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استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه نیشابور
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تاریخ دریافت مقاله 94/12/18 :؛ تاریخ پذیرش قطعي96/08/10 :

چکیده
سلسله ساسانی که نامشان را از ساسان بزرگ پارس و موبد موبدان معبد آناهیتا در استخر گرفتهاند ،از سده سوم تا سده هفتم
میالدي در ایران حکومت کردند .مﻬـمتـریﻦ ابنیـه ایﻦ دوره را کاﺥهاي ﻋﻈیم و باشکوه شاهان تشکیﻞ میدهد .شﻬر بیشاپور
ازجمله مﻬمتریﻦ شﻬرهاي دورهي ساسانی محسوب میشود که در شﻬرستان کازرون واقع است .در طی یک بررسی باستانشناسی
در اطراف جاده باستانی و سنگفرش مربوط به ﻋصر ساسانی واقع در منطقه کوهستانی موسوم به کتﻞ دختر در شرق شﻬرستان
کازرون ،آثار و بقایاي چند تودهي سنگی از ﻋصر ساسانی بهدست آمده که بر اساس بررسی و تحقیقاتِ باستان شناسان اداره
میراث فرهنگی شﻬرستان کازرون ،مشخص شد که ایﻦ دو مکان بهﻋنوان معدن سنگ مورد استفاده قرار میگرفتهاند .سنگ از
جمله مصالحی است که براي ساخت بناهاي بیشاپور استفاده شده است .با توجه به اینکه در بیشتر موارد بررسیهاي
باستانشناختی بر شواهد مادي استوار است ،بنابرایﻦ شناخت هرچه بﻬتر ایﻦ دادهها و تفسیر آنها با استفاده از ﻋلوم میانرشتهاي
ﺿرورت مییابد .بر همیﻦ اساس ،در ایﻦ پﮋوهش ابتدا بررسی میدانی و نمونه برداري از سنگهاي مورد استفاده در ساخت بناهاي
بیشاپور صورت گرفته است و پس از نمونه برداري از بناهاي بیشاپور ،به مقایسه نمونههاي اخذ شده از سایر معادن سنگ
شناساییشده (بر پایهي روشهاي آزمایشگاهی) براي پی بردن به منبع احتمالی استخراج سنگها پرداخته شده است .براي
دستیابی به ایﻦ امر ،روشهاي آزمایشگاهی مطالعه مقاطع نازک سنگها ،و همینطور آنالیز  XRDو  XRFبهکار گرفته شد و با
انجام آزمایشها مشخص شد که سنگهاي معادن و بناهاي دورهي ساسانی بیشاپور (کاﺥ والریﻦ ،معبد آناهیتا و برج و باروها)
جنس ،ترکیبات و ساختار مشابﻬی دارند.
واژههاي کلیدي :زمیﻦباستانشناسی ،بیشاپور ،معادن ،آنالیز ،مقطع نازک
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 .1مقدمه
اردشیر اول در سال  226م پس از شکست اردوان پنجم آخریﻦ پادشاه پارت ،سلسله ساسانی را بنیان گذاشت.
دوران ساسانی از نﻈر سیاسی و ﻋقیدتی ،نمایندهي طغیان ملی ایرانیان ﻋلیه پارتیان ،غاصبان قدرت بود و
هدف آن نیز احیاي امپراطوري هخامنشی بود .ایﻦ هدف ،طبیعتاً در هنر ایﻦ دوران نیز منعکس شد« :هنري
بود ذاتا درباري که همیشه در پی اثبات ارتباط و پیوندش با سنﻦ هنري دوره هخامنشی بود( ».بوسایلی و شراتو،
 )35 :1376معماري ساسانی تنوع گستردهاي از بناهاي مسکونی ،کاﺥها ،بناهاي مذهبی ،قالع و استحکامات
نﻈامی ،پﻞها و موارد دیگر را شامﻞ میشود ،اما مﻬـمتـریﻦ ابنیـه ایﻦ دوره را کاﺥهاي ﻋﻈیم و باشکوه شاهان
ازجمله شﻬر بیشاپور ،کاﺥ سروستان و کاﺥ فیروزآباد تشکیﻞ میدهنـد .در تعییﻦ نوع مصالح بهکاررفته در
ساخت بناهاي دورهي ساسانی ،چند ﻋامﻞ نقش داشتهاند که ازجمله میتوان به اوﺿاع جغرافیایی ،اقتصادي،
اقلیمی و کارکرد بنا اشاره داشت .بر ایﻦ اساس ،خشت خام به ﻋنوان یک ماده ساختمانی بیشتریﻦ اهمیت را
داشته ،که در بناهایی همچون کاﺥ دامغان ،خانه اربابی حاجیآباد ،کیش و تیسفون بهکار برده شده است .از
آجر براي طاقها و گنبدها در بناهایی مانند ایوان کرخه ،تخت سلیمان و تیسفون استفاده شده است .اما الشه
سنگ و مالط گچ بیش از هر نوع مصالح دیگري در دوره ساسانی استفاده میشد که ،تابع سنتهاي محلی
ساختمانسازي بود .ایﻦ نوع مصالح در بناهایی چون قلعه دختر فیروزآباد و بیشتر چﻬارطاقیهاي ایﻦ دوره
بهکار رفته است .سنگهاي قالبی تراشخورده نیز در برخی از بناهاي ایﻦ دوره از جمله بیشاپور ،تخت
سلیمان و کنگاور دیده میشود.
 .2منطقه موردمطالعه
شﻬرستان کازرون در منطقهاي به طول جغرافیایی  51درجه و  35دقیقـه و ﻋـر  29درجـه و  35دقیقـه ،در
مغرب استان فارس و در ارتفـاع  732متـري از سـطح دریـا قـرار دارد (تصـویر  .)1دشـت کـازرون در ناودیسـی
قرارگرفته که قسمت بزرگی از آن را رسوبات دوران چﻬارم پوشانده است .ایـﻦ منطقـه بـیﻦ دو رشـتهکـوه (دو
دیواره ﻋﻈیم شمالی و جنوبی) و انگار در صدفی دهان گشوده میدرخشد (شیخ الحکمایی .)19 :1385 ،ایﻦ شﻬرسـتان
از شمال به ممسنی و بﻬبﻬان ،از مشرق و شمال شـرقی بـه شـیراز ،از جنـوب غربـی و مغـرب بـه قسـمتی از
شﻬرستان برازجان و بوشﻬر و از جنوب شرقی به فیروزآباد محدود است .مساحت شﻬرستان کـازرون در حـدود
 4119کیلومتر مربع و در جلگهاي به طول  86و ﻋر  90کیلومتر واقع شده است (تصویر  .)2ایﻦ شﻬرسـتان از
لحاظ ریختشناسی در ناحیهي کوهستانی واقع شده و با کوههاي مرتفع محصور شده است و امتداد کـوههـاي
آن مانند سایر نقاط فارس از شمال غربی به جنوب شرقی است (مﻈفریان .)24 :1373 ،تشـکیالت زمـیﻦشناسـی
ایﻦ شﻬرستان متعلق به دوران سوم (پلیوسـﻦ) و اول (کـامبریﻦ) اسـت (تصـویر ( )3زیـاري .)21 :1384 ،بیشـاپور در
فاصــله  25کیلــومتري غــرب کــازرون ،در حاشــیهي رودخانــهي شــاپور ،در کنــار جــاده شــاهی کــه در زمــان
هخامنشیان تختجمشید را به شوش و در دورهي ساسانی به تیسفون متصﻞ میکرد ،واقـع شـده اسـت .ایـﻦ
شﻬر نخستیﻦبار در زمان شاپور اول ساسانی بهﻋنوان پایتخت برگزیده شد (مﻈفریان .)70 :1373 ،گستردگی ایـﻦ
شﻬر درحدود  200هکتار برآورد شده است .ایﻦ شﻬر دربرگیرندهي بناهـاي مـذهبی و حکـومتی (ارگ سـلطنتی
 -معبد آناهیتا -ایوان موزاییک -تاالر تشریفات شاپور-کاﺥ والریﻦ -ستونهاي یادبود -آتشکده ساسانی -برج و باروهاي مربوط بـه

دوره ساسانی و بناهاي مسجد و یا مدرسه -قلعه و حمامهاي دوران اسالمی) بـوده اسـت .شـﻬر زیبـاي بیشـاپور ،برطبـق
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نقشهي شﻬرسازي ،بهصورت مستطیﻞ ساخته شده و دو خیابان شمالی جنوبی و شرقی غربی آن در مرکز شﻬر
یکدیگر را قطع میکردهاند .ایﻦ شﻬر که در حدود دو کیلومتر طول و یک کیلومتر پﻬنا داشـته ،مرکـز اصـلی و
اداري شاپور کوره ،بوده است (گیرشمﻦ .)22 :1387 ،بیﻦ سالهاي  1319 -1314شمسی ،با اجـازه دولـت ایـران،
براي نخستیﻦبار ژرژ سال و رومﻦ گریشمﻦ نمایندگان اﻋزامـی از مـوزه لـوور پـاریس ،بـه کـاوشهـاي ﻋلمـی
باستانشناسی در ایﻦ شﻬر تاریخی اقدام کردند 28 .سـال بعـد یعنـی در  1347مرکـز باسـتانشناسـی وزارت
فرهنگ و هنر ،با توجه به اهمیت ایﻦ شﻬر ﻋﻈیم و بینﻈیر ،تصمیم گرفت که تحقیقـات را بـهصـورت ادامـهي
حفاري و تعمیر و مرمت بناهاي مکشوفه انجام دهد .بر اساس ایﻦ تصمیم هیئـت باسـتانشناسـی ایرانـی ،بـه
ریاست ﻋلیاکبر سرفراز از بﻬمﻦ همان سال ،در بیشاپور کار خود را آغاز کرد .بعد از انقالب کاوشهاي دیگـري
به سرپرستی ﻋلیاکبر سرفراز ،محمد مﻬریار ،رﺿا نـوروزي ،ناصـر چگینـی و مصـیي امیـري در طـی سـالیان
مختلف در شﻬر بیشاپور صورت گرفت.
در طی یک بررسی باستانشناسی در اطراف جادهي باستانی و سنگفرش مربوط به ﻋصر ساسانی واقع در
منطقهي کوهستانی موسوم به کتﻞ دختر در شرق شﻬرستان کازرون ،آثار و بقایاي چند توده سنگی از ﻋصر
ساسانی بهدست آمد که بر اساس بررسیهاي باستانشناسان ادارهي میراث فرهنگی شﻬرستان کازرون ،ایﻦ دو
مکان احتماالً بهﻋنوان معدن سنگ مورد استفاده قرار میگرفته است .ایﻦ دو معدن یکی در قسمت باالیی
جادهي باستانی و دیگري در دامنهي کوه و با کمی فاصله از جادهي باستانی قرار دارد و معدن سنگ اولی
داراي وسعت بیشتري نسبت به معدن سنگ دومی است .نکتهي قابﻞتوجه درخصوص معادن سنگ باستانی
کشفشده ایﻦ است که در حاشیهي ایﻦ معادن ،آثار بستهاي آهنی برروي سنگها مشاهده میشود .سنگ
ازجمله مصالحی است که براي ساخت بناهاي بیشاپور استفاده شده است .با توجه به اینکه در اغلي موارد
بررسیهاي باستانشناسی بر شواهد مادي استوار است ،بنابرایﻦ شناخت هرچه بﻬتر ایﻦ دادهها و تفسیر آنها
با استفاده از ﻋلوم میانرشتهاي ﺿرورت مییابد .با توجه به اینکه تاکنون پﮋوهشی بر روي منشأیابی سنگهاي
مورد استفاده در ساخت بناهاي بیشاپور صورت نگرفته ،انجام ایﻦ پﮋوهش ﺿروري بهنﻈر میرسد .بر همیﻦ
اساس در ایﻦ پﮋوهش با استفاده از روشهاي آزمایشگاهی معمول سنگهاي بناهاي ساسانی بیشاپور و
همچنیﻦ معادن سنگ شناسایی شد و براي پاسخ به پرسشهاي پیشرو مورد مطالعه قرار گرفت.

تصویر  .1موقعیت جغرافیایي شهرستان کازرون بر روي نقشه ایران
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تصویر  .2توپوگرافي شهرستان کازرون

تصویر  .3زمینشناسي کازرون

 .3پیشینه و روش پژوهش
نﻈیر ایﻦ مطالعات در سایر کشورها یونان ،ایتالیا و مصر روي اشیاي مختلـف ازجمله سـنگ صـورت گرفته
است .نمونهي چنیﻦ مطالعاتی ،بررسیهایی است که مؤسسهي معدنشناسی دانشگاه اسـترالیا روي شماري از
ساختههاي مرمري قبور رومی منطقهي فسچندورف انگلیس انجام داد و در طـی آن مـشخص شد که
مرمرهاي جنوب منطقهي ترولیﻦ را به ایﻦ مکان منتقﻞ میکردند ).(Polikreti and Maniatis 2002چندیﻦ
روش مطالعهي باستانسنجی براي منشأیابی سنگهاي مرمري که در کلیساي سارسینا در مرکز ایتالیا (مربوط
به قرن  8تا  9میالدي) مجدداً مورد استفاده قرار گرفتهاند ،بهکار گرفته شد و مشخص شد که سنگها از
منطقهي مرمره در آسیاي صغیر وارد شدهاند ).(Antonelli et al. 2016در مطالعهي دیگري سنگ آسیاب
بازالتی منطقهي مورگانتینا سوئد مورد آزمایش مقطع نازک و کانیشناسی قرار گرفتند و مشخص شد که
منشأ ایﻦ سنگها منطقهي اتنا در شمال شرقی مورگانتینا است ( .)Santi et al. 2014همچنیﻦ بر اساس
آزمایشهاي پتروگرافی و ردیابی ﻋناصر ،سنگ آسیاب منطقه سلینونتی در ایتالیا مورد بررسی قرار گرفت و
مشخص شد که ایﻦ سنگها از کوه اتنا و هیبلیﻦ و برخی از سنگها نیز از جزایر ائولیﻦ وارد شدهاند (Gluhak
) .and Schwall 2015در کـشور مـا نیز ،وجـود سازههاي سنگی از ادوار مختلف انجام چنیﻦ مطالعاتی را
ﺿروري میسازد .ازجمله پﮋوهشهاي انجام شده در ایﻦ زمینه میتوان به پﮋوهشهاي سید محیالدیﻦ
جعفري با موﺿوع «بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی ستونهاي سنگی کاﺥ هخامنشی و معدن باستانی
پوزه پلنگی راهدار» ( ،)1384بررسیهاي حمید امانالﻬی درخصوص «مطالعه تنوع سنگهاي بهکاررفته در
تختگاه تختجمشید براساس مطالعات باستانشناسی و سنگشناسی» ( )1384و همچنیﻦ پﮋوهشهاي
مسعود رشیدينﮋاد بر روي پایهستونهاي هخامنشی هگمتانه ( )1386اشاره کرد.
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پﮋوهش حاﺿر براي نخستیﻦبار ،به بررسی تطبیقی منابع سنگهاي مورد استفاده براي ساخت بناهاي
دورهي ساسانی بیشاپور بر اساس روشهاي آزمایشگاهی میپردازد .در ایﻦ پﮋوهش ابتدا بررسی میدانی و
نمونهبرداري از سنگهاي مورد استفاده در ساخت بناهاي بیشاپور صورت گرفته است و پس از نمونه برداري از
بناهاي بیشاپور ،به مقایسه نمونههاي اخذ شده از سایر معادن سنگ شناساییشده (بر پایهي روشهاي
آزمایشگاهی) براي پیبردن به منبع احتمالی استخراج سنگها پرداخته شده است .ازجمله روشها و
آزمایشهایی که در ایﻦ پﮋوهش بهکارگرفته شده ،میتوان به موارد ذیﻞ اشاره کرد :الفـ روش مقاطع نازک،
که در ایﻦ روش از هر منطقه چند نمونه برداشت و از مقاطع نازک سنگها ﻋکس تﻬیه میشود و بر ایﻦ
اساس نوع سنگهاي بهکار رفته در ساخت بنا مشخص میشود .یکی از نکات بسیار مﻬم ،انتخاب جﻬت برش
نمونه است .پس از انتخاب جﻬت برش ،ابتدا سنگ و یا کانسنگ مورد مطالعه به شکﻞ مکعيمستطیﻞ برش
داده میشود (تصویر  .)4ابعاد ایﻦ برش به اندازهي الم میکروسکوپ مورداستفاده بستگی دارد .ﻋر بلوک در
حدود  26میلیمتر و طول آن براي المهاي بلند  50و براي المهاي کوتاه  35میلیمتر است .پس از برش ،به
کمک پودرهاي کاریید سلیسیم یک سطح بلوک بهطور کامﻞ استفاده میشود .در صورتیکه نمونه داراي
تخلخﻞ و یا داراي کانیهاي با سختی زیاد و کم در کنار هم باشد ،ایﻦ مرحله تنﻬا باید با استفاده از پودر نرم
انجام پذیرد .سپس سطح ساییده شده را با استفاده از چسي دوقلو به الم میچسبانند .بهمنﻈور گیرش بﻬتر،
یک سطح الم نیز باید به کمک پودرهاي ساینده مات شود.
بـ روش دوم آنالیز  XRDاست که ،در ایﻦ روش نمونههاي سنگی تجزیه شده و اکسیدهاي اصلی ( Cao,
… )Sio2,بدست میآیند ،در ایﻦ روش از هر مکان  5تا  8نمونه تﻬیه میشود .ناحیه پرتو  xدر طیف
الکترومغناطیس در محدودهي بیﻦ پرتو و فـرابنفش قـرار دارد .بـا اسـتفاده از ایـﻦ ناحیهي طیفی میتوان
اطالﻋاتی درخصوص ساختار ،جنس ماده و نیز تعییﻦ مقادیر ﻋناصر بهدست آورد و در نﻬایت روش آنالیز
 XRFاست که با تجزیهي  23ﻋنصر (ﻋناصر اصلی اﻋم از  Cu،Feو )...و مشخصکردن درصد آنها میتوان ترکیي
شیمیایی سنگها را تعییﻦ نمود .در ایﻦ روش پرتو ایکس به نمونه تابیده و برانگیختﻦ اتمها باﻋث پدیدآمدن
پرتو ایکس ثانویه میشود .با تعییﻦ طول موج یا انرژي پرتو ایکس ثانویه ،ﻋنصرهاي موردنﻈر را میتوان
شناسایی کرد .آزمایشهاي ذکر شده در باال در آزمایشگاه سازمان انرژي اتمی صورت گرفته است.

تصویر  .4ترتیب مراحل آماده سازي مقاطع نازک از قطعه سنگ تا مقطع نازک

 .4نتایج تحقیق
درطی بررسیهاي میدانیِ صورتگرفته ،پنج معدن سنگ شناسایی شد که در ادامه به معرفی ایﻦ معادن
پرداخته خواهد شد (تصویر .)5
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تصویر  .5موقعیت مکاني شهر بیشاپور و معادن شناسایي شده

 .4،1معدن سنگ شماره  1بیشاپور :معدن شماره یک بیشاپور در ﺿلع شمالی شﻬر تاریخی بیشاپور و در
جنوب قلعهدختر و در موقعیت جغرافیایی  N 29 46.45 67و  E 51 34.51 86واقع شده است .ایﻦ معدن
داراي  23متر طول و  16متر ﻋر و مساحتی درحدود  368متر مربع است و به شکﻞ توده سنگی در ارتفاع
 54متري از باال نسبت به سطح دشت نمایان است .معدن ذکر شده ،در دورهي ساسانی با توجه به نوع کیفیت
سنگ توانسته است موردتوجه حجاران قرار گیرد .در ایﻦ معدن بیشتر سنگها به شکﻞ یکپارچه و بزرگ جدا
شدهاند ،که آثار و شواهدي از بستهاي دورهي ساسانی برروي آنها دیده میشود .در بعضی از قسمتهاي
ایﻦ معدن ،سنگها به شکﻞ الیهاي برروي هم قرار گرفتهاند ،اما در قسمت پاییﻦ معدنکاران خاک را کنار
زدهاند تا سنگها کامال نمایان شوند و بعد کار برش سنگها را انجام میدادهاند .سنگهاي ایﻦ معدن در ابعاد
مختلف و به شکﻞ مکعيمستطیﻞ نامنﻈم جدا میشده و بهاحتمال فراوان به داخﻞ شﻬر بیشاپور حمﻞ
میشده و در کارگاه سنگتراشی به شکﻞ منﻈم درمیآمدند .برروي بعضی از سنگهاي جداشده از معدن
نشانههایی از جاي ابزار ﺿربه به سنگ دیده میشود (تصویر .)6

تصویر  .6معدن شماره  1بیشاپور و نمونه سنگ برداشت شده براي انجام آزمایشها
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 .4،2معدن سنگ ساساني شماره  2بیشاپور :معدن سنگ ساسانی شماره  2بیشاپور در شمال شﻬر تاریخی
بیشاپور و بهفاصلهي  235متري از ایﻦ شﻬر باستانی قرار دارد .ایﻦ معدن سنگ داراي  43متر طول و  18متر
ﻋر و مساحتی درحدود  774متر است .معدن ذکرشده در موقعیت جغرافیایی N 29 474 28و E 51 34.46
42واقع شده است .ایﻦ معدن در ارتفاع بهنسبت بلندِ کوه تنگ چوگان و به شکﻞ یکپارچه از صفحهي سنگی
که داراي خطوط نامنﻈم طبیعی است ،شکﻞگرفته است .سنگها در ابعاد و اندازههاي مختلف و به شکﻞ
مکعيمستطیﻞ میباشند که یکی داراي  1متر طول 1،متر ﻋر و  45سانتیمتر ارتفاع و دیگري داراي 1/25
متر طول 1 ،متر ﻋر و  52سانتیمتر ارتفاع است .جاي بستهاي فلزي را میتوان برروي سنگها مشاهده
نمود .بستهاي فلزي کار نگﻬداري و تحمﻞ وزن سنگها را بههنگام جداسازي سنگ بهﻋﻬده داشتهاند (تصویر
.) 7

تصویر  .7معدن شماره  2بیشاپور و نمونه سنگ برداشتشده براي انجام آزمایشها

از ایﻦ دو معدن نمونههایی به منﻈور مطالعهي میکروسکوپی برداشت شد .بررسیهاي انجام شده نشان داد
که ایﻦ دو محدودهي معدنی از واحدهاي سنگی با ترکیي و سیمان یکسان تشکیﻞ شدهاند .در شکﻞ زیر
(تصویر  )1،2-8واحدهاي کلسیتی ( )Caco3همراه با سیمان آهکی و تکههایی از فسیﻞ جلبک دیده میشود.
بررسیهاي آنالیز شیمیایی سنگهاي بیشاپور به روش آنالیز  XRDوجود کانیهاي کلسیم ،دولومیت ( Mgca
 )co3را نشان میدهد .نمودار زیر (تصویر  )3 -8نشان میدهد که ایﻦ دو محدودهي معدنی از واحدهاي آهکی
کرتاسه تشکﻞ شده است که در بخشهایی نیز حتی بلورهاي کوارتز ( )Sio2دیده میشود.
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تصویر  .8ترکیب مقطع نازک معدن  1و  2بیشاپور و نمودار نتایج آزمایش  XRFبر روي نمونههاي برداشت شده

 .4،3معدن سنگ ساساني شماره  1دشت برم (کتل دختر) :ایﻦ معدن سنگ در فاصله  15کیلومتري شرق
شﻬر کازرون و  35کیلومتري معادن سنگ شﻬر باستانی بیشاپور قرار دارد .معدن ذکرشده در موقعیت
جغرافیایی  N 29 34.7 86و  E 51 47.56 55واقع شده ،و از جمله معادن مﻬمی است که مانند دیگر
معادن در ارتفاع  300متري از سطح دشت و زمیﻦهاي اطراف قرار دارد .ایﻦ معدن داراي  12متر طول10 ،
متر ﻋر و مساحتی برابر با  120متر مربع است .معدن فوق در کنار جاده باستانی و سنگفرش ساسانی که
احتماالً سنگهاي آن براي ساخت ایﻦ جاده مورد استفاده قرار میگرفته است ،قرار دارد .برش سنگها در
و  1متر ارتفاع و در مورد دیگر 1/13 ،متر طول32 ،
ابعاد مختلف شامﻞ 1/32 :متر طول 43 ،سانتیمتر ﻋر
سانتیمتر ﻋر و  54سانتیمتر ارتفاع ،بهچشم میخورد (تصویر  .)9برروي بعضی از سنگها و بهخصوص در
شکاف سنگها میتوان گدازه فلزات را نیز مشاهده نمود.

تصویر  .9معدن شماره  1دشت برم (کتل دختر) و نمونه سنگ برداشت شده براي انجام آزمایشها
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 .4،4معدن سنگ شماره  2دشت برم (کتل دختر) :معدن سنگ شماره  2دشت برم در قسمت شرقی و به
فاصلهي  70متري از معدن سنگ شماره  ،1در دامنهي کوه و درون دره قرار گرفته است .ایﻦ معدن به طول
 12متر ،ﻋر  11متر و مساحت  132متر ،در موقعیت جغرافیایی  N 29 34.7 74و  E 51 47 58.6و در
ارتفاع  1023متري از سطح دریا قرار دارد .کار برش سنگها در ایﻦ معدن ،از وسط یا مغز سنگ انجام میشده
است .برش سنگ بیشتر از طریق بستهاي فلزي و احتماالً قراردادن الوار چوب در میان سنگها بوده که
میتوان جاي بستها را نیز بر روي سنگها در ایﻦ معدن مشاهده کرد .سنگها در ابعاد و اندازههاي مختلف
(طول  1/23متر ،ﻋر

 34سانتیمتر و ارتفاع  1متر و دیگري به طول  2متر ،ﻋر

 42سانتیمتر و ارتفاع  1/12متر و)...

بهمنﻈور بیرون آوردن مغز سنگها تراش خوردهاند چراکه مغز سنگها از استحکام و مقاومت بیشتري
برخوردار است (تصویر .)10

تصویر  .10معدن شماره  1دشت برم (کتل دختر) و نمونه سنگ برداشتشده جهت انجام آزمایشها

 .4،5معدن سنگ شماره  3دشت برم (کتل پیرزن) :معدن سنگ کتﻞپیرزن ،در شرق شﻬرستان کازرون و به
فاصلهي  34کیلومتري از شﻬر کازرون 54 ،کیلومتري از شﻬر بیشاپور و  15کیلومتري از معدن سنگ
کتﻞدختر ،قرار دارد .ایﻦ معدن با ﻋر جغرافیایی  ،N29 33,0 61طول  E51 56,10 60و ارتفاع  1097متر
از سطح دریا واقع شده است .سنگهاي برش خورده موجود در ایﻦ معدن به شکﻞ پراکنده در اطراف دیده
میشوند .سنگهاي آماده شده داراي ابعاد و اندازههاي متفاوت بودند :به ﻋنوان نمونه یکی به طول  1/25متر،
ﻋر  1متر و ارتفاع  20سانتیمتر متر و دیگري به طول  1/34متر ،ﻋر  1متر و ارتفاع  43سانتیمتر است.
در نزدیکی ایﻦ معدن یک صفه سنگی که احتماالً بناي سنگی بر روي آن ساخته شده بود ،قرار داشته است.
ایﻦ بناي سنگی داراي سنگهاي مکعيمستطیﻞ بزرگ است که سنگ مورد نیاز آن از معدن نزدیک به آن
تﻬیه میشده است (تصویر .)11
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تصویر  .11معدن شماره  3دشت برم (کتل پیرزن) و نمونه سنگ برداشت شده براي انجام آزمایشها

از ایﻦ سه معدن شناسایی شده ،دو نمونه براي مطالعهي میکروسکوپی و یک نمونه براي آنالیز شیمیایی
 XRDبرداشته شد .ایﻦ محدودهي معدنی بهاحتمال در نزدیکی یک زون گسلی قرار دارد که در مقاطع
میکروسکوپی زونهاي کوارتز بهصورت رگهاي دیده میشود که نشاندهندهي وجود یک فاز تأخیري در
تشکیﻞ زونهاي سیلیسی است .در نمونهي آنالیز شده نیز وجود کانیهاي کلسیت و دولومیت نشاندهندهي
مشابﻬت بسیار زیاد با محدودهي معدنی فوق است (تصویر  12و جدول .)1

تصویر  .12ترکیب مقطع نازک معادن و نمودار نتایج آزمایش  XRFبر روي نمونههاي برداشتشده معادن دشت برم
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نمونه معادن

نمونه بناهاي بیشاپور

اکسیدهاي اصلي

1.63

0.43

SiO2

0.09

0.14

Al2O3

0.03

0.21

Fe2O3

54.54

51.31

CaO

0.1

0.06

Na2O

0.17

0.24

K2O

1.39

2.47

MgO

0.04

0.14

So3

0.003

0.001

MnO

جدول  .1نتایج آزمایش  XRDبر روي نمونههاي برداشت شده معادن شناسایي شده و بناهاي بیشاپور

 .5معرفي مکانهاي نمونهبرداري شده بیشاپور و نتایج بررسي میکروسکوپي و کانيشناختي
سنگهاي بناها
 .1،5معبد آناهیتا :معبد آناهیتا در ﺿلع شمالی شﻬر بیشاپور و در غرب تاالر تشریفات قرار دارد .ایـﻦ بنـا در
زمان شاپور اول ،در ابعاد  14 ×14متر و در ارتفاع  6متـري از سـطح زمـیﻦ سـاخته شـده اسـت .سـنگهـاي
بهکاررفته در معبد بیشتر از سنگهاي مکعبیشکﻞ منﻈم به ابعاد  1متر در  45سانتیمتر و در مواردي در ابعاد
مختلف ساخته و پرداخت شدهاند .در ﺿمﻦ ﻋملیات حفاري درون معبد ،مسلّم شده که ایـﻦ پرستشـگاه ،فاقـد
سقف مسطح بوده و با آنکه به شکﻞ چﻬارگوش ساخته شده اما داراي گنبد نبوده اسـت .بـراي احـداث چنـیﻦ
پرستشگاه ﻋﻈیمی ،محوطهاي به ابعاد  27 × 23 × 7متر خاکبرداري و چنان پـیشبینـی شـده کـه در ﻋمـق 6
متري از سطح زمیﻦهاي اطراف خود ساخته شود تا آب رودخانهي شاپور که در فاصلهي  20متـري آن جـاري
است به درون آن ،سرازیر شود (سـرفراز .)23 :1379 ،سنگهاي استفاده شده براي ساخت معبدرا ابتـدا از معـدن
سنگ شماره  1و  2شﻬر بیشاپور جدا میکردند و پس از کارهاي اولیه در محﻞ ،به کارگاه اصلی که احتمـاالً در
داخﻞ شﻬر قرار داشته است ،حمﻞ میکردند و سپس تراش سنگها در کارگـاه سـنگتراشـی بیشـاپور توسـط
کارگران سنگتراش که در کار سنگتراشی مﻬارت فوقالعادهاي داشتند انجام میگرفت .سنگهاي جداشـده از
معادن براي ساخت بناي معبد در ابعاد و اندازههاي مختلف و به شکﻞ تقریباً نامنﻈم دیده میشـوند .دیـوارهي
معبد به شکﻞ دو جداره ساخته شده و سپس بیﻦ جدارهها با قلوهسنگهاي ریز پرشده است .سنگهاي بهکـار
رفته در معبد بهوسیلهي چفت و بستهاي فلزي بر روي یکدیگر قرارگرفتهاند و هیچگونه مالط خاصی در بـیﻦ
سنگها دیده نمیشود .براي ایجاد تاقهاي سنگی هاللیشکﻞ که مﻬارت بیشتري نیاز داشته ،مـیتـوان نقـش
هنرمندان رومی را مشاهده نمود .سنگهاي بهکاررفته در قسمت کف معبد به شکﻞ مکعيمربع و بدون مـالط
و سقف بدون پوشش است (تصویر .)13
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تصویر  .13معبد آناهیتا بیشاپور ،نمونه برداشت شده (شماره  )2 ،1و ترکیب مقطع نازک سنگهاي بناي معبد (شماره )3

 .2،5کاخ والرین :در محوطهي ارگ شاهی بقایاي فروریختهي بنایی با سنگهاي چﻬارتراش و حجاريشده
جاليتوجﻬی وجود دارد که بهنام کاﺥ والریﻦ شﻬرت یافته است .نماي کاﺥ با سنگهاي حجاريشده و قالبی با
ابعاد  70×45سانتیمتر ساخته شده است .نوع سنگهاي مورد استفاده در ایﻦ بنا تقریباً یکنواخت و یک اندازه
درنﻈر گرفته شده و درگیري و اتصال آنها به سبک معماري دوره هخامنشی با بستهاي آهنی (اسکوپ)
صورت گرفته و بصورت دوجداره است .جدار داخلی بنا با سنگهاي حجاريشده و قالبی و سطح خارجی
باستثناي حواشی و اطراف درگاهها که با سنگ ساخته شده ،با روکش گچ سفیدکاري شده که به شکﻞ یک
کاﺥ سفید جلوهگر بوده است (سرافراز .)15 :1379 ،ایﻦ بنا در واقع ،نسبت به دیگر بناهاي ساسانی بیشاپور
نسبت به معادن موجود فاصلهي نزدیکتري دارد .معدن سنگ موجود در ﺿلع شمالی ایﻦ بنا و نوع سنگهاي
جداشده از آن ،از کاربرد سنگهاي ایﻦ معدن در ساخت ایﻦ بنا حکایت دارد .سنگهاي بهکار رفته در کاﺥ
کمی بزرگتر بهنﻈر میرسد و اگر در داخﻞ معدن دقت کنیم میتوان آنرا از طریقه جدا شدن در هنگام کار
مشاهده نمود .در قسمتهایی از ایﻦ بناي باشکوه ساسانی نقشبرجستههاي متعدد و متنوﻋی بوده که تعدادي
از ایﻦ نقشبرجستهها در موزه بیشاپور موجود است .کاربري ایﻦ بنا با توجه به کمبود منابع اطالﻋاتی و ﻋدم
انجام یک کاوش هدفمند در ایﻦ محوطه هنوز بطور دقیق مشخص نشده است ولی آنچه مسلم است با توجه
به شکﻞ پالن و نوع مصالح بهکار رفته در ایﻦ بنا میتوان آن را جزء مﻬمی از مجموﻋه ارگ شاهی دانست
(تصویر .)14
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تصویر  .14کاخ والرین ،نمونه برداشتشده (شماره  )2 ،1و ترکیب مقطع نازک سنگهاي بناي کاخ (شماره )3

 .3،5برج و باروهاي حصار دفاعي شهر بیشاپور :در دورهي ساسانی با سـاخت بـرج و بـارو دور شـﻬر ،از ارگ
شاهی که مﻬمتریﻦ بخش شﻬر و بافت ساسانی بوده ،محافﻈت میکردهاند (تصویر  .)1-15برج باروها در بیشـاپور
در قسمت شمالی شﻬر ،به شکﻞ طولی و در امتداد بناهاي مسکونی کشیده شده است .در ایﻦ دوره و در زمـان
شاپور اول در ساخت برجهاي اطراف شﻬر از کارگران زیادي استفاده شده است که نقـش کـارگران رومـی نیـز
بیتأثیر نبوده است .سنگ ،گچ و ساروج درواقع مصالح اصلی ایﻦ حصـار دفـاﻋی را تشـکیﻞ مـیداده اسـت .در
ساخت برجها معموالً از سنگهاي کوچکتر استفاده شده است که در ابعاد و اندازههاي مختلف و به شکﻞهاي
گوناگون درآمدهاند .دیوارهي برجها نیز دوجداره بوده و بیﻦ جدارهها از قلوهسنگهـاي ریزتـر و آوار خـاک پـر
شده است .بررسی ایﻦ برج و باروها نشاندهندهي ایﻦ موﺿوع است که گرچه در بدو شﻬرسـازي حصـار داراي
برجهاي سراسري بوده ،در دورههاي استقراري بعدي شﻬر ،تغییرات کلی در حصار و برجهاي شﻬر پدیـد آمـده
که مﻈاهر آن قطع بعضی از برجها در آن زمـان و در نتیجـه بـهدسـتآوردن فاصـلهاي درحـدود  8متـر بـیﻦ
برجهاي مضاﻋف در جناحیﻦ دیوار بوده است .یقیناً ایﻦ تغییرات در حصار حفاظتی بهمنﻈور ایجاد تیرکشهاي
زیادتر و میدان دید بیشتر با تحوالت اجتماﻋی و امنیت نﻈامی آن زمان که براي دفاع بﻬتر صورت گرفته تـومم
بوده است.

تصویر  .15برج و باروهاي شهر بیشاپور و نمونه برداشتشده
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 .6بحث و تحلیل
تجزیهي آزمایشگاهی دادههاي باستانی ،در چﻬارچوب بررسی ﻋلمی نتیجهداري است که بهوسیله فنّاوري
مدرن به فنون مختلفی منتﻬی شده است .ایﻦ روشهاي آزمایشگاهی بر دو گونه از دادههاي آلی و غیرآلی یا
معدنی تقسیم میشوند؛ مواد آلی ریشه در حیات زندهي طبیعی دارد و شامﻞ دادههاي حیوانی مانند استخوان
و دادههاي گیاهی مانند چوب است و مواد غیرآلی ریشه در زمیﻦ و کانیها مثﻞ سنگ ،سفال ،شیشه و فلز
دارند .استفاده از روشهاي آزمایشگاهی به ما کمک میکند که به نتایج ﻋلمی دقیقتر و مطمئﻦتري دست
پیدا کنیم .فنون متعددي براي شناخت و بررسی مواد و ﻋناصر تشکیﻞدهندهي دادههاي باستانی وجود دارد.
با استفاده از روشهاي پیشرفتهي آزمایشگاهی میتوان به ابعاد گستردهتري از شناخت و کاربرد موادي چون
سنگها در جوامع پیشازتاریخ پی برد.
نخستیﻦ هدف در شناسایی مواد تشکیﻞدهندهي اشیاي باستانی ،پی بردن به منشأ و محﻞ تولید آن است.
هرچند ایﻦ مسئله درخصوص سنگ مرمر صدق نمیکند ،براي منابع کانی گوناگون ،بهخصوص ابسیدیﻦ،
کﻬربا ،قیر و بسیاري از مواد دیگر ،اگر آزمایش بهطور موفقیتآمیز انجام پذیرد و منشأ شی شناسایی شود،
احتمال وجود ایﻦ اشیا در محوطههاي دیگر که داراي منبع مشترک هستند بسیار است؛ ازایﻦرو ،میتوانیم
وجود مسیرهاي بازرگانی را مشخص کنیم.
همانطور که در پیشینهي تحقیق ذکر شد ،نﻈیر چنیﻦ مطالعاتی در خارج از ایران و در کشورهایی چون
یونان ،ایتالیا ،مصر و ...روي اشیاي مختلف ازجمله سنگ صورت گرفته است .بهﻋنوان نمونه ،مؤسسهي
معدنشناسی دانشگاه استرالیا روي شماري از ساختههاي مرمري قبور رومی منطقهي فسچندورف انگلیس
بررسیهایی انجام داد و در طی آن مشخص شد که مرمرهاي جنوب منطقهي ترولیﻦ به ایﻦ مکان منتقﻞ
میشده است ) .(Polikreti and Maniatis, 2002در ایران نیز چنیﻦ مطالعاتی برروي چند بناي مربوط به
دورهي هخامنشی ازجمله تختجمشید ،هگمتانه و کاﺥ هخامنشی بردک سیاه در شﻬرستان برازجان صورت
گرفت است ،ولی نﻈیر ایﻦ مطالعات بر روي آثار و بناهاي شاخص دورهي ساسانی تاکنون صورت نگرفته است.
بر اساس مطالعات انجام شده بر روي بناهاي تختجمشید ،مشخص شد که در بناهاي تختجمشید بهلحاظ
خصوصیّات ظاهري و ترکیبات سنگها ،دو نوع سنگ شامﻞ :سنگ آهک رسدار حاوي فسیﻞ اوربیتولیﻦ و
سنگ آهک رسدار حاوي فسیﻞ پالژیک ،بهکار برده شده است (اماناللﻬی ،)79 :1384 ،اما مطالعهاي دربارهي
منشأیابی سنگها به انجام نرسیده است .همچنیﻦ ،برطبق مطالعات صورتگرفته بر روي سنگهاي کاﺥ
هخامنشی بردک سیاه و معدن سنگی راهدار مشخص شد که سنگهاي مورد استفاده براي ساخت کاﺥ بردک
سیاه از نوع سنگ آهک کرمرنگ است که احتماالً از معدن سنگ راهدار استخراج شده است (جعفري:1384 ،
 .)269همچنیﻦ بر اساس مطالعات صورت گرفته برروي پایهستونهاي هخامنشی در هگمتانه مشخص شد که
براي ساخت پایهستونها از سنگ مادستون شیلی که یک نوع سنگ کربناته است استفاده شده و ایﻦ نوع
سنگ احتماالً از منابع بومی استخراج میشده است (رشیدينﮋاد.)70 :1386 ،
در پﮋوهش حاﺿر ابتدا بررسی و نمونهبرداري از سنگهاي معادن شناساییشده و نمونهبرداري از
سنگهاي بناهاي بیشاپور ،و سپس آزمایشهاي الزم بر روي نمونههاي برداشتشده صورت پذیرفت .از جمله
روشهایی که بهکار برده شد ،روش آنالیز میکروسکوپی شامﻞ مقطع نازک و آزمایش  XRFو  XRDبود .با
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انجام آزمایشها مشخص شد که سنگهاي معادن و بناهاي دورهي ساسانی بیشاپور (کاﺥ والریﻦ ،معبد آناهیتا و

برج و باروها) ترکیبات و ساختارهاي مشابﻬی دارند.
باتوجه به نشانهها و حفرههاي ایجاد شده در دل سنگهاي معادن بهنﻈر میرسد از دو روش براي استخراج
سنگها استفاده شده است؛ روش نخست ،استفاده از بستهاي فلزي براي نگﻬداري و جدا کردن سنگها از
صخره بوده است .در روش دوم ،معدنکاران براي جداسازي سنگ از کوه چند حفره با فاصله از یکدیگر و با
ﻋمق حدود  15تا  20سانتیمتري در قسمتهاي مختلف سنگها ایجاد میکردند و سپس چوبهایی را در
داخﻞ حفره قرار میدادند و با ریختﻦ آب داخﻞ سنگ و نفوذ به درون چوبها باﻋث تورق چوب و جدا شدن
سنگ از کوه میشدند .برطبق شواهد موجود بهنﻈر میرسد که براي جداکردن سنگها از معادن بیشتر از
روش اول استفاده شده است .بررسیهاي بهﻋمﻞآمده نشان میدهد که کار تراش سنگها در برخی از معادن
در محﻞ معدن (مثﻞ معدن شماره  2بیشاپور) و در برخی از معادن ،در کارگاههاي ویﮋه صورت میگرفته است.
 .7نتیجه
چیﻦخوردگیهاي ایﻦ شﻬرستان تقریباً همزمان با بهوجود آمدن رشتهجبال آلپ بوده و از اواخر دوران دوم
شروع و به اواخر دورهي سوم ختم میشود .تکتونیک ناحیهي کازرون بطور کلی بهنسبت آرام بوده و شکﻞ
ساختمانی آن بدون درهمریختگی محفوظ مانده است .چیﻦها به وﺿع ﻋادي ظاهر میشود و گسﻞهاي مﻬم با
تغییر مکان زیاد در آن دیده نمیشود .گسﻞها در ناحیهي کازرون داراي دو جﻬت مختلف در امتداد محور
چیﻦخوردگی و در جﻬت ﻋکس آن ظاهر میشود .وجود گسﻞهاي کربانته در سنگهاي ایﻦ منطقه نشان از
پیدایش زمیﻦلرزههاي متناوبی است که در گذشته رﺥ داده و شکﻞگیري نوع گسﻞها را موجي شده است.
ترکیي مناسي سنگشناسی واحدهاي کربناته نشان داد که با توجه به فراوانی ساختارهاي تکتونیکی ،شرایط
مناسبی براي تشکیﻞ معادن و وقوع زلزلههاي بزرگ در منطقه وجود داشته است .بطور کلی ،میتوان اشاره
کرد که نمونههاي برداشتشده از سنگهاي معادن که مورد آزمایش قرار گرفتند ،درصد خلوص باالي
سنگهاي کربناته را نشان میدهد که در سنگهاي استفاده شده براي ساخت بناهاي بیشاپور نیز ایﻦ شرایط
حاکم است .بر اساس مطالعات آزمایشگاهی ،درصد اکسید کلسیم و اکسید منیزیم سنگهاي کربناته ،بترتیي
بیش از  50درصد و باالیی  1درصد است .کلسیت فراوانتریﻦ کانی موجود در واحدهاي سنگی مذکور است.
وجود کانیهاي آهکی و کلسیتدار و ترکیبات دیگر در مغز سنگها و پراکندگی آن در سطح منطقه بر
اساس کارهاي آزمایشگاهی صورت گرفته ،و وسعت معادن و میزان دسترسی و مسافت نشان میدهد که در
ادوار باستان بیشتریﻦ حجم سنگ استخراج شده از معادن سنگ بیشاپور بهویﮋه معدن شماره  2براي ساخت
بناها صورت گرفته است .وجود ایﻦ مواد معدنی در معادن منطقهي دشت برم نیز صادق است ،ولی احتمال
استفاده از سنگهاي معادن دشت برم در ساخت شﻬر بیشاپور ،بهﻋلت فاصله زیاد کمتر است .محدودهي
معدنی (دشت برم) احتماالً در نزدیکی یک زون گسلی قرار دارد که در مقاطع میکروسکوپی زونهاي کوارتز
بهصورت رگهاي دیده میشود که نشاندهندهي وجود یک فاز تأخیري در تشکیﻞ زونهاي سیلیسی است .در
نمونهي آنالیز شده نیز وجود کانیهاي کلسیت و دولومیت نشاندهندهي مشابﻬت بسیار زیاد با محدوده
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معدنی نزدیک به آن دارد .وجود ذرات کوارتز درنتیجه کارهاي آزمایشگاهی در سنگهاي کارشده در معدن
شماره یک و دو بیشاپور در مقایسه با معدن دشت برم کمتر است.
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