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Abstract
In examining the time when communities began to dominate urbanization and civilization and
the factors that led to this event, various historical and geographical schools have emphasized
one of the major factors in the emergence and structure of ancient cities. In this context, the
most common theories have stated the consequences of the "agricultural revolution" and
"religiousism" and the religious contributions of the old people that have been the main source
of the foundations of the cities. Therefore, following the verification of the veracity of these
theories, by studying historical documents and archaeological findings with a library method
and a descriptive approach, we found that, at least in the plateau of Iran and Mesopotamia,
mankind created an agricultural revolution through a united geographical position. Then,
following this revolution, the division of labor gradually took place, resulting in innovations,
greater power and business relations and capital accumulation, and other factors such as
religion, population, and political factors emerged in human culture and created cities. In fact,
despite all these factors are not necessarily involved in the emergence and foundations of
ancient cities, but considering the geographic area studied in this research geographical,
economic, religious and political-military factors can be largely important and effective in the
genesis and evolution of cities. And the ancient cities of Iran and Mesopotamia have had these
characteristics. Of course, it should be in accordance with the above theories and emphasizing
two factors of economic and religious.

Keywords: City, Foundation of Cities, Economy, Religious Factors, Political-Military
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چکیده
در بررسی این نکته که جوامع چه زمانی به شهرنشینی و مدنیت متمایل شدند و چهه عهوام ی باعه

ایهن رخهداد شهد،

مکاتب مخت ف تاریخی و جغرافیایی هرکدام به یکهی از عوامهل مهه در پیهدایش و سهاختار شههرهای باسهتانی تﺄکیهد
کردهاند .دراینبین ،رایجترین نظریهها چنین عنوان کردهاند که پیامدهای ناشی از «انقالب کشهاورزی» و «دیهنگرایهی» و
اشتراکهای دینیِ جمعیتهای کهن ،از اسباب اص ی بنیاد شهرها بوده است .ازاینرو ،در پی محک صحت و سهق ایهن
نظریهها ،با مطالعة اسناد تاریخی و یافته های باستانشناسی با روش کتابخانههای و بها رویکهرد توصهیفیتح ی هی متوجهه
می شوی که دستک در فالت ایران و میانرودان ،انسان در طی یکجانشینی در موقعیهت مط هوب جغرافیهایی ،انقهالب
کشاورزی را به وجود آورد؛ سپس در پی این انقالب ،بهتدریج تقسی کار رخ داد و در اثر نوآوریهها ،قهدرت بیشهتر و
روابط تجاری و انباشت سرمایه پدید آمد و دیگر عوامل موجهود همچهون دیهن ،جمعیهت و عوامهل سیاسهینظهامی در
فرهنگ بشری شکل گرفت و موجب ایجاد شهرها شد .درواقع در پیدایش و بنیاد شهرهای باستانی ،همة عوامل مهککور
سهی نبودند؛ اما در منطقة جغرافیاییِ موضهو مطالعهه در ایهن پهووهش ،بایهد عوامهل جغرافیهایی ،اقتصهادی ،دینهی و
سیاسینظامی را به ترتیب در پیدایش یا تکامل ساختار شهرها تاحدود چشمگیری مهؤثر و مهه ت قهی کهرد و شههرهای
باستانی ایران و میانرودان را دارندة این خصوصیات برشمرد؛ البته ،منطبق با نظریههای مهککور و بها تﺄکیهد بهر دو عامهل
اقتصادی و دینی.
واژههای کلیدی :شهر ،بنیاد شهر ،اقتصاد ،عوامل مکهبی ،عوامل سیاسینظامی
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مقدمه

عوام ی باع

تحول در سیر زندگی مردمان باستانی و

واژة فرهنگ ) (cultureآن گونه که در دانش کنهونی

به تبع آن ورود بهه مهدنیت و شهرنشهینی شهد کهه بها

به کار می رود ،دارای تاریخچة پیدایش و معنایی نو از

بررسی منابع تاریخی و مطالعة اسناد باستان شناسانه به

میان خیل مفاهی مخت فی است کهه بهه تهدریج شهکل

برخی از این عوامل مؤثر در پیدایی نخستین شههرهای

گرفته است .در زبان انگ یسی و زبهان ههای تتینهی تها

باستانی پی مهی بهری  .مطهالعة ایهن عوامهل و بررسهی

مدت های مدید به جهای  cultureاز واژه civilization

اهمیت و اولویت هریک از آنها مسﺌ ة مهمی است که

(شهههرآیینی ،شهرآسههایی ،تمههدن و مههدنیت) اسههتفاده

پرداختن به این پووهش را موجب میشود.

می کردند و از آن مفهوم پرورش ،بهسازی و تهکیب یا

البته گفتنی است که در مقابل نظریهه هها و نگهرش

پیشرفت اجتماعی را افهاده مهی کردنهد .ایهن تعبیهر در

برخی اندیشمندان و مکاتب موجود که بیشتر براساس

واژه های تتین ریشهة مفههومی سیاسهی ) (Politicalو

جغرافیا و ویوگی های اقتصادی معیشهتیِ ههرب شهکل

شهههری ) (Urbanدارد؛ بههه ایههن معنههی کههه شهههروند

گرفته اند و بر یک یا دو عامل در بنیهاد شههرها تﺄکیهد

متمدن ،دولتی سازمان یافته را در مقابهل قبایهل بهدوی

کرده اند ،این پووهش برآن است تا عوامهل مخت هف و

بنیان می نهد و شهری وار می شود .بنابراین امروز بایهد

نظریه های رایج را باتوجه به حوزة جغرافیهایی فهالت

بین فرهنگ و تمدن تفاوت گکاشت ،فرهنگ مخهتص

ایههران و میههانرودان مطالعههه و بررسههی کنههد و بهها

اقههوام بههدوی و هیرشهههری اسههت و تمههدن بهههمعنههی

به آزمون گهکاردن نظریهه ههایی کهه بهه نقهش «انقهالب

شهری شدن (مدنیت) است و در خود معنهای فرهنهگ

کشاورزی (اقتصاد)» و «دین» تﺄکید مهی کننهد ،عوامهل

را نیز دارد ( 1نک :م کزاده37 :1331،و33؛ مجیدزاده،

مؤثر در تحول زندگی انسان های باستانی و ورود آنهها

.)76: 1363

به شهرنشینی را در مناطق مککور دریابد.

براین مبنا ،به طور معمول در باسهتانشناسهی نهوین،
الگوهای اقتصاد و معیشت و چگونگی زیستن انسان ها

پیﺸینﮥ پژوهش

در دوران های اولیه براساس کاوش های انجام گرفته در

پهههووهش پهههیش رو بههها بررسهههی یافتههههههههای

منههاطق محههدود مههدنظر قههرار مههی گیههرد و در ایههن

باستان شناسانه و متون تاریخی کهن ،درصهدد مطهالعة

کههاوش هههای باسههتان شناسههی مشههخص مههیشههود کههه

عوامههل مخت ههف بنیههاد شهههرها در ایههران باسههتان و

کهن ترین شهرهای دنیها در زمهانی بهین پایهان ههزارة

میانرودان (بین النهرین) است .البته شایان ذکر است که

چهارم و آهاز هزارة سوم قبل از میالد در آسیایهربی

دربارة تهاریخ شههر و شهرنشهینی برخهی پهووهشهها

و مصهر و بهین النهههرین (سهومر) بهه وجههود آمهدهانههد

همچون «مقدمه ای بهر تهاریخ شههر و شهرنشهینی در

(چای د19 :1369 ،؛ شکوئی .)150 :1333 ،بنابراین بها

ایران» تﺄلیهف سه طان زاده و همچنهین «شههر و شههر

پیدایش شهر در این منطقهه ،تمهدن شههری بهه سهوی

نشینی در ایران» اثر سهرابی صورت گرفته اسهت؛ امها

هرب ،یعنی کرت و یونهان ،حرکهت کهرد و در آنجها

تفاوت اص ی این پووهش با تﺄلیف های فوق و بداعت

نفوذ کرد و گسترش یافت؛ سپس از آنجها بهه اروپهای

این مقاله در این است که این مقاله تنها بر تاریخ ایران

جنوبی و هربی رسید (هی نهد .)77 :1336 ،بهههرحهال

و میانرودان تﺄکید و توجه می کند و البتهه درایهن بهین،
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سههعی در بررس ه ی تطبیقههی برخههی از ایههن عوامههل بهها

واژﮤ شهر

نمونه های مثالی در کشهورهای هربهی دارد؛ همچنهین

واژة شهههر ازجم ههه واژههههایی اسههت کههه در بههین

این پووهش تالش می کند از نظریه ها و نگرش برخهی

مکتوبات باستانی مندرج و موجود اسهت و بهدینسهان

اندیشمندان و مکاتب موجود تاریخی و جغرافیایی نیز

پیشهینهای بههس کههن دارد .واژة شهههر از واژة اوسههتایی

برای پیشبرد مقاله استفاده کنهد .بهراین اسهاس گفتنهی

«خَشَثر  »Xṡaθra-برگرفتهه شهده اسهت کهه بههمعنهای

است کهه تهاکنون پهووهش جهامعی بهه زبهان فارسهی

شهریاری ،پادشاهی و سرزمین است (اوشیدری:1371 ،

صورت نگرفتهه اسهت کهه تاحهدودی تمهامی عوامهل

161؛  )Kent, 1953: 181و در سنسهههکریت نیهههز

سیاسی ،اقتصادی ،جغرافیایی و دینی را در نظر گیرد و

به صورت «کشتر/کشهاتره» ذکهر شهده اسهت (احتشهام،

به طور مشخص بهه تهاریخ و باسهتان شناسهی ایهران و

303 :1535؛ اشرف احمهد)11 :1353 ،؛ ولهی در زبهان

میانرودان توجه کنهد و بها اسهتناد بهه متهون تهاریخی،

پارسی باستان این واژه بهه صهورت « »XṡaÇaبههمعنهی

نمونه ها و استنادهایی برای بنیاد شهرها گرد آورد.

کشههور ،سههرزمین و شهههر ) (Kent, 1953: 181و
«خشثرپاوَن» ) (xšaθra-pāvanبه معنی شهربان و نگهبان

اهمیت و ضرورت پژوهش

کشور به کار رفته است (احتشهام .)116 :1535 ،همهین

در هزاره ههای پهیش از مهیالد ،انسهان هها برمبنهای

واژه در فارسی میانهه بهه صهورت «) »ṡahr(estanآمهده

احساس نیاز خویش و ف سفه ای که در زیست خویش

است (مکنزی )171 :1333 ،و در فارسی نو «شهر» شده

تصور می کردند ،به ابداعات و اقداماتی دست میزدند.

است و نیز بههمعنهای پادشهاهی ،توانهایی ،شههریاری و

دراین بهین ،در نگهرش اجمهالی و باتوجهه بهه روحیة

اقتدار آمده است (سهرابی.)100 :1336 ،

اجتماعی انسان ها ،چرایی بنیاد نخسهتین اجتماعهات و

در زبان های باستانی ایران ،واژة شهر به جای کشهور

گرده همایی انسان ها در یهک نقطهه و مکهان مشهخص

نیههز کههاربرد داشههته اسههت و در متههون کهههن ،بههه واژة

به احتمال ساده و بدیهی ج وه می کند؛ امها اینکهه چهرا

ایرانشههههر) ( ērānšahr, Parth. aryānšahrبسهههیار

انسان ها در دورانی از تاریخ به این نتیجه می رسند کهه

برمیخوری ) (Mackenzie, 1998: 534؛ آنچنانکه این

از برخههی اختیارههها و امتیازههها و آزادیهههای خههود

امر را نه تنها در متون دینی و هیردینی په وی ،همچهون

صرف نظر کنند و به نفع گروه و در راستای همهاهنگی

بندهشهن ) (Bundahiṡn, 2005: 362-373و رسهالهای

با اجتما ِ همنوعان به انجام برخی وظایف و امور تهن

همچون «شهرهای ایران» (جاماسب-آسهانا)64 :1371 ،

دهند ،مسﺌ ه ای است که به بررسی دقیق و ع می نیهاز

و کتیبهها ) (Mackenzie, 1998: 534میبینی  ،ب که در

دارد .بدین سان ،شهر بهه مثهابة تب هور آیهین و انهدیشة

متون مورخان اسالمی نیز شاهدی ؛ برای مثال ابوریحان

جامعه پدیدار می شود که ازطریهق متهون اسهاطیری و

بیرونههههی در «التفهههههی » (بیرونههههی )103 :1351 ،و

ابزارآتت و آثار بهه جهای مانهده ،بهه اندیشهه و ف سفة

یاقوتحموی در «معج الب دان» )یاقوتحمهوی:1995 ،

شهرسازی در بین انسان های دوران کهن مهی رسهی و

« )139شهر ایران» و «ایرانشهر» را بهجای کشور به کهار

شیوة تفکر آدمی و ماهیت دهدهه ها و مسهائل وی در

بردهاند .البته باید دانست واژة کشور در اوستا بهصورت

برهه ای از تاریخ را مشخص میکنی .

«کرشوَر  ،Karšvarگرشور» آمده است (ویسپرد:1331 ،

 /76پووهشهای تاریخی ،سال پنجاه و سوم ،دوره جدید ،سال نه  ،شماره چهارم (پیاپی  ،)36زمستان 1396

110و )111و در متههون په ههوی ،واژة « »Kišwarاز دو

 .)54 :1333درواقههع ،ایجههاد شهههرها پههیششههر ههها و

جزء « »Kišبههمعنهای «شهیار و مهرز» و پسهوند «»War

منشﺄیی داشته است که عامل پیدایش شهرها بودهانهد و

بهمعنی «دارنده» ترکیب شده است Bundahiṡn, 2005:

پووهشههگران دربههارة عوامههل بهههوجودآورنههدة شهههرها،

)339-340؛ مکنههزی10 :1333 ،و)151؛ امهها در فارسههی

نظریه های گوناگونی ارائهه کهردهانهد و هریهک از ایهن

میانه از بزرگی آن کاسته شده است و بهجای آن شههر

پووهشگران پیدایش آن را به عوام ی نسبت دادهاند کهه

میگویی .

به بیان این نظریهها خواهی پرداخت.

در سنگ نبشته های سهده سهوم مهیالدی ،بهه اسهتان
« ،»ṡtryدر متون په وی  ،ṡahrگفته شده است و منهاطق

الف .انقالب کﺸاورزی و مازاد تولید :شههر در جایگهاه

نیز «شهر» نامیده شده است .حال آنکه مرکهز اسهتان یها

سکونتگاهی که ساکنان آن تنهها بهه کشهاورزی اشهتغال

پایتخت را «شهرستان» می خوانهدهانهد (دریهایی:1336 ،

نمی ورزیدند ،ب که در زمینهههای گونهاگون خهدماتی و

 .)113دربارة این واژه گفتنی اسهت کهه جهزء دوم واژة

صنعتی کار می کردند ،ایهن ظرفیهت را نداشهت کهه در

شهرستان« ،استان» ،از واژة فارسهی باسهتان و اوسهتایی

حوزههایی که امکهان پدیدآمهدنِ «مهازاد تولیهد» وجهود

«استانه» آمده است که معنی جا و مکهان دارد (اشهرف،

نداشت پا به عرصة وجود گکارد؛ بنابراین برخهی افهراد

 .)11 :1353بهههعقیههدة برخههی پووهشههگران ،در عصههر

کهه در امههور کشههاورزی فعالیههت مههیکردنههد ،بهههع ههت

ساسانی «شهر» که از شهرستان ،در اینجها شهاید منظهور

پیشرفت ابزارهای تولید و دانش و تجربیات کسبشده،

کهندژ یا مرکز باشد ،و نواحی اطراف آن تشکیل میشد

این امکان را یافتند که بهیش از نیهاز تولیهد کننهد و بهه

به نواحی کوچکتری مرکب از شهرکهها یها روسهتاها

آذوقههه و درآمههدی بههیش از حههد نیههاز دسههت یابنههد.

تقسی میشد و به هریهک از آنهها «تاسهو » (تاسهوق،

بدین روی این افراد بهدنبال فضا و مکانی بهرای عهرضة

تسوج) میگفتند ).(Morony, 1994: 129-130

مازاد تولیدات خود بودند و همین عامل باعه

جهدایی

آنها از روستا و تجمع در مکانهایی با عنوان شهر شهد؛
عوامل پیدایش شهرها
ایجههاد شهههرها ،دومههین انقههالب عظههی در فرهنههگ

بدین سان برخی نظریه پردازان ،شهرنشهینی را پدیهده ای
مع ول و ناشی از «انقالب کشاورزی» دانستهانهد (نهک:

انسان ،روند اجتماعی برجستهای بود کهه بیشهتر باعه

شههکوئی166 :1333 ،و167؛ گمپههل53 :1374 ،تهها56؛

دگرگونی روابط متقابل انسان با انسانهای دیگر شهد و

لوکاس..)477 :1371 ،

در واکنش های او بهه محهیط کمتهر تغییهر ایجهاد کهرد.

بهعبارت دیگر ،طبق این نظریه بایهد ریشهه و عامهل

«شهر» گویا ساختاری انسانی است که کسی آن را ابدا

پیدایش شهرها را از نظر اقتصهادی در روسهتاها تصهور

نکرده است و از نظر اجتماعی ،همواره در حال تغییر و

کرد .زمهانیکهه تولیهدات اقتصهادی روسهتاها از مقهدار

دگرگونی اسهت و منشهﺄیی بسهیار دور و قهدیمی دارد.

اسهتفادة تولیدکننههدگان روسههتایی تجههاوز کههرد و بههرای

شهرها در تاریخ تاحهدودی طهوتنی خهود ،هرازگهاهی

فروش یا معاوضه و مبادله با کاتهای ضهروری روسهتا

شاهد تغییرات وسهیع و ژرفهی در وضهعیت اجتمهاعی،

به بازارهای مسهاعد و مناسهب روی آورد ،گهام اول در

اقتصادی ،سیاسی و جمعیتی خهود بهودهانهد (سهجادی،

ایجاد شهرها برداشته شد؛ بدانگونهکه چندین روسهتای
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تولیدکننهههده و مهههرتبط بههها یکهههدیگر در محهههدودهای

دگرگونیهای حاصل در رونهد تولیهد دانسهتهانهد .ایهن

جغرافیایی ،کاتهای تولیدی مازاد بهر مصهرف خهود را

دانشههمندان چگههونگی سههیر ایجههاد شهههرها و عوامههل

برای تبادل و خریدوفروش در مح ی عرضهه کردنهد و

بهوجودآورندة آن را بهاینترتیب برمهیشهمارند کهه در

بهاینطریق ،بدون برنامة از پیش تنظی شده ،بازار مبادلهه

ابتدا اسکان جمعیت و ایجاد نظام قبی های و کشف ف هز

کات را به وجود آوردند و سنگ بنهای ایجهاد شههرها را

و دگرگههونیهههای تولیههد جامعههه رخ داد و درپههیآن

گکاشتند .در این بازارها که به منزلة مبادلة کهات بودنهد،

پیشرفت کشاورزی ،گسترش دامداری ،دگرگهونی ههای

بهاحتمال برخورد آراء و عقاید و سازمانهای اجتمهاعی

روابط تولید ،گسترش مبادتت تجاری و پیدایش مهازاد

و اقتصادی و نیز نظام های التقاطی بهه وجهود آمهد کهه

محصههول اتفههاق افتههاد و بهههدنبههالآن ،پیههدایش دارایههی

مظاهر و بازتابهای آن بهصورتی جدید شکل گرفتنهد.

خصوصی و پیدایش دولت و در آخر پیشرفت تجهارت

بنابراین طبق این نظر ،پیدایش شهرها از منظهر «عوامهل

و پیدایش شهرها تحقق یافت (چای د16 :1369 ،تا.)13

اقتصادی» بوده است و روستاها زمینة پیدایش شهرها را

در راستای این نظریه ،ابنخ دون نیز منشهﺄ پیهدایش

فههراه آوردهانههد؛ یعنههی طههی زمههان ،گردهمههایی ایههن

شهرها را در ارتبا با نحهوة «زنهدگی اقتصهادی» بشهر

گروه های روسهتایی بها زمینهه ههای فرهنگهی مخت هف،

می داند؛ به این صورت که یکجانشین ابتدا فقط نیازههای

پدیدآمدن نظام اجتماعیِ زیربنای شههر را موجهب شهد

ضروری خود را تولید می کند و سپس با افزایش بهازده

که پس ازآن ،سایر م زومات اجتماعی نیز به وجود آمهد

تولید ،به خواسته های تجم ی روی می آورد که این امهر

و نظامی جدید پدید آمد .باید در شهرهای اولیهه شهکل

به منزلة اصهل و منشهﺄ شهرهاسهت (حسهیناف:1331 ،

م مهههوس روسهههتاهایی را مشهههاهده کهههرد کهههه در

.)16

به وجودآوردن شهرها رکن اص ی را به خود اختصها
دادهاند؛ بهخصو

البته براساس این سیر تحولی ،نباید فراموش کرد که

در سومر (نگهبان1 :1365 ،و )3کهه

در کنار انقالب کشاورزی و بهتبع آن مازاد تولید ،مسﺌ ة

در جایگاه شاهدی ارائه می شهود .همچنهین بهه اعتقهاد

«جمعیت» از دیگر عوامل مهؤثر در بنیهاد و پیشهرفت و

ع ی یف ،روستاهای شهرگونه تاحدودی زود و از آههاز

گسترش شهرها و شهرنشینی است که اصه ی ضهروری

هزارة اول پ.م ،در نواحی ماد هربی به وجهود آمدنهد.

به شمار میرود .به دیگر سخن ،باید جمعیت را اسهاس

آنها بهطور معمهول در نقها مناسهب و اه هب نزدیهک

اولیة تعریف یک شهر ق مداد کرد؛ بهاینترتیهب کهه در

رودها قرار داشتند و بهاحتمال ،پیوند جداییناپکیر آنهها

عهد بسیار کهن ،تمرکز جمع کثیهری از مهردم در یهک

با روستا ،از خصوصیات این روستا «شهرها» بوده است

مکان همراه با حرفههای گوناگون و طبقهات اجتمهاعی،

(ع ییف.)316 :1391 ،

شهههر را از ده متمههایز مههیکههرد (چای ههد.)191 :1369 ،

یادشده ،در زمینة پیدایش شههر و

مصداق این فرضیه در شهرهای عصر ساسانی بهوضوح

در راستای مبح

شهرنشینی دانشمندان شهوروی نیهز نظریهه ههایی ارائهه

دیده میشود؛ این گونهکه سود سرشاری که ساسانیان از

کردهانهد؛ افهرادی همچهون چای هد )(Childe Gordon

اخک مالیات می بردنهد ،یکهی از عوامهل مهؤثر در رشهد

ع ت اساسی تحول تهدریجی زنهدگی روسهتایی ،یعنهی

شهرنشینی در این عصر بود؛ ازاینرو به تهوسعة صهنایع

نظام اشتراکی ابتدایی ،به مرح ة شهرنشینی ،یعنهی نظهام

مخت فی پرداختند که به نیروی کار فراوان نیاز داشهت و

برده داری و جهامعة طبقهاتی ،را در رشهد تکنولهوژی و

این نیرو در مکانی مشخص اسکان یافت و بهدینسهان،

 /73پووهشهای تاریخی ،سال پنجاه و سوم ،دوره جدید ،سال نه  ،شماره چهارم (پیاپی  ،)36زمستان 1396

تجمع جمعیتی با مشاهل متفهاوت در مکهانی مشهخص

امری که در ایهران و میهانرودان در دوران بسهیار کههن،

بنیاد شهر را گکاشت ) .(Wenke, 1987: 259ساسهانیان

تاقل دوهزار سال پیش از وقو ایهن رخهداد در اروپها،

همچنههین ارسههرایی بهها حرفههههههای مخت ههف همچههون

بدون گکار از فﺌودالیته و تنها با گکر از مرح ة نخسهتین

مهندسان ،کارگران ماهر و صنعتگران رومهی را بهه ایهن

کشاورزی رخ داده بود.

شهههرها انتقههال دادنههد و بههر جمعیههت شهههرها افزودنههد
).(Shahbazi, 2003: 131
بهاری براسههاس مبحه

ب .موقعیت جغرافیایی :با تﺄکید بر نقش مازاد تولید و
فهوق و در راسههتای نظههریة

عامل اقتصادی در بنیاد شهرها ،نباید فرامهوش کهرد کهه

تبدیل روستا به شهر ،اگر به تولهد شههر در ههرب نیهز

قرارگرفتن شهرها در محیط جغرافیهایی و اسهتراتویکیِ

توجه کنی  ،درمی یابی که پس از پایان سهدة یهازده و

مناسب ،رونق کشاورزی و سپس انقهالب کشهاورزی و

پسازآنکه حم ة اقوام بیگانه کهاهش یها خاتمهه یافهت،

انباشت سرمایه و مازاد تولید را باع

شهد و بههتبهعآن

جنگ های داخ ی نیز فروکش کرد و قهدرت فﺌودالیسه

تجارت شکل گرفت .اهمیت این عامل در ایجاد شهرها

تق یل یافت و سرفها میدانستند از این زمان آنچه آنها

و در قالب پیشنیاز بنیاد شهر بهگونهای است که اولهین

میکارند ،شوالیهها و اقوام خارجی چپاول نمیکنند .بهه

پایگهاه تفکههر در منشههﺄ پیههدایش شههر بههه نههام «مکتههب

ایههن ع ههت یههک جنههبش اصههالح کشههاورزی (انقههالب

جغرافیایی» معروف است و این مکتب ،شههر و تمهدن

کشاورزی) به راه افتاد (ژان گمبل53 :1374 ،تا)59؛ پس

شهری را حاصل عوامل ویوة طبیعی می داند .بهی گمهان

بهتدریج ،ساخت ابزارهای کشاورزی و وسهائل جنگهیِ

محیط طبیعی در پیدایش و ازدیاد شههرها بسهیار مهؤثر

بیشتر مقرونبهصرفه شد و بهه ایهن ع هت ،دهقانهان بهه

بوده است؛ چراکه تمدن واقعی بشر تنها در بخشههایی

صههنعتگران تبههدیل شههدند و درنتیجههه ،پیشهههوری و

از نواحی جغرافیایی که آبوهوای مساعد داشته اسهت،

صنعتگری از کشاورزی جدا شد و شغل اص ی عهدهای

همچون میانرودان و منطقة هالل حاص خیز ،ظاهر شده

از مردم شد و تقسی کار اجتماعی به وجود آمد .روستا

است .درواقع نقش عوامل جغرافیایی و محهیط طبیعهی

نههه قههدرت خریههد کاتهههای صههنعتی را داشههت و نههه

در شکل گیری شهر و تمدن بهگونهای است کهه برخهی

«جمعیت» به اندازهای بود که هرچه تولید شود ،فروخته

حتی معتقدند عوامل طبیعی در پدیهده ههای تهاریخی و

شود؛ بنابراین صهنعتگران روسهتا را تهرک کردنهد و در

فرهنگی و اجتماعی هر جامعه نقش قاطع و تعیینکننده

و کنهار رودخانهه هها بسها پههن

دارند و چنان بر این امر تﺄکید میکنند کهه مکتهب آنهان

کردند؛ زیرا نقهل وانتقهال کهات و محصهوتت از طریهق

بههه نههام «جغرافیههاگرایی» یهها «دترمینیسهه جغرافیههایی»

رودخانهها صورت میگرفت .بهایهنترتیهب شههرها در

معروف است (بنگرید به :کارل117 :1343 ،؛ زیگفریهد،

کنار رودخانه ها شهکل گرفتنهد (دنسهکوی93 :1535 ،؛

 .)103 :1354براسههاس ایههن نظریههه ،در بنیههان عوامههل

موریسداب33 :1537 ،؛ بیگدلی163 :1333 ،و.)164

سازندة محهیط ههای جغرافیهایی عامهل آب وههوا تﺄثیهر

باری در هرب و در دوران میانه ،شهر نشانة سهقو

مستقی دارد؛ اما فارغ از نظریههای این افراد که تﺄثیرات

اقتصاد روستایی (اقتصاد طبیعی) همراه با زوال فﺌودالیته

محیط طبیعی را نهتنها در فعالیت های اقتصادی ب که در

و محل تجارت و صنعت بود و شهرهای جدا و مستقل

پههرورش ذهههن و روان انسههانی نیههز دخالههت مههیدهنههد

از یکدیگر ،نشان دهنهدة تقسهی کهار اجتمهاعی بودنهد.

(شههههکوئی131 :1336 ،تهههها160؛ شههههکوئی:1333 ،

تقاطع راههای بزر
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149و ،)150دربارة تﺄثیر این عامل در پیدایش شههرها و

شهههر و حتههی پادشههاهی مههاد در برتههرین موقعیههت

گسههترش آنههها اسههناد تههاریخی مؤکههد و مؤیههد ایههن

جغرافیایی منطقه واقع شده بود و به این ع ت بهود کهه

ماجراست .بدینسانکه نخستین سهکونتگاه و بههتبهعآن

شهرهای مهمی را پدید آورد .طبق اسناد و کهاوشههای

نخستین شهرها در کنار آب ها و محیط مسهاعد طبیعهی

باستانشناسانه ،شرو مهرز شهرقی مهاد رود خرینهداس

شکل گرفته اند و نخستین اجتماعات انسانی فالت ایران

) (Charindasبود ) (Marquart,1901: 35و در شهمال،

در بخش هایی شکل گرفتهاند که وضع زیسهتمحیطهی

گویا خهاک مهاد از شهمال رود ارس مهیگکشهت و بهه

منطقه اجازة تشهکیل آنهها را مهیداده اسهت (سهجادی،

دریههای کاسههپین (دریههای خههزر) پیونههد مههیخههورد

 .)65 :1333اگر به موقعیت کهنتهرین شههرهای ایهران

.

توجه کنی  ،به این واقعیت پی میبری ؛ برای مثال شههر

).p377/XXIII,6,50

1956:

Marcellinus,

(Ammianus

سوخته که مه ترین مرکز استقرار و درحقیقت پایتخهت

بهاری در پایههان دورة نوسهنگی ،در برخههی از نقهها

منطقه در دوران مفهرغ بهوده اسهت ،در برآمهدگی بهین

جهههان شهرنشههینی شههکل گرفههت و جوامههع طبقههاتی

دریاچة هامون و رود هیرمند بنا شده اسهت (سهجادی،

دولتمدار در این یا آن گوشه تشکیل شد .جالب آنکهه

 )69 :1333و ایالم نیز کهه کههنتهرین و باشهکوهتهرین

مطابق نظریة پخشگرایهی ) (Diffusionismکهه معتقهد

شهرها در آن شکل گرفتههانهد ،ج گههای اسهت کهه از

است« :سیر مدنیت و گسهترش تمهدنههای شههری بهه

سه جانب در احاطة کوههاست و رودخانه ههای جهاری

وضههعیت مسههاعد طبیعههی بسههتگی دارد» (نههک :هی نههد،

در آن از ایهههن ارتفاعهههات سرچشهههمه مهههیگیرنهههد.

77 :1336؛ روحاتمینهههی ،)113 :1379 ،تمهههامی ایهههن

رودخانههای مهمی همچون کرخه یا سهیمره ،کهارون و

تمدن ها و شهرهای نخستین در کنار آبراهه ها و رودهها

آبههدیز (دیههاکونف .)41 :1337 ،درواقههع اگههر بهههع ههت

و محههیط مسههاعد طبیع هی بههرای سههکونت پدیههد آمههد.

موقعیههت جغرافیههایی بههینالنهههرین سههف ی« ،دورة آهههاز

بهاینترتیب همانطورکه مصر هدیة نیهل (شهط) اسهت

شهرنشینی» (3400ق.م) را به ساکنان این منطقه نسبت

(هههردوت ،کتههاب دوم :بنههد5تهها ،)10بههینالنهههرین و

;(wright and Rupley, 2001: 85-122

تمدنهای سومر ،اکد ،بابل ،آشور و ک هده نیهز تحفة دو

) ،Rothman, 2001: 349-402مهیبینهی کهه شههرهای

رود دج ه و فرات هستند .براینمبنا ،گفتنهی اسهت کهه

ایالمی و به ویوه سوزیان (شوش )Susiana/نیز بهع هت

این موقعیهت مهه جغرافیهایی و اسهتراتویکی بهود کهه

برخههورداری از موقعیههت ممتههاز طبیعههی و جغرافیههایی،

کشاورزی را رونق بخشهید؛ بههعبهارتی دیگهر ،سهاخت

بسیار زود در جنبش عظی شهرنشهینی شهرکت کردنهد

اکولوژی و الگهوی توسهعة فضهای کالبهدی سهکونتگاه

(آمیه .)14 :1331 ،سوای این دو منطقه ،در میان فهالت

شهری اه هب بها موضهع جغرافیهای طبیعهی و فضهای

ایههران بههه کهههنتههرین شهههر برمههیخههوری کههه بهها نههام

مجاور شهر در انطباق بود و در مسیر جریان آب بود و

«بیتکاری» و همدان یا هگمتانه شناخته مهیشهود و در

شکلگیری سیمای شهرهای کهن ایران با گسترش شهر

کتیبه های آشوری بدان اشهاره شهده اسهت (دیهاکونف،

بر ب وکهای اراضی مزروعی مطابق بود .از ایهن منظهر،

100،154 :1333؛ ع ی یف343 :1391 ،؛ سهامی:1333 ،

شهرهای ایران چونان فضایی زنده بودند کهه بهر بسهتر

دههههی

 ،تولد و رشد و کمال مییافتنهد

 .)15مه آنکهه مطهابق بها متفکهران نظهریة دترمینیسه

محیط جغرافیایی خا

جغرافیایی و تﺄثیر جغرافیا در شکلگیری تمدن ها ،ایهن

(قمههی11 :1361 ،؛ احمههدپور .)66 :1363 ،بههااینهمههه
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نباید فراموش کرد که در سراسر جهان« ،فرایند تشهکیل

و تعریههف آن اسههت .بهههعبههارتی در ایههن نظریههه ،شهههر

و توسعة شهرها» براسهاس روابهط متقابهل محهیطههای

باستانی شکل جدیدی از تقدیس برای پرستش عمهومی

طبیعی و فرهنگی نیز بود و شهرهای باستانی با یکدیگر

و نوعی اجتما دینی بهود (وبهر )37 :1375 ،و از ایهن

و مراکز تمدنی «روابط فرهنگی» داشتند و ایهن امهر در

دیدگاه ،بههع هت رابطههای کهه میهان منشهﺄ شههرها بها

تبادل افکار و دستاوردها و همچنین مبادتت تجهاری و

نمادهای مقدس طبیعهت وجهود دارد ،در بنیهاد شههرها

درنتیجه ،بنیاد و گسترش شهرها تﺄثیر بسهزایی داشهت؛

دین اهمیت بیشتری دارد و براسهاساینکهه کههنتهرین

به طوری که در جنوب بهینالنههرین ،سهومر در جایگهاه

شهرها در فالت ایران و بینالنهرین پاگرفته اسهت ،ایهن

سکونتگاهی کهن ،با درة سند روابهط بازرگهانی داشهت

خصیصه در شهرهای باستانی مشهود است .در راسهتای

(وایههتهههاوس)4 :1369 ،؛ همچنههین در فههالت ایههران،

نظریة فوق گفتنی است که در اساطیر میانرودانی ،بح

شوش از شهرهای بسیار مه باستانی و از مراکز عمهدة

شهر و شهرسازی بههطهور ک هی بها «دیهن» و خصه ت

تجاری و اقتصادی زمان محسوب میشهد کهه بههع هت

«دینمداری» انسان گره خورده است و بح

شهرسازی

قرارگههرفتن در یکههی از چهارراههههای دنیهها و در مرکههز

تا بدان حد کهن مینماید که آن را به آفرینش انسهان و

تالقی دو تمدن ج گة بهینالنههرین و آسهیایصهغیر بها

با دخالت و همکاری انسان و خدایان مربو

میدانند..

تمدن فالت ایران بهمعنای واقعی ،تمدن شهری را از آن

بدینسانکه در همة اسطورههای باب ی ،انسهان فقهط

خههود کههرده بههود ) .(Schmitt, 1991: 601درواقههع،

ابزاری است برای خدمت به آفریدگاران .مه تهر اینکهه

موقعیت جغرافیایی شهوش ایهن امکهان را بهرای آن بهه

این مخ وق می بایست نیروهای خاصی داشته باشهد .او

وجود آورده بود تا از نخستین سدهههای بنیهانگهکاری،

از خون خدایان مقتولی پدیده آمهده اسهت کهه آنهها را

چه به صورت تبادل کات و چه بهصهورت برخوردههای

خدایان صنعتگر معرفی کردهانهد .در آن هنگهام شههری

خصمانه ،با شهرهای میانرودان روابطهی نزدیهک داشهته

وجود نداشت؛ اما با آفرینش انسهان و فزونهی نسهل او،

باشد و طی همین ارتبا ها و برخوردها ،از تجربهههای

یعنی کثرت جمعیت ،شهرها به وجود آمد .با استناد بهه

شهرهای میانرودانی استفاده کرد و تجربه ههای خهود را

منظومهای سومری ،نخستین شهرهایی که پدیدار شهدند

نیز به آنان انتقال داد (سجادی.)74 :1333 ،

عبارت بودند از :بدتیبیر ) ،(Bad-Tibiraلَرَک )،(Larak

ج .دین ،دینمداری و «موبد شهریاران»؛ عامل بنیاد شههر:

سیپَّر ) (sipparو شوروَّپک ) (Shuruppakکهه در متنهی

در کنار عوامل جغرافیایی و اقتصهادی ،یکهی از عوامهل

جدیدتر شهرهای نیپور ،اروک و بابل نیز به آنها افهزوده

مه در پیدایش شهرها «دیهن» و دیهنمهداریِ جمعیتهی

شده است .هریک از این شهرها را به انضمام آنهایی که

است که دارای اشتراکات عقیدتی هستند .براساس ایهن

از ق

افتاده است ،خداوند متعال به یکی از فرزندان یها

نظریه وجود مکهب و معبد ،هویت شههر را در گکشهته

پیروان خهویش واگهکار کهرد و آنهها درعهوو مجبهور

تعریف کرده است؛ یعنهی شههر جهایی بهود کهه در آن

بودنههد ق مههرو فرمههانروایی خههویش را گسههترش دهنههد

معبدی قرار داشت و از پیرامونِ آن شهر ،برای نیایش و

(مجیدزاده .)13 :1379 ،در این اسهطوره ،انسهان «بهرای

پرستش به آن معبد می آمدنهد (امهسراپهاپورت:1366 ،

آنکه ایزدان در جهانی سرشهار از شهادخواری بزینهد» (

 .)14بنابراین مکهب ،اتحاد دینی و اسهتقرار مردمهی در

ژیران )61 :1331 ،و بهرای خهدمت بهه خهدایان خ هق

مرکزی دینی و مقدس نقطة تعیینکننده در پیدایش شهر

می شهود ،تها زمهین را بکهارد و خهدایان را از زحمهت

بررسی عوامل تاریخی بنیاد شهرها با رویکرد به شهرهای ایران و میانرودان 31

کارکردن برای معاش راحت کنهد (ههوک)30 :1331 ،؛

) .342جالب اینکه شههرهای ایالمهی کهه در کنهار هه

زیرا «خدایان همه کارهای سخت را انجام می دهند؛ بهه

کشور ایالم را شکل میدادند دارای حاکمانی بودند کهه

کندن کانالها و تمیزکردن آنها میپردازنهد؛ درحهالیکهه

جمعیتی را به دور خهود گهرد آورده بودنهد و در رﺃس

ایهن کههار را دوسهت ندارنههد» (مجیههدزاده157 :1379 ،؛

شهر قرار داشتند و بیشازاینکهه مقهامی سیاسهی داشهته

رضایی134 :1334 ،و .)135جالب تهر اینکهه در برخهی

باشند ،دارای سهمت و مقهام و عنهوانی مهکهبی بودنهد

روایات ،خدایان «شهرها» را حتی پیش از آفرینش آدمی

)Vallat, 1998: 342؛ دیهاکونف56 :1337 ،تها .)53بهه

آفریههده بودنههد و شهههرها «ق مههرو خههدایان» محسههوب

همین ع ت است که می بینهی نخسهتین شههرها بیشهتر

میشدند؛ بهطوریکه روایتی آفرینش انسانِ نخسهتین را

دولت شهرهایی بودند که ذیل حکمرانی شخصهی قهرار

به ائا ،در «شهر مقدسِ» اریدو ،نسبت می دههد (ژیهران،

داشتند که مقام «سیاسهیدینهی» را همهراه داشهت و بهر

 .)96 :1331در حماسة خ قت بهاب ی ،امهر آفهرینش بهه

حوزة دیانهت و سیاسهت سه طه داشهت .جالهب اینکهه

خدای جوان ،یعنی مردوک ،محول شده است که خدای

باورهای دینی و اعتقادات مکهبی عامل اص ی بهود کهه

«شهر بابل» بود و براینمبنا ،حمهاسة آفهرینش حکایهت

جمعیت ساکن در این شههر را قهانع کهرده بهود تها بهه

بابل را شامل مهیشهد

شهریشدن و س س همراتب موجود و ساختار شههری و

(رضابیگی .)159 :1337 ،درواقهع نهام بابهل )(Bāb-ilu

به پیروی از آن ،پرداخت مالیات تن دهنهد .عهام ی کهه

بهمعنی «در» یا «کاخ خدا» بود (بههزادی )94 :1334 ،و

حتی بهیش از تﺄمهین جهانی ،فهرد یها خهانوادهای را بهه

این همه نشاندهندة کهنبودن شهرها بهود و از دیهدگاه

سکونت در شهر م تزم می کرد .درواقهع ،سهاکنان شههر

ساکنان باستانی این شهرها ،این کهنبودن با دین پیونهد

افزون براینکه ارباب انواعی داشتند که آنهها را بهه شهکل

داشت.

حیوانات عظهی الجثهه و عجیبهی مجسه مهیکردنهد و

آهاز جهان و احداث شهر بزر

بدین سان ،برخالف اندیشهای که کشاورزی را عامل

میساختند و این خدایان شهرها را هویت میبخشهیدند

مهمی می داند که شهرها را بنیاد بخشید و بعدها باعه

و پاسداری میکردند (Vallat, 1998: 342؛ آمیه:1331 ،

اوج نگارش و هنر و دین شد ،اینک براساس کهنترین

 ،)31حول محور شهریاری قرار داشتند کهه خهویش را

سکونتگاه و قدیمی ترین معابهد و اسهاطیر جههان بایهد

نمایندة این خدایان ت قی می کرد .در پیرامون حضهور و

اذعان کرد که اشهتیاق بهه عبهادت ،اگهر حتهی اولویهت

قدرت این شخصِ «موبهد -شههریار» بهود کهه شههر و

نخست نبود ،از عوامل بسیار مهمی بود که جرقة تمهدن

سههاختار شهههری بنیههاد مههیشههد و جمعیتههی آنجهها گههرد

را زد و شهرها را بنا گکارد.

می آمدند .این موضو وقتی بیشهتر نمهود مهییابهد کهه

در ادامة این بح  ،اگهر بهه شههرهای کههن نظهری

توجههه کنههی کههه واژة شهههر و مفهههوم نخسههتین آن

افکنی متوجهه مهی شهوی کهه شههرهای مهه ایهالم و

«شهرستان ،جایگاه پادشاهی و مرکز قهدرت سیاسهی و

شناسههایی

حکومت بوده است» (اشرف .)11 :1353 ،مصداق ایهن

مههیشههدند و مههزین مههیشههدند؛ بهههطههور مثههال ،معبههد

فرضههیه در شهههرهای باسههتانی عصههر مههاد تهها ساسههانی

اینشوشیناک در شوش و از همه مهه تهر شههر مهکهبی

همچون هگمتانه ،هکاتومپی وس و شهر گور بهه تکهرار

دور-اونتاش که معبد چغازنبیل در مرکز آن قرار داشت،

دیده میشود (نک :بهینهام374 :1371 ،؛ پیگولوسهکایا،

ازجم ه شهرهای تمدن ایالمهی اسهت (Vallat, 1998:

17،45 :1367؛ کالج11،101 :1330 ،؛ لوکهونین:1377 ،

میههانرودان بهها زیگههوراتههها و معابههد بههزر
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 .)71درواقع ،شهرهای فالت ایران نیز همانند شههرهای

خوانده می شد و موهبت یا فروهی ایزدی بود ،ابتهدا در

میانرودانی بهطور معمول معابد و ساختمانههای بهزر

وجود شخص شههریار و حکمهران شههرهای باسهتانی

و زیبایی داشتند .هرچندکه بناههای زیگهوراتماننهد در

تصورکردنی بود ) .(Gnoli, 1999: 313–316عام ی کهه

ایران به صورت گسترده دیده نمیشود ،معابهد پیداشهده

باع

شهد در عصهر کشهاورزی جمعیتهی از مهردم بها

در آلتینتپه و تورنهگتپهه را بایهد جهزو ایهن گهروه از

کسب و کار متعدد و تولیدکننده ،به گهرد ایهن شهخص

بناهای دنیای ایرانی محسوب کرد که همگی مربو بهه

فرّه مند گرد آیند و شهرها و ساختار شهری بنیاد یافهت،

نیمة دوم هزارة چهارم یا نیمة اول هزارة سهوم پهیش از

وجود کسی بود که دارای فرّه کیانی یا شهاهی بهود کهه

مههیالد هسههتند؛ یعنههی زمههانیکههه نخسههتین شهههرها در

گاه بهصورت فرّه ایزدی ه ذکر میشهود (زنهر:1339 ،

استپهای هیرمند و قرهقوم در حال شکلگیهری بودنهد

439تا .)491به این ترتیب در تاریخ اساطیری ،شههریاران

(سجادی.)71 :1333 ،

بههگونهههای هسههتند کههه چههون فهرّ دارنههد فرمههانبرانی و

براین اساس و باتوجهه بهه سهاختار دینهی شههر ،در

س س همراتبی بر گرد خویش دارند« .کمر بسهت بهر فهرّ

شهرها حاکمان و حکومهت هها همهواره وجهة دینهی و

شاهنشهی/جهان گشت سرتاسر او را رهی» (فردوسهی،

سیاسههی را همههراه بهها ههه داشههتند؛ بههرای نمونههه ،در

 .)45،101 :1335در تاریخ ماد ه نخستین شهریار کهه

شهرهای ایالمی حاکمان «روحانی-شاه» (اکهدیIš-ši- :

شهری به نام هگمتانه (محل اجتمها ) نیهز بهه پها کهرد،

 )ak-ku-umخوانده می شهدند (دیهاکونف.)50 :1337 ،

به ضرورت «موبد-شههریاری» بهود کهه بههع هت وجهة

در اساطیر ایرانی نیز هوشهنگ ،دومهین شهاه پیشهدادی،

دینی که داشت ،مقبول مردم بود و به همهین ع هت نیهز

دارای «فرّه ایزدی» و «فرّه شاهی» است و طبق روایهات

قضاوت که بیشهتر امهری روحهانی بهود ،بههعههدة وی

تاریخی« ،اول کس کهه خانهه هها را بنیهاد کهرد و شههر

گکاشته شده بود (نک :هردوت ،کتاب اول :بند.)99

بسههاخت ،هوشههنگ بههود» (ثعههالبی3 :1363 ،؛ طبههری،

در عصر ساسانی نیز نامگکاری بسیاری از شهرها بها

111 :1361؛ ابناثیر .)13 :1349 ،سوای هوشهنگ ،ایهن

پسوند «خوره» [فر] نشاندهندة خصیصة سیاسیمهکهبی

جمشید فرّهمند و «موبد-شهریار» بود که طبهق روایهات

حاکمان و شهرها بود و این کار درواقع بازگشهتی بهود

م ههی ،نخسههتین شهههرها را برپهها کههرد و بهها سههاختن ور

بههه اصههطالح اوسههتایی (airyanəm or airyanam

(ق عهههای) (آموزگههار ،)49 :1376 ،جمعیتههی را در آن

) xᵛarənōکهه بها مفهههوم پادشهاهی و چیرگهی مسههتقی

جای داد که باید آن را پیشنمونة شهر باستانی ایرانیهان

شاهنشاه بر شهرها پیونهد داشهت (Gnoli, 1999: 504-

خوانهد کههه اهههورامزدا طههرح آن را بههه جمشههید دیکتههه

) .507حتههی پههس از مراحههل اولیة بنیههاد شهههرها و

میکرد .فردوسی در وصف اقدامات ج مینویسد:

ک رنگشدن مسائل مهکهبی ،در مقایسهه بها پهیشازآن،

«به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد/نخسهت از بهرش
هندسی کار کرد»
«چو گرمابه و کاخهای ب ند/چو ایوان که باشهد پنهاه
از گزند» (فردوسی.)44 :1335 ،

مشاهده می شود که همچنان در عصر ساسهانی ،منهاطق
یا «شهرها» را یک «شهرب» و یک «موبد» اداره میکهرد
که ادارة حقوق مالکیت و سایر امور قهانونی را برعههده
داشت (دریایی113 :1336 ،و.)119

به عبارتی ،همان شهکوهی کهه در اسهاطیر و تهاریخ

بههرحال ،اشتراکهای دینی و نقهش کاریزماتیهک و

ایرانیهههان «فّر/خهههوره» )(FARR(AH) XᵛARENAH

وجهة دینی سیاسی رهبهران و کسهانی کهه خویشهتن را
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خدایِ ایرانشهر ( ērānšahr xwadāyبهه زبهان پهارتی

عموم شهرها را شاهان و امرا ساخته انهد و مهه تهرین

 )aryānšahr xwadāyمههی خواندنههد (Mackenzie,

مشخصة هر شهر کارکرد «اداری و سیاسهی» آن اسهت

) ،1998 :534از عوامهل مهه بنیهاد شههرها در دوران

(س طان زاده .)41 :1365 ،درواقع از نظر وبر ،شهرهای

باستانی بود که به تهدریج و همهان گونهه کهه وبهر بیهان

دورة باستان و قهرون وسهطی براسهاس ایهن واقعیهت

می کند« :توسعه عقالنیت و قانون گرایی به مثابهه وجهه

تشهههخیص داده مهههیشهههدند کهههه اتحادیههههههههایی

جدیدی از مشروعیت قدرت جانشین مشروعیت ههای

سههازماندهی شههده از شهههروندان بهها واحههدهای اداری

ناشی از سنت یا ناشی از کاریزمای یک رهبر گردیهد»

خها

و قانونمنهد بودنهد (see to: Ringer, 2004:

(به نقل از :فیالکوف.)101 :1333 ،

).204
با نگرش به چگونگی شکل گیری شهرها در اروپها

د .ساختار نظامی سیاسی شهر :افزون بر ع ت های فوق

و پس از افول فﺌودالیس  ،چنین مشخصه ای در شهرها

و نقش دین ،شامل معابد و پرسهتش گاههها و رهبهران

مشاهده می شود و اینکهه نخسهتین شههرها سهاختاری

دینی ،عوامل سیاسی نظامی را باید از دیگر انگیزه ههای

اداری و نظامی (سیاسی) داشتند .توضیح آنکه پهس از

مه و اساسهی در پیهدایش شههرها دانسهت (آصهفی،

تجمع جمعیتی که مشاهل مخت ف داشتند و تقسی کار

67 :1363تا .) 69این نگرش وجود پایگهاهی نظهامی و

کردنهههد ،شهرنشهههینان بهههرای حفه ه امنیهههت شههههر

و دژ) در سکونتگاهی دائمهی را تعریهف

برج وباروهایی ساختند و افرادی را بهرای پاسهداری از

شهههر ق مههداد کههرده اسههت (شههکوئی.)144 :1333 ،

شهر گماشتند .بهاین ترتیب ،نخسهتین شههرها بههطهور

براین اساس« ،مسهﺌ ه دفها » هستة اولیة شههرها را بهه

معمول چهار دروازه داشتند و در خندق آب محصهور

وجود آورد؛ یعنی عدهای از مردم به ضهرورت و بهرای

ب ودند و هر دروازه با پل متحرکی به خارج از خندق و

دفهها از مسههاکن خههود دور هه جمههع شههدند و ایههن

شهر مرتبط می شد و این شههرها بها سهاختاری اداری

اجتما ِ حاصل شده در پی دفا  ،شهر را از ده مشخص

شناخته می شهدند (بیگهدلی .)164 :1333 ،بهرای ایهن

می کرد .هرچند به نظر می رسد که نباید مسﺌ ة دفها را

نمونه در تاریخ ایران ،بایهد بهه هگمتانهه اشهاره کهرد.

به تنهایی مشخصة هر شهر ق مداد کرد؛ زیرا روستاها و

درواقع در پی خطر اقوام مهاج  ،جمعیتی که به شهیوة

محل های اقامت نخستین نیز این ویوگهی را داشهتند و

قبی ه ای زندگی می کردند در منطقهه ای جمهع شهدند و

به ویوه در اروپای قرون وسطی ،فﺌودال های مح ی کهه

شهری با قال تودرتو ساختند و پیرامون آن حصهاری

بر امالک هیرشهری ) (manorحکومت می کردند ،این

کشیدند و دور آن خندق هایی پرآب حفر کردند (نک:

امالک را با برج وبارو مزین میکردند (کوریک:1363 ،

هردوت ،کتاب اول :بند .)96این رخهداد کهه بهه قهول

37تا .)90بهااین حهال طرفهداران ایهن نظریهه ،شههر را

گیرشمن در شهرنشینی ایران عصری نو را پدید آورد،

نظ دادن به هر منطقه و ایجاد حاکمیت می داننهد و آن

گویا از ابدا های نهوادی بهود کهه در آن سهاکن شهده

را نماد نظ جهان می شناسند و براین باورنهد کهه که

بودند و مقدمه ای برای اتحاد و یکپارچگی انبهوهی از

نیستند شهرهایی که با نام ق ب جهان ،مرکهز جههان و

حاک نشین ها و خرده پادشاهانِ ایهران بهود (گیرشهمن،

محور جهان نام گکاری شده اند (امسراپاپورت:1366 ،

.)75 :1335

دفاعی (ار

 .)13براین اساس ،شهر با سیاست مرتبط اسهت؛ یعنهی
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جمع بندی :عوامل مهم در بنیاد شهرها و شهرنﺸینی

عامل پیدایش شهرها را نیز رق میزد؛ بهاینترتیهب کهه

فوق و طبق نگرشی ک ی ،در ایجاد

با انباشت ثروت ،شههر در جایگهاه پایگهاهی نظهامی و

هسته های ابتدایی شهر عوامل طبیعی ،اقتصهادی ،دینهی،

دفاعی ظاهر میشد که عدهای از مردم بهضرورت بهرای

سیاسی و فرهنگهی مهؤثر هسهتند و بههطهور دقیهقتهر،

دفا از سکونتگاه و مازاد تولید (سهرمایه) و امنیهت ،در

بهترتیب چهار عامل را باید در پیدایش شهرها دخیهل و

آن گرد می آمدند و بر گرد هستهای مرکزی که ق عههای

مؤثر دانست :عامل اول محیط طبیعی است؛ زیرا تمهدن

با برجوباروی مستحک بود و بعدها «کههندژ» خوانهده

واقعی بشر تنهها در بخهشههایی از نهواحی جغرافیهایی

شد ،جمع میشدند و بهتدریج این جمعیت روبهفزونهی

ظهاهر شههده اسهت کههه آبوهههوای مسهاعد داشههتهانههد.

میگکاشهت و شههری بها سهاختار سیاسهیاداری پدیهد

دراینباره ،با رجو به اسناد تاریخی متوجه میشوم کهه

مههیآمههد و وسههعت مههییافههت (بهنههام .)14 :1343 ،در

بهههطههور مثههال در فههالت ایههران و در ایههالم ،چنههدین

راستای این فرضیه گفتنی است که طبهق گهزارشههای

دولت شهر اولیه وجهود داشهت کهه هریهک از آنهها در

متون آشوری ،در سرزمین ماد محلهای اقامهت شههری

اطراف منابع آب مربو به خهود متمرکهز بودنهد و ههر

قال مستحک و مواضع استحکامی داشهتند کهه اه هب

شهر درة رودخانهای یا بخشی از آن را اشغال کرده بهود

دارای دیوارهای عهری

و مجههز بهه انهوا تجهیهزات

(دیههاکونف .)46 :1337 ،بههرایناسههاس ،ابتههدا عوامههل

نظامی بود (ع ییف..)317 :1391 ،

براساس مباح

شهد و

در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد کهه در اه هب

جغرافیایی و اق یمی گردآمدن جمعیتی را باعه

این جمعیت بهه کشهاورزی مبهادرت کهرد و انسهان از

مواقع ،این ساکنان کهه بهه تولیهد در منطقههای مشهترک

کوچنشینی و مرح ة شکار به اقتصاد مبتنیبر کشهاورزی

مشغول بودند و برای جان و مال خویش میکوشیدند و

و یکجانشینی روی آورد؛ سهپس بههتهدریج و بها بهروز

بنابراین استحکامات دفاعی گرد شهر ایجاد مهیکردنهد،

انقالب کشاورزی و کسب تجارب ،به مازاد تولید نائهل

سوای مشهترکات نهوادی و زبهانی حتهی اگهر از لحها

آمد .بدینسهان عامهل دوم پیهدایش شههرها در اقتصهاد

نوادی نیز یکسان نبودند ،اشهتراکات دینهی و باورههای

متج ی می شود .به این ع ت که شههر بههمثهابة بهازار و

مشترک داشتند .همین امر در پیوستگی و انسهجام ایهن

مرکز کات و کانون اص ی تجارت است .در این راسهتا و

جمعیت در منطقه ای خا

که ساختار شهری به خهود

بهطور نمونه ،از انگیهزهههای مهؤثر در ایجهاد شههرها و

گرفته بود ،بسیار مه و حائز اهمیت بود .مصهداق ایهن

رشهههد شهرنشهههینی در عصهههر ساسهههانی پدیدآمهههدن

نو شهر در میهانرودان بهه وضهوح مشهاهده مهیشهود؛

تخصصگرایهی و تقسهی کهار در جامعهه و بههتبهعآن،

بهطور نمونه ،شهر هاترا بین دو رودخانة دج ه و فهرات

تالش برای فروش تولیدات و گرایش مردم به تجارت

در بخش شهمالی بهینالنههرین کهه بنیهاد آن بهه ههزارة

بود و بنابراین گردآمدن در محهلههایی کهه در نزدیهک

نخست پیش از میالد برمیگردد ،اما در دورة پارتی ،بهر

جاده هایی بودند کهه فعالیهت ههای اقتصهادی فراگیهری

سهرعت وسههعت و گسهترش آن افههزوده شهد (هرمههان،

داشتند ).(Morony, 1994: 277

 ،)67 :1337دارای چندین خط دفهاعی شهامل خنهدق،

پس بدین گونه توسعة کشاورزی تحتتﺄثیر رشهد و

استحکامات بخش بیرونی دیوار ) ،(protechismaدیوار

توسعة شهری قرار می گرفهت و رشهد اقتصهادی دیگهر

اص ی و دیوار دفاعی دوم بود؛ بهعالوه چهار دروازه در
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چهار جهت اص ی داشت ).(Gawlikowski, 1994: 47

نظامی مطرح شدند و شکل شهری بهه خهود گرفتنهد و

سوای موقعیت و ویوگهی تهدافعی و اسهتحکامات ایهن

دارای سههاختاری مههدنی شههدند .بههرای مثههال بهها هجههوم

شهر ،نکتة درخور توجه که با فرضیة فوق تطهابق دارد،

یونانیان به ایران و فتوحات اسکندر ،در ایران پادگانهها

این است که در شهر هاترا اقهوام مخت هف بها نوادههای

و کر نی هایی برپا شد .بعهدها ایهن ک نهیهها درصهورت

گوناگون ایرانی و سامی زندگی میکردند؛ اما اشتراکات

ارتقاء و گسترش ،با دریافت حق پولیس ،به شهر تبدیل

مهیشهد.

می شدند و سازمانی مدنی دریافت مهی کردنهد .در ایهن

درواقع ،ساکنان هاترا بهع ت موقعیت استراتویکی شههر

شهرهای جدید سهربازان یونهانیمقهدونی ،بازرگانهان و

و وضعیت مساعد اق یمی برای کشاورزی ،بهه تولیهد و

پیشهوران ساکن میشدند .در اینگونه شههرها و درکهل

انباشت ثهروت نائهل آمدنهد و همچنهین ایهن جمعیهت

شهرسازی اسکندر ،آمیختگی تمدن شرق و ههرب جنبة

دارای باوری مشترک بودند و پرستندگان معبهد آفتهاب

نوادی و سیاسهی و فرهنگهی نداشهت و ایجهاد شههرها

بودند .معبدی که به شهر هویت خاصی بخشیده بهود و

بیشتر با هدف نظامی صهورت مهی گرفهت (دیهاکونف،

جمعیتی را پیرامون خویش گهرد آورده بهود (Ibid, p:

 .)11 :1373گفتنههی اسههت ایههن شهههرها کههه جمعیتههی

).52

خودگردان ) (polisمحسوب میشدند ،بههع هت اینکهه

دینی و منافع مشترک ،همزیستی آنان را باع

ازاین رو طبق نظری دیگر ،اشتراک مکهبی و وجهود

جمعیت انیرانی را در خود سهکونت داده بودنهد و ایهن

معابد و عبادتگاه از دیگر عوامل پیهدایش شههرها بهوده

ساکنان از جمعیت بهومی و جمعیهت پیرامهون خهویش

است .طرفداران این نظریه در پیدایش شههرها معتقدنهد

ههراس داشههتند ،دارای حصههار بودنهد و در آنههها مرکههز

که عوامل مکهبی در بهه پیوسهتن دسهتهههای مخت هف

تفریحی و سایر تﺄسیسات اجتمهاعی بهه سهبک یونهانی

اجتماعی در محلهای اقامهت گونهاگون انسهانی و نیهز

ایجاد شده بود ( یارشهاطر10،33 :1373 ،؛ خهدادادیان،

تمرکز جمعیت و پیدایش شهرها ،بهویهوه در دورهههای

 .)114 :1337سوای این شهرها و البته مشابه شههرهای

قههدی  ،بسههیار مههؤثر بههوده اسههت (شههکوئی:1333 ،

مککور ،برخی «شهرهای شهاهی» دورة ساسهانی مراکهز

141تا.)146

پادگان های نظامی در سرزمینههای نوگشهوده بودنهد و

باری عوامل فوق بهترتیب در پیهدایش شههر بسهیار

بعدها مراکز حوزه ههای اداری نوبنیهاد و بودبهاشههای

مه بودند و در منشاء ایجاد شهرها نقهش اساسهی ایفها

کارگزاران دولتهی در ایهن حهوزههها شهدند (لوکهونین،

می کردند؛ اما همان گونه که مشخص است برخی شهرها

.)110 :1377

تنها بهع ت دو یا سه عامل اصه ی شهکل مهیگرفتنهد و

در جایگاه سخن پایانی و فهارغ از اولویهتدادن بهه

همة عوامل در پیدایش و بنیهاد شههرها سههی نبودنهد؛

عام ی خا

در پیدایش شهر ،ذکر این نکته مه اسهت

بهطور مثال ،سوای شهرهایی که در پهیِ «مهازاد تولیهد»

که از نظر تاریخی ،شهرهایی در طی دوره های طهوتنی

دارای سرمایه و ثروت شدند و بهمنظور حراست از مال

باقی می ماندند که در نواحی مه جغرافیایی با منبع آب

و جان ،حصاری به گرد سکونتگاه خهویش کشهیدند و

دردسترس و پسکرانه ههای تاحهدودی درخهور کشهت

عامل نظامی سیاسی را به سهاختار شههری افزودنهد ،بهه

ساخته میشدند .مورفولوژی و الگوهای فضهایی چنهین

شهرهایی برخورد میکنی کهه تنهها در قالهب منطقههای

شهرهایی برای بهرآوردن نیازههای فرهنگهی سهاکنان و

نظامی و در جایگاه سکونتگاه نیروی جنگهی و پادگهان

تطابق پکیری با نواحی پیرامونی بهتدریج متحول میشد.
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بنابراین شهرها محصول روابط متقابل میان محهیطههای

نتیجه

فرهنگی و طبیعی خود بودند (خیرآبادی )16 :1376 ،و

از دوران باستان ،عوامل مخت فی بر سهیر زنهدگی و

براساس نظریة «اشاعه» ،فرو براین است کهه بههع هت

تمدن انسهان تﺄثیهر گکاشهته اسهت و بها بررسهی بنیهاد

محدودبودن نسبی ابداعات ،اکثریت فرهنگهها از چنهد

نخستین شهرها در تمدن های بسیار کهن ،به این نتیجهه

مرکز اشاعه گرفته شده است (هی ند.)77 :1336 ،

میرسی که تمدنهای کهن که در طول خطهی افقهی از

به این ترتیهب ،شههرهایی کهه بهاوجود تههاج هها و

چین تا مصر پدیدار شهدهانهد ،همهه در منهاطق مسهاعد

رخدادهای طبیعی و انسانی تداوم مییافتند و به حیهات

جغرافیایی قرار داشتهاند .درواقع این تمدنها در پی این

سیاسی و مدنی خویش ادامه میدادند ،شهرهایی بودنهد

موقعیت مهه  ،بها کشهاورزی و سهیر سهریع تحهولی و

که افزون بر موقعیت مه اسهتراتویکی بها فرهنهگههای

پیشرفت آن روبهرو بودند کهه ایهن امهر مهازاد تولیهد و

مخت ف همجوشی و همپوشهانی مهییافتنهد و همچهون

شکل گیری نخستین شهرها را باعه

مهی شهد .در ایهن

موجود زندهای منبع تغکیهه را بهرای ادامة حیهات احیها

قضیه دو مسﺌ ه به طور کامل روشهن اسهت آبوههوا و

میکردند .نمونة بارز ایهنگونهه شههرها در ایهرانزمهین

موقعیت مط وب جغرافیایی و به تبع آن تولید مهازاد بهر

بسیار است و دراینمیان ،باید بهه بهارزترین آنهها یعنهی

مصرف به دست آمده از مزار حاص خیز و سپس دومین

هیرکانیا (گرگهان) در شهمالشهرقی ایهران اشهاره کهرد.

جنبة زندگی شهری ،یعنی پدیدآمدن تخصص و تقسی

شهری که طبق شهواهد باسهتانشناسهانه پهیش از دوران

کار و شکل گیری ساختار شهری به معنای واقعی .سوای

هخامنشی ،یعنی سده شش قبل از مهیالد ،بها شههرها و

این دو مسﺌ ه کثرت جمعیت ،پیشرفت تکنیهک ،وجهود

مراکز تمدنی هربی و جنوبی ایهران ارتبها فرهنگهی و

باور و اعتقادات مشترک و نیهز پیهدایش نظهام رهبهری

تجاری داشت ) (Voglsang, 1992: 132و در سدههای

سیاسی از دیگر عوام ی بوده است که در بنیهاد شههرها

بعدی نیز به ع هت موقعیهت اسهتراتویکی و جغرافیهایی

تﺄثیر قاطع گکاشته است .اما دراین بهین ،برخهی شههرها

) ،(Lecomte, 2007: 295از جنبة نظهامی در موقعیهت

بدون تجهربة برخهی عوامهل فهوق شهکل گرفتههانهد و

مط ههوبی قههرار گرفههت ;(Deshayes, 1973: 3,14

بهتدریج ،عوامل دیگر نیز در قالب سهاختار شهرنشهینی

) Xenophon, Cyropaedia, V.II: 141-149و حتی به

در آنها پدید آمده است .در بین عوامهل مهؤثر در بنیهاد

این ع ت گاه ادعای استقالل کرد (کاویانیپویها:1331 ،

شهرهای ایران و میانرودان آنچه بارز است اینکه «مهازاد

37تا .)90در طول تهاریخ ،هیرکانیها همهواره در کهانون

تولید و مهکهب» بیشهترین نقهش را داشهته انهد و بایهد

توجه س س ه های ایرانی و انیرانی بود؛ همچنین بهع هت

شهرنشینی و شهرسازی را پدیدهای مع هول و ناشهی از

احداث دیوارهههای دفهاعی درخهور مالحظهه (Sauer,

این عوامل دانست.

) ،2012: 206س س ههای ایرانی از امکانات نظامی ایهن
شهر بهره می گرفتند و بهاین ترتیب ،این شهر در جایگاه

پینوشت

شهری با ویوگی های مه اقتصادی ،تجهاری ،نظهامی و

 .1داریوش آشوری با ارائة این تعریف از تای ور دربهارة

حتی مکهبی 1در سهده ههای طهوتنی در قالهب شههری

فرهنگ« :ک یت دره تافتههای شهاملِ دانهش ،دیهن،

باستانی به حیات اجتماعیسیاسی خود ادامه داد.

هنر ،اخالقیات ،آدابورسهوم و هرگونهه توانهایی و
عادتی که آدمی همچون هموندی از جامعه به دست
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میآورد» ،مینویسهد :برمبنهای ایهن تعریهف انسهان
بیفرهنگ و جامعة بیفرهنگ در کار نیسهت؛ زیهرا
زندگیِ اجتماعی ،یعنی باه زیسهتن ،بههمعنهایِ در
فرهنگ زیستن است .زیستن در ابتداییترین قبی ه یا
بزر ترین و پیچیدهترین جامعة تکنولوژیک مدرن

فرهنگی.
 .احتشام ،مرتضی ،)1535( ،ایران در زمان هخامنشهیان،
تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی.
 .احمهههدپور ،احمهههد ،)1363( ،جغرافیههها و سهههاخت
شهررمان ،تهران :دفتر مرزی جهاد دانشگاهی.

از این جهت یکسان است؛ زیهرا ههر دو زیسهتن در

 .امس ،راپاپورت ،)1366( ،منشاء فرهنگی مجتمعههای

موقعیت ویوة انسان است؛ یعنی زیست در فرهنگ

زیسههتی ،ترجمههه راضههیه رضههازاده ،تهههران :جهههاد

یا فضایِ فرهنگی .اگرچه هریهک از سهازمایهههایِ

دانشگاهی ع

و صنعت ایران.

فرهنهگ ،از نظهرِ صهورت و معنها یها سهادگی و

 .اوشههیدری ،جهههانگیر ،)1371( ،دانشههنامه مزدیسههنا

پیچیدگی ،در جامعههایِ گوناگون با ه فهرقههای

(واژهنامه توضیحی آیین زردشت) ،تهران :مرکز.

اساسی دارند (آشوری111 :1393 ،و.)113
 .1افزون بر موقعیت مه  ،هیرکانیا (گرگان) جایگاه یکی
از خاندان های بهزر

ایرانهی بهود و حتهی پهس از

ساسانیان ،سنگردار دین زرتشتی بودنهد .مهارکوارت
بهههنقههل از موسههی خههورنی مههینویسههد ،گرگههان در

 .بههزادی ،رقیهه ،)1334( ،قهومههای کههن در قفقهاز،
ماورای قفقاز ،بینالنهرین و هالل حاص خیز ،تهران:
نی.
 .بهنام ،جمشهید و شهاپور راسهخ ،)1343 (،مقدمهه بهر
جامعهشناسی ایران ،تهران :خوارزمی.

سههالهههای 430و499و 577مههیالدی بهههصههورت

 .بیرونی ،ابوریحهان محمهدبن احمهد ،)1351( ،التفههی ،

اسقفنشین نسطوریها درآمد (Marquart, 1901:

توائل الصناعه التنجی  ،به ق

جالل الهدین همهائی،

).74

تهران :انجمن آثار م ی.

کتابنامه
الف .کتابهای فارسی
 .آشههوری ،داریههوش ،)1393( ،تعریههفههها و مفهههوم
فرهنگ ،تهران :آگه.
 .آموزگههار ،ژالههه ،)1376( ،تههاریخ اسههاطیری ،تهههران:
سمت.
 .آمیه ،پیر ،)1331( ،تاریخ عیالم ،ترجمه شیرین بیهانی،
تهران :دانشگاه تهران.
 .ابههناثیههر ،ابوالحسههن عزالههدین ،)1349( ،الکامههل فههی
التاریخ ،ترجمه محمدابراهی باستانیپاریزی ،تههران:
دانشگاه تهران.
 .ابنخ دون ،عبدالرحمن ،)1331( ،مقدمه ابهنخ هدون،
ترجمه محمد پروین گنابادی ،ج ،1تهران :ع مهی و

 .بیگدلی ،ع ی ،)1333( ،تاریخ اروپا در قرون وسهطی،
تهران :دانشگاه پیامنور.
 .بی نام ،)1371( ،حدود العال من المشرق الی المغرب،
تصحیح و تع یق و .و .مینورسهکی ،میرحسهینشهاه،
و.و .بارتولد ،ترجمة مری میراحمهدی و هالمرضها
ورهرام  ،تهران :دانشگاه الزهرا.
 .بینام  ،)1331( ،ویسپرد ،گزارش ابهراهی پهورداوود،
تهران :اساطیر.
 .پیگولوسکایا ،ن.و ،)1367( ،شهرهای ایران در روزگار
پارتیان و ساسانیان ،ترجمه عنایت اهلل رضها ،تههران:
ع می و فرهنگی.
 .ثعهههالبی ،عبهههدالم کمحمهههد ،)1363( ،هرراخبهههار
م وک الفرس و سیره  ،پاره نخست ،ترجمه محمهد
فضای ی ،تهران :نقره.
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 .جی جاماسب-آسانا ،جاماسب جب دسهتور منهوچهر،
( ،)1371متون په وی (ترجمه ،آوانوشت) ،گهزارش
سعید عریان ،تهران :کتابخانه م ی جمهوری اسالمی
ایران.

زرتشتیگری،ترجمه تیمور قادری ،تهران :امیرکبیر.
 .زیگفرید ،آندره ،)1354( ،روح م تهها ،ترجمهه احمهد
آرام ،تهران :فجر.
 .ژان گمبل ،)1374( ،انقالب صنعتی در قرون وسهطی،

 .چای د گهوردون ،)1351( ،انسهان خهود را مهیسهازد،
ترجمه احمد کریمی حکاک ،تهران :شرکت سههامی
کتابهای جبیی.

ترجمه مهدی سبحابی ،تهران :مرکز.
 .ژیههران.ف ،تکوئههه ، .دتپههورت.ل ،)1331( ،اسههاطیر
آشور و بابل ،ترجمه ابوالقاس اسماعیل پور ،تههران:

 ،)1369( ،---------- .سیر تهاریخ ،ترجمهه احمهد
بهمنش ،تهران :دانشگاه تهران.

کاروان.
.سامی ،ع هی ،)1333( ،تمهدن هخامنشهی ،ج ،1تههران:

 .قمی ،حسنبنمحمهدبنحسهن ،) 1361( ،تهاریخ قه ،
ترجمة حسنبنع هیبهنحسهنبهنعبهدالمل قمهی،
تصحیح و تحشیه جاللالدین طهران ،تهران :توس.
 .حسههیناف ،آ .ز .وکیههلاوا ،آ .آ .حسههناوا،)1331( ،
برنامه ریزی و ساخت شهرهای کوچهک ،ترجمهه و
تﺄلیف هالمرضا خسرویان ،تبریز :فروزش.

سمت.
 .س طانزاده ،حسین ،)1365( ،مقدمهای بر تاریخ شههر
و شهرنشینی در ایران ،تهران :امیرکبیر.
 .سهرابی  ،محمد ،)1336( ،شهر و شهرنشینی در ایران،
خرمآباد :شاپورخواست.
 .شکوئی ،حسین ،)1336( ،اندیشه ههای نهو در ف سهفة

 .خدادادیان ،اردشیر)1337( ،س وکیان ،تهران :بهدید.

جغرافیههها ،ج ،1تههههران :مؤسسهههه جغرافیهههایی و

 .خیرآبادی ،مسعود ،)1376( ،شههرهای ایهران ،ترجمهه

کارتوگرافی گیتاشناسی.

حسین حاتمینواد و عزتاهلل مافی ،مشهد :نیکا.
 .دریایی ،تورج ،)1336( ،شاهنشاهی ساسهانی ،ترجمهه
مرتضی ثاقبفر ،تهران :ققنوس.

موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
 ،)1333( ،---------- .دیدگاههای نو در جغرافیهای

 .دنسکوی ،آگیبالووآ ،)1535( ،تاریخ سهدهههای میانهه،
ترجمه رحی رئیسنیا ،تهران :پیام.

شهر ،ج ،1تهران :سمت.
 .طبههری ،محمههدجریر ،)1361( ،تههاریخ طبههری ،ج،1

 .دیاکونف ،م.م« ،)1337( ،عیالم» ،تهاریخ ایهران( ،دوره
ماد) از مجموعه تاریخ ایران کمبریج ،ترجمهه بههرام
شالگونی ،تهران :جامی.

ترجمه ابوالقاس پاینده ،تهران :اساطیر.
 .ع ییف ،اقرار ،)1391( ،پادشاهی ماد ،ترجمهه کهامبیز
میربهاء ،تهران :ققنوس.

 ،)1373( ،---------- .اشههکانیان ،ترجمههه کههری
کشاورز ،تهران :پیام.
 .رضایی ،مهدی ،)1334( ،آفرینش و مر

 ،)1333( ،---------- .ف سهههفه جغرافیههها ،تههههران:

 .فردوسی ،ابوالقاس  ،)1335( ،شاهنامه ،براساس نسخه
ژول مُل ،به کوشش عبداهلل اکبریانراد ،تهران :الهام.

در اسهاطیر،

چ ،1تهران :اساطیر.
 .روحاتمینههههههی ،محمههههههود ،)1379( ،مبههههههانی
انسانشناسی(گردشهر با چراغ) ،تهران :عطار.
 .زنههههر ،آر .سههههی ،)1339( ،ط ههههو و هههههروب

 .فیالکوف ،یانکل ،)1333( ،جامعه شناسی شهر ،تههران:
آگه.
 .کارل ،الکسهیس ،)1343( ،انسهان موجهود ناشهناخته،
ترجمه پرویز دبیری ،اصفهان :کتابفروشی تائید.
 .کوریک ،جیمز.آ ،)1330( ،قرون وسطای اولیه ،ترجمه

بررسی عوامل تاریخی بنیاد شهرها با رویکرد به شهرهای ایران و میانرودان 39

مهدی حقیقتخواه ،تهران :ققنوس.
 .کیانی ،محمدیوسف ،)1370( ،شهرهای ایران ،تههران:
جهاد دانشگاهی.
 .گمپل ،ژان ،)1374( ،انقالب صنعتی در قرون وسطی،
ترجمه مهدی سحابی ،تهران :مرکز.
 .گیرشههمن ،رومههن ،)1335( ،تههاریخ ایههران از آهههاز تهها
اسالم ،ترجمه محمود بهفروزی ،تهران :جامی.
 .لوکههاس ،هههانری ،)1371( ،تههاریخ تمههدن ،ترجمههه
عبدالحسین آذرنگ ،ج ،1تهران :کیهان.
 .لوکونین،و  ،)1377( ، .تاریخ ایهران از سه وکیان تها
فروپاشههی دولههت ساسههانیان؛ نهادهههای سیاسههی،
اجتماعی و اداری ،مالیاتهها و بازرگهانی ،پهووهش
دانشههگاه کمبههریج ،گردآورنههده احسههان یارشههاطر،
ترجمةحسن انوشه ،ج ،3قسمت ،1تهران :امیرکبیر.
 .مههالکوم ،کههالج ،)1330( ،پارتیههان ،ترجمههة مسههعود
رجبنیا ،تهران :هیرمند.
 .مجیدزاده ،یوسف ،)1363( ،آهاز شهرنشینی در ایران،
تهران :دانشگاهی.
 ،)1379( ،------------- .تهههههاریخ و تمهههههدن
بههینالنهههرین( ،تههاریخ فرهنگههی ه اجتمههاعی) ،ج،1
تهران :دانشگاهی.
 .مصههطفوی ،محمههدتقی ،)1341( ،آثههار باسههتانی در
خ ههیجفههارس ،تهههران :چاپخانههه سههازمان سههمعی و
بصری.
 .مکنزی ،دیوید نیهل ،)1333( ،فرهنهگ کوچهک زبهان
په وی ،ترجمه مهشید میرفخرایی ،تهران :پووهشگاه

محمدیوسف کیانی.
 .وایتهاوس ،روث ،)1369( ،نخسهتین شههر ،ترجمهه
مهدی سحابی ،تهران :فضا.
 .وبر ،ماکس،)1375( ،شهر در گکر زمان ،بها پیشهگفتار
تح یههل مارتیههکال ،ترجمههه شههیوا کاویههانی ،تهههران:
انتشار..
 .هرمان ،جورجینا ،)1379( ،تجدید حیات هنر و تمدن
در ایران باستان .ترجمه مهرداد وحدتی ،چ ،1تهران:
دانشگاهی.
 .هرودوت ،)1336( ،تاریخ ههرودوت ،ترجمهه ههادی
هدایتی ،ج1و ،1تهران :دانشگاه تهران.
 .هوار ،ک مان ،)1363( ،ایران و تمهدن ایرانهی ،ترجمهه
حسن انوشه ،تهران :امیرکبیر.
 .هوک ،ساموئل ،)1331( ،اسهاطیر خاورمیانهه ،ترجمهه
ع ههیاصههغر بهرامههی ،فههرنگیس مزداپههور ،تهههران:
روشنگران و مطالعات زنان.
 .هی ند ،اریکسن و فین سیورت نی سن ،)1336( ،تاریخ
انسانشناسهی از آههاز تها امهروز ،ع هی ب وکباشهی،
تهران :گلآذین.
 .یارشاطر ،احسان ،)1373( ،تاریخ ایران ،ازس وکیان تها
فروپاشی دولت ساسانیان ،پووهش دانشگاه کمبریج،
گردآورنده احسان یارشاطر ،ترجمهة حسهن انوشهه،
ج ،3قسمت ،1تهران :امیرکبیر.
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