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Archaeological studies of ancient cities have a significant role in understanding their
formation, their development, the fall and destruction in different historical periods. According
to the historical sources (the 10th to 14th century A.D) there has been an ancient city named
Shapurkhast on the western of Iran, which its history dates back to Sasanian era. In these
sources, the city has constructed by Shapur I (240-272 A.D). Life in the city had continued
during the Islamic period until the 14th A.D. The city reached its peak in the 11th century AD.
The remnants of the old city have been founded at south-eastern parts of the modern city of
Khorram Abad especially from the excavations in 2007. The present research analyses the data
derived from the historical resources and archaeological evidences in order to study and
investigate the factors in settling in the area. This study deals with the formation, development
and prosperity and then the fall of Shapurkhast city. The results of this study imply that the
main period of occupation of Shapurkhast was Islamic era that its foundation has been made at
pre-Islamic periods, and probably even Parthian era. Having appropriate environmental
conditions and also lying at the middle of west to east and north to south communication routes,
the south plain of Khorram Abad has potentially provided suitable living conditions for forming
the city. It seems that Shapurkhast has been abandoned at the 13th or 14th A.D and modern
Khorram Abad began to function as the central town of the region. Environmental and
ecological conditions are the most important factors for the collapse of the city.
The present study is based on a "holistic" approach and based on two categories of historical
and archaeological information which has provided new information about one of the early
Islamic cities in Iran. The data is based on historic sources from the 10th to 14th AD, and
archaeological evidences from the excavation at southeastern Khorram Abad in 2007 and then
archaeological surveys at Khorram Abad gorge in 2000 and 2016.
The most important questions in this research are the following:
1. When did the settlement in the city of Shapur Khasta begin and what were the reasons for the
formation of the city?
2. In what period and based on which components are the peak of prosperity and urban
development introduced?
3. What were the factors that cause the collapse and fall of the city in the Middle of Islamic
period and the transfer of its population to the northwest of the town?
The research hypothesis is that Shapurkhast city was an important early Islamic city, which its
foundation was made before of Islamic period. There has not been much research about the city
of Shapurkhast from the formation to the fall. Additionally, available researches are relatively
old and no new comprehensive research has been done on the city with archaeological
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viewpoint, and some of the reports have not been published. Therefore, we will try to use
archaeological evidences, written sources and the historical maps aiming to provide suitable
information about one of the unknown cities in Iran. Urban development and urbanization was
formed as a manifestation of the power of the Sassanid Empire in Iran and in competition with
the Roman Empire (Moqimizade, 2017). the development of urban settlements has been subject
to environmental, economic and social conditions; That is, urban settlements were centers of
communication, recreation, and redistribution of commercial goods to subordinate cities and
states. Around the city of Shapurkhast; Suitable ecological substrates including important
Zagros highlands around, rich water resources especially KhorramAbad and Karganeh rivers,
flat and fertile plain south of the valley, and most importantly being located in the east-west and
north-south communication routes from The main factors in the formation of settlements in the
south of Khorramabad valley, followed by the formation of urban settlements. We know very
little about the formation of the city. Due to the development of the Silk Road in the Parthian
period and the location of the city in the communication routes east and west of the region and
south to north, the urban life of Shapurkhast city probably took place in the Parthian period. Due
to the existence use of the name "Shapur" in archaeological evidence, this city was developed
during the Sassanid period. The existence and permanence of the king's name on the coins
(Figure 14) left over from the Sassanid period certainly indicates the double and strategic
importance of the city in the Sassanid period, which proves the Sassanid rule in these areas. The
distribution of Sassanid sites in the Khorramabad valley is another proof of this claim (Figure
4). Our knowledge indicates that the first time, Sassanid Shapur in order to develop individual
power to urban development for change the social structure of Iran, cities has undergone
changes and developed and in this process the name "Shapur" on most cities as Shapurkhast
"was established. Archaeological evidence from the excavation does not prove that urban
development is a process, meaning that urban development has been accompanied by ups and
downs. Among the reasons could be the decline of the Sassanid rule and repeated invasions of
Iran. In the Islamic period from the fourth and fifth centuries onwards, when the Seljuks ruled in
the Middle East in Iran, Iraq, and Asia Minor; the golden age of prosperity and development of
the city began and the Seljuk’s (10th to 12th AD) of Iraq made Khorramabad one of the most
important strategic points and connections with the Seljuks of Iran. The granting of coins to AlHasnawiyah and the existence of local coins were minted in the name of local governors clearly
and significantly increase the importance of the city. In the Islamic period, this city has
completely passed the urban life and has had a mosque, a mint and a government fortress. Due
to its importance, the city has been repeated many times in geographical and historical books.
Based on the holistic mentality in this study, important information is provided; from written
historical resources including geographical and historical books and data from archaeological
excavation find such as coins, pottery and the distribution of sites regarding the formation,
development and fall of the city of Shapurkhast (Figure 10 and 12). The foundation of the
mentioned city was laid in the Parthian period. The city was developed during the Sassanid
period due to the importance of the Sassanid kings in the development of cities and their
location on trade routes, and was named after Shapur, the second and most powerful Sassanid
king. In the Islamic period, after a short break, we see the comprehensive development of the
city and the benefit of all urban structures, especially in the Seljuk period. The city was still
prosperous until the end of the 14th century AD, when due to the growth of the town of
KhorramAbad, its inhabitants merged with the current KhorramAbad and continued urban life.
This city has been developed with suitable environmental conditions and being located on
ancient roads and has been one of the important cities of the region in the Islamic era. During
the patriarchal period, ecological and environmental conditions were among the most important
factors in the abandonment of the city.
Keywords: Formation, Shapurkhast, Extension, fall, Islamic period, Sasanian era.
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چکیده
مطالعات باستانشناختی شهرهای کهن ،نقش بسزایی در شناخت چگونگی شکلگیری ،توسعه ،سقوط و اضمحالل شهرها در ادوار
مختلف تاریخی دارد .بنا به روایت مورخان و جغرافیدانان اوایل دوران اسالمی (منابع قرون  3تا  8ه.ق) ،شهری بنام شاپور
خواست در غرب ایران بر سر راه همدان به خوزستان وجود داشته است که در زمان شاپور اول ساسانی بنیان نهاده است .این شهر
در دوران اسالمی ادامه حیات داده و بهویژه در قرن  4ه.ق به دلیل حضور خاندان محلی آلحسنویه و توجه ایشان به عمران و
آبادانی منطقه ،به اوج رونق و توسعه خود رسیده است .شهر شاپور خواست در قرون  7یا  8ه.ق متروک و در شمال غرب آن؛ شهر
امروزی خرمآباد به فاصله اندک زمانی شکل گرفت .با گسترش خرمآباد امروزی ،بقایای شاپور خواست زیر بافت شهری مدفونشده
است .پژوهش حاضر بر اساس اطالعات منابع مکتوب تاریخی و دادههای حاصل از شواهد باستانشناختی و میدانی را بهمنظور
مطالعه چگونگی شکل گیری استقرار ،توسعه و رونق و سرانجام سقوط و اضمحالل شهر شاپور خواست را موردمطالعه قرار داده
است .نتایج نشان میدهد؛ هستهی اولیهی شهر در دوره اشکانی شکلگرفته است .این شهر با داشتن شرایط زیستمحیطی
مناسب و قرار گرفتن بر سر راههای باستانی توسعهیافته و از شهرهای مهم منطقه در دوران اسالمی بوده است .در دوره ایلخانی
شرایط اکولوژیکی و محیطی ازجمله مهمترین عوامل متروک شدن شهر بودهاند.
واژههای کلیدی :شکلگیری ،شاپور خواست ،توسعه ،سقوط ،دوران اسالمی ،دوره ساسانی.
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متون باقیمانده از دوره ساسانی و همچنین مطالعات باستانشناختی ،این دوره یکی از ادوار طالیی در
شهرسازی و گسترش شهرنشینی در ایران محسوب میشود .در این دوره بهویژه در زمان اردشیر و شاپور اول،
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دوران اسالمی قرار گرفتند .با توجه به اینکه اطالعات پیرامون شهرسازی ساسانی و شهرهای ساسانی-
اسالمی نسبت به تعداد زیاد شهرهای برجای مانده از این دوران بسیار اندک است ،این پژوهش در این راستا
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انجام شده و تالشی در راستای شناخت شهر شاپور خواست در منطقه لرستان در دوران اسالمی است .شهر
باستانی شاپور خواست ازجمله شهرهایی است که نام آن در کنار سایر شهرهای ساختهشده بهوسیله شاپور
اول در ناحیه «جبال» یا «کوههای لر» بر سر راه باستانی همدان به خوزستان در متون دوران اسالمی ذکرشده
که در این دوران ادامه حیات داده است .بر اساس این متون و دادههای باستانشناختی ،این شهر در نیمه
جنوبی دره خرمآباد در استان لرستان در غرب ایران قرارگرفته است .مطابق با متون تاریخی ،موقعیت شهر را
میتوان بهطورکلی در دره خرمآباد بر سر راه باستانی همدان به خوزستان دانست؛ کما اینکه شواهد باستان-
شناختی اطالعات دقیقتری از موقعیت این شهر در دره خرمآباد به دست میدهند .مکان دقیق شهر پیش از
اسالم بهدرستی مشخص نیست؛ اما بر اساس دادههای حاصل از بررسی سطحی و یکفصل کاوش باستان-
شناختی در محوطه پامنار ،موقعیت شهر شاپور خواست عصر اسالمی در جنوب شرقی بافت امروزی خرمآباد و
اطراف مناره آجری تعیینشده است (اسالمی نسب و دیگران)22 :1396 ،

تصویر :1موقعیت شاپور خواست در نیمه جنوبی دره خرمآباد (تصویر ماهوارهای گوگل ارث)
Figure 1: The location of Shapurkhast city in the southern half of the Khorram Abad Valley
)(Google Earth satellite image

.2پیشینه پژوهش
در متون دوره ساسانی و همچنین شواهد باستانشناختی از جمله کتیبهها اشارهای به شهر«شاپورخواست»
نشده است .احتماالً به دلیل عدم اهمیت آن نسبت به سایر شهرهای ساختهشده در این دوره بوده است .اما در
متون جغرافیدانان و مورخان قرون اولیه اسالمی تا قرن  8ه.ق به این شهر و دژ مهم آن اشاراتی رفته است.
اطالعات اشاره شده در مورد ساختار شهری و نظام حاکم بر آن نبوده؛ بلکه حاوی اطالعات ارزشمندی درباره
مسافت بین شهرها و قرارگیری شهر شاپورخواست در بین راههای باستانی است .از قرون  8و  9ه.ق ،نام این
شهر از متون حذف شده و نام خرمآباد آورده آمده است .غالب مطالعات انجامشده در این منطقه بهوسیله
پژوهشگران محلی صورت گرفته است .ازجمله مطالعات حمید ایزدپناه در دهه  1350ه.ش است که در زمان
وی ،آثار باستانشناختی مرتبط با شهر در جنوب شرق خرمآباد نمایان بوده است و تصاویری از آثار شهر که
اینک مورد تخریب و تعرض قرارگرفته ،در کتاب ایشان چاپشده است (ایزدپناه ،ج  .)119 :1376 ،2میرعابدین
کابلی در سالهای  1360و  1363در تپههای ماسور و جلدان و همچنین عمران گاراژیان در سال  1378در
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تپههای چغادرویشان ،چغاخندق و خیرآباد گمانهزنی و تعیین حریم نمودهاند (جوادی و نوروزبرازجانی .)1379 :در
میان تپههای بررسی شده ،تپه ماسور از جمله بزرگترین تپههای دشت جنوبی خرمآباد است که دارای الیه-
های ساسانی -اسالمی بوده و احتماالً با شهر شاپورخواست مرتبط بوده است .در سال  1379ه.ش بررسیهایی
سطحی از دره خرمآباد بهوسیله هیئت باستانشناسی سازمان میراث فرهنگی لرستان باهدف شناسایی
سطحی و مقدماتی تپهها و معرفی غارهای دره خرمآباد انجام شد و در  2جلد در مرکز اسناد میراث فرهنگی
لرستان نگهداری میشود .احمد پرویز در سال  1380ه.ش به بررسی پلهای تاریخی لرستان در قلمرو
حکومت آلحسنویه پرداخت که حاوی اطالعات مفیدی درزمینه راهها و موقعیت ارتباطی منطقه در قرن 4
ه.ق است (پرویز .)1380 ،در سالهای  1385و  1386ه.ش بهمنظور شناخت بقایای شهر شاپور خواست ،جالل
عادلی در پیرامون مناره آجری خرم آباد اقدام به کاوش نموده که منجر به کشف آثاری از اوایل دوران اسالمی
(قرون  5 ،3و  6ه.ق) شد و طبق نظر ایشان ،آثار یافت شده متعلق به شهر تاریخی -اسالمی ،شاپور خواست
است (گزارش کاوش پامنار خرمآباد .)1385-86 ،حمیدرضا دالوند در سال  1388ه.ش به بررسی تاریخ و معماری
دژ شاپور خواست (قلعه فلکاألفالک ) پرداخته و به فرآیند سقوط و متروک شدن شهر و ارتباط دژ با آن پرداخته
است (دالوند.)1388 ،
دره خرمآباد در قرون  19و بهویژه  20میالدی موردتوجه پژوهشگران غیر ایرانی قرار گرفته است .بیشتر
تحقیقات پژوهشگران غیر ایرانی در این دره ،بر ادوار پیشازتاریخ بهویژه دوران پارینهسنگی متمرکز بوده
است .سرهنری راولینسون در سال  1836م .از دره خرمآباد بازدید کرد و پیشنهاد نمود که خرمآباد میتواند
به جای شاپور خواست مکانیابی شود .ژاک دومرگان ( ،)1895کالر گاف ( ،)1961فرانک هول و کنت فالنری
( ،)1967جان اسپت ( )1969و ام .وی .نن ( )1972نیز در دره خرمآباد تحقیقاتی انجام دادهاند .هنری
فیلد( )1951انسانشناس امریکایی ،نخستین پژوهشگری بود که به وجود محوطههای پارینهسنگی در دره
خرمآباد بر اساس ابزارهای سنگی غار کنجی اشاره کرد .دره خرمآباد ،طی سالهای1963و  1965توسط
فرانک هول از دانشگاه رایس و کنت فالنری از دانشگاه میشیگان مورد بررسی قرار گرفت .هیات مزبور موفق
به شناسایی  17محوطه پارینهسنگی شدند که از این تعداد  5محوطه مربوط به پارینه سنگی میانی
(موستری) و بقیه مربوط به پارینه سنگی جدید و فراپارینهسنگی بودند .هول و فالنری در غار قمری ،کنجی،
گرارجنه ،غاریافته و پناهگاه سنگی پاسنگرگمانهزنی کرده و توانستند با بررسی مجموعه دستساختههای به
دست آمده ،توالی صنایع پارینهسنگی دره خرمآباد را ارائه نمایند .همچنین در سال  1971کالرگاف دره خرم-
آباد را در ارتباط با سایتهای قبل از عصر آهن مورد مطالعه و بررسی قرار داد (جوادی  .نوروزبرازجانی.)1379 ،
ارنست هرتسفلد در سال  1929به کتیبهای که امروزه موسوم به «سنگنوشته» است و همچنان در شهر
خرمآباد پابرجاست ،اشاره میکند که نام «سابرخواست» بر آن حکشده و بر وجود شهر شاپور خواست در این
دره داللت میکند .هرتسفلد با قرائت سنگنوشته خرم آباد چنین نوشته است« :مهم این است که این کتیبه
به نام «شابرخواست» که به معنای سد شاپور معروف است اشاره کرده که موقعیت مطمئنی را برای مکانیابی
جغرافیایی تاریخی منطقه و مکان شهر به دست میدهد» ( .)Herzfeld, 1929: 75کتیبه مزبور به دستور
حاکم شاپورخواست امیر اسفهسالر کبیر ظهیرالدین و الدوله معین االسالم طغرلتکین ابوسعید برسق بن برسق
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از امرای محلی آل برسق و حکمران منطقه در زمان سلطنت محمودبن محمدبن ملکشاه ( 511-525ه.ق) سر
سلسله سالجقه عراق در سال  513ه.ق بر روی یک ستون مکعب شکل ایجاد شده که پایه آن دارای دو پله
بوده و بصورت یکپارچه به صخره ای طبیعی متصل بوده است .این کتیبه به خط کوفی نوشته شده و در شرق
خرمآباد در کنار خیابان شریعتی بر سر راه خرمآباد به خوزستان واقع شده است .مضمون آن اشاره به نوعی
خراج است که از کوچروها اخذ میشده است  .هنری رایت ،جیمز نلی و گریگوری جانسون هم در سال 1975
و جودیت برمن نیز در سال  1978گزارشهایی در مورد منطقه ارائه نمودهاند که متضمن اطالعاتی درباره این
شهر و ادوار ساسانی و اسالمی دره خرمآباد است .بررسی مقدماتی تپه چغاخندق در سال  1978توسط برمن،
نشان داد که اکثر محوطهها در این دره مربوط به دورههای تاریخی اشکانی ،ساسانی و اسالمی هستند .برمن
در بررسیهایش توانست؛  148محل را شناسایی کند .از میان آنها 97 ،تپه 11 ،روستای ساخته شده روی
تپهها 5 ،غار و  6اثر دیگر همچون :یک پل ،یک قبرستان ،یک کانال ،یک قلعه و یک آبانبار بودند .عالوه بر
این ،پژوهشهای دیگری نیز در ارتباط بارونق شهر شاپور خواست بر اساس کتیبههای یادبود توسط شیال بلر
( )1992انجام شده است(جوادی و نوروزبرازجانی.)233 :1379 ،
.3متون تاریخی
نام شاپور خواست در متون تاریخی قرون  3تا  8ه .ق به صور مختلفی آمده و این متون اطالعاتی در خصوص
این شهر به دست میدهند .کهنترین منبعی که نام شاپور خواست در آن آمده ،البلدان ابنفقیه ( 290ه.ق)
است .وی چنین مینویسد ...« :و بطن ماستر و هو شابورخواست ( »...ابنفقیه همدانی .)25 :1349 ،در ارتباط با
شاپور خواست در همین منبع میخوانیم« ...و شش جای از همه بیماریخیزتر است :بندینجان و رودخانه
ماستر که شابورخواست است و گرگان و و خوار ری و برذعه و زنجان» (همان) .مکان یابی شهر شاپورخواست
در قرن سوم هجری مورد توجه ابن فقیه قرار گرفته است؛ بطن در عربی به معنای زمین ،دره و زمین گود
است و دره خرمآباد با وضعیت قیفی شکل خود میتواند همان « تل ماستر » بوده باشد که ابن فقیه از آن یاد
کرده است .با این حال ابن فقیه در نام بردن شهر های مهم جبل از ماسبذان ،مهرجانقذق و صیمره یاد کرده
و نامی از شابرخواست یا تل ماستر در ردیف شهرهای مهم نیاورده است .با توجه به اشاره ابن فقیه به تل
ماستر و بطن ماستر و نزدیکی و یا یکی بودن آنجا با شاپورخواست ،اگر تل ماستر را تپه های امروزی ماسور
در جنوب شهر خرم آباد بدانیم (جوادی و نوروز برازجانی ،)57-58 :1379 ،باید گفت که مراکز شهری و تمدنی
دره خرم آباد از محدوده جنوب شرقی شهر خرم آباد به طرف دشت کُرگاه پراکنده بودند (دالوند.)29 :1388 ،
نام این شهر در این متون در کنار سایر شهرهای ساختهشده بهوسیله شاپور اول ساسانی آمده و موقعیت آن بر
سر راه همدان به خوزستان با ذکر مسافت بین راهها ذکرشده است (حمزه اصفهانی46 :1367 ،؛ اصطخری:1373 ،
203؛ ابنحوقل104 :1345 ،؛ مقدسی600-601 :1361 ،؛ مجملالتواریخ و القصص 46 :1318 ،و  .)63حمزه اصفهانی (نیمه
اول سده  4ه.ق) در ذکر اخبار پادشاهان ایران ،شهرهای ساخته شده توسط شاپور پسر اردشیر ساسانی را بیان
کرده ،مینویسد ...« :و شهرهایی نیز بنا کرد ،از آن جمله است :نیشاپور ،بیشاپور ،شادشاپور ،به از اندیوشاپور،
شاپورخواست ،بالششاپور ،و فیروزشاپور» (حمزه اصفهانی .)46 :1367 ،اصطخری در المسالکوالممالک (-321
 318ه.ق) و ابن حوقل در صورهاالرض ( 367ه.ق) در ذیل بخش یاد کردن راهی که از همدان به خوزستان
می رود و ذکر مسافات آن ،نام شاپورخواست را به صورت شابرخاست آورده و موقعیت آن را روی نقشهای از
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صورت دیار جبال مشخص کرده است .اصطخری مینویسد« :اول از همدان تا رودآور و از رودآور تا نهاوند
هفت فرسنگ ،و از ن هاوند تا الشتر ده فرسنگ و از الشتر تا شابرخاست دوازده فرسنگ و از شابرخاست تا لور
سی فرسنگ و درین مسافت هیچ شهر و دیه نیست و از لور تا شهر اندامش دو فرسنگ و از قنطره اندامش تا
جندیسابور دو فرسنگ» (اصطخری .)203 :1373 ،مقدسی ( 375ه.ق) در احسنالتقاسیم فی معرفهاالقالیم با
توصیفی که از جاده های لرستان ارائه نموده نکات مبهم مربوط به آن را تا حدی روشن کرده است .مقدسی
این نام را به صورت «سابُرخُواس» آورده است .وی به ترتیب هشت منزلگاه را به شرح زیر نام برده است« :از
کرج 4گرفته تا وفراونده یک مرحله ،سپس تا دارقان یک مرحله ،سپس تا خروذ یک مرحله ،سپس تا
سابُرخُواس یک مرحله ،سپس تا کرکویش یک مرحله ،سپس تا خان یک مرحله ،سپس تا رزمانان یک مرحله،
سپس تا لور یک مرحله» (مقدسی .)600-601 :1361 ،در هیچیک از متون قرن  5ه.ق نامی از شهر مزبور دیده
نمیشود؛ اما در قرن ششم مجددا نام آن در متون ظاهر میگردد .در مجملالتواریخ والقصص ( 520ه.ق)،
نویسنده در ذکر پادشاهی شاپور اول آورده است ...« :در سیرالملوک چنان است که شاپورِ اردشیر بود و اهلل
اعلم .اما همتی بزرگ داشت ،اندر داد و انصاف و آبادانی عالم برسان پدر و شاذروان شوشتر او کرد که عجایب
عالمست و شهرها بسیار کرد چون شابور و نیشابور ،شادشابور ،بدان اندیوشابور ،شابورخواست ،بالش شابور »...
(مجملالتواریخ و القصص 46 :1318 ،و  .)63در فارسنامه ابنالبلخی ( 498 -511ه.ق) بنای شهر شاپور خواست به
شاپور بن اردشیر نسبت دادهشده و به دنبال ذکر شهرهایی که توسط شاپور ساختهشدهاند ،آورده است ...« :و
اما آثار شاپور در عمارت جهان بسیار است و این شهرها او کرده است ،بیشاپور ،...بالدشاپور ،...شاپور خواست
خوزستان ،این شاپور خواست پهلوء االشتَر است ،جندیشاپور خوزستان (اندیوشاپور) شاذشاپور از میسان »...
(ابنبلخی .)63 :1363 ،ابن اثیر به تحت تصرف بدر بودن شهر و قلعه شاپور خواست اشاره میکند« :قلمرو بدر،
شاپور خواست و دینور و بروجرد و نهاوند و اسدآباد و قطعهای از اعمال اهواز بود و هرچه قلعهها و والیت در
این حدود بود در تصرف او بود» (ابن اثیر ،ج  .)353 :1351 ،15در تاریخ ابنخلدون نیز به همین موضوع
اشارهشده است (ابنخلدون .)873 :1383 ،شاپور خواست به هنگام سلطنت سالجقه نیز از شهرهای مهم و معتبر
به شمار میآمد و در بسیاری از کتب دوره سلجوقی نام آن بهکرات آمده است (بنداری اصفهانی.)201 :2536 ،
یاقوت در کتاب معجمالبلدان ( 623ه.ق) در خصوص نام قلعه سابورخواست آورده« :دز بز اسم قلعه مدینه
سابورخواست و منها اخذ فخرالملک ابو غالب اموال بدربن حسنویه المشهوره» (یاقوت حموی .)67 :1383 ،وی در
برگزیده مشترک چنین مینویسد« :شاپور خواست شهر و دژ بنامی است در کوههای لر از همدان و
خوزستان» (یاقوت حموی .)109 :1362 ،در تاریخ جهانگشای جوینی ( 658ه.ق) چنین آمده ...« :و
شابورخواست شهری بزرگ بودست ،مشهور و معروف و ذکر آن در تواریخ مسطور رسمی بیش نمانده »...
(جوینی .)492 :1387 ،حمداهلل مستوفی در ذکر شهرهای آباد لر کوچک در تاریخ گزیده ( 730ه.ق) مینویسد:
«و از شهرهای آنجا سه معمور است ،بروجرد و خرمآباد و شاپورخواست و آن در اول شهری بود و از هر جنس
مردم بسیار در آنجا بودند و بهغایت معمور و آباد و تختگاه پادشاهان و اکنون قصبه است» (مستوفی
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قزوینی 1362،ب .)65 :وی همچنین در نزههالقلوب ( 740ه.ق) در ذکر مسافت طرق بغداد به نهاوند و سپس به
اصفهان مینویسد ...« :از شهر بروجرد تا حسنآباد (خیاباد ،جناباد) چهار فرسنگ راه شاپورخواست
(شابورخاص) درین مرحله بدست راست بماند ازو تا میانرودان هشت فرسنگ ازو تا منار سه فرسنگ ازو تا
شهر کرج شش فرسنگ ازو تا دون سون چهار فرسنگ ازو تا آسن پنج فرسنگ ازو تا سنگان شش فرسنگ
ازین مرحله راهی دیگر بدست راست باصفهان رود» (مستوفی قزوینی ،الف 171 :1362 ،و .)172
.4شواهد باستانشناختی
 .1-4شواهد حاصل از بررسی سطحی
در بررسی سطحی که بهوسیله سازمان میراث فرهنگی لرستان در سال  1379در دره خرمآباد انجام شد و
نتایج آن در دو جلد در مرکز اسناد این سازمان نگهداری میشود ،درمجموع  45محوطه باستانی در این دره
مشخص شد؛ بر اساس اطالعات بهدستآمده از این بررسی و همچنین بررسی نگارندگان در سال  1395در
دره خرمآباد ،این آثار تقسیمبندی شده و موردمطالعه قرار گرفتند .موقعیت این آثار بر روی نقشهای که در
بررسی سال  1379تهیه شد ،مشخص است (تصویر .)2

تصویر  :2محوطههای باستانی دره خرمآباد (جوادی و نوروز برازجانی)22 :1379 ،
)Figure 2: the most ancient sites of Khorram Abad valley (Javadi and Nowruz Borazjani, 2001: 22
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نگارندگان در پژوهش حاضر ،آثار سطحی این دره را به ادوار اشکانی ،ساسانی ،اواخر ساسانی -قرون اولیه
اسالمی و آثار قرن  4ه.ق تا اواخر دوره تیموری تقسیمبندی کردهاند .بااینوجود ،محوطههای دیگری بهویژه
مربوط به دوره اشکانی در دره وجود دارند که نگارندگان تنها به اطالعات تعدادی از محوطهها دسترسی
داشتهاند .محوطههای باستانی دره خرمآباد به لحاظ پراکنش در اوایل دوره اشکانی کمتر بوده و بهتدریج از
اوایل دوره ساسانی شروع به گسترش کردهاند .در اواخر دوره ساسانی دوباره تعداد محوطهها کم شده و بعد
اضمحالل ساسانیان در دورهی اسالمی محوطههای نسبتاً زیادی را شاهد هستیم.

تصویر :3پراکنش آثار اشکانی دره خرمآباد نسبت به کاربری اراضی( نگارندگان)
)Figure 3:The distribution of Parthian Sites in Khorram Abad valley in relation to land us (Authors
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تصویر  :4پراکنش آثار ساسانی نسبت به چین ارتفاعی( نگارندگان)
)Figure 4: The distribution of Sassanid sites in relation to the fold of the earth (Authors

تصویر :5پراکنش آثار اواخر ساسانی -اوایل اسالمی نسبت به کاربری اراضی( نگارندگان)
)Figure 5: the distribution of Late Sassanid-Early Islamic sites andin respect of land use (Authors
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تصویر :6پراکنش آثار قرن  4ه.ق تا دوره تیموری نسبت به کاربری اراضی( نگارندگان)
Figure 6: The distribution of 10th AD works up to the Timurid period in relation to land use
)(Authors

 .2-4شواهد حاصل از کاوش محوطه پامنار
بقایای باستانی مرتبط با شاپور خواست ،در بخشهای جنوبی و جنوب شرقی شهر امروزی خرمآباد کشف
شد .در گمانهزنیها و کاوش باستانشناختی محوطه پامنار در جنوب شرقی خرمآباد که در سالهای -86
 1385به سرپرستی جالل عادلی انجام شد ،آثار مربوط به دوران اسالمی این شهر کشف شد .در کاوش
محوطه پامنار ،بقایای معماری فراوانی به دست آمد .آنچه از شواهد برمیآید ،معماری مربوط به آخرین دوره
افول شهر است (معماری دوره متأخر مربوط به قرون  5 ،3و  6ه.ق) .دیوارها از سنگ با مالط ساروج و
آجرهای ادوار قبلی با مالط گل و در برخی قسمتها سنگهای خشکهچین ساختهشدهاند؛ و آجرها با ابعاد
نامنظم بهصورت نامنظم چیده شدهاند .در برخی ترانشهها ،مسیرهای منظم کانالکشی با مصالح سنگی و در
برخی دیگر ،تجمعی از سفالینهها ظاهر شد (تصویر  7و  .)8سفالینههای فراوانی از در محوطه پامنار کشف
شد .با کشف سرباره و جوشکوره؛ کاربری کارگاهی محوطه اثبات شد .غالب سفالینههای بهدستآمده مربوط
به قرون  5 ،3و  6ه.ق بودند .انواع سفال همانند زرینفام ،مینایی ،استامپی ،فیروزهای تک رنگ ،نقش کنده،
لعاب پاشیده ،ساده و منقوش و انواع پیهسوز و کوزه بهدستآمد .سفالهای فیروزهای تکرنگ مکشوفه از
محوطه از لحاظ گاهنگاری ،با سفالهای بدست آمده از کاوشهای جرجان بوسیله دکتر مرتضایی ،قابل
مقایسه است (کریمی و کیانی .)1364 ،سفالهای مینایی بدست آمده از کاوش این محوطه نیز با سفالهای رایج
مینایی دوره میانه اسالمی قابل مقایسهاند (یزدانی و دیگران. )47 :1394 ،
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تصویر  :7محوطه در حال کاوش(عادلی ،گزارش کاوش پامنار خرم¬آباد.)1385-86 ،
)Figure 7: The general excavation view of Pa-Menar (Adeli, The archaeological reports of Pa-Menar, 2007

تصویر  :8پالن محوطه در حال کاوش(عادلی ،گزارش کاوش پامنار خرمآباد.)1385-86 ،
)Figure 8: site plan is excavation (Adeli, The archaeological reports of Pa-Menar, 2007
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تصویر  :9برخی از طرح های ظروف همانند بشقاب دوره اسالمی (عادلی ،گزارش کاوش پامنار خرمآباد.)1385-86 ،
Figure 9: Some designs of dishes such as plates of the Islamic period from of Pa-Menar (Adeli, The
)archaeological reports of Pa-Menar, 2007

تصویر  10و  :11نمونه های از ظروف کشف شده(قرون  3و  )4در کاوش پامنار (عادلی ،گزارش کاوش پامنار خرمآباد.)1385-86 ،
Figures 10-11: A sample of potteries founded (10-11A.D) in the excavation of Pa-Menar
()Adeli, The archaeological reports of Pa-Menar, 2007

.5سکه
از مهمترین شواهد باستانشناختی در شناخت دوران اوج شاپور خواست ،سکههایی است که در جنوب خرم-
آباد یافت شده و نشاندهنده وجود ضرابخانه در این شهر میباشند (پور غالم و خاکباز121-126 :1376 ،؛ پرویز،
41 :1380؛ قوچانی .)46-65 :1373 ،سکههای مزبور مربوط به دوره حکومت بدر است و نام بدربن حسنویه و محل
ضرب سکه بهصورت «ساٮرحواسٮ» روی آنها درجشده است (تصاویر  12و  .)13از ضرابخانه شاپور خواست
سکههای طال و نقره با تاریخهای  395 ،393و  396ه.ق موجود است (قوچانی .)50 :1373 ،وجود ضرابخانه و
سکههای ضرب شاپور خواست نشاندهنده دوران اوج این شهر در دوره آلبویه و حکمرانی آلحسنویه است.
عالوه بر سکههای آلحسنویه ،از ابنکاکویه عضدالدین و الدوله از خاندان بنیکاکویه که در سال  414ه.ق بر
شاپور خواست دستیافت ،سکههای یکدرهمی ضرب این شهر به سال  415ه.ق و یک دیناری به سال 416
ه.ق نیز کشفشده است (پور غالم و خاکباز.)125 :1376 ،
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تصاویر  12و  : 13سکه ضرب شاپور خواست (قوچانی)58 :1373 ،
محل نگهداری :مدیریت میراث فرهنگی تهران ،سال ضرب 398 :ه.ق؛ جنس :طال؛ وزن 3/15 :گرم
)Figures 12-13: Two sides of Shapurkhast coin (Qouchani, 1994:58
;Location: Tehran Cultural Heritage Management, multiplication year: 398 AH; Material: gold
Weight: 3.15 grams.

تصویر  :14نام شاپور خواست بر روی سکه
(قوچانی)50 :1373 ،
)Figure 14: Name of Shapurkhast mentioned on the coin (Qouchani, 1994:50

در سالهای  46تا  48برای بناهای تازه قسمتی از زمینهای اطراف آن کندهاند که از آن چند ستون سنگی و
یکپایه ستون بزرگ و مدور به قطر  2متر از خاک بیرون آمد که بر سطح یکی از ستونها به خط کوفی جمله
«برکه لصاحبه» نوشته شده است (تصویر  .)16کتیبه مزبور در محله قاضیآباد کشف شده است (ایزدپناه ،ج ،2
 .)119 :1376در بررسیهای انجام شده در جنوب شرقی خرمآباد در محله قاضیآباد ،کتیبهای سنگی مربوط به
سال  375ه.ق یافت گردید که با خط کوفی و به دستور بدر نوشته شده و به گمان ایزدپناه مربوط به آبانبار
شهر بوده است (تصویر  )15و متن حاشیه آن چنین است« :بسم اهلل ،ما امر ببنائه االمیر االجل ابوالنج ( ...یک
کلمه شکسته) [بدر] بن حسنویه» .در قسمت وسط نیز نوشته شده« :سنه خمس و سبعین و ثلثمائه»
(ایزدپناه ،ج  .)120 :1376 ،2این کتیبه که به «کتیبه سنگ آبدان» مشهور است سندی تاریخی است که نشان
می دهد بدربن حسنویه در قلمرو حکومتی خود بناهایی مرتبط با امور آبرسانی ساخته استBlair, 1992: ( .
.)51

مطالعات باستانشناسی

 ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،3پاییز 15 / 1399

تصویر  15و  :16پایه ستون سنگی مکشوف و سنگنوشته به خط کوفی یافت شده از شهر قدیمی شاپورخواست به
سال(ایزدپناه ،ج )120 :1376 ،2
Figures 15 and 16: The base of the discovered stone pillar and the inscription in Kufic script found
)from the old city of Shapurkhast (Izadpanah, vol. 2, 1997: 120

 .6تحلیل دادهها
.1-6تحلیل دادههای حاصل از متون
آنچه متون تاریخی در ارتباط با شاپورخواست بیان کردهاند ،نام شهر ،دوره ساخت ،موقعیت قرارگیری آن
در غرب کشور بر سر راههای باستانی و ترسیم آن بر روی نقشه راهها ،فواصل آن با دیگر نقاط ،اهمیت قلعه
آن و برخی حوادث دیگر است .متون مزبور بیشترین کمک را در مکانیابی شهر در دره خرمآباد بر اساس ذکر
مسافت ها و فاصله آن با سایر شهرهای مجاور به ویژه در مسیر راه باستانی همدان به خوزستان و قرارگیری دژ
مشهور آن و همچنین دوران اوج شهر بدست میدهند .در ارتباط با دوره شکلگیری شهر ،متون تاریخی
اطالعات دقیقی بدست نمیدهند و تنها میتوان از طریق مدارک باستانشناختی به این دوره پی برد؛ با این
وجود ،منابع اندکی به تاریخ ساخت شهر در زمان شاپور اول ساسانی اشاره کردهاند؛ اما بر اساس این متون
می توان دریافت که شهر شاپورخواست در دوره ساسانی دارای اهمیت بویژه از منظر ارتباطی بوده است .می-
دانیم که متون تاریخی همواره میتوانست بصورت نقل قول نوشته شود و مورخ و جغرافیدانی که اقدام به
نگارش می نماید به نقل از پیشینیان و متون پیش از خود مطالبی را ذکر مینمایند؛ بنابراین نمیتوان با صرف
ساسانی دانستن این متون ،شهر را نیز به طور قطع ساسانی معرفی کرد .چه بسا شهر پیش از دوره ساسانی
ساخته شده باشد و به دلیل اهمیت و توسعه در دوره ساسانی ،این منابع ساخت آن را مربوط به این دوره
دانستهاند .همچنین در ارتباط با دالیل شکلگیری شهر ،این متون اطالعاتی بدست نمیدهند و تنها میتوان
به اهمیت ارتباطی منطقه بر اساس آنها پی برد .بیشترین متونی که به شهر شاپورخواست اشاره کردهاند،
مربوط به قرن  4ه.ق است .چنین استنباط میشود؛ در این دوره زمانی ،شهر در غرب کشور دارای اهمیت
فراوانی بوده است .شواهد باستانشناختی نیز اهمیت آن را در این دوره به اثبات میرسانند؛ بنابراین بر اساس
شواهد موجود ،شاپورخواست دوران طالیی خود را در ادوار اسالمی بویژه قرن  4ه.ق سپری کرده است .این
شهر رونق خود را مدیون حکام محلی بنام آلحسنویه بوده که شهر را به عنوان مرکز منطقه و دژ آن را به
عنوان خزانه سلطنتی انتخاب کرده و با گسترش راهها و تاسیسات وابسته به راهها ،موجب رونق این شهر در
دوران اسالمی شدهاند .عالوه بر این ،بر اساس این متون میتوان تا حدودی به دوره سقوط و افول شهر پی
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برد؛ چرا که نام آن از متون پس از قرن  8ه.ق حذف میشود و با اینکه در گذشته شهری آباد بوده ،در این
دوره به قصبه تبدیل شده و به تدریج رو به افول مینهد؛ اما در مورد دالیل سقوط و متروک شدن شهر ،متون
تاریخی اطالعاتی بدست نمیدهند .آنچه مسلم است شاپورخواست به یک باره متروک نشده و خرمآباد قصبه-
ای در نزدیکی آن بوده و کم کم این قصبه با از دست رفتن مرکزیت شاپورخواست ،توسعه یافته است.
همچنانکه مستوفی نیز اظهار دارد که شاپورخواست زمانی آباد و بزرگ بوده و در زمان وی رو به ویرانی نهاده
و بصورت قصبهای درآمده است .ابن بلخی در فارسنامه که در قرن ششم ه.ق نگاشته شده است ،از
شاپورخواست تحت عنوان «کوره» نام برده است .کوره فارسی معادل استان و احازه عربی است که بعد از آن
طسوج (ناحیه) ،رستاق و سرانجام قریه قرار می گیرند .در دو قرن بعد ،مستوفی در کتاب خود اشاره کرده
است که شاپورخواست در ابتدا شهر بود و اکنون قصبه است .در یک تقسیم بندی؛ قصبه بعد از والیت و بلوک
و قبل از قریه قرار گرفته است  .در تقسیم بندی دیگر پس از خوره ،ناحیه ،مصرو روستا ،قصبه قرار گرفته و
پس از قصبه ،به ترتیب مدینه ،شهرک و قریه قرار گرفته اند (لرزاده .)12 :1387 ،از گفته های ابن بلخی و
مستوفی و با توجه به این تقسیم بندی ها ،می توان اینگونه استنباط کرد که شاپورخواست تا قرون پنجم و
ششم ه.ق منطقه ای مهم و وسیع بوده و پس از آن کم کم از رونق افتاده و کوچک شده است.
همینطور در تاریخ جهانگشای جوینی نیز آمده که «شاپورخواست شهری بزرگ بوده است مشهور و معروف و
ذکر آن در تواریخ رسمی بیش نماند» (جوینی )492 :1387 ،بنابراین شاپورخواست تا قرن  8ه.ق موجودیت
داشته؛ اما در این قرن دوران ویرانی و بیرونقی خود را میگذرانیده است.
 .2-6تحلیل دادههای باستانشناختی
دادههای حاصل از بررسی سطحی دره خرمآباد ،در مورد موقعیت و مکانیابی شهر اطالعاتی بدست میدهند.
آثاری در سطح هماکنون موجود است که میتواند در تعیین موقعیت و محدوده فرضی شهر در دوران اسالمی
بویژه قرن  4ه.ق کمک شایانی نمایند .آنچه از نتایج بررسی سال  1379و  1395برمیآید ،در دره خرمآباد
استقرارهای پیش از عصر ساسانی بویژه مربوط به دوره اشکانی موجود است .در دوره ساسانی نسبت به ادوار
پیشین ،تعداد استقرارها افزایش یافته و بویژه تمرکز استقرارها در مرکز و جنوب دره بیشتر میشود .ادوار
مابین ساسانی تا قرن  4ه.ق یک دوره بینابینی بنام اواخر دوره ساسانی -قرون اولیه اسالمی دستهبندی شده
است که به علت تداوم سنتهایی مانند سن ت سفالگری عصر ساسانی و قرون اولیه اسالمی ،تفکیک این ادوار
مشکل بوده است .در این دوره بینابینی از تعداد استقرارها کاسته شده و این کاهش سکونت را متون تاریخی
نیز تایید میکنند .سرانجام از قرن  4ه.ق به بعد منطقه اهمیت پیشین خود را بازیافته و تمرکز استقرارها و
آثار فرهنگی مربوط به این قرن به بعد افزایش مییابد؛ بنابراین میتوان چنین اذعان داشت که پیش از عصر
ساسانی ،استقرارهایی در دره بویژه استقرارهای دوره اشکانی وجود داشته که با توجه به این استقرارها میتوان
ریشه شکلگیری شهر را در این دوره جستجو کرد .در دوره ساسانی که تمرکز و تعداد استقرارها افزایش
یافته ،نشان از اهمیت و رونق دره و شهر در این دوره است .همچنین با توجه به تمرکز استقرارها در مرکز و
جنوب دره ،میتوان شرایط مناسب زیستمحیطی را در این بخش از دره تصور کرد که این خود میتوانسته از
دالیل مهم شکلگیری شهر در این ناحیه باشد .بر اساس نحوه قرارگیری استقرارها میتوان چنین تصور کرد
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که در دوره مابین ساسانی -قرون اولیه اسالمی ،با وجود کمرونقی شهر ،این دره همچنان از منظر ارتباطی
دارای اهمیت بوده و راه کاروانرو در این دره رونق داشته است .به طور کلی میتوان چنین اذعان کرد که دره
خرم آباد به علت قرارگیری در کانال ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب ،اهمیت بیشتری پیدا میکند.
موقعیت خاص این منطقه و قرار گرفتن در محورهای مهم ارتباطی فالت ایران به خوزستان یا به عبارت دیگر
خلیج فارس به غرب ،مرکز و شمال کشور است که اهمیت آن را مضاعف نموده است .از دوره ساسانی به بعد و
بخصوص در دوران اسالمی ،این منطقه بر سر راه جاده ارتباطی همدان به خوزستان قرار گرفته و اهمیت
ارتباطی مرکز حکومت با ایاالت مختلف شمالی را ممکن نموده است .اهمیت آن در دوره ساسانی به خاطر
تجارت و بازرگانی از طریق دریا با کشورهای دیگر بوده است (عبدلی فرد .)590 :1383 ،بطور کلی می توان چنین
ارزیابی کرد که با قرار گرفتن منطقه؛ در مسیر راههای استراتژیکی ،منجر به استقرار و سپس توسعه شهری
شده و با شکل گیری شهر شاپورخواست ،این شهر مرکز راههای ارتباطی و مواصالتی منطقه شده است.
تمرکز و فراوانی استقرارها و آثار از قرن  4ه.ق به بعد ،دوران اوج و توسعه منطقه بویژه رونق شهر در این دوره
را نشان میدهند .در تحلیل الگوهای استقراری دره خرمآباد میتوان موارد زیر را مطرح کرد:
 .1تعداد  9محوطه در دوره ساسانی که در اواخر ساسانی -قرون اولیه اسالمی اشغال و یا استفاده نشدهاند ،در
قرن  4ه.ق تا عصر تیموری دوباره اشغال میشوند.
 .2همانطور که در تصاویر  17و  18مالحظه می شود ،ستون اصلی الگوی استقراری در این دره 3 ،محوطهای
هستند که این محوطهها در فاصله مشابهی از یکدیگر قرار گرفتهاند .این مطلب قابل درک است که دو محوطه
از این سه محوطه در جنوب غرب دره در موقعیتی قرار گرفتهاند که از منظر کشاورزی نسبت به مناطق باالتر
دره ،شرایط مناسبتری داشته است.
 .3برخی از محوطه ها از دوره ساسانی تا قرن  4ه.ق بدون وقفه دارای استقرار بودهاند .این فرآیند را میتوان
چنین تفسیر کرد که قلعه واقع بر تپه فلکاالفالک همواره نقش مهمی در کنترل دره از منظر سیاسی و
تدافعی داشته است .به نظر میرسد این قلعه در دوره ساسانی و با فاصله نه چندانی در شمال غربی شهر
شاپورخواست ،مشرف بر این شهر ساخته شده است و مانند بسیاری از شهرهای عصر ساسانی که دژهای
تدافعی در محدودهای خارج و مشرف بر شهر ساخته میشدند ،مانند شهر بیشابور و اردشیرخوره ،این قلعه نیز
در خارج از شهر شاپورخواست و به عنوان عاملی تدافعی برای شهر ساخته میشود .قلعه فلکاالفالک همانطور
که مشخص است به عنوان دژ حکومتی و خزانه سلطنتی سلسله آلحسنویه نقش کلیدی در دره در قرن 4
ه.ق داشته است.
 .4در دوره ساسانی ساختارهای سیاسی همانند قلعه و آثار مرتبط با کشاورزی مثل گرداب سنگی در ساحل
راست رودخانه ساخته شدهاند .از قرن  4ه.ق تا دورهی تیموری ،بناهای مذهبی همچون مقابر در ساحل راست
رودخانه و ساختارهای عملکردی همانند؛ آسیاب گبری و مناره آجری و کتیبهها بصورت خوشهای در ساحل
چپ رودخانه خرمآباد در درون دره و اندکی پایینتر احداث شدهاند.
 .5درنهایت در هر دو الگوی استقراری عصر ساسانی و الگوی استقراری دورهی اسالمی از قرن  4تا دورهی
تیموری ،گروهی از استقرارها در اطراف پل جنوبی دشت (پل شکسته سر طاق ساربان و اطراف محوطهها)
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متمرکز هستند .با توجه به موقعیت قرارگیری این محوطهها و فواصل آنها از یکدیگر ،ناحیه حاصلخیز
کشاورزی را میتوان در این محدوده تصوّر کرد .وجود محوطههای باستانی چشمگیر بویژه در دشت جنوبی
دره خرم آباد ،شاهدی از استقرار جمعیتهای متعددی است که ادوار فرهنگی متعددی را نشان میدهد.
امرزوه نیز نیز آبادیهای دشت جنوبی خرمآباد به میزان قابل توجهی نسبت به سایر مناطق بیشتر است.
موقعیت جغرافیایی دشت جنوبی و عبور دو رودخانه مهم خرمآباد و کرگانه و همچنین تمرکز استقرارهای
باستانی از ادوار پیش از تاریخ تا دوران اسالمی ،خود گواهی بر وضعیت مناسب اکولوژیکی دشت جنوبی نسبت
به مناطق دیگر دره است .زمین های حاصلخیز کشاورزی نیز هم اکنون در این بخش از دره متمرکزند.
همچنانکه در سفرنامهها و متون عهد قاجار و پهلوی اشارههای فراوانی به وجود باغهای خرم در پایین دست
شهر شده است (مورگان209-210 :1338 ،؛ کریمی161 :1329 ،؛ مهریار.)64 :1378 ،

تصویر :17الگوی استقراری دوره اشکانی( نگارندگان)

تصویر :18الگوی استقراری اواخر ساسانی -اویل اسالمی(

نگارندگان)
)Figure 17: Parthian settlement pattern (Authors
)Figure 18: Late Sassanid-Early Islamic Settlement pattern (Authors

.7بحث؛ شکلگیری ،توسعه و افول شهر شاپورخواست
وجود شرایط زیست محیطی مناسب ،ارتفاعات مهم زاگرس در اطراف ،منابع غنی آب بویژه رودخانههای خرم-
آباد و کرگانه و دشت هموار و حاصلخیز جنوبی دره ،و همچنین قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی شرق به
غرب و شمال به جنوب از اصلیترین عوامل شکلگیری استقرار در جنوب دره خرمآباد و به دنبال آن شکل-
گیری سکونتگاه شهریاند که با توسعه آن شهر شاپورخواست شکل گرفته و در دوران اسالمی مرکزیت یافت.
آگاهی ما از زمان دقیق شکلگیری شهر و بطور کلی آگاهی از این شهر در ادوار پیش از اسالم بسیار اندک
است .تنها می توان با توجه به شواهد موجود ،اهمیت آن را بویژه از منظر ارتباطی در پیش از دوران اسالمی به
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ویژه دوره اشکانی درک کرد .بر اساس یافتههای پژوهش حاضر چنین استنباط میشود که ریشههای شکل-
گیری شهر در این دره را بایستی در دوره اشکانی جستجو کرد و چه بسا شهر در این دوره شکل گرفته و در
دوره ساسانی به دلیل رونق منطقه و شهر ،دژ شاپورخواست در مجاورت آن بر باالی تپهای با پیشینه
استقراری از عصر مفرغ ،ساخته شده است و بویژه در زمان شاپور اول ساسانی به دلیل گسترش شهرها و تغییر
در ساختار فضایی آنها ،این شهر نیز دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفته و نام شاپور بر آن تثبیت شده
باشد .وجود دژ مزبور به عنوان عامل تدافعی که میتوانسته امنیت شهر را تامین نماید؛ از مهمترین عوامل
اهمیت و توسعه شهر از دوره ساسان ی به بعد بوده است .ساختار دژ و شهر شاپورخواست مانند شهر بیشابور و
اردشیرخوره که دژ ساخته شده در خارج از شهر نقش امنیتی برای شهر را ایفا کرده ،شکل و ساختار شهرهای
عصر ساسانی به خود میگیرد و این سبب شده که تاریخ شکلگیری شهر ،دوره ساسانی تصور شود .بررسی و
کاوشهای باستانشناختی در تپه زیرین دژ ،دورههای فرهنگی  .1عصر مفرغ (به احتمال گیان  .2 ،)IIدوره
ساسانی تا قرن چهارم ه.ق و  .3قرون  5و  6ه.ق تا دوره تیموری را نشان میدهد (جوادی و نوروزبرازجانی:1379 ،
 .)71با اینکه استقرارهای مربوط به دوره ساسانی و اسالمی نسبت به سایر ادوار پیش از ساسانی در دشت
جنوبی خرمآباد بیشتر است ،اما باز نمیتوان وجود استقرارهای عصر اشکانی را در دشت جنوبی نادیده گرفت.
در بررسیهای سال  1379سازمان میراث فرهنگی نیز  22محوطه باستانی مربوط به دوره اشکانی در دره
خرمآباد شناسایی شده است ،که در این پژوهش به اطالعات تنها  5محوطه دسترسی داشتهایم .بهرحال از
تاریخ دقیق شهرنشینی در این دره ،اطالعات چندانی در دست نیست و نیازمند پژوهشهای بیشتر است .اما
بطور قطع این شهر در دوره ساسانی دارای اهمیت ترانزیتی در منطقه بوده است .از جمله دالیل اثبات آن
وجود پلهای فراوان عصر ساسانی در لرستان است .به دلیل قرار گیری شهر در مسیر تجاری؛ در دوره ساسانی
رونق و توسعه یافته است ،اما عصر طالیی رونق و توسعه خود را در دوران اسالمی بویژه قرن  4ه.ق گذرانده
است .نویسنده کتاب تاریخ خرمآباد به نقل از دمرگان مینویسد ..." :اعراب منطقه را به قهر و غلبه گرفتند و
خرمآباد را به پراهمیتترین نقاط سوقالجیشی تبدیل کردند" (قاسمی .)1382 ،این شهر نیز مانند سایر
شهرهای ساسانی -اسالمی به دلیل تاخت و تازهای اوایل دوران اسالمی از رونق افتاده و از قرون  3و  4ه.ق
رونق دوبارهای به خود میگیرد .شواهد باستانشناختی موجود نیز از قرن  3ه.ق به بعد اطالعات مفیدی به
دست میدهند .چنین برمیآید که شاپورخواست در دوران اسالمی اهمیت شهری خود را یافته و میتوان
گفت در این دوران بویژه در قرن  4ه.ق عالوه بر کارکرد  ،کارکرد سیاسی -اقتصادی مییابد .عملکرد سیاسی-
اقتصادی شهر به همراه دژ مستحکم آن به عنوان پایتخت آلحسنویه و وجود ضرابخانهای که سکههای محلی
با نام حکام محلی در آن ضرب میشدند و همچنین تعیین شدن دژ شاپورخواست به عنوان خزینه سلطنتی به
طور واضح قابل درک است .حکام آلحسنویه و آل برسق که مرکزیت منطقه و تختگاه خود را شاپورخواست
قرار داده بودند ،به این شهر توجه ویژه داشته و در آبادانی آن تالش میکردند .تا جائیکه این شهر دارای
مسجد ،ضرابخانه و دژ حکومتی بوده است .پناهنده شدن بسیاری از شاهزادگان بویه و وزرا به دربار بدر در این
شهر و همچنین نگهداری اموال و خزائن سلطنتی بدر در قلعه شاپورخواست (ابناثیر99 :1351 ،؛ یاقوت حموی،
 )105 :1383نشانه اهمیت آن در این دوران است .این توجه وافر بدربن حسنویه به شاپورخواست باعث اهمیت
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آن و در نتیجه پررنگ شدن نام این شهر در کتب جغرافیایی و تاریخی بویژه از این سده به بعد شد
( .)Stein,1969: 273اتابکان لر کوچک از دیگر حکومتهای محلی بودند که این شهر را مقر حکومت خود قرار
دادند (خودگو.)1378 ،
شهر شاپورخواست تا قرن  7ه.ق موجودیت شهری خود را حفظ کرده است .روند افول و اضمحالل شهر
شاپورخواست به احتمال در حدود قرون  7و  8ه.ق است .از قرن  8ه.ق به بعد در متون تاریخی ،نام
شاپورخواست حذف و نام خرمآباد جایگزین آن میشود .حمداهلل مستوفی در تاریخ گزیده در سال  730ه.ق به
خرمآباد و قصبه شاپورخواست بطور همزمان اشاره میکند؛ در این زمان شاپورخواست موجودیت شهری خود
را از دست داده ،اما هنوز بصورت قصبهای ادامه حیات میداده است .از این دوره به بعد مدرک باستانشناختی
مربوط به مفهوم شهری آن تاکنون بدست نیامده است؛ بنابراین میتوان چنین تصور کرد که شاپورخواست
بطور ناگهانی متروک نشده و در طی قرون  7تا  8ه.ق بصورت تدریجی رو به افول نهاده و خرمآباد جایگزین
آن شده است .از جمله عوامل احتمالی سقوط شهر را میتوان عوامل زیستمحیطی و تدافعی مطرح کرد.
شاپورخواست در نقطهای قرار داشت که منابع آبی بوسیله کانالهایی به جانب شهر هدایت میشد .شاید
خشک شدن این منابع و یا تغییر مسیر رودخانه و کانالها موجب ترک این ناحیه و انتقال جمعیت به نقطهای
شده که از لحاظ منابع آبی موقعیت مناسبتری داشته است .هجومهای متعدد در طول دوران اسالمی بویژه
حملهی دوم مسلمانان (قاسمی ،1382 ،به نقل از دمورگان) ،درگیریهای متعدد اتابکان و حملهی مغوالن
(خواندمیر ،)33 :1333 ،لشگرکشی تیمور و هرج و مرجهای محلی ،آسیبهای فراوانی در طول تاریخ به شهر
وارد کرد (میرخواند1357 ،؛ شرفالدین علی یزدی420 :1336 ،؛ نوایی )574 :1341 ،که زمینههای الزم را
برای متروک شدن تدریجی شهر و افول آن در پی داشت .نقطه شکلگیری هسته اولیه خرمآباد از منظر
تدافعی در موقعیت مناسب تری که بوسیله قلعه ،رودخانه و ارتفاعات احاطه شده ،قرار گرفته است .همچنین
میتوان نقش عوامل مذهبی مانند وجود مقبره زیدبن علی(ع) و امامزادگان دو برادران و آرامگاه باباطاهر در
نزدیکی قلعه را در جذب جمعیت به این منطقه موثر دانست.
.8نتیجهگیری
منابع مکتوب تاریخی و دادههای حاصل از کاوش باستانشناسی در شکلگیری ،توسعه و افول شهر شاپور
خواست اطالعات بااهمیتی به دست میدهند .میتوان بر اساس مدارک و شواهد چنین نتیجه گرفت که بنیان
شهر در دوره اشکانی گذاشتهشده است .شهر در دوره ساسانی به دلیل اهمیت دادن پادشاهان ساسانی به
توسعه شهرها و بهویژه آنکه شهر مذکور در مسیر راههای تجاری است توسعه مییابد .با ورود اسالم به ایران
وقفهای در توسعه و شکوفایی شهری ایجادشده که بالفاصله پس از پذیرش دین مبین اسالم توسط ایرانیان و
مردم کوههای لر ،شاهد شکوفایی شهری دوباره در شهر شاپور خواست هستیم .این شهر تا اواخر قرن 7
هجری قمری همچنان پررونق بوده که در اثر رشد قصبه خرمآباد ساکنان آن با خرمآباد کنونی آمیختهشده و
به حیات شهری ادامه میدهند .موقعیت مکانی شهر شاپور خواست در اطراف مناره آجری در جنوب شرق
خرمآباد است که به دلیل مدفون شدن آثار شهر در زیر بافت کنونی خرمآباد و همچنین به دلیل عدم ادامه
کاوش تا خاک بکر ،نمیتوان زمان و چگونگی شکلگیری شهر را بر اساس دادههای حاصل از کاوش تعیین
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نمود؛ با توجه به ادامه حیات شهری و همچنین سفالهایی از عصر اشکانی در الیههای مضطرب؛ می توان
چنین استدالل کرد که بنیان شهر در دوره اشکانی گذاشته شده است .دادههای باستانشناسی و شواهد
تاریخی ،دوران اوج و توسعه و رونق شهری را در دوران اسالمی به دست میدهند .همانطور که مالحظه شد،
سفالهای عصر اسالمی این محوطه ،مربوط به قرون  5 ،3و  6ه.ق میباشند که نشان از توسعه و رونق شهر
در اواسط دوران اسالمی دارند .عالوه بر این ،کشف سکههای ضرب شاپور خواست و کتیبههای مربوط به قرن
 4ه.ق یافت شده از محله قاضی آباد ،عالوه بر اثبات مکان شاپور خواست در این محل ،دوران اوج شهری را
نشان میدهند .با یافت شدن اثر مهر و وجود کورهها و جوشکوره و سرباره در محوطه پامنار ،میتوان کاربری
کارگاهی را برای این محوطه تصور و این بخش از شهر را میتوان کارگاه صنعتی تلقی کرد .همانطور که
اشاره شد ،دادههای حاصل از گمانهزنی محوطه پامنار تا قرن  6ه.ق تاریخگذاری شدهاند و آثاری پسازاین
تاریخ یافت نشده است؛ بنابراین میتوان تا حدودی دوره سقوط شهر پس از قرن  6ه.ق را از روی این شواهد
اثبات نمود.
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