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تحزیز ایالٔی وتیث ٝزاریٛػ تشري زر تیغت ،ٖٛتٟزاٖ٘ :ؾز ٔزوش.

ت ٝفزٔاٖ زاریٛػ تشري تز پیىزٜی و ٜٛتیغت ،ٖٛع ٝوتیث ٝت ٝستاٖٞای فارعی
تاعتاٖ ،ػیالٔی  ٚتاتّی ٕٞ ٚچٙیٗ ذززٜوتیثٞٝایی ٍ٘اؽت ٝؽس ٜاعت وٝ
رٚیسازٞای ت ٝترت ٘ؾغتٗ زاریٛػ  ٚحٛازث عاَٞای ٘رغت حىٔٛت ا ٚرا ؽزح
ٔیزٙٞس.
وتاب حاضز و ٝزر ٚالغ رعاِٝی زوتزی ٍ٘ار٘س ٜتٛز ،ٜػالٜٚتز تزرٕٝی تحزیز
ػیالٔی وتیثٝی تیغت ،ٖٛزعتٛر ستاٖ ػیالٔی ٞرأٙؾی ،حزف٘ٛیغیٔ ،ماتّ ٝتا
تحزیزٞای زیٍز ،یاززاؽتٞای تىٕیّی ٚ ٚاصٜ٘أ ٝرا ؽأُ ٔیؽٛزٕٞ .چٙیٗ زر
آغاس ،پیؼٌفتاری ٔؾتُٕ تز پیؾیٝٙی پضٞٚؼ ،رٚػ تحمیك ،رغزافیا ٍ٘ ٚار/ٜ
٘مؼتزرغتٞٝای تیغتٔ ،ٖٛحتٛای وتیثٔ ٚ ٝزاحُ عاذت یازٔاٖ تیغت،ٖٛ
ٚیضٌیٞای تحزیزٞای آٖ  ٚتٛضیحاتی زرتارٜی رٚػ حزف٘ٛیغی  ٚآٚا٘ٛیغی  ٚضثظ ٘اْٞای ذاؿ آٚرز ٜؽس ٜاعت.
ٍ٘ار٘سٔ ،ٜغاِة وتاب را ت ٌٝ٘ٛ ٝای تٙظیٓ وزز ٜاعت و ٝت ٝعٛر ٕٞشٔاٖ تزای ٔترققاٖ ٕٞ ٚیٙغٛر ٔراعثاٖ ػاْ لاتُ
اعتفاز ٜتاؽس؛ ا ٚزر ایٗ ذقٛؿ زر ترؼ «عرٙی تا ٔراعة» تٛضیح زاز ٜاعت .ا ٚتزای تزرٕٝی تحزیز ػیالٔی تیغت،ٖٛ
وتیث ٝرا اس رٚی ٔتٗ افّی ،تاسذٛا٘ی وزز ٚ ٜزر ػیٗ حاَ ،تزرٕٞٝای پی ؾیٗ را ٘یش ت ٝزلت اس ٘ظز ٌذرا٘س ٚ ٜآٖ را تا
تزرٕٝی ذٛز زائٕاً ٔمایغٔ ٝی وٙسٕٞ .چٙیٗ اذتالف ایٗ تحزیز تا زیٍز تحزیزٞا ٘یش تزرعی ؽس ٜاعت .زر ٔزٕٛع ٔیتٛاٖ
ٌفت ػّییاری تاتُّما٘ی تٛا٘غت ٝاعت تزرٕٝای رٚاٖ  ٚزلیك اس ٔتٗ ارائ ٝوٙس.

غفًری ،رضا

ٞ 1931فت ٔٙظٔٛۀ حٕاعی (تیضٖ٘أ ،ٝوه وٜٛساز٘أ ،ٝتثز تیاٖ ،پتیار ،ٜتٕٟی-ٝٙ
٘أۀ وٛتا ،ٜتٕٟی٘ٝٙأۀ تّٙس ،رسْ٘أۀ ؽىا٘ٚس و ،)ٜٛتٟزأٖ :زوش پضٞٚؾی ٔیزاث
ٔىتٛب.
وتاب حاضز ٞفت ٔٙظ ٝٔٛی وٛتا ٚ ٜتّٙس را و٘ ٝأؾاٖ تز رٚی رّس آٔس ٜاعت ،زر تز
زارزٞ .ز یه اس ایٗ ٔٙظٞٝٔٛا ،زرٖٔٚایٝای حٕاعی زارز :تیضٖ٘أ ٝزرتارٜی رفتٗ تیضٖ
ت ٝرٌ ًٙزاساٖ ٌ ٚزفتار ؽسٖ زر تٛراٖسٔیٗ اعت؛ وه وٜٛساز٘أ٘ ،ٝثزز رعتٓ تا وه
وٜٛساز را رٚایت ٔیوٙس؛ زاعتاٖ تثز تیاٖ زرتاٜی ٘ثزز رعتٓ تا اصزٞایی زریایی ت٘ ٝاْ
تثز تیاٖ اعت؛ ػشیٕت رعتٓ  ٚساَ تٙٞ ٝسٚعتاٖ تزای پیىار تا اصزٞایی ت٘ ٝاْ پتیار،ٜ
زاعتاٖ ٔٙظٝٔٛی ع ْٛرا تؾىیُ ٔیزٞس؛ تٕٟی٘ٝٙأٝی وٛتا ،ٜؽزح ِؾىزوؾی
تٕٟی ٝٙت ٝعیغتاٖ زر ویٗذٛاٞی عٟزاب اعت؛ زر تٕٟی٘ٝٙأٝی تّٙس ،تٕٟیٝٙ
عزا٘زاْ تا رعتٓ آؽتی ٔیوٙس  ٚفزأزس ت ٝز٘یا ٔیآیس؛  ٚعزا٘زاْ رفتٗ رعتٓ ت ٝزص ؽىا٘ٚس  ٚتٙیاز ٟ٘ازٖ واتُ ،رسْ٘أٝی
ؽىا٘ٚس و ٜٛرا ؽىُ زاز ٜاعت.
رضا غفٛری ،ت ٝؽیٜٛی ا٘تمازی ،ایٗ ٔٙظٞٝٔٛا را تقحیح وزز ٚ ٜپظ اس ٔمسٔٝای ٔفقُ زرتارٜی ٞز یه اس ایٗ ٔٙظٞٝٔٛا،
ٔتٗ آٟ٘ا را ت ٝزعت زاز ٜاعت .اس ٚیضٌیٞای ٔخثت ایٗ احز ،ت ٝزعت زازٖ اعالػات تىٕیّی زرتارٜی ٚر ٝتغٕی٘ ٝاْٞای
ٔٛرٛز زر زاعتاٖ ،تزرعی ر٘ٚس زاعتاٖ ،سٔیٞٝٙای اعغٛرٜای  ٚتحج زرتارٜی سٔاٖ عزایؼ ٞز یه اعتٞ .ز ٞفت ٔٙظ،ٝٔٛ
عثه حٕاعی زار٘س أا عزایٙسٌاٖ آٖٞا ٔؾرـ ٘یغت تا ایٗ ٚرٛز ٔقحح وٛؽیس ٜزر حس أىاٖ زر ایٗ ذقٛؿ رٚؽٍٙزی
وٙس.

وتاب حاضز ٔیوٛؽس اتؼاز ٌ٘ٛاٌ ٖٛتارید ،تاعتاٖؽٙاعی ،فز ٚ ًٙٞزیٗ را زر
زٚرٜی ٞرأٙؾی زر رایٍا ٜیه أپزاتٛری تاعتاٖ تزرعی وٙس .تا تٛر ٝت ٝإٞیت
ٔغاِؼٝی أپزاتٛریٞا ،زر ایٗ سٔی ،ٝٙأپزاتٛری ٞرأٙؾی غاِثاً ٔٛرز تیتٛرٟی تٛزٜ
اعت؛ وتاب واٚػ زر یه أپزاتٛری ٔیوٛؽس تا ٔ 11ماِ ٝو ٝزر چٟار ترؼ لزار
ٌزفتٝا٘س ،زر ایٗ ذقٛؿ رٚؽٍٙزی وٙس.
ترؼ تارید ،ؽأُ چٟار ٔ ماِ ٝاعت :زر آغاس تٛرد زریایی  ٚذسازاز رضاذا٘ی زر
تغتز تارید ز٘یای تاعتاٖ تزرعی ٔیوٙٙس؛ والریظ ٞز٘ؾٕیت ٘یش تا تٛر ٝتٔ ٝتٖٛ
عّغٙتی فارعی تاعتاٖ ،ت ٝتز٘أٝی زاریٛػ تشري تزای عزاحی یه أپزاتٛری  ٚتٚٝیضٔ ٜفاٞیٕی و ٝا ٚزر ایٗ سٔی ٝٙزر
وتیثٞٝایؼ ت ٝوار تززٔ ،ٜیپززاسز؛ ٔارن یاٖ اِٚثزیرت ،تسا ْٚعٙتٞای أپزاتٛری ٞرأٙؾی را زر زٚرٜی اعىٙسر ٔمس٘ٚی
تزرعی ٔیوٙس  ٚعزا٘زاْ َٔت ٚاتزس زرتارٜی تثار زاریٛػ تشري ٌٕا٘ٝس٘ی ٔیوٙس .ترؼ ز ْٚت ٝتاعتاٖؽٙاعی  ٚفزًٙٞ
ٔازِّی اذتقاؿ زارز :وأیار ػثسی ٔ ٚحٕستمی ػغایی ،زا٘غتٞٝا  ٚؽٛاٞس حضٛر پارعیاٖ را پیؼ اس تؾىیُ أپزاتٛری زر
ا٘ؾاٖ تزرعی ٔیوٙٙس؛ ٔماِٝی پیزفزا٘چغى ٛواِیزی ٘یش زرتارٜی ٔیزاث فزٍٙٞی فارط زر زٚرٜی عّٛوی اعت؛ زر ازأٝ
چٟار ٔماِ ٝزرتارٜی عىٞٝای ٞرأٙؾی ،پاعارٌاز ٔ ٚؼٕاری واخٞای ٞرأٙؾی ٔ ٚؼٕاری تٙاٞای زٞا٘ۀ غالٔاٖ زر عیغتاٖ
آٔس ٜاعت .زر ترؼ فز ٚ ًٙٞزیٗ ،تزٚط ِیٙىّٗ ٔمایغٞٝایی زرتارٜی تزذی رٙثٞٝای ٕ٘ازیٗ زر فز ًٙٞایزاٖ ٙٞ ٚس
تاعتاٖ فٛرت زاز ٜاعت  ٚپظ اس آٖ ،پا٘ای ٛٙزرتارٜی أىاٖ ٔمایغٔ ٝفاٞیٓ ٔسارا  ٚاعتثساز ٔٛرٛز زر زٚرٜی تاعتاٖ  ٚزٚرٜی
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ٔسرٖ تحج وزز ٜو ٝتٛ٘ ٝػی تا تحجٞای ٔماِٝی تؼس زر ذقٛؿ زرن ٞرأٙؾیاٖ اس ذٛز تا تٛر ٝتٙٔ ٝاتغ زاذّی ٔ ٚمایغٝی
آٖ تا تقٛیز آ٘اٖ زر ٔٙاتغ تیز٘ٚی تىٕیُ ٔیٌززز .زر ترؼ چٟارْ وتاب ٘یش تٟٙا یه ٔماِ ٝزرتارٜی تقٛیز ایزاٖ تاعتاٖ زر
عیٕٙا ت ٝرؽتٝی تحزیز زر آٔس ٜاعت.
Gardner, Iain & Jason BeDuhn & Paul Dilley
2015 Mani at the court of the Persian kings, Leiden: Brill.
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وتاب حاضز ،ؽٛاٞس حضٛر ٔا٘ی زر زرتار ایزاٖ ٌ ٚفتٍٞٛای ا ٚتا تشرٌاٖ زرتار را
تزرعی ٔیوٙس .وتاب ع ٝترؼ زارز  ٚزر ٔزٕٛع ؽأُ ٘ٔ ٝماِ ٝاعت وٞ ٝز وساْ
تٛعظ یىی اس عٛ٘ ٝیغٙسٛ٘ ٜؽت ٝؽسٜا٘س و ٝتز اعاط پزٚصٜی ٔزٕٛػٝی چغتز
تیتی وفاالیا لزار زارزٔ .ماِٝی ٘رغت وتاب ٘یش تٔ ٝؼزفی ٔزٕٛػٝی فٛقاِذوز
ٔیپززاسز .ترؼ ٘رغت وتاب تا عٔ ٝماِ ٝتٔ ٝغاِؼ ٝزرتارٜی وفاالیا ،وتاتی
ٔٙغٛب تٔ ٝا٘ی و ٝزر آٖ ؽزیؼت ٔا٘ٛی تؾزیح ؽسٔ ،ٜیپززاسز .ذزز ٔا٘ی زر
زرتار عاعا٘ی تا تٛر ٝت ٝوفاالیا ،تزرعی تؾاتٟات ٘غرٝی لثغی  ٚایزا٘ی ایٗ ٔتٗ
 ٚز ٜفقُ پایا٘ی آٖ ٔٛضٛع ایٗ عٔ ٝماِٞ ٝغتٙس .فقُ ع ْٛزر چٟار ٔماِ ٝتٝ
اعالػات رسیسی ٔیپززاسز ؤ ٝزٕٛػٝی چغتز تیتی زر اذتیار ٔیٌذارز :ارتثاط
ٔا٘ٛیت  ٚزیٗ سرزؽتی ،حٕاعٝی ّٔی ،آذزیٗ رٚسٞای س٘سٌی ٔا٘ی .فقُ آذز ٘یش
زٔ ٚماِ ٝزارز ٔ ٚا٘ٛیت را زر تغتز تارید ازیاٖ لزار ٔیزٞس.
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)Krasnowolska, Anna & Renata Rusek-Kowalska (eds.
2015 Studies on the Iranian World I: Before Islam,
Krakow: Jagiellonian University Press.
ٔماالت ایٗ وتابٌ ،شیسٜای اس عرٙزا٘یٞای ٞفتٕیٗ وٙفزا٘ظ ایزا٘ؾٙاعی
رأؼٝی ایزا٘ؾٙاعی ارٚپا ( )ECIS7اعت و ٝت ٝزٚرٜی پیؼ اس اعالْ اذتقاؿ
زارزٔ .ماِٞٝا زر پٙذ سٔیٝٙی ستاٖؽٙاعی ،ازتیات ،زیٗ ،تارید  ٚتاعتاٖؽٙاعی
لزار زار٘س .پٙذ ٔماِ ٝزرتارٜی زعتٛر ستاٖ فارعی تاعتاٖ ،اعٓٞای تزویثی زر
ستاٖٞای ایزا٘ی ٔیا٘٘ ،ٝاْرایٞای آال٘ی زر غزب ارٚپأ ،ت ٖٛتٛزایی ت ٝستاٖ
عغسی ٘ ٚىتٝای زرتارٜی ستاٖ فارعی ٔیا٘ ٝترؼ ستاٖؽٙاعی را تؾىیُ ٔی-
زٙٞس  ٚزر فقُ ٔزتٛط ت ٝازتیات ،عٔ ٝماِ ٝزرتارٜی ٔاتیىاٖ ٞشار زازعتاٖ،
تٕخیُٞای ٔا٘ٛی ز ر آعیای ٔیا٘ ٚ ٝیازٌار سریزاٖ آٔس ٜاعت .چٙس ٔماِ ٝزرتارٜی
رٙثٞٝای عزٚزؽٙاعی زر ٔتٔ ٖٛا٘ٛی تٛرفاٖ ،ایشزتا٘ ٛآ٘اٞیتا ،آفزیٙؼ اٚرٔشز
ٔٙسرد زر وتاب ع ْٛزیٙىزز ،تزرٕٝی پّٟٛی یؾت ع٘ ْٛیش ترؼ زیٗ را
تؾىیُ ٔیزٙٞس .زر فقُ ٔزتٛط تٔ ٝماالت تاریدٔ ،ماالتی زرتارٜی تٟزاْ چٛتیٗ ،حٛازث ٔزتٛط ت ٝترت ٘ؾغتٗ ارزٚاٖ زْٚ
اؽىا٘یٚ ،الغٍ٘زی زر تارید عاعا٘ی ٙٞ ٚس -ٚایزا٘یاٖ زر ػقز تز٘ش زارز .لغٕت آذز ت ٝتاعتاٖؽٙاعی اذتقاؿ زارز وٝ
ؽأُ پٙذ ٔماِ ٝزرتار ٜی احتٕاَ ٚرٛز ؽٟز ٘شزیه ترت رٕؾیس ،اري ارتیُ ،سٔیٝٙی رغزافیایی پایىِٛیٟٔ ،زٞای رسیس اس
٘یغا  ٚعًٍ٘ٙارٜٞای اِیٕایی اعت.

)Gharipour, Mohammad (ed.
2015 The Historiography of Persian Architecture, New York,
NY: Routledge.
تزرعی تارید ٙٞز ٔ ٚؼٕاری ایزاٖ ٘یاسٔٙس تزرعی زلیكتز زر عیف ٔتٛٙػی اس ٔٙاتغ
ٚلایغٍ٘اری ،تاریری ،عفز٘أ ٚ ٝتزرعیٞای تاعتاٖؽٙاذتی اعت .وتاب حاضز،
رٙثٞٝای عیاعی ،فىزی  ٚفزٍٙٞی را و ٝزر عسٜی تیغتٓ ٔیالزی تز تزرعی
ٔٛضٛع تارید ٔؼٕاری ایزاٖ تأحیز ٌذاؽتٝا٘س ،تزرعی ٔیوٙس .ایٗ وتاب ٘ ٝتٟٙا
رٙثٞٝای ٔرتّف ٔؼٕاری ایزاٖ را ٘ؾاٖ ٔیزٞس تّى ٝتٔ ٝفاٞیٓ ٔتغیز زر ایٗ تارٜ
٘یش تٛر ٝزارز.
وتاب تا ٔمسٔٝی ٚیزاعتار آغاس ٔیٌززز و ٝزرتارٜی ر٘ٚس ٔتغیز ٔؼٕاری ایزا٘ی
اعتٔ .ماِٝی ز ْٚزرتارٜی راتغٝی ٔٙاعك ؽٟزی  ٚح ٝٔٛتا تٛر ٝت ٝپزٚاسٞای ارید
اؽٕیت تز رٚی ؽٟزٞای تاعتا٘ی ایزاٖ اعتٔ .ماِٝی ع ْٛزرتارٜی تأحیز صئٔٛتزی زر ر٘ٚس ایٗ ٔغاِؼات اعتٔ .ماِٝی تؼسی
زرتارٜی ٘مؼ آرتٛر پٛج زر ٔؼٕاری ایزاٖ زر زٝٞی ٔ 1390یالزی اعت و ٝتا ٔماِٝی تؼسی تىٕیُ ٔیؽٛز و ٝر٘ٚس
ٔغاِؼات را زر فافّٝی عاَٞای  1331-1311تزرعی ٔیوٙسٔ .ماِٝی ؽؾٓ زرتارٜی ٘مؼ ز٘ٚاِس ٚیّثز زر تزرعی ٔؼٕاری
ایّرا٘ی اعت ٔ ٚماِٝی پایا٘ی ٘یش زرتارٜی ؽاٞغتاٖ زر ٔؼٕاری ایزاٖ ٔؼافز اعت.
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