش  .با عدور اک این اتاق به مووطه مربع شهز بزر ی با ا ضهال  27متر وارد
می شههوی که در هر سههم

راهرو سههتوندار ارار رفته ا سه  .دیوارهای ن نههدتا

آن ی

ش
ضهعسف جاندی این ف ها که اک ت ه
سر باک بوده اس

تام سهاتته شهده ،نشهان دهنده آن ا هس

که این بخ

متقوی نژاد دیلمی.)154-152 ،1366 ،

 .4رامشهرستان :این شهر یزی دیگر اک بناهای دوره ساسانی اس
و رو شهنی اک آن در د هس

ن  .تس
نس ه

با نادعلی فاالهله دارد و در سهم

معتقد ا هس

که هنوک اطالعات داسق

رام شههر سهتان در م نهسر م نهتقس  12مس

جنوب غربی آن وااع شهده ا هس  .وی مو رامشهرستان

را تپه فعلی شههر سهتان میداند م .)1362،29م ماهون ترابههای رامرود و دلتای تراون را
مو رامشههرستان میداند م .)381 ،1378در سم
بزرد این رودتانه به سههم
جه

راس

رودتانه سسنتان و در کنار پسچ

که  ،تپه ن نههدتا بزرد و طولی شههزلی دیده می شههود که

آن شهمالی -جنوبی ا هس  .تپه جنوبی اک و سهع
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آرار برج و باروهای ضخسمی که این

به الورت آوار درآمده ،سرتاسر لده تپه را فرا رفته

ا سه  .در سههط ناهموار تپه نسز این آرار به توبی نمایان ا سه  .این تپه که دارای تا
به تپه شههر سهتان معرو

ر سهی و کردرنگ ا هس

میبا شهد .فا الهله تپه تا کاب  25کسلومترو

در منسر جاده که -مسرکاتون ارار دارد .دراکای تپه  1350متر ،ارتفا  20متر و مناو
آن ودود  486هزار متر مربع ا هس  .بر ا سهاه روایات ،مولی بر روی این تپه شههری ارار
داشته که آن را رام ساتته اس

ممهرآفرین 184 ،1393 ،و .)185

جمعبندی و نتیجهگیری

در ابتدا شههرهای پارسهی بر اسهاه باورهای عقسدتی بهالهورت ی
مربع سهاتته می شهدند ،اما به مرور باف

و ا شهزا

سهات

هندسهه مقده به شز

شههرها در دورههای مختلف

ت سسر و تو سهعه پسدا کرد .با ظهور شهاهن شهاهی سها سهانی ،شههر سهاکی علسرغ الگوپذیری اک
دورههای ذ شهته ،شهز جدیدو توو فزایندهای پسدا کرد و سهات
توانمندی ،رروت و اهدا

شههخ

شههر و تو سهعه آن به

شههاه ب نههتگی دا شه  .در این دوره عوام مثرر در

شهزوفایی کند ی شههریده سهاتتار سهسا سهی متمرکز مربو می شهد.اغلش شهاهان سها سهانی نام
تود را بر روی شهههرهای جدیداالوداث ارار میدادند .این شهههرها دارای تث سههس نههاتی
هماون ار  ،مراکز علمی و دینی ،مراکز اات صههادی و تجاری ،برج و بارو و غسره بود .در
دوره ساسانسان به عل
شهههرها ن نههد

ادرت نظامی شاهان،شهرنشسنی تزام و نترم مییابد و فاالله

به یزدیگر کمتر می شههوند .ب نههساری اک طرحها اجرا و به تو سههعه تطو

موا الهالتی ،ایجاد بنادر و بناها ،نهترم امنس
شههرها اک سهه بخ

و نظام باکار میانجامد .در این دوره کالدد

کهندژ ،شهار مسانی و شهار بسرونی تشهزس میشهود که به اشهزا مختلف

م نهتطسلی ،دایره ای ،شهطرنجی ،نامنظ و اه به الهورت ا شهزا جانوران و ا شهساء سهاتته
می شهوند .اغلش این شههرها دارای عهار درواکه در عهار جه

ج رافسایی بودندکه ری شهه

در اعتقادات و باورهای مذهدی آنان دا هش  .ا رعه شههرها کارکردهای ونا ونی دا شهتند،
اما کارکردهای سهسا سهی و دیوانی و امنستی آنان تثرسر مهمی بر رونق و نهترم منا سهدات
اجتماعی واات صههادی دا شه  .در این شهههرها ابعاد مادی و معنوی باه آمسخته بودند و
کند ی شهههرن شههسنان با رای شههات مذهدی پسوند دا شه  .با اینکه مراکز مختلف مذهدی،
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فرهنگی ،اات صهادی و اجتماعی اررات ااب توجهی در سهاتتار کند ی شههری دا شهتند ،اما
تثرسر مراکز دیوانی و نظامی در وسات شهههری بس شههتر بود.هر بخ
م شهخ صهی را در تود جای میداد .ی

بخ

اک شهههرطدقهاجتماعی

اک شههر مو ا سهتقرار و مقر ا الهلی شهاه و

اطرافسان و فعالس های مرتد با وی بود .با ر شهد شههر سهاکی منا سهدات اجتماعی نهترم
یاف

و نوعی تق نههس کار مسان افراد و وتی شهههرها بهوجود آمد .همسن امر سههدش رونق

اات صهادی شهد و شههر به عنوان مهمترین مندع درآمد دربار درآمد .با افزای

ادرت نظامی

شهاهان ،تو سهعه شههر و شههر سهاکی همزمان با تق نهس کار اجتماعی در جامعه شهدت یاف .
شههر مو ا سهتقرار نسروهای مولد شهد .اک فروم کاالها و به تدع آن دریاف

مرکی درآمد

سهر شهاری ن صهسش دربار می شهدکه این امر موجش اوسای شههرهای کهن شهد .ا رعه روند
اوداث شهههرها تو سه پاد شههاهان سهها سههانی ،همواره اک روند راب

و یزنواتتی پسروی

نمیکرده و فرایند شههر سهاکی ،واب نهته به نفوذ و ادرت پاد شهاهان بوده ،اما میتوان اذعان
دا هش

که سها سهانسان با تدبسر و برنامهریزی آ اهانه در ووکه شههر سهاکی و تو سهعه شههری،

تجربسات ارک شهمندی را اک تود بر جای ذا شهتند .ر شهد جمعس
طرفی ا سهتفاده اک ا سهسران جنگی در سهات
و شهاهان سها سهانی با سهسا هس
ور

و نساک به کنتر آنها و اک

بناها ،منجر به ر شهد و تلفسق هنر شههر سهاکی شهد

تمرکز نسروهای مولد در شههرها ،تق نهس کار منجر به ر شهد

و م شهاغ و تخ صه صهی شهدن آنها ،افزای

کار اهای تولسدی ،ایجاد بنادر و نظام

باکار ،ر شههد تجارت و رواب بسن المل  ،تو سههعه وم و نق و ارتداطات ،کیر سههات
شهری،کشاورکی و النع  ،تثرسر شگرفی بر هنر شهرساکی و رشد فرهنگ و تمدن ایرانی
ذاردند.
منابع و مآخذ
کتاب ها

 .1ابن وواه  ،مومهد بن علی،1345 ،

الههوره االرض ،ترجمهه جعفر

شهعهار ،تهران :بنسهاد

فرهنگ ایران.
 .2ابودلف ،م نههعربن مهله ،1354 ،
مسنورسزی ،ترجمه ابوالف

سههفرنامه ابودلف ،با تعلسقات و توقسقات والدیمسر

طداطدایی ،تهران :کوار.
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 .3اتوکروک ،1383 ،منها سهدهات فرهنگی مسهان پهاره و روم :تهاریخ ایران اک سههلوکسهان تها
فروپاشی دول

ساسانسان ،ترجمه ونن انوشه ،عاپ عهارم ،جلد سوم ،تهران :امسرکدسر.

 .4ا الهطخری ،ابوا سهوق ابراهس  ،1340 ،م نهال

و ممال  ،به اهتمام ایرج اف شهار ،تهران:

علمی و فرهنگی.
 .5امانپور ،سههعسد و دیگران ،1394 ،برر سههی عوام مورربر شهههرن شههسنی وتو سههعه شهههری
دردوره سها سهانی ،اولسن کنفرانچ بسن المللی مهند سهی عمران ،معماری و تو سهعه اات صهادی
شهری ،دانشگاه آکاد اسالمی شسراک ،بخ

علمی و پژوهشی فاره.

 .6او سهتن ،هنسنگ فون وناومان ،هانچ رودلف ،1373 ،تخ

سهلسمان ،ترجمه فرامرک نجد

سمسعی ،تهران :ساکمان مسراث فرهنگی.
 .7بارتولد ،وا سهسلی ،1358 ،تذکره ج رافسای تاریخی ایران ،ترجمه ومزه سهردادور ،تهران:
توه.
 .8بزنوا  ،روالن ،1379 ،فنآوری تهاق در تهاور کهن ،ج لهد او و دوم ،ترج مهه

سه سهد

مونن ودسدی ،تهران :ساکمان مسراث فرهنگی.
 .9بو سهایلی ،ماریو ،شهراتو ،امدرتو ،1383 ،تاریخ هنر ایران  ،2ترجمه یعقوب آژند ،تهران:
مولی.
 .10پسگولو سهزهایا ،نسنها ویزتورینها 1372 ،و ،1377
ساسانسان ،ترجمه عنای

شهههرهای ایران در روک ار پارتسهان و

اهلل رضا ،عاپ دوم و سوم ،تهران :علمی و فرهنگی.

 .11ت شهزری ،عداه ،1355 ،ایران به روای

عسن با سهتان ،تهران :مث سه نهه رواب بسن المل

وکارت امورتارجه.
 .12تقوی نژاد دیلمی ،مومدر ضها ،1366 1363 ،معماری ،شههر سهاکی و شههرن شهسنی ایران
در ذر کمان ،عاپ دوم و عاپ عهارم ،تهران :فرهنگنرا ویناولی.
 .13تو سهلی ،مومود ،1360 ،سهات

شههر و معماری در االس

عهارم ،تهران :رشسدیه.
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 .14جامه بزرد ،عداه ،1389 ،ج رافسای تاریخی شهههرهای سهها سههانی بر بنساد با سههتان
شهنا سهی ،پایان نامه کار شهنا سهی ار شهد در ر شهته با سهتان شهنا سهی ،کاهدان :دان شهگاه سهس نهتان و
بلوعنتان.
 .15ودسدی ،مو نههن ،1393 ،اک شههار تا شهههر :تولسلی تاریخی اک مفهوم هشههر و سههسمای
کالددی آن تفزر و تثرر ،تهران :دانشگاه تهران.
 .16وزس  ،مومهدتقیتان ،1366 ،نج دان  :ج رافسهای تاریخی

شهههرهای ایران ،تهران:

کرین.
 .17تنروکاده ،علسرضا ،1377 ،شهرساکی دوره ساسانی ،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
باستان شناسی ،تهران :دانشگاه تربس

مدره.

 .18تلسق ،عداسعلی ،مفروی ،ونسن ،1376 ،مالزس

وطرح شهری ،تهران :مرس .

 .19دوکوالنژ ،فوست  ،1309 ،تمدن ادی  ،ترجمه نصراهلل فلنفی ،تهران.
 .20راسهتی دو هس  ،مصهطفی ،1384 ،معماری الهدر اسهالم سهسرا  :مجموعه مقاالت کنگره
بسن المللی سهسرا  ،به اهتمام عددالزری م شهایخی و غالمو نهسن نظامی ،جلد دوم ،بو شههر:
نشر بوشهر.
 .21رجدی ،پرویز ،1383 ،هزاره های مشده ،جلد عهارم ،تهران :توه.
 .22ر ضههایی راد ،مومد ،1378 ،بنساد فل نههفی و ا سههاطسری شهههر ایرانی :مجموعه مقاالت
تاریخ معماری و شههرسهاکی ،به کوشهشهداار آی

اهلل کاده شهسراکی ،جلد او  ،تهران :سهاکمان

مسراث فرهنگی.
 .23ر ضهوانی ،علی ا اله ر ،1386 ،رواب متقاب شههر و رو سهتا باتثکسد برایران ،عاپ هفت ،
تهران :دانشگاه پسام نور.
 .24کارعی ،مومدابراهس  ،1384 ،آشنایی با معماری جهان ،عاپ پنج  ،همدان :فنآوران.
 .25سامی ،علی ،1388 ،تمدن ساسانی ،جلد او  ،تهران :سم .
 .26سهرفراک ،علی اکدر ،1366 ،بس شهاپور :شههرهای ایران ،به کو هش
جلد دوم ،تهران :جهاد دانشگاهی.
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 .27سهرفراک ،علی اکدر فسروکمندی ،بهمن ،1373 ،مجموعه دروه با سهتان شهنا سهی و هنر
ایران در دوران تاریخی ماد ،هخامن شهی ،ا شهزانی و سها سهانی ،تدوین و نهسن مو نهنی و
مومد جعفر سرواندی ،تهران :اقنوه.
 .28سهلطانزاده ،ونهسن ،1362 ،روند شهز سری شههر و مراکز مذهدی در ایران ،تهران :نشر
آ اه.
 ،1367 1365 ،_______________ .29مقدمه ای بر تاریخ شهههر و شهههرن شههسنی در ایران،
تهران :آبی امسرکدسر.
 .30سهسد سهجادی ،سهسد من صهور ،1383 ،مرو :باک سهاکی ج رافسای تاریخی ی

شههر بر پایه

نوشتههای تاریخی و شواهد باستان شناسی ،تهران :ساکمان مسراث فرهنگی.
 .31شهفقی ،سهسروه ،1386 ،به باککنده سهاکی سهسرا

بسندی شهس  :مجموعه مقاالت کنگره

بسن المللی سهسرا  ،جلد دوم ،به اهتمام عددالزری م شهایخی و غالمو نهسن نظامی ،بو شههر:
انتشارات بوشهر.
 .32طاهری ،علی ،1384 ،درآمدی بر ج رافسا و تاریخ نس شههابور ،نس شههابور :سههاکمان مسراث
فرهنگی و ردشگری.
 .33فرای ،ریاارد ،1381 ،سهامانسان:تاریخایراناکفروپا شهسدولت نها سهانستاکمانورود سهلجواسان،
مترج ونن انوشه ،عاپ عهارم ،جلد عهارم ،تهران :امسرکدسر.
 .34فرید ،یداهلل ،1371 ،ج رافساوشهرساکی ،تدریز :دانشگاه تدریز.
 .35فریور الههدری ،بهرام ،1380 ،باف

و سههاتتارف ههایی شهههرهای سههنتی ایران ،مقاالت

دومسن کنگره درتاریخ معماری و شهری ب -کرمان ،تهران :ساکمان مسراث فرهنگی.
 .36فنایی ،ونن ،1367 ،فارسنامه ،به کوش

منصور رستگاری فنایی ،تهران :امسرکدسر.

 .37فالمزی ،من صهور ،1366 ،مجموعه مقاالت در شهز

سری شههرهای ایران ،به کو شه

مومد یوسف کسانی ،جلد دوم ،وکارتفرهنگوارشاداسالمی.
 .38ک سهانی ،مو مهد یو سههف ،1381 ،نظری اج مهالی بهه
استوزامات دفاعی به روای

تصویر ،تهران :ننس دان .

92

شههسوه

شه زه سری دیوار هها و

نظام شهرسازی و توسعه شهری در ایران دوره ساسانی ( .651-224م)

 .39کرینهتن سهن ،آرتور،1390 1367 ،ایران درکمان سهاسهانسان ،ترجمه رشهسد یاسهمی ،جلد
 ،4تهران :امسرکدسر الدای معاالر.
 .40ار سهویان ،نسنا ،1383 ،بسزانچ و سها سهانسان :تاریخایراناک سهلوکسنتا سهقوطدولت نها سهانی،
مترج ونن انوشه ،عاپ عهارم ،جلد سوم ،تهران :امسرکدسر.
 .41سر شههمن ،رومن ،1378 ،ایران اکآ غهاک تها ا سههالم ،ترج مهه مو مهد معسن ،تهران:
علمسوفرهنگی.
 ،1390 ،_________ .42هنر ایران در دوران پارتی و سهها سههانی ،ترجمه بهرام فرهو شههی،
علمی و فرهنگی.
 .43لسنچ ،کوین ،1381 ،تروری شز شهر ،ترجمه ونسن بورینی ،تهران :دانشگاه تهران.
 .44مجتهدکاده ،غالمو نهسن ،1388 ،ا الهو و رو شههای برنامهریزی شههری ،تهران :دان شهگاه
پسام نور.
 .45م نههتوفی ازوینی ،ومداهلل ،1339 ،تاریخ زیده ،به اهتمام عددالو نههسن نوایی ،تهران:
امسرکدسر.
 .46م شههدی کاده دهااانی ،نا الهر ،1386 ،تولسلی اک ویژ ی های برنامه ریزی شههری در
ایران ،تهران :دانشگاه عل و النع .
 .47مقد سهی ،ابو عدداهلل مومد بن اومد ،1361 ،او نهن التقا سهس فی معرفه االاالس  ،ترجمه
علی نقی منزوی ،تهران :شرک

مثلفان و مترجمان ایران.

 .48م ماهون ،سههر آرتور هنری ،1378 ،نق شهههبرداری و اکت شههافات جدید در سههس نههتان:
ج رافسای تاریخی سهس نهتان ،سهفر با سهفرنامهها ،ترجمه و تدوین و نهن اومدی ،تهران:
نویننده.
 .49مهرآفرین ،ر ضها ،1393 ،شههرهای سها سهانی ،تهران :سهاکمان مطالعه و تدوین کتش علوم
اننانی دانشگاهها مسم ) ،مرکز توقسق و توسعه علوم اننانی.
 .50مهریار ،مومد ،1379 ،سههسمای شهههر بس شههاپور در دوران ا سههالمی :مجموعه مقاالت
دومسن کنگره تاریخ معماری و شهرساکی ایران ،جلد سوم ،تهران :ساکمان مسراث فرهنگی.
 .51نظریان ،اال ر ،1388 ،پویایی سسنت شهری ایران ،تهران :نوآوران.
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 .52واندندرد ،لویی 1348 ،و ،1379با سهتان شهنا سهی ایران با سهتان ،ترجمه عس نهی بهنام،
عاپ او و دوم ،تهران :دانشگاه تهران.
 .53وبر ،ماکچ 1369 ،و  ،1375شههر در ذر کمان ،ترجمه شهسوا کاویانی ،تهران :شهرک
سهامی انتشار.
 .54ورجاوند ،پرویز ،1366 ،شههر سهاکی و شههرن شهسنی در ایران :شههرهای ایران ،به کو شه
مومد یوسف کسانی ،جلد عهارم ،وکارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .55هرمان ،جورجسنا ،1374 ،هنر سهها سههانسان :هنرهای ایران ،ترجمه پرویز مرکبان ،تهران:
فرکان.
 .56هرمهان ،جورجسنها ،پتر سههون ،انهدرو ،1387 ،مرو بها سهتهان ،ترج مهه

سهسهد مومود مسر

اسزندری ،تهران :نجسنه هنر.
 .57ههو  ،دیهتهرهی  1364 ،و  ،1365شهههر ههای دوره

سهها

سههانهی:نهظهری اجه مههالهی

به شههرن شهسنسو شههر سهاکیدرایران ،ترجمه مومد روس الهرا  ،به کو هش

مومد یو سهف

کسانی ،تهران :وکارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 ،1374 ، ________ .58شهههرهای سهها سههانی :نظری اجمالی به پایتخ های ایران اد اک
اسالم ،به کوش

مومد یوسف کسانی ،تهران :ساکمان مسراث فرهنگی.

 .59هسلن براند ،روبرت ،1383 ،معماری ا سههالمی ،ترجمه آی

اهلل کاده شههسراکی ،عاپ

دوم ،تهران :روکبه.
 .60یعقوبی ،اومد بن ابی یعقوب ،1362 ،تاریخ یعقوبی ،ترجمه مومد ابراهس آیتی ،جلد
سوم ،تهران :علمی و فرهنگی.
 .61یو سههفی فر ،شهههرام ،1390 ،ج نههتارهایی در منا سههدات شهههر و شهههرن شههسنی در دوره
سلجواسان ،تهران :پژوهشگاه علوم اننانی و مطالعات فرهنگی.
مقاله ها
آ الهفی ،ومداهلل" ،نگرم به شههر و شههرن شهسنی" ،1368،سها  ،9شهماره  ،5مجله علوم
اجتماعی و علوم اننانی دانشگاه شسراک.
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 .2آورکمانی ،فریدون « ،شهههرهای ایران در کمان سهها سههانسان» ،ترداد و تسر  ،1370شههماره
 ،325ماهنامه فروهر.
 .3ا شهر  ،اومد" ،ویژ سهای تاریخی شههرن شهسنی درایران دوره ا سهالمی" ،1354 ،سها ،1
شماره  ،1مجله علوم اجتماعی.
 .4بهرامی ،اکرم" ،شهرهای ساسانی" ،1356 ،سا  ،7شماره  ،12مجله توقسقات تاریخی.
 .5رضهوی ،سهسد ابوالف ه  " ،سهاتتار کند ی شههری در ایران دوره اسهالمی" ،1388 ،شهماره
 ،134کتاب ماه تاریخ و ج رافسا.
 .6ریا ضهی ک شهه ،مومدر ضها" ،نس شهابور اک دید اه با سهتان شهنا سهی" ،1371،سها  ،6شهماره 1
و  ،2مجله باستان شناسی و تاریخ.
 .7فقسه ،ن نهرین" ،بندر سهسرا

شهز بندی شههر ایرانی در الهدر ا سهالم" ،1354 ،شهماره

 159و  ،160هنر و مردم.
 .8کریمسان ،و نهن ،سهسدین ،سها سهان" ،دارابگرد در انتقا اک سها سهانسان به دوران ا سهالمی بر
اساه منتندات باستان شناتتی" ،1389 ،سا  ،7شماره  ،13با نظر.
 .9مهرآفرین ،ر ضهها ،او مهدی ههدایتی ،ابراهس " ،ع ههار اهاپی ،آت شه زهدهای در کو سه
توربران" ،1390 ،سا  ،8شماره  ،18با نظر.
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