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 چکیده
5ام 3ای کیفیت جوامع انسانی است. در  هٔ شهر حامل روح جامعه و آین

ی شاهی و در پ هٔ ایران باستان، شهر موجودیتی است وابسته و قرین به اراد
و  فیتعر قابلآن کیفیت این موجودیت شهری، همسو با خواست شاه 

اشکانی در شGل رشق ایران است.  دورهارزیابی است. شهرتپه از شهرهای 
محوطه، بقایای برخی از عنارص فضایی  یدر دومین فصل مطالعات میدان

این شهر یافت گردید. این عنارص فضایی شامل استحکامات دفاعی، دروازه، 
ارگ، شارستان، منطقه صنعتی و سیستم فاضالب شهری است.کیفیت 

وزن است. انتظام این عنارص شهری، با نگاه پادشاهان اشکانی به شهر هم
ابد. یفیایی شهرتپه بار معنایی بیشرتی میاین نگاه در بافتار تاریخی و جغرا

های منستان، در کنار دادههمجواری شهرتپه و درگز با نسا و ترک
دهد شهرتپه از اولین شهرهای ایجاد شده محوطه نشان می شناسیباستان

توسط اشکانیان در شGل رشق ایران است. بر این اساس، کیفیت سازمان 
اشکانی، مبین نگاه  دورهفضایی شهرتپه به 3ایندگی از شهرهای اوایل 

شهر و شهرنشینی است. با استناد به  مقولهاشکانی به  دورهپادشاهان اوایل 
ت نارص فضایی شهرتپه، قابلیع مشخصهبارزترین ، شناسیباستانهای داده

ها از یکدیگر است. ارگ، شارستان و منطقه صنعتی از پذیری آنتفکیک
ند. ایکدیگر جدا بوده و توسط باروی رسارسی و خندق بیرونی محدود شده

ر شهرتپه یافت شده است ب دستنییپاهای سفالی شهر نیز که در تنبوشه
تر به شهر، در افزاید. با نگاهی کالنمی شدهیطراحگGن شهری از پیش 

 شودسوی عنارص شهری، 3ایندگان طبقات اجتGعی اشکانی دیده میآن
ها را در شهرتپه گزارش داده حضور برخی از آن شناسیباستانهای که کاوش

Gعی اجت طبقهاجتGعی، جنگاوران و صنعتگران سه -است. نخبگان سیاسی

 گGن وایل اشکانی شهرتپه حضور دارند. درنهایت،ا جامعههستند که در 
که  های شهریهای متعالی انتظامکیفیت نیچن پشتوانهرود اشکانیان به می

گردد، به گسرتش قلمرو خود از نظامی نیز از آن مستفاد می-انتظام سیاسی
 کل ایران پرداختند و بدین طریق خیز بلندیمرزهای محدود شGل رشق به

  ی سیاسی هخامنشیان در ایران برداشتند.برای جانشین
مان فضایی، شGل رشق اشکانی، ساز  دوره، شهر، شهرتپه :واژگان کلیدی

  ایران، درگز
 

Abstract 

Historical appearance of city is not similar in different 
civilizations and cultures. These civilizations have formed 
different cities; because the aim and perspective of these 
cultures to the cities are different. In the context of ancient 
Iran, investigating  Iranian cities shows some mutual 
features specifically in their spatial organizations. Ancient 
Iranian cities are exactly what the kings would like to. In 
this regard, in examination of ancient Iran city always 
reveals the role of king in the quality of formation and even 
in spatial organization of it. Shahr-Tepeh is a Parthian site 
located in Dargaz district, near to Iran-Turkmenistan 
borders. Based on archaeological surveys this site is one of 
the largest Parthian sites in the northeast of Iran. In 
addition, archaeological excavations indicate that this site 
is one of the most important sites in early Parthian period. 
Beside archaeological excavations, systematic sampling 
survey is another archaeological study in this site. The most 
frequent findings of this survey were ceramic fragments, in 
addition to some kiln wasters, gypsum plaster and 
impressed designs bricks. In second phase of 
archaeological studies, some elements of urban forms of 
Shahr-Tepeh were revealed: Rampart, Gateway, 
Kohandege, Sharestan, Industrial area and Wastewater 
system. This article tries to introduce and describe spatial 
organization of Shahr-Tepeh based on archeological 
findings of this site specifically by these urban elements. To 
find the reliable results of spatial organization, urban 
elements of Shahr-Tepeh have been studied in the context 
of history and geography of region. This article showed not 
only Shahr-Tepeh urban elements are real examples of 
spatial organization of city in early Parthian period, but also 
revealed all of urban elements were formed in a unique 
pattern of city in ancient world. The best characteristic of 
this early Parthian spatial organization is the exact 
separation of all urban elements in Kohandege. The Arg, 
Sharistan, and the industrial zone have been separated and 
limited by overall barrows and external ditches. 
Keywords: Shahr-Tepeh, City, Parthian Period, Spatial 
Organization, Northeast of Iran, Dargaz 
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  مقدمه
 هندهدلیتشکشهر مرکز ثقل زندگی اجتGعی است و عنارص 

ین تواند کیفیت ااجزاء الینفک سازمان شهری می مثابه بهآن، 

سد ر زندگی اجتGعی را بازتاب دهد. بر این اساس به نظر می

کیفیت حیات شهری در کالبد شهرها 3ایان شده باشد. 

دهنده کیفیت ارتباط مستقیمی با اجزاء تشکیلمیزان این 

های مختلف حیات شهری که از کیفیتشهر دارد. هنگامی

رود، بالطبع گوناگونی عنارص شهری نیز از آن سخن می

های گردد. گوناگونی عنارص شهری در فرهنگمستفاد می

شود، های گوناگون شهری را موجب میکه انتظام مختلف
شهروندان به هدف غایی زندگی محصول نگاه متفاوت 

جمعی است. در ایران عرص باستان، شهر همواره با سیاست 

و متعاقباً قدرت سیاسی، پیوندی الینفک داشته است. 

هایی در دست است که شهرها و پادشاهان را در کنار گزاره

. با چنین نگاهی است که در دهدو مکمل یکدیگر نشان می

ی پادشاهی، شاهی کردن و مفهومی گسرتده، از شهر معان

مستفاد گردیده ) ۱۰/۱۴۶۰: ۱۳۷۷(دهخدا،  فرمان راندن

است. نوشتار پیش رو باهدف فهم سازمان فضایی شهری 

در محوطه شهرتپه در شهرستان درگز در دوره اشکانی مرقوم 

 تیغابهحارض در رسیدن  نوشتههای گردیده است. قالب

فصل کاوش های یافت شده از دومین فوق، بر داده

و بررسی سیستGتیک شهرتپه استوار است.  شناسیباستان

ور منظپیش رو، به نوشتهدر  شدهمطرحهای بنابراین گGنه

 یافت شناسیباستانهای غایی تحقیق، با داده فهم هدف

آنچه در تحقیق حارض  سنگ است.شده از محوطه هم

 نحوهواقع درک شود بهسازمان فضایی شهری نامیده می

های شهری در کنار یکدیگر است تا درنهایت چیدمان کل

دست یابیم: سازمان شهری تا چه اندازه در  بدین هدف غایی

 مند بوده وهای حکمرانی این امپراتوری قالبنخستین سده
منظور پاسخ به در نوشتار حارض بهانتظام داشته است. 

تار فهای فوق، بسرت جغرافیایی شهرتپه و درگز در باچیستی

تاریخ اشکانی ارزیابی گردیده است تا بتوان پاسخی منطقی 

انتخاب این محدوده جغرافیایی یافت. همسو با  برای چرایی

مورد فوق، شهرتپه در بافتار سیاسی اشکانیان نیز ارزیابی 

ری گیتا بتوان بین ساخت شهرتپه و قدرتگردیده است 

ای هالوه، کلعتدریجی اشکانیان ارتباط معناداری یافت. به

موجود شهرتپه ترشیح گردیده است تا درنهایت بدین پرسش 

پاسخ داده شود که کیفیت سازمان شهری شهرتپه، در اولین 

مند بوده گیری اشکانیان تا چه اندازه قالبهای قدرتسده

است. درنهایت با نگاه کالن به سازمان شهری شهرتپه در 

تظام ع به کیفیت این انبافتار تاریخ و جغرافیای اشکانی، راج

ی حکمرانی این امپراتوری، هاشهری در نخستین سده

  هایی ارائه گردیده است.گGنه

 روش پژوهش

تحقیق حارض به دنبال پاسخ به این پرسش است که سازمان 

ی هافضایی شهر اشکانی شهرتپه چگونه بوده است. داده
ه و شهرتپ شناسیباستانشده از دومین فصل کاوش کشف

مواد فرهنگی یافت شده از بررسی سیستGتیک محوطه، 

ت. گفته اسمبنای تحقیق حارض در پاسخ به پرسش پیش

بنابراین تحقیق پیش رو، در زمره مطالعات تاریخی بنیادی 

، یشناسباستانهای کند با تفسیر دادهاست که تالش می

هایی راجع به الگوی موجود در ساخت فضایی شهری گGنه

فته گغایت پیشدهد.در نوشته حارض، برای دستیابی بهارائه 

از روش هرمنوتیک بازسازی استفاده گردیده است. 

ها است که اغلب برای بازسازی یکی از این شاخه هرمنوتیک

رود. از بازسازی معنای رویدادها و وقایع تاریخی به کار می

شود خالل همین شاخه از هرمنوتیک است که تالش می

های مبهم تاریخی فهم گردد تا بر نان در البالی دادهمعانی په

 ها، رفتارها واین اساس بتوان به بازسازی و ارائه انواع کنش

  تعامالت انسانی در تاریخ جوامع انسانی دست یازید.

  بیان مسأله

سازمان فضایی در تحقیق پیش رو، انتظام میان عنارص شهری 

شود. معرفی میعنوان یک سیستم است که در آن شهر به

نگاه شهروندان جامعه  محصول این سازمان فضایی شهری،

های زیست جمعی به مفهوم شهر، فضاهای شهری و چرایی
است. لذا عنارص شهری شهرهای مختلف، حاصل ادراک 

شهروندان جامعه نسبت به خود، جامعه و دنیای پیرامون 

است.در این صورت، بسته به نگاه شهروندان هر جامعه، 

های گوناگون شهری را انتظار داشت. این توان انتظامیم

تعمیم به دوره اشکانی و شهر اشکانی شهرتپه نیز  مورد قابل

ازمان فضایی شهرتپه در اولین باشد. این مورد که سمی
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های حکمرانی اشکانیان چگونه بوده و تا چه اندازه قالب سده

ثر بوده ری مؤ تاریخی اوایل اشکانی، در کیفیت این انتظام شه

تا چه اندازه، قادر بوده  شناسیباستان شواهد زیناست و 

است، کیفیت نظم فضایی موجود میان عنارص شهری 

رود با قرار دادن شهرتپه در شهرتپه را بازتاب دهد؟ انتظار می

ای پنهان هبافتار تاریخ و جغرافیای اشکانیان، بتوان به چرایی

ه سخ داد تا بدین طریق بدر پشت سازمان فضایی شهرتپه پا

 یر شهمندتر، راجع به نگاه اشکانیان به ساخت نحوی قالب

هایی های حکمرانی این امپراتوری گGنهنخستین سده در

  مفروض ارائه 3ود.

 پژوهش نهیشیپ

 یشناسباستانهرتپه و درگز در مطالعات باوجود اهمیت ش

ا هیچگاه همسنگ ب شناسیباستاندوره اشکانی، تحقیقات 

این حوزه جغرافیایی مهم اوایل دوره اشکانی نبوده 

 Napier( محققان غیر ایرانیجز اشارات پراکنده است.به

&kazi, 1876: 62-63; Rawlinson, 1879: 113-149; 

Frankfort, 1927: 83-84الله نگهبان در )، بررسی عزت

ت توان اولین فصل مطالعاش را می۱۳۴۵درگز در سال 

نی بر که بیشرت مبت در این منطقه تلقی 3ود شناسیباستان

های پیش از تاریخ درگز است. گزارش این بررسی به قلم داده
رسفراز، امروزه در آرشیو اسناد سازمان اکرب علیکوثری و یحیی 

؛ لباف ۱۳۴۵ ،میراث فرهنگی موجود است (کوثری و رسفراز

 شناسیباستان مطالعات ديگر ).۱۰۳-۹۹: ۱۳۸۷ ،خانیکی

 در سكلیه سیدن و كوهل پیلیف یبررس و بازديد درگز

 فیتوص به یبررس نیا در هااست. آن ش١٣٥٧آبان  و وریشهر

از تاریخی، تاریخی و اسالمی  پیش یهامحوطه یبرخ مخترص

). Kohl & Heskel, 1980: 160-172( درگز پرداختند

درگز را بررسی  ش۱۳۷۵محمود بختیاری شهری نیز در سال 

های اشکانی این شهرستان را برای اولین کرد و برخی از محوطه

). در این مطالعات ۱۳۷۵ ،بار معرفی 3ود (بختیاری شهری

های مهم دوره اشکانی در حوطهعنوان یکی از ماز شهرتپه به

واسطه این اهمیت است شGل رشق ایران یاد شده است. به

های میدانی شهرتپه آغاز فعالیت ش۱۳۸۸که در تابستان 

آبادی از سازمان میراث فرهنگی استان گردید و علی حسن

خراسان رضوی مأموریت یافت تا عرصه و حریم شهرتپه را 

مشخص کرده و پیشنهاد دهد. گزارش این فصل از کاوش 

 مهدی فالح مهنهشهرتپه در دست نیست.  شناسیباستان

های سی محوطهضمن برر دکرتی خود،  نامهپایاننیز در 

این  محوطه اشکانی ترینمهم عنواناشکانی درگز، از شهرتپه به

). حسن ۱۳۹۴فالح مهنه، ( حوزه جغرافیایی نام برده است

در راستای رساله دکرتی خود،  ش۱۳۹۵در سال  نیز نامی

شهرستان درگز را باهدف آگاهی از کیفیت حضور اشکانیان 

 نیز دف بازنگری در گGنهعالوه، باهبار دیگر بررسی 3ود. به

پیشین، به بررسی و کاوش در شهرتپه پرداخت و عرصه و حریم 

). نامربده در یک ۱۳۹۵(نامی،  محوطه را پیشنهاد 3ود

های یافت شده از شهرتپه، به نگاره، با استناد به دادهتک
 شناسیباستانارزیابی اهمیت این محوطه در مطالعات 

 (نامی دوره اشکانی پرداخته استشGل رشق ایران در اوایل 

  .)۱۳۹۶ ،و دیگران

  در شهرتپه شناسیباستانهای کاوش
های ترین محوطههکتار وسعت، از وسیع ۷۰شهرتپه با حدود 

اشکانی شGل رشق ایران است که در شGل غربی شهر 

). تا به ۱چاپشلو در شهرستان درگز واقع شده است (تصویر 

امروز دو فصل کاوش در این محوطه انجام گرفته است. در 

، آقای ۱۳۸۸در تابستان  شناسیباستاناولین فصل کاوش 

باهدف تعیین عرصه و پیشنهاد حریم  آبادیعلی حسن

گGنه آزمایشی در شهرتپه حفر کرد. درنتیجه،  ۲۹ محوطه،

های ساÌ سفالی، آجرهای بقایای آثار معGری، ظرف

منقوش و قطعات سفالی از اوایل دوره اشکانی شناسایی 

). در دومین فصل کاوش ۰۳/۰۶/۹۵گردید (حسن آبادی: 

حسن نامی به بازنگری در ش، ۱۳۹۵ شهرتپه در تابستان 

پرداخت. نامربده پیش از انجام عرصه و حریم محوطه 

رداخته شهرتپه پ شناسیباستانمطالعات میدانی، به بررسی 

ای هاست. در این بررسی، سطح محوطه با تقسیم به مربع

مرت مورد بررسی سیستGتیک قرار گرفت.  ۲۲۵×۲۲۵
وازه، درنتیجه این بررسی، بقایای خندق، حصار، در 

لی معرف وجود های سفانشین، شارستان و تنبوشهشاه

گGنه  ۳۸سیستم فاضالب شهری کشف گردید. در ادامه، 

مرت در شهرتپه حفر گردید که درنتیجه  ۲×۲آزمایشی به ابعاد 

: ۱۳۹۵آن، بخش صنعتی محوطه نیز کشف گردید (نامی، 

های یافت شده از بررسی سطحی محوطه ). داده۲۶۴-۲۵۱

شده از دومین فصل کاوش شفو مواد فرهنگی ک
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 های تحقیقی نوشته حارضدر شهرتپه، قالب شناسیانباست

های در بازسازی سازمان شهری شهرتپه در نخستین سده

   امپراتوری اشکانی است.

  
)مأخذ: نگارندگان( موقعیت جغرافیایی شهرتپه نسبت به شهرستان درگز و ایران:۱تصویر 

  گیری شهرتپهبسرتهای تاریخی و جغرافیایی شکل
شهرتپه در شهرستان درگز و در مجاورت کشور ترکمنستان 

 فاصلهواقع شده است. این محوطه، به خط مستقیم، در 

کیلومرتی نسا، نخستین تختگاه اشکانیان واقع  ۱۰۰حدود 

گردیده است. این موقعیت جغرافیایی در بافتار تاریخ 

بارز اهمیت شهرتپه در مطالعات اشکانیان، وجه 

ی هادوره اشکانی است. نخستین جنبش شناسیباستان

اشکانیان در ایالت پارثوا روی داده است.  طلبانهاستقالل

جغرافیایی دقیق این ایالت همچنان نامشخص است؛  هٔ حوز 

-۵۱: ۱۳۸۲ ،ا استناد به متون هخامنشی (شارپحال ببااین

 :Herodotus, 1920کالسیک ()، آثار نویسندگان ۳۳، ۵۰

265-272; Arrian, 1929: 30و۲۸: ۱۳۸۲ ،؛ اسرتابو ( 
)، شGل ۱۷: ۱۳۸۴ ،نمحققان معارص (شیپG هایپژوهش

یابی ایالت پارثوا مکان ترین گGن دررشق ایران مفروض

شهرتپه  تصور شودنیست اگر  اشتباه نیبنابرااشکانی است. 

.این ایالت بخشی از نیز بخشی از این ایالت بوده است

جغرافیای اوایل اشکانی تا پیش از گسرتش تدریجی قلمرو 

  این امپراتوری به مرزهای مرکزی و غربی بوده است.

هایی راجع به تاریخ شهرتپه ، گGنهشناسیباستانشواهد 

 از ،شناسیباستانهای ارائه کرده است. با استناد به داده

مقایسه با نسا  ابلجمله قطعات سفال و آجرهای منقوش ق

 :Turco et al, 2015؛۱۳۷-۱۳۹: ۱۳۹۶(نامی و همکاران، 

های حکمرانی )، احتGًال شهرتپه در اولین سده375-280

اشکانیان ساخته شده است. اگر چنین باشد، نگاه توأمان به 

 ندهی3ادهد این محوطه، تاریخ و جغرافیای شهرتپه نشان می

اولین شهرهای ساخته شده توسط اشکانیان و از اولین 

های شهری این حکومت پس از نسا است. در این بسرت پایگاه

 شناسیباستانتاریخی و جغرافیایی، با در نظر گرفÑ اهمیت 

ای همحوطه یکی از گزینهتوان گGن برد این شهرتپه، حتی می

اشکانی  رهدارا، شهر مهم و گمشده اوایل دو  معرفاحتGلی 
 اندیابی کردهاست که برخی از محققان آن را در درگز مکان

)Tomaschek, 1896: 2682;Wiesehöfer, 2004: 

: ۱۳۸۴ ،؛ شیپGن۳۵۰-۳۵۱: ۱۳۷۱ ،; اعتGدالسلطنه409

۱۹.(  

  سازمان فضایی شهری در ایران پیش از اسالم
سازمان فضایی شهر ایرانی در پیش از اسالم، بیانگر وجود 

ی خاص در طبقات اجتGعی است. این سازمان نظم
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 اکم بر جامعه است که از آئینذهنیت ح فضایی، بیان فضایی

ا برآمده است. تأکید این سازمان فضایی بر 5ایز آنه

های طبقات اجتGعی و شفافیت بخشیدن به جدایی عرصه

.در این انتظام، مناطق جداگانه، با رعایت هاستآنمعنایی 

ردند. گیابی میاکنان و متولیان شهر مکانترتیب اهمیت س

جدایی مکان مقدس از مکان عادی زندگی شهروندان، رشط 

اصلی در سازمان فضایی این شهرها است (منصوری، 

). ۲۴-۲۵: ۱۳۹۳؛ پوراحمد و همکاران، ۵۳-۵۲: ۱۳۸۶

ی از این 5ایز، ناشی از نظم توجهقابلذکر است بخش شایان

 زاده باپیش از اسالم است.سلطانفضایی شهر ایرانی در 
ارزیابی فقرات وندیداد راجع به شهر ایرانی، الگویی از کیفیت 

ساخت شهر ایرانی و 5ایز طبقات اجتGعی در محالت 

: ۱۳۶۲زاده، جداگانه پیشنهاد داده است (سلطان

).مطالعات شهر ایرانی نیز این انتظام فضایی را در ۵۰

؛ ۱۳۶۵داده است (هوف،  شهرهای پیش از اسالم بازتاب

؛ ۱۳۸۶؛ رسفراز و همکاران، ۱۳۸۶؛ منصوری، ۱۳۶۵پرو، 

؛ حسینی ۱۳۹۳؛ پوراحمد و دیگران، ۱۳۸۹کریمیان و دیگران، 

توان گGن برد سازمان ).بر این اساس می۱۳۹۵و دیگران، 

فضایی شهر ایرانی بر جدایی مناطق شهری با رعایت جایگاه 

است. مفروض است این طبقات اجتGعی تأکید داشته 

جدایی فضایی به نحوی بوده است که شهروندان این شهرها، 

ضمن درک این 5ایزات فضایی، جایگاه اجتGعی خود در 

  دریابند.ی راحتبه زینشهرها را 

  منظر عمومی و فضاهای شهری شهرتپه
شهرتپه با منظری طولی، در دشت درگز واقع شده و توسط 

هایی از ده است. در بخشیک باروی رسارسی محدود ش

ر شود. دهای برج مانندی دیده میبارو، بقایای برجستگی

احتGالً شود که هایی دیده میدرون محوطه، بقایای پشته

بقایای آثار معGری است. در رشق محوطه نیز  دهندهنشان

شود. این محوطه توسط بقایای دروازه ورودی شهر دیده می

های شGلی و ه، در بخشیک خندق عظیم در طول محوط

منظور شناخت بهرت وضعیت جنوبی محدود شده است.به

 یموردبررسشهرتپه، سطح محوطه  شناسیباستان
سیستGتیک قرار گرفت. سطح محوطه به شانزده مربع 

مرت تقسیم گردید و به روش پیGیشی فرشده  ۲۲۵×۲۲۵

قطعه  ۲۳۸). از پیGیش محوطه، ۲بررسی گردید (تصویر 

ایه پبری، بقایای یکسه آجر منقوش، یک قطعه گچ سفال،

کوره ساب و بقایای جوشستون سنگی، یک عدد سنگ

یافت گردید. بر اساس بررسی سیستGتیک، پراکندگی مواد 

فرهنگی در نیمه رشقی محوطه، نسبت به نیمه غربی بیشرت 

گونه مواد فرهنگی یافت ها نیز هیچاست. در برخی از شبکه

های یافت شده از دو فصل ). مجموع داده۱ ولنگردید (جد

راجع  اطالعاتی کاوش محوطه و بررسی سیستGتیک شهرتپه

به منظر عمومی و برخی فضاهای شهری شهرتپه به دست 

  شود.دهد که در ادامه به تفکیک اشاره میمی

  

 
  )۲۹: ۱۳۹۵نامی، ( های بررسی سیستGتیک بر روی آنمربعقشه توپوگرافی محوطه و موقعیت ن :۲تصویر 
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  (مأخذ: نگارندگان) شناسیها و آسیبهای بررسی سیستGتیک، مواد فرهنگی شبکهجدول شبکه: ۱ جدول

مکان کشف مواد فرهنگی  شناسیآسیب
  نسبت به شبکه

نام  مواد فرهنگی تراکم مواد فرهنگی
 شبکه

 ردیف

 ١ F 5 - - - کشاورزی

  صورت یکنواخت در 5امیبه کشاورزی

 سطح مربع

 ٣٥٠یک قطعه در هر 

 مرتمربع

 ٢ F 4 قطعات سفال

صورت یکنواخت در 5امی به کشاورزی

 سطح مربع

 ١٠یک قطعه در هر 

 مرتمربع

 ٣ E 4 قطعات سفال

صورت یکنواخت در 5امی به کشاورزی
 سطح مربع

 ١٥یک قطعه در هر 
 مرتمربع

 ٤ E 3 قطعات سفال

 ٥ D 4 - - -  کشاورزی

  کشاورزی

  
  

 

 ٨٠یک قطعه در هر  اغلب در نیمۀ رشقی مربع

 مرتمربع

قطعات سفال، سه قطعه 

آجر منقوش، یک قطعه 
ه پایبری، بقایای یکگچ

ستون سنگی، یک عدد 
 سابسنگ

D 3 ٦ 

صورت یکنواخت در 5امی به کشاورزی
 سطح مربع

 ٢٠٠در هر  قطعهیک 
 مرتمربع

 ٧ D2 قطعات سفال

 ٨ C4 - - - کشاورزی

 ٢٥٠یک قطعه در هر  اغلب در نیمۀ شGلی مربع کشاورزی
 مرتمربع

 ٩ C 3 قطعات سفال

 ٣٥٠یک قطعه در هر  اغلب در نیمۀ شGلی مربع کشاورزی
 مرتمربع

 ١٠ C 2 قطعات سفال

 ١١ B 3 - - - کشاورزی

 ١٢ B 2 - - - کشاورزی

  ١٣ B 1 - - - کشاورزی

  ١٤ A 3 - - - کشاورزی

  ١٥ A 2 - - - کشاورزی

کشاورزی و ساخت و 
 سازهای معارص

صورت یکنواخت در 5امی به
 سطح مربع

 ٦٠یک قطعه در هر 
 مرتمربع

  ١٦ G 5  کوره، قطعات سفالجوش

ساخت و سازهای 
  معارص

  H 6 ۱۷ تنبوشه سفالی - -

شهرتپه توسط استحکامات دفاعی،  استحکامات دفاعی:

ها، بارو و خندق محدود شده است (تصاویر مشتمل بر برج

). در پیرامون محوطه بقایای یک باروی خشتی طویل ۳و  ۲

شود که متأثر از بسرت طبیعی محوطه، شکل گرفته دیده می

است. باروی محوطه منظری طولی داشته و از رشق به غرب 

مرت  ۱۱۷۲د. طول باروی محوطه شو بر عرض آن افزوده می

مرت است. با استناد به  ۴۷۳تا  ۲۴۸است و عرض آن بین 

ای که در دومین فصل کاوش شهرتپه در بخش غربی گGنه

های حصار در این باروی محوطه حفر گردید، ابعاد خشت

و  ۴۰×۴۰×۱۳، ۴۰×۴۰×۱۲، ۴۰×۴۰×۱۰بخش 

سانتیمرت است. این بارو توسط یک خندق  ۴۰×۴۰×۱۴

جای مانده، محدود شده است. با استناد به بقایای به
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های شGلی های طولی بارو را، در بخشخندق شهرتپه بخش

و جنوبی محوطه محدود کرده است. این خندق در رشق 

 ز منطقه صنعتی به یکدیگر متصلا ترپایین یکمشهرتپه، 

دهد بخش صنعتی که در بیرون ن میشود. این مورد نشامی

بارو واقع گردیده است، توسط خندق محدود و 

بخش غربی حصار احتGالً تنها توسط  شده است.محافظت

های شده است. آب خندق توسط رودخانهبارو حفاظت

اکرب، در ده کیلومرتی رشق های اللهرسازیر شده از کوه

  محوطه پر شده است.

  

  
)مأخذ: نگارندگان( هایی از بارو و خندق شهر در جنوب غربی محوطهبخش: ۳تصویر 

با استناد به بررسی سطحی شهرتپه، این محوطه تنها دروازه: 

داشته است. دروازه یک دروازه ورودی، در رشق محوطه 

محوطه، در حدفاصل منطقه صنعتی و شهر واقع گردیده و 

کند. این دروازه در منتهاالیه شهر را از منطقه صنعتی جدا می

متأسفانه  .)۴و  ۲(تصاویر  واقع گردیده است F5بع پایین مر

به دلیل فرسایش و تخریب دروازه، ابعاد دقیق آن در دست 

  نیست.

  
  )مأخذ: نگارندگان(های زرد رنگ مشخص شده است موقعیت دروازه در میان دو برجستگی پیرامونی که با فلش: ۴تصویر 

)، ۲بررسی سیستGتیک شهرتپه (تصویر  D3در مربع  ارگ:

در حدفاصل حصار جنوبی و مرکز محوطه، سه قطعه آجر 

پایه ستون سنگی، یک عدد بری، یکمنقوش، یک قطعه گچ

و قطعات سفال یافت گردید. متأسفانه برخی از  سابسنگ

 حال 3ونه چنیننقوش روی این آجرها از بین رفته است بااین

 ,Turco et al(  سا گزارش شده استتر از نآجرهایی پیش

 نیتربزرگدر مجاور این بخش،  .)375-280 :2015

شود. بر اساس دیده می E4برجستگی درون محوطه در مربع 
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 ۶٫۴۵مرت عرض و  ۲۳مرت طول،  ۴۰بقایای امروزی، این تپه 

جاور آن، م تپهمرت ارتفاع دارد. با استناد به بقایای سطحی و 

حدوده ارگ شهرتپه بوده است (تصاویر این بخش احتGًال م

  ).۶و  ۵

  
  : موقعیت ارگ نسبت به باروی محوطه (مأخذ: نگارندگان)۵تصویر 

  و بارو با فلش زرد مشخص شده است. در این تصویر ارگ با فلش سیاه

  
  )مأخذ: نگارندگان(بررسی سیستGتیک شهرتپه  D3بری و دو قطعه از سه قطعه آجر منقوش یافت شده از مربع یک قطعه گچ: ۶تصویر 

  

بااینکه موقعیت ارگ و منطقه صنعتی شهرتپه شارستان: 

تقریباً مشخص است، شواهد متقنی در دست نیست تا بر 

 یابی کرد. تنها اطالعاتشهر را مکاناساس آن بتوان شارستان 
های یافت موجود راجع به محدوده تقریبی شارستان، داده

شده از بررسی سیستGتیک شهرتپه است. بدون در نظر 

های درون شهرتپه، یا گرفÑ محدوده ارگ، در دیگر مربع

 A3و  D4 ،C4 ،B1 ،B2 ،B3 ،A2های هGنند مربع

ده است و یا مانند گونه مواد فرهنگی یافت نشچیه

قطعات سفال  تنها C3و  F4 ،E3 ،E4 ،D2 ،C2های مربع

مرتمربع یافت  ۳۵۰الی  ۲۰۰با پراکندگی نسبی هر قطعه در 

توجهی از کمبود و شده است. الزم به ذکر است بخش قابل

یا نبود مواد فرهنگی در بررسی سیستGتیک شهرتپه، به دلیل 

ر کیفیت این بررسی کشاورزی در درون محوطه است که ب
تأثیر گذاشته است.لذا محدوده پیشنهادی شارستان، تنها 

وجه به فرض، با تیک فرضیه و گGن نسبی است. با این پیش

 هایی که حاوی قطعاتاینکه پراکندگی مواد فرهنگی در مربع

مرتمربع یک قطعه سفال  ۳۵۰الی  ۲۰۰سفال هستند هر 

 های فاقدها و مربعربعچنان تفاوتی بین این ماست، لذا آن

ام شود، 5مواد فرهنگی نیست. بر این اساس پیشنهاد می

تواند محدوده شارستان جز ارگ، میبارو، به محدوده درون
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شود که شهر باشد.این محدوده با این آگاهی پیشنهاد می

  ای نسبی، فرضی و قراردادی است.محدوده

در رشق بررسی سیستGتیک،  G5در مربع منطقه صنعتی: 

کوره یافت محوطه و بیرون از حصار رشقی، چهار عدد جوش

ر تواند دفرض که بقایای سطحی میگردید. با این پیش

یابی منطقه صنعتی شهر راهگشا باشد، سه گGنه مکان

نتیجه، مقادیر  آزمایشی در این محدوده حفر گردید. در

ه مکوره، رسباره و شیشه تغییر فرم داده (دفر فراوانی جوش

شده) کشف گردید که نشان داد این بخش، منطقه صنعتی 

). بر این اساس منطقه صنعتی ۷شهرتپه بوده است (تصویر 

احتGل فراوان، در حدفاصل حصار رشقی تا جایی  شهرتپه به

است که دو رودخانه شGلی و جنوبی شهرتپه به هم 

تقریبی منطقه  محدوده G5و  F5های پیوندد.مربعمی

  دهد.صنعتی شهرتپه را نشان می

  
)مأخذ: نگارندگان( کوره از کاوش در منطقه صنعتی شهرتپهبرخی از قطعات جوش: ۷تصویر 

بررسی سیستGتیک،  H6در مربع سیستم فاضالب شهری: 

درجایی که منطقه  درست کمی دورتر از باروی محوطه،

شود و دو رودخانه شGلی و جنوبی به صنعتی 5ام می
پیوندد، آثار یک تنبوشه سفالی انتقال فاضالب یکدیگر می

).موقعیت این تنبوشه سفالی ۸شهری کشف گردید (تصویر 

رامونی شهرتپه به یکدیگر متصل درجایی که دو رودخانه پی

دهد فاضالب شهری درنهایت به رودخانه شود، نشان میمی

خوبی دست شهرتپه ریخته شده است. این سیستم، بهپایین
  دهد.شهرتپه را نشان می شدهیطراحنظم شهری از پیش 

  
  )مأخذ: نگارندگان( کدیگردست شهر در محل اتصال دو رودخانه شGلی و جنوبی به یبقایای تنبوشه سفالی در پایین :۸تصویر 
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تر به تفکیک و ترشیح اشاره گردید، منظر هGنگونه که پیش

عمومی شهرتپه مشتمل بر استحکامات دفاعی، دروازه 

ورودی، ارگ، شارستان، منطقه صنعتی و سیستم فاضالب 

 های یافتشهری است. مبنای این تفکیک فضایی، داده

 هب شهرتپه است. در ادامه، شناسیباستانشده از مطالعات 

) محل کشف ۱منظور فهم بهرت منظر عمومی شهرتپه، 

) سازمان فضایی پیشنهادی ۲و  شناسیباستانهای داده

  ).۹شهرتپه ارائه گردیده است (تصویر 

  
)مأخذ: نگارندگان( های بررسی سیستGتیکشهرتپه به تفکیک شبکه شناسیباستانهای سازمان فضایی و محل کشف داده: ۹تصویر 

  تحلیل سازمان فضایی شهرتپه
شهرتپه در یک بافتار تاریخی و جغرافیایی مشخص شکل 

گرفته است. درک کیفیت سازمان فضایی این شهر نیز بدون 

مراتب  جغرافیایی آن، درکی ناقص و بهفهم بافتار تاریخی و 

نسبی است. در بافتار تاریخی و جغرافیایی، شهرتپه 3اینده 

یکی از نخستین شهرهای ساخته شده توسط اشکانیان در 

توان از اولین تجربیات شهرسازی ایران است. لذا آن را می

ها مفروض داشت. با اشکانیان در قلمرو تحت حکمرانی آن

رین ترتپه خود را 3اینده یکی از اولین و قدیمیاین نگاه، شه

کند. با پیروی از این نگاه، شهرهای تاریخ اشکانی معرفی می

وی نظم عنوان الگتوان کیفیت سازمان فضایی شهرتپه را بهمی
فضایی در نخستین شهرهای تاریخ اشکانی مفروض داشت. 

ی هر ، عنارص فضایی ششناسیباستانبا استناد به مطالعات 

. ۱قرار زیر است:  شده از شهرتپه بهتاکنون شناخته

. ۵. شارستان، ۴. ارگ، ٣. دروازه، ۲استحکامات دفاعی، 

. سیستم فاضالب شهری. اولین ۶منطقه صنعتی و 

این عنارص فضایی در شهرتپه، قابلیت  مشخصه

آن را  توانها از یکدیگر است؛ موردی که میپذیری آنتفکیک

شهرسازی در ایران پیش از اسالم قلمداد  یکی از وجوه بارز

کرد. عنارص شهری شهرتپه، هر یک در محدوده مشخص و 

متGیز از دیگری قرار گرفته است. این مورد به بهرتین نحو در 

شود. منطقه صنعتی احتGالً بخش صنعتی شهرتپه دیده می

های ناشی از فرایند تولید، در بیرون از باروی به دلیل آلودگی

کوره، رسباره و شیشه واقع شده است. کشف جوش شهر

دهد، بخشی از تغییر فرم داده (دفرمه شده)، نشان می

های های سفالگری، کورهعنارص فضایی این بخش، کوره

های تولید شیشه بوده است. این مورد ساخت فلز و کوره

ضمن اینکه کیفیت سازمان فضایی شهرتپه در نخستین 

دهد، به همجواری این را نشان می های تاریخ اشکانیسده
کند. ارگ، از دیگر اجزاء های شهری نیز اشاره میسازه

سازمان فضایی شهرتپه است. محدوده دقیق ارگ شهر 

ل، حااست. بااین شناسیباستانهمچنان در انتظار کلنگ 

بر اساس بقایای مواد فرهنگی بررسی سیستGتیک، گGن 

وبی و مرکز محوطه واقع رود ارگ در حدفاصل حصار جنمی

ی درستشده باشد. اگر تپه واقع در این بخش از محوطه را به

ن توان گGبتوان 3اینده بخشی از ارگ شهر تصور کرد، می
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هایی از ارگ در گوشه شهر واقع شده است. کشف بردبخش

ون پایه ستبری و بقایای یکقطعات آجر منقوش، قطعات گچ

دهد در این محدوده ان میسنگی در این بخش از شهر نش

های اعیانی رسوکار داشت. با یک بایست با سازهمی

رتفع توان گGن برد، تپه مشناختی، حتی میکنجکاوی باستان

این بخش از محوطه، بخش مرکزی و اصلی ارگ شهر بوده 

  است.

یابی شارستان شهر، تنها متکی بر پراکندگی قطعات مکان

ی سیستGتیک است. لذا های بررسسفال در برخی مربع

 یابی این بخش در فراسوی بخش ارگ نشین، تنها یکمکان
رضورت ناشی از وجود انتظام شهری در شهرتپه است. 

 سوتر از منطقهکشف بقایای سیستم فاضالب شهری، آن

صنعتی، درست در محل اتصال دو رودخانه پیرامونی محوطه 

شهرتپه  دست شهر، وجه بارز انتظام شهری دردر پایین

است. این مورد ضمن آنکه بر وجود شهرهایی با سیستم 

های حکمرانی اشکانیان فاضالب کشی شهری در اولین سده

کند که شهرتپه، کند، این گGن را در ذهن تداعی میاشاره می

بوده است. شهری با جدایی و  شدهیطراحشهری از پیش 

های مند فضاهای شهری در اولین سدهتفکیک قالب

کومت اشکانیان در شGل رشق ایران. این انتظام فضایی ح

ی رسارسی و خندق بیرونی تکمیل شهری با بارو 

یل تحل هیالترین شود.وجود این عنارص دفاعی، در سطحیمی

دهد تأمین امنیت، بخشی الینفک عنارص فضایی، نشان می

  ناپذیر از کالبد شهری شهرتپه بوده است.و جدایی

اشاره گردید، شهرتپه احتGًال شهری از پیش هGنگونه که 

حال کیفیت این طراحی همچنان طراحی شده است. بااین

مبهم و نسبی است. در شهرهای دوره تاریخی ایران، عموماً 

ی بنددو انتظام شهری هیپودام و مدور، الگوی رایج در دسته

های شهری است. شهرتپه، آنگونه که پالن کلی آن انتظام
، تنها حالنیدرعدهد، جزء شهرهای مدور نیست. نشان می

تواند راجع به الگوی احتGلی می شناسیباستانکلنگ 

وت کند. تا آنجا که شواهد هیپودام در شهرتپه قضا

در این راستا راهگشا است، عوامل طبیعی  شناسیباستان

گیری شهرتپه مؤثر بوده است. تفاوت عرض در الگوی شکل

قی و غریی محوطه، بارزترین تأثیر این های رش حصار در بخش

عالوه، با در نظر گرفÑ عامل در مورفولوژی شهرتپه است. به

ت رود رضور بافتار تاریخی و جغرافیایی شهرتپه، گGن می

های شهری آن بوده تر از انتظامسیاسی ساخت شهر، مقدم

است. هرچند این دو مورد بالقوه با یکدیگر تباین ندارند، 

بخشی از انتظام شهری شهرتپه را ناشی از رضورت  توانمی

، قدرت سیاسی حامی بالطبعسیاسی ساخت شهر و 

تا شکافÑ قلب  حال این ساخت شهر مفروض داشت. با

به  داوری راجع، شناسیباستانگسرتده  هایشهرتپه و کاوش

های حکمرانی اشکانیان الگوی ساخت شهرتپه در اولین سده

  مراتب نسبی است.هقضاوتی عجوالنه و ب

توان با اطمینان از کیفیت 5ایز طبقات اجتGعی هنوز 3ی
حال، موجودیت منطقه در شهرتپه سخن به میان آورد. بااین

موسوم به ارگ، وجهی بارز و مشخص از وجود نخبگان 

های عالوه، دادهاجتGعی در شهرتپه است. به-سیاسی

ن در ه صنعتگرامنطقه صنعتی، از وجود طبق شناسیباستان

انی های نگهببافت شهری شهرتپه پرده برداشته است. برج

دهد این انتظام موجود در باروی رسارسی نیز نشان می

شده است. این شهری توسط نیروهای نظامی حفاظت می

مورد نیز بر وجود طبقه جنگاوران در میان طبقات اجتGعی 

، همواره دهد. با آگاهی از اینکه مذهبشهرتپه گواهی می

ناپذیر از موجودیت شهری شهرهای دنیای بخشی جدایی

ه ای جداگانباستان بوده است و روحانیون مذهبی خود طبقه

در بافتار جامعه رشق باستان بودند، به دلیل نبود شواهد 

 شناسیباستان، این طبقه اجتGعی تا کلنگ شناسیباستان

قرار  در شهرتپه، در میان طبقات اجتGعی این محوطه

نخواهد گرفت. شواهدی در دست نیست که نشان دهد 

ساکنان شارستان شهرتپه در کدام گروه از طبقات اجتGعی 

جامعه قرار خواهند گرفت. لذا با آگاهی از وجود دیگر 

های شود فراتر از گGنهیطبقات اجتGعی، تالش م

-، در بازسازی طبقات اجتGعی شهرتپه گGنهشناسیباستان

  رت نگیرد.زنی صو 

  گیرینتیجه
هرتپه ، ششناسیباستانهای ها و کاوشبا استناد به بررسی

یکی از شهرهای اوایل دوره اشکانی در شGل رشق ایران 

باشد. این شهر هGنند دیگر شهرهای پیش از اسالم، از می

های یک سازمان فضایی شهری برخوردار است. داده
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تا حدودی توانسته نظم فضایی موجود در این  شناسیباستان

شهر مهم اوایل دوره اشکانی را بارز کند. در این انتظام، 

یابی ارگ، شارستان و در مکان شناسیباستانهای داده

منطقه صنعتی راهگشا بودند. کشف آجرهای منقوش، 

بری و بقایای پایه ستون سنگی در مربع قطعات گچ

هد این محدوده احتGًال بخشی دنشان می D3بندی شبکه

از ارگ شهر بوده است. اگر چنین باشد تپه واقع در مجاور 

تواند بخش دیگری از ارگ نیز می E4این بخش در مربع 

ت کشاورزی و باغداری بر کیفی اینکه شهرتپه بوده باشد. با

هایی از محوطه تأثیر منفی بررسی سیستGتیک در بخش
قطعات سفال در بیرون از گذاشته است، کشف پراکنده 

تواند معرف شارستان شهر بوده پیشنهادی ارگ، می هٔ محدود

، D4 ،C4 ،B1 ،B2 یهامربعباشد. با درک محدوده ارگ، 

B3 ،A2،A3،F4 ،E3 ،E4 ،D2 ،C2  وC3 عنوانبه 

گردد. در بررسی محدوده تقریبی شارستان پیشنهاد می

رگ و اسیستGتیک شهرتپه شواهدی از تفکیک فضایی 

ضایی تفکیک ف شارستان دیده نشده است. با توجه به اینکه

یکی از مشخصات شهرسازی در پیش از اسالم بوده است، 

احتGًال عنارص تفکیک فضایی ارگ و شارستان تنها با 

ی و مشاهده است. ابیردقابل شناسیباستانهای کاوش

مورد فوق، دو بخش شارستان و منطقه صنعتی  برخالف

باشد. در حدفاصل می تفکیکقابل وضوحبهامروزه 

شهر واقع شده است. در  یبارو  شارستان و منطقه صنعتی،

کوره و قطعات سفال جوش G5بررسی سیستGتیک مربع 

ع این مربع و مرب شناسیباستانشده است. در کاوش کشف

F5 کوره، رسباره و شیشه تغییر فرم داده (دفرمه جوش زین

دهد وضوح نشان میها بهشده) یافت شده است. این داده

این محدوده، منطقه صنعتی شهرتپه بوده است. در 

منطقه صنعتی، جایی که خندق شهر به هم متصل  هیمنتهاال
ان سفالی یافت شده که نش هٔ شود نیز بقایای یک تنبوشمی

از تفکیک فضایی، شهرتپه احتGًال دارای دهد جدا می

عالوه، کشی شهری نیز بوده است. بهسیستم فاضالب

شهرتپه در یک تعالی و انتظام شهری با خندق، بارو و یک 

دروازه ورودی محدود شده است.بررسی این عنارص فضایی 

 دهد، شهرتپه از یک انتظام شهری برخوردار بودهنشان می

توان این شهر مهم اوایل دوره می که حتینحوی؛ بهاست

مفروض داشت. 5ایز  شدهیطراحاشکانی را شهری از پیش 

مکانی ارگ، شارستان و منطقه صنعتی، در کنار برج و باروی 

شود، معرف نظم رسارسی که با یک خندق محافظت می

شهری شهرتپه در تاریخ اوایل دوره اشکانی است. وجود 

دست شهر، وجهی دیگر از سیستم فاضالب شهری در پایین

 شدهیطراحانتظام شهری و فرضی بر وجود شهری از پیش 

ها و وحات اشکانیان است.اندامهای فتدر اولین سده

های معGری شهرتپه با چنان قالبی در کنار یکدیگر قرار کل

توان آن را 3اینده یک شهر متعالی در تاریخ اند که میگرفته

ن انتظام شهری در بافتاری اشکانیان مفروض داشت. ای
شود که اشکانیان اولین تجارب شهرسازی تاریخی مطرح می

اند.بنابراین اشتباه نیست اگر ظهور رسانده منصهخود را به 

تصور شود بخشی از این تجارت شهرسازی ریشه در تاریخ 

تر ایران و آسیای مرکزی داشته باشد.در فراسوی قدیمی

نند کهای اجتGعی زندگی میسازمان فضایی شهرتپه، گروه

ها مستفاد پویایی شهری از آن که قدرت، جنگاوری و

اجتGعی، جنگاوران و صنعتگران -گردد. نخبگان سیاسیمی

تنها بخشی از طبقات اجتGعی شهرتپه هستند که شواهدی 

ها در این شهر مهم اوایل دوره اشکانی در دست از حضور آن

ریخ شهرتپه، این محوطه یکی است.درمجموع با استناد به تا

ترین شهرهای تاریخ اشکانی است که در یک تعالی از قدیمی

گیری های شکلو انتظام شهری، احتGًال در اولین دهه

اشکانیان در خراسان بزرگ ایجاد گردیده است. این تعالی و 

 شود، نشانانتظام که در 5ام اجزاء شهری شهرتپه دیده می

 بایستتواند و میشایستگی می دهد که شهرتپه بهمی

3اینده اولین شهرهای تاریخ اشکانیان در قلمرو این امپراتوری 

 تلقی و قلمداد گردد.
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 .»شوششهرنشینی هخامنشی در « ).۱۳۶۵( پرو، ژان. .۴

انه ترجمه افس .نظری اجGلی به شهرنشینی و شهرسازی در ایران

تهران: جهاد  خلعتربی. به کوشش محمدیوسف کیانی.
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