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 حسن کریمیان
 تهران دانشگاه شناسيباستاندانشیار 

مجید منتظرظهوری
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 شناسی دانشگاه تهران باستان  دانشجوی دکتری
 (83ص تا 65ص از) 

 8/9/93 :مقاله رشیپذ خیتار ؛ 4/4/93 :مقاله افتیدر خیتار
 

 چکیده
 ۀسس سلسلشده به امر مؤ می توان نخستین شهر ساخته با طرح مدور و متحدالمرکزش را رهوشیرخارد

. علیرغم نقش ی تمرکزگرای ساسانیان محسوب داشتساسانیان و نمادی از ظهور ایدئولوژی سلطنت
شناسانه، اطالعات بسیار  های معدود باستانجز یافته ه، بن شهر در استقرار حکومت ساسانیانکلیدی ای

مورخان و  آثار بویژه آنکه، به اعتبار مندرجات ،اندکی از تحوالت تاریخی این شهر در دست است
ها پس از سقوط ساسانیان نیز به حیات خود ادامه داده  ، این شهر قرنیاسالمنخستین جغرافیدانان قرون 

خصوص دالیل و یابد که منابع مکتوب کهن چه اطالعاتی را در  اینک این پرسش قابلیت طرح می است.
دهند؟ به عبارت دیگر، شهر اردشیرخوره در  ال این شهر در اختیار قرار میزویابی، توسعه و  فرایند شکل

اسالمی دستخوش چه تغییراتی شده است؟ هدف آن است تا با  ۀساسانی و در دوران انتقال به دور ۀدور
های ط این شهر و همچنین شاخصگیری تا سقواتکاء به متون کهن، ماهیت تاریخی و سیر تحول شکل

اردشیرخوره شهری با  زد کهسا میمطالعات تاریخی مشخص  شناسی گردد.و عملکردی آن باز یفضای
خوش تغییراتی با ورود اسالم دست و حکومتی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی در دوران ساسانی بوده اهیتیم

و  10در قرن عواملی سیاسی، اقتصادی رخی ب سببروند حیاتش به  ۀساختاری و اجتماعی شده و در ادام
 است. هجری متروک شده 11
 

شهر اردشیرخوره، فضای  جغرافیای تاریخی، تاریخ ساسانی، تاریخ قرون نخستین اسالمی، :یکلیدهای  واژه

 و عملکردهای آن شهری

                                                           
 majidzohouri@ut.ac.ir                                                              مسئول: ۀرایانامۀ نویسند . 1
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 مقدمه .1
همواره  ن،اردشیر بابکا ،گذار این سلسلهعملکردهای بنیانگیری حکومت ساسانیان و شکل

یرامون آمده است. پشناسانه به شمار مییخی و باستاناز موارد پر اهمیّت در مطالعات تار
های ادبی و اسناد ویژه اقدامات عمرانی اردشیر بابکان گزارش سرآغاز حکومت ساسانی و به

ا رآنها تاریخی مهمی از دوران ساسانی و متعاقباً دورره اسالمی برجای مانده است که گاه 
نانکه از منابع آنچ (.40: 1392 ،)هوفشناختی موجود محک زد باستانآثار توان با بقایای می

م، اردشیر را به خاطر اقدام در جهت ساخت این شهر توبیخ چهار، اردوان آید بر میتاریخی 
از گفتۀ  (.580: 1375 ،)طبرینموده و حاکم اهواز را برای بند کردن او اعزام داشته است 

شهرسازی در آید که چنین برمی اردشیرخورهاز ساخت شهر  اردوانخشم  دربارۀطبری 
اجازه آنان بوده است.  گشته یا منوط بهتر از وظایف شاهان اشکانی و شاید ادوار پیش ۀدور

و به همین  هگشت جازه پادشاه نشانۀ شورش محسوب میاز این رو، ساختن شهری بدون ا
افراشتن عَلَم مخالفت علیه اشکانیان تلقی ام اردشیر را برچهارم اقدکه اردوان  هسبب بود

 ۀبا پی افکندن اندیش و الطوایفی اشکانیان اردشیر با برانداختن نظام ملوک ه است.کردمی
: 1383 ،)دریایی طرحی نو آورد و سعی در به وجود آوردن حکومتی متمرکزتر کرد، «ایرانشهر»

خود  .رانشهر فرمان راندب چهارصد و سی سال بر ایای شد که قریبنیانگذار سلسله و (141
عدالت و نظم اجتماعی  شکوه و شهریاری قانونی و  اری از مورخان، نمونۀدر نظر بسیاو 

از جمله اقدامات او ساختن شهری بود که مرکز  (.235: 1389 ،)شهبازیآمد به حساب می
نخستین فرمانروایان  شده به امر علیرغم کثرت شهرهای احداثحکومت او واقع شد. 

های ما در خصوص شهرسازی ساسانی به علّت عدم مطالعات منسجم  ساسانی، آگاهی
مین سبب به ه و دقیقاً های فراوانی همراه استها با کاستیشناسی در این محوطهباستان

های روشنی را در تواند افقمانده از این دوران می جای شهرهای به ۀاست که مطالع
که  گشاید. از آنجا فرهنگی این دوران به روی ما باز ، اجتماعی وظاهریساختار بازشناسی 

با وسعت فراوانی که دارند،  ،شناسانه شهرهای کثیر ساسانیانمطالعات میدانی و باستان
رسد با  فراوان است، به نظر می کاوشگرانت و هنگف ۀمستلزم زمان طوالنی و هزین

این همه، این بندی نمود. با البی از این شهرها را دستهعات جمطالعات تاریخی بتوان اطال
ها، دالیل و تاریخی قادر خواهند بود تا زمینهیابد که آیا متون پرسش قابلیت طرح می

ا با اتکا به اطالعات ال شهر اردشیرخوره را روشن سازند؟ آیزویابی، توسعه و  فرایند شکل
هر در روزگار ساسانیان و در زمان انتقال توان چگونگی سازمان فضایی این شتاریخی می

مکتوبات تاریخی اردشیرخوره  که مستند به از آنجا اسالمی را معلوم داشت؟ ۀبه دور
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نظامی و مذهبی بوده و متون حکومتی، سیاسی، های مهم به لحاظ شاخصهشهری 
که ، فرض بر آن است اندجغرافیایی و تاریخی زیادی به چیستی و چگونگی آن پرداخته

  و سازمان فضایی آن بر اساس منابع تاریخی امکانپذیر خواهد بود. شکلبازیابی 
 

 پژوهش ۀپیشین .2
اردشیر  شهر از ای اطالعات ارزندهتوان می ادوار اخیر جغرافیدانان و های مورخاناز میان نوشته

مان محمد افسر انگلیسی ز« دارسى روماژ»فرصت شیرازی  حسینی فسایی  استخراج کرد. خوره 
و سرپرسی  ، مادام دیوالفوا فالندن، کیت اُبوداوژن ، (1388  هاى خطى فارسى )سفرنامهشاه قاجار 

از میان اند. اهدات خود ارائه نمودهای از مشهای ارزندهاز جمله کسانی هستند که گزارش سایکس
ه اقدامات توان برفته، میشناختی که تاکنون صورت پذیهای باستانها و برررسیکاوش
چنین بررسی سیستماتیک شهر و هم لیلی نیاکانهای  و کاوش دیتریش هوف شناختی باستان
 .منتظر ظهوری اشاره نمود ۀنوشتخوره اردشیر

 

 متون تاریخیدر اردشیرخوره  .3
است اردشیر  نام از دو جزء تشکیل شده است. جزء اوّل آنیا اردشیرخرّه  اردشیرخوره  ۀواژ
 آن فارسی باستان شکلو « خورنه»اوستایی آن  آناست که شکل  «رّهخ» آنجزء دوم و 
شکوه، افتخار و جالل به معنای فر،  ،( Nyberg 1974: 30؛Kent 1953: 181)است « فرنه»
(Bailey 1971: 23 ,33) .اصفهانی آورده است، پیش از نام اردشیرخوره ۀآنگونه که حمز ،

 ،گَبر بوده است که گور شده است ،آن واقع شده خوره درکه شهر اردشیر ،کنونی ۀنام منطق
صورت قدیمی آن را بطلمیوس  ؛(44 :1367 ،اصفهانی ۀ)حمز «پست و گود ۀدر»به معنی 

های دیگر  از نوشته .(Gyselen 1988:74)آورده است  Gabarجغرافیدان به شکل گَبَر 
شهر اردشیر بابکان در ساسانی به  ۀابتدا در آغاز دور اردشیرخوره واژه شود که معلوم می

: 1337 ،)بالذری نامید« فّر اردشیر»به معنی اردشیر آن را اردشیرخوره و گور اطالق گردید 

های استان پارس نیز یکی از کوره . بعدها این اسم بر(184-1/183: 1380 ،وییاقوت حم؛ 539
ده که ترین شهر پارس بوخر مهمترین و قدیمیست. اصطخری معتقد است که اشد اطالق

ور یا اند تا آنگاه که اردشیر دارالمک خود را به جاکثر ملوک پیوسته در آن اقامت داشته
های شهرستان ۀبا نگاهی به نام .(109: 1373 ،)اصطخریهمین اردشیرخوره منتقل کرد 

یابیم که اردشیرخوره در ذیل میدر (1368؛ تفضلی Nyberg 1964؛ 1321)صادق هدایت  ایرانشهر
بوده، قرار مرو شاهنشاهی ساسانی و بخش جنوبی قل ناحیهترین که مهم ،مروزکوست نی

استخر، عبارتند بودند از:  رستان نیمروز. چهار شه(190: 1389 ،)کولسنیکف ه استداشت
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 خوانیممی هم اردشیر بابکان ۀکارنام در بخش پنجماردشیرخوره. -گوردارابگرد، بیشاپور، 
اردشیر به پارس بازگشت و اقدام به ساخت اردشیرخوره نمود بعد از کشته شدن اردوان،  که
منسوخ  اردشیرخورهرسد با سقوط ساسانیان، تدریجاً نام شهر به نظر می. (51: 1354 ،وشی)فره
مورخان و  که معرّب آن جور بود، مشهور گردید. یعنی گور ،و با نام قدیمی آن منطقه هشد

بندی های ایرانشهر، قائل به دسته رستانمتن شهاسالمی نیز همانند  ۀجغرافیدانان دور
های ارس بوده و اکثر آنها استان فارس را به کورهی برای استان فهایکوره یا شهرستان

گاه بعضی از آنها همانند و ند ا کردهاصطخر، شابور، ارجان، اردشیرخوره و دارابگرد تقسیم 
، 1889 ،ابن خرداذبه)کنند ها اضافه میورهخرداذبه و مقدسی، شیراز و فسا را نیز به این ک ابن

همۀ مورخان . (630: 1361 ،مقدسی؛ 88: 1373 اصطخری؛ 137: 1370 ،؛ قدامه122: 1365 ،رسته ؛ ابن38
کنند که اردشیرخوره یاد می ۀجور را در ذیل کوریا گور  ،خورهی به اتفّاق شهر اردشیراسالم

 اردشیر بابکان بنا شده است.  به دست
 

 ساسانی ۀشهر اردشیرخوره در دور ۀگیری و توسعکلش .4
منابع قرون اولیه اسالمی ساخت هفت شهر و گاه تعداد بیشتری را به اردشیر بابکان نسبت 

: 1968 ،فردوسی؛ 4/200: 1371 ،ابن اثیر؛ 44 :1367 ،اصفهانی ۀحمز؛ 585-584: 1375 ،)طبریدهند می

اقتصادی و تجاری و مقتضیات سیاسی و نظامی در شرایط مطلوب  .(72: 1383 ،دینوری؛ 7/192
در ساختار آنها نباید نادیده نیز را  نقش ایدئولوژی ، امّاثیر بسزایی داشتهها تأایجاد این شهر

به کار گرفتن افراد بیشتر در دستگاه دولت، با توجه به توسعۀ قلمروهای سیاسی و  گرفت.
ورت دفاع از روری و ض ازرگانی و پیشههای اداری و حکومتی، شکوفایی ب بخش متعاقباً

رۀ وهای دینی و اسیران جنگی دامنۀ شهرسازی را در د مرزها و همچنین اسکان اقلیت
از میان شهرهای ساسانیان، اردشیرخوره به امّا . (26: 1389 ،)کولسنیکف ساسانی گسترش داد

ا نموده، از ساسانیان ایف ۀیابی سلسلجهت جایگاه واالی سیاسی و نقشی که در شکل
ر بازۀ زمانی خود اطالعات اهمّیت خاصی برخوردار است. متون تاریخی هر کدام د

در اختیار ما قرار  شهر این فضایي هايویژگي و عمومي هايویژگيای پیرامون  ارزنده
ای که پیش از آن گور نام داشت بنا  اردشیرخوره در منطقه ،چنانکه ذکر گردید .دهندمی

:  1367)حمزۀ اصفهانی، گفتۀ حمزۀ اصفهانی به معنای جای پست و گود است  گردید و بنا به

که امروزه در دشت  ،. مطالعات جغرافیایی نیز گویای این واقعیت است که شهر گور(44
ر گردیده، به نوعی های اطرافش محصو ه فیروزآباد واقع شده و به طور کامل بین کو

استقرار در منطقه  ۀشناسی سابق طالعات باستانکنندۀ همین واژه است. م موقعیتش تداعی
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متون  در .(1348)نوروزی، داند  را متعلق به هزارۀ چهارم ق.م. میگور یا دشت فیروزآباد 
تاریخی و جغرافیایی دربارۀ تاریخ بنای شهر و اینکه آیا پیش یا پس از نبرد نهایی اردشیر 

 برا نف نظرهای زیادی وجود دارد. ببابکان با اردوان و شکست او ساخته شده است، اختال
را پس از پیروزی بر  اردشیرخوره، اردشیر شاهنامهو مندرجات  اردشیر بابکان ۀکارنام

پیروزی بر اردوان و  ۀاصطخری معتقد است اردشیر شهر جور را به شکراناردوان بنا نهاد. 
ری بنا کند، بنیان ادای نذر خود، مبنی بر اینکه هر کجا بر اردوان ظفر یابد در آنجا شه

بعد از کشته  آمده است که اردشیر بابکان کارنامۀدر بخش پنجم  .(110: 1373 ،)اصطخرینهاد 
و باز به »... شدن اردوان، اردشیر به پارس بازگشت و اقدام به ساخت اردشیرخوره نمود: 

چهار بزرگ کند و آب )چشمه(  پارس آمد. شهرستانی که اردشیرخوره خوانند کرد و آن ور
. بس )جاری کرد(و آتش به ور بنشاند. کوهی ستبر کند و رود راوک راینید  جوی ازش آورد

 ،وشی )فره« ده، دستکرت )مزرعه( آباد بهش کرد و بس آتش بهرام آنجا فرمود نشانیدن

دهند های تاریخی بنای شهر را به پیش از نبرد نهایی آن دو نسبت می . گزارش(51: 1354
رسد اردشیر و سپاهیانش از اردشیرخوره . به نظر می(192: 1371؛ ابن اثیر،  2/583: 1375 ،)طبری

به عنوان مقّر نظامی در برابر لشکرکشی اردوان یا مدعیان احتمالی حکومت پس از کشته 
 اند. بردهمی شدن او بهره

ان یر در زماز اقدامات اردششود که  معلوم می ،بپردازیم کارنامهاگر به جزئیات متن 
 آید برمی شاهنامهاز  .)چشمه و برکه( بوده است« ور بزرگ»ساخت این شهر، کندن 

وف به کاخ اردشیر  است. منظور از آن چشمۀ مقابل بنای معر که (7/136: 1968 ،)فردوسی
آید، اردشیر آتش به ور نشانده است که برمی هعالوه، آنگونه که از مندرجات کارنام هب

 هکارناممانند نیز جور )گور( بوده است. اصطخری  ۀای کنار برکمعنای آن ساختن آتشکده
از آن یاد « بارین»با نام آتشکدۀ ای در کنار برکۀ جور اشاره دارد که به ساخت آتشکده

خوانند و کسی که جور و آن را بارین می ۀدیگر هست نزدیک برک ۀو آتشکد»... کند:  می
ه گرد آن به زبان پهلوی نوشته است که سی آن را مشاهده کرده بود مرا معلوم کرد ک

.  بدین ترتیب، با احتمال بسیار (105: 1373 ،)اصطخری« هزار درهم به خرج آن شده است
های احتمالی بنای موسوم به کاخ اردشیر توان گفت که آتشکده بودن یکی از کاربریمی

احتماالً  (113: 1373 ،)اصطخریکند دار که اصطخری از آنها یاد میاست و سه فضای گنبد
شود که به دیدار ادآور میمحمد بن مطهر مقدسی یجایگاه سه آتش مقدس بوده است. 

ای قدیمی در شهر جور رفته و موبد آن کتاب اوستا را برای او خوانده و  به  آتشکده
 کند. مسعودی نیز بازگو می(61: 1374 ،)مقدسیالت او پیرامون آفریدگار پاسخ داده است ؤاس
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کند که آن را اردشیر بنا کرده و عید جور را دیده و بازگو می ۀکنار برک ۀآتشکد که
 . اعتماد السلطنه(606-605/ 1: 1374 ،)مسعودیهای فارس است مخصوص دارد و از گردشگاه

. (1/575: 1367السلطنه )اعتمادگیرند بار در آن جشن می گبرها سالی یک که گویدنیز می
امّا کسانی . (244: 1377سن ن)کریست اند را پذیرفتهسن نیز این امر نستمحققانی مانند کری

 ،؛ گیرشمن64: 1365 ،)پوپ ندا دهخواناین بنا را کاخ یا قصر اردشیر  پوپ، گیرشمن و گدارچون 

 .(253: 1345 ،؛ گدار388: 1374
حداث به اقدام دیگر اردشیر در گشودن کوهی ستبر به منظور ا کارنامهمتن  ۀدر ادام

های تاریخی نیز بدان اشاره شده است.  خوریم که در بسیاری از گزارشاین شهر برمی
آنچنانکه آورده شده، اردشیر به منظور احداث شهر اردشیرخوره مصمم گشت تا آب 

یا اردشیرخوره را فرا گرفته که منطقۀ گور  را،ای چون دریاچه  بر پشت سد اسکندر ایستاده
با باز کردن مجاری در این  ،حکیم برازه ،دین منظور، به کمک مشاورشتخلیه نماید. ب بود،

 دشت را خشکاند و شهر گور را پس از این اقدام بنا نمودند  ،سد آب پشت آن را تخلیه کرد

 . (332: 1363 ،بلخی؛ ابن110: 1373 ،طخری)اص
وستاها، شود که بعد از ساخته شدن شهر اردشیرخوره، رگفته می کارنامهدر متن باز 

ها و مزارع زیادی نیز در منطقه ایجاد گردیده است که فردوسی، اصطخری و آبادی
مقدسی، ؛ 144: 1373 ،؛ اصطخری7/136: 1968 ،)فردوسیها اشاره دارند مقدسی نیز به این آبادی

نیز نشان از آن دارد که تمام جمعیت منطقه در شهر اردشیرخوره  فتهاین گ (.630: 1361
در داخل شهر  ،ممتاز ۀویژه طبق به ،تنها اقشاری از مردم اند و احتماالًتهاسکان نداش

در اند. همچنین های پیرامون شهر استقرار داشتهسکونت داشته و مولدان ثروت در آبادی
نشان از ساخت و این آتش بهرام نیز به وفور روشن گشته است  آمده که کارنامهمتن 

. اصطخری نیز داردآباد بابکان در منطقه و دشت فیروز شیرهای زیادی به دست اردآتشکده
شود، اشاره دارد یت میؤکه از فراز منار شهر گور ر ،در اطراف دشت ییهابه وجود آتشکده

( و منتظرظهوری 1384شناسی نوروزی )های باستان. در بررسی(111: 1373 ،)اصطخری
ی و دوران اسالمی مشخص شده های مربوط به روزگار ساسان( تعدادی از آتشکده1392)

کهنارو  ۀطاقی تل دولنگه و آتشکدۀ نودران، چهارتوان به آتشکداست که از این میان می
 اشاره کرد. 

اردشیر با بنیان نهادن پایتخت حکومتی و آیینی خویش در اردشیرخوره و ساخت 
ان را تهدید بناهای سلطنتی در آن، چنان آن را استوار ساخت که بنا به گفتۀ طبری اردو

: 1375 ،طبری)اش را به آتشکده شهر اردشیرخوره خواهد فرستاد نمود که سر و گنجینهمی
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. این شهر در همان نخستین روزگار برپایی دولت ساسانی از قدرت سیاسی و نظامی (584
و ابرسام را در اردشیرخوره  چنانکه وقتی اردشیر به استخر رفت برتری برخوردار بود،

 طرف اردشیرخوره گسیل شده بود،که از طرف اردوان به ، را شاه اهواز توانست گذاشت، او
. طبری در ادامه به دیگر فتوحات اردشیر اشاره دارد و بیان (584: 1375 ،طبری)شکست دهد 

... از مرو سوى فارس رفت و  »هایش در خراسان و مرو، کند که اردشیر بعد از پیروزیمی
فرستادگان شاه کوشان و شاه طوران و شاه مکران به اطاعت در شهر گور مقر گرفت و 

و کند  میاین روایت اهمیّت و جایگاه سیاسی شهر اردشیرخوره را اثبات «. پیش وى آمدند
که شهر اردشیرخوره الاقل در دوران اردشیر بابکان شهر شاهی  گفتتوان به استناد آن می

آید که برمیاریخی این مطلب هم تاز فحوای متون است. شده و حکومتی محسوب می
های سلطنتی بوده که گاه نهیجایگاه و محل حفظ و نگهداری هدایا و گنج اردشیرخوره

 به دستشهر گور  ۀبه ماجرای دستبرد گنجین کارنامهدر مورد دستبرد نیز قرار گرفته است. 
 ،وشی )فره اشاره شده است  بعد از کشتن مهرک هگرداندن این گنجینو بازمهرک نوشزاد 

اردشیر بعد کشتن پادشاه کرم و ویران کردن دژ او گنجینه و  هکارنامبر  . باز بنا(64: 1354
 . (87: 1354 ،وشی) فرهکه هزار شتر بار بود به گور گسیل کرد  یهایخواسته

در اختیار  اردشیرخورهای پیرامون شهر از دیگر منابع فارسی میانه که اطالعات ارزنده
 ۀدر دور پهلوی ساسانیبه این کتاب است.  ستانادان هزار دمادیدهد، کتاب  یما قرار م
مرد   فرخ ،آن ۀنویسند، است  نوشته شده گورر شهر (، دم 628-559) خسرو پرویزحکومت 
خود و پدرش در زیسته و  یک قاضی زمان خسرو پرویز است که در شهر گور می ،بهرامان

 . اواند قضایی دسترسی داشته بایگانیاند و به اوراق و اسناد  بوده انساسانی دستگاه قضایی
سوم تا هفتم  ۀساسانی در سد ۀدورهای دادگستری ایران  از دادگاه شدههای صادر رأی

گور بیرون آورده و فشرده و کوتاه کرده و در این شهر میالدی را از بایگانی دادگستری 
این کتاب آمده  درهم  اردشیرخورهنام شهر  .(1386 و 1384 ،افشار)کاکا  است  کتاب گردآورده

جایی  ن کتاب، گور را نیز به عنوان نامای مواضعدر برخی از  .(Lukonin, 1983: 727)است 
  .(De Menasce 1985: 86)بینیم می اردشیرخورهدر کنار نام 

 مهمبر جایگاه د که هستنگردد، دالیلی های تاریخی که در ادامه ذکر میبرخی گزارش
. شهری که هم بزرگان رسانند اردشیرخوره هم به لحاظ اجتماعی و نظام طبقاتی می

های بسیار از اعتباری داد و هم با داشتن آتشکدهکشوری و لشکری را در خود جای می
اردشیر مادر هرمز  ،طبری ۀبنا به گفت .(111: 1373 ،)اصطخریای برخوردار بود مذهبی ویژه

. او (593: 1375 ،طبری) کشت اردشیرخورهشاهپور را که از دختران مهرک بوده در پسر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1_%28%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
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جویی از وزارت بهرام بعد از کناره ،وزیر مشهور بهرام گور ،نرسه همچنین معتقد است مهر
گردیزی نیز در . (654-655: 1375 ،طبری)به علت کهولت سن در این شهر ساکن شد 

حشبنس از بزرگان شهر جور بوده  آذینیر هرمز چهارم به نام وز که کندبیان می االخبار زین
. فردوسی نیز یادآور (91: 1363 ،)گردیزیبسیار داشته است  ۀکه از بهرام چوبین نیز کین

زیسته انوشیروان او  در روزگار قباد ساسانى در اردشیرخوره مى« هرمزد پیر دادگر»شود  می
فردوسی،  ۀ. همچنین به گفت(8/47: 1968 ،ردوسی)فرا به مباحثه با مزدك فراخوانده است 

نیز از این شهر بوده است  ،سردار بزرگ و مدبر ایرانى در روزگار خسروپرویز« مهران ستاد»
هزار سپاهى در  12با  ،سردار خسرو پرویز ،. بنا به گفته فردوسی، گراز(9/70: 1968)فردوسی 

اردشیرخوره همچنین یکی از  .(9/242: 1968)فردوسی این شهر پایگاه داشته است 
شدۀ این  ربهای ضکرات بر سکّه روزگار ساسانی بوده و نام آن به های مهمخانه ضرّاب

به برخی مدارک مکتوب اقتصادی . همچنین (108: 1388زمانی )سرفراز و آورشود دوره دیده می
اری نیز نشان از مراودات اقتصادی و تج شناسیهای باستان کاوش درآمده  دست

تپه و  شده در آق ا نام اردشیرخوره پیدااردشیرخوره با سایر مناطق دارد. نقش مهرهایی ب
همزمان با روزگار منابع غیر ایرانی . (110: 1383 ،)دریاییاین امر است  ۀکنند دوین بازگو
روایت به عنوان مثال  ؛دهندمی در اختیار ما قرار میهای مهآگاهی نیز بعضاًساسانیان 

میالدی خبر  554ی شرقی از وجود یک اسقف مسیحی مسئول اردشیرخوره در سال سریان
نشین اسقف 30ساسانی  ۀدهد در دور. تحقیقات نشان می(73: 1372 ،تسر)شواد هدمی

که از آن میان  (Gyselen, 1989)عیسوی در بعضی شهرهای ایران تأسیس شده است 
 . (1/240: 1389 ،میسا ) شش قلمرو اسقفی در پارس قرار داشته است

 

 های عمومی و فضاهای شهری اردشیرخوره  ویژگی .5
منابع تاریخی همچنین اطالعات ارزشمندی در خصوص ویژگیهای محیطی، معیشتی، 

 دهند. اردشیر خوره به دست میصنعتی، بازرگانی و همچنین سازمان فضایی 
 های عمومیویژگی .5-1
سردسیر و  ۀفارس را از حیث آب و هوا به منطق ننویسا جغرافی های محیطی: ویژگی.5-1-1

ند ا شمردهو مناطق معتدل را حاصلخیزترین بخش آن اند  کردهمعتدل و گرمسیر تقسیم 
ۀ خوش آب و هوای معتدل مایل به گرم . این منابع شهر گور را در منطق(205: 1308 ،)بارتولد

مناطق سردسیر و گرمسیر گویند بعضی محصوالت که در تا جایی که می، دهند جای می
؛ 120: 1368 ،؛ جیهانی124 : 1373، )اصطخریآیند  میدست   هآیند در فیروزآباد هر دو ببه عمل می
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ای که رودخانه را و های اطرافش  . شهر جور و دشت(37: 1372 ،شوارتس ؛630: 1361 ،مقدسی
ای تیرزه، برازه، ه م و در طول تاریخ به نا ،موند بوده ۀمهم رودخان ۀیکی از دو شاخ

است  کرده سیراب میشده،  حنیفقان، فیروزآباد، نهر اعظم و شور دهرم شناخته می
 . (107: 1373 ،)اصطخری

اقتصاد معیشتی دشت فیروزآباد کشاورزی بوده  ۀبخش عمد های معیشتی: ویژگی. 5-1-2
آغاز بنیانگذاری برند که از آبیاری منظمی نام می ۀشیوتقریبا تمام منابع تاریخی از . است

 ،اردشیر شهر خود که گویدابن حوقل میشهر اردشیرخوره در منطقه  ایجاد گشته بود. 
. (2/278: 1345 ،)ابن حوقلکشی بود بنا نمود آب که نیازمند به زه ای پرعنی گور، را در ناحیهی

 که در شهرهای سردسیر و گرمسیر در ،شود انواع فواکه و اطعمهاصطخری یادآور می
: 1373 ،)اصطخریآید دست می  هگردند، در شهر جور و چند شهر دیگر با هم بپارس تولید می

123) . 

، مخصوصاً تجارت عطر و شهر گور از نظر تجارت: های صنعتی و بازرگانی ویژگی. 5-1-3
. مورخان و جغرافیدانان اسالمی گالب جور را یکی است  هی شهرت جهانی بودادار  ،گالب

دانند که در نقاط دوردست مانند حجاز، یمن، شام، ین کاالهای صادراتی آن میتراز مهم
: 1374 ،مسعودی؛ 144: 1373 ،)اصطخریشده است مصر، مغرب، خوزستان و خراسان تجارت می

ابن ؛ 15: 1349 ،ابن فقیه؛ 125: 1368 ،؛ جیهانی374: 1372 ،العالم حدود؛ 630: 1361 ،؛ مقدسی605-606/ 1

متون این چنانکه از  . آن(2/121: 1375 ،؛ حافظ ابرو236-235: 1373 ،؛ قزوینی332: 1363 ،بلخی
گاه متوقّف نشده و دست کم تا دورۀ قاجاریه ادامه آید، تولید گالب در این شهر هیچ برمی

 .(241: 1382 ،)اورسول داشته است
 فضاهای شهری  .5-2
 تاسیسات دفاعی.5-2-1

اردشیرخوره مطالبی  ۀکثر مورخان و جغرافیدانان که دربارا :دیوارها و خندق .5-2-1-1
ده است بواند که به صورت مدور و تماماً از گل اند به باروی شهر اشاره نمودهنگاشته

. اگرچه جغرافیدانانی نظیر ابن (335: 1363 ،؛ ابن بلخی115: 1368 ،؛ جیهانی111: 1373 ،)اصطخری
دارابگرد مدور ساخته شده بود، لیکن مانند یرخوره فقیه و یاقوت معتقدند که دیوار اردش

 ،)اصطخریداند اصطخری باروی دارابگرد را ملهم از طرح مدور دیوار دفاعی اردشیرخوره می

. ابن حوقل و جیهانی نیز ضمن آنکه وسعت اردشیرخوره و دارابگرد را یکی (97:  1373
؛ 47: 1345 ،)ابن حوقلدانند دشیرخوره میاند، باروی دارابگرد را جدید و اقتباسی از اردانسته

گشتاسب در والیت دارابگرد شهری که  اصفهانی نیز معتقد است ۀ. حمز(115: 1368 ،جیهانی
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 ۀ)رام وشتاسپان( نامیده است و سپس در دور« رام وشناسقان»سه سو )مثلثی( ساخته 
در فارس بن یوسف که عامل حجاج  ،مرد کامگار ی یکی از مردان آنجا به نام آزاداسالم

 ۀ. هرچند حمز(37: 1367 ،اصفهانی ۀ)حمزاست   وارش کرده ه و دایرهشکستبود، باروی آن را 
کند، ولی با توجه به اینکه ما با شهری مدور از اصفهانی از این شهر به عنوان فسا یاد می

حتمال به ا ،کنیمشناسی و تاریخی برخورد نمیساسانی در فسا در مطالعات باستان ۀدور
یعنی حدود پانصد سال  ،اسالمی ۀاین شهر همان دارابگرد است که باروی مدورش در دور

شناسی های باستانبررسی. (52: 1392 ،)هوفبنا شده است  ،بعد از باروی شهر اردشیرخوره
 35دهد که اردشیرخوره دارای دو بارو است که خندقی بین این دو بارو به عرض نشان می

کانال آبی یا  ۀمتر ایجاد شده است و به احتمال زیاد به وسیل 3الی  2ریبی متر با عمق تق
گشته است. می رشده است، پُفیروزآباد در شمال شهر منشعب می ۀکه از رودخان ،قناتی

کل ۀ متر بوده است. قطر باروی دایر 10متر و قطر باروی بیرونی  7قطر باروی داخلی شهر
 . (78: 1368)هوف، ست شهر اردشیرخوره دو کیلومتر ا

ۀ اسالمی به وجود چهار دروازنخستین در تمام منابع تاریخی قرون  ها:دروازه .5-2-1-2
شمالی  ۀ، درواز«بهرام»غربی  ۀ، درواز«مهر»شرقی  ۀاردشیرخوره اشاره شده است: درواز

؛ یاقوت 318: 1363 ،؛ ابن بلخی115: 1368 ،؛ جیهانی111 ،)اصطخری« اردشیر»جنوبی  ۀو درواز« هرمز»

غربی قرار  ـجنوبی و شرقی ـکه راستای شمالی ،و محور اصلی شهر. د(2/100: 1380،حموی
با اندکی انحراف به سمت شرق نسبت به جهات اصلی، در مرکز شهر با هم تالقی  ،دارند
شهر با چهار . (Huff, 1974: 28)ند وشاصلی شهر منتهی می ۀکنند و به چهار دروازمی

و در نتیجه  داشتهقطاع  پنجکه هر قسمت  ،هشد به چهار قسمت تقسیم مییا خیابان  شعاع
تقسیم  ،داشتندیکسان از کانون دایره   ای که همگی فاصله ،قسمت مساوی 20شهر را به 

  .(78: 1368 ،)هوفدید گر می
 سالمی همچنین از وجود دژانخستین منابع مکتوب قرون نشین )دژ(:  بخش حاکم. 5-2-1-3

دهند که بناهای باشکوهی همانند طربال، ای در میان شهر اردشیرخوره خبر می یا قلعه
. قطر این (332: 1363 ،؛ ابن بلخی644: 1361 ،)مقدسیاند آن ساخته شده ۀآتشکده و قصر در میان

ضمن عبور  ،های اصلیمتر بوده است که خیابان 430ای به مرکزیت بنای طربال دژ دایره
شده در مرکز  . تأسیسات احداث(Huff, 1974: 28)یافتند بدان راه می ،اصلی ۀوازاز چهار در

اردشیرخوره و بویژه بناهای طربال، آتشکده و قصر، بیش از هر چیزی توجه جغرافیدانان و 
مورخان را به خود جلب نموده است. نخستین کسی که به این بناها اشاره دارد طبری 

در  ،. طربال(2/582: 1375 ،)طبریدهد ای در شهر خبر میکدهاست که از ساخت طربال و آتش
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پرگار شهر  ۀبه معنی ایوان بوده است. این برج که در نقط ،ارسی تربال ) از پهلوی تَلوار(ف
فرّه کیانی شاهان قانونی  داشتن شکوه از ادعای اردشیر بهاحتماالً نمادی باواقع شده، 

خرّه )متن آن را ایران (138: 1363 ،)ابن بلخی ابن بلخی، در فارسنامه ، چونایرانشهر بوده است
اصطخری درباره  .(254: 1389 ،)شهبازیدهد معنی می« فرّه ایرانی»خواند که گرده( میایران

... و در میانه شهر مانند دکه بزرگ بنا کرده هست و آن را »گوید: بنای طربال چنین می
. او در ادامه این (110: 1373 ،)اصطخری« گویند ان میخوانند و اهل فرس آن را ایوطربال می

و کیاخرّه بنایی است که آن را اردشیر »...گوید: کند و میمعرفی می« کیاخرّه»بنا را با نام 
ساخته است و چنان شنیده شد در بلندی چنان است که هر که باالی آن ایستد البته بر 

ها است و در برابر خانهاهای آن شهر آتشتمامت روستا و شهر مطلع باشد و بلندترین بن
و  ،مانند چشمه ،آیدآید و در باالی طربال برمیآن کوهی هست که آب از آنجا بیرون می

ا اغلب آن در رود و آن بنا از سنگ و گچ برآورده بود، الّبعد از آن به راهی دیگر فرو می
ر برای بناهای خود خرج های آن را مردم اهل شهعهد ما خراب شده است و بیشتر سنگ

این بنا در بین مردم روزگار ساسانی قابل  «.کرده و از آن اندکی برجای باقی مانده است
بر مشاهدات ابن  و تنها بنای قابل مقایسه با طربال بنا (605/ 1: 1374 ،مسعودی)احترام بوده 

ابن اثیر طربال را د گاه مورخانی مانن. (195: 1938 ،)ابن حوقلحوقل در بلخ وجود داشته است 
. (4/192: 1371 ،ابن اثیر)به طور حتم این بنا کارایی کاخ نداشته است  ، امّاکنندکاخ معرفی می

پیرامون این  نیز ابن بلخی .(Keith, 1855: 175) اند محققانی نیز آن را برج دیدبانی دانسته
ى انباشته ا ر باشد، دکّهکى مثالً نقطه پرگادر میان شهر، آنجا »... نویسد: بنا چنین می

ها  و عرب آن را طربال گویند و بر سر آن، دکّه سایه« ایران گرده» برآورده است، نام آن
آن گنبدى عظیم برآورده و آن را گنبد کیرمان گویند و طول چهار   ساخته و در میانگاه

ارا برآورده از سنگ خآن هفتاد و پنج گز است و این دیوارها  ۀدیوار این گنبد تا زیر قبّ
ى عظیم از آجر بر سر آن نهاده و آب از یک فرسنگ از سر کوه رانده و به ا است و قبّه

دیگر بوم جوان فواره بر این سر باال آورده و دو غدیر )گودال( است: یکى بوم پیر گویند و 
 . (332: 1363 ،)ابن بلخی« گاهى کرده استآتش و بر هر غدیرى
ه ساخت شناختی مطابقت ندارد چنانکمطالعات باستان های ابن بلخی با برخی گفته

آید و گنبدی آجری بر فراز بنای طربال با ارتفاع هفتاد و پنج گز امری نامعقول به نظر می
شناسی کند. در بررسی باستانها را تأیید نمیشناختی نیز این گفتههای باستانبررسی

ید ؤکه م ،وع آثاری از مصالح آجریگرفته در پیرامون طربال هیچ ن صورت سیستماتیک
، در حالی که (1392 ،)منتظرظهوریهای این گنبد آجری بر فراز طربال باشد، یافت نشد ویرانه
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وضوح  نشین )آتشکده( به ی موسوم به تختهای بناای از مصالح آجر در میان ویرانهتوده
بنای آتشکده بوده است قابل مشاهده است و به احتمال منظور از گنبد کیرمان گنبد فراز 

متر است که خود بر روی یک  10طربال  ۀطول هر ضلع مربع شکل هستنه طربال. 
های اردشیر در های کاخ کانمتر قرار دارد. هوف ساختار آن را شبیه پل 20سکوی به ضلع 

پیرامون بنای . (60: 1392 ،)هوفهای ماریپچ است آباد ترسیم نموده که به صورت پلکان فیروز
ای و با ابعاد چلچله های دمخورده با بستهای تراشکه از سنگ ،نگی باالدست طربالس

تخت »متر ساخته شده است و بسیاری از پژوهشگران آن را تحت عنوان  38/26×30/26
این بنا دارای پالنی  گفت که، باید (Schippmann 1971)اند معرفی کرده« نشین

ساسانی است و از آنجا که در بیشتر متون  هایچهارطاقی بوده که الگوی آتشکده
؛ 110 :  1373،)اصطخریاشاره شده  اردشیرخورهجغرافیایی و تاریخی به بنای آتشکده در شهر 

توان احتمال آتشکده بودن را برای می (194: 1371؛ یعقوبی 192 : 1373،؛ ابن اثیر12: 1349 ،ابن فقیه
 ( نیز بر فراز آن قرار داشته است. این بنا متصور گردید که گنبد آجری )کیرمان

)جیهانی د که جور شهری بدون ربض است گویجیهانی می سایر فضاهای شهری:.5-2-1-3

ای باشد که در آن مناطق ید نوعی چیدمان فضایی ویژهؤ. این مطلب می تواند م(111: 1368
های گفتهدرون باروها به سکونت طبقاتی خاص اختصاص داشته است. البته با توجه به 

های زیادی در اطراف شهر وجود داشته که جمعیت زیادی مکرّر مورخین روستاها و آبادی
ند. شواهد تاریخی همچنین گویای آن است که در شهر بناها و ا هرا در خود جای داده بود

های دولتی و شاهانه زیادی وجود داشته است. همچنین با توجه به اینکه  ها و عمارت کاخ
، (1386 ،)کاکا افشارقضایی نیز بوده احکام دینی محل حفظ و نگهداری احتماالً ه اردشیرخور

 به احتمال زیاد بناهای در قسمت ارگ شهر نیز به این امر اختصاص داشته است. 
 

 تداوم حیات و افول اردشیرخوره در دوران اسالمی .6
زمان خالفت عمر( هجری )17در دورۀ اسالمی به سال  اردشیرخورهنخستین آگاهی ما از 

از طرف عمر مأمور  . بنا به گفتۀ طبری در این دوره مجاشع ابن مسعود الثقفیگردد برمی
در ظاهر موفّق به فتح مجاشع هر چند که . (542: 1373 ،)طبریو بیشاپور شد  اردشیرخورهفتح 

شهر گور شد، لیکن تا چندین سال اهالی آن دست به شورش علیه حاکمان جدید اسالمی 
و بر اهالی آن  ر گور را نیز به قهر و غلبه گرفتشهتا آنکه عثمان بن ابى العاص زدند، یم

. منابع تاریخی همچنین از شورش دیگر ساکنان شهر (543: 1373 ،)طبری جزیه مقرر داشت
والی  ،عبدهللا عامر بن کریز یهجر 28دهند. به سال گور در مقابل حاکمان عرب خبر می
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بعد از ترک آنجا مردم  .پس از فتح استخر به شهر گور رفت ،فت عثمانبصره در زمان خال
پس از سرکوب این  ،از او روی گرداندند و عامل او را در آنجا به قتل رسانیدند. ابن عامر

شورش، دوباره به استخر بازگشت و آنجا را فتح کرد، تا اینکه پس از شورش دیگری که 
هجرت ادامه یافت،  29تا  28که از سال  ،ی طوالنیدر گور اتفاق افتاد، آن را طی نبرد

پس از سقوط گور، بازماندگان این نبرد  .تسخیر کرد و بسیاری از مردمان آن شهر را کشت
؛ ابن 543: 1337 ،؛ بالذری389: 1370،)قدامهمیلیون درهم خراج شدند  33ملزم به پرداخت سالی 

( آورده است که حاکم  ق 283-200)در کتاب الغارات  کوفى ثقفى. (276: 1363 ،بلخی
که به  ،بن هبیره بوده ةدر زمان علی بن ابی طالب )ع( شخصی به نام مصقل اردشیرخوره
قیس در جنگ با خریت گرفته بود، مورد  بن معقلسازی اسرای نصرانی که سبب آزاد

 . (197: 1373)ثقفی کوفی نکوهش علی بن ابی طالب قرار گرفته است 
توان گفت که شهر گور در قرون  شناسانه می اهد تاریخی و منابع سکهبه شو با اتکا

رغم آنکه حوادث بسیاری را پشت سر گذاشته و بسیاری از فضاهای اولیه اسالمی، علی
: 1374 ،)مسعودیهمانند طربال و به احتمال آتشکده به دست اعراب ویران شده  آن شهری

است وده است. یکی از دالیل این اهمیت آن ، همچنان از اهمیّت برخوردار ب(605-606/ 1
: 1388 ،زمانی)سرفراز و آور بوده استعنوان یکی از مراکز اصلی ضرب سکّه که شهر پیوسته به

به های زمانی خاصّی که این شهر حتّی در برهه شود معلوم میشناسی شواهد سکّهاز . (108
. با اینکه اعراب (98: 1369 ،اشراق شمس)های مختلف خوارج اداره شده است فرقهدست 

ولی در بسیاری موارد از  ،اندکردهاند و حکمرانی میحضور داشته اردشیرخورهمسلمان در 
. ( 61: 1374 ،)مقدسیبه میان آمده است  یذکر اردشیرخورهها در ناحیه روشن بودن آتشکده

که  ،نام گور هب در زمان سلطۀ مسلمانان، تدریجاً نام اردشیرخوره منسوخ شد و این شهر
. شهر گور در فاصلۀ (235: 1373؛ قزوینی 282: 1992 ،بکری)معرّب آن جور بود، مشهور گردید 

و صدور گالب آن به بسیاری از  فتهرای به خود گقرون چهار و پنج هجری رونق دوباره
جهان گویای این واقعیت است. یکی از دالیل رونق این شهر در این دوران را نقاط 

نام شهر را هم  الدّوله، بدان دانست کهیعنی عضد ،بویهان حسن توجّه حاکم وقت آلتو می
بویه در آباد در این دوران به دلیل حکومت آلفیروز بنا بر روایات او به فیروزآباد تبدیل کرد.

. (322: 1378)جعفریان، شده است منطقۀ فارس یکی از مراکز عمدۀ مذهب تشیّع محسوب می
نیز   کالیجار دیلمیزمان با حکومت عمادالدّین ابویل قرن پنجم هجری و همشهر در اوا

به دست ای که حتّی مدرسۀ بزرگی گونهبه ،همچنان مورد توجّه حاکمان وقت بوده است
در آن ساخته شده  جریه 425الدّین، به سال وزیر وقت عماد ،منصور بهرام بن مافنهابو
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و ساخت بناهایی مانند جامع، بیمارستان، صاحب عادل، است. ابن بلخی از رونق این شهر 
ای . ابن اثیر همچنین به ساخت کتابخانه(335: 1363 ،)ابن بلخیدهد دارالکتبى در آن خبر می

گوید در این کتابخانه هفت هزار جلد کتاب موجود کند و می اشاره می منصورابو به دست
 . (209: 1371 ،)ابن اثیر بوده است

قرون است. البته  این شناختی نیز گویای تدوام حیات و رونق شهر درباستانمطالعات 
یانی اسالمی و شناسانه متعلق به قرون اولیه و مهای باستانبا توجه به پراکنش داده

رسد که این شهر در خر اسالمی حول محور خیابان شرقی، به نظر میمتعاقباً  قرون متأ
، امّا ستا و حول محور خیابان شرقی گسترش یافتهدوران اسالمی به جانب شرق در را

به  .(1392 ،)منتظرظهوری کنندهای قابل شناسایی در این دوره از نظم خاصی تبعیت نمی سازه
ن نظام اجتماعی و طبقاتی زدهم  توان تعمد فرمانروایان اسالمی در براحتمال بسیار می

متعاقب گویا زیرا  ،شمار آورد ساکنان شهر را علت ظهور تغییرات در ساختار شهر به
 اند در شهر ساکن شوند فروپاشی ساختار طبقاتی جامعه، اقشار مختلف جامعه توانسته

  .(88 – 73: 1389 ،کریمیان و سیدین)

تا آنکه در  بر جا بود به هر روی، نام گور نیز تا قرن چهارم هجری به صورت رسمی
. در (44: 1367 ،اصفهانی ۀ)حمز فته استیاتغییر  آبادزمان حکومت عضدالدّوله دیلمی به پیروز

گاهی زیبا بوده کند که این شهر در آن زمان تفریحمورد چرایی این امر مقدسی اشاره می
کرده، ولی  آمد میو اوقات جهت تفریح به آن منطقه رفتای الدّوله در پارهاست. عضد

روی شاه مصمم شد و اسم آن را به از این  .«شاه به گور رفت»گفتند مردمان به کنایه می
آباد یا چنان نام پیروز. بعد از این تاریخ تا امروز هم(644: 1361 ،)مقدسیآباد، تغییر داد پیروز
 گردد. آباد به این منطقه اطالق میفیروز

متون تاریخی اطالعات روشنی از فیروزآباد در دوران حاکمیت ایلخانان تا صفویان در 
فرصت شیرازی، در دوران قاجار  های نوشتهبر اساس لیکن  ،دهند دسترس قرار نمی

در فیروزآباد وجود داشته که شاه قاجار به « گریایلخانی»منصبی حکومتی تحت عنوان 
قلى خان ایلخانى صاحب این منصب در محمّداست و  بوده دهکروالی شهر فیروزآباد اعطا 

این  ۀ. او همچنین عقب(1/191: 1377 ،ازیفرصت شیر)الدین شاه قاجار بوده است ۀ ناصردور
 گرداند. ایلخانان بر این منطقه و شهر فیروزآباد باز می ۀرسم را به روزگار سلط

، کشیدهجری  11الی  10شهر در قرن به متروک شدن که  ،شهر گوردربارۀ زوال 
ا ثر در افول و اضمحالل شهر گور رؤاطالعات زیادی در دست نیست. از جمله عوامل م

نابودی و از دیلمی و همچنین  ۀهای سیاسی بعد از مرگ عضدالدولکشمکشتوان می
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اتفاق گردید  آنباعث هجری  366رونق افتادن بندر سیراف دانست که زلزلۀ حدود سال 
. بعد از نابودی بندر سیراف و جایگزین شدن کیش به جای آن، شهر (637: 1361 ،)مقدسی

شد، به لحاظ تجاری شیراز به بندرسیراف محسوب می که منزلگاهی مهم در مسیر ،گور
که مبادالت تجاری و کشاورزی آن تا  تجاری و کشاورزی صدمات زیادی دید، تا جایی

. از دیگر عوامل (137-136: 1363 ،)ابن بلخیای کاهش یافت حد زیادی به سطح درون منطقه
ایلخانان  ۀساکنین شهر در دور های سنگین ازتوان به اخذ مالیات یند، میثر در این فراؤم

الدین هندو و  مغوالن، به سرکردگی عالءهجری  718اشاره کرد. به عنوان مثال، در سال 
های سنگینی بر شهر و نواحی فیروزآباد بسته،  تابه مباشرت یکی از بزرگان آل بهمن، مالی

تا  ،کردند جا به عوض خراج و به عناوین گوناگون دیگر تصاحبحاصل رنج رعایا را یک
: 1383  ،)آیتى طقه فیروزآباد خالی از سکنه شدجایی که در عرض دو سال سه بخش از من

شناسی های حاصل از مطالعات باستاندر مجموع باید گفت شواهد یافته .(346-347
هجری بنا  11الی  10 ۀدارند که به احتمال زیاد حیات این شهر در حدود سدمشخّص می

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به پایان رسیده است. سایر کشمکش به دالیل مذکور و
مستندات تاریخی حکایت از آن دارند که ساکنان شهر فیروز آباد پس از ترک این شهر، به 

سترش این قصبه، ند و با گا هدشای به نام کوشک در یک فرسخی شرق آن منتقل  قصبه
 . (97: 1368 ،هوف؛ 2/1423: 1382 ،ى فسایىحسین) فته استرگآباد شکل شهر امروزی فیروز

 

 نتیجه .7
توان نماد تغییر حاکمیت ، اردشیرخوره را میشود میمنابع مکتوب کهن روشن  از آنچنانکه

سس این شهر آن را سازمان بخشیده بود. اردشیر با ؤقیامی دانست که م ۀملی ایران بواسط
 احتماالً کند.پناه دین زرتشت ایجاد  ساسانیان کوشید تا دولتی متمرکز در ۀتأسیس سلسل

به صورت نمادین، ساختار دولت تمرکزگرا و سازمان  ،ای متحدالمرکز شهرطرح دایره
مقّری حکومتی،  ،سیسأ. اردشیرخوره پس از ته استنموداجتماعی ساسانیان را معرفی می

خاصی از  تنها اقشار و طبقاتو  ده شسیاسی، نظامی و مذهبی و به نوعی شهری شاهی 
مردم در شهرها و روستاها و  ۀاند و بقیبزرگان جامعه ساسانی اجازه سکونت در آن را داشته

اند. در اثنای فتح این شهر در قرون نخستین اسالمی های اطراف شهر ساکن بودهآبادی
بعضی از بناهای آن مانند طربال و آتشکده تخریب شده و بی تردید با دگرگونی نظام 

طبقاتی جامعه ساسانی، ساختار و فضاهای شهری نیز دستخوش تغییراتی شده  اجتماعی و
ند. ا هاست؛ به طوری که در این دوران مردم از اقشار گوناگون جامعه در شهر ساکن شد
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بسیار پر رونق بوده تا جایی که  جریه پنجمهای مورخان تا قرن بر اساس گفتهشهر 
دست به نقاط دور ،ویژه گالب ، بهای تجاری آنبناهای زیادی در آن ایجاد شده و کااله

اطالعات  جریه دهم تا  مقرون پنج منابع مکتوب متعلق به ،شده است جهان صادر می
شناسی های تاریخی و باستاندهد. بررسیاین شهر در اختیار ما قرار می دربارۀکمتری 

حیات خود رسیده و .ق، شهر قدیم گور به پایان ه11-10های دهد، در حدود سده نشان می
ای به نام کوشک در یک فرسخی شرق شهر ؛ جمعیّت شهر نیز به قصبهشده استمتروک 

با گسترش آن در طی زمان، شهر امروزی فیروزآباد شکل گرفته و ند ا هدشگور منتقل 
 است.
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