شناخت ویژگیهای هنر و تمدن ایرانی در شهر گور ساسانی (224م1300-م)

چكیده
شهر آخرین مرحله گسترش محیط زیست اولیه انسان شمرده میشود .شهرها تبلور نظامهای فرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی و کالبدی دوران خود هستند .شهرهای موجود در ایران سیر متنوعی را از نظر شکلگیری پشت سرگذاشته
اند .بررسی پیشینه شهرسازی در ایران به عهد باستان میرسد .امروزه آثار از برخی از این شهرها برجای مانده است.
شهر گور که ایجاد آن به دوره ساسانی میرسد یکی از این شهرهاست .شهر گور نمادی از تبلور و بروز نتایج روح
انسانها و عملکرد گردهمائی اجتماع ایرانی در شکلگیری و ساماندهی یکی از فضاهای مهم شهری در ایران اوایل
عصر ساسانی است .شهر گور ،نخستین شهری است که ساسانیان بنیان نهادهاند .مسئلهای که اینجا مطرح است
امکان بازشناسی هنر و تمدن عصر ساسانی به واسطه بررسی این شهر تاریخی است .روش تحقیق ،توصیفی ـ تحلیلی
و روش گردآوری اطالعات در این مقاله ،کتابخانهای و تحلیل اسنادی است .یافتههای پژوهش حاکی از این است که
سیمای شهر گور؛ گویای شخصیت ،سرنوشت و گذر تحوالت تاریخی بر مردم این سرزمین است و شناخت آن در
شاکله فرهنگ و تمدن ایرانِ عصر ساسانی قابل تأمل است  .شناخت شهر گور ،صرفاً شناخت یك جغرافیا نیست؛ بلکه
بازشناخت ارزش های سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،هنر و معماری برشی از تاریخ است که از ذهنیت به عینیت درآمده
و در قالب زیستگاه مردمی ،شبکهبندیها ،خیابانها ،اماکن عمومی ،آتشکده و رصدخانه مجسم شده است.
اهداف پژوهش:
.1بازشناسی شهر گور به عنوان یك شهر باستانی.
.2مطالعه و بررسی عناصر هنر و تمدن عصر ساسانی در شهر گور.
سؤاالت پژوهش:
.1شهر گور به عنوان یك شهر باستانی دارای چه مختصاتی است؟
.2هنر و تمدن عصر ساسانی چه بازتابی در شهر گور دارد؟
كلیدواژه :شهر گور ،فیروزآباد ،شهرهای ساسانی ،هنر و تمدن

مقدمه
ساسانیان در یك مقطع طوالنی از تاریخ ایران در دوره باستان بر ایران حکومت داشتند و در این مدت استان فارس
تبدیل به پایتخت اصلی آنها گردید .در این مدت شهر گور نیز از اهمیت ویژهای برخوردار بود و این اهمیت در دوره
اسالمی نیز استمرار یافت .این شهر در طول دوره حیات خود رویدادهای بسیاری را شت سرگذاشته است .وقایع
سیاسی همیشه در محیط جغرافیایی اتفاق می افتد و عوامل جغرافیایی ممکن است که بر روند وقایع تأثیر بگذارد ،اما
همیشه انسان است که نقش مهمی در وقایع سیاسی دارد .نظر به اینکه تفسیرهای تك بعدی تاریخ برای تشریح
کامل رفتار و عملکرد انسان ،رسا و راضی کننده نیستند ،شناخت جغرافیای تاریخی که موضوع آن ،مطالعه تأثیر مکان
بر سرنوشت تاریخ و تمدن است ،ضرورت مییابد .شهر گور بهعنوان یکی از مهمترین شهرهای دوره ساسانی از تمدّنی
کهن و میراث فرهنگی درخشان برخوردار بود .رونق این شهر از دوره ساسانیان آغاز شده و تا دوره آلبویه ادامه داشته
است؛ لذا با توجه به این مطلب هدف مقاله مذکور این است که با کمك گرفتن از اطالعات ارائه شده توسط مورخان و
جغرافینویسان از یك طرف و دادههای باستانشناختی سال های اخیر از طرف دیگر ،جایگاه و نقش شهر گور را
بهعنوان یکی از بسترهای اصلی میراث کهن ایران زمین ،که فراتر از مرزهای جغرافیایی آن زمان گسترش یافت ،مورد
بررسی قرار دهد.
درخصوص پیشینه تحقیق حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است .با این
حال تحقیقات متعددی درخصوص شهر گور به نوشته شده است .از میان تحقیقات ادوار اخیر میتوان اطالعات
ارزندهای از شهر اردشیر خوره استخراج کرد .ازجمله کسانی که گزارشهای ارزندهای از مشاهدات خود ارائه نمودهاند
میتوان به اقدامات باستانشناختی دیتریش هوف ( )1366و همچنین «بررسی سیستماتیك شهر اردشیرخوره»
نوشته منتظر ظهوری ( )1393اشاره کرد .در این دو اثر ،شهر گور بهصورت کوتاه و مختصر بررسی شده است .مقاله
دیگری با عنوان «بررسی و تحل یل تخت نشین شهر گور؛ بنایی نه گند با کارکرد تشریفاتی» توسط جودکی و
همکاران( ) 1396به رشته تحریر در آمده است .در این اثر به بحث معماری این شهر پرداخته شده است .اهمیت
اساسی پژوهش حاضر این است که در آن تالش شده با بیان جغرافیای تاریخی شهر گور ،پویاییها ،پیدایشها و
صورتبندیهای تاریخ و جغرافیا را به موازات یکدیگر و در کنش متقابل با یکدیگر مورد بررسی قرار دهد .این
پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای و تحلیل اسنادی انجام گردید تا بتواند زوایای
پنهان تمدنی شهر گور را در گستره تاریخ ایران روشن سازد.

نتیجه گیری
شهر گور از مهم ترین شهرهای ایالت فارس محسوب شده و هویت و شهرت سرزمین فارس از گذشته دور بهواسطه
این شهر و چند شهر بزرگ دیگر مانند پارسه ،استخر ،بیشابور و دارابگرد بوده است .شهر گور به دلیل قرارگیری در
کنار رود تنگاب ،زمینهای حاصلخیز ،آب وهوای خوب و قرار گرفتن در مسیر جاده تجاری شیراز به بندر سیراف،
دارای اهمیتی فراوان است؛ بهطوریکه بیشتر جغرافیدانان به ارزیابی جغرافیای طبیعی ،آبوهوا و شرایط مستعد آن
پرداختهاند و این سرزمین را بهعنوان یك منطقه مهم ستودهاند .بنابراین شناخت شهر گور ،صرف ًا شناخت یك
جغرافیا نیست؛ بلکه بازشناخت ارزشهای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،هنر و معماری برشی از تاریخ است که از ذهن
به عینیت درآمده و در قالب زیستگاه مردمی ،شبکهبندیها ،خیابانها ،اماکن عمومی ،آتشکده و رصدخانه مجسم
شده است .این برآیند خود متأ ثر از رویارویی و تعامالت فرهنگی و روابط نیروهای ساکن (مادی و معنوی) در
جغرافیای تاریخی شهر گور است .نکته پایانی اینکه گور را می توان از معدود آثار تاریخ معماری و شهرسازی جهان
دانست که تمایل به ثبت جهانی آن نهتنها گویای تحسین و احترام نسبت به پیشینیان ،بلکه بهعنوان سند تکامل
فرمهای برجستهی فنی و معماری در تاریخ جهان خواهد بود .ارزش بازماندههای این شهر را آنگاه خواهیم دانست که
به یادآوریم این بنا نخستین شهر دایرهای منظم شناختهشده ی جهان و بازتاب آن دسته از آفرینشهای معماری
هستند که طی سدهها ،با تبادل فرهنگی بین مردمان مختلف پدید آمدهاند.
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