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 وخسر كاخ در رم پادشاه ھراكلیوس، شناسان به دنبال استانب

 كشف ھدف اب جھان عجايب و دنیا ھايمعماري بزرگترين از يكي خسرو كاخ در شناسانباستان ھايكاوش
 عنوان به امپراطور اين از تاريخ در نويسانجغرافي مھمترين .شد آغاز رم امپراطوري "ھراكلیوس" از ردپايي
   .كردند ياد خسروعمارت چپاولگر

 
 مھمترين» :گفت باره اين در شیرين قصر _ كرمانشاه ساساني محور پروژه سرپرست ،"مرادي يوسف"

 نشان ھا كاوش اين .استشده چپاول رم امپراطور ھراكلیوس، توسط كاخ ناي دارند اعتقاد نويسانجغرافي
 ددار واقعیت حادثه اين چقدر كه دھدمي

 و ھانوشته اين امروز كه اندكرده تھیه خسرو كاخ پالن از را تصويري يك خارجي شناسانباستان» :گفت او
 ،"دمورگان" توسط دارد وجود كاخ اين از كه تصاوير اولین .است ساساني معماري مطالعه معیار تصاوير

 بعد و 1911 و 1910 سال در آلماني شناسانباستان "بل گرترود"از پس .شد تھیه فرانسوي شناسانباستان
 كامال "بل" پالن با كرد تھیه كاخ اين از دمورگان كه معماري پالن .كرد بررسي را منطقه اين رويتر اسكار او از

 بازسازي پالن دو اين اساس بر را خسرو كاخ 1930 سال در رويتر اسكار .بود تباهاش دو ھر و داشت تفاوت
 معماري از دنیا شناخت بنابراين .است ساساني معماري مطالعه براي معیاري بازسازي، اين .كرد مجازي

 مورد داد، ارائه كاخ اين از زيبا بسیار طرح يك و بود خوبي بسیار طراح رويتر چون اما .است اشتباه ساساني
 اشتباه پالن اين اساس بر شودمي نوشته ساساني معماري درباره كه مقاالتي امروز .شد واقع پذيرش
 تاس ساساني بنا اين معماري از درست شناخت كاوش اين اھداف از ديگر يكي بنابراين .است

 .است معماري اين تيشگف و عجايب درباره بیشتر ... و مورخین نويسان،جغرافي شناسان،باستان اطالعات
نكرده اشاره بنا اھمیت و احداث زمان كاربرد، به افراد اين از كدام ھیچ» :خبرگفت میراث به باره اين در مرادي

 يا داشته اقتصادي كاربرد يا بوده مديريتي واحد كاخ اين آيا ساساني، دوره در خسرو كاخ اھمیت بنابراين .اند
 تاثیر اند،كرده زندگي آن در خانواده و حاكم از غیر كساني چه مارت،ع اين داخلي الگوي چگونگي دو، ھر

 كاربري تغییر و ساساني از پس كاخ ھايدگرگوني دوره، اين از پس شده ساخته بناھاي روي بنا اين گذاري
 مداري را آن به گوييپاسخ قصد كاوش اين در كه است سواالتي جمله از آن

 بنا اين .دارد قرار قاييچھار آتشكده نزديكي در و شیرين قصر نونيك شھر شمالي حاشیه در خسرو كاخ
 عجايب» به بنا اين از حموي ياقوت جمله از عربي و ايراني دانانجغرافي .دارد عرض متر 150 و طول متر500
 دانكرده ياد «دنیا
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