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ــابقه تاريخى معبد  ــمندم در ابتدا مختصرى از س  خواهش
بيشاپور و سابقه كاوش در اين سايت باستان شناسى را براى 

خوانندگان شرح دهيد.
به عقيده من منطقه بيشاپور و بسيارى ديگر از مناطق تاريخى اين 
سرزمين هنوز ناشناخته هستند وبه سواالت بسيارى درباره آن ها 
ــود. بازديد كنندگان خارجى نيز كه اين آثار را  ــخ داده ش بايد پاس
ــنائى با فرهنگ و تاريخ اين مرز  گزارش كرده اند به دليل عدم آش
ــش زمينه فكرى خود و به خصوص  ــتى منطبق با پي و بوم، برداش
ــايد  فرهنگ غرب از آن ها ارائه كرده اند. آن ها آن طور كه بايد و ش

بيشاپور را نشناخته اند و تصورات خود را از آن ارائه داده اند.
ــال قبل  ــا 500 س ــى، از 400 ي ــى تاريخ ــابقه بررس ــر س   از نظ

گزارش هايى از بازديد خارجيان از اين منطقه وجود دارد. در سال 
ــمن از اين مكان بازديد به  ــى آقاى گيرش 1314 تا 1319 شمس
ــود را در قضاوت  ــته افكار خ عمل آورد و همچون محققين گذش
نسبت به اين بنا دخيل نمود و معبد اَناهيتا را تنها بر اساس نيمه 
ــتونى در حدود 60 يا 70 سانتى متر كه پايه آتش فرض  ــاقه س س
ــگاه ناميد. وى در دو جلد كتابى نيز كه  ــتباه آتش كرده بود، به اش
ــته تحرير درآورد بيشتر از جنگ هاى بين  ــاپور به رش درباره بيش
ــت تا خود شهر و مشخصات  ايران و روم صحبت به ميان آورده اس
آن. وى با هدف پيدا كردن اشياء قيمتى، ستون هاى بناى يادبود 
ــاپور را به تصور وجود جايگاه نذورات خرد كرد تا بتواند زير آن  ش
ــا همين نام جايگاه  ــتباه اين بنا را ب ــا را حفارى كند. وى به اش ه

درباره بيشاپور و بسيارى ديگر از مناطق تاريخى اين سرزمين سواالت بسيارى وجود دارد. محققين نيز اكثراً 
برداشتى منطبق با پيش زمينه فكرى خود و به خصوص فرهنگ غرب از آن ها ارائه كرده اند. دكتر سرفراز 
به عنوان اولين باســتان شناس ايرانى، منطقه بيشاپور و نيز معبد اَناهيتا را در طى مدت 4 سال مورد مرمت 
قرار دادند. به گونه اى كه به گفته خود ايشان، به غير از مرمت ناقصى كه در دوره ساسانى اعمال شده درباره 
اصالت بقيه بنا و مرمت آن شكى وجود ندارد. به دليل عملكرد خاص بناى معبد اَناهيتا در نمايش و ستايش آب 
بنا فاقد سقف است. به اين ترتيب نيايشگر تصوير خود را در آب همچون آينه مشاهده مى كرده است. كاربرد 

نمادين آب، همچون معبد بيشاپور، بعد ها در معمارى دوره اسالمى نيز مورد توجه قرار گرفت.

گروه تحت سرپرستى 
من طى روند اكتشافات 
كل بناى معبد اَناهيتا را 
با طول 14 متر و عرض 
14 متر بـا حفظ كامل 
اطالعـات تـك تـك 
سـنگ هـا و جايگاه 
آن ها، تنها در عرض 4 
سـال و با كار بى وقفه 
به نقطه اى ديگر جهت 
فراهـم شـدن امكان 
حفارى زير بنا منتقل 
نمود و سپس دقيقا به 

وضع اوليه بازگرداند.

ــى ايران رفته و درباره اين اثر ارزشمند دوره  ــردبير مجله به سراغ يكى از پيشكسوتان باستانشناس ــد تا س ــاپور بهانه اى ش صحبت از معبد اَناهيتاى بيش
ساسانى به گپ و گفتگو بنشينند. آقاى دكتر منصورى(سردبير ماهنامه) ميزبان استاد على اكبر سرفراز، استاد باستانشناسى دانشگاه تهران و مسئول گروه 
باستانشناسى و مرمت معبد اَناهيتاى بيشاپور بودند. موضوعات ناگفته اى از سال ها تالش دكتر سرفراز براى مرمت اين بناى ارزشمند وجود داشت كه سعى 
شده در اين مصاحبه به آن ها پرداخته شود.                                                                                               تنظيم گزارش: گلناز كشاورز
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ــونداژهاى غير علمى  نذورات نيز معرفى كرده بود. وى با ايجاد س
ــتان  تخريب هاى زيادى به بنا وارد كرده بود. در حقيقت گروه باس
شناسى به سرپرستى اينجانب براى نخستين بار در اين منطقه به 

تحقيق و كاوش جدى پرداخت. 

 از چه زمانى و در چه شرايطى در بيشاپور آغاز به تحقيق 
كرديد و چه آثارى را مرمت نموديد. 

ــدم. در حالى  ــتان 1346 يا 1347 به منطقه اعزام ش من در زمس
ــيارى از  ــات زندگى در محل موجود نبود. بس ــه هيچ گونه امكان ك
ــات ارضى حكومت  ــتانى نيز در قالب طرح اصالح ــاى باس زمين ه
ــال 1310 جزء آثار ملى به ثبت رسيده  وقت و در حالى كه در س
بودند به كشاورزان محلى فروخته شده بود. اما اهالى با آگاه شدن 
ــدف مقدس اين تحقيقات جهت نجات فرهنگ و تمدن ايران  از ه

كمال همكارى را با ما نمودند. 
ــافات كل بناى معبد  ــن طى روند اكتش ــتى م گروه تحت سرپرس
ــا را با طول 14 متر و عرض 14 متر با حفظ كامل اطالعات  اَناهيت
ــال و با كار  ــنگ ها و جايگاه آن ها، تنها در عرض 4 س تك تك س
بى وقفه به نقطه اى ديگر جهت فراهم شدن امكان حفارى زير بنا 

منتقل نمود و سپس دقيقاً به وضع اوليه بازگرداند.

 كاخ شاپور و تاالر مجاورش را نيز گروه شما مورد حفارى 
قرار داد؟

ــده ما بود. ضمن اين كه  ــاپور نيز بر عه بله. حفارى هاى كاخ بيش
ستون هاى شكسته شده توسط گيرشمن را نيز ترميم نموديم.

 آيا در كتيبه اى كه بر روى ستون در بيشاپور قرار گرفته، 
مى توان اسنادى راجع به روند شهرسازى اين شهر  و قانون 

شكل گيرى آن يافت؟
ــكانى و  ــه دو خط پهلوى و اش ــى از متن كتيبه كه ب ــر. بخش خي

ــانى است، بر اساس آن چه پروفسور "لوكونين" روسى ترجمه  ساس
ــال 25 از  ــير و س ــال 48 از آتش اردش ــت: از س كرده، چنين اس
آتش شاپور، اين مكان توسط اپساى دبير (مهندس) ساخته شد. و 
خلعت و كنيزكان و گاو و وجوهات بسيارى به وى اعطا شد. البته 
ــخص است  ــده مش از روى عكس هاى هوائى و تحقيقات انجام ش
ــهر شمالى جنوبى و شرقى غربى هستند و  كه خيابا ن ها در اين ش
ــده بودند. بناى  ــاخته ش در زواياى قائم اين خيابان ها كوچه ها س
ــت در مركز شهر واقع بوده و كهن  ــاپور (ستون ها) درس يادبود ش
ــلطنتى مى شده است.  ــمالى، مربوط به خاندان س دژ در جبهه ش
ــاپور بر اساس شهر هاى گذشته هيپودام (نام گذارى شهر هاى  بيش
ــكل به نام هيپوداموس در قرن پنجم قبل از ميالد)  ــتطيل ش مس
ــتطيل بود و در بهترين نقطه راه شاهى ساسانى و  ــكل مس و به ش
ــان سرچشمه  ــمه ساس ــاهرود كه از چش در كنار تنها رودخانه ش

مى گرفت، قرار داشت.

ــته  ــروز آباد، برج آتش وجود داش ــد في ــاپور مانن  در بيش
است؟

ــدان بر روز ارتفاعات،  ــا آتش در فضاى باز به صورت آتش خير، ام
همچون قلعه دختر، مشتعل بوده است. مذهب در آن زمان  آئين 
ــتايش آتش در فضاى باز  ــنا بوده و بايد برج هائى براى س مزد يس
مى داشتند. در حقيقت در دوره ساسانى از زمان بهرام دوم به بعد 
ــاى كرتير روحانى، مذهب  ــت بر اثر فعاليت ه بود كه آئين زرتش

رسمى اعالم شد. اما در بيشاپور برج آتش وجود ندارد.

ــروع به كاوش در معبد  ــاس چه انگيزه اى ش ــما بر اس  ش
اَناهيتا كرديد؟

ما بر اساس اين فرضيه كه اين بنا مسلما آتشگاه نيست كار خود را 
آغاز كرديم. زيرا بر اساس پالن، اين بنا چار تاقى با گنبد در جهات 
اربعه نيست، و پائين تر از سطح زمين هاى اطراف نيز ساخته شده 
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است. پس نمى توان آن را "آتشگاه" ناميد.

 در طى چه زمانى بر روى اين بنا به فعاليت باستان شناسانه 
پرداختيد؟

ــه دوره پنج ماهه در معبد حفارى انجام داديم و مرمت  در طى س
كل مجموعه نيز چهار سال به طول انجاميد.

 مرمت شما با نمونه اوليه چقدر تطبيق داشت؟ 
ــده درباره  ــانى اعمال ش به غير از مرمت ناقصى كه در دوره ساس
ــدارد. در اين مرمت به  ــكى وجود ن اصالت بقيه بنا و مرمت آن ش
ــنگ چكشى از الشه سنگ استفاده شده و در رواق سنگ  جاى س
ــده است. در حقيقت تاق داالنى كه  نعل درگاه، پائين تر آورده ش
ــكيل مى دهد هاللى است در حالى كه در طرف  مقصد آب را تش
ــت. در آن زمان نظر افرادى را چون گيرشمن،  ديگر ربع هالل اس
فروغى، پيرنيا، خانم تيليا وكاليس را در اين رابطه جويا شديم اما 
به نتيجه اى نرسيديم. بدين ترتيب بر اساس قالب گيرى جديد با 
نى، سنگ هاى جديدى تراشيده شد تا در محل ناقص به كار رود. 
مرمتى كه جز اهل فن افراد ديگر قادر به تشخيص آن نيستند. از 

اين طريق امكان مرمت قسمت هاى بااليى نيز فراهم شد.

 آيا شكل بنا تغييرى نكرد؟
ــاس قاعده "تقليد ظريف و متناسب از خلق  ابداً. اين مرمت بر اس
ــته در اماكن معيوب و ناقص و به صورت مشخص   آثار هنرى گذش
ــى قادر به  ــع ضرورى" انجام پذيرفته بود، كه كمتر كس و در مواق

تشخيص آن است.

 آيا معبد اَناهيتا از ابتدا فاقد سقف بوده؟
ــتايش آب الزم بوده  بله. به دليل عملكرد خاص بنا در نمايش و س
ــت قادر باشند تصوير  ــقف باشد. نيايشگران مى بايس تا بنا فاقد س
خود را در آب ببينند كه الزمه آن نور كافى بوده و با تعبيه سقف 
به اين هدف نمى رسيدند. ضمن اين كه به اين ترتيب آب كانال ها 
نيز به دليل شكست نورى كه از درگاه ها مى آمد همانند قوس قزح 

رنگى ديده مى شد.

 به چه دليل بناى معبد و معمارى آن در گودى است؟
ــاخت اين بنا قناتى  با هدف امكان وارد كردن آب به بنا. قبل از س
در محل وجود داشته كه از فاصله 250 مترى از انشعاب رودخانه 
ــت و هم اكنون  ــكان منتقل مى كرده اس ــه اين م ــاپور آب را ب ش
ــالوده بنا را طورى  ــكيل مى دهد. ش انتهاى آن داالن معبد را تش
ــه قنات را در اين محل قطع كند تا از آب آن  ــى كرده اند ك طراح
ــه قبل از احداث در  ــت ك ــتفاده كنند. اين بنا اولين مكانى اس اس
ــى آب شده. داالنى دور تا دور معبد به پهناى دو متر  آن لوله كش
ــمت ورودى در جنوب كمتر  وجود دارد. كه البته عرض آن در قس
ــت و فاقد كانال آب نيز مى باشد، تا شخص از فضاى تاريكترى  اس
ــگر آب توقف  ــود. با خروج از داالن ها نيايش وارد صحن مركزى ش
ــت. در  ــى كرده و به گردش آب در كانال ها نظاره مى كرده اس م
ــگر مى توانسته تصوير خود را  حوض صحن مركزى نيز كه نيايش
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ــرعت ورود و خروج آب طورى  ــاهده كند، س چون آينه در آن مش
ــده بود تا همواره سطح آب ثابت بماند. بدين ترتيب در  تنظيم ش
ــا داراى دو نوع گردش  ــم مذهبى آب در اين بن زمان انجام مراس
ــت.  عينى (در جوى ها) و غير عينى (آب صحن مركزى) بوده اس
ــى حركت بودن آب  ــتن و ب ــن مركزى به دليل موج نداش در صح
ــوراخ  ــاع 14 متر، از طريق دو مجراى آب و س ــودى به ارتف در گ
ــنگ هاى كناره تعبيه شده بود، آب  در عين  هاى ريزى كه در س
اين كه ساكن ديده مى شد و نقش آينه اى و روحانى اش را حفظ 
مى كرد، در سطح زيرى داراى جريان ظريفى بود تا از راكد ماندن 

آب جلوگيرى شود. 
بايد اشاره كنم كه معبد اَناهيتا فقط در كاخ هاى حكومتى ساخته 
ــد. زيرا نيايش آب و طلب باران وظيفه شخص شاه دانسته  مى ش
مى شد و در صورت خشكسالى شاه از طرف مردم بى دين خوانده 
ــى از ماليات ها را به  ــاهان بخش ــد. در چنين مواقعى پادش مى ش
ــگاه ها مختص  ــيدند. اما آتش ــان به مردم مى بخش دليل قصورش
ــن مكان ها  ــر جهت عبادت به اي ــردم عادى ني ــاهان نبود و م ش

دسترسى داشتند. 

 آيا در تخت سليمان نيز معبد اَناهيتا وجود دارد؟
احتماال. بنايى در اين مكان است كه امكان ورود آب به آن فراهم 
شده است اما جهت اطمينان حداقل نياز به 4 متر حفارى و تعيين 

پالن دقيق بنا است. 

ــيب تيز و بدون فضاى  ــكل پله هاى ورودى معبد با ش  ش
ــى تواند الهام  ــاى مقدس معبد م ــط براى ورود به فض واس

گرفته از معمارى ايالمى همچون چغازنبيل باشد؟
ــى و البته به صورت  ــن بنا تحت تأثير معمارى هخامنش -خير. اي
پيشرفته تر است. مثًال در اين بنا برش هاى فارسى قطعات سنگ 
ــود در حالى كه در تخت جمشيد اين گونه نيست. در  ديده مى ش
ــه هايى مى كند كه  ــه هاى تيز ما را وارد مصطب ــل نيز پل چغازنبي

محل اصلى عبادت نبودند. 

 درباره پيشينه الهه اَناهيتا به عنوان الهه آب در ايران چه 
نظرى داريد؟

-اولين بار در زمان هخامنشان و در دوره اردشير دوم به نام اَناهيتا 
برخورد مى كنيم. وى در سنگ نبشته اى مى گويد "اين مملكت 
ــت و بشود اين مملكت را حفظ  را مهر و اَناهيتا به من ارزانى داش
كنند". پادشاهان قبلى از خوف مادى ها كه دين زرتشتى داشتند 
از بردن نام مهر و اَناهيتا پرهيز مى كردند. از اين زمان به بعد نيز 
ــت. به ويژه در زمان پارتيان تا  ــده اس ديگر نامى از اَناهيتا برده نش
ــانيان در كتيبه كعبه  زرتشت در زمان شاپور  اين كه در زمان ساس
ــطر هشتم اين كتيبه آمده  دوم به اين نام برخورد مى كنيم. در س
است كه "براى ملكه آذر اَناهيتا در پايتخت خود (بيشاپور) معبدى 

ساختم." 

ــالمى مى تواند الهام   آيا توجه به آب در معمارى دوره اس
گرفته از كاركرد آب در معبد اَناهيتا باشد؟ با توجه به اين كه 
ــتر جنبه كاربردى و  آب در معمارى اكثر مناطق جهان بيش
تزئينى داشته، اما در معمارى دوره ساسانى و اسالمى جنبه 

نمادين آن نيز رعايت شده است.
بله. آب در معمارى بنا هاى مقدس پيش از معبد اَناهيتاى بيشاپور 
ــال در دوره ايالمى در  ــت. مث ــته اس ــه كاربردى داش ــتر جنب بيش
ــى، رو به روى مكان  ــم مذهب كورانگون فارس جهت اجراى مراس
اجراى مراسم، آب نمايى جهت تطهير احداث گشته بود. (تصوير) 
ــته است. در  در چغازنبيل نيز حوضچه آب براى تطهير وجود داش
ــايار شاه حوض بزرگى  ــى نيز در خروجى كاخ خش دوره هخامنش
ــت.  ــته اس ــده وجود دارد كه احتماال باز هم كاربرد آيينى داش دي
استخر بزرگ آب در دامنه كوه رحمت هم مى تواند نشانه اى براى 

جنبه آيينى آب در دوره تاريخى خود باشد.
آب نماى معبد بيشاپور كامًال نمادين است. اين توجه به جنبه هاى 
ــالمى چون  ــتايش كه بعد ها در معمارى اس ــى آب براى س معناي
ــود، در معمارى مغرب زمين  ــاجد جامع و باغ ها ديده مى ش مس

كمتر مورد توجه بوده است.

عملكـرد  دليـل  بـه 
خاص بنـا در نمايش و 
ستايش آب الزم بوده 
تا بنا فاقد سقف باشد. 
نيايشگران مى بايست 
تصوير  باشـند  قـادر 
خـود را در آب ببينند 
كه الزمه آن نور كافى 
بوده و با تعبيه سقف به 
اين هدف نمى رسيدند. 
ضمـن اينكه بـه اين 
ترتيب آب كانال ها نيز 
به دليل شكست نورى 
كـه از درگاه ها مى آمد 
هماننـد قـوس قـزح 

رنگى ديده مى شد.


