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 قدمهم .1

کاریانادایی   (Scylax) ساکییکس اوش بزرگ، ه دستور داریب بنا بر شهاد  هرودو  پس از اکتشاف دریایی که

شاد کاه ماورد     دریاایی ایجااد   مسایری  ،دادانجاام  هدف شناسایی راه دریایی  ادر هند تا مصر و ب از رود سند

راه ساولز،  متن یادمان آبا  براسا  همچنین (Herodotus, 1828: 289). گرفتها قرارها و ایرانیهندی ۀاستفاد

سارزمین پاار  اشااره    ساوی  کت شمار زیادی کشتی از راه آن آبراه از مصر به روشنی به حرداریوش بزرگ به

 ۀاشاار ماورد   هاای  کشاتی عناوان لنگرگااه   است که بایستی بندری باه بدیهی . (Posener, 1936: 180) کند می

داخلای سارزمین پاار  و بارای      های بخشفار  در مسیر طوالنی مصر تا های شمالی خلیجداریوش در کرانه

بررسای  آیاا  سات کاه   اما پرساش اینجا  باشد، داشته و پاسارگاد وجود  جمشید( )تختبه شهرهای پارسه عزیمت 

از محال و   تاوانیم تاا ب  دهاد  مای شناختی به ما این امکان را های باستانیافته مدارک و اسناد تاریخی به همراه

   آگاهی یابیم؟شمالی خلیج فار   یهابر کرانه شهری هخامنشیموقعیت بندر و 

        پایااه و چااارچوب اسااتدال  در  عنااوان بااهکاااربرد ماادارک نوشااتاری تاااریخی  داناایم ماایکااه  گونااه همااان

به این معنی کاه ناام یاک شاهر در      ؛پردازد میو موارد خاص  هانامکبیشتر به شناسایی دقیق  ،شناسیباستان

گیاری از دانشای کاه    بهاره  اب با این انتساا  براسا و  شود میباستانی نسبت داده  ۀمحوطمتن تاریخی به یک 

ۀ شایو در  (.68: 1379 ،)دارک شاوند تعبیر و تفسیر مای شناختی های باستانداده است، داده در اختیار قرار تاریخ

 ۀیافتا تاریخی برای انتساب به  ۀهر چند از انتساب یک نام و اشارنیز شده در نوشتار حاضر کارگرفتههپژوهشی ب

سویه و موازی از مدارک نگاهی دو  اتا باست  اما بیش از آن تیش بر آن بوده ،دهش ی سود جستهشناختباستان

ود شاهر  از وجا  امکان دستیابی به شناخت روشن ،شناختیباستان و مدارک ها یافتهتاریخی و نوشتاری در کنار 

ند باید تأکیاد  چهریا نزدیک به خط کرانه بهره گرفته شود،  شمالی خلیج فار  ۀهخامنشی در کران یا بندرگاه

 است. پاسخ ماندهانی مدارک بیهای چندی در این همخوو ایراد ها پرسشد که در نهایت شو

 

 نوشتاری مدارک .2

بار   کاوروش بازرگ   فرماییحکمزمان با بابلی هم اسناد اند از:عبار  مرتبط با موضوع مدارک و اسناد نوشتاری

راساتای  اساکندر در   ریخی از گازارش سافر دریاسااالر   و منابع تاا  جمشید های باروی تختنوشته، گلآن شهر

 .پردازیم می آنهاتفصیل به به  که در ادامه های شمالی خلیج فار کرانه

 

 ، تخمکوه (Tahumakka) تخومکوه  هوای  نوام زمان با کووروش بوزرو و اشواره بوه     بابلی هم مدارک. 2-1

(Tahmakka) و تخوکه (Tahukka): 

 شاود  مای ، چندین سند دیده گردد میروایی کوروش بزرگ بازآنها به زمان فرمانبابلی که تاریخ  در میان مدارک

از این اسناد باه ارساا    نام برده شده است. در یکی  (Tah(u)makka) «مکه )و( تخ»از مکانی به نام  آنهاکه در 

ومکاه در حاا    باه تخ  (Sippar) سیپراشاره شده است که از شهر  هایی دامنیاز برای سفر کارگران و مواد مورد 

قایق به تخومکه سخن  ۀوسیلجایی الوار و کارگران بهجابهاز  ،مورد دیگردر . (Tolini 2008: 2) اند بودهعزیمت 

معابد بابلی بارای کماک باه    ازجمله خدما  تولینی بر این گمان است که این موارد را باید  .(Ibid) رفته است

کوروش  از سویبابل  تصرفواقعیت آن است که  (Ibid:3-5).آوریم حسابای شاهی در تخومکه بههساخت ساز
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گسترده برای دسترسی به بازارهایی جدیاد و رسایدن باه مناابع      طورامکان تجار  بازرگانان بابلی را به ،بزرگ

 ،، ثروتمنادترین بازرگاان شاهر بابال    (Itti-Marduk-Balatu) «بلتاو  -مردوک -ایتی»درآمدی تازه فراهم آورد. 

 کام در دسات که  چرا؛ (Zadok 1976: 72) اشتیاق داشتافراد بود که به تجار  در سرزمین ایران  یکی از این

شاواهد موجاود روشان     براساا   ،مثاا   رایب ؛بردسربه 1در ایران ،بابل پس از ورود کوروش به دو سا  نخست

درونای فای  طای مسایر      های سرزمینجا به ، از آنکه در اوایل ماه مهر در تخمکه بودهدرحالی که وی شود می

 .(Zawadzki 1994: 124)سر از هگمتانه درآورده است  ،ماه پس از آنای که در حدود هفتبه گونهاست، کرده 

نخساتین مقصاد وی در    عناوان  باه  ،تخمکهکه  شود میدریافت گونه اینبلتو  -مردک -از اسناد مربوط به ایتی

 ۀنکتا  ،از سوی دیگار . است گرفته میبه سمت داخل فی  قرار ی باستانیهادر مسیر راه ی بوده کهبندر ،ایران

چناد  هری سند عنوان بهدر تخمکه باید را مد  این بازرگان بزرگ بابلی طوالنی اًاقامت نسبت مهم این است که

 . (Tolini, 2008: 6-7)مستقیم بر وجود اقامتگاهی مناسب و شاهانه در آن شهر منظور کرد غیر

تازگی ش در بابل که بهبریتانیا مربوط به سا  هشتم فرمانروایی کورو ۀموزاد موجود در یکی از اسن براسا 

و  دیگری از تخومکه باشد. که تخوکه نگارش متفا شود میاین گمان مطرح  2،خوانده و منتشر شده است

 :Tolini, 2008) داشته استخلیج فار  قرار ۀکرانکه در  شویم میکه در این سند نیز با شهری مواجه جالب آن

8; Wunsch, 2003: 113). 

 

   جمشیدهای باروی تختنوشتهگل. 2-2

یاا   (Tam(uk)ka(n)) «تام)وک( ک)ن( »جمشید نام  های باروی تختنوشتهگل با کشف و بازخوانی شماری از

هاای  هاا و گاروه  تکا عزیمات هی  ۀمقصد یا نقط عنوان بهبار  شانزدهبرای  (Tamukkan) «تموکن»به بیان ساده 

دریافات   هاا  ماتن گونه کاه از  البته آن ؛(Henkelman, 2008: 306) مختلف با اهداف متفاو  مطرح شده است

 یی متفااو  و دور از هام اسات   موقعیت جغرافیا اهمیت و ۀدرجبا  به دو محل منظور از این نام اشاره ،شود می

  یا نزدیک به خط کرانه فار های خلیجداخلی سرزمین فار  و دیگری در کرانه های بخشدر  آنهاکه یکی از 

از تماوکن در  PF1790 (PF= Persepolis Fortifacation ) ۀشامار  ۀنوشات نمونه گال  عنوان به ؛شود مییابی رد

 ۀتاا منطقا  شامالی اساتان فاار  اماروزی      هاای  بخشکه باید محلی در برد  مینام  (Ranmesa) رنمسا ۀناحی

 ،اهمیات ۀ درجا او  در موقعیت جغرافیایی به جهت جایگاه اقتصادی و جدای از تف .(Ibid: 307)اصفهان باشد 

 سارزمین فاار    داخلای  هاای  بخاش در  تموکنی کاه چرا که در مورد  ؛اند نداشته ک سطح قراردر ی این دو نام

هاا و  تکا عزیمات هی  دیگار باا سافر و    در ماورد ولای   ایام، مواجهعمومی آذوقه  ۀمبادلتنها با  ،داشته استقرار

. اگرچاه  3اسات اداری و شااهی هخامنشای    در نظامآن  زیادت اهمی ۀدهندنشان که شویم میمواجه  هایی گروه

ماتن چهاار    براسا به تموکن را  هایشان خدمهو  ها(shalup) وچکی از مردان آزاد یا شلوپهای کگروه گسیل

بارای هار    توانساته  می کهقلمداد کرد معمو  و متداولی  های مأموریتدر چارچوب سفرها و  توان مینوشته گل

کاارگران یاا    (هازار نفار   تاا ) هاای بازرگ  سفر گروهرسد، اما بانجامشاهنشاهی به ۀحوزو شهرهای  ها محلیک از 

 سنگ از معدن ۀکنندجتراش یا مردان استخرامختلفی چون نقاش، سنگ یهاناعنوبا  را ها(Kurtash) کورتش

 ,Henkelman) (،1)جادو   ساز شاهی تعبیر و تفسیر کردواختسهای بزرگ پروژهمنظور اجرای به توان میتنها 

2008: 310).  



 1395 تابستان و بهار ،1 شمارة ،8 دورة شناسی،مطالعات باستان/   208

 

ای، مانناد اساکودرایی، مصاری، لیکیاه     مختلاف  هاای  ملیات اعازام کاارگرانی از   بسیار مهمای کاه از    ۀنکت

اسات کاه در آن    هاایی  فعالیات  ۀکیفیت شااهان  آگاهی از ،دریافت توان می تموکن به ای و باکتریاییکاپادوکیه

بازرگ از   داریاوش  ۀنمونه در مورد کارگران مصری باا توجاه باه نوشات     عنوان به ؛در حا  اجرا بوده است مکان

طیکار، نجاار   عنوان بهدر کنار مردمان سرزمین ماد و سارد در کارهای ساختمانی  که این افراد دانیم میشوش 

بود کاه   ایو این وظیفه (Schmidt, 1953: 30) شدند می  آراستن و تزلینا  دیوارها به خدمت گرفته کوو مس

 .داشته باشند بر عهده سازهای بناهای شاهی در تموکنودر ساخت خوبیبه توانستند می

موضاوع ماورد بحاث دریافات     باارۀ  جمشید در های باروی تختنوشتهنکا  بسیار مهم دیگری که از گلاز 

 در (Makka) نشین مکهویژه با ساتراپهبی و بجنو هایآگاهی از موقعیت مهم ارتباطی تموکن با کرانه ،شود می

ارسا  مواد خوراکی و  مبدأ عنوان بهآمده، تموکن دستهاسناد ب براسا . (PF 679 & 680)عمان امروزی است 

در  بارای مثاا    ؛(Cook, 1983: 65)دارای نقش مهمی باوده اسات    ،تر جنوبیهای روزانه برای ساتراپ یمصرف

 هاز پرنیاز  ،سااتراپ مکاه   ،(Irdumasda) هایردومساد »کاه   خاوانیم  مای  PF0679 ۀشامار باارو باه    ۀنوشات گل

(Parnazza)  زیمات  احتما  بندرگاه بودن تموکن بارای ع  از که این رخداد .«کند میدر تموکن شراب دریافت

  .(Potts, 2009: 38; 2010: 230) کند میشد  پشتیبانی به فار  ها و افراد به آن سوی خلیجتکهی

، ثبات تااریخ و ضابط اساناد     جمشاید  ی باروی تخات هانوشتهگل های ویژگیاز دیگر یکی  ،در همین حا 

کاه بیشاترین زماان اوج     شاود  مای ، مشااهده  شده مدارک اراله مربوط به آن است. بر این اسا  و با نگاهی به

ده اسات  ثبت ش پ.م 497-501 یعنی ،فرمانروایی داریوش بزرگ 24 تا 21 های سا  ۀها در فاصلتکعزیمت هی

گار در  کاارگر و صانعت   دو هازار زمان تا بیش از صور  همبه ییهانازمو این تراکم سفر تا حدی است که در 

مدارک نوشتاری بابلی که در  براسا که  هایی فعالیت ؛(Henkelman, 2008: 309) اند دهکرمیتموکن فعالیت 

 .گردد می بزرگ باز کوروشدوران  در تموکن به آنها ۀپیشین خواهیم پرداخت، آنهاادامه به 
 

 .(Henkelman, 2008: 308-9) از تموکن نام برده شده است آنهاهای بارو که در نوشتهگلفهرستی از . 1جدول 

-ایستگاه تأمین مهر و تاریخ آن متن ردیف

 کننده

نام فرستنده/ 

 مبدأ

 گروه مسافرتی و اعضای آن مقصد

1 PFa 18 PFS x; III/23 بانوی کارگر  150 شمار تموکن میتورنا در ماد ؟

اسکودرایی به همراه سه راهنما، 

 خدمتکار به رهبری اوبتیه 9

2 PF 1363  بدون مهر؛III/23 کارگر اسکودرایی به  150شمار  تموکن ؟ کاساکا؛ ناشناخته

خدمتکار به  9همراه سه راهنما، 

 رهبری اوبتیه

3 PF 2055 PFS 1620, PFS 

1621, III/23 
کارگر اسکودرایی به  150شمار  تموکن ؟ ؟

 رهبری اوباتیا

4 PF 1557 PFS 0017, PFS 

1442; Ø/21 
اوشیه؛ در منطقه 

فهلیان )نورآباد 

 ممسنی(

بکبانه )در 

 شوش(

کارگر مصری به راهنمایی  547 تموکن

 بکبدوش

5 NN 0480  شماره مهر؛IV/23 شاه )در شوش  ؟

 های سرزمینیا 

 باختری تر(

 تراشانمرد مصری، سنگ 690 تموکن

 به راهنمایی کمشبانه
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6 NN 1177 PFS 0095, PFS x; 

III/23 
تخت  تموکن اومیه

 جمشید

مرد مصری، نقاش به رهبری  29

 زینویاپیر مصری

7 PFa  30: 

14-6 

PFS 0120; VI/21  پوکتز ؟؛)متزیش

در نزدیکی تخت 

 جمشید(

رکن )در 

منطقه تخت 

 جمشید(

تموکن، تا 

 وشبکها

کارگر اهل لیکیه به رهبری  980

 پرنهشیاتی

8 PF 1368 PFS 0095, PFS 

1293; VI/23 
مدومنوش 

)مزمنه؟(؛ در ناحیه 

 ایرشنه

کارگر تموکن؟؟ از مینمیره  304 تموکن ؟

 پرنهبه رهبری شیاتی

9 Fort. 9408 ?; IX/23 متزیش  میشومنده

)نزدیک تخت 

 جمشید(

یکیه کارگر اهل ل 161شمار  تموکن

 بدون اشاره به نام راهنما

10 NN 0111 بدون اثر مهر؛ VIII/20  مکو]...[ ؛

 )ناشناخته(

پرنکه )در 

 تخت جمشید(

تراش کارگر سنگ 8شمار  تموکن

مصری به رهبری نوکورکتیریش؛ 

 تراش از تخت جمشیدسنگ

11 NN 1858  بدون اثر مهر؛Ø/24 مرد باکتریایی به  74شمار  تموکن ؟ ؟

 زیپو]....[دهرهبری 

12 PFa 30: 

11-3 

PFS 0120; IX/21  پوکتزه ؟ ؛ )متزیش

در نزدیکی تخت 

 جمشید(

رکن )در ناحیه 

 تخت جمشید(

تموکن تا 

 «اوشبکه»

کارگر اهل کاپادوکیه  980شمار 

 اوشیهیدبه رهبری 

 

کشتی باه   ۀوسیلبهر  و امکان سفر از راه دریا و شمالی خلیج فا ۀگرفتن بر کران، قرارجدای از شباهت نام

تخومکه، تخمکاه یاا تخوکاه در     شهرهای شاخص و مشترک های ویژگی ،همراه دارا بودن بنا یا بناهای شاهانه

موقعیات   ۀاسات کاه موجاب طارح فرضای     جمشاید   بااروی تخات   اییمی هایوشتهنگل تموکنِبا  اسناد بابلی

اما اکنون ایان   ،(Henkelman, 2008: 304-6) شده استبرای آنها و پشتیبانی از این فرضیه جغرافیایی یکسان 

آیاا   ،اسات وقعیات جغرافیاایی مشاخص    هاا یاک م  ر از تمامی این نامکه اگر منظو شود میپرسش مهم مطرح 

برای پاسخ به این پرسش خوشبختانه یکی  آن را به ما نشان دهد؟ تر دقیقود دارد که بتواند محل شواهدی وج

شمالی  ۀکرانو در راستای  م.پ 325مربوط به سا   4گزارش سفر نکارخو  ،یماز منابع مهمی که در اختیار دار

 .(Arrian, 1809 ; Strabo, 1857)دست ما رسیده است ه استرابو و آریان ب به واسطه یخلیج فار  است که 

 

 (Taoke)بندرگاه تئوکهتوقف در و  نئارخوس ۀنامسفر. 2-3

ی مرباوط باه   وجاود کااخ  زمانی اسات کاه   دیر ،دهد مییار قراردر اخت کیسیک تاریخهایی که آگاهیبه جهت 

 از طریاق های آن شمالی دریای پار  و کرانه های بخشدر  «تکوکه»در نزدیکی مکانی با نام  شاهان هخامنشی

-Arrian, 1809: 58)شاده اسات   شناسایی، اندداده نکارخو از سفر  آریانهمچنین استرابو و  هایی کهگزارش

63; Strabo, 1857: 188)  شامالی خلایج    ۀشرح آریان از گازارش سافر وی در راساتای کرانا     که در این میان

پاس از گا ر از   »: توجاه اسات  بسیار قابال  ،اطیعا  مکانی و جغرافیایی از نظرفار  از محل و موقعیت تکوکه 

کشت و زرع دارای  ۀجزیرخوردگی ساحل را در راستای یک شبهپیچ آنها (Padargus) مسیل خشک پادارگو 

توقف کردند. از  (Mesambria) 5در مکانی به نام مزامبریا ،هایی از انواع گوناگون درختان دنبا  کردهو باغستان

 (Granis) 7رود گارانیس ۀ تکوکه در دهانا دریانوردی نموده و در  (Stadia) 6استادیا 200 ۀمزامبریا آنها به انداز
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 «کااخی از شااهان پاار  وجاود دارد     ،اساتادیا از آن  200 ۀدر فاصال پهلو گرفتند. در نزدیکای ایان مکاان و    
(Arrian, 1809: 39)  (.1)تصویر 

اساترابو در  کاه   هخامنشی تا آنجاا باوده اسات    در مقایسه با دیگر شهرهایاهمیت تکوکه و کاخ شاه پار  

 :  برد مینام  فار خلیج ۀبر کران کهتکو جمشید و پاسارگاد، از کاخ ش، تختشو های کاخکنار اشاره به 
پرسپولیس و  های کاخاحترام و شأن کمتری برای  آنهااما  ،ها[ کاخ شوش را بیش از دیگر تزلین نمودند]پار  آنها»

هاا قارار   هاای پاار   امگاهها، خزالن و آرگنجینه ،های مستحکم و موروثیاناین مک که در؛ چراپاسارگاد قالل نبودند

]خلایج فاار [ در نزدیکای     ۀعلیای پار  و یکی دیگر بار کرانا   های بخشدر  (Gabae) . کاخ دیگری در گبهدارد

 .(Strabo 1857: 130-131)  «دارد...قرار شود میمکانی که تکوکه نامیده 

 

 
 ةدر سد« یکولو تودسکون»بطلمیوسی  ۀرود گرانیس از نقش ۀشمالی خلیج فارس و بر دهان ۀدر کران (TAOCA) تئوکه. 1 ریتصو

 (46: 1386 ،و وثوقی )گنجی میالدی 15

 

هوای  سوده  (tawwaj) بازشناسی موقعیت تموکن، تئوکه و تخمکه براساس موقعیت شوهر توو    .3

 نخستین اسالمی  

همخاوانی موقعیات   جادای از شاباهت در ناام،     ،دهاد  مای تخمکه یا تخوکاه پیوناد    تموکن و با را تکوکه چهآن

بناای   برخاورداری از  واز راه دریاا  امکاان سافر    ،ج فاار  شمالی خلی ۀگرفتن بر کرانقراریعنی  ؛جغرافیایی آن

مادارک و شاواهد    باا  قاوی  یبه صاور  فرضا   یکی بودن تموکن با تکوکهتا  شده استشاهانه است که موجب 

حتی پیش از  ،(Hallock, 1959: 178; Metzler, 1977: 1058-9; Potts, 2009: 36) دشوکننده مطرح اعدمتق

  هرگوناه بررسای و کااوش     پایش از جمشاید یاا    هاای بااروی تخات   نوشتهدر گل کشف و بازخوانی نام تموکن

شاده در  مختصاا  ارالاه   براساا  در تیش برای یافتن موقعیت تکوکاه  گروهی از پژوهشگران  ،شناسیباستان

 هاای تاوج ساده  شاهر  تکوکاه باا   ادعای انطباق  ،تر از همهدند که شاخصکرهایی زنیگمانه نکارخو  ۀسفرنام

 ،شاوارتس ( ،قرارداشتگناوه راه برازجان به  ۀمیان دشتستان ۀدر جایی در منطق بود که اسیمی ۀین تا میاننخست

1372 :98 (Schiwek, 1962: 4-97; d'Anville, 1764;   اعراب باه ایاران   ۀ در زمان حمل که ین شهر(. ا2)تصویر

و  ( داشتان )بهبهاندر حدود شهر ارج وسعتیچهارم هجری  ۀدر سد ،(Martin, 1984: 44)شهر معروفی بود 

 دوزی شاده ی ملاون گیبتاون  های کتاان به جهت دارا بودن انواع بافته های فراوانوایی گرم و نخلستانهوبا آب

 13)هفاتم هجاری   ۀ ز ساد پایش ا رونق شهر دیری نپایید و اما  ،(130: 1927 ،)اصطخری یافته بودشهر  زیادی 
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هرگاز باه    (tavvah ) یا توه (tavvaz) توز شهر توج،موقعیت (. 116: 1913 ،)مستوفی شدای بد  به ویرانه مییدی(

رود شاپور )هله یاا دالکای(    ۀدهان صور  کلی محل آن جایی در باالیاما به است، صور  دقیق شناسایی نشده

 . (Le Strange, 2011: 259) با رود جره بوده است آن و محل برخورد

 
 (d'Anville, 1764: pl.15) برازجان و نزدیکی بندر ریشهر )بوشهر( ۀ  در جلگتو یابی. مکان2 ریتصو

 

 شناختیمدارک باستان .4

موجودیت مسلم شهر و یا بندرگاهی از دوران هخامنشای   برمتون تاریخی و اسناد نوشتاری  براسا  اکنون که

 کنایم مای تیش  در ادامه ،ید شدگناوه تأک برازجان، بوشهر و ثشمالی خلیج فار  و در جایی در مثل ۀدر کران

موجودیت شاهری کهان را    بررسی کنیم ونظر  ۀ موردحوزدر  را شناختیانباستۀ شدشواهد و مدارک کشف تا

شناسی باستان هایبررسیباید بگوییم  ،. نخستدهیمآزمایی قرارشناختی مورد راستیهای باستانیافته براسا 

های استقراری بوشهر که موجب کشف محوطه ۀجزیرتمرکز بیشتر در شبهبرازجان و البته با توجه و  ۀدر منطق

نمونه  عنوان بهطوالنی برخوردار است که ای هپیشیناز قدمت و  است، تا دوران اسیمی شده یسنگمسۀ از دور

،  (Stein, 1937)، بررسای اشاتین   (Pezard, 1914) (Tul-e Peytul) لتا پای تال باه کااوش پازارد در     تاوان  می

اشاااره کاارد.  (Whitcomb, 1987)ویتکااام  همچنااین و  (Whitehouse & Williamson, 1973)لیامسااونوی

ۀ ویاژه در گساتر  هو با  م. 2004در ساا    هاا اعتمادترین بررسی یکی از آخرین و قابلباید گفت که باوجوداین، 

 شاد شناسی انجاام  باستان ۀهای بوشهر به سرپرستی کارتر و با همکاری پژوهشکدوسیعی از دشتستان تا کرانه

هاا  هاای ساطحی محوطاه   ای از یافتهدر شناسایی پارهسرپرست این برنامۀ میدانی که  تردیدهاییکه با تمامی 

 32شناساایی  باه   این بررسی. (Carter, 2006) هاستپژوهش ترینیکی از جامعدر نوع خود  کرده است،اظهار 

در  طور مشاخص هخامنشای تاا پایش از ساساانی(     )به اشکانی -هخامنشییا  استقراری منسوب به هخامنشی ۀمحوط

ویاژه  هبا هاا،  البته از این تعداد، هیچ شکی در هخامنشی بودن شماری از محوطاه که  8شدمنجر  برازجان ۀجلگ

که موقعیات بیشاتر   آن، ایناز تر و مهم (Ibid: 94)وجود ندارد  ،آثار معماری شاهانه هستندۀ بردارنددرآنان که 

چرخاب، بردک سایاه و سانگ    های باستانیاز محوطهبه غیر  ،(3)تصویر  شدهکاوش و شناسایی یهاطهاین محو

 که همین واقعیت موجب شده شونددیده میفشرده و متمرکز های استقراری ای از محوطهصور  تودهبه ،سیاه

ناوع و طارح    شاباهت  براساا   و بارد بسیار بزرگ شهری نام  استقراریک اجزای  عنوان به آنهاتا بتوان از  است

اساتقراری  ۀ دور جمشاید، شاوش و همچناین    تهاایی چاون پاساارگاد، تخا    محوطاه هاای  سفا با  آنهاسفا  

باه دلیال    .(Ibid) را تخماین زد  تااریخ هخامنشای تاا اشاکانی     آنهای برا 9،بحرین قی  ۀهخامنشی در محوط
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شاناخت  منظاور  در اداماه باه   ،شهر برازجان ۀهخامنشی حاشی های کاخویژه هب ،شدههای کشفاهمیت محوطه

هاای  جنباه تاری از حضاور هخامنشایان در منطقاه،     دقیاق  تاریخ برای تعیین تر دقیقاری نگویژه گاههبهتر و ب

 آوریم:ایم که در پی میکرده را بررسی شواهد موجودهنری تی، فنی و شناخباستان

 

 
 

 (Cater 2006: fig. 5) در شمال شهر برازجان آنهاتمرکز  اشکانی و _های هخامنشی محوطهپراکنش . 3 ریتصو

 

 کاخ چرخاب. 4-1

فنای و   هاای  ویژگیکه به جهت  ها.ش1351 در سا  10شهر برازجانۀ کشف نخستین کاخ هخامنشی در حاشی

-عطفای در باساتان  ۀ نقطا  ،( ;30Sarfaraz, 1973: 188: 1350 ،)سارفراز  معماری به کوروش بزرگ منتسب شد

و سانگ   11بردک سایاه  های نامشاهی با  های کاخوران هخامنشی منطقه و شناسایی شماری دیگر از شناسی د

ای نیاز از اهمیات ویاژه   دارد، نسبت باه خاط کراناه     که کشف کاخ چرخاب به جهت موقعیت مکانی سیاه بود.

یلاومتری شاما    ک 30در حادود  تکوکه بندر در زمانی که  نکارخو گزارش سفر  براسا که چرا بود؛دار برخور

در کیلاومتری   33دود حا استادیا یاا   200ۀفاصل  شاهان پار  درکاخی از  ،پهلو گرفته بودندبوشهر  ۀجزیرشبه

 نکاارخو  دقیق  تقریباًنشانی  همینبا توجه به  (Arrian, Indica: 39). استداشته ای قرارکرانهپس های بخش

و  کراناه  کیلومتری از خط 35حدود ۀ در فاصل را چرخاب شدۀشناسان کاخ تازه کشفبسیاری از باستانبود که 

همخاوانی  که مختصا  آن باا گارانیس    )هله یا دالکی(یعنی رود شاپور  ،تنها رود شاخص منطقه ۀنسبت به دهان

 ;Mallowan, 1972: 6; Stronach, 1978: 73, 80 & 293-4)دانساتند  نکاارخو  همان کاخ مورد نظار   دارد،

Boucharlat & Salles, 1981: 69-70; Cook, 1983: 33; Wiesehofer, 2001: 78)   
تایی ستون تشکیل شده کاه دارای  ردیف شش پین معماری، کاخ چرخاب از یک تاالر مرکزی با دو از نظر

شاده اسات کاه دارای دو ردیاف     سه درگاه در جانب شما ، جنوب و خاور است. درگاه خاوری به ایوانی باز می

های تاالر اصلی کاخ در طارح  ستونتر بوده است. پایهکوچک ۀاما در انداز ،های تاالر کاخمونهستون همانند نته
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دلیال هماین   ه با  و داردکاوروش بازرگ در پاساارگاد     هاای  کااخ های ستونهمانندی آشکاری با پایه ،و سبک

 (.30: 1350 ،)سرفرازنامید « کاخ کوروش»شده را کاوشگر بنای کشفها شباهت

 
 : کاخ سنگ سیاه،3کاخ بردک سیاه و :2کاخ چرخاب،  ۀ: نقش1 برازجان:ۀ شده در منطقپالن بناهای شاهی کشف .4تصویر 

 ، بدون مقیاس(6و  4، 3تصویرهای  : 1388 ،)ابراهیمی

 شواهد انتساب کاخ چرخاب به کوروش بزرو. 4-1-1

های موجاود در  این کاخ با نمونههای ستونشباهت پایه براسا بزرگ  کوروشبه  انتساب ساخت کاخ چرخاب

  در میان پژوهشگران مورد پ یرش همگاانی اسات   «اختصاصی»یا  «مسکونی»ویژه کاخ موسوم به هب ،پاسارگاد

(Stronach, 1978: 293-4; Boucharlat-salles, 1981: 66-70). ۀها و نقشستونجدای از شکل و ساختار پایه 

 عناوان  باه تراشی، سنگ در (Toothed Chisel Tools) ایاز ابزار شانه دهاستفا ، عدم(4)تصویر کلی کاخ چرخاب 

 ,Nylander) داردای اهمیات ویاژه   ،ه دوران پیش از داریاوش بازرگ  گ اری بناهای متعلق بدر تاریخ یاخصش

همانند دیگر بناهای متعلق به دوران کوروش بزرگ در  نیزکاخ این در ؛ چرا که  (373-77 :1966 & 52 :1965

سااخت ایان کااخ را باا      ،ده است. سارفراز شاستفاده از این ابزار انجام  هرگونه تراشی بدونکار سنگ ،پاسارگاد

پایاانی   هاای  ساا  باه   ،نامدها و اشیای مکشوفه میستونتر بودن پایهکه آنچه وی جدیدتر و ظریفتوجه به این

سااز  وکاار سااخت   پ.م 529وی در سا   نگامکه البته به دلیل مرگ نابه دهد میزندگی کوروش بزرگ نسبت 

با توجه  (John Boardman) جان بردمن در این میان .(52: 1388)گاه به اتمام نرسیده است آن رها شده و هیچ

باار عاام و    هاای  کااخ زماانی میاان    ۀ، فاصل12به سبک و تناسب موجود در شا  ستون و بخش زیرین ته ستون

نیاز   (James Cook)جیماز کاوک    .(Boardman 2000: 66) کناد هاد میاختصاصی را برای کاخ برازجان پیشن

  ایجاد شده اسات و همچناین   که از ترکیب دو رنگ متفاوتاالر مرکزی چرخاب های ستونطرح پایه براسا 

که نکاارخو  از   داندهای زمان کوروش میساخته بنای چرخاب را ازتاالر مرکزی و پین،  شکلطرح مستطیل

  (.Cook 1983: 33) کوکه نام برده استاز شاهان پار  در نزدیکی بندر ت کاخی نعنوا بهآن 

 پاسارگاد هاینمونه با چرخاب کاخ تزئینی پردوازده هایگل شباهت. 4-1-2

در تاالر باه   هسنگی مربوط به پاشن ۀیک قطع ،دشدر کاخ چرخاب انجام  80 ۀهایی که در دهدر جریان کاوش

ت از اهمیا  ،گ اری ساخت کاخ چرخاب ایفا کناد تواند در تاریخد که به جهت نقشی که میآمدستهایوان کاخ ب

 ، نماایش دو گال روز  باه   سانگی  شده بر روی این پاشانۀ ار است. یکی از عناصر تزلینی نقشزایی برخوردبس

تاوجهی در  تفااو  قابال   ،اگرچه در ظاهر و نگاه نخسات  .(5)تصویر صور  قرینه و در مرکز دو پیچ تزلینی است
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وجود دارد دیده جمشید و شوش  هایی چون تختدیگر که در محوطه ۀچرخاب با هزاران نمون ۀهای نمونگلک

 هاای چرخااب را از دیگار آثاار موجاود در تخات      نموناه  ،باید گفت که یک تفاو  شاخص و اساسی، شودنمی

هاای  هاسات. وجاود گلاک   ن گلبارگ کاسبرگ یا دار  در میا استفاده ازو آن  کند میجمشید و شوش متمایز 

در هنار تزلینای    های هخامنشای تنهاا  یابیم از میان محوطهمییابد که درای میدار وقتی اهمیت ویژهکاسبرگ

به  شوند.دیده میکوروش بزرگ ۀ دور و مربوط به درِ سنگی برج زنادان(  ۀدار و قطعلبا  انسان با  ۀروی لب)بر  پاسارگاد

هاای موجاود در   نمونهها برداشتی خالص و مستقیم از پیشاز گلک خاص این شکل (Nylander) گمان نیلندر

 خاورد مای چشام ش بازرگ باه  تنهاا در هنار زماان کاورو     و اسات  سامو  باوده ۀ ویژه در منطقهب ،هنر یونانی

(Nylander 1970: 139-141). 

 
 از کاخ چرخاب گی درسن ۀپاشن. 5تصویر 

 کاخ بردک سیاه. 4-2

متاری از آن در  شاما  شاهر     1700 ۀهاای شاما  روساتای درودگااه و در فاصال     یان نخلساتان در ماین کاخ 

هاای گساترده فارا    را نخلساتان  آن پیراماون اماروزه  و  13داشتهقرار متری از سطح دریا 30ندای برازجان، در بل

ای با فاصله پسس ویغمایی آغاز کرد  1356  سا در در بردک سیاه  را شناسیباستان های کاوش 14.گرفته است

 16کشاف یاک تااالر اصالی باا       هااین کاوش ۀکه نتیج آن را ادامه داد 1383-4و  1373 های سا نی در طوال

تایی و سه درگاه سنگی در سه سوی خاوری، شامالی و بااختری و یاک درگااه     ردیف چهارستون در چهار پایه

هاایی نصاف   ساتون این ایوان دارای پایه .(4 )تصویر پیونددگسترده در سوی جنوب است که به ایوان جنوبی می

آمده اسات  دستهدیده بستون آن در وضعیت آسیبتاالر اصلی است که تاکنون چهار پایه هایستونۀ پایهانداز

بسیاری در ساختار و اندازه باا   های تاالر میانی بردک سیاه همانندیِستونپایه (.482: 1391 و 54: 1384 ،)یغمایی

کاه   اسات بزرگای   درگاه ایوان جنوبی نیز دارای جرز سانگیِ  15.بزرگ در چرخاب دارد کوروشاخ های کنمونه

در زیار چتار شااهی و باه      ،آن باقیمانده اسات  ۀهایی از چتر، تاج، موها و شانیکی از آنها شاه را که تنها بخش

نوشاته باه   سه قطعاه سانگ   های ارزشمند کاوش بردک سیاه باید بهاز دیگر یافته .دهد میشکل ایستاده نشان 

شادن  باه آشکار  شانتیش برای برگردان متن گی شدید آنها،دیدآسیبخط و زبان بابلی اشاره کرد که با وجود 

آماده از  دسات هبا  ۀدیگر یافتا  (.73: 1384 ،)یغمایی. )برفراز( سر )در( نهادم.. ...رویشده است: منجر چندین واژه 

شاده اسات   ین روکش درها استفاده میتزل برای شایدست که ۀ طیپیچیدهمبه کیلو ورقۀچهار این کاخ حدود 

شاد   هاای کااخ چرخااب باه    ستونهای این کاخ در مقایسه با کیفیت مناسب تهستونته (.482: 1391 ،)یغمایی
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این فار  کاه در ماواقعی     ،محل کاوش ۀمانده بر دیوارهای باقیدچار فرسایش شده است که با توجه به نشانه

ساخت کاخ باردک سایاه   کاوشگر . نماید میبسیار قوی  است، گرفته میی قرارهای زمستاندر مسیر سییبکاخ 

ای از شواهد هنری و معماری مانند نقش شاه در زیار  اگرچه پاره 16؛داریوش بزرگ نسبت داده است را به زمان

هاای تااالر   تراشی و شیاردار باودن شاالی  ای در سنگاستفاده از ابزار شانهمبنی بر ای نشانه فقدانچتر شاهی، 

انتساب ساخت کاخ بردک سیاه را باه زماان کاوروش بازرگ      ،یمکن تر بررسی می را دقیق آنهاکاخ که در ادامه  

   .  نماید میبسیار محتمل 

 

 
جمشید تخت در خ تچر کا . 2. کاخ بردک سیاه )عکس از ا.یزدانی(، 1امنشی در زیر چتر شاهی: . نقش شاه هخ6 ریتصو

(Schmidt, 1957: pl.139). 
 

 کاخ بردک سیاه درگاه جرز بر شاه نقش نگاریگاه و هنری اهمیت. 4-2-1

باار در هنار   بارای نخساتین  نقش شاه در حا  بیرون آمدن از فضای داخلی کاخ و به همراه یک یا دو خدمتکار 

 :Root, 1979) شاود  مای دیده  (P )کاخکوروش در پاسارگاد  یبر روی دو ورودی تاالر کاخ اختصاصهخامنشی 

تار و  کوچاک ۀ در اناداز  سر وی  یاک خادمتکار   در پشت ،جدای از نقش شاه ایستاده و رو به ایوان کاخ . (285

داشاته اسات. تااریخ     هاچتری را بر روی سر شاه نگ که شود میشاخص پارسی دیده  دار والبته با پوشاک چین

شاماری   آنها، جزلیا  فنی و هنری براسا  ، اماهنوز جای بحث داردها در پاسارگاد ساخت و تکمیل این نقش

کوروش و فارکا  و اساتروناخ باه دوران داریاوش     زمانبه را  هاآنساخت  ،و نیلندرجمله رو  از پژوهشگران از

جمشاید و در بناهاایی کاه    تخت های کاخ در .(Stronach, 1985: 845 & Farkas, 1974: 25) دهندمینسبت 

تچارا، ساه دری )مرکازی( و     هاای  کااخ یعنی  ؛شود میرشا نسبت داده یاامسلم به داریوش بزرگ و خشطور به

 ,Hrezfeld) ها بهره گرفتاه شاده اسات   های درگاهداخلی جرز های مشابه برای تزلین نماینیز از طرح هدیش

1941: pls.LV & LXX)   هایی که شااه را  صحنهبسیار ساده از تمامی ۀ مارگار  رو  نتیجۀ به گفت .(6)تصاویر

 نگاری به بیننده فهمانده شاود کاه شااه قصاد    این است که در جایگاه یک ابزار شمایل ،در زیر چتر نشان داده

 جاوی ودر جسات  .(Root, 1979: 288) حرکت کندو به سوی فضای باز و در واقع زیر آفتاب را ترک کاخ  دارد

هاایی از شااه در زیار    باه نموناه   ،دنباش ایاجرای چنین صحنهالگوی  عنوان به توانستند میهایی که نمونهپیش
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موضاوعی و باافتی    شاباهت  .(ibid: 291)کنایم  آشور و اورارتو برخاورد مای   پران و یا چتر در هنر مصر،مگس

باا   ،هاای واقعای درباریاان   ها برای نمایش شخصیتکاربرد فضای درگاه ۀویژه در زمینهب ،های کاخ سارگننقش

شاکلی مساتقیم و   طراحان کاوروش باه  که  کند میخامنشی تا بدانجاست که این احتما  را مطرح های هنمونه

)تصاویر   اناد تأثیر پ یرفته آنهاخاص از  ۀآباد در ارتباط بوده و در این زمینخور  های کاخهای واسطه با نقشبی

7) (ibid: 295) .  

 
. تیگالت پیلسر سوم 1 ؛آویزان مشابه با نقش شاه در بردک سیاههای با منگوله چتر شاهیدر زیر  ان آشورشاه. 7تصویر 

(Barnett & Falkner, 1962: p.10 & pl.VIII) ،2 سارگن .(Reade, 2004: p. 146). 

شاد  آسایب دیاده    ه بر روی نمای یک جرز سنگی کاه باه  بردک سیا ۀمحوطدر  ،ته شدفکه گ گونه همان

 شاود  مای دیده آن ۀ چتر شاهی و دست با متی از سر و شانه همراهیعنی قس ،شاهۀ از باالتن بخش کوچکی ،است

ای خاص برای ماا از اهمیات ویاژه   ۀ یکی از مواردی که در این صحن. افته استیکه در پشت بدن شاه ادامه می

هاای  های شااه و خادمتکار در درگااه   برازجان با صحنه نقش شاه در ۀمقایسشباهت موجود در  ،برخوردار است

 ،در پشات سار شااه    را خدمتکار حامل چتر شاهییک تنها که همانا  اسارگاد استصی کوروش در پکاخ اختصا

    جمشاید   هاای مشاابه در تخات   کاه در تماامی نقاش    دهدمینمایش پران ر حامل مگسخدمتکابدون نمایش 

تاوانیم  مای  ،گاردد  میزماان کاوروش بااز    در پاسارگاد باه  Pهای کاخ که اجرای نقشدرحالی. خوردمیچشمبه

پاسارگاد را نیز حاصال هنار پاساارگادی و    ۀ شباهت خاص میان هر دو نقش برازجان و پاسارگاد، نمون براسا 

 مربوط به زمان کوروش بدانیم. 

باا  اساسی  یتفاوت ،های آنتزلین در لبه از نظرکه  دهد میبرازجان نشان ۀ چتر شاه در نقش برجست بررسی

 و ایان آراساته شاده اسات     هاای آویازان  منگولاه  باهای آن لبه به این معنی که ؛داردجمشید  های تختنمونه

جاوی  و. در جسات شاود دیاده نمای  جمشاید   تخات  هاای  کاخر یک از چترهای شاهی ددر هیچ ویژگی تزلینی

مشاابه باا    با کما  شگفتی چترهای کامیً ،های همسایهای در تمدنچنین چتر شاهی با تزلین منگوله ۀپیشین

چتر شااهان آشاوری    (.7و  6)تصویرهای توانیم ردگیری کنیم آشوری می های کاخهای برازجان را در نقش ۀنمون

 هاایی کاه باه   منگولاه  باها در ساختار و تزلین لبه پا نند سارگن، سناخریب، تیگی  پیلسر سوم و آشوربانیما

چتر شاهی  ،رواینهستند و ازهی برازجان ر شاچت ها بهنمونهترین پیششبیه ،اندصور  آویزان نشان داده شده

 ند.گ اربه نمایش میهنرمندان هخامنشی  است کهاز هنر آشوری کاست و خالص وکمبی یبردک سیاه برداشت

ایان  امروزه دیگر روشن اسات کاه    است، ای که در هنر هخامنشی انجام شدهگسترده هایپژوهش براسا 

هناری دوران   های ویژگیاز  ،کردنهای ایرانییندآه تغییر و اجرای فرگونعاریت گرفتن عناصر هنری بدون هیچ
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یاا   (Archaic Phase) «آرککیاک » ۀمرحلا یعنی زمان کوروش بزرگ اسات کاه باا عناوان      ،نخست هخامنشی

 ،(Roaf, 1989: 26)خاورد  مای چشام اساارگاد و برازجاان باه   تنهاا در پ  (Pasargadaean Style) «پاسارگادی»

همسایه در دوران رشد و پختگی کامل هنر هخامنشی یا آغااز   های سرزمینهنری و معماری  که عناصرحالیدر

یاوش بازرگ   در زماان دار (Porada, 1985: 793)  (Persepolitan Style) جمشایدی  یا تخات  دوران کیسیک

« وناانی پارسی از عناصار هناری ی  ۀ ترجم» عنوان بهکه جان بردمن از آن  است و تکامل دگرگونییند آشاهد فر

دو  د میاان ایان  های مفهومی موجوتفاو  از ،ای دیگرگونهنیز بهو نیلندر   (Boardman, 2000: 77) برد مینام 

باا شاتاب از ابهاام     تاازگی و البتاه  هیک شاه و مردمی اسات کاه با   ۀ پاسارگاد اقامتگاه تاز: »رانددوره سخن می

جمشید نمایانگر شهر یک شاهنشاهی با قادر  و   ختاما ت ،رده و درصدد تأثیر و تسلط هستندبرآوقومیتی سر

 . (Nylander, 1970: 20)...«ت که در شکوه و جی  نظیر نداردجهانی اسۀ سیطر

  سیاه؛ ویژگی شاخص هنر پاسارگادی در کاخ بردکهای شیاردار شالی حضور. 4-2-2

های شایاردار  وجود شالی ،شود می دهآمده از کاخ بردک سیاه دیدستهمعماری که در آثار ب های ویژگیاز دیگر 

ۀ شده هایچ نمونا  انجام های کاوشارگوش وجود داشته است. اگرچه در های چهای پلهستوناست که بر روی ته

هاای تااالر   کاه شاالی  گیری اینبقایای موجود برای نتیجه ،که در موقعیت اصلی خود باشدنیامد دستبهسالمی 

های موجاود در  ( و متفاو  با نمونهPوجود در کاخ اختصاصی کوروش )کاخ های مکاخ بردک سیاه مشابه نمونه

 .  کند میکفایت  ،اند بودهجمشید  تخت

هاای  ساتون تاه از دار هاای شایار  شاالی  ،هاای هناری  نموناه به جهت بررسی هنری و امکان ردیابی پایش  

معمااری خااور نزدیاک    خورده کاه دارای یاک سانت رایاج در هنار و      های صاف و صیقلچهارگوش و یا شالی

های کاخ اختصاصای کاوروش و کااخ باردک سایاه باا       . شباهت آشکار شالیبسیار بیشتر اهمیت دارند ،هستند

ممکن ناا در معماری ایونی در لیدیه و جزایر دریای اژه تا به آن حد است کاه انکاار آن   رایج  زمانِهای همنمونه

ها در این است که تنهاا در بناهاای مارتبط    نوع از شالی ستونگ اری این تاریخ دربارۀمهم  ۀنکت. رسد مینظربه

آثار مرودشت و کاخ تخت گوهر که در کنار بنای آرامگاه ناتماام منتساب    درشوند و ده میدیبا کوروش بزرگ 

 :Boardman, 2000: 65; Nylander, 1970) ایمبدون شیار مواجههای با نمونه ،ش شده استبه کمبوجیه کاو

103; Tilia, 1974: 200-4) 

 کاخ سنگ سیاه. 4-3

دالکای در   ۀمتری شما  رودخان 400کیلومتری شما  باختری کاخ چرخاب و  9 ۀکه در فاصل این بنای شاهی

اسات   شامل یک تاالر مرکزی و چهار ایوان در چهار سوی آن 17 ،گرفته استمتری از سطح دریا قرار 39ارتفاع 

تاایی  دو ردیاف هشات  ساتون در   شانزدهدارای  مساحت دارد و ر مربعمت 20در  24تاالر مرکزی در حدود  که

گوش دو پلاه و از دو سانگ سایاه و    های ساختمان به هماان شاکل چهاار   ستونهر یک از پایه (.4)تصویر  است

اسات.   گرفته میبرتاالر مرکزی کاخ را در ،ز چهار سوسپید تشکیل شده و چهار ایوان آن با چهار درگاه سنگی ا

کاه  اسات، درحاالی   تایی ستون سااخته شاده  های جنوبی، شمالی و باختری از دو ردیف هشتاز ایوانهر یک 

های تااالر  آن است که ستون دهندۀنشان ها یافتهتایی داشته است. چهاردهستون در دو ردیف  28ایوان خاوری 

دو عقااب یاا دو شایر     ۀگونا هایی باه تندیس ،هاستونو سرساخته شده ها از چوب با پوشش گچ میانی و ایوان
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 1358در سا   را این کاخاند. بنا پوششی به رنگ سبز داشته و همچنین دیوارهای خشتیِ اندپشت به هم بوده

  (.480: 1391 ،)یغمایی اندکردهده و نابود زآسیب  شد بهاهالی محلی  ،ها.ش

رفاتن  ازمیاان  با توجه باه خریب آن، به دلیل نابودی و ت گفتن از تاریخ بنای سنگ سیاهاگرچه امروزه سخن

 اسات،  ن ارالاه شاده  آطرحی کاه از   اسا  بر نیست،ای شناختی کار سادهبسیاری از شواهد معماری و باستان

. این موضوع در دهد مینشان  Sویژه کاخ بارعام یا کاخ هکاخ با بناهای پاسارگاد و ب ۀشباهت بسیاری را در نقش

  ای از حضاور و اساتفاده از ابازار    هاای بناا و البتاه نباود نشاانه     ستونو  برای پایهکنار استفاده از دو رنگ متفا

  تخماین  از فاتح لیادی   ویاژه تااریخ بعاد    هو با  دوران کوروشترین زمان بنای آن را دقیق ،ایتراشی شانهسنگ

18.زنندمی
 

 

 نتیجه  .5

ه، تخوکه و تکوکه همگی به یک محل تموکن، تخمک شد؛گونه که از بررسی منابع تاریخی و نوشتاری روشن آن

شاده   شاناختی موفاق  باساتان  هایبررسی زمینه نیزجغرافیایی در حدود برازجان امروزی اشاره دارند و در این 

. کشف کندشهر برازجان شما  در نزدیکی  را امنشیهخ ۀهای استقراری مرتبط با دورتمرکزی از محوطه است

 رودان آماده از میاان  دسات هدر همراهی با منابع نوشتاری با  ،اهی موجودهای ششناختی از سازهشواهد باستان

وروش )کا  گ ار شاهنشاهی هخامنشیشاهانه را در تموکن به زمان بنیان های فعالیتۀ پیشندادنِ نسبت ،خوبیبه

و برازجاان کشاف    ۀهایی که تاکنون در منطقکاخ ساخت تمامیدر پژوهش حاضر تاریخ کنند. تأکید می (بزرگ

؛ ادعایی که پیش به زمان کوروش بزرگ منتسب شده است ،های فنی و هنریجنبه براسا  ،ده استشکاوش 

 ۀمنطقا در عمرانی  های فعالیتۀ ادام ،در همین حا ه بود. شدکاخ چرخاب مطرح  با استناد بهروشنی از این، به

نظر  براسا توجهی که ؛ دشو مین جمشید روشهای تختنوشتهاز گل خوبیبه ،تموکن در زمان داریوش بزرگ

 منطقاه  آفرینای فار  و نقاش افزایش اهمیت راه دریایی خلیج ناشی از توانسته میوهشگران تنها بسیاری از پژ

 هاای  بخاش رسمی و دولتی در چارچوب سفر باه   های مأموریتدهی و هدایت برای سازمان بندرگاهی عنوان به

همخوانی مدارک تاریخی  دربارۀنکاتی  ،اینوجودبا .باشدون هند دورتری چ های سرزمینجنوبی خلیج فار  و 

 :نماید میضروری  آنهاماند که اشاره به شناختی و جغرافیای کهن منطقه باقی میهای باستانبا یافته

ک مرکاز اداری  یا  عناوان  بهبر اهمیت تموکن  خوبیبه ها نوشتهآمده از گلدستهاطیعا  بدر حالی که  .1

صاور  بنادرگاه باه    حضور مرکز مهم و البتاه ناه باه    برشناختی باستان های، یافتهدهند می  هخامنشی شهاد

شاهر   رود مای ای در حدود شما  شهر برازجان و جایی کاه گماان   کرانهپس یشکل شهربه ، بلکهمعنای واقعی

های دریا و راه طربه خاصور  مستقیم بهشهری که اهمیت آن  ؛تأکید دارند است، داشتهاسیمی توج قرارۀ دور

گازارش   باا  ها نوشتهشناختی با گلتانکه در مطابقت شواهد باس ابهامیکل و مش ،اینباوجوداست. دریایی بوده 

رگاه معرفای شاده و هایچ توضایح     تکوکه تنها یک بناد  ،این است که در این گزارش وجود دارد نکارخو فر س

وجود یک کااخ   ،و تنها توضیح است ت آن آورده نشدهمبنی بر کیفیت و چگونگی یا اهمی ،دیگریۀ کنندروشن

 جاایی کاه بناا بار شاواهد       ؛در جایی حدود برازجاان اماروزی اسات    ،کیلومتر از آن 33حدود  ۀشاهی با فاصل

تاا باه اماروز بخاش مهام      . به واقع مکان اصلی شهری هخامنشی )تکوکه یا تموکن( بوده است ،شناختیباستان

با کشف کااخ چرخااب برازجاان و البتاه      ،ود یک کاخ هخامنشی در جلگه استکه همانا وج نکارخو گزارش 
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 این است کاه آیاا مکاانی    دشو میطرح پرسشی که م. ه استشدهخامنشی در نزدیکی آن تأیید  های کاخدیگر 

خود شاهری باوده یاا    خودیه ب است، ه توقف کردهرود هل ۀدهان در آن با نام تکوکه و در موقعیت نکارخو که 

 ۀکاه در فاصال   شاده محساوب مای   تنها بندرگاهی برای شهر اصلی تکوکه است، نه که بدون توصیف آمدهگوآن

به جز وجود یک کاخ ای است؟ و در این صور  به چه دلیل هیچ اشاره داشتهقرار کیلومتری از کرانه 33حدود 

   ه است؟شدتنهایی به نام تکوکه معرفی آن شهر نشده و بندرگاه به

شاده در  گ اری هر سه کاخ کشاف همگی بر تاریخ ،شناسی هنری و فنیین که شواهد سبکبا توجه به ا .2

ایان اسات کاه پاس      شاود  مای پرسشی که مطرح  ،کنندکوروش بزرگ تأکید میۀ به دور ،حدود شهر برازجان

آیاا  اناد؟  در کجا انجاام شاده   ،در تموکن جاری بوده است ها نوشتهساختمانی که بنا بر شهاد  گل های فعالیت

که البته اماروزه اثاری از    است بودهها و تزلینا  ها و سقفمانند ستون ،هاها متمرکز بر تکمیل کاخاین فعالیت

کاه   کردهآن حجم فراوان نیروی کار روی تأسیسا  دیگری فعالیت می ،شود یا به احتما  بیشتردیده نمی آنها

 ست؟ا نشدهکشف  آنهاشناختی هنوز اثری از در مواد باستان

کاخ سانگ سایاه    درطور که کاخ چرخاب در زیر حدود دو متر رسوب گل ر  دفن شده است یا همان .3

یکی از دالیل اصلی ناشاناخته مانادن    ،بر همین اسا  .گ اریتا رسوب است بیشتر عامل فرسایش دخیل بوده

 ،برازجان و منتهی باه دریاا   ۀمتر در جلگ 20تر از در خط تراز پایین ،لبته پیش از آنهای هخامنشی و امحوطه

این موضوع به همراه ناپایداری خاط کراناه و    .تصور می شودگ اری در این محدوده رسوب زیادبه دلیل میزان 

 گرفتاه اسات،  دخالات انساانی در مسایر کناونی قرار    که اماروزه نیاز باا     هله ۀویژه تغییر محل پایاب رودخانهب

برای روشن شادن ایان    ،این. باوجودکند میبا مشکل جدی مواجه نکارخو  را ۀ شناسایی محل بندر مورد اشار

 آرککاو سانجی و  دورو عملیاا    تار  دقیاق های میدانی بررسی شودعنوان بهترین راهکار پیشنهاد می مباحث به

19.انجام شود دلتای رود ۀمحدوددر فیزیک ژلو
 

 

 نوشتپی

های خلیج به کرانه (Egibi) آید با توجه به سفر اگیبینظرمیبه است ومقاله ۀ نگارندۀ ن نوشتبرگرداایران در این جا نام . 1

ایاران   کاه اماروزه داخال در مرزهاای کشاور      است ای بودهبه مفهوم گستره اومنظور  ،سفر زمینی وی تا همدان ۀفار  و در ادام

 .(Zawadzki 1994: 124)رد و نه مرزهای شاهنشاهی هخامنشی گیمیقرار

 .(Tolini, 2008: 8; Wunsch, 2003: 113)شود  میبریتانیا نگهداری  زۀدر مو 31619 ۀاین سند با شمار .2
خلیج فار  و در راستای راهی کاه از مااد و پاار  باه      ۀای تموکن در کرانباید به دلیل جایگاه کرانه به این موضوعشاید . 3

 .(Henkelman, 2008: 306) کردتوجه رسیده است، میخلیج فار  

 برای را فار  خلیج شمالی انتهای تا سند رود ۀدهان از م.پ 325 سا  در اسکندر دستور به که یونانی دریاساالرنکارخو  . 4

 و (1335) نویساد مای  «نکاارخ » مساتوفی ، دارد وجاود  هاییتفاو  وی نام خواندن در. پیمود خلیجاین  شمالی هایکرانه اکتشاف

 نام این برای نکارخو ۀ واژ از استفاده وثوقی دکترۀ توصی چه اگر(.1387) برد می منا «نکارخس» یا «نکارک» نام با وی از اقتداری

 (.شخصیۀ مصاحب: 1393 وثوقی) است

5 .Mesambria:  یکای  بوشاهر  ۀجزیار شبه جنوب در اییمی «لیان» موقعیت با خوبیبه مزامبریا ،نکارخو  توصیفِدر این 

 .(Pezard, 1914؛  52: 1381 ،آمیه) است شده دانسته

6 .Stadia  :1369 ،ناوربخش ) اسات  شاده  بارآورد  متار  164.5 با برابر که بوده باستان یونان در مسافت گیریاندازه واحد :

  است.« استیدیا». خوانش درست تر (136



 1395 تابستان و بهار ،1 شمارة ،8 دورة شناسی،مطالعات باستان/   220

 

7 .Granis مبریاا  استادیایی شاما  مزا  200ۀ در فاصل را آن ۀنکارخو ، دهان ۀآریان در سفرنام آید.می« گرا»که از  : رودی

 ,Arrian)همخاوانی دارد     (Hilleh). این رود امروزه با رود شاپور، دالکی یاا هلاه  کند میبوشهر( معرفی  ۀجزیرشبه)مکانی در 

1809: 61). 

 :Whitcomb, 1987 & Potts): ناک  آن نقاد  و هخامنشای  ۀدور از برازجان ۀمنطق در آبراه یک کشف ادعای دربارۀ. 8

2010) 
 (Hojland & Anderson: 1997) در رابطه با آثار معروف به قی  بحرین نگاه کنید: ربیشت آگاهی . برای9

 ۀثانی 20دقیقه و  11، درجه 51شمالی و  ۀثانی 27دقیقه و  15، درجه 29برابر است با  چرخاب کاخ ختصا  جغرافیاییم .10

 خاوری.

 سانگ » معناای  باه  «سایاه  بردک» رویناز و شود می نامیده(  Bard) «برد»، سیاه سنگ هادشتستانی محلی گویش در .11

 (.15: 1390 ،فخرایی)  است «کوچک سیاه

 سیاه سنگ از و شیار بدون در پاسارگاد بارعام کاخ هایشالی اما، شیاردار و سپید سنگ از اختصاصی کاخ هایستونشا . 12

 .است شده ساخته

 35 و دقیقاه  6، درجاه  51 و شامالی  ثانیه 15 و دقیقه 21، جهدر 29 با است برابربردک سیاه  کاخ جغرافیایی . مختصا 13

 .خاوری ثانیه

 از 1350 ساا   در یغماایی  کاه  تصاویری  باه  توجه بابنا  ۀعرص تا و کاخ بردک سیاه هایحاشیه در هانخلستان گسترش .14

 .است اخیر های سا  به مربوط، کرده تهیه هاکاوش از پیش کاخ ۀمحوط

 آن بلنادی  و 111 باردک سایاه   کاخ مرکزی تاالر در هاستونپایه زیرین ۀپل چهارگوش از یک هر ۀندازا که تفاو  این . با15

 شاکل  باه  ،اسات  شاده  پرداختاه  و سااخته  ساپید  سانگ  از که دوم ۀپل .(کوروش کاخ از بلندتر مترسانتی 6) است مترسانتی 42

 شاا  (. کاوروش  کااخ  ۀنمون از ترکوتاه مترسانتی 6) است مترتیسان 19 بلندی و سو هر برای مترسانتی 6/85 ۀانداز با چهارگوش

 و شکساته  هاای قطعاه  جاز ه با  کااوش  فصال  دو در اگرچه و شده ساخته کاو شیارهای دارای سپیدرنگ آهک سنگ از نیز ستون

 بارای  مترسانتی 84ا82 حدود در قطری دارای بایستی موجود هاینمونه به توجه با، است نیامدهدستهب سالم ۀنمون هیچ کوچک

 و  11/2 بااختر  به خاور راستای در یکدیگر از نیز هاستونپایه ۀفاصل. باشد بوده مترسانتی 5/18 بلندای و زبرین و زیرین ۀدایر دو

 .شود می گیریاندازه متر 75/2 جنوب به شما  راستای در

  کناد  مای  پیشانهاد  را خشیارشاا دوران  یعنای  ،جدیدتر یختار ارفعی و یستن کاخ این برای شدهاراله تاریخ تنها این . البته16

(Arfa'I, 2008: 74) 

 ۀثانیا  48 و دقیقاه  9، درجاه  51 و شامالی  ۀثانیا  17 و دقیقه 20، درجه 29 با است برابر کاخ این جغرافیایی . مختصا 17

 .خاوری

 ادعاا  این ،دیگر جایی در (1381:55ند )ز می تخمین سارد و لیدی فتح برای را م.پ 546 -547  تاریخ اگرچه بریان پیر .18

 (.1407: همان) شناسدمیتر واقع بینانه یسخن ،ندارد وجود لیدیا فتح دقیق تاریخ تعیین برای روشنی مدرک هیچ کهرا 

 ماتن  باازخوانی  بابات  عیلیاسام  اسماعیلدکتر  و رزمجو شاهرخدکتر ، وثوقی محمدباقر دکتر یاناز آقا دارد جا پایان . در19

 .است نگارندگان ۀمتوجکاستی  هرگونه لیتؤومسدر همین حا  تأکید می شود کنم.  قدردانی الزم پیشنهادهایۀ ارال و الهمق

 

  منابع
 شیرین بیانی، تهران، دانشگاه تهران. برگردان، تاریخ عییم (،1381آمیه، پیر )

نامه برای دریافت کارشناسی ارشاد از گاروه   پایان، «های هخامنشی برازجانتحلیل فضایی سازه»(، 1388) هللابراهیمی، نصرا

 .شناسی دانشگاه تهراناستانب
 .158-9 ،37 ۀ، شماربندر و دریا، «اسکندر در آرزوی فتح خلیج فار »(، 1387اقتداری، احمد )

 .، به کوشش دخویه، لیدنسالک الممالکالم (،1927) اصطخری، ابراهیم

 تهران، نشر فرزان روز و قطره.ناهید فروغان، ۀ ، ترجمامپراتوری هخامنشی (،1381بریان، پیر )
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  ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.شناسیمبانی نظری باستان(، 1379)دارک، کن. آر. 

 ۀ، شامار شناسی و هنر ایاران باستان، «کشف کاخی از عهد کوروش کبیر در ساحل خلیج فار »(، 1350سرفراز، علی اکبر )

7، 19-32. 

 .29-52 ،11شماره  ،باغ نظر. «شناسیمطالعا  باستان براسا خلیج فار  ». (1388) _________

 کیکاوو  جهانداری، تهران. ۀ ، ترجمجغرافیای تایخی فار (، 1372شوارتس، پاو  )

 .15 ،21 ۀ، شمارجام جم ۀروزنام، «بردک سیاه کاخی در اعماق تاریخ»(، 1390فخرایی، مجید )

 شناسی.اد ایران، تهران، بنیهای تاریخی  در نقشهوصف خلیج فار(، 1386ی )قوثو باقرو محمد حسنگنجی، محمد

 ۀعلوم انسانی، شامار دانشکده ادبیا  و  ۀ، مجل«سفر دریایی نکارخ در سواحل عمان و خلیج فار »(، 1335)احمد مستوفی، 

 .43-57 تهران، دانشگاه تهران،، سا  سوم، 4

 .لیدنلیدن )هلند(، دانشگاه لسترنج، گای به کوشش  ،القلوب هةنز (، 1913) مستوفی، حمداهلل

 ، تهران، انجمن آثار ملی ایران.اقلیم پار : آثار تاریخی و اماکن باستانی فار (، 1343تقی )مصطفوی، محمد
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