هعواراى چیرُ دست :تاثیرات هعواری ساساًیاى بسیار فراتر از هرزّایشاى بَد
ًسرِ اًگلیسی
همالِ پیص رٍی تِ ٍسیلِ ًثیل راستاًی ًَضتِ ضسُ ٍ اتتسا زر  25خَالی  2010زر  Iranian.comتِ ًوایص زر آهسً .ثیل راستاًی زر
ًَضتار ذَز زر ٍب سایت  Iranian.comهی ًَیسس:
اس زوتز تَرج زریایی ٍ زوتز واٍُ فزخ تزای پژٍّطْایطاى زر سهیٌِ اهپزاتَری ّای ّراهٌطیاى ٍ ساساًیاى ٍ تالیف وتثی وِ هثٌای ایي
همالِ هي لزار گزفتٌس تسیار سپاسگشارم.

دکتر تَرج دریایی استاد َّارد سی باسکرٍیل در تاریخ ایراى ٍ جَاهع پارسی زباى در داًشگاُ کالیفرًیا ،ارٍایي .تخصص
اٍ در زهیٌِ ّای دٍراى ساساًیاى ،تاریخ ،زباى ٍ ادبیات باستاى است .اٍ ّوچٌیي هذیر یک ٍبسایت است کِ هٌبعی عالی در
هَرد ساساًیاى بِ شوار هی رٍد با ًام Sasanika: The Culture and History of The Sassanians

لطفا تَخِ تفزهاییس وِ ًسرِ پیص رٍ تا آًچِ زر  Iranian.comآهسُ لسری تفاٍت زارز چزا وِ تػاٍیزی وِ واٍُ فزخ زر والس
ّای زرس ذَزStanford University’s WAIS ٍ University of British Columbia’s Continuing Studies Division ،

 31 ٍ 30( 2006 Critical World Problems Conference Presentationsخَالی  ،)2006اس آى استفازُ وزز تِ آى اضافِ ضسُ
است .زر ضوي ٍیسئَیی وِ زر هتي همالِ آهسُ ،اس تزی خًَش است ٍ زر ًسرِ ّ Iranian.comن آهسُ تَز.
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اهپزاتَری ضىَّوٌس ّراهٌطیاى اس سال  550تا  330لثل اس هیالز وِ اسىٌسر وثیز پازضاّی ایزاى را تسریز وززُ ٍ پایترت آى را ًاتَز
وزز تز توام ذاٍرهیاًِ هسلط تَز .ساساًیاى وِ اس ًسل اهپزاتَری ّراهٌطیاى تَزًس آرسٍ زاضتٌس وِ ضىَُ گذضتِ ّراهٌطیاى را زر توام
سهیٌِ ّا تاس تیاتٌس .یىی اس ایي سهیٌِ ّا طزاحی ساسُ ّا تَز .پیزٍسی یًَاًیاى تز ایزاى گستزش ٌّز ّلٌی (یًَاًی) را تِ غزب آسیا را زر
پی زاضت ،اها اگز چِ ضزق ظاّز آى را پذیزفت ٍلی زر حمیمت ّیچ ٍلت اس رٍح آى تملیس ًىزز.

بقایای طاق کسری (کاخ تیسفَى) ،پایتخت اهپراتَری ساساًیاى ( 222-156بعذ از هیالد) .تصَیر ٍ تَضیح آى از کالس ّای
درس کاٍُ فرخ در  University of British Columbia’s Continuing Studies Divisionاست کِ در Stanford
 06 ٍ 03( University’s WAIS 2006 Critical World Problems Conference Presentationsجَالی ً )2331یس از آى
استفادُ کرد.

زر زٍراى پارتیاى (اضىاًیاى) ( 250لثل اس هیالز تا  224تعس اس هیالز) ٌّز ّلٌی تِ غَرتی آسازاًِ تَسط هززم ذاٍرهیاًِ تفسیز ضس ٍ زر
سزاسز زٍراى ساساًیاى ،یه فزایٌس پیَستِ ای زر ٍاوٌص تِ آى ٍخَز زاضتٌّ .ز ساساًیاى رٍش ّا ٍ سٌي تَهی ایزاًی را احیا وزز وِ
زر زٍراى اسالهی گستزُ آى تِ سَاحل زریای هسیتزاًِ رسیس.
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ها زر لػزّای ضاّاى ساساًی تا ایسُ ّای هعواری سًسُ ای رٍتزٍ ّستین وِ هثال ّای عالی آى را زر فیزٍسآتاز ٍ تیطاپَر استاى وًٌَی
فارس هی تیٌینّ .وِ لػزّا زارای ایَاى ّای طاق گَْارُ ای ّستٌس وِ زر زٍرُ اضىاًیاى هزسَم ضسًس ٍ تا آى زٍراى زر پایترت
سلطٌتی تیسفَى ،تٌاسة ٍ ووال تاالیی رسیسًس .ایي ساذتواى ّای هدلل ،هعواراى لزٍى تعس را ضیفتِ ذَز وزز ٍ ّوَارُ تِ عٌَاى یىی
اس هْوتزیي لطعات هعواری ایزاًی ضٌاذتِ هی ضسًس .ذیلی اس ایي لػزّا تِ عٌَاى هثال فیزٍسآتاز یه تاالر تار زاذلی زارًس وِ گٌثسی
تز فزاس آى لزار گزفتِ است .ایز اًیاى زضَاری ساذت گٌثسی هسٍر تز فزاس یه ساذتواى چْار گَش را تا رٍش سىٌح یا
فیلگَش squinch/تزطزف وززًس .ایي یه ساسُ تِ ضىل لَس است وِ زر سزاسز ّز گَضِ چْارگَش ساذتِ هی ضَز ٍ تِ ایي
تزتیة آى را تِ ّطت گَضِ ای تثسیل هی وٌس وِ لزار زازى گٌثس تز آى آساى هی ضَز.
سٌگ ًگارُ ّای رٍی زیَارّای تاق تستاى ٍ ًمص رستن ً ،طاى هی زّس وِ ساساًیاى اس ّراهٌطیاى تاثیز عویمی پذیزفتٌس .ایي
ًگارگزی ّای غَل پیىز ٍ هعواگَى ضاّاى ٍ ًدیة سازگاى اهپزاتَری ساساًیاى را تِ تػَیز هی وطس .زر طَل "ازٍار تاریه" (سسُ
ّای آغاسیي لزٍى ٍسطی) ذسزٍپزٍیش زٍم (لسرت 590-628 :هیالزی) اهپزاتَری ساساًیاى را تا آًاتَلی ٍ حتی خٌَب هػز گستزش
زاز .ایي هَفمیت ّای تزخستِ ًظاهی ثزٍت وافی تزای ًگارگزی ّای فزاٍاى اس ضاُ تز رٍی سٌگ را زر اذتیار ٍی لزار زاز .یىی اس
گیزاتزیي سٌگ ًگاری ّای تاق تستاى زر زاذل تشرگتزیي غار یا ایَاى  ،اٍ را زر سَار تز اسة هحثَتص ضثسیش ًطاى هی زّسّ .ن
سَاروار ٍ ّن اسة ،سرُ واهل ًظاهی تز تي زارًس .زر تاق سٌگ ًگارُ زٍ ستَى اس الگَّای ظزیفی تِ چطن هی ذَرًس وِ ًطاى زٌّسُ
زرذت حیات یا زرذت همسس ّستٌس .تاالی تاق ٍ رٍتزٍی ّن تػاٍیز زٍ فزضتِ زیْین زار زیسُ هی ضًَس .زر ًشزیىی الیِ تزًٍی تاق،
حاضیِ ای زًساًِ زار اس ًگارگزی الگَی گل تِ چطن هی ذَرز .ایي الگَ ،را زر لثاس ّای رسوی ضاّاى ساساًی ًیش هی تَاى یافت.
پٌْای لاب سٌگ ًگارُ اسة سَار زر سال  4/25 ، 2007هتز ٍ تلٌسای آى  7/45هتز ترویي سزُ ضس .سٌگ ًگارُ ّا ٍ سٌگ ًثطتِ ّای
زیگز زر تاق تستاى ضاهل خطي تاخگذاری ضاپَر سَم ٍ تاخگذار ارزضیز اٍل (تاتىاى) ساساًی هی ضَز.
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ب

سیستن دیَار دفاعی اشکاًی -ساساًی [برای تصَیر بسرگتر رٍی آى کلیک کٌیذ] ( )Aقلعِ ًظاهی – قصر اردشیر اٍل (بابکاى)
در فیرٍزآباد درسال  222هیالدی )B( .طرحی از قصر اردشیر اٍل در فیرٍزآباد ( )Cقلعِ ٍایکیٌگ ّا در ترلبَرگ داًوارک
کِ سِ قرى بعذ از سقَط ساساًیاى در سال  186هیالدی احذاث شذ .تصَیر ٍ تَضیح آى از کالس ّای درس کاٍُ فرخ در
 University of British Columbia’s Continuing Studies Divisionاست کِ در Stanford University’s WAIS
 06 ٍ 03( 2006 Critical World Problems Conference Presentationsجَالی ً )2331یس از آى استفادُ کرد.

ضگفت اًگیشتزیي ٍ خالة تَخِ تزیي ترص اس هعواری ساساًیاى تٌای هطَْر تیسفَى ،تاق وسزی (تِ هعٌی ایَاى ذسزٍ) است وِ زر
زٍراى طالیی ساساًیاى ٍ پازضاّی اًَضیزٍاى عازل (ذسزٍ اٍل) پس اس پیزٍسی تز اهپزاتَری تیشاًس (رٍم ضزلی) زر  540هیالزی تٌا
ضس .تاالر گٌثسی ضىل ایَاى تِ خاًة ًوای ذارخی تاس هی ضَز ٍ تلٌسا ،پٌْا ٍ زاراسایص تِ تزتیة حسٍز  37هتز  26،هتز ٍ  50هتز تَز.
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ایي تاق تزای هستی طَالًی تشرگتزیي گٌثسی تَز وِ تطز تا آى هَلع ساذتِ تَز ،هسافز فزاًسَی پاسىال واستِ هی ًَیسس "رٍهی ّا
ّیچ تٌایی ضثیِ تِ آى ًساضتٌس!"
ایي تاق ترطی اس هدوَعِ واخ اهپزاتَری تَز .اتاق ترت ضاّی وِ گواى هی رٍز زر سیز یا پطت گٌثس تَز  30هتز تلٌسا زاضت ٍ
هساحتی تِ اًساسُ  24هتز پٌْا زر  48هتز زراسا را هی پَضاًس .ولفتی تاالی گٌثس یه هتز تَز اها ولفتی پی تِ  7هتز ّن هی رسیس .تزای
ایٌىِ تتَاى ساذت چٌیي تٌایی را هوىي ساذت اس فٌَى گًَاگًَی استفازُ ضسُ است .ذطت ّا را حسٍز  18زرخِ ًسثت تِ تزاس
عوَزی هی ذَاتاًسًس تا تِ طَر ًسثی تا زیَار پطتی تمَیت ضًَسّ .وچٌیي اس سیواى ّایی تْزُ هی تززًس وِ تِ سزعت ذطه هی ضسًس
ٍ ایي اهىاى را تِ ٍخَز هی آٍرزًس وِ ذطت ّای ًَ تِ ٍسیلِ ذطت ّای لسیوی تز حوایت ضًَس.
زر  640هیالزی ،اعزاب تِ اهپزاتَری ساساًیاى حولِ وززُ ٍ واخ سلطٌتی تیسفَى را سَساًسًس ،تاق را غارت وززُ ٍ اس آى هَلتا تِ
عٌَاى هسدس استفازُ وززًس ،تا ایٌىِ ووی تعس آى ضْز را تزن وززًس .زر سزاسز ایزاى ،تیطتز لػزّا غارت ضسًس ٍ ترص سیازی اس
فزٌّگ ٍ ٌّز ایزاى ًیش ّوزاُ تا آى گن ضس .اهپزاتَری ساساًیاى زر سال  651هیالزی تعس اس ایٌىِ آذزیي پازضاُ آى یشزگز سَم وطتِ
ضس تِ اًتْا رسیس.
هیراث ٍ اعتبار
تاثیز هعواری ساساًیاى تسیار فزاتز اس هزسّایطاى رفت ٍ اثزات هطرػی زر هعواری تیشاًسی ٍ تِ ذػَظ اسالهی زاضت .تِ عٌَاى هثال
هعواری هىاى ّایی زر تغساز اس ًوًَِ ّایی هثل فیزٍسآتاز ایزاى گزفتِ ضسُ تَز .زر حمیمت ،اوٌَى هی زاًین وِ زٍ هعواری وِ تِ
استرسام الوٌػَر زرآهسًس تا ًمطِ ضْز را تزیشًس یىی ًَترت ،یه ایزاًی سرزضتی ساتك ٍ زیگزی هاضاهلل یه یَْزی ساتك ذزاساى
ایزاى تَزًس .گٌثس ّای اسالهی لزٍى ٍسطی ًیش تز پایِ گٌثسّای ساساًیاى ساذتِ ضسًس .اس تْتزیي ًوًَِ ّا ،گٌثس هحزابDome of /
 Mihrabتًَس ٍ لثِ الػرزُ زر تیت الومسس (اٍرضلین) ّستٌس وِ ّن اس ساساًیاى ٍ ّن اس تیشاًسی ّا تاثیز گزفتِ اًس.
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ٍیذئَی "بربرّای باَّش" از تری جًَس

زر تاهیاى تلد (افغاًستاى اهزٍسی) آثار تاستاًی ٍخَز زارز وِ تاثیز عظین ٌّز ٍ هعواری ایزاًیاى (تِ ذػَظ زٍرُ ساساًیاى) اس لزى
چْارم تا لزى ّطتن را ًطاى هی زّس .تٌا تِ واٍش ّای تاستاى ضٌاسی تسیار هحتول است وِ ضاّاى ساساًی زستَر ساذت یا تاسساسی
ترطی اس هدسوِ ّای تَزا را زازُ تاضٌس.1
ٌّسٍستاى ًیش تِ ٍیژُ پس اس ٍرٍز خوعیت ایزاًی (پارسیاى) زر حسٍز  660هیالزی تسیار اس ایزاى تاثیز پذیزفتٌّ .سی ّا ًیش ًیش تِ تملیس
اس سٌت سٌگ ًگاری ًمص رستن ٍ تاق تستاى هدسوِ ّای عظیوی اس ذَز زر زل وَّْا ٍ غرزُ ّا حه وززًس .یه ًوًَِ زیَارًوا
ّای غار آخاًتا است وِ یه پازضاُ ٌّسٍ را زر لثاس ّای ساساًیاى ًطاى هی زّس .تاق ّای زٍر ًگارُ ّا ًیش تزذی تاثیزات ایزاًیاى را
ًطاى هی زٌّس .ساساًیاى تاثیزات اًىارًاپذیزی تز هعواری هسرى ایزاًیاى ًیش زاضت .یه ًوًَِ ،تزج آسازی زر تْزاى (لثال هَسَم تِ
ضْیاز) است وِ هعوار حسیي اهاًت تلفیمی اس عٌاغز هعواری ساساًی ٍ اسالهی را تزای طزاحی آى تِ وار تززّ .وچٌیي زر گذرگاُ
تاق زار آى ،اس طزح تاق تیسفَى الْام گزفتِ ضسُ استّ .ویٌطَرٍ ،رٍزی هَسُ ایزاى تاستاى زر تْزاى (طزاحی ضسُ تِ ٍسیلِ آًسرُ
گسارز) تز اساس گٌثس ّای ساساًی ٍ تِ طَر هطرع تاق وسزی تٌا ضس.

1

هتاسفاًِ زر سال  2001زٍ سٌگ ًگارُ هعزٍف تَزا زر ضْز تاهیاى تِ ٍسیلِ طالثاى ًاتَز ضسًس اها یه تین تاستاى ضٌاسی افغاًستاًی ّفت سال پس اس آى ،زر

حَالی ّواى هٌطمِ تَزای سَهی را پیسا وززًس .ایي تَزا زر حال تىیِ ٍ تِ زراسای  19هتز است .تٌا تِ هتَى چیٌی یه هدسوِ تَزای ذَاتیسُ تِ طَل ضگفت اًگیش
 300هتزی زر آى هٌطمِ تایس تاضس .تین تاستاى ضٌاسی زر تالش است وِ ایي اثز تاستاًی غَل پیىز را تیاتس.
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 هیالزی) تِ پایاى هی تزین – "ایزاًیاًیاى تزای ّشار سال حىوزاًی1258  تا750:ایي رٍایت را تا ًمل لَلی اس ذلیفِ ّای عثاسی (لسرت
 ها یه یا زٍ لزى است وِ تز آى ّا حىن هی راًین اها تسٍى آًْا حتی.وززًس ٍ تِ ها اعزاب حتی تِ اًساسُ یه رٍس ّن ًیاس ًساضتٌس
."یه ساعت ّن ًوی تَاًین واری اس پیص تثزین
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