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    در ايران  و شهرنشيني  تمدن  و پيدايش  فرهنگ سير تكامل

  )  ساسانيان از آغاز تا سقوط(

  

   بهاروند للهيا دكتر سكندر امان

   شيراز دانشگاه

  

  

  مقدمه

 از   كشور يكي اين.  دارد   و درخشان  كهن اي  سابقه  كهاست   جهان  از معدود كشورهاي  يكي ايران

 غذا   شكار و گردآوري ة از مرحل ، پيش  ساليازده هزار تا ده هزار   بين  كه ست ا چند كشور جهان

 و   تمدنة مرحل  به  پيش  سال٥٥٠٠ حدود   توليد غذا و سپس  يعني  دامداري- كشاورزية مرحل به

اما در .  است   بشر داشته  تمدن  در گسترش  بزرگي  سهم  همواره  پس  و از آن  رسيده شهرنشيني

 شيراز و با   دانشگاه  با همكاري  پيش  چندي كه»   در ايران  شهرسازي مسائل «  با عنوان مايشيه

  ة جامع  رئيس  كه ، از مهندسان  برگزار شد، يكي  شهرسازي اندركاران  و دست  مهندسان شركت

  بايد و شايد در ايران  طور كه  آن ، شهرنشيني  از اسالم  تا پيش  كه  اظهار داشت ، است  ايران نامهندس

   اعتراض  گفتار باعث اين.  است   نبوده  بيش  پادگاني جمشيد هم  و تخت وجود نداشته

   بررسي  مقاله  اين ، هدف بنابراين.  شد  مقاله  اين  نوشتن  براي اي  انگيزه ، و در واقع كنندگان شركت
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   ساسانيان  از آغاز تا سقوط  در ايران  و شهرنشيني  تمدن  پيدايش  و چگونگي  فرهنگ سير تكامل

  .است

  

    و شهرنشيني  تمدن تعريف

 از  شود كه  مي  بيان  مطالبي  و فرهنگ  تمدن  به  مربوط  در مباحث  هنوز در ايران متأسفانه

 با   در كتابي  ندوشن ، اسالمي  مثال براي. حاكي است   مفاهيم  اين ة دربار  نادرست يها برداشت

:  است    و نوشته  آورده  ميان  به سخنخاص    و تمدن  از فرهنگ  فرهنگ  و شبه فرهنگ  عنوان

 و   و هنري  آثار ادبي، همه اينشود و   مي  گفته  قوم  يك  معنوي ة سرماي  به  خاص معناي   به فرهنگ«

 خود را در  ي تجل ، و در برون  گرفته  او سرچشمه  از درون  آنچه ةگيرد، هم  را دربرمي فكري

   اجتماع  و جسماني  مادي جي حوا  برآوردن ، اگر بيشتر متوجه  سازندگي اين.  است   يافته» سازندگي«

   تقويم  و غيرقابل  و غيرانتفاعي  معنوي  نيازهاي  اقناع گيرد و اگر بيشتر به  خود مي  به  تمدن باشد، نام

   ١.»...   فرهنگ او، نام

   آن  اساسي  ركن  واژه  اين  كه،)Anthropology ( شناسي  انسان در دانش   فرهنگ ة اما واژ  

. شود  مي آموزد اطالق آورد و مي  پديد مي  انسان  آنچه عبارتي  بهيا   انسان  دستاوردهاي  تمام  بهاست

رد و آو  پديد مي  انسان  آنچهو   و غيرمادي  مادي  دستاوردهاي  تمام  فرهنگ ، واژة  اساس بر اين

 م١٨٧١   در سال  است  رايج شناسي  در انسان  كه گونه آنرا    فرهنگ ةواژ. گيرد دربرميرا آموزد  مي

  كرده  تعريف چنينرا    فرهنگ نامبرده. دا د  ادوارد تايلور ارائه نام  به  انگليسي شناسان  از انسان يكي

  ، آداب ، قانون ، هنر، اخالقيات  اعتقادات  شامل  كه  است اي  پيچيده  كليت  آن  يا تمدن فرهنگ«:  است  

   ٢.»كند  مي  كسب  از جامعه  عضوي عنوان   به  انسان كهاست   عاداتيو    توانايي  و هرگونه و رسوم

  

     تمدن مشخصات

 در  اما اكنون. هستند   يكي  و فرهنگ  تمدن  كه شويم  مي  متوجه  ياد شده  تعريف  به با توجه

 ٥٥٠٠ حدود   كه است   شده  در نظر گرفته  فرهنگ  از تكامل اي  مرحله عنوان  به  تمدن ناسيش انسان
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   آن يها  ويژگي  كه است   پديد آمده  ايران  از دنيا ازجمله  در معدود نقاطي  پيش  سال٦٠٠٠تا 

  :است زير  شرح به

   شهرنشيني

 نسبتاً   بار جمعيت  اولين  براي  كهاست  نشيني شهر  زندگي  پيدايش  تمدن ة مرحل يها  از ويژگي يكي

 امور   چون  دامداريو  كشاورزي از  غير ي مشاغل  و معموالً به اند  كرده  تجمع  محل  در يك زيادي

،   ديگر سخن به. اند  ورزيده  اشتغال  و غيره وري ، پيشه ، لشكري ، آموزشي ، ديني ، بازرگاني اداري

  . است   كار پيچيده  و تقسيم بر تخصص   مبتني  شهري زندگي

   دولت

 تا   كه است) State (  دولت نام  به اي  پيچيده  سازمان ، همانا پيدايش  تمدن يها  ديگر از ويژگي يكي

  و براساس) Tribe ( و قبيله) Band (  دسته صورت  به  در سراسر گيتي  انساني  جوامع،  از آن پيش

   كهدارد   اساسي  چند تفاوت اي  و قبيله اي  دسته  با نظام دولت.  بودند يافته  سازمان خويشاوندي

  كهاست  تشكيل شده   هم  با  مرتبطي از اجزا  كه  است اي  پيچيده  سازمان دولت) ١: ند ازا عبارت

 ؛پردازد  مي  امور خاصي  به  هريك  كه دارد  يي اجزا ، دولت عبارتي   دارد، به اي  كاركرد جداگانه هريك

گيرد و   را دربرمي  گوناگون ها و قبايل  دسته  كه  است اي  و فراقبيله  فراخويشاوندي  نظامي دولت) ٢

،   از كشتن  اعم  تنبيه  توان  كه  است  قهريه ة قو  داراي دولت) ٣ ؛ را در اختيار دارد  وسيعي ةمنطق

  دولت) ٤ ؛ دارد از شهروندانرا    اخذ ماليات ره، تبعيد و باالخ  از كار، جريمه ، بركناري  كردن زنداني

   است  را در اختيار داشته  كشاورزي  و اراضي  از مراتع  وسيعي  بخش  مالكيتنه تنها   زمان  آن سنتي

   سنتي دولت) ٥؛ است   اعضاء جامعه يها  و ناظر بر فعاليت  يافته  تسلط  مردم  و مال  بر جان بلكه

 يا چند   خدايي  تك نظر از پرستش ، صرف  ماوراءالطبيعه  خود را از طريق  مشروعيت باستاني

  . بود  آميخته  باهم  و سياست  دين كه طوري كرد به  مي  كسب خدايي

    طبقاتي ةجامع

 كار  ، تقسيم  زمين  و مالكيت  نابرابر قدرت ، توزيع  دامي- كشاورزي هاي وجود مازاد فراورده

   فرهنگ  از تكامل  مرحله  در اين  طبقاتي ة جامع  پيدايش ، به  و تخصصي  متنوع يها  فعاليت براساس

 شمشير   اهل  دو قشر يعني، بودند  رسيده  تمدنة مرحل  به  كه،  باستاني در جوامع. دمنجر ش
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،  رانو  و پيشه  بازرگانان  اقشار چون ة قرار داشتند و بقي در رأس)  ناروحاني (  قلم و اهل)  جنگيان(

  .گرفتند تر قرار مي  پايين  و ديگر اقشار در ردة  و دامداران كشاورزان

   خط

 آغاز   تاريخي  دورة  آن  با پيدايش  كه  است  خط  همانا اختراع  تمدن يها  ديگر از ويژگي يكي

   اولين براي)  در ايران (  مانند مصر، سومر و ايالم  در خاورميانه  از جوامع تعداد معدودي. شود مي

   پيشرفت  به  سامان  اين  مردم  ديگر از خدمات  يكي، امر  اين  شدند كه  تاريخي ةبار وارد مرحل

،   واحد زبان ترين  كوچك  آواها يعني  براي  كه  است  نمادسازي  نوعي خط. است   بشري فرهنگ

 توانسته  نمي  انسان  خط راع اخت  بدون  كه  نيست شكي.  ه است شد كار گرفته  و به  اختراع عالئمي

 از   گوناگوني  كاركردهاي اما خط.  آيد  نايل  كنوني  و فناوري  علمي  شگفت يها  پيشرفت  به است 

 و   مكاتبات ، رويدادها، انجام  ديني ، دستورات  دولت ، درآمد و مخارجها ، دارايي  كاركنان  ثبت قبيل

  اي  ارزنده  اطالعات ، اكنون  اختراع  اين از بركت.  دارد  گون گونا يها ها يا دانش  دانسته نيز ثبت

  . است   آمده دست  به  پيش  چند هزارة  باستاني  جوامع ةدربار

    تجارت گسترش

   باستاني شهرهاي.  است   اقتصاد بوده  و شكوفايي  تجارت ، شاهد گسترش  تمدن ة مرحل پيدايش

   مصنوعات كهاند  بوده  وراني  پيشه  فعاليت  و نيز محل زش، آمو ، اداري ، ديني مراكز تجاري

  .اند  ساخته گوناگوني

   هنر و معماري

   باستاني  شهرهاي  و هنري آثار معماري.  پيدا كرداي  سابقه بي   رونق ، هنر و معماري  تمدن ةدر مرحل

 از   حاكي  خاورميانه  باستاني و ديگر شهرهاي)  شهر پارس( جمشيد  ، تخت ، چغازنبيل در شوش

  .است   هنر و معماري  و رونق گسترش

  

    در ايران  و شهرنشيني  تمدن  و پيدايش  فرهنگ سير تكامل

   گواه ور، فيروزآباد و غيرهپ، استخر، بيشا ، انشان ، شوش ، همدان  ري  چون  كهن  شهرهاي هاي خرابه

  كم  دست  ايالميان دهد كه  مي  نشان شناسي استان ب يها بررسي. است   در ايران  و تمدن بر شهرنشيني
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 و   شهرنشيني  پس اند و از آن  رسيده  و شهرنشيني  تمدنة مرحل  از ميالد به  پيش  چهارم در هزارة

   سير تكامل ، ناگزيريم  پديده  اين  پيدايش  علل  به  بردن  پي اما براي.  است   يافته  ادامه  در ايران تمدن

  .  كنيم  اختصار بررسي را به  فرهنگ

  

  ) غذا شكار و گردآوري ( سنگي ديرينه  ةمرحل

 ةمرحل:  است   كرده  زير تقسيم شرح  به  مرحله  پنج  را به  فرهنگ  سير تكامل شناسي  انسان دانش

سال    ميليونسه از حدود   كهاست   فرهنگ  تكاملة مرحل ترين  و طوالني ترين  كهن، سنگي ديرينه

   از اين  كههستند   هنوز جوامعي  البته؛است  داشتهادامه    پيش  سال١٦٠٠٠آغاز و تا حدود ش پي

   معيشتة توليد غذا و شيو عدم) ١: ند ازا  عبارت  مرحله  اين  كلي يها ويژگي. اند  فراتر نرفته مرحله

 ؛  دوش  به  خانه زندگي) ٣ ؛  غيرفلزي  از ابزارهاي استفاده) ٢ ؛  خوراك  بر شكار و گردآوري مبتني

   و فقدان  حقوق تساوي) ٥ ؛ اردو  خانوار در يك  معدودي  و شهر و تجمع  ده فقدان) ٤

  . نبود دولت) ٦ ؛  و اقتصادي ، سياسي  اجتماعي يها نابرابري

  لي او در مح  و همكاران  هول  فرانك در ايرانرا    دوره  اين  به  مربوط هاي  بازمانده ترين كهن  

  . است   سال٤٥٠٠٠ آنها حدود   قدمت  كهوردند آ دست آباد به  خرم در جنوب)  اجنه (  گرارجنه نام به

 :نويسد آباد مي  خرم در نواحي)  زبرين ( سنگي ديرينه   به  مربوط يها  محل ة دربار  هول فرانك  

   به مربوط»  پالستوسن« اواخر  ياه  انسان  امرار معاش  و نحوة  سكونت  به  ما راجع  اطالعات بهترين

 ده   عرض  كيلومتر و بهپانزده  طول  آباد به  خرم ةدر. است   ايران غربي  در جنوب آباد واقع  خرم درة

   منبع  يك صورت  به  اطراف يها كوه.  است   شده  كشيده  هم  موازات  به  آهكي يها  كوه كيلومتر بين

   خنك  آب هاي  چشمه آباد داراي  خرم ، دره  لرستان هاي ه در  برخالف  و درنتيجه  درآمده  آب ةذخير

   محل  ما هفده تاكنون...    گرديده  اشغال  از تاريخ  پيش يها  انسان ةوسيل   به كه... است  غار  و تعدادي

 غار،   هفده از اين. . ..  ايم  يافته  دره  را در اين )سنگي ديرينه(   پالئوليتيك ة دور  انساني هاي اقامتگاه

،   موستري  ابزارهاي  و شامل  بوده)سنگي ديرينه(   ميانه  پالئوليتيك  به  غار از آنها مربوط  پنج كم دست

   بارادوستي  ابزارهاي  شامل  كه) زبرين سنگي ديرينه(   فوقاني  پالئوليتيك  به  غار ديگر متعلق و شش
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 و ) زبرين سنگي ديرينه(   فوقاني  پالئوليتيك  پايان  به ر مربوطدو غار ديگ.  است   بوده)برادستي(

  ٣....    بوده  زرارزي  ابزارهاي شامل

 مورد   از غارهاي  در حفاري  جانوران  استخوان  قطعهشش هزار و   ابزار سنگينه هزارحدود   

   و غيره ، رنده  سنگي  چاقوي، ، مته  حكاكي يها ، قلم  موستري هاي  سرنيزه  شامل  آمد كه دست  نظر به

 را شكار  گوني  گونه  حيوانات  شكارچيان دهد كه  مي  نشانها  استخوان اما بررسي.  است  بوده

،   وحشي ، خوك ، گورخر، غزال ، گاو وحشي ، بز، پازن  كوهي  و قوچ  ميش  جمله اند از آن كرده مي

   و پرندگان  حيوانات ةبازماند.  ، غاز و غيره ي، مرغاب ، كبك ، خرگوش ، روباه  قرمز، پلنگ گوزن

 زيرا با شكار ؛اند  داشته  بسيار مناسبي  غذا وضعيت  از لحاظ  شكارچيان  كه  از آنست حاكي

   آساني اند به  توانسته  وحشي ، بز و ميش ، گوزن  گورخر، گاو وحشي  چون اي  جثه  بزرگ حيوانات

  .آورند  دست  مورد نياز خود را بهيغذا

  

   سنگي ميانه

   نوسنگية مرحل به)  شكار و گردآوري ( سنگي ديرينه  ة همانا گذر از مرحل  كه، سنگي ميانه  ةمرحل

  ترين مهم. دش آغاز   ابتدا در خاورميانه  پيش  سالشانزده هزار حدود  كم ، دستاست) توليد غذا(

   و نباتات  غالت هاي  از دانه  استفاده ويژه ه ب  چيني  يا حاصل  تأكيد بر گردآوري  دوره  اين ويژگي

   آن د تا ساكنانش   باعث  خاورميانه  از مناطق  در بعضيي شكار  حيوانات  زيرا كاهشاست؛  وحشي

  . آورند دست  به ينيچ    حاصل  مورد نياز خود را از طريق  غذاي  قسمت  بيشترين مناطق

  

   نوسنگي

   پيش  ساليازده هزار حدود  است    ناميده»  نوسنگي انقالب« را  يلد آن چا  گوردن  كه  نوسنگي ةمرحل

   موفق  خاورميانه  از نقاط  بعضي  ساكنان ، مرحله در اين.  آغاز گرديد  ايران  ازجمله ابتدا در خاورميانه

  ناگفته. د كنن  را اهلي  مانند بز و ميش  از حيوانات  و بعضي  جو و گندم  چون شدند ابتدا نباتاتي

.  و دارند  وجود داشته  و خاورميانه  در ايران طور وحشي  به  و نباتات  حيوانات  اين  كه آشكار است

 از   بار توانست  اولين ، براي  سالها  ميليون  از گذشت  پس  مرحله  در اين  انسان  است  مسلم آنچه
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 همانا   نوسنگي  مرحله ،طور كلي به. كند مورد نياز خود را توليد   غذاي  دامداري- كشاورزي طريق

 نه تنها،   زمان با گذشت.   است  يا يكجانشيني نشيني هيد با با  توأم  دامداري-  كشاورزي ةمرحل

   از نيروي ، استفاده  كشاورزي  ابزارهاي  پيشرفت  بلكهشدند   اهلي  گوناگون  و نباتات حيوانات

 بيشتر   بازدهي  افزايش  باعث رفته هم  ، روي  آبياري  شدن  و نيز رايج  امور كشاورزي  براي حيوانات

 و   در ايران  و بافندگي سازي  سفال ، اختراع  گذشته از آن. گرديدآن  و وجود مازاد  محصوالت

   پيدايش  يعني  بعدي يها  پيشرفتة زمين  گرفت  صورت  پيش  سالهفت هزاردود  ح  كه خاورميانه

 -  كشاورزي هاي  مازاد فراورده  در گرو  تمدن  زيرا پيدايش؛ آورد  را فراهم  و شهرنشيني تمدن

  .است  دامداري

 آنها  ترين  مهم  كه دارد   و پيامدهاييها  ويژگي  پيشين  با مراحل  در مقايسه  نوسنگي ةمرحل  

   به  شدن وابسته) ٣ ؛ محل  بيشتر در يك  جمعيت  و تجمع نشيني ده) ٢ ؛توليد غذا) ١: ند ازا عبارت

 ؛ نبرد يها  و نيز در ميدان  و نقل ، حمل  در امور كشاورزي  حيوانات  از نيروي گيري بهره) ٤  ؛زمين

  اختراع) ٦ ؛ آورد  را فراهم  اجتماعي  نابرابري ة زمين  كه  دامي-  كشاورزي مازاد محصوالت) ٥

 پيدا شده)   لرستان پشتكوه (  دهلُران  در نزديكي  آثار بافندگي ترين قديم.   و بافندگي سازي سفال

 قيراندود   حصير بر كف  نقش  يافتن  به  موفق  باستاني  از دهات  يكي  در بررسي  هول فرانك.  است  

  .دشها  خانه

  شناسان  و ديگر باستان  هول  پروفسور فرانك  كه  ايران  در غرب ويژه  به اني باست آثار دهات  

   كه  است  جهان  از معدود كشورهاي  يكي  ايران  كه ست ا آن ةدهند  نشان اند، همگي دهكر  حفاري

   ٤. است   توليد غذا شدهةوارد مرحل

  

    و شهرنشيني  تمدنةمرحل

   چايلد از اين گوردن. دش آغاز   و ايران  ابتدا در خاورميانه پيش   سالشش هزار حدود   مرحله اين

   مرحله  اين يها  ويژگي  به  پيش در صفحات.  است   ياد كرده » شهرنشيني انقالب«   با عنوان مرحله

 امور   به  نسبتاً زيادي  بار جمعيت  اولين  براي  مرحله  در اين دانيم  مي كه چنان.   كرديم اشاره

  در آن  مرحله  اين اهميت.  شهر گرد آمدند  يعني  محل  و در يك ند پرداخت  دامداري- يركشاورزيغ
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 و   مالكانه ة يا بهر  ماليات صورت  به  دامداري- كشاورزي هاي  مازاد فراورده  ضبط علت  به  كه ستا

  ة زمين  وضعي  چنين  پرداختند كه  گوناگوني يها  فعاليت  به  زيادي ؛ جمعيت  مجدد آن توزيع

از .  آورد  فراهماست   بشر بوده  پيشرفت  موجب  كه، راها  و نوآوري ، اختراعات  علوم پيدايش

   تمدن  و تداوم  در پيدايش  بزرگي  سهم  و ايران  خاورميانه  مردم  كه  گفت  با قاطعيت توان  مي،رو اين

  . گرديد  صنعتي  انقالب  منجر به  سرانجام كهاند  داشته

   گرفته  انجام  از ايران  در مناطقي  گذشته  چند دهه  در طول  كه شناسي  باستان يها اما بررسي  

 از ميالد ابتدا در   پيش  چهارمة هزار  اول ة از نيم  و تمدن  شهرنشيني  كه ست ا از آن حاكي

   سرزمين  و مركز اين قيشر ، جنوب ، شرق  جنوب  ديگر چون  در مناطق  و سپس  ايران غربي  جنوب

  ٥.است  دهشآغاز 

  يها  استان  شامل  ايالم سرزمين. اند  رسيده  تمدن ة مرحل  به  بودند كه  قومي ن اولي ايالميان  

  يها  از استان  زيادي قسمت) شود  مي  ناميده  ايالم  اكنون  كه  و پشتكوه پيشكوه ( ، لرستان خوزستان

  هرچند معدودي.  است   بوده  فارس  بويراحمد، بوشهر و استان-يلويهگ، كه  و بختياري چهارمحال

 از   بعضي  محل ، حال اند با اين  شده ، داكتو شناخته ، انشان ، هوپشن  شوش  چون  ايالم از شهرهاي

نيز  و   و انشان  شوش  باستاني آثار شهرهاي. اند  مانده  هنوز ناشناخته  و غيره ، اوان شهرها از هيدالي

  يها ، گزارش  بر اين افزون. است   ايالميان  تمدن  و عظمت  شكوفايي دهندة  نشان معبد چغازنبيل

   قوم  اين  تمدن  نيز بيانگر پيشرفت،اند  داشته  درگيري  بارها با ايالميان  كه، و آشور  بابل سالطين

را )  عيالميان (  ايالميان  پايتخت شوش، شهر  م. ق ٦٤٦ در پاييز   كه  آشور بانيپال گزارش.  است  بوده

 اي  پاره  والتر هينتس  كه است   آورده  ميان  به  سخن  ايالمي  دربار سالطين  از تجمالت تسخير كرده

  : است   كرده  زير نقل شرح از آنها را به

  نان دشم  خدايان ، مكان  و مقدس ، شهر بزرگ  شدم  غالب ، بر شوش  از انشان در بازگشتم«  

،   را گشودم  ايشان  خزاين من...    ماندم  و در آنجا راحت  كردم  را اشغال  ايشان  قصرهاي ، من من

   تا آخرين  عيالم  پيشين  شاهان  توسط  كه ييها  و ثروت  بود، غنايم  مملو از طال و نقره  كه خزايني

 از   كاملي  شرح فاتح. » بود  نيافته  دست بر آنها  ديگري  فاتح  هيچ جز من  بود به  شده نفر گردآوري

،   بر پارچه است   بوده  مشتمل دهد كه  مي دست  خود به  گستردة ها و تاراج  گنجينه جزئيات
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 يا  نشست  آنها مي  روي  شاه  كه  قصر سلطنتي  وسايل و همة«،  ، اسلحه  سلطنتي يها ، نشان زيورآالت

  هاي ، ارابه شو و استحمامو  شست  براي برد، ظروفي كار مي به غذا   براي  كه خوابيد، ظروفي مي

 و   طاليي آالت ها و قاطرها با يراق  بود، اسب  شده  با طال و كهربا زينت ، كه  و جنگي پيروزي

  ٦.»  آشور بردم  به  اينها را من ة و هم شان اي نقره

  يها اند اما بررسي  نشده  كشف هنوز  ايران  باستاني  از شهرهاي  ترديد آثار بعضي بدون  

 چند  كه چنان.  است   شهرها شده  از اين  معدودي  يافتن  اخير منجر به  در چند دهه شناسان باستان

 آثار چند شهر   و سيستان  در كرمان  شدند كه  بعد، موفق  به١٩٦٧   از سال شناسي  باستان هيئت

  .كشف كند  هر سوخته، و شابليس، تل   يحيي  تپه  را چون باستاني

   و شهرنشيني  تمدن ة وارد مرحل  پيش  سال٥٥٠٠ حدود   ايران  است  مسلم ، آنچه حالهر به  

اند و صدها   نشده  هنوز حفاري  ايران  باستاني  شهرهاي هاي  شد ويرانه  اشاره كه اما چنان.  است  شده

  . شوند يبردار  خاك طور كامل  آنها به كشد تا تمام  مي  طول سال

  

    ساسانيان  تا سقوط  هخامنشيان  از زمان  شهرنشيني گسترش

 كشور را   اين اي گونه  از ميالد، به  پيش٦٤٦ و ٦٤٧  يها  در جنگ  از آشور بانيپال  ايالم شكست

   در هزارة  كه ايرانيان.  را تسخير كردند  كبير آن  كوروش  رهبري  به  پارسيان  سرانجام  كرد كه ضعيف

،   از لرستان  در قسمتيها پارس. داشتند   ماد و پارس ة شدند دو شعب  از ميالد وارد ايران  پيش اول

)  م. پ ٣٣٠-٥٥٠( را   هخامنشي وريت امپرا  و سرانجامند مستقر شد  و فارس ، خوزستان بختياري

 و از   تا بالكان  چين  غربي  از مرزهاي  آن  مرزهاي  كه  عظيم وريت امپرا اين.  كردند تأسيس

،  ، تاجيكستان  افغانستان  كنوني  كشورهاي  بود شامل  قفقاز گستردهي تا ماورا فارس خليج

،  ، سوريه ، مصر، اردن ، مقدونيه ، يونان ، تركيه ، گرجستان ، آذربايجان ، ارمنستان ، ايران تركمنستان

   با چنان وريت امپرا  كردن اداره.  است   بوده  عربي ة متحد  و امارات ، عربستان ، فلسطين ، عراق لبنان

 را در   ايرانيان ، نبوغ است   نبوده  خبري السير كنوني  سريع ة نقلي  از وسايل كه  در زماني  هم  آن وسعتي

   امنيت ها، تأمين  جاده  با احداث ، هخامنشيان روي ر هبه. سازد  آشكار مي  و كشورداري مديريت

در را    و شهرنشيني  تجارت ، شكوفايي  مختلف  جوامع  بين  ارتباط  و برقراري  تجاري هاي راه
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   قول به( جمشيد   تخت  بايگاني  الواح  در بررسي  كخ  هايدماري. كردند  فراهم وريتسراسر امپرا

   مالحظه  تعداد آنها قابل  را كه  پارس  ساتراپي  و مراكز اداريها شهر اسامي) ها  شهر پارسها يوناني

 را  جمشيد و شوش  تخت  بين هاي  شهرها و چاپارخانه  اسامي  حتي  نامبرده. است   كرده ، درج است

   نيز با آنكه  داريوش در كتيبه.   است  شگفتي  شهر مايه همه   وجود آن رفته هم   روي  كه  نموده مشخص

 شهر   پنج  نام  حال ، با اين است   آورده  ميان ه ب  و كمتر از شهر نامي  و دژها را برده  اياالت  نام اغلب

 در   درماد، و يشپ وزاتيش ، و كودروش ، ماروش) ري ( رگهاز ند ا  عبارت  كه است  را ذكر كرده

   خارج  مقاله  اينة از حوصل  هخامنشي  از شهرهاي  ليستي ةتهي.  ي در پارس ، تاروا و اووادئيچ پارت

 و   و ديگران  بطلميوس هاي  نوشته ويژه  به  و جغرافيايي  تاريخي ها، كتب  كتيبه  به جعهاما با مرا.  است

   در زمان طور كلي به.  است   وجود داشته  زيادي  شهرهاي  كه  دريافت توان  مي  و غيره ليب با نيز الواح

 را   هخامنشيان  دورة است  مسلم آنچه.  يافتاي  سابقه بي   گسترش  شهرنشيني ، تمدن هخامنشيان

   در جهان المللي ، هنر و اعتبار بين ، ثروت  قدرت  از لحاظ  زيرا ايرانيان؛ ناميد  ايران  طاليي بايد دورة

  .همتا بودند بي

 باز   ساسانيان  و در زمان  داشت  رونق  همچنان  از هخامنشي  پس  در دورة  و تمدن شهرنشيني  

با .  هستيم   و تمدن  شهرنشيني  گسترش  و درنتيجه ، صنعت جارت، ت  كشاورزي  شاهد گسترش هم

)  هبخردا ابن (  و ممالك مسالك  يها  و نيز كتاب  ارمني  خورني  موسي جغرافيايكتاب    به مراجعه

   متوجه  كمبريج  ايران تاريخ و   يعقوبي تاريخ،   بالذري البلدان فتوح، ) اصطخري (  و ممالك مسالك

   كه است   وجود داشته وريت در قلمرو امپرا گوني  گونه  شهرهاي  ساسانيان  در زمان  كه شويم مي

  . است   بوده  كهن  سرزمين  در اين  و شهرنشيني  تمدن  پيشرفت دهندة  نشان رفته  هم  روي

  

   گيري نتيجه

  ة موجود درنتيج  اين  كه  پيش  سال  ميليون  از سه ، حال  وجود دارد با اين  انسان  نوع  تنها يك با آنكه

  تدريج  به  ديگر جانداران  او برخالف  زندگي  رسيد، شيوة سازي  فرهنگ ة مرحل  به  جسمي تكامل

 آنها،   و اقتباسها  و نوآوري  اختراعات علت  به  انسان  زندگي  يا شيوة فرهنگ.  است   شده متنوع

.  است   شده  آنها اشاره  به  مقاله  در اين  كه است   را پيموده اي  چندگانه  و مراحل  يافته  تكامل تدريج به
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   معدودي كه طوري  به؛اند  نيافته  تكامل  و همزمان  يكسان  انساني  جوامع  كه ست ا آن  جالب ةاما نكت

 و اند يافته تر ارتقاء  جديدتر و پيشرفته ة مرحل  به  جوامع  زودتر از ديگر  ايران  ازجمله از جوامع

 بار   اولين  براي  كهست از چند كشور دنيا  يكي ايران. اند  مانده  باقي  پيشين  ديگر در مراحل بعضي

 توليد غذا ة مرحل  و به  سر گذاشت  را پشت  شكار و گردآوري ة مرحل  پيشيازده هزار سالحدود 

 و   تمدن ةارد مرحل وي بود كه از معدود پيشگامان  يكي  پيش  سال٥٥٠٠ حدود  رسيد و سپس

   است  يادآوري  به  و نيز الزم  مدعي  بر اين  گواهي  باستاني  و شهرهاي آثار دهات.  شد شهرنشيني

   اين  كرد كه  را تأسيس وريت امپرا ترين  و بزرگ  از ميالد، قدرتمندترين  پيش٥٥٠ در   ايران كه

  صورت  و به  يافت  ادامه ق٦٤٠   در سال يان ساسان  تا سقوط  يعني  سال١١٠   مدت  به وريتامپرا

   از معدود كشورهاي  يكي ، ايران  آنكه  سخن كوتاه.  درخشيد  همچنان  در جهان  پيشرفته تمدني

   فراوان يها  با وجود فراز و نشيب  كه دارد   و شهرنشيني  تمدن ة سابق  سال٥٥٠٠   كه  است جهان

  .دارد ود را نگه پرافتخار خ  هويت است  توانسته
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