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چکیده

بیشاپور نام سومین شهر دولت ساسانی است که شاپوریکم ساخته است .نام این شهر در گزارشهای مورخان
و اسناد بهدست آمده از کاوشهای باستانشناسی بهاشکال مختلف بهثبت رسیده است .بسیاری از پژوهشگران
سعی نمودهاند نام بیشاپور و آثار ذکر شده در اسناد موجود را با آثار شناسایی شده از کاوشهای باستانشناسی
تطبیق دهند و گاه به وجه اشتقاق آن پی ببرند .پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر
اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی است .این پژوهش در پی پاسخ بهاین پرسش است که
وجهتسمیه بیشاپور چیست و دو اثر شناسایی شده در کاوشهای معاصر به نامهای معبدآناهیتا و تاالر پذیرایی
قابل تطبیق با نام کدام آثار ذکر شده توسط جغرافیانویسان اسالمی است؟ پژوهش حاضر بهاین نتیجه میرسد
که نام بیشاپور به معنای "کار نیک شاپور" یا "خداوندگار شاپور" نیست؛ بیشاپور تصحیفی از واژه "بیت-
شاپور" به معنای خانه یا شهر شاپور است .این نام بهشکل پیشوند مکان در نام بسیاری از شهرهای ساسانی
مشاهده میشود .همچنین مطابق مطالعات صورت گرفته ،نام دو آتشکده مشهوری که مولفین صدراسالم از
آن بهنامهای شِبِرخَشین و گمبذگاوسر ذکر کردهاند ،در واقع نام دو ساختمان بزرگ شهر بیشاپور به ترتیب
ساختمان( Bتاالر پذیرایی) و ساختمان( Aمعبد آناهیتا) هستند.
واژگان کلیدی :بیشاپور ،گنبد گاوسر ،آتشکده شبرخشین ،معبدآناهیتا.
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مقدمه

نام شهرهای ساسانی در اسناد و مدارک بسیاری همانند سکه ،مُهر ،سنگنوشته ،اسناد مانویان در
مصر ،گزارش مورخان رومی ،چینی و جغرافیانویسان اسالمی ثبت گردیده است .بیشاپور از جمله
شهرهای مهم نخستین دولت ساسانی است که آثار بسیاری از دوره شاپور یکم و حتی پس از وی
در این شهر و پیرامون آن وجود دارد .بیشاپور محل اصلی اقامت شاپور یکم بوده و گور شاپور نیز
در غار بیشاپور در نزدیکی شهر قرار دارد .نام آن در گذشته "وهشاپور" بوده است .پیشوند "وه" در
نام شهرهای ساسانی همانند":وهاردشیر" و "وهازآمدقباد" و موارد بسیار دیگر مشاهده میشود.
پژوهشگران در گذشته آن را به "نیک" یا "خداوندگار"ترجمه کرده بودند؛ ولی در اینجا این معنا
ناصحیح به نظر میرسد.
شهر به دو بخش مسکونی (محل سکونت عامه) و بخش شاهی(بناهایسلطنتی) تقسیم میشود .در
بخش شاهی که در شرق شهر قرار دارد چند بنای مستحکم و بزرگ وجود دارد که طی کاوشهای
باستانشناسی از زیر خاک بیرون آمده است .از سویی جغرافیانویسان اسالمی بسیاری به توصیف
جغرافیای تاریخی شهر پرداختهاند و اظهاراتی درباره برخی بناهای شهر همانند آتشکدهها ،ستون
یادبود مرکز شهر ،دروازههای شهر و برخی آثار خارج از شهر نمودهاند .این مقاله در پی پاسخ به
این پرسش است که وجه تسمیه بیشاپور چه بوده و نام دو آتشکده مشهور ساسانی که مورخان
اسالمی به نام شبرخشین و گنبد گاوسر ثبت نمودهاند قابل تطبیق با کدام بناهای کشف شده حاصل
از کاوشهای باستانشناسی است؟ در این پژوهش ابتدا به پیشینه تحقیق پرداخته میشود ،سپس به
توصیف شهر بیشاپور و گزارشهای مورخان در مورد آن پرداخته و وجه تسمیه آن تحلیل میگردد.
سپس بر اساس اسناد و مدارک تالش میگردد که دو آتشکده مشهور شبرخشین و گنبد گاوسر با
آثار کاوش شده باستانشناسان تطبیق داده شود.
پیشینه تحقیق

پژوهشهایی که تاکنون درباره شهر بیشاپور و آثار تاریخی آن صورت گرفته است ،به سه دسته
تقسیم میشوند .الف) سیاحان و مسافران اروپایی و ایرانی که طرحهایی از آثار ویرانههای بیشاپور
تهیه کردهاند .مثل موریه (بین سال 1809تا .1811م) ) ،(Morier,1812:375ماژوراستون ،1کُست
و فالندن هستند .از کسانی که مطالبی درباره بیشاپور نوشتهاند ،میتوان ابنبلخی را نام برد که در
کتاب فارسنامه ویرانی شاپور را توسط اسکندر میداند .سپس مستوفی و آخرین فرد شرقی حاجی
- Major Stone
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میرزا حسن شیرازی (فرصت الدوله)در کتاب فارسنامه خود طرحهایی از نقوشبرجسته بیشاپور
ترسیم کرده است .ب)باستانشناسانی که در بیشاپور به بررسی باستانشناسی و کاوش پرداختهاند،
همانند :تالبوترایس که در سال .1931م یک بررسی سطحی در شهر بیشاپور انجام میدهد که
پژوهش وی به صورت یک مقاله ارائه میگردد») .(Rice,1935:17سپس ژرژسال در سال
.1934م در بیشاپور کاوش نموده و بعد از او رومنگیرشمن رسماً از سال .1938م تا  1941کاوش
در بیشاپور را انجام داد (بنگریدبه:تصویر( ،)1گیرشمن .)185-174 :1379،در سالیان اخیر پژوهش-
هایی نیز توسط مصیب امیری(مدیر پایگاه بیشاپور) و ناصرنوروززادهچگینی 2انجام شده که منتشر
نشدهاند .از جمله پژوهشهای به عمل آمده درباره بیشاپور میتوان به تحقیق لیونل بیر پرداخت.
«لیونل بیر در سال  1976از این مکان بازدید کرد ،وی مقالهای منتشر کرده که بهتوصیف کامل این
بنا میپردازد .بیر معتقد است که بنای مقدس نیمهزیرزمینی ممکن است قدیمیتر از زمان شاپوریکم
باشد و همچنین ممکن است ساخت کاخ Bبه دوره پادشاهی شاپوریکم و هرمزددوم تعلق داشته
باشد») .(Callieri,2012:507پ)گروه سوم پژوهشگرانی هستند که در زمینه وجه تسمیه
بیشاپور مطالعه نمودهاند که همانند نولدکه ،ساندرمن و طاووسی که به تفصیل درباره آن بحث
خواهد شد.

 -2چگینی در سال  1383پژوهشی در بیشاپور انجام میدهد که بالتکلیف باقی میماند .ماحصل آن پژوهش نوشتاری
است که به شکل مقالهای در مجموعه مقاالت سومین کنگره تاریخ و معماری شهرسازی ارگ بم منتشر شده است .ولی
در آن مقاله بیشتر به ضرورت حفاری و پژوهش در بیشاپور پرداخته و هیچ گونه نشانهای از مطالعات و یا نتیجه مطالعه
در آن به چشم نمیخورد (نوروززاده چگینی.)9-24 :1385،
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شهر بیشاپور

پیش از ساخت شهر بیشاپور دو شهر

دارابگرد3

و شهر

اردشیرخوره4

در دوره اردشیریکم ساخته

شده بودند .شاپور پس از تاجگذاری به ساخت شهر بیشاپور میپردازد .در مجموع در این شهر،
بناهای متعدد از جمله حصار شهر ،دو ایوان موزاییک ،تاالر تشریفات ،معبد آناهیتا ،بنای یادبود،
کاخ والرین و یک مدرسه علوم دینی از سده چهارم هجری مربوط به دوره آل بویه کشف گردیده
است.
«شهر بیشاپور بهطول  2و عرض  1کیلومتر ،دارای قلعهای مستحکم با دیوارهای بلند و برجهای
تزیینی است (سرفراز ،بیتا .)2-3 :دارای دو خیابان اصلی و شبکهای مستطیل از خیابانهای متقاطع»
) (Huff,2008:52و «مساحت آن حدود  155هکتار بوده است .ولی شهر کم جمعیتی بوده چرا
که بیشتر خانهها در میان باغ ساخته شده بودند .زاویه شرقی بیشاپور را محله شاهی با ابعاد500
× 400متر اشغال میکرده و بهاین ترتیب از طرح هیپودام تبعیت میکرده است .در این طرح بهترین
موقعیت در طرف شرق است ،زیرا در آنجا گرما و سرما مالیم است»(گیرشمن.)53 :1379 ،
درباره استقرار اسرای رومی در بیشاپور ،ابنخلدون (889-828ه.ق) میگوید« :شاپور زندانیان را در
سه شهر مستقر کرد-1 :جندیشاپور -2سابور[بیشاپور] -3توستر[شوشتر]».همچنین «در بیشاپور بر
روی بلوکهای سنگی (پایههای سهپلهای دو ستون یادمانی شهر) حروف یونانی توسط پیمانکاران
دستدوم حجاری شده است ،که نشان میدهد حجاران یا رومی یا سوریهای بودهاند» (همان.)25:

 -3شهر دارابگرد :یکی از نخستین شهرهایی که اردشیریکم ساخت شهر دارابگرد بود .ظاهراً شهر در ابتدا مستطیل بوده
است «.ابنفقیه و تعدادی نویسندگان مینویسند :اردشیر شهر مدوری [اردشیرخوره] را پس از الگوی(نمونه) خود یعنی
شهر داراب ،ساخت .پس دارابگرد قدیمیتر از اردشیرخوره بوده است .ظاهراً اردشیر در ابتدا ارگبد شهر داراب بوده
است .البته حمزه اصفهانی که یکی از منابع موثق است؛ میگوید :دارابگرد دارای طرح کلی مستطیل بوده و حصار مدور
آن در سده هشتم میالدی توسط حجاج بن یوسف (.661-775م) ساخته شده است؛ و آن شهر ،یک شهر هندسی با
خیابان های متقاطع نبوده است .از این رو دارابگرد  500سال پس از اردشیر خوره مدور شد»). (Huff,2008:40
 -4شهر ار دشیرخوره (گور)« :شهر اردشیرخوره یا شهر گور دارای دیوار مدور است که با خشت ساخته شده است .دو
محور اصلی با چهار دروازه هنوز از سطح زمین قابل شناسایی هستند .قطر شهر  430متر است .ساختار ساسانی متمرکز
به برج ،طَربال) ،(Tirbalیا منار است) .(Huff,2008:45ساختمان اصلی "تختنشین" نام دارد که بین محور اصلی
شمالی و یکی از دو حفره عمیق که در گذشته حوض آب بوده است ،قرار دارد»).(Huff,2008:47
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استخری برخی اطالعات جزئی را درباره موقعیت شهر بیشاپور در سده .10م در اختیار ما میگذارد.
میگوید :چهار دروازه دارد که دارای نامهای ساسانی (درِهرمزد ،درِمهر ،درِبهرام و درِشهر [شهریور])
است 5و یک تپه منفرد یا برجستگی شبیه برج یا یک گنبد دارد.
«بهاحتمال بیشاپور در صدر اسالم (سده 2و 3ه.ق) رونق خود را از دست میدهد .درسال321ه.ق
رکنالدوله از طرف برادرش علی عمادالدوله شاپور را از تصرفِ یاقوت والی کازرون خارج مینماید.
در همان زمان ابنحوقل مینویسد :شاپور شهری است بزرگ بهاندازه استخر ،ولی از آن آبادتر و
پرجمعیتتر و مردمشان توانگرتر هستند .نشانههای این رونق مجدد و عمران در کاوشها بهدست
آمده است .چنان که در جبهه شمالی شهر بر فراز تپهای مرتفع بقایای مدرسهای جهت طالب علوم
دینی بهدست آمد .طرح این بنا با بناهای دوره آلبویه قابل مقایسه است»(سرفراز،بیتا« .)6 :از
نوشتههای حمداهلل مستوفی به سال  740ه.ق بر میآید که نام بیشاپور تا سده 8ه.ق رواج داشته
است(همان .)4:بر تقاطع یکی از خیابانهای شهر ستونی یادبود و دارای سنگنوشتهای به دو زبان
پهلوی اشکانی و ساسانی وجود دارد که اپسای دبیر شهردار و طراح شهر به افتخار شاپور برپا کرده
است).(Richter-Bernburg,1993:73
نام بیشاپور در سکه های ساسانی و اسالمی

درمورد شناسایی نام بیشاپور ،آن گونه که در پشت سکههای ساسانی به شکل "بیش" 6نقش بسته،
دیگر تردیدی وجود ندارد .این نظر را مهرهایی تایید میکنند که مغها  ،صاحب منصبان غیر نظامی
و در عین حال اعضای هیات روحانیون محلی برپای اسناد میزدهاند .در حفاریها یک مهر بهدست
آمد که دارای نام کامل شهر بیشاپور 7است و کلمه "بیش "8در وسط نقش بسته است
) . (Polotzky,1934:42البته الزم بهذکر است که ضرب سکه در بیشاپور در تمام دوره ساسانی
تداوم داشته ولی فقط در زمان بهرام چهارم(.399-388م) بوده که نشانهای از محل ضرب بر روی
سکهها دیده میشود و این درست هم زمان با موقعی است که نشانهای از محل ضرب بر روی
سکهها دیده میشود و آن مقارن با زمانی است که کارگاه های ضرب سکه شروع به نشان دادن
«-5در زمان مقدسی شهرستان قصبه شاپور چهار دروازه به نامهای :دروازه هرمز ،دروازه مهر ،دروازه بهرام ،دروازه شهر
داشته است» (مقدسی.)645 :1361،
-BIŠ.

6

-BIŠHPUHR .
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محل ضرب در پشت سکهها کردند .این امر تا زمان اردشیرسوم (.630-628م) تداوم داشته
است»).(Gobl,1954:89
«سکههایی از پیروز ،خسرواول ،خسرودوم و یزدگردسوم که همگی دارای ضرب اختصار شهر
بیشاپور هستند» (سرفراز-آورزمانی ،)108 :1379 ،نشانهای بر دایر و فعال بودن ضرابخانه این شهر
است «بیشاپور پس از تصرف بهدست اعراب مسلمان(در سال23ه.ق) که نام آن را سابور تغییر
دادند ،نیز در دورههای مختلفی دارالضرب داشته است(دورههای امویان ،آلبویه و ایلخانی) .در
سدههای اولیه هجری دارالضرب این شهر یکی از پرکارترین دارالضربهای ایران بود که تا سال
 79ه.ق به ضرب سکههای عرب ساسانی اشتغال داشت و از سال  80با طراز اسالمی سکه میزد.
اما بهگواهی سکهها ،از اواخر دوران بنیامیه که مدتی خوارج کوفه بر این شهر دست یافتند و در
آنجا سکه زدند ،از فعالیت این دارالضرب کاسته شد بهنحوی که از سال  129بهبعد ،مدتی کوتاه
در زمان آل بویه و چهار سده بعد در دوره ایلخانیان در آن جا سکه زدند» .در دوره اسالمی نیز،
نام بیشاپور ،بیسابور ،شاپور ،سابور بهعنوان یکی از ضرابخانههای اموی (عقیلی130، 210 :1377،و
 ،)397عباسی(سرفراز-آورزمانی ،)164 :1379،آلبویه(عقیلی210 :1377،و ،)417بر سکههایی از
این سلسله آمده است .همچنین بیشاپور در زمره شهرهایی است که سکههای عرب ساسانی
(سرفراز-آورزمانی ،)139 :1379،خوارج  ،عبداهلل بن زبیر و عبداهلل بن معاویه در آنجا ضرب شده
است(عقیلی 160 ،417 :1377،و.)405
از دیگر نواحی کوره شاپور که نامش بهعنوان دارالضرب در برخی سکهها مشاهده شده میتوان از:
تنبوک(تنبوک المورستان) بر سکه خوارج ،آبنوران بر سکه منحصر بهفردی از عبداهلل بنحازم،
ضرب سال 63ه.ق نوبنجان و نوبندجان(که همان نوبندگان است) در دوره ایلخانان نام برد .همچنین
در .1958م در لندن سکهای از غازانخان بهمعرض حراج گذاشته شد که بهسال  700ه.ق در طاوس
ضرب شده بود .در کاتالوگ آن برای معرفی دارالضرب نوشته بود :طاوس الحرمین زاویه کازرونیه
یا خانقاه شیخ ابواسحق در کازرون بود(عقیلی.)396-405 :1377،
وجه تسمیه بیشاپور

چنانکه گفته شد نام بیشاپور در سکههای ساسانی ،به شکل اختصاری "بیش" ثبت شده است .در
دوره اسالمی نیز ،نام بیشاپور بهشکل بیسابور ،شاپور ،سابور بهعنوان یکی از ضرابخانههای
اموی(عقیلی 210 :1377،و ،)397عباسی(سرفراز-آورزمانی ،)164 :1379،آلبویه(عقیلی:1377،
210و )417بر سکههای آن حاکمان آمده است.
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ابنبلخی گوید« :بشاوور ،بشاپور را چون بهتازی نویسند و اصل آن بیشاپور است و تخفیف را
"بی" از آن بیفکندهاند و شاپور نویسند» (ابن بلخی )141-2 :1363،گویند شاپور هر شهری را که
میساخت نام خود را بر آن مینهاده و هم از اینرو شهرهای زیادی در تاریخ بهنام او وجود داشته
که برخی هنوز برقرارند .از جمله این شهرها که بهاو منسوب هستند :نیشاپور ،بیشاپور ،شادشاپور،
بهازاندیوشاپور ،شاپورخواست ،بالششاپور و فیروزشاپور است .9یاقوت مینویسد« :سابور به لفظ
سابور یکی از اکاسره[=پادشاهان ایران] است و اصل آن شاهبور یا ملکبور است و بور بهزبان فارسی
بهمعنای ابن[=پسر] است .در این ناحیه شهرهایی بزرگتر از آن هست؛ مانند :نوبندگان و کازرون.
ولی این ناحیه منسوبست به شاهنشاه شاپور ،زیرا او شهر شاپور را بنا نهاد»(یاقوت حموی:1957،
.)167
«از بیشاپور فقط در دو منبع مربوط به زمان شاپور یکم نام برده شده است :یکی از آنها کتیبهای
است که ما در خود بیشاپور کشف کردیم که مشهور به سنگنوشته اپسای دبیر 10است ،منبع دوم در
بخشی از شرح زندگانی مانی است که توسط خود وی نوشته شده است» (گیرشمن.)22 :1379 ،
«این زندگینامه توسط پیروان مصری به زبان کوپت( 11زبان آئینی) ترجمه شده و در مصر کشف

«-9شاپور ،شهر نیشاپور را در خراسان ،شهر بیشاپور را در فارس ،شهر فیروزشاپور را که همان شهر انبار است در عراق
و شهر جندیشاپور را در خوزستان ساخت»(ابن بلخی« .)63 :1363،بیشاپور فارس ،بالد شاپور درهمسایگی جنبد از
نواحی پارس به سرحد خوزستان ،شاپورخواست و جندی شاپور(اندیوشاپور) خوزستان ،شادشاپور میسان ،شادروان
شوشتر اما این شهر را شاپورذواالکتاف بست» (مجهولالمولف .)64 :1318،شاپور شهرهای بسیار کرد،چون ...و بی
شاپور از فارس است بشاور خوانند»(مستوفی« .)105 :1364،از آثار او[ شاپور] بالد شاپور فارس و عمارت نشابور
خراسان ...شادشاپور قزوین و جندیشاپور خوزستان و به هر والیت روستاهای بسیار ساخت»(طبری.)592 :1375،
«گویند :شاپور در میسان ،شادشاپور را بنیان نهاد که در آن را به نبطی دیما گویند...جندی شاپور ،بهازاندیوشاپور بهمعنی
"بهازانتاکیه" که شهر شاپور نیز نام یافت و همانست که جندیشاپور خوانند»(ثعالبی الف...« .)239 :1368،و در فارس
شهر شاپور را ساخت»(ثعالبی 1368،ب.)313:
 -10اپسای ،نایب(حاکم) شهر روی یکی از ستونهای یک بنای مجلل (در مرکز شهر) که شامل مجسمهای از شاه بوده،
حکاکی کرده ،یادآور بازدیدی است که شاپور از این بنیاد جدید(در حال ساخته شدن) بهعمل آورده است .اپسای این
بنای مجلل را که بههزینه خودش برپا کرده ،بهپادشاه هدیه میکند ،شاه که از این امر راضی بوده بهوی طال ،نقره و
تعدادی غالم و کنیز و باغ و زمین میدهد» .این بازدید درسال  266یا .267م و در بیستو چهارمین سال سلطنت شاپور
اتفاق افتاده است(گیرشمن.)22 :1379 ،
-Copte
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شده است .بخشی از متن آن بهقرار ذیل است" :شاپور شاه بهپارس آمد ،او به شهر شاپور رسید،
یک بیماری بر او عارض شد...،شاپور شاه مرد و از این دنیا رفت ،هرمزد شاه برخاست و بهجای او
تاج بر سرنهاد"»(گیرشمن.)22-23 :1379 ،
در جلگه شاپور ،خرابههای شهر باشکوه و مجلل قدیمی بیشاپور "وهشاپور -بهشاپور" ،بهمعنی
شاپورنیک یا از کارهای خوب شاپور قرار دارد که در زمان ساسانیان مرکز کورهشاپور بوده است.
«شهر بیشاپور روی زمینی بکر بنیان نهاده شده است» (گیرشمن .)56 : 1379،در فهرست نام شهرهای
زمان شاپور در کتیبه کعبه زرتشت نام شاپور دیده نمیشود و در عوض نام ساتراپ و شاپور نوشته
شده است .12اما بهتدریج در منابع بهاشکال وهشاپور ،ویهشاپور ،بسابور ،بیشاپور نوشته شده است.
برخی پژوهشگران معتقدند« :نام بیشاپور از واژگان بی+شاپور 13مشتق شده است که بهمعنای شاپور
خداوندگار(بغ)14

است» ) .(Sundermann,1990:94-5محمود طاووسی نیز نظری مشابه

ساندرمن دارد و معتقد است «بیشاپور ،ظاهراً به صورت بیشاپور میباشد که بهمرور(بی) به (شاپور)
چسبیده و بهشکل بیشاپور در آمده است .بیشاپور ،از دو جزء(بی= ،)Bayگونه و شکلی دیگر از
(بخ)( ،فغ) ،بگ و بیگ میباشد که اصل آن در فارسی باستان بَغَ 15و در پهلوی

بَغ16

یا بَی 17بهمعنی

بزرگ ،خداوندگار و شاه است و روی هم بیشاپور یا بغ شاپور (چنانکه به کرات در کتیبههای
ساسانی هم آمده است) که بهمعنی شاپور بزرگ ،یا خداوندگار شاپور میباشد» (مظفریان:1373،
« .)71این نام بر روی یک مهر ،بر سنگنوشتهای بهپهلوی میانی در اقلید ،بر نوشتههای مانویان به
شکل بشابهور ،در اسناد ساسانی بیشاپوهر و در نهایت واژه "بیش" 18بر سکهها (که آشکارا بهبیشاپور
اشاره دارد) ،دیده میشود» )« .(Keal,1990:287برخی نیز نام این شهر را بَیشاهپوهْر 19می-
خوانند ،یعنی[شهر]خداوندگار شاپور»(شاپورشهبازی .)304 :1389،این نام در کتاب شهرستانهای
ایرانشهر "وهشاپور" آمده است) . (Marquart,1901:19نولدکه در پژوهشی راجعبه نام "به-
اردشیر" مینویسد« :وهاردشیر ،پهلوی بهاردشیر است و معنی آن خانه اردشیر است که "وه" همان

- 12بنگریدبه :ترجمه سنگنوشته کعبه زرتشت (سامی.)52 :1342،

13

-bay-šāpūr.
- Lord Shapur.
15
- baga.
16
-bag.
17
-Bay.
18
- BYŠ.
19
-Bayšāpuhr.
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"به"  ،بهمعنی خانه و زندگی است»(کیانی .)34 :1366،اگر چنین باشد بیشاپور را باید سرای شاپور
معنی کرد.
در مجموع میتوان گفت مدارک موجود ما درباره نام بیشاپور به دو دسته پیش از اسالم و پس از
اسالم طبقهبندی میشود :در پیش از اسالم ،نام بیشاپور بر روی سکهها "بیش" ،بر روی یک مهر و
بر نوشتههای مانویان بهشکل "بشابهور" ،در کتاب شهرستانهای ایرانشهر "وهشاپور" ثبت شده
است .در پس از اسالم بر روی سکهها و در گزارش جغرافیانویسان صدر اسالم بیسابور ،شاپور،
سابور نوشته شده است .در مورد وجهتسمیه بیشاپور چند نظر ارائه شده است :الف)پژوهشگرانی
که بیشاپور را به معنای "شاپورنیک یا کارخوبشاپور" دانستهاند؛ همانند :رمنگیرشمن .ب)
پژوهشگرانی که بیشاپور را به معنای "بغشاپور یا شاپوربزرگ یا خداوندگارشاپور" معنا کردهاند؛
همانند :ساندرمن و طاووسی .پ) پژوهشگرانی که بیشاپور به معنای "خانه یا سرایشاپور" میدانند؛
همانند نولدکه.
نویسنده نظر نولدکه را با تغییراتی میپذیرد؛ بدین صورتکه "وه" در نام شهرهایی مثل :وهاردشیر،
وهشاپور ،وهازآمدقباد بهمعنای نیک یا خداوندگار نیست؛ "وه" پیشوند مکان است و ریشه این واژه
از "بیت" است که در پهلوی به شکل "وه" تلفظ و نگاشته میشده است .بهنظر میرسد این نام نیز
به شهرهایی گذارده شده که خانواده اصلی پادشاه در آنجا اقامت داشته و یا جایی بوده که یک
مناسبت بزرگ در آن روی داده است(مثل تاجگذاری پادشاه) ،که پیشوند "وه" به آن مکان اضافه
شده است.
آثار بدست آمده از کاوشهای باستانشناسی در بخش شرقی شهر بیشاپور (بخش شاهی)

شهر بیشاپور دارای دو قسمت مسکونی و بخش شاهی بوده است .در کاوشهای باستانشناسی ،در
بخش شرقی شهر شاپور (که بخش شاهی) بوده دو بنای بزرگ به نام ساختمان Aیا معبد آناهیتا و
ساختمان  Bیا تاالر پذیرایی شناسایی شده است که قابل تطبیق با دو آتشکده شبرخشین و
گنبدگاوسر است .دراین جا توصیف مختصری از آن ارائه میگردد و سپس به چگونگی انطباق
گزارش منابع تاریخی با آثار بهدست آمده میپردازیم.
معبد آناهیتا (ساختمان) A

معبد آناهیتا در شمالغربی کاخ یا تاالرتشریفات (ساختمان )Bقرار دارد .این بنا را گیرشمن در
کتاب خود آتشکده یا معبد آتش نام نهاده است .بعدها سرفراز به جریان آب آن پی میبرد و آن را
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معبد آناهیتا نامید .اثر مذکور با کمی فاصله نسبت به تاالر پذیرایی به راهروی غربی کاخ راه دارد.
عبارتست از یک تاالر بزرگ مربع شکل که طول و ارتفاع هر ضلع در حدود  17متر میباشد .نیمی
از دیوارهای بنا از سطح زمین اطراف پایینتر ساخته شده بهگونهای که تنها حدود  7متر از دیوارهای
آن از سطح زمین بلندتر میباشند .این بنا کالً با تخته سنگهای نسبتاً بزرگ زبر تراش و خشکه
چین همراه با بست های آهنی برای اتصال ساخته شده است .بر رأس دیوار شمالی بنا نیم تنه دو
گاو گذارده شده که روی پیکرههای سنگی به درون معبد است.
تاالر پذیرایی شاپور(ساختمان )B

«این بنا دارای تاالری هشتگوش بزرگ که با قلوه سنگ و ساروج ساخته شده و یک متر از سطح
معبد آناهیتا باالتر و راهروهایی در چهار طرف دارد .دور تا دور تاالر با گچبریهای ظریف عهد
ساسانی مزین و کف تاالر نیز با گچکارهای رنگین به رنگ های سیاه و آبی و قرمز اندود گردیده
بود .یک محیط مربع شکل مرکزی که هر ضلع آن  22متر است ،ارتفاع گنبد بیش از 25متر است.
چهار ایوان سه اتاقی اطراف آن را فرا گرفتهاند»(سرفراز ،بیتا .)21:گیرشمن میگوید« :در بنای
دوران اسالمی آتشدانی نزدیک پرستشگاه یافت شده است که گویا متعلق بهاین پرستشگاه بوده
است» (گیرشمن.)150 :1350،
از ویژگی آتشکدههای ساسانی ،دارا بودن پالن چلیپایی ،کریدوری پیرامون آن و وجود یک آتشدان
در مرکز چهارتاقی است .دو مورد نخست را در ساختمان Bمیتوان مشاهده نمود .بهنظر میرسد
آتشدان مکشوفه نیز در ابتدا در ساختمان Bبیشاپور قرار داشته است که در دوران اسالمی آن آتشدان
از جای اصلی خود به بیرون منتقل میشود .این گونه به نظر میرسد که هر دو ساختمان  Aو
Bکارکرد مذهبی داشته و معبد میباشند .ساختمان Aدارای کریدوری پیرامون اتاق مرکزی خود
است و آبراههایی در آن تعبیه شده است که مدارک نشان میدهد معبد آناهیتا است.
در سدههای دوم و سوم میالدی معابد آب و آتش در کنارهم وجود داشتهاند ،مثل معبد

سرخکتل20

که مطابق کتیبهای که در آن یافت شده نوکونزوک خادم معبد مراسم نیایش آب و آتش را در آن
مکان اجرا میکرده است) .(Rosenfeild,1967: 158همچنین نیایش آب و آتش در سده .6م
-20از ترجمه متن بر میآید که این بنا را کانیشکا ساخته است ،بنا به تعمیر نیاز پیدا میکند و متروک میشود تا زمانی
که کِسونا Ksunaیک نوکونزوک و یک سردبیر بهآنجا میآید و تعمیر میکند ،و بنا را تزیین میکند ،سه دبیر یا کارمند
دیگر در این کار سهیم بودند که در کتیبه ِمهْرامان  Mihrāmānو بُرزْمهرپوره. ...، Burzmihrpurhهلموتهومباخ
 Helmut Humbachترجمه کاملی از این سنگنوشته ارائه داده است»). (Rosenfeild,1967:158
28

وجه تسمیه بیشاپور و مکانیابی دو اثر ساسانی در شهر بیشاپور بر پایه…
در مجموعه آتشکده آذرگشنسب ( تختسلیمان) به نوع دیگری مشهود است .فوندراوستن معتقد
بود اتاق Bتخت سلیمان یک معبد آناهیتاست که بعدها آن را نفی کرد ،سپس آذرنوش سازه PBرا
در تخت سلیمان به معبد آناهیتا منتسب نمود) . (Azarnoush,1987:391-402در مجموع
برخی از پژوهشگران همانند آذرنوش بر این باورند که ساختمانی میتواند تاالر پذیرایی باشد که
توسط یک کریدور محصور نشود ،از اینرو ساختمان( Aمعبدآناهیتا) و ساختمان( Bتاالرپذیرایی-
شاپور) بیشاپور بهترتیب معبد آناهیتا و آتشگاه میباشند) . (Azarnoush,1994:86این گونه به
نظر میرسد که آن جایگاهی که معابد آب در سده  2و 3میالدی داشته به مرور زمان اهمیت و نقش
خود را از دست داده و تنها در مجموعه آتشکده آذرگشنسب یک اتاق به معبد آناهیتا تعلق گرفته
و پس از اسالم مورخان تمامی معابد را آتشکده فرض کردهاند .از این رو در مواجهه با بنای معبد
آناهیتا که چند نیم تنه گاو بر دیوار آن قرار داشته به آن آتشکده گنبد گاوسر گفته و بنای همجوار
آن که ساختمان Bنام داشته که به احتمال آتشکده اصلی شهر بوده ،شبرخشین یا سیاوشان نامیدهاند.
ولی کارکرد هر دو که معبد بوده را درست تشخیص دادهاند.
وضعیت مذهبی درصدر اسالم و آتشکدههای ذکر شده در منابع اسالمی

والیت شاپور با این که در همان سده اول هجری توسط مسلمانان تصرف شد ،لیکن تا چندین سده
پس از آن یکی از مراکز دینی زرتشتی بوده است .از همان آغاز فتح این کوره توسط سپاه عرب،
مردم شاپور چندین نوبت دست به شورش زدند .جغرافینگاران مسلمان در سده چهارم ه.ق به
وجود چندین آتشکده مهم در والیت شاپور اشاره میکنند که رونق داشته و مورد احترام مردم
بودهاند.
در شهر شاپور آتشگاهی معروف به سرخس و آتشکده دیگری معروف به چند کلونی بوده
است(جیهانی )113 :1368،اصطخری ،نام آتشگاه اولی را شبرخشین و آتشکده دیگر را که در مقابل
در ساسان شاپور قرار داشته ،گنبد کلوشن ضبط کرده است(اصطخری .)106 :1368،ابن حوقل نام
این دو آتشکده را سیوخشین(سیاوشان) و جنبذ کاوسن[ گاوسر] ضبط کرده است(ابنحوقل:1366 ،
 .)43در حدود العالم آمده است « اندروی دو آتشکده است که آن را زیارت کنند » (مجهولالمولف،
 .)133 :1362مسعودی نیز مینویسد" :در شهر شاپور فارس آتشکدهای است که آن را محترم
میدارند و دارا پسر دارا ساخته است"(مسعودی،1356،ج .)605 :1همچنین استخری نام دو آتشکده

29

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال 14شماره  / 54پاییز 98
مهم در شهر بیشاپور ،به نام شبرخشین[ 21ابنحوقل آن را بشرخشین ثبت کرده است ،بنگریدبه:
ابنحوقل ]273 :1939،و گمبذگاوسر 22را در کنار دروازه های شاپور قرار دارند را ذکر میکند»
(شوارتس« .)60 :1372،اگر آتشکده گنبد گاوسر همین بنای مشهور به معبد آناهیتا باشد ،پس این
بنا نمیتوانسته معبدآناهیتا یا آب باشد»(بنگریدبه :شاپورشهبازیKeal,1990:287-/305 :1389،
 .) 289البته آتشکدههای بسیار دیگری در پیرامون بیشاپور وجود داشته که مورخان از آن نام بردهاند،
همانند آتشکده جره و نارفرا که مورد احترام زیاد زرتشیان بوده است(ابنحوقل.)43 :1366 ،پس از
مقدسی ،نویسندگان دیگر مطالب جدیدی درباره شاپور نمینویسند.
چنان که در گزارشهای جغرافینویسان صدر اسالم نام دو آتشکده به اشکال مختلف ثبت شده که
نشان میدهد در صدر اسالم این آتشکدهها فعال و یا مورد توجه مردم بوده است .این دو آتشکده
یکی شبرخشین است که به شکلهای شبرخشین ،سرخس ،سیوخشین(سیاوشان) ثبت شده و
دیگری آتشکده گنبدگاوسر است که به صورت گنبدگاوسر ،جنبد کاوسن ،چند کلونی ،گنبدکلوشن
نوشته شده است .در کاوشهای باستانشناسی 80سال اخیر در شهر بیشاپور دو بنای مهم ( یکی
ساختمان  Aیا معبد آناهیتا و دیگری ساختمان Bیا کاخ یا تاالر شاپور است) و شناسایی شده است
که قابل تطبیق با دو آتشکده مذکور است.
نتیجهگیری

مطابق پژوهشهای انجام شده بیشاپور از "وهشاپور" گرفته شده است .نگارنده در بررسی وجهتسمیه
نام "بیشاپور" نظر نولدکه را با تغییراتی میپذیرد؛ بدین صورت که "وه" در نام پیشوند شهرها
بهمعنای نیک یا خداوندگار نیست؛ "وه" پیشوند مکان است و ریشه این واژه از "بیت"بوده که در
پهلوی بهشکل "وه" تلفظ و نگاشته میشده است و به معنای "محل اقامت ،سرا یا خانه" است؛ و
به احتمال ریشه مشترکی با "بی" یا "بیت" آرامی بهمعنی خانه و زندگی دارد .به نظر میرسد این
نام به شهرهایی گذارده میشده که خانواده اصلی پادشاه در آنجا اقامت داشته و یا جایی بوده که
یک مناسبت بزرگ در آن روی داده است(مثل تاجگذاری پادشاه) ،که پیشوند "وه" به آن اضافه
شده است.
- Sheberkhashin
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 -22استخری در کتاب المسالکوالممالک می گوید« :آتشگاهی بر در سابور هست که شبرخشین خوانند .هم در شابور
آنجا که باب ساسان گویند آتشگاهی هست که گنبد کلوشن(گاوسر) خوانند» (اصطخری 96-131 :1368،؛ مهریار،
.)4-23: 1379
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در مورد مکانیابی دو آتشکدهای که در منابع تاریخی مشاهده میشود و تطبیق آن با آثار بهدست
آمده از کاوشهای باستانشناسی ،میبایست گفت در مجموع دو آتشکده در منابع تاریخی به اشکال
مختلف ذکر شده است .یکی شِبِرخَشین که به شکلهای شبرخشین ،سرخس ،سیوخشین(سیاوشان)
ثبت شده و دیگری آتشکده گنبدگاوسر که به صورت گنبدگاوسر ،جنبد کاوسن ،چند کلونی ،گنبد
کلوشن نوشته شده است .از آنجا که ساختمان( Aمعبد آناهیتا) و ساختمان Bبه دالیلی که ارائه
شد (مانند :نقشه چلیپایی ،کریدور پیرامونی و آتشدان) کارکردی مذهبی و بهاحتمال کارکرد آتشکده
داشته است .از اینرو معبد آناهیتا یا ساختمان Aرا میتوان همان گنبد گاوسر دانست که پیکره گاو
بر سر آن قرار دارد و ساختمان Bیا تاالر پذیرایی ،قابل تطبیق با آتشگاه شِبِرخَشین(سیاوشان) است.
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