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داشررت  ایرر  من درری در مپررور ارتبرراری راه ابریشررم و نزدیکرری   من درری، اکایررت از  ن داردش قرار
)دورة  )پایت رت ساسرانيان( و نزدیکری بری کتيبرگ بيسرتون       شريری ، تيسرعون   بسرتان، قصرر  بری ررا   

ی  رررار در من درری برری نپرروز اسررت  دوچنرردان جلرروه داده اسررتش تنرروّ ت  ن را ه امنشرری(، اهميّرر
 گرددششناسی میکی از نور کارکرد، بی دو گروه م هبی و  يرم هبی گونی

  
 شناسیشساسانی، هرسي ،  رار م مارز، باستان های کلیدی:واژه
 

 مهمقدّ .1
ه، در ایرر  دور دشکررر گرر ارزم بنيرران 221 سررال دررا  ساسررانی اکومررتاردشررير  

شرردندش در ایرر    سرراختی وششش شرراپورجنرردز  يروز برراد، بيشرراپور، چررون مهمرری شررهرهاز
ی پادشرراهان ساسررانی را برری  از جملرری منرراردی اسررت کرری توجّرر   برهرری از زمرران، کرمانشرراه 

  ررارس از قرردرت کررانون انتدررال ب ررد، بررا م برری 1 خررود م  رروا داشررتی اسررت؛ زیرررا از قرررن
گر ررت )رهبررر و علرری بيگرری،  قرررار یتوجّرر وردبيشررتر مرر من درری ایرر  اماراتررورز،  رررو برری

هرراز  خصررو  نررواای بيسررتون و دره  یتررر  نکرری من درری  رررو؛ برر    ( و مهررم12: 4911
(ش 41و41: 4911اسرررت )بيگلررررز، اررررراا ایررر  کررروه، مپرررو عبرررادت زردشرررتيان بررروده

  ربرری نويررر مسررتو ی   و عرررو ایرانرری، دانررانجارا رری و نویسررانترراری  هررازگررزارش
مينورسرررررررکی  ،(211و211: 4911) سرررررررترن   (،12: 4919) ، امررررررروز(499: 4914)
 و سررراخت از من دررری (14: 4914گررردار )(، 264: 4911)سررر   (، کریسرررت61و61: 4911)
 قصررر تررا کنگرراور مپرردودة ميرران  هویررربرری ایررران؛  رررو در ساسررانی ةدور سررازهاز و

 برری شرراهان یتوجّرر و ساسررانی دورة ایررران در  رررو تاهميّرر بيررانگر روشررنی برری شرريری ،
 کرمانشرراه اسررتان  رررو جنرروو اسررتش من دررگ مررورد م ا  رری، از نوررر جارا يررایی در من درری

 از  رسررتان، و اسررتان نهاونررد برری شررر  دینررور، از و تررپنی برری شررمال از قرررار گر ترری و 
)سررایت اسررت شررده مپرردود کرمانشرراه شررهر برری مارررو از و  رسررتان اسررتان برری جنرروو

مرکررزز و  ب ررش دو داراز ،شررورزک تدسرريمات  خررری  اسرراس بررر ش(هواشناسرری اسررتان
 491و  دهسرررتان 1 شرررهر، اسرررت و داراز یرررک (شررريرز و چمچمرررال دهسرررتان)بيسرررتون 

  ش(4: 4914 مترجم،) بادز است 
 بیان مسئله .1-1

شرررناختی ترررلش دارد ترررا زوایررراز مررربهم تررراری ، هررراز باسرررتانبررسررری و کررراوش
بررر کرررورت و   رهنرر  و تمرردن یررک من درری را روشرر  نمایررد؛ ایرر  پررروهش نيررز، بنررا    

رز مررا  رری و تپليررو جام ررگ دارد بررا م ر ت ایرر  من درری در دورة مررورد بپرر ، تررلشاهميّرر
را  ت و جایگرراه ایرر  شررهرشناسرری و  رررار م مررارز، اهميّررااتررو از نتررای  ميرردانی باسررتان
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گيرررز گ م ررر  شررده تبيرري  نمایرردش سررؤال: شررکو    در دورة ساسررانی بررا سررؤال و  رکرريّ  
ارکرد  رررار م مررارز شررهر هرسرري  چگونرری قابررو تبيرري      شناسرری و کرر هرراز باسررتان داده

مپي ررری مناسرررب، ندرررش مهمررری در   -اسرررت؟  رکررريی: راه ابریشرررم و شررررایم زیسرررت 
هررا، داراز کررارکرد مرر هبی )اسررتودان( و  يررر مرر هبی    گيرررز  رررار داشررتی و داده شررکو

 استش  )قل ی، کاا و  يره( بوده
 پژوهشپیشینة  .1-2

اسررت دز در من درری انجررام پ یر ترری اختی مت رردّشررنهرراز باسررتانهررا و بررسرریکرراوش
دهرردش در ادامرری برری اختصررار برری مرری ااکررر را تشررکيو پررروهشهرراز ا، دادهنهررکرری نتررای   

م برری بررسرری  4394بررار در سررال   ن سررتي  اسررتش گرردار بررراز  شرردها پرداختررینهرراهررم  
 ةم  ررررار دور4311 سرررال در پرداختررری و مورتنسررر  هرسررري  مپررردودة شرررناختیباسرررتان
 کلیرر  و بررسرری  توسررم بيسررتون اسررتش اعررارز گی من درری را شناسررایی کرررده نوسررن

: 4914)هول، اسرررتاسرررميت انجرررام شرررده   م توسرررم4311 سرررال در هرسررري  من دررری
ایرر  شررهر را   هرروایی بررردارزم عکرر 4396و4391 هررازاشررميت در سررال  ش(141و411

، 4363 ،4361 هرررازسرررال در دره،گرررن  تاررری در اسرررميت هرررازدادش اعرررارز انجرررام
  قررازش (4916گر ترری در من درری اسررت )اشررميت،  م از دیگررر کارهرراز انجررام 4311و4314
خورررر   رررار یانررر ، و و اسرررميت م4314 سرررال بيسرررتون را در شرررکارچيان  رررار کرررون،

شرررهميرزادز،  انرررد )ملرررککررررده اعرررارز م4361 سرررال بيسرررتون را در در )مرخویرررو(
را   رسررتان و هرسرري  گمن درر بریرردوود، ترريم از هرروم بررروس4361 سررال در (ش492: 4911
 )مترررجم اسررتکرررده مترررجم کرراوش را نيررز زنرری کرررده و بيسررتون )دوره ترراری ی(گمانرری

اشررميت و  توسررم معرررا، از دوران «کمترررمن دمرراویز » بررسرریش (4914 ، رررزمپمررد و
 هررراز دوره معررررا راخصرررو  مپوررررییبررر هرسررري ؛ زنررریگمانررری و همچنررري  بررسررری

 اسررتداده را وانرردنبر  انجررام  هرسرري  نیساسررا ةهرراز دوراسررميت و بررسرری مپوررری 
 هررازسررال در بيسررتون پررو کرراوش  صررو دو رررور،همرري  (ش31و39: 4913 )وانرردنبر ،

مررررادز انجرررام شرررده    توسرررم بيسرررتون، اسرررلمی دوره و بررسررری شهش4914 و 4911
 شرررهي  توسرررم بيسرررتون، در شناسررریباسرررتان کررراوش  صرررو دومررري و  (4912 )مررررادز،
 شهش4914 سرررال در هرسررري ، باسرررتانی ش انجرررام و  ررررار هش4913 سرررال در کرمرررانجی
 در بيسررتون شانرردمستندسررازز شررده و شناسررایی بررسرری،«  رررمپمرردز و مترررجم» توسررم
 اررریم )مهرري   بررادز،   و عرترری  بررادز، ت يرري  مهرري  مليپرری توسررم شهش4914 سررال
اسررت چهرررز انجررام شررده  توسررم شهش4911 سررال در من درری، بررازنگرز و رررر  (4914

  (ش4911 چهرز،)
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 پژوهشت ضرورت و اهمیّ .1-3
تمررام ساسررانی نيمرری وجررود  رررار مت رردد ساسررانی، دو قل رری )هرسرري  و سرررماج(،کاا  

پررروهش ت من درری مررورد م ا  رری در دوره ساسررانی داردش  و ت ررت شرريری  نشرران از اهميّرر 
اسررتش م ر رری، تبيرري  و    پررروهشهرراز انجررام ایرر    از کرررورت هررا،بررر روز ایرر  داده 

ر ایرر  دورة ترراری ی، مهررم اسررت؛    شناسرری داه هرسرري  از  پرراآ باسررتان  جایگرر تپليررو
یکرری واقررب شرردن در شرراهراه ارتبرراری و   اسررت؛ت من درری ا ررزودهکرری  نچرری بررر اهميّرر چرا

شرررررایم  بررررزر  )راه ابریشررررم( و دیگرررررز خراسرررران جرررراده برررری باسررررتانی موسرررروم
 (ش4 )شکو استساسانی بوده ااکمان مپي ی و یيلقی بودن من دی براززیست
 

 . بحث2
از ت ویرررهقبررو از دوره ساسررانی از اهميّرر  خصررو  بيسررتون یشهرسررتان هرسرري ، برر 

سرنگی  پارینری  ةتروان در  ررار مربروب بری دور    هراز  ن را مری  اسرت و نشرانی  برخوردار بروده 
سررال پرريش(، در من درری دانسررت و    هررزار 11ا رری  11هرراز ن انرردرتال ) و سررکونت انسرران 
 هررازمرشررکارچيان، مرتاریررک و تارری  يررر مرخویررو، ترروان برری  ارهررایی نو همچنرري  مرری 

هلنرری و  هرراز ترراری ی )مرراد، ه امنشرری، اشرراره داشررتش از دوره درهباسررتانی نويررر گررن  
ونررد )مربرروب برری دورة مرراد( و کتيبررگ    دخمررگ اسررپا   اشررکانی( نيایشررگاه مررادز، گررور  

هررراز برجسرررتی بيسرررتون )ربرررت جهرررانی( از داریررروش اول )دورة ه امنشررريان( و ندرررش  
مش و مجسرررمگ هرکرررول )اشرررکانی( قابرررو اسرررتناد هسرررتندش من درررگ مرررورد  اد، بررریمهررررد

-ی ااکمرران برروده ساسررانی و از همرران اوایررو اسررلم، مررورد توجّرر     ةم ا  رری، ب ررد از دور 

ی برری کردنررد و بررا توجّرر خصررو  خانرردان اسررنویی کرری در من درری ارررور پيرردا یاسررت؛ برر
ایل ررانی، تررعوز و  ةو از دوری را بنيرراد نهادنررد مپل رر گهرراز موجررود، یررک سلسررلپتانسرريو

 هرراز تررعوز برراقی عباسرری و پرروقاجررار  رررار شرراخص و مهمرری نويررر کاروانسررراز شرراه  
هرراز م تلررف ترراری ی دارنررد؛ اسررت کرری همگرری اکعرران برری اهميررت من درری در دورهمانررده
ساسررانی من درری اسررت و  رررار   ة نچرری در ایرر  پررروهش مررورد بپرر  واقررب شررده، دور  امررا

  رز پروهش ااکر هستند:  ما گ دهندة جام زیر، تشکيو
 مپررراو و  رهررادتراش دیرروارة سررنگی، رررا   برری، سرراعت)دیوانگرراه  مجموعررگ

 دخمررگ گررور بَرنرراج، دخمررگ گررور شرريری ، ت ررت سرررماج، قل ررگ هرسرري ، ، قل ررگ(سررنگی
 دیرروارة ساسررانی، اسررتودان ساسررانی، تمررامنيمرری بنرراز یررا خسرررو کرراا بادیرری، سررراو

ساسررانی  خرروردةتررراش هررازسررن  بيسررتون، پررو و وخسررر پررو ساسررانی، سررد  رهرادتراش، 
 سنگیش   دیوارة بدایاز و
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 ها شناسی محو هگونه .2-1

 هبی و ی در کرراربرد برری دو گونررگ مرر    رررار ساسررانی من دررگ هرسرري ، از نوررر تنرروّ     
 شوند:  يرم هبی تدسيم می

 معماری غیرمذه ی .2-1-1

ر ادامرری برری تعصرريو  کرری د تررراش و ششش اسررت گونرری شررامو اررو ، قل رری،  رهرراد  ایرر 
  مده است:

 مجموعه آاار ديوانگاه هرسین )پارک شهر هرسین( .2-1-1-1

و در پرراز ایرر   ( اررت نامرری ده رردا ) دیوانگرراه، نررام کرروهی در ناايرری هرسرري  اسررت  
انرردش ایرر   سررنگی و  يررره واقررب شررده   کرروه،  رررار ساسررانی نويررر  رهرراد تررراش، اررو    

-ان تعریپرری بررراز هرسرري  شررده من درری، در اررال ااکررر تبرردیو برری پررارب و یررک مکرر  

جوشررد؛ هرچنررد امررروزه  اسررتش در مرکررز پررارب )دیوانگرراه(، سرررابی از دل زمرري  مرری    
اسررت؛  رريک  تررا دهرری تأسيسرراتی برری منوررور اعرر  بهداشررت  و شرررو اهررا ی ایجرراد شررده

اخيررر، هنرروز بدایرراز تأسيسررات هيرردرو يکی سرراختی شررده بررا سررن  و سرراروج، از دوران    
 (ش41: 4914 ر و مترجم، است )مپمدزجاز ماندهساسانی در مرکز سراو بر

 ساعت آبی() حوض سنگی .2-1-1-2

در داخررو پررارب شررهر هرسرري  و در جنرروو تررعپی، اوکرری از سررن  یکاارچرری،     
کرری در قسررمت شررما ی  ن، یررک پيشررر تگی   نپرروزیبرری شررکو دایررره بنررا شررده اسررت برر  

متررر و  16/9اررو ،  گمتررر وجررود داردش ق ررر دهانررسررانتی 21*1مسررت يو شررکلی برری اب رراد 
بررا  -ماننررد  ررواره -متررر اسررت و در وسررم اررو ، م ررروب نرراقص  سررانتی 66عمرر   ن، 

( و در سرر    وقررانی  2)شررکو  مترررسررانتی 66متررر و ارتعررای   21/1اب رراد مپرريم زیررری   
: 4913)رايمررری، هررراز دوازده کرررل ی قررررار گر تررری اسرررت  از برررا کنگرررره ن، دایرررره

 (ش41و46
 تراش. فرهاد2-1-1-3

از ایرر  نمونرری، دو ارررر باقيمانررده  ارز م ررروا برری  رهررادتراش اسررتشگررر، اجّررارررر دی
 یکی در پارب شهر هرسي  و دیگرز در بيستونش :است

سرری قسررمت اسررت: قسررمت  نمونااة اول، عاا حه حجاااری شااده بزرگاای، متشااکل اا 
ارتعرررای دارد؛ سرررکویی در مدابرررو  ن اسرررت و نهرررر      1/42مترررر ررررول و   22/94اول، 
مترررر و عرررر   61/41داراز ررررول  گررر ردش قسرررمت دوم، ن مررری از کنرررار« بر  تررراو»
متررر ارتعررای داردش در مدابررو ایرر   1متررر رررول و  21/1متررر اسررتش قسررمت سرروم  ن،  1/41

: 4913رايمرری، ) متررر اسررت 41/1دو قسررمت، نيررز سررکویی وجررود دارد کرری عررر   ن   
و مشررابی تررری  ارررر پررارب هرسرري   اسررت کرری مهرريّگرردار، در مررورد ایرر  ارررر  ورده (ش411



 411 شششتپليلی بر جایگاه تاری ی هرسي  در/ 

اسررت کرری ایرر   وارری، بررراز اررک    ررو  بيسررتون اسررت؛ و در مررورد کررارکرد  ن  ورده  
و کررارز اسررت کرری برری انجررام   نگرراره یررا سررن  نوشررتگ رررومنی سرراختی شررده یررک سررن 

 (ش14: 4913)گدار، است نرسيده و ناتمام مانده
در ناايررگ بيسررتون و در  رررو کتيبررگ   دو ، فرهااادتراش بیسااتون اساات کااه  ةنموناا
-مترررز شررر  انتهرراز جرراده قرردیم همرردان  111داریرروش ه امنشرری و در ارردود بررزر  

تررری  ترر رة  ش ایرر  ارررر، بررزر  (11 :4911 جر ررو،  و منصررورز) کرمانشرراه قرررار دارد 
متررر  96ارتعرراعی ارردود   متررر و 211از اسررت کرری بررا عرکرری ارردود     خرروردهتررراش
 اسررتهم توسررم هي ررت مشررترب   مررانی کرراوش شررد  4369اسررت و در سررال مانرردهبرراقی
( و در بررري  مرررردم بررری  راتررراش،  رهرررادتراش و ت رررت  9)شرررکو  ش(14: 4911  وشررراز،)

سررتون  تررراش، چهررار در دو ررررا  رهرراد  (ش14 :4911)گلررزارز،   رهرراد م ررروا اسررت 
هررا برری کرروه چسرربيده اسررت و  رررار قلررم  ده و  زاد وجررود دارد کرری قاعرردة  نسررنگی تراشرري

)شررکو  ش(64: 4911 جر ررو  و ز)منصررورهررا کررامل  مشررهود اسررت    اکی، روز  ناک رر
ساسررانی  ةارز موجررود در ایرر  ارررر،  ن را برری دور   وشرراز، بررر اسرراس علئررم اجّرر    (ش1

ش دربررارة چرایرری بنيرراد ایرر  سررازه،   (461: 4911 ) وشرراز،( 6و1دهررد )شررکو  نسرربت مرری 
 انرردداشررتیکرری قصررد   انررد وردهعررا  نوررر وجررود نرردارد؛ برخرری     ات  پروهشررگرانبرري  

(ش ابود ررف هررم  ورده اسررت کرری  412: 4934 يررره )چهرررز،  مجا سرری اجررارز کننررد و 
ا ز ظریررف در  نجررهرراتررورتخسررروپرویز برری  رهرراد اکرريم دسررتور داد تررا تصرراویر و   

(ش اریررک اشررميت و دیتررریش هرروا هررم م تددنررد کرری       69: 4912)ابود ررف،  ندرکننررد
 ,Huff، اررررز نررام لوم اسررت؛ چرررا کرری  دررم یررک کررادر خررا ی اسررت )     تراش رهرراد

 (ش15-44 :1985
 (دروااه) سنگی  اق .2-1-1-4

هررم  در جلرروز مجموعرری دیوانگرراه، درز از سررن  یکاارچرری بررر زمرري  ا ترراده و در    
اسررت و در کمرری دورتررر و در پنجرراه قرردمی  نجررا، ق  رری سررن  عورريم       شکسررتی شررده 

گرردار، ) از )ااتمررام  قسررمتی از چهررار چرروو یررک در یررا پنجررره( وجررود دارد    تراشرريده
باشررد کرری کررلب راسررت  ن شکسررتی اسررتش  شررکو کوزندرری مرری ایرر  رررا  برری (ش12: 4914

 19مترررر اسرررت؛ عرررر  سرررمت راسرررت    11/2مترررر و ارتعرررای  ن  11/4عرررر  ررررا  
 19متررر اسررت و کرر امت  ن نيررز    سررانتی 69متررر و عررر  کررلب سررمت چرر     سررانتی
(ش در قسررمت تپترانی رررا ، ت تررگ سررنگی برری شررکو مک ررب  1باشررد )شررکو متررر مرریسرانتی 

کرری شرراید روزگررارز رررا ، برپررا برروده و بررر روز ایرر  ت ترری     مسررت يو جرردا وجررود دارد 
(ش در ارتبرراب بررا کررارکرد  ن بایررد عنرروان کرررد    11: 4911گلررزارز، ) قرررار داشررتی اسررت 
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کرری برری ااتمررال زیرراد، ایرر  رررا  در ارتبرراب بررا قل رری هرسرري  و برری عنرروان مرردخو ورودز   
 (ش  411 :4913است )رايمی، قل ی بوده

 اسد(قلعة هرسین )گرش .2-1-1-5

مترررز از سرر   دریررا قرررار گر ترری 4113مرکررز شررهر هرسرري  و در ارتعررای ایرر  بنررا در 
( و در ادوار گ شرررتی داراز چهرررار بررررج در جهرررات ارب ررری بررروده و در ارررال   1 )شرررکو

اسررتش دو خررم  و رری سررعا ی،  و  ن را از سررراو مانرردهااکررر تنهررا برررج  ربرری  ن برراقی
هرراز از اررراا قل رری مشررهود اسرتش  و رری  هررهراز  ن، در خانرری کررده کرری نشررانی ترأمي  مرری 

انررد )رايمرری،  مزبررور کررامل  م عيانرری و بررا  اتررلی زیررادز از یکرردیگر وارد قل رری شررده      
(ش مصررا   بنررا از سررن  مشرری و مررلب گررر اسررت کرری بررا اسررلوو     3 )شررکو ش(31: 4913

: 4914 ررر، م مررارز دوران ساسررانی و ترردر اسررلم م ابدررت دارد )مترررجم و مپمرردز     
هرا م مروم  مرنوم    دانرد؛ ایر  قل ری   ل رگ هرسري  را بری عنروان قل ری نورامی مری       (ش هوا ق461

 ش (Huff, 1986)اند شدهو بی تورت مربب و بی سبک رومی ساختی
 سرما    ةقلع .2-1-1-6

 هرسررري ، شهرسرررتان شررريرز دهسرررتان توابرررب از سررررماج، روسرررتاز در سررررماج گقل ررر
 بررر روز  ن روسررتایيان خانررگت  ن برری نپرروز اسررت کرری عمرردة  موق يّرر شقرارگر ترری اسررت

و در اررال  داشررتی قرررار  ربرری کررلب در قل رری،بررزر  ظرراهرا  دروازه شاسررتشررده بنررا نهرراده
 اب رراد برری هرراییسررن  شاسررتباقيمانررده جنرروبی  ن کررلب دیرروار از متررر 91  دررم ااکررر

 برری تررورت هعررت   و داده تشررکيو را دیرروار ایرر  رررول و عررر   متررر،سررانتی 11×11
 اسررتداشررتی وجررود هرراییبرررج سرررماج، گقل رر در شاسررتشررده هچيررد هررم روز بررر ردیررف،

 هراز سرن   از شرده  هرا، سراختی   ن از  ررار یکری   اکنرون  انردش هرم  بروده  قل ری  اررراا  در کی
 و سرن   مشری  برا  را قل ری  داخلری  نمراز  شاسرت مانرده براقی  شرما ی  دیروارة  بزر ، در نسبتا 
 دشرم   تهراجم  هنگرام  کری  کنرد مری  مپاترره  خنردقی  را قل ری  دور انرد؛ سراختی  گرر  ملب
: 4911کردنرررد )ا شرررار، روانررری مررری  ن بررری را روسرررتا  و برررامز ااتيررراج، ترررورت در
 کتيبرری اسررت و مرردارب مسررتند  ن دوبنررا شررده تجدیررد اَسررن ویی زمرران در قل رری (ش ایرر 164

 اسررنویی چررون شررودمرری زده شررودش ارردساسررت کرری در مرروزه ملرری ایررران نگهرردارز مرری
باشررد )گلررزارز،  وز قبررر سررن  برری سررن  مربرروب ایرر  شاسررتکرررده  رروت قل رری ایرر  در

 قل رری، سرررماج»اسررت: ایرر  چنرري  توترريف کرررده   را قل رری امرروز (ش یرراقوت19: 4911
 برر  برردر»   برریمت ل رر کرری اسررت جبررال در و خوزسررتان همرردان برري  مپکمرری بررزر 
)امرروز،  «اسررت هرراقل رری تررری مپکررم از اسررت و شاپورخواسررت، تررااب ،«اسررنویی
 ش(19: 4912
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 ساسانی تما نیمه بنای يا خسرو کاخ .2-1-1-7

در ارردود یررک کيلررومترز سررراو پرراز کرروه بيسررتون و در اراکرری پسررت رودخانررگ    
تراش، بنرررایی گ  رهررراد(ش در مدابرررو ترررع 261: 4911سرررياو قررررار دارد )کلیررر ،  اماگ

انررد موسرروم برری بنرراز ساسررانی وجررود دارد کرری هي ررت   مررانی  ن را یررک کرراا دانسررتی     
هرراز تررراش گی از سررن (ش نمرراز بيرونرری ایرر  بنررا را دیرروارز سررن  41و  44هرراز )شررکو

پررا، جبهررگ  ربرری داراز جنرروبی داراز هعررت  يررو -کرری رررر ي  شررما یدهررد تشررکيو مرری
(ش ایرر  62: 4911 جر ررو و منصررورز، )پررا اسررت پررا و در شررر  نيررز داراز دو  يرروپررن   يررو

 متررر 11ش19 متررر و عررر  493 ربرری بررا رررول  -عمررارت مسررت يو شررکو برری جهررت شرررقی
و ب ررش  ربرری برری اب رراد   متررر 11*11شررود و از دو ب ررش شرررقی برری اب رراد بنررا   مرریدیررده
هرراز تررراش،  ت سررن (ش اک ریّرر461: 4934اسررت )چهرررز،  متررر تشررکيو شررده   11*11

 ور مهرهرراز ساسررانی اسررت کرری نويررر م یررادئررایرر  عل اران ساسررانی را دارد؛امررراز اجّرر
چنررري  دیررروار و و هرررمسررريااماکنرررار گهررراز سررراختمان دیررروار عوررريم ا در سرررن  نهررر

-شررودش وانرردنبر ، ایرر  بنررا را ساسررانی م ر رری کرررده   مرریتراش دیرردهمپررا وتی  رهرراد 

اسررتش  وشرراز، ابترردا ایرر  بنررا را ساسررانی و در ادامرری اعررارز،  ن را مربرروب برری دورة        
اسررت )گلررزارز، هرراز کرراا ساسررانی شررکو گر ترریدانررد کرری بررر روز ویرانرریایل ررانی مرری

 (ش911و 911: 4911
 خسرو پل .2-1-1-8

شررررقی بنرررا  -متررررز شرررر  سرررراو بيسرررتون و بررری شرررکو  ربررری 611ایررر  پرررو در 
سررياو بررر سررر راه اما(ش پررو خسرررو بررر روز رودخانرری گ411: 4911اسررت )کلیرر ، شررده

اسرتش پرو خسررو    رود سراختی شرده  قدیمی کری از بيسرتون بری ت رت شريری  و سررماج مری       
دهانرری داشررتی اسررتش هررر پایرری از سرری قسررمت       پهنررا و هشررت   21/1متررر درازا،  11/412

تشررکيو شررده اسررت کرری قسررمت ميررانی، مسررت يو و در دو ررررا  ن،  و شررک  م ل رری     
هرراز مسررت يو، هرراز قابررو دیررد سررن  (ش در قسررمت11: 4914مترررجم، ) شررکو قرررار دارد

شررود )شررکو مرریهررا علئررم اجررارز دیرردهناسررت و بررر روز  بسرريار ترراا و همرروار شررده
 مرلب  هرک پرر    تررز برا  هراز کوچرک  هراز برزر  و سرن    ا از سرن  هدرون پایی (ش42

ابود ررف نيررز، از ایرر  پررو در قرررن چهررارم هجرررز یرراد  ش(411: 4911اسررت )کلیرر ، شررده
دهنرردش اگررر ایرر   ن را برری خسرررو ساسررانی نسرربت مرری ،خي کرررده اسررت و بسرريارز از مررورّ

اسرت  نهرا پلری بروده   من دی را مسير ارکرت سرااهيان اسرلم بری نهاونرد بردانيم پرو خسررو ت        
انرررد کررری اعرررراو از  ن گ شرررتی و بررری نهاونرررد ر تررری و یزدگررررد سررروم را شکسرررت داده 

 (ش919و912: 4911)گلزارز، 
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 پل بیستون .2-1-1-9

شرررقی بيسررتون، بررر روز رودخانرری دینررور و در سررر راه قرردیم   گپررو بيسررتون در ااشرري
و شرراه عباسرری، پررو  پررو کهنرری، پرر  هررازنررامکرمانشرراه برری تررپنی قرررار داردش ایرر  پررو بررا   

ش شررواهد و (49شررکو ) تنيررز م ررروا اسرر  «دینررور و»و پررو   برراد نررادرتررعوز، پررو  
ساسررانی  ةپررو بيسررتون در اواخررر دور هررازپایرریکرری  دهرردمرریجررا مانررده نشرران مرردارب برری
امررراز کُرررد اسررنویی   ،اسررتش در قرررن چهررارم هجرررز و رری ناتمررام مانررده  ،سرراختی شررده

ر  ن بنرردهاز مرردوّدهانرری دوم و سرروم و پشررت ازهرررررا تکميررو کردنررد کرری  دررم   را ن
 ش(93و  91: 4914)مترجم،  استماندهباقی

 ساسانی سد .2-1-1-11

متررر  4411سررياو اماایرر  سررد از ابتررداز پررو خسرررو شررروی و در امتررداد رودخانررگ گ  
مترر بری رررا جرادة ساسرانی، کری بری         111رودش کرلب شرما ی  ن، از پرو خسررو     پيش مری 

ب رران اسررت و از جنرروو تررا دهکررده چررم ر ترری کشرريده شرردهمرری ت ررت شرريری  و سرررماج
بنررد ماننررد برری  سررياو، دو زائرردة پشررت اما(ش سررد گ914: 4911عليررا ادامرری دارد )گلررزارز،  

هرراز سررمت داخررو مسررت يو داشررتی کرری در جهررت مدابررو رودخانرری واقررب شررده و ترروده     
: 4911)کلیرر ، دهررد سررت ارردود جررانبی  ن را نشرران مرری  اسررنگی کرری بيرررون  مررده  

 (ش411
 ساسانی خوردهتراش هایسنگ .2-1-1-11

هرراز مک ررب مسررت يو شکسررتی شررده از جررن  سررن   ت ررداد زیررادز از ق  رری سررن  
دسررت  مررد کرری سرر   ترراا و ترريدلی داشررتند و دو   هررک برری رنرر  قرمررز روشرر  برری 

ش هرراز ریررز در داخررو مررند هرراز ترراا و بررا سررورااسرررخی بررا  برری هررا بررا گرروررررا  ن
 4111تراش برری سررمت شررمال، ارردود   سررير  رهرراد (ش در م499: 4911انررد ) وشرراز،  شررده

کرری برری شررکو مک ررب  ا را از سرر   ترراا جلررونهررق  رری سررن  بررزر  وجررود دارد کرری  
 (ش493: 4911توان شناخت ) وشاز، اند، میمست يو در مده

 های ساسانیسرستون .2-1-1-12

ز بررا  مررده از بيسررتون پرر  از ندررش برجسررتی داریرروش، ا    دسررتیهرراز برر سرسررتون 
تررری  اسررناد ترراری ی و هنرررز یا ررت شرردة من درری هسررتندش ترراج و  برراس اجررارز   تاهميّرر

رسرردش شرردة  ن، نشرران از ایرر  دارد کرری قرردمت  ن برری دورة اکومررت خسررروپرویز مرری    
و ر ينررات گررو نيلررئسررتون، شرراه و در ررررا دیگررر، ا هرری  ناهيتررا و تز  در یررک ررررا سررر

تررا الدرری قرردرت را برری پادشرراه ساسررانی   هررا،  ناهيسررتونوجررود داردش در یکرری از ایرر  سر 
هرراز (ش مهرردز رهبررر، در پنجمرري   صررو از کرراوش  493: 4911کنررد ) وشرراز، اع ررا مرری
   برری کشررف یررک سررر  ایل ررانی، مو  رر  -شناسرری هي ررت ایرانرری در بنرراز ساسررانی  باسررتان
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 13*16سرررانتيمتر ارتعرررای دارد و اب ررراد قاعررردة  ن در برررام  64سرررتون ناتمرررام شرررد کررری 
اسررتش در دورة ده شرردهمررا   و تش سرر   بررامز سررر سررتون کررامل  مسرر    متررر اسررسررانتی

اسرتش ایر  ررر     سرتون ناتمرام، رراری شربيی بری مپرراو کنرده شرده         اسلمی، برامز سرر  
متررر ایجرراد گردیررده و در ب ررش سررمت راسررت    سررانتی 11*11درون کررادرز برری اب رراد  

هبررر و علرری اسررت )رندررش، اسررامی چررون او، مپمررد و علرری برری خررم رلرر  نگاشررتی شررده 
 (ش19: 4911بيگی، 

 ساسانی دورۀ ديوار بقايای .2-1-1-13

سرررياو و در اراکررری جنررروبی بيسرررتون،  امابرررر سرررااو سرررمت راسرررت رودخانرررگ گ 
اسررت )گلررزارز،  سررن  و مررلب بنررا شررده   دیرروارز رررومنی از سررن  تررراش و قلرروه    

ر مترر 1/2متررر و عررر   1متررر و رررول و ارتعررای   391(ش ایرر  دیرروار برری رررول  914، 4911
هرراز دیرروار، علمررت (ش در ا لررب سررن 19تررا: مانررده اسررت )گلررزارز و جليلرری، برریبرراقی
ی بررری خررروردش عومرررت ایررر  دیررروار در مرالررری اول، برررا توجّررر اران بررری چشرررم مررریاجّررر

 ورد کرری منوررور از هرراز پيرردا شررده در بيسررتون، ایرر  تصررور را برری وجررود مرری   سرسررتون
ارز، اع رر گادامرر امررا ،اسررتی  بررودهبنرراز  ن، ااتمررام  ایجرراد کرراخی برری بزرگرری قصررر شررير

اسررت کرری ایرر ، یررک دیرروارة دیگرررز بررراز ندررش شررکار  نوریررگ دیگرررز را م ررر  کرررده
 (ش912 :4911است )گلزارز، سل نتی)مانند را  بستان( بوده

 شیرين تخت .2-1-1-14

ش دارد قرررار خررانیاسرري  سرررماج روسررتاز شررمال کيلررومترز 9 در شرريری ، ت ررت
 ت ررت برری شناسررانباسررتان  رررار و مپررو ميرران سرراکنان  در برراز دیررر از سررن ت ترری ایرر 

 11 تررا 19 از کرر امتی و بررا متررر 31/2* 16/9 اسررت و داراز اب رراد شررده م ررروا شرريری 
 پراکنرده  ررور  بری  ازتراشريده  هراز سرن   سرن ،  ت تری  پيرامرون  در شاسرت بروده  مترر سانتی
 ش(164: 4914اسررت )ا شررار،   ساسررانی بنرراز یررک از اررررز مسررلما  کرری شررودمرری دیررده
اسررت دسررت  مررده هرراز یررک کرراا و  تشررکده برریشرريری ، ویرانرری (ش از ت ررت41)شررکو 

 عنروان  بری  (ش ایر  مکران  119: 4911اسرت ) وشراز،   ربرت رسريده   کی توسرم راو ينسرون بری   
 سرررماج قل ررگ از همزمرران انررد وکررردهمرری زنرردگی  نجررا در عررادز مررردم کرری برروده مپلرری
 اسررتعاده نشرري ارراکم قل رری یررک عنرروان یبرر باشرردمرری شرريری  ت ررت نزدیکرری در کرری
 استششده

 آباد شمس .2-1-1-15

 برراد هرسرري ، د  خشررتی کرروچکی از دورة ساسررانی وجررود دارد    در مپررو شررم   
 (ش113: 4911کی ظاهرا  گ رگاهی بی سوز هرسي  بوده است ) وشاز، 
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 معماری مذه ی .2-1-2
بی اسررت کرری در ادامرری از دیگررر از  رررار م مررارز شررهر هرسرري ، م مررارز مرر هگونرری

 است: مده
 محراب هرسین .1 -2-1-2

 ایرر ش دارد وجررود منررزوز و تنهررا ازگوشرری در دارپلرری ازتررعی هرسرري ، پررارب در
 ایرر  بررا ؛اسررت پاسررارگاد برری تررعی شرربيی خيلرری و یکاارچرری سرراختی شررده سررن  از تررعی
 برروقا مپررراو یررک انرردازه برری  دررم و برروده ترررسرراده و ترررکوچررک انهرر  از کرری تعرراوت
  ن مشررابی تدریبررا  پلرری سرری پاسررارگاد، تررعی در موجررود پلرری هشررت جرراز برری و اسررت امررو
 برريش کمرری مجمرروی، در تررعی ایرر  ارتعررایش شررودمرری منتهرری  وقررانی سررکوز برری کرری دارد
  دررم کرری داشررتی ترررزسرراده  تررش اتررا  کرری دارد وجررود ااتمررال اسررتش ایرر  متررر یررک از
  تشررگاه در اسررتشکررردهمرری دارزنگهرر و مپا وررت  ن از کرری راهبرری برروده دسررترس در

 کرراا دو در کرری تعرراوت ایرر  بررا ،بررود منرروال همرري  برری امررر ایرر  خواجرری کرروه و شرراپور
: 4914اسررت )گرردار،  مانررده برجرراز مپررراو مپررو هرسرري  در و  تررش جایگرراه اخيررر،
 (ش11تا12
 باديه سراب دخمه گور -2 -2-1-2

 ارررر ایرر  رزظرراه شررکو شاسررتواقررب شررده  بادیرری سررراو روسررتاز  ربرری کررلب در
-شررده ایجرراد  ن دریچرری ارررراا در منررامنو  قرراو یررک کرری سرراده دخمرری یررک از عبررارت

مترر  سرانتی  32 دهانری  ارتعرای  برا  اررر  ایر   صرات مش  ش باشرد مری  سراده  نيرز   ن داخو و است
 باشرردشمرری مترررسررانتی 11 گررور داخررو متوسررم عررر  و مترررسررانتی 64 عررر  دهنرری و

اسررت  ساسررانی دوره هررازدخمرری گررور سررایر بررا قيرراس قابررو دخمرری، گررور ظرراهرز شررکو
 ش(211و216: 4914)مترجم، 

 ب رنا  دخمه گور .3 -2-1-2

 از مترررز 111  اتررلی برری و بَرنرراج روسررتاز برری ورود مپررو در بَرنرراج، دخمرری گررور
داردش  قرررار بَرنرراج روسررتاز برری راهرری دو مپررو در دینررور و -بيسررتون جرراده جنرروبی کررلب

 برری رو و  هکرری ازترر ره روز بررر اسررت و م ررروا « رهررادک » برری مپررو در ایرر  ارررر،
 و 31 ارردود دهانرری عررر  و شررده تراشرريده مسررت يو مک ررب تررورت برری جنرروو سررمت
 تررزئي   گونرری هررر  اسررت و نمرراز ورودز،  اقررد   مترررسررانتی  421 عمرر  و 441 ارتعررای
 (ش11و11: 4914است )مترجم،  خاتی

 ساسانی استودان. 4 -2-1-2
 و بيسررتون پررارتی مپوررری بررر ساسررانی مشرررا دوران از سررنگی اسررتودان یررک بدایرراز    

 اسررت ساسرانی  دوران  ررار  برا  قيراس  قابرو   رررار ایر  ش گرردد مری  مشراهده  هرکرول  میمجسّر 
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دارد  ان برررا  مردگررران سررراارز خررراب بررری عررردم در زردشرررتی ر تعک ررر م تدررردات برررا و
 (ش23: 4914مترجم، )
 هاتحلیل يافته .2-2
 دوران ساسانیکاربری آاار معماری هرسین در  .2-2-1

انررد، از شررده رررار م مررارز شهرسررتان هرسرري ، کرری برری دورة ساسررانيان نسرربت داده     
نوررر سرربک م مررارز قابررو ت بيرر  بررا سررایر  رررار ساسررانی شناسررایی شررده در اسررتان           

، بنيررراد شرررهر را بررری دورة ساسرررانی    پروهشرررگرانکرمانشررراه اسرررتش اتررری برخررری از   
همرران شاپورخواسررت دورة ساسررانی   هرسرري  را  «گرردار»رسررانندش در ایرر  ارتبرراب،   مرری
 برراد جسررتجو  هرراز متمررادز،  ن را در ارررراا کرمانشرراه و خرررم    دانررد کرری سررال  مرری
و همچنرري   رررار « دُزبَررر»(ش بررا توجرری برری وجررود قل رری 19تررا11: 4914انررد )گرردار، کررردهمرری

ترروان همرران شررهر شاپورخواسررت ساسررانی دانسررت  د، ایرر  شهرسررتان را مرریساسررانی مت رردّ
خصررو  اسررتان کرمانشرراه   لرری در اواخررر ی(ش نيمرری  ربرری ایررران؛ برر119: 4911 ) وشرراز،

ی پادشرراهان و ااکمرران ایرر  دوره واقررب  خسررروپرویز برری ب ررد( مررورد توجّرر ) دورة ساسررانی
هرراز شناسررایی شررده در رررا  بسررتان، قصررر شرريری ، بيسررتون، هرسرري  و  اسررت و دادهشررده
هراه ارتبرراری ابریشررم از ایرر   کرری شررا  دمیلرری گررواه بررر ایرر  نوررر اسررتش از  نجررایی     ششش

ت جرراده و اسررت؛ باعرر  شررده کرری ساسررانيان بررراز تررأمي  امنيّرر   کررردهقسررمت گرر ر مرری 
هرراز باقيمانررده قل رری اک ررر را پرريش بگيرنررد و هررال رریق سرراز سرراخت و هرراز مواتررلتی،راه
در اوایررو اسررلم نيررز مررورد  گرراهیبرروده اسررت کرری گرراه ساسررانی کرمانشرراه نيررز اسررتان در

 سرررماج هررا در من درری مررورد پررروهش، دو قل رریانرردش از جملرری ایرر  قل رریقررب شرردهاسررتعاده وا
  ش قرررن چهررارم ه در هررایی اسررت کرریسرررماج از  ن دسررتی قل رری باشرردش قل ررگو هرسرري  مرری
اسرررتعاده از  شمپلررری اسرررنویی قررررار گر رررت  گو مرررورد اسرررتعاده سلسرررل بازسرررازز شرررد
 ساسررانی دوران ارزم مرر از خصوترريات گررر مررلب و مشرری هررازسررن  مصررا پی نويررر

کرار ر تری اسرتش هروا، قل رگ      قل رگ هرسري  نيرز بری     اسرلم اسرت کری در دیوارهراز     تدر و
 دانررد کرری مپا وررت از شررهر را برری  از مرریهرسرري  را از نرروی مسررت يو و برری عنرروان قل رری   

عهررده داشررتی و سرربک م مررارز ایرر  قل رری را رومرری م ر رری کرررده اسررت و  ن را بررا قصررر  
 گاسرتش قل ر    دو قل ری را از  پراآ کراربرد، شربيی بری هرم دانسرتی       و ایر  کررده  شيری  مدایسری 
  رررار مشررابی کرری اسررتبزرگرری سرراختی شررده هررازسررن ت ترری از اسررتعاده سرررماج نيررز بررا

 دورة خررا  اجررارز میرراسررتش در ایرر  قل رری نيررز عل  شرريری  ت ررت بيسررتون و ساسررانی
 رری را تأیيررد  قل بررودنساسررانی ،پروهشررگران اسررت؛ بنررابرای  اک ررر  ساسررانی دیررده شررده  

هرسرري ،  شررناختی دورة ساسررانیهرراز باسررتانت دادهبرری اهميّرر توجرری بررا انررد؛ بنررابرای کرررده
 سررراو و پررارب در موجررود  رررار اکعرران دارنررد کرری بدایرراز پروهشررگرانقریررب برری اتعررا  



/م ا  ات ایرانی مجل گ  

 

461 

 شناسرران،باسررتان از ازهعرردّ چنررد کرری هر   دارد؛برری دورة ساسررانی )اواخررر( ت ل رر   هرسرري 
راب ری   ایر   در ق  ری  مردارب   ريک   ،دهنرد مری  نسربت  ساسرانی  شراپور  بری  را موجرود   رار
 اجررارز دیرروارة  بررا اسررتناد برری علئررم    (ش461و461: 4914مترررجم، ) انرردنکرررده ارائرری

: 4911 وشرراز، ) گرررددمرری مپرررز  ن بررودن ساسررانی بيسررتون، و هرسرري   رهررادتراش
ساسررانی  شرردة کرراا نيمرری تمررام  ارزهرراز اجّرر سررن ( و همچنرري  بررر بيشررتر ت ترری  461

تراشرران دورة ساسررانی و یرراد ور شررود کرری ااتمررام نشررانگ سررن  همرري  علئررم دیررده مرری 
هررا و یررابی کرراا اترروم  مکرران ش (911و911: 4911مهرهرراز ایرر  دوره اسررت )گلررزارز،   

اسررت کرری در کنررار برکرری و چشررمگ  و    هرراز ساسررانی برری نپرروز برروده   ندررش برجسررتی 
از در جلرروز نمرراز  ن و همچنرري   میشرردند؛ ماننررد کرراا  يروز برراد بررا چشرر  سرراختی مرری

شررده بررا سررن  در سروسررتانش در بيسررتون هررم  شررکو و مپصوراز دایرررهبرکرری یررا چشررمی
از جملررری ش (493: 4911 وشررراز، ) اسرررتسررررابی، در جبهررری جلررروز کررراا قررررار داشرررتی 

اسررت، شرربکی ارتبرراری ت وامیرری برخرروردار برروده رررارز کرری در دورة ساسررانيان از اهميّرر 
هرراز ارتبرراری خررود سرربب ایجرراد بناهررایی شررده کرری پررو یکرری از        ایرر  شرربکی  شاسررت

اسرررت و یکررری از مانررردهاسرررت؛ از ایررر  دوره چنررردی  پرررو در من درررگ هرسررري  بررراقینه 
ا، پررو خسرررو برروده کرری بررر سررر راه ارتبرراری بيسررتون برری نهاونررد و تيسررعون  نهررتررری   مهررم

کراره رهررا  يمرری(ش ایر  پررو نيرز ماننررد  رهرادتراش، ن   11: 4911اسرت )م لصرری،  سراختی شررده 
خررارر نرروی مصررا   )سررن  و سرراروج( و علئررم اجررارز و نررام خسرررو،   اسررت و برریشررده

 (ش اجررارز411تررا411: 4911انررد )کلیرر ،  نسرربت داده سرراخت بنررا را برری خسرررو دوم  
 شدارد ساسرررانی دوران در برررردارزندشررری  ررر  نشررران از ،« رهرررادتراش» دقيررر  بسررريار

 از دانسرررتش بسررريارز  من دررری در جرررودمو  ررررار م مرررارز کليرررد بایرررد را  رهرررادتراش
 برری یتوجّرر )بررا داننرردمرری پرویررز خسرررو دوره برری  مت ل رر را بيسررتون  رررار شناسرران،باسررتان
: 4911منصررورز و  جر ررو،  )پرویررز( برری تصررویر خسرررو   شسرسررتون مررند   شرردنیا ررت
 ,Huffدهررد ) هرروا، ایرر   ررررار را برری اواخرررر اکومررت ساسرررانی نسرربت مررری      ش(11

شررود کرری عمومررا  برری  بيسررتون برری علمررت اجررار برخررورد مرری   (ش در همررگ بناهرراز1986
م، امکرران یرراسررتش ایرر  عل تراشرران کرراربرد داشررتی اسرراو سررن  عنرروان اسررناد تسررویی 

دهرد؛ چرون در تمرام ررول تراری  ایرران از       شناسران نمری  گر ارز دقير  را بری باسرتان    تاری 
علئررم اجررارز و بایررد برری تشررابی ااتمررا ی ميرران   امرراهررا اسررتعاده شررده اسررت؛ میررایرر  عل

ی داشررت )کلیرر ،  هرراز ندررره ساسررانی( توجّرر  گررران  لررزز )م ررو جررام  م تررن تیررعل
ترروان اکعرران داشررت کرری علررت وجررود  رررار در من درری هرسرري  و         ( و مرری419: 4911

هرراز جوشرران مرررتبم   هررا و چشررمی بيسررتون، بررا شرررایم  و و هرروایی مسرراعد، سررراو    
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اسررت کرری ااکمرران  مررال شرردهاسررتش ایرر  مجموعررگ عوامررو، سرربب زایررش ایرر  اات  برروده
 باشندش عنوان یيل  استعاده کردهساسانی از ای  من دی بی

 های پژوهش اعتقادی هرسین با توجه به يافته -ت مذه یوضعیّ .2-2-2
هرراز اسررتش از کرروهدر مرر هب  ریررایی، کرروه عنصررر مدرردس و مررورد ااترررام برروده   

وان اشراره داشرتش کروه بيسرتون     تر مری ششش س ایران بری کروه رامرت، ا ونرد و بيسرتون و     مددّ
س بررروده و در دوره ساسرررانی ایررر  از دورة مادهرررا، ه امنشررريان و اشرررکانيان مرررورد تدررردّ

(ش مجموعررگ بيسررتون در عرري  اررال کرری  12: 4911اسررت ) زاد، روال نيررز ادامرری پيرردا کرررده
اسررتش برردون شررک در  داراز کرراربرد مرر هبی و  یينرری نيررز برروده   ،جنبررگ یيلقرری داشررتی 

اسررت و شرراید جررز پادشرراه و  کرروچکی بررراز جایگرراه  تررش سرراختی شررده   نجررا عمررارت
از م رردود از نزدیکرران وز، کسرری دیگررر برری  ن دسترسرری نداشررتی و در  تشررگاه       عررده

(ش قرردمت 12: 4914اسررت )گرردار،  شرراپور و کرروه خواجرری نيررز همرري  امررر وجررود داشررتی   
 و اررر  کروچکی  و سرادگی  بری  یتوجّر  برا  تروان هاز برنراج و سرراو بادیری را مری    گور دخمی
و  (11و11: 4914مشررابی برری دوره ساسررانی رسرراند )مترررجم،   هررازنمونرری دیگررر بررا مدایسرری

هررراز دیررر  زردشرررتی در دوران ساسرررانی اسرررتش در همچنررري  اسرررتودان کررری از ویرگررری
ش برری تصررویر هرراز ساسررانی و مررند  س بررا کرراخی بررا سرسررتون بيسررتون یررک چشررمگ مدرردّ 

توانرد برا  و سرراو بيسرتون در ارتبراب باشرد       ا مری اسرت و ندرش  ناهيتر   مانرده  ناهيتا براقی 
(؛ 493: 4911بسررتان اسررت ) وشرراز،  و ایرر  مهررم قابررو قيرراس بررا تصررویر  ناهيتررا در رررا   

توانررد هرراز هرسرري  مرریسررتون بسررتان و سررر ناهيتررا در رررا  گبرجسررت بنرابرای  وجررود ندررش 
 شتی باشدشنشان از پرستش یا ااترام بی ا هگ  ناهيتا در نزد سلري  ساسانی دا

 
 گیرینتیجه .3
د و مهمرری از جملرری خي ، بنيرراد شررهر هرسرري  را بررا توجرری برری  رررار مت رردّ  برخرری از مررورّ   

تمررام ساسررانی،  رررار ساسررانی مپورررگ بيسررتون و  قل ررگ هرسرري ، قل ررگ سرررماج، کرراا نيمرری 
انررد کرری همرران شررهر ااتمررال داده رسررانده،ساسررانی  ةچنرري  مجموعررگ دیوانگرراه برری دورهررم

دربرراره مپررو اتررلی ایرر  شررهر، اختل رراتی برري    ا بت رریواسررت دوره ساسررانی باشرردش شاپورخ
 برررراد، و برخرررری هرسرررري  را از شررررهر خرررررمهکرررری عرررردّخي  وجررررود دارد؛ چرامررررورّ

انرردش ایرر  وا ه تررا زمرران سررلجوقيان در متررون  مررده و مررورد اسررتعاده  شاپورخواسررت دانسررتی
اسررت؛ نررام دُزبَررر وجررود داشررتی از برری اسررت و در شررهر شرراپور خواسررت، قل رری شرردهواقررب 

اسرررت؛ ااتمرررال اینکررری کررری قل ررری دُزبَرررر در هرسررري  واقرررب شرررده بنرررابرای  از  نجرررایی
ساسررانی، هرسررري  باشررد زیرراد اسرررتش بسرريارز از  رررار م مرررارز      ة شاپورخواسررت دور 

کرراره رهررا شررده کرری علررت  ن را بایررد   نيمرری ،شناسررایی شررده هرسرري ، در دوران ساسررانی 
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برری همرري  د يررو بسرريارز از     ؛جررو کرررد وم مپلرری جسررت در مررر  پادشرراه یررا ارراک   
مررام بررودن علررت نات ،دسررت شرريرویی برریرا پرویز ناسرران مررر  ناگهررانی خسرررو شباسررتان

هرراز ب رردز و برری   کرری بررا مررر  خسرررو پرویررز و  شررعتگی    داننررد؛ چراایرر   رررار مرری  
پادشرراه در مرردت زمرران مپرردود و یررا اترری اکومررت دو یررا سرری      42اکومررت رسرريدن 
کرراره رهررا شرردن  ن باشرردش از در نيمرریکننرردهتوانررد د يررو قررانبسررال مرری پادشرراه در یررک

کررار یشهرسررتان هرسرري  از جملرری سرررماج و هرسرري  از نوررر مررواد و مصررا   برر   هررازل رریق
هرراز ساسررانی من درری  رررو ایررران اسررتش بسرريارز ر ترری در  ن قابررو مدایسرری بررا سررایر قل رری

د يررو  امررا ،دهنرردول نسرربت مرریاز مررورخي   رررار و بناهرراز شررهر هرسرري  را برری شرراپور ا   
ی بری  ررار موجرود    دهنرد و برخری دیگرر برا توجّر     از برراز ایر  بپر  ارائری نمری     کننرده قانب

ا را برری خسرررو  نهررای ،هررایی بررا ندررش خسررروپرویز   ماننررد سرسررتون  ،در مپوررری بيسررتون 
تروان بری مروارد    دهنردش در مرورد علرو بنيراد ایر  بناهرا در ایر  من دری مری         پرویز نسربت مری  

 شاره داشت:زیر ا
مپي رری من درری برروده    -خررارر  و و هررواز مسرراعد  ن و شرررایم زیسررت     برریش 4  

اسررت کرری ااتمررام  پادشرراهان و یررا ااکمرران ساسررانی از ایرر  من درری برری عنرروان یرريل         
 اندشکردهاستعاده می

انررد و نمرراد ایرر  ا هرری،  و د يررو مرر هبی و اهميترری کرری بررراز  ناهيتررا قائررو برروده ش 2  
 هررایی کرری بررر سرررمایرریانررد و ندررشرای  بناهررایی کرری جنبررگ مرر هبی داشررتیبنرراب ؛اسررتبرروده
هرا در  توانرد د يلری برر انت راو ایر  مپرو و بنيراد سرازه        شرود مری  مری ها دیدههاز  نستون

 ای  من دی باشدش
خررود یکرری   ،واقررب شرردن در مپررور ارتبرراری مهررم  ن دوره؛ ی نرری راه ابریشررم    ش 9  
 ش شششها وها و پوخصو  قل ییاست باز دمیو ساخت چني   رارز  دیگر
بيسررتون از داریرروش اول و دیگررر  رررار از   گویررره کتيبرربرری ،ش پيشررينگ ترراری ی من درری1  

توانسررتی باعرر  تر يررب ااکمرران در اارردا  شررهر و  رررار م مررارز در  دورة اشررکانی مرری
 من دی باشدش
ن درری را توانررد جایگرراه راهبررردز مشررده مرریگ پایررانی  نکرری، مجمرروی دمیررو ککرنکترر

بسررتان، بيسررتون، هرسرري  و کنگرراور را مربرروب برری یررک   هرروا  رررار رررا   نشرران دهررد و
ا را برری اواخررر دورة ساسررانی نسرربت   نهرردوره زمررانی و برری علررت ناتمررام مانرردن  رررار،      

 دهدش می
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 تصاوير

 

 

 . 1تصوير 

 هایمحل نقشه

 ايران ساسانی
 (161: 4914یارشارر،)

 

 

 

 .2تصوير

 شهر هرسین نقشه

(Huff,1985) 

 
. تصوير فرهاد تراش 4تصوير 

 (پایگاه ميرا   رهنگی یستون)بیستون

 

 
 .3 تصوير

  رح ساعت آبی شهرستان هرسین 

(HUFF,1985) 

 

 
يکی اا چهارستون و  .6تصوير 

 پايه ستون فرهاد تراش

 (64: 4911منصورز،  جر و،)

 

 
. تصوير نمای نزديگ نحوه ضربه 5تصوير 

 (64 :4911رز،منصو) ادن چکش
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 .  اق يا دروااه هرسین8تصوير 

 نگارنده()

 

 
سر ستون فرهاد تراش در  اق  .7 تصوير

 بستان

 (69: 4911 جر و، منصورز،)

 
. ديواره شرقی و غربی 11 تصوير

 )نگارنده(قلعة هرسین 

 

 
 (4911)مترجم،.  رح قلعة هرسین 9تصوير 

 

 
 ضلع مدخل پالن و. 12 تصوير

 ساسانی کاخ ااهدرو شرقی

 (11: 4911 جر و، منصورز،) 

 
تما  کاخ نمای بنای نیمه 11 تصوير

 (پایگاه ميرا   رهنگی بيستون)ساسانی
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 . پل بیستون14 تصوير            

 (پایگاه ميرا   رهنگی بيستون)

 بخش ،(آو گامی) خسرو . پل13 تصوير

 بیستون

 ()پایگاه ميرا   رهنگی و گردشگرز بيستون

 

 

 

 

 . سنگ تخت شیرين15تصوير 

 نگارنده()

 

 
 

 
 کتابنامه

منابع نوشتاری .الف

 شررهریور، و مرررداد هنرررش مرراه کترراو ش«ايااران ایعااخره نیايشااگاه» (ش4911ميتررراش ) ش  زاد،4
 ش62تا16 صت

سرريد ابوا عرررو  گش ترجمررابودلااف در ايااران ةساا رنام(ش 4912برر  مهلهرروش ) ش ابود ررف، مسرر ر2
 ارشران: انتشارات زوّتهش رباربایی
 سررازمان: تهررران شايااران باسااتانی شااهرهای فااراا باار پاارواا ش(4916) اریررکش اشررميت، ش9
 ش رهنگی ميرا 

 ش زری : تهران شآن ةديرين نوتمدّ کرمانشاه ش(4914) ایرجش ا شار، ش1

انتشررارات : کرمانشرراهچ سررومش   شآن تاااريخی آاااار و کرمانشاااه ش(4911) هرمررزش بيگلرررز، ش1
 انشاهشکرم

 و مستندساااای شناسااايی، و بررساای باااانگری  اارح ش(4911) مپمررداقبالش چهرررز، ش6

 و گردشررگرز  رهنگری  ميرررا  سرازمان   رشريو  ،هرسااین شهرساتان  باسااتانی آااار  حااريم تعیاین 
 (شنشده منتشر) کرمانشاهش استان دستی تنایب
 را  بستانشش کرمانشاه: انتشارات ااگرس ۀدرواا ،بیستون(ش 4934ش چهرز، نویدش )1

 مپمررد اهتمررام برری شياااقوت مشااترک برگزيااده  ش(4919) عبررداوش برر  یرراقوت امرروز، ش1
 شکبير امير: تهران گنابادزش

 کوررش:کرمانشاه اول، چا  شتاريخ ۀگستر در هرسین ش(4913) رايمی،کيومر ش ش3
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 رد ساسااانی ۀدور نويافتااه ناتمااا  سرسااتون» (ش4911) بيگرریسررجاد علرری  مهرردز و ش رهبررر،41

 تررص ،4911 زمسررتان و پررایيز دوم، شررماره اول، سررال مرردرسش شناسرریباسررتان هررازپررروهش ش«بیسااتون
 ش32تا11

 شبیساتون  شناسای باساتان  هاای کااوش  فصال  دوماین  گازارش  ش(4913) شهي ش کرماجانی، ش44
 (شنشده منتشر) کرمانشاه استان گردشگرز و دستی تنایب  رهنگی، ميرا  سازمان اسناد مرکز

 و  رهنگررری ميرررا   اداره در موجررود  گررزارش  شبیساااتون بررساای  ش(4912) شررهي ش  جررانی، کرما ش42
 (شنشده منتشر) کرمانشاه استان گردشگرز

 شنگاه: تهران رشيد یاسمیش گترجم شساسانیان امان در ايران ش(4911)  رتورش س ، کریست ش49

: تهررران سرررومددمش سرر ابوا پ گترجمرر ش)جلااد اول و دو (ايران آاااار ش(4914)  نرردرهش گرردار، ش41
 شرکوز قدس  ستان اسلمی هازپروهش بنياد

 تااااريخی آاااار  و بناااا شااامل )  کردساااتان – کرمانشاااهان  ش(4911) مسرر ودش  گلررزارز، ش41

 ملیش  رار انجم  اول، تهران:  چا  ش(عحنه و کنگاور اسدآباد

 اسررتاندارز: اهکرمانشرر شباسااتان کرمانشاااهان ش(تررا -برری) و مپمداسرري  جليلرری مسرر ود گلررزارز،ش46
 ش کرمانشاه

 گترجمرر ششاارقی خالفاات هااایساارامین تاااريخی جغرافیااای ش(4911) کرریش  سررترن ، ش41
 ش رهنگی علمی: عر انش تهران مپمود

 آاااار مستندساااای و شناسااايی بررساای، ش(4914)  رررشمپمرردز ی درروو و عبرراس مترررجم، ش41

 (شمنتشرنشده) اهکرمانش  رهنگی ميرا  سازمان  رشيو شهرسین شهرستان باستانی

 و  رهنگرری ميرررا  سررازمان: تهررران شايااران قااديمی هااایپاال ش(4911) مپمرردعلیش م لصرری، ش43
 شگردشگرز

  رهنگرری ميرررا  اداره در موجررود گررزارش شبیسااتون دشاات بررساای ش(4913) یوسررفش مرررادز، ش21
 شنشده منتشر شکرمانشاه استان گردشگرز و

 شامروز ادی : قزوی  شاول چا  دبيرساقیش مپمد شبالقلونزهه ش(4914) امداوش مستو ی، ش24

 اا ايااران شناساایباسااتان تاااريخ اا پاایش در ايااران ش(4911) ترراد ش شررهميرزادز، ملررک ش22
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