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ندررش مهمرری در شررکوگيرررز رررار داشررتی و دادههررا داراز کررارکرد م ر هبی (اسررتودان) و يررر
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من درری ،اکایررت از ن داردش قرارداشررت ای ر من درری در مپررور ارتبرراری راه ابریشررم و نزدیکرری
بری ررا بسرتان ،قصرر شريری  ،تيسرعون (پایت رت ساسرانيان) و نزدیکری بری کتيبرگ بيسرتون (دورة
ه امنشرری) ،اهميّ رت ن را دوچنرردان جلرروه داده اسررتش تن روّی رررار در من درری برری نپرروز اسررت
کی از نور کارکرد ،بی دو گروه م هبی و يرم هبی گونیشناسی میگرددش
واژههای کلیدی :ساسانی ،هرسي  ،رار م مارز ،باستانشناسیش

 .1مقدّمه
اردشررير اکومررت ساسررانی را در سررال  221م بنيررانگرر ارز کررردش در ایرر دوره،
شررهرهاز مهمرری چررون بيشرراپور ،يروز برراد ،جنرردزشرراپور وششش سرراختی شرردندش در ایرر
برهرری از زمرران ،کرمانشرراه از جملرری منرراردی اسررت کرری توجّرری پادشرراهان ساسررانی را برری
خررود م رروا داشررتی اسررت؛ زیرررا از قرررن  1م برری ب ررد ،بررا انتدررال کررانون قرردرت از ررارس
برری رررو اماراتررورز ،ای ر من درری بيشررتر م رورد توجّ ری قرررار گر ررت (رهبررر و علرری بيگرری،
 )12 :4911و مهررمتررر نکرری من درری رررو؛ برریخصررو نررواای بيسررتون و درههرراز
اررررراا ایرر کررروه ،مپرررو عبرررادت زردشرررتيان برررودهاسرررت (بيگلررررز41 :4911 ،و)41ش
گررزارشهرراز ترراری نویسرران و جارا رریدانرران ایرانرری ،عرررو و ربرری نويررر مسررتو ی
( ،)499 :4914امررررررروز ( ،)12 :4919سرررررررترن (211 :4911و ،)211مينورسرررررررکی
(61 :4911و ،)61کریسرررت سر ر ( ،)264 :4911گررردار ( )14 :4914از من دررری و سررراخت
و سررازهاز دورة ساسررانی در رررو ایررران؛ برریویررره مپرردودة ميرران کنگرراور تررا قصررر
شرريری  ،برری روشررنی بيررانگر اهميّررت رررو ایررران در دورة ساسررانی و توجّرری شرراهان برری
من درری اسررتش من دررگ مررورد م ا رری ،از نوررر جارا يررایی در جنرروو رررو اسررتان کرمانشرراه
قرررار گر ترری و از شررمال برری تررپنی و دینررور ،از شررر برری نهاونررد و اسررتان رسررتان ،از
جنرروو برری اسررتان رسررتان و از مارررو برری شررهر کرمانشرراه مپرردود شرردهاسررت (سررایت
هواشناسرری اسررتان)ش بررر اسرراس خررری تدسرريمات کشررورز ،داراز دو ب ررش مرکررزز و
بيسرررتون (دهسرررتان چمچمرررال و شررريرز) اسرررت و داراز یرررک شرررهر 1 ،دهسرررتان و 491
بادز است (مترجم)4 :4914 ،ش
 .1-1بیان مسئله

بررسررری و کررراوشهررراز باسرررتانشرررناختی ترررلش دارد ترررا زوایررراز مررربهم تررراری ،
رهنرر و تمرردن یررک من درری را روشرر نمایررد؛ ایرر پررروهش نيررز ،بنررا بررر کرررورت و
اهميّرت ایر من درری در دورة مررورد بپر  ،تررلشدارد بررا م ر رری و تپليررو جام ررگ مررارز
ااتررو از نتررای ميرردانی باسررتانشناسرری و رررار م مررارز ،اهميّ رت و جایگرراه ای ر شررهر را
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در دورة ساسررانی بررا سررؤال و رکرريّگ م ررر شررده تبيرري نمایرردش سررؤال :شررکوگيرررز
دادههرراز باسررتانشناسرری و کررارکرد رررار م مررارز شررهر هرسرري چگونرری قابررو تبيرري
اسرررت؟ رکررريی :راه ابریشرررم و شررررایم زیسرررت -مپي ررری مناسرررب ،ندرررش مهمررری در
شررکوگيرررز رررار داشررتی و دادههررا ،داراز کررارکرد مرر هبی (اسررتودان) و يررر مرر هبی
(قل ی ،کاا و يره) بودهاستش
 .2-1پیشینة پژوهش

کرراوشهررا و بررسرریهرراز باسررتانشررناختی مت ردّدز در من درری انجررام پ یر ترریاسررت
کرری نتررای نه را ،دادههرراز پررروهش ااکررر را تشررکيو مرریدهرردش در ادامرری برری اختصررار برری
اهررم نهررا پرداخترریشرردهاسررتش گرردار بررراز ن سررتي بررار در سررال 4394م برری بررسرری
باسرررتانشرررناختی مپررردودة هرسررري پرداختررری و مورتنسر ر در سرررال 4311م ررررار دورة
نوسررنگی من درری را شناسررایی کررردهاسررتش اعررارز بيسررتون توسررم کلیرر و بررسرری
من دررری هرسررري در سرررال 4311م توسرررم اسرررميت انجرررام شررردهاسرررت(هول:4914 ،
411و)141ش اشررميت در سررالهرراز 4391و4396م عکرر بررردارز هرروایی ایرر شررهر را
انجرررام دادش اعرررارزهررراز اسرررميت در تاررری گرررن دره ،در سرررالهررراز ،4363 ،4361
4314و4311م از دیگررر کارهرراز انجررامگر ترری در من درری اسررت (اشررميت)4916 ،ش قرراز
کرررون ،رررار شرررکارچيان بيسرررتون را در سرررال 4314م و اسرررميت و یانر ر  ،رررار خورررر
(مرخویرررو) در بيسرررتون را در سرررال 4361م اعرررارز کرررردهانرررد (ملرررک شرررهميرزادز،
)492: 4911ش در سررال 4361م بررروسهررو از ترريم بریرردوود ،من دررگ هرسرري و رسررتان را
گمانرریزنرری کرررده و بيسررتون (دوره ترراری ی) را نيررز مترررجم کرراوش کررردهاسررت (مترررجم
و مپمرردز ررر)4914 ،ش بررسرری «کمترررمن دمرراویز» از دوران معرررا ،توسررم اشررميت و
همچنررري بررسررری و گمانررریزنررری هرسررري ؛ برریخصرررو مپورررریهررراز دوره معررررا را
اسررميت و بررسرری مپوررریهرراز دورة ساسررانی هرسرري را وانرردنبر انجررام دادهاسررت
(وانرردنبر 39 :4913 ،و)31ش همرري رررور ،دو صررو کرراوش پررو بيسررتون در سررالهرراز
 4911و 4914هشش و بررسررری دوره اسرررلمی بيسرررتون ،توسرررم مررررادز انجرررام شرررده
(مررررادز )4912 ،و دومررري صرررو کررراوش باسرررتانشناسررری در بيسرررتون ،توسرررم شرررهي
کرمرررانجی در سرررال 4913هشش انجرررام و ررررار باسرررتانی هرسررري  ،در سرررال 4914هشش
توسررم «مترررجم و مپمرردز ررر» بررسرری ،شناسررایی و مستندسررازز شرردهانرردش بيسررتون در
سررال 4914هشش توسررم مليپرری مهرري بررادز ،ت يرري عرترری و اررریم (مهرري بررادز،
 )4914و رررر بررازنگرز من درری ،در سررال 4911هشش توسررم چهرررز انجررام شرردهاسررت
(چهرز)4911 ،ش
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 .3-1ضرورت و اهمیّت پژوهش

وجررود رررار مت رردد ساسررانی ،دو قل رری (هرسرري و سرررماج)،کاا نيمرریتمررام ساسررانی
و ت ررت شرريری نشرران از اهميّررت من درری مررورد م ا رری در دوره ساسررانی داردش پررروهش
بررر روز ایرر دادههررا ،از کرررورتهرراز انجررام ایرر پررروهش اسررتش م ر رری ،تبيرري و
تپليررو جایگرراه هرسرري از پرراآ باسررتانشناسرری در ایرر دورة ترراری ی ،مهررم اسررت؛
چراکرری نچرری بررر اهميّ رت من درری ا ررزودهاسررت؛ یکرری واقررب شرردن در شرراهراه ارتبرراری و
باسررررتانی موسرررروم برررری جرررراده خراسرررران بررررزر (راه ابریشررررم) و دیگرررررز شرررررایم
زیستمپي ی و یيلقی بودن من دی براز ااکمان ساسانی بودهاست (شکو )4ش
 .2بحث
شهرسررتان هرسرري  ،برریخصررو بيسررتون قبررو از دوره ساسررانی از اهميّررت ویرررهاز
برخوردار برودهاسرت و نشرانیهراز ن را مریتروان در ررار مربروب بری دورة پارینریسرنگی
و سررکونت انسررانهرراز ن انرردرتال ( 11ا رری  11هررزار سررال پرريش) ،در من درری دانسررت و
همچنرري مرریترروان برری ارهررایی نويررر مرخویررو ،مرشررکارچيان ،مرتاریررک و تارریهرراز
باسررتانی نويررر گررن دره اشرراره داشررتش از دورههرراز ترراری ی (مرراد ،ه امنشرری ،هلنرری و
اشررکانی) نيایشررگاه مررادز ،گررور دخمررگ اسررپا ونررد (مربرروب برری دورة مرراد) و کتيبررگ
بيسرررتون (ربرررت جهرررانی) از داریررروش اول (دورة ه امنشررريان) و ندرررش برجسرررتیهررراز
مهررررداد ،بررری مش و مجسرررمگ هرکرررول (اشرررکانی) قابرررو اسرررتناد هسرررتندش من درررگ مرررورد
م ا رری ،ب ررد از دورة ساسررانی و از همرران اوایررو اسررلم ،مررورد توجّرری ااکمرران برروده-
اسررت؛ ب ریخصررو خانرردان اسررنویی کرری در من درری ارررور پيرردا کردنررد و بررا توجّ ری برری
پتانسرريوهرراز موجررود ،یررک سلسررلگ مپل ری را بنيرراد نهادنررد و از دورة ایل ررانی ،تررعوز و
قاجررار رررار شرراخص و مهمرری نويررر کاروانسررراز شرراهعباسرری و پرروهرراز تررعوز برراقی
مانرردهاسررت کرری همگرری اکعرران برری اهميررت من درری در دورههرراز م تلررف ترراری ی دارنررد؛
امررا نچرری در ای ر پررروهش مررورد بپ ر واقررب شررده ،دورة ساسررانی من درری اسررت و رررار
زیر ،تشکيودهندة جام گ مارز پروهش ااکر هستند:
مجموعررگ دیوانگرراه (سرراعت برری ،رررا سررنگی ،دیرروارة رهررادتراش و مپررراو
سررنگی) ،قل ررگ هرسرري  ،قل ررگ سرررماج ،ت ررت شرريری  ،گررور دخمررگ بَرنرراج ،گررور دخمررگ
سررراو بادیرری ،کرراا خسرررو یررا بنرراز نيمرریتمررام ساسررانی ،اسررتودان ساسررانی ،دیرروارة
رهرادتراش ،سررد ساسررانی ،پررو خسرررو و پررو بيسررتون ،سررن هرراز تررراشخرروردة ساسررانی
و بدایاز دیوارة سنگیش
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 .1-2گونهشناسی محو هها

رررار ساسررانی من دررگ هرسرري  ،از نوررر تنرروّی در کرراربرد برری دو گونررگ مرر هبی و
يرم هبی تدسيم میشوند:
 .1-1-2معماری غیرمذه ی

ای ر گونرری شررامو اررو  ،قل رری ،رهرراد تررراش و ششش اسررت کرری در ادامرری برری تعصرريو
مده است:
 .1-1-1-2مجموعه آاار ديوانگاه هرسین (پارک شهر هرسین)

دیوانگرراه ،نررام کرروهی در ناايرری هرسرري اسررت ( اررت نامرری ده رردا) و در پرراز ای ر
کرروه ،رررار ساسررانی نويررر رهرراد تررراش ،اررو سررنگی و يررره واقررب شرردهانرردش ایرر
من درری ،در اررال ااکررر تبرردیو برری پررارب و یررک مک ران تعریپرری بررراز هرسرري شررده-
اسررتش در مرکررز پررارب (دیوانگرراه) ،سرررابی از دل زمرري مرریجوشررد؛ هرچنررد امررروزه
تأسيسرراتی برری منوررور اعر بهداشررت و شرررو اهررا ی ایجرراد شرردهاسررت؛ رريک تررا دهرری
اخيررر ،هنرروز بدایرراز تأسيسررات هيرردرو يکی سرراختی شررده بررا سررن و سرراروج ،از دوران
ساسانی در مرکز سراو برجاز ماندهاست (مپمدز ر و مترجم)41: 4914 ،ش
 .2-1-1-2حوض سنگی (ساعت آبی)

در داخررو پررارب شررهر هرسرري و در جنرروو تررعپی ،اوکرری از سررن یکاارچرری،
برری شررکو دایررره بنررا شررده اسررت ب رینپرروزکرری در قسررمت شررما ی ن ،یررک پيشررر تگی
مسررت يو شررکلی برری اب رراد  21*1سررانتیمتررر وجررود داردش ق ررر دهان رگ اررو  9/16 ،متررر و
عم ر ن 66 ،سررانتیمتررر اسررت و در وسررم اررو  ،م ررروب نرراقص -ماننررد ررواره -بررا
اب رراد مپرريم زیررری  1/21متررر و ارتعررای  66سررانتیمتررر (شررکو  )2و در سرر وقررانی
ن ،دایررررهاز برررا کنگررررههررراز دوازده کرررل ی قررررار گر تررری اسرررت (رايمررری:4913 ،
46و)41ش
 .3-1-1-2فرهادتراش

ارررر دیگررر ،اجّ رارز م ررروا برری رهررادتراش اسررتش از ای ر نمونرری ،دو ارررر باقيمانررده
است :یکی در پارب شهر هرسي و دیگرز در بيستونش
نمونااة اول ،ع ا حه حجاااری شااده بزرگاای ،متشااکل اا سرری قسررمت اسررت :قسررمت
اول 94/22 ،مترررر ررررول و  42/1ارتعرررای دارد؛ سرررکویی در مدابرررو ن اسرررت و نهرررر
«بر تررراو» از کنرررار ن مررریگر ر ردش قسرررمت دوم ،داراز ررررول  41/61مترررر و عرررر
 41/1متررر اسررتش قسررمت سرروم ن 1/21 ،متررر رررول و  1متررر ارتعررای داردش در مدابررو ای ر
ن  1/41متررر اسررت (رايمرری:4913 ،
دو قسررمت ،نيررز سررکویی وجررود دارد کرری عررر
)411ش گرردار ،در مررورد ایر ارررر وردهاسررت کرری مهريّ تررری ارررر پررارب هرسرري و مشررابی
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ررو بيسررتون اسررت؛ و در مررورد کررارکرد ن وردهاسررت کرری ای ر وارری ،بررراز اررک
یررک سررن نگرراره یررا سررن نوشررتگ رررومنی سرراختی شررده و کررارز اسررت کرری برری انجررام
نرسيده و ناتمام ماندهاست (گدار)14 :4913 ،ش
نمونااة دو  ،فرهااادتراش بیسااتون اساات کااه در ناايررگ بيسررتون و در رررو کتيبررگ
بررزر داریرروش ه امنشرری و در ارردود  111مترررز شررر انتهرراز جرراده قرردیم همرردان-
کرمانشرراه قرررار دارد (منصررورز و جر ررو)11 :4911 ،ش ایرر ارررر ،بررزر تررری ترر رة
تررراشخرروردهاز اسررت کرری بررا عرکرری ارردود  211متررر و ارتعرراعی ارردود  96متررر
برراقیمانرردهاسررت و در سررال 4369م توسررم هي ررت مشررترب مررانی کرراوش شرردهاسررت
( وشررراز)14 :4911 ،ش (شرررکو  )9و در بررري مرررردم بررری راتررراش ،رهرررادتراش و ت رررت
رهرراد م ررروا اسررت (گلررزارز)14 :4911 ،ش در دو ررررا رهررادتررراش ،چهررار سررتون
سررنگی تراشرريده و زاد وجررود دارد کرری قاعرردة نهررا برری کرروه چسرربيده اسررت و رررار قلررم
اکرراکی ،روز نهررا کررامل مشررهود اسررت (منصررورز و جر ررو )64 :4911ش (شررکو
)1ش وشرراز ،بررر اسرراس علئررم اجّررارز موجررود در ایرر ارررر ،ن را برری دورة ساسررانی
نسرربت مرریدهررد (شررکو 1و ( )6وشرراز)461 :4911 ،ش دربررارة چرایرری بنيرراد ایرر سررازه،
برري پروهشررگران اتعررا نوررر وجررود نرردارد؛ برخرری وردهانررد کرری قصررد داشررتیانررد
مجا سرری اجررارز کننررد و يررره (چهرررز)412 :4934 ،ش ابود ررف هررم ورده اسررت کرری
خسررروپرویز برری رهرراد اکرريم دسررتور داد تررا تصرراویر و تررورتهرراز ظریررف در نجررا
ندرکننررد (ابود ررف)69 :4912 ،ش اریررک اشررميت و دیتررریش هرروا هررم م تددنررد کرری
رهررادتراش ،اررررز نررام لوم اسررت؛ چرررا کرری دررم یررک کررادر خررا ی اسررت ( Huff,
)1985: 15-44ش
 .4-1-1-2اق سنگی (دروااه)

در جلرروز مجموعرری دیوانگرراه ،درز از سررن یکاارچرری بررر زمرري ا ترراده و در هررم
شکسررتی شرردهاسررت و در کمرری دورتررر و در پنجرراه قرردمی نجررا ،ق رری سررن عورريم
تراشرريدهاز (ااتمررام قسررمتی از چهررار چرروو یررک در یررا پنجررره) وجررود دارد (گرردار،
)12 :4914ش ای ر رررا برری شررکو کوزندرری مرریباشررد کرری کررلب راسررت ن شکسررتی اسررتش
عرررر ررررا  4/11مترررر و ارتعرررای ن  2/11مترررر اسرررت؛ عرررر سرررمت راسرررت 19
سررانتیمتررر و عررر کررلب سررمت چرر  69سررانتیمتررر اسررت و کرر امت ن نيررز 19
سرانتیمتررر مرریباشررد (شررکو )1ش در قسررمت تپترانی رررا  ،ت تررگ سررنگی برری شررکو مک ررب
مسررت يو جرردا وجررود دارد کرری شرراید روزگررارز رررا  ،برپررا برروده و بررر روز ای ر ت ترری
قرررار داشررتی اسررت (گلررزارز)11 :4911 ،ش در ارتبرراب بررا کررارکرد ن بایررد عنرروان کرررد
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کرری برری ااتمررال زیرراد ،ای ر رررا در ارتبرراب بررا قل رری هرسرري و برری عنرروان مرردخو ورودز
قل ی بودهاست (رايمی)411 :4913 ،ش
 .5-1-1-2قلعة هرسین (گرشاسد)

ای ر بنررا در مرکررز شررهر هرسرري و در ارتعررای 4113مترررز از س ر دریررا قرررار گر ترری
(شرررکو  )1و در ادوار گ شرررتی داراز چهرررار بررررج در جهرررات ارب ررری بررروده و در ارررال
ااکررر تنهررا برررج ربرری ن برراقیمانرردهاسررتش دو خررم و رری سررعا ی ،و ن را از سررراو
ترأمي مرریکررده کرری نشررانیهراز ن ،در خانرریهراز اررراا قل رری مشررهود اسرتش و رریهرراز
مزبررور کررامل م عيانرری و بررا اتررلی زیررادز از یکرردیگر وارد قل رری شرردهانررد (رايمرری،
)31 :4913ش (شررکو )3ش مصررا بنررا از سررن مشرری و مررلب گررر اسررت کرری بررا اسررلوو
م مررارز دوران ساسررانی و ترردر اسررلم م ابدررت دارد (مترررجم و مپمرردز ررر:4914 ،
)461ش هوا ق ل رگ هرسري را بری عنروان قل ری نورامی مریدانرد؛ ایر قل ریهرا م مروم مرنوم
و بی تورت مربب و بی سبک رومی ساختیشدهاند ()Huff, 1986ش
 .6-1-1-2قلعة سرما

قل ررگ سررررماج در روسرررتاز سررررماج ،از توابرررب دهسرررتان شررريرز شهرسرررتان هرسررري ،
قرارگر ترری اسررتش موق يّ رت ن برری نپرروز اسررت کرری عمرردة خانررگ روسررتایيان بررر روز ن
بنررا نهرراده شرردهاسررتش ظرراهرا دروازه بررزر قل رری ،در کررلب ربرری قرررار داشررتی و در اررال
ااکررر دررم  91متررر از دیرروار کررلب جنرروبی ن باقيمانرردهاسررتش سررن هررایی برری اب رراد
 11×11سررانتیمتررر ،رررول و عررر ایرر دیرروار را تشررکيو داده و برری تررورت هعررت
ردیررف ،بررر روز هررم چيررده شرردهاسررتش در قل رگ سرررماج ،برررجهررایی وجررود داشررتیاسررت
کی در اررراا قل ری برودهانردش هرم اکنرون ررار یکری از نهرا ،سراختی شرده از سرن هراز
نسبتا بزر  ،در دیروارة شرما ی براقیمانردهاسرتش نمراز داخلری قل ری را برا مشری سرن و
ملب گرر سراختی انرد؛ دور قل ری را خنردقی مپاترره مری کنرد کری هنگرام تهراجم دشرم
در ترررورت ااتيررراج ،و برررامز روسرررتا را بررری ن روانررری مررریکردنرررد (ا شرررار:4911 ،
)164ش ایر قل رری در زمرران اَسررنویی تجدیررد بنررا شرردهاسررت و مرردارب مسررتند ن دو کتيبرری
اسررت کرری در مرروزه ملرری ایررران نگهرردارز مرریشررودش ارردس زده مرریشررود چررون اسررنویی
در ای ر قل رری رروت کررردهاسررتش ای ر سررن مربرروب برری سررن قبررر وز باشررد (گلررزارز،
)19 :4911ش یرراقوت امرروز قل رری را ایرر چنرري توترريف کررردهاسررت« :سرررماج ،قل رری
بررزر مپکمرری برري همرردان و خوزسررتان در جبررال اسررت کرری مت لرر برری «برردر برر
اسررنویی» ،تررااب شاپورخواسررت ،اسررت و از مپکررمتررری قل رریهررا اسررت» (امرروز،
)19 :4912ش
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 .7-1-1-2کاخ خسرو يا بنای نیمهتما ساسانی

در ارردود یررک کيلررومترز سررراو پرراز کرروه بيسررتون و در اراکرری پسررت رودخانررگ
گاماسرررياو قررررار دارد (کلیررر )261 :4911 ،ش در مدابرررو ترررعگ رهرررادتراش ،بنرررایی
موسرروم برری بنرراز ساسررانی وجررود دارد کرری هي ررت مررانی ن را یررک کرراا دانسررتیانررد
(شررکوهرراز  44و )41ش نمرراز بيرونرری ای ر بنررا را دیرروارز سررنگی از سررن هرراز تررراش
تشررکيو مرریدهررد کرری رررر ي شررما ی -جنرروبی داراز هعررت يرروپررا ،جبهررگ ربرری داراز
پررن يرروپررا و در شررر نيررز داراز دو يرروپررا اسررت ( جر ررو و منصررورز)62 :4911 ،ش ایر
عمررارت مسررت يو شررکو برری جهررت شرررقی -ربرری بررا رررول  493متررر و عررر 11ش 19متررر
دیرردهمرریشررود و از دو ب ررش شرررقی برری اب رراد بنررا  11*11متررر و ب ررش ربرری برری اب رراد
 11*11متررر تشررکيو شرردهاسررت (چهرررز)461 :4934 ،ش اک ریّررت سررن هرراز تررراش،
امررراز اجّ راران ساسررانی را دارد؛ ای ر علئ رم یرراد ور مهرهرراز ساسررانی اسررت کرری نويررر
نهررا در سرررن هررراز سررراختمان دیررروار عوررريم کنرررار گاماسرررياو و هرررمچنررري دیررروار
مپررا وتی رهررادتراش دیرردهمرریشررودش وانرردنبر  ،ایرر بنررا را ساسررانی م ر رری کرررده-
اسررتش وشرراز ،ابترردا ایرر بنررا را ساسررانی و در ادامرری اعررارز ،ن را مربرروب برری دورة
ایل ررانی مرریدانررد کرری بررر روز ویرانرریهرراز کرراا ساسررانی شررکو گر ترریاسررت (گلررزارز،
911 :4911و )911ش
 .8-1-1-2پل خسرو

ایرر پرررو در  611متررررز شرررر سرررراو بيسرررتون و بررری شرررکو ربررری -شررررقی بنرررا
شرردهاسررت (کلی ر )411 :4911 ،ش پررو خسرررو بررر روز رودخانرری گاماسررياو بررر سررر راه
قدیمی کری از بيسرتون بری ت رت شريری و سررماج مریرود سراختی شردهاسرتش پرو خسررو
 412/11متررر درازا 1/21 ،پهنررا و هشررت دهانرری داشررتی اسررتش هررر پایرری از سرری قسررمت
تشررکيو شررده اسررت کرری قسررمت ميررانی ،مسررت يو و در دو ررررا ن ،و شررک م ل رری
شررکو قرررار دارد (مترررجم)11 :4914 ،ش در قسررمتهرراز قابررو دیررد سررن هرراز مسررت يو،
بسرريار ترراا و همرروار شرردهاسررت و بررر روز نهررا علئررم اجررارز دیرردهمرریشررود (شررکو
)42ش درون پاییها از سرن هراز برزر و سرن هراز کوچرکتررز برا مرلب هرک پرر
شرردهاسررت (کلیر )411 :4911 ،ش ابود ررف نيررز ،از ایر پررو در قرررن چهررارم هجرررز یرراد
کرررده اسررت و بسرريارز از مررورّخي  ،ن را برری خسرررو ساسررانی نسرربت مرریدهنرردش اگررر ایر
من دی را مسير ارکرت سرااهيان اسرلم بری نهاونرد بردانيم پرو خسررو تنهرا پلری برودهاسرت
کررری اعرررراو از ن گ شرررتی و بررری نهاونرررد ر تررری و یزدگررررد سررروم را شکسرررت دادهانرررد
(گلزارز912 :4911 ،و)919ش
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 .9-1-1-2پل بیستون

پررو بيسررتون در ااشرريگ شرررقی بيسررتون ،بررر روز رودخانرری دینررور و در سررر راه قرردیم
کرمانشرراه برری تررپنی قرررار داردش ای ر پررو بررا نررامهرراز پررو کهنرری ،پ رو شرراه عباسرری ،پررو
تررعوز ،پررو نررادر برراد و پررو «دینررور و» نيررز م ررروا اسررت (شررکو )49ش شررواهد و
مرردارب برریجررا مانررده نشرران مرریدهررد کرری پایرریهرراز پررو بيسررتون در اواخررر دورة ساسررانی
سرراختی شررده ،و رری ناتمررام مانرردهاسررتش در قرررن چهررارم هجرررز ،امررراز کُرررد اسررنویی
نرا تکميررو کردنررد کرری دررم رررا ه راز دهانرری دوم و سرروم و پشررتبنرردهاز مرردوّر ن
باقیماندهاست (مترجم 91 :4914 ،و )93ش
 .11-1-1-2سد ساسانی

ای ر سررد از ابتررداز پررو خسرررو شررروی و در امتررداد رودخانررگ گاماسررياو  4411متررر
پيش مریرودش کرلب شرما ی ن ،از پرو خسررو  111مترر بری رررا جرادة ساسرانی ،کری بری
ت ررت شرريری و سرررماج مرریر ترری کشرريده شرردهاسررت و از جنرروو تررا دهکررده چررمب رران
عليررا ادامرری دارد (گلررزارز)914 :4911 ،ش سررد گاماسررياو ،دو زائرردة پشررتبنررد ماننررد برری
سررمت داخررو مسررت يو داشررتی کرری در جهررت مدابررو رودخانرری واقررب شررده و تررودههرراز
سررنگی کرری بيرررون مرردهاسررت ارردود جررانبی ن را نشرران مرریدهررد (کلیرر :4911 ،
)411ش
 .11-1-1-2سنگهای تراشخورده ساسانی

ت ررداد زیررادز از ق رری سررن هرراز مک ررب مسررت يو شکسررتی شررده از جررن سررن
هررک برری رن ر قرمررز روش ر برریدسررت مررد کرری س ر ترراا و ترريدلی داشررتند و دو
ررررا نهررا بررا گررو سرررخی بررا برریهرراز ترراا و بررا سررورااهرراز ریررز در داخررو مررندش
شرردهانررد ( وشرراز)499 :4911 ،ش در مسررير رهررادتراش برری سررمت شررمال ،ارردود 4111
ق رری سررن بررزر وجررود دارد کرری نهرا را از سر ترراا جلررو کرری برری شررکو مک ررب
مست يو در مدهاند ،میتوان شناخت ( وشاز)493 :4911 ،ش
 .12-1-1-2سرستونهای ساسانی

سرسررتونهرراز برریدسررت مررده از بيسررتون پرر از ندررش برجسررتی داریرروش ،از بررا
اهميّ رتتررری اسررناد ترراری ی و هنرررز یا ررت شرردة من درری هسررتندش ترراج و برراس اجررارز
شرردة ن ،نشرران از ایرر دارد کرری قرردمت ن برری دورة اکومررت خسررروپرویز مرریرسرردش
در یررک ررررا سررر سررتون ،شرراه و در ررررا دیگررر ،ا هرری ناهيتررا و تزئينررات گررو نيل رو ر
وجررود داردش در یکرری از ایرر سرسررتونهررا ،ناهيتررا الدرری قرردرت را برری پادشرراه ساسررانی
اع ررا مرریکنررد ( وشرراز)493 :4911 ،ش مهرردز رهبررر ،در پنجمرري صررو از کرراوشهرراز
باسررتانشناسرری هي ررت ایرانرری در بنرراز ساسررانی -ایل ررانی ،مو رر برری کشررف یررک سررر
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سرررتون ناتمرررام شرررد کررری  64سرررانتيمتر ارتعرررای دارد و اب ررراد قاعررردة ن در برررام 13*16
سررانتیمتررر اس رتش س ر بررامز سررر سررتون کررامل مس ر و مرراده شرردهاسررتش در دورة
اسلمی ،برامز سرر سرتون ناتمرام ،رراری شربيی بری مپرراو کنرده شردهاسرتش ایر ررر
درون کررادرز برری اب رراد  11*11سررانتیمتررر ایجرراد گردیررده و در ب ررش سررمت راسررت
ندررش ،اسررامی چررون او ،مپمررد و علرری برری خررم رل ر نگاشررتی شرردهاسررت (رهبررر و علرری
بيگی)19: 4911 ،ش
 .13-1-1-2بقايای ديوار دورۀ ساسانی

برررر سرررااو سرررمت راسرررت رودخانرررگ گاماسرررياو و در اراکررری جنررروبی بيسرررتون،
دیرروارز رررومنی از سررن تررراش و قلرروهسررن و مررلب بنررا شرردهاسررت (گلررزارز،
)914 ،4911ش ایرر دیرروار برری رررول  391متررر و رررول و ارتعررای  1متررر و عررر  2/1متررر
برراقیمانررده اسررت (گلررزارز و جليلرری ،برریتررا)19 :ش در ا لررب سررن هرراز دیرروار ،علمررت
اجّر راران بررری چشرررم مررریخررروردش عومرررت ایر ر دیررروار در مرالررری اول ،برررا توجّر ری بررری
سرسررتونهرراز پيرردا شررده در بيسررتون ،ایرر تصررور را برری وجررود مرری ورد کرری منوررور از
بنرراز ن ،ااتمررام ایجرراد کرراخی برری بزرگرری قصررر شرريری بررودهاسررت ،امررا ادامرگ اعرارز،
نوریررگ دیگرررز را م ررر کررردهاسررت کرری ایر  ،یررک دیرروارة دیگرررز بررراز ندررش شررکار
سل نتی(مانند را بستان) بودهاست (گلزارز)912 :4911 ،ش
 .14-1-1-2تخت شیرين

ت ررت شرريری  ،در  9کيلررومترز شررمال روسررتاز سرررماج اسرري خررانی قرررار داردش
ایرر ت ترریسررن از دیررر برراز در ميرران سرراکنان مپررو و رررار باسررتانشناسرران برری ت ررت
شرريری م ررروا شررده اسررت و داراز اب رراد  2/31* 9/16متررر و بررا ک ر امتی از  19تررا 11
سانتیمترر برودهاسرتش در پيرامرون ت تری سرن  ،سرن هراز تراشريدهاز بری ررور پراکنرده
دیررده مرریشررود کرری مسررلما اررررز از یررک بنرراز ساسررانی اسررت (ا شررار)164 :4914 ،ش
(شررکو )41ش از ت ررت شرريری  ،ویرانرریهرراز یررک کرراا و تشررکده برری دسررت مرردهاسررت
کی توسرم راو ينسرون بری ربرت رسريدهاسرت ( وشراز)119 :4911 ،ش ایر مکران بری عنروان
مپلرری برروده کرری مررردم عررادز در نجررا زنرردگی مرریکررردهانررد و همزمرران از قل ررگ سرررماج
کرری در نزدیکرری ت ررت شرريری مرریباشررد برری عنرروان یررک قل رری ارراکمنشرري اسررتعاده
شدهاستش
 .15-1-1-2شمسآباد

در مپررو شررم برراد هرسرري  ،د خشررتی کرروچکی از دورة ساسررانی وجررود دارد
کی ظاهرا گ رگاهی بی سوز هرسي بوده است ( وشاز)113 :4911 ،ش
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 .2-1-2معماری مذه ی

گونرریاز دیگررر از رررار م مررارز شررهر هرسرري  ،م مررارز مر هبی اسررت کرری در ادامرری
مدهاست:
 .1 -2-1-2محراب هرسین

در پررارب هرسرري  ،تررعیاز پلرریدار در گوشرریاز تنهررا و منررزوز وجررود داردش ایرر
تررعی از سررن یکاارچرری سرراختی شررده و خيلرری شرربيی برری تررعی پاسررارگاد اسررت؛ بررا ای ر
تعرراوت کرری از نه را کوچررکتررر و سررادهتررر برروده و دررم برری انرردازه یررک مپررراو قابررو
امررو اسررت و برری جرراز هشررت پلرری موجررود در تررعی پاسررارگاد ،سرری پلرری تدریبررا مشررابی ن
دارد کرری برری سررکوز وقررانی منتهرری مرریشررودش ارتعررای ایر تررعی در مجمرروی ،کمرری برريش
از یررک متررر اسررتش ایر ااتمررال وجررود دارد کرری اتررا تررش سررادهترررز داشررتی کرری دررم
در دسررترس راهبرری برروده کرری از ن مپا وررت و نگه ردارز مرریکررردهاسررتش در تشررگاه
شرراپور و کرروه خواجرری ای ر امررر برری همرري منرروال بررود ،بررا ای ر تعرراوت کرری در دو کرراا
اخيررر ،جایگرراه تررش و در هرسرري مپررو مپررراو برجرراز مانرردهاسررت (گرردار:4914 ،
12تا)11ش
 -2 -2-1-2گور دخمه سراب باديه

در کررلب ربرری روسررتاز سررراو بادیرری واقررب شرردهاسررتش شررکو ظرراهرز ایرر ارررر
عبررارت از یررک دخمرری سرراده کرری یررک قرراو نررامنوم در ارررراا دریچرری ن ایجرراد شررده-
است و داخو ن نيرز سراده مری باشردش مش صرات ایر اررر برا ارتعرای دهانری  32سرانتی مترر
و عررر دهنرری  64سررانتیمتررر و عررر متوسررم داخررو گررور  11سررانتیمتررر مرریباشرردش
شررکو ظرراهرز گررور دخمرری ،قابررو قيرراس بررا سررایر گررور دخمرریهرراز دوره ساسررانی اسررت
(مترجم216 :4914 ،و)211ش
 .3 -2-1-2گور دخمه برنا

گررور دخمرری بَرنرراج ،در مپررو ورود برری روسررتاز بَرنرراج و برری اتررلی  111مترررز از
کررلب جنرروبی جرراده بيسررتون -دینررور و در مپررو دو راهرری برری روسررتاز بَرنرراج قرررار داردش
ای ر ارررر ،در مپررو برری « رهررادک » م ررروا اسررت و بررر روز ت ر رهاز هکرری و رو برری
سررمت جنرروو برری تررورت مک ررب مسررت يو تراشرريده شررده و عررر دهانرری ارردود  31و
ارتعررای  441و عمرر  421سررانتیمتررر اسررت و نمرراز ورودز ،اقررد هررر گونرری تررزئي
خاتی است (مترجم11 :4914 ،و)11ش
 .4 -2-1-2استودان ساسانی

بدایرراز یررک اسررتودان سررنگی از دوران ساسررانی مشرررا بررر مپوررری پررارتی بيسررتون و
مجسّرمی هرکرول مشراهده مریگررددش ایر رررار قابرو قيراس برا ررار دوران ساسرانی اسررت
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و برررا م تدررردات تعکر رر زردشرررتی در عررردم بررری خررراب سررراارز مردگررران ان برررا دارد
(مترجم)23 :4914 ،ش
 .2-2تحلیل يافتهها
 .1-2-2کاربری آاار معماری هرسین در دوران ساسانی

رررار م مررارز شهرسررتان هرسرري  ،کرری برری دورة ساسررانيان نسرربت دادهشرردهانررد ،از
نوررر سرربک م مررارز قابررو ت بيرر بررا سررایر رررار ساسررانی شناسررایی شررده در اسررتان
کرمانشررراه اسرررتش اتررری برخررری از پروهشرررگران ،بنيررراد شرررهر را بررری دورة ساسرررانی
مرریرسررانندش در ایرر ارتبرراب« ،گرردار» هرسرري را همرران شاپورخواسررت دورة ساسررانی
مرریدانررد کرری سررالهرراز متمررادز ،ن را در ارررراا کرمانشرراه و خرررم برراد جسررتجو
مرریکررردهانررد (گرردار11 :4914 ،تررا)19ش بررا توجرری برری وجررود قل رری «دُزبَررر» و همچنرري رررار
ساسررانی مت ردّد ،ای ر شهرسررتان را مرریترروان همرران شررهر شاپورخواسررت ساسررانی دانسررت
( وشرراز)119 :4911 ،ش نيمرری ربرری ایررران؛ ب ریخصررو اسررتان کرمانشرراه لرری در اواخررر
دورة ساسررانی (خسررروپرویز برری ب ررد) مررورد توجّ ری پادشرراهان و ااکمرران ای ر دوره واقررب
شرردهاسررت و دادههرراز شناسررایی شررده در رررا بسررتان ،قصررر شرريری  ،بيسررتون ،هرسرري و
ششش دمیلرری گررواه بررر ایرر نوررر اسررتش از نجررایی کرری شرراهراه ارتبرراری ابریشررم از ایرر
قسررمت گ ر ر مرریکررردهاسررت؛ باعرر شررده کرری ساسررانيان بررراز تررأمي امنيّ رت جرراده و
راههرراز مواتررلتی ،سرراخت و سرراز قل رریهررا را پرريش بگيرنررد و اک ررر قل رریهرراز باقيمانررده
در اسررتان کرمانشرراه نيررز ساسررانی برروده اسررت کرری گرراهگرراهی در اوایررو اسررلم نيررز مررورد
اسررتعاده واقررب شرردهانرردش از جملرری ایر قل رریهررا در من درری مررورد پررروهش ،دو قل رری سرررماج
و هرسرري مرریباشرردش قل ررگ سرررماج از ن دسررتی قل رریهررایی اسررت کرری در قرررن چهررارم هش
بازسرررازز شرررد و مرررورد اسرررتعاده سلسرررلگ مپلررری اسرررنویی قررررار گر رررتش اسرررتعاده از
مصررا پی نويررر سررن هرراز مشرری و مررلب گررر از خصوترريات م م رارز دوران ساسررانی
و تدر اسرلم اسرت کری در دیوارهراز قل رگ هرسري نيرز بریکرار ر تری اسرتش هروا ،قل رگ
هرسرري را از نرروی مسررت يو و برری عنرروان قل رریاز مرریدانررد کرری مپا وررت از شررهر را برری
عهررده داشررتی و سرربک م مررارز ایر قل رری را رومرری م ر رری کرررده اسررت و ن را بررا قصررر
شيری مدایسری کررده و ایر دو قل ری را از پراآ کراربرد ،شربيی بری هرم دانسرتیاسرتش قل رگ
سرررماج نيررز بررا اسررتعاده از ت ترریسررن هرراز بزرگرری سرراختی شرردهاسررت کرری مشررابی رررار
ساسررانی بيسررتون و ت ررت شرريری اسررتش در ای ر قل رری نيررز علی رم اجررارز خررا دورة
ساسررانی دیررده شرردهاسررت؛ بنررابرای اک ررر پروهشررگران ،ساسررانیبررودن قل رری را تأیيررد
کررردهانررد؛ بنررابرای بررا توجرری برری اهميّرت دادههرراز باسررتانشررناختی دورة ساسررانی هرسرري ،
قریررب برری اتعررا پروهشررگران اکعرران دارنررد کرری بدایرراز رررار موجررود در پررارب و سررراو
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هرسرري برری دورة ساسررانی (اواخررر) ت لرر دارد؛ هرچنررد کرری عرردّهاز از باسررتانشناسرران،
رار موجرود را بری شراپور ساسرانی نسربت مری دهنرد ،ريک مردارب ق ری در ایر راب ری
ارائرری نکررردهانررد (مترررجم461 :4914 ،و)461ش بررا اسررتناد برری علئررم اجررارز دیرروارة
رهررادتراش هرسرري و بيسررتون ،ساسررانی بررودن ن مپرررز مرریگررردد ( وشرراز:4911 ،
 )461و همچنرري بررر بيشررتر ت ترریسررن هرراز اجّررارزشرردة کرراا نيمرری تمررام ساسررانی
همرري علئررم دیررده مرریشررود کرری ااتمررام نشررانگ سررن تراشرران دورة ساسررانی و یرراد ور
مهرهرراز ایرر دوره اسررت (گلررزارز911 :4911 ،و)911ش اترروم مکررانیررابی کررااهررا و
ندررش برجسررتیهرراز ساسررانی برری نپرروز بررودهاسررت کرری در کنررار برکرری و چشررمگ و
سرراختی مرریشرردند؛ ماننررد کرراا يروز برراد بررا چش رمیاز در جلرروز نمرراز ن و همچنرري
برکرری یررا چشررمیاز دایرررهشررکو و مپصورشررده بررا سررن در سروسررتانش در بيسررتون هررم
سررررابی ،در جبهررری جلررروز کررراا قررررار داشرررتیاسرررت ( وشررراز)493 :4911 ،ش از جملررری
رررارز کرری در دورة ساسررانيان از اهميّ رت وامیرری برخرروردار بررودهاسررت ،شرربکی ارتبرراری
اسررتش ایرر شرربکی هرراز ارتبرراری خررود سرربب ایجرراد بناهررایی شررده کرری پررو یکرری از
نهاسرررت؛ از ایرر دوره چنررردی پرررو در من درررگ هرسررري بررراقیمانررردهاسرررت و یکررری از
مهررمتررری نه را ،پررو خسرررو برروده کرری بررر سررر راه ارتبرراری بيسررتون برری نهاونررد و تيسررعون
سراختی شرردهاسرت (م لصرری)11 :4911 ،ش ایر پررو نيرز ماننررد رهرادتراش ،نيمرریکراره رهررا
شرردهاسررت و برری خررارر نرروی مصررا (سررن و سرراروج) و علئررم اجررارز و نررام خسرررو،
سرراخت بنررا را برری خسرررو دوم نسرربت دادهانررد (کلیرر 411 :4911 ،تررا)411ش اجررارز
بسررريار دقيررر « رهرررادتراش» ،نشررران از ررر ندشررریبرررردارز در دوران ساسرررانی داردش
رهرررادتراش را بایرررد کليرررد م مرررارز ررررار موجرررود در من دررری دانسرررتش بسررريارز از
باسررتانشناسرران ،رررار بيسررتون را مت لرر برری دوره خسرررو پرویررز مرریداننررد (بررا توجّ ری برری
یا ررتشرردن سرسررتون مررندش برری تصررویر خسرررو پرویررز)(منصررورز و جر ررو:4911 ،
)11ش هرروا ،ایرر ررررار را برری اواخرررر اکومررت ساسرررانی نسرربت مررریدهررد ( Huff,
)1986ش در همررگ بناهرراز بيسررتون برری علمررت اجررار برخررورد مرریشررود کرری عمومررا برری
عنرروان اسررناد تسرروییاسرراو سررن تراشرران کرراربرد داشررتیاسررتش ایرر علیررم ،امکرران
تاری گر ارز دقير را بری باسرتانشناسران نمریدهرد؛ چرون در تمرام ررول تراری ایرران از
ای ر علی رمهررا اسررتعاده شررده اسررت؛ امررا بایررد برری تشررابی ااتمررا ی ميرران علئررم اجررارز و
علیررم تررن تگررران لررزز (م ررو جررامهرراز ندررره ساسررانی) توجّرری داشررت (کلیرر ،
 )419 :4911و مرری ترروان اکعرران داشررت کرری علررت وجررود رررار در من درری هرسرري و
بيسررتون ،بررا شرررایم و و هرروایی مسرراعد ،سررراوهررا و چشررمیهرراز جوشرران مرررتبم
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بررودهاسررتش ای ر مجموعررگ عوامررو ،سرربب زایررش ای ر ااتمررال شرردهاسررت کرری ااکمرران
ساسانی از ای من دی بیعنوان یيل استعاده کردهباشندش
 .2-2-2وضعیّت مذه ی -اعتقادی هرسین با توجه به يافتههای پژوهش

در م ر هب ریررایی ،کرروه عنصررر مدرردس و مررورد ااترررام بررودهاسررتش از کرروههرراز
مددّس ایران بری کروه رامرت ،ا ونرد و بيسرتون وششش مریتروان اشراره داشرتش کروه بيسرتون
از دورة مادهرررا ،ه امنشررريان و اشرررکانيان مرررورد تدرردّس بررروده و در دوره ساسرررانی ایرر
روال نيررز ادامرری پيرردا کررردهاسررت ( زاد)12 :4911 ،ش مجموعررگ بيسررتون در عرري اررال کرری
جنبررگ یيلقرری داشررتی ،داراز کرراربرد مرر هبی و یينرری نيررز بررودهاسررتش برردون شررک در
نجررا عمررارت کرروچکی بررراز جایگرراه تررش سرراختی شرردهاسررت و شرراید جررز پادشرراه و
عرردهاز م رردود از نزدیکرران وز ،کسرری دیگررر برری ن دسترسرری نداشررتی و در تشررگاه
شرراپور و کرروه خواجرری نيررز همرري امررر وجررود داشررتیاسررت (گرردار)12 :4914 ،ش قرردمت
گور دخمی هاز برنراج و سرراو بادیری را مریتروان برا توجّری بری سرادگی و کروچکی اررر و
مدایسرری بررا دیگررر نمونرریهرراز مشررابی برری دوره ساسررانی رسرراند (مترررجم11 :4914 ،و )11و
همچنررري اسرررتودان کررری از ویرگررریهررراز دیرر زردشرررتی در دوران ساسرررانی اسرررتش در
بيسررتون یررک چشررمگ مد ردّس بررا کرراخی بررا سرسررتونهرراز ساسررانی و مررندش برری تصررویر
ناهيتا براقیمانردهاسرت و ندرش ناهيترا مریتوانرد برا و سرراو بيسرتون در ارتبراب باشرد
و ای ر مهررم قابررو قيرراس بررا تصررویر ناهيتررا در رررا بسررتان اسررت ( وشرراز)493 :4911 ،؛
بنرابرای وجررود ندررش برجسررتگ ناهيتررا در رررا بسررتان و سررر سررتونهرراز هرسرري مرریتوانررد
نشان از پرستش یا ااترام بی ا هگ ناهيتا در نزد سلري ساسانی داشتی باشدش
 .3نتیجهگیری
برخرری از مررورّخي  ،بنيرراد شررهر هرسرري را بررا توجرری برری رررار مت ردّد و مهمرری از جملرری
قل ررگ هرسرري  ،قل ررگ سرررماج ،کرراا نيمرریتمررام ساسررانی ،رررار ساسررانی مپورررگ بيسررتون و
هررمچنرري مجموعررگ دیوانگرراه برری دورة ساسررانی رسررانده ،ااتمررال دادهانررد کرری همرران شررهر
شاپورخواسررت دوره ساسررانی باشرردش ا بترری دربرراره مپررو اتررلی ای ر شررهر ،اختل رراتی برري
مررررورّخي وجررررود دارد؛ چراکرررری عررردّهاز شررررهر خرررررم برررراد ،و برخرررری هرسرررري را
شاپورخواسررت دانسررتیانرردش ایر وا ه تررا زمرران سررلجوقيان در متررون مررده و مررورد اسررتعاده
واقررب شرردهاسررت و در شررهر شرراپور خواسررت ،قل رریاز برری نررام دُزبَررر وجررود داشررتیاسررت؛
بنرررابرای از نجررراییکررری قل ررری دُزبَرررر در هرسررري واقرررب شررردهاسرررت؛ ااتمرررال اینکررری
شاپورخواسررت دورة ساسررانی ،هرسررري باشررد زیرراد اسرررتش بسرريارز از رررار م مرررارز
شناسررایی شررده هرسرري  ،در دوران ساسررانی ،نيمرریکرراره رهررا شررده کرری علررت ن را بایررد
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در مررر پادشرراه یررا ارراکم مپلرری جسررتوجررو کرررد؛ برری همرري د يررو بسرريارز از
باسررتانشناسرران مررر ناگهررانی خسررروپرویز را برری دسررت شرريرویی ،علررت ناتمررام بررودن
ایرر رررار مرریداننررد؛ چراکرری بررا مررر خسرررو پرویررز و شررعتگیهرراز ب رردز و برری
اکومررت رسرريدن  42پادشرراه در مرردت زمرران مپرردود و یررا اترری اکومررت دو یررا سرری
پادشرراه در یررک سررال مرریتوانررد د يررو قررانبکننرردهاز در نيمرریکرراره رهررا شرردن ن باشرردش
قل رریهرراز شهرسررتان هرسرري از جملرری سرررماج و هرسرري از نوررر مررواد و مصررا ب ریکررار
ر ترری در ن قابررو مدایسرری بررا سررایر قل رریهرراز ساسررانی من درری رررو ایررران اسررتش بسرريارز
از مررورخي رررار و بناهرراز شررهر هرسرري را برری شرراپور اول نسرربت مرریدهنررد ،امررا د يررو
قانبکننردهاز برراز ایر بپر ارائری نمریدهنرد و برخری دیگرر برا توجّری بری ررار موجرود
در مپوررری بيسررتون ،ماننررد سرسررتونهررایی بررا ندررش خسررروپرویز ،اینهررا را برری خسرررو
پرویز نسربت مری دهنردش در مرورد علرو بنيراد ایر بناهرا در ایر من دری مریتروان بری مروارد
زیر اشاره داشت:
4ش برری خررارر و و هررواز مسرراعد ن و شرررایم زیسررت -مپي رری من درری برروده
اسررت کرری ااتمررام پادشرراهان و یررا ااکمرران ساسررانی از ایرر من درری برری عنرروان یرريل
استعاده میکردهاندش
2ش د يررو م ر هبی و اهميترری کرری بررراز ناهيتررا قائررو بررودهانررد و نمرراد ای ر ا هرری ،و
بررودهاسررت؛ بنررابرای بناهررایی کرری جنبررگ م ر هبی داشررتیانررد و ندررشمایرریهررایی کرری بررر سررر
ستونهاز نها دیدهمریشرود مری توانرد د يلری برر انت راو ایر مپرو و بنيراد سرازههرا در
ای من دی باشدش
9ش واقررب شرردن در مپررور ارتبرراری مهررم ن دوره؛ ی نرری راه ابریشررم ،خررود یکرری
دیگر از دمیو ساخت چني رارز است بیخصو قل یها و پوها وششش ش
1ش پيشررينگ ترراری ی من درری ،برریویررره کتيب رگ بيسررتون از داریرروش اول و دیگررر رررار از
دورة اشررکانی مرریتوانسررتی باع ر تر يررب ااکمرران در اارردا شررهر و رررار م مررارز در
من دی باشدش
نکت رگ پایررانی نکرری ،مجمرروی دمیررو ککرشررده مرریتوانررد جایگرراه راهبررردز من درری را
نشرران دهررد و هرروا رررار رررا بسررتان ،بيسررتون ،هرسرري و کنگرراور را مربرروب برری یررک
دوره زمررانی و برری علررت ناتمررام مانرردن رررار ،نهررا را برری اواخررر دورة ساسررانی نسرربت
میدهدش
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