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چکیده
آثار تاریخی بیشاپور که در اوایل دورۀ ساسانی شکل گرفته و گسترش یافته، همواره در معرض تهدید و 
تخریب و فرسایش قرار داشته  است. گروه های تحقیقاتی ای که اقدام به مطالعه و کاوش در این محوطۀ 
باستانی کرده اند، در حیطۀ بینش و توان خود دست به اقدامات حفاظتی و مرمتی زده اند. اولین 
دیدگاه در مورد نحوۀ محافظت از آثار، استخراج و انتقال قطعات یافته شده و اجزای تزیینات معماری 
به موزه ها بود که توسط فرانسویان صورت پذیرفت. این نوع برخورد باعث بی هویت شدن برخی فضاها 
اقدامات مسئوالنه ای در  ایرانی،  با شروع فعالیت هیئت های  ایوان و تاالر موزاییک شده است.  مانند 
خصوص حفاظت از آثار در بیشاپور شروع شد، برخی از این عملیات ها با تخریب و تجدید بنا همراه 
بوده و جنبۀ بازسازی به خود گرفته است. از سال 1359 با حضور مرمتگران ادارۀ کل حفاظت آثار ملی 
در بیشاپور، اقدامات جدیدی شروع شد که خالصه ای از نوع فعالیت و گزارش های آنها در این مقاله 
آورده شده است. با مرور تاریخچۀ حفاظت و مرمت در این شهر تاریخی، استنباط می شود راهبردی 
از تخریب آن  این زمینه وجود نداشته است. خروج قطعات و اجزای تزیینی هر چند که  خاص در 
قطعه جلوگیری کرده، ولی کالبد و هویت محوطۀ تاریخی را خدشه دار کرده  است که نمونۀ آن ایوان 
و تاالر موزاییک است که فاقد این تزیینات است. بازسازی های انجام گرفته نیز از فلسفه ای برخوردار 
نیست؛ نمونۀ آن پایه های بتنی مجسمۀ شاپور است. اقداماتی که برای تثبیت وضعیت فعلی آثار به کار 
گرفته شده نیز نه تنها اثر بسزایی نداشته، بلکه با منظر تاریخی مکان نیز همخوانی ندارد. در انتهای 
این مقاله ضمن مطالعۀ دقیق روند حفاظت و مرمت در بیشاپور به این نتیجه می رسیم که با گردآوری 
دقیق اطالعات و مشخصات آثار، بازآفرینی بخش هایی از بنا به صورت کالبدی و بصری در دستیابی به 

راهکارهای حفاظتی و مرمتی شهر مؤثر خواهد بود.

واژه  های کلیدی: 
بیشاپور، آثار ساسانی، حفاظت و مرمت.
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مقدمه
دورۀ ساس��انیان نقطۀ عطفی در معم��اری ایرانی و هنرهای 
وابسته به آن است. بازنگری فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی ای 
که پس از فروپاش��ی حکومت اشکانی در ایران انجام شد، در 
بس��یاری از آثار هنری مجس��م ساس��انی نمود پیدا کرد. این 
تحوالت باعث شد تا هنر ساسانی نه تنها برای نامگذاری آثار 
یک دورۀ تاریخی، بلکه به عنوان یک سبک هنری مورد توجه 
محققان قرار گیرد و اثرات آن در آثار دورۀ اس��المی نیز قابل 
ردیابی باشد. ش��کل گیری و س��یر تحول آثار دورۀ ساسانی، 
خود دارای فراز و نش��یبی بوده اس��ت که می تواند در مطالعۀ 
تاریخ هنر آثار دورۀ ساسانی موضوع نقد و بررسی باشد. یکی 
از نقاط عطف تاریخ هنرهای تجس��می ساس��انیان در ش��هر 
بیشاپور رخ داد. تداخل فرهنگ اصیل معماری ایرانی با برخی 
فنوِن ساخت � که از معماری رومی و سوري الگوبرداری شده 
بود � زمینۀ مطالعاتی ارزشمندی را در حوزۀ تاریخ هنر ایران 

در شهر بیشاپور ایجاد کرد. 
     یک��ی از ویژگی های ش��هر تاریخی بیش��اپور منحصربفرد 
بودن، تنوع و تعداد آثار غیر منقول آن اس��ت. یگانه مجسمۀ 
س��نگی عظیمی که از یک پادش��اه ساس��انی باق��ی مانده و 
بزرگترین مجموعۀ نقوش برجستۀ صخره ای ساسانی )شامل 
ش��ش نقش برجس��ته( در این ش��هر قرار دارند. گچبری های 
متعددی در گوشه و کنار آثار معماری بیشاپور دیده می شوند 
ک��ه نش��ان از تداوم و توجه ب��ه این هنر اصی��ل ایرانی دارد. 
حجاری های تزیینی در میان آثار معماری س��نگی این ش��هر 
وجود دارند که تنوع زیادی از نظر طبقه بندی موضوعی دارند. 
استفاده از مجسمه های سنگی در ترکیب با فضاهای معماری 
نیز از ویژگی های این ش��هر اس��ت که اوج این هنر در معبد 
آناهیتا ش��کل گرفته اس��ت. اما آنچه که بیش��اپور را از دیگر 
شهرهای ساسانی جدا می سازد، ورود عناصر تزیینی معماری 
رومی است. سرستون های کورنتین در مرکز شهر و طرح های 
موزاییک��ی که در یک تاالر و یک ای��وان در مجموعه بناهای 
دوره ساس��انی شهر کشف شده است، از مهم ترین این عناصر 

هستند.
این جاذبه ها از چشمان بازدیدکنندگان غربی دور نماند و در 

سال 1935 میالدی اولین حفاری های باستان شناسی در این 
ش��هر زیر نظر موزۀ لوور فرانسه صورت گرفت. این حفاری ها 
تا به امروز با وجود وقفه هایی همچنان توسط محققان ایرانی 
ادامه دارد. عیان ش��دن آثار غیر منقول پس از انجام عملیات 
حفاری، آسیب پذیری آنها را در مقابل عوامل طبیعی و انسانی 
به ش��دت افزایش داده اس��ت. مطابقت تصاوی��ری که پس از 
انجام حفاری ها تهیه شده با وضع فعلی آثار، حاکی از روندی 
فرسایش��ی اس��ت که تقریباً به از بین رفتن بس��یاری از آثار 

به خصوص تزیینات معماری منجر شده است. 
     آنچ��ه ک��ه در این مقال��ه به آن خواهی��م پرداخت، روند 
تح��ول و دیدگاه های مختلف در ح��وزۀ مرمت و محافظت از 
آثار مکش��وفه ساسانی اس��ت که توسط گروه های مختلف در 
دهه های گذشته در این شهر تاریخی به کار گرفته شده است. 
تنوع نحوۀ برخورد با آثار ش��هر بیشاپور بسیار گسترده است. 
گاهی اوقات انتقال اش��یاء به موزه در اولویت قرار گرفته است 
که ش��امل جداسازی بخش هایی از بدنۀ تزیینات معماری نیز 
ب��وده و گاهی حفظ وضعیت و تثبی��ت حالت موجود در حد 
امکان در دستور کار قرار داشته است. سالیق گروه های فعال 
در بیش��اپور در س��یر تحول حفاظتی و مرمتی آن کاماًل قابل 
تشخیص است و عدم وجود یک دیدگاه حفاظتی و مرمتی که 
بر مبانی فکری خاصی استوار باشد، شدیداً احساس می شود. 
در )نقش��ۀ 1( بخش هایی از محوطۀ داخلی شهر که کارهای 

مرمتی عمده در آنها انجام گرفته نشان داده شده است.

1. ش�روع فعالیت ه�ای تحقیقاتی در بیش�اپور و اولین 
دیدگاه های حفاظتی و مرمتی

گزارش های جیمز ژوستینین موریه که نتیجۀ بازدیدهای وی 
از ش��هر بیشاپور در س��ال های 1809 و 1811 میالدی بود، 
اولین س��ابقۀ توجه محققان غربی به این ش��هر تاریخی است 
)موریه 1385(. گزارش بازدیدی که در س��ال 1935 میالدی 
 Talbot Rice,( توس��ط دیوید تالبوت رایس به چاپ رسید
1935( توج��ه موزۀ لوور را برای انجام حفاری در این ش��هر 
جل��ب کرد. ژرژ س��ال موزه دار بخش هنرهای آس��یایی موزۀ 
ل��وور در همان س��ال مقدمات انجام کار میدانی را در ش��هر 
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بیش��اپور فراهم کرد و از س��ال 1938 تا 1941، کاوش ها به 
سرپرستی رومن گیرشمن به انجام رسید )گیرشمن، 1378: 
11(. نتیجۀ کارهای وی در چندین مقاله و دو کتاب به چاپ 
رسیده است. وی موفق به شناسایی بخش مهمی از کاخ های 
ساسانی بیش��اپور شد )نقشۀ 2( و کش��ف تزییناتی همچون 
نق��وش موزاییکی، او را چنان ش��گفت زده کرد که یکی از دو 
جلد کت��اب خود را کاماًل ب��ه این موضوع اختص��اص داد. با 
مروری بر یافته ها و نوشته های گیرشمن و بررسی مستندات 
محلی، درمی یابیم که گیرش��من هیچ گون��ه برنامۀ حفاظتی 
و مرمت��ی را در ای��ن محوطه دنبال نکرده اس��ت. او فقط به 
کسب اطالعات و استخراج اش��یاء و حتی قطعات غیرمنقول 
اعتقاد داشته است. دو نمونۀ بسیار مهم از این دست در موزۀ 
لوور فرانس��ه قرار دارند که عب��ارت اند از یک طاقچۀ گچی و 
کف ه��ای موزاییکی. در حین حفاری های گیرش��من در کاخ 
چلیپایی ش��هر بیش��اپور )نقش��ۀ 3 و 4 و 5( 64 طاقچه که 
دارای تزیینات گچبری بودند، نمایان شد )تصویر 1(. تصاویر 

باقی مانده از دوران حفاری نشان  می دهد که تمهیدات مرمتی 
و حفاظتی می توانس��ته اس��ت در حفظ این آثار بس��یار مؤثر 
باش��د، ولی گیرش��من ترجیح داد تا با جدا کردن سالم ترین 
قطعات موجود یک نمونه از طاقچه ها را بازسازی و به پاریس 
انتقال ده��د )تصاویر 2 و 3 و4(. این روش در مورد کف های 
موزاییکی نیز در پیش گرفته شد و نمونه ها از کف تاالر کنده 
شده و به موزۀ لوور و موزۀ ایران باستان منتقل شدند )تصاویر 
5 و 6 و7(. در حال حاضر فضاهایی که در ش��هر بیش��اپور به 
عنوان ایوان موزاییک و تاالر موزاییک معرفی می ش��وند فاقد 
هرگون��ه نش��انه ای از این تزیینات معماری هس��تند؛ تنها در 
گوش��ه و کنار این بناها قطعات پراکنده مکعب های س��نگِی 
رنگِی کوچکی مش��اهده می شود که روزی جزئی از یک طرح 
زیبا ب��وده  اند. در 64 طاقچۀ کاخ چلیپای��ی نیز تنها قطعات 
کوچکی از گچبری ها در مکان خود مش��اهده می ش��وند که 
بسیار آسیب دیده  اند و تمامیت یک طرح را نشان نمی دهند.

نقشۀ 1. نقاطی از داخل حصار شهر بیشاپور که مرمت های اساسی در آنها صورت گرفته است:
 1. محلۀ شاهی؛ 2. محوطۀ اطراف ستون های یادبود؛ 3. داراالماره یا مسجد جامع بیشاپور.

بیش��اپور فراهم کرد و از س��ال 1938 تا 1941، کاوش ها به 
سرپرستی رومن گیرشمن به انجام رسید )گیرشمن، 1378: 
11(. نتیجۀ کارهای وی در چندین مقاله و دو کتاب به چاپ 
رسیده است. وی موفق به شناسایی بخش مهمی از کاخ های 
ساسانی بیش��اپور شد )نقشۀ 2( و کش��ف تزییناتی همچون 
نق��وش موزاییکی، او را چنان ش��گفت زده کرد که یکی از دو 
ب��ه این موضوع اختص��اص داد. با  جلد کت��اب خود را کاماًل
مروری بر یافته ها و نوشته های گیرشمن و بررسی مستندات 
محلی، درمی یابیم که گیرش��من هیچ گون��ه برنامۀ حفاظتی 
و مرمت��ی را در ای��ن محوطه دنبال نکرده اس��ت. او فقط به 
کسب اطالعات و استخراج اش��یاء و حتی قطعات غیرمنقول 
اعتقاد داشته است. دو نمونۀ بسیار مهم از این دست در موزۀ 
لوور فرانس��ه قرار دارند که عب��ارت اند از یک طاقچۀ گچی و 
کف ه��ای موزاییکی. در حین حفاری های گیرش��من در کاخ 
طاقچه که  64 )5 4 و چلیپایی ش��هر بیش��اپور )نقش��ۀ 3 و
دارای تزیینات گچبری بودند، نمایان شد )تصویر 1(. تصاویر 

باقی مانده از دوران حفاری نشان می دهد که تمهیدات مرمتی 
و حفاظتی می توانس��ته اس��ت در حفظ این آثار بس��یار مؤثر 
باش��د، ولی گیرش��من ترجیح داد تا با جدا کردن سالم ترین 
قطعات موجود یک نمونه از طاقچه ها را بازسازی و به پاریس 
3 و4(. این روش در مورد کف های  انتقال ده��د )تصاویر 2 و
موزاییکی نیز در پیش گرفته شد و نمونه ها از کف تاالر کنده 
شده و به موزۀ لوور و موزۀ ایران باستان منتقل شدند )تصاویر 
6 و7(. در حال حاضر فضاهایی که در ش��هر بیش��اپور به  5 و
عنوان ایوان موزاییک و تاالر موزاییک معرفی می ش��وند فاقد 
هرگون��ه نش��انه ای از این تزیینات معماری هس��تند؛ تنها در 
گوش��ه و کنار این بناها قطعات پراکنده مکعب های س��نگِی

کوچکی مش��اهده می شود که روزی جزئی از یک طرح  رنگِی
طاقچۀ کاخ چلیپای��ی نیز تنها قطعات  زیبا ب��وده  اند. در 64
کوچکی از گچبری ها در مکان خود مش��اهده می ش��وند که 
بسیار آسیب دیده  اند و تمامیت یک طرح را نشان نمی دهند.

نقشۀ 1. نقاطی از داخل حصار شهر بیشاپور که مرمت های اساسی در آنها صورت گرفته است:
 1. محلۀ شاهی؛ 2. محوطۀ اطراف ستون های یادبود؛ 3. داراالماره یا مسجد جامع بیشاپور.
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نقشۀ 2. محلۀ شاهی بیشاپور )ترسیم از: شاه محمدپور(.

نقشۀ 3. مقطع کاخ چلیپایی )1( )ترسیم از: شاه محمدپور(.
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نقشۀ 4. مقطع کاخ چلیپایی )2( )ترسیم از: شاه محمدپور(.

نقشۀ 5. مقطع کاخ چلیپایی )3( )ترسیم از: شاه محمدپور(.
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تصویر 1. وضع یکی از طاقچه های گچبری شده کاخ چلیپایی در زمان حفاری های باستان شناسی توسط گیرشمن )1938� 1941(.

تصویر 2. نمونه ای از طاقچه های گچی بیشاپور در موزۀ 
لوور )عکس از: شاه محمدپور، 1386(.

تصویر 3. تصویری از جزئیات طاقچۀ 
گچی بیشاپور در موزۀ لوور )عکس از: 

شاه محمدپور، 1386(.

تصویر 4. تصویری از جزییات طاقچۀ  گچی بیشاپور 
در موزۀ لوور )عکس از: شاه محمدپور، 1386(.
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تحقیقاتی در ش��هر بیشاپور به دست گروه های ایرانی  از سال 
1347 از سرگرفته ش��د و تا سال 1357 تداوم یافت. محمد 
مهریار در مقاله ای با عنوان پیش��ینۀ پژوهش ها و کاوش های 
باستان شناسی در بیشاپور به شرح تاریخچه ای از فعالیت های 
تحقیقاتی در این شهر پرداخته است. تمرکز فعالیت ها در این 
دوران بر روی تکمیل حفاریات قبلی و کشف آثار جدید بود؛ 
با این تفاوت که آثار به دس��ت آمده ترمیم و استحکام بخش��ی 
و گاه بازس��ازی می شدند )س��رفراز و دیگران، 1393: 139(. 
بخش جدیدی که در این کاوش ها کش��ف شد باروی شمالی 
محلۀ ش��اهی بود که از چندین برج به هم چس��بیده تشکیل 

2. اولین اقدامات حفاظتی و مرمتی در شهر بیشاپور
نخس��تین فعالی��ت مرمتی در بیش��اپور در س��ال 1336ش 
روی مجس��مۀ شاپور انجام شده اس��ت. مجسمه که به علت 
شکس��تگی پاهای آن فرو افتاده بود توسط نیروهای ارتشی، 
بر روی دو پایۀ بتنی برپا ش��د )تصاویر 8 و 9(. این اقدام که 
بدون اطالع از اصول مرمت و به دس��ت نظامیان انجام ش��د، 
مجس��مه را از تخری��ب کامل نجات داد. کتیب��ه ای به یادبود 
این اق��دام بر روی یک��ی از دیواره های داخل��ی غار حجاری 
ش��ده اس��ت )تصویر 10(. یازده س��ال بعد از این اقدام و 27 
س��ال پس از خروج فرانسویان از بیش��اپور اولین فعالیت های 

تصویر 5. طرح تصورِی وضع اولیۀ طاقچه ها )طرح از: شاه محمدپور(.

تصویر 6. یکی از طرح های موزاییکی بیشاپور در موزۀ لوور 
)عکس از: شاه محمدپور ، 1386(.

تصویر 7. قطعاتی از طرح های موزییکی بیشاپور در موزۀ بیشاپور 
)عکس از: شاه محمدپور، 1390(.
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شده اس��ت. تغییرات اعمال ش��ده در دوره های تاریخی قبلی 
بر روی این س��ازه، سیاس��ت گذاری برای مرمت آن را دشوار 
کرده بود. برخی از برج ها در دوره های متأخرتر تخریب ش��ده 
بودن��د که مرمت گ��ران نهایتاً تصمیم گرفتن��د داِغ پالن آنها 
را بر روی زمین نش��انه گذاری کنند )نقش��ۀ 6( )تصویر 11(. 
ش��رح این اقدامات در گزارش مرمتی ای که به س��ال 1354 
توسط سرفراز تهیه ش��ده، آمده است. از مهم ترین آثاری که 
در اواخر این دوره ده س��اله بازس��ازی ش��دند، معبد آناهیتا و 
س��تون های یادب��ود بودن��د )تصاویر  20 و 21(. ب��ا توجه به 

تصاویر و دیگر مس��تنداتی که در حین تعمیرات تهیه ش��ده 
اس��ت و بررس��ی وضع کنونی معبد آناهیت��ا، می توان نتیجه 
گرفت که در تخریب بخش های آس��یب دیده و نوس��ازی آنها 
تردید نش��ده اس��ت؛ به عبارت دیگر بر حف��ظ صورت اصیل 
بخش های آس��یب دیده اصراری وجود نداشته و گاه از مصالح 
جدید اس��تفاده شده است. این امر باعث ش��ده تا در اطراف 
معبد، سنگ های تراش خوردۀ باستانی فراوانی دیده شوند که 

موقعیت اولیۀ آنها در بنا دیگر قابل شناسایی نیست. 

تصویر 8. تصویری از مجسمۀ فروافتاده شاپور در غار )عکاس نامشخص و تاریخ عکس سال 1336و یا پیش از آن است(.

تصویر 10. کتیبۀ یادبودی که به مناس��بت برپایی مجدد مجس��مه بر 
دیوارۀ غار حک شده است )عکس از: شاه محمدپور، 1383(.

تصویر 9. مجسمۀ شاپور بر روی دو پایۀ بتنی )عکس از: شاه محمدپور، 1383(.
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انج�ام  و  باستان شناس�ی  حفاری ه�ای  در  وقف�ه   .3
برنامه های مرمتی

اولین نش��انه های حضور س��ازمان ملی حفاظت آثار باستانی 
ایران در ش��هر بیش��اپور به عنوان متولی قانون��ی امر مرمت 
در گزارش های��ی که از س��ال 1359 ت��ا 1370 در دفتر فنی 
استان فارس تهیه ش��ده، مشهود است. این گزارش ها توسط 
کمالی پ��ور، رایت��ی مقدم، جوکار، و راهس��از تهیه ش��ده  اند. 
فهرس��ت این گزارش��ها در بخش منابع و مآخذ انتهای مقاله 
آورده ش��ده است. در طی این 12 سال، مرمت های اضطراری 

و موردی در گوشه و کنار شهر انجام شده است که به توصیف 
آنها خواهیم پرداخت. بخشی از این فعالیت ها مربوط به ایجاد 
حصار و نرده به دور ش��هر و تس��طیح مس��یرهای منتهی به 
نقش برجس��ته ها و ورودی شهر اس��ت. ترمیم حصاری که به 
دور محدودۀ ش��هر کشیده شده، از س��ال 1359 آغاز شده و 

سال ها ادامه داشته است. 

3.1. معبد آناهیتا )نقشۀ 7(
با استناد به گزارش های مرمتی ای که در مرکز اسناد سازمان 
میراث فرهنگی موجود است و فهرست آنها در منابع پیوست 
درج ش��ده، در پی اقدامات اساسی که س��رفراز در سال های 
1354 و 1355 روی بنای موس��وم به معبد آناهیتا انجام داد، 
از س��ال 1359 تا س��ال 1370 گروه ه��ای مرمت گر اقدام به 
تعمی��رات پراکنده ای در این بنا کردند. ابتدا از س��ال 1359 
تا 1363 ش��فته ریزی و ترمیم جرز داخل��ی دیوارهای معبد 
در دس��تور کار قرار گرفت و سپس سقف اتاقک نگهبان آب و 
حوضچۀ آبی که بیرون از ساختمان اصلی معبد بود بازسازی 
ش��د. وضع فعلی این حوضچه نشان از استفاده از سنگ های 
نویی دارد که بنا بر صالحدید مرمت گران تراش��یده شده  اند. 
یکی از فعالیت هایی که در سال 1364 آغاز شد، تعمیر سقف 
راهروی ورودی معبد بود. ابتدا بدنۀ س��نگی غربی پلکان که 
احتماالً دچار آسیب بوده مرمت شده است. سنگ های سقف 
این راهرو که به ش��کل ماهرانه ای تراش��یده و در یک ش��یب 
حساب ش��ده روی هم چیده ش��ده بودند، پیاده شده اند ولی 
هرگز ش��کل نخستین خود را نیافتند. استفاده از تیرآهن نیز 
در مهار این سنگ ها با موفقیت همراه نبوده است و هم اکنون 
نیمی از س��قف این راهرو بدون پوش��ش باقی مانده است. در 

نقشۀ 6. نقشۀ حصار که به سرپرستی سرفراز و توسط کرامت جوکار ترسیم شده است )مأخذ: مرکز اسناد بیشاپور 1354(.

تصویر 11. وضعیت برج و باروهای محلۀ شاهی بیشاپور پس از مرمت 
)عکس از: شاه محمدپور، 1389(.
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س��ال 1367 پش��ت دیوار پلکان را ب��رای جلوگیری از تغییر 
ش��کل، شفته ریزی کردند؛ اما فشار س��نگ های بلوکی سقِف 
پلکان، راهروی جنوبی معبد را نیز دچار تنش کرد و در سال 
1370 مجبور به انجام تعمیرات در این بخش ش��دند )تصویر 

12 و 13(.

در حال حاضر س��اختمان معبد به حالت تثبیت شده رسیده 
است. منصوری فرد در مقاله ای با عنوان معبد آب بیشاپور در 
س��ال 1386 به تش��ریح این بنا پرداخته و شکل اولیۀ آن را 

تصّور کرده است )مأخذ: منصوری فرد، 1386: 561-676(.

نقشۀ 7. پالن و مقطع معبد موسوم به آناهیتا )ترسیم از: شاه محمدپور(.
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تصویر 13. ورودی معبد آناهیتا. مرمت گران از نظر فنی قادر به تکمیل 
پوشش سقف پلکان نشدند )عکس از: شاه محمدپور، 1389(.

تصویر 12. عملیات مرمت معبد آناهیتا در حدود سال 1355 
)مأخذ: سرفراز 1393: 263(.

3.2. تاالر تشریفات
فض��ای این تاالر که به کاخ چلیپایی نیز ش��هرت دارد از یک 
مربع به ضلع 21 متر تش��کیل شده است که احتماالً گنبدی 
بر فراز آن وجود داش��ته اس��ت. در هر ضلع این مربع ایوانی 
وجود دارد که پالن تاالر را به شکل یک چلیپا درآورده است. 
همان طور که در بخش باال گفته ش��د، گیرش��من به حفاری 
در ای��ن بنا اق��دام کرد و از میان گچبري ه��ای 64 تاقچه آن 
س��الم ترین قطعات را جدا کرده و به م��وزۀ لوور انتقال داد و 

بقی��ۀ آنها به حال خود رها ش��دند. ام��روزه قطعات اندکی از 
ای��ن گچبري ها هنوز باقی اس��ت. در تفک��ری که مدت ها در 
کاوش های بیش��اپور جاری بود، اولویت ب��ا ایجاد چهرۀ اولیۀ 
دورۀ ساس��انی و حذف الحاقات دوره های بعدی بود که خود 
به از بین رفتن نش��انه های تاریخي بسیاری منجر شده است. 

تصویر 14. حفاظت از گچبری های ساسانی در کاخ چلیپایی بیشاپور )عکس از: شاه محمدپور، 1389(.
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این دیدگاه در  گزارش های س��ال  1361 نیز دیده می شود که 
مبین این اس��ت که گویا اندک بقای��ای آثار دوره های متأخر 
ساس��انی و یا دوران اس��المی در راهروه��ای اضالع جنوبی و 

شرقی تخریب شده  اند.
     گزارش های س��ال های 1360 تا 1365 و 1367 تا 1369 
که  به توصیف فعالیت های حفاظتی در کاخ چلیپایی بیشاپور 
می پ��ردازد، نش��ان می دهد که تنها به ایجاد س��نگ چین در 
الیه های فوقانی بنا بس��نده شده اس��ت. تنها کاری که برای 
حفظ گچبري های این بنا صورت پذیرفته، ساخت یک ویترین 
شیش��ه ای در گوشۀ شمال غربی کاخ است که این گچبری ها 

را از آسیب های انسانی محفوظ داشته است )تصویر 14(.

3.3. ایوان و تاالر موزاییک
کشف نقوش��ی که از قطعه سنگ های رنگی به روش چیدمان 
موزاییکی ساخته شده و در برخی فضاهای کاخ های ساسانی 
بیشاپور بود، گیرشمن را آنچنان تحت تأثیر قرار داد که بعدها 

موضوع یکی از دو جلد کتاب خود در مورد بیش��اپور را به آن 
اختصاص داد. او نقوش موزاییکی را از بس��تر خود خارج کرد. 
س��ه قطعه از این طرح ها در موزۀ لوور و س��ه قطعه در موزۀ 
ایران باستان قرار دارند. گیرشمن مدعی است که بقیۀ نقوش 
موزاییکی در زمان غیبت او توس��ط غارتگران تخریب ش��ده 
 ان��د و تنها س��ند باقی مانده از آنها طرح ها و تصاویری اس��ت 
که همس��ر او تهیه کرده اس��ت. خروج این نق��وش از مکان 
اصلی خود باعث ش��ده اس��ت تا ایوان و تاالری که به این نام 
خوانده می ش��وند، عاری از هرگونه نش��انه ای از این تزیینات 

باشد )نقشۀ 8(.
     در عملیات استحفاظی که بین سال های 1360 تا 1370 
در ایوان موزاییک صورت گرفت، سعی در محافظت از ریزش 
دیوار ضلع غربی ش��د و همچنین دورتادوِر جرزی که از بنای 
اصلی باقی مانده بود، با سنگ های جدید پوشانده شد )تصویر 
15(. در این نقطه دیگر نه اثری از موزاییک اس��ت و نه ایوان. 
ت��االر موزاییک که به آن حیاط موزایی��ک هم می گویند نیز 

نقشۀ 8. پالن ایوان موزاییک که در کتاب بیشاپور گیرشمن به چاپ رسیده است )مأخذ: گیرشمن، 1378: ضمیمه انتهای کتاب، نقشه شماره 4(.
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فاقد این نقوش اس��ت ولی به سبب وجود نقوش گچبری در 
آن از نظر حفاظتی بیش��تر مورد توجه قرار گرفته اس��ت. در 
س��ال 1364 بخش��ی که دارای گچبری هاس��ت ترمیم شد و 
س��قفی از ورق های گالوانیزۀ مستقر بر پایۀ داربست روی آن 

زده شد )تصویر 16(.

     یکی دیگر از فعالیت هایی که س��رفراز برای نجات نقوش 
صخره ای تنگ چوگان انجام داد، جابه جایی کانال آبی بود که 
با عبور از کنار نقش برجسته های جبهۀ شمالی تنگ چوگان 

تصویر 15.استحکام بخشی یکی از جرزهای ایوان موزاییک با پشت بند )عکس از: شاه محمدپور، 1389(.

تصویر 16. حفاظت از گچبری های حیاط موزاییک توسط داربست و 
پوشش موقت )عکس از: شاه محمدپور، 1389(.

تصویر 17. اثرات تخریبی جوی آب بر بدنۀ نقش برجسته  
)عکس از: شاه محمدپور، 1383(.

تصویر 18. کانال آب در دل کوه و در امتداد نقش برجسته های صخره ای 
)عکس از: شاه محمدپور، 1383(.
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آسیب زیادی به آنها زده بود )تصاویر 17 و 18(.
4. مطالعات س�اختاری در راستای مرمت آثار ساسانی 

بیشاپور
برخی از محققانی که به یافتن روش های علمی برای حفاظت 
و مرمت آثار شهر تاریخی بیش��اپور می اندیشیدند، از زوایای 
مختلف به موضوع پرداختند. لزوم اقدام عملی برای برگرداندن 
آث��ار به وضع مطلوب، ایجاد تصوی��ری از صورت اولیۀ آثار را 
می طلبد که بر اساس مستندات و مدارک موجود شکل گرفته 
باشد. نوش آفرین مختاری وایقانی برای رسیدن به این منظور 
به بازتعریف شهر بیشاپور در »واقعیت مجازی« می پردازد. او 
واقعیت مجازی را ابزاری در اختیار پژوهشگر قلمداد می کند 
که می تواند بر اس��اس اطالعات تاریخی، فضایی را که قرن ها 
پی��ش وجود داش��ته و امروزه از میان رفت��ه یا دچار تحوالت 
فراوان ش��ده، بازنمایی کند و بینن��ده را در آن فضا قرار دهد 
)مختاری وایقانی، 1391: چکیدۀ پایان نامه(. س��رفراز نیز در 
مقاله ای با عنوان س��ازمان فضایی ش��هر بیش��اپور به ترسیم 
مجازِی س��اختار شکلی ش��هر پرداخته که البته به بحث های 
معم��اری و تزیینات وارد نش��ده اس��ت )س��رفراز و تیموری، 

.)91-102 :1386
     برخ��ی دیگ��ر از محققان از زاویۀ ترمی��م عناصر کالبدی 
به بحث مرمت آثار ساس��انی بیشاپور پرداخته  اند. حسین پور 
دوانی بر اس��اس فن شناسِی مالت های گچ و خاک به کاررفته 

در آثار معماری و تزیینات بیشاپور، سعی در یافتن الگو هایی 
برای حفاظت و مرمت دارد )حس��ین پور دوانی، 1389: 44-

29(. در خصوص نقش برجس��ته ها و آس��یب هایی که به آنها 
وارد ش��ده اس��ت نیز مقاالتی به چاپ رس��یده  اند، از جمله  
مقالۀ   بهرمان که به آسیب شناس��ی نقش برجستۀ تاج گیری 
ش��اپور اول از نماد اهورا مزدا می پ��ردازد )بهرمان و طالبیان، 
1387: 161(. او به بررس��ی س��طوح این نقش برجسته که از 
الیه ای سیاه رنگ پوش��یده شده پرداخته و در قالب مطالعات 
آزمایش��گاهی، مکانیزم تخریب احتمالی بر روی این سطوح و 
راه  حل حفاظتی آن را مطالعه کرده اس��ت. او برای رس��یدن 
به این هدف، طی مطالعات آزمایش��گاهی، ساختار نوع سنگ 
و گونۀ گل س��نگ های موجود روی آنها را مش��خص و مسائل 
مربوط به حض��ور و یا عدم حضور این الیه روی نقش ها را از 

منظر مبانی مرمت تحلیل کرده است. 
     رویک��ردی دیگ��ر در مرم��ت آث��ار تاریخ��ی بیش��اپور را 
محمد مهریار پی گرفت؛ او همراهی کاوش باستان شناس��ی، 
خواناس��ازی و مرمت را در کن��ار یکدیگر مطرح کرد. مصداق 
ای��ن رویکرد در س��راب دخت��رون عملی ش��د )تصویر 19(. 
بازس��ازی کالبدی بخش هایی از بناهای آسیب دیده بر مبنای 
نش��انه های قطعی، از جمله کارهایی بود که مهریار در اطراف 
س��تون های یادبود شهر و در میان آثار دورۀ اسالمی به انجام 
رساند. بازس��ازی بخش هایی از کف کاذب و گوشه سازی ها و 

تصویر 19. کاوش و خواناسازی و مرمت در سرچشمۀ موسوم به سراب دخترون )عکس از: شاه محمدپور، 1377(.

آسیب زیادی به آنها زده بود )تصاویر 17 و 18(.
4. مطالعات س�اختاری در راستای مرمت آثار ساسانی 

بیشاپور
برخی از محققانی که به یافتن روش های علمی برای حفاظت 
و مرمت آثار شهر تاریخی بیش��اپور می اندیشیدند، از زوایای 
مختلف به موضوع پرداختند. لزوم اقدام عملی برای برگرداندن 
آث��ار به وضع مطلوب، ایجاد تصوی��ری از صورت اولیۀ آثار را 
می طلبد که بر اساس مستندات و مدارک موجود شکل گرفته 
باشد. نوش آفرین مختاری وایقانی برای رسیدن به این منظور 
به بازتعریف شهر بیشاپور در »واقعیت مجازی« می پردازد. او 
واقعیت مجازی را ابزاری در اختیار پژوهشگر قلمداد می کند 
که می تواند بر اس��اس اطالعات تاریخی، فضایی را که قرن ها 
پی��ش وجود داش��ته و امروزه از میان رفت��ه یا دچار تحوالت 
فراوان ش��ده، بازنمایی کند و بینن��ده را در آن فضا قرار دهد 
)مختاری وایقانی، 1391: چکیدۀ پایان نامه(. س��رفراز نیز در 
مقاله ای با عنوان س��ازمان فضایی ش��هر بیش��اپور به ترسیم 
س��اختار شکلی ش��هر پرداخته که البته به بحث های  مجازِی
معم��اری و تزیینات وارد نش��ده اس��ت )س��رفراز و تیموری، 

.)91-102 :1386
برخ��ی دیگ��ر از محققان از زاویۀ ترمی��م عناصر کالبدی 
به بحث مرمت آثار ساس��انی بیشاپور پرداخته  اند. حسین پور 
مالت های گچ و خاک به کاررفته  دوانی یر اس��اس فن شناسِی

در آثار معماری و تزیینات بیشاپور، سعی در یافتن الگو هایی 
برای حفاظت و مرمت دارد )حس��ین پور دوانی، 1389: 44-

29(. در خصوص نقش برجس��ته ها و آس��یب هایی که به آنها 
وارد ش��ده اس��ت نیز مقاالتی به چاپ رس��یده  اند، از جمله 
بهرمان که به آسیب شناس��ی نقش برجستۀ تاج گیری  مقالۀ 
ش��اپور اول از نماد اهورا مزدا می پ��ردازد )بهرمان و طالبیان، 
1387: 161(. او به بررس��ی س��طوح این نقش برجسته که از 
الیه ای سیاه رنگ پوش��یده شده پرداخته و در قالب مطالعات 
آزمایش��گاهی، مکانیزم تخریب احتمالی بر روی این سطوح و 
حل حفاظتی آن را مطالعه کرده اس��ت. او برای رس��یدن  راه
به این هدف، طی مطالعات آزمایش��گاهی، ساختار نوع سنگ 
و گونۀ گل س��نگ های موجود روی آنها را مش��خص و مسائل 
مربوط به حض��ور و یا عدم حضور این الیه روی نقش ها را از 

منظر مبانی مرمت تحلیل کرده است. 
رویک��ردی دیگ��ر در مرم��ت آث��ار تاریخ��ی بیش��اپور را 
محمد مهریار پی گرفت؛ او همراهی کاوش باستان شناس��ی، 
خواناس��ازی و مرمت را در کن��ار یکدیگر مطرح کرد. مصداق 
ای��ن رویکرد در س��راب دخت��رون عملی ش��د )تصویر 19(. 
بازس��ازی کالبدی بخش هایی از بناهای آسیب دیده بر مبنای 
نش��انه های قطعی، از جمله کارهایی بود که مهریار در اطراف 
س��تون های یادبود شهر و در میان آثار دورۀ اسالمی به انجام 
رساند. بازس��ازی بخش هایی از کف کاذب و گوشه سازی ها و 
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ای��ن رویکرد در س��راب دخت��رون عملی ش��د )تصویر 19(. 
بازس��ازی کالبدی بخش هایی از بناهای آسیب دیده بر مبنای 
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اسکیس 1. نحوۀ بازسازی و مرمت بخش هایی از حمام کنار ستون های یادبود )طرح از: شاه محمدپور، 1377(.
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نقشۀ 9. ستون های یادبود در میان آثار دورۀ اسالمی )برداشت و ترسیم: شاه محمدپور، 1377(.

تصویر 20. وضعیت ستون های یادبود در میان بناهای دورۀ اسالمی 
)مأخذ: گیرشمن 1379: لوح 40(. 

تصویر 21. برپایی ستون های یادبود 
)مأخذ: سرفراز، 1393: 233(.
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اسکیس 2. مهریار برای به تصویر کشیدن نحوۀ پوشش کاخ چلیپایی یا تاالر تشریفات )سمت چپ( و داراالماره یا مسجد جامع )سمت 
راست( این اشکال را ترسیم کرده است )1377( )مأخذ: آرشیو شخصی شاه محمدپور(.

نقشۀ 10: طرح جادۀ کمربندی بیشاپور که آسیب های ناشی از عبور جاده از داخل شهر را رفع می کند. 
این طرح توسط مهریار ارائه و توسط شاه محمدپور ترسیم شده است.
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دیوارها و حوضچه های آب حمامی در مرکز شهر در قالب این 
نوع مرمت می گنجد )اس��کیس 1( )نقشۀ 9(. در بخش هایی 
ک��ه امکان ایجاد کالبد اثر وجود نداش��ت و یا با مبانی مرمت 
مغایرت داش��ت، مهریار با بهره گیری از ترس��یم به بازسازی 
تصویری برای فهم فضا دست می زد. )اسکیس 2(. یکی دیگر 
از فعالیتهای مهریار در حفاظت از آثار تاریخی بیش��اپور ارائه 
طرح های��ی بود که عالوه بر تأمین نیازهای زندگی در منطقه، 
ب��ه حفظ آثار نیز می پرداخت؛ نقش��ۀ 10 نح��وۀ اتصال جادۀ 
کازرون و بوشهر را برای حذف جادۀ عبوری از داخل محوطه 

به نمایش می گذارد.

5. جمع بندی و نتیجه گیری
نماین��دگان موزۀ ل��وور، به عنوان نخس��تین پژوهش��گرانی 
که در ش��هر تاریخی بیش��اپور دس��ت به کاوش های کالبدی 
زدن��د، برنامۀ حفاظت و مرم��ِت آثار در محل را در دس��تور 
کار نداش��تند. اس��تخراج اطالعات و اش��یا تاریخی مهم ترین 
مأموری��ت آنها بود. گیرش��من تزیینات معم��اری را نیز از بنا 
جدا کرده و به موزه ها انتقال  داده است. اولین اقدام حفاظتی 
در بیشاپور، توسط ارتش در سال 1336 روی مجسمۀ شاپور 
انجام شد. برپا کردن مجسمه فروافتادۀ شاپور بر روی دو پایۀ 
بتنی اگرچه با اصول و معیارهای مرمتی فاصله داش��ت، باعث 
جلوگیری از تخریب کامل آن ش��د. مرحلۀ اصلی و مسئوالنه 
حفاظت و مرمت در بیش��اپور به سال 1354 و توسط سرفراز 
انجام شد. بازس��ازی معبد آناهیتا و برپایی ستون های یادبود 
شهر از شاخص ترین فعالیت های وی بود. برای انجام این کار 
بخش هایی از بنا تخریب و نوسازی شده است و البته با توجه 
به مقایسۀ مستندات، صحت صورت بازسازی شده مورد تأیید 
کارشناس��ان است. از سال 1359 مرمت آثار تاریخی شهر به 
عهده س��ازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران گذاشته شد. 
گزارش های باقی مانده از این دوران نش��ان می دهد که برنامه 
و سیاس��ت گذاری کالنی در این شهر تاریخی برای حفاظت و 
مرمت از آن وجود نداشته و تنها به فعالیت های موردی اقدام 
ش��ده است. در کنار اقدامات کالبدی که در سطح شهر انجام 
می شده، برخی فعالیت های تحقیقاتی نیز در خصوص مرمِت 
آثار صورت پذیرفته که عمدتاً مطالعات مستقل و یا تحقیقات 

دانشجویی بوده است.
موضوع حفاظت و مرمت در ش��هر تاریخی بیشاپور، دیدگاه و 
راهبردی را می طلبد که هوی��ت کالبدی، فرهنگی و تاریخی 
آن را بازگرداند. بدین منظور باید عوامل مخرب آثار شناسایی 
و بهترین روش حفاظتی انتخاب ش��ود. تدوین مبانی مرمتی 
در قبال بس��تر خالی تزیینات و قطعات معماری که جدا شده 
و به موزه ها منتقل ش��ده  اند از ملزومات حفاظت از بیش��اپور 
اس��ت. روش ه��ای مختل��ف بازآفرینی کالب��دی و مجازی به 
منظ��ور بازگرداندن هویت تاریخی بیش��اپور می تواند جایگاه 
ویژه ای کس��ب کن��د. بنابراین تبیین اص��ول حفاظتی ای که 
ماهیت تاریخی آثار ش��هر بیشاپور را به نمایش بگذارد، هدف 
مهمی است که به دستیابی به راهکارهای حفاظتی و مرمتی 
منج��ر خواهد ش��د که عالوه بر حفظ کالب��د و هویت آثار، با 
شناساندن بصری آثار به مخاطب عام، ارزشمندی حفاظت از 

آنها را در جامعه تسری می دهد. 
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میراث فرهنگی، استان فارس.
� س��ازمان میراث فرهنگی اس��تان ف��ارس. ))2(1370(. گزارش 
ش��ش ماهۀ دوم عملیات انجام ش��ده و پیش��رفت مرمت بناهای 
تاریخی بیشاپور در سال 1370 )گزارش مرمت(. شیراز: سازمان 

میراث فرهنگی، استان فارس.
� س��رفراز، علی اکبر. )1348(. »بیشاپور شهر بزرگ ساسانی«. در 

باستان شناسی و هنر ایران، ش 2. ص 69� 74.
� س��رفراز، علی اکب��ر. )1354(. بن��ای تاریخی بیش��اپور )گزارش 
مرمت(. ش��یراز: س��ازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، دفتر 

فنی استان فارس.

� سرفراز، علی اکبر و محمود تیموری. )1386(. »سازمان فضایی 
شهر ساسانی بیشاپور«. در  باغ نظر، ش 8، ص 91� 102.

� سرفراز، علی اکبر و احمد چایچی امیرخیز و محمدرضا سعیدی. 
)1393(. شهر باستانی بیشاپور. تهران: سازمان مطالعه و تدوین 

کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.
� کمالی پ��ور، محمدرحی��م. )1359(. گ��زارش نوب��ت اول و دوم 
عملیات انجام ش��ده و پیش��رفت مرمت بناهای تاریخی مجموعۀ 
بیش��اپور در سال 1359 )گزارش مرمت(. ش��یراز: سازمان ملی 

حفاظت آثار باستانی ایران، دفتر فنی استان فارس.
� کمالی پ��ور، محمدرحیم. )1360(. برنام��ۀ مرمت بنای تاریخی 
بیش��اپور در س��ال 1360 )برنامۀ مرمت(. ش��یراز: سازمان ملی 

حفاظت آثار باستانی ایران، دفتر فنی استان فارس.
� کمالی پور، محمدرحیم. )1361(. برنامۀ مرمت مجموعۀ تاریخی 
بیش��اپور در س��ال 1361 )برنامۀ مرمت(. ش��یراز: سازمان ملی 

حفاظت آثار باستانی ایران، دفتر فنی استان فارس.
� کمالی پ��ور، محمدرحیم. ))1(1364(. گ��زارش نوبت اول و دوم 
عملیات انجا م شده و پیشرفت مرمت بناهایی تاریخی بیشاپور در 
س��ال 1363 )گزارش مرمت(. شیراز: سازمان ملی حفاظت آثار 

باستانی ایران، دفتر فنی استان فارس.
� کمالی پ��ور، محمدرحی��م. ))2(1364(. برنام��ۀ مرم��ت بناهای 
تاریخی بیش��اپور در سال 1364 )برنامۀ مرمت(. شیراز: سازمان 

ملی حفاظت آثار باستانی ایران، دفتر فنی استان فارس.
� کمالی پ��ور، محمدرحیم. ))1(1365(. برنامه های مرمتی بناهای 
تاریخ��ی بیش��اپور در س��ال های 1364� 1365)برنامۀ مرمت(. 
شیراز: سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، دفتر فنی استان 

فارس.
� کمالی پ��ور، محمدرحی��م. ))2(1365(. برنام��ۀ مرم��ت بناهای 
تاریخی بیش��اپور در سال 1365 )برنامۀ مرمت(. شیراز: سازمان 

ملی حفاظت آثار باستانی ایران، دفتر فنی استان فارس.
� کمالی پور، محمدرحیم. )1367(. گزارش س��ه ماهۀ دوم عملیات 
انجام شده و پیش��رفت مرمت بنای مجموعۀ تاریخی بیشاپور در 
س��ال 1367 )گزارش مرمت(. شیراز: س��ازمان میراث فرهنگی، 

استان فارس.
� گیرشمن، رومن. )1378(. بیشاپور: موزائیک های ساسانی )جلد 
دوم(. ترجم��ۀ اصغر کریمی. تهران: س��ازمان می��راث فرهنگی 

کشور.
� گیرش��من، رومن. )1379(. بیش��اپور )جل��د اول(. ترجمۀ اصغر 
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کریمی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
� منصوری فرد، محسن. )1386(. »معبد آب بیشاپور«. در مجموعه 
مقاالت دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم. 

ج 5، ص561� 676.
� مهری��ار، محمد. )1378(. »پیش��ینۀ پژوهش ه��ا و کاوش های 
باستان شناس��ی در بیشاپور«. در مجموعه مقاالت دومین کنگره 

تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم. ج 2، ص 11� 69.
� موریه، جیمز ژوستینین. )1385(. سفرنامۀ جیمز موریه. ترجمۀ 

ابوالقاسم سری. انتشارات توس.

� مهری��ار، محمد. )1379(. »س��یمای ش��هر بیش��اپور در دوران 
اس��المی«. در مجموعه مقاالت دومی��ن کنگره تاریخ معماری و 

شهرسازی ایران، ارگ بم.  ج 3، ص11� 138.
�  مختاری وایقانی، نوش آفرین. )1391(. بازتعریف ش��هر ساسانی 
بیش��اپور در واقعیت مجازی. پایان نامۀ کارشناس��ی ارشد. استاد 
راهنما: احمد امین پور . اس��تاد مشاور: ناصر نوروززاده چگینی. 

اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان، دانشکدۀ معماری.
- Talbot Rice, David. (1935). "The city of Shāpūr". in 

ArsIslamica II, 2, p. 174-188.
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