تموکن ،تئوکه و تخمکه ،نامهایی برای بندرگاهی هخامنشی بر کرانۀ شمالی خلیج فارس؛
فرصتها و چالشهای همخوانی مدارک نوشتاری و باستانشناختی
افشین یزدانی

*

دانشجوی دکتری باستانشناسی دانشگاه تهران
بهمن فیروزمندی شیره جین
دانشیار گروه باستانشناسی دانشگاه تهران
(از ص  205تا )223
تاریخ دریافت مقاله 94/07/15 :؛ تاریخ پذیرش قطعی95/06/03 :

چکیده
بازخوانی گلنوشتههای باروی تخت جمشید در زمان داریوش بزرگ ،بایگانیهای همزمان با کوروش بزرگ در سرزمین میانرودان
به همراه گزارشهای تاریخی زمان اسکندر ،هریک با نامهایی نزدیک به هم ،به وجود موقعیت و مکاان جغرافیاایی مهام از دوران
هخامنشی با ساختمانهای شاهی و اهمیت سیاسی ،اداری و بازرگانی در کرانۀ شمالی خلیج فاار شاهاد مایدهناد .بار ایان
اسا  ،مقالۀ حاضر با هدف بازشناسی موقعیت و جایگاه محل مورد نظر در مرحلۀ نخست ،ضمن بررسی منابع و اساناد نوشاتاری
مورد اشاره ،به این نتیجه میرسد که منظور تمامی آنها جایی در محدودۀ مثلث برازجان ،بوشهر و گناوۀ امروزی و بر کرانۀ خلایج
فار بوده است .در ادامه و با توجه به دادههای حاصل از بررسیها و کاوشهای باستانشناختی ،جلگۀ برازجان تا خط کرانه ،باه
عنوان بهترین گزینه برای مکانیابی محوطۀ هخامنشی مورد بحث که از آن با نامهایی چون تماوکن ،تخمکاه و تکوکاه ناام بارده
شده ،پیشنهاد و معرفی شده است .به عقب بردن پیشینۀ فعالیتهای ساختمانی از داریاوش باه کاوروش بازرگ باا تایش بارای
گاهنگاری دقیقتر کاخهای کشفشده ،ادعای بندرگاه بودن تموکن در پارهای از اسناد نوشتاری و تضاد این مهم با جایگاهی که در
نهایت برای شهر تموکن براسا یافتههای باستانشناختی پیشنهاد شده است ،به همراه انتساب تمامی کاخهاای کشافشاده باه
کوروش بزرگ ،درحالیکه گلنوشتهها به فعالیتهای ساختمانی داریاوش بازرگ در تماوکن اشااره دارناد ،از مهامتارین مساالل
پیشروی پژوهشگر در مطابقت و همخوانی اسناد نوشتاری با یافتههای باستانشناختی بهشمارمیرود.
واژههای کلیدی :تموکن ،تکوکه ،خلیجفار  ،برازجان ،هخامنشیان
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 .1مقدمه
بنا بر شهاد هرودو پس از اکتشاف دریایی که به دستور داریوش بزرگ ،اساکییکس ( )Scylaxکاریانادایی
از رود سند در هند تا مصر و با هدف شناسایی راه دریایی انجاام داد ،مسایری دریاایی ایجااد شاد کاه ماورد
استفادۀ هندیها و ایرانیها قرارگرفت ) .(Herodotus, 1828: 289همچنین براسا متن یادمان آباراه ساولز،
داریوش بزرگ بهروشنی به حرکت شمار زیادی کشتی از راه آن آبراه از مصر به ساوی سارزمین پاار اشااره
میکند ) .(Posener, 1936: 180بدیهی است که بایستی بندری باهعناوان لنگرگااه کشاتیهاای ماورد اشاارۀ
داریوش در کرانههای شمالی خلیجفار در مسیر طوالنی مصر تا بخشهای داخلای سارزمین پاار و بارای
عزیمت به شهرهای پارسه (تخت جمشید) و پاسارگاد وجود داشته باشد ،اما پرساش اینجاسات کاه آیاا بررسای
مدارک و اسناد تاریخی به همراه یافتههای باستانشناختی به ما این امکان را مایدهاد تاا بتاوانیم از محال و
موقعیت بندر و شهری هخامنشی بر کرانههای شمالی خلیج فار آگاهی یابیم؟
همااانگونااه کااه ماایداناایم کاااربرد ماادارک نوشااتاری تاااریخی بااهعنااوان پایااه و چااارچوب اسااتدال در
باستانشناسی ،بیشتر به شناسایی دقیق مکانها و موارد خاص میپردازد؛ به این معنی کاه ناام یاک شاهر در
متن تاریخی به یک محوطۀ باستانی نسبت داده میشود و براسا این انتسااب باا بهارهگیاری از دانشای کاه
تاریخ در اختیار قرار داده است ،دادههای باستانشناختی تعبیر و تفسیر مایشاوند (دارک .)68 :1379 ،در شایوۀ
پژوهشی بهکارگرفتهشده در نوشتار حاضر نیز هر چند از انتساب یک نام و اشارۀ تاریخی برای انتساب به یافتاۀ
باستانشناختی سود جسته شده ،اما بیش از آن تیش بر آن بوده است تا با نگاهی دو سویه و موازی از مدارک
تاریخی و نوشتاری در کنار یافتهها و مدارک باستانشناختی ،امکان دستیابی به شناخت روشن از وجاود شاهر
یا بندرگاه هخامنشی در کرانۀ شمالی خلیج فار یا نزدیک به خط کرانه بهره گرفته شود ،هرچند باید تأکیاد
شود که در نهایت پرسشها و ایرادهای چندی در این همخوانی مدارک بیپاسخ مانده است.
 .2مدارک نوشتاری
مدارک و اسناد نوشتاری مرتبط با موضوع عبار اند از :اسناد بابلی همزمان با حکمفرمایی کاوروش بازرگ بار
آن شهر ،گلنوشتههای باروی تخت جمشید و منابع تااریخی از گازارش سافر دریاسااالر اساکندر در راساتای
کرانههای شمالی خلیج فار که در ادامه به تفصیل به آنها میپردازیم.
 .1-2مدارک بابلی همزمان با کووروش بوزرو و اشواره بوه نوام هوای تخومکوه ( ،)Tahumakkaتخمکوه
( )Tahmakkaو تخوکه (:)Tahukka

در میان مدارک بابلی که تاریخ آنها به زمان فرمانروایی کوروش بزرگ بازمیگردد ،چندین سند دیده مایشاود
که در آنها از مکانی به نام «تخ (و) مکه» ( )Tah(u)makkaنام برده شده است .در یکی از این اسناد باه ارساا
مواد مورد نیاز برای سفر کارگران و دامهایی اشاره شده است که از شهر سیپر ( )Sipparباه تخومکاه در حاا
عزیمت بودهاند ) .(Tolini 2008: 2در مورد دیگر ،از جابهجایی الوار و کارگران بهوسیلۀ قایق به تخومکه سخن
رفته است ) .(Ibidتولینی بر این گمان است که این موارد را باید ازجمله خدما معابد بابلی بارای کماک باه
ساخت سازهای شاهی در تخومکه بهحسابآوریم ) .(Ibid:3-5واقعیت آن است که تصرف بابل از سوی کوروش
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بزرگ ،امکان تجار بازرگانان بابلی را بهطور گسترده برای دسترسی به بازارهایی جدیاد و رسایدن باه مناابع
درآمدی تازه فراهم آورد« .ایتی -مردوک -بلتاو» ( ،)Itti-Marduk-Balatuثروتمنادترین بازرگاان شاهر بابال،
یکی از این افراد بود که به تجار در سرزمین ایران اشتیاق داشت )(Zadok 1976: 72؛ چرا که دساتکام در
دو سا نخست پس از ورود کوروش به بابل ،در ایران 1بهسربرد؛ برای مثاا  ،براساا شاواهد موجاود روشان
میشود که وی درحالیکه در اوایل ماه مهر در تخمکه بوده ،از آنجا به سرزمینهای درونای فای طای مسایر
کرده است ،به گونهای که در حدود هفتماه پس از آن ،سر از هگمتانه درآورده است ).(Zawadzki 1994: 124
از اسناد مربوط به ایتی -مردک -بلتو اینگونه دریافت میشود که تخمکه ،باهعناوان نخساتین مقصاد وی در
ایران ،بندری بوده که در مسیر راههای باستانی به سمت داخل فی قرارمیگرفته است .از سوی دیگار ،نکتاۀ
مهم این است که اقامت نسبتاً طوالنیمد این بازرگان بزرگ بابلی را در تخمکه باید بهعنوان سندی هرچناد
غیرمستقیم بر وجود اقامتگاهی مناسب و شاهانه در آن شهر منظور کرد ).(Tolini, 2008: 6-7
براسا یکی از اسناد موجود در موزۀ بریتانیا مربوط به سا هشتم فرمانروایی کوروش در بابل که بهتازگی
خوانده و منتشر شده است 2،این گمان مطرح میشود که تخوکه نگارش متفاو دیگری از تخومکه باشد.
جالب آنکه در این سند نیز با شهری مواجه میشویم که در کرانۀ خلیج فار قرارداشته است (Tolini, 2008:
).8; Wunsch, 2003: 113
 .2-2گلنوشتههای باروی تختجمشید

با کشف و بازخوانی شماری از گلنوشتههای باروی تخت جمشید نام «تام(وک) ک(ن)» () )Tam(uk)ka(nیاا
به بیان ساده «تموکن» ( )Tamukkanبرای شانزده بار بهعنوان مقصد یا نقطۀ عزیمات هیکاتهاا و گاروههاای
مختلف با اهداف متفاو مطرح شده است )(Henkelman, 2008: 306؛ البته آنگونه کاه از ماتنهاا دریافات
میشود ،منظور از این نام اشاره به دو محل با درجۀ اهمیت و موقعیت جغرافیایی متفااو و دور از هام اسات
که یکی از آنها در بخشهای داخلی سرزمین فار و دیگری در کرانههای خلیج فار یا نزدیک به خط کرانه
ردیابی میشود؛ بهعنوان نمونه گالنوشاتۀ شامارۀ  )PF= Persepolis Fortifacation( PF1790از تماوکن در
ناحیۀ رنمسا ( )Ranmesaنام میبرد که باید محلی در بخشهاای شامالی اساتان فاار اماروزی تاا منطقاۀ
اصفهان باشد ) .(Ibid: 307جدای از تفاو در موقعیت جغرافیایی به جهت جایگاه اقتصادی و درجاۀ اهمیات،
این دو نام در یک سطح قرار نداشتهاند؛ چرا که در مورد تموکنی کاه در بخاشهاای داخلای سارزمین فاار
قرارداشته است ،تنها با مبادلۀ عمومی آذوقه مواجهایام ،ولای در ماورد دیگار باا سافر و عزیمات هیکاتهاا و
گروههایی مواجه میشویم که نشاندهندۀ اهمیت زیاد آن در نظام اداری و شااهی هخامنشای اسات .3اگرچاه
گسیل گروههای کوچکی از مردان آزاد یا شلوپ ()shalupها و خدمههایشان را به تموکن براسا ماتن چهاار
گلنوشته میتوان در چارچوب سفرها و مأموریتهای معمو و متداولی قلمداد کرد که میتوانساته بارای هار
یک از محلها و شهرهای حوزۀ شاهنشاهی بهانجامبرسد ،اما سفر گروههاای بازرگ (تاا هازار نفار) کاارگران یاا
کورتش ()Kurtashها را با عنوانهای مختلفی چون نقاش ،سنگتراش یا مردان استخراجکنندۀ سنگ از معدن
تنها میتوان بهمنظور اجرای پروژههای بزرگ ساختوساز شاهی تعبیر و تفسیر کرد (جادو (Henkelman, ،)1
).2008: 310
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نکتۀ بسیار مهمای کاه از اعازام کاارگرانی از ملیاتهاای مختلاف مانناد اساکودرایی ،مصاری ،لیکیاهای،
کاپادوکیهای و باکتریایی به تموکن میتوان دریافت ،آگاهی از کیفیت شااهانۀ فعالیاتهاایی اسات کاه در آن
مکان در حا اجرا بوده است؛ بهعنوان نمونه در مورد کارگران مصری باا توجاه باه نوشاتۀ داریاوش بازرگ از
شوش میدانیم که این افراد در کنار مردمان سرزمین ماد و سارد در کارهای ساختمانی بهعنوان طیکار ،نجاار
و مسکو آراستن و تزلینا دیوارها به خدمت گرفته میشدند ) (Schmidt, 1953: 30و این وظیفهای بود کاه
میتوانستند بهخوبی در ساختوسازهای بناهای شاهی در تموکن بر عهده داشته باشند.
از نکا بسیار مهم دیگری که از گلنوشتههای باروی تخت جمشید درباارۀ موضاوع ماورد بحاث دریافات
میشود ،آگاهی از موقعیت مهم ارتباطی تموکن با کرانههای جنوبی و بهویژه با ساتراپنشین مکه ( )Makkaدر
عمان امروزی است ) .(PF 679 & 680براسا اسناد بهدستآمده ،تموکن بهعنوان مبدأ ارسا مواد خوراکی و
مصرفی روزانه برای ساتراپهای جنوبیتر ،دارای نقش مهمی باوده اسات )(Cook, 1983: 65؛ بارای مثاا در
گلنوشاتۀ باارو باه شامارۀ  PF0679مای خاوانیم کاه «ایردومساده ( ،)Irdumasdaسااتراپ مکاه ،از پرنیازه
( )Parnazzaدر تموکن شراب دریافت میکند ».که این رخداد از احتما بندرگاه بودن تموکن بارای عزیمات
هیکتها و افراد به آن سوی خلیج فار بهشد پشتیبانی میکند ).(Potts, 2009: 38; 2010: 230
در همین حا  ،یکی دیگر از ویژگیهای گلنوشتههای باروی تخات جمشاید ،ثبات تااریخ و ضابط اساناد
مربوط به آن است .بر این اسا و با نگاهی به مدارک اراله شده ،مشااهده مایشاود کاه بیشاترین زماان اوج
عزیمت هیکتها در فاصلۀ سا های  21تا  24فرمانروایی داریوش بزرگ ،یعنی  497-501پ.م ثبت شده اسات
و این تراکم سفر تا حدی است که در زمانهایی بهصور همزمان تا بیش از دو هازار کاارگر و صانعتگار در
تموکن فعالیت میکردهاند )(Henkelman, 2008: 309؛ فعالیتهایی که براسا مدارک نوشتاری بابلی که در
ادامه به آنها خواهیم پرداخت ،پیشینۀ آنها در تموکن به دوران کوروش بزرگ باز میگردد.
جدول  .1فهرستی از گلنوشتههای بارو که در آنها از تموکن نام برده شده است ).(Henkelman, 2008: 308-9
ردیف

مهر و تاریخ آن

متن

ایستگاه تأمین-

نام فرستنده/

کننده

مبدأ

مقصد

گروه مسافرتی و اعضای آن

1

PFa 18

PFS x; III/23

؟

میتورنا در ماد

تموکن

شمار  150بانوی کارگر
اسکودرایی به همراه سه راهنما،
 9خدمتکار به رهبری اوبتیه

2

PF 1363

بدون مهر؛ 23/III

کاساکا؛ ناشناخته

؟

تموکن

شمار  150کارگر اسکودرایی به
همراه سه راهنما 9 ،خدمتکار به
رهبری اوبتیه

3

PF 2055

PFS 1620, PFS
1621, III/23

؟

؟

تموکن

شمار  150کارگر اسکودرایی به
رهبری اوباتیا

4

PF 1557

PFS 0017, PFS
1442; Ø/21

اوشیه؛ در منطقه
فهلیان (نورآباد
ممسنی)

بکبانه (در
شوش)

تموکن

 547کارگر مصری به راهنمایی
بکبدوش

؟

شاه (در شوش
یا سرزمینهای
باختری تر)

تموکن

 690مرد مصری ،سنگتراشان
به راهنمایی کمشبانه

5

NN 0480

شماره مهر؛ IV/23
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6

NN 1177

;PFS 0095, PFS x
III/23

7

PFa 30:
14-6

PFS 0120; VI/21

8

PF 1368

PFS 0095, PFS
1293; VI/23

9

Fort. 9408

?; IX/23

10

NN 0111

بدون اثر مهر؛VIII/20

11

NN 1858

بدون اثر مهر؛ Ø/24

12

PFa 30:
11-3

PFS 0120; IX/21

اومیه

تموکن

تخت
جمشید

 29مرد مصری ،نقاش به رهبری
زینویاپیر مصری

پوکتز ؟؛(متزیش
در نزدیکی تخت
جمشید)

رکن (در
منطقه تخت
جمشید)

تموکن ،تا
اوشبکه

 980کارگر اهل لیکیه به رهبری
شیاتیپرنه

مدومنوش
(مزمنه؟)؛ در ناحیه
ایرشنه

؟

تموکن

 304کارگر تموکن؟؟ از مینمیره
به رهبری شیاتیپرنه

میشومنده

متزیش
(نزدیک تخت
جمشید)

تموکن

شمار  161کارگر اهل لیکیه
بدون اشاره به نام راهنما

مکو[ ]...؛
(ناشناخته)

پرنکه (در
تخت جمشید)

تموکن

شمار  8کارگر سنگتراش
مصری به رهبری نوکورکتیریش؛
سنگتراش از تخت جمشید

؟

؟

تموکن

شمار  74مرد باکتریایی به
رهبری زیپو[]....ده

پوکتزه ؟ ؛ (متزیش
در نزدیکی تخت
جمشید)

رکن (در ناحیه
تخت جمشید)

تموکن تا
«اوشبکه»

شمار  980کارگر اهل کاپادوکیه
به رهبری یداوشیه

جدای از شباهت نام ،قرارگرفتن بر کرانۀ شمالی خلیج فار و امکان سفر از راه دریا و بهوسیلۀ کشتی باه
همراه دارا بودن بنا یا بناهای شاهانه ،ویژگیهای شاخص و مشترک شهرهای تخومکه ،تخمکاه یاا تخوکاه در
اسناد بابلی با تموکنِ گلنوشتههای اییمی بااروی تخات جمشاید اسات کاه موجاب طارح فرضایۀ موقعیات
جغرافیایی یکسان برای آنها و پشتیبانی از این فرضیه شده است ) ،(Henkelman, 2008: 304-6اما اکنون ایان
پرسش مهم مطرح میشود که اگر منظور از تمامی این نامهاا یاک موقعیات جغرافیاایی مشاخص اسات ،آیاا
شواهدی وجود دارد که بتواند محل دقیقتر آن را به ما نشان دهد؟ برای پاسخ به این پرسش خوشبختانه یکی
از منابع مهمی که در اختیار داریم ،گزارش سفر نکارخو  4مربوط به سا  325پ.م و در راستای کرانۀ شمالی
خلیج فار است که به واسطه ی استرابو و آریان به دست ما رسیده است ).(Arrian, 1809 ; Strabo, 1857
 .3-2سفرنامۀ نئارخوس و توقف در بندرگاه تئوکه()Taoke

به جهت آگاهیهایی که تاریخ کیسیک در اختیار قرارمیدهد ،دیرزمانی اسات کاه وجاود کااخی مرباوط باه
شاهان هخامنشی در نزدیکی مکانی با نام «تکوکه» در بخشهای شمالی دریای پار و کرانههای آن از طریاق
گزارشهایی که استرابو و همچنین آریان از سفر نکارخو دادهاند ،شناسایی شاده اسات(Arrian, 1809: 58-
) 63; Strabo, 1857: 188که در این میان شرح آریان از گازارش سافر وی در راساتای کراناۀ شامالی خلایج
فار از محل و موقعیت تکوکه از نظر اطیعا مکانی و جغرافیایی ،بسیار قابالتوجاه اسات« :پاس از گا ر از
مسیل خشک پادارگو ( )Padargusآنها پیچخوردگی ساحل را در راستای یک شبهجزیرۀ دارای کشت و زرع
و باغستانهایی از انواع گوناگون درختان دنبا کرده ،در مکانی به نام مزامبریا )Mesambria( 5توقف کردند .از
مزامبریا آنها به اندازۀ  200استادیا )Stadia( 6دریانوردی نموده و در تکوکه در دهاناۀ رود گارانیس)Granis( 7
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پهلو گرفتند .در نزدیکای ایان مکاان و در فاصالۀ  200اساتادیا از آن ،کااخی از شااهان پاار

وجاود دارد»

)( (Arrian, 1809: 39تصویر .)1

اهمیت تکوکه و کاخ شاه پار در مقایسه با دیگر شهرهای هخامنشی تا آنجاا باوده اسات کاه اساترابو در
کنار اشاره به کاخهای شوش ،تخت جمشید و پاسارگاد ،از کاخ تکوکه بر کرانۀ خلیجفار نام میبرد:
«آنها [پار ها] کاخ شوش را بیش از دیگر تزلین نمودند ،اما آنها احترام و شأن کمتری برای کاخهای پرسپولیس و
پاسارگاد قالل نبودند؛ چراکه در این مکانهای مستحکم و موروثی ،گنجینهها ،خزالن و آرامگاههاای پاار هاا قارار
دارد .کاخ دیگری در گبه ( )Gabaeدر بخشهای علیای پار و یکی دیگر بار کراناۀ [خلایج فاار ] در نزدیکای
مکانی که تکوکه نامیده میشود قراردارد. (Strabo 1857: 130-131) »...

تصویر  .1تئوکه ) (TAOCAدر کرانۀ شمالی خلیج فارس و بر دهانۀ رود گرانیس از نقشۀ بطلمیوسی «نیکولو تودسکو» در سدة
 15میالدی (گنجی و وثوقی)46 :1386 ،

 .3بازشناسی موقعیت تموکن ،تئوکه و تخمکه براساس موقعیت شوهر توو ( )tawwajسودههوای
نخستین اسالمی
آنچه تکوکه را با تموکن و تخمکه یا تخوکاه پیوناد مایدهاد ،جادای از شاباهت در ناام ،همخاوانی موقعیات
جغرافیایی آن؛ یعنی قرارگرفتن بر کرانۀ شمالی خلیج فاار  ،امکاان سافر از راه دریاا و برخاورداری از بناای
شاهانه است که موجب شده است تا یکی بودن تموکن با تکوکه به صاور فرضای قاوی باا مادارک و شاواهد
متقاعدکننده مطرح شود ) ،(Hallock, 1959: 178; Metzler, 1977: 1058-9; Potts, 2009: 36حتی پیش از
کشف و بازخوانی نام تموکن در گلنوشتههاای بااروی تخات جمشاید یاا پایش از هرگوناه بررسای و کااوش
باستانشناسی ،گروهی از پژوهشگران در تیش برای یافتن موقعیت تکوکاه براساا مختصاا ارالاهشاده در
سفرنامۀ نکارخو گمانهزنیهایی کردند که شاخصتر از همه ،ادعای انطباق تکوکاه باا شاهر تاوج سادههاای
نخستین تا میانۀ اسیمی بود که در جایی در منطقۀ دشتستان میانۀ راه برازجان به گناوه قرارداشت) ،شاوارتس،
( (Schiwek, 1962: 4-97; d'Anville, 1764; 98 :1372تصویر  .)2این شهر که در زمان حملۀ اعراب باه ایاران
شهر معروفی بود ) ،(Martin, 1984: 44در سدۀ چهارم هجری وسعتی در حدود شهر ارجان (بهبهان) داشت و
با آبوهوایی گرم و نخلستانهای فراوان به جهت دارا بودن انواع بافتههای کتاانی ملاون گیبتاوندوزی شاده
شهر زیادی یافته بود (اصطخری ،)130 :1927 ،اما رونق شهر دیری نپایید و پایش از سادۀ هفاتم هجاری (13
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مییدی) به ویرانهای بد شد (مستوفی .)116 :1913 ،موقعیت شهر توج ،توز ( )tavvazیا توه ( ) tavvahهرگاز باه
صور دقیق شناسایی نشده است ،اما بهصور کلی محل آن جایی در باالی دهانۀ رود شاپور (هله یاا دالکای)
و محل برخورد آن با رود جره بوده است ).(Le Strange, 2011: 259

تصویر  .2مکانیابی تو در جلگۀ برازجان و نزدیکی بندر ریشهر (بوشهر) ()d'Anville, 1764: pl.15

 .4مدارک باستانشناختی
اکنون که براسا متون تاریخی و اسناد نوشتاری بر موجودیت مسلم شهر و یا بندرگاهی از دوران هخامنشای
در کرانۀ شمالی خلیج فار و در جایی در مثلث برازجان ،بوشهر و گناوه تأکید شد ،در ادامه تیش مایکنایم
تا شواهد و مدارک کشفشدۀ باستانشناختی را در حوزۀ مورد نظر بررسی کنیم و موجودیت شاهری کهان را
براسا یافتههای باستانشناختی مورد راستیآزمایی قراردهیم .نخست ،باید بگوییم بررسیهای باستانشناسی
در منطقۀ برازجان و البته با توجه و تمرکز بیشتر در شبهجزیرۀ بوشهر که موجب کشف محوطههای استقراری
از دورۀ مسسنگی تا دوران اسیمی شده است ،از قدمت و پیشینهای طوالنی برخوردار است که بهعنوان نمونه
میتاوان باه کااوش پازارد در تالپایتال ( ،(Pezard, 1914) )Tul-e Peytulبررسای اشاتین )،(Stein, 1937
ویلیامسااون ) (Whitehouse & Williamson, 1973و همچنااین ویتکااام ) (Whitcomb, 1987اشاااره کاارد.
باوجوداین ،باید گفت که یکی از آخرین و قابل اعتمادترین بررسیهاا در ساا  2004م .و باهویاژه در گساترۀ
وسیعی از دشتستان تا کرانههای بوشهر به سرپرستی کارتر و با همکاری پژوهشکدۀ باستانشناسی انجاام شاد
که با تمامی تردیدهایی که سرپرست این برنامۀ میدانی در شناسایی پارهای از یافتههاای ساطحی محوطاههاا
اظهار کرده است ،در نوع خود یکی از جامعترین پژوهشهاست ) .(Carter, 2006این بررسی باه شناساایی 32
محوطۀ استقراری منسوب به هخامنشی یا هخامنشی -اشکانی (بهطور مشاخص هخامنشای تاا پایش از ساساانی) در
جلگۀ برازجان منجر شد 8که البته از این تعداد ،هیچ شکی در هخامنشی بودن شماری از محوطاههاا ،باهویاژه
آنان که دربردارندۀ آثار معماری شاهانه هستند ،وجود ندارد ) (Ibid: 94و مهمتر از آن ،اینکه موقعیات بیشاتر
این محوطههای کاوش و شناساییشده (تصویر  ،)3به غیر از محوطههای باستانی چرخاب ،بردک سایاه و سانگ
سیاه ،بهصور تودهای از محوطههای استقراری فشرده و متمرکز دیده میشوند که همین واقعیت موجب شده
است تا بتوان از آنها بهعنوان اجزای یک استقرار بسیار بزرگ شهری نام بارد و براساا شاباهت ناوع و طارح
سفا آنها با سفا هاای محوطاههاایی چاون پاساارگاد ،تخات جمشاید ،شاوش و همچناین دورۀ اساتقراری
هخامنشی در محوطۀ قی بحرین 9،برای آنها تااریخ هخامنشای تاا اشاکانی را تخماین زد ) .(Ibidباه دلیال
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اهمیت محوطههای کشفشده ،بهویژه کاخهای هخامنشی حاشیۀ شهر برازجان ،در اداماه باهمنظاور شاناخت
بهتر و بهویژه گاهنگاری دقیقتر برای تعیین تاریخ دقیاقتاری از حضاور هخامنشایان در منطقاه ،جنباههاای
باستانشناختی ،فنی و هنری شواهد موجود را بررسی کردهایم که در پی میآوریم:

تصویر  .3پراکنش محوطههای هخامنشی _ اشکانی و تمرکز آنها در شمال شهر برازجان )(Cater 2006: fig. 5

 .1-4کاخ چرخاب
10

کشف نخستین کاخ هخامنشی در حاشیۀ شهر برازجان در سا 1351ها.ش که به جهت ویژگیهاای فنای و
معماری به کوروش بزرگ منتسب شد (سارفراز ،)Sarfaraz, 1973: 188; 30 :1350 ،نقطاۀ عطفای در باساتان-
شناسی دوران هخامنشی منطقه و شناسایی شماری دیگر از کاخهای شاهی با نامهای بردک سایاه 11و سانگ
سیاه بود .کشف کاخ چرخاب به جهت موقعیت مکانی که نسبت باه خاط کراناه دارد ،نیاز از اهمیات ویاژهای
برخوردار بود؛ چراکه براسا گزارش سفر نکارخو زمانی که در بندر تکوکه در حادود  30کیلاومتری شاما
شبهجزیرۀ بوشهر پهلو گرفته بودند ،کاخی از شاهان پار در فاصلۀ 200استادیا یاا حادود  33کیلاومتری در
بخشهای پسکرانهای قرارداشته است ) .(Arrian, Indica: 39با توجه به همین نشانی تقریباً دقیق نکاارخو
بود که بسیاری از باستانشناسان کاخ تازه کشفشدۀ چرخاب را در فاصلۀ حدود  35کیلومتری از خط کراناه و
نسبت به دهانۀ تنها رود شاخص منطقه ،یعنی رود شاپور (هله یا دالکی) که مختصا آن باا گارانیس همخاوانی
دارد ،همان کاخ مورد نظار نکاارخو دانساتند ;(Mallowan, 1972: 6; Stronach, 1978: 73, 80 & 293-4
)Boucharlat & Salles, 1981: 69-70; Cook, 1983: 33; Wiesehofer, 2001: 78

از نظر پین معماری ،کاخ چرخاب از یک تاالر مرکزی با دو ردیف ششتایی ستون تشکیل شده کاه دارای
سه درگاه در جانب شما  ،جنوب و خاور است .درگاه خاوری به ایوانی باز میشاده اسات کاه دارای دو ردیاف
تهستون همانند نمونههای تاالر کاخ ،اما در اندازۀ کوچکتر بوده است .پایهستونهای تاالر اصلی کاخ در طارح
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و سبک ،همانندی آشکاری با پایهستونهای کااخهاای کاوروش بازرگ در پاساارگاد دارد و باه دلیال هماین
شباهتها کاوشگر بنای کشفشده را «کاخ کوروش» نامید (سرفراز.)30 :1350 ،

تصویر  .4پالن بناهای شاهی کشفشده در منطقۀ برازجان :1 :نقشۀ کاخ چرخاب :2 ،کاخ بردک سیاه و :3کاخ سنگ سیاه،
(ابراهیمی :1388 ،تصویرهای  4 ،3و  ،6بدون مقیاس)

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

انتساب ساخت کاخ چرخاب به کوروش بزرگ براسا شباهت پایهستونهای این کاخ با نمونههای موجاود در
پاسارگاد ،بهویژه کاخ موسوم به «مسکونی» یا «اختصاصی» در میان پژوهشگران مورد پ یرش همگاانی اسات
) .(Stronach, 1978: 293-4; Boucharlat-salles, 1981: 66-70جدای از شکل و ساختار پایهستونها و نقشۀ
کلی کاخ چرخاب (تصویر  ،)4عدم استفاده از ابزار شانهای ( )Toothed Chisel Toolsدر سنگتراشی ،باهعناوان
شاخصی در تاریخگ اری بناهای متعلق به دوران پیش از داریاوش بازرگ ،اهمیات ویاژهای دارد (Nylander,
)1965: 52 & 1966: 373-77؛ چرا که در این کاخ نیز همانند دیگر بناهای متعلق به دوران کوروش بزرگ در
پاسارگاد ،کار سنگتراشی بدون هرگونه استفاده از این ابزار انجام شده است .سارفراز ،سااخت ایان کااخ را باا
توجه به اینکه آنچه وی جدیدتر و ظریفتر بودن پایهستونها و اشیای مکشوفه مینامد ،باه ساا هاای پایاانی
زندگی کوروش بزرگ نسبت میدهد که البته به دلیل مرگ نابهنگام وی در سا  529پ.م کاار سااختوسااز
آن رها شده و هیچگاه به اتمام نرسیده است ( .)52 :1388در این میان جان بردمن ) (John Boardmanبا توجه
به سبک و تناسب موجود در شا ستون و بخش زیرین ته ستون ،12فاصلۀ زماانی میاان کااخهاای باار عاام و
اختصاصی را برای کاخ برازجان پیشنهاد میکناد ) .(Boardman 2000: 66جیماز کاوک ) (James Cookنیاز
براسا طرح پایهستونهای تاالر مرکزی چرخاب که از ترکیب دو رنگ متفاو ایجاد شده اسات و همچناین
طرح مستطیلشکل تاالر مرکزی و پین ،بنای چرخاب را از ساختههای زمان کوروش میداند که نکاارخو از
آن بهعنوان کاخی از شاهان پار در نزدیکی بندر تکوکه نام برده است (.)Cook 1983: 33
 .2-1-4شباهت گلهای دوازدهپر تزئینی کاخ چرخاب با نمونههای پاسارگاد

در جریان کاوشهایی که در دهۀ  80در کاخ چرخاب انجام شد ،یک قطعۀ سنگی مربوط به پاشنه در تاالر باه
ایوان کاخ بهدستآمد که به جهت نقشی که میتواند در تاریخگ اری ساخت کاخ چرخاب ایفا کناد ،از اهمیات
بسزایی برخوردار است .یکی از عناصر تزلینی نقششده بر روی این پاشانۀ سانگی ،نماایش دو گال روز باه
صور قرینه و در مرکز دو پیچ تزلینی است (تصویر .)5اگرچه در ظاهر و نگاه نخسات ،تفااو قابالتاوجهی در
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گلکهای نمونۀ چرخاب با هزاران نمونۀ دیگر که در محوطههایی چون تخت جمشید و شوش وجود دارد دیده
نمیشود ،باید گفت که یک تفاو شاخص و اساسی ،نموناههاای چرخااب را از دیگار آثاار موجاود در تخات
جمشید و شوش متمایز میکند و آن استفاده از کاسبرگ یا دار در میان گلبارگهاسات .وجاود گلاکهاای
کاسبرگدار وقتی اهمیت ویژهای مییابد که درمییابیم از میان محوطههای هخامنشای تنهاا در هنار تزلینای
پاسارگاد (بر روی لبۀ لبا انسان با دار و قطعۀ مربوط به درِ سنگی برج زنادان) و دورۀ کوروش بزرگ دیده میشوند .به
گمان نیلندر ) (Nylanderاین شکل خاص از گلکها برداشتی خالص و مستقیم از پیشنمونههاای موجاود در
هنر یونانی ،بهویژه در منطقۀ سامو باوده اسات و تنهاا در هنار زماان کاوروش بازرگ باهچشاممایخاورد
).(Nylander 1970: 139-141

تصویر  .5پاشنۀ سنگی در از کاخ چرخاب

 .2-4کاخ بردک سیاه
این کاخ در میان نخلساتانهاای شاما روساتای درودگااه و در فاصالۀ  1700متاری از آن در شاما شاهر
برازجان ،در بلندای  30متری از سطح دریا قرارداشته 13و اماروزه پیراماون آن را نخلساتانهاای گساترده فارا
گرفته است 14.کاوشهای باستانشناسی را در بردک سیاه در سا  1356یغمایی آغاز کرد و سپس با فاصلهای
طوالنی در سا های  1373و  1383-4آن را ادامه داد که نتیجۀ این کاوشها کشاف یاک تااالر اصالی باا 16
پایهستون در چهار ردیف چهارتایی و سه درگاه سنگی در سه سوی خاوری ،شامالی و بااختری و یاک درگااه
گسترده در سوی جنوب است که به ایوان جنوبی میپیوندد (تصویر  .)4این ایوان دارای پایهساتونهاایی نصاف
اندازۀ پایهستونهای تاالر اصلی است که تاکنون چهار پایهستون آن در وضعیت آسیبدیده بهدستآمده اسات
(یغمایی 54 :1384 ،و  .)482 :1391پایهستونهای تاالر میانی بردک سیاه همانندیِ بسیاری در ساختار و اندازه باا
نمونههای کاخ کوروش بزرگ در چرخاب دارد 15.درگاه ایوان جنوبی نیز دارای جرز سانگیِ بزرگای اسات کاه
یکی از آنها شاه را که تنها بخشهایی از چتر ،تاج ،موها و شانۀ آن باقیمانده اسات ،در زیار چتار شااهی و باه
شکل ایستاده نشان میدهد .از دیگر یافتههای ارزشمند کاوش بردک سیاه باید به سه قطعاه سانگنوشاته باه
خط و زبان بابلی اشاره کرد که با وجود آسیبدیدگی شدید آنها ،تیش برای برگردان متنشان باه آشکارشادن
چندین واژه منجر شده است... :روی (برفراز) سر (در) نهادم( ...یغمایی .)73 :1384 ،دیگر یافتاۀ باهدساتآماده از
این کاخ حدود چهار کیلو ورقۀ بههمپیچیدۀ طیست که شاید برای تزلین روکش درها استفاده میشاده اسات
(یغمایی .)482 :1391 ،تهستونهای این کاخ در مقایسه با کیفیت مناسب تهستونهاای کااخ چرخااب باهشاد
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دچار فرسایش شده است که با توجه به نشانههای باقیمانده بر دیوارۀ محل کاوش ،این فار کاه در ماواقعی
کاخ در مسیر سییبهای زمستانی قرارمیگرفته است ،بسیار قوی مینماید .کاوشگر ساخت کاخ باردک سایاه
را به زمان داریوش بزرگ نسبت داده است؛ 16اگرچه پارهای از شواهد هنری و معماری مانند نقش شاه در زیار
چتر شاهی ،فقدان نشانهای مبنی بر استفاده از ابزار شانهای در سنگتراشی و شیاردار باودن شاالیهاای تااالر
کاخ که در ادامه آنها را دقیقتر بررسی میکنیم ،انتساب ساخت کاخ بردک سیاه را باه زماان کاوروش بازرگ
بسیار محتمل مینماید.

تصویر  .6نقش شاه هخامنشی در زیر چتر شاهی .1 :کاخ بردک سیاه (عکس از ا.یزدانی) .2 ،کاخ تچر در تخت جمشید
).(Schmidt, 1957: pl.139

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

نقش شاه در حا بیرون آمدن از فضای داخلی کاخ و به همراه یک یا دو خدمتکار بارای نخساتینباار در هنار
هخامنشی بر روی دو ورودی تاالر کاخ اختصاصی کوروش در پاسارگاد (کاخ  )Pدیده مایشاود (Root, 1979:
) .285جدای از نقش شاه ایستاده و رو به ایوان کاخ ،در پشت سر وی یاک خادمتکار در انادازۀ کوچاکتار و
البته با پوشاک چیندار و شاخص پارسی دیده میشود که چتری را بر روی سر شاه نگاه داشاته اسات .تااریخ
ساخت و تکمیل این نقشها در پاسارگاد هنوز جای بحث دارد ،اما براسا جزلیا فنی و هنری آنها ،شاماری
از پژوهشگران ازجمله رو و نیلندر ،ساخت آنها را به زمان کوروش و فارکا و اساتروناخ باه دوران داریاوش
نسبت میدهند ) .(Stronach, 1985: 845 & Farkas, 1974: 25در کاخهای تختجمشاید و در بناهاایی کاه
بهطور مسلم به داریوش بزرگ و خشایارشا نسبت داده میشود؛ یعنی کااخهاای تچارا ،ساه دری (مرکازی) و
هدیش نیز از طرحهای مشابه برای تزلین نمای داخلی جرزهای درگاهها بهره گرفتاه شاده اسات (Hrezfeld,
)( 1941: pls.LV & LXXتصاویر  .)6به گفتۀ مارگار رو نتیجۀ بسیار ساده از تمامی صحنههایی که شااه را
در زیر چتر نشان داده ،این است که در جایگاه یک ابزار شمایلنگاری به بیننده فهمانده شاود کاه شااه قصاد
دارد کاخ را ترک و به سوی فضای باز و در واقع زیر آفتاب حرکت کند ) .(Root, 1979: 288در جساتوجاوی
پیشنمونههایی که میتوانستند بهعنوان الگوی اجرای چنین صحنهای باشند ،باه نموناههاایی از شااه در زیار
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مگسپران و یا چتر در هنر مصر ،آشور و اورارتو برخاورد مایکنایم ) .(ibid: 291شاباهت موضاوعی و باافتی
نقشهای کاخ سارگن ،بهویژه در زمینۀ کاربرد فضای درگاهها برای نمایش شخصیتهاای واقعای درباریاان ،باا
نمونههای هخامنشی تا بدانجاست که این احتما را مطرح میکند که طراحان کاوروش باهشاکلی مساتقیم و
بیواسطه با نقشهای کاخهای خور آباد در ارتباط بوده و در این زمینۀ خاص از آنها تأثیر پ یرفتهاناد (تصاویر
.(ibid: 295) )7

تصویر  .7شاهان آشور در زیر چتر شاهی با منگولههای آویزان مشابه با نقش شاه در بردک سیاه؛  .1تیگالت پیلسر سوم
) .2 ،(Barnett & Falkner, 1962: p.10 & pl.VIIIسارگن ).(Reade, 2004: p. 146

همانگونه که گفته شد ،در محوطۀ بردک سیاه بر روی نمای یک جرز سنگی کاه باهشاد آسایب دیاده
است ،بخش کوچکی از باالتنۀ شاه ،یعنی قسمتی از سر و شانه همراه با چتر شاهی و دستۀ آن دیده مایشاود
که در پشت بدن شاه ادامه مییافته است .یکی از مواردی که در این صحنۀ خاص برای ماا از اهمیات ویاژهای
برخوردار است ،شباهت موجود در مقایسۀ نقش شاه در برازجان با صحنههای شااه و خادمتکار در درگااههاای
کاخ اختصاصی کوروش در پاسارگاد است که همانا تنها یک خدمتکار حامل چتر شاهی را در پشات سار شااه،
بدون نمایش خدمتکار حامل مگسپران نمایش میدهد کاه در تماامی نقاشهاای مشاابه در تخات جمشاید
بهچشممیخورد .درحالیکه اجرای نقشهای کاخ  Pدر پاسارگاد باه زماان کاوروش باازمیگاردد ،مایتاوانیم
براسا شباهت خاص میان هر دو نقش برازجان و پاسارگاد ،نمونۀ پاسارگاد را نیز حاصال هنار پاساارگادی و
مربوط به زمان کوروش بدانیم.
بررسی چتر شاه در نقش برجستۀ برازجان نشان میدهد که از نظر تزلین در لبههای آن ،تفاوتی اساسی باا
نمونههای تخت جمشید دارد؛ به این معنی که لبههای آن با منگولاههاای آویازان آراساته شاده اسات و ایان
ویژگی تزلینی در هیچیک از چترهای شاهی در کاخهاای تخات جمشاید دیاده نمایشاود .در جساتوجاوی
پیشینۀ چنین چتر شاهی با تزلین منگولهای در تمدنهای همسایه ،با کما شگفتی چترهای کامیً مشاابه باا
نمونۀ برازجان را در نقشهای کاخهای آشوری میتوانیم ردگیری کنیم (تصویرهای  6و  .)7چتر شااهان آشاوری
مانند سارگن ،سناخریب ،تیگی پیلسر سوم و آشوربانیپا در ساختار و تزلین لبهها با منگولاههاایی کاه باه
صور آویزان نشان داده شدهاند ،شبیهترین پیشنمونهها به چتر شاهی برازجان هستند و ازاینرو ،چتر شاهی
بردک سیاه برداشتی بیکموکاست و خالص از هنر آشوری است که هنرمندان هخامنشی به نمایش میگ ارند.
براسا پژوهشهای گستردهای که در هنر هخامنشی انجام شده است ،امروزه دیگر روشن اسات کاه ایان
عاریت گرفتن عناصر هنری بدون هیچگونه تغییر و اجرای فرآیندهای ایرانیکردن ،از ویژگیهای هناری دوران
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نخست هخامنشی ،یعنی زمان کوروش بزرگ اسات کاه باا عناوان مرحلاۀ «آرککیاک» ( )Archaic Phaseیاا
«پاسارگادی» ( )Pasargadaean Styleتنهاا در پاساارگاد و برازجاان باهچشاممایخاورد )،(Roaf, 1989: 26
درحالیکه عناصر هنری و معماری سرزمینهای همسایه در دوران رشد و پختگی کامل هنر هخامنشی یا آغااز
دوران کیسیک یا تخات جمشایدی ( (Porada, 1985: 793) )Persepolitan Styleدر زماان داریاوش بازرگ
شاهد فرآیند دگرگونی و تکامل است که جان بردمن از آن بهعنوان «ترجمۀ پارسی از عناصار هناری یوناانی»
نام میبرد ) (Boardman, 2000: 77و نیلندر نیز بهگونهای دیگر ،از تفاو های مفهومی موجود میاان ایان دو
دوره سخن میراند« :پاسارگاد اقامتگاه تازۀ یک شاه و مردمی اسات کاه باهتاازگی و البتاه باا شاتاب از ابهاام
قومیتی سربرآورده و درصدد تأثیر و تسلط هستند ،اما تخت جمشید نمایانگر شهر یک شاهنشاهی با قادر و
سیطرۀ جهانی است که در شکوه و جی نظیر ندارد.(Nylander, 1970: 20) »...
 .2-2-4حضور شالیهای شیاردار در کاخ بردک سیاه؛ ویژگی شاخص هنر پاسارگادی

از دیگر ویژگیهای معماری که در آثار بهدستآمده از کاخ بردک سیاه دیده میشود ،وجود شالیهای شایاردار
است که بر روی تهستونهای پلهای چهارگوش وجود داشته است .اگرچه در کاوشهای انجامشده هایچ نموناۀ
سالمی بهدستنیامد که در موقعیت اصلی خود باشد ،بقایای موجود برای نتیجهگیری اینکاه شاالیهاای تااالر
کاخ بردک سیاه مشابه نمونههای موجود در کاخ اختصاصی کوروش (کاخ  )Pو متفاو با نمونههای موجاود در
تخت جمشید بودهاند ،کفایت میکند.
به جهت بررسی هنری و امکان ردیابی پایشنموناههاای هناری ،شاالیهاای شایاردار از تاهساتونهاای
چهارگوش و یا شالیهای صاف و صیقلخورده کاه دارای یاک سانت رایاج در هنار و معمااری خااور نزدیاک
هستند ،بسیار بیشتر اهمیت دارند .شباهت آشکار شالیهای کاخ اختصاصای کاوروش و کااخ باردک سایاه باا
نمونههای همزمانِ رایج در معماری ایونی در لیدیه و جزایر دریای اژه تا به آن حد است کاه انکاار آن نااممکن
بهنظرمیرسد .نکتۀ مهم دربارۀ تاریخگ اری این نوع از شالی ستونها در این است که تنهاا در بناهاای مارتبط
با کوروش بزرگ دیده میشوند و در آثار مرودشت و کاخ تخت گوهر که در کنار بنای آرامگاه ناتماام منتساب
به کمبوجیه کاوش شده است ،با نمونههای بدون شیار مواجهایم (Boardman, 2000: 65; Nylander, 1970:
)103; Tilia, 1974: 200-4

 .3-4کاخ سنگ سیاه
این بنای شاهی که در فاصلۀ  9کیلومتری شما باختری کاخ چرخاب و  400متری شما رودخانۀ دالکای در
ارتفاع  39متری از سطح دریا قرارگرفته است 17 ،شامل یک تاالر مرکزی و چهار ایوان در چهار سوی آن اسات
که تاالر مرکزی در حدود  24در  20متر مربع مساحت دارد و دارای شانزده ساتون در دو ردیاف هشاتتاایی
است (تصویر  .)4هر یک از پایهستونهای ساختمان به هماان شاکل چهاارگوش دو پلاه و از دو سانگ سایاه و
سپید تشکیل شده و چهار ایوان آن با چهار درگاه سنگی از چهار سو ،تاالر مرکزی کاخ را دربرمیگرفته اسات.
هر یک از ایوانهای جنوبی ،شمالی و باختری از دو ردیف هشتتایی ستون سااخته شاده اسات ،درحاالیکاه
ایوان خاوری  28ستون در دو ردیف چهاردهتایی داشته است .یافتهها نشاندهندۀ آن است که ستونهای تااالر
میانی و ایوانها از چوب با پوشش گچ ساخته شده و سرستونها ،تندیسهایی باهگوناۀ دو عقااب یاا دو شایر
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پشت به هم بودهاند و همچنین دیوارهای خشتیِ بنا پوششی به رنگ سبز داشتهاند .این کاخ را در سا 1358
ها.ش ،اهالی محلی بهشد آسیب زده و نابود کردهاند (یغمایی.)480 :1391 ،
اگرچه امروزه سخنگفتن از تاریخ بنای سنگ سیاه به دلیل نابودی و تخریب آن ،با توجه باه ازمیاانرفاتن
بسیاری از شواهد معماری و باستانشناختی کار سادهای نیست ،بر اسا طرحی کاه از آن ارالاه شاده اسات،
شباهت بسیاری را در نقشۀ کاخ با بناهای پاسارگاد و بهویژه کاخ بارعام یا کاخ  Sنشان میدهد .این موضوع در
کنار استفاده از دو رنگ متفاو برای پایهستونهاای بناا و البتاه نباود نشاانهای از حضاور و اساتفاده از ابازار
سنگتراشی شانهای ،دقیقترین زمان بنای آن را دوران کوروش و باهویاژه تااریخ بعاد از فاتح لیادی تخماین
18
میزنند.
 .5نتیجه
آنگونه که از بررسی منابع تاریخی و نوشتاری روشن شد؛ تموکن ،تخمکه ،تخوکه و تکوکه همگی به یک محل
جغرافیایی در حدود برازجان امروزی اشاره دارند و در این زمینه نیز بررسیهای باساتانشاناختی موفاق شاده
است تمرکزی از محوطههای استقراری مرتبط با دورۀ هخامنشی را در نزدیکی شما شهر برازجان کشف کند.
شواهد باستانشناختی از سازههای شاهی موجود ،در همراهی با منابع نوشتاری باهدساتآماده از میاانرودان
بهخوبی ،نسبتدادنِ پیشنۀ فعالیتهای شاهانه را در تموکن به زمان بنیانگ ار شاهنشاهی هخامنشی (کاوروش
بزرگ) تأکید میکنند .در پژوهش حاضر تاریخ ساخت تمامی کاخهایی که تاکنون در منطقۀ برازجاان کشاف و
کاوش شده است ،براسا جنبههای فنی و هنری ،به زمان کوروش بزرگ منتسب شده است؛ ادعایی که پیش
از این ،بهروشنی با استناد به کاخ چرخاب مطرح شده بود .در همین حا  ،ادامۀ فعالیتهای عمرانی در منطقاۀ
تموکن در زمان داریوش بزرگ ،بهخوبی از گلنوشتههای تختجمشید روشن میشود؛ توجهی که براسا نظر
بسیاری از پژوهشگران تنها میتوانسته ناشی از افزایش اهمیت راه دریایی خلیجفار و نقاشآفرینای منطقاه
بهعنوان بندرگاهی برای سازماندهی و هدایت مأموریتهای رسمی و دولتی در چارچوب سفر باه بخاشهاای
جنوبی خلیج فار و سرزمینهای دورتری چون هند باشد .باوجوداین ،نکاتی دربارۀ همخوانی مدارک تاریخی
با یافتههای باستانشناختی و جغرافیای کهن منطقه باقی میماند که اشاره به آنها ضروری مینماید:
 .1در حالی که اطیعا بهدستآمده از گلنوشتهها بهخوبی بر اهمیت تموکن بهعناوان یاک مرکاز اداری
هخامنشی شهاد میدهند ،یافتههای باستانشناختی بر حضور مرکز مهم و البتاه ناه باهصاور بنادرگاه باه
معنای واقعی ،بلکه بهشکل شهری پسکرانهای در حدود شما شهر برازجان و جایی کاه گماان مایرود شاهر
دورۀ اسیمی توج قرارداشته است ،تأکید دارند؛ شهری که اهمیت آن بهصور مستقیم به خاطر دریا و راههای
دریایی بوده است .باوجوداین ،مشکل و ابهامی که در مطابقت شواهد باستانشناختی با گلنوشتهها باا گازارش
سفر نکارخو وجود دارد این است که در این گزارش ،تکوکه تنها یک بنادرگاه معرفای شاده و هایچ توضایح
روشنکنندۀ دیگری ،مبنی بر کیفیت و چگونگی یا اهمیت آن آورده نشده است و تنها توضیح ،وجود یک کااخ
شاهی با فاصلۀ حدود  33کیلومتر از آن ،در جایی حدود برازجاان اماروزی اسات؛ جاایی کاه بناا بار شاواهد
باستانشناختی ،مکان اصلی شهری هخامنشی (تکوکه یا تموکن) بوده است .به واقع تاا باه اماروز بخاش مهام
گزارش نکارخو که همانا وجود یک کاخ هخامنشی در جلگه است ،با کشف کااخ چرخااب برازجاان و البتاه
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دیگر کاخهای هخامنشی در نزدیکی آن تأیید شده است .پرسشی که مطرح میشود این است کاه آیاا مکاانی
که نکارخو در آن با نام تکوکه و در موقعیت دهانۀ رود هله توقف کرده است ،به خودیخود شاهری باوده یاا
آنگونه که بدون توصیف آمده است ،تنها بندرگاهی برای شهر اصلی تکوکه محساوب مایشاده کاه در فاصالۀ
حدود  33کیلومتری از کرانه قرارداشته است؟ و در این صور به چه دلیل هیچ اشارهای جز وجود یک کاخ به
آن شهر نشده و بندرگاه بهتنهایی به نام تکوکه معرفی شده است؟
 .2با توجه به این که شواهد سبکشناسی هنری و فنی ،همگی بر تاریخگ اری هر سه کاخ کشافشاده در
حدود شهر برازجان ،به دورۀ کوروش بزرگ تأکید میکنند ،پرسشی که مطرح مایشاود ایان اسات کاه پاس
فعالیتهای ساختمانی که بنا بر شهاد گلنوشتهها در تموکن جاری بوده است ،در کجا انجاام شادهاناد؟ آیاا
این فعالیتها متمرکز بر تکمیل کاخها ،مانند ستونها و سقفها و تزلینا بوده است که البته اماروزه اثاری از
آنها دیده نمیشود یا به احتما بیشتر ،آن حجم فراوان نیروی کار روی تأسیسا دیگری فعالیت میکرده کاه
در مواد باستانشناختی هنوز اثری از آنها کشف نشده است؟
 .3همان طور که کاخ چرخاب در زیر حدود دو متر رسوب گل ر دفن شده است یا در کاخ سانگ سایاه
بیشتر عامل فرسایش دخیل بوده است تا رسوبگ اری .بر همین اسا  ،یکی از دالیل اصلی ناشاناخته مانادن
محوطههای هخامنشی و البته پیش از آن ،در خط تراز پایینتر از  20متر در جلگۀ برازجان و منتهی باه دریاا،
به دلیل میزان زیاد رسوبگ اری در این محدوده تصور می شود .این موضوع به همراه ناپایداری خاط کراناه و
بهویژه تغییر محل پایاب رودخانۀ هله که اماروزه نیاز باا دخالات انساانی در مسایر کناونی قرارگرفتاه اسات،
شناسایی محل بندر مورد اشارۀ نکارخو را با مشکل جدی مواجه میکند .باوجوداین ،برای روشن شادن ایان
مباحث بهعنوان بهترین راهکار پیشنهاد میشود بررسیهای میدانی دقیاقتار و عملیاا دورسانجی و آرککاو
19
ژلوفیزیک در محدودۀ دلتای رود انجام شود.
پینوشت
 .1نام ایران در این جا برگردان نوشتۀ نگارندۀ مقاله است و بهنظرمیآید با توجه به سفر اگیبی ) (Egibiبه کرانههای خلیج
فار و در ادامۀ سفر زمینی وی تا همدان ،منظور او به مفهوم گسترهای بوده است کاه اماروزه داخال در مرزهاای کشاور ایاران
قرارمیگیرد و نه مرزهای شاهنشاهی هخامنشی ).(Zawadzki 1994: 124

 .2این سند با شمارۀ  31619در موزۀ بریتانیا نگهداری میشود ).(Tolini, 2008: 8; Wunsch, 2003: 113
و در راستای راهی کاه از مااد و پاار

باه

 .3شاید به این موضوع باید به دلیل جایگاه کرانهای تموکن در کرانۀ خلیج فار
خلیج فار میرسیده است ،توجه کرد ).(Henkelman, 2008: 306
 .4نکارخو دریاساالر یونانی که به دستور اسکندر در سا  325پ.م از دهانۀ رود سند تا انتهای شمالی خلیج فار را برای
اکتشاف کرانههای شمالی این خلیج پیمود .در خواندن نام وی تفاو هایی وجاود دارد ،مساتوفی «نکاارخ» ماینویساد ( )1335و
اقتداری از وی با نام «نکارک» یا «نکارخس» نام می برد (.)1387اگر چه توصیۀ دکتر وثوقی استفاده از واژۀ نکارخو برای این نام
است (وثوقی  :1393مصاحبۀ شخصی).
 :Mesambria .5در این توصیفِ نکارخو  ،مزامبریا بهخوبی با موقعیت «لیان» اییمی در جنوب شبهجزیارۀ بوشاهر یکای
دانسته شده است (آمیه 52 :1381 ،؛ .)Pezard, 1914
 : Stadia .6واحد اندازهگیری مسافت در یونان باستان بوده که برابر با  164.5متار بارآورد شاده اسات (ناوربخش:1369 ،
 .)136خوانش درست تر «استیدیا» است.
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 :Granis .7رودی که از «گرا» میآید .آریان در سفرنامۀ نکارخو  ،دهانۀ آن را در فاصلۀ  200استادیایی شاما مزامبریاا
(مکانی در شبهجزیرۀ بوشهر) معرفی میکند .این رود امروزه با رود شاپور ،دالکی یاا هلاه ) (Hillehهمخاوانی دارد (Arrian,
).1809: 61
 .8دربارۀ ادعای کشف یک آبراه در منطقۀ برازجان از دورۀ هخامنشای و نقاد آن ناک(Whitcomb, 1987 & Potts: :
)2010
 .9برای آگاهی بیشتر در رابطه با آثار معروف به قی بحرین نگاه کنید(Hojland & Anderson: 1997) :
 .10مختصا جغرافیایی کاخ چرخاب برابر است با  29درجه 15 ،دقیقه و  27ثانیۀ شمالی و  51درجه 11 ،دقیقه و  20ثانیۀ
خاوری.
 .11در گویش محلی دشتستانیها سنگ سیاه« ،برد» ( )Bardنامیده می شود و ازینرو «بردک سایاه» باه معناای «سانگ
سیاه کوچک» است (فخرایی.)15 :1390 ،
 .12شا ستونهای کاخ اختصاصی از سنگ سپید و شیاردار ،اما شالیهای کاخ بارعام در پاسارگاد بدون شیار و از سنگ سیاه
ساخته شده است.
 .13مختصا جغرافیایی کاخ بردک سیاه برابر است با  29درجه 21 ،دقیقه و  15ثانیه شامالی و  51درجاه 6 ،دقیقاه و 35
ثانیه خاوری.
 .14گسترش نخلستانها در حاشیههای کاخ بردک سیاه و تا عرصۀ بنا با توجه باه تصاویری کاه یغماایی در ساا  1350از
محوطۀ کاخ پیش از کاوشها تهیه کرده ،مربوط به سا های اخیر است.
 .15با این تفاو که اندازۀ هر یک از چهارگوش پلۀ زیرین پایهستونها در تاالر مرکزی کاخ باردک سایاه  111و بلنادی آن
 42سانتیمتر است ( 6سانتیمتر بلندتر از کاخ کوروش) .پلۀ دوم که از سانگ ساپید سااخته و پرداختاه شاده اسات ،باه شاکل
چهارگوش با اندازۀ  85/6سانتیمتر برای هر سو و بلندی  19سانتیمتر است ( 6سانتیمتر کوتاهتر از نمونۀ کااخ کاوروش) .شاا
ستون نیز از سنگ آهک سپیدرنگ دارای شیارهای کاو ساخته شده و اگرچه در دو فصال کااوش باه جاز قطعاههاای شکساته و
کوچک هیچ نمونۀ سالم بهدستنیامده است ،با توجه به نمونههای موجود بایستی دارای قطری در حدود 82ا 84سانتیمتر بارای
دو دایرۀ زیرین و زبرین و بلندای  18/5سانتیمتر بوده باشد .فاصلۀ پایهستونها نیز از یکدیگر در راستای خاور به بااختر  2/11و
در راستای شما به جنوب  2/75متر اندازهگیری میشود.
 .16البته این تنها تاریخ ارالهشده برای این کاخ نیست و ارفعی تاریخ جدیدتر ،یعنای دوران خشیارشاا را پیشانهاد مای کناد
()Arfa'I, 2008: 74
 .17مختصا جغرافیایی این کاخ برابر است با  29درجه 20 ،دقیقه و  17ثانیاۀ شامالی و  51درجاه 9 ،دقیقاه و  48ثانیاۀ
خاوری.
 .18پیر بریان اگرچه تاریخ  546 -547پ.م را برای فتح لیدی و سارد تخمین میزند ( )1381:55در جایی دیگر ،این ادعاا
را که هیچ مدرک روشنی برای تعیین تاریخ دقیق فتح لیدیا وجود ندارد ،سخنی واقع بینانهتر میشناسد (همان.)1407 :
 .19در پایان جا دارد از آقایان دکتر محمدباقر وثوقی ،دکتر شاهرخ رزمجو و دکتر اسماعیل اسامعیلی بابات باازخوانی ماتن
مقاله و ارالۀ پیشنهادهای الزم قدردانی کنم .در همین حا تأکید می شود مسوؤلیت هرگونه کاستی متوجۀ نگارندگان است.
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