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چكيده
اين مقاله به دنبال توصيف روشن و . استاني بيشاپور دومين پايتخت ساساني است كه توسط شاپور برپا گرديدشهر ب

معرفي ويژگيهاي سازمان فضايي اين شهر تاريخي بصورت مستند و بر اساس يافته هاي ملموس كاوش هاي باستان 
رداخته شده در كاوش هاي باستان شناسي چهره اصلي شهر بيشاپور كه در اين مقاله به توصيف آن پ. شناسي است

طي اين كاوش ها ارگ حكومتي شامل كاخ و معبد آناهيتا و .  بدست آمده است1357 تا 1347انجام شده طي سالهاي 
.  مورد كاوش قرار گرفت و برخي از ابنيه آن نيز حفاظت و مرمت گرديدآنحصار شهر بعالوه قسمتي از برج و باروي 

 تقريبا ،اسالمي در دوره ،تغيير و تحوالت بر روي ساخت تاريخيعدم گذشت ويژه تاريخي آن و بيشاپور به علت سر
. دچار تغيير اساسي نشده و از جمله معدود شهرهاي تاريخي ايران است كه سازمان فضايي آن قابل تشخيص است

ر گرفته و  پس از شناخت گذراي در اين نوشته ابتدا مفهوم شهر در فرهنگ ايران باستان به اجمال مورد بررسي قرا
وضعيت فرهنگي مذهبي و سياسي ساخت شهر توسط شاپور كليت سازمان فضايي شهر بر اساس يافته ها و گزارش 
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مقدمه

مفهوم شهر در فرهنگ باستاني ايران
تاني ايران زمين، به نظر مي رسد توضيح و اشاره اي گذرا بر مفهوم شهر در ايران پيش از وصف بيشاپور بعنوان يك شهر تاريخي باس

آيا شهر ايران باستان نيز همچون شهرهاي يونان و روم باستان مترادف با ساكنان شهري بي شمار و .  باشدباستان الزم و ضروري
ر برج و بارويي مستحكم و تودرتو است؟ آيا شهر ساختمانهاي عظيم معماري پر شكوه، خانه هاي مسكوني فراوان محصور شده د

مكان تبلور فرهنگ و انديشه جمعي انسانها بعنوان يك جامعه است؟ آيا مي توان گفت مفهوم شهر در ايران باستان نه به يك 
اسامي موجودي داراي تعين كالبدي بلكه به يك قلمرو حكومتي قومي كه تحت حكومت يك شهربان بوده اطالق مي شده است و 

؟1 و مشابه استان هاي حكومتي بوده استاشهرهاي مختلف باستاني ايران زمين، اسامي اين قلمرو ه

 از مصدر خشي كردن درآمده كه به معني "خشتهر" از ريشه "شهر" نگاهي به فرهنگ واژگان فارسي نشان مي دهد كه كلمه 
 يا "خوره"واژه .  مترادف و هم معني است"خوره"يگر كلمه شهر با از سوي د. شاهي كردن و فرمان راندن ، توانستن و يارستن است

به معني نور مطلق يا نوري از جانب ) در اصل خره كه در پهلوي تبديل به خوره گرديد و در فارسي تبديل به فر و فره گرديده است(
 آن قادر شوند بر صنعت ها و حرفت ها و خداوند است بر خلق كه بوسيله آن نور، بعضي خاليق بر بعض ديگر رياست كنند و بوسيله

همين كلمه خوره همسان با كلمات شهرستان و .]1382، براتي[از اين نور آنچه خاص باشد به پادشاهان بزرگ و معادل فائز گردد 
. حكومتي نيز بكار مي رفته است–شارستان براي ناميدن تقسيمات جغرافيايي 

 پادشاهان حقيقي هشهر با كلماتي نظير خشي و خوره و نيز انتساب بنياد شهرهاي باستاني بدقت در ارتباط دستوري و مفهومي كلمه 
:و اسطوره اي وجه مهمي از مفهوم شهر ايران باستان را روشن مي سازد

قادات شهر در فرهنگ آرمان گرا و كمال گراي ايران باستان، همواره يك امر و پديده قدسي و آسماني تلقي مي شده است و در اعت
شايد اين امر كه مي توان شهر، . اسطوره اي ايرانيان يك بهشت جاوداني است كه احتماالً كسي قدرت بر پا كردن آنرا نداشته است

پادشاه كه متصل به بارقه الهي و جرأت مي توان گفت تنها  و بهاين امر آسماني را در روي زمين ساخت بعدها بوجود آمده باشد
شهر شايد ابزار حكومت خداوند بر روي زمين بواسطه .ني است اجازه دارد و مي تواند چنين امري را محقق كندصاحب فر يا فره كيا

و از طريق شاه است و ميتوان چنين نتيجه گرفت كه در اين صورت شهر كه به خداوند و نماينده او بر روي زمين تعلق دارد به 
.]14: 1382، براتي[ساكنان آن متعلق نيست

لقي اين مفهوم مقدس از شهر عرصه كالبدي تعريف شده توسط شهر نيز مقدس مي شده كه در مقابل مفهوم بيابانگردي و با ت
شهر در اين .  صرفا محل سكونت افراد و طبقات مقدس اجتماع بوده است دليلفرهنگ بدوي كوچ روي قرار داشته است و به همين

دستور شاه و براي سكونت خاندان شاهي و طبقات وابسته و برگزيده او همچون هتعريف به مجموعه عظيم كالبدي مي ماند كه ب
دبيران و سپاهيان ارشد ساخته مي شد و به نوعي نمايش و نماد قدرت و فره ايزدي شاهنشاه وسيله به رخ كشيدن قدرت و عظمت 

يك مفهوم جمعي كه حاصل از تعامل نه  است تنها منعكس كننده ذهنيت و ساليق شاه باني آن مي بوده شهر .حكومت اوست
. شكل بگيردتأثر با محيط و بوم پيرامون خودطبقات مختلف مردم و انعكاس فرهنگ جمعي انسان در
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 شكل گيري بيشاپورزمينه فرهنگي اجتماعي
 اشكاني، علم مخالفت اردشير، با استفاده از ضعف دولت پارتي در اثر جنگ هاي دائمي با روم و اختالفات  محلي و نزاع شاهزادگان

 و به عنوان اينكه سلطنت حق قوم پارسي است نه پارتيان، موفق شد كه طرفداران ضد يوناني و ضد اشكاني را به دور تبر افراش
خود جمع كند و با برپا داشتن قصور شاهي در منطقه چون قلعه دختر و شهر اردشير خوره طغيان و عصيان خود را نشان دهد و 

.]244 : 1382سرفراز،  [ ميالدي نائل شود در مركز فيروزآباد منار بزرگ و بلند آتشدان مزديسنا را مشتعل نمايد224سال سرانجام در 

بتوان شد بدون شك آثار و اگر براي تحوالت سياسي و فرهنگي و نظامي دوره ساساني با دوره پيش از آن حدي و مرزي قائل
ان بايد در اين مكان و در اين شهر جستجو نمود، زيرا قبل از شهرسازي بيشاپور تحولي كه شواهد اين دگرگوني را در اوائل ساساني

نقطه عطفي بر تغييرات بنيادي و اساسي در امور رايج زمان اشكانيان باشد نه تنها در امر شهر نشيني و شهرسازي بلكه در ساير 
. چشم نمي خورده بشئونات فرهنگي و سياسي و اجتماعي آنان آنطوريكه بايد و شايد 

عمده تحول و نهضت فرهنگي را كه در اين زمان نبايد از آن غافل بود حفظ و احياء سنت هاي ملي و مذهبي قوم پارس نژاد 
 ساساني براي رسيدن به قدرت و جلب توجه و حمايت مردم   سران  است كه از دير باز در آن سرزمين ريشه داشته وهخامنشي

 از آن جمله اتكاء بر بنياد كيش و آئين مزديسنا در دنباله ايدئولوژي .آن سنّت ها را به مردم وعده داده بودندپارس، رونق و اعتالي 
،ايجاد منار فيروزآباد و اشتعال آتش مقدس در باالي آن. مذهبي هخامنشيان است كه از مظاهر آن نيايش آتش در فضاي باز بود

دوت هم به آنها اشاره كرده و نوشته است كه پارسيان مراسم و هخامنشيان است كه هريادآور آتشدانهاي نقش رستم فارس در زمان
.مذهبي خود را در جاهاي بلندي و فضاي باز انجام مي دهند

ر بسواستراتژي مذهبي پادشاهان اوليه ساساني بگونه اي انتخاب شده بود كه سياست دودمان ساساني از يك در همين راستا 
 اساس ايجاد و  هخامنشي و از طرف ديگر بريارس نژاد يعني توجه و گرايش به آئين دين مزديسناي قوم پارسواخواسته هاي قوم پ

بدين علت است كه آنها هر چند با روحانيون زرتشتي هم . حفظ وحدت ساير اقوام ايراني، بر پايه آزادي ساير مذاهب استوار شده بود
ضمن . انده از آنها گوياي احترام و تقدس مزديسنا و حضور قدرتمند ايزدان مهر و آناهيتا باشدپيمان شده بودند، اما آثار و مدارك باقيم
 چنانچه در روز تاجگذاري ، نيز كه در آستانه گسترش بين المللي بودند نيز حمايت ميشدتآنكه از اديان نو ظهوري چون مانوي

 ساساني يعني اردشير، دورهيي شاهان ابتدا كهبدين ترتيب است.شاپور ماني كتاب شاپورگان را به شاه ساساني تقديم نمود
، عالوه بر مقام حكومتي، رياست امور مذهبي را نيز خودشان )م276-294(شاپور اول، هرمز اول و بهرام اول و تا زمان بهرام دوم

 آتشگاهي كه بر طبق شريعت زردشت در مكاني و با سرپرستي معبد آناهيتاي استخر و ساير امور مذهبي مزديسنا،. عهده دار بودند
اين فريضه ديني كه موجب استرضاي .سر بسته باشد نساخته اند و بر روال گذشته پارسيان آتش را در فضاي باز نيايش مي كردند

آنان محسوب نبوده اند و براي ايزد آناهيتا كه فرشته اجداد و نصرت بخش خاطر اهورا مزدا و جلب قلوب مردم مي گرديد غافل
 بين كاخ والرين و معبد تنگاتنگ ارتباط نزديك و يبرقرار.  ايشگاه ساختند و مقام آنرا به اهورا مزدايي ارتقا دادنديمي شد معبد و ن

. گواه اين مطلب است،مي شودمشاهده آناهيتا چنانچه در ارگ حكومتي بيشاپور 

نقش رجب و نقش پيروزي شاپور بر والرين در نقش رستم و مهم تر از همه، اين نظريه با مطالعه نقش برجسته هاي اردشير در 
 در زمان شاپور اول همان طوري كه در كتيبه غار حاجي آباد .تاييد مي شودنيز  از زمان شاپور اول تكتيبه غار حاجي آباد مرو دش

بلكه از زمان بهرام دوم كه مذهب زردشت به .  باشد نيست"كريتر" نامي از رهبران مذهبي و موبدان كه همان ،مشاهده مي شود
 كريتر، مفسر و مبلغ اوستا قدرت گرفته و همچنان كه در نقش سهراب بهرام ديده مي شود مي آيدصورت يك دين و كيش ملي در 

.مرد اول طبقات اجتماعي دوره ساساني شده است
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 تاريخچه و وجه تسميه بيشاپور
اين تاريخ، سنگ نبشته ايست كه با دو . وزگار باستانست كه داراي تاريخ شهرسازي مكتوب است تاريخي بيشاپور، اولين شهر رشهر

در اين كتيبه، تاريخ ساخت . خط اشكاني و ساساني بر روي يكي از دو ساقه ستون بيشاپور كه در مركز شهر واقع شده نقر شده است
 يعني درست  ميالدي است266پور ذكر شده است كه مصادف سال  از آتش شا40 از آتش اردشير و سال 58شهر فروردين ماه سال 

در اين رابطه .  اين تاريخ مربوط به پايان شهرسازي بيشاپور مي باشد. ميالدي260 سال پس از پيروزي شاپور بر والرين در سال 6
بدست آمده است دبير نام اپساي هر بيشاپور واقع در فارس كتيبه اي از شخصي به شدر ": دكتر عباس زرياب خويي چنين مي نويسد

تاريخ .]262 : 1382سرفراز، ["نيز هست كتيبه كه در زمان شاپور اول و در كنار مجسمه او نگاشته شده است و متضمن تاريخ 
.معلوم نام خود شهر است كه در كتيبه ذكر نشده استم تطبيق داده شده ولي مجهول و نا266ساخت شهر با سال 

 ذكر شد، موسس اين موسسه اردشير بابكان پس از كسب قدرت پايتخت را از شهر مذهبي پدران خود استخر، به همان طور كه قبال
ساختن مقر ه پسر اردشير هم اقدام ب) 241-272(شاپور . ر ساختتيسفون منتقل كرد و در كنار آن شهر جديدي به نام وه اردشي

اصوالً شاهان ساساني براي ارضاي جاه طلبي خود، نام خود را بر شهرها . ور نهادديگري نمود كه به تأسي از پدر خود به آن نام بيشاپ
بنابراين وجه تسميه بيشاپور در رديف نام شهرها ايست كه پادشاهان ساساني براي شهرهاي . ايكه سازنده آن بودند مي گذاردند

. به قباد، به خسرو و به شاپوربه اردشير،: جالب توجهي كه سازنده  آنها بوده اند اطالق مي كردند مانند

 يا به دين كه همان دين "وه دين"مثل . كلمه وه يا به به معناي نيك در بسياري از نام هاي پهلوي دوره ساساني ديده مي شود
 شاپور معني وه يا به را به معني خانه و محل زندگي نيز تفسير كرده اند كه اگر چنين باشد بيشاپور را بايد سراي.الهي و روشني باشد

.]248 : 1382سرفراز، [اما برخي نام بيشاپور را به معني از جمله كارهاي خوب شاپور نوشته اند. كرد

در كتاب مسالك الممالك اصطخري كه منبع موثقي براي تاريخ پارس مي باشد و همچنين فارسنامه ابن بلخي راجع به نام بيشاپور 
 گفتندي "دين دوال"هر بيشاپور در زمان تهمورث بنا شده است، پيش از جمشيد و آن را ش« : با مختصر اختالفي چنين آمده است

پس اسكندر آنجا را خراب كرد تا اينكه در زمان شاپور بن اردشير از نو آنجا را عمارت كرد و بيشاپور نام نهاد و اكنون آن را بشار و 
نام اصلي آن بيشاپور است و تخفيف را بي از آن بيفكنده اند و شاپور : ابن بلخي مي نويسد.]37 : 1366سرفراز، [»بسابور گويند

.استبنابراين نام اصلي بيشاپور تا اواخر قرن پنج و ششم هجري رائج بوده .نويسند

 فهرست  بوده است زيرا در" بهتر از انطاكيه، شهر شاپور" يعني" به از انديو شاپور"اما بنظر مي رسد كه نام اين شهر در زمان شاپور
.  آمده است"وهي انتيوك شاپور"نام شهرهاي زمان شاپور در كتيبه كعبه زردشت نام بيشاپور ديده نمي شود، در عوض نام ساتراپ 

 نام گندي شاپور زمان ساساني است كه در زمان شاپور جايگاه اسراي رومي "به از انديوشاپور"بعضي از نويسندگان تصور كرده اند كه
. گاهي نه چندان مهم بوده استكه به صورت قرار

اما بعيد به نظر مي رسد، در اين كتيبه مهم محل استقرار اسراي رومي ذكر شود، اما از شهر سلطنتي و مقر حكومتي شاپور اسمي 
.و دسته دسته مردم به تماشاي آن مي آمدند. برده نشود آنهم شهري كه در زيبايي سرآمد شهرهاي روزگار خود بوده است

 كه انطاكيه، شهر زيباي روم شرقي به ياين روايت تاريخي شايد تا حدي ما را در شناخت وجه تسميه بيشاپور ياري كند، در سالذكر 
تصرف لشكريان ايران درآمد، زيبائي چشم گير اين شهر چنان مورد توجه شاپور قرار گرفته كه دستور مي دهد مقر سلطنتي او را بهتر 

صفت تفضيلي وه يا به معني بهتر براي مقايسه بين دو شهر انطاكيه شهر زيباي روم شرقي . ه از انطاكيه باشد، تا ببسازنداز انطاكيه 
م توسط شاپور تصرف شد و ديگري شهر شاپور با 251ول و جمعيت برترين شهر روم شرقي بوده و در سال كه از لحاظ وسعت و تم 

.]249 : 1382از، سرفر[ايوان هاي رفيع و مزين بكار برده شده است
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موقعيت استقرار
 و هم از لحاظ بهره گيري از عوارض طبيعي و جغرافيايي براي برقراري راهبرد نظاميانتخاب محل و موقعيت بيشاپور هم از لحاظ 

 كه هم -موقعيت استقرار بيشاپور. امنيت شهر و تمتع آن از زيبايي هاي طبيعي، انتخابي هوشمندانه و كامال حساب شده بوده است
زيرا. به صورت چهار راهي در گذرگاه تاريخ حائز اهميت بوده است-اكنون حد فاصل بين دو استان فارس و خوزستان قرار گرفته

راهي كه در زمان . اين شهر در كنار جاده شاهي روزگار باستان كه يكي از مهم ترين راه هاي ارتباطي كشور بوده احداث شده است
 از .فيروزآباد و بيشاپور را به تيسفون وصل مي كرد) جور(يد و استخر را به شوش و در عصر ساساني شهر هخامنشيان تخت جمش

منظور  نظامي استفاده نشده، بلكه يكي از طرق ه اما از اين راه فقط ب. بيشاپور راهي هم به كرانه هاي خليج فارس امتداد مي يافت
 خود را به اقوام ديگر عرضه مي داشتند و به همين جهت اين جاده و تالقي كاالهايتجارتي و ارتباطي بوده كه سوداگران بسياري 

.]40 : 1366سرفراز، [پارس ادامه داشت و  خوزستان،چهار راه آن به كرانه هاي خليج فارس

هر دامنه ارتفاعات معروف به كوهمردو)يا دشت كازرون(استقرار بيشاپور بر دهانه تنگ بيشاپور به دشت زيبا و سرسبز بيشاپور 
 بر . حصار و مانع طبيعي در برابر حمله به شهر ايجاد مي نمايند، كوه و رودخانه،به گونه اي صورت گرفته است كه در دو جهت

از آن حمايت كه كامال در ميان دشت فراخ واقع شده و قلعه دختر با فاصله اي نسبتا طوالني )فيروزآباد (خالف شهر اردشير خوره 
مي نموده بيشاپور، كامال در دامنه كوه و در ابتداي دشت و با فاصله حداقل نسبت به دو عامل دفاعي قلعه دختر و قلعه اردشير در 

 رودخانه  وبراي شناخت بيشتر موقعيت طبيعي بيشاپور به اختصار كوه بيشاپور. كوه هاي دو طرف دهانه تنگ چوگان قرار مي گيرد
.شوندآن معرفي 

اين كوه پشته سنگي پهناور ، طويل و بلندي است كه در مشرق شهر شاپور جاي دارد و از دامنه هاي پر بركت غربي آن : كوه شاپور
سنگ بناهاي شهر بيشاپور از .چشمه هاي پرآبي همچون چشمه چنارشاهي جان ، سرآب اردشير چشمه ساسان بيرون مي جهد

اپور استخراج شده است و در نماي سنگ هاي تراش شده مكعب شكل بناي معبد وديگر اليه هاي سنگ هاي مستحكم كوه ش
. بناهاي شهر، آثار سنگواره هاي حيواني و گياهي مشابه يافت مي شود

، چهار صحنه از نقش برجسته هاي ارزشمند داردعالوه بر وجود آثار بر دامنه و بلندي هاي كوه شاپور كه نشان از تقدس اين كوه 
و دو نقش برجسته در كناره جنوبي ساساني در دهانه غربي تنگ چوگان بر سينه كوه شاپور و در كناره شمالي رودخانه شاپور هدور

چوگان و دامنه كوه شاپور تنگ  استقرار بيشاپور در دهانه.1تصوير 
دكتر سرفراز : ماخذ 
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 اين پديده طبيعي در دوره ساساني تقدسبرجامانده است كه خود نشانگر تأكيد مضاعفي بر رودخانه از صحنه هاي پيروزي شاپور 
. است

منيت و نزديكي به جاده شاهي، قرارگيري بيشاپور در بلندي مسلط بر دشت را مي توان نوعي الگو برداري در كنار عللي چون تأمين ا
از نحوه ساخت شهرهاي هخامنشي چون شوش و تخت جمشيد دانست كه بر بلنداي دامنه كوه، بعنوان مكان مقدس و برتر بنا شده 

.شاهان ساساني هماهنگي دارداين نظر با راهبرد احياي سنت هاي هخامنشي توسط . بودند

اين رودخانه از درون تنگ چوگان در مشرق بيشاپور به سمت غربي شهر جريان دارد و دره عميق بستر آن به موازات : رودخانه شاپور
ين چن. در فصل بارندگي شدت جريان آب بسيار زياد است و گاه طغيان رودخانه را به دنبال دارد. محدوده اراضي شمالي شهر است 

به نظر مي رسد كه همواره محور راه و جاي عبور از رودخانه به ويژه در فصل بارندگي دور از تنگ چوگان و دور از مجراي خروجي 
.رودخانه از كوهستان بوده است

سازمان فضايي شهر بيشاپور
در ".ان يك سيستم معرفي مي كندنظم ميان نقش عناصري است كه شهر را به عنو"مفهوم سازمان فضايي در اين نوشتار به اجمال

: اين مفهوم موجز، واژه هايي اصلي واجد تعاريف ذيل است 

بعنوان، مجموعه اي از اجزاي نيمه مستقل است كه عناصر آن در نظمي هدفمند مجموعه را به كل وحدت دار تبديل "سيستم"
 كل وحدت داري است "شهر".رتباط ميان عناصر آن است، امري ذهني و استنباطي است كه حاكي از نوع ا"نظم شهري". دنمي كن

 ماموريت و وظيفه اي است كه هر جزء "نقش" و كه هر يك از اجزاي آن با نقش معين به تحقق هدف مجموعه خدمت مي كند
.]1386منصوري، [سيستم براي تحقق هدف كلي مجموعه بر عهده گرفته است 

 شده و سايي، عناصري به عنوان شاخص هاي سازمان فضايي شنامان فضايي آن يا سازبراي تشخيص نظم حاكم بر اجزاي شهر
نظم ادراك شده ميان اجزاي مذكور كه امري مجرد و ذهني است، معرف سازمان فضايي .  گيرد ميارتباط آن ها مورد بررسي قرار

كه مان فضايي شهر شمرده مي شوندعنصر شاخص ساز چهار ،قلمرو، كل هاي كوچك، ساختار و هسته يا مركزيت. شهر خواهد بود
در جهت معرفي سازمان فضايي شهر ساساني بيشاپور شاخص هاي چهارگانه فوق به . 2تشخيص آنها فراتر از ويژگيهاي شكلي است

:ترتيب بررسي مي گردند

قلمرو ؛ حصار و باروي  شهر
 را متعلق به آن بدانند، شرط مهم تحقق مفهوم كل تشخيص و درك محدوده اي از فضا، كه گروهي از انسانهاي ساكن در شهر خود

در اين صورت لبه اي مكاني تعيين مي شود كه فضاي داخل آن معنايي خاص داشته و از محيط پيرامون جدا . از شهر است
 هايي ويژه خود ، برتر و فروتر و صفات ديگر مي توانند محدودهسكاربري هاي خاص، ايمني و امنيت، مقدس و نا مقد. مي گردد

تبلور قلمرو، لبه اي است كه بخشي از . بيافرينند كه استفاده كنندگان از فضا، قلمروهاي مرتبط با مفاهيم پيش گفته را ادراك كنند
.فضا را محدود مي كند

رو بصورت تركيبي از در بيشاپور اين قلم. در تعريف قلمرو يك شهر معموال از عناصر طبيعي و كالبدي يا هر دو بهره گرفته مي شود
بطوريكه ذكر شد رود شاپور در شمال و شمال غربي شهر و كوه . و عناصر طبيعي تعريف گشته است) انسان ساز(عناصر كالبدي 

شهر نيز مي توان ننده قلمرود  كيد البته كوه  شاپور بعنوان عنصر نشانه اي تح.شاپور عناصر طبيعي تعريف كننده قلمرو شهر هستند
:عامل اصلي تعريف قلمرو بيشاپور حصار و باروي سنگي بوده استعالوه بر اين دو. فرض كرد

در حاشيه يان و مرمت شده است، اين حصار  متر از حصار شهر در جبهه شمالي نما270بيش از در كاوش هاي باستان شناسي «
 تمامي  كهي آثار و بقاياي اين ديوار حفاظتي است ولتضيات مسير جريان آب داراي انحنارودخانه در اين بخش شهر بنا به مق
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پيرامون شهر را محصور مي نموده است، حتي ادامه اين حصار در دامنه ارتفاعات معروف به قلعه دختر كه بصورت يك دژ و قلعه 
 را حفاظت يارگ حكومت اين حصار فقط محدوده و حريم .نظامي و تدافعي مشرف به اين شهر تدارك ديده شده كامالً نمايان است

 ادامه آن در پيرامون شهر و در حاشيه رودخانه و خندق حفاظتي شرق و غرب و حتي در دامنه كوه قلعه دختر ادامه ومي كرده است ن
جنوبي شهر - خيابان شماليدر امتدادتنها پلي كه بر روي رودخانه شاپور و -)گبري(داشته و بقاياي آن بويژه در حاشيه پل جبري 

 متر ضخامت دارد نه تنها در ايجاد امنيت شهري نقش 9 اين ديوار قطور حفاظتي كه بيش از . كامالً ديده مي شود-تزده شده اس
 مرتب در حال ديده باني نگاهبان هااساسي داشته است بلكه  به صورت سنگري مطمئن مورد استفاده قرار مي گرفت و بر روي آن 

.]44 : 1366سرفراز، [»و نگهباني بوده اند

 امروزه اثر اين خندق .در جانب جنوب غربي و جنوب شرقي و در پشت حصار قلمرو شهر بوسيله حفر خندق تقويت شده است
 كه راستاي آن در حوزه شرقي به باالي بستر قلعه دختر مي رسد برجاي مانده است، موازي حصارگودي ممتدي در راستاي بصورت 

 كرده و به رودخانه شاپور  يك زاويه قائمه ، تمامي حوزه غربي شهر را از جنوب به شمال طيو در حوزه غربي با چرخشي به اندازه
با اين ترتيب بستر مستطيل شكل شهر از سه سمت جنوب ، غرب و شمال پشت به خندق و رودخانه دارد و بخش شرقي . مي رسد

)1نقشه شماره( . آن را استحكامات قلعه دختر پشتيباني مي كرده است

 حصار سنگي ارك حكومتي و برجهاي آن  .2تصوير 
دكتر سرفراز:  مأخذ

اني بيشاپور عناصر كالبدي و طبيعي تعريف كننده قلمرو شهر ساس.1نقشه 
نگارندگان  : مأخذ 
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كل هاي كوچك؛ ارگ حكومتي و نواحي سكونتي
كل هاي كوچك در سازمان فضايي شهر واحدهاي مستقلي هستند كه بر حسب ماموريت و نقش خود به صورت هاي مختلف از 

د كل كوچك، جزء مستقلي از سيستم بزرگ شهر است كه به عنوان عنصر واحد در درون خو.يكديگر و بافت شهر متمايز مي شوند
ماهيت سيستم شهر به گونه اي است كه اجزاي . از مختصاتي برخوردار است كه مي تواند به عنوان سيستمي نيمه مستقل عمل كند

محله، به مثابه . نيمه مستقل الزم است در مقياس عملكردهاي فردي و اجتماعي به عنوان سيستم هاي كوچكتر به حساب آيند
مجموعه هاي عملكردي شهر مركب از . ونت به عنوان يك زير سيستم مستقل عمل مي كندقلمرويي نيمه مستقل و وابسته به سك

با توجه به بقاياي كالبدي . عناصري با كاركردهاي مختلف و وابسته به يكديگر نمونه ديگري از كل كوچك درون سيستم شهر است
شمال شرقي شهر و در بلندي دامنه كوه شاپور يكي مجموعه ارگ حكومتي كه در . بيشاپور قابل تشخيص است  در دو كل مستقل

قرار گرفته و بوسيله حصاري از قسمت اصلي شهر تفكيك شده است و ديگري نواحي سكونتي شهر كه به فرم مستطيل در غرب 
عمليات خاكبرداري و كاوش هاي باستان شناسي در منطقه شمالي«. استارگ حكومتي و در امتداد شيب بستر شهر واقع گرديده

نشانگر آنست كه اين بخش از شهر در زمان ساساني فضائي باز و خلوت با جدول بندي و خيابان كشي هاي مفروش سنگي و 
كه تراكم شهر بيشاپور يكسان نبوده و بخش عظيمي  است  و مؤيد اين. بوده استباغچه بندي در حوزه امكانات رفاهي كاخ نشينان

بدين ترتيب به . كوني و قواي انتظامي و كارگاه هاي وابسته در جبهه جنوبي واقع شده انداز تاسيسات و ادارات دولتي و منازل مس
نظر مي رسد كه هسته مركزي و كانون اصلي شهر و مقر درباريان منحصراً در جبهه شمالي شهر يا به اصطالح ارگ و كهندژ در آن 

صر حكومتي و مذهبي شهر نظير كاخ والرين و معبد آناهيتا  عناكهاين ارگ .]47 : 1366سرفراز، [»  استقسمت شهر قرار داشته
ود و اقامت در آن منحصر به ر و، در واقع مكان برتر و مقدس شهر بوده كه سكونت)2 شمارهتصوير( ،گرفتهمي را در بر ) الهه آب(

امنيتي و حفاظت در برابر ساكنان شاه و خانواده سلطنتي او بوده است و به همين واسطه يعني دليلي فراتر از ضرورت رعايت اصول 
 جنوبي شهر كه از حاشيه اين قصور -خيابان شمالي«)2نقشه شماره( .شهر يا دشمنان بيروني از قسمت اصلي شهر جدا شده است

طق اختصاصي و كاخ هاي پذيرايي و ايوان هاي مزين به موزائيك مي گذشته بطور غير مستقيم راه ارتباطي اكراپل را با ساير منا
محل سكونت افراد در آن زمان بر حسب ارزش ها و طبقات اجتماعي كه بيشتر شامل . مسكوني و سياسي و اداري مربوط مي سازد

 و جامعه مردم در اطراف پايتخت به صورت پراكنده در خيمه ها يا حال شاه و بستگانش مي شد در اين شهر انتخاب مي گرديد
ند تا با حاصل دسترنج خود آرامش و رفاه قصر نشينان را تامين كنند زيرا قوانين و ضابطه بناهاي محقر كاه گلي سكونت داشته ا

به همين .  اجازه نمي داد كه كوخ  نشينان از طبقه خود تجاوز نموده و در سلك كاخ نشينان درآيندههاي زمان ساساني به هيچ وج
بت شده و حفظ نظام امپراطوري ساساني است كه با كمال دقت جهت شكل و كاربرد فضاهاي معماري بيشاپور نشانه اي از فضاي ث

.]47 : 1366، رفرازس[» و بر طبق نقشه طراحي و تنظيم شده است و روشنگر  زمينه فكري آن جامعه است

حكومتي كاخ شاهي ، معبد آناهيتا و حصار مربوط به ارگ .2تصوير  
47 : 1366سرفراز، :  مأخذ
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ساختار شهر؛ خيابانهاي اصلي و فرعي
مركزيت و وروديهاي اصلي شهر متصل به .  يكديگر استشهر به) عناصر نيمه مستقل(ساختار عامل پيوند دهنده كل هاي كوچك 

ساختار ممكن است داراي اندامهاي اصلي و فرعي باشد كه از طريق آنها كليت سيستم را در پيوند با يكديگر قرار . ساختار هستند
. عنصر شاخص ساختار در اغلب حاالت، معبر است. مي دهد

متقاطع تشكيل مي دهند و ساير عناصر فرعي ساختار خيابان هاي متقاطع موازي با اين ساختار اصلي بيشاپور را دو خيابان مستقيم 
خيابان اصلي شمالي جنوبي در امتداد جاده .دو است كه از روي ته رنگ باقيمانده از آوار و مخروبه آثار تاريخي قابل تشخيص اند

ديگر عنصر ساختاري اصلي . و تا حصار جنوبي ادامه مي يابدشاهي تعريف شده و دروازه اصلي شهر را به مركز شهر مرتبط مي كند 
شهر عمود بر اين خيابان ناحيه سكونتي شهر به مركز آن را به ارگ حكومتي مرتبط مي كند و در واقع نقش آن ارتباط بين دو كل 

شهر هستند كه نظم عناصر فرعي ساختاري شهر خيابان هايي موازي با ساختار اصلي .نيمه مستقل زير مجموعه شهر است
 نكته جالب اينجاست كه اين ساختارهاي فرعي شهر نسبت به )3نقشه شماره (. شطرنجي قسمت هاي مختلف آنرا تعريف ميكنند

. متقارن نيستند اصليهيچكدام از عناصر ساختاري

قائم، توسعه گردشگاه ها و فضاي سبز  ها با زواياي ه، احداث كوچه ها و محل خيابان هاي متقاطع عمودي و افقيدر بيشاپور با ايجاد
 خانه بزرگان و اشراف در ميان باغ و قسمت هاي مختلف آن،كه در به گونه اي انجام گرفته  تنظيم فضاي داخلي شهر  ودرون شهر

شبكه بندي خيابان ها و كوچه ها و بدقت محالت را بر اساس طرح مستطيل شكل .باغچه و در فضاي سبز و مشجر قرار گيرند
 زيرا اين نحوه تقسيم بندي مشخص ميكند،شهر و محور آن تنظيم و تقسيم نموده و نقش هر يك را در رفع نيازهاي زندگي روزانه 

.]40 : 1366، رفرازس[موجب تسهيالت اداره شهر مي شود

ضلع شمال ي شهر دربا توجه به نقش مهم دروازه ها در شكل گيري عناصر ساختاري شهر اين توضيح الزم است كه دروازه اصل
شرقي شهر قرار دارد كه بوسيله پلي از رودخانه شاپور عبور كرده و به امتداد جاده تاريخي شاهي مرتبط مي شده است و وجود دروازه 

محمد مهريار در كاوش هاي .  ضلع ديگر شهر و در امتداد ساختار اصلي شهر نيازمند انجام كاوش هاي محلي است3ديگر در 
سي براي شناسايي وضعيت بيشاپور در دوران اسالمي در اواخر دهه هفتاد شمسي صورت داده است، وجود دروازه اي در باستان شنا

 كل هاي كوچك تعريف شده در سازمان فضايي بيشاپور .2نقشه  
گان  نگارند: مأخذ 
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ضلع شمال شرقي و در امتداد خيابان اصلي شرقي غربي شهر را كه ارتباط شهر با تنگ چوگان و امتداد جنوبي جاده شاهي برقرار 
.]40 : 1378، مهريار[مي نموده محتمل دانسته است

مركز ؛ بناي يادبود شاپور
مركزيت يا هسته، نقطه آغاز شهر است كه شهر، تدريجاً و طي فرآيندهاي تعاملي با مولفه هاي مختلف در اطراف آن شكل 

 در ابتدا عالوه هسته،. نقش هسته شهر طوري است كه وابستگي عناصر مختلف شهر به آن به راحتي قابل تشخيص است. مي گيرد
. بخشي از اين نقش در دوره هاي بعد دگرگون مي شود. بر حافظه تاريخي شهر، محل تجمع فعاليتهاي عمومي است

 بايد كاخ شاهي يا معبد اصلي ، كه از شهر ايران باستان بعنوان پديده اي مقدس و شاهانه در مقدمه مقاله ذكر شديبا توجه به مفهوم
و رويجغرافيايي شهر –بعهده گيرند و در مركز هندسي  نقش مركز هسته اصلي را ساساني بيشاپورشهرشهر در سازمان فضايي 

اما آنطور كه در سازمان فضايي شهر بيشاپور ديده مي شود ارگ حكومتي در برگيرنده كاخ و معبد . عناصر ساختاري آن قرار گيرند
برخالف شهر . حيه سكونتي آن بصورت يك كل مستقل نقش ايفا مي كند جدا از ناآناهيتا در حاشيه شمال شرقي شهر و كامالً

 در مركز هندسي و محل تقاطع ساختارهاي اصلي بيشاپور تنها عنصر ،فيروزآباد كه تخت نشين و منار در مركز دايره شهر واقع شده
.شهري كه در كاوش ها نمودار شده بناي يادبود شاپور اول است

 آن است كه داراي اهميت تشريفاتي بوده و بصورت يك بناي يادبود در مركز شهر و محل ورودي و در وضع موجود بنا نمايشگر« 
 متر كه 9در اينجا بر روي يك صفه سنگي دو ستون به ارتفاع . حاشيه خيابان شرقي و غربي بيشاپور ساخته و پرداخته شده است

وضعيت اين مكان نشان مي دهد كه جايگاه تشريفات و . شده است نصب ،مي باشد) نوع كرنتي(داراي سر ستون هاي گلداني شكل 
.]261 : 1381، رفرازس[» نه جايگاه نذورات. خوش آمد گويي و ارائه گزارش در بدو ورود به شهر بوده است

 سازمان فضايي شهر ساساني بيشاپور.3نقشه  
نگارندگان: مأخذ 
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جمع بندي 

شكل گيري و پيدايش شهر بيشاپور كه با انگيزه ايجاد نمادي از عظمت و شكوه و فره ايزدي شاپور و به منظور رقابت با انطاكيه 
ه ايجاد آن در شهر با شكوه و پررونق روم شرقي، ساخته شده بر مفهوم شهر در ايران باستان به مثابه امري مقدس و شاهانه ك

. انحصار شاه و به دستور و سليقه او بوده است، مهر تأييد مي زند

احياي فرهنگ و مذهب دوره هخامنشي كه بعنوان راهبردي سياسي مذهبي مد نظر شاهان ساساني بوده در شكل ميتوان گفت 
ط آن بر دشت، استفاده از نظام شهري قرارگيري شهر در دامنه كوه مقدس و تسل: گيري بيشاپور به صور زير متجلي شده است

به تقليد از شهرهاي هخامنشي شوش و پارسه، ساخت معبد آناهيتا بعنوان نمادي از دين مزديسناي هخامنشي ) هيپودام(شطرنجي 
.در كنار كاخ شاهي

شهري مدور با تقسيمات ( پارتي بيشاپور با كنار گذاشته شدن سازمان فضايي شهر در)اولين پايتخت ساساني(در مقايسه با فيروزآباد 
.و استفاده از الگوي شهري شطرنجي، نقطه عطفي در سير شكل گيري شهر  ايران باستان  ايجاد شده است) شعاعي حول مركز

دليل عمده اين امر را ميتوان بيرون رفتن .  فاقد مركز و هسته قدرتمند و شاخص بوده استسازمان فضايي شهر بيشاپور ساساني
 بعنوان كل كوچك درحاشيه بيروني اهاي اصلي و قوام دهنده شهر باستاني يعني معبد و كاخ شاهي از شهر و استقرار آنهفعاليت 

  شهري با سازمان فضايي دو قطبي پديد آورده كه قطب )در اثر ايجاد سلسله مراتب اجتماعي(اين شيوه شكل گيري . شهر دانست
. سكونتي اشراف و طبقات برگزيده بوده استقوي آن ارگ حكومتي و قطب ضعيف آن نواحي

 بناي يادبود شاپور اول در مركز شهر .3تصوير 
262 : 1381سرفراز، :    مأخذ
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پي نوشت 

 با تكيه بر زندگي كوچ روي و چادر نشيني در سابقه " تأملي بر مفهوم شهر در ايران"دكتر جهانشاه پاكزاد در مقاله اي با عنوان .1
 از -ا ذكر نام شهرهاي مختلف باستاني ايرانسكونتي ايران مفهوم شهر ايران باستان را به محدوده و قلمرو حكومتي تقليل داده اند و ب

 شهر الزمه مانندم اساسي يها در مورد مفترديداگرچه طرح پرسش و .  فرضيات موجود را خطا و نادرست دانسته اند-جمله شهر بيشاپور
 آثار باستاني و تاريخي، تحقيق و جستجوي علمي حقايق و واقعيت هاست، اما اين نكته را بايد متذكر شد كه به هنگام قضاوت در مورد

آنچه معيار سنجش و نقد عيار فرضيات است استناد آنها به واقعيت ها و يافته هاي باستان شناسي و تاريخي به جاي حدسيات و روايات 
سي قرار  حاضر ساخت شهر ساساني بيشاپور تماما بر اساس نتايج كاوش هاي باستان شناسي انجام شده مورد بررنوشتاردر .عاميانه است 

. گرفته و مفهوم مورد اشاره از شهر بعنوان يك قلمرو سياسي صرف نفي شده است

 نوشته دكتر سيد امير منصوري در مجله "قبل و بعد از اسالم: دو دوره سازمان فضايي در شهر ايراني " براي توضيحات بيشتر به مقاله .2
. مراجعه شود7باغ نظر شماره 
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