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چكیده

 اگرچه شهر و شهرنشینی در این دوره ریشه در دورههای گذشته.شهرنشینی در ایران دورۀ ساسانیان تحول و تکامل شگرفی یافت
 اما شهر ساسانی هم از نظر کالبد شهری و هم از نظر کارکرد دورهای از تحول و توسعه و تکامل را تجربه کرد و بخشهایی،داشت
 فرهنگی، اجتماعی، تحول شهر ساسانی معلول عواملی چند بود که در مقالۀ حاضر از چهار منظر عوامل سیاسی.به آن افزوده شد
و اقتصادی مؤثر در این تحول مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ از این رو هدف این پژوهش تبیین ویژگیهای تاریخی و تحلیل عناصر
 فرهنگی و اقتصادی بر شکلگیری و تحول، اجتماعی،اصلی جامعۀ شهری در عصر ساسانی از منظر نقش و تأثیر روند سیاسی
 بررسی این مسأله از راه تبیین و روش تحلیلی تاریخی نشان میدهد که شهر.الگوی شهرنشینی و مناسبات جامعۀ شهری است
 همچنین جامعۀ.ساسانی با حوزۀ سیاسی و نظامی و حکومت مرکزی وابستگی و پیوستگی عمیقتری نسبت به گذشته یافت
. آموزههای دینی و آرمانهای اجتماعی آن دوره قرار داشت،شهری و کالبد شهر ساسانی تحت تأثیر جهانبینی
. ساسانیان، جامعۀ شهری، شهرنشینی، شهر:واژگان کلیدی

Historical Characteristics and Elements of Urban Society of Iran
in the Late Period of Sassanid
Allahyar Khalatbari3		

Abbas Partovi Moghadam4

Abstract
Urbanism in Iran in Sassanid period have a considerable evolution. Although urbanism in
this period has its root in previous periods, but the Sassanid city from city body point of
view and periodical function has experienced an evolution and development and some
parts was added to it. There are some factors which influenced on urban development of
Sassanid city and in this paper 4 of dimensions of it namely political, social, cultural and
economical factors which are influential in this evolution has been studies; therefore, the
aim of this paper is to describe historical characteristics and analyze the main elements of
the urban society of Sassanid period from the point of view of role and effect of political,
social, cultural and economical trends which have influential in this regard. Studying this
matter by describing and historical analysis shows that Sassanid city with political, military
and central government domain has found a deeper consistency comparing to the past
periods. Also the urban society and the body of the Sassanid city has been under the
influence of religious teachings, social ideals and worldview of that period.
Key words: city, urbanism, urban society, Sassanid.
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مقدمه
شهرسازی و شهرنشینی در دورۀ ساسانیان بر پایۀ تجربههای پیشینی و متأثر از شرایط ،ضرورت و
نیازهای سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،ش��تاب فزایندهای گرفت و به طور چشمگیری بر
شمار شهرها و جمعیت شهرنشین افزوده شد .این پدیده به ظهور و قوام جامعۀ شهری توانمندتری
نس��بت به گذشته انجامید .بررسی کم و کیف زندگی شهری و تأمل در عناصر و ویژگیهای جامعۀ
ش��هری در دورۀ ساس��انی به دالیلی اهمیت و ضرورت دارد :از یک س��و جامعۀ شهری در آن دوره
نقش مؤثر و سازندهای در حوزههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایفا کرد و بدون تبیین ویژگی و
ابعاد تاریخی آن ،فهم ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی آن عصر دشوار است؛ از سوی دیگر
بازخوانی روند گذار جامعۀ ایرانی از عصر باستان به دورۀ اسالمی ،بدون توجه به عناصر و مؤلفههای
تأثیرگذار بر شیوههای زیست و تولید در عصر ساسانی ،از جمله الگوی زندگی شهری و سطوح رشد
و تکامل مناسبات شهرنشینی آن دوره ،به نتیجۀ دلخواه و مطلوب نخواهد رسید.
بازخوانی مؤلفههای اساس��ی جامعۀ شهری ،به منزلۀ بررس��ی نسبت جمعیت شهرنشین به غیر
شهرنش��ین ،ش��کل آرایش ،ترکیب و کارکردهای متنوع و متفاوت جامعۀ شهری و توزیع جغرافیایی
شهرنش��ینان ،در گرو فهم الگوی زندگی شهری اس��ت .این الگو خود برآیندی از مناسبات سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و س��اختارهای حاکم بر فضای اجتماعی در هر دورۀ تاریخی اس��ت.
عوامل متعددی بر مناس��بات شهرنش��ینی و الگوی مسلط زندگی شهری در دورۀ ساسانی تأثیرگذار
بوده اس��ت .مهمترین این عوامل عبارتند از مناس��بات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعۀ
آن عصر و آموزههای اعتقادی و آرمانهای جمعی ایرانیان؛ در این مقاله کوشش میشود تا از طریق
بررس��ی و تحلیل این عوامل ،الگوی زندگی ش��هری و عناصر اصلی جامعۀ ش��هری ایران در دورۀ
ساسانیان ،مورد بازشناسی قرار گیرد.
جامعه شهری ايران پیش از زمامداری ساسانیان
دیااکو بنیانگذار حکومت ماد ،پس از رسیدن به قدرت ،دژ همگتانه را ساخت و به گفته هرودوت به
دیگر مردمان دس��تور داد بیرون از حصارها سکونت کنند 5.در واقع حکومت ماد موجودیت و حضور
خود را با تأس��یس دژ اعالم کرد .این ش��هر ـ دژ هستۀ اصلی ش��هر ایرانی شد .شهری که در آغاز
.187
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ویژگیهای تاریخی و مولفههای جامعۀ شهری ایران در اواخر دورۀ ساسانیان 51 /

تنها قلعهای مس��تحکم بر فراز تپه یا مکانی سوقالجیش��ی بود و در آن سوی باروهای بلندش نقاط
زیس��ت کوچک و بزرگ روس��تایی و عشایری قرار داش��تند .دژ مکانی بود که ساکنان آن به حاکم،
خان��واده و خدمتگزاران و معدودی کارگزاران حکومتی منحصر و محدود میش��د و دیگر افراد را به
درون آن راهی نبود .اما این گروه کمش��مار از طریق همین اس��تقرارگاه (ش��هر ـ دژ) نفوذ خود را تا
س��رزمینهای دور دست گس��تراند و بر هر دو جامعۀ روستایی و ایلی مستقر در پیرامون خود تسلط
پیدا کرد .دژ عالوه بر تأمین امنیت مناطق تحت نفوذ خود ،تمشیت و ساماندهی روابط و مناسبات
مادی و معنوی ساکنان تابع را نیز عهدهدار شد .بنابراین شکلگیری توأمان شهر و دولت ،پدیدهای
اتفاقی در تاریخ شهرسازی و شهرنشینی ایران نبود.
قوم پارس نیز با بنای ش��هر ـ قدرت پاس��ارگاد موجودیت و استقالل سیاسی خود را آشکار کرد.
با حاکمیت این قوم بر قلمرو ماد و س��رزمینهای وس��یعی در درون و بیرون فالت ایران ،تجربیات
شهرس��ازی و شهرنشینی غنای بیشتری یافت .بدین ترتیب هم شهرهای جدیدی پایهگذاری شدند
و هم زیس��تگاههای پیش��ین بسط و توس��عه پیدا کردند و تبدیل به شهر ش��دند؛ زیرا سرزمینهای
متصرفی و س��اکنان آنها ،مانند بینالنهرین ،آس��یای صغیر و نواحی ش��رق دریای مدیترانه تجربه
تکامل یافتهتری از حیات ش��هری را پش��ت سر گذاش��ته بودند .افزون بر آن س��اختار تمرکزگرای
حکومت هخامنش��ی مس��تلزم حضور دیوانیان و نظامیان در سرتاسر سرزمینهای تابع هخامنشیان
بود و چون ش��هر مقام همیش��گی این اقش��ار بود ،در نتیجه ش��هر به عنوان کرسی حکومت و مقر
پادگانه��ای نظامی و جایگاه اقامت نمایندگان حکوم��ت مرکزی نقش و اهمیت دوچندانی یافت و
کانونی برای اعمال حاکمیت متمرکز پارسیان در ساتراپها شد .همچنین امنیت نسبت ًا پایدار ،ایجاد و
توسعه مسیرهای ارتباطی در سرتاسر امپراتوری و نیاز و تقاضای دستگاه دیوانی و نظامی به مصرف
کاالهای تجملی ،گش��ایش و گسترش��ی را در حوزۀ اقتصاد شهری و به ویژه در بخش فعالیتهای
بازرگانی پدید آورد که پیامد آن رونق شهرنش��ینی و بس��ط جامعۀ ش��هری در آن دوره بود .مراکز و
تأسیس��اتی مانند تجارتخانهها ،محلهای مبادله ،صنایع کارگاهی و ایس��تگاههای اقامت کاروانیان
در شهرها ـ اغلب در کنار دروازه ـ شکل گرفت 6.از آنجایی که شهر هخامنشی امور معنوی نواحی
پیرامونی خود را نیز نظارت و سامانبخش��ی میکرد ،رهبران دینی و کارگزاران نهاد دین در ش��هر
مقام گرفته بودند.
 .6وینسنت فرانسیس کاستللو ،شهر و شهرنشینی در خاورمیانه ،ترجمۀ پرویز پیران و عبدالعلی رضایی (تهران :نی،)1368 ،
مقدمۀ پیران ،ص .11
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کالبد و سازمان فضایی شهر توسعه محسوسی نسبت به دورۀ مادها یافت و بر شمار شهرنشینان
افزوده ش��د .کالبد ش��هر ایرانی در دورۀ هخامنش��ی عموم ًا مرکب از دژ (ارگ :کهندژ) و شارس��تان
بود .س��ازمان فضایی کهندژ را مجموعهای از کاخ ها ،معابد ،دیوانها ،تأسیس��ات نظامی (پادگان و
اس��لحهخانه) و انبار آذوقه تشکیل میداد .بر گرد کهندژ ،مجموعهای از فضاهای مسکونی و اداری
برای اقامت و فعالیت کارگزاران حکومتی و خدمه آنان ش��کل گرفت؛ جایی که بعدها به شارس��تان
معروف ش��د و هر دو قس��مت در حصاری از باروهای عظیم قرار داش��ت .ش��هر هخامنشی جایگاه
نهادهای حکومتی و مس��تقر هیأت حاکمه و خواص وابس��ته به حکومت بود ،که طبقه یا الیههای
اجتماعی برتر و ممتاز را تش��کیل میدادند .هنوز عامه مردمان به طور جدی در شهر جایی نداشتند.
البته این مرزبندی و جدایی فقط جنبۀ کالبدی و فیزیکی داشت واال معنا و مفهوم شهر در محدودۀ
کالبدی شهر محصور و محدود نبود و تمام منطقه و حوزۀ جغرافیایی اطراف خود را در بر میگرفت.
ش��هر جایگاه سر و نقش فرمانده را برای نواحی روستایی و عشایری گرداگرد خود داشت .مناسبات
7
آنها نه بر مبنای تقس��یم کار قاطع که بر اساس وحدت اجتماعی کار برنامهریزی و انتظام مییافت
و سازمان سیاسی مستقر در شهر و نمایندگانش خود را مالک حقیقی تمام زمینهای زراعی و مراتع
عشایری میشمردند و مازاد تولید 8را به خود اختصاص میدادند.
پیوس��تگی و وابس��تگی شدید شهر و س��ازمان سیاسی مسلط موجب میش��د تا با سقوط نهاد
قدرت ،ش��هر نیز دچار انحطاط و زوال ش��ود .با از میان رفتن ثبات سیاس��ی و امنیت ،شهرها از نظر
تکامل اجتماعی به عقب بازگشته و شیرازۀ امور از هم گسسته میشد .فروپاشی هخامنشیان چنین
سرنوش��تی را برای ش��هرهای ایرانی رقم زد .کوشش و سماجت اس��کندر و سلوکیان برای اشاعه و
انتشار فلسفه و نظام اجتماعی هلنی در سرزمینهای مفتوحه ،در ایران پیامد و نتایج اساسی و پایدار
نداش��ت و به ش��کل تأثیر فرهنگی در نهایت ناپایدار و گذرا در میان خواص ایرانی ساکن در درون
حصار شهرها خودنمایی کرد .نواحی روستایی و ایلی خارج از دیوارههای شهر ،بدون آنکه از حضور
یونانیان تأثیر پذیرد ،به حیات خود ادامه داد 9.شهرنش��ینان ش��هرهای پرش��ماری که س��لوکیان در
 .7محسن حبیبی ،از شار تا شهر :تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن تفکر و تأثر (تهران :دانشگاه تهران،

 ،)1378ص .11
 .8مازاد تولید به آن بخش از محصول اطالق می شده است که از قوت الیموت و مقدار الزم برای باز تولید نظام اجتماعی بیشتر
بوده است .کاستللو ،مقدمۀ پیران ،ص .7
 .9احسان یارشاطر« ،پیشگفتار »،تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج ،ج ،3قسمت اول ،ترجمۀ حسن انوشه (تهران :امیرکبیر،
 ،)1373ص .27
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مناط��ق مختلف ایران پی افکندند ،تلفیقی از یونانیان مهاجر و ایرانیان همپیمان آنان بود .تلفیقی از
شهر هخامنشی متکی بر قدرت با شهر یونانی متکی بر نظاممندی دولت شکل گرفت که بخشی از
خصایص شهر ایرانی و شهر یونانی را هم زمان در درون خود داشت .مفهوم منطقهای شهر همچنان
پا برجا باقی ماند و شهر مانند گذشته به ساماندهی امور و برقراری امنیت مناطق و نواحی پیرامون
خود میپرداخت .شهر سلوکی چون شهر پارسی جایگاه هیأت حاکمه و طبقات ممتاز اجتماعی بود،
اما تحت تأثیر فرهنگ یونانی ،خودمختاری نس��بی داش��ت که سلوکیان آن را به رسمیت شناختند.
این ش��هر همچنین نهادهایی را نظیر مجمع خلق ،ش��ورا و مأموران انتخابی که ریش��ه در فرهنگ
یونانی داشت در خود مستقر ساخت .متأثر از همین فرهنگ بود که فضاهای جدیدی مانند میدانها
و اماکن عمومی تفریحی و ورزشی به ترکیب کالبدی شهر افزوده شد.
جامعۀ ایلی با محوریت قوم پارتی حاکمیت س��لوکی را برانداخت و حکومت اشکانی را بر بخش
وسیعی از قلمرو هخامنشی مسلط کرد .این حکومت که ساختاری غیرمتمرکز داشت ،حاصل تفاهم
دودمانه��ا و خاندانه��ای متنفذ و مقتدر ایرانی بود و نوعی خودمخت��اری منطقهای و ایالتی را به
رس��میت ش��ناخت .اما این شکل از خودمختاری و استقالل با ش��هرهای نسبت ًا خودمختار سلوکی و
مفهوم پولیس و شهر ـ دولت یونانی قرابتی نداشت و با حاکمیت پارتیان ،چنین مفاهیم و شهرهایی
به تدریج از صحنۀ سیاس��ی ـ اجتماعی جامعۀ ایرانی خارج ش��دند .بهرغم استقرار نظام غیرمتمرکز
(ملوکالطوایفی) در دورۀ اشکانی ،شهر همچنان مرکز اصلی نهاد قدرت و سلطه باقی ماند و کانون
مش��ورت خاندانها و مکان تصمیمگیریهای کالن سیاس��ی بود .احداث و یا تجدید بنای چندین
شهر به شاهان اشکانی نسبت داده شده است؛ این شهرها اغلب در نیمۀ شمالی فالت ایران (منطقۀ
خراس��ان) و قس��مت غربی قلمرو پارتیان( 10بین النهرین) قرار دارند 11.شهرهای تازه تأسیس اغلب
بنا بر اهداف و انگیزههای سیاس��ی و نظامی پایهگذاری ش��دند .خاندان ش��اهی ،اشرافیت دودمانی
 .10در تاریخ ایران باستان تناسب معناداری میان اقتدار سیاسی در قالب نظامهای شاهی و شهرسازی و شهرنشینی قابل شناسایی
است .بسته به میزان نفوذ و حضور سیاسی ـ نظامی حکومت مرکزی ،فرایند شهرسازی و شهرنشینی تغییر و نوسان مییافت .در مناطق
و ایاالتی که تحت مدیریت و نظارت مستقیم قدرت مرکزی قرار داشتند ،مکرر شهرهای جدید ،ساخته میشد و یا زیستگاههای پیشین
تجدید بنا و روستاها به سکونتگاههای شهری تبدیل میشد .از اینرو مالحظه میشود که سیاست شهرسازی مادها بر منطقۀ تحت سلطۀ
خود در غرب ،هخامنشیان و ساسانیان در مناطق فارس و خوزستان و اشکانیان در مناطق خراسان و بینالنهرین متمرکز بود.
 .11بنای شهر آساک درحوالی رود اترک ،شهر دارا در محل باستانی قره شیخ تپه واقع در صد کیلومتری شرق گنبد قابوس ،شهر
نسا واقع در  12کیلومتری عشقآباد (اشک آباد) و شهر صد دروازه در خراسان به شاهان اشکانی نسبت داده شده است .در غرب نیز
اشکانیان شهرهای تیسفون و هترا و شهر دورا اوروپوس واقع در ساحل فرات را ساختند .پرویز ورجاوند « ،شهرسازی و شهرنشینی در
ایران» ،شهرهای ایران ،ج ،4به کوشش محمد یوسف کیانی (تهران :جهاد دانشگاهی ،)1370 ،ص 39ـ .34
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به عنوان نمایندگان جامعه ایلی و روس��تایی ،و رهبران و دس��تاندرکاران نهاد دین (مغان ،موبدان)
س��اکنان اصلی ش��هرها بودند .همانند دوران گذشته مفهوم ش��هر و منطقه در هم تنیده بود و هیچ
ش��هری را بدون حوزۀ نفوذ و س��لطۀ آن نمیتوان تصور و تعریف کرد .سازمان کالبدی شهر پارتی
شامل کهندژ و شارستان بود .عالوه بر این بر کالبد برخی از شهرها که موقعیت مناسبی برای رشد
و گسترش تجارت داخلی و بینالمللی داشتند ،بخش سومی موسوم به حومه ،افزوده شد .این قسمت
از کالبد شهر اغلب در اطراف دروازهها و مسیرهای مواصالتی منتهی به شهرها شکل گرفت.

عوامل مؤثر در زندگی و جامعۀ شهری دورۀ ساسانی
ش��هر ،شهرسازی ،شهرنشینی و به تبع آن جامعۀ ش��هری ایران ،منطبق و هماهنگ با بازتعریف و
بازسازی که ساسانیان در سازمان سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی انجام دادند ،دچار تغییر و دگرگونی
ش��د .تحوالتی که در ساختار سیاس��ی ،فرهنگی ،اجتماعی ،و اقتصادی جامعۀ ایران در دورۀ مذکور
بروز کرد ،مناسبات حاکم بر زندگی و جامعۀ شهری را تحت تأثیر خود قرار داد .از این منظر جامعۀ
شهری عصر ساسانی ،از طریق تحلیل عوامل گوناگون تأثیرگذار در آن تبیین میشود.
عامل سیاسی؛ وابستگی و پیوستگی شهر و شهرنشینان به قدرت سیاسی
شهر ،شهرنشینی و مناسبات جامعۀ شهری ایران در طول چهار سده از حاکمیت ساسانیان به مراتب
بیش��تر از گذش��ته تحت تأثیر سازمان سیاسی و نهاد قدرت قرار گرفت .س��اختار و روابط سیاسی ـ
نظامی مسلط ،عامل شکلگیری و توسعۀ بسیاری از شهرها و مبنای تفکیک شهر از غیرشهر در آن
دوره بود .نامگذاری بس��یاری از شهرها با پسوند «ایران» یا «خوره» (فره) نشاندهندۀ گرایشهای
مس��لکی ساس��انیان است .این کار در واقع بازگش��تی بود به اصطالح اوستایی «ایرانخورنه» که با
مفهوم پادش��اهی و چیرگی مستقیم شاهنش��اه بر شهرها پیوند داشت 12.چنانکه در خصوص اهمیت
و مفهوم ش��هر پیش از دورۀ ساس��انیان نیز بیان شد ،ش��هر مرکز حیات سیاسی و کانون ساماندهی
و انتظامبخش��ی نواحی و س��رزمینهای پیرامونی بود .ش��هر در فرهنگ ایرانی و زبان فارس��ی ،به
معن��ای کالبدی برای زندگی ،توأمان معنای اداره کردن ،حکومت ،آیین و حتی پادش��اهی را تداعی
13
میکند.
 .12تورج دریایی ،شاهنشاهی ساسانی ،ترجمۀ مرتضی ثاقب فر (تهران :ققنوس ،)1387 ،ص .121
 .13حسن باستانی راد« ،واژهشناسی تاریخی شهر در ایران »،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی فرهنگ ،شماره ( 72زمستان  ،)1388ص .25
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به منظور درک نقش و تأثیر قدرت سیاس��ی بر مناس��بات شهرنشینی و جامعۀ شهری ،تأمل در
چند نکته ضرورت دارد:
 .1ساسانیان ،حکومتی برآمده از بطن جامعۀ شهری :ظهور این حکومت به تعبیری نخستین حرکت
جامعۀ ش��هری برای رسیدن به قدرت در تاریخ ایران بود .اردشیر ،بنیانگذار سلسلۀ جدید که در
خانوادهای شهری تربیت شده بود ،با ایجاد شهر «گور» ،موجودیت و استقالل خویش را در برابر
حکومت اشکانی اعالم کرد.
 .2ش��اهان شهرس��از بر مصدر امور و پیگیری سیاست فعال شهرسازی :حکومت ساسانی سیاست
شهرسازی فعال و پر دامنهای را در پیش گرفت .اشاره و اخبار متون پهلوی نظیر کارنامۀ اردشیر
بابکان و کتاب شهرس��تانهای ایرانش��هر و نیز منابع عربی و ایرانی قرون نخس��تین اس�لامی
حکایت از ش��ور و شوق شاهان این سلسله برای برپایی شهرهای جدید و یا بازسازی شهرهای
قدیمی دارد.
بنیانگذار حکومت جدید ،کوش��ش برای دستیابی به قدرت را با احداث شهر گور در فارس
آغاز کرد و به گفتۀ اس��تخری« :چون اردش��یر دش��منی را آنجا قهر کرد خواست کی شهری بنا
کند 14».اردوان پنجم ش��اه اشکانی نیز این اقدام اردشیر را نشانۀ سرکشی و عصیان آشکار تلقی
کرد و در صدد مقابله با آن برآمد 15.تأس��یس ،تجدید بنا و تکمیل ش��هرهای زیادی به اردش��یر
بابکان منسوب است 16.شاپور اول و دوم نیز اشتیاق فراوانی برای ساخت و ساز شهر از خود نشان
 .14ابواسحق ابراهیم اصطخری ،مسالک و ممالک ،به اهتمام ایرج افشار (تهران :علمی و فرهنگی ،)1368 ،ص.111
 .15محمد بن جریر طبری ،تاریخ طبری ،ج ،2ترجمۀ ابوالقاسم پاینده (تهران :اساطیر ،)1375 ،ص .583
 .16از جمله شهرهای راماردشير و ريواردشير در فارس ،هرمزاردشير كه همان سوقاالهواز باشد در اهواز و بهاردشير در
غرب مداين و استاباذ اردشير كه همان كرخ ميسان باشد در سواد و فسا اردشير كه همان شهر خط باشد در بحرين و بوذاردشير
كه همان حزه باشد در موصل را به او نسبت دادهاند .شهرستانهاي ايرانشهر ،با آوانويسي ،ترجمۀ فارسي و يادداشتها از تورج
دريايي و شهرام جليليان (تهران :توس ،)1388 ،ص  41ـ 40؛ کارنامه اردشیر بابکان ،ترجمۀ بهرام فرهوشی (تهران :دانشگاه
تهران ،)1386 ،ص  45ـ 44؛ طبری ،ج ،2ص585؛ حمزه اصفهانی ،تاريخ پيامبران و شاهان (تاريخ سني ملوك االرض و االنبياء)،
ترجمۀ جعفر شعار (تهران :اميركبير ،)1367 ،ص  46ـ 44؛ ابوحنيفه احمد بن داوود دينوري ،اخبار الطوال ،ترجمۀ محمود مهدوي
دامغاني (تهران :ني ،)1366 ،ص 72؛ ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك گرديزي ،تاريخ گرديزي ،به تصحيح عبدالحي حبیبي (تهران:
دنياي كتاب ،)1363 ،ص  .65همچنین بنای شهرهای رأس شاپور که مکان آن به طور دقیق معلوم نیست (کارنامه اردشیر
بابکان ،ص  )111و شهر بابک ،نرماشیر و بردسیر در کرمان ،ناصرالدین منشی کرمانی ،سمط العلی للحضره العلیا ،به تصحیح
عباس اقبال آشتیانی (تهران :اساطیر ،)1362 ،ص 12؛ و تکمیل ساخت زرنگ (شهرستانهای ایرانشهر ،ص  )40به اردشیر
بابکان نسبت داده شده است.
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دادند 17.دربارۀ پایهگذاری ش��هرها و توسعۀ جامعۀ شهری توسط قباد 18و خسرو انوشیروان 19هم
مکرر س��خن گفته ش��ده است .شاهان کم نام و نشانتر ساس��انی نیز فرصتها را برای تأسیس
ش��هر در گوشه و کنار امپراتوری غنیمت شمردند 20.حتی نام شاهدختها نیز در ردیف سازندگان
21
شهرهای ایرانشهر دیده میشود.
سیاست شهرسازی ساسانیان ویژگیهای معینی داشت که بر موقعیت ،ترکیب و توزیع جغرافیایی
جامعۀ شهری آن عصر گذاشت:
الف) روند شهرس��ازی در طول دوران حاکمیت خاندان ساس��ان پر فراز و نش��یب بود و آهنگ
یکسان و یکنواختی نداشت؛ تناسب معناداری میان رشد شهرها و موقعیت سیاست داخلی و سیاست
خارجی حکومت ساس��انی قابل شناسایی است .بنای شهرها در دورههایی شتاب گرفت که شاهانی
پر قدرت بر س��ریر قدرت قرار داش��تند و اغلب پس از کامیابی در نبرد خارجی و یا س��رکوب مدعی
22
داخلی ،یک یا چند شهر را احداث کردند.
 .17بنای شهرهای نیشاپور و پوشنگ در خراسان ،بیشاپور در فارس ،به از اندیو شاپور (گندیشاپور) در خوزستان ،پیروز شاپور (انبار)،
شاد شاپور و حیره در سواد و ایران کرد شاپور و آرهست که محل آنها ناشناخته مانده به شاپور اول نسبت داده شده است .شهرستانهای
ایرانشهر ،ص  39 ،38و 41؛ طبری ،ج ،2ص593؛ اصفهانی ،ص 47؛ ابوالحسن علي بن حسين مسعودي ،مروج الذهب ،ج ،1ترجمۀ
ابوالقاسم پاينده (تهران :علمي و فرهنگي ،)1378 ،ص 255؛ مطهر بن طاهر مقدسى ،آفرينش و تاريخ ،ج ،2ترجمۀ محمدرضا شفيعى
كدكنى (تهران :آگه ،)1374 ،ص616؛ گردیزی ،ص 68؛ دینوری ،ص73؛ ابوعبداهلل یاقوت حموی ،معجم البلدان ،ج ،2ترجمۀ علینقی
منزوی (تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور ،)1383 ،ص  .88ساخت و یا تجدید ساخت شهرهای بزرگ شاپور یا ُعکبرا و پیروز شاپور
(انبار) در سواد ،ایران خره شاپور (کرخ) و شوش در خوزستان و خنی شاپور(؟) در مکانی موسوم به بارجرمی (باجرما) به شاپور دوم نسبت
داده شده است .طبری،ج ،2ص 601؛ اصفهانی ،ص 51؛ دینوری ،ص76؛ احمد بن محمد بن اسحاق همدانی (ابن فقیه) ،البلدان ،ترجمۀ
مختصرالبلدان ،ترجمۀ ح .مسعود (تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1349 ،ص121؛ حموی ،ج ،1ص  98و .328
 .18ساخت چندین شهر به قباد منسوب است .از مهمترین آنها آمِد کواد (یعنی بهتر از آمِد است) که همان ّارگان (ا َّرجان) باشد،
را میتوان یاد کرد که در مرز فارس و خوزستان قرار داشت .شهرستانهای ایرانشهر ،ص41 ،40؛ طبری ،ج ،2ص 639؛ ابن بلخی،
فارسنامه ،تصحیح منصور رستگار فسایی (شیراز :بنیاد فارس شناسی ،)1374 ،ص 352؛ گردیزی ،ص 82؛ اصفهانی ،ص .55
 .19به از اندیو خسرو یعنی بهتر از انطاکیه شهر خسرو ،که همان رومیه مدائن باشد و شهرهای نوبندگان در فارس ،همدان و
اردبیل به انوشیروان منسوب هستند .گردیزی ،ص 88؛ اصفهانی ،ص  .55همچنین نویسندۀ شهرستانهای ایرانشهر ایجاد  5شهر با
پیشوند و یا پسوند خسرو را به این شاه نسبت میدهد .شهرستانهای ایرانشهر ،ص .39
 .20از هرمزد دوم ،یزدگرد اول ،بهرام گور و پیروز ساسانی نیز به عنوان شاهان شهرساز یاد شده است .نک:مسعودی ،ج،1
ص244؛ شهرستانهای ایرانشهر ،ص 39 ،38؛ تئودور نولدکه ،تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان ،ترجمۀ عباس زریاب خویی
(تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،)1378 ،ص .153
 .21شهرستانهای ایرانشهر ،ص .41
 .22شهرستان نیشابور را شاپور اول پس از پیروزی بر پهلیزگ تورانی ساخت (شهرستانهای ایرانشهر ،ص  .)38قباد نیز بعد از
ظفر یافتن بر رومیان شهر ارگان را بنا کرد .طبری ،ج ،2ص .641
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ب) تأس��یس شهر در بیشتر موارد با تغییر در تقس��یمات اداری و ایجاد والیتی تازه به مرکزیت
ش��هر جدیدالتأس��یس همراه بود 23.این پدیده بیانکنندۀ اس��تمرار مفهوم منطقهای شهر ایرانی در
دورۀ باس��تان اس��ت؛ خصیصهای که نشان از درهمتنیدگی مفهوم ش��هر و نواحی تحت نفوذش در
آن دوره دارد؛ هیچ ش��هری بدون منطقه و روس��تاهای تحت نظارت و سلطهاش قابل تعریف نبود و
هیچ منطقهای بدون یک کانون انتظامبخش و مرکز اداری مانند ش��هر قابل تصور نبود 24.ش��هر به
نمایندگی از نهاد قدرت اختیار دیهها و منابع ثروت و تولید گرداگرد خود را به دست گرفت و در ازای
باج و خراجی که به صورت محصوالت کش��اورزی از روس��تائیان دریافت میکرد ،امنیت و خدمات
آبرسانی روستاها را تأمین میساخت.
ج) روند شهرس��ازی در سرتاسر قلمرو شاهنش��اهی و در مقاطع مختلف شکل متوازنی نداشت،
بلکه بسته به موقعیت سیاسی ـ اداری ،جغرافیایی ـ اقلیمی و اجتماعی نواحی و سرزمینهای تابعه،
ناهمسانیهایی داشت .این فرآیند به نسبت میزان نفوذ و تسلط حکومت ساسانی در قلمرو امپراتوری
در زمانهای مختلف ،متغیر و در نوس��ان بود .عمدۀ ش��هرها در مناطقی بنا ش��دند که کارگزاران و
نمایندگان حکومت حضور و اقتدار جدی و مؤثری داش��تند .سیاس��ت شهرس��ازی و توسعۀ شهری
ساس��انیان عمدت ًا بر قس��متهای جنوب و جنوب غربی فالت ایران نظیر مناطق و ایاالت س��واد،
خوزس��تان و فارس متمرکز بود که در تس��لط مستقیم و نظارت مستمر شاهان ساسانی قرار داشتند؛
اما در بخشهای شمالی به ویژه در ناحیۀ ساحلی دریای خزر به سبب کاهش نفوذ و سلطۀ سیاسی
ـ نظامی حکومت ،بهرغم وجود منابع آب کافی و بالطبع تراکم بیش��تر جمعیت و ظرفیت و اس��تعداد
مناسب برای توسعۀ شهری ،کمتر دیده میشود شهر جدیدی برپا شود و کانونهای جمعیت شهری
قابل توجهی شکل گرفته باشد.
د) قدرت سیاسی متمرکز و قاهر :خاندان ساسانی با رجوع به مفاهیم کهن تقسیمات کشوری،
فرایند تمرکز قدرت را هر چند به شکلی پر نوسان اما مستمر تعقیب کرد .مدیریت متمرکز اقتضا
میک��رد تا نظامیان و دیوانیان به عنوان نمایندگان و کارگزاران حکومت همه جا حضوری فعال
 .23مسعودی مهمترین اقدامات شاپور اول را چنین برشمرده است« :با بسیاری از ملوک جنگها داشت و والیتها پدید آورد و
شهرها بنیاد کرد» (مسعودی ،ج ،1ص )243؛ قباد نیز همزمان با بنای شهر ارگان ،تعدادی از روستاهای والیت ُسرق و والیت رامهرمز

را به ارگان منضم کرد و والیتی جدید به وجود آورد (طبری ،ج ،2ص  .)641خسرو اول هم پس از بنای شهر به از اندیو خسرو (رومیه)
در مجاورت تیسفون ،والیتی نو مرکب از پنج تسوج تشکیل داد .همان ،ج ،2ص .701
 .24جهانشاه پاکزاد« ،بررسی تطبیقی شهرهای ایرانی و اروپایی برای ریشهیابی موانع تاریخی مشارکت مدنی »،مجله صفه ،س
 ،13ش ( 37پاییز و زمستان  ،)1383ص .30
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داش��ته باشند .بنابراین تأسیس ،تجدید بنا و توسعۀ دژها ،پادگانهای نظامی و شهرهای دیوانی
برای استقرار و فعالیت این قشرها در دستور کار قرار گرفت .در آن دوره ،مناسبات زندگی شهری
با مفهوم سیاس��ت و حکومت مرکزی ،حتی وابس��تگی و پیوستگی عمیقتری نسبت به گذشته
یافت .شهرهای شاهی پیش از هر چیزی مراکز قدرت نظامی و اداری بودند و شبکههای شهری
به س��ان ش��بکهای سیاسی ،اداری و نظامی ظاهر ش��دند .چنین الگوی شهری هم معلول و هم
علت س��ازمان اداری ـ سیاسی تمرکزگرا بود .مأموران و کارگزاران وابسته به سازمان سیاسی ـ
نظامی را مقتدرترین و متنفذترین اقشار یا طبقات شهری تشکیل میدادند 25.این گروه نخبگان
ش��هری حاکم ،در واقع نمایندگان غیر انتخابی س��ه جامعۀ ش��هری ،روستایی و ایلیاتی به شمار
میرفتند که ش��هر پایگاه اصلی آنان به حس��اب میآمد و به نمایندگی از سوی حکومت بر تمام
امور و ش��ئون شهر و منطقۀ ش��هری نظارت و تسلط کامل داشتند .س��ایر قشرهای شهرنشین
ش��امل ردههای پیشهوری و کش��اورزان ،نه فرصت و نه آمادگی داش��تند تا در تصمیمسازی و
ادارۀ زندگی شهری مشارکت کنند .عنصر امنیت در ظهور و دوام چنین الگوی مدیریت شهری،
نقش و اهمیت کلیدی داشت .ترس و نگرانی از کشاکش قدرتهای محلی با حکومت مرکزی
و هجوم ایالت غیر یکجانش��ین و اقوام مهاجم بیابانگرد بیگانه ،همواره شهرنش��ینان را وادار و
تش��ویق به پذیرش قواعد و الزامات نظام متمرکز و اقتدارگرا در س��طوح کشوری ،منطقهای و
ش��هری میکرد .آنان با آگاهی و درک موقعیت به این ش��رایط تن میدادند؛ زیرا عدم تمرکز و
پراکندگی قدرت را با ناامنی ،هرج و مرج ،تجاوز ،قتل و غارت ،کاهش جمعیت ،قطع شدن راهها
و مس��یرهای تجاری ،رکود و انحطاط اقتصادی و در یک کالم ویرانی و نابودی زندگی شهری
برابر میدانستند.
 .3اس��تفاده از اسیران جنگی رومی و شهرنشینان سوریایی در توسعۀ شهری :بهرهگیری از اسیران
جنگی و جا به جاییهای جمعیتی بخشی از استراتژی ساسانیان در روند شهرسازی بود .این امر
مناسبات شهری را به نحو بارزی تحت تأثیر قرار داد؛ افزون بر تغییری که در ساختار و ترکیب
قومی جامعۀ ش��هری و بافت فرهنگی ـ عقیدتی ایجاد کرد ،روابط اقتصاد شهری را نیز متحول
ساخت و صورتبندی اجتماعی ـ اقتصادی جدیدی بهوجود آورد.
تمایل جدی وجود داش��ت تا از مهارت و توان فنی اس��یران جنگی رومی در ساخت و سازهای
 .25در اینباره ،نک :احمد اشرف« ،نگرشی در تحول شالودههای نظام طبقاتی از دورۀ ساسانی به دورۀ اسالمی »،مجله آرش،
س  .5ش ( 4تیر  ،)1360ص  86ـ .61
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ش��هری و احداث پلها ،س��دها و جادهها بهرهبردادری شود 26.شاپور اول 27،ش��اپور دوم 28،قباد 29و
خس��رو انوشیروان 30بارها به س��رزمینهای تابعه امپراتوری روم در شام و آسیای صغیر لشکرکشی
کردند و بخش��ی از س��اکنان ش��هرهای آن دیار را به درون قلمرو خود کوچاندند و در ش��هرهای
نوبنیاد ،مخصوص ًا در خوزستان اسکان دادند .این مهاجران عالوه بر آنکه موجب رشد جمعیتهای
پیشهوری شدند ،به اقتصاد خرده کاالیی شهر نیز رونق بخشیدند.
عامل فرهنگی و اجتماعی
شهر به سبب سازمانیافتگی فرهنگی ـ اجتماعی ،با فرهنگ به مثابه مجموعۀ پدیدههای رفتاری
و ذهنی اکتس��ابی هر جامعه ،نسبتی مس��تقیم دارد 31.شهر و روابط زندگی شهری ساخته و سازندۀ
جریانهای فرهنگی و اجتماعی اس��ت .کالبد ش��هر و مناس��بات ش��هری تجلی و تبلور آموزههای
اعتقادی و آرمانهای اجتماعی اس��ت و با تغییر و دگرگونی در س��اختار و ش��کلبندی اجتماعی و
فرهنگی ،ترکیب و کاربس��ت عناصر زندگی ش��هری نیز دچار تغییر و تحول میشود .در این میان
ش��هر ایرانی به س��بب نقش و کارکرد ش��اخص مدیریتی و اعمال نظارت و س��لطۀ همه جانبه بر
س��رزمینهای گرداگرد خویش ،بستری مناسب برای تحقق الگو و انگارههای فرهنگی و اجتماعی
به شمار میرود.
جهانبینی و باورهای دینی تأثیر عمیقی بر ش��کل ش��هر و آرای��ش و کارآیی مؤلفههای
زندگی ش��هری در ایران باستان ،مخصوص ًا دورۀ ساسانی داش��ت .کالبد فیزیکی شهر دارای
 .26شاپور اول ،امپراتور اسیر رومی (والریانوس) را به همراه دیگر اسرا به ساختن سدی بر روی رود کارون در حوالی شوشتر
واداشت.
 .27شاپور اول پس از گشودن شهرهای تابعه امپراتوری روم در نواحی جزیره و شام ،جمعی از ساکنان آن مناطق را به داخل
ایران منتقل و در شهرهای تازهتأسیس گندیشاپور و شوشتر در خوزستان و ریو اردشیر و شاپور در فارس اسکان داد .طبری ،ج،2
ص590؛ دینوری ،ص 73؛ مقدسی ،ج ،1ص.511
 .28شاپور دوم نیز به دنبال فتوحات نظامی در سرزمینهای تحت سلطۀ روم ،گروهی از شهرنشینان را به شهرهای ایران از جمله
ایران خره شاپور ،شوش و شوشتر کوچاند .طبری ،ج ،2ص605 ،601؛ مسعودی ،ج ،1ص254؛ اصفهانی ،ص.51
 .29سکنۀ شهر نو بنیاد ا َّرگان در مرز فارس و خوزستان را نیز اسیرانی تشکیل میدادند که به دستور قباد از شهرهای آمد و
میافارقین به آن شهر منتقل شدند .طبری ،ج ،2ص641؛ دینوری ،ص .95
 .30خسرو انوشیروان فرمان داد شهر به انطاکیه (رومگان) دقیق ًا به سبک شهر انطاکیه در جوار تیسفون ساخته شود تا اسیران
رومی را در خود جای دهد .طبری ،ج ،2ص701؛ دینوری ،ص  98ـ 97؛ احمد بن محمد مسکویه ،تجارب االمم ،ج ،1ترجمۀ ابوالقاسم
امامی (تهران :سروش ،)1369 ،ص.65
 .31ناصر فکوهی ،انسانشناسی شهری( ،تهران :نی ،)1387 ،ص .286
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چهار دروازه به چهار س��وی عالم بود که میتوانس��ت نشان و نمادی از جهات و عناصر اربعه
باش��د .بنای ش��هر در موارد زیادی با ساخت آتشکده و ایجاد آتش بهرام در داخل یا بیرون از
ش��هر همراه بود 32.ایدۀ «ایرانشهر» به مثابه سرزمینی یکپارچه تحت فرمانروایی شاهانی از
نس��ل اردش��یر بابکان ،مفهومی دینی بود که تبیین و اش��اعۀ آن نیاز به همیاری و همکاری
روحانیان زرتشتی داش��ت .بنابراین موبدان به باالترین نقطۀ هرم قدرت ارتقاء یافتند و عم ً
ال
در قدرت سیاسی سهیم گشتند و از رهگذر آن جایگاه و موقعیت واالیی را در شهر که پایگاه
آن خود کردند .با این حال مرجعیت دینی موبدان در میان جامعۀ شهری
و مقر حکومت بود از ِ
عصر ساس��انی متأثر از عوامل سیاس��ی ،اجتماعی و فرهنگ��ی ،در زمانها و مناطق مختلف
ش��دت و ضعف داشت .اگرچه به س��بب جهانبینی و منافع اساسی مشترک ،اتحادی بنیادین
و پایدار میان نهاد دین و س��ازمان سیاس��ی در دورۀ ساسانی برقرار شد ،اما کشمکش مستمر
آن دو برای تحمیل اراده و خواست خود بر دیگری به تضعیف هر دو انجامید و مانع از سلطه
بالمنازع رهبران زرتش��تی بر شهر و جامعۀ ش��هری شد .تنوع و رنگارنگی جمعیت شهری از
حیث قومیت ،دین ،زبان و فرهنگ نیز عامل دیگر بود که مرجعیت دینی انحصاری و مطلق
موبدان را محدود و محصور میکرد؛ ش��مار قابل مالحظهای از س��اکنان ش��هرها مخصوص ًا
حومهنش��ینان در نواحی س��واد ،خوزستان و قس��متهایی از مناطق غربی و ساحلی فارس را
مردمانی تش��کیل میدادند که اصل و نس��ب ایرانی نداشتند؛ خاستگاه و منشأ قومی و نژادی
ش��ماز زیادی از آنان به اس��یران جنگی رومی و مهاجران س��وریاییتبار میرس��ید 33.اینان
هیچگاه جذب آتشگاه نشدند 34و با جدایی از کلیسای روم و به جان خریدن برخی نامالیمات
و مزاحمتهای موقت ،همچنان بر کیش اجدادی خویش باقی ماندند 35.اش��تغال این گروه از
شهرنش��ینان به فعالیتهای پیش��هوری ،صنایع کارگاهی و بازرگانی که آیین زرتشتی نگرش
 .32کارنامه اردشیر بابکان ،ص 111 ،51 ،47؛ شهرستانهای ایرانشهر ،ص .47 ،38 ،37
 .33وجود اسامی سریانی برای نقاط شهری خوزستان بیان کننده حضور پررنگ و مؤثر سریانی تباران مهاجر در این سرزمین
است .یوزف مارکوارت ،ایرانشهر در جغرافیای بطلمیوس ،ترجمۀ مریم میراحمدی (تهران :طهوری ،)1383 ،ص .42
 .34اگر چه نشانه و ادلهای برای آزار و اذیت رعایای مسیحی امپراتوری ساسانی ـ البته نه به شکلی مستمر و مداوم ـ ارائه شده
است ،اما این نشانه و ادلهها ،داللت بر ترغیب و یا اجبار آنان به پذیرش آیین زرتشتی نمیکند.
 .35بیشتر شهرهای نواحی سواد و خوزستان در فاصله سدههای چهارم تا هفتم میالدی اسقفنشین بودند .شهر تیسفون پایتخت
ساسانیان ،مرکز عیسویان ایران و مقر جاثلیق به شمار میرفت .مارکوارت ،ص 44 ،43 ،42 ،32؛ آ .ای .کولسنیکف ،ایران در آستانه
یورش تازیان ،ویراستار ن .و .پیگولفسکایا ،ترجمۀ محمدرفیق یحیایی (تهران :آگاه ،)1355 ،ص  273 ،263ـ 272؛ آرتور کریستن
سن ،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمۀ رشید یاسمی (تهران :آوای عشق ،)1388 ،ص .279
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منفی نسبت به این گونه مشاغل داشت 36مانعی جدی بر سر راه ادغام اجتماعی آنان در جامعۀ
بهدینان بود .بخش دیگری از تنوع و تکثر اجتماعی و فرهنگی جامعۀ شهری مستقر در سواد و
خوزستان ،مربوط به حضور اتباع عربتبار شاهنشاهی ساسانی است .اینان از طریق مهاجرت و
یا کوچ اجباری به درون سرزمینهای ایرانی راه یافتند و اغلب آنها تحت تأثیر سکن ۀ نصرانی
آن دیار به دین مس��یحیت گرویدند .ش��واهدی در دست نیست که نشان دهد تشکیالت دینی
زرتشی برای جذب آنان کوششی کرده باشد .جامعۀ شهری در مناطق فارس ،جبال ،خراسان و
سیستان انسجام و یکپارچگی قومی و فرهنگی کاملتری داشت و عموم اعضای آن را فارسی
زبان مؤمن به کیش زرتشت تشکیل میدادند .روحانیان زرتشتی در مقام مرجع و پیشوای دینی،
هم��واره در تکاپ��و بودند تا نظارت و احاطۀ تمام عیاری ب��ر زندگی بهدینان اعمال کنند .اجرا و
انجام مناسک مذهبی و مراسم آیینی مفصل و مملو از تشریفات و تجمالت رو به تزاید 37،مزدا
پرستان را در ارتباطی تنگاتنگ و مداوم با روحانیان زرتشتی ـ هر چند دونپایه ـ نگه میداشت.
البته ناهمس��انیهای محلی و برداش��تهای متباین از آیین مزدیس��نا در نواحی دور از هم 38و
همزیستی گروههای کم و بیش کوچک و بزرگی از یهودیان 39،عیسویان ،بوداییان و مانویان و
مزدکیان (این دو به ش��کل مخفیانه) با زرتشتیان ،مرجعیت متمرکز و یکنواخت موبدان را حتی
در بخشهای مرکزی و شرقی قلمرو خاندان ساسانی با مشکالت و محدودیت هایی رو به رو
کرده بود .از اینرو روحانیان متنفذ و سرشناس��ی چون تنس��ر و کرتیر درصدد برآمدند به بهانۀ
مبارزه با ارتداد و انحراف از درس��ت دینی ،افکار و آموزههای ناس��ازگار و متباین را بزدایند و
 .36حرمت آلودن عناصر اربعه در آیین مزدایی ،موانع ذهنی و اجتماعی جدی در برابر فعالیتهای پیشهوری که سر و کارشان با
این عناصر بود ایجاد کرد .جای نداشتن حرف پیشهوری در فهرست مشاغل نیک و پسندیده در اندرزنامههای آن عصر (اندرزنامههای
پهلوی« :اندرز آذرباد مهراسپندان و اندرز خسروقبادان »،ترجمۀ موبد اردشیر آذرگشسب (بیجا :بینا ،بیتا) ،ص ،)47لحن متفاوت
متون دینی پهلوی نسبت به این قشر در مقایسه با سایر اقشار اجتماعی (مینوی خرد ،ترجمۀ احمد تفضلی (تهران :توس،)1364 ،
ص 49ـ  )77 ،48و جای دادن آنها در ردیف پائینترین طبقات اجتماعی و نیز عدم تعلق آتشکده اختصاصی به آنان ،همگی نشان
از نگاه منفی زرتشتیان به پیشهوران و بازرگانان است.
 .37در ایران باستان به خصوص دوران ساسانیان ،زمان شهری بر مبنای گاهشماری دینی تنظیم یافته بود .سال به دوازده ما ِه
سی روزه که هر روز آن عنوان مخصوصی داشت تقسیم شده بود .افزون بر روزهای مقدس هر ماه که مراسم جشن عمومی و دعاهای
ویژه خاص خود را داشت ،پیروان دین مزدایی توصیه میشدند که در هر روز ماه اعمال و مناسک معینی را انجام دهند .اندرزنامههای
پهلوی ،ص 56ـ .55
 .38یارشاطر ،ص .50
 .39ابونعیم احمد بن عبداهلل اصفهانی ،ذکر اخبار اصفهان ،ج ،1ترجمۀ نوراهلل کسایی (تهران :سروش ،)1377 ،ص 16؛ اصفهانی،
ص .54
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نوعی مشروعیت انحصاری در حوزۀ اندیشه و عمل دینی برای خویش تحصیل کنند.
نظام اجتماعی نیز بر ش��کل ش��هر و مناسبات ش��هری اثرگذار است .س��ازمان اجتماعی ایران
باستان در هماهنگی و انطباق با باورهای دینی و آرمانهای اجتماعی اقوام ایرانی ،از الیههای سه
گانۀ دینیاران ،رزمیاران ،و کش��تکاران و دامداران ش��کل گرفت .کتاب اوستا نیز این الیهها را با
عناوین «آثروان» (روحانیان) به پهلوی «آس��روان»« ،رثهاش��تر» (گردونهرانان ،جنگیان) به پهلوی
«ارتش��تار» و «واستریه» به پهلوی «واستریوش» که منظور کشاورزان و دامداران است به رسمیت
ش��ناخت و آتش و آتشکدههای س��هگانه مخصوص هر الیۀ اجتماعی بر پا شد .در دورۀ ساسانی به
سبب رشد سازمان اداری ـ دیوانی و ظهور مناسبات جدید در حوزۀ اجتماعی و اقتصادی تغییراتی در
الیهبندی س��ه گانۀ نظام اجتماعی بروز کرد .قشر دبیران ،نویسندگان ،پزشکان ،شاعران و منجمان
الیۀ جداگانهای را تشکیل دادند .بر اثر توسعۀ مناسبات اقتصادی گروههای پیشهور ،صاحبان حرف
و بازرگانان نیز با عنوانهای «هتخشان» یا «مهنه» 40در کنار کشاورزان و دامداران در الیۀ دیگری
س��اماندهی شدند .در ادامه دهقانان نیز به عنوان یک قشر متنفذ اجتماعی سر برآوردند و موقعیت و
اقتدار اش��رافیت دودمانی را تحدید کردند .شهر مستقر و پایگاه اصلی الیههای جدید بود .الیههای
چندگان��ه در دو بخ��ش اجتماع��ی گروه صاحبان قدرت مس��لط و گروه تحت س��لطه (عامۀ مردم)
دستهبندی شدند.
نظ��ام اجتماعی متکی بر الیههای مش��خص ،ویژگیهای متمایزی داش��ت :یکم آنکه چنین
زمینی نمونۀ آسمانی و متعالی نظام باورها و جهانبینی ایرانیان به
س��ازمان اجتماعی تجلی و تبلور
ِ
شمار میرفت که اوستا به آن اشاره کرده ،و این بیانکننده خاستگاه دینی این نظام اجتماعی بود.
در نامۀ تنس��ر نیز با صراحت تمام بر آن تأکید ش��د «مردم در دین چهار اعضااند ،و در بس��یار جای
41
کتب دین بیجدال تأویل و خالف و اقاویل ،مکتوب و مبین است که آن را اعضاء اربعه میگویند».
دوم آنکه الیههای چندگانۀ اجتماعی جلوهای از اعضای بدن انس��ان تلقی و تصور میش��دند« ،و
س��ر آن اعضاء پادشاه هست 42».سوم آنکه تأکید بر خویشکاری هر قشر و کشیدن دیواری بلند به
 .40مهنه جمع ماهن و ماهن به معنی خادم است .در اینجا مهنه به معنی کسبه خردهپا و صاحبان مشاغلی که روی هم طبقه
«هتخشان»
تولید کننده را تشکیل میدهند .در آن روزگار به طبقه عامه و مهنه «واستریوشان» یعنی چوپانان و برزیگران به ضمیمه ُ
یعنی محترفه یا شهریان میگفتند.
 .41نامه تنسر به گشنسب ،به تصحیح مجتبی مینوی ،گردآورنده تعلیقات مجتبی مینوی و محمد اسماعیل رضوانی (تهران:
خوارزمی ،)1354 ،ص .59
 .42همانجا.
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دور ه��ر الی��ه و بخش اجتماعی و ارائۀ تعریفی از عدالت اجتماعی و عدل الهی در چهارچوب چنین
نظم اجتماعی ،نوعی نظام طبقاتی را بهخصوص در دورۀ ساسانی شکل داد .خاندان ساسانی نهتنها
سازمان اجتماعی جامعۀ تحت نفوذ و سلطۀ خویش را بازنگری و باز تعریف نکرد ،بلکه بسط ،تحدید
و حراس��ت از آن را نیز حق انحصاری و رس��الت بزرگ خود میدانست .به گفتۀ نویسندۀ نامۀ تنسر،
قوام عالم ،انتظام کار عالمیان و صالح ملک و دین به آن اس��ت که پادش��اه مردمان را به کارهای
خوی��ش مش��غول گرداند و از کارهای دیگران ب��ازدارد و در این راه مجاز به تعذیب و س��فک دماء
اس��ت 43.از زبان اردشیر بابکان نیز نقل شده اس��ت که« :هیچ چیز را در انتقال حکومتها و ویرانی
کشور تندتر از انتقال این طبقهها از پایگاه خویش اثر نباشد که بزرگ بجای فرومایه افتد و فرومایه
به پایگاه بزرگ برآید 44».بهمنظور حفظ نس��ب و خون ،محدودیت و موانع بسیاری بر سر راه تعامل
الیههای اجتماعی وضع ش��د« :و من [اردش��یر] بازداش��تم از آنکه هیچ مردم زاده [یعنی شریف و
اصیل و بزرگزاده] زن عامه خواهد ،تا نسب محصور ماند ،و هر که خواهد میراث بر آن حرام کردم،
ّ
مس��تغل و امالک بزرگزادگان نخرند .و در این معنی مبالغت روا داش��ت ،تا هر
و حکم کردم تا عامه
45
یک را درجه و مرتبه معین ماند ،و به کتابها و دیوانها مدون گردانند».
تفکیک فضایی ش��هر به س��ه بخش و تبعیت از الگوی جایدهی سلسهمراتب جمعیت شهری
در بخشهای س��هگانۀ فضای کالبدی ش��هر (کهندژ ،شارس��تان و بیرونی) ،بازتاب و تجلی سازمان
اجتماعی و روابط حاکم بر جامعۀ عصر ساس��انی اس��ت 46.تنها دیوارهای ذهنی و اجتماعی ،جامعۀ
ش��هری را از یکدیگ��ر متمایز و مج��زا نمیکرد ،بلکه باروهای بلند و نف��وذ ناپذیر نیز این دو بخش
شهرنش��ین را از بکدیگر جدا نگاه میداش��ت .کهندژ شامل کاخها ،آتش��گاه ،سرباز خانه و انبارهای
آذوقه بود که مظهر اقتدار حکومت مرکزی در منطقۀ ش��هری محس��وب میش��د؛ شارستان یا شار
میانی ،ترکیبی از خانههای مس��کونی و اماکن عمومی برای س��کونت و فعالیت اعضای طبقۀ ممتاز
بود .کهندژ و شارس��تان از طریق باروهای بلند و س��نگین محافظت میش��دند .حومه یا شار بیرونی
مجموعهای از محالت ،خانهها ،بازارها و مزارع در اطراف ش��ار میانی و محل استقرار کلیۀ مردمان
 .43نامه تنسر به گشنسب ،به تصحیح مجتبی مینوی ،گردآورنده تعلیقات مجتبی مینوی و محمد اسماعیل رضوانی (تهران:
خوارزمی ،)1354 ،ص .61
 .44عهد اردشیر ،پژوهنده عربی احسان عباس ،ترجمۀ فارسی محمدعلی امام شوشتری (تهران :انجمن آثار ملی ،)1348 ،ص .80
 .45نامه تنسر به گشنسب ،ص .65
 .46برای آگاهی از روند ساخت بخشهای سهگانه شهر در دورۀ ساسانیان و تأثیرگذاری در دورۀ اسالمی ،نک :شهرام یوسفیفر،
«تأمالتی در مقولۀ شکل شهر و مناسبات شهرنشینی در سدههای میانۀ تاریخ ایران »،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی فرهنگ ،ش 56
(زمستان  .)1384ص  223ـ .220
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تحت سلطه بود که راهی به درون الیههای اجتماعی مسلط و مرفه نداشتند .شهرهایی که در مسیر
راههای بازرگانی بینالمللی قرار داشتند و شهرهایی که پذیرای جمعیت کوچانده از شهرهای مسخر
شده در قلمرو روم شدند ،دارای حومه و شار بیرونی نسبت ًا پر رونق با جمعیت پیشهوری قابل اعتنایی
بودند .ترکیب قومی و فرهنگی س��اکنان شار بیرونی چنین شهرهایی تنوع و تکثر بیشتری داشت و
مردمانی با قومیت ،زبان ،دین و فرهنگ متفاوت در آنجا س��کنی گرفته بودند .اما س��اکنان کهندژ و
شارس��تان را عمدت ًا ایرانیان زرتشتی وابسته و پیوسته به س��ازمان نظامی ـ اداری حکومت ساسانی
تشکیل میدادند.
بازار :عامل اقتصادی
ش��هر یک واقعیت و موجودیت اقتصادی و مرکز انباش��ت ثروت است .نظامهای اقتصادی مختلف،
ش��کلهای متفاوتی از ش��هر با کارکردها و روابط شهری مشخص را انعکاس میدهند که با شرایط
و ضروریات هر یک از آن نظامها منطبق و هماهنگ اس��ت .مث ً
ال ش��کل ش��هر و مناسبات شهری
در جامعهای که اقتصاد آن متکی بر کش��اورزی اس��ت تفاوت محسوس��ی با شکل شهر و مناسبات
ش��هری جامعهای دارد که اقتصادش مبتنی بر تولید خرده کاالیی ،یا تولید صنعتی و بازرگانی است.
از سویی مناسبات شهری و ساز و کارهای مدیریتی آن نیز روندها و ساختارهای اقتصادی را تحت
تأثیر خود قرار میدهد.
تأمل و تعمق در چند نکته برای ارزیابی و تشخیص تأثیر و تأثر متقابل ساختار و روابط اقتصادی
از یک طرف و شهر و مناسبات جامعۀ شهری از طرفی دیگر در دورۀ ساسانی ضرورت دارد:
 .1اس��تمرار الگوی کهن همزیس��تی سه ش��یوۀ تولید و زیست روس��تایی ،کوچرویی و شهری بر
پایۀ وحدت اجتماعی کار میان این ش��یوهها ،ویژگی شاخص صورتبندی اجتماعی ـ اقتصادی
جامعۀ ایرانی در عصر ساس��انی است .ش��هر کانون و نقطۀ مرکزی چنین اتحاد و ترکیبی بود و
زیس��تگاههای روستایی و ایلی نه در رقابت و تقابل با شهر بلکه به عنوان مکمل آن نقش ایفا
میکردند .این الگو با مفهوم منطقهای ش��هر به مثابه دیگر انگارۀ کهن اس��تمرار یابنده در عصر
ساسانی ،پیوندی استوار داشت.
 .2س��اماندهی مناسبات اقتصادی جامعه یکی از کارکردهای اصلی شهر ساسانی به حساب میآید.
س��ازمان سیاسی با استقرار در ش��هر و تأمین امنیت منطقۀ شهری ،مدیریت ساختارهای کالن
اقتصادی را به دس��ت گرفت و سلطۀ خود را بر تمام روابط و نیروهای تولیدی شیوههای زیست
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س��هگانه در درون و بیرون باروهای شهر گستراند .در واقع قدرت سیاسی ،نظارت و سلطۀ تمام
عیاری بر اقتصاد اعمال میکرد .از س��وی دیگر سیاس��ت بلند مدت ساسانیان در انتقال اسیران
رومی و شهرنش��ینان سوریایی به درون سرزمینهای ایرانی و اسکان آنان در شهرهای قدیم و
نوبنیاد ،عالوه بر تغییر در ترکیب و مناس��بات جامعۀ ش��هری ،موجب تحول و دگرگونی اقتصاد
ش��هری نیز ش��د .قاطبۀ آنها پیش��هور و کارگران ماهر و متخصص در صنعت بودند .افزایش
جمعیت پیشهوری ،گسترش صنایع کارگاهی در شهرهای خوزستان 47و سواد و به تبع آن توسعۀ
تجارت نتیجۀ مس��تقیم سیاست جا به جاییهای جمعیتی است که در فاصلۀ سدههای  3تا 6م.
توسط حکومت ساسانی به اجرا درآمد.
 .3وضعیت جغرافیایی ناهمگون قلمرو وس��یع ساسانیان و ش��رایط طبیعی و اقلیمی بسیار متنوع و
حتی متضاد موجب بروز و ظهور ش��کلهای ناهمس��انی از مناس��بات اقتصاد کشاورزی و تولید
خرده کاالیی ش��د .برای نمونه در قسمتهای مرکزی و شرقی ایران به سبب کمبود منابع آب،
ترکیبی از کشاورزی و دامداری معیشتی محدود در کنار صنایع دستی خانگی ،روابط و مناسبات
اقتصادی مس��لط را شکل بخشید .استقرارگاههای انسانی این ناحیه ،مرکب از روستاهای دور از
هم ،کم جمعیت و نسبت ًا خودکفا ،و معدود شهرهای کم جمعیت با کارکرد و نقش عمدت ًا اداری
ـ سیاسی و انتظامی بودند .اما کانونهای زیست روستایی و شهری در نواحی خوزستان و سواد
به دلیل وفور منابع آب و حاصلخیزی خاک ،از حیث سطح تولید ،پیشرفتگی ابزار تولید ،وسعت
و پراکندگی ،تراکم و ترکیب جمعیت و کارکرد به مراتب وضعیت متفاوتتری داشتند.
موقعیت جغرافیایی و ارتباطی مناس��ب ای��ران در اتصال مراکز تمدنی موجود در جهان آن روز،
س��بب شد تا تجارت بینالملل مسیرهای خود را در ایران جست و جو کند .این پدیده ،صورتبندی
اقتصادی ـ اجتماعی جامعه ایرانی و به ویژه س��رزمینهایی را که این مسیرها از آن عبور میکردند
 .47منابع عربی اسالمی مکرر به وجود و رونق مراکز نساجی و بافندگی در شهرهای خوزستان اشاره دارند که پیشینۀ آن به دورۀ ساسانی
باز میگردد .مسعودی اشارۀ مستقیم به نقش اسیران رومی در بسط و توسعۀ صنایع بافندگی دارد « :پس از آن شاپور بديار جزيره آمد و به
ديگر ديار روم حمله برد و مردم بسيار از آنجا بياورد و در شوش و شوشتر و ديگر شهرهاى واليت اهواز اقامت داد كه توالد كردند و در آن ديار
سكونت گرفتند و از آن هنگام بشوشتر ديباى شوشترى و انواع حرير و به شوش خز و بديار نصيبين پرده و فرش بافتند و معمول شد كه هنوز
هم هست» (مسعودي ،ج ،1ص )254؛ پیگولوسکایا نیز گسترش صنایع کارگاهی در خوزستان را مربوط به سدههاي  3و  4م .میداند (ن .و.
پيگولوسكايا ،شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان ،ترجمۀ عنايت اهلل رضا (تهران :علمي و فرهنگي ،)1377 ،ص .)324گویا بیشتر
این کارگاهها در مالکیت شاه و کارگزاران حکومتی بودهاند ،زیرا کارگران شاغل در آنها بنده و خدمتگزار شاه تلقی میشدند ،اما به موازات
آن کارگاههای پیشهوران شهری نیز پا گرفت (همان ،ص  .)355ساسانیان به واسطۀ رقابت بازرگانی و تولیدی با کارگاههای چینی و سوری ـ
فینیقی اشتیاق وافری به تأسیس کارگاههای شاهی در شوش ،جندی شاپور و شوشتر از خود نشان دادند (دریایی ،ص .)107
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تحت تأثیر خود قرار داد و عالوه بر گس��ترش فضای کالبدی شهرها ،اقتصاد و جامعۀ شهری را نیز
دس��تخوش تغییر و تحول کرد .ش��هرهای واقع بر راههای بازرگانی رشد محسوسی یافتند و برخی
س��کونتگاههای روستایی و ایستگاههای کاروانی مستقر که بر س��ر این راهها قرار داشتند تبدیل به
شهر شدند .مسیرهای آبی بازرگانی بینالمللی نیز مورد توجه قرار گرفت .تمایل زیاد شاهان ساسانی
جهت س��اخت ش��هر ـ بندرهای متعدد در سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس 48بیانکنندۀ عالیق
نیرومند اقتصادی آنان برای کس��ب درآمد بازرگانی خارجی در مس��یرهای آبی است .به نظر میآید
کارکرد اداری ـ سیاس��ی اینگونه ش��هرها بسیار ضعیف و ناچیز بوده اس��ت ،اما در حوزۀ اقتصادی
نقش فعالی ایفا کردهاند و در مقام ایس��تگاههای گمرکی 49س��هم بسزایی در تحصیل عوارض برای
حکومت داشتهاند.
توسعۀ روابط بازرگانی و رشد مناسبات اقتصادی به گسترش مراکز مبادله و فروش کاال و ظهور
فضای مهمی چون بازار در کالبد استقرارگاههای انسانی انجامید .اگر چه بازار پیشینه کهنی در تاریخ
ایران دارد ،اما در دورۀ ساسانی بازار به عنوان عنصری در سازمان فضایی شهر ظاهر شد .شواهد و
مستندات موثقی این موضوع را تأیید میکند .نقل است که اردشیر بابکان شهر هرمزد اردشیر را در
خوزس��تان بر کرانۀ رود کارون در دو قس��مت بنا کرد .یک قسمت ویژۀ سکونت بزرگان و اشراف و
قسمت دیگر موسوم به «هوجستان واجار»( 50به معنای بازار خوزستان) ،مخصوص استقرار بازاریان
بود .قس��مت دوم بعد از فتح به دست مسلمانان ،سوق االهواز نام گرفت .بهرام گور نیز تأسیس دیه
ممجان (در دورۀ اس�لامی تبدیل به ش��هر قم شد) را با بنای آتشکده و بازار شروع کرد 51.کالبد بازار
اغلب در اطراف دروازههای ش��هر و در امتداد مسیرهای ورودی به شارستان و در درون شار بیرونی
قرار داش��ت .از بازارهای س��االنه و یا بازارهایی که با فاصلۀ زمانی کمتر مانند هفته بازار در نزدیکی
 .48عالوه بر اشارۀ مستقیم منابع به احداث بنادری در سواحل خلیج فارس توسط شاهان ساسانی (کارنامه اردشیر بابکان ،ص
47؛ دینوری ،ص 72؛ گردیزی ،ص 65؛ ابن فقیه ،ص ،)12منابع عربی ـ اسالمی هنگام شرح فتوح مسلمانان در نواحی ساحلی خلیج
فارس ،از بنادر آباد و فعالی مانند ابله در جنوب بصره کنونی ،ریشهر ،مهروبان (ماهی روبان) ،سیراف ،سینیز ,جنابه (گنفه یا گناوه) بر
سواحل شمالی خلیج فارس و جواثا در بحرین یاد کردهاند؛ احمد بن یحیی بالذری ،فتوحالبلدان ،بخش مربوط به ایران ،ترجمۀ آذرتاش
آذرنوش (تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1346 ،ص  260 ،96ـ  263 ،259ـ 262؛ محمد بن علی ابن اعثم کوفی ،الفتوح  ،ترجمۀ محمد
بن احمد مستوفی هروی ،به تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد (تهران :علمی و فرهنگی ،)1386 ،ص50؛ ابن بلخی ،ص .271
 .49یکی از این بنادر ریو اردشیر یا ریشهر (حوالی بوشهر کنونی) بود که ریشهر پَرسان به معنای ایستگاه گمرک خوانده میشد
و مرکزی برای انبار کاالهای وارداتی و صادراتی از جمله مروارید بود (مارکوارت ،ص .)46
 .50اصفهانی ،ص  ،1367ص 45؛ مجمل التواریخ و القصص ،به کوشش محمد تقی بهار (تهران :بینا ،)1318 ،ص  62ـ .61
 .51حسن بن محمدبن حسن قمی ،تاریخ قم ،ترجمۀ حسن بن علی بن حسن عبدالملک قمی ،به کوشش سید جالل الدین
تهرانی (تهران :توس ،)1361 ،ص .24
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ش��هرهای مهم و یا در مرکز نقاط روستایی پرجمعیت برپا میشدند نیز آگاهیهایی در دست است؛
بازار بغداد 52در حومۀ تیسفون و بازار خنافس 53در نزدیکی انبار از آن جمله هستند.
با وجود قلت اطالعات ،بازس��ازی س��ازمان فضایی بازار در دورۀ ساسانی بسیار دشوار است .اما
بر اس��اس اخبار جس��ته و گریخته و نیز قیاس به قرینههای موجود در دوران اس�لامی ،شاید بتوان
تصویری کلی از نظم فضایی بازار در آن دوره ارائه کرد .اشارۀ فصل سی و هشتم از کتاب دینکرت
ب��ر گون��های از نظم و قواعد خاص در قالب اس��تقرار دکانهای هر پیش��ه و حرفه در یک راس��ته
داللت دارد 54.اینکه در تیس��فون بازاری مخصوص کاهفروش��ان و در آمِد بازاری خاص محصوالت
کش��اورزی 55وجود داشته ،اش��اره به انتظام بازار بر اس��اس نظام ردهبندی صنفی است 56.اصطالح
«وازاربد» به عنوان رئیس بازار در کتیبۀ کعبۀ زرتش��ت 57نیز از وجود تش��کیالت صنفی در بازار خبر
میدهد .با وجود این ،نگرش نهچندان مثبت آئین زرتش��تی به تجارت و پیشهوری ،موجب شده بود
ک��ه پیروان این دین به این نوع فعالیتها توجه کمتری نش��ان دهند و اقلیتها دینی به ویژه اتباع
مسیحی و یهودی شاهنشاهی ساسانی سر رشتهدار این مشاغل باشند.

نتیجهگیری
ش��هر و شهرنش��ینی در دورۀ ساسانیان هماهنگ و منطبق با س��اختار ،الزامات و اقتضائات سیاسی،
اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعۀ ایرانی تحول و تکامل یافت .مفهوم منطقهای شهر
ایرانی و همزیستی سه شیوۀ زیست و تولید شهری ،روستایی و ایلی استمرار پیدا کرد .شهر ساسانی
به نس��بت گذش��ته با حوزۀ سیاس��ی و نظامی و به تعبیری حکومت مرکزی وابس��تگی و پیوستگی
عمیقتری یافت .ش��هرها بیش از گذش��ته به مراکز قدرت نظامی و سیاس��ی و دیوانی تبدیل شدند
 .52بازرگانان تیسفون و سرتاسر سواد سالی یک بار در جایی به نام بغداد که بعدها شهر بغداد در آنجا بنا گردید ،گرد هم میآمدند
و کاالهای خود را به فروش میرساندند (طبری ،ج ،4ص 1625ـ  .)1624این بازار از چنان اهمیتی برای ایرانیان برخوردار بود که پس
از غارت آن از سوی سپاهیان مسلمان به فرماندهی مثنی بن حارث شیبانی ،رستم فرخزاد و فیروزان فرماندهان ارشد سپاه ساسانی
مورد سرزنش و تهدید قرار گرفتند (همانجا).
 .53همان ،ج ،4ص .1625
 .54دریایی ،ص .111
 .55پیگولوسکایا ،ص .356
 .56احمد تفضلی فهرستی از پیشههای گوناگون که هر یک راستهای از بازار را به خود اختصاص داده بودند ارائه کرده است.
نک :احمد تفضلی ،تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم (تهران :سخن ،)1376 ،ص  196ـ .193
 .57همان ،ص .188
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و کارگزاران حکومتی و وابس��تگان و خدمتگزاران آنان مهمترین بخش جامعۀ ش��هری را تش��کیل
میدادند که به نمایندگی از س��وی حکومت مرکزی بر ش��هر و نواحی پیرامون آن اعمال نظارت و
س��لطه میکردند .عالوه بر این آرایش ،ترکیب و کارکرد جامعۀ شهری و بالطبع کالبد شهر ساسانی
تحت تأثیر جهانبینی ،آموزههای دینی و آرمانهای اجتماعی ایرانیان نیز قرار داشت.
سیاس��ت دراز مدت ساس��انیان در انتقال اسیران رومی و شهرنش��ینان سوریایی به داخل ایران،
افزون بر تغییراتی که در ترکیب جمعیت شهرنشین و بافت فرهنگی آن ایجاد کرد ،موجب تحول و
دگرگونی اقتصاد شهری نیز شد و صورتبندی اجتماعی ـ اقتصادی جدیدی را در سرزمینهایی که
پذیرای جمعیت شهری مهاجر بود عرضه کرد.
نکتۀ مهم و مورد تأمل در تاریخ ش��هر و شهرنش��ینی عصر ساس��انی ،ناهمسانی و تفاوتهای
چشمگیر در توزیع و تراکم جغرافیایی شهرها و جمعیت شهری و ترکیب ناهمگون آن و نیز سطوح
متفاوت تکامل مناس��بات ش��هری در مناطق مختلف است .در س��رزمینها و نواحیای مانند سواد،
خوزستان و فارس که به طور مستقیم و مستمر تحت نظارت و سلطۀ حکومت مرکزی بودند ،زندگی
شهری رونق محسوسی داشت و جامعۀ شهری از جوشش و سرزندگی بیشتری برخوردار بود.
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