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  مقاله تهیه راهنماي
  

 باستان ،شناسی مبانی نظري باستان موضوعات تمامی در ،"شناسی ایران پیش از اسالم جستارهاي باستان" هنشری
سنگ، مفرغ و آهن و فرآیند گذار -هاي نوسنگی، مس شناسی دوره باستان ،سنگی شناسی و مطالعات مربوط به دوران پارینه زمین 

گذاري جدید تاریخ ،هاي پیش از تاریخ و دوران تاریخیشناسی مرتبط با دورههاي باستانها و بررسی شدستاوردهاي کاو ،ها به آن
سنجی و فناوري اطالعات در حوزه مطالعات باستان ،هاي پیش از تاریخی و دوران تاریخییابی شده از محوطه و بقایاي سال

شناسی دوران تاریخی (ایالم، ماد، ون تاریخی و مطالعات باستانمت ،شناسی پیش از تاریخ و دوران تاریخیمطالعات باستان
شناسی و قوم باستان ،شناسی و ژنتیکباستان ،شناسیها در باستان اي و جایگاه آنعلوم میان رشته ،هخامنشی، پارت و ساسانی)

 و نرسیده، چاپ به علمی اتنشری در قبالً که را پژوهشی مقاالت شناسی و علوم پایه (شیمی، فیزیک، ریاضیات و آمار و ...)باستان
. کند می چاپ وصول اولویت ترتیب به ید،أیت صورت در و پذیرفته داوري و بررسی براي باشد، نشده ارسال ها آن در درج براي یا

 قابل هنشری این در نیز گردیده ارائه علمی هاي کنفرانس و سمینارها در یا پژوهشی هاي گزارش چارچوب در که ییها پژوهش
  .است چاپ و بررسی

  شوند، ضروري است:  هایی که براي چاپ به نشریه ارسال می رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله
 .شود ارسال www.sku.ac.ir/iaejسامانه نشریه به نشانی  طریق ازبراساس فرمت مجله تنظیم و  مقاله، Word فایل -

 وي با مکاتبات کلیه و کند می ارسال نشریه براي را مقاله که است شخصی هدهع بر نویسندگان نام ترتیب و مقاله مسئولیت -
اسامی کلیه نویسندگان  درجنامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري باشد،   . در صورتی که مقاله حاصل پایانشد خواهد انجام

  (دانشجو، استادان راهنما و مشاور) الزامی است.
  زمان براي چاپ به نشریات دیگر ارسال شده باشد. رسیده باشد یا هممقاله نباید به شکل کامل به چاپ  -
وصولی بعد از  هدر این راستا، مقالست. اتحریریه مجله هیأت جلسه  أییدت منوط به از داوريپس پ چااي مقاله برش پذیر -

 خواهد شد. عودتگان دیا نویسننگارش، به نویسنده  هنام شیوه نکردن د و در صورت رعایت وش میدریافت، بررسی اولیه 
  مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.

  :مقاله مختلف هاي قسمت شرح و ترتیب
پیشینه و مبانی  ،ها روش و مواد ،مقدمه ،کلیدي هاي واژه ،فارسی چکیده ،عنوان ،مقاله مشخصات برگ شامل ارسالی مقاالت

 (اختیاري)؛ گزاري سپاس ،گیري و نتیجه بحث ،نتایج ،العه)شناسی منطقه یا محوطه مورد مط نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
  .باشد می انگلیسی زبان بههاي کلیدي  هو واژ چکیده ؛ عنوان،استفاده مورد منابع

مقاله در باال، نام کامل کلیه مؤلفان در سطر دوم و آدرس  عنوان	نویسندگان فایل	اي جداگانه، در  در صفحه مشخصات مقاله:
علمی (کارشناس، مربی، استادیار، دانشیار یا استاد)، ارگان مربوطه، شهر محل اقامت، آدرس پست الکترونیک به ها شامل مرت آن

)E-mailها، به صورت فارسی و در صفحه دوم همانند صفحه اول انگلیسی درج گردد. ) و شماره تماس مستقیم آن  
 نویسندگان نام ذکر به نیازي عنوان زیر در. باشد می مقاله محتواي کننده منعکس و کلمه 20 در حداکثر مقاله عنوان :عنوان

  .باشد نمی
 کلی گیري نتیجه و آمده دسته ب نتایج و روش هدف، مسئله، بیانگر کلمه، 350 حداکثر تا 250 در مقاله چکیده :فارسی چکیده

  .است پژوهش از
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در مقدمه ه همین منظور ب تحقیق یا مشاهده است. بیان کننده سوابق علمی مطالعه، ضرورت انجام و اهدافاین بخش  :مقدمه
انگیزه کار انجام  پایان به و در مقاله مشخص باشدد و ارتباط آن با موضوع وطور مختصر بیان ش هاي قبلی پژوهش به باید زمینه

   شده اشاره شود.
ها و وسایل مورد استفاده به  روشگیري و شرح مواد،  این بخش باید شامل جامعه مورد بررسی، نحوه نمونه ها: مواد و روش

افزار مورد  هاي مشخص و تعریف شده با ذکر نام ارجاع شده باشد. روش آماري و نام نرم طور کامل باشد و در صورت لزوم روش
  استفاده نیز بیان شود. 

  سی منطقه یا محوطه مورد مطالعه)شنا پیشینه و مبانی نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
ها و نتایج با ترتیب منطقی در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و اشکال ارائه شود و فقط از یکی از موارد یاد شده  داده نتایج:

گیري از حروف مخفف در  گیري شود و اطالعات موجود در متن مجدداً تکرار نگردد. در صورت بهره براي ارائه اطالعات بهره
گیري شده، تمامی این مقادیر باید بر  آن در متن آورده شود. در صورت اشاره به مقادیر اندازهتصاویر یا جداول حتماً کلمات کامل 

ها و به صورت  ها باشد و واحدها به صورت حروف خالصه شده آن گان آن هاي ده المللی یا ضریب اساس سیستم استاندارد بین
Italic .کرد استفاده ها شکل ترسیم یا و ها جدول تهیه راهنماي عنوان به توان می  نشریه این در مندرج مقاالت از آورده شود.  
گیري  هاي مهم و تازه تحقیق و نتیجه شود جنبه هاي مهم نویسنده یا نویسندگان آورده شود. تأکید می در این بخش یافته :بحث

ها با سایر منابع و  تفاوت یا تشابه یافتهها یا دیگر مطالب ذکر شده در مقدمه یا نتایج تکرار نشود. علل  حاصل از آن نقل شود. داده
  هاي جدید بیان، توجیه و پیشنهادها ارائه شود. تحقیقات بیان گردد. در پایان بحث در صورت لزوم فرضیه

 آن احتمالی) کاربردهاي یا( کاربرد ذکر و گیري کلی از پژوهش صورت خالصه، در چند خط نتیجه  در این بخش به گیري: نتیجه
  گردد. ه میئارا

 اشخاص کلی طور به و نهادها، و ها سازمان اشخاص، معرف کلمه، 50 در حداکثر بخش این نیاز، صورت در :گزاري سپاس
  .باشد  آنان از قدردانی و تشکر و پژوهش انجام در ثرؤم حقوقی و حقیقی
براي  وباشد  درآمده علمی مجالت از ییک در مندرج مقاله یا کتاب صورت به قبالً باید مقاله متن در شده اشاره منابع :منابع

: 1389 همکاران، و نسب وحدتی(» و شماره صفحه سال، نویسنده نام« ید بابا متن در ارجاع نحوه. باشد دسترسی قابلنویسنده 
 اشاره بعمنا از صرفاً باید مقاله انتهاي در استفاده مورد منابع فهرست .باشد) 51: 1391و خسروزاده،  54: 1386؛ ساریخانی، 21

 هاي شماره از یک هر در رفته کار به روش یا زیر هاي مثال برابر نویسنده، نام الفباي حروف ترتیب به و شمارهبا  داشب متن در شده
   .شود می آورده خارجی منابع آن دنبال به و فارسی منابع ابتدا ،باشد شده تهیه هنشری این

انتشارات وزارت  ،پژوهشکده سازمان میراث فرهنگیشناسی (جلد اول)،  ، تئوري و عمل در باستان1380علیزاده، عباس،  .1
  ، تهران.فرهنگ و ارشاد اسالمی

الدین خرازي و الهه حجازي، انتشارات  شناسی شناختی (ویراست چهارم)، ترجمه سیدکمال ، روان1387استرنبرگ، رابرت،  .2
 سمت، تهران.

حلیل نقش ت، 1390، جواد نیستانیو  شهیدي خطیب حمید ،نسب تیحامد وحد ،محمود حیدریان ،مهدي کوهپر، سید موسوي .3
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  .1390بهار  75دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، شماره 

4. Hamlin, Carol, 1975, Dalma Tepe, Iran, British Institute of Persian Studies, Vol. 13: 111-127. 
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  شاپوریب يتایمعبد آناه يدرباره کاربر یبحث
  

  *1احمد حیدري
  
  

  چکیده
  

 يها . در بخش سازهاستشده کم ساخته ياپور است که به فرمان ش يدوره ساسان ين شهرهاياز نخست يکيشاپور يشهر ب
ک ييموزا يها وانيشاپور، ا ييرايتا، تاالر پذيهمانند معبد آناه يمشهور يشهر قرار دارد، بناها يشرق که در شمال يسلطنت

که نشان  دارد ياست با نقشه مربع و تماماً با سنگ بادبر ساخته شده است. معبد عناصر يا تا سازهيوجود دارد. معبد آناه
 يا فضاي يپژوهشگران معتقدند اتاق مرکز يبرخ يي. از سواستاستخرگونه درون اثر  يا به فضارون بنيان آب از بيدهنده جر

ن پژوهش يااست.  يقيتطب -يليتحل -يفياند. روش پژوهش توص کردهف يو توص يفاقد سقف معرف يمسقف بوده و برخ يدرون
 يو چه مراسم مذهبشده است  يده ميچه نام يخيو در منابع تارتا چه بوده يمعبد آناه يپاسخ به پرسش است که کاربر يدر پ

صدر اسالم از  سندگانينوکه  ن و گمبذگاوسريشبِرخَش يها نام دو آتشکده به نام ن پژوهشيه ايبر پا؟ شده است يدر آن اجرا م
(معبد  Aو ساختمان شاپور)  ييراي(تاالرپذ Bب ساختمان يشاپور به ترتياند، در واقع نام دو ساختمان بزرگ شهر ب اد کردهيآن 
ا در ي(همانند سرخ کتل) و  دو عنصر آب و آتش در کنار هم يل دوره ساسانيجه گرفته شده که در اواينت است. تا)يآناه

توان  يتا ميمعبد آناه يدرباره کاربر ست.ا  شده يش ميايره) نيشاپور و غيب  Bو Aهمجوار هم (همانند ساختمان  يها ساختمان
ن مراسم به دو عنصر آب و آتش و يآن برقرار بوده است. ا يآب در مجار انياز سال جر يام خاصيتنها در ان بنا يگفت که ا

توان  يگر ميمدارک د يتا و برخير با آناهيت ي ت االههبا توجه به قرابداشته است.  يها بستگ مرتبط با آن يها جشنن يهمچن
  رگان بوده است.يشده، جشن ت يهرساله انجام مکه  يباشکوه يها از جشن يکيگفت 

  
  .يتامعبد آناهکريدور، گنبد گاوسر، ، جشن تيرگانشاپور، يبآتشکده شبرخشين،  :يدیکل يها واژه

  
  .٧٨-٦٧): ٢(١شناسي ايران پيش از اسالم.  جستارهاي باستان . نشريهبحثي درباره کاربري معبد آناهيتاي بيشاپور. ١٣٩٥دری ا. يح ارجاع:

                                                             
  .يرجندب ي، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسالميشناس گروه باستان استاديار -١
 ahmadheydari15@gmail.comنویسنده مسئول:  *

  ٣٠/١٢/١٣٩٥: تاريخ پذيرش                                  ٠١/٠٩/١٣٩٥ تاريخ دريافت:

mailto:ahmadheydari15@gmail.com
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  مقدمه
معبد  ،يل دوره ساسانياوا يمذهب مهم يهااز بنا يکي

ن يرشمن در بيگ شاپور است. رومنيب يتايمشهور به آناه
در آن انجام  يمختصر خاکبردار ١٩٤١تا  ١٩٣٥ يها سال

از آن  ينه کامل يک نقشه مناسب ولي ،داد و موفق شد
تا  ١٣٤٧. سرفراز از سال )١٥: ١٣٧٩رشمن، ي(گ ه کنديته

مه يو ن بودکاوش وسته در حال يپن معبد يدر ا ١٣٥٣
د رک يبردار ر آوار مستور بوده خاکيکه در زرا بنا  يجنوب
ن ي). سرفراز معتقد است که ا١٣: ١٣٧٨ار، ي(مهر

ش الهه ياين يبوده و برا پرستشگاه روباز و فاقد سقف
). تاکنون گزارش ٩تا:  ي(سرفراز، ب تا ساخته شده استيآناه
کاوش سرفراز منتشر نشده و امروزه تنها گزارش  يينها

است که  يا ق و ارزشمند موجود مطالعهيدق يفيتوص
ار انجام يت مهندس محمدمهريفرد در مع يمحسن منصور

: ١٣٨٦ي فرد، (منصورده است يداده و آن را به طبع رسان
 يبه برخ پاسخن نوشتار يا هدف). ٥٦١-٦١٥

 Aن ساختما يل: کاربرياز قب ييها پرسش. ستها پرسش
از بنا در  يميست؟ چرا نيتا) چي(معبد آناه شاپوريب
آب  يل و کارکرد مجاريالد ن ساخته شده است؟يرزميز
) فاتيتشر(تاالر  Bن بنا با ساختمان يا يجوار هم ست؟يچ

  اند؟  با هم داشته يارتباط چه ل است ويدل به چه
 است. يقيتطب -يليتحل -يفيتوص ن پژوهشيروش ا

ق عناصر يدق ي ن است که با مطالعهيدر مجموع تالش بر ا
تک  به مدارک مستند موجود، تک مراجعهبنا و با  يمعمار

د و ور شيف مختصر و تفسين سازه توصيا يعناصر معمار
  .گردددرباره کارکرد بنا نائل  يکلک استنتاج يت به يدر نها

  
  تایاهمعبد آن یپژوهش ي نهیشیپ

درباره ثبت شده  يها ا گزارشي ينه پژوهشيشيپ
  کرد.م يتوان به سه دسته تقس يشاپور را ميب

ن مشاهدات ثبت يتر قي: دقيشرق سندگانينو الف)
 ٤در سده  ٣و ابن حوقل ٢ي، استخر١يمقدس ياز سوشده 

                                                             
  ٣٧٢-٣: ١٣٦١ ،يمقدس -١
شاپور در يت شهر بيرا درباره موقع ياطالعات جزئ يبرخ ياستخر -٢

چهار دروازه دارد که «د: يگو يم يوگذارد.  يما مار ي.م در اخت ١٠سده 
ور]) ي(درِ هرمزد، در مهر، درِبهرام و درِشهر [شهر آن يساسان يها نام

ک گنبد يا يه برج يشب يا برجستگيک تپه منفرد ين يهمچناست. 
شاپور، به نام ينام دو آتشکده مهم در شهر ب ين ويدارد. همچن

که را  Gombaz Gavsar ٥ و گمبذگاوسر Sheberkhashin نيشبِرخَش

ن شهر از سده پنجم ه.ق از يصورت گرفته است. ا .ه.ق
باً يت و تقريکم جمع ييل به روستايافتد و تبد يم رونق

 يها شود. از سده پنجم به بعد گزارش يمتروکه م
. است يا ات اسطورهيمخدوش و توأم با روا سندگانينو

و  ٥ي، مستوف٤ين منابع فارسنامه ابن بلخين ايمشهورتر
-٣٦: ١٣٧٩رشمن، يگ( است يرازيرزا حسن شيم يحاج
٢٩(. 

شاپور يکه از ب ياح غربين سي: نخستياحان غربيس ب)
ه يمور دهد، يه مئمصور از آن ارا يگزارشکند و  يد ميبازد

از  .م ١٨١١ و ١٨٠٩ يها د در ساليدو بازد يو« .است
  ).١شکل ( آورد ين محل به عمل ميا

گاو دهد که تصوير چهار  ه ميئاو طرحي از معبد ارا
روي آن است. در زير سومين و چهارمين گاو بر ضلع 

 ,Morier)اي ترسيم شده است  غربي سازه، پنجره شمال

1812: 375) .  
سال بعد دو سياح فرانسوي به نام فالندن و  ٣٠حدود 

طرح دقيقي از بنا با مقياس  کرده و کست از بيشاپور ديدن
ه گاو و ها، سه پيکر ). در طرح آن٢شکل ( کنند ترسيم مي

 Flandin and)خورد  ها به چشم مي اي در زير آن پنجره

Coste, 1840-41).  
نخستين پژوهشگراني «شناسي:  هاي باستان پ) گزارش

که به توصيف شهر بيشاپور و آثار آن پرداختند، زاره و 
نام  و اند هرتسفلد بودند که به خوبي شهر را معرفي کرده

 »اند اند را ذکر کرده تمامي مسافراني که از آن بازديد کرده
(Herzfeld and Sare,1910:213)   

 ديويدشناسي در بيشاپور را  نخستين بررسي باستان
دهد. بررسي وي  انجام مي ١٩٣١تالبوت رايس در سال 

منجر به تهيه يک نقشه توپوگرافي از شهر بيشاپور و 
وي يک پالن ساده از معبد «جانمايي آثار در آن شد. 

دهد که وجود دو پيکره گاو بر راس ديوار  ه ميئآناهيتا ارا
  .(Rice, 1935: 17) »شمال شرقي مشخص است

                                                                                         

: ١٣٧٢ (شوارتس،» کند يشاپور قرار دارند را ذکر م يها در کنار دروازه
  ).٩٦-١٣١: ١٣٦٨ ،ي/ اصطخر ٦٠
  ٤٣: ١٣٤٥ ابن حوقل، -٣
  ١٣٦٣ ،يد به: ابن بلخيبنگر -٤
   ١٣٥٧ ،يد به : مستوفيبنگر -٥
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  (Flandin,E and Coste,P. 1840-41) معبد یغرب وار ضلع شمالیاز د یطرح -1شکل 

  

  
 Ghirshman,1936:119.fig. 1) ( معبد یغرب وار شمالیگاو راس د يها کرهیاز پ یطرح -2 شکل

  
شناسي در بيشاپور و  نخستين کاوش علمي باستان

شروع  ١٩٣٤ژرژسال از سال  از سويمعبد آناهيتا ابتدا 
به گروه ژرژسال پيوست و  ١٩٣٥شد و گيرشمن از سال 

سرپرستي کاوش را به  ١٩٤١ سال تا ١٩٣٨ سال رسماً از
بنا به نوشته خود  ).١٧-١٥: ١٣٧٩عهده داشت (گيرشمن، 

 به خاطر احتمال ريختن ديواري که حداقل«وي  گيرشمن،
(معبد آناهيتا) را  Aتر در زير زمين بود، ساختمان م ٧

  .)١-١٨: ١٣٧٩(گيرشمن، » نکرده استکاوش 
کاوش خود در بيشاپور را  .م ١٩٤١گيرشمن در سال «

رود.  مي ١د و به کابل نزد مسيو ژوزف هاکيننک ميمتوقف 
ها آثار به دست آمده از کاوش را در خانه هيات گذارده  آن

ها  کشند. ولي پس از خروج آن و دور آن را ديوار مي
روستاييان به آنجا يورش آورده و خانه هيات را منهدم و 

هاي به دست آمده و  کنند. بسياري از موزائيک غارت مي
 هاي پاک تراش زيبايي که از آتشکده حتي قطعات سنگ

[کاخ والرين] به دست آمده  B] يا از کاخ A[ساختمان 
ي يکي از خوانين  بود، را خرد کرده يا براي ساختن خانه

                                                             
1  - Joseph Hackin 

).  ١٨-١٩: ١٣٧٩(گيرشمن، » ايالت قشقايي برده بودند
اهالي غارت را که خانه هيأت  .م ١٩٤١البته تا سال «

تنها فضاي پيرامون بناي دو ستوني بيشاپور و  کردند،
[تاالر تشريفات]،  A ي نيز خاکبرداري در کاخمقدار کم

[کاخ والرين] انجام شده  Bآتشکده [معبد آناهيتا] و کاخ 
  ). ١٧-١٩: ١٣٧٩(گيرشمن، » بود
 ١٣٤٧ شناسي بيشاپور از سال مرحله دوم عمليات باستان«
 »سرفراز انجام شد اکبر به سرپرستي علي ١٣٥٣ سال تا

سرفراز معبد آناهيتا هاي  ). در کاوش١٣: ١٣٧٨ (مهريار،
هاي به عمل  از جمله پژوهش .شود برداري مي کامالً خاک

توان به تحقيق ليونل بير درباره  آمده درباره بيشاپور مي
-Beir, 2009: 11)(کاخ والرين) اشاره کرد ( B نقوش کاخ

40.  
  

  تا)ی(معبد آناه A ساختمان مختصر فیتوص
 B نساختما يغرب شاپور در ضلع شماليب Aساختمان 

بنا با ن ياشهر قرار دارد.  يبخش شاهدر ) ييراياالر پذ(ت
و با پالن مربع به ابعاد  يشرق جنوب -يغرب شمالجهت 

  ).٥٨١: ١٣٨٦فرد،  ي(منصور ستا متر ١٤×١٤
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است.  يشرق از ضلع جنوب يله پلکانيبنا به وس به يدسترس
چهار . دنقرار دار يغرب شمالس ضلع أها بر رگاوکره يپ

 يمجارها  ار داالن فرا گرفته است که در آنچهطرف بنا را 
باً يمتر است که تقر ١٤ن سازه يارتفاع ا .وجود دارد آب

 يداخل ينمان حفر شده است. ياز آن درون سطح زم يمين
بزرگ که  يها پرستشگاه با تخته سنگ يوارهايد يرونيو ب
ساخته شده  ،اند وستهيگر پيکدي هب يا چلچله دم يها ستبا ب

  .است
ک رشته پلکان به خط عمود به ي يپس از درگاه ورود

متر عرض  يسانت ٧٠، طول ٦٠/١به ابعاد عدد و  ٢٥تعداد 
فرد،  ي(منصور خورد يبه چشم م متر ارتفاع يسانت ٢٣و 

٥٨٢-٣: ١٣٨٦.(  
 يواريد ،مکعب يمرکز يفضا« :يمرکز اطیا حیتاالر  -

 دارد. گاو يها کرهير پيتا زمتر از کف  يسانت ٧/١٠به ارتفاع 
 ٢٧فرورفته به عمق  مکعب بزرگک يصحن وسط  در

نما بوده  متر وجود دارد که آب ٨ × ٨ به ابعاد متر و يسانت
» شده است يآب به آن مرتبط م يو از سه طرف مجار

  ).٥٨٦: ١٣٨٦فرد،  ي(منصور
ن ييپس از پا :ياط مرکزیح يدورهایراهروها و کر -

م ينيب يرا م ياط مرکزيا حي، تاالر يورود يها رفتن از پله
ها  يک از ورودي . هردارددروازه در چهار جهت  ٤که 
ن يد. از ارادمتر پهنا  يسانت ٦٠/١و  يمتر بلند يسانت ٧٥/٣

که دور تا دور بنا را فرا  ييبه راهروها يدرها دسترس
  ).٢٧: ١٣٦٦، (سرفراز گردد يسر ميم اند، گرفته

  
  کف صحن ينما آب

 ١٧/١به عرض  يا هيبه شکل حاش، يصحن مرکزکف «
متر  ٨ × ٨به ابعاد  نما که در وسط آن آب است متر يسانت

 يبوده که در ط يگاهيه کف، جاين حاشيقرار دارد. ا
شدند.  يآن رو به آب و دور آب نما جمع م يمراسم، رو

کف آب  يها ه برخالف سنگيکف حاش يها عرض سنگ
ن ير بوده و بي، متغاند نصب شدهنما که با نظم و هم اندازه 

 يمونيگونه نظم و پ چيمتر است و از ه يسانت ٧٧تا  ٣٣
منظم مربع شکل  يها ما با سنگن کف آب .کند يت نميتبع

ف يرد ١١و در  يمتر و به شکل شطرنج يسانت ٧٣به ابعاد 
 يها ن سنگيشده است. خطوط درز ب يساز فک ييتا ١١

چ خط درز يم و مستقل بوده و از هينما مستق کف آب
 يروي) پيصحن مرکز(مثل خط درز کف  يگريد
  ).٦٥: ١٣٦٦سرفراز، ؛ ٦٠٨: ١٣٨٦فرد،  ي(منصور» کند ينم

کف  يها از سنگ يکيبر «: نما آب کف ریزسات یسأت -
وجود  ير آن چاهيزو  متر يسانت ٥به قطر  يوراخسنما،  بآ

 ١٨٠را به طول و عرض  ييفضان چاه ياحداث ا يبرا دارد.
 ٤اند، که با  دهکر يمتر خاکبردار ٤ متر و به عمق يسانت

 ،کف يها نوع سنگمتر از  يسانت ٩٠ × ٩٠ قطعه سنگ
که  ١لبه چاه سه قطعه سنگ يرو .شده است يمفروش م

به شکل ناودان وجود دارد، نصب  ياريدرون هر کدام ش
متر به  ٢چاه فاضالب را تا ارتفاع اطراف بدنه  شده است.

شاپور يب يعياند و چون خاک بکر و طب ره ساختهيشکل دا
آب را فرو  ياست، به آسان يشن از انواع رسوبات ماسه و

  ).٦٥: ١٣٦٦سرفراز، » (برد يم
به  قطعه سنگ گرد ٢٠، با يمتر ٣را در عمق  کف چاه«

کم  ها کم آن يال ، تا آب از البهاند درآوردهمفروش  صورت
ن از بدنه چاه يامکان نفوذ آب به زمن فرو رود. البته يبه زم

متر  ٢تا ارتفاع  زيرا ن قطعه سنگ ٢٠ نيا ي. رووجود دارد
 و و ماسه شن درشت يا کوچک رودخانه يها سنگ با قلوه

  .)٦٨ :١٣٦٦سرفراز، ( »اند پر کردهفاقد رسوبات، 
در درون  يدر کنج معبد، تونل« آب: يورود يفضا -
ورود آب به معبد بوده، جداره ر يمسن حفر شده که يزم

نشده است. به  يساز مقاوم يونه مصالحگ چيآن با ه
ن تونل آب به رودخانه شاپور مرتبط بوده است. يا ،احتمال
شده است. در  يمعبد وارد م يشرق از شمال ييجراآب از م

 ٣٥/٤×  ٥/٢رآب قرار داشته به ابعاد يابتدا اتاق م
ب سنگ مقسم آب وجود آرياتاق م يکيمتر، در نزد يسانت

در سه سوراخ و  است پارچه و پاکتراش کين سنگ يدارد. ا
  ).٥٩٧: ١٣٨٦فرد،  ي(منصور »جاد شده استيآن ا

.م ١٨١١ و ١٨٠٩ يها د در ساليه دو بازديمور پنجره: -
دهد  ياز معبد ارائه م يآورد. او طرح يشاپور به عمل مياز ب

ن و يسومر يآن است. در ز ير چهار گاو رويکه تصو
م يترس يا سازه، پنجره يغرب ن گاو بر ضلع شماليچهارم

 يخه بري. در طرح مور(Morier, 1812 :375) تشده اس
ه را در يطرح اول ي. ظاهراً وداردز يآم عناصر بنا ابعاد مبالغه

 است دهکرم يگر ترسيد يرا در محل يليمحل و طرح تکم
  ).١شکل (

                                                             
 يآن بر رو يريمطالعه نحوه قرارگسنگ بدون  ٣جابه جا کردن « -١

گر يز ديا چيها با ساروج و  ن که سنگين آن و ايريا شکل زيمصالح و 
آن را با مالت  يال دارد. بعد از بازسازؤس يرد جايدر مکان خود قرار گ

 »اند خود مقاوم کرده يمدرن در جا يمان و مصالح ساختمانيماسه س
  .)٦١١: ١٣٨٦فرد،  ي(منصور
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وار معبد مشاهده يگاو بر د ٤ه کريپ ،هيطرح موردر 
ک به شکل يکره درون تاالر موزائيک پيشود. امروزه  يم

شاپور يز در موزه بيک گاو نيکره ياز پ ييها کامل و تکه
 ين دو گاو که از جايوجود دارد. با در نظر گرفتن فاصله ب

شش گاو بر  ،يدر طرح بازساز، اند خود تکان نخورده ياصل
 چهاگر. وجود داشته است يضلع شمال شرق واريد يباال

گاو قرار داده کره يپ ٦وار يهر ضلع د يبر باال ستيبا يم
وارها نهاده يد يکره گاو بر رويپ ٢٤ ن صورتيدر اشد،  يم
گاو  ياه کرهيپاز  يشتريست آثار بيبا يرو م نياز ا .شد يم

ها به  ، در کاوشتکه شده تکه يامل و حتچه به صورت ک
  آمد. يدست م

و دن يشاپور ديکست و فالندن از ب .م ١٨٤١در حدود 
 Flandin and)کنند يم ميترس تايمعبد آناه ياز بنا يطرح

Coste,1840-41). پنجره بنا با  ير واقعين طرح تصويدر ا
و ن ديکه ا يدر زمان يول ؛به وضوح مشخص است ،اسيمق
افتاده و بخش ک گاو يکره ياند، پ دن کردهياح از بنا ديس
  .ب شده استياز پنجره تخر يشتريب

چند سنگ در اطراف بنا به شکل : پنجره يها سنگ -
دا شده که دو تکه آن به عنوان سنگ متعلق به يقوس پ

شرح ن ياگرفته شده است. که به (پنجره) در نظر  روزن
  :است

تر  ن سنگ، قوس کوچکيا« :پنجره قطعه سنگ نخست
 ينييتز يدر بدنه آن خطوط و دارد،گر ينسبت به قطعه د

 يبيبه اندازه تقر روزنن سنگ يا ،ر وجود دارديبه شکل دوا
د، ده يرا شکل م ]متر يسانت ١٠٠حدود [ ک سنگيدهانه 
ن است. در يريتر از جرز ز ش آمدهيکه پاکار آن پ يبا قوس

ک سنگ و يشتر از ضخامت يب ين جا ارتفاع پنجره کميا
ن مقدار يکه در اه شده است، يتعببه اندازه تمام قوس، 

قرار  ييبر سنگ روقوس و  ينات آن بااليير تزياز دوا يکم
اد يسنگ قوس به علت عرض ز يريگدارد. محل قرار

رد. يگ ير گاوها قرار ميف زينات قوس آن، در دو ردييتز
» است متر]٥/١[ سنگ م قدين و کيارتفاع روزن حدوداً 

  ).٥٩٢-٣: ١٣٨٦فرد،  ي(منصور
روزن نسبت به سنگ  ن سنگيا: «پنجره سنگ دومقطعه 

م سنگ ين و کيبه اندازه ر دارد و ت ه بزرگدهانگر يروزن د
کسان ين يريز يکه دهانه قوس با جرزها هست متر] ٥/١[

» آن وجود ندارد يرو ينييچ گونه تزياست و ه
ن روزن در حدود يارتفاع ا« .)٥٩٢ :١٣٨٦ فرد،  ي(منصور

ف يسنگ است. چون کف روزن سه ردم ينو ارتفاع دو 

ن بدنه روزن يبنابرا ،ن گاوها قرار دارديريتر از سنگ ز نييپا
 يجارد. يگ يک سنگ شکل ميپاکار تا کف آن در از 

ف ي)، دو سنگ از رداست دار نييقوس تزکه ( اولسنگ 
(قوس  سنگ دوم، و تر است نييپا کره گاوها]ي[پ نيريز

ن گاوها يريف زيسنگ رد ريزن) بالفاصله ييساده بدون تز
  ).٥٩٣: ١٣٨٦فرد،  ي(منصور» رديگ يمقرار 

 يدور با کاربريا کريچهار داالن « :ها) (داالن دورهایکر -
معبد را محصور کرده است.  يمرکز يفضا ،يخدمات

و از گر يدور ديبا سه کر يعامل ارتباط يشرق دور جنوبيکر
و از وسط آن پله عبور  تر است کيگر باريدور ديهر سه کر

گر برخالف داالن يسه داالن جبهه د .)٣شکل ( کند يم
ع و در ارتباط با خدمات ي) وسيشرق (جنوب يجبهه ورود

متوسط عرض است،  يمرکز ينما آب يبرا يسات آبيتاس
سه  است. از متر يسانت ١٤٣ اًبيتقرداالن در تمام نقاط 

، يغرب و شمال يشرق دور شماليرک ،مذکوردور يکر
مختص ز ين يغرب دور جنوبيورود آب و کر صومخص

  ).٥٩٩: ١٣٨٦فرد،  ي(منصور »خروج آب بوده است
  

  
پالنی از مجموعه بناهاي بیشاپور پس از کاوش هیات  -3شکل 

  ایرانی
اتاالر موزائیک  -2یا تاالر پذیرایی شاپور  Bساختمان  -1(

 -5شاپور کاخ اختصاصی  -4تاالر موزائیک غربی  -3شرقی 
  )Dutz and Matheson,1997:56( متعلقات کاخ سلطنتی

  
گيرشمن تصوير يک آتشداني را منتشر آتشدان:  -

در بناي دوران اسالمي نزديک «گويد:  کند و مي مي
پرستشگاه يافت شده است که گويا متعلق به اين 

  ). ١٥٠: ١٣٥٠(گيرشمن،» پرستشگاه بوده است
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رومن گيرشمن نخستين کاوشگر قدمت معبد آناهیتا:  -
بيشابور معتقد است که بيشاپور روي خاک بکر ساخته 
شده است. سرفراز کاوشگر اصلي معبد آناهيتا گزارش 

هاي دورريز پر  هسته اصلي ديوار بنا، از خاک«دهد که  مي
ت که متعلق به همين هايي اس شده که محتوي تکه سفال

  ). ٦٥: ١٣٦٦ ( سرفراز، »استمحوطه 
در مجموع در مورد قدمت معبد آناهيتا دو دست آرا وجود 

که معبد آناهيتا  ١الف) برخي پژوهشگران معتقدند :دارد
.م و بعد از جنگ با والرين و اسارت و اسکان ٢٦٠پس از 

تعداد زيادي از سربازان و معماران رومي در بيشاپور 
هاي  ها معتقدند که استفاده از سنگ خته شده است. آنسا

رفاً به اسکان اسراي رومي پس از بايد ص در بنا را ٢پاکتراش
  دانست.  . مربوطم ٢٦٠

ب) گروهي ديگر از پژوهشگران معتقدند که بناي معبد 
شده بود  ساخته آناهيتا پيش از جنگ شاپور يکم با والرين

). ٧٤: ١٣٨٤ زاده، نصراله ؛٣٦٥-٣٦٧: ١٣٧٥ (سرفراز،
ها (همانند ابن قتيبه) اشاره  مطابق اين نظر برخي گزارش

در زمان اردشير يکم، در نبردهاي «به اين دارند که 
ها به اسارت  رودان و سوريه تعداد زيادي از رومي ميان

» سازها به کارگمارده شدند آمدند که در ساخت ودر
(Oates, 1968: 74-75) .عتقد است که بناي ليونل بير م

 باشد تواند قديمي تر از زمان شاپور يکم  معبد آناهيتا مي
.(Callieri, 2007: 507)  

  
  يریگ هجینت

ها  جه پژوهش را به صورت پاسخ به پرسشيجا نتنيدر ا
ا يآکه  ن استيا ن پرسشينخست م.يا م کردهيتنظ

   ؟ستبدون سقف ا )تاي(معبد آناه شاپوريب Aن ساختما
سندگان و يگزارش نو يبررسبا  ،گفتد يبا پاسخدر 

مشهور به  يکه بناگرفت جه ينت توان يم بناکاوشگران 
 يا پنجره، هيد موريشاپور در زمان بازديب ياتيمعبد آناه

 يغرب ضلع شمال ارويس دأکره گاو بر ريکامل با چهار پ

                                                             
ساخته شده است  .م ٢٦٦معتقد است شهر بيشاپور در سرفراز  -١

(Sarfaraz, 1970: 178) .  
هاي قالبي تراش خورده به نسبت بسيار محدود در بناهاي  سنگ« -٢

در فيروز آباد، معبد بيشاپور و نشين  تخت ي ساساني مانند  اوليه
ي ساساني نيز از  پايکولي به کار رفته است و معماران اواخر دوره

اي قالبي براي ديوارکشي بناهايي مانند کنگاور و تخت سليمان ه سنگ
  .(Azarnoush, 2001: 277) »اند بهره برده

سال بعد  ٣٠حدود  ،(Morier, 1812: 375) است هتداش
 يکيکنند،  يد مين اثر بازدياز ا ٣که کست و فالندن يزمان
ان رفته ياز پنجره از م يگاو افتاده و بخش يها کرهياز پ

ن ير ايه در تصوطور ک پنجره همان يتاق هالل يول ،است
 حدود ت است.يؤبه وضوح قابل ر ،شود ينقاشان مالحظه م

، پردازد يمشاپور يشهر ب يبررسبه س يکه را دسال بع ٨٠
 :Rice, 1935)است يخود باق يبرجاکره گاو يتنها دو پ

به وجود  يا اشاره يو رشمن،يه گياول يها در گزارش . (17
، ظاهراً در زمان شروع کاوش کند يپنجره در بنا نم

جداره  خته بوده و تنهايپنجره فرو ر يرشمن تاق هالليگ
ز ادامه يکاوش سرفراز ن. استمانده  يپنجره برجا ينييپا

در  روزنه،باز هم بدون در نظر گرفتن  بود،رشمن يکار گ
موجب  رد، کهيگ يصورت م بنا ز درين يراتيتعم نديفرا نيا

در گزارش و مطالعه  شود. ياثر پنجره م يبيتقر شدن محو
متعلق  يها از سنگ يآثار« ،اريمهر و ٤فرد يق منصوريدق

از  يد و آثاريآ ي، تاق آن در اطراف بنا به دست مبه پنجره
وار يخود و در د يز در سرجاينن بدنه ييسنگ جداره پا

-٣: ١٣٨٦فرد،  ي(منصور» گردد يم ييشناسا يامروز
٥٩٢ .(  

 ييوار و جايگاو در رأس د يکره بخش قدامياستفاده از پ
 يگرفته، از دوره هخامنش يبام قرار م يآن الوارها يکه رو

وجود  يد و سپس در دوره فراهخامنشيدر تخت جمش
ده به يبخش سرگاو چسب يدر دوره اشکان«داشته است 

-Ward)» شود يده ميوار در معبد بزرگ هاترا ديد

Perkins, 1965 ,plate: LV, a)آباد، آذرنوش  ي. در حاج
ز همانند معبد ين ١١٤اتاق  يوار شرقيکه د معتقد است

داشته  يوانيح يها رهکي، پشاپوريب يتايآناه
  . (Azarnoush, 1994: 82)است

وجود پنجره  خصوصشده در  ييبا توجه به مدارک شناسا
توانسته  ينم داردکه پنجره  ييبنا ،توان گفت يم، در بنا
به تا ين رو معبد آناهيا بدون سقف بوده باشد. از ايروباز 
و با  است مسقف بوده آناز  يميا حداقل ني و کاملطور 

و  بودهگاو تخت  يها کرهيپ يکه سطح فوقاننيتوجه به ا
، دهيمشاهده گردمالت  يها  از تکه يجوانب آن آثار

 معبد سقف ن کهيبر ا ينا هرمان مبنينظر جورجتوان  يم
گاوها را  يکه رو ييالوارها اببه احتمال تخت بوده و 

                                                             
٣- Flandin and Coste , 1840-1841.  
  .٥٦١-٦١٥: ١٣٨٦فرد،  يمنصور -٤
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: ١٣٧٣د (هرمان، کرد ييأرا تشده  مسقفده يپوشان يم
 اريمهندس مهر يفرد با همفکر ي)، مهندس منصور١١٥
   .اند دهه دائو پنجره ارا يغرب وار شماليد ياز بازساز يطرح

ن يا ايکه آ است،ن يابنا  يگر درباره کاربريپرسش د
چه  شيستا يبرا ستابنا معبد  ر؟ اگريا خيمعبد بوده  ،بنا

ن بنا چه يدور در ايعنصر کر واست ساخته شده  يا الهه
   دارد؟ يتياهم

ا يو  ک حمامي Aمعتقد است ساختمان  يفرا چارد. ن.ير
ساخته شده  يروم يها دهکبه سبک مهراست که  ييبنا

رشمن کاوشگر نخست معبد يگ .(Frye, 1972) است
کند که  يد ميکأه خود تياول يها در گزارش ،تايآناه

ن يدر آخر يلو ک آتشگاه است.ي، Aساختمان 
در حال  او يا که مطالعات کتابخانه يدر زمان شيها اداشتي

 ٢يو هنر پارت و ساسان ١شاپوريب يها ل است و کتابيتکم
مطالعات و کاوش جه يبا نت ييسواز  نيهمچن نگارد، يرا م

با  يو همرأد نک يمر يينظرش تغشود،  يسرفراز آشنا م
به احتمال به « A که ساختمان سدينو يم يرانيکاوشگر ا

آتش ش يش آن با ستايکه ستا يزد آب و بارورياتا يآناه
 :١٣٥٠ رشمن،ي(گ »استده ياهدا گرد ،همراه بوده است

١٤٩.(  
ش يستا يل دوره ساسانيو در اوا يدر اواخر دوره اشکان

ن باره مدارک يدر ا بوده است. در کنار همآب  آتش و
که نام است آن  ن مدرکيوجود دارد. نخست يمتعدد

نوشته کعبه زرتشت  در سنگ ٣تيبه نام آذرآناه يا آتشکده

                                                             
  ١٣٧٩ رشمن،يگ -١

2- Ghirshman, 1962  
 نگاشته شده: "... ٢٤ و ٢٣ نوشته کعبه زرتشت، در سطر در سنگ -٣
 "سازد يد ميآناه -معروف به آذر  يان آتشيکناميآمرزش روان و ن يبرا

در  يگرينوشته د ن در سنگي). همچن٤٥: ١٣٨٥، ي(اکبرزاده و طاووس
-دياو مرا به استخر به آتشکده آناه ر نوشته آمده "...يسرمشهد که کرت

از فرزندان  يکيالبته نام  ).٧١ :١٣٨٥ ر ..امر کرد" (اکبرزاده،ياردش
نوشته کعبه زرتشت آمده  تا است که در سنگيز آذرآناهيدختر شاپور ن

  است.
به عنوان دختر و  ٣دينوشته کعبه زرتشت، نام آذرآناه در سنگ«

نام او ). «٣٧: ١٣٨٤زاده،  (نصراله» کند يم يشهبانوان معرف يشهبانو
خانواده نوشته آمده است. بار نخست در فهرست  ن سنگيدوبار در ا

ش از نام پسران ين نام است و پيشاهپور اول که پس از شاهپور نخست
ن بخش شاهپور او را دختر خود و يشاهپور اول آمده است. در ا

 ين فهرست شاهپور اول برايکند. در ا يم يبانوان معرف شه يبانو شه
س کرده است. بار دوم در يسأت ييها بزرگداشت خانواده خود آتش

ن فهرست نام او پس از يآمده است در ا يسلطنت فهرست خاندان

 يبناها ،رهيو غ يو منابع صدر اسالم همانند طبر آمده
تا يا آتشکده آناهيتا يرا با نام آذر آناه يل ساسانياوا يمذهب
 ييک معنايانگر تفکيتواند ب ين امر مي. ا٤کنند يم يمعرف
  .باشدتا از هم يتا و آذرآناهيآناه

دا شده يپ يا نوشته سنگ ٥دوم آن که در معبد سرخ کتل
 دارد يجار ش آبياين همراهش آتش يايکه داللت بر ن

(Rosenfeild, 1967158). ن مدرک در سرخ کتل ياه يبر پا
به وجود هر دو عنصر داشته از  يش آتش و آب بستگياين

دهد که حداقل در  يگر نشان ميمدارک د يبرخ ييسو
ک يبوده  يهرجا آتشگاه يساسان دوره ل تا اواسطياوا

شده  يآن ساخته م يکينزدز در يتا نيا معبد آناهيمعبد آب 
ش آتش يرسد برخالف سرخ کتل که ستا يبه نظر م .است

ران و ياداخل در  يده، وليگرد ياجرا مک مکان يو آب در 
جدا،  يها ش آتش و آب در مکانيستا آن، يمناطق غرب

مثال در  يبرا است. گرفته يم در جوار هم صورت يول
تا و يمعبد آناهآباد را  يحاج ١١٤ اتاق آذرنوش ،آباد يحاج

                                                                                         

ن فهرست شاهپور نذورات يم آمده است. در ايکشور خورانز يشهبانو
ان يدر ب). «٣٧: ١٣٨٤(نصراله زاده، » کند ينثار م يبره و نان و م

ش از پسران شاهپور و يگفت که نام او پ ديباتا يگاه آذرآناهيت جاياهم
 يکه برخ موجب شدهشهبانوان  يشهبانوبرادرانش آمده است. عنوان 

نتس ين بار هيز بدانند. نخستياز پژوهشگران او را همسر شاهپور اول ن
دانست.  يدوده ميه را مطرح کرد و آن را در چارچوب رسم خوين نظريا

ن عنوان است. ياشتباه از ا يرين صرفاً تفسيگران برآنند که اياما د
شتر ين فهرست بيدر ا ييها عنوانن يک و هارماتا برآنند که چنيمار

ن رو ي، از ايخانوادگ يها يدهند تا وابستگ يرا نشان م يرتبه اجتماع
  ).٣٨: ١٣٨٤ زاده، (نصراله» تواند همسر پدرش باشد ينم
ان يش از ساسانيد در استخر از دوره پي/ناهتيآتشکده اَناه« -٤

زد يد، اي/ناهتيکه به اَناه يمعروف بوده و عبارت بوده است از آتش
اه يدهنده و خرد بخش و گ يروزيبان زنان و خاندان و پيپشت يبانو

  ).٢٣٥: ١٣٨٩، يشاپور شهباز»( پرور و گله دهنده ، تعلق داشته است
ستار يکم پرير يدهد که ساسان ، پدر بزرگ اردش يگزارش م يطبر«

در ). «(Hanaway, 1982: 291» استخر بوده است يتايآتشکده آناه
اد شده يتا استخر ير در نقش رستم از آتشکده آناهينوشته کرت سنگ
، يمين مکان مقدس قديا. « (Chaumont,1960:343-347) » است

مانده  يبوده که تا زمان فتح اعراب باق يساسان يامپراتور يمرکز مذهب
ن بنا آن قدر مهم بوده که آبان دخت مادر پوراندخت در استخر يبود. ا

ن جا بر يپوران دخت اغلب در دوره کشمکش به او  نديگز ياقامت م
بهرام دوم، چنان که از . «(Hanaway, 1982: 291)  »گشته است يم

د" در يآستان "آتش بانو اناه ير را متوليد، کرتيآ ير بر ميبه کرتيکت
ن آتشکده يدشمنانشان را نثار هم ير و شاپور سرهاياستخر کرد. اردش

  ).٢٣٥: ١٣٨٩، ي(شاپور شهباز» کردند
5- Schippmann, 1971: 496/ Stronach, 1985: 623 
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کرده  يآتشگاه معرف، دارد ييپايرا که پالن چل ١٠٤اتاق 
(آذرنوش)  ين وي. همچن(Azarnoush, 1994: 88)١ است

(اواخر  IV ديالمعار ٥و  ٤ يساختارها« معتقد است
» تا و آتشگاه استيز کارکردشان معبد آناهي) نيساسان

(Azarnoush, 1994: 91).  
 ،يساسان يرشمن در بناهايگپژوهشگران پس از  ييسواز 

تا در جوار آن يا آناهيعبد آب آتشگاه و م کيال ببه دن
 يها محل به نامشش  ش ازيب ها تاکنون در آن .گردند يم

د، دلبرزن و يان، المعاريمان، بنديآباد، تخت سل يحاج
در جوار تا يگاه و معبد آناهتشرا به نام آ ييها مکان، شاپوريب

مثال:  يبرا .(Azarnoush, 1994: 91) اند کرده يمعرفهم 
را معبد  B اتاق ابتدا ناومان ،مانيسل مجموعه تختدر 
بعدها آن را  يول )،٨٥: ١٣٧٣ (ناومان، داند يمتا يآناه

سپس سرفراز  ؛)٥٣: ١٣٧٤ (ناومان، کند يم يمعرفآتشگاه 
آذرنوش تاالر  پس از آنو  )٩١: ١٣٤٧ (سرفراز، E قاتا

تا يمعبد آناهبه مان، يرا در مجموعه تخت سل PB رستوندا
امروزه . (Azarnoush, 1987: 391-402) ندکن ينتسب مم

باور دارند  ٢و هوف ١همانند آذرنوشوهشگران پژاز  ياريبس
(تاالر  B و ساختمانتا يشاپور معبد آناهيب A که ساختمان

 A يگر فضايد ي نمونه .ندا آتشگاه بودهشاپور)  فاتيتشر
رهبر  يمهد ،که حفار مجموعه ،درگز خراسان استان يبند

 دکن يم يمعرف D ن آتشکدهيريزا ييآن را مکان گردهما
Rahbar, 1998: 240)(، چون يليبه دالنوش آذر يول 

از جمله -ن تاالريا يو صحنه گچبر Aستوندار بودن تاالر 
ن فضا را يا ،-دهد ينشان مختن آب يکه در حال ر يزن

د يبا يم. (Azarnoush, 1987: 81-2) داند يمتا يمعبد آناه
مربع  ياتاق، آباد فارس يحاج ١١٤ اتاق اضافه کرد که

 آن يها در داخل تاقچه ،دارد ينات گچبرييتزشکل و 
باً يده که تقريستاده و پوشياز زنان به حالت ا ييها مجسمه

 ,Azarnoush) »قرار داده شده است ،دارند يعيطب ياندام

1987: 81-2).   
دور يکر ،ن دسته از پژوهشگران وجود چند عامليا

 ايداخل  ک آتشدان دريافتن يو  ييپاي، پالن چليسرتاسر
چه سنده گرينو دانند. ين انتساب ميل ايدل را آن يکينزد

                                                             
1- Azarnoush, 1994: 91 

ک آتشگاه يشاپور يب B ش هوف معتقد است که ساختمانيتريد -٢
ق يعم يواني(مرکز) ساختمان، ا هسته يدر جلو«د: يگو يو م است

 :Huff, 1993) »ور بود وجود داشته که آتش مقدس در آن جا شعله

53-54, fig.31) .  

 معتقد است که يول ،رديپذ يل ذکر شده را ميدال يبرخ
، ستين تايا معبد متعلق به آناهيک بنا ي انيبند D تاالر

ک يان يآتشگاه بند معتقد است، ٣وينيژ با يبلکه همرأ
ک آتشگاه متعلق به آتش ي يرتو به عبا يالتيآتشگاه ا

شد  حاصلن مطلب ين نوشتار ايا يو ط بوده است انآدر
تنها در کنار آتشگاه متعلق  يالديکه پس از سده چهارم م
شده است (همانند  يتا ساخته ميبه آتش بهرام، معبد آناه

(مشهور به  B ساختمان ياز طرف مان).يمجموعه تخت سل
دارد و  ييپاي، گرچه پالن چلشاپوريب )فاتيتشرتاالر 

 افت شدهيدر آن  يآتشدان يو حت رامونشيپ يدوريکر
نغز  ينييتز ياه يو وجود گچبر آن ابعاد بزرگ يول ،است

 آتشگاه -ا کاخي معبد- ن بنا کاخيکه ا بر آن داردداللت 
که آتشدان در بنا  يوان جنوبيا در بخش يعني ،بوده است

ه يشده و بق يمش يآتش مقدس ستاآن جا به دست آمده، 
استفاده  يو دربار يفات اداريتشر يبرا ساختمان، يفضاها

  است. شده يم
د نشان يمدارک جد يبرخ ،توان گفت يدور ميدر بحث کر

دور در عصر آهن منطقه يش کريدايدهد که منشاء پ يم
ا ير باکترد ٤انرکوتدر معبد آتش جِ. ماورالنهر بوده است

 يول .شود ير مشاهده مدويکر ،زين ).اواخر هزاره دوم پ.م(
 امده استيق آن هنوز به دست نير تحول دقيو س يتوال

(Alison et al, 2007: 447)آن  ياز پژوهشگران توال ي. برخ
از  ،دوريکر يافته و معتقدند که منشاء اصليران يرا در ا

ن يند ايگو يد است و ميتخت جمش شيخ تچر و هدکا
 يرامون تاالر اصليپ ييها ه اتاقيبسته که شب يفضاها

م شدن ا حريشدن و  يموجب اختصاص هستند،ساختمان 
 :Colledge, 1977: 63/ Stronach, 1985) گردند يمبنا 

 يها ن اتاقيا )کيستي(دوران هلن بعد يها در سده. (612
ل به يتبد ،يمذهب اي ياختصاص يدر بناها ،يسرتاسر

  شوند. يم يا مکان مقدس مرکزي رامون ساليپ يدوريکر
 ،ياتاق مرکز کيدور دور يکه کر ن استيجا نظر بر انيدر ا

ت يتوان با قاطع يو نم استبودن اتاق  ياختصاص انگريب
به  .داردد بر مقدس بودن ساختمان يکأدور تيگفت که کر

 يفضااز  ياندرون يفضا کيعامل تفک دوريرسد کر ينظر م

                                                             
 يها و با توجه به کاربر بهيکت يو بر اساس محتواينيپ ژيليف -٣

ن بنا قطعاً به يا«کند که  يان اظهار ميمختلف مجموعه بند يها قسمت
داشته و به احتمال به  يبوده که آتش خانگ يعنوان اقامتگاه باشکوه

  ).١٦٠: ١٣٩٠و، يني(ژ» ک مرزبان تعلق داشته استي
4- Djerkotan 



  75                                              1395پاییز و زمستان / 2/ پیاپی 2/ شماره 1/ جلد شناسی ایران پیش از اسالم جستارهاي باستان نشریه

دور يوجود کر يخيدوران تار يدر بناهابوده و  يرونيب
از  يا خصوصيمقدس  ياندرون حراست از بر يديکأت
، ن مدلينمونه شاخص ااست.  متعلق به عموم يرونيب

 يد. وکرآذرنوش آن را کاوش سعود که م آباد است يحاج
 يدوريکه کر ١٧٨(با وجود ساختمان را  A بخش يکاربر

 ي(به عبارت يو رسم يفاتيتشر يمکانرامونش است) يپ
را مکان  Bبخش ، داند يمجموعه) م يرونيبخش ب
را  Cبخش کارکرد  و کند يم يمعرف يا اندروني يخصوص

و معتقد است که  (Azarnoush, 2008: 41) دانسته يمذهب
فاقد  ١١٤و ١٠٤دو اتاق  هر( ١١٤آتشگاه و اتاق  ١٠٤اتاق 

 :Azarnoush, 1994) اند بوده تايآناه معبدند) هستدور يکر

82).  
م که اگر ظهور يرس يجه مين نتين جا ما به ايال در اح

 ديدور در بناها را ازکاخ تچر مجموعه تخت جمشيکر
، در (Colledge, 1977: 63/ Stronach, 1985: 612) ميبدان

بودن  يصبر خصو يديکأدور تي) کري(هخامنش آن دوره
و در  يپس از سقوط دولت هخامنش يول ؛هاست ساختمان
دور اشاره به مقدس بودن اتاق يوجود کر کيستيدوره هلن

ن يا يمذهب يبناها ياز عناصر اصل يکيداشته و  يمرکز
  .شود يمحسوب مدوره 

 ريده که با ظهور کرتيجه رسين نتين نوشته به ايا سرانجام
و متعاقب آن ظهور آذرپات  رات)ييتغ ي(با برخ

در  يرات اساسييتغ يبرخ ،دومدر دوره شاپور مهراسپندان
. به نظر نگارنده  ساخت دهد يم يران رويا يمذهب يبناها

آتشگاه پس از سده چهارم  يبا کاربر منفرد يچهارتاق
آذرپات  يذهبپس از اصالحات م يعني( يالديم

   ابد.ي يمهراسپندان) رواج م
از عناصر مهم  يکيدوم ش از شاپوريدور که در پينصر کرع

و از  تش کاسته شدهياز اهم بوده، يمذهب يبناها يسو اسا
رامون اتاق آتشگاه يدور پيکرا يبه بعد  يالديسده چهارم م

به  يستگا بي ان و مل حرم)ي(همانند بند شود يحذف ما ي
تر بوده  ت آتش مقدس داشته که هر چه آتش مهمياهم

 ين به معنايا يلو ؛١شتر استيدور بي، الزام وجود کراست
 يتاقا چهاريکه چهار طرف اتاق آتشگاه ست يآن ن
بلکه همچنان  ،شده است يم يباز منته يبه فضا ماًيمستق

 يکوچک جانب يا فضاهايها و  رامون اتاق آتش را اتاقيپ

                                                             
ه شده و در دست چاپ يک مقاله تهيبه صورت  قيتحقن يا -١
 باشد. يم

 )استدور داشته يبا کر يهتتوانسته شبا يز مين ي(که گاه
 يها آتشکدهد به پالن يتوان يمثال م يبرا ؛استکرده  يپر م

 ٤ز سده ره که پس ايغ و ٤، مل حرم٣انيبند، ٢گه مله ليم
  د. ياند توجه کن ساخته شده .م

پس از  ،تا در کنار آتشگاهيمعبد آناه يريدر بحث قرارگ
 يول ،کرد همچنان وجود داردين رويدوم ا شاپور
ها به سه دسته با  آتشکده دهد. يم يدر آن رو ييها تفاوت

(آتش  دادگاه شوند. آتش يم يبند سه نوع آتش طبقه
بهرام  )، آتشيا شهري ي(آتش محل آدران آتش )،يخانگ

: ١٣٤٨ س،يبو( ٥شوند يم مي) تقسيا سلطنتي يالتي(آتش ا
ش آن به اشکال يستا ان آب وين جا جريدر ا. )١٥٦-٨

گر همانند يدهد. پس از سده چهارم .م د يم يمختلف رو
به ساخت  يازيکتل)، ن شاپور، سرخي(مثل ب يل ساسانياوا
مختلف در آن  يجاد مجاريا و يک معبد اختصاصي

هر چه  البتهت آتش دارد، يبه اهم ينند. بلکه بستگيب ينم
ا آتش ي يو در رتبه آتش سلطنت استشتر يتش بت آياهم

ن دوره يدر ا ان آب، مشهودتر است.ياز به جرين ودهب بهرام
شود،  يساخته متا يتنها در جوار آتش بهرام، معبد آناه

افته و در يتا شهرت يکه به معبد آناه PB يهمانند فضا
شده، قرار  ييشناسا که به عنوان آتشگاه  A يکنار فضا

رسد  يمنظر به مان يسل تختطور که گفته شد،  همان دارد.
 يمان آتش بهرام نگهداريتخت سل A در ساختمان

 آدرانگر همانند آتش يد يها آتش يبرا يولشده است.  يم
به ساخت  يلزوم و آتش دادگاه، ان)يبند A (همانند اتاق

، داردآب  يدر کنار آتشگاه که مجار ياختصاص ييبنا
ان که آتش آدران در آن يمثال در بند يبرانند. يب ينم

تا يک معبد آناهينبوده که  يازيگر نيشده، د يش ميستا
 ) و آتشيالتي(آتش ا ت آتش آدرانيبسازند، چرا که اهم

ن يدر اکمتر از آتش بهرام است.  )ي(آتش خانوادگ دادگاه
 يها  آتش يبرا ) ساخت آتشگاه.م(پس از سده چهارم دوره

                                                             
  .١٧٩: ١٣٨٨ ،يمراد -٢

3- Rahbar, 1998: 240 
4- Kaim, 2004: 325  

ها آتش بهرام است  ن آنيتر مقدس سه درجه دارند. مهم يها آتش -٥
نوع آتش به وجود آمده و  ١٦ب يکه با زحمات و کوشش فراوان از ترک

از د يگر آتش آدران است که بايشوند. آتش د يش ميس و ستايتقد
ش شود. آتش سوم آتش يستا يفات کمتريموبد اما با تشر يسو

 يشود، اما افراد عاد يز توسط موبد بر پا مين آتش نيدادگاه است. ا
ان متمکن در يو معموالً زرتشت  توانند به خدمت آن پردازند يم

  ).١٥٦-٨: ١٣٤٨ س،ي(بوور دارند خود آتش دادگاه شعله يها خانه
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 يک چشمه، جويکنار ر از آتش بهرام) در يگوناگون (به غ
کند و  يت ميکفابه دور از آب  يدر مکان يا حتيآب و 

 در کنار آتشگاه يبه ساخت معبد آب اختصاص يازيگر نيد
  .ستين

 يل دوره ساسانيدر اوا توان گفت يم يبند ک جمعيدر 
تواند  يم يک اتاق مرکزيرامون يدور پيک کريوجود 

 ساختمان ن روي، از ااستبر معبد بودن بنا داشته  تدالل
A تا)، همانطور که کاوشگر آن گفته يشاپور (معبدآناهيب

تر معبد آب بوده  قيدقبه طور ا يتا و يمعبد آناهکارکردش 
 گرفت، يمقرار آتشگاه  ديبان معبد يدر کنار ا کنيلاست، 

(تاالر  B ک آتشدان در ساختمانيافتن يکه با توجه به 
با پالن  B توان محتمل دانست ساختمان يم فات)يتشر
معبد شاپور، يب A آتشگاه و ساختمان-کاخک ي ييپايچل

  است. تا بودهيآناه
ا مراسم يت يفعالن است که چه يگر ايپرسش د

شاپور يب يتاياز سال در معبد آناه يامي، در چه ايمذهب
 A ساختمان يها يژگيو شده است؟ با توجه به يانجام م

، ان آب در آنيبودن و جر ينيرزميمه زيل نيشاپور، از قبيب
در آن اجرا ان آب يجر مرتبط با  يمراسم خاصست يبا يم
و آتش و مراسم به دو عنصر آب ن ي. اشده است يم

داشته است. درباره  يها بستگ با آنمرتبط  يها جشن
امروزه حداقل جشن بزرگ سده مراسم مرتبط با آتش، ما 

 يمهم سلطنت يم که چه کارهايدان ياما نم م.يشناس يرا م
د بتوان گفت يجشن داشته است؟ شا يياز به برپاين يگريد

ا يداده،  يداد خجسته رخ ميک رويپادشاه  يهرگاه برا
از به افروختن آتش و يداده ن يرا انجام م يپادشاه نبرد

باره  نيا در مراسم جشن در معبد بوده است. ييبرپا
نوشته  در سنگ«انجام داده اند،  يگران مطالعاتپژوهش

زش آمر يمتعدد برا يها از برافروختن آتش کعبه زرتشت،
اد شده يتا و سه پسرش يآناهکم)، آذريروان پادشاه (شاپور 

و  ييل مهم برپاياز دال يکينگ معتقد است يهن است،
ها در  ها به سه پسر پادشاه، شرکت آن ن آتشيشکش ايپ

: ١٣٨٥، يطاووسو  (اکبرزاده» ان بوده استيجنگ با روم
٥١.(  

رگان و يتوان جشن ت يمرتبط با آب م يها جشن از جمله
ل دوره ير در اوايت الهه تيآبانگان را نام برد. با توجه به اهم

که در  ييها ن جشنيتر از مهم يکيکه  ميبرآن يساسان

 بوده ١رگانيشده است، جشن ت يتا انجام ميمعبد آناه
برپا  يديرماه سال خورشيت ١٣ز ن جشن در روياست. ا

ن يا افتهير يي، شکل تغپس از اسالم ممکن است شده و يم
توان مشاهده بمردم اصفهان  ٢زانيدر مراسم آبر را جشن

 A که ساختمان يلياز دالتوان گفت د بيرو شان ياز ا د.کر
ل يبه دل يکياند،  ساخته ينيزمريمه زيتا) را ني(معبد آناه

استفاده معبد در فصل  يگرينه آب و ديان و کنترل بهيجر
رماه انجام يت ١٣رگان که يگرم سال (به احتمال در جشن ت

است، البته تا کنون گزارش کامل شده است) بوده  يم
تا منتشر نشده و مدارک ما درباره انجام يآناهکاوش معبد 

ک يف و در حد يتا ضعيرگان در معبد آناهيمراسم جشن ت
  .استحدس و گمان 

  
  
  

                                                             
ران باستان محسوب يبزرگ ا يها از جشن يکي« رگانيجشن ت -١
ار يبس ييو هم از باورها يهم جنبه مل، يشد، چون هم جنبه مذهب يم

ران برخوردار بود و با رسوم و يا يدرباره آب و باران و اقتصاد زراع
ران آن را يان و ارامنه ايشد که هنوز زرتشت يار برگزار ميبس يريشعا

تشتر ستاره باران زاست و «  ).٦٣٣: ١٣٨١ ،ي(رض» کنند يبرگزار م
است  يو خشکيد Apaošaو نعمت است و اَپه اوشَه  يزد آب و فراوانيا

و سرانجام کند  يم يريگکرده و از کار تشتر جلو يها را زندان که آب
ارانش يجان، سرانجام تشتر و يو پره يک دوران مبارزه طوالنيپس از 

  ).٦٣٣: ١٣٨١ ،ي(رض» بارد يشوند و از آسمان باران م يروز ميپ
در کتاب آثار  يرونيحان بيتوان گفت، ابور يزان ميدرباره جشن آبر -٢

ن يدر کتاب ز يزينامد و گرد يجگان" مي"آفر يآن را به عرب ٢هيالباق
ن يحان زمان ايزگان اصفهان" ذکر کرده است. ابوريالخبار آن را "آبر

 ي). ول٣٥٣: ١٣٨٦، يروني(ب کند ياد ميام بهمن ماه  يجشن را س
ش آن را از دوره يدايماه نوشته است. زمان پ نيآن را در فرورد يفردوس

 يرونيحان بي).  ابور٥٨٣-٥٩٠: ١٣٥٣، ي(عباد کند ياد ميروز يپ
 يخزانه را به رو يداد درها يکه رو يروز پس از خشکساليد پيگو يم

در  ٢به آتشکده آذر خورا يش و طلب بارندگياين يمردم باز کرد و برا
مفصل بحث کرده و  ي). عباد٣٥٣-٤: ١٣٨٦، يرونيفارس رفت (ب

ماه ذکر شده در منابع مذکور  ام بهمن يکند که روز س ياستدالل م
معتقد  ي). و٥٨٣-٥٩٠: ١٣٥٣، يرماه است (عباديت ١٣برابر با روز 

 يلميد Varfanات از بهمن، ماه "ورفن" يروان ياست که منظور ا
Deilami بوده  يرماه کنونيت ١٣خرداد تا  ١٣ن ماه برابر با ياست که ا

بوده  يرماه کنونيت١٣م برابر با يام بهمن قد يروز س ياست و به عبارت
ده شده و ين ماه آب آفري، درايم زرتشتيکه برابر تقو يروز يعنياست. 
: ١٣٥٣، يشده است (عباد يرگان برپا ميت رماه، جشنيزدهم تيروز س
زان با جشن يان جشن آبريم ييوندهايتوان پ ين رو مي). از ا٥٨٣-٥٩٠

  .شدرگان قائل يت
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  يگزار سپاس
در سنده است، ينو ينامه دکتر انيبرگرفته از پا ن مقالهيا

ن يکه ا يدکتر محمود طاووس يآقا يان از استاد گراميپا

، را متذکر شدند يو نکات ارزشمند يمقاله را بررس
  .ديآ يبه عمل م يسپاسگزار

  
  منابع
ه از منصور رستگار يح و تحشيتوض ،کلسونينولد آلن نيلسترنج و ر يگا حيتصح، يبلخ فارسنامه ابن ،١٣٦٣ ،يبلخ ابن .١

  .تهران ،کتاب يايند، ييفرسا
  .رانياد فرهنگ ايبن، ترجمه جعفر شعار ،١جلد ، االرضصورة  ،١٣٤٥، بيحوقل، ابوالقاسم النَص ابن .٢
، يو فرهنگ ي، انتشارات علمچاپ اول ،رج افشاريبه اهتمام ا ،مسالک و ممالک، ١٣٦٨ ،مي، ابواسحق ابراهياصطخر .٣

  .تهران
 ،ينقش هست، چاپ نخست، )يساسان ي(پهلو انهيم يفارس يها بهيکت ،١٣٨٥ ،يطاووسمحمود  و وشياکبرزاده، دار .٤

  .تهران
، نهيپاز يو انتشارات يموسسه فرهنگ ،ر موبدان موبد، چاپ نخستيکرت يها  نبشته سنگ ،١٣٨٥، وشيدار اکبرزاده، .٥

  . تهران
  .تهران ،ريرکبيام، چاپ پنجم، دانا سرشت ترجمه ،هيه عن القرون الخاليالباقآثار ،١٣٨٦ ،يرونيحان بيابور .٦
  .تهران، رانياد فرهنگ ايبن ،چاپ اول، دون وهمنيترجمه فر، يانت زرتشتيد ،١٣٤٨ ،يمر س،يبو .٧
 ،انتشارات سخن ،چاپ اول ، جلد اول،يان دوران ساسانيتا پا ييران باستان، عصر اوستايدانشنامه ا ،١٣٨١ ،هاشم ،يرض .٨

  .تهران
 ٤( ٣-٢مدرس،  يشناس باستان يها مجله پژوهش، يمياصغر کر ان، ترجمهيمحوطه بند ي، بازنگر١٣٩٠ ،پيليف و،ينيژ .٩

  .١٦٦-١٦٠ ):٥و 
  راز.ي، شيچاپ مصطفو، شاپوريب يآثار باستان يراهنما، اکبر يسرفراز، عل .١٠
  ز.ي، تبررانيخ و فرهنگ ايسسه تارؤم ،يانيوسف کيمحمد :ي، با همکارمانيتخت سل ،١٣٤٧ ،اکبر يسرفراز، عل .١١
 ،جلد ٤ ،يانيوسف کيبه کوشش محمد ، رانيا يشهرها مجموعه مقاالت کتاب در، شاپوريب ،١٣٦٦ ،اکبر يسرفراز، عل .١٢

  .٧٤-٢٢، يجهاد دانشگاه ،جلد دوم
خ يسه آن با تاريو مقا يخ طبريان از کتاب تاريترجمه بخش ساسان ان،يخ ساسانيتار، ١٣٨٩ ،رضاي، عليشاپورشهباز .١٣

  .تهران ،يمرکز نشر دانشگاه، چاپ نخست ،يرضا شاپور شهبازيقات عليق و تعليترجمه تحق ،يبلعم
  .تهران ،يانجمن آثار و مفاخر فرهنگ، چاپ اول، فارس يخيتار يايجغراف ،١٣٧٢، شوارتس، پاول .١٤
  .٥٩٠-٥٨٤ ،١٣٥٣ ماه يد ،٣١٦ شماره ،غمايمجله ، جگان اصفهانيجشن آفر ،١٣٥٣ ،، عبدالرحمنيعباد .١٥
، دانشگاه تهران ،چاپ اول ،يوش دکتر بهرام فره ترجمه ،يران در دوران پارت و ساسانيهنر ا ،١٣٥٠،رومن رشمن،يگ .١٦

  تهران.
  .تهران ،يراث فرهنگيمل، ، چاپ اويمياصغر کر ترجمه ،جلد اول ،شاپوريب، ١٣٧٩ ،رشمن، رومنيگ .١٧
مطالعات  يو پژوهش يمجله علم، ياز دوره ساسان يا آتشکده گه، لهيم ليم يچهار تاق، ١٣٨٨ ،وسفي، يمراد .١٨

  .١٨٤-١٥٥ ):١(١ ،يشناس باستان
  ، تهران.کتاب يايدن ، تهران،لسترنج يح گايتصح ،نزهه القلوب، ١٣٥٧ ،حمداهللا، يمستوف .١٩
 ،يمنزو ينق يعل، ترجمه بخش دوم ،ميمعرفه االقال يم فياحسن التقاس ،١٣٦١ ،، ابوعبداهللا محمد بن احمديمقدس .٢٠

  .رانيلفان و مترجمان اؤشرکت م
- رانيا يو شهرساز يخ معمارين کنگره تاريمقاالت سوممجموعه  شاپور، دريب -معبد آب ، ١٣٨٦ ،فرد، محسن يمنصور .٢١

  .٦١٥-٥٦١ ،جلد پنجم، ارگ بم
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A Discussion about Function of Bishapur Anahita Temple 
 

A. Heydari1* 
 
 

Abstract 
 
Ancient Bishapoor City is one of the first sities that it built to ordered by Shapur I. The royal 
structures is located in the northeast of the city. The structural Anahita Temple have square 
plan and made entirely with Cleanly shaven stone. Temple has elements that represent the 
flow of water from outside to into pool species building. On the other hand, some researchers 
believe the central room or inner space is covered and no ceiling. Methology is comparative 
cross-sectional study.The main questions is what is function Temple and what is called 
historical sources Anahita temple and what has been executed and religious ceremonies in 
temple? It seems that probably the name of the two fire temples called Sheberkhashin and 
Gavsar Gumbaz, which had been mentioned by the very first Muslim authors, are in fact, the 
name of the  two large buildings of the Bishapour city, respectively called building A and 
building B.It can be stated that just on certain days of the year the water used to flow in its 
ducts. It seems that one of the grand celebrations used to take place every year was the Tirgān 
celebration.  
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