
 

مرحله آخرین  محیط  شهر  اولیه گسترش  می   زیست  شمرده  نظام انسان  تبلور  شهرها  فرهنگی،  شود.  های 

گیری شهرهای موجود در ایران سیر متنوعی را از نظر شکل  هستند.  اقتصادی، اجتماعی و کالبدی دوران خود

رسد. امروزه آثار از برخی از این  اند. بررسی پیشینه شهرسازی در ایران به عهد باستان میپشت سرگذاشته

شهر گور    رسد یکی از این شهرهاست. شهرها برجای مانده است. شهر گور که ایجاد آن به دوره ساسانی می

یکی    گیری و ساماندهیشکل در    ایرانیتماع  اج  ئیها و عملکرد گردهمانمادی از تبلور و بروز نتایج روح انسان

شهر گور، نخستین شهری است که ساسانیان بنیان    .ساسانی استعصر  از فضاهای مهم شهری در ایران اوایل  

ای که اینجا مطرح است امکان بازشناسی هنر و تمدن عصر ساسانی به واسطه بررسی این  . مسئلهاندنهاده 

ای و تحلیلی و روش گردآوری اطالعات در این مقاله، کتابخانهـ    یفی روش تحقیق، توص  شهر تاریخی است.

سیمای شهر گور؛ گویای شخصیت، سرنوشت  های پژوهش حاکی از این است که  . یافتهتحلیل اسنادی است

فرهنگ و تمدن ایرانِ عصر ساسانی    و گذر تحوالت تاریخی بر مردم این سرزمین است و شناخت آن در شاکله 

های سیاسی،  . شناخت شهر گور، صرفاً شناخت یك جغرافیا نیست؛ بلکه بازشناخت ارزشاستتأمل  قابل  

تاریخ است که از ذهنیت به عینیت درآمده و در قالب زیستگاه    فرهنگی، اجتماعی، هنر و معماری برشی از

 . ها، اماکن عمومی، آتشکده و رصدخانه مجسم شده استها، خیابان بندی مردمی، شبکه 
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 مقدمه 

ساسانیان در یك مقطع طوالنی از تاریخ ایران در دوره باستان بر ایران حکومت داشتند و در این  مدت استان فارس  

ای برخوردار بود و این اهمیت در دوره  ها گردید. در این مدت شهر گور نیز از اهمیت ویژهتبدیل به پایتخت اصلی آن

وقایع سیاسی شت سرگذاشته است.  پاسالمی نیز استمرار یافت. این شهر در طول دوره حیات خود رویدادهای بسیاری را  

افتد و عوامل جغرافیایی ممکن است که بر روند وقایع تأثیر بگذارد، اما همیشه  همیشه در محیط جغرافیایی اتفاق می

عدی تاریخ برای تشریح کامل رفتار و  بُ  که تفسیرهای تك. نظر به این داردوقایع سیاسی    نقش مهمی درکه  انسان است  

تأثیر مکان بر سرنوشت   کننده نیستند، شناخت جغرافیای تاریخی که موضوع آن، مطالعهعملکرد انسان، رسا و راضی 

نی کهن و میراث  ترین شهرهای دوره ساسانی از تمدّمهمعنوان یکی از  شهر گور به.  یابدضرورت می  ،تاریخ و تمدن است

ا با لذ  ؛بویه ادامه داشته استو تا دوره آل آغاز شده  دوره ساسانیان    ازاین شهر  رونق  فرهنگی درخشان برخوردار بود.  

هدف   مطلب  این  به  حاضر  توجه  است  پژوهش  کمك  که  این  توسط  با  شده  ارائه  اطالعات  از  و گرفتن  مورخان 

عنوان های اخیر از طرف دیگر، جایگاه و نقش شهر گور را به شناختی سال های باستان طرف و داده   نویسان از یك جغرافی 

بررسی    زمین، که فراتر از مرزهای جغرافیایی آن زمان گسترش یافت، مورد  یکی از بسترهای اصلی میراث کهن ایران

 قرار دهد. 

اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است. با این حال    درخصوص پیشینه تحقیق حاضر باید گفت تاکنون

ای از  توان اطالعات ارزندهادوار اخیر می  تحقیقاتاز میان  تحقیقات متعددی درخصوص شهر گور به نوشته شده است.  

توان به  می  اند ارائه نمودهای از مشاهدات خود  های ارزنده شهر اردشیر خوره استخراج کرد. ازجمله کسانی که گزارش 

باستان اردشیرخوره» و همچنین    (1366)  شناختی دیتریش هوفاقدامات  نوشتهبررسی سیستماتیك شهر  منتظر    « 

است. مقاله دیگری با عنوان صورت کوتاه و مختصر بررسی شده  به  در این دو اثر، شهر گور  اشاره کرد.  (1393)  ظهوری 

( به رشته  1396ر؛ بنایی نه گند با کارکرد تشریفاتی« توسط جودکی و همکاران) »بررسی و تحلیل تخت نشین شهر گو

ست  ا  اهمیت اساسی پژوهش حاضر اینتحریر در آمده است. در این اثر به بحث معماری این شهر پرداخته شده است.  

 ای تاریخ و جغرافیا را بهه بندی ها و صورت ها، پیدایش با بیان جغرافیای تاریخی شهر گور، پویاییکه در آن تالش شده 

د. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه مورد بررسی قرار دهبا یکدیگر    کنش متقابل  موازات یکدیگر و در

تحلیل اسنادی انجام گردید تا بتواند زوایای پنهان تمدنی شهر گور را در گستره تاریخ ایران ای و  های کتابخانهبر داده

 روشن سازد.
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 در متون تاریخی  .وجه تسمیه گور 1

سال است و این شهر در طول  گور در فرهنگ لغت به معنای کهندهد که  نشان می  « گور » واژه  مطالعه و بررسی نام

گونه آمده  نشده است؛ ازجمله اردشیرخوره، جور و فیروزآباد. در مختصرالبلدان ای  گوناگونی خوانده  های تاریخ به نام 

بنیکه    است فارس  در  را  گور  شهر  نهاداردشیر،  که   معتقدخ  التواریمجمل نویسنده  (.  11:  1347فقیه،  )ابناد  است 

است که اردشیر بر آن گذاشته است و پیش از آن نامش گور بوده است. »اردشیر    اردشیرخوره همان فیروزآباد و نامی

است از پارس و پیش از آن گور خوانندی و گور و    همت به عمارت عالم کرد. یکی اردشیرخوره خواند و آن پیروزآباد

وقت پارسیان را ناوس بود. گار دو نام است از گو )از پشته و گودال( و کنده نه چنان گور که مردمان را کنند که در آن 

ائید  نبیا نیز این مطلب را تاالاالرض و    ک(.  تاریخ سنی ملو61:  1379التواریخ و القصص،)مجمل « گور خود ندانستندی 

نویسد: »و اما اردشیرخوره فهی مدینه فیروزآباد من ارض فارس و کانت تسمی کور و کوراسمان للوَحدَه و  کند و میمی

الحضره ال للقبرهو اللحد و الفرس لم تعرف القبور و انما کانت تغیب الموتی فی الدهمات و النواویس ثم علی بن بویه 

اصفهانی،   فیروزآباد«)حمزه  الی  اردشیرخوره  یشت در  (.  347:  1346اسمها  نیز  گور    باها  شهر  معرفی نام 

از آثار او آن است که :  دگویداند و میبلخی اردشیرخوره را معادل فیروزآباد نمی(. ابن  311  :1377)پورداوود ،استشده

 (.  1363:171بلخی، ابن )روزآباد از آن جمله استکوره ساخته است، آن را اردشیرخوره گویند و فی كبه پارس ی 

باره  داند که اردشیر به شهر فیروزآباد داده است و حتی دراینمی  مؤلف کتاب شمس و طغری از قول سعدی گور را نامی 

وسیله اسکندر در آب غرق شده بود، دستور داد  ر بهاز آن که شهکند: »اردشیر پس  گذاری آن را هم بیان میدلیل نام 

کم جاری شد و دشت خشك گردید. چون گور در لغت فرس  خالی کردند، آب کم  کمجرای قدیم آب را از سنگ و خا

 که اعراب این ناحیه را فتح نمودند،آن  از  به معنی دشت است و آن دشت از زیر آب پیدا شد، آنجا را گور نامیدند و پس 

اردشیر بابکان  ر را دارد: » ی ناصری نیز همین تعبی فارسنامه  (.109:  1374)خسروی،  آن را معرب کرده جور گفتند« نام  

بفرمود تا راه آب را گشوده دریا را صحرا نمودند، پس نام آن را گور گذاشت، برای آنکه دریا را صحرا نمود و گور به  

اند، نویسد: »بعضی نوشته(. آثار عجم نیز چنین می 1418:  1367معنی دشت باشد و اعراب گور را جور گفتند«) فسایی،  

وان، در ایام سلطنت خود شهر گور را مرمت نمود و بر آن عمارتی افزود. لذا گور را از آن  فیروز، شاه ساسانی، جد انوشیر 

فارسنامه درباره تغییر نام شهر از جور به    (.113:  1362شهر برداشته و به رسم خود فیروزآبادش خواند« )شیرازی،  

یروزآباد گذاشت و گور نام این شهر باقی  پس از مدتی شاه فیروز ساسانی، نام این بلوک را فمعتقد است که  روزآباد  فی

رفت. ظرفای شیراز گفتند: هر  بار از شیراز به شهر گور می بماند. مشهور است که امیر عضدالدوله دیلمی در سال چندین

گردد و پادشاه ما سالی چندین بار به گور رفته، زنده بازگردد و این سخن برای این  نمی  بار به گور رفته و بر ك  ی  آدمی

اخذه  ؤبه م  را گور بگوید  کاین، این شهر و بلو   از   است که گور به معنی قبر هم باشد و عضدالدوله فرمود هر کس بعد 

 (.1419:  1367)فسایی، ندخواهد رسید باید شهر و بلوک را فیروزآباد گویند و تاکنون فیروزآباد گوی
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نه، دو لغت مصطلح فارسی، که فرر و فره باشد، اولی  مطابق لغت اوستایی خورکه    سدنویها میابراهیم پورداوود در یشت 

که از برای فر، چنان  جای کلمهی اوستایی. در کتب پهلوی، بهاست به لهجه فرس هخامنشی و دومی به لهجه   كنزدی

اند، گدمن از لغات آرامی است  ( گفته Gadmanسامی استعمال شده »گدمن« )  بسیاری از کلمات، هزاروش یك کلمه 

( آمده: »اما چون گدمن کیان )فر کیانی(  6ـ 9فقرات    7اردشیر بابکان )فصل    كمعنای مجد و جالل و شکوه در کارنامبه  

با ارتخشیر )اردشیر( بود ارتخشیر پیروزییافت، او اردوان را کشت. او شهری ساخت مشهور به ارتخشیر گدمن )اردشیر  

 روان ساخت و آتشکده برپا نمود  از آن آب را با چهار جوی   خره( و در آن جا دریاچه »ور« در اوستا »وئیری« کند

نویسد: »در هجوم تازیان شهر گور  نظری متفاوت از دیگران دارد و می   ،یاقوت حموی   (.314ـ 313:  1377)پورداوود،

پس از    ها دلیرانه پایداری نمودند. اماها در محاصره بود و مردم آن شهر برای نگاهداری مرز و زادگاه خویش مدت سال 

شان شکسته شد و شهر به دست تازیان افتاد و نام آن را  و خواربار پایداری کواسطه نداشتن خوراها ایستادگی بهسال 

بویه که در تشیید اصول ملی ایرانی خدمات بزرگی انجام داده،  معرب ساخته جور گفتند و عضدالدوله از پادشاهان آل 

)حموی،  روزآباد مبدل ساخت« این شهر به جور ملغی کرده باشد، نام آن را به فی گذاری  برای اینکه عمل تازیان را در نام 

نوشته  (.63:  137۵ از  مجموع  میدر  مستفاد  چنین  باال  متضاد  گاهاً  و  متفاوت  ایالت  های  مرکز  گور  شهر  که  شود 

م داشته و در دوره  اردشیرخوره و اردشیرخوره، معادل شهرستان کنونی بوده است. این شهر در دوره اردشیر، گور نا

ی شود. در دوره شود. پس از فتح گور توسط اعراب، نام آن معرب و به جور مبدل می دوباره احیاء می  پیروز شاه ساسانی

ایعضدالدوله دیلمی، که عالقه خاصی به گذشته باستانی  و درصدد احیاء آئین نیاکان بود، نام شهر به   ران داشتی 

 .شودگذاری مینام  روزآباد،فی

تأملی دارند، که بررسی و  ها، سرگذشت قابلها نیز همانند انسان شهردهد که  بررسی سیر تحول شهر گور نشان می

همچون وضع اقتصادی، مذهبی و نظامی بوده و زوال و    ه از آنان معرف اوضاع گوناگون آن زمان  كپژوهش درباره هر ی

توسعه   همانند  نیز  آن  به مطانابودی  نیاز  آن،  داردو گسترش  محیطی در  شرایط زیست .  (282:   137۵)کیانی،  لعه 

پیش منطقه  دوران  از  فیروزآباد  بهی  تاکنون  به گونهازتاریخ  که  بوده  فرهنگ شکلای  این دشت  گیری  در  مهمی  های 

به  یده استانجام داده که  بوده است.  تأثیرگذار  بر دیگر مراکز فرهنگی  باستاننوبه خود  بررسیهای   شناختی که در 

:  1384)نوروزی، کندی سکونت در این دشت حکایت میی طوالنآمده، از پیشینه دستهای سطحی این دشت بهسفال

های پراکنده  دشت فیروزآباد، منابع ما سفال(. تا پیش از پیدایش بخشی از تاریخ مستند ایران توسط اردشیر در   298

 ها درآمیخته است. و روایات تاریخی است که گاه نیز با افسانه 

. های پیشدادی و کیانی سخن به میان آمده استی تاریخی این شهر از دوره ی اسالمی درباره پیشینه در منابع دوره 

کنند و  عنوان نخستین بانی شهر یاد می سب بن لهراسپ بهالسیاحه، از گشتامنابع تاریخی همچون آثار عجم و بستان 

آن که اسکندر رومی بدان آب بسته و آن را خراب نموده، بعدها اردشیر بابکان شهر را آباد ساخته    از نویسند: »پسمی

واندنبرگ    (. لوئی404تا:  ؛  شیروانی، بی11:  1362شیرازی،ان نیز بر آن عمارت افزوده است«)و فیروزشاه جد انوشیرو

(. این روایت 49:  1379نویسد: »این شهر به دستور اردشیر پیش از رسیدن به پادشاهی ساخته شده بود«)واندنبرگ،  می
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ی اسکندر مسکونی بوده آمده، مؤید این مطلب است که گور پیش از اردشیر نیز تا حملهدستهای بهدر کنار سفال 

ای گور مانند )جای گودی که آب  شده و به منطقه تی این شهر به باتالق تبدیل پار  اسکندر تا اواخر دوره   است. از حمله 

 شده است.آن را گرفته باشد( تبدیل 

بلخی نیز در مورد شهر گور شرح مفصلی به یادگار گذاشته است »فیروزآباد در روزگار کیانیان شهری بزرگ بود و  ابن

ای بود ی کرد تا آن را مسخر گرداند و ممکن نشد؛ رودخانهطرف فارس آمد، سعحصاری عظیم داشت، چون اسکندر به 

طرف شهر تغییر دادند و آب به شهر انداخت.  در حوالی شهر، ذوالقرنین حکم فرمود تا آب رودخانه را از سرچشمه به 

شهری بر    نماید و  كها آن منطقه دریایی بود تا اردشیر بابکان به آنجا آمد و تصمیم گرفت آن منطقه را از آب خشسال 

: 1368؛ استخری،  332:  1374بلخی،آن جا بسازد. اردشیر، شهر فیروزآباد را در دشت هموار با طرحی مدوّر بنا کرد«)ابن

گری و غلبه آدمی بر طبیعت و موجودات پیرامون خویش است که گذشته از تأمین  (. این امر بیانگر روحیه سلطه 108

عنوان موجود قدرتمند به اثبات  خواهد برتری خود را بهودآگاه خود می نیازهای اساسی نظیر گرسنگی در ضمیر ناخ

 برساند.

گوید: »اردشیر جور را در فارس بنا کرد. آن موضع قبالً تأسیس شهر چنین می  مختصرالبلدان با کمی اختالف درباره  

. اعراب آن را جور نامیدند. دشت بود. وی از آنجا گذشت و امر به ساختن شهری کرد و نام آن را اردشیرخوره گذاشت

المعارف  ةدر دائر  (.11:  1347فقیه،ای بنا کرد«)ابنی دارابگرد ساخته شد. عالوه بر این در آنجا آتشکده شهر مطابق نمونه

المعارف )مصاحب(،  ة  )دائربنا نهاد  اش بر اردوان پنجم اشکانیجور را اردشیر بابکان در محل پیروزی   که  آمده است  فارسی

برجسته عظیمی که در تنگاب فیروزآباد بر دامن کوه نقش گوید: »حاصل این جنگ در نقش (. هوف می872:  1392

اردشیر اردوان پنجم را در این ناحیه    (. اگرچه سخن هوف درست است و76:  1366شده است« )هوف،  بسته، نشان داده

اشکانی   تر، در اواخر دوره پیروزی خود به یادگار گذاشته است، اما این شهر خیلی پیش   ای از صحنهشکست داده و نگاره 

توسط اردشیر بنا شده بود و منابع تاریخی ساخت این شهر را دلیل اصلی تیره شدن روابط شاه اشکانی با اردشیر، که  

حاکم محلی    ك اش توسط یگزاری   دانند. لذا عظمت و شکوه این شهر و از طرفی بنیاد کم محلی بیش نبود، میحا  كی

طلبی اردشیر تلقی شد. البته نکته مهمی که باید به آن توجه جاه   از طرف اردوان پنجم، خالف عرف معمول و نشانه

کانیان آن را پایه گذاشتند و این سنت توسط اردشیر  ای سنتی بود که اشست که الگوی ساخت شهرهای دایره ا  نمود این

وره حکومت عضدالدوله  د  تا دوران اسالمی در شهر گور  گیری و گسترش قلمروی او ادامه یافت.بابکان در دوره قدرت 

های  آمده از حفاری  دستکند، اهمیت فراوانی داشته است. شواهد به یلمی بر فارس، که نام آن به فیروزآباد تغییر مید

 کند. شناسان نیز از رونق علمی و شهری فیروزآباد در آن دوران حکایت می باستان
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های محلی بود. این یکی از شرایط این دوره، قلمروهای خارج از نفوذ اقتدار سیاسی و نظامی پارتیان در قالب دولت  

های محلی این دوره قدرت و  ای استقالل سیاسی بودند. از میان حکومتنظر داخلی مستقل و دارای گونه  قلمروها از

بخش  دیگر  از  بیش  پارس  بود.اقتدار  ا   ها  تالش  پایه دوره  استحکام  برای  ساسانیردشیر  های  چالش با    های حکومت 

ك شهر گور به  موقعیت استراتژی  .دیگر همزمان بودهای محلی را  و برخی از حکومت  اشکانیان با اقوام مهاجم شرقی 

ار شدن  تصرف کرمان، یزد، اصفهان، خوزستان و عمان بود. سرانجام با آشک   به دلیلنخستین پایگاه اردشیر بابکان    عنوان

ساسانی را در    ضعف و انحطاط اشکانیان و ظهور اردشیر بابکان، اردوان پنجم اشکانی در جنگ با او کشته شد و سلسله

؛ مسعودی، 106:  1317سن،  ؛ کریستین 190ـ 199تا:  االثیر، بی؛ ابن ۵80ـ ۵86:  1362)طبری،  .  پارسرسماً بنیاد نهاد

نظر دارند.    شهر گور توسط اردشیر اتفاق  ه شدن ساخت  جغرافیایی بدون استثنا برمنابع تاریخی و  .  (238  / 1،  1409

:  1373نویسد: »اردشیر شهر بزرگ مدوری با حصارهای محکم بنا نهاد«)هرمان،  جورجینا هرمان نیز در این زمینه می 

یان بیش از هر چیز متأثر  عنوان خاستگاه سیاسی و نه دینی ساسانسان انتخاب شهر گور توسط اردشیر  به بدین   (.84

حاکم محلی به دنبال تثبیت قدرت ملی است که موقعیت   كمبارزه سیاسی با اردوان پنجم و در جایگاه ی  كاز شروع ی

دژ و هم تنها معبر ورودی به دشت فیروزآباد  جغرافیایی شهر گور و حصار پیرامون آن و نیز احداث قلعه دختر که هم کاخ 

تق را  دیدگاه  این  میبود،  به   کند.ویت  پایتخت  تصمیمجابجایی  مرکز  برای  عنوان  اگرچه  ایران،  در  حکومت  گیری 

پذیری و  بار در دوره هخامنشی روی داد، اما پس از هخامنشیان نیز در تاریخ سیاسی ایران تداوم یافت. تحرکنخستین 

گاه ایران دارای  آن است، سبب شد تا هیچ   از  های ژئوپلیتیك در دوره هخامنشی و پس پویایی ایرانیان که یکی از شالوده

  (. 16ـ 17:  1388،  بای های متعدد هخامنشیان و سپس ساسانیان گواه این استراتژی است )پایتخت ثابتی نباشد. پایتخت 

 (. 49: 1379واندنبرگ،  د«)ای شکل در زمان اشکانیان بسیار معمول بو»ساختن شهرها در حصار دایره

اقتباس کرد. شهر اخیر شاید به    ،که خود سابقاً مأموریتی رسمی در آن جا داشت  ز دارابگرداردشیر طرح این شهر را ا

:  1380های فئودال، طوایف و قبایل ساخته شده بود)گیرشمن،  منظور احتمال منازعاتی بین خاندان   شکل اردوگاهی به

های مصفا و  اردشیرخوره نامید و باغ کرد که آن جا را  گویا مؤسس سلسله ساسانی گاهی در شهر گور مقام می  (.32۵

در خصوص اردشیر چه در منابع تاریخی    (.۵8:   1317افزا در اطراف آن احداث کرد)کریستین سن،  های روحگلستان

او منتسب شده، روشن می  به  اردشیر  با کلمه  نام شهرهایی که  از  امر  و چه  در  شود که نخستین شهریار ساسانی، 

جدی  شهر اهتمام  رام سازی  اردشیر،  ریو  »اردشیرخوره،  ازجمله  است.  داده  خرج  پارس  به  در  سه  هر  که  اردشیر 

یابد که بیشاپور  مرور سنت شهرسازی اشکانی در آثار دوران سایر شهریاران ساسانی تغییر و تحول میبه.  (همان«).بودند

   و دیگر شهرهای ساسانی گواه این ادعاست.

بات سیاست خارجی و اغتشاشات  ث فرما بود و عدم  طرح این شهر عدم امنیت دائمی را که در ایران عهد پارتیان حکم

آشکار می  را  دایره .  (324:  1380گیرشمن،  سازد)داخلی  از  است  عبارت  اصول  طرح عمومی آن  از  آن  مبادی  ای که 

به    که در قشون آشوری متداول بوده  ـ   نظامی قدیم را  های شده و نیز طرح اردوگاه شهرسازی قدیم آسیای غربی اقتباس 
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تخت از اردوان پنجم را در سر داشت. وی   و  انتزاع تاج   آورد. اردشیر گور را هنگامی بنا کرد که هدف جسورانهخاطر می 

  کرد در صورت شکست باید از خود در شهری مستحکم دفاع کند.بینی می پیش 

گفتند. در  ان ایالت پارس را پنج قسمت نموده و هر قسمتی را »کوره« یا »خوره« می در زمان ساسانیان، پادشاهان ایر

تعالی فایض بر بندگان  اند کوره و خوره در اصل معنی نوری است که از جانب خدای تسمیه کوره، »فارسیان گفتهوجه  

: 1367؛فسایی،    9:  1373زوینی ،  ق   ؛  19:  1349اسماعیل،  ) ریاست و بزرگی شوند  ِ آن تا در بر   وسیلهشود که به می

خوره« به معنی »   گوید در زبان فارسی قدیم، کلمهکه میلسترنج، همین معنی را پذیرفته چنان  .(1:  1378؛رازی،  899

ساسانی و پسرش    خوره به یادبود و افتخار اردشیر مؤسس سلسله »روشنی« است و بنابراین ایالت اردشیرخوره و شاپور 

نام  بود )شوارتس،  شاپور  نام ابن   (. 267:  1382گذاری شده  این  گذاری کورهبلخی  پادشاهانی که  نام  از  را  پارس  های 

نویسد: »در زمان ساسانیان مملکت فارس را به پنج شهرستان )کوره( داند و میذ میاند، مأخو ها را بنیاد نهادهکوره 

صورت  این پنج کوره بدین. اسامی کامل  تقسیم کرده بودند که نخستین آن کوره اردشیر و کرسی آن شهر جور بود

ی استخر و مرکز  . دوم کوره ی اردشیر و مرکز آن شهر جور بود که اکنون آن را فیروزآباد گویند: نخست کوره بوده است

ی شاپور و مرکز آن شهر شاپور  ی دارابگرد که کرسی آن شهر داراب بود. چهارم کوره آن شهر استخر بود. سوم کوره

ی قباد است و مرکز آن شهر ارگان )ارجان(  های آن در سه فرسخی شمال کازرون است. پنجم کوره بود که اکنون ویرانه 

؛ ابن فقیه، 837:  1339؛  شیروانی،  113:  1362اله مستوفی،  ؛ حمد 122:  1363؛ ابن بلخی،  302:  13۵7،  انصاری بود )

؛ زرکوب شیرازی، 19:  2ج،  1367ی ناصری،  ؛ فارسنامه 286:  1374؛ ابن بلخی،  242نا(:  ؛ قدامه بن جعفر، )بی17:  1349

بارتولد،  267:  1362؛ لسترنج،  280:  1362؛ فرصت شیرازی،  23:  13۵0 ؛ سامی، محالتی و بهروزی، 173:  1372؛ 

1333 :22 .) 

دوره  در  گور  سده شهر  حتی  و  ساسانی  بود. ی  اردشیرخوره  شهرستان(  )معادل  کوره  مرکز  اسالمی،  نخستین  های 

بندی  مسلمانان پس از تصرف فارس، تقسیمات سیاسی پیشین به پنج کوره را از ساسانیان به ارث بردند و این تقسیم

ه نویسد: »اردشیرخوره دومین والیت بزرگ فارس بمغول باقی و برقرار بود. استخری در این زمینه میتا زمان هجوم  

گرفته و »در    قرار    کیلومتری جنوب شیراز  120(. این شهر در  97:  1368«)استخری،  جور بودرفت و مرکز آن شمار می 

 (. 96همان: اواخر دوره پارتی  به دستور اردشیر بنا شده است« )

به شمار می مد فارس  تمام  استخری میتی جور مرکز  این رفت.  تا  بود  فارس  مقر قدرت حکومت  که گوید: »استخر 

(. اردشیر بانی تمام تأسیسات شهر اردشیرخوره یا گور است )شوارتس،  97:هماناردشیر آن را به جور منتقل کرد«)

ای از های نخستین اسالم، محدوده نیان تا سدهی جغرافیایی والیت اردشیرخوره از روزگار ساسا(. گستره 87،  1382

خار از  جنوبی  جزایر  و  پارس  دریای  تا  کازرون    کشیراز  و  بیشاپور  به  باختر  از  و  دارابگرد  به  خاور  از  و  قشم  تا 

از مهم224:  1342رسید)سامی،می دیگر  یکی  به (.  اردشیرخوره،  والیت  بعدی حکومت ترین شهرهای  ادوار  در  ویژه 

 آبادی طاهری کنونی قرار دارد.   كهای آن نزدیسیراف بود که ویرانه  ر بندری مسلمانان، شه
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و تجاری خلیج اقتصادی  را سرلوحۀ فتوحات    اهمیت  بندری  اردشیر ساسانی، تصرف شهرهای  فارس سبب شد که 

های زیادی از این منطقه به قلمرو خویش، شهرهای جدیدی تأسیس کند و یا  خویش قرار دهد و پس از انضمام بخش 

این شهرها در کرانۀ    چگونگی احداث یکی از  کارنامۀ اردشیر بابکاناقدام ورزد. در  به آبادانی و بازسازی شهرهای قدیمی  

داری انگارد، و بدان جا روستایی را  چشم بدید، اندر یزدان سپاس ه  »چونش دریا ب  فارس بدین شرح آمده است:  خلیج

به گزارش طبری، اردشیر   (.182ـ 183:  1342« )هدایت،  .اردشیر نام نهاد و ده آتش بهرام بر دریا فرمود نشاستنبُخت 

اردشیر )بوشهر امروزی(،  (. در میان شهرهایی که اردشیر بنا کرد، عالوه بر بُخت۵8۵:  137۵هشت شهر بنا کرد )طبری،  

فارس و  اردشیر )احتماالً همان ریشِهر در بندر بوشهر(، کوجران اردشیر )در ساحل شمالی خلیج  باید از شهرهای ریو

فارس یاد  بحرین( در کرانه خلیج فارس و مقابل جزیره  در مقابل جزیره کیش( و بتن اردشیر )در ساحل جنوب خلیج 

های  (. احداث و بازسازی شهرها، تسلط ساسانیان را بر فعالیت Whitehouse and Williamson,1973: 32کرد ) 

اِی کرانهای بازرگانی برای واردات و صادرات کاال به شهرهای پس فارس تثبیت نمود و دروازه اقتصادی و نظامی خلیج 

های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی آن، چندان جای تحلیل  جنبه  تاریخ شهر گور بدون مطالعه   رد.قلمرو ساسانیان فراهم آو

های سیاسی و اجتماعی بشر در طول تاریخ با توجه به شرایط مکانی و زمانی  و تفسیر ندارد، چراکه حوادث و کنش 

رار گرفتن شهر گور در مسیر تاریخ گرفته و با مختصات این دو عامل شاکله خود را هماهنگ کرده است. قتوأمان شکل

 .های ژئوپلیتیکی آن استبه میزان زیادی مرهون ارزش 

دوره  در  که خود  دولتارسطو  آتن می ی  این شهر  تصور می زیست،  براییك  طور  موقعیت جغرافیایی  بهترین  که  کرد 

که ساکنان آن  نحوی باشد، به  شده  هایی محصور ای بوده و با بلندی شود که اراضی آن جلگهمنطقه، زمانی فراهم می 

توسعه تجارت دریایی    بندر طبیعی خوب را الزمه   كچنین وجود یبتوانند در صورت لزوم از خود دفاع کنند. وی هم 

های بازرگانی جنوب ایران از گور به بندر سیراف  هایی که شهر گور به همراه خود داشت و یکی از راه دانست. ویژگیمی

ای در حفاظت از منافع شهر گور، مرکز  احتماالً سیراف در دورة ساسانی نقش ویژهشد.  )طاهری کنونی( منتهی می

ای . شهر سیراف در اواخر دورة ساسانی منطقه(Matheson,1976: 247) کرده استومت اردشیر اول، ایفا میحک

 ,Daryaee) کرده است.فارس را تأمین میآمدهای دریایی نظارت داشته و امنیت خلیج وگمرکی بوده که بر رفت 

 حیات اقتصادی ایران گردید.  . با این تفاسیر شهر گور تبدیل به یکی از شهررهای مهم در(3 :2003

 شهر گور  معماری.3

کردند و  ی ساسانی نقش بسیار مهمی در ایجاد وحدت سیاسی ایفا میتأسیس و ایجاد شهرها و مراکز سیاسی در دوره

اقتصادی و اجتماعی مبدل گشت. به مرکزی سیاسی،  نیز  به   شهر گور  از زمان ساسانیان شهری بزرگ و    این شهر 

و انسانی ایجاد    مصنوعی،  طبیعیاستخر وسعت داشته است. شکل شهر به بیان لینچ بر اساس سه عامل  ی شهر  اندازه 

ای به قطر دو  شد و محوطه خندق تشکیل می   ك »دیوارهای شهر از باروی گلی  دوگانه و ی  (.3:  1381شود)لینچ،  می

شده و در مرکز زوایایی  کیلومتر را در میان گرفته بود. شهر با استفاده از دو محور فرضی دقیقاً به چهار قسمت تقسیم
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دیری    (.9۵:  1373گرفته بود« )هرمان،    راست تشکیل داده بود. هر یك از این چهار بخش نیز مورد تقسیم مجدد قرار 

کرد محصور  های متعدد که ایمنی و حفاظت شهر را تأمین می د که شهر، با حصارهای مستحکم و بلند و دروازه نپایی

بقایای آن اکنون نیز پابرجاست.    هایی ساخته شد کهآمدها، پل  و  گردید. در این زمان به علت گسترش جمعیت و رفت

 ی حکومتیکار و تجارت مردم عادی از منطقه   منطقه   ،ترتیب  این  شهر گور دارای کاربری متفاوت از دیگر شهرها بود. به

 یا بناهای کشوری مانند اداره، آتشگاه و رصدخانه جدا بودند. 

نظیر شهر گور، چه پیش از اسالم و چه در دوران اسالمی، دانان به سبب اهمیت فراوان و موقعیت بیمورخان و جغرافی

باستانی شهر، ارائه    ها، طرحی هرچند نه درخور گذشته . باشد که این نبشتهاندتوصیف آن پرداخته به  نحوی  به   كهر ی

کند: گونه توصیف میاستخری ساختار شهر را این  گذر زمان را بازآفرینی و بازگو کنند.  دهند و نقشی از سیمای گور در 

گرد ساخته شده  »این شهر تقریباً به وسعت استخر، شاپور و دارابگرد است و دارای حصاری خاکی و یك خندق است. 

و چهار دروازه دارد: در شرق، باب مهر؛ در غرب، باب بهرام؛ در شمال، باب هرمز؛ در جنوب، باب اردشیر. در مرکز شهر  

نامند. این بنا توسط اردشیر از گچ و  ها ایوان و کیاخّره مییی است شبیه یك سکو که اعراب آن را طربال و ایرانیبنا

  توانسته از قله آن تمام شهر و اطراف را ببیند. اکنون ویرانقدر بلند و رفیع بوده که انسان می   سنگ ساخته شده و آن

کند:  االرض عالوه بر مطالب استخری، این مطلب را نیز اضافه میکتاب صوره  (.110:    1368شده است«)استخری،  

چنین توصیف  بلخی، شهر گور را این ی ابننامه(.  فارس 49:  1366حوقل،  »این ایوان، نظیر ایوان شهر بلخ است«)ابن

باشد و در میان  کند: »اردشیر، شهر فیروزآباد که اکنون هست بنا کرد و شکل آن مدور است، چنانکه دایره پرگار  می

و عرب آن را طربال گوید«)ابن   گرده« ای انباشته برآورده است، نام آن »ایران  شهر آنجا که مثل نقطه پرگار باشد، دکه 

کند: »آن شهر مدور بوده حصار عظیم و خندقی عمیق  گونه توصیف میآثار عجم شهر گور را این   (.334:  1363بلخی،  

و عمارات عالیه در اطراف آن منار ساخته بوده، آن منار مربع است تمام از گچ و  داشته و مناری در وسط شهر برپا  

نامیدند و معنی آن ایوان است و منار مذکور را  سنگ. این بنیان عمارت را سابق یعنی در زمان اردشیر »طربال« می 

می ایوان  )فرصت خواندهستون  شیرازی،  اند«  ضمن    (.111:  1362الدوله  در  گدار،  و  آندره  استخری  توصیفات  بیان 

ی آنچه  ترین و بهترین توصیفاتی است که از آتشگاه گور در اختیار داریم لکن با همهها قدیمینویسد: »اینبلخی میابن

ها  اعتماد نبوده است و بازیابی و پیاده کردن آن گفته شد، باید اقرار کنیم که مطالب یادشده چندان هم صحیح و قابل 

اند؛ بلخی دو بنای نزدیك به هم را با یکدیگر اشتباه کرده یست. جای شك نیست که استخری و ابن خالی از اشکال ن

هایی که یعنی برج رفیعی که در حال حاضر به منار شهرت دارد و از نظر هندسی در مرکز شهر قرارگرفته و خرابه

این همانامروزه تخت  بر  و سابق  ایوان گرنشین  به آن طربال،  اند« گفتهده، کیاخوره، گنبد کیرمان میگونه دیدیم 

 (.2۵: 1371)گدار،
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ای چهارضلعی، که هنوز  بندی مدور بنیاد گردید و در مرکز آن مُناره ای منظم و به طریق شبکهشهر گور طبق نقشه

 زمان، عظمت دیرین آن را از یاد نبرده، ساخته شد.گذر  های مکرر، باد، باران و لرزه  رغم زمینبه

 

 . تصویر مناره مرکزی شهر گور. )منبع: نگارنده( 1تصویر 

ساسانی شهر   الف( نقش چهار شاهزاده   اند از:  پیرامون برج مرکزی آن آثار متعددی وجود دارد که عبارت   در شهر گور و

کشف نقش چهار شاهزاده ساسانی به همراه    ساسانی است.  ها و تصاویر باستانی از دوره این شهر مملو از نقاشی  :گور

  کار های بهسال، رنگ   2000گذشت بیش از    های شهر گور است که باکف منقوش رنگی از این دوره، بخشی از شگفتی

  .دهندمی  های متنوع در معماری نشانساسانیان را به استفاده از رنگ  توجه  رفته در این کف همچنان سالم هستند و

های اشرافی در  دهد که با لباس نقش چهار شاهزاده ساسانی، دو زن و یك مرد جوان را به همراه یك نوجوان نشان می 

 اند. کنار یکدیگر ایستاده 

 

 )نگارنده(: نقش شاهزادگان ساسانی در شهر گور. منبع: 2تصویر

اوایل دوره   کار های بهرنگ  تأثیر هنر  نقاشی نشانگر  اُخرایی است و سبك  نقاشی بیشتر سبز و قرمز  این  ی  رفته در 

بار  شناسی در این شهر نخستین های باستانکاوش:  ی شهر گورخانه ب( رصد.  است  ساسانی از سبك هنری اشکانی
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باستان هوف،  دیتریش  شدتوسط  آغاز  آلمانی،  بود«  شناس  کرده  دیدن  گور  از  نیز  »استین  هوف،  از  پیش   .

 (.  48: 1379)واندنبرگ،

سازه  به  حفاری  در  هوف  دایره پروفسور  قدیمی ای  شد  مشخص  مطالعه،  از  پس  که  رسید  شکل  از  ای  نمونه  ترین 

بنا بر تحقیقات آنوپانینی در کنار نقوش رنگی    ، رصدخانه ایران  ترینکهنآمده در ایران است.  دستهای بهرصدخانه 

ن رصدخانه شاهکاری از دانش ایران در آن عصر محسوب  شاهزادگان ساسانی در شهر گور فیروزآباد قرار داشته است. ای 

متر دارد که    6۵/۵خشت و گل و کامالً سالم است. قطری نزدیك  در شهر گور، از  شناسی پیداشده  شود. برج ستاره می

های رصدی و سکوهایی نموداری، هست. احتمال  گیری شده در اندازههای به کار گرفتهنشانه از عالمت   12روی آن،  

که های آنرفته و بلندی دیواره های سینوسی به کار می ای شکل شهر گور برای نصب دستگاه رود که سازه دایره می

نزدیك   بناشده،  سقف  است.سانتی  6۵بدون  بوده  سده   متر  در  برای   ی فارس  بزرگی  مرکز  قمری،  هجری  چهارم 

ر دوران حکومت خود در فارس، منشی معروفی امیر عضدالدوله دیلمی د  ی اسناد تاریخی،شناسی است. بر پایهستاره 

رصدهایی را در شیراز    آورد. صوفیصوفی را به سمت استاد ریاضی و اخترشناسی به شهر گور می   به نام عبدالرحمان

است. حتی ابوریحان    اند که برای زمانی در شیراز به انجام محاسبات نجومی سرگرم بودهنویسان گفتهتاریخ  انجام داده و

نیز نوشته که رصد دایره بیرون با وسیلهی  به قطر  البروج  انجام سانتی 123ای  را در    متر در شیراز  شده که آن وسیله 

 گذاشتند. می  آمده در شهر گور، کاردستی بهسازه 

فاصله  نشین بوده است. در  تخت   در شهر گور، کشف دروازه   شناسیهای مهم باستانجمله یافته   از :  نشینتخت   دروازه ج(

مروزه آن را  گاهی بر روی تختگاهی ساخته شده بود، که اشهر گور، »پرستش   تقریبی صد متر در شمال شرق مناره 

های گران  گاه باستانی از سنگکاخ یا پرستش   ك(. تختگاهی مربوط به ی۵0:  1379واندنبرگ،  نامند«)نشین میتخت 

ی هخامنشی نیست. ها و کارهای دوره شباهت به حجاری ا بی هو نصب آن  حجاری، اندازه  ك شود، که سبوزن دیده می 

جمشید در کنار  کاخ تچر تخت   های سیاه با تراش شیاردار شبیه ستون  رنگ مایل به ای از یك ستون خاکستری »تکه

ر زمان  ازآن، دنماید که این تختگاه بنایی از دوران هخامنشی بوده که پس امامزاده جعفر، این حدس را تقویت می   بقعه

   (.224:  1342اردشیر نسبت به ترمیم و تجدید و گسترش آن اقدام شده است« )سامی، 
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 : دروازه شهر گور، دوره ساسانی، منبع: )نگارنده( 3تصویر

پنج متر است و در میان آن، چهارطاق بلندی به ارتفاع    و  طول این تختگاه در حدود هشتاد متر و پهنای آن شصت 

های ضربی مسقّف بوده است. بنای نامبرده در دوران اسالمی شش متر با طاق   و  یم و پهنای بیستحدود هشت متر و ن

ای بیش نبوده که به همان وضع آن را توصیف کرده است.  ی چهارم ه.ق( ویرانه شده است. زمان استخری )سده  ویران

اختمان در همان اطراف پراکنده و برای  های آن سامروز نیز حدود تختگاه تا حدی معین و مشخص، و مقداری از سنگ 

از دیگر  :  کند. د( برج مرکزی شهر گورایستد، دوران شکوه و عظمت دیرینی را حکایت میرهگذری که بر فراز آن می

توان اشاره  نماها و اماکن عمومی، به برج مرکزی این شهر می های منظم، آب بندی جز شبکههای شهر گور بهزیبایی 

متر احداث گردیده است.    30سنگ و مالط گچ به ارتفاع  گوشبا مصالح الشه  4ی مرکزی شهر گور، مناری  کرد. در نقطه 

  . 2پادشاه   عنوان سمبل قدرتمنار به .1  .شده است  های گوناگونی به شرح زیر ارائهمُنار نظریه   در خصوص ساخت این

 . محل نیایش.  ۵دختر جهت اطالع از حمالت دشمن   محل ارتباط با قلعه  .4  آوردن و ساختن شهر  جهت دایره در  منار،

ها متأثر  فضایی آن  ـ   کالبدی   اند که توسعههای همبسته و همگنی بوده شهرهای تاریخی در ایران در حقیقت مجموعه

برای توسعه  از روابط تولیدی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی محدودشان بود. شاهنشاهان ساسانی از اسرای رومی  

استفاده می اشهرها  این  اول،  و خسرو  اول  شاپور  به شهرهای جدیدالتکردند.  معموال  را  انتقال میأسرا  دادند  سیس 

(procopius, Book II, xIII: 4-13; huyse, 199:22. 30. 37-43 ،»دریایی در کتاب »شاهنشاهی ساسانی .)

انتقال آنها به شهرهای نوساز و قدیمی، هم بر جمعیت   اسیر گرفتن مهندسان، کارگران ماهر و صنعتگران رومی و 

(. بنابراین ایجاد شهرهای جدید  121و 113:  1383شد)دریایی،  افزود و هم باعث آموزش کارگران ایرانی میشهرها می 
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( و از سویی 96:  1384گردید )شیپمان،  ها میز سویی باعث توسعه صنایع جدید و شکوفایی پیشه توسط ساسانیان، ا

 (. chaumount, 1986, Encycelopaedia.orgشد )های متعدد می باعث ایجاد شغل و حرفه 

  شته است،گذکه راه شیراز به بندر باستانی سیراف از همین شهر میشهر گور، به علت موقعیت خاص جغرافیایی خود،  

عنوان بازار مبادالت کاال از اهمیت خاصی برخوردار بوده و از جهت تولید عطر شهرت جهانی در طول حیات خود به

برند شود، و آن را به ساحل میگوید: »گالب در جور تولید میاقالم صادراتی فارس می  داشته است. استخری در زمره 

آید که این  خرما( فراهم می  کنند. در جور آب طلع )شکوفهن تقسیم میو بین حجاز، یمن، شام، مصر، مغرب و خراسا 

فیروزآباد می به  منحصر  به دست میمحصول  این شهر  در  روغن  و  بید  زعفران،  عرق  آن  بر  عالوه  بر شود.  که  آید 

از خریداران  اسپانیا، چین و هند را نیز    کشورهای   (. استخری 133:  1368)استخری،  دارد«   محصوالت مناطق دیگر برتری 

می جور  ای گالب  که  است  مدعی  و  دارد  شمارد  برتری  خود  انواع  بر  گالب  ترجمه  89:  1382)شواتس،ن  در   .)

رند و ازآنجا به همه شهرها  های پارس، شهر گور است که در آن گالب جوری گی مختصرالبلدان آمده است: »از آبادی 

 (. 18: 1347فقیه،)ابنبرند« 

نویسد: »بهترین انواع های سرخ فراوان و ممتاز فیروزآباد توصیف بسیار کرده و میبه همین ترتیب قزوینی هم از گل 

عالم باغ گل سرخ که شهرت  بهگیر داشته، در  این شهر  این  های  از صادرات عمده  و یکی  اندازه بسیار موجود است 

بوده است« )سامی،   باستان گالب  و  نویسنده  (.224  : 1342شهرستان در عهد  به صادرات گالب  نیز  ی حدودالعالم 

کرده است: »گور شهری است خرم، اردشیر بابکان کرده است و مقر او بودی و از وی گالب  عرقیات شهر گور اشاره 

جوری خیزد که به همه جهان ببرند و از وی آب طلع و آب قیصوم خیزد که به همه جهان ببرند و جایی دیگر نباشد«  

مانند و پارچه بسیار خیزد« و اضافه  کند که »از گور، گالب بیمقدسی نیز اشاره می .  (130ـ 132:  1362العالم،  )حدود

ثعالبی در مورد اهمیت    (. 630:  1361های دیگر گور از شهرهای دیگر برتر است« )مقدسی،  کند »گالب و فراورده می

سنت دیرینه، به درگاه انوشیروان    كساله، طبق یتی همه قدر اهمیت داشته که ح نویسد که گالب جور آن گالب جور می 

ها را زده است، گالب نتوان گرفت شد »کارگزار ناحیه  جور به او گزارش داد که در این سال سرما گلنیز فرستاده می 

بخش  ساله مقرر است به درگاه فرستاده شود. بر آن گزارش نگاشت: دین و تن سالمت بماناد که تسلی  که هرتا چنان

(. گالب جور چنان معطر بوده که به  392:  1368شد؟« )ثعالبی،  از دست شدگان است چه غم اگر گل آفریده نمی

بویی بدان مثل زنند و آن را به  نویسد: »گالب جور تعریف دارد و در خوش المثل شده است. ثعالبی می گیتی ضرب 

رومی در وصف انگور رازقی، آن را در صفا و  (. ابن همان)اند«  اقصای شرق و غرب برند و در آن باب سخن بسیار گفته 

 بویی به گالب جور تشبیه کرده گوید: خوش

 االَعالی ماءَ وَردِ جُوری قَد ضَمِنَت مِشکاً اِلی السُّطوُر        وَ فی 

 (209: 13۵7)محمدآبادی،                                                                                  
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 قلم از مصر بود بود گل از جور     دویت از عنبرین عود سمندور 

 )فخرالدین اسعد گرگانی(                                                                                       

که شاعر  رسد که شعرا بدان مثل زنند چنان باره نوشته است، گل سرخ بسیار معطری در آنجا به هم می این  قزوینی در

 گوید: 

 (1373:236صبا    جائت بریا الورد من جور      )قزوینی،اطیب ریحاً من نسیم ال              

و    [سینی بزرگ]  در ساختن آیینه و مجمعه  [جور]ای از مردم این شهر  کند: »عده رومی در جای دیگر اشاره میابن

اند. چه از گل سرخ جوری و گل  ای هم در ساختن عطریات تخصص داشته دیگر ابزار آهنین ماهرترین مردم بوده، عده 

های این عطر را به  دادند و شیشه ها را به دست میها از هند است، بهترین گالب صدبرگ اصفهان که ظاهراً اصل آن 

این    (.47:  13۵7کردند« )محمدآبادی،اندلس صادر می خصوص به هندوستان، چین، عربستان و  سراسر جهان به با 

تفاسیر باید گفت بازشناسی آثار موجود در شهر گورساسانی به خوبی آشکارکننده فرهنگ و تمدن ایرانی در این مقطع  

 تاریخی است.

 گیری نتیجه

واسطه این  شته دور به ترین شهرهای ایالت فارس محسوب شده و هویت و شهرت سرزمین فارس از گذشهر گور از مهم 

شهر و چند شهر بزرگ دیگر مانند پارسه، استخر، بیشابور و دارابگرد بوده است. شهر گور به دلیل قرارگیری در کنار  

وهوای خوب و قرار گرفتن در مسیر جاده تجاری شیراز به بندر سیراف، دارای  های حاصلخیز، آب رود تنگاب، زمین

به است؛  فراوان  جغرافیکطوری اهمیتی  بیشتر  آب ه  طبیعی،  جغرافیای  ارزیابی  به  آن  دانان  مستعد  شرایط  و  وهوا 

اند. بنابراین شناخت شهر گور، صرفاً شناخت یك جغرافیا  عنوان یك منطقه مهم ستودهاند و این سرزمین را بهپرداخته 

اریخ است که از ذهن به عینیت  های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هنر و معماری برشی از تنیست؛ بلکه بازشناخت ارزش 

ها، اماکن عمومی، آتشکده و رصدخانه مجسم شده است. این ها، خیابان بندی درآمده و در قالب زیستگاه مردمی، شبکه

برآیند خود متأثر از رویارویی و تعامالت فرهنگی و روابط نیروهای ساکن )مادی و معنوی( در جغرافیای تاریخی شهر  

توان از معدود آثار تاریخ معماری و شهرسازی جهان دانست که تمایل به ثبت  که گور را می پایانی این نکته    گور است.

ی فنی و  های برجستهعنوان سند تکامل فرم تنها گویای تحسین و احترام نسبت به پیشینیان، بلکه بهجهانی آن نه

ا آنگاه خواهیم دانست که به یادآوریم این بنا نخستین  های این شهر ربازمانده  معماری در تاریخ جهان خواهد بود. ارزش 

ها، با تبادل  های معماری هستند که طی سده ی جهان و بازتاب آن دسته از آفرینش شدهای منظم شناخته شهر دایره 

 اند.فرهنگی بین مردمان مختلف پدید آمده 
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