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  گفتارپیش
-، باستانشناسیمردم ،شناسیشناسی، انساننظران جامعهبزرگان و صاحب

تاریخی و تکاملی ند که شهرها در سیري شناسی و شهرسازي، بر این اعتقاد
در فرآیندي که عوامل گوناگون و متعددي بر ساختار شهر و  ،اندشکل گرفته

دلیل پرداختن انسان اند. عواملی که در عصر نوسنگی بهشهرنشینی اثر گذاشته
به کشاورزي آشکار شد، و نوع زندگانی بشر را که برمبناي شکار و گردآوري 

و از این دریچه بود که بشر ابتدا به سمت خوراك بود را تحت الشعاع قرار داد 
اي که انسان جانشینی کشیده شد. دگرگونیجانشینی و پس از آن یکیکنیمه

را در محلی ثابت سکونت داد. تحولی که آغاز آن از  روغارنشین و کوچ
خیزي مانند دشت سوزیان، منطقه انشان، هاي پر آب و علف و حاصلسرزمین

ین، به گواه تاریخ و کشفیات اند و چین بوده است. بنابرالنهرین، مصر، هبین
گیري نیاز شکلبناي شهرها که پیشتوان بیان داشت که سنگشناختی میباستان
خیزي بوده است که هاي حاصلبار از سرزمینشود، اولها قلمداد میتمدن

ا را هتوان آناند؛ شهرهایی که میآمدهمستعد کشاورزي و زراعت به حساب می
تري هاي بیشتدریج رشد کرده و زمینشهرهاي کشاورزي نامید. این شهرها به

کار تري، سبب تقسیمرا زیر کشت برده و ضمن استفاده از نیروي انسانی بیش
کشاورزي نیز به گیري نظام قشربندي اجتماعی گردید و این رونق و شکل
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یدایش دولت شد و بدین ب پراه داشت و موجهممرور زمان تولید مازاد را به

  شهرها گذاشته شد.بناي دولتشکل سنگ
از جمله ، دشت سوزیان (منظور شمال خوزستان است)بنابر موارد فوق، 

جانشین و محل ظهور شهرها دم تاریخ، مأمن بشر یکمناطقی است که از سپیده
خیز با آب فراوان، خاك مناسب هاي بسیار بوده است؛ سرزمینی حاصلو تمدن

  شاورزي و آفتاب متعادل.ک
حساب عنوان بخشی از دشت سوزیان باستان بهکه خود به نیز دزفول کنونی

حساب جانشین بهتاکنون مکانی مناسب براي زیست بشر یکاز دیرباز  ،آیدمی
-همین دلیل، نویسندگان کتاب حاضر، سعی در شناسایی سکونتبه آمده است.

بشر از دوران نوسنگی تا به  در منطقه دزفول امروزین، اند کههایی داشتهگاه
  حال در آن سکنا گزیده است.

ین، خوانندگان عزیز، کتابی که پیش رو دارید، شرح چگونگی پیدایش ابنابر
-(شامل بین خیزهالل حاصلدر منطقه جانشینی (و شهرنشینی) یکتحوالت  و

به معناي خاص  کنونیل دزفوبه طور عام و در  و...) دشت سوزیانالنهرین، 
بر همین اساس، کتاب حاضر به دو بخش تقسیم شده است. در بخش  است.

جانشینی و شهرنشینی گیري یکعنوان مبانی نظري به ترتیب به شکلتتح اول
گیري شهرها در ادوار تاریخی (فصل دوم)، (فصل اول)، روند تکاملی شکل

گیري شهرنشینی علل شکل شهرنشینی و مراحل انتقال جمعیت (فصل سوم) و
 عنوانپرداخته شده است. در بخش دوم کتاب نیز با  (فصل چهارم) در ایران

تمدن ایالم  به مباحثجانشینی در دشت سوزیان به ترتیب گیري یکشکل
گاه چغابنوت (فصل ششم)، شهر چغامیش (فصل هفتم)، (فصل پنجم)، زیست

پرداخته شده شاپور (فصل هشتم) و بافت قدیم دزفول (فصل نهم) شهر گندي
 .است


