
  *جلگه شاپور آثار تاریخی
 

 کریمیکتر بهمن د                                                                            

 صحرای شاپور

رد. گذدر جلگه شاپور دهات بسیار است و رودخانة از میان آن جلگه می

در سه سمت جلگه کوه است و سمت دیگر که جنوب شرقی آن باشد صحرائی 

-یده میدنها باز. در تمام صحرای شاپور آثار عمارت و ابنیه و آتشکده و مانند ای

 شود. معلوم است که شهری به غایت عظیم بوده.

بعضی از دهات صحرای شاپور در یک طرف رودخانه واقع است و برخی 

 ةای از رودخاندر جانب شمال شرقی آن تنگی است که شعبه .در طرف دیگر

تی و هاست و در آنجا نیز اشگفآید و در آن تنگ صورتمی مذکور از آن تنگ

 ای است و آثار دیگر نیز هست که شرح آنها مرقوم خواهد شد.دخمه

 دو رودخانه در آن جلگه جاری است یکی از همین تنگ است که آن را

ست ا رنجانگویند و این دو رودخانه دو سرچشمه دارد یکی در می چوگانتنگ

 در .استنقش شاپور و آن نزدیک  چشمه ساسانموسوم به  و دیگری در جائی

تنگ چوگان این دو چشمه مزبور رودی تشکیل داده و از تنگ داخل جلگه 

 شوند.شاپور می

ای است اما رودخانه دیگر، منبع آن نیز در دو موضع است. یکی سرچشمه

ل باشد. در دامن کوهی در شماکه در خود جلگه می چشمه سراشیبموسوم به 
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خوانند، در میچنار شايجان دیگری در مکانی است که آنجا را  –شرقی جلگه 

 کیلومتری قرار دارد. 6سمت شمال جلگه به مسافت 

ور دهند و در صحرای شاپاین دو چشمه نیز یکی گشته، رودی تشکیل می

هم  و از آنجاخشت این دو رودخانه به هم متصل شده از جلگه گذشته به سمت 

. شهر ریزدمیبندر بوشهر به خلیج فارس یکی شده در کنار  دالکیبه رودخانه 

ور شاپقدیم شاپور متصل به آب رودخانه شاپور است که تمام این محوطه را 

 خواندند.می گوره شاپور خوره يا خورة شاپور يا

این شهر یکی از پنج محل ایالت فارس بوده که یک قسمت از فالت 

علق ت هخامنشیداده و به سالطین ج تشکیل میجنوبی ایران را در سواحل خلی

 داشته است.

 تسلط و حکومت جانشینان او، این ناحیه نیز در تحت اسکندربعد از فتح 

 اسانیانسمنتقل گردیده سپس محل نشو و نمای  هاپارتکم به آنان درآمده و کم

 شده است.

 د،را به خود نموساسانیان یکی از شهرهایی شد که جلب توجه شاپور 

ت ع اسای واقچه این شهر دارای مناظر طبیعی خوب و آبی بس فراوان و در دره

محل  توان آن را چهارراه وباشد و میکیلومتر از هر طرف ممتد می 150که 

-بینه های کشور قدیمی ایران دانست. بدین ترتیب که از یکطرف بارتباط راه

و ستخر او راه سوم به باد فیروزآو از طرف دیگر به النهرين و شوش و تیسفون 

 شده است.راه چهارم به دریا مربوط می

در  در روی خرابة شهر قدیمی که شاپور اولکنونی به توسط شهر شاپور 

 زمان اسکندر رو به خرابی رفته بوده بنا شده است.
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ا دست مسلمین فتح گردیده و آن رمیالدی( به 637هجری ) 16در سال 

 ستان نامیدند.یا شهروه شاپور یا شاپور 

 دان معروف در قرن چهارم هجری )دهم میالدی( آن راجغرافیمقدسی 

 کند.نیمه خراب ذکر می

دیت ، از جدارد که: این شهر آبادی بسیاردو قرن بعد اظهار می البلخیابن

 یافت. سلجوقیسالطین 

این  ابوسعید محمدبن ماما، خصوصاً شبانکارهدر زمان حکمروائی امرای 

 ی مدتخود گرفت و رو به آبادانی رفت ولی این آبادانسروصورتی به شهر باز

 اینکشید؛ چه در قرن ششم هجری )دوازدهم میالدی( جز خرابه طول مدیدی

 رسد.نظر نمیای و غاری چیز دیگر بهدر دره

ه اين مکان نیمه خراب کدر قرن سیزدهم هجری )قرن نوزدهم میالدی( 

د را حفظ نموده بود طرف توجه عاشقان عظمت قديمی و شوکت واقعی خو

شناسان قرار گرفت و جلب نظر سیاحان را علم تاريخ و خصوصاً باستان

 نمود.

  Morier انگلیسیموريه میالدی:  1809در سال 

 Baron de Bodeبارون دوبد میالدی:  1845در سال 

 Flandin et Coste فالندن و کست میالدی:  1851در سال 

 Dieulafoy ديوالفوا الدی: می 1884در سال 

 Sarre et, Hertzfeldزاره و هرتسفلد  و در عصر حاضر 

 د.ها مطالعات عمیقی نمودنو این جهانگردان دانشمند در این حجاری
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 ةلای در مجنیز که این مکان را دیده مقاله  (Talbot Rice)تالبورايس 

 1314ا تا سال )در این خصوص نوشته است. ام  Artsislamiceصنایع اسالمی 

 شناسان در این محلیک از متخصصین و باستانمیالدی( هیچ 1935 –شمسی 

 اند.زنی هم نکردهکاوش ننموده و کمانه

خورشیدی  1314اردیبهشت ماه  17 ةتا اینکه هیئت وزیران در جلس

فرانسوی  (Mr. Chirshman) مسیو گیرشمنمیالدی( بنا بر خواست  1935)

تصویب  تپة سیلک کاشانو رئیس هیئت حفاری  ر پاريسموزة لوونمایندة  

نام بهکازرون حفاری در شاپور واقع در دوازده کیلومتری  ةنمودند که اجاز

سمی ر ةزمشارالیه برای مدت سه سال داده شود و نامبرده پس از تحصیل این اجا

ن دخاآزاکش و نقشه (Mr. Hardi) مسیو هاردیاز دولت ایران، با میسیون خود: 

 عکاس برای حفاری وخاکبرداری در شهر شاپور آماده کار شدند.

هار هر سالی سه الی چ شهر شاپورمدت چهارسال همه ساله این هیئت در 

ناسی شانکل باست ةماه در فصل پاییز و زمستان حفاری نمودند و نمایندگان ادار

م رحوم) دو سال( و مرحوم صهبا ـ آبادی علی تقیترتیب: آقای ایران به

 بودند.ضرغام 

 ادامه داشته 1318خورشیدی شروع و تا سال  1314این کاوش از سال 

 است.

 (1)اشکفت شاپور

یعی و طب ةمتر در صف 600ها به ارتفاع در باالی گردنة یکی از این کوه

 شود و این دخمه از آثار بسیار غریب است.کوچکی غاری طبیعی دیده می
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در طرف دست راست، در همان ومتر به مقدار سه کیلتنگ چوگان از 

و آن ر ای است و دهانهکوهی که نقش ساسانیان در آن است بر باالی کوه دخمه

ا هم فر ببه جنوب است. رفتن در آن غار به تنهایی ممکن نیست بلکه باید چند ن

دون داخل آن اشکفت هم ب باشند. زیرا جایی مخوف و هولناک است و ورود به

 انتهایکل است و چون این اشکفت طبیعی است وصول بهچراغ و روشنایی مش

 آن دشوار است.

 ل سیاز دامنة کوه به مقدار سه کیلومتر سر باالیی و سنگالخ که معاد

یم در  روکیلومتر است وبسیاری از جاها پرتگاه )و به قول لرها کمر(. چون باال

د ه ماننکاز کوه ای آید؛ چه آنجا از قطعهنزدیکی آن غار صعوبت دیگری پیش می

درون  ا بهتدیوار صاف است، به ارتفاع سه متر باید با چهار دست و پا باال رفت 

ی طوری سخت است که شخص مرگ را در جلوغار رسید و باال رفتن از آن به

ع عمیقی واقبیند؛ چه در زیر پای شخص درة بسیار سراشیب و چشم خودش می

ه متری صاف، جایی برای درنگ شده و بدتر از همه آنکه در روی سنگ س

 نیست.

لی متر و ارتفاعش کمتر از آن است، اما وسعت داخ 15دهانه غار  عرض

 متر و طول غار بسیار است. 15آن عرضاً متجاوز از 
 

 دهدمدخل غار شاپور را نشان می ـ  1تصوير 

 

قدمی مجسمة شاپور را  15سابقاً به محض ورود به داخل غار، در  

دیدیم که هشت متر ارتفاع داشته و آن را از یک گل فهشنگ ده میشکسته و افتا
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های طوری که سرش به سنگ سقف غار و پایش به سنگغار تراشیده بودند، به

ظهور کف غار متصل بوده است. منتهی در نتیجة زلزلة ممتدی که در آن مکان به

 (2)فته است.دست افرادی، دو پای این مجسمه گرانبها از بین ررسیده و یا به

ست ادر این پیکره تاجی مدرج بر سر دارد، ریشش کوتاه و مجعد  شاپور

ه ندی ببحلقه از دو طرف بر دوشش ریخته، گردنو گیسوانش خیلی انبوه و حلقه

 گردن افکنده و شمشیری حمایل نموده است.

در عقب آن، به مسافت چند قدمی، دو حوض است که به شکل مربع 

متر  5/1متر عرض و دومی  2متر طول و  3اند.اولی ر نمودهمستطیل در سنگ حف

ف اند. از سقطول و یک متر عرض دارد. و هر دو حوض در جنب هم واقع شده

های زیبا و تماشایی درست این غار از همه طرف آب چکیده و گل فهشنگ

 توان مجسم نمود.ها میکرده. حتی شکل حیوانات را نیز در روی سنگ

-می هایی دیدهدار این غار از دو طرف آثار و عالمت صورتدر بدنه و ج

ن ها بر آشود به این معنی که دیوار را صاف و هموار نموده و طرح صورت

 اند اما ناتمام مانده است.ریخته

مع ششود و احتیاج به روش کردن ها به بعد غار تاریک میاین حوضاز 

یی هاضبسیار وجود دارد و حو یا چراغ است. در این غار سرازیری و سرباالیی

ن از آدور تا دور شود. مخصوصاً حوضی شبیه به نعل )هاللی( که چند یافت می

ن یک طوری در سراشیبی ساخته بودند که یک طرف آمتر متجاوز بوده و به 20

 متر عمق داشت. 4/1کمتر و طرف دیگر 

تهای غار شد و چون انعلت تاریکی میسر نمیبرداری در این غار بهعکس

شود که توسط عالمات و شود شخص مجبور میبه شعبات مختلف منقسم می
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های مشخصه بین راه، بتواند ها و ایجاد عالمتآثار مانند بستن نخ به سنگ

 مراجعت کند.

ها به ریاست مسیو گیرشمن و کاوش توسط هیئت حفاری فرانسوی

 عمل آمده است.همراهان در دو محل اصلی به

 محلی موسوم به آتشکدهدر اطراف  -1

 نام مکان مقدس.در اطراف محلی مخصوص به -2

 آتشکده

. باشدمتر می 14مربعی شکل است که هر ضلع آن محل یک ساختمان  این

سم ه مراچتر از ساختمان کنونی بوده، سطح زمین آتشگاه سابقاً هفت متر پایین

این  هاینزیر زمی داشتند. درپرستی را در زیرزمین و از نظر مردم مخفی میآتش

 ه درونبده که کان بوده سابقاً تعبیه شدار که دارای بیست پلهتاالر یک دخمه طاق

وده های حجاری شده برفته. دیوارهای اطراف آن دارای سنگآن زیرزمین می

 است.

ده و متر ولی دیوار شمالی کامالً محفوظ مان 30/2دیوارها ضخامت این 

 باشد.متر می 14

و ن دیوار دو حجاری موجود است که شکل یک گاو را که زاندر روی ای

یوان های هخامنشی این حکه در سر ستوندهد. همچنانبه زمین زده نشان می

 مشاهده شده است.

 توان حدس زد سقفروی زمین آتشگاه خاکسترهایی موجود بوده که می

 آن از چوب ساخته شده.
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له وسیکند که ازدهلیز بهداالن تاریکی شخص را به دهلیزی هدایت می

 آب ساخته شده بوده است.شوند که جهت فاضلهایی میدری وارد جوی

ه ساخت های دیگری که در ایراناین آتشگاه شباهت کاملی به تمام آتشگاه

-نر بیدواقع  هاتراشده است دارد و شباهت بسیاری نیز به معبد آفتاب در شهر 

 النهرین داشته است.

 بینگل دختر خراسان و ژيرا )جیرا(  ومانشاه قصر شیرين کردر 

تمام  های دیگری قرین همین آتشگاه بوده است وآتشگاهفیروزآباد  وکازرون 

 ها یک شکل و روی یک نقشة مربع و هر کدام دارای چهار دراین آتشگاه

-ده میها سوراخی نیز مشاهورودی ساده بودند و در سقف بعضی از این آتشگاه

 شود.

ه: وم بودهای مختلفه ایران به اسمی موسها در مکانز این آتشگاههر یک ا

ام ناپور به در شچهار طاق نام در فارس بهچهارقاپو، مثالً در قصر شیرین به اسم 

ها اههای زیادی هم در اطراف این آتشگهای اسالمی خانهو در دوره آتشگاه

 ساخته بودند.

های هیئت مزبور م و سوم کاوشها و تاالرهای این معبد در سال دواطاق

که تاالر مرکزی آن در سال دوم از زیر از زیر خاک بیرون آمده است. همچنان

های بسیاری این تاالر را تا نیمه پر نموده بود و دیوارها خاک بیرون آمد و سنگ

همه شکسته و افتاده بودند؛ چه این مکان از زلزله بسیار صدمه دیده بود. زمین 

متر( مفروش بوده و اکنون هم دیده  %90×  %90های بزرگ )از سنگاین تاالر 

توسط نگهبانی شود. آتش مقدس در این تاالر برای همیشه شب و روز بهمی
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-روشن بوده است و نور خورشید و اشعة آن در این تاالر به زحمت داخل می

 شده است.

 نمایان شددر ضمن کاوش در زاویه شمالی تاالر مرکزی، اطاق کوچکی 

خته ن ساای چناکه گویا مکان ادعیه واوراد و یا انزوا بوده است؛ چه در گوشه

 بهره مانده و به کلی تاریک است.شده که از نور روز بی

اند که در گوشة غربی این معبد حوضی جهت جمع شدن آب ساخته بوده

ایی مجراه راند و این تاالبردههای گلی به اطراف میاز آنجا آب را با تمپوشه

 جهت خروج آب داشته که از خاک پر شده و از بین رفته است.

 بناهای مقدس

و دمتری مغرب آتشگاه، مکان دیگری از زیر خاک بیرون آمد و  525در 

ا و هستون سنگی در آنجا کشف شد و قطعات سرستون و پایه ستون و نیز خانه

م هرکدا وا از کمر شکسته ههایی در آن اطراف نمایان گردیده است. ستونخرابه

. رسیدنظر میها دارای یک سرستون که بسیار زیبا حجاری شده بود بهاز ستون

 60ر باال متر و قطسانتی 70متر و قطر پایه آنها سانتی 30/3ها طول این ستون

ی و ای به دو زبان پهلوی ساسانمتر روی طرف راست این ستون کتیبهسانتی

عد بمسیو گیرشمن آن را کپیه کرده است و ترجمه آن اشکانی منقور شده که 

 خواهد آمد.

در  ر اولشاپوشود که بنای مقدس به افتخار از مطالعة این کتیبه معلوم می

 میالدی( ساخته شده است. 266سال )

بعضی از علمای علم آثار باستان را عقیده برآن است که چون در زمان 

آمدهای زیاد بین این مملکت برقرار وو رفت بسیار بوده ايران و رومشاپور رابطة 
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اند و گردیده صنعتگران بسیاری از روم به ایران مسافرت کرده و متوطن شده

 بدین جهت تأثیر معماری رومی در این آثار نمایان است.

وان تمی واین تأثیرات در تمام عمارات و ابنیة شاپور هویدا و آشکار است 

رنگ صنعت رومی دارد بدین معنی که اصل گفت که صنعت در این دوره 

 صنعت از ایران و ظواهر آن از روم است.

متی دست نیامده ولی قطعات مرمری که قسدر این مکان مجسمة شاپور به

می داده پیدا شده است. از طرف دیگر از دورة اسالاز مجسمه را تشکیل می

 است. دست آمدهبعضی مسکوکات و بعضی قطعات برنز و مرمر نیز به

ی بردارهای بعدی نیز کاوش در این محل ادامه یافته و پس از خاکدر سال

ین زیرزم که در ها متعلق به آن عهد ) آثار ساسانیان(ها و کلبهدورة اسالمی، خانه

 مستور و مخفی بود، نمایان گردیده است.

وش های سفالین منقگذشته از قصور، آثار مختصر دیگری از قبیل کوزه

قرن  دست آمده که متعلق بههای کوچک بهبزرگ، قطعات برنز و شیشهکوچک و 

 باشد.ششم بعد از اسالم و دوره مغول می

ی و اساناینک عین کتیبة منقول بر روی ستون معبد که به دو زبان پهلوی س

 شود:سطر نوشته شده نقل می 16اشکانی بوده و در 
 از تاريخ آتش. 48در ماه فروردين سال 

 سال سی از آتش شاپور. اردشیر و

 .زانو زده است راپوشاين است مجسمه که در مقابل  24مؤبدان سال شاه 
 مزداپرست شاپور خدا شاه شاهان.

 ایران وانیران )غیر ایران( نژاد.

 پاک خدایان پسر مزداپرست اردشیر خدا.
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 شاه شاهان ایران نژاد.

 خدایان نوه پاپک خدا این آثار توسط.

 هر حران.آپاسای منش از ش

 باشد برای پادشاه خود.که شهر خانواده او می

 مزداپرست شاپور خدا.

 شاه شاهان ایران وانیران.

 نژاد خدایان ساخته است.

 وقتی که شاه شاهان این تصویر را دید.

 به آپاسای منشی خلعت بخشید.

 از طال و نقره و یک باغ و یک معبد.

 

-هاسانیان مختصر حفاری باز قصور س در سال دوم و سوم نیز در قصری

 هایی کشف شد.بریعمل آمد و گچ

 قصر

ی هاخرابهوش و خاکبرداری آثار دورة اسالمی پس از مدت سه هفته کا

اری که پس از برداشتن طاق تاالر، سنگ و خاک بسی قصور ساسانیان پیدا شد

طح ز ستر اتمام این تاالرها را پر کرده بود. زمین و سطح این تاالر بزرگ یک م

ن معبد باالتر و به شکل هشت گوش ساخته شده بود که به توسط چهار داال

 شد و در اطراف نیز درهایی داشته است.محاط می

طرف قصور ساسانیان در فیروزآباد که اردشیر اول این تاالر به دورتادور

رسید و یک ناحیه داخل نظر میهایی بسیار ظریف بهبریساسانی بنا کرده، گچ

بری مزین شده بود، نمایان ا دارای شش دیوار کوچک که باز به توسط گچاین بن

ها و سردرهای این شد. نقوش اغلب به رنگ سیاه و قرمز و تمام دیوارها و داالن
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-ساخت که اغلب به رنگ قرمز جلوهمزین میهای زیبای رنگین بریتاالر را گچ

 کرد.گری می

و در قسمت مرکزی یک  متر 37عرض تاالر از یک در تا در دیگر 

-بریگچ مترمربع ساخته بودند و روی زمین این تاالر قطعاتی از 22مساحتی به 

 ظریف وهای مختلف: سیاه، آبی، قرمز و قطعاتی بسیار زیبا های زیبا با رنگ

 دست آمده است.دیگر از دورة ساسانیان به

ی به زیادکه گفته شد شباهت های زیبا چنانبریاین تزئینات و این گچ

 ین عمومتوان جهت مقایسه بهای کاشان، تیسفون و دامغان داشتند و میبریگچ

 ها یک بز کوهی را طرف مطالعه قرار دارد.بریاین گچ

 شود واین حیوان در قصوری به همین طرز در حال دو و پرش دیده می

 دهد.گران ساسانی را هم نشان میذوق صنعت

یان حجاری شده و بر روی ظروف نقرة ساساناین نقش در طاق بستان نیز 

 هم نمایان است.

 

 چوگانتنگ 

شاپور تنگی است که آن را تنگ چوگان  ةدر سمت شمال شرقی جلگ 

نه دو گذرد. در سمت راست رودخاای از میان آن تنگ مینامند و رودخانهمی

 حجاری دیواری موجود است.

م و به عرض ده متر و در نیوحجاری اولی سمت است به ارتفاع چهار متر

های نقش رستم اند که شباهت به صورتروی آن صو.رت سواری را نقش کرده
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دارد. در زیر پای اسب شاپور یک نفر خوابیده و در مقابل او شخصی زانو زده که 

 دهد.اند این موضوع فتح والرین را نشان میباشد و گفتهدر حال تضرع می

زده ذرع عرض آن است و چهار متر و در طرف راست مکانی است که سی

 ش ازشود و ترکنیم ارتفاع دارد و صورت پادشاهی که سوار اسب است دیده می

اشد بمی پهلوی راست او آویخته. یک نفر پیاده از طرف راست که به پایش زنجیر

 شود.دستش را گرفته و نیز در زیر سم ستور، شخصی مشاهده می

به  هااند و یکی از آناسب حجاری شده سه نفر از اهالی روم در جلوی

 کند.زانو درآمده و تضرع می

دست  رسد از آسمان آمده و دردر جلوی پادشاه ملکی است که به نظر می

پنج او چیزی است مانند نصف حلقه و در سمت جلوی پادشاه در آن مسطحه 

ت سه صور ااند: سه در پایین و دو در باال و در هریک از آنهطاقچه نمایش داده

ین ان مثل دست دارند و دو نفر از آنها یک دستشاای بهمرد سپاهی است که حربه

ه ه همکاست که در آستین پنهان باشد و در عقب سر پادشاه دو دسته سوار است 

لوی کاری سابقاً خطوط پهاند. این کندهدست راست خود را پیش صورت برده

 این است: اشداشته که فعالً از بین رفته و ترجمه

 «هرمزدپرست شاپور شاهنشاه»

 قلعة شاپور

قلعة شاپور باالی کوهی است که در دامنة آن دو مجلس که شرحش 

گذشت قرار دارد و آن قلعه اکنون منهدم و خراب است. تمام از گچ و سنگ 

ها و سراهای شاهانه بوده و عجیب بنایی است. در آن، عماراتی تو در تو و ایوان
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های بزرگ از آن بنا و سرا بر زمین افتاده، عمارتش در وضع و سنگساخته بودند 

 ایم شباهتی ندارد.های دیگری که دیدهو طرزی غریب است و به قلعه

شاپور از حیث محل چنان واقع شده که اطراف آن را همه آب  اما قلعة  

 وشته گرفته و راه عبور در آنجا مسدود است مگر یک طرف از کوه که راهی دا

 ز یورشاند که ااند و در آن راه هم چند جا سنگرها ساخته بودهرفتهاز آن باال می

 لشکر دشمن محفوظ و مصون باشند. این قلعه از شاپور اول است.

 در سمت راست یک قطعه از کوه را صاف و هموار نموده و در روی آن

ایره دیم ای که در آن صورت است به شکل ناند و اما عرصهها نقر کردهصورت

و  مکلل باشد. در آنجا چند دسته صورت است که اکثر آنها اسب سوارند، همهمی

 اند که بر فیل سوار است.مسلح و صورت پادشاهی را نیز کشیده

د جمشیای که در تختای نیز ساخته شده، مانند کالسکهصورت کالسکه

ص ا مشخروان آن تاند؛ اما این اشکال به حدی ضایع و نابود شده که نمیکشیده

 نمود.

آن  رسیم که درچند قدمی که از نقش مزبور بگذریم به مسطحة دیگری می

 طرف صورت شاهی سوار بر اسبی منقور شده است. پر بر کاله زده و ترکشی از

ضور حاند، و اسب به راست آویخته است. در مقابل پادشاه چند نفر ایستاده

 کمی محکوک است.اند و برخی شتر. این مجلس نیز آورده

رسیم که ارتفاع چند گامی که از محل مزبور بگذریم به مسطحة دیگری می

آن چهارمتر و عرضش نه متر است و در آن صورت دو سوار است یکی از آنها 

تاجی مدرج بر سرنهاده و پری چند بر آن نصب کرده است و گیسوبند نیز دارد و 
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جانب حرکت داده است. زنجیری از  ای عریض بر شانه بسته که باد آن راپارچه

 سوی سوار مقابل دراز نمودهای در دست راست گرفته و بهراست آویخته، حلقه

ده راز کرداند که سوار مقابل دست خود را ای بستهاما بر آن حلقه پارچه 

 و آن پارچه را گرفته است.

دست ردداری بر سر دارد و پررنگی بر آن زده و این سوار هم تاج کنگره

 ای دارد، از پشت سر پارچه عریض را افکنده. در این مجلس دمچپ حربه

 اند.ها را گویا تاب دادهاسب

ن آاند که ترجمة در پس سر این سوار بر سنگ خطوطی پهلوی نقر کرده

 این است:
ان اين است نقش اورمزد پرست خداوندگار، نرسز. شاهنشاه ايران و انیر»

ران و پسر اورمزدپرست خدايگان شاپور شاهنشاه ايزادة آسمان،  ]غیرايران[

 «نبیرة اردشیر شاه شاهان. ]غیرايران[انیران 

 رده وای از کوه را صاف کق چند قدمی که بگذریم باز قطعهاز مجالس فو

 واند. عرض این قطعه ده متر تصاویری در دل کوه منقور و منقوش نموده

 جلس دراند: یک ممجلس نمایش داده نیم. در آن مسطحه سهوارتفاعش چهار متر

 باال و دو مجلس در پایین.

در مجلس باال صورت پادشاهی است، در وسط بر روی کرسی نشسته، 

اند. دستة عصائی دردست دارد و در دو طرف آن پادشاه دو دسته نفرات ایستاده

طرف راست پادشاه هفت نفرند با سرهای برهنه و همگی دست راست خود را 

و با انگشت به چیزی  ]به نشانة ادای احترام [اند موده پیش صورت بردهبلند ن

اند. طرف نمایند. سر این اشخاص کمی پایین است و اینان اهل روماشاره می
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اند. اینان نیز سرهاشان برهنه و دست راست چپ پادشاه شش نفر نیز ایستاده

 اند.خویش را به پشت کمر برده

ر بجانب دست راست پادشاه است شبیه اسبی  اما در مجلس پایین که به

ته و اند و یک نفر دهنة آن را گرفسنگ منقور شده که زین بر پشتش گذارده

 اند.ایستاده است. هفت نفر نیز به قطار در عقب آن اسب ایستاده

در مجلس پایین که سمت چپ پادشاه است، شخصی مثل اینکه میرغضب 

و ویا دگای است که از دو دست او سر بریده شود. بر روی هر یکباشد، دیده می

ار گذرانند و یک طفل بسیرا سر بریده و از حضور پادشاه سرها را میکس 

ر ددست خود دامان میرعضب را گرفته و کوچک پهلوی آن میرغضب است که به

-یدهآید جالد باشد، سر برنظر میعقب سر آن طفل شخص دیگری که آن هم به

پاهی نکه ساند، مثل ایو در پشت سر آن جالد چهار نفر ایستادهای را آورده است 

 .باشند. باید گفته شود که نفرات دو مجلس پایین نیز سرشان برهنه است
 هایادداشت

 غار شاپور. .1

 . این مجسمه عظیم شاهنشاه ساسانی اینک به همت ارتش شاهنشاهی برپا داشته شده است.2


