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سودابهمجاوری1

ساختارکالبدیشهر
گندیشاپور:آرکیتایپ
شهرایرانی2

مقدمه
شهر گندی شاپور به سال 260م در خوزستان و به دست 
شاپور اول ساسانی ساخته شد، به افتخار پیروزی جنگ 
انتاکیه و سی وشش شهر  امپراطوری روم، فتح  با  سوم 
پزشکان،  بود:  دانشمندان  مکان  گندی شاپور  دیگر. 
هنرمندان، روشنفکران و دیگراندیشان؛ و شهری که تا 
قرن چهارم هجری به تعالی خود ادامه داد. دستاوردهای 
از  مهمی  بخش  نیز  و  غرب،  و  اسالم  جهان  پزشکی 
برآمدٔه  همه،  عباسی،  خلفای  دوران  ترجمٔه  نهضت 

گـندی شاپوریان است.
سایت باستانی گندی شاپور، در حوالی ده کیلومتری 
یا  روستا  امروزی  مکان  در  دزفول،  جنوب شرقی شهر 
شهرک »اسالم آباد« )شاه آباد(،3 در اراضی »سیامنصور«، 
قرار دارد. برخی پژوهشگران با اکتفا به نظری سلبی، وجود 
شهر کهن را در این جغرافیا انکار می کنند، و البته مکانی 
دیگر را به عنوان جایگزین پیشنهاد نمی دهند. اما از آنجا 
که، با مطالعٔه دقیق مجموعه متون کهن جغرافیای تاریخی 
قرون اولیه تا قرن هشتم هجری و نیز بررسی مجموعه 
نقشه های کهن، می توان وجود شهر را در همین نقطه به 
را  مذکور  مکان جغرافیایی  مقالٔه حاضر  رساند،4  اثبات 
به عنوان شهر باستانی گندی شاپور مورد مطالعه و ارزیابی 

قرار داده است. 
بر طبق متون تاریخی اوایل اسالم، گندی شاپور در 
فواصل قرون چهارم تا هفتم هجری به کلی از میان رفت 
نماند.5 در عهد صفوی و حوالی  از آن برجای  و هیچ 
بر  خوزستان،  حکمران  خان،  فتحعلی  که  بود  1050ق 
نام  با  نمود،  احداث  روستایی  گندی شاپور  ویرانه های 
شاه  آباد، که امروز به صورت شهرکی، هنوز رو به رشد، 
را  قرون  از پس  بازمــانده  آثار  اندک  و  یافت  گسترش 
ابنیٔه  مصالح  جابجایی  نیز  و  مداوم  زرع  و  کشت  طی 
نابودی  به  کاماًل  اخیر،  دهه های  در  به ویژه  برجامانده، 
معماری شهر  و  از سازه ها  نشـــانی  تا مطلقًا  کشاند، 

برجای نماند.
زمان  جستجوی  در  رمان  دربارٔه  بارت  روالن 
از دست رفته گفته بود که جهان کلید دریافت و شناسایی 
از  است.  جهان  شناخت  کلید  رمان  بل  نیست،  رمان 
همین منظر، می گوییم این ساختار »شهر شاپور« است 

شناسی
استان

ب

تبیین چگونگی شکل شهر، ساختار  در  است  مقالٔه حاضر کوششی 
درون شهری »گندی شاپور« و نسبت آن با پارادایم شهر رومی.

از شهر باستانی گندی شاپور هیچ برجای نمانده است. اگرچه، در 
گسترٔه این غیاب، سخن از ساختار کالبدی شهر امری محال می نماید، 
عرصه  این  در  افق هایی  گشایش  کلید  که  است  آن  بر  مقاله  این  اما 
پیشینٔه  به  نگاهی  با  و  رویکرد  این  با  است.  منطقی  قیاس  استدالل 
شهرسازی در ایران و متون اعتقادی کهن، آرکی تایپ شهر ایرانی ترسیم 
می شود، یعنی  آنچه معماری و شهرسازی ساسانی را شکل بخشیده 
است. در این تصویر کلی است که نقشٔه گندی شاپور به عنوان شهری 

ساسانی تبیین می شود.
بخش دوم مقاله متمرکز است بر ساختار شطرنجی شهر، که گفته اند 
گندی شاپور شهری بوده شطرنجی و، متعاقب آن، شهری رومی. نقد 
تاریخی  تبارشناسی  از  پیش می رود،  گونه گون  منظرهای  از  بررسی  و 
منطقٔه  شهرهای  در  میالد  از  پیش  سوم  هزارٔه  در  شطرنجی  ساختار 
جنوب غربی فالت ایران و شهرهای غربی شبه قارٔه هند، تا بازنگری 
گزارش رابرت مک آدامز دربارٔه گندی شاپور و گمانه های او در تحلیل 
اشکال شطرنجی قابل مشاهده در عکس های ماهواره ای، و نیز بررسی 

الگوهای مسلط و اندام واره های شهر رومی. 
میان ساختارهای شهری  ارتباط  به  دارد  نگاهی  مقاله  بخش سوم 
کپی  ادعای  تحلیل  و  بررسی  و  انتاکیه  باستانی  شهر  و  گندی شاپور 
بر  ترتیب، عالوه  بدین  انتاکیه.  از شهر فتح شدٔه  برداری گندی شاپور 
تبیین ساختار کالبدی شهر، افق مقاله در سه قسمْت گشایش چگونگی 

نسبت گندی شاپور است با شهر رومی.
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که کلید درک افق فرهنگی و اندیشه های عصر شاپور 
می شود، و روح آرکی تایپ شهر ایرانی که به بیان معماری 

آمده روح آن دوران را به مرز آشکارگی می آورد. 
نیرومند،  و  مقتدر  دولتی  ساسانی،  امپراطوری 
در  نوین  تعاریفی  و  تحول  با  بود  جدید  دورانی  آغازگر 
و  دین  نسبت  در  که  و حکومت،  دین، سیاست  زبان، 
حکومت  است.  برجای  هنوز  آن  کارکرد  حکومت، 
مرکزی، با سلب قدرت ملوک طوایف و شاهان محلی، 
بانی وحدت کشور شد و برای نخستین بار این سرزمین 

را به نام »ایران« خواند.6
شهرسازی  انقالب  عصر  ساسانی  دوران 
جنبش  و  بودند،  برخاسته  شهر  از  ساسانیان  بود. 
پاپکان،  اردشیر  کردند.  به پا  نیز  را  شهرسازی  عظیم 
جامعٔه  فضای  در  ساسانی،  دولت  اولیٔه  نظریه پرداز 
پایه ای استوار  یافته بود، پس شهر شد  شهری پرورش 
فرهنگی ـ  سیاسی  اجتماعی ـ   اقتصادی،  نهادهای  برای 
تزاید،  به  بود رو  ـ اداری.7 شهرسازی کنشی  بازرگانی  و 
چنان که تنها در دو دورٔه اردشیر و شاپور اول قریب پانزده 
شهر ساخته  شد. شهْر مکان طبقات برتر اجتماعی بود: 
شاه، اشراف، موبدان و جنگاوران، دبیران )نشان گسترش 
دیوان ساالری(، و نیز پزشکان، که با گسترش جریان های 

علمی به طبقات برتر راه یافته بودند. و سپس بی بضاعتان 
در  که  »َرَبض«،  همان  شهر،  دروازه های  بیرون  بودند، 
تا هنگامٔه هجوم  از سال 17ق  فروپاشی شهر ساسانی 

مغوالن و تیمور نقشی فعال برعهده داشت.
گسترش یافتٔه  بود:  گونه  دو  ساسانی  شهر 
زمان شکل  در طول  که  نامنظم،  و  ارگانیک  روستاها، 
می گرفت؛ و شهر نوبنیاد، که طرح و نقشه ای از پیش 
که  مهندسی  دقیق  الگوی  با  منظم،  داشت؛  آماده 
می کرد.  تکرار  را  خود  زمانٔه  تثبیت شدٔه  و  رایج  اصول 
بود، همان شهر شاهی، مرکز  نوبنیاد »دستگرد«  شهر 
قدرت حکومتی، با موقعیت سیاسی و اداری، شهری 
که از سوی شاه بنیان و اداره می شد و نه شاهان محلی 
خودمختار، و آنچه ساخت شهرها را در جهت تقویت 

حکومت مرکزی سامان می داد.8
اوستایی  واژٔه  از  برگرفته   šahr میانٔه  فارسی  واژٔه 
معنای  در  گاه  سلطنت،  و  پادشاهی  معنای  در   xšaθra

قلمرو و کشور است97 و در کتیبه های ساسانی در معنای 
ایالت یا استان.10 شهر مرکزی استان، همان حاکم نشین که 
نامی مشابه شهر )استان( داشت، »شهرستــان« خوانده 
ساسانی  ایران  قلمرو  شهرستان   112 همچون  می شد، 

برطبق متن فارسی میانٔه »شهرستان های ایرانشهر«.11

 ت 1. اردوگاه نظامی 
)شهر( تیمگاد، الجزایر، 
100م. مأخذ:
Liberati, Rome: 
Splendours of an 
Ancient Civilization, 
274.
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شهر نوبنیاد با طراحی شکل شهر آغاز می شد و 
نیز سازماندهی دقیق شبکٔه شهری و تأسیسات هر واحد 
آن. اصول حاکم بر پروژه های شهرسازی دوران شاپور 
اول الگوهایی تکرارشونده است، آنچه در شهرهای این 

دوران نمود یافته است. 

ساختارکالبدی:شکلبیرونیشهر
شهرسازی واجد تبارشناسی تاریخی است. از این منظر، 
طراحی شکل شهر در مقاطع گوناگون عهد ساسانی واجد 
یعنی  آغازین،  دوران  در  مثاًل  است.  الگوهایی همسان 
اردشیر، که هنوز تجارب عملی گسترده در شهرسازی 
وجود نداشت، فرهنگ معماری دوران پارتی به صورت 
تکرار نقشٔه مدور برای شکل شهرها به کار آمد. شهْر 
مرکز تفوق نظام نو بود و، در پرتو آن، ساخت شهرهای 
بسیار به اجرا گذارده شد. اما مورخان و جغرافی نگاران 
دوران اسالمی در تعداد و شمار شهرهای دوران اردشیر، 
نام و گاه مکان جغرافیایی آن ها اتفاق نظر ندارند.12 شهر 
مدور »دارابگرد«، بازماندٔه دوران پارتی، مکان پرورش 
اردشیر بود، به عنوان ارگ ِبد، و نیز الگویی برای ساخت 
اولین شهر اردشیر: »اردشیر خوره« یا »گور«، شهری 
چهار  با  دارابگرد،  همچون  کیلومتر،  دو  قطر  به  مدور 
دایرٔه متداخل که شهر را به چهار قسمت درونی تقسیم 
می کرد و دو خیابان سراسری متقاطع. »ِوه اردشیر«، در 
ساحل غربی رود دجله، مقابل شهر »تیسفون«، شکلی 
نزدیک به دایره داشت، و نیز خود تیسفون که بازماندٔه 

دوران پارتی بود.

نوین  الگوهای  تبیین  آغاز  اول،  شاپور  دوران 
همچون  را  آن  باید  آنچه  بود،  شهرسازی  و  معماری 
اصول اعتقادی و سیاسی دولت ساسانی ارزیابی کرد، 
ایدئولوژیک.  و  سیاسی  بیانیه ای  چونان  چیزی  شاید 
گونه ای  مستطیل شکل،  طرحی  با  شاپور،  دوران  شهر 
بازخوانی دوبارٔه سنت های کهن شهرسازی ایران بود و 

در پی محو تأثیرات فرهنگ پادشاهی مغلوب اشکانی. 
اما  بود،  پرشمار  نیز  اول  شاپور  دوران  شهرهای 
شهرهای  مهم ترین  با  معلوم،13  نه چندان  آنها  تعداد 
و  »بیشاپور«  »نیشابور«،  دوران:  چهارضلعی 
گندی شاپور. شهرستان های ایرانشهر، شهر نیشاپور را به 
کشته شدن »پهلیزک تورانی« نسبت داده است،14 یعنی 
زمانٔه لشکرکشی شاپور به شرق برای سرکوبی یاغیان. 
زمان دقیق واقعه معلوم نیست، اما دو پیکار شاپور در 
خراسان ثبت آمده است: 241م. در اوان سلطنت شاپور، 
در کشاکش آغاز جنگ اول با روم، و دیگر 253م پس از 
جنگ دوم.15 پس، نیشاپور می توانسته مابین سال های 
بیشاپور  پی افکنی  باشد.  شده  ساخته  241-253م 
»مسیسک«  جنگ  بود:  اول  جنگ  پیروزی  به افتخار 
در 244م16 در استان فارس، و ساخت گندی شاپور در 
260م پس از جنگ سوم و به افتخار پیروزی و دستگیری 
تاریخ  در  نمونه ای  مطلقًا  که  روم،  امپراطــور  والـرین 
بود  سال  بیست  ساخته  شد،  که  گندی شاپور  نداشت. 
که  بود  سال  بیست  بود؛  نشسته  سلطنت  به  شاپور  که 
دیگر  و  هرات  در  میان رودان،  ایران،  در  نو  شهرسازِی 
سرزمین ها به آزمون و خطا رفته، متکامل شده، و طرح 

ت 2. الگوی شهر 
مادی. مأخذ: حبیبی، از 

شار تا شهر، 8.
ت 3. الگوی شهر 
هخامنشی. مأخذ: 

حبیبی، از شار تا شهر.



13
99

هار 
/ ب

 19
هنر

ان 
ست

گل

78

مستـــطیل شهر، ساختارها، تأسـیسات و اندام واره های 
شهری، الـگویی نظام مند برساخته بود. 

که  شاپور  دوران  شهر  الگوی  از  گفته اند  بسیار 
کپی و بازنمون اردوگاه های نظامی رومی است، همان 
موقعیتی  با  بود  چهارگوش  که   )Castra( »کسترا« 
ایران  ـ  هنری  فرهنگی   کنش های  دیدگاْه  این  موقت. 
و  مفاهیم  اندیشه،  در  بنیادین  تفاوت های  از  فارغ  را، 
کارکردها، در چارچوب تاریخ و فرهنگ روم قالب بندی 
می کند، دیدگاهی که یا تبار تاریخی شکل شهر در ایران 
بن مایه های  با  را  آن  تنگاتنگ  ارتباط  و  نمی شناسد  را 

اعتقادی این سرزمین، یا به تعمد آن را نادیده می انگارد.
شهر ایرانی از دیرباز برآمده از باور دینی زردشتی 
بود: »َوِر َجم«: شهری آرمانی، الگویی اورمزدی برای 
از  گزیده ای  حفاظت  در  بسازد  جمشید  که  شهری 
»اوشیدر«،17  هزارٔه  پایان  در  تا  موجودات،  و  مردمان 
که خیل مردمان و جانداران از میان رفته اند، درهای آن 
گشوده شود، و جهان بار دیگر حیات از سر گیرد. اما 
روایت »وندیداد« ناظر بر دوران جمشید است، شهری 
که  هرچه  او.18  روزگار  سرمای  گزند  از  حفاظت  برای 
باشد، در هر دو روایت، ورجم آشکارا شهری است با 
الگوهای آرمانی اورمزدی، ترسیم آرکی تایپ شهر ایرانی، 

و الگویی که سرانجام به جهان عینی گام می گذارد.
متن وندیداد در خصوص شکل شهر چنین است: 
»هرمزد به جم گفت: ... آن »َور« را به هریک از چهار 
فرازترین  بدان  بساز...  َاسپ ریسی19  درازای  به  سوی، 
بدان  شش،  میانه  بدان  )=بساز(،  کن  گذر  ُنه  جای 

فرودین سه«20 )ت 5(.

در تبارشناسی تاریخی شهر ایرانی، چنین پیداست 
که آرکی تایپ شهر، شاید محدود به حدود و شکل بیرونی 
شهر، برای نخستین بار خود را در ساختار کالبدی شهر 
مادی نشان داده باشد، یعنی زمانی که احتمااًل وندیداد 
الگوی اعتقادی شهر را سامان داده بود. شهر هخامنشی 
شهرهای  »پارسیان  است:  پارادایم  این  دقیق تر  بازتاب 
محل اقـــامت خود را از روی نقشــــــه ای بنا می کردند 
که توسط مذهب )موبدان( تقدیس شده بود و سنت های 
اجدادی به آنها آموخته بود و از آن نقشه به هیچ وجه تجاوز 
نمی کردند. شهْر مربعی بود به طول یک میدان که اسب به 
میل خود و به یک نفس بدود )حدود 700در 700 متر(«.21 
پارتیان سازمان دولت سلوکی را تخریب کردند و، به تبع 
آن، شهر سلوکی را نیز یکسره دگرگون کردند، همان شهر 
یونانی را که الگویی شطرنجی داشت و»نظمی منطقی و 
گورا« که قلب شهر بود. پارتیان  برنامه ای«، با میدان یا »آ
الگویی  در  آن  کردن  مستحیل  و  سلوکی  شهر  تغییر  به 
جدید اقدام کردند: شهر مدور، نقشه ای که در شهرهای 
نوبنیاد از آغاز ســـاخت طــــرح ریــزی می شد.22 شهر 
ساسانی، از دوران شاپور اول، به مفاهیم اعتقادی و شکل 
شهر پارسی رجـوع کرد و چهرٔه مستطیل را به عنوان نماد 
از همین جاست که می توان شهر  کالبدی شهر برگزید. 
شاپور را انقالبی در بازخوانی خالقٔه ریشه های فرهنگ و 
تمدن کهن ایران خواند، شهری آبشخور بنیان های تفکر 

اساطیری همین سرزمین.
گونه شناسی معماری در دوران مادی، هخامنشی و 
سـاسانی، از تفوق شکل چهــــــارگوش در ساختار خبر 
می دهد )ت 2 تا 4(. فرمی تکرارشونده و مسلط، برآمده از 

 ت 4. الگوی شهر 
ساسانی. مأخذ: حبیبی، 
از شار تا شهر، 35. 
ت 5. طرحی از شهر 
جم بر طبق وندیداد. 
مأخذ: نگارنده. 
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ریشه های اساطیری، اندیشه و باور یک قوم، آنچه تنها در 
دوران پارتی ظاهرًا برای مقابله با شهر یونانی و نیز منطبق 

با باور مهرپرستی شکلی مدور به خود گرفت. 
درالگوی شـهر وندیداد، سه بخش مــربع شـکل 
مستـــــــطیل  شـهری  گـرفته  قـرار  هم  کنار  در 
 .)5 سه بخشی)ت  ساختاری  واجد  برمی سازند، 
کانال های  هربخش،  گـــذرهای  تـعداد  حتی  اینجا 
آبرســانی، بــاغ ها و مـــزارع و شکل خانه های چند 
طبقه ممــــلو از درها و پنجره ها مشــخص می شود.23 
که  باستان شناسی  تنها  آدامز،  مک  رابرت 
داد،  انجام  گندی شاپور  روی  مطالعاتی  1963م  در 
نشان  مسـتطیل شکل  را  شــهر  که  کرد  ارائه  نقشه ای 
می دهد )ت 6(. در عکس مـاهوارٔه کرونا نیز بی درنگ 
که  آن  میانی  دیوارٔه  دو  و  مسـتطیل شهر  شـــــــکل 
ساختاری سه بخشی به شهر داده نمایان شده )ت 7( و 
با شـهر  مشــــابهت شـــکل ساختاری گندی شاپور 
آرمانی ونـدیداد به وضوح هویــــــــدا می شود )ت 8(. 
این طرح سـه بخشی در ایوان کرخه ـ از دوران شــاپور 
دوم ـ کــه همـچون گندی شاپور یکســره از میان رفته، 
هنوز برجای است)ت 9(. در نقشٔه آدامز و تصویر کرونا، 
امر  بدو  در  که  دیده می شود  اطراف شهر  در  دیواره  دو 
حصارهای گرداگرد شهر را تداعی می کنند، اگرچه امروز 
بیشاپور  اطراف  در  تنها  نیست.  برجای  آنها  از  نشانی 
است که هنوز آثاری از برج و بارو، شاید شبیه آنچه در 

گندی شاپور بوده، در سه وجه شهر به چشم می خورد.
گندی شاپور نیز، همچون بیشاپور، بارو و برج و 

حصاری مستحکم داشت؛ رومیان در پای آن مانده بودند 
و تازیان نیز. ثعالبی از جنگ شاپور دوم با روم در دوران 
جنـــدی  شهر  به  »قیصر  است:  آورده  شهر  پایتختی 
شـــاپور رسید... به دروازٔه آن حمله برد و لشکریان را 
به گرد شهر به صف کشید، شهر را محاصره کرد... ولی 
به گشودن شهر کامیاب نگشت که بنیادی بس محکم 
داشت«.24 تازیان نیز، به رغم تالش بسیار، قادر به عبور 
خود  گندی شاپوریان  تا  بودند،  نشده  شهر  حصار  از 
به زیرکی دروازه ها را گشوده تا مانِع خونریزی و کشـتار 
دیواره  دو  این  بودن  حصار  امکان  آدامز  مک  شوند.25 
می گوید  اگـرچه  نمی پذیرد،  استحکام  عدم  به دلیل  را 
پشت بندهایی نیم دایره به فواصل 40 متر در این دیواره ها 
دیده می شود. سپس فرض کانال یا خندق را حداقل در 
سه سـوی شهر طرح می کند.26 اما اینکه امروز از حصار 
نشانی  یافت  نمی توان  اثری  اندک  و ستبر شهر  استوار 
است از حقیقتی تلخ و تکرارشونده در گسترٔه تمدن و 
میراث فرهنگی: تخریب گسترده و زیربنایی طریق تفکر 
دیرینٔه این سرزمین، آنچه امروز را از بن مایه های کهن 

نگرش فرهنگی مان منقطع می سازد. 
میدانی  بررسی های  پی  در  ویتکام  دانلد 
بیان  به  کرونا،  ماهوارٔه  عکس  براساس  گندی شاپور، 
خود، به دریافتی نو در خصوص شکل شهر دست یافت. 
او نوشت: »از این مدارک کشفی مهم حاصل می شود: 
این تصاویر، شهری کامال ناشناخته را نشان می دهند، 
بیش  کیلومتر)  دو  تقریبی  قطر  به  شکل  دایره  شهری 
فیروزآباد در جنوب استان  به اندازٔه شهر  از سه مایل(، 

ت 6. نقشٔه 
گندی شاپور، رابرت مک 

آدامز. مأخذ:
McC. Adams, 

“Archaeological 
Reconnaissance and 
Soundings in Jundi 

Shahpur”, after 58.
ت 7.عکس ماهوارٔه 
کرونا از گندی شاپور. 

مأخذ: سازمان 
نقشه برداری کشور.
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شاپور،  پدر  ساسانی،  پادشاه  اردشیر  توسط  که  فارس 
ساخته شده است. در واقع، منابع تاریخی اوایل اسالم 
آورده اند که شاپور بسیاری از شهرهای رو به ویرانی پدر 

را بازسازی کرد«.27
کهن  شهر  نشانٔه  را  آن  ویتکام  که  دایره ای  آثار 
خوانده در تصویر کرونا )ت 7( و در شمال شهر قابل 

شهر  نشان  به عنوان  آن  تصدیق  اگرچه  است،  مشاهده 
اولیٔه دوران اردشیر، به بررسی هایی عمیق نیاز دارد. او 
تقاطع  در  آن  مرکز  که  را،  اولیه  دایرٔه شهر  خود محیط 
دیوار شمالی شهر مستطیل و اولین دیوار میانی است، 

به طور کامل ترسیم کرده است )ت 10(.
گمانٔه ویتکام، در وجود دو شهر دایره و مستطیل، 

 ت 8. ترسیم خطی 
محدودٔه گندی شاپور. 
مأخذ: سازمان 
نقشه برداری کشور.
ت 9. نقشٔه هوایی شهر 
ایوان کرخه و حدود 
آن. مأخذ: سازمان 
نقشه برداری  کشور.
ت 10. ترسیم دایره، 
گمانه ویتکام از 
شهر کهن. مأخذ: 
 Whitcom, Iranian
.93 ,…Cities
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دلیلی  شاید  یابد،  اثبات  امکان  اگر  و  است  تأمل  قابل 
باشد بر نام های محلی گندی شاپور که دینوری برشمرده 
است: به زبـان خوزی »نیالط« و نزد اهالی خوزستان 
»نیالب«.28 حتی یاقوت حموی نام نیالط را قدیم تر و 
کهن تر از نیالب برشمرده است،29 نام هایی که شاید شهر 

دایره ای بدان خوانده می شده است. 
تبیین  نه، قابل  یا  اثبات باشد  چنین نظری قابل 
یا نه، در مفاهیم و رویکرد مقاله نقشی نخواهد داشت. 
اینجا بحث پیرامون شهر مستطیل و سه پارٔه دوران شاپور 
است، شهری اساطیری، گویی نسخٔه آرکی تایپ شهر، 
اعتقادی  آرمانی. شهر شاپور جهان فکری و  نمونه ای 
شـــهر ایرانی را بـــازمی تاباند، بر نقشه ای تکیه می زند، 
دیرینه ترین  در  که  می شود  بازآفریده  و  می گردد  استوار 
عقاید این سرزمین ریشه دارد، کهن الگویی که در زمانی 
نو، دوباره زایی شده است؛ گویی اسطوره در شهر حیات 
یافته و می اندیشد. بازنمودن بن مایه های تفکر اساطیری 
در ساختار، اندام ها و تزیینات معماری بارها در طول تاریخ 
تکرار شده است. آشناتریِن آن پالن چلیپایِی حیاط های 
مرکزی، چهار ایوان افراشته، گنبد شکوهمند، قوس و 
برآمدٔه  پارتی است،  چغدهای رنگ به رنگ در معماری 
اشکالی  ساسانی  معماری  در  آنچه  مهرپرستی.  باور 
گوناگون یافت و دیگر بار از قرون پنجم و ششم هجری 
ایرانی  مساجد  ساختاری  الگوی  اصلی ترین  همچون 
قد برافراشت تا قرن ها در سراسر جهان اسالم گسترده 
شود. شهر مستطیل شاپور برآمدٔه متنی مقدس است، 
آرکی تایپی ایرانی، بی وجه اشتراکی با الگوهای معماری 
روم یا اردوگاه های چهارگوش و کسترای رومی یا حتی 
ـ یونانی، چنان که گریشمن بر آن اصرار  نمونه های سلوکی 
داشت.30 الگویی که پیش تر، در سراسر تاریخ شهرسازی 
ایران، به تکرار، گسترده بوده است. از این منظر، درک 
نمودهای ماّدی معماری و بازخوانی آن در افق اساطیری 
این سرزمین گونه ای احیای حقایق تحریف شدٔه فرهنگ 
و تمدن ایرانی است که گویی از دیرباز رواج یافته است.

پینوشتها
1. فیلمساز و دانش آموختٔه کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر. 

soudabehmojaveri@gmail.com

2. بخش دوم این مقاله در شمارٔه آتی به چاپ می رسد. گلستان هنر.

3. طبق تصویب نامٔه هیئت وزیران در 1397/12/22، روستای اسالم 
آباد دهستان چغامیش بخش چغامیش شهرستان دزفول، به عنوان 

شهر جندی شاپور شناخته شد.

کتاب های  تطبیقی  بررسی  با  چاپ نشده،  مقاله ای  در  نگارنده،   .4
تاریخی که دو روش را در ثبت مکان های جغرافیایی  جغرافیای 
و ذکر اقالیم و راه ها دنبال کرده اند، به اثبات مکان امروزی گندی 

شاپور پرداخته است.

5. نک: مجمل التواریخ و القصص، 64؛ حموی، معجم البلدان، ج 
.88 :2

6. در سنگ نگارٔه تاج ستانی اردشیر اول از اورمزد در نقش رستم، بر 
سینٔه اسب کتیبه ای است: »اردشیر شاهان شاه ایران، که چهر از 
میانه  ـ    ایرانی  کتیبه های  راهنمای  دارد...«، نک: عریان،  ایزدان 

.ANRm-a, 30 ،)ـ پارتی )پهلوی 

7. نک: حبیبی، از شار تا شهر، 29.

ساسانی،61-77؛  شهرهای  مهرآفرین،  28-32؛  همان،  نک:   .8
ساسانیان،  و  پارتیان  روزگار  در  ایران  شهرهای  پیگولوسکایا، 

.290-286

9. نیبرگ، دین های ایران باستان، 183. در متن پهلوی بندهش آنجا که 
از شاهی شاپور هرمزدان می گوید، شهر ŝahr در معنای کشور آمده 
 Šābuhr ô xwadāyīh mad ud awēšān Tāzīgān spōxt « :است
ud šahr aziš stad …« یعنی »... شاپور به شاهی رسید، آن تازیان 

را سپوخت، شهر را از ایشان بستد«. بندهشن،ج1، 367.

ŠKZ. 10. برای نمونه، نک: کتیبٔه شاپور اول در کعبٔه زردشت. بند اول
Prth 26 در: عریان، راهنــمای کتیبه های ایرانی میانه )پهلوی-

پارتی(، 70.

11. نک: شهرستان های ایرانشهر.

اثیر و حمزه اصفهانی 8 شهر، گردیزی  ابن  نمونه، طبری،  برای   .12
داده اند  نسبت  اردشیر  به  را  شهر   6 ثعالبی  و  دینوری  شهر،   11

)مهرآفرین، شهرهای ساسانی، 32-25(.

13. برای نمونه، مجمل التواریخ و اقصص و حمزه اصفهانی 7 شهر، 
ابن بلخی 5 شهر، ابن اثیر 4 شهر، طبری و گردیزی 2 شهر را به 

شاپور اول نسبت داده اند )همان، 33-39(.

14. شهرستان های ایرانشهر، 38.

بیشاپور،  گیرشمن،  نک:  روم،  و  ایران  سه گانٔه  جنگ های  برای   .15
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ج 1، 154- 209؛ نیز برای ارتبـاط جنگ ها و شهرسازی، نک: 
پیگولوسکایا، شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، 227ـ 

 .238

16. نک: گیرشمن، بیشاپور، ج 1، 21.

17. سی سال مانده به پایان هزارٔه پس از زردشت، دوشیزه ای به نطفٔه 
زاده  اوشیدر  شده  باردار  »کیانسه«،  آب های  اعماق  در  پیامبر، 
می شود که نخستین فرزند از سه پسر نجات بخش زردشت است 
یادداشت 47، 199؛ الهیجی  ایران،  پژوهشی در اساطیر  )بهار، 
شناخت هویت زن ایرانی در گسترٔه پیش تاریخ و تاریخ،  و کار، 

.)287

امتزاج  و  سامی  اساطیر  از  متأثر  را  وندیداد  روایت  بهار  مهرداد   .18
اساطیر  در  پژوهشی  )بهار،  می داند  جم  داستان  با  نوح  داستان 

ایران، یادداشت 52، 201(.

یا  اسب دوانی  میدان  درون  فواصل  با  باستان  ایران  طولی  اوزان   .19
اسپ ریس مربوط بوده است و اسب دوانی از ورزش های خاص 
ایرانیان. طول یک اسپ ریس برابر یک »هاسر« )hasar( بود که 
طولی اوستایی است برای اندازه گیری مسافت. مقدار آن در دوران 
یا کمتر  برابر یک فرسنگ  را  آن  و  نبود  ساسانیان چندان روشن 
می دانستند، احتمااًل حدود 700 متر )همان، یادداشت 50، 67(. 
از مقادیر مذکور چنین برمی آید که هر فرسنگ حدودًا 700 متر 
بوده است که بسیار عجیب می نماید. امروزه هر فرسنگ را معادل 
24\ 6 کیلومتر محاسبه می کنند )فرسنگ شرعی 4\5 کیلومتر(. 
بنابراین، اگر هاسر و میدان اسپ ریس هریک تقریبًا یک فرسنگ 
در  هرودوت،  بود.  خواهد  متر   6000 حدودًا  متراژ  بوده  باشند، 
شاهی  جادٔه  تشریح  در  هخامنشی،  دوران  در  اندازه ها  توصیف 
درست  فرسخ  بنابر  شاهی  جادٔه  اندازه های  »اگر  است:  نوشته 
باشد، هر فرسخ )چنان که واقعًا هم هست( معادل سی فورَلنگ 
)میدان اسب( محسوب ]می شود[« )هرودوت، تواریخ، 312(. در 
حواشی کتاب پنجم به نقل از الرنس آمده است: »استادیا ]واحد 
اندازه گیری طول[ در یونانی 185 متر و هر 33 استادیا یک فرسخ 
بوده است«، و دربارٔه اندازه میدان اسب )فورَلنگ( هرودوتی آمده 
است: شاید فورلنگ هرودوتی به جای استادیای معمولی )177 

متر(، استادیای کوتاه )157 متر( بوده است )همان، 335(.

20. وندیداد، فرگرد دوم، بندهای 25 و 30 در: بهار، پژوهشی در اساطیر 
-670 ایرانیان،  سرودهای  ترین  کهن  اوستا،  219-220؛  ایران، 
671. ادامٔه متن وندیداد نمایشی است از تأسیسات شهری: »... 
آن  فرازَبر... در جای،  بدان  را  آتش سرخ سوزان  و در جای... 
را راه آبی فراز تازان به بزرگی یک هاسر و در جای، ]آن را[ َمرغ 
بایستان، همیشه سرسبز، همیشه ]با[ خوردنی از میان نرفتنی. در 
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