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  سيماي شهرها و كاربري آييني آنها در ايران باستان
  *)فردوسي و روايات تاريخي ةشاهنامبر مبناي (

 
 1فرزانه علوي زاده

 2محمدجعفر ياحقيدكتر

  چكيده

جا كه در  در نظام فكري ايرانيان، بنا كردن شهرهاي آبادان براي پادشاهان اهميت داشته است تا آن
بناي شهر يا شهرهايي به پادشاهان نسبت داده شـده   ،فردوسي امةشاهنيي و كتب تاريخي، جغرافيا

ي و يعنـي متـون و روايـات تـاريخ     ،بر اين مبنا، با محوريت قـرار دادن دو دسـته از متـون   . است
به عنوان اثـري ادبـي كـه حـاوي اطالعـات ارزشـمند        ،فردوسي جغرافيايي از يك سو و شاهنامة

هاي مختلف بندي نمونهر اين مقاله با جمع آوري و طبقهتاريخي است، از ديگر سو كوشيديم تا د
بپـردازيم و   م بـر بنـاي شـهرها در ايـران باسـتان     و تحليل و تأمل در آنها به واكاوي الگوي حـاك 

 .توضـيح و تبيـين كنـيم    ،در ذهنيت گذشـتگان را آن  صات بنيادي شهرها و جايگاه برجستةمشخ
نخست تحقيق، تبيـين اهميـت شـهر و سـاختن     چارچوب كلي براي بررسي اين مسأله در بخش 

هاي ايم تا با استخراج نمونهدر بخش دوم، كوشيده. بناهاي مختلف در نظام ذهني گذشتگان است
، سـاختار ظـاهري   مختلف، مباحث مربوط به احداث شهرها به ويـژه كاركردهـاي آيينـي شـهرها    

اي و بـا تكيـه بـر تفـاوت     ايسهآنها را روشن سازيم و سپس با رويكردي مق شهرها و وجه تسمية
ترين علل مؤثر در اختالف روايات اين دو دسته متون فردوسي، بنيادي شاهنامهروايات تاريخي و 

  .را مورد تأمل و بررسي قرار دهيم
  .، وجه تسميهينشهرها، شاهنامه، پادشاهان ساساشهر، ويژگي : هاكليدواژه
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 مقدمه

در . ران باستان بسيار مـورد توجـه بـوده اسـت    احداث شهرها از موضوعاتي است كه در اي
دهد پادشاهان بنـا بـه علـل مختلـف     هاي متعددي مواجهيم كه نشان ميمنابع تاريخي با روايت

فردوسي نيز از جملـه متـوني اسـت كـه بـه       ةشاهنام. نمودنداقدام به ساختن شهرها و بناها مي
ها و مباحث پيرامون آن اشـاره كـرده   ياهميت بناي شهرها در نزد پادشاهان ايران باستان، ويژگ

توان طرح كلي حـاكم بـر شـهرها در ايـران     هاي موجود در اين منابع ميبا بررسي نمونه. است
  .احداث شهرها نزد شاهان گذشته را بيان نمود ت ويژةباستان را مشخص و اهمي

كه  نخست آن :ها دو دشواري اصلي وجود داردگونه تحليلالزم به يادآوري است كه در اين
تاريخي مواجهيم كـه   ، بلكه با انبوهي از روايات پراكندةمشخص نيست رسي يك متنرحوزة ب

همچنين گذشـته از منـابع تـاريخي و     ؛كندهر يك در اين زمينه اطالعات درخوري را ارائه مي
. تتوان به اشاراتي از ايـن قبيـل دسـت يافـ    الي كتب و روايات ديگر نيز ميجغرافيايي در البه

هـا و  در كنار موارد مشـابه، تفـاوت  . ستا هااختالف در روايت واري دوم معطوف به مسألةدش
كنـد كـه   هاي آنها ايـن نكتـه را روشـن مـي    اختالفات فراوان روايات پيرامون شهرها و ويژگي

ساسـانيان نيازمنـد   ة رسيدن به الگوي حاكم بر بناي شهرها در ايـران باسـتان بـه ويـژه در دور    
  .ها استايسته و بايسته و تحليل و ارزيابي دقيق دادهتوجهي ش

هـاي خـاص   فردوسي نيز دشـواري  ةشاهنامها در شهر ساختن شهر و ويژگي ةتحقيق دربار
بـه عنـوان شـاعري     ،هـا ناشـي از آن اسـت كـه فردوسـي     بخشي از اين دشواري. خود را دارد

ن با رعايت امانت معطـوف كـرده   توجه اصلي خود را به حفظ و انتقال روايات كه ،سراحماسه
اطالعـات   شـاهنامه كه در برخي موارد هم او و هـم گردآورنـدگان روايـات    بود و عالوه بر آن

اطالعات دقيق جغرافيايي و حد و حدود شهرها هم چنـدان   اند، ارائةجغرافيايي چنداني نداشته
خوريم كه يك نام بـر چنـد   گاه به مواردي بر ميشاهنامه از اين رو در . مورد توجه نبوده است

هاي مختلـف بـا اخـتالف    شهر اطالق گرديده يا موقعيت جغرافيايي برخي از شهرها در داستان
ي تـاريخي  هـا هم با روايـت  شاهنامهاين در حالي است كه برخي از اطالعات . ذكر شده است

تـوران  ن و هـاي طـوالني ايـرا   با توجـه بـه جنـگ   شاهنامه چنين در هم ؛همساني چنداني ندارد
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در تغيير بوده و پادشاهان اغلب پس از چيرگي بر اين يـا آن شـهر،   مرزهاي جغرافيايي پيوسته 
  .انددادهنام آن را تغيير مي

ها، با تكيه بر متون تاريخي از يـك سـو   در اين تحقيق برآنيم تا به رغم وجود اين دشواري 
خور تاريخي است، از ديگر سـو  فردوسي به عنوان متني ادبي كه حاوي اطالعات در شاهنامهو 

  .نظام ذهني گذشتگان در باب شهر و اصول حاكم بر ساختن شهرها را مورد تحقيق قرار دهيم

  جايگاه و اهميت بناي شهرها در ايران باستان

موضوعي است كه از رهگذر تأمل در كتـب و    هاي آنشهرسازي در ايران باستان و ويژگي
توان تصويري كلي از ي است و با وجود اختالف روايات ميروايات تاريخي گذشته قابل بررس

  .ها، شرايط و جزئيات آن را در ايران باستان مشخص كرداي از ويژگيشهر و پاره
گيري شهرنشيني نقش اساسـي  جانشيني و متعاقب آن شكل عواملي كه در خوگرفتن به يك

هـان بـه ويـژه تمايـل بـه زنـدگي       بيني و نوع نگرش انسان به ججهان: داشته، از اين قرار است
اجتماعي؛ عوامل اقتصادي كه با ساخت زندگي اجتماعي رابطه مستقيم دارد و عوامل محيطي يا 

ها نقش اساسي داشته است گيري نخستين تمدناقليمي و ظرفيت محيط كه مخصوصاً در شكل
  ).چهار: 1375حبيبي، (

چنـان  شـاهان  بـراي  و پرجمعيـت   بـادان آشهرهايي  كردنبنا در نظام ذهني ايرانيان باستان 
اهميت داشته كه در متون تاريخي در ذكر پادشاهان فرس بناي بسياري از شهرها به آنان نسبت 

انـد كـه شـهر    و نوشـته  از آن جمله بنياد شهرسازي را به كيومرث نسـبت داده . داده شده است
بنـاي   و بـه هوشـنگ  » بلخ« همچنين بناي شهر ؛را هم وي بنا كرده است» دماوند«و » اصطخر«

از عراق به طهمـورث نسـبت يافتـه اسـت     » ساريه«و » مهريز«، »كهرارمرد«، »بشاور«چهار شهر 
هاي نامـدار  هاي شخصيتاساساً بنا كردن شهرهاي نمادين از ويژگي). 27-28: 1348بناكتي، (

گيرتر يان چشـم ه اين مسـأله در دوره ساسـان  الزم به يادآوري است ك. هاي ايراني استاسطوره
اند و احـداث شـهرهاي زيـادي    ساسانيان مبتكر اصول شهرسازي و معماري معرفي شده. است
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جا كه در زمان ساسانيان رقابتي بـراي سـاختن    تا آن ؛ويژه به شاهان ساساني نسبت داده شده به
  ).31: 1366كياني، (ها وجود داشته است ها، كاروانسراها، معابد و آتشگاهشهرها، پل

تـا  . هور دولت ساساني در واقع اولين حركت جامعه شهري براي رسيدن به قدرت اسـت ظ
هاي پيشين چيره بود كه با جنگ و ستيز بر دولتقبل از آن حكومت همواره در دست طوايف 

پرداز اصلي آن در فضاي جامعه اصلي دولت ساساني در شهر بسته شد و نظريه نطفة. شدندمي
اقتصـادي،   -نهادهـاي اجتمـاعي   ؛ به همين دليل است كـه شـهر، پايـة   شهري پرورش يافته بود

  ).29-28: 1375حبيبي، (اداري دولت ساساني گرديده بود  –سياسي و بازرگاني -فرهنگي
هاي مختلف سياسي و اجتماعي يا به منظور رقابـت بـا سـاير    پادشاهان ساساني به مناسبت

كرد به ويژه كـه  ام نام و آوازه آنان را بيشتر ميپرداختند كه اين اقدشاهان به احداث شهرها مي
 ،فرزنـدش  ،اردشير به هنگام مرگ ،شاهنامهبنا به روايت . نهادنداغلب نام خود را بر شهرها مي

و بناي ايـن   كردخواند و ضمن نصايحي از اقدامات خود و ساختن شش شهر ياد شاپور را فرا
  )1(.برشمردافتخارات خود  جزوشهرها را 
 شــش شارستانســتمــرايتــيبــه گ
ــي ـــره«دم ـخوانــ يك  »رـاردشيــ خ

 كشــور خوزيــان كــزو تــازه شــد   
ــر ــتان  دگ ــير «شارس ــزد اردش  »اورم
 شـهري دگـر   اسـت  »رام اردشير«چو 

 »رـاردشيـــه بركـــ«شارســـتان  دگـــر
 فـرات   رود و  »ميشــان «بـوم   دو بر 

  

 ار و به زيـر آب خـوش  سگخوشهوا 
 بـه جـوي آب شـير   هوا مشك بوي و 

ــر از ــردم  و آب و ســود و پ ـــان م  زي
 پيـر گـردد ز بــادش جـوان مـرد       كه

 گــذر كــردم پــارس ســوي  بــر   كـزو 
 گلشــن و آبگيــر  پــر و بــاغ از پــر
ــر ــمه  پ ــاي  واز چش  و نبــات چارپ

  )236/ 6 :1386فردوسي، (              
بـه   اشود تنهشويم كه بنايي احداث ميهايي مواجه ميدر برخي از روايات تاريخي با نمونه

ابوبكر نرشـخي در ذكـر   . شود هجاودان ويبه يادگار بماند و نام  سازندهكه اثري از  منظوراين 
 راسبب بناي قهنـدز بخـارا    ،و عجايب آن به نقل از احمد بن محمد بن نصر »ارگ بخارا«بناي 
افراسـياب   بـه نـزد  پدر خويش بگريخت و  آن زمان كه ازسياوش بن كيكاووس  داند كهمي آن
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پس وي «واليت او را عاريتي بود  زيرا آنماند باقي واليت اثري  آنخواست كه از وي در  آمد
  ).32: 1351نرشخي، (» بودجا مي حصار بخارا بنا كرد و بيشتر آن اين

از جمله متون تاريخي است كه در بـاب شـهرهاي ايـران در    » هاي ايرانشهرستان« ةرسال   
تورج دريايي ساختار حاكم بر روايت متن اين . ات مفيدي داردها اطالعدوره باستان و بانيان آن

  )2( .بندي كرده استرساله را در چند گروه زير دسته
 .ساخته شد yتوسط  xشهرستان 

 .ساخته شد yتوسط xو  xشهرستان 

 .است yساخته شد و بنا به روايت فتح نمايان و شاهكار  yتوسط  xشهرستان 

 .آن را تكميل نمود zو ساخته شد  yتوسط  xشهرستان 

ساسـانيان   ر ايران باستان و به ويژه در دورةبندي الگوي حاكم بر بناي شهرها ددر اين طبقه
نخست آنكه توجـه شـاهان بـه    : دشوبا تأمل در الگو اين نكات روشن مي. مشخص شده است

ثبات شدني احداث شهر و اهميت آن كامالً آشكار و از رهگذر متون و روايات تاريخي ا مسألة
دوم آنكه تمايل فراوان شاهان به احداث شهرها موجب شده است كه گاه چند شـهر بـه   . است

اي چشمگير بـراي او  يك پادشاه منسوب شود و نام آن شهرها برگرفته از نام وي باشد و آوازه
دث سوم آنكه گاه بناي شهرها ناتمام بوده يا با گذشت زمان و وقوع حـوا . به همراه داشته باشد
شده است؛ در اين صورت اغلب توسط سازنده يا فردي ديگـر تكميـل يـا    مختلف تخريب مي
يافتـه و يـا بـاني جديـد نـامي      گرديد و در جريان اين امر، نام شهر تغيير ميتجديد عمارت مي

  .نهاده استمرتبط با نام خود بر آن مي
رها بـه شـاهان اسـاطيري    توجه به اين نكته نيز ضرورت دارد كه انتساب بناي برخي از شه

، »اردشـير خـره  «همچون فريدون، افراسياب، جمشيد و ضـحاك بـا شـهرهاي ديگـري چـون      
همچنين  ؛است، تفاوت دارد كه توسط شاهان تاريخي ساساني بنا شده» به اردشير«و » نيشابور«

صـرفاً بـه شـهرها     ،ايهـاي اسـطوره  هاي مختلف به شاهان و شخصـيت مكان نانتساب ساخت
ها و باروهـا نيـز   ها، قلعهروستاها، قريه نشود بلكه در كتب مختلف تاريخي ساختد نميمحدو

انـد  فريـدون دانسـته   را بنياد نهادة» دژكنگ«از جمله  .ها نسبت داده شده استبه اين شخصيت
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را بنا  ن هركدامساخت اين شهر،در ذكر روستاهاي  تاريخ قم ةنويسند). 160: 1368ماركوارت، (
 از جملـه، بنـاي   .كنـد منسـوب مـي  اي هاي اسطورهبه پهلوانان، شاهان و شخصيت ،ياتبه روا

اي هناحيـ  بهكيخسرو در طلب اژدها ، روايتاين بنا به  .داندرا منسوب به كيخسرو مي »سراب«
جا بنا  در آن آباديي ،ناحيت را مناسب عمارت يافت نچون آگفتند مي »سرفت«رسيد كه آن را 

اي قلعه نيز بود »فاسر«بر سر كوهي كه نزديك به ديه كيخسرو . نام نهاد» سراف« كه آن رانهاد 
  .)61: 1361، يقم( كردبنا 

 انتساب بناي شهرها و روستاها به زنان و غير ايرانيان

 شـويم رو ميهايي روبهبا جستجو در متون و روايات تاريخي و جغرافيايي گذشته، با نمونه
لـف  ؤ، متاريخ قـم از جمله در كتاب  .اندناها را به زنان منتسب كردهشهرها و ساير ب احداثكه 

كـه همـان همـاي    دانـد  را منسوب به خماني دختر بهمن مـي  »خماباد« ،هاي قمدر ذكر رستاق
موبد موبدان بدين «: نويسدمي )خمين امروزي(» خميهن«و نيز در شرح روستاي باشد  شاهنامه

بنا نهاده است و چنين گويند كه در اين باغ هـزار خانـه و    ،ندديه، باغي كه آن را باغ موبد گوي
رز بوده است و موبد با اهل و عيال و تبع خود در آن فرود آمده بود و پس از مدتي دختـر   غبا

 .)63 :1361قمـي،  (» را بنا كرد و با مهريار بن موبد در آن ساكن شد »خميهن«آن شهربانو نام، 
را بنـا كـرده اسـت     نآمده است كه پوران دختر كسري آنيز ي قم هااز رستاق »بورقان«در باب 

  .)78 :همان(
را بنـا نمـود و بـه نـام خـود      » جربادقان« ،بهمن كياني دختر ،هماي ،بنا به رواياتهمچنين 

ايـن   ،دختـر همـاي  . شـد كه هماي در آغاز به نام سمره خوانده مي لبه اين دلي ؛خواند »سمره«
مسـتوفي،  (است  »جربادقان«ناميد كه معرب آن  »گلبادگان«را  نآ شهر را تجديد عمارت كرد و

دختر » هما«دختر چهرآزاد است و ماركوارت و سعيد عريان هم اين نام را  ،هماي ).75: 1336
بـه نقـل از دريـايي،    (خوانـده اسـت   » هرمزد«هماي را  ،كه تفضلي درحالي ؛اندچهرآزاد خوانده

وي دختر بهمن پسر اسـفنديار دانسـته شـده    ) 13، بند 33بخش ( بندهشندر ). 82-83: 1388
 )4(»شـوش «از شـهر  . منسـوب شـده اسـت   )3(به شيشين دخت» شوش«شهر ). 83: همان(است 
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رفته كه آرامگاه دانيال در اين شـهر  پايتخت ايالم كهن، در كتاب دانيال نيز ياد شده و گمان مي
دختـر  » دخـت شيشـين «يوستگي توراني نـام  نمايد كه در نتيجه اين پتر ميپذيرفتني. بوده است

  ).همان( )6(به عنوان سازنده اين شهر آمده باشد)5(رش گالوت
معمـوالً  . انتساب بناي شهرها به غير ايرانيان نيـز ديـده شـده اسـت     ،در روايات تاريخي    

ـ  ،شانهتثبيت قدرت و سلط ، برايبه بر شهرهالغ مخالفان پس از -بنـا مـي  خـود   منـا ه شهري ب

 ،مسـتوفي (نسبت يافته است به افراسياب ترك  »سرخس«بناي  ،در رواياتجمله  از آن .دندنها
را به انار بن سياران بن سهره بن افراسـياب   »انار«رستاق بناي  ،تاريخ قم هنويسند. )195 :1336
كـه   نويسـد در ذكـر ديگـر روسـتاهاي قـم مـي      يو ).69: 1361قمي، (نسبت داده است ترك 

پدر او را بـه   ،سياران بن سهره بن افراسياب تركي بنا نهاده است و سهره را» نسجارا«روستاي 
را سياآن بن دستان برادر رستم بنا كرده  »سجاران«گويند كه نيز سياوش كشتند و خون قصاص 

فيران بـن   ،افراسيابدر زمان غلبه  را» ابرشتجان«و  »سجاران«به روايت ديگر روستاهاي . است
 ).62: همان(اسياب بنا كرده است وزير افر ،ويسان

  و بناها شهرها كاربري آييني

ها و بناها در ايران باسـتان و  هاي آييني شهرترين كاربري توان به مهمبنا بر منابع تاريخي مي
  :شاهان ساساني به شرح زير اشاره كرد طور خاص در دورة به

  احداث شهر و بنا براي سكونت اسراي جنگي -3-1

اسـراي   سـكونت ايجاد مكـاني بـراي    بناهاي مختلف به ويژه شهرها،احداث از جمله علل 
فردوسي نيز يكي از داليل احداث شهرها، ايجاد مكاني براي سكونت  شاهنامهدر  .جنگي است
خـرم  «شـهر   سـه شاپور ذواالكتاف پس از شكست دادن روميان،  .ذكر شده است اسراي جنگي

  .را براي سكونت اسيران جنگي بنا نمود »كنام اسيران«و  »پيروز شاپور«، »آباد
ــي  ز ــيران يك ــر اس ــهربه ــردش  ك

 شــهر امـنــ بــد »ادـبــآرم ـخــ«ا ـكجــ
 بهــر كــرد بــيجهــان را از آن بــوم  

 بهــر  ودزان بــوم خــرم كــه را بــ و
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ــنشكســي را كــه از  ببريــد دســتت
 يكــي شارســتان كــرد ديگــر بــه شــام

  
ــتان   ــيم شارس ــرد آن س ــواز ك ــه اه  ب

ــ« ــيرانشـكنـ ــد» ام اسـ ــام كردنـ  نـ
  

 بدين مـرز بـوديش جـاي نشسـت    
 گفتــيش  نــام»  پيــروز شــاپور«كــه 

 )333 /6: 1386فردوســي، (         
ــتان   ــاخ و بيمارس ــدرون ك ــدو ان  ب
 اســير انــدرو يــافتي خــواب و كــام

  )334 :همان(                          
ه نشـان  و بهمچنين در داستان كسري انوشيروان آمده است كه وي پس از فراغت از جنگ 

نهـد و  نام مـي  »سورستان«و آن را  كندشهري بنا مي ،بر تخت شاهيرسيدن به ثبات و نشستن 
اي كـه  دهـد بـه گونـه   در آن شهر جاي مي، از بربر، روم و ساير كشورها را تمام اسراي جنگي

  .گيردتمام شهر در اختيار اسراي جنگي قرار مي
 يكــي شارســتان كــرد بــĤيين روم

ــه از بر ــيران كـ ــوداسـ ــر آورده بـ  بـ
 بدين شارسـتان انـدرون جـاي كـرد    
ــود   ــوفچ آورده ب ــه از ك ــان ك  گروگ

ــه  ا ــن هريكــي را يكــي خان ــزي  ردك
  

 ...فزون از دو فرسـنگ بـاالي بـوم   
ــود  ــĤزرده ب ــاي ك  ز روم و ز هرج

ــرد  ــور آراي كـ  ...دل آراي را كشـ
 ز گــيالن و از هركــه آزرده بــود  

... همه شارستان جاي بيگانـه كـرد  
  )232- 234 /7:همان(               

  

  :كندبراي اسكان اسراي جنگي بنا مي» انطاكيه«را نيز به مانند شهر » زيب خسرو«او همچنين شهر 
ــود ــهر فرمـ ــي شـ ــيروانيكـ  نوشـ

ــردار   ــه ك ــه«ب ــراغ » انطاكي ــون چ  چ
ــادكام  ــن و دل و شـ ــان روشـ  بزرگـ
ــود    ــته ب ــهرها بس ــزآن ش ــيران ك  اس

ــد   ــا بنــ ــود تــ ــتند بفرمــ  برداشــ
  

 روانهــــاي آب درونبــــدو انــــ
 پر از گلشن و كاخ و ميـدان و بـاغ  

 ...نـام  نهادنـد  »  زيب خسـرو «ورا 
 گران دست و پـا بسـته بـود   به بند 

ــوار   ــو خ ــهر ن ــدان ش ــتندب  بگذاش
 )139 /7:همان(                        
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، اشارات تاريخي هم مؤيـد ايـن حقيقـت اسـت كـه اسـيران جنگـي در        شاهنامهگذشته از 
اسـيران در شـهرها ماننـد سـاكنان     . بردنـد بخشي به سر مياني در وضعيت رضايتشهرهاي اير

كردنـد؛ از ايـن رو، بـه    پرداختند و به تأمين نيروي كار كمك مـي هاي جديد مياصلي به حرفه
بخشـي  وران بود، اسيران رومي در ايـران وضـع و شـرايط رضـايت    سبب نيازي كه به كار پيشه

به دستور  »جندي شاپور«، شهر ت تاريخيروايا بنا به). 312-311: 1372پيگولوسكايا، (داشتند 
امپراتور روم و براي سكني دادن اسراي جنگي ) 7( والريندر جنگ با شاپور اول پس از پيروزي 

 ).89: 5، ج1387و رجبي  414: 1381و گيرشمن،  237-234: 1372پيگولوسكايا، ( ساخته شد
به ايـن شـهر    بنا كرد و اسيران را از ديگر نقاطرا  )8(»دنكرخ ل«شاپور براي اسراي جنگي شهر 

دانست كه اسيران با مردم محلـي درآميزنـد و   وي مناسب مي). 312: 1372پيگولوسكايا، (آورد 
فرمان داد تا حدود سي خانوار از اتباع ساكن سرزمين به شهر جديد نقل مكان كنند و با اسيران 

ايـن نكتـه مـانع از تـالش     . ند اسيران با مردمان محلي بـود هدف شاپور ازدواج و پيو. درآميزند
). همـان (كـرد  تر مـي شد و ارتباط آنها را با يكديگر ضعيفاسيران جهت بازگشت به ميهن مي

شـوش بنيـاد نهـاد و اسـيران      را در ناحيـة » شهر شاپورايران«اند كه شاپور شهر همچنين نوشته
ايرانخره «به سرزمين روم، اسراي جنگي را در شهر او پس از حمله . رومي را در آن سكني داد

-605: 2، ج1375طبـري،  (ناميدند » شوش«جاي داد كه اعراب اين شهر را به تخفيف » شاپور
601.(  

تـأثير روايـات    ةبه منظور سكونت اسراي جنگي، در نتيج» بلخ«، بناي شهر يتاريخ بناكتدر 
ديـوان   ،بر طبق اين روايت. آمده است سكونت ديوان برايشهر  ناي به صورت ساختاسطوره

طهمـورث پـس از آگـاهي از ايـن مـاجرا ديـوان را        ؛هوشنگ را در حالت سجود هالك كردند
اگر ديوان اين روايت را  ).28: 1348بناكتي، ( تاخسرا » بلخ« و در مقام ايشان شهر كردهالك 
فردوسـي و سـاير منـابع     همشـاهنا در بايد بگوييم اين ويژگـي   ،دشمنان و مخالفان بدانيم همان

  .است بودهشهر براي اسراي جنگي  نساخت همان اصل تاريخي
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  احداث شهر به منظور پايتخت -3-2

چنـين شـهرهايي    مشخصـة عمـدة  . ها، ايجاد پايتخت بوده اسـت يكي از علل احداث شهر
اه در واقع اين قبيل شهرها به عنـوان جايگـ  . در شهر استسكونت پادشاهان، اشراف و بزرگان 

اين شهرها معمـوالً بسـيار بـا    . شده استگاه شاهان محسوب ميسكونت طبقه اشراف و تخت
هـا و روسـتاهاي آبـادان    ها، بازارها، بـاغ ها، آتشكدهثروت و پررونق بوده و بناهاي عظيم، كاخ

فردوسـي بارهـا بـه    . اسـت  »مـدائن « ،فردوسـي  ةشاهناماين قبيل شهرها در  هنمون. داشته است
اشـراف و  و جايگـاه   شـاهان  گـاه تخت زيرا كه كندشهر اشاره مياين  و پرنعمت بودن آباداني

را ايـن نكتـه    هـم تـاريخي   جغرافياي؛ )288/ 8:و  69/ 7: 1386فردوسي، ( بزرگان بوده است
  .دكند مييتأي

مدائن شهري كوچك اسـت قـديم سـخت    «: آمده »مدائن«در وصف  مسالك و ممالكدر  
ايـوان كسـري    .جا يك مرحله و آرامگاه پادشـاهان بـوده اسـت    بغداد تا آناز  ،عظيم بوده است

» تـر از آن نبـوده اسـت   اكاسـره را هـيچ بنـا عظـيم     .انـد جاست و به سنگ و گـچ بنـا كـرده    آن
مدائن مسكن پادشاهان ساساني بـود و  «: خوانيممي االرض ةصورو در ) 86: 1340اصطخري، (

گويند مدائن به دست پادشاهان كنعان ساخته شد  .ي استجا ايوان معروف به ايوان كسر در آن
قـرار   خـود  جا را مركز فرمـانروايي  نجا سكونت كردند و آ و خود ايشان و جانشينانشان در آن

  ).20: 1345ابن حوقل، ( »دادند

  ر و بنا به مناسبت پيروزي در جنگاحداث شه -3-3

تيال و تثبيت قدرت و برتـري خـود   اس ةبه نشان اغلب، پادشاهان هاپس از پيروزي در جنگ
هـايي از  نمونه ،شاهنامهدر  .گزيدندمياي آن برنام خود بر ي با تركيبنهادند و نامشهري بنا مي

شـهري در   داداردشير بابكـان پـس از پيـروزي بـر اردوان فرمـان      : اين قبيل شهرها وجود دارد
كـه بـه    پـس از آن  را »اران«و  »نمـدائ «قباد دو شهر ). 165 /6: 1386فردوسي، (بنا كنند پارس 

فردوسـي،  (بنـا نهـاد    نشسـت، و دوباره بر تخت شاهي  كردياري پادشاه هيتال بر روميان غلبه 
1386 :7/ 69.(  
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فان در همان مكان دانسته لتوسط اردشير، پيروزي وي بر مخا »جور«يكي از علل بناي شهر 
جا قهر كرد  ون اردشير دشمني را آنگويند درياچه بود چ. جور اردشير بنا كردست«: شده است

ها برون شـد و ايـن   كه به شيبها ساختند چنانخواست كي شهري بنا كند بفرمود تا آب را راه
  ).110: 1340اصطخري، (» شهر بنا كرد

 شكرگزاري از يزدان هبه نشان و بنا احداث شهر -3-4

هـم اشـاره شـده    يـزدان   به درگاهشكرگزاري  ةبه نشان فردوسي به احداث شهر ةشاهنامدر 
جهت شكرگزاري و سپاس از يزدان توسط پيروز شاه بنـا   »باذان پيروز«و » ري«شهر دو  :است
از  شده بود،برادر هرمز در زماني كه كشور به هفت سال خشكسالي گرفتار  ،پيروز شاه. شودمي

ت شكرگزاري سبب پيروز شاه جه به اين. به دشت بيايند و دست به دعا بردارندخواست مردم 
  :كردبنا  را» ان پيروزذبا«و  »ري«از يزدان دو شهر 

ــتان كـــرد  رامپيـــروزيكـــي شارسـ
 ســت» ري« آنفــت گجهاندارگوينــده

ــر ــرد  دگ ــ«  ك ــروز انذاـب ــ »پي  امـن
  

 امنــــنهادنــــد  كــــو رابفرمــــود
 اســت  شــاهان فــرخ پــي رامآ كــه 

 و كــام  آرام جــاي  بــه هــر خنيــده
 )18-17 /7: 1386فردوسي، (       

  هااحداث شهر به منظور ايجاد پناهگاه براي مردم و حمايت از آن -3-5
محفـوظ   بـراي مردم و ايجاد پناهگـاه   از حمايتبه طور خاص بناي برخي از شهرها علت 
ها بـراي حفـظ و حمايـت از    اصوالً ساختن شهرها، دژها و قلعه .استمتجاوزان بوده  جورماندن از 

اشت حريم آنها از تعرض بيگانه و مانع نفوذ بيگانگـان بـه قلمـرو سـاكنان     دجان و مال ساكنان و نگاه
دسـت   بـه آمده است كـه ايـن شـهر     )9(»سيستان«در علت بناي  تاريخ سيستاندر . شهرها بوده است

 كردجهان را ويران  هجادو هم ةواسط كه ضحاك به در زماني كهگرشاسب بن اثرت بدين سبب بنا شد 
اثـر   آنكشاند، پناهگاهي براي مردمان عالم باشد و جادوي ضـحاك بـر   نابودي  و آزادگان جهان را به

هـايي همچـون مـورد مـذكور،     نشـان كـرد كـه در نمونـه    بايد خاطر). 3: 1314، تاريخ سيستان(نكند 
بنا به اين اعتقاد جـادوي ضـحاك بـه    . اي گذشتگان عامل اصلي بناي شهرهاستهاي اسطوره ذهنيت
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در داخل ديوارهاي شهر تأثيري ندارد از اين رو هركس كه به حريم شهر درآيد از عنوان عاملي بيگانه 
  .ماندگزند نيروهاي اهريمني در امان مي

  رز ميان دو ملتاحداث شهر و بنا به عنوان م -3-6

-و درگيري بين دو ملت و به هنگام مصالحه بنـا مـي   اين قبيل شهرها معموالً پس از جنگ

در  القلـوب  نزهه در كتاب. مرزي جغرافيايي بين دو ملت محسوب گرددشده است تا به عنوان 
را بنا نمود و آن را به  »دهستان«شهر  ،آمده است كه قباد بن فيروز ساساني »دهستان«ذيل شهر 

را در » دهستان« البته بناي )198 :1336مستوفي، (عنوان مرزي ميان مسلمانان و تركان قرار داد 
بـه نقـل از سـيدي،    (انـد  به فريدون هـم نسـبت داده  ) 38: 1366رديزي، گ(از جملهمنابع ديگر 

را بنا كـرد و  » مرو رود«، شهر »مرو«ها در بهرام گور نيز پس از پيروزي بر خيون). 248: 1383
  ).62-61: 1388دريايي، (براي نشان دادن مرز شاهنشاهي ساساني در آن شهر دژي ساخت 

اشـاره  ) بيزانس( در مرز دولت ساساني و روم شرقي )10(»بيننصي«توان به شهر مرزي همچنين مي
كه دولت ساساني با روم شرقي روابط اقتصادي و فرهنگي برقرار كرد، اين شـهر بـه    كرد كه در زماني

توانستند وارد آن عنوان مركزي اعالم شد كه بازرگانان بيزانسي براي تجارت با ايران بي هيچ مانعي مي
 )11(رسـيد هاي صلح به امضا ميگرفت و پيمانشهر مذاكرات سياسي صورت مياغلب در اين . شوند

بايد اذعان داشت كه شهرهاي مرزي اگرچه به لحاظ موقعيت اقتصـادي از  ). 73: 1372پيگولوسكايا، (
روايات مربوط بـه  . اما اغلب در معرض تهديد خطرهاي نظامي قرار داشتند ،امتيازاتي برخوردار بودند

هـا و  هـا بـه عرصـه كشـمكش    دهد كـه ايـن شـهر در برخـي از دوره    نشان مي» نصيبين«شهر مرزي 
  .)89- 71: 1373پيگولوسكايا، : رك(شد ها مبدل مي درگيري

  هاتعيين موقعيت بناي شهرها و مكان

در تعيـين حـد و مـرز و موقعيـت شـهرها،      هـاي مختلـف،   به دليل اهميت شهرها از جنبـه 
هاي مختلفـي بهـره   دادند و از شيوهنكاتي را مورد توجه قرار مي اغلبها روستاها و ساير مكان

  :هاي زير اشاره كردتوان به نمونهگرفتند كه ميمي
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 نظر گرفتن شرايط جغرافيايي مساعددر  -4-1

 شـرايط  گرفـت، مورد توجـه قـرار مـي    هاشهر ندر ساختهايي كه ترين ويژگييكي از عام
هـايي آبـاد و مطلـوب را    اغلب مكـان  ،سازندگان. شهر بودمساعد منطقه براي بناي جغرافيايي 

پادشـاهان بـه    بـود كـه  اي عامـل و انگيـزه   ،وجود آب فراوان، رودخانه و چشمه .گزيدندبرمي
ويـژه وجـود آب كـه عامـل حيـاتي در       ؛ بـه اقدام نمايند مكان ندر آ و ساير بناها احداث شهر

ها نيز در اساساً نخستين شهرها و تمدن. اردزندگي بشر است و تأثيري بارز در امر كشاورزي د
  .اندگرفته كنار رودها شكل
فردوسـي   .شـد در پارس ساخته  ،توسط اردشير بابكان» خره اردشير«، شاهنامهبنا به روايت 

سرسبزي و خرمي اين مكان و وجود چشمه در آن اشاره كـرده   ،به موقعيت جغرافيايي مساعد
  :يا در جاي ديگر از زبان اردشير). 165 /6: 1386فردوسي، ( است

 »اردشـــيرخــــره«انـــدمويكـــي خ
ــان    ــور خوزي ــد كش ــازه ش ــزو ت  ك

  

 هوا مشك بـوي و بـه جـوي آب شـير    
 و زيــانپــر از مــردم و آب و ســود   

  )236: همان(                              
ـتن مهمـان پيـ   نوي پس از آخوانيم كه نيز ميدر داستان سياوش  در  بـود، ران كه يك ماه در شهر خ

و  هـا آن را احاطـه كـرده   كه از يك طرف در كنار دريا و از طـرف ديگـر كـوه    رسيدبازگشت به مكاني 
و  يافـت خـوش   سياوش آن مكان را موضـع  .بوددرختان بسيار، خرمي و سرسبزي به آن مكان بخشيده 

  .) 307 /2:همان(نهاد جا بنا  را در آن »سياوش گرد«شهر 
ماننـدي در آن   وجود درياچـه  ،رواياتبنا به ) از شهرهاي فارس( »جور«شهر  يكي از علل مهم بناي

 .اي ايجاد كنـد جا آتشكده نآن شهري بسازد و در آ هكنار ااردشير مصمم شد كه در جاي آب ي. مكان بود
جـا   را در آن »جـور «افتاد و با باز كردن مجاري آن بدين كار موفق شـد و شـهر   درياچه  هو به فكر تخليا

نيز از كوهي سـخن   اردشير بابكان ةكارنامدر  ).110: 1340و اصطخري،  48: 1345ابن حوقل، ( ساخت
باز به پارس آمد شهرسـتاني كـه اردشـير    «: رفته است كه اردشير براي رسانيدن آب دريا به شهر شكافت

 ،نشـانيد ب چهـارجوي ازش آورد و آتـش بـه ور ب   آبزرگ كنـد و  ) درياچه، بركه(خره خوانند و آن ور 
آباد بهش كرد و ) كشتزار، آبادي(پس ده دستكرت ) راند، روان كرد(كوهي ستبر كرد و رود راوك راينيد 
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» سراب«كه پيشتر اشاره شد، بناي شهر چنان). 50: 1354وشي، فره(فرمود نشانيدن  جا آنپس آتش بهرام 
  ).61: 1361قمي، (ناميد » سراب« به امر كيخسرو نيز در يك منطقه پرآب بود و به همين جهت هم آن را

  منجمان و اخترشناسان هگيري از مشاوربهره -4-2

. بـود منجمان و اخترشناسان  هگيري از مشاوربهره ،شهرها زمان بنايهاي معمول در تعيين از راهيكي 
 شـد خرابـي  گاه تصـور مـي   ،بناي مكان بسيار اهميت داشتهبراي توجه به سعد بودن ساعت كه  جا آناز 

بنـا   بـراي گرشاسب  .نحس بوده است يبناي شهر در ساعت سببشهر يا تصرف آن از جانب مخالفان به 
تا نيكو نگاه كنند و از هفت و چهـار و   خواستآورد و از آنان دانايان جهان را گرد  »سيستان«شهر  كردن

كنند تا ديرگـاه  مي كه بناكه شهري چنانبي هيچ نحسي، دوازده بنگرند و به وقتي ابتدا كنند كه سعد باشد 
 ايشان بر فرمان او بسيار درنگ و روزگار كردند تا وقتي نگاه كردنـد و گفتنـد كـه اكنـون بنـا كـن      . بماند

  .)3: 1314 ،تاريخ سيستان(

  هاي دينيوجود آتشكده و انگيزه -4-3

- كنار آتشكده در اغلب. بوده استهاي ديني انگيزهكننده موقعيت شهرها، تعيينيكي ديگر از عوامل 

ـتش    به صورت و كردپيدا ميمذهبي  هاين شهرها جنبكردند و بنا ميشهري  ها مكاني مقدس بـراي پرس
روايـات  . شدندمغان و روحانيون زرتشتي طبقه برجسته و ممتاز اين قبيل شهرها محسوب مي. آمددر مي

اي از مـردم  عـده  ،.ق.ه 448تـا   440هـاي  دهـد كـه در ميـان سـال    نشان مي »داراب«شهر بناي  در مورد
ساختند تا در  »جنت«شهري ديگر به نام  ،آذرخش ةو در كنار آتشكد نداين شهر را ترك نمود »دارابگرد«

  .)412 :1379 ،سعيديان( اين شهر را بنا كردندكوچ و  »داراب«به محل كنوني  ،.ق. ه 786سال 

  هااستفاده از ساير شيوه -4-4

- در تعيين موقعيت شهرها بهره مـي ها نيز از ساير شيوهيابيم كه در ميخي هاي تاريروايت با تأمل در

، پـس از شكسـت دادن   »قم«هاي ، از ديه»سكان«به طور مثال اردشير بن بابك براي بنا نهادن ديه . گرفتند
» هنبـرد « ةبينـداخت بـه حـد قريـ     )از روستاهاي قم(» خانشاه«كمان و تير خواست و از موضع  ،مخالفان
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موضع ديهي بنا كننـد   نپس اردشير بفرمود تا در آ .بيفتاد »سكان«به موضع  )ديگر از روستاهاي قم يكي(
- 70 :1361قمـي،  (آتش برافروختند  نرا بنا نهادند و در آ »سكان«پس بر حكم او  ؛سازندب ايو آتشكده

به روايـات پـس از غلبـه    بنا . شوددر تعيين مرز ايران توسط آرش كمانگير ديده مي اين شيوه نمونة. )71
ـين ايـران   افراسياب بر منوچهر، در يك مصالحه قرار بر اين مي شود كه آرش كمانگير با پرتاب تير، مرز ب

تيـر  . كنـد تيري پرتاب مـي ) در طبرستان(آرش به قوت خداداد از فراز كوه رويان . و توران را تعيين كند
مـرز ايـران و تـوران شـد      جا آنكهنسال فرود آورد و  گردويي ايزد باد در سرزمين فرغانه بر تنةآرش را 

  ).37: 1386ياحقي، (
ـين دو سـرزمين بـوده اسـت     هاي عالمتكوبيدن نيزه در زمين گويا يكي از شيوه در . گذاري مـرز ب

ـين مـرز    مرز بين ايران و توران بوده است، كه ظاهراً ،»بلخ«شهري در  )12(،»نوازه« نيزه اسفنديار نشانه تعي
آمده است كه هيربدي در اين شهر ) 81، بند 4بخش ( زاداسپرمهاي در متن فارسي ميانه گزيده. دگردمي
- اش نشان دادن مرز بين ايران و توران با سمش بوده، نگهداري مـي زيسته و از گاوي كه خويشكاريمي

ا از بين ببـرد  كاووس كه به بخشي از سرزمين توران چشم دوخته بود، برآن شد كه اين گاو ر. كرده است
مرزبنـدي  . و در پي آن جنگ تورانيان و ايرانيان آغاز شد) 20، بند 4بخش (و سرانجام هم گاو را كشت 

ـتن  . ايران و توران به دست اسفنديار با اين نيزه به اين دليل بود كـه كـاووس آن گـاو را كشـته بـود      از م
ن به ايـن نيـزه را نداشـت چـرا كـه      كس جرأت نزديك شدآيد كه هيچچنين بر ميهاي ايران شهرستان

  ).59 -  58: 1388دريايي، (نزديك شدن به اين نيزه چنان بود كه گويي به ايران تاخته است 

  اقدامات شاهان پس از بناي شهرها

هاي جا توجه ما معطوف به اقدامات مهمي است كه با بسامد باال در روايات پس از بناي مكان در اين
  :دان اشاره شده استمختلف به ويژه شهرها ب

  هاي پر نقش و نگارها و ايوانساختن كاخ -5-1

. اي از اقدامات شاهان پس از بناي شهرها مربوط به شكل ظاهري و آراسـتگي آنهاسـت  بخش عمده
اسـتادان و هنرمنـدان مـاهر را از     ،داشته كه معمـوالً پادشـاهان   يبناي شهر به زيباترين شكل چنان اهميت
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- بناي كـاخ  .سكونت سازند ةتر شهر را آماددند تا اين كاردانان به شكلي هرچه مطلوبخوانفرا مي هرجا

 »سورسـتان «انوشيروان پـس از بنـاي شـهر    . گشتهاي بلند موجب رونق و شكوه شهرها ميها و ايوان
از هاي فراوان در آن شهر بسـازند و بـراي ايـن كـار     با زينت و گوهر و باغ هايتا كاخ و ايوان دادفرمان 
ـيچ    ساختخواند و اين شهر را چنان آراسته و با شكوه هنرمندان را فرا  ،ايران و نيمروز ،هند ،روم كـه ه

  .شددر آن ديده نمي نازيباييو  كاستي
 بلنـــدهـــايكـــاخواز بـــرآورد

ــاخ   ــي ك ــرد يك ــدر  ك ــهريار  وان  ش
 هــا   ســيم و زرهمــه   شوشــه   طــاق

ــاج   ــوس  و ز  ع ــد  از  آبن ــي   گنب  يك
  

ــد ــزدنب ــسن ـند   در  ك ــان ناپسـ  جه
 نگـــار   گـــوهر  ايـــوان انـــدر  بـــدو 

 گونـــه گهـــر بـــه  زر انـــدرون   چنـــد
ــر  ــه  پيك ــاج   ب ــيز و س ــته و ش  ز  پيلس

  

  )234- 233 /7: 1386فردوسي، (

  براي پرستش و عبادت آتشكده نساخت -5-2
بـدون ترديـد   . اسـت مورد توجه سازندگان بـوده   ،در بناي برخي از شهرها كاركرد مذهبي و تبليغي

هـايي بـراي   ساخت آتشـكده پس از بناي اين قبيل شهرها، ساساني به ويژه شاهان پادشاهان اقدام اصلي 
هـا و رسـوم دينـي اقـدام     گماشتند تا به اجراي آيينچنين موبداني در شهر ميعبادت بود؛ هم پرستش و

ايـن ويژگـي   به . شاهان اهميت داشتاين ويژگي جدا از كاركرد فرهنگي، از نظر سياسي نيز براي . كنند
ـير  «ردشير بابكان پـس از بنـاي   كه ديديم اناچن. فردوسي اشاره شده است ةشاهنامبارها در   »خـره اردش
 »بيكنـد «اي كه پس از ذكر بناي شـهر  نكته). 188و  165 /6: 1386فردوسي، ( سازداي در آن ميآتشكده

  :و احياي مراسم ديني زرتشتيان است آتشكده ناختس ،شودتوسط فريدون بدان اشاره مي »كندز«يا 
ــرآورده ــ«دربــ ــكده»دزـكنــ  آتشــ

  

ــه ــدهمـ ــتا   زنـ ــه زر آ و اسـ  دهزبـ
  

  )184 /4 :1386فردوسي، (  

  هاي مردمسكني دادن گروه -5-3
پادشـاهان  از ايـن رو  . عامل مهم رونق و آباداني شهرها سكونت طبقات مختلف مردم در شهر است

ـباب   بـدين ترتيـب،  كردنـد و  هي را در شهر ساكن مـي وگر اي،حرفههر پيشه و  ازشهر  پس از بناي اس
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- موبدان و روحانيون، لشكريان، دهقانان، پيشه: اين طبقات اصلي عبارتند از .آوردندرا فراهم مي آنرونق 

اي بـراي  دهآتشـك  آندهد كـه در  دستور مي ،»دارابگرد«داراب پس از بناي شهر . وران، دبيران و پزشكان
  .مردمان را به شهر كوچ دهندگروهي از  ،دهد تا از هر پيشهپرستش بنا كنند و سپس فرمان مي

 شــهر انــدر آورد گــردچــو ديــوار
ــه  ــر پيشـ ــارگر ز هـ ــتند اي كـ  خواسـ

  

ــامورا ــد نـ ــرد«  كردنـ  ...»داراب گـ
ــ ــتند ازيشـــان   شـــهر  ههمـ  بياراسـ

  ج

  )517 /5: 1386فردوسي، (

  در كنار شهرها ساختن روستا -5-4

گرفتـه  ساختن روستاها در اطراف شهر اقدام معمول ديگري است كه پس از بناي شهرها صورت مي
در روايت . اين اقدام براي تدارك امر كشاورزي و توليد محصول براي مصرف در شهر بوده است. است

  :كندتزارهايي بنا ميروستاها و كش ،در اطراف آن» سورستان«، انوشيروان پس از ساختن شهر شاهنامه
ــد ــر بپرداختنـ ــهر يكسـ ــون از شـ  چـ
 بياراســـت بـــر  هـــر ســـوي كشـــتزار

  

ــاختند    ــتا س ــدرش روس ــرد ان ــه گ  ب
ــوه دار  ــم ميـ ــد  و  هـ ــين برومنـ  زمـ

ــي، (     )234- 233 /7 :1386فردوســ
  

 /6: همان(سازند به دستور اردشير روستاهايي در اطراف شهر مي» خره اردشير«پس از بناي 
165.(  

  يه شهرهاوجه تسم

شـهر را بـه او    ننام برخي از شهرها از نام باني آنها يا شخصـي كـه سـاخت   چنانكه پيشتر اشاره شد، 
بسيار معمول بود و به ويژه به دليل وجود رقابت ميان پادشـاهان   اين امر. مشتق شده است ،اندنسبت داده
ـتند يمـ  ،كردنـد نام خود را بر شهرهايي كه بنا مي ،نهادن يادگاري و برجاي اردشـير  از جملـه بـه   . گذاش
شـهرهايي چـون    .مرتبط استنام وي  اين شهرها با كه ناماند نسبت دادهبناي شهرهاي فراواني ساساني 

ـير «، »هرمز اردشير«، »رام هرمز اردشير«، »رام اردشير«، »اردشير اشا«، »بهمن اردشير« ـتن  «، »وهشت اردش ب
خسـرو پسـر   » شهرستانهاي ايـران «بنا به روايت رساله ). 820 /3: 1375طبري، (» اردشير بود«و » اردشير
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هوبـوي  «، »ويسـپ شادخسـرو  «، »خسرو مسـت آبـاد  «، »خسرو شاد«قباد، پنج شهر را بنا نمود و آنها را 
، »خره اردشير«شهرهاي  نيز فردوسي هشاهنامدر ). 65: 1388دريايي، (ناميد » شادفرخ خسرو«و » خسرو

فردوسـي،  ( نسـبت داده شـده اسـت   ساسـاني  به اردشير » اورمزد اردشير«و » يربركه اردش«، »رام اردشير«
1386 :6/ 236.( 

هـا بـه كـار رفتـه     ننـام آ  تركيبيابيم كه پسوند يا پيشوندهاي مشتركي در مينام شهرها در تأمل دربا 
  .كرداشاره  »رام«و » گرد« ،»كرد«، »وه«، »خوره«، »بي«، »ني«، »نه«توان به مي هاآن ترينشايعاست كه از 

و منظور شهري اسـت كـه   به كار رفته » نهاده شده«به معناي  »ني«، پيشوند »نيشابور« ةدر ساخت واژ
توسط شاپور بن اردشير نهاده شد و وي آن  »نيشابور«مطابق با روايات، شهر  .شده است بناپور توسط شا

: 1336و مسـتوفي،   601 /2: 1375طبـري،  ( )13(نـد دخوان »نيسـابور «را  ننام نهاد و عرب آ »نه شاپور«را 
به معني شاپورنيو يا شاپور پهلـوان آمـده   » نيوشاپور«در برخي از منابع نام اين شهر به شكل  .)182- 181
هم آمده كه به معني شهر بـرين  » ابرشهر«در متون كهن نام اين شهر به شكل ). 64: 1388دريايي، ( است

اين پيشوند همچنين در ساخت نام بسـياري ديگـر از شـهرها از    ). 363: 1366كياني، (يا شهر برتر است 
  .شودديده مي» )بندان+ ني (نهبندان «ني در تركيب / جمله نه
قبل يا بعد از نام بانيـان  است كه برخي از شهرها  واژةدر ساخت ديگري جزء »خوره«يا  »كوره« هواژ

نوري است از جانب خداي تعالي كه بر خاليق فـايز   ،خوره« :آمده برهان قاطعدر . آمده استشهرها مي
- 789 /2: 1331خلف تبريـزي،  (» هاها و صنعتآن قادر شوند به رياست و حرفت وسيلة شود كه بهمي

ر به ضم كاف و فتح واو جمـع  ويا كوره معرب خوره است و كُ ةكور«: نويسدبهار در اين باره مي). 790
 هخـور  - 2اردشير  هخور - 1: آن است و مملكت فارس را قبل از اسالم به پنج خوره قسمت كرده بودند

و  بهـا  خوره به زبان پهلوي بـه معنـي شـكوه و    .قباد هخور - 5شاپور  هخور - 4داراب  هخور - 3استخر 
نقش بوده و يـاقوت نيـز    »خوره اپزوذ«ساسانيان  ةجاللت است و فر و فره از همان اصل است و بر سك

  ).26: 1314، سيستان تاريخ(» را بهاء اردشير معني كرده است »اردشيرخوره«
و معـرب آن   »گـرد داراب«نـام شـهرهايي چـون    سـاخت  در »درْجِ«و معرب آن  »درْگ« يا »درْك« هواژ

سـاخته   يـا خسـرو   به معناي شهري است كـه داراب  »خسروجرد«و معرب آن » خسروگرد«، »رابجرددا«
به معني  »بجردرادا«دارا بن دارا و  هاين شهر ساخت آمده كه» دارابجرد«در توضيح  االرض ةصوردر . است
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ـين تركيبـي ديـده    » گردسياوش«در نام شهر . )47: 1345ابن حوقل، ( دارا است هساخت شـود  مـي نيز چن
در پهلـوي   )14(كه خود صورتي است از كرت» كرد«يا شكل ديگر آن » گرد« ).314 /2 :1386فردوسي، (

يكـي از معناهـاي ايـن مصـدر     . شودنيز ديده مي» كردن«و كرتا در پارسي باستان، پسوندي است كه در 
وروگـرد  «ديگري چـون  اين پسوند در نام شهرهاي . است كه در اين پسوند كاربرد يافته است» ساختن«

  ).417 /3: 1386كزازي، (شود نيز ديده مي» سوسنگرد«و » خسروگرد«، »السگرد«، »)بروجرد(= 
، »به اردشير«قبل از نام شخص در نام برخي از شهرها از جمله  »وه«يا  »به«همچنين پيشوند 

 كـه  نويسـد ن باره مينولدكه در اي. وجود دارد »به خسرو« و» به شاپور« ،»به قباد« ،»وه اردشير«
» وه«بـه نظـر نولدكـه     .اردشـير اسـت   هو معناي حقيقي آن خان» به اردشير«پهلوي » وه اردشير«

را بايد سراي شاپور  »يشاپورب«اگر چنين باشد  .آرامي به معناي خانه و زندگي است» بي«همان 
ي خـوب شـاپور   را از جملـه كارهـا   »بيشـاپور «به معني نيك باشد بايـد  » وه«معني كرد و اگر 

 برخي روايات رب نيز آمده است كه بنا »بيشاپور«اين نام به شكل ). 283: 1378نولدكه، ( دانست
نويسـند  مـي » شاپور«اند و از آن افكنده» بي« ،براي تخفيف بوده و »شاپوربي«در اصل  اين شهر

: 1335-1334خلف تبريزي، (شود از ادات تحسين محسوب مي» وه«).342: 1374ابن بلخي، (
در بسـياري از  » نيـك «معنـي  » به«يا » وه«كلمه «: نويسدباره ميكريستين سن در اين). 2295 /4
وه «كه همان دين بهـي و روشـنايي اسـت يـا     » به دين«يا » وه دين« :مانند ؛هاي پهلوي آمدهنام

شـاپور  كه مرزبـان  » وه دين شاپور«ساساني بوده يا  كه نام يكي از قضات معروف دورة» دهرمز
  ).410: 1317كريستين سن، (» در آذربايجان شناخته شده است

هـاي مختلفـي وجـود    روايـت  ،ندارد گانشانساير شهرها كه داللتي بر نام سازند هدر باب وجه تسمي
ـتاي   ةدر باب وجـه تسـمي  به عنوان نمونه،  .تأثير عقايد عامه آشكار استدر برخي، كه  دارد  »وارود«روس

چرانيـد و  گويد كه اين موضع بياباني بوده است و زني گوسفندان را بدين بيابـان مـي  راوي «: آمده است
گرگ آن كودك را بر گرفـت و روي در بيابـان نهـاد و آن زن در پـي     . كودكي خرد با خود همراه داشت

بـه زبـان    »رود«و  ايعنـي واپسـر   »وارودا«گفت كرد و به زبان عجم ميياد و افغان ميردويد و فگرگ مي
  ).78: 1361قمي، (» نام نهادند »وارود«پس اين موضع را از براي اين  .كودك بود ،عجم
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در بازگشـت از  آمده است كـه وي   ،شهري كه اردشير بابك آن را بنا نهاد ،»رتنياس« هدر وجه تسمي يا
- والكه ملك اصفهان و سرهنگان وي را كشته و دستور داده بود تا سرهاي آنان را در جـ  حالياصفهان در

نياسر رسيد از بسياري آب، آن موضع را به غايـت خـوش    و همراه وي بياورند، چون به چشمة ها نهند
: يافت و دستور داد تا در آن موضع مقام كنند و فرمود تا آن سرها را برابر او بنهند و به زبان عجـم گفـت  

. بياراييد و سـاخته گردانيـد   يعني مجلس خود را به سرهاي شجاعان و دليران» هرآئيند خرَن افرينان سر«
نام نهادند به سبب قـول   "سرنيان " سپس فرمود تا بر آن چشمه شهري بنا كردند با آتشكده و آن شهر را

ـتر «سپس تخفيف كردند و گفتند . »هرآئيند خرَن افرينان سر«: اردشير كه گفت در يـا  ). 77: همـان (» نياس
» و تربت سـفيد دارد و بـدان سـبب بيضـا خواننـد     شهري كوچك است «: آمده »بيضا«شهر  ةوجه تسمي

كه گويا ايـن شـهر پـس از    به اين سبب بوده » گور«نام شهر  نيز به اعتقاد برخي. )147 :1336 ،مستوفي(
كـزازي،  ( )15(ناميده شده اسـت  »گور« ،جاي داشتهن درگذشت اردشير و از آن روي كه گورگاه وي در آ

1386 :7/ 534(.  
زي عاميانه سااشتقاق :نويسدبرد و ميسازي عاميانه نام مييژگي با عنوان اشتقاقخالقي مطلق از اين و
ها گـرفتن و سـپس بـراي    ها را نه در ارتباط با اصل بلكه از لفظ كنوني آنواژه يعني معني و وجه تسمية

نـام شـهرها در    سازي عاميانه برايهايي از اشتقاقاو همچنين به نمونه. اي نيز ساختنبرخي از آنها افسانه
تـاريخ  بـه روايـت   » بلخ«شهر  كند از جمله درباره وجه تسميةمتون تاريخي و جغرافيايي كهن اشاره مي

شـهري بنـا كنـد و     جـا  آنآرزو كرد كـه در  » بلخ«كند كه گيومرث در محل كنوني شهر اشاره مي بلعمي
- برادر گيومرث به دماوند مي. بودندگيومرث را برادري بود و دير زماني برآمده بود كه يكديگر را نديده 

ايشان سوي مشرق نشان داده و  ؟پرسد كه پدرتان كجاستمي] فرزندان گيومرث را[آيد و فرزندانش را 
رود و گيـومرث از  برادر گيومرث به نشان مـي . كند با گروهي فرزندانشهري بنا مي جا آنگويند وي مي

آيـد و  پسري به دنباله او همـي . آيدبيند كه هميصي ميگيومرث از دور شخ. كردن آن شهر پرداخته بود
به سرياني گويـد   ،دشمن نيست كه برادر من است: گويدگيومرث مي. اي پدر اين دشمن است: گويدمي

، يعنـي بـرادر   بل اخاً: گيومرث گويد ،هايش به يكديگر نزديك استو سرياني به تازي آميخته و حروف
  ).313: 1386خالقي مطلق، (م نهادند بر آن لفظ كه گفته بود پس آن شهر را بلخ نا. من است
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از جملـه نـام كنـدرو در     شـاهنامه سازي عاميانه اسـامي خـاص در   خالقي مطلق همچنين از اشتقاق
، چـوبين  )319(، هفتواد)319(، داراب)318(اكوان ديو) 317(، رستم)316(، منوچهر)316(داستان ضحاك

بـراي نـام    شـاهنامه ا افزون برآن بايد خاطرنشان كرد كه اين ويژگي در ام ،ياد كرده است) 320(و شوبين
- بر ايـن امـر صـحه مـي     شاهنامهها در هايي از اين دست اشتقاقشود و نمونهشهرها و بناها نيز ديده مي

» كنـام اسـيران  «شود و به اين دليل توسط شاپور ذواالكتاف ساخته مي »كنام اسيران«شهر از جمله . گذارد
گيرد كه مكاني است براي سكونت اسراي جنگي و اين نام را نه خود شـاپور كـه اطرافيـانش بـر     مي نام

  ).334 /6: 1386فردوسي، ( نهندشهر مي
بـه اعتقـاد    »آبـاد خـرم «شـهر   .در باب برخي از شهرها به راحتي نام شهر داللت بـر معنـاي آن دارد  

كه اين اشـتقاق را هـم    خرم و سرسبز بوده است ينكه سرزميشده  به اين نام خواندهفردوسي از اين رو 
  ).333: همان(توان عاميانه تصور كرد مي

از جملـه شـهر    فردوسي به نام تازي يا پهلـوي برخـي از شـهرها    كه پيشتر اشاره شد،همچنين چنان
  .بوده است »بيكند« نام پهلوي شهر »كندز« به اعتقاد فردوسي). 69 /7:همان( كنداشاره مي »اران«

 پهلـــوي بـــدي»كنـــدز«ورا نـــام
ــام   گشــت »بيكنــد«بــه  »كنــدز«كنــون ن

  

ــر ــخن اگـ ــواني سـ  بشـــنوي  پهلـ
ــت    ــد گش ــد و ترفن ــر از بن ــه پ  زمان

  

  )184 /4: همان(  
عاميانـه  اي خود در باب برخي از شهرها وجـه تسـميه   هرسد فردوسي با ذوق شاعرانبه نظر مي

اساطيري  يا فولكلوريك هاز جنبتواند ميدارد و گاه  ذوقي هند كه اغلب جنبكبراي نام شهر ذكر مي
ها و خداينامهها در اصل گونه اشتقاقرسد كه اينباشد و البته بعيد به نظر ميو فرهنگي قابل توجه 

 ،بـه اعتقـاد فردوسـي   كـه  » سورستان«نام  از اين قبيل است. منابع مورد استفاده فردوسي بوده باشد
نهد به اين دليل كه كام و خوشي وي در برگـزاري جشـن و   مي شهرين ارا بر اين نام كسري خود 
  :سور است

ــام»سورســتان«ورا  ــه ن  كــرد كســري ب
  

 كــه در ســور يابــد جهانــدار كــام    
  

  )234 /7: همان(        
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  روايات پيرامون ساخت شهرها و بناها اختالف

تـوان روايتـي قطعـي در    نمـي  وجود اختالف نظر در روايات برخي از شهرها حاكي از اين است كه
تمـامي  نويسـندگان كتـب تـاريخي اغلـب     از ايـن رو  . ها به دست دادوجه تسميه و علت بناي آنباب 

تاريخ  مؤلف ).25 – 22: 1361قمي،  :رك( دردنكنقل ميها دسترسي داشتند، را كه بدانروايات موجود 
- شاره مـي ادهد و خود در ادامه نسبت ميرا به بهرام گور  »قم«شهر  بناي ،سيرالملوك عجماز به نقل  قم

شهر را بـه قمسـاره بـن     ن اينساخت ،بلدانكند كه ابوعبداهللا احمد بن محمدبن اسحاق همداني الفقيه در 
نرشـخي بـه   ). 22: همان(شده است  مشتق ياز نام و اين شهر و معتقد است كه نام دادهلهراسف نسبت 

وي بنـا بـه روايـت ابوالحسـن نيشـابوري در      . كنـد شاره ميا »ارگ بخارا«ت پيرامون اوجود تفاوت رواي
ـياب     بن كيكاووس نسبت ميرا به سياوش »ارگ بخارا«بناي  ،خزاين العلوم دهد زماني كـه بـه نـزد افراس

 32 :1351نرشخي، (را افراسياب بنا كرده است  »ارگ بخارا«اند كه بعضي گفته :افزايدنرشخي مي .آيدمي
 - 33(.  

ـبت    »شاپورگندي«شهر  بنايروايات تاريخي م، كه ديديچنان - مـي را به شاپوربن اردشير بابكـان نس

اسراي جنگي  اسكاناين شهر را براي  داد،كه والرين امپراتور روم را شكست  شاپور هنگاميظاهراً . دهند
ـ  مطابق با برخي ديگر از روايات، ).414: 1381و گيرشمن،  132 :1336مستوفي، (كرد بنا  س از شاپور پ

را بـه   »شـاپور جنـدي «و شهر  گرفترا به زني  ويدختر  ،»انطاكيه«غلبه بر قيصر امپراتور روم و تسخير 
يـا  ( )16(»رخـود «در بـاب شـهر    .)331 :1379 ،سـعيديان (بنا كرد براي همسر خود  »قسطنطنيه« تقليد از
پسر گودرز ساخته شده كه بنـا  آمده كه اين شهر به دست رهام » هاي ايرانشهرشهرستان«در رساله ) رخج

به دليل عدم وجود منبع ديگري كه پيوند رهـام و  . زيسته است، در دوره پادشاهي كاووس ميشاهنامهبر 
- شناسـي مـردم  توان همچون ماركوارت اين انتساب را نتيجـه يـك ريشـه   را تأييد كند، مي» رخود«شهر 

  ).78: 1388دريايي، (پسندانه دانست 
تـرين عوامـل مـؤثر در ايجـاد      غم وجود اختالف و پراكندگي اين روايات، به بيان مهمجا به ر در اين

  :پردازيمزير مي متفاوت پيرامون شهرها از دو جنبة روايات
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 نام شهرها تغيير -7-1

يكي از عوامل بسيار مهم در تغيير نام . است آمدههاي مختلفي تاريخي گاه يك شهر با نام اشاراتدر 
كرد يا به تجديـد عمـارت   ام بانيان آنها اين است كه هرگاه پادشاهي شهري را تصرف ميشهرها و ذكر ن

ساخت و مطابق با رسم و آيين خود، نام اي در آن ميداد و بناهاي تازهپرداخت، شهر را توسعه ميآن مي
- ها و مهرهي سكهاست كه بر رو» فيروزآباد«نام قديم » گور«كه گفتيم مثالً چنان نهاد؛خويش را بر آن مي

ـيرخره «اردشير ساساني اين شـهر را  . آمده است) با امالي تاريخي گوبال(هاي ساساني نيز اين نام  » اردش
: 1345ابـن حوقـل،   (نامي است كه عضدالدوله بـر ايـن شـهر نهـاد     » فيروزآباد«ناميد و در روايت ديگر، 

264.(  
ـير بابكـان    »اردشيرهكور« ،روايتيك بنا به   هكـور « ندر فـارس سـاخته شـد و اصـل آ    توسط اردش
نـام سـرياني شـهر     )17(»آبادپيل«. )51: 1348بناكتي، ( گفتندمي »جور«ن را آاست كه در قديم  »فيروزآباد

دريـايي،  (اسـت   )19(و به سخن ديگـر بيـت الپـات   ) شاپور گندي –شاپور جندي( )18(»شابور - وندوي«
رفت تـا ايـن شـهر را بنـا     » جندي شاپور«شاپور به محل  اين نام آمده است كه چون ةدربار). 84: 1388

پيـل بـه او   » جا شهري بنيان شود؟ آيا روا باشد كه اين«: يافت و از او پرسيد جا آننام را در كند، پيري پيل
شـاپور  » جـا شـهري بنـا شـود     اگر در اين سن كه دارم نوشتن توانم آموخت، روا باشد كه در اين«: گفت
كند و پيل را نيـز بـه آموزگـاري    سپس شاپور شهر را بنا مي» كه پنداري نشود، بشودهر دو كاري «: گفت
رسـت  را به نام سرپ» شاپورجندي«به همين دليل است كه مردم اهواز . سپارد تا نوشتن را به او بياموزدمي
  ).593- 592 /2: 1375طبري، (گويند » پيل« بنا

فرمـانرواي ساسـاني شـهر شـهر     . شـدند ن، منسوب ميدر برخي از موارد، شهرها به نام فرمانروايشا
ـير - بـوذ «را » موصـل «بود و از ايـن رو  » اردشير- بوذ«مردي به نام  )20(»موصل« نيـز ناميـده بودنـد    » اردش
به دليل شباهت لفظي نام شهر با نام فردي خاص، شهر را منتسـب   ر،در برخي ديگ). 74: 1388دريايي، (

آمـده  » هـاي ايرانشـهر  شهرستان«در رساله . به بستور زريران» بست«شهر دانستند مانند انتساب به وي مي
را بستور پسر زرير در زماني كه شاه گشتاسب براي نيايش ديـن در كنـار درياچـه    » بست«است كه شهر 

ـتقر كـرده بـود، بنـا نمـود       جا آنبود و بنه گشتاسب و ديگر شاهزادگان را در » فرزدان« ). 40: همـان (مس
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ـين نـام شـهر و     )21(به شيشيندخت نيز در اين رساله» شوشتر«و  »شوش«انتساب  به دليل شباهت لفظي ب
  .شودكه در منابع تاريخي چنين انتسابي ديده نمي، حال آن)68: همان(نام باني آن است 

  شهرها تجديد عمارت -7-2

رساند و اتمام مي كند، فردي ديگر آن را بههايي وجود دارد كه بناي يك شهر را فردي آغاز مينمونه
ـين عامـل    هـا نشـان  اين نمونـه  .گيردتجديد عمارت شهر توسط شخص سومي صورت مي دهنـده دوم

بـه عنـوان نمونـه در    . ساز در اختالف روايات پيرامون شهرها و بناها، يعني تجديد عمـارت اسـت  سبب
د، طهمـورث ديوبنـد   كنمي ن شهر را آغازكيومرث ساختآمده است كه » بلخ«هاي مربوط به شهر روايت

، مسـتوفي (سازد را مي آنكند و باروي رساند و لهراسب اين شهر را تجديد عمارت ميآن را به اتمام مي
آن بهرام بن شاپور ذواالكتاف ساسـاني   كهآمده  »كردستان«در باب كرمانشاهان در ذكر بقاع . )190:1336
پسـرش   سـرانجام  و هساخت عالي يعمارت آنر و د هقباد بن فيروز ساساني تجديد عمارت كردرا ساخته، 

  .)128 :همان( ساخته است ديهي صد گز در صد گزآن  انوشيروان عادل در
 ،از نـام او  با الهامبر اساس فرمان باني جديد يا كرد و پس از آباداني مجدد، گاهي نام شهرها تغيير مي

آمده كه طهمـورث ديوبنـد پيشـدادي    » ئنمدا«هاي پيرامون شهر در يكي از روايت. يافتمياي تازه اسم
يسـفون  شهر را به اتمـام رسـانيد و آن را ت  خواند و جمشيد ساختن » گردباد«اين شهر را ساخت و آن را 

آمده است كه ابتـدا فسـا بـن     »فسا«شهر  هدربار). 46: 1336به نقل از مستوفي،  234: 1372ثامني، (ناميد 
بن لهراسـب كيـاني تجديـدعمارت    گشتاسف ن،ز خراب شدپس او ساخته بود  آن را طهمورث ديوبند

در روايـات پيرامـون    .)150: 1336مسـتوفي،  ( بناي شهر را كامل كـرد بن اسفنديار  اش بهرامو نبيره كرد
- ديـن «كه ابتدا اين شهر توسط طهمورث ديوبند ساخته شـد و وي آن را   خوانيمنيز مي »ورپشايب«شهر 

اسـكندر   به دستهنگام فتح فارس  بهاين شهر  ).176: 1374و ابن بلخي،  28: 1348بناكتي، ( ناميد »دال
 »بشـاپور «را از نو عمارت نمود و به نام خود  نه شاپوربن اردشير آك تا آن شدرومي به طور كامل خراب 

مسـتوفي،  ( ه اسـت گشـت  »بشاور« ،ام حروفدغاز ا پس به مرور ايام كهبوده  »بنا شاپور«ناميد و اصل آن 
» بـي «ضبط شده و نويسنده معتقد اسـت كـه    »بيشاپور« لشهر به شك نام اين، فارسنامهدر ). 151: 1336

ابـن بلخـي،   ( شـده اسـت  نوشته  »شاپور« صورتبه  آنبراي مخفف نمودن نام شهر حذف گشته و نام 
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ـبت داده شـده اسـت       »بشـاور «در ذكر ناحيت پارس  العالمدحدودر . )341: 1374 بـه شاپورخسـرو نس
است كـه  » شابور«نويسد كه از آثار شاپورخسرو يكي باره ميقزويني در اين. )378 :1383، ود العالمحد(

طهمورث ديوبند آن را بنا كرده بود و اسكندر رومي در وقت عبور، اين شهر را چنان خراب كرد كه جز 
تـأملي  شاپور در عهد دولت خـويش بـر آن رسـوم و اطـالل بگذشـت،      . رسمي و طللي باقي نگذاشت

هـاي  از ديگـر نمونـه  ). 266: 1383حسيني قزوينـي،  (شاهانه نمود و بفرمود تا آن را تجديد نيكو كردند 
بنـا  . اشاره كرد »طوس«شهر در باب  القلوب ههنزتوان به روايت مي ،تجديد عمارت در اثرتغيير نام شهر 
وس نـوذر آن را تجديـد   طـ  ،شـهر  جمشيد پيشدادي ساخت و بعد از خرابي را» طوس« ،به اين روايت

  .)185 :1336مستوفي، ( گردانيدو به نام خود منسوب  كردعمارت 

 و منابع تاريخي درباره شهرها و بناها شاهنامهاختالف روايت 

در اين بررسـي توجـه مـا بـه متـون      . هاي آنها پرداختيمجا به طرح كلي بناي شهرها و ويژگي تا اين
به عنوان متني ادبي كه حاوي اطالعات تـاريخي و اطالعـاتي    هنامهشاتاريخي و جغرافيايي از يك سو و 

هايي در اين بخش از تحقيق تنها به نمونه. پيرامون شهر در ايران باستان است، از سوي ديگر معطوف بود
- چنـان  :كنيمپيرامون شهرها و بناها اشاره مي شاهنامهاز تفاوت و اختالف بين روايات تاريخي و روايت 

 االرض ةصـور در  ).526: 1373قزويني، (به انوشيروان منسوب شده است » مدائن«م، بناي شهر كه ديدي
به دست پادشاهان كنعان ساخته شده بود و خود آنهـا و جانشينانشـان   » مدائن«اشاره شده كه ظاهراً شهر 
: 1345قـل،  ابـن حو (بودنـد  جا را مركز فرمانروايي خود قـرار داده   كردند و آندر اين شهر حكومت مي

را » مـدائن «بن بهرام آمده كه وي چون به عـراق رسـيد   در ذكر پادشاهي هرمزبن نرسي المعجمدر ). 20
حسـيني  (جا اقامت نمـود   بنياد نهاد و به يك سال به اتمام رسانيد و آن را دارالملك خود ساخت و در آن

» مدائن«اد پس از پيروزي بر روميان ، قبشاهنامه؛ اين درحالي است كه بنا به روايت )279: 1383قزويني، 
  .را بنا كرد

ــدائن« ــد»م ـــي افگن ــجــايپ  انـكي
  

ــد ــ پراگنـ ــود و زيـ ــيار سـ    ج          انـبسـ
  )69 /7: 1386فردوسي، (
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هـا  كند كه قباد با پادشاهان رومـي جنگيـد و در آن سـرزمين آتشـكده    بنداري نيز اشاره مي
پس بازگشت و مدائن را كه نشستگاه سالطين بود، بنـا  س. ساخت و آيين مجوس را آشكار كرد

بـه   »مدائن« بناي بناكتي تاريخر برخالف اين دو روايت، د). 41/ 9و  8: 1386كزازي، ( )22(نهاد
نمونه ديگـر ايـن اختالفـات در بـاب شـهر       ).55: 1348بناكتي، (شاپوربن هرمز منسوب است 

پيروزشـاه بـرادر    و بـاني آن  »اردبيـل «پهلوي شهر  نام »ان پيروزذبا« شاهنامه در. است» اردبيل«
  .استهرمز 

 امـنـــ»روزـان پيـــذبـــا«كـــرددگـــر
ــي   ــواني هم ــونش خ ــه اكن ــل«ك  »اردبي

  

 خنيـــده بـــه هرجـــايش آرام و كـــام
 ر بـــدو داد از داد ميـــلـقيصـــ  كـــه

  

  )18 /7: 1386فردوسي، (             
ايـن شـهر   نام  الممالكمسالكدر ). 72: 1372ثامني، (ند ناميدمي» فيروزباذان«اردبيل را ايرانيان قديم 

 ،كه اين شهر بـه نـام فيـروز    دينوري اشاره كرده. )155 :1340اصطخري، (آمده است  »اردويل«به شكل 
مستوفي بناي ايـن  ). 97-  96: 1379سعيديان، ( كنوني است »اردبيل«شده كه همان خوانده مي »بادفيروز«

يـاقوت،  ( به فيروز ساساني نسبت داده استو ياقوت حموي ) 92: 1336ي، مستوف(شهر را به كيخسرو 
پسـر كيكـاووس بـر سـر      ،به هنگام كشاكش كيخسـرو بـا فريبـرز   ، مستوفيبنا به روايت ). 183: 1380

فـتح كـرد و در همـان     ،سبالن بود دراي را كه قلعه »دژبهمن«گيو و به همراه گودرز  وپادشاهي، كيخسر
زماني كه كيكاووس شـرط   ،در داستان كيخسرو شاهنامه دركه در حالي )23(را بنا نهاد »لاردبي«زمان شهر 

شود كه اين اشاره ميدهد، قرار مي »دژبهمن«رسيدن به تخت شاهي را براي فريبرز و كيخسرو، گشايش 
  ).461 /2: 1386فردوسي، (واقع است  »اردبيل«دژ در شهر 

به عنـوان نمونـه، در بـاب     شود؛ايت در مورد شهرها ديده مينيز گاهي اختالف رو شاهنامهدر خود 
  :است »اردشيرهرخ«نام ديگر شهر  »گور«كند كه فردوسي خود اشاره مي» اردشيرخره«شهر 

ــاغ ــاخ و ب ــر ك ــرد پ ـتان ك  يكــي شارسـ
ــه  ــون  ك ــه  اكن ــان گرانماي ــر  دهق  پي

ــا دانــش و فــر و زور شــهرچــو شــد   ب
  

 راغ دشـت و  اندرون چشـمه و يبدو
 ...»اردشــير خـــره« دش ـخوانــ همــي

 »گـور « شـهر   مرزبان همي خواندش 
  

  )165 /6:همان(             
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دو شـهر  را  »گور«و  »اردشيرخره«اي است كه هبه گون شاهنامه روايت ،در پايان پادشاهي اشكانياناما 
  :دانسته است جدا از يكديگر

ــه ز  ــزيپرماي ــهچي ــك ــذيردب  دلپ
 ت پيـــروز و شـــادن جايگـــه رفـــآ وز

ــرد  ــر گشــت م  و ســتور چــو آســوده ت
  

ــا   ــت ت ــي تاخ ــره«هم ـير خ  ...»اردشـ
ــارس داد   ــور پـ ــر كشـ ــترد بـ  بگسـ

ــهر    ــوي ش ــكر س ــاورد لش ــور«بي  »گ
  )188 /6:همان(                             

 ناميـده  »گور« ،در آن جاي داشته »اردشير«گورگاه  هاز آن روي ك »اردشيرخوره«بنا به برخي روايات 
را از » اردشـير كوره«با خوانشي متفاوت المعجم مورخ تاريخ  .)535 - 534 /7: 1386كزازي، ( شده است

گفتنـد و  مـي » جـور «الدهر آن را شهر داند كه در قديماعمال فارس و از جمله بناهاي اردشيربن بابك مي
، المسـالك و الممالـك   هشـار بنا به ااما ). 260: 1383حسيني قزويني، (موسوم است » فيروزآباد«امروز به 

بـود و دارالملـك    كـرده بنا  آن رابوده كه اردشير  »اردشيرخوره«هاي يكي از قصبه »گور«، معرب  »جور«
ـيرخوره «را نه نام ديگـر   »جور« نيز. )96 :1340طخري، صا(وي در آن قصبه قرار داشت  بلكـه از   »اردش

كنوني است كه در  »فيروزآباد«همان  »گور«يا  »ورج«اند كه دانسته و نوشته »اردشيرخوره« ةشهرهاي عمد
كـه   اندشهر نوشته اينتغيير نام  هدربار. اردشيرخوره بوده است ةشهر عمد ،زمان ساسانيان به جاي شيراز

له بـه گـور   دوكراهت داشت كه گفته شود عضدال ،رودبخواست به آن شهر ديلمي مي هچون عضدالدول
و يـاقوت،   264ص  هحاشـي : 1345ابـن حوقـل،   ( باد تغييـر داد آبه فيروزاز اين جهت نام آن را  .رودمي

 »كندز«آن نام پهلوي  وفريدون ساخته  را» بيكند« خوانيم كهمي شاهنامهدر كه نمونه ديگر آن ).99: 1383
- روايات تاريخي چنين انتسابي ديـده نمـي   اغلب دركه حال آن ).184: 4، د1386فردوسي، ( بوده است

  .شود
  شهرهاطرح 

كنـد، بحـث طـرح و سـاختار ظـاهري      موضوع ديگري كه اشاره به آن ايـن پـژوهش را كامـل مـي    
در شهرهاي ايراني عصر ساساني به ويژه شـهرهايي  . شهرهاست كه در گذشته بسيار اهميت داشته است

. داددار بخـش نظـامي شـهر را تشـكيل مـي     كه در دوران قباد ساخته شد، كهن دژي با باروهـاي كنگـره  
و  )24(دژ، بازارهـا در درون ديوارهـاي شهرسـتان   بر گرداگرد كهـن . قسمت اساسي شهر در شارستان بود
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- شد و گاه ديوار دومي گرداگـرد آن مـي  گاهي در بيرون آن بودند كه در دوره اسالمي ربض خوانده مي

  ).166: 1377و سلطان زاده،  32: 1375حبيبي، (كشيدند 
كه شـاهان ساسـاني از    ن   ويژه آ گرفته از طرح شهرهاي رومي بود بهرطرح شهرها در دوره ساسانيان ب

كه شاپور براي ساختن بند شوشـتر   اندنوشته .كردندروميان در ساختن شهرها و عمارت بناها استفاده مي
» يا اروفـا  )25(ادس«شاپور اول نزديك الرها ). 590 /2: 1375طبري، ( از روميان كمك گرفت) سد قيصر(

والريانوس را با هفتاد هزار لژيونر رومي اسير گرفت و آنان را رهسـپار ايـران   امپراتور يم كرد و فتحي عظ
 اسـتقرار يافتنـد   ،نـد ه بودهاي نظامي رومي بنا كرددر شهرهايي كه خود طبق طرح اردوگاه اسرااين  .كرد

واداشت تا پهنـاي آن  آمده است كه شاپور، والريانوس را به ساختن بند شوشتر ). 381: 1381گيرشمن، (
طبري، (رده بود، بساخت را به قدر هزار ذرع كند و امپراطور رومي بند را به كمك جماعتي كه از روم آو

1375 :2/ 590.(  
ـيروان : يا به كمـك آنـان هسـت   روميان  ةشهر به شيو نساخت ةرواياتي درباره شاهنامدر  شـهر   ،انوش

  :ساختدر روم  »شهرانديو«را بنا به سبك  »سورستان«
ــد ــه روم ان ــد ب ــان ب ــديو شــهر«رچن  »ان

  
 ...برداشت بهـر   و بپيمود كسريكه
  )234- 233 /7: 1386فردوسي، (       

دستور داد تا از روم و هند افراد كارآزموده را به خـدمت بگيرنـد و   » دارابگرد«داراب براي بناي شهر 
  :نهاد» دارابگرد«نام شهر را به نام خود، 

ــز  ر ــود  كــ ــدوانبفرمــ  وم و  از هنــ
 چـــو ديـــوار شـــهر انـــدر آورد گـــرد

  

ــارآزموده   ــد كـــ ــوانبيارنـــ  ...گـــ
ــد   ــام  كردنــ ــرد«ورا   نــ  »دارابگــ

  )517 /5: همان(                           
- از اصول شهرسازي قديم آسياي غربي اقتباس شده و طرح اردوگـاه  »دارابگرد« هظاهراً طرح و نقش

از جزئيـات طـرح بسـياري از    ). 411: 1379سـعيديان،  (ه اسـت  وردآمـي  هاي نظامي آشوري را به يـاد 
هـاي برخـي از شـهرها    بـا بررسـي خرابـه   . شهرهاي ايران در دوره باستان اطالع دقيقي در دست نيست

بوده و يا  )26(ساسانيان معموالً داراي طرح هندسي هر در ايران قديم به ويژه در دورةشود كه شروشن مي
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بود كه شـهرها را  آن عادت اكاسره اند كه نوشته. شده استيا جانوران ساخته مي به شكل اشياي مختلف
ـتوفي،  ( ساختندميبر شكل جانوران و اشيا  طـرح خـاص شـهر    از آن جملـه، دربـاره   ). 181: 1336مس

هشـت قطعـه در هشـت قطعـه      ،شطرنج هرقع ةو بر شيو بودهش پانزده هزارگام يبارو آمده كه »نيشابور«
ـير بابكـان    هرا سـاخت  اين شهركه هوشنگ پيشدادي  اندگفته »تستر«باره شهر در. بودساخته شده  و اردش

  .)130 :همان( بنيان نهاده استآن را بر شكل اسب  ،تجديد عمارت پس از
هـاي نظـامي رومـي    عبارت بوده از مستطيلي وسيع كه بـه طـرح اردوگـاه   » شاپورگندي«طرح شهر 

ـته    » دارابگرد«شهر ). 81: 1366كياني، و  414: 1381گيرشمن، (شباهت داشته است  طرحـي مـدور داش
به » بيشاپور«دايره و بناي شهر » اردشيرخوره«، طرح شهر )123: 1377زاده، و سلطان 355: 1366كياني، (

ـنن    » بيشاپور«شهر ). 76: 1366كياني، (شكل مستطيل بوده است  به دستور شاپور و بر طبـق اصـول و س
شكل بـوده اسـت و   معمول شده بود، ساخته شده و داراي طرح مستطيل )27(پوداموسغربي كه توسط هي

  ).414: 1381گيرشمن، (كردند دو جاده شرياني در مركز شهر به طور عمودي يكديگر را قطع مي

  گيرينتيجه

- ها به شيوههاي آندر اين تحقيق با دنبال كردن مسير تحول شهرها در ايران باستان و بررسي ويژگي

مند، طرح كلي احداث شهر و سيماي شهرها در ايران باستان به ويژه در دوره ساسانيان تا حـدي  اي نظام
شهر در نظام ذهني گذشته و ارائـه الگـوي    ب كه نخست به تبيين جايگاه برجستةبه اين ترتي. روشن شد

ش كـاركرد اصـلي در   هاي ديگر مقاله شـ سپس در بخش. حاكم بر بناي شهرها در ايران باستان پرداختيم
هـاي  شـيوه . اي در بناي شهرها، مشـخص و تبيـين گشـت   هاي اسطورهبيان كاركردهاي آييني و ذهنيت
هاي ديني، موقعيت جغرافيايي مساعد، مشاوره منجمان ويژه توجه به انگيزه تعيين موقعيت بناي شهرها به

در بخـش وجـه تسـميه    . گرفـت و نيز اقدامات اصلي شاهان پس از احداث شهرها مورد بررسـي قـرار   
ها و به گذاري شهرها به نام بانيان آنشهرها اشاره كرديم و به نام واژةشهرها به پسوندهاي مشترك در نام

همچنين طرح و ساختار ظاهري شـهرها را بررسـي   . سازي عاميانه در نام شهرها پرداختيمويژه به اشتقاق
هاي ايران تأثير سبك شهرسازي روميان به وضـوح ديـده   كرديم و نشان داديم كه در طرح برخي از شهر

 شـاهنامه سپس به بررسي تفاوت روايات در دو دسته منبع اصلي مورد نظر در اين تحقيق يعني . شودمي
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ترين علل اين اختالف روايات را از دو جنبه تغييـر   فردوسي و متون تاريخي و جغرافيايي پرداختيم و مهم
ـاي موجـود،   ها بررسي كرديم و نشان داديم كه بـا دقـت در نمونـه   بناي آن نام شهرها و تجديد عمارت ه
اندازي وسيع جايگاه و اهميـت  توان در چشمها و به ويژه توجه به اختالفات، ميتحليل روابط حاكم بر آن

  .بررسي كرد شاهنامهها را نزد ايرانيان باستان به خصوص بر مبناي هاي آنشهر، بناي شهرها و ويژگي

  ها يادداشت

بـر مبنـاي   (هـا در ايـران باسـتان    سيماي شهرها و كاربري آيينـي آن «اين مقاله برگرفته از طرحي است با عنوان * 
كه در شوراي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انسـاني دانشـگاه فردوسـي    » )شاهنامه فردوسي و روايات تاريخي

  .مشهد به تصويب رسيده است
  ).279 /1: 1386فردوسي، (شود منوچهر به نوذر در پايان عمر وي ديده مياين ويژگي در نصايح  - 1

2- www.humanities.uci.edu/sasanika/pdf/S 
3-Šīšīnduxt 
4- šus 
5-Reš Galut 

  13- 223: ، بخش اول1353اقتداري، : درباره شوش نگاه كنيد به  - 6
7-Valerian 
8-Karkhde-Ledan 

  .تمركز سيستان اس» زرنج«منظور  - 9
10- Nasībain 

در ميانرودان جاي گرفته و يك كانون بازرگاني مهم بود گروهـي   Arbāystānدر استان اربايستان » نصيبين« - 11
: 1388دريـايي،  (گرفت رومي در پيرامون شهر انجام مي –زيستند و بازرگاني ايراني از ايرانيان هم در اين شهر مي

68 -69.(  
12-Nawāzag 

: 1375قدكسـاز،  (به معني شاهپور نيـك و رادمـرد اسـت    » نيوشاهپور«تغيير يافته » نيشابور«ه همچنين آمده ك - 13
151.(  

14- Kart 



  31                        ...در ايران باستان سيماي شهرها و كاربري آييني آنها                   چهل و چهارم  سال 
نـام گرفـت و اعـراب معـرب      »سگسـتان «آمده است كه اين شهر از جانب عـوام   »سيستان«در ذيل روايات  - 15

  .)174 :1336 ،مستوفي(شد  »سيستان«خواندند و به مرور  »سجستان«نمودند و 
16- Raxwat 
17- Pīlābād 
18- Wandōy Šābuhr 
19- Bet-Lāpāt 
20- Mūsel 

دخت زن يزدگرد پسر شاپور ساخت كه دختـر رأس الجـالوت، شـاه    را شيشين» شوشتر«و » شوش«شهر دو  - 21
  ).68: 1388دريايي، (جهودان و مادر بهرام گور بود 

و أظهر فيها المجوسيه ثم عاد و بني المدائن معرس الملـوك   و غزا الروم و ملك بالدها و بني فيها بيوت النار« - 22
  ).41 / 9و  8: 1386فردوسي، (» مبوأ السالطين و

  .69- 73: 1375توكلي مقدم، : نگاه كنيد به - 23
هـاي  معني همگاني شهرستان، پايتخت و يا شهر است با اين وجود شهرستان به معناي يك شـهر يـا بخـش    - 24

  )44: 1388دريايي، ( باشدپيرامون آن هم مي
25- Edess 

توان بـا عـدد   هاي بسيار مهم در معماري و شهرسازي سنتي ايران است و آن را ميشكل مربع يكي از شكل - 26
اي و آئيني نيز داشته اسـت و آن را در  چهار مرتبط دانست كه افزون بر معاني و كاربردهاي رياضي، معناي اسطوره

يـابيم  هاي ديگر مـي هاي جغرافيايي به چهار سو و در برخي از مناسبتيم جهتتقسيم سال به چهار فصل و تقس
  ).178: 1377سلطان زاده، (

27- Hippodamus 
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  .جهاد دانشگاهي:. تهران. يوسف كياني
 .انتشارات اساطير: تهران. چاپ پنجم. تاريخ طبري). 1375( .محمد بن جرير ،طبري

مركز دايره المعارف بـزرگ  : تهران. اپ اولچ. به كوشش جالل خالقي مطلق. شاهنامه). 1386( .ابوالقاسم ،فردوسي
 .اسالمي
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 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. چاپ اول. كارنامه اردشير بابكان). 1354( .بهرام ،وشيفره

 .گشتگل: تهران. چاپ اول. وجه تسميه شهرهاي ايران). 1375( .محمد ،قدكساز

: تهـران . چاپ اول. تصحيح ميرهاشم محدث. و اخبار البالدآثار العباد ). 1373( .زكريا بن محمد بن محمود ،قزويني
  .اميركبير

 .تصـحيح جـالل الـدين طهرانـي    . ترجمه حسن بن علي عبدالملك قمي. تاريخ قم) 1361(. حسن بن محمد ،قمي
  .انتشارات توس: تهران. اول چاپ

  .كتابخانه ابن سينا: تهران. ولچاپ ا. ترجمه رشيد ياسمي. ايران در زمان ساسانيان). 1317(. آرتور ،كريستن سن
 .سمت: تهران. چاپ اول. نامه باستان). 1386( .ميرجالل الدين ،كزازي

 .سازمان چاپ و انتشارات جهاد دانشگاهي: تهران. شهرهاي ايران). 1366( .محمد يوسف ،كياني

ـاي  : تهران. پ اولچا. تصحيح عبدالحي حبيبي. تاريخ گرديزي). 1366( .ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك ،گرديزي دني
 .كتاب

 .انتشارات دنياي كتاب: تهران. چاپ اول. ترجمه محمد معين. ايران از آغاز تا اسالم). 1381( .رمان ،گيرشمن

بنگاه ترجمه و نشر : تهران. چاپ اول. ترجمه اسماعيل دولتشاهي. انقراض سلسله صفويه) 1344( .الرنس ،الكهارت
  .كتاب
ـاريخي ايـران شـرقي   . وهرود و ارنگ ).1368( .ژوزف ،ماركوارت ترجمـه  . جستارهايي در جغرافياي اساطيري و ت

  .مجموعه انتشارات ادبي و تاريخي: تهران. چاپ اول. زادهداوود منشي
ـاپ اول . گردآورنده جاماسب جي دستور منوچهر جي جاماسب  گزارش سـعيد عريـان   ).1371( .متون پهلوي . چ
. چاپ اول. ترجمه شهرام جليليان. شهرهاي ايرانشهرستان). 1388( .تورج. ز درياييبه نقل ا. كتابخانه ملي: تهران
  .توس: تهران

  .كتابخانه طهوري: تهران. چاپ اول. به كوشش محمد دبير سياقي. القلوب ههنز).  1336( .حمداهللا ،مستوفي قزويني
: تهـران . چـاپ اول . رجمه عباس زرياب خوييت. ها در زمان ساسانيانتاريخ ايران و عرب). 1378( .تئودور ،نولدكه

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

ـاوي   . تاريخ بخارا). 1351( .ابوبكر محمد بن جعفر ،نرشخي تصـحيح  . ترجمه ابونصر احمدبن محمـدبن نصـر القب
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران. چاپ اول. مدرس رضوي

 .فرهنگ معاصر: تهران. چاپ اول. ها در ادبيات فارسيوارهگ اساطير و داستانفرهن). 1386( .محمدجعفر ،ياحقي

 .سازمان ميراث فرهنگي: تهران. چاپ اول. 1ج. ترجمه علينقي منزوي. معجم البلدان). 1380( .ياقوت حموي بغدادي
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  .شناسينمعاونت پژوهشي پژوهشكده باستا: تهران. چاپ اول. معجم البلدان). 1383(  -------------- 
  

  
 


