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ــده در جبهه شمالى  در ميان آثار كاوش ش
ــتان فارس  ــاپور در اس ــانى بيش ــهر ساس ش
ــده در دل زمين  ــارى ش ــى عظيم حج بناي
ــت. از  ــه آرامى خفته اس ــا ناگفته هايش ب ب
ــالن تشريفات شاپور به سمت  داالن غربى س
ــمال كه مى رويم ديوارى نيمه مخروبه از  ش
ــكل عظيم به همراه  سنگ هاى مستطيل ش
ــنگ دو تكه  برآمده بر روى اين  دو قطعه س
ديوار مخروبه به چشم مى آيد، قطعات بزرگ 
حجارى شده از سنگ كه گويى زمانى مجسمه هايى فاخر بوده اند... 
ــمت بيشترى از پوشش  ــت  كه قس جلوترازاين ديوار راهرويى اس
طاقى سقف اش ريخته، ما را با خود به داخل فضايى سرداب مانند 
ــن رفتن از راهروى دهليز مانند و  ــى برد...چيزى كه پس از پايي م
ــت كه در  ــى اس ورود به فضاى اصلى توجه را با خود مى برد حس
ــت، مكعبى روباز با  ــت. اينجا فضايى كعبه مانند اس فضا جارى اس
ــروز ديوارها ريخته و از  ــاع 14 متر-اگرچه ام ــول، عرض و ارتف ط
ارتفاع اصلى بنا به خصوص در 3 جبهه كاسته شده است-. مكعبى 
ــباهتش به كعبه ما را به فكر  ــده در دل زمين كه ش منفى حفرش
ــاخته شده توسط ساسانيان  ــتين معبد س فرو مى برد.  اينجا نخس
براى پرستش الهه آب (اَناهيتا)است، اگر چه اين سخن كه اكنون 
ــبانه روزى  ــل  بحث ها، فعاليت ها و كاوش هاى ش ــى رود حاص م
ــت كه در اين سايت باستانى صورت گرفته است. 100 يا 150  اس
سال پيش ازاين آن هنگام كه سياحان غربى ايران را مى پيمودند 
ــناخته معروف به خانه شيطان و  اينجا تلى خاك بود از آثارى ناش
ــدش از خرابه هاى  ــا خانه گو....فالندن در بازدي ــان محلى ه در مي

شاپور چنين مى آورد:
ــتيم  ــى كه از تنگه تنگ كه خيمه گاهمان بود گذش «در موقع
آثارى بسيار در زمين مقابل بيافتيم كه تماماً محل و جاى بناهايى 
ــتند...در بين اين مخروبه ها  ــده معين مى داش كه اكنون ناپديد ش
ــايرين برترى دارد، از دور تنها ديوارى با نقش و نگار و  يكى بر س
طراحى ديده مى شود ،كليه پايه اش درخاك پنهان گرديده، چهار 
ــنگ هاى آهكى  ــان از س ديوارى كه از اين بنا مانده پى و پاچينش
ــت ...»  ــت، ارتفاع بنا ها نامعلوم و نمى توان معين داش ــفيد اس س

(فالندن، 1356 :357 ).

آشنايى ما با اين سايت و بناى تاريخى مربوط به دو جلد كتابى 
ــوى (فعال از 1314-1319)  ــت كه گروه باستان شناس فرانس اس
ــاپور انتشار دادند. در نقشه اى كه از بيشاپور در كتاب  در مورد بيش
ــده است در قسمت شمالى كاخ تشريفات، بنايى مربع شكل  ارائه ش
  (Fire temple) را ترسيم مى كند و با اشتباهى فاحش با نام آتشگاه
ــاپور و به خصوص معبد  معرفى مى كند. اما آن چه ما امروز از بيش
ــناس ايرانى  اَناهيتا مى دانيم نتيجه تالش بى وقفه گروه باستان ش
ــال 1347 تا 1357به سرپرستى دكترعلى اكبر سرفراز است.  از س
ــى كه پرده از راز اين بنا برداشت و وقتى بدانيم كه در دوره  تالش
ــتش آتش بنا نشده است اهميت  ــانى هيچ معبدى براى پرس ساس
ــتر برايمان آشكار مى شود. در ادامه تالش مى شود تا  اين بنا بيش
ــى از ويژگى هاى كالبدى و فيزيكى  ــرى دقيق و تقريباً واقع تصوي

بنا ارائه گردد.

آيدا آل هاشمى
كارشناس  ارشد معمارى منظر 
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بناى معبد اَناهيتا
ــد بنايى است  ــاره ش ــاپور آن چنان كه اش معبد اَناهيتا در بيش
مكعب شكل و روباز از سنگ  با طول و عرض و ارتفاع 14 متر  كه 
ــطح زمين است (و اين به اين  6 متر  از اين 14 متر پايين تر از س
خاطر است كه آب قنات به بنا وارد شود). در ميان اين فضاى مربع 

ــكل آبگير مربعى با  ش
 11,10  ×11,10 ابعاد 
 40 ــاع  ارتف ــا  ب ــر  مت
سانتى متر، فرش شده 
با سنگ هاى منظم كه 
ــطح آن ها 1×1 متر  س
بركه  اين  اطراف  است. 
سكويى به عرض 140 
مى چرخد  ــانتى متر  س
كه آن چنان كه به نظر 
تجمع  محل  ــد  مى رس
هنگام  در  ــگران  نيايش
بوده  ــم  مراس برگزارى 

ــن مكعب در گاهى به ارتفاع 4  ــت. در ميان هر يك از اضالع اي اس
متر قرار دارد. وضعيت معمارى و تزتينات درگاه ها به گونه اى است 
ــت به ويژه در تزئينات  ــلوب  معمارى هخامنشى اس كه ياد آور اس
ــيد است و  تاج درگاه ها كه تقليدى از تاج درگاه ها در تخت جمش
اين تقليد پر بيراه نيز به نظر نمى رسد چنان كه ساسانيان خود را 

وامدار و وارث نياكان پارس خود در همه زمينه ها مى دانستند.

ــيوه   در عين حال نكته قابل توجه درگاه ها در معبد اَناهيتا ش
ــت و اين به گفته  ــى اس ــت كه به صورت فارس اتصال درگاه ها اس

دكتر سرفراز از ويژگى هاى اختصاصى اين بنا به شمار مى رود. 
ــت و ادامه راهروى  ــع جنوبى ورودى اصلى به بنا اس درگاه ضل
ــت كه سكوى اطراف آبگير معبد را با  دهليز مانندى  با 24 پله اس
سطح زمين ارتباط مى دهد. دور تا دور فضاى مربع شكل اصلى و 
در پشت درگاه ها چهار راهرو قرار دارد كه بر خالف بناى اصلى با 
ــيده شده اند. سه راهروى شمالى، شرقى و  طاق آهنگ كامًال پوش
غربى هر يك به طول 22 متر و عرض 1,83 متر وظيفه انتقال آب 
ــى بر عهده  و تامين آب آبگير مركزى را به صورتى منظم و نمايش
ــه در دل ديوار جنوبى احداث گرديده از  دارند. راهروى جنوبى ك
ــت و در ارتفاع باالترى قرار گرفته  ــه راهروى ديگر باريك تر اس س

است. در انتهاى شرقى و غربى داالن جنوبى دو درگاه قوسى شكل 
ــود و امكان تماشاى  ــوده مى ش ــرقى و غربى گش به دو راهروى ش
گردش آب در اين دو راهرو را مهيا مى سازد. ديوارهاى فاصل بين 
ــنگ  فضاى اصلى و راهروهاى جريان آب به صورت دو جداره از س
تراش خورده و با قطر 235 سانتى متر است. ميان دو رديف سنگ 
ــنگ و خاك پركرده اند و از 5 متر به باال را با  ــه س ديوار را با الش

الشه سنگ و مالت گچ اندود نموده اند.
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آب و سيستم گردش آب در معبد اَناهيتا
ــا با اين همه دقت و ظرافت  ــرفراز تمام اين بن به روايت دكترس
ــه و  ــت و بر طبق نقش براى عرضه و نمايش عنصر مقدس آب اس
ــده تا آب رودخانه  ــده به نحوى طراحى ش طرح از پيش تعيين ش
ــاپور كه در فاصله 250 مترى اين مكان جارى است درون اين  ش
ــان آب در داخل  ــتم كنترل و تنظيم جري ــا جارى گردد. سيس بن
ــت جدا و تحسين بر انگيز، دكتر  بناى معبد نيز خود ماجرايى اس
ــرل آب را در مقاله اى  ــتم دقيق كنت ــرفراز اين سيس على اكبر س
ــت: "...اولين  ــهرهاى ايران" به تفصيل بيان نموده اس دركتاب"ش
ــنگ بناى اين پرستشگاه به صورت نوعى ُمقّسم و تنظيم كننده  س

آب در مظهر قنات نصب شده و اطاقكى در مقابل آن براى نگهبان 
ــت... در وسط هر يك از ورودى ها  ــده اس آب پيش بينى و اجرا ش
ــنگ هاى زيركف پوش درگاه حجارى و  مجراى آبى در داخل س
ــت تا از هر سه طرف بنا در مواقع لزوم(احتماالً در  ــده اس دقت ش
اعياد و جشن ها و مراسم مذهبى) آب به درون معبد جارى شود. 
براى اين منظور سنگ تنظيم كننده آب را در مظهر آب به گونه 
اى نصب نموده اند تا مجراى سمت چپ آب را وارد جوى باريكى 
بعمق  7سانتى متر كه در طول داالن شرقى حجارى شده جارى 
ــازد.آب پس از عبور ازسراسر حاشيه اين داالن بخشى از آن از  س
زير سنگ فرش دروازه شرقى و كانال پيش بينى شده وارد صحن 
ــمالى شده ضمن  ــود و مازاد آب وارد كانال داالن ش مركزى ميش
ــمت ديگرى از آن از طريق دروازه شمالى وارد محوطه  آن كه قس
ــته  داخلى آبگير مى گردد، اضافى آب در انتهاى اين داالن با رش
ــته و از  ــت آب پخش كن پيوس ــمت راس آب جارى از مجراى س
ــنگى در انتهاى داالن شمالى نصب شده با  حفره اى كه درون س
ــعاب عبور نموده وارد داالن غربى مى شود و در  ــار هر دو انش فش
ــته ديگر تقسيم مى شود و به همان  ــعاب به دو رش آن جا اين انش
ــرقى جريان داشت سراسر  ــمالى و ش ترتيبى كه در داالن هاى ش
ــد و از كانال مركزى دروازه غربى  ــير مى كن داالن غربى را نيز س

وارد صحن مركزى آبگير مى شود... 
ــب  ــب توجه ديگر اين كه به منظور جريان متناس موضوع جال
ــگاه و ورود آب به صحن داخلى دو حفره  ــراى پرستش آب در مج
ــنگ هاى  ــرل در اطراف مجراى اصلى درون س ــك قابل كنت كوچ
ــخص  ــوش درگاه ايجاد كرده اند كه داراى كه در تصوير مش كفپ

است و داراى وظايف ويژه اى هستند... 
ــت در مركز  …در انتها مجراى خروجى آب از معبد چاهى اس
آبگير كه 4 متر عمق دارد و براى احداث آن محوطه اى را به طول 
ــانتى متر خاكبردارى نموده اند كه با چهار قطعه  و عرض 180 س
سنگ 90×90 سانتى متر از نوع سنگهاى كف پوش معبد پوشيده 
ــت و به اين ترتيب مجراى خروجى آب كامًال از نظر  ــده اس مى ش

ــاه را در عمق 3 مترى با 20 قطعه قلوه  ــت. كف چ پنهان بوده اس
ــنگ هاى رودخانه اى به گونه اى فرش نموده اند تا  سنگ از نوع س
از شكاف و فواصل در نظر گرفته شده آن ها آب كم كم و به اندازه 
متناسب به زمين فرو رود. روى حلقه چاه را نيز با سه قطعه سنگ 
ــانتى متر پوشانده اند در وسط  تراش داده با ابعاد 150×50×60 س
ــيارى قرار دارد تا هنگامى كه هر سه  ــه سنگ ش هر يك از اين س
ــكاف هاى ناودانى آب را  حجارى رودرروى يكديگر قرار مى گيرد ش
ــراوش آن به بدنه چاه كه  ــازند و از ت ــًال به مركز چاه جارى س كام

باعث فرسايش مى گردد جلوگيرى به عمل مى آيد..
ــاهده مى شود كه سيستم گردش آب معبد بر اساس اصول  مش
ــه مجراى  ــت بدين ترتيب كه آب از س ــده اس ــه گانه نهاده ش س
ــن) وارد رواق معبد مى گردد، از  ــنگ تنظيم آب (آب پخش ك س
ــردد و حال ديديم كه براى  ــه دروازه يا كانال وارد صحن مى گ س
خروجى آب نيز چنين اصول سه گانه اى را مراعات نمودند. يقيناً 
ــته و  ــه اصل مهم در زندگى روزمره جنبه اعتقادى داش رعايت س
ــته آب دارد..."(كيانى ،1366: 65)  ارتباط مستقيم با نيايش فرش
تمام اين دقت و ظرافت در كنترل آب براى اين است تا آبى راكد 
با سطحى آئينه اى را در فضاى اصلى مهيا سازد و اين با طرحى از 

پيش تعيين شده و هدفى واال صورت گرفته است.
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سيستم گردش و كنترل 
آب در معبـد اَناهيتـا 9

تمام اين بنا با اين همه 
دقـت و ظرافـت براى 
عرضه و نمايش عنصر 
مقـدس آب اسـت و 
بر طبق نقشـه و طرح 
از پيش تعيين شـده 
به نحوى طراحى شده 
تا آب رودخانه شـاپور 
 250 فاصلـه  در  كـه 
مترى اين مكان جارى 
اسـت درون ايـن بنا 

جارى گردد.
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تأييد اين بحث اَناهيتا را به واسطه اين كه الهه آب هاى روان و بارورى 
ــت با گاو ماده در ارتباط مى دانند. از مواردى كه امروز نيز ارتباط  اس
گاو با اَناهيتا را نمايان مى سازد مراسم قربانى كردن گاو در كنارچشمه 

اَناهيتا در نياسر است.
ــر  كاشان درخت چنار مقابل چهارتاقى را كه دركنار  "...مردم نياس
چشمه آب واقع شده بسيار احترام كرده و آن مكان مقدس را زادگاه 
ــمه  ــاله درروز عيد قربان، در كنار اين چش ــا مى دانند... هر س اَناهيت
ــم قربانى گاو با خواندن دعاى  ــى قربانى مى كنند...(مراس گاو مقدس
مخصوص، قنوت نماز عيد قربان انجام مى شود...اين رسم ها نشان از 
باورهايى دور و عميق دارد. آن هنگامى كه اَناهيتا و مهر ايزدان آب و 
ــيد از ارزشى واال برخوردار بودند مردم براى بارورى درختان و  خورش
دامهاى خود نيازمند خورشيد و آب بودند پس ستايش و احترام آنها 

مى بايست در قالب خدايان شكل بگيرد."(جوادى،1386:16)
در معبد اَناهيتا در بيشاپور"سمبل حيوانى اين رب النوع اَناهيتا كه 
به شكل مجسمه سر گاو است"(سرفراز،1366: 70) زمانى به صورت 
ــمالى و مقابل ورودى اصلى خود  ــمه گاو بر روى ديوار ش چهار مجس
ــت. هر چند امروز چيزى جز دو برآمدگى سنگى  نمايى مى كرده اس
ــنگى بر  ــمه هاى فاخر بر روى ديوار س دو تكه و نامفهوم از آن مجس

جاى نمانده است.
ــمه ها نظرات متفاوت است. گروهى  در مورد چگونگى اين مجس
چون فالندن اين ها را به صورت گاوهايى دو پشته به مانند مجسمه 
هاى سرستون هاى تخت جمشيد ترسيم مى كنند تكه باالى سنگ 

را سر و تكه پايينى را مربوط به بدنه مجسمه گاو مى دانند.
"در باالى آخرين طبقه، پايه ها و اجساد حيواناتى يافت مى شود. اگرچه 
آسيب كلى به آن ها وارد آمده ليكن با دقت و توجه بسيار توانستيم دريابيم 
كه اين مجسمه ها همان مجسمه و رزابهايى است كه در سرستون هاى 
تخت جمشيد است و ما شرح كامل آنها را داده ايم."(فالندن، 1347 :357)

ــه جالبى را ارائه  ــرفراز در اين مورد نيز نظري ــر على اكبر س دكت
ــى آب  ــت كه در اين جا توجه به اثر  انعكاس مى كند. وى معتقد اس
ــر گاو نيز موثر بوده  ــمه س آن قدر اهميت دارد كه در حجارى مجس

ــمه سر گاو است و تكه  ــت. آن چنان كه تكه سنگ بااليى مجس اس
ــمه گاو به انعكاس  ــمه، گويى مجس ــى معكوس همين مجس پايين

تصوير خود در آب مى نگرد... 
معمارى ايران در تمامى گونه هايش  همواره پيوندى ناگسستنى با 

آب است، در خانه ها، در ميان كاروانسراها، كاخ ها و در برابر ايوان هايمان 
آب حضور دارد. اين آب بازتاب كننده هنر هنرمند و عالم اطراف است 
ــاخت اين آثار و مكرر كننده هنر اوست، چنان چه امروز نيز در  در س
بناى چهلستون اصفهان اوج اين را مى بينيم. رمز حضور اين چنينى 
ــا در اعتقادات و  ــى توان از اهميت آب و اَناهيت ــارى را م آب در معم
ــتگان دريافت. زمانى آب آن قدر مقدس و معنا دار بوده  زندگى گذش
است كه آن را در قالبى خداگونه ستايش مى كنيم و براى آن يك 
معبد مى سازيم. معبداَناهيتا در بيشاپور پاسخى است هوشمندانه 
ــوال كه چگونه مى توان فضايى براى ستايش آب مطابق  به اين س
ــوال آب  ــخ به اين س ــاطير و اعتقادات تدارك ديد؟ در پاس با اس
ــت، نقش و معنايى كه در اينجا به آن تاكيد بسيار  ــده اس معنا ش
شده است نقش بازتابى و انعكاسى آب است-اگر چه جريان آب در 
ــده است ولى در فضاى  راهروهاى نيمه تاريك نيز نمايش داده ش
ــت-اين جا آب خود  ــى و مركز ثقل بنا آيينه اى از آب مهيا اس اصل
هدف نيست بلكه انعكاس هستى است و اين نوشتار؛ روايت ساخت 

معبد و ايجاد معمارى درخورى است براى اين معنى از آب. 
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بيشـاپور  معبداَناهيتا 
پاسخى است هوشمندانه 
به اين سوال كه چگونه 
مى توان فضايى براى 
ستايش آب مطابق با 
اسـاطير و اعتقـادات 

تدارك ديد؟


