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دلیل قرار گرفتن در  شهر  شوش یکی از شهرهایی است که به
ای در  یک موقعیت جغرافیایی خاص، دارای اهمیت ویژه

این شهر، به دلیل داشتن پیشینة . است تاریخ ایران بوده 
در دورة ایالمیان و هخامنشیان، از جایگاه  خصوص تاریخی، به

ای برخوردار بود و یکی از مناطق کلیدی و  و اهمیت ویژه
در عهد . رفت ساز در تاریخ این دوران به شمار می سرنوشت

ساسانیان، با اینکه شوش در مسیر جادة ابریشم قرار داشت و 
ر ای برخوردار بود، اما بیشت ه اقتصادی ویژ -از اهمیت تجاری

ـ اقتصادی این  مدارک و شواهد نشان دهندة سقوط سیاسی
این پژوهش، تالش دارد تا به روش . شهر در این دوره است

های  تاریخی و با استفاده از مدارک و شواهد تاریخی و یافته
شناسی، همچنین با تکیه بر منابع این دوران، به جایگاه  باستان

در دورة  و اهمیت شهر شوش و دالیل افت و سقوط آن
 .ساسانیان بپردازد

 
مشروطه، کاشان، چالش اقتصادی، کلمات : های کلیدیواژه

 رسالة انصافیهانجمن، 

Because of being located in a geographical 

position, some cities had special and significant 

importance in Iran history, Susa is one of them. 

This city has had great position due to its historical 

precedence in Elam and Achaemenid era and was 

regarded as one of the key places in the history of 

Iran. Susa had significant commercial-political 

position in Sasanian era because of being located 
in the way of the Silk road, however, most of the 

evidences are indicative of its eco-political fall in 

Sasanian era. Thus using historical evidences and 

documents, archeological findings and historical 

method and also relying on the references of that 

era, this paper attempts to investigate the position 

and significance of the Susa and the reasons of its 

fall in Sasanian era. First the geographical position 

of Susa is mentioned then with regard to its 

geographical position the reasons of its fall in 

Sasanian era are discussed. 
 
Keywords: Parthian, Susa, Shapur ll, Christian, 
Sasanian 
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 مقدمه. 1

شوش پایتخت کهن امپراطوری ایالم و مرکز شکوه و 

این شهر، در . آمد شمار می  اقتدار شاهان هخامنشی به

دوران سلوکی و اشکانی نیز اهمیت و شکوه گذشتة 

ه بود، آخرین جنگ بین دخود را همچنان حفظ کر

 . اردشیر و اردوان نیز در منطقة شوش انجام گرفت

الطوایفی  ساختار حکومت اشکانیان بر ملوک

استوار بود، بنابراین شوش نیز باید در این دوره از 

پس از . استقالل نسبی برخوردار بوده باشد

گیری اردشیر بابکان، سیاست گریز از مرکز  قدرت

ه سیاست تمرکزگرای ساسانی پارتی جای خود را ب

. های قبلی کاسته شد نشین داد و از قدرت ساتراپ

ظاهراً شهر شوش نیز قدرت خود را از دست داد و، 

ها، مورد خشم  به دلیل پایداری و جانبداری از پارت

طوری که از جانب  و نفرت ساسانیان واقع شد، به

آنان به دفعات صدمات و خسارات بسیاری دید و 

این در  .و جایگاه گذشته خود را از دست داداعتبار 

ـ اقتصادی  راه تجاریحالی بود که شوش در مسیر 

که، قرار گرفتن در این مسیر، نه  ابریشم قرار داشت

تنها رشد سیاسی بلکه پیشرفت اقتصادی را نیز در 

رسد در تنزل جایگاه  نظر می البته به. پی داشت

دخیل سیاسی شهر شوش، عوامل دیگری نیز 

های زیادی به  به امروز مقاالت و کتاب تا. اند بوده

جایگاه و اهمیت شهر شوش در دوران ایالم و 

اند، اما تاکنون دربارة جایگاه شهر  هخامنشی پرداخته

شوش در دورة ساسانیان تحقیق مستقلی انجام نشده 

ـ  این پژوهش بر آن است تا، به روش تاریخی. است

ابع این دوران، به جایگاه تحلیلی و با تکیه بر من

ـ اقتصادی شهر شوش و دالیل افت آن در  سیاسی

برای این منظور، در این  .دورة ساسانیان بپردازد

پژوهش ابتدا سعی خواهد شد به جغرافیا و 

های این سرزمین پرداخته شود و سپس با  ویژگی

توجه به موقعیت جغرافیایی آن، دالیل افت و تنزل 

 . تصادی آن بررسی گرددجایگاه سیاسی و اق
 

 محدودة جغرافیایی و آب و هوایی شهر شوش. 2

واحد اداری مرکزی امپراتوری ساسانی ایالت یا شهر 

شد  هایی تقسیم می بود که خود به نواحی یا حوزه

و بعدها به شهرهای امروزی ( 292: 0931ویسهوفر، )

یکی از (. 293: 0931پیگولوسکایا، )نیز اطالق گردید 

هرها، شهر شوش، واقع در ساحل کارون، در این ش

شوش، . استان خوزستان و پایتخت ایالم کهن بود

شد  خوانده می( معرب شدة شوش)عربی، السوس  به

که معنای خوب و  گفتند و یونانی آن را زوسا می

: ق0222؛ الیعقوبی، 33: 0933نولدکه، )دهد  پاکیزه می

/ 0: 0911نه، ؛ اعتمادالسلط10/ 0: ق0201؛ ابونعیم، 32

« کاخ شوشان»در سنت اسالمی، شوش جایگاه (. 131

شناخته شده که در کتاب دانیال نبی آمده است 

(Daryaee, 2002: 51). .« در مغرب زمین دو شهر دیگر

یکی . است که مورخین اسالمی آن را شوس خوانند

نزدیک افریقیه و یکی در اقصای مغرب که آن را نیز 

ین دو را با شوس خوزستان شوس گویند و نباید ا

شوش (. 31/ 2: 0911حافظ ابرو، )« اشتباه گرفت

دورة ساسانی در جنوب غربی ایران و در شمال 

خوزستان جای داشت که امروزه جز تلی از خاک 

فر،  محمدی)چیزی از این شهر باقی نمانده است 

: 0921؛ گروهی از خاورشناسان فرانسوی، 023: 0931

 (. 21-03: 0911؛ سعیدیان، 13-30

بیشتر مورخین دورة اسالمی شوش را چنین 

شوش سرزمینی دلگشا و خوب »کنند، توصیف می

های دیبا  انگیز و پارچه های شگفت است که رودخانه

های دیبا  دارد و مردم آن به خصوص در بافتن جامه
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نه کوه بسیار . هوای شوش خوب نیست. مهارت دارند

زند  رزمین نه آب یخ میدارد و نه شن رونده، در این س

« بارد، مگر در پیرامون رامهرمز و نه برف می

/ 2: م0393حوقل،  ؛ ابن31-30: 0321اصطخری، )

: ق0201الفقیه،  ؛ ابن211-212: تا ؛ کرمی، بی210-213

این شهر در مجاورت شهرهایی چون رستا قباد، (. 101

: 0933فرای، )شوشتر، جندیشاپور، رامز و دَورَق بود 

از شوشتر به جندیشاپور هشت فرسخ و از . (190

جندیشاپور به شوش هشت فرسخ دیگر راه بوده 

؛ 213: ق0221؛ برسوی، 033: 0332رسته،  ابن)

و محیط شهر شوش به شکل ( 911: م2111ابوالفداء، 

؛ 212: 0/ق0202عبدالحق بغدادی،   ابن)باز بوده است 

همچنین مردم شوش (. 23: 2ج/م0331یاقوت حموی، 

در دورة ساسانی به زبان نوـ ایالمی یا همان زبان منطقة 

گفتند که نباید آن را با دوره  عمومی الیمائیس سخن می

(. 013: 0932دریایی الف، )ایالمی اشتباه گرفت  -نو

عالوه بر این، محیط این شهر به دلیل کروی بودن که 

های متعدد پوشش داده شده بود در اهمیت  توسط راه

هر چند آب و هوای شهر . تاثیر داشتجایگاه آن 

همچنین شوش جای . شوش چندان خوب نبود

بازرگانان و بارکده خوزستان بود و از آنجا جامه و 

و خز شوش بسیار معروف آمد  دست می عمامة خَز به

: ق0229، حدودالعالم من المشرق الى المغرب)بود 

  (.232/ 0: ق0213؛ مسعودی، 011

شاره دارند که شهر شوش اکثر مورخین اسالمی ا

ای آباد بود و بارو داشت، ولی لشگریان عمر با  بر تپه

مردم این شهر سخت جنگیدند و شهر را ویران 

طبری، )کنند کردند و مردم در ربض زندگی می

؛ کرمی، 012/ 0: 0913مسکویه،  ؛ ابن10/ 2: م0311

البته این شهادت برای مورخان (. 211-212: تا بی

اگرچه شهر شوش در زمان . اعتبار نیستچندان قابل 

عمر خراب شد، اما ویرانی اصلی شهر شوش باید 

پیش از این و در دورة ساسانیان به خصوص در 

چون بیشتر شواهد و . دوره شاپور دوم رخ داده باشد

مدراک باقی مانده حاکی از خرابی و ویرانی شهر 

: 2/م0311طبری، )باشد  شوش، توسط شاپور دوم می

 (. 11: 0911؛ بیانی، 012: 0ج/0913مسکویه،  ابن ؛10

در دوره ساسانیان در شوش جمعیت زیادی از 

( 19: 0932دریایی الف، )کردند  یهودیان زندگی می

دخت یهودی، همسر یزدگرد اول و مادر  و شیشین

بهرام گور، از جمله آنان بود؛ به همین دلیل برخی 

دهند  یمنابع، بنیان شهر شوش را به او نسبت م

نماید که  تر می پذیرفتنی(. 023: 0932دریایی ب، )

در نتیجه این پیوستگی تورانی نام شیشین دخت 

گالوت به عنوان سازنده این شهر آمده  دختر رش

باشد و احتماالً یهودیان نیز به این تصور غلط کمک 

در . اند کرده و چه بسا که خود باعث پیدایش آن شده

گل »به معنی « شوشان»ه باید زبان عبری نام این ملک

این نام در زبان فارسی و عربی . بوده باشد« سوسن

در نتیجة بردباری دینی . شود به گونة سوسن دیده می

یزدگرد نسبت به دیگر ادیان، احتماال رهبر یهودیان با 

که این خود  ،او روابط دوستانه و نزدیکی داشته

ن را های ایرانشهر و دیگر مورخاگزارش شهرستان

البته  .(Daryaee, 2002: 51)نماید  تر می پذیرفتنی

دخت را بر  تفضلی نسبت بنیان شهر شوش به شیشین

اثر شباهت لفظی و اشتقاق عامیانه دانسته است 

در برخی مواقع انتساب و (. 211: 0933تفضلی، )

بنیان شهری به شخصیتی فقط بر اثر شباهت نام 

است ین در حالی شخص با نام شهر مورد نظر بوده، ا

دانیم شهر شوش و قدمت آن به دوران ایالم  که ما می

 ,Briant)رسد  و شکوفایی آن به دورة هخامنشیان می

2013:86-120, Chevalier, 2013: 53-96).   
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علت انتخاب دشت هرمزگان توسط اردوان . 3

 برای نبرد با اردشیر 

شهر باستانی شوش روزگاری مرکز برخورد دو 

یک به سهم خود در دیگری  مهم بوده که هر تمدن

دیگری  و میانرودان تمدناست، یکی   تأثیر داشته

خلیج ن منطقه در شمال قرار گرفتن ای. تمدن عیالم

و نیز همسایگی با میانرودان در پیدایش این  فارس

شوش در دورة  .است  وضع ویژه تأثیر بسیاری داشته

ود را هخامنشی نیز همچنان جایگاه و اهمیت خ

حفظ کرده و به عنوان پایتخت زمستانی آنها مورد 

پس از سقوط سلوکیان و  .گرفت استفاده قرار می

گیری اشک اول و در پی آن تأسیس سلسله  قدرت

اشکانیان، شوش همچنان دارای قدرت بود به 

خصوص از آنجا که حکومت اشکانیان بر 

الطوایفی استوار بود، بنابرین ترکیب دوگانه  ملوک

ها در  ـ بومی خود را حفظ کرد و تا مدت لنیه

مکاتبات اداری با نام یونانی سلوکی آن، یعنی 

طوری که در این  به. سلوکیه، کنار رود خوانده شد

زمان شوش از هر زمان دیگری قدرتمندتر و دارای 

؛ 011: 0933ولسکی، )بیشتری بود  استقالل نسبی

دورة از اهمیت شوش در (. 000، 11: 0930کالج، 

اشکانی همین بس که آخرین سنگ افراشت مکتوب 

و مکشوفة اشکانی، مربوط به اردوان در همین شهر 

پنجم نقش ( م222-202)از اردوان . قرار دارد

ای کشف گردیده که شاه را در حال بخشیدن  برجسته

م 201حلقه فرمانروایی به ساتراپ شوش به سال 

دیک، ؛ ورستان11: 0931شیپمان، )دهد  نشان می

شناسی شهر شوش، در حفریات باستان(. 292: 0931

های مختلفی تشکیل شده بود که در  این شهر از الیه

گیریشمن . چندین جا آثار دوران اشکانی به دست آمد

های جدید در شهر شاهی الیه هفتم شوش  ساختمان

 مابی شوش است این زمان دورة یونانی. را کاوش کرد
(Ghirshman, 1953: 231-233). 

گیری اردشیر بابکان در استخر و توسعة  قدرت با

طلبی وی در سایر ایاالت، رویارویی وی با  قدرت

ناپذیر بود و  اردوان آخرین شاهنشاه اشکانی اجتناب

م 222ای که اردشیر برای اردوان در سال  در نامه

نوشت، اردوان محل پیکار را در دشت هرمزگان 

دانست که نبرد  میاز آنجا که اردوان . تعیین کرد

ساز برای وی و اشکانیان  هرمزگان نبردی سرنوشت

نزدیکی هرمزگان به شوش،  خواهد بود و نیز به دلیل

دلیل دیگر . وی این مکان را برای نبرد انتخاب کرد

انتخاب این شهر این بود که این شهر بزرگ و مهم، 

یکی از وفادارترین شهرهای ایران نسبت به دودمان 

شد و آخرین مقاومت ضد  سوب میاشکانی مح

بیانی، )ساسانی نیز در همین منطقه انجام گرفت 

دهد الیة شناسی نیز نشان مینتایج باستان(. 22: 0911

شناسی شهر شوش  های باستان چهارم که در کاوش

های  م بوده و به جنگ222پیدا شده، متعلق به سال 

  .(Boucharlat, 1999: 44)اردشیر و اردوان مربوط است 

اردوان پادشاه شوش را »گوید،  سن می کریستن

دستور داد که به جنگ اردشیر شتافته و او را مغلوب 

و به تیسفون فرستد، اما اردشیر به محض اطالع از 

محل زودتر خود را به آنجا رسانید، موضع گرفت و 

خندقی گرداگرد آن حفر کرد، به خصوص بر 

یتاً بر سرچشمة آب آن منطقه دست یافت و نها

دشت و عرصة نبرد مسلط شد و سرانجام نیز شهریار 

آنجا را کامالً مغلوب و ایالت وی را به قلمرو خود 

 (. 13: 0931سن،  کریستن)« ملحق کرد

طور که گفته شد، شهر شوش که در دوران  همان

سلوکی و اشکانی اهمیت و شکوه گذشتة خود را 

یاسی همچنان حفظ کرده بود، جزء یکی از مراکز س

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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و اقتصادی و حتی فرهنگی دورة پارتی محسوب 

گردید و ابنیه و آثار هنری بسیاری در آن بنا شده  می

آخرین نبرد بین اردشیر و اردوان نیز در این . بود

ولی مسلماً شوش، پس از . منطقه صورت گرفت

م، به دلیل پایداری و 222تسخیر در اوایل سال 

نفرت اردشیر و ها، مورد خشم و  جانبداری از پارت

 (. 292: 0931ورستاندیک، )جانشینان وی واقع شد 

 

اقتصادی شهر شوش در دورة  ـ جایگاه سیاسی. 4

 ساسانیان

گیری شاپور اول و در پی نبردهای وی  پس از قدرت

با سرزمین روم، سرانجام مدتی وقفه ایجاد شد تا 

های  شاپور بتواند به امور داخلی پرداخته و ویرانی

های  هر چند شاپور اول ویرانی. ر را ترمیم کندزمان پد

زمان اردشیر در شوش را تاحدی ترمیم کرد، ولی 

شوش همچنان کانون مخالفت با سلسلة جدید باقی 

در (. 11: 0911؛ بیانی، 31-33: 0933نولدکه، )ماند 

اواسط سلطنت بهرام دوم، کاروس امپراطور روم 

ولدکه، ن)توانست شهر شوش را به تصرف در آورد 

البته مرگ ناگهانی وی، دوباره شوش را (. 31: 0933

رسد در  اما به نظر می. به آغوش ساسانیان باز گرداند

عملیات نظامی بهرام دوم علیه برادرش هرمز، یکی از 

موبدان محلی شوش، قیامی مذهبی را علیه بهرام دوم 

به راه انداخته بود و برای مدتی قدرت را در آنجا به 

ته بود که احتماال سرانجام توسط بهرام دوم دست گرف

 (. 02: 0932دریایی الف، )سرکوب شد 

تعصب ساسانیان به شهرهایی که طرفدار 

توان فقط به شهر شوش  اشکانیان بودند را نمی

طوری که آنها نسبت به دیگر شهرهای  به. نسبت داد

طرفدار اشکانیان نیز چنین تعصبی را از خود نشان 

ز این شهرها، شهر ری بود که به دلیل یکی ا. ندددا

طرفداری از اشکانیان مورد خشم شاهان ساسانی قرار 

این شهر ارشکیه نام داشت و پایتخت بهارة . گرفت

ویژه خاندان مهران بود و پس  اغلب شاهان اشکانی، به

توانست برای ساسانیان  از سقوط اشکانیان، نمی

ر، آنجا ای خوشایند باشد و پس از تصرف شه منطقه

 (.22: 0911بیانی، )هم  مانند شوش ویران شد 

گویا شاپور اول، پس از تصرف انطاکیه در سال 

م، نساجان آنجا را به اسارت به شهر شوش برده 211

؛ وینتر و دیگناس، 921: 0931پیگولوسکایا، )است 

ساسانیان با استفاده از موقعیت ممتاز (. 213: 0931

آغاز سدة سوم میالدی  خویش در جاده ابریشم که به

گردد، قادر بودند برای نساجان شهر شوش که  بازمی

جایگاه ممتازی نسبت به دیگر شهرهای ایران داشت، 

شرایط مساعدی را از لحاظ اقتصادی و بازرگانی فراهم 

-های مکمل چینی بهره آورند و اهالی آنجا را از دستگاه

ساسانیان ؛ ولی (991: 0931پیگولوسکایا، )مند گردانند 

نه تنها بازرگانی این شهر بهبود نبخشیدند، بلکه فقط 

ای برای کنترل بازرگانی در این شهر برپا  های ویژه کارگاه

در نتیجه شهر شوش (. 012: 0932دریایی الف، )کردند 

های قبل به افت بازرگانی و متعاقب آن  نسبت به دوره

به طوری که . اقتصادی دچار شد -افت سیاسی 

ی از دشت شوش نشانگر آن است که با صرف شواهد

هزینه و با توسل بیشتر به نیروی انسانی اهالی شهر 

های بزرگتر  شوش، راه کانالهای آبیاری کوچک به شبکه

 (. 021: 0932دریایی الف، )شد  باز می

کتیبه پایکوبی نرسی با دو فهرست از شاهان و 

او  بزرگان که به شهریاری به نرسی سالم کردند و از

پذیرد و نظر  خلعت یافتند و مهربانی دیدند، پایان می

فهرست . گنیم به اهمیتی که دارند آنها را توصیف می

های پادشاهان است و از پادشاهان اول سیاهة نام

شود و سپس شوش را نیز شامل  کوشان آغاز می
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رسد این تقسیم بندی به  اما به نظر می. شود می

اقتصادی آن  ـ یترتیب اهمیت و جایگاه سیاس

باشد، بلکه بیشتر بر  نمی( هاساتراپ=)ها  شهرب

اساس محور جغرافیایی ذکر شده است 

 (. 911: 0933شاپورشهبازی، )

شوش در دوره شاپور دوم و جانشینانش  ظاهراً

رسید  حتی به پای دیگر شهرهای خوزستان نمی

البته از آنجایی که شهر (. 033: 0912بارتولد، )

ساسانیان اسقف نشین بوده و شوش در دوره 

گردند و  مسیحیان زیادی در این شهر زندگی می

شاهان ساسانی نیز دارای تعصب دینی بوده و نسبت 

به ادیان غیر زرتشتی به خصوص مسیحیان 

گردند، لذا یک  گیری و خشونت اعمال می سخت

توجهی شاهان ساسانی به شوش را عامل مهم برای بی

دن اهالی شهر شوش دانست باید در همین مسیحی بو

هر چند در فهرست ایالتی (. 032: 0931سن،  کریستن)

آمین مارسلن بعد از آشور، شهر شوش قرار دارد 

(Marcellinus, 1972/ II: 356- 357) . رسد  اما به نظر می

همانطور که قبال نیز اشاره شد، این به دلیل پیشینه 

س شوش بوده، نه براساشهر کهن و جایگاه قدیم 

 . اهمیت سیاسی و اقتصادی آن در دوره ساسانیان
 

علل ویرانی و تخریب شهر شوش توسط شاپور  5

 دوم و جانشینانش

گیری شاپور دوم و در پی آن نبرد با  پس از قدرت

مسیحیان، شوش در زمان وی که به اقدامات 

ای علیه اهالی شهر پرداخت تا سیاست آزار  رحمانه بی

مسیحیان را اعمال کند به طور قطع اهمیت سیاسی 

؛ پاتس، 291: 0931ویسهوفر، )خود را از دست داد 

نجام شاپور در قرن چهارم میالدی سرا(. 110: 0933

دوم به بهانه اغتشاش و انقالب مسیحیان، شهر شوش 

شاپور دوم . فیل با خاک یکسان کرد 911را زیر پای 

پس از ویران و بی اعتبار کردن شوش، در نزدیکی آن 

شهر ایران خوره شاپور را بنا کرد و علیرغم شوش، در 

عظمت و شکوه بخشیدن به آن کوشش فراوان کرد که 

های شهر ایران خوره شاپور به نام ایوان  هامروزه ویران

؛ 931: 0/م0311اثیر،  ابن)کرخه موجود و معروف است 

 (. 31-33: 0933؛ نولدکه، 11: 0911بیانی، 

ظاهرا شاپور دوم پس از آنکه شهر شوش را به  

علت طغیان خراب کرد، دستور بنای شهر ایوان 

کرخه را که در حدود پانزده کیلومتری شمال غربی 

؛ 10-11: 2/م0311طبری، ) شوش واقع بود را داد

سن،  البته طبق گفته کریستن(. 0931:021شیپمان، 

ایوان کرخه شهر آسان کرد کَواد است که مورخین 

در . اند آن را با شهر ایران خوره شاپور اشتباه گرفته

این بنا به جای طاق ضربی بزرگ، چندین طاق که 

بیه شده بود، در فواصل آنها گنبدهای کوچکی تع

ساختند و بانی این شهر کواد اول است نه شاپور 

 (. 032: 0931سن،  کریستن)دوم 

یکی به نام : بایست این گونه بوده باشددر اصل می 

ایران خرّه شاپور که شوش باشد و دیگری که ایرانشهر 

دهد و به  شاپور باشد و شاپور و ایرانشهرش معنی می

رخة امروز جایگاه همان ایوان ک. سریانی کرخ گویند

هر دو شهر پر از مسیحیان نسطوری بود . ایرانشهر است

شاپور شهبازی، )شد  نشین محسوب می و دومی اسقف

اما شهر کرخای لیدان در شمال شوش (. 911: 0933

توسط اسرای رومی که توسط شاپور دوم در آنجا ساکن 

شدند، به شهر بزرگی تبدیل شد، از جمله این اسرا، 

واده پوزی بافنده بود که با سایر اسیران توسط شاپور، خان

پس از تأسیس شهر . ابتدا در بیشاپور متوطن شده بودند

های زیادی را از سایر  کرخای لیدان، شاپور خانواده

نواحی به آنجا کوچ داد و خانواده پوزی نیز همراه آنان 
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پوزی با دختری ایرانی ازدواج کرد و وی را به دین . بود

ح در آورد که سرانجام به همراه دخترش توسط مسی

 (.31: 0931شیپمان، )شاپور دوم کشته شد 

شهر ایران برخی از مورخین بر این باورند،  

خوره شاپور نیز که به جای شوش ساخته شد، بر 

اساس کشفیاتی که در آنجا صورت گرفته، مساحت 

فقط کاخ پادشاه مساحتش یک کیلومتر )زیادی داشته 

در بنای آن اسرای جنگی و ساکنین  و( است

اند که شاپور پس  کشورهای فتح شده شرکت داشته

از اسارت آنان را در این شهر ساکن کرده بود 

؛ 233: 0933؛ فرای، 911: 0932دیاکونف، )

پس از سقوط این شهر (. 232: 0/ق0213مسعودی، 

توسط مسلمانان، اعراب نام ایران خوره شاپور را 

: 0933شاپور شهبازی، )شوش گفتند کوتاه کردند و 

رسد شهر ایران خوره  البته به نظر می(. 020، 001

شاپور همان کرخه لیدان در منابع نسطوری است و 

این دو را نباید دو شهر جدا به حساب آورد و 

توان با این دو شهر یکی دانست بلکه  شوش را نمی

باید طبق گفته پاتس شوش را روستایی نزدیک به 

خوره شاپور یا به سوری کرخه دالدن دانست  ایران

که توسط شاپور دوم به جای تخریب شوش باستانی 

های  شهرسازی(. 123: 0933پاتس، )ساخته شد 

جدید از زمان اردشیر و بعد در دوره شاپورها باعث 

به نظر . ها شد توسعه صنایع جدید و شکوفایی پیشه

رسد ساسانیان، شهرهای جدید را در کنار  می

ساختند تا از اهمیت و  شهرهای بزرگ پارتی می

اعتبار شهرهای دوران پارتی بکاهند، البته در بعضی 

مواقع نیز به تعویض نام شهرهای پارتی اکتفاء 

های اردشیر  در فعالیت(. 13: 0911بیانی، )گردند  می

های  پیشرفت. کار شهرسازی مقام معینی داشت

ای در  مالحظهاقتصادی و نظام اجتماعی عوامل قابل 

طبری . رفتند پدید آمدن شهرهای نوبنیاد به شمار می

قتیبه از شش تا هشت شهر که توسط اردشیر بنا  و ابن

(. 229: 0931پیگولوسکایا، )اند  شده است نام برده

البته اردشیر در پی کاهش قدرت و جایگاه سیاسی 

آن دسته از شهرها و ایاالتی بود که بعد از حمله 

ایران هویت ایرانی خود را از دست داده اسکندر به 

اگرچه . مآب شده بودند توان گفت یونانی و می

ها از سقوط  تعدادی از شهرها بعد از گذشت سال

هخامنشیان، همچنان حافظ فرهنگ و سنّت 

: 0932مهرابی و جلیلیان، )هخامنشیان باقی ماندند 

های انجام شده در شوش  اما با کاوش(. 011-011

که این شهر در دوره اشکانی  مشخص شده

مآب شده و هویت یونانی به خود  یونانی

، و شاید به همین  (Ghirshman, 1953: 231-233)گرفته

دلیل بود که اردشیر شهر هرمزد اردشیر که آن را به 

خواندند و همانا اهواز امروزی  االهواز می عربی سوق

و گذاری کرد  باشد را در کنار شهر باستانی شوش پایه

(. 190: 0933فرای، )در توسعه و پیشرفت آن کوشید 

البته برخی محققان در بنای این شهر توسط اردشیر 

ابراز تردید کرده و معتقدند شهر هرمزد اردشیر که در 

هرمز آمده است توسط  -منابع سریانی به صورت رام

هرمزد پسر شاپور و نوه اردشیر ساخته شده است 

(Marquart, 1931: 143-145) . در هر حال ساخت این

شهر در کنار شهر شوش توسط هر کدام از شاهان 

ساسانی باشد به ویژه توسعه و پیشرفت آن، نه تنها به 

شوش اجازه پیشرفت در زمینه سیاسی و اقتصادی را 

نداد، بلکه بعد از فتح شاهنشاهی ساسانی اهواز 

  .جایگزین شوش شد

و دوم  در زمان جانشینان شاپور یعنی خسرو اول

نیز شهر شوش همچنان راه افول خود را طی کرد 

ای به ساخت و ساز و عمران و  چون هیچ اشاره
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آبادانی این شهر توسط جانشینان شاپور ذکر نشده 

دانیم که در تقسیم مملکت به  فقط این را می. است

چهار منطقه توسط خسرو اول، شوش در قلمرو 

ه در دورة البت. قرار گرفت( جنوب)اسپهبد نیمروز 

خسرو اول گرایشی به سوی نظارت بازرگانی 

انحصاری کاالهای تجملی که از این پس اهمیت 

هایی برای ساختن  بسیار یافتند پیدا شد و کوشش

ها و کاروانسراها و پلها و مانند آنها که عامل  بندرگاه

جریان بازرگانی و شهرنشینی است پدیدار گشت و 

های کاروانرو و به  اهخوزستان نیز به دلیل داشتن ر

ویژه عبور راه ابریشم در توسعه زندگی شهری در 

-122: 0933فرای، )خوزستان بسیار نقش داشت 

گسترش زندگی شهری را در خوزستان (. 121

توان با پیشرفت بازرگانی در زمان خسرو اول  می

البته عالوه بر عامل بازرگانی، . مربوط دانست

روز اشکاالتی در اصالحات خسرو اول نیز موجب ب

دراز مدت برای روستاییان شد و موجب مهاجرت 

 ,Wenke)مردم خوزستان به شهرهای این استان شد 

1975-1976: 31-220; Adams, 1962: 9) . با وجود

طور که  تمام اقدامات انجام شده در خوزستان، همان

شناسی و  گفته شد نه آثار مربوط به کشفیات باستان

نابع این دوره به عمران و آبادانی نه در هیچ یک از م

از آنجایی که در زمان . در شوش اشاره نشده است

م برای مدت دو 130تا سال  131خسرو دوم از سال 

سال قدرت در جنوب غربی و شمال شرق کشور در 

دست بهرام چوبین بود، بنابرین در سال اول 

حکومت وی باید شوش در حوزه قدرت بهرام قرار 

ا زمانی که وی در سال دوم به شمال گرفته باشد ت

اما پس (. 93: 0932دریایی الف، )شرق روی آورد 

از به دست گرفتن قدرت توسط خسرو و بنا بر قول 

سبئوس انتخاب همسری مسیحی به نام شیرین از 

منطقه خوزستان در سرنوشت شوش که بیشتر 

ساکنین آن مسیحی بودند تغییری حاصل نکرد 

در حمله هراکیلوس به (. 921: 0931کریستنسن، )

شاهنشاهی ساسانی در زمان خسرو دوم نیز وی تا 

های کردستان رسید ولی خبری  دریاچه ارومیه و کوه

از رسیدن وی به شوش یا تخریب آن توسط 

نولدکه، )ای نشده است  اشاره ،هراکلیوس در منابع

0933 :031 ،903.) 

در خوزستان با توسعه شهرهای مجاور شوش  

نساجی از هر صنعت دیگر بیشتر اهمیت صنعت 

ترین سهم از آن تولید  داشت و در این حرفه مهم

کشاورزی در (. 31، 0931شیپمان،)انواع ابریشم بود 

شد  ترین عامل محسوس می اقتصاد دوره ساسانی مهم

شد و یکی  و بیشترین مالیات از کشاورزی عاید می

اسانی، ترین مناطق کشاورزی در ایران دوره س از مهم

در دیگر . جنوب غرب کشور یعنی خوزستان بود

ها و  شهرهای خوزستان، بر خالف شوش رودخانه

ها و همچنین بندها و سدها کشاورزی  آبراهه

گردند، که غالت، برنج، نیشکر  شکوفایی را تامین می

آمد  ترین اقالم آنها به حساب می و خرما از مهم

در (. 021: 0932؛ دریایی الف، 31: 0931شیپمان، )

حقیقت شهرسازی و صنعت فقط در شهرهای 

خوزستان و در اطراف شهر شوش شکوفا شده بود و 

 . شد در شوش هیچ پیشرفتی از شهرسازی دیده نمی

شاهان بعدی ساسانی نیز در شهرهای دیگری که  

در حدود خوزستان و فارس بنا کردند، هیچگاه به 

شوش فرصت تجدید حیات و یا یافتن عظمت 

؛ نولدکه، 11: 0911بیانی، )ذشته خود را ندادند گ

با توجه به دو مورد گفته شده در (. 33-31: 0933

مورد افت شهر شوش در دوره ساسانیان؛ یعنی 

ها که حتی بعد از برچیدن  جانبداری شوش از پارت
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حکومت اشکانیان ادامه یافت و عامل دیگر یعنی 

عنی مسیحی بودن اهالی آنجا، باید مورد سوم ی

مآب بودن شهر شوش را نیز از جمله دالیل  یونانی

در حقیقت . تخریب این شهر توسط ساسانیان دانست

ساسانیان کوشیدند تا شهر شوش را از حالت یونانی 

مآب در آورده و آن را کامال ایرانی کنند، چون این 

شهر در دوره اشکانیان نیز همچنان یونانی مآب باقی 

یکی دیگر از (. 911: 0933زی، شاپور شهبا)مانده بود 

رسد  علل زوال شوش در دوره ساسانیان به نظر می

ناشی از برنامه عظیم توسعه در گندیشاپور و ایران 

خوره شاپور باشد که در مجاورت شهر باستانی 

  (.119: 0933پاتس، )شوش قرار داشتند 

شهر شوش بیشترین جمعیت یونانی را در  

نامه اردوان به شورای  حکومت اشکانیان داشت و از

به زبان یونانی چنین . م20این شهر در دسامبر 

آید که احتماال اداره امور شهری خودگردان  برمی

: 0933ولسکی، )یونانی در شوش وجود داشته است 

حتی شوش در دوره (. 13: 0931؛ شیپمان، 011

ها در مکاتبات اداری با نام یونانی اشکانی تا مدت

لوکیه کنار رود یا اوالئوس سلوکی آن یعنی س

(Eulaeus) (. 000، 11: 0930کالج، )شود  خوانده می

بنابر این باید دلیل دیگر ویرانی یا بی توجهی شاهان 

ساسانی به شهر شوش را در همین عامل دانست و 

ترین عامل برانگیختن ساسانیان  این مورد یکی از مهم

های  به نظر گیرشمن نشانه. به ویرانی این شهر بود

اش در شهر شهر زنیتخریبی را که در الیة گمانه

تواند به آزار یاد شدة مسیحیان به  شوش یافت می

وسیله شاپور دوم نسبت داشته باشد که به گمان 

سوزومنوس آنان در دل طرفدار رومیان بودند 

حکومت و شاهان ساسانی با (. 110: 0933پاتس، )

ار و فرهنگ ای در صدد زدودن آث هر ابزار و وسیله

که این عامل نه تنها باعث . یونانی در ایران بودند

تخریب شوش توسط برخی از شاهان متعصب 

توجهی شاهان دیگر این سلسله ساسانی شد، بلکه بی

و یا احداث شهرهای جدیدی در اطراف شوش 

توسط آنان به ویژه گندیشاپور و ایران خوره شاپور 

ر پیشرفت و و هرمزد اردشیر و کوشش ساسانیان د

توسعه این شهرها در پیرامون شوش باعث تخریب 

توجهی البته عالوه بر بی. تدریجی این شهر شد

شاهان ساسانی به شهر شوش، باید دلیل دیگر 

آنطور . ویرانی آن را در آب و هوای این شهر دانست

الفقیه  که مورخین اسالمی از جمله اصطخری و ابن

ارند، هوای شوش به آب و هوای شهر شوش اشاره د

زند و نه  در این سرزمین نه آب یخ می. خوب نیست

اصطخری، )بارد، مگر در پیرامون رامهرمز  برف می

؛ 213-210: 2/م0393حوقل،  ؛ ابن30-31: 0321

و (. 101: ق0201الفقیه،  ؛ ابن211-212: تا کرمی، بی

همانطور که گفته شد رامهرمز نام سریانی شهر 

به سوق االهواز مشهور شد و  هرمزد اردشیر است که

بنابرین طبق اشارات . شود اهواز امروزی را شامل می

مورخین اسالمی آب و هوای شهر اهواز که 

جایگزین شهر شوش در دوره اسالمی شد بسیار 

بهتر از شوش بوده و از لحاظ کشاورزی مساعدتر 

بوده است و عامل دیگر که در هنگام حمله اعراب 

اهیم پرداخت، حملة آنها به به ایران به آن خو

سرکردگی ابوموسی اشعری بود که تخریب نهایی 

 .شوش را به همراه داشت
 

 تخریب نهایی شوش در حملة اعراب. 6

در زمان یزدگرد سوم، شوش زیر حکومت یکی از 

هرمزان مهرگان »هفت خاندان بزرگ ساسانی بود که 

مادی یکی از سردارن این خاندان بوده که در « کذک
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فایده نشان داد رابر اعراب مقاومتی سخت، اما بیب

(. 13: 2/م0311؛ طبری، 910-911: م0333بالذری، )

گروه زیادی از مسلمانان سرانجام در زمان خلیفه دوم 

به فرماندهی ابوموسی اشعری، ابوسبره بن ابی رهم 

های زیادی از بصره به شوش رسیدند  قریشی و گروه

معلوم نیست که اهالی شوش . و آن را محاصره کردند

اقدام به جنگ کردند یا با پذیرش پیمان به سرعت 

ممکن است که آنها با شنیدن خبر عقب . تسلیم شدند

نشینی سپاه ساسانی و فرار شاه خواستار صلح شده 

 (.23: 0931کرشاسپ چوکسی، )باشند 

اما مورخین اسالمی درباره فتح شوش نظر  

اشاره دارند که  دیگری دارند، آنان به درستی

ای  ابوموسی با اهالی شوش جنگید ولی نتیجه

-در نتیجه شهر را محاصره کرد تا خوردنی. نگرفت

های اهل شوش تمام شد و ناگزیر از امان خواهی 

؛ حمیری، 010-911: م0333بالذری، )شدند 

؛ 32-33: 2ج/م0311؛ طبری، 991-923م، 0332

: 9/تای؛ مقدسی، ب219: 2/م0330اعثم کوفی،  ابن

سرانجام شهر (. 33-31: 0/ق0211کثیر،  ؛ ابن001

شوش تسلیم ابوموسی شد و به دست قشون عرب 

اگرچه فقط . خراب شد، ولی بعدها ترمیم یافت

ربض شهر مسکون شد و بقیه شهر همچنان ویران 

در دوره اسالمی (. 033: 0912بارتولد، )باقی ماند 

ت و به نیز به تدریج اهواز جایگاه شوش را گرف

بنابراین . عنوان مرکز ایالت خوزستان شناخته شد

ویرانی شوش، حمله اعراب به ایران بود  عامل دیگر

 .که در نتیجه با ویرانی شوش همراه شد
 

 گیری نتیجه. 7

شهر شوش که به عربی آن را السوس و به یونانی 

گفتند به معنای پاکیزه است و پایتخت کهن  زوسا می

مرکز شکوه و اقتدار شاهان  امپراطوری عیالم و

در دوره سلوکیان نیز به . آمد هخامنشی به شمار می

دلیل داشتن خودمختاری، و در دوره پارتیان عالوه بر 

خودمختاری، قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم که 

یکی از مراکز مهم اقتصادی پارتیان بود نه تنها 

اهمیت و جایگاه قبلی خود را حفظ کرد بلکه بر 

شوش نه تنها . ایگاهش بیش از پیش افزوده شدج

ساختار یونانی مابی خود را در دوره اشکانیان حفظ 

با . کرد بلکه به مرکز مهم اقتصادی تبدیل شد

گیری اردشیر بابکان و براندازی سلسلة قدرت

اشکانی، شهر شوش نه تنها از ساسانیان حمایت 

 نکرد، بلکه به جانبداری از اشکانیان در برابر

ساسانیان پرداخت و از آنجا که ساسانیان با ساختار 

الطوایفی مخالف و در پی تمرکز قدرت ملوک

سیاسی در مرکز بودند، لذا شهر شوش به دلیل 

ها مورد خشم و نفرت پایداری و جانبداری از پارت

ساسانیان واقع شد و از جانب آنان به دفعات 

صدمات و خسارات بسیاری دید و از آنجا که 

های مختلف دینی به خصوص مسیحیان زیادی قلیتا

کردند و سرانجام نیز شاپور در این شهر زندگی می

دوم که نسبت به دیگر شاهان ساسانی از تعصب 

دینی بیشتری برخوردار بود، کامال آن را ویران کرد و 

شهرهای دیگری در کنار آن ساخت که این امر هیچ 

نداد و  وقت به شوش فرصت تجدید حیات دوباره

 . این روند توسط جانشینان شاپور نیز ادامه یافت

مآب بودن  عامل دیگر تخریب شهر شوش، یونانی

این شهر بود که ساسانیان کوشیدند تا آن را کامال 

اند،  ایرانی کنند که ظاهرا موفق به انجام این کار نشده

توجهی ساسانیان قرار گرفت و  در نتیجه مورد بی

تصادی خود را از دست داد و دیگر ـ اق جایگاه سیاسی

هیچ وقت به جایگاه نخست خود برنگشت، تا اینکه 
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رسد در  به نظر می. سرانجام توسط اعراب فتح شد

حملة اعراب به رهبری ابوموسی، برای چندمین بار 

شهر شوش تا حدودی تخریب شد، به طوری که پس 

از فتح عرب و در دوره اسالمی اهواز جایگزین 

آمد و مرکز ایالت خوزستان به حساب  شوش شده و

 . شهر شوش رونق و آبادنی خود را از دست داد
 

 منابع

(. م0311) بن ابی الکرم الدین ابوالحسن علیاثیر، عز ابن

 .دار صادر: بیروت. جلد اول. الکامل

 تحقیق. تجارب االمم(. 0913) مسکویه رازی، ابوعلی ابن

 . سروش: تهران .قاسم امامیلابوا

علی  تحقیق. الفتوح(. م0330) اعثم کوفی، ابو محمد احمد ابن

 . داراالضواء: بیروت. جلد دوم. شیروی

 محقق و مصحح. البلدان(. ق0201) احمد بن محمد. الفقیه ابن

 .عالم الکتب: بیروت. یوسف الهادی

چاپ . االرض ةصور(. م0393) حوقل، محمد بن حوقل ابن

 .دار صادر: روتبی. جلد دوم. دوم

. چاپ اول. االعالق النفسیه(. م0332) رسته، احمد بن عمر ابن

 .دار صادر: بیروت

مراسد (. ق0202) منؤالدین عبدالم ابن عبدالحق بغدادی، صفی
محقق و . جلد دوم. اإلطالع علی أسماء األمکنه و البقاع

 .دارالجیل: بیروت. علی محمد بجاوی مصحح

. البدایه و النهایه(. ق0211) اسماعیل بن عمر کثیر، ابوالفداء ابن

 .دارالفکر: بیروت. جلد اول

. چاپ اول. تقویم البلدان(. م2111) ابوالفداء، اسماعیل بن علی

 .مکتبه الثقافه الدینیه: قاهره

محقق . جلد اول. تاریخ أصبهان(. ق0201) ابونعیم، احمد بن عبداهلل

 .دارالکتب العلمیه: بیروت. حسن سید کسروی: و مصحح

. مسالک الممالک(. م0321) اصطخری، ابراهیم بن محمد

 .دارصادر: بیروت. ابوزید احمد بن سهل: مصحح/ محقق

. مراه البلدان(. 0911) اعتمادالسلطنه، محمد بن حسن علی

عبدالحسین نوایی و هاشم  محقق و مصحح. جلد اول

 .دانشگاه تهران: تهران. محدث

جغرافیای تاریخی (. 0912) ی والدیمیروویچبارتولد، واسیل

: تهران. چاپ سوم. حمزة سردادور: ترجمه. ایران

 . انتشارات توس

اوضح المسالک الی (. ق0221) بروسوی، محمد بن علی
مهدی عبد : محقق و مصحح . معرفه البلدان و الممالک

 .دار الغرب االسالمی: بیروت. الرواضیه

. چاپ اول. فتوح البلدان(. م0333) بالذری، احمد بن یحیی

 .دارو مکتبه الهالل: بیروت

. شامگاه اشکانیان بامداد ساسانیان(. 0911. )بیانی، شیرین

 .دانشگاه تهران: تهران

. حدود العالم من المشرق الى المغرب(. ق0229) نامبی

 .الدار الثقافیه للنشر: القاهره

زهرا  ترجمه. شناسی ایالمباستان(. 0933) پاتس، دنیل تی

انتشارات سازمان مطالعه و : تهران. چاپ دوم. باستی

 (. سمت)تدوین کتب علوم انسانی 

شهرهای ایران در روزگار پارتیان و (. 0931) پیگولوسکایا، ن
: تهران. چاپ چهارم .هلل رضاعنایت ا: ترجمه .ساسانیان

 .علمی و فرهنگی

به کوشش . تاریخ ادبیات پیش از اسالم(. 0933) تفضلی، احمد

 .انتشارات سخن: تهران. چاپ ششم. دکتر ژاله آموزگار

. تمدن ایرانی(. 0921) فرانسویگروهی از خاورشناسان 

 . بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران. ترجمه عیسی بهنام

. جغرافیای حافظ ابرو(. 0911) حافظ ابرو، عبداهلل بن لطف اهلل

 .میراث مکتوب: تهران. صادق سجادی: صححم/ محقق

الروض المعطار فی (. م0332) حمیری، محمد بن عبد المنعم

. احسان عباس: محقق و مصحح. چاپ دوم. خبر االقطار

 .مکتبه لبنان ناشرون: بیروت

: ترجمه. امپراتوری ساسانی(. 0932) دریایی االف، تورج

 . روزنشر فرزان : تهران. چاپ اول. خشایار بهاری

. های امپراتوری ساسانیان ناگفته(. 0932) دریایی ب، تورج

چاپ . آهنگ حقانی و محمود فاضلی بیرجندی ترجمه

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه: تهران. دوم

: ترجمه. تاریخ ایران باستان(. 0932) دیاکونف، میخائیل میخائیلوویچ

 .هنگیعلمی و فر: تهران. چاپ پنجم. روحی ارباب

 .علم و زندگی: تهران. مردمان ایران(. 0911) سعیدیان، عبدالحسین

. چاپ اول. تاریخ ساسانیان(. 0933) شاپورشهبازی، علیرضا

 .مرکز نشر دانشگاهی: تهران
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هوشنگ : ترجمه. مبانی تاریخ پارتیان(. 0931) شیپمان، کالوس

 . نشر و پژوهش فرزان روز: تهران. چاپ سوم. صادقی

: ترجمه. مبانی تاریخ ساسانیان(. 0931) ان، کالوسشیپم

 . نشر فرزان روز: تهران. چاپ سوم. کیکاوس جهانداری

تاریخ االمم و (. م0311) طبری، ابوجعفر محمد بن جریر
جلد دوم و . محمد ابوالفضل ابراهیم: تحقیق. الملوک

 . دارالتراث: بیروت. چهارم

کاپادوکیه »(. 0932) مهرابی و جلیلیان، طهمورث، شهرام

. «نگهدارندة فرهنگ و سنّت هخامنشیان در آسیای کوچک

. سال هفتم. انجمن ایرانی تاریخ: مطالعات تاریخ فرهنگی

 . 099-013صص . شماره بیست و ششم
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