ضٌاسایی ًقَش اغیل ٍ في ضٌاسی قلوشًی ضیزاس ٍ هقایسِ تطثیقی تا آثار ساساًیاى ٍ ّخاهٌطیاى
آسادُ پطَتٌی سادُ
ٌّز قلوشًی در ایزاى ،اس گذضتِ تا کٌَى ،جایگاُ خاغی داضتِ ٍ دارد .ایي ٌّز ًفیس در تزخی هٌاطق
ّوچَى اغفْاى تِ رضذ ٍ تالٌذگی رسیذُ است ٍ در تزخی دیگز رٍ تِ خاهَضی ًْادُ است؛ ّواًٌذ ضیزاس.
الثتِ در گذضتٌِّ ،ز قلوشًی ضیزاس آًچٌاى جایگاُ رفیع ٍ هستحکوی داضتِ کِ تخطی اس تَغیفات
جْاًگزداى را تِ خَد اختػاظ دادُ است .اها اکٌَى تعذاد هعذٍدی اس ٌّزهٌذاى تِ ایي ٌّز اضتغال دارًذ .اس
ایي رٍی تاسضٌاسی تکٌیک ٍ في کار ایطاى ٍ جوعآٍری ًقَش هَرد استفادُ در ایي ٌّز ،در جْت حفظ آى،
اهز حایش اّویتیست .ایي ًَضتار سعی تز آى دارد تا ًحَّی آفزیٌص قلن ٍ آج دار ًوَدى ٍ کارایی ّز یک را
تَضیح دّذ .عالَُ تز آى تا هقایسْی ًوًَِ ّایی اس قلوشًی عػز ساساًی ،الْاهگیزی ٌّزهٌذاى سثک ضیزاس
را اس ایي عػز ٌّزی هطخع گزدد .تِ طَر کلی قلوشًی ضیزاس ،اس عیار ًوَدى فلش تا ًقَش آى اس آثار
پیطیٌیاى الْام گزفتِ استً .وًَِ ی خاغی اس ًقَش کِ تِ ًام »قلن جوطیذی« ضْزت دارد ،اس ًقص
تزجستِ ّای ّخاهٌطیاى هلْن تَدُ ٍ در تخص گیاّاى ،اس سریٌِ ّا ٍ سیویٌْْای عػز ساساًی الگَتزداری
ضذُ است .الثتِ گلْای تَهی ضیزاس کِ تِ قلن فزغتالذٍلِ ضیزاسی تزسین گزدیذًذ ،تخص خاغی را درتز
گزفتِ ٍ تا دیگز ًقَش گیاّی اًسجام تػَیزی ًقَش ًثاتی را ایجاد ًوَدّاًذ .ادتیات کْي ایزاى ًیش در
تخص تػَیزساسیْای ایي ٌّز ،تِ تْتزیي ًحَ ایفای ًقص هیکٌذ .غحٌْی ضکار تْزام گَر ٍ گالًذام یکی اس
هْوتزیي ٍ تزجستْتزیي ًوًَْْای تػَیزیست کِ تا پَضطْای ایلیاتی خاظ اُستاى فارس ،احساس قزاتت ٍ
خَیطی را تِ هخاطة هٌتقل هیٌوایذ .الثتِ در قزٍى حاضز تِ جْت آًکِ ٌّز پایْی قلوشًی ،دٍاتگزی ،تِ
کل اس تیي رفتِ است؛ تٌاتزایي ًقطْا تز ظزٍفی هیٌطیٌٌذ کِ هطاتقت تام تا آى ًذارد .لذا ایي گسست
تػَیزی تاعث ًاّوساًیْای تػزی گزدیذُ است .تِ ّز حالً ،وًَِ ّای تػَیزی آٍردُ ضذًُ ،وًَْْای
قذیویتزی ّستٌذ کِ دٍاتگز ٍ قلوشى ضیزاس تا ّوذلی ٍ هطارکت یکذیگز تِ آفزیٌطْای ًاب ٌّزی ّوت
هیگواردًذ.

