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تاریخچه بیشاپور
در واقع ایران باستانی ازشهرهای یکی بیشاپور تاریخی شهر
از نشانههایی اگرچه است. فارس استان و کازرون شهرستان
یافت آن ایالمیوهخامنشیدر بهدورههای سکونتمربوط
نامیده و ساخته شهر عنوان به ساسانیان زمان در ولی شده
و کازرون کیلومتریشمالغرب 15 در اینشهر است. شده
مختصاتجغرافیایيN: 29°46´, E: 51°34قرارگرفتهاست.
شهربیشاپوردردورهساسانیانمرکزایالتوکورهاردشیرخوره
بودهوتاقرنهفتمهجریآبادومسکونیباقیماندهوپس
ارزشمند آثار از گنجینهای شهر این شدهاست. ویران آن از
آناهیتارادرخودجایدادهاست. معماریساسانیمانندمعبد
بیشاپوربهعنواناولینشهرایرانیروزگارباستاندارایتاریخ

شهرسازیمکتوباست.
اینتاریخبهسنگنبشتهایبرمیگرددکهبادوخطاشکانی
وساسانیبرروییکیازدوساقهستونبیشاپور،کهدرمرکز
شهرواقعشده،نقرشدهاست.دراینکتیبه،تاریخساختشهر
فروردینماهسال58ازآتشاردشیروسال40ازآتششاپور
ذکرشدهکهمصادفسال266میالدیاست)درست6سال
پسازپیروزیشاپوربروالریندرسال260میالدی(.الزمبه
ذکراستاینتاریخبهپایانساختشهربیشاپورمربوطاست.
شهر  " در : مینویسد خویی« زریاب »عباس رابطه این در
اپسایدبیر نام به ازشخصی کتیبهای فارس در واقع بیشاپور
بدستآمدهاستکهدرزمانشاپوراولودرکنارمجسمهاو
نگاشتهشدهاستومتضمنتاریخکتیبهنیزهست" )سرافراز،
نامعلوماستو 262:1381(.اگرچهنامخودشهرمجهولو
م 266 سال با شهر ساخت تاریخ است. نشده ذکر کتیبه در
است شهر خود نام نامعلوم و مجهول ولی شده داده تطبیق
سلسله مؤسس بابکان اردشیر است. نشده ذکر کتیبه در که
ساسانیانپسازکسبقدرتپایتختراازشهرمذهبیپدران
خوداستخر،بهتیسفونمنتقلکردودرکنارآنشهرجدیدی
بهنام»وهاردشیر«ساخت.شاپور)272-241(پسراردشیرنیز
به پدرخود از تأسی به دیگریکردکه بهساختشهر اقدام
آننامبیشاپورنهاد.بنابراینوجهتسمیهبیشاپوردرردیفنام
شهرهاییاستکهپادشاهانساسانیسازندهآنهابودهاندونام
بهشاپور. و بهقباد، بهاردشیر، مانند میگذاشتند آن بر را خود
نامهای از بسیاری در نیک معنای به »وه« یا »به« کلمه
بهدین یا »وهدین« مثل میشود. دیده ساسانی دوره پهلوی
کههماندینالهیوروشنیاست.وهرابهمعنیخانهومحل
باید را بیشاپور باشد چنین اگر که کردهاند تفسیر نیز زندگی
»از معنی به را بیشاپور نام برخی اما معنیکرد. شاپور سرای
جملهکارهایخوبشاپور«نوشتهاند)همان:248(.درکتاب
مختصر با بیشاپور نام به راجع اصطخری »مسالکالممالک«
اختالفیچنینآمدهاست:"شهربیشاپوردرزمانتهمورثبنا

شدهاست،پیشازجمشیدوآنرا»دیندوال«گفتندیپس
اینکهدرزمانشاپوربناردشیراز اسکندرآنجاراخرابکردتا
نوآنجاراعمارتکردوبیشاپورنامنهادواکنونآنرابشابور

وبسابورگویند" )سرافراز،37:1366(.
»ابنبلخی«درفارسنامهمینویسد:ناماصلیآنبیشاپوراست
بنابرایننام وتخفیفرابیازآنبیفکندهاندوشاپورنویسند.
بوده رایج هجری ششم و پنج قرن اواخر تا بیشاپور اصلی
از شاپور»به زمان در شهر این نام میرسد نظر به اما است.
است بوده شاپور« شهر انطاکیه، از یعنی»بهتر شاپور« اندیو
زیرانامبیشاپوردرفهرستنامشهرهایزمانشاپوردرکتیبه
کعبهزرتشتنامبیشاپوردیدهنمیشود،درحالیکهنامساتراپ
نویسندگان از بعضی  است. شده ذکر شاپور« انتیوک »وهی
زمان شاپور گندی نام اندیوشاپور« از »به که کردهاند تصور
و رومی اسرای جایگاه شاپور زمان در که است ساسانی
قرارگاهینهچندانمهمبودهاست.امابعیدبهنظرمیرسد،در
اینکتیبهمهممحلاستقراراسرایرومیذکرشود،اماازشهر
سلطنتیومقرحکومتیشاپوراسمیبردهنشود؛آنهمشهری
ذکر است. بوده خود روزگار شهرهای سرآمد زیبایی در که
اینروایتتاریخیشایدتاحدیمارادرشناختوجهتسمیه
بیشاپوریاریکند؛درسالیکهانطاکیه،شهرزیبایرومشرقی
شهر این چشمگیر زیبایی درآمد، ایران لشکریان تصرف به
چنانموردتوجهشاپورقرارگرفتکهدستوردادمقرسلطنتی

اورابهترازانطاکیهبسازند،تابهازانطاکیهباشد.
دوشهر بین مقایسه برای بهتر معنی به یا وه تفضیلی صفت
ازلحاظوسعتوتّمولو انطاکی؛شهرزیبایرومشرقیکه
جمعیتبرترینشهررومشرقیبودهودرسال251متوسط
شاپورتصرفشد،وشهرشاپورباایوانهایرفیعومزینبوده

است)سرافراز،249:1381(.
نکتهضروریوقابلمالحظهدرشناختشهرساسانیتوجهبه
تفاوتمفهومشهردردورهایرانباستانبامفهومشهردردوران
اسالمیاست.مفهومشهردرآندورانمجموعهایازفعالیتهای
متنوعجمعیهمراهباساکنانبسیاروخانههایمسکونیفراوان
ومحصورشدهدربرجوباروییمستحکمنیستکهتبلورمکانی

فرهنگواندیشهجمعیانسانهاباشد.
پدیده یک همواره باستان، ایران آرمانگرای فرهنگ در شهر 
را آن برپاکردن قدرت کسی احتمااًل که میشده تلقی قدسی
نداشتهاست.بهجرأتمیتوانگفتتنهاپادشاهبودهکهبهعنوان
صاحبفریافرهکیانیاجازهوتواناییساختشهرراداشتهاست
)براتی،1382(.برایناساسشهرمتعلقبهخداوندونمایندهاو
بررویزمینبودهوتعلقیبهساکنانآنمتعلقنداشتهاست.با
وسیع نسبتاً بهمجموعه ایران باستانی اوصافمفهومشهر این
کالبدیمیماندکهبهدستورشاهوبرایسکونتخاندانشاهی
ارشد اوهمچوندبیرانوسپاهیان برگزیده وطبقاتوابستهو
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ساختهمیشدهاست.درحقیقتشهر،نوعینمایش،ونمادقدرت
وفرهایزدیشاهنشاهوسالیقوعالیقاوبودهاستنهمکانی

برایتعاملاقشارمختلفمردموتبلورفرهنگجمعیانسان.

موقعیت استقرار
بهرهگیری لحاظ از بیشاپور استقرار موقعیت و محل انتخاب
و شهر امنیت برقراری برای جغرافیایی و طبیعی عوارض از
حساب و هوشمندانه انتخابی طبیعی، زیباییهای از آن تمتع
باستان، اینشهردرکنارجادهشاهیروزگار بودهاست. شده
کهیکیازمهمترینراههایارتباطیکشوربوده،احداثشده
است؛راهیکهدرزمانهخامنشیانبهتختجمشیدواستخر
رابهشوشودرعصرساسانی،شهرفیروزآباد)گور(وبیشاپور

رابهتیسفونمتصلمیکردهاست.
افزونبراینازبیشاپورراهیبهکرانههایخلیجفارسامتداد
مییافتکهعالوهبرکاربردنظامییکیازطرقتجارتیبوده
اقوام به را خود کاالهای آن طریق از بسیاری سوداگران که
دیگرعرضهمیداشتند.بههمینجهتاینجادهوتالقیچهار
راهآنبهکرانههایخلیجفارس،خوزستانوپارسادامهداشت
بیشاپور بردهانهتنگ بیشاپور استقرار .)40: )سرافراز،1366
مشرفبهدشتزیباوسرسبزبیشاپور)یادشتکازرون(ودر
دامنهارتفاعاتکوهمرهبهگونهایاستکهکوهورودخانه،در
دوجهتآن،حصارومانعطبیعیدربرابرحملهبهشهرایجاد
میان که )فیروزآباد( اردشیرخوره شهر برخالف است. کرده
دشتفراخواقعشدهوقلعهدختربافاصلهاینسبتًاطوالنیاز
آنحمایتمیکردهاست،بیشاپورکاماًلدردامنهکوهوابتدای
قلعهدخترو بهدوعاملدفاعی بافاصلهحداقلنسبت دشت

قلعهاردشیردرکوههایدوطرفدهانهتنگچوگانقرارگرفته
میتوان را شاپور شهر شرق در شاپور کوه .)1 )نمودار است
بر آثار وجود بر دانست.عالوه مکانیابیشهر عامل مهمترین

نمودار1.موقعیتاستقرارشهربیشاپوردردهانهتنگچوگانودامنهکوهشاپور.
مأخذ:نگارندگان.

دامنهوبلندیهایکوهشاپورکهنشانازتقدساینکوهدارد.
در ساسانی دوره ارزشمند نقشبرجستههای از صحنه چهار
شمالی کناره و شاپور کوه سینه بر چوگان تنگ غربی دهانه
رودخانه جنوبی کناره در برجسته نقش دو و شاپور رودخانه
تأکید نشانگر که است برجامانده شاپور پیروزی ازصحنههای

مضاعفبرتقدساینپدیدهطبیعیدورهساسانیاست.
شاهی، جاده به نزدیکی و امنیت تأمین چون عللی کنار در
نوعی میتوان را بردشت مسلط بلندی در بیشاپور قرارگیری
الگوبرداریازنحوهساختشهرهایهخامنشیچونشوشو
تختجمشیددانستکهبربلندایدامنهکوه،بهعنوانمکان
به توجه با نیز شاپور رودخانه بودند. شده بنا برتر و مقدس
تقدسآبدرنزدساسانیاننقشمهمیدراستقرارشهرداشته
به بیشاپور درشرق چوگان تنگ درون از رودخانه این است.
سمتغربیشهرجریانداردودرهعمیقبسترآنبهموازات
که میرسد نظر به چنین است. شهر شمالی اراضی محدوده
فصل در ویژه به رودخانه از عبور محل و راه محور همواره
بارندگیدورازتنگچوگانودورازمجرایخروجیرودخانه

ازکوهستانبودهاست.

پیشینه تحقیق 
است. نشده منتشر بیشاپور مورد در زیادی اطالعات تاکنون
نیست تکمیل آن حفاری و شناخت کار شهر وسعت علیرغم
شهرهای فضایی سازمان شناخت و "تحلیل حال عین در
تاریخیایرانازجملهشهرهایساسانیهنوزدرمراحلابتدایی
و قلّت آن دلیلعمده وسیدین،1389(.شاید است")کریمیان
قدمتآثارشهریباقیماندهازایندورههاودگرگونیهایبسیار
آنهادردورههایبعدباشد.بااینحالبهنظرمیرسدحتیتعداد
بایدوشایدمطالعهنشدهاست آنچنانکه باقیمانده آثار معدود
تاریخیوتحلیلهای بهمتون بیشتر استنادمطالعاتموجود و
شخصیاستونهشواهدعینیباستانی.بهطورخالصهمطالعات
موجوددرزمینهساختشهرهایباستانیایرانبهویژهشهرهای
ساسانیشاملدونظریهاست:نظریهغالبتوسط»سیدمحسن
مختصر تحلیل از بعد که شهر« تا شار »از کتاب در حبیبی«
وضعیتسیاسی،اجتماعیواقتصادی-فرهنگیایرانساسانی
ساختکالبدیشهرساسانیراترسیمکردهاست.قبلازحبیبی،
»ربوبی«نیزدرکتاب»شناختشهرومسکنبومیایران«در
ایننظریه بود.طبق ارایهکرده را سال1353،دیاگرامیمشابه

شهرساسانیمرکبازبخشهایشناختهشدهزیراست:
اصلی، معبد یا آتشگاه کاخها، شامل )کهندژ( حکومتی دژ -1
باالترین در دژ این آذوقه. انبار و ایوانها،سربازخانهها،خزاین
با نقطهشهرومهمتریننقطهسوقالجیشیساختهشدهبودو

دیوارهایسنگینمحافظتمیشد.
2-شارمیانیشاملمحالتخاصبرایاستقرارطبقاتممتازو
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خانههایشبیهبههم)شارستان(.
3ـشاربیرونیشاملآتشکدههاوبازاراصلیبودکهدردورانبعد

ازاسالمبه»ربض«مشهورشد.
4ـبازاربهعنوانستونفقراتشهرازدلشارستان)شارمیانی(
شروعمیشدودامنهخودرابهشاربیرونی)ربض(میگستراندو

درمسیرخودمحالتراشکلمیداد.
5ـمیدانبهعنوانگسترهایوسیعدرجلویدروازههایشارستان
درربضساختهمیشدومکانیبودکهبازارهابدانبازمیشدندو

تظاهراتاجتماعیـاقتصادیدرهممیآمیخت.
نظرحبیبیعلیرغمشهرتورواجنسبیآندرمحیطدانشگاهی،
دارایاشکاالتاساسیاست:اولاینکهنمودارارایهشدههیچگونه
ندارد. تاریخی مدارک یا باستانشناسی یافتههای به استنادی
بهطوریکهحتییکنمونهیامصداقازشهرهاییکهچنینسازمان

فضاییداشتهباشند،معرفینشدهاست.
دوماینکهدرطولدورهساسانیتغییراتنسبتاًزیادیدرساختشهر
صورتگرفتهوشهرایرانیدرایندورهازشکلمدورباهستهای
قویدرمرکزجغرافیایی)همانندشهراردشیرخورهودارابگرد(به
شکلشطرنجیومستطیلباهستهایدرحاشیهشهرمثلبیشاپورو
شهرهایپسازآنتغییریافتهومشخصنیستایننموداربراساس

کداممرحلهازشهرسازیدورهساسانیترسیمشدهاست.
نظراتباستانشناسانبرخالفاینایدهاست:"بهنظرمیرسد
ارتباطمکانیبینمقرحکمرانیشاهوشهرازابتداخیلیمحکم
نبودهاستوبهنسبتمتداولآنزمان،کاخهانهدرمرکزشهر
بلکهدرکناریاخارجشهرقرارداشتهاند.اینقاعدهبرایبناهای
مذهبینیزرعایتگردیدهاست.درروندتاریخیساسانیفاصله
مقرشاهوشهرنشینانبهتدریجازهمبیشترشدهاست" )هوف،
1369(.سوماینکهوجودآتشکده،بازارومیدانـبهعنوانمحل
تظاهراتاجتماعیـاقتصادیـدرمیانشارستانوربض،اساسًا

بامفهومشهردرایرانباستانودورهساسانیدرتضاداست.
فرضیهدیگردربارهشهرساسانی،برخالفنظریهحبیبی،مفهوم
شهرباستانیایرانبهعنوانیکپدیدهکالبدیومسکونیرانفی
کردهوشهرهایتاریخیمکشوفرادرحدمجموعهبناهاییبا

عملکردکاخیامعبدتقلیلمیدهد.
مفهوم بر »تأملی مقاله در پاکزاد« توسط»جهانشاه نظریه این
شهردرایران«مطرحشدهاست.اودرموردشهرساسانیبیشاپور
مینویسد:"دربیشاپورتنهابناهایدولتیدربخششمالیشهر
اززیرخاکبیرونآوردهشدهاند.اینبناهاراکاخبامعبدمجاور
هنوز ساسانی زندگی به مربوط بخشهای کردهاند. معرفی آن
شطرنجی شبکه بنابراین )45 : 1369 )هوف، نشدهاند حفاری
مربوطبهدوراناسالمیاست")پاکزاد،98:1384(.پاکزادبراین
اساسبیشاپوررامجموعهچندبناوحصارباعملکردکاخومعبد
میداندودرساسانیبودنبقیهبافتشهرتردیددارد.ولیمطالعات
باستانشناسیمتأخرترازکتابهای»هوف«و»گوبه«،ازجمله

حفاریهایانجامشدهتوسطعلیاکبرسرافرازدراواخردهه40
شمسیوشواهدیروشنازقبیلستونهاییادماندرمرکزبافت
بیشاپوروحصارهایسنگیآن،جاییبرایتردیددر شطرنجی
شهربودنمجموعهبیشاپوردرزمانساسانیباقینگذاشتهاست.

عناصر سازمان فضایی شهر ساسانی بیشاپور
نقش میان نظم براساس"  مقاله این در مفهومسازمانفضایی
میکند"  معرفی سیستم یک عنوان به را شهر که عناصری
راستا، این در است. شده گرفته نظر در )1386 )منصوری،
فضایی سازمان یا شهر اجزای بر حاکم نظم تشخیص برای
شناسایی فضایی سازمان شاخصهای عنوان به عناصری آن،
ادراکشده نظم میگیرد. قرار بررسی مورد آنها ارتباط و شده
میاناجزایمذکورکهامریمجردوذهنیاست،معرفسازمان

فضاییشهرخواهدبود.

• معرفی نظریه سازمان فضایی شهر
عمومي "نظریه شهري ازاي به ما شهر"  فضایي "سازمان
سیستمها" استوباشناسههاينسبتًامشابهآن،بهشناختشهر
بهعنوانیک»کل«معنادارکمکميکند.برخالفتصوررایج،
موضوعات تمام شناخت طریق از شهر یک همهجانبه شناخت
یا )استخوانبندی ساختاری عناصر شناخت یا تشکیلدهنده
ساختاصلی(آنامکانپذیرنیست،بلکهشهرومسایلآنبه
شخصیتي و است آن اجزای از فراتر چیزي کل، یک عنوان
وراياجزايخوددارد.براساسنظریهسیستمها،کوتاهترینراه
شناختیکسیستمپیچیده،شناختساختارهاونظامحاکمبر
آنسیستماستوکنترلآنتنهاازطریقشناسایيساختارو

نظامسیستم،امکانپذیراست.
هرسیستممجموعهايمتشکلاززیرسیستمهااستکهشناخت
وکنترلآنهاراهشناختوکنترلسیستمهايپیچیده،محسوب
استوار ازشهر برتصورذهني میشود.سازمانفضایيشهر،که
بودهوباواقعیتذهنيآنرابطهتنگاتنگيدارد،امکاناتفاقآرا
درخصوصکلیتشهريرامحققميسازدوبهاطالعاتجزئی
وپراکنده،وحدترویهمیبخشد.شناسههايسازمانفضایيیک
شهربهگونهاياستکهامکانتسلسلوبسطمفهومیادشدهرادر
مقیاسهايمختلفمحققميسازد،لذابهتبیینکلیتشهريکمک
شایانیمیکند.مبانيتفکرسیستميدربارهشهرعبارتاستاز:
الف-مفهومکلیت،ب-مفهومارتباطبیناجزایسیستمج-ساخت

یانظامسیستم)منصوریودیگران،1382(.
براساساینمفاهیمقلمرو،ساختار،هستهیامرکزیتوکلهای
کوچک،چهارعنصرشاخصسازمانفضاییشهرشمردهمیشود
کهتشخیصآنهافراترازویژگیهایشکلیاست.بهمنظورمعرفی
سازمانفضاییشهرساسانیبیشاپورشاخصهایچهارگانهفوقبه

ترتیببررسیمیشود.
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• کلیت سیستم : حصار و باروی شهر
انسانهای از ازفضا،کهگروهی تشخیصودرکمحدودهای
تحقق مهم شرط بدانند، آن به متعلق را خود شهر در ساکن
تعیین مکانی لبهای صورت این در است. شهر از کل مفهوم
محیط از و داشته خاص معنایی آن داخل فضای که میشود
پیرامونجدامیشود.کاربریهایخاص،ایمنيوامنیت،مقدس
محدودههایی میتوانند دیگر وصفات فروتر و برتر نامقدس، و
ویژهخودبیافرینندکهاستفادهکنندگانازفضا،قلمروهایمرتبط
بامفاهیمپیشگفتهراادراککنند.تبلورقلمرو،لبهایاستکه
بخشیازفضارامحدودمیکند)همان(.درتعریفقلمرویکشهر
معمواًلازعناصرطبیعیوکالبدییاهردوبهرهگرفتهمیشود.در
بیشاپوراینقلمروبهصورتترکیبیازعناصرکالبدی)انسانساز(و
عناصرطبیعیتعریفشدهاست.بهطوریکهذکرشدرودشاپوردر
شمالوشمالغربیشهروکوهشاپورعناصرطبیعیتعریفکننده
قلمروشهرهستند.البتهکوهشاپوررابهعنوانعنصرنشانهای
تحدیدکنندهقلمروشهرنیزمیتوانفرضکرد.عالوهبرایندو،
عاملاصلیتعریفقلمروبیشاپورحصاروبارویسنگیبودهاست
کهدرکاوشهایباستانشناسیبیشاز270مترازآندرسمت

شمالشهرنمایانومرمتشدهاست)تصویر1(.
آنطورکهشکلوامتدادآثارباقیماندهازحصارنشانمیدهد،
شکلکلیقلمروشهرمستطیلیدرامتدادشمالشرقی– جنوب
مسیر مقتضیات به بنا رودخانه حاشیه در تنها که است غربی
جریانآبدارایانحنااست.ادامهاینحصاردردامنهکوهقلعه
دخترنیزکاماًلنمایاناست.اینحصاربینمحدودهارگحکومتی
وشهرنیزوجودداشتهبهگونهایکهارگراازشهرتقریباجدا
کردهاست".ایندیوارقطورکهبیشاز9مترعرضداردنهتنها
درتعریفقلمروشهرنقشاساسیداشتهاست،بلکهبهصورت
سنگریمطمئندردفاعازشهرمورداستفادهقرارمیگرفتوبر
رویآننگاهبانهامرتبدرحالدیدهبانیونگهبانیبودهاند" 
)سرفراز،44:1366(.جنوبغربی،جنوبشرقیوپشتحصار
قلمروشهربهوسیلهحفرخندقتقویتشدهاست.امروزهاثراین
خندقبهصورتگودیممتدبهموازاتحصار،برجایماندهاست
کهادامهآندرحوزهشرقیبهباالیبسترقلعهدخترمیرسدو
درحوزهغربیباچرخشیبهاندازهیکزاویهقائمه،تمامیحوزه
بهرودخانهشاپور و بهشمالطیکرده ازجنوب را غربیشهر
ازسهسمت ترتیببسترمستطیلشکلشهر این به میرسد.
وبخش دارد رودخانه و بهخندق وشمالپشت جنوب،غرب
شرقیآنرااستحکاماتقلعهدخترپشتیبانیمیکردهاست)نقشه
1(.اینمحدوده،کهباتعیینمرزهایجغرافیاییخودازطریق
کالبدی ساختارهای ایجاد و زمینی عوارض و شکل با ارتباط
هویتیبهنامبیشاپوررادرپهنهزمینمعرفیمیکند،"قلمرو" 

کلیتیبهنامشهرونخستینشاخصاینسیستماست.

• زیر سیستم ها : ارگ حکومتی و نواحی مسکونی
کلهايکوچکدرسازمانفضایيشهرواحدهایمستقلیاستکه
برحسبمأموریتونقشخودبهصورتهایمختلفازیکدیگر
)Sub system(،جزء متمایزمیشود.کلکوچک بافتشهر و
مستقلیازسیستمبزرگشهروبهعنوانعنصرواحددردرون
خودازمختصاتیبرخورداراستکهمیتواندبهعنوانسیستمی
نیمهمستقلعملکند.ماهیتسیستمشهربهگونهایاستکه
اجزاینیمهمستقلآندرمقیاسعملکردهایاختصاصیبهعنوان
سیستمهایکوچکتربهحسابمیآیند.مجموعههایعملکردی
شهرمانندمجموعهگنجعلیخانکرمانیادولتخانهقزوینمرکباز
عناصریباکارکردهایمختلفووابستهبهیکدیگرنمونهمشهوری

ازکلکوچکدرونسیستمشهراست)منصوری،1382(.
قابل بیشاپور نیمهمستقلدر بقایایکالبدی،دوکل به باتوجه
تشخیصاست:یکیمجموعهارگحکومتیکهدرشمالشرقی
شهرودربلندیدامنهکوهشاپورقرارگرفتهوبهوسیلهحصاریاز
قسمتاصلیشهرتفکیکشدهاست،ودیگرینواحیسکونتیشهر
کهبهفرممستطیلدرغربارگحکومتیودرامتدادشیببسترشهر
واقعشدهاست".عملیاتخاکبرداریوکاوشهایباستانشناسیدر
منطقهشمالینشانگرآناستکهاینبخشازشهردرزمانساسانی
فضاییبازوخلوتباجدولبندیوخیابانکشیهایمفروشسنگیو
باغچهبندیدرحوزهامکاناترفاهیکاخنشینانبودهومؤیدآناست
کهتراکمشهربیشاپوریکساننبودهوبخشعظیمیازتأسیساتو
میدانحکومتی،منازلمسکونی،قواینظامیوکارگاههادرجبهه
جنوبیواقعشدهاند.بدینترتیببهنظرمیرسدکههستهمرکزیو
کانوناصلیشهرومقردرباریانیاارگوکهندژمنحصراًدرجبهه
شمالیشهرقرارداشتهاست" )سرافراز،47:1366(.اینارگکه
عناصرحکومتیومذهبیشهرنظیرکاخوالرینومعبداناهیتا)الهه
آب(رادربرمیگرفته)تصویر2(،درواقعمکانبرترومقدسشهر
بودهکهسکونت،ورودواقامتدرآنمنحصربهشاهوخانوادهسلطنتی
اوبودهوبههمینواسطهیعنیدلیلیفراترازضرورترعایتاصول
امنیتیوحفاظتدربرابرساکنانشهریادشمنانبیرونیازقسمت

تصویر1.حصارسنگیارگحکومتیوبرجهایآن.مأخذ:سرافراز،24:1366.
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نقشه1.عناصرکالبدیوطبیعیتعریفکنندهقلمروشهرساسانیبیشاپور.مأخذ:نگارندگان.

جنوبیشهرکه اصلیشهرجداشدهاست)نقشه2(."خیابانشمالیـ
ازحاشیهاینقصوراختصاصیوکاخهایپذیراییوایوانهایمزین
بهموزائیکمیگذشتهبهطورغیرمستقیمراهارتباطیدژسلطنتیرا
باسایرمناطقمسکونیواداریمربوطمیسازد.محلسکونتافراد
درآنزمانبرحسبارزشهاوطبقاتاجتماعی-کهبیشترشامل
حالشاهوبستگانشمیشد-دراینشهرانتخابمیگردیدوجامعه
مردمدراطرافپایتختبهصورتپراکندهدرخیمههایابناهایمحقر
کاهگلیسکونتداشتهاندتاباحاصلدسترنجخودآرامشورفاه
قصرنشینانراتأمینکنند.بههمینجهتشکلوکاربردفضاهای
معماریبیشاپورنشانهایازفضایثبتشدهوحفظنظامامپراتوری
ساسانیاستکهباکمالدقتوبرطبقنقشهطراحیوتنظیمشده

استوروشنگرزمینهفکریآنجامعهاست" )همان:47(.

• ساختار شهر : خیابان های اصلی و فرعی
ساختارعاملپیونددهندهکلهایکوچک)عناصرنیمهمستقل(شهر
بهیکدیگراستومرکزیتوورودیهایاصلیشهرمتصلبهآن
است.ساختارممکناستدارایاندامهایاصلیوفرعیباشدکهاز
طریقآنهاکلیتسیستمرادرپیوندبایکدیگرقرارمیدهد.عنصر
شاخصساختاردراغلبحاالت،معبراست)منصوری،1382(.ساختار
اصلیبیشاپوررادوخیابانمستقیممتقاطعتشکیلمیدهدوسایر
عناصرفرعی،ساختارخیابانهایمتقاطعموازیباایندواست
کهازرویتهرنگباقیماندهآثارتاریخیقابلتشخیصهستند.
خیاباناصلیشمالیـجنوبیدرامتدادجادهشاهیتعریفشده
ودروازهاصلیشهررابهمرکزشهرمرتبطوتاحصارجنوبی
ادامهپیدامیکند.دیگرعنصرساختاریشهر،عمودبراینخیابان،
ناحیهسکونتیشهردرمرکزآنرابهارگحکومتیمرتبطمیکند.
نقشاینعنصر،ارتباطبیندوکلکوچک)زیرمجموعهشهر(است.
عناصرفرعیساختاریشهرخیابانهاییموازیباساختاراصلیشهر
هستندکهنظمشطرنجیقسمتهایمختلفآنراتعریفمیکند
)نقشه3(.نکتهجالباینجاستکهاینساختارهایفرعیشهرنسبت
بههیچکدامازعناصرساختاریاصلیمتقارننیستند."دربیشاپوربا

تصویر2.موقعیتکاخشاهی،معبداناهیتاوحصارارگحکومتی.مأخذ:سرافراز،25:1366.

نقشه2.کلهایکوچکتعریفشدهدرسازمانفضاییبیشاپور.مأخذ:نگارندگان.

ایجادخیابانهایمتقاطععمودیوافقی،احداثکوچههاومحلهها
بازوایایقائم،توسعهگردشگاههاوفضایسبزدرونشهروتنظیم
فضایداخلیشهربهگونهایانجامگرفتهکهدرقسمتهایمختلف
آن،خانهبزرگانواشرافدرمیانباغوباغچهودرفضایسبزو
مشجرقرارگیرند.شبکهبندیخیابانهاوکوچههاوبهدقتمحالترا
براساسطرحمستطیلشکلشهرومحورآنتقسیموتنظیمنمودهو

نقشهریکرادررفعنیازهایزندگیروزانهمشخصمیکند
ایننحوهتقسیمبندیموجبتسهیلدرادارهشهرمیشود" )سرافراز،
40:1366(.باتوجهبهنقشمهمدروازههادرشکلگیریعناصر
ساختاریشهراینتوضیحالزماستکهدروازهاصلیشهردرضلع
از پلی بهوسیله بهآن راهمربوط شمالشرقیآنقرارداشتهو
رودخانهشاپورعبورکردهوبهجادهتاریخیشاهیمرتبطمیشده
است.بهاحتمالزیادسهدروازهدیگردرسهضلعدیگرشهرودر
امتدادساختاراصلیشهروجودداشتهاستکهتعییندقیقوضعیت
آنها،نیازمندانجامکاوشهایمحلیاست.ایندروازههاتاقرنچهارم
هجریهمچنانپابرجابودهاست،»مقدسی«درکتاب»احسن
التقاسینفیمعرفه«االقالیمذکرمیکند:"شهرچهاردروازهدارد:
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دروازههرمز،دروازهمهر،دروازهبهرامودروازهشهر،گردشخندقی
است،نهربهدورآنمیگردد،کهباپلهاازآنمیگذرند" )مقدسی،

.)645:1361

• مرکز شهر : بنای یادبود شاپور
وطی تدریجاً کهشهر، است آغازشهر نقطه یاهسته، مرکزیت
فرآیندهایتعاملیبامؤلفههایمختلفدراطرافآنشکلمیگیرد.
نقشهستهشهرطوریاستکهوابستگیعناصرمختلفشهربهآن
بهراحتیقابلتشخیصاست.هسته،درابتداعالوهبرحافظهتاریخی
شهر،محلتجمعفعالیتهایعمومیاست.بخشیازایننقشدر

دورههایبعددگرگونمیشود)منصوری،1382(.
باتوجهبهمفهومیکهازشهرایرانباستانبهعنوانپدیدهای
معبد یا کاخشاهی ذکرشد، مقاله مقدمه در شاهانه و مقدس
اصلیشهردرسازمانفضاییشهرساسانیبیشاپوربایدنقش

مرکزهستهاصلیرابهعهدهگیرد.
آنطورکهدرسازمانفضاییشهربیشاپوردیدهمیشودارگ
حکومتیدربرگیرندهکاخومعبداناهیتادرحاشیهشمالشرقی
کل یک صورت به آن سکونتی ناحیه از جدا کاماًل و شهر

مستقلنقشایفامیکند.
برخالفشهرفیروزآبادکهتختنشینومناردرمرکزهندسی
ساختارهای تقاطع محل و هندسی مرکز در شده، واقع شهر
نمودارشده کاوشها در که عنصرشهری تنها بیشاپور اصلی

بناییادبودشاپوراول)تصویر3(است.
"وضعموجودبنانمایشگرآناستکهدارایاهمیتتشریفاتی
بودهوبهصورتیکبناییادبوددرمرکزشهرنزدیکبهورودیو
درحاشیهخیابانشرقیوغربیبیشاپورساختهوپرداختهشدهاست.در
اینجابرروییکصفهسنگیدوستونبهارتفاع9مترباسرستونهای

گلدانیشکل)نوعکرنتی(نصبشدهاست.
وضعیتاینمکاننشانمیدهدکهجایگاهتشریفاتوخوشآمدگوییو
ارائهگزارشدربدوورودبهشهربودهاست،نهجایگاهنذورات" )سرافراز
وفیروزمندی،261:1381(.درنتیجهبارعایتتقدمتاریخی،بایدارگ
حکومتیرامرکزشهربهحسابآوردکهفلسفهاحداثبقیهشهردرپای

آنبودهونقشعملکردیدرزندگیشهرنداشتهاست.
مرکزیتدرشهرساسانیبیشاپور،مرکزیتمعناییونشانهثقلمعنوی
عرصهشهربودهاستکهبازندگیجاریواجتماعیآن،حتیبادر
نظرگرفتنساختارطبقاتیوکاستهایجامعهساسانینیزتلفیقنشده
تقاطعمحورهایساختاریشهر تاالرتشریفاتدر پدیدآمدن است.
اگرچهبامرکزهندسیوجغرافیاییشهرمنطبقمیشود،مرکزشهر
راپدیدنمیآورد،زیراازیکسونسبتبهبقیهعناصرشهرمتأخراست
وازسویدیگرکارکرداختصاصیوانحصاریداردوبازندگیشهری

تلفیقنمیشود.
لذامجموعهتاالرتشریفاترامیتوانیککلکوچکبهحسابآورد.
درنتیجهشهرساسانیبیشاپور،شهریاستکهمرکزیتمعناییآن

تصویر3.بنايیادبودشاپوراولدرمرکزشهر.مأخذ:سرافرازوفیروزمندی،262:1381.

نمودار2.نمودارشماتیکسازمانفضاییشهربیشاپور.مأخذ:نگارندگان.

نقشه3.سازمانفضاییشهرساسانیبیشاپور.مأخذ:نگارندگان.

حاملتشخصهایمرکزیتفعالیتیواجتماعیشهرنیست)نمودار2(.
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نتیجه گیری
بادرنظرگرفتنزمینهوشرایطاجتماعیدورهساسانیومفهومویژهشهردردورانباستان،سازمانفضاییبیشاپورقابلتفسیراست.درابتدای
اجتماعیمبتنیبراصالتوتقدسحاکم،دربیشاپورسازمانفضاییدوقطبیپدیدآوردهکهقطبقویآن دورهساسانیساختارخاصسیاسیـ
ارگحکومتیوقطبضعیفآننواحیسکونتیاشرافوطبقاتبرگزیدهبودهاست.ایندوقطب،وحدتوکلیتشهررابهوجودمیآوردکه
تفوقآندرکالبدشهرنیزنمایاناست.برایناساسمیتوانگفتسازمانفضاییشهرایرانیدردورهتاریخیمرکبازمناطقجداگانهاست
کهبارعایتاهمیتساکنانومتولیانآندرشهردیدهمیشود.منظرشهریبرآمدهازاینسازمانحاکیازمکانت)مرتبهاجتماعی(شهروندانو
سلسلهمراتبجایگاهآنهادرساختارذهنیجامعهآنعصراست.سازمانشهربههرمیمیماندکهعناصرتشکیلدهندهآنبرحسبمرتبهومقام
بهنحویچیدهشدهاستکهشهروندانبهسادگیقادربهادراکساختاجتماعیجامعهوجایگاهخوددرروحجمعیشهرباشند.جداییمکان
»مقدس«ازمکانعادیزندگیشهروندان،شرطاصلیدرسازمانفضاییشهربودهاست.اینجدایی،مبتنیبرضرورتیبیشازرعایتاصول
امنیتیوحفاظتیدربرابرساکنانشهریادشمنانبیرونیبودهاست.شاخصهایسازمانفضاییشهرساسانیبیشاپورراچنینمیتوانشمرد:
بهعنوانباالترینمقاممذهبی(استونهعناصرعمومیو نقشمرکزیتبرعهدهعناصرآیینیازجملهمعبداناهیتاوکاخ)محلاقامتشاهـ
عملکردیواینگونهمرکزیتحاکیازاصالتامرسمبولیکدرمقابلامرعملکردیاست.درمقابلدرشهراسالمیایرانمرکزیتازطریق
تجمیععناصرعمومیوعملکردیشهردرنقطهشروعتاریخیآنهابدستمیآید.درشهرساسانیساختار،حیاتاجتماعیومدنینداردوتنها
نقشارتباطمیانعناصرشهرراایفامیکند.بهاینترتیباهمیتساختاردرشهرساسانیبهایجادرابطهدسترسیمحدودمیشودوارتباطات
اجتماعیرادربرنمیگیرد.ساختاردراینجاوظیفهکارکردی)اتصال(عناصرسازمانفضاییرادارد.درشهراسالمی،بازاربهعنوانساختارعالوهبر
کارکردارتباطی،حاملجریانزندگیاجتماعی-اقتصادیشهروندانوعاملمکانگزینیکلهایکوچکاست؛درشهرساسانیساختارازمیان
کلهایکوچک،میگذردکهمستقاًلتعریفشدهوپدیدمیآید.بهتبعدوقطبمجزا،کهشهرموظفبهتفکیکعرصههایفضاییآنهاست،
دوکلکوچکومستقلدرشهربهدستمیآید.درگامبعدهریکازاینکلهایکوچکسازماندرونیخودراپیدامیکند.کلهایکوچک
شهرساسانیبیشاپور،کارکردیآیینیداشتهوشاملبخشهاییبرایعبادتیااموراداریواقتصادیزندگیطبقاتبرگزیدهومیانیبودهاست.
دربیشاپورساسانی،مجموعههایقدسیوآیینی)دینی-حکومتی(بهعنوانعناصرشاخصسازمانفضاییمؤیداصالتجامعهوعملکردهای

عمومیوابستهبهزندگیاجتماعیمثل،محلهومیداننیست.
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