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Abstract 

Although historical texts and stone reliefs from the Achaemenid 
era offer valuable information about the way this vast and 
mighty empire was managed, archaeological findings that could 
help determine the detailed designs of ceremonial structures 
have been very limited. In addition, despite the fact that the 
construction materials used to build these ceremonial structures 
and their mere magnitude, were meant to render them 
indestructible, the scourge of time and the forces of nature have 
hit them so hard that their retrieval seems impossible without 
lengthy archaeological studies. If we add the number of royal 
structures constructed upon the orders of Achaemenid princes, 
subordinates (known as the Satraps) and other rulers to the 
number of various regional and seasonal palaces built for the 
kings, we can easily estimate that the vast territory under 
Achaemenid rule held tens of such structures. Nevertheless, 
questions about the exact number of these palaces, their 
geographical distribution, their forms and functions as well as 
the political ranks of their inhabitants and the methods used to 
construct them remain unanswered. The discovery of three 
palaces belonging to the Achaemenid dynasty near the city 
of Borazjan (in Iran’s southern Bushehr Province) will 
help researchers find some answers but at the same time 
begs further questions about the date of these palaces’ 
construction, the motives of their builders, their architectural 
style, as well as the time and causes of their annihilation.  

This paper, which has been prepared based on data collected 
from archaeological excavations at the aforementioned sites, is 
an attempt to answer those questions. Analysis of the collected 
data has revealed that all three palaces were built at the 
beginning of the Achaemenid Empire and probably by the same 
architects that constructed the Pasargad. Based on the same 
findings, it may also be concluded that the construction of at 
least one of the palaces was abandoned in an emergency 
wrought by foreign invasion and possible conflagration.  
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 چكيده
ها و الواح باقيمانده از عصر نوشتهرغم آنكه متون تاريخي، سنگعلي

هخامنشيان اطالعات ارزشمندي از چگونگي اداره قلمرو وسيع اين 
 كه ،هاي باستانشناسانهامپراطوري قدرتمند را در اختيار گذارده، ليكن يافته

 تنها به ،سازدهاي تشريفاتي اين دوران را مشخص طرح كامل سازه
بعالوه، با وجود آنكه  .شده استشماري محدود هاي انگشتمحوطه

فاتي اين دوران يها و ماندگاري مواد و مصالح فضاهاي تشرعظمت اندازه
هاي نمود، ليكن بواسطه گذشت زمان و تازيانهناپذير ميآنها را اضمحالل
 كه بدون انجام مطالعات مدتمند باستانشناسانه اند گشتهمحيط چنان ناپديد

چنانچه بناهاي سلطنتي احداث شده به امر . يابندبليت بازيابي نميقا
هاي ها و فرمانروايان تابعه هخامنشيان را بر شمار كاخشاهزادگان، ساتراپ

 از اين ها نمونهدهيم، تصور ياي و فصلي پاشاهان اين سلسله بيفزامنطقه
 الوصف،مع .شودها در قلمرو وسيع امپراطوري هخامنشي بسيار آسان ميكاخ
ها، توزيع مكاني هايي در خصوص تعداد واقعي اين كاخنان پرسشچهم

نيز گان و كنندههاي فرم و عملكرد و منزلت سياسي استفادهآنها، رابطه
. يابندقابليت طرح مي... ميزان ظهور سبكي واحد در احداث اين بناها و 

استان (برازجان هاي اين سلسله در حوالي شهر كشف سه نمونه از كاخ
هاي مطروحه كمك خواهد نمود، ليكن اگرچه در پاسخ به پرسش) بوشهر

 خصوص زمان ختي مورد استفاده درپيش روي باستانشناخود ابهاماتي را 
سازندگان، سبك معماري و همچنين زمان و داليل انقراضشان ، انگيزه ساخت

 . قرار داده است
ت آمده از حفريات باستانشناسانه در نوشتار حاضر، كه بر پايه اطالعات بدس

 هايپرسش سه كاخ مذكور شكل يافته، تالشي است به منظور پاسخ به
هاي باستانشناسي اين تحقيق روشن ساخته كه هر سه كاخ داده مطروحه
 توسط همان معماراني در آغاز فرمانروايي هخامنشيان و محتمالًمذكور 

 با اتكاء به اين ،همچنين. اندداشته كه پاساگاد را بر پاي استاحداث گشته 
توان گفت كه دست كم يكي از  مي،ها و به احتمال بسيار زياديافته
 و در حالتي اضطراري سوختههاي مورد كاوش در اثر هجوم بيگانگان، كاخ
 .  استشدهرها 

 واژگان كليدي 
هخامنشيان، كاخ، برازجان، پاسارگاد، خليج فارس
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 مقدمه
هخامنشيان، كه در مصنوعات كم نظير خود تركيبي عالي و استثنايي  هنرشناسان و متخصصان تاريخ هنر، مهارت هنرمندان دربار

هنر هخامنشـيان   . ]130 : 1371 ،گيرشمن[ انداند، را مورد ستايش قرار داده     از هماهنگي و تناسب عناصر گوناگون به اجرا گذاشته        
هنـري شـاهي اسـت كـه از     . ]Karimian,2001[ ي زميني مورد تحسين و متاثر از تفكرات كيهاني است     بنددر واقع نوعي طبقه   

هنـري داراي عظمـت و      . ]114 : 1381 ،سرفراز و فيروزمنـدي   [م ادامه يافته است     .  پ 330م تا روي كار آمدن اسكندر       .  پ 550
        شـده اسـت  پادشاهي كـورش و داريـوش در اوج مهـارت اجـراء      ها و تزئينات كه به هنگام        طرح ،ها، مواد و مصالح   جالل در اندازه  

]Melikian, 1994 : 111 Root, 1979 : 1[. گاه اصلي هنرهخامنشي بـه شـمار آورد   توان جلوهمعماري را ميشكبي] گـدار، 
 ،كوك[رساند ه ظهور ميهاي پرصالبت، عظمت و اقتدار پادشاهان اين سلسله را ببرجستهزيرا به همراه نقش. ]173-134:  1377
 يالقـا  شان متفاوت بوده و در اجـراي آنهـا عـالوه بـر            هاي هخامنشيان با توجه به كاربري     سبك معماري كاخ  .  ]6-284:  1384

علت اين تفاوت آن است كه  اي، آسايش و راحتي ساكنين نيز ملحوظ نظر قرار گرفته استانگيز سازههاي اعجابعظمت، مهارت
شيوه معمـاري   ) نظير تخت جمشيد  (بكار رفته، حال آنكه در تعدادي ديگر        بومي  اي  شيوه) نظير پاسارگاد (ي از آنها    در ساخت تعداد  

  ]124:  1368 ،، سامي227-8:  1381 ،هرتسفلد[ملل مختلف مورد استفاده بوده است 
هـاي متعـددي در منـاطق        كـاخ  ، اين سلسله  نيكجا ثابت نبود و شاها     آيد، دربار هخامنشيان در   ميچنانكه از نويسندگان يوناني بر    

  ، لـيكن بـا كشـفيات       ]151:  1374 ،عبـدي [اگرچه تنها شش پايتخت از شاهنشاهي هخامنشي معرفـي گرديـده            . مختلف داشتند 
 كه فرمانروايان اين سلسله در مناطق مجاور سواحل خليج فارس نيز بـه              شدروشن  ) استان بوشهر (هاي اخير در شهر برازجان      دهه

 .بتوانند سيادت خود را بر اين آبراه تجاري عملي سازندنيز اند تا از آنجا حداث بناهايي سلطنتي مبادرت ورزيدها
 خواهـد گرفـت     قـرار    بررسـي  كه در ايـن مقالـه مـورد          شدها در حوالي شهرستان برازجان يافت        سه نمونه از اين كاخ     ،در كشفيات اخير  

اي، و به چه سـبكي احـداث و در          رازجان به روزگار حاكميت كدام پادشاه هخامنشي، با چه انگيزه         هاي مكشوفه از ب   اينكه كاخ ). 1تصوير(
گيري از نتـايج     تا با بهره   شده كه در نوشتار حاضر تالش       استهاي قابل طرح    پرسشجمله  ، از   اندشده تخريبچه زماني و به چه دليلي       

 هـاي كاخديگرها و   كشوفه، فرم بناها، و تركيب عناصر و تزئينات معماري اين كاخ          هاي باستانشناسانه، ضمن مقايسه اشياء و اجزاء م       داده
هاي آثار مكشوفه   ها و ويژگي  بدين منظور، و در جهت انسجام مطالب، ابتدا اطالعاتي از روند كاوش           . هخامنشيان بدانها پاسخ گفته شود    

 .  خواهد شدها پرداخته  و تحليل يافتهبنديهاي فضايي هر نمونه به جمعارائه و سپس با اتكاء به ويژگي

 كاخ چرخاب برازجان. 1
 اداره كل     شمسي، 1350به سال   1اي از يك پايه ستون سنگي به هنگام حفر كانال آب در شهرستان برازجان             متعاقب كشف قطعه  

ناسـان ايرانـي در حفريـات       شت باستان ئ كه در آن زمان سرپرست هي      -هاي باستانشناسي ايران به دكتر علي اكبر سرفراز         پژوهش
بنابراين، عمليات باستانشناسـانه در  . موريت داد تا محل كشف اين اثر را مورد كاوش قرار دهد    أ م -شهر بيشاپور را بر عهده داشت       

  .]4:  الف 1350 ،سرفراز [داين محوطه باستاني آغاز و در پايان يك فصل كاوش، فرم اصلي و اسكلت تاالري ستوندار نمايان گردي
هـاي  ستوننظير باستاني را فرا گرفت و امالح و رسوبات كليه پايه           اين محوطه كم   ،به دليل طوالني شدن وقفه در حفاري، سيالب       

 به سرپرستي هاي اين محوطه مجدداً با درخواست سازمان ميراث فرهنگي كاوش1380تا آنكه به سال . سنگي مكشوفه را پوشاند
 كـه در ايـن مقالـه        شـد  تاالر ستوندار قبلي و آثار ارزشمندي نمايان         ،با انجام پنج فصل كاوش    . شدكاوشگر اوليه آن از سر گرفته       
 اول اين مقاله توفيق داشته تا در همكاري با نگارندگان ديگر، كه به ترتيـب سرپرسـتي و                   ةنگارند. مورد معرفي قرار خواهد گرفت    

 . د فرهنگي و تحليل فضايي آثار معماري مكشوفه بپردازدت حفاري را بر عهده داشتند، به گاهنگاري مواأمعاونت هي
 متـري، تنهـا يـك دوره فرهنگـي مـرتبط بـا عصـر        5/2هاي باستانشناسي در اين محوطه باستاني از سطح اوليه تا عمـق            كاوش

هـاي  هقاياي سـاز هر چند كشف ب. ]27 : ب 1350 ،سرفراز[اي به ثبت نرسيد هخامنشيان را مشخص و از ادوار بعد هيچگونه اليه    
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هـاي عصـر    ساخت و ظهور سـفال     اين مكان را در ادوار بعد قابل طرح مي         از احتمال استفاده    ،آجري از گوشه شمالي ترانشه اصلي     
 آنهـا  ،گذاشت كه سـيالب ها ترديدي نمينمود، ليكن نحوه پراكنش سفالهاي باالتر نيز اين احتمال را تقويت ميساساني در اليه 

كه اين كاخ در مجاورت رودخانـه       يياز آنجا .  كرده باشد  بدانجا منتقل  (Tall-e-Pahn) 2"تل پهن "اي ديگري مانند  هرا از محوطه  
 آثار سـطحي سـايت مـذكور و          مكرراً ، قدرت طغيان اين رودخانه پس از متروكه شدن كاخ چرخاب          ، قرار گرفته  (Ardou) "آردو"

:  1386 ،ابراهيمـي [ را شسته و بر روي اين كاخ پراكنده اسـت            (Tall-e-More) " تل مر  "سايت مرتفع و نزديك ديگري به نام        
اي آزمايشي در جانب شـرقي ترانشـه اصـلي          به هر حال، براي كسب اطمينان از وجود دوره استقراري احتمالي ديگر، گمانه            .  ]44

 .ي بعد از هخامنشيان مشاهده نشد، ليكن در آنجا نيز هيچگونه آثاري از دوره هاشدخاكبرداري متري  70/2انتخاب و تا عمق 
 ايهاي سازه ويژگي. 1. 1

بناي مكشوفه از حفريات چرخاب در واقع يك تاالر مركزي مستطيلي شكل ستوندار است كه يك ايوان جـانبي سـتوندار نيـز در                        
مصـالح  .  متر وسعت دارد   1575 متر احداث شده، مجموعاً    45 ×35اين بنا كه در ابعاد      ). 2تصوير( است   شدهجبهه شرقي آن ايجاد     

هـايي از   و به منظور اطمينان، نمونـه     ) 3تصوير( معادن استحصال آن شناسايي      ،هاي سطحي اصلي سازه سنگ است كه در بررسي      
هاي بناي مكشوفه مورد آزمـايش قـرار گرفـت كـه           هايي از قطعات سنگ   هاي حجاري شده و در حال انتقال معدن با نمونه         سنگ

 . اثبات رسيد به  نيزارتباط آنها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سـانتيمتري از هـم جـاي        160تايي و در فواصل      پايه ستون سنگي قطور، كه در دو رديف شش         12فضاي تاالر مركزي با بقاياي      
هاي آن، كه به شكل پلكاني و از هاي اين تاالر خبري نيست و تنها پايه ستوندر شرايط حاضر از ستون. ، فرم يافته استاندگرفته

ها اين سنگ   پيدا است،  4 تصويرهمانگونه كه در    ). 4تصوير(ه قطعه سنگ مكعبي به رنگ سياه و سفيد فرم يافته، موجود است              س
بدين منظور، قسمت مركـزي دو      . انددهنده بر روي هم جاي گرفته     بسيار صاف و صيقلي و بدون هيچ گونه مالط و مصالح اتصال           

اند كه در نقطه اتصال به صورت سـنگي يكپارچـه بـا دو رنـگ        ي آنها را چنان صيقلي نموده     هاپايه را زبره تراش كرده و لبه      سنگ
 سـانتيمتر   37بر روي اين سه سنگ است كه شالي ستون مدوري از سنگ سياه به شعاع                ).  5تصوير(رسد  سياه و سفيد به نظر مي     

هـاي كـاخ    ستون ان و نيز ظرافت در تراش، آنها را با پايه          چيدم ، وصالي ةها، نحو گذشته از پالن، ابعاد پايه ستون      .قرار گرفته است  
 .قابل مقايسه ساخته است] 72:  1379استروناخ [كورش در پاسارگاد 

. ها با يكديگرخنقشه توپوگرافي منطقه برازجان و فاصله كا .1تصوير 
 سازمان نقشه برداري كشور50000/1نقشه : مأخذ 

هاي موقعيت ورودي و  تاالر مركزي و ايوان كاخ چرخاب. 2تصوير 
  نگارندگان:ذ مأخ.  چهارگانه نسبت به تاالر مركزي
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 24ايـن ايـوان از      .  شـد  متر كشف    63/30×8 جنوبي و ابعادي معادل      -جانبي، در شرق تاالر مركزي با محور شمالي       ) تاالر(ايوان  
متـر و در     سـانتي  13/2جنـوبي    -ها در محور شمالي   پايه ستون . ي جاي گرفته، فرم يافته است     ي تا 12دو رديف   پايه ستون، كه در     

باشـد و   هـاي تـاالر مركـزي مـي        نصف پايه ستون   "ابعاد آنها تقريبا  .  سانتي متر از يكديكر فاصله دارد      40/3غربي   -محور شرقي 
نكته شايان توجه آن است كه در هيچ جاي         ). 6 تصوير (استفيد فرم يافته    خورده سياه و س   همانند آنها از چهار قطعه سنگ تراش      

 .اين تاالر نيز اثري از ستون بدست نيامد
 
 
 
 
 
 
 
 
 بـه   – كه در چهار جهت اصلي قـرار گرفتـه         -وسيله چهار درگاه    ه قابل درك است، تاالر مركزي اين كاخ ب        2 تصويرگونه كه از    آن

ايـن  .   كه ابعادشان متفاوت اسـت     شدهيافته نصب   هاي يكپارچه صيقل   سنگ ،ها در اين ورودي   . است شدهفضاهاي مجاور مرتبط    
به عنـوان مثـال، در حـالي كـه سـنگ درگـاه شـمالي بـا ابعـاد          . تفاوت همچنين در نوع سنگ و تزئينات آنها قابل مالحظه است      

هاي تخت جمشيد، سنگ درگاه جانب شرقي با        ، شبيه سنگ كف ورودي    )7تصوير (3 شده ياثري تزئيني حجار  و   متر   60/2×20/1
هاي ممتاز حجاري سنگ اين ورودي نيـز ترديـدي          به هر حال، ابعاد و ويژگي     .  سانتيمتر و فاقد تزئين است     340×50× 10/1ابعاد  
ب هاي صيقلي، شش حفره كوچك مكع     يك از اين سنگ    در هر .  است هاي مهم بنا بوده   گذارد كه معبر شرقي از جمله ورودي      نمي

 سـانتيمتر متغيـر     10×7×50/3 سانتيمتر تـا     7×3×5/3 كه ابعاد آنها از      شدهمستطيلي شكل به منظور نصب چارچوب و درب تعبيه          
 .  دارد،و تخت جمشيد به اجرا در آمده هاي پاسارگاداين تكنيك اتصال نيز شباهت بسيار با آنچه در كاخ. است

 

هاي گيسكان جهت هاي حجاري شده از كوهسنگ . 3تصوير 
 نگارندگان:مأخذ . انتقال براي احداث كاخ چرخاب

هاي تاالر مركزي كاخ برازجان  تركيب پايه ستون. 5تصوير 
 نگارندگان:مأخذ . بدون كاربرد مالط

 چگونگي شالوده سازي و استقرار پايه ستون . 4تصوير 
نگارندگان :  مأخذ .در تاالر مركزي كاخ چرخاب

 گانه ايوان 24هاي  نما و پالن يكي از پايه ستون. 6تصوير 
نگارندگان: مأخذ . شرقي كاخ چرخاب
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    بنـدي سـقف   هـاي پوشـش كـف و عـايق    خ همچنين اطالعات ارزشمندي در خصوص تكنيـك هاي باستانشناسي در اين كا  يافته
 4در پوشش كف اين بنا از نوعي مالط سفيد رنگ سـراميك ماننـد بـه ضـخامت                    .هاي هخامنشيان در اختيار قرار داده است      كاخ

ـ   ،بودهايي كه سقف بر آنها استوار       اگر چه از ستون    ).8تصوير(ميليمتر استفاده شده است      دسـت نيامـد، لـيكن آثـار     ه هـيچ اثـري ب
 شـده  فـرش    ، هموار و سپس با كاربرد رديفي از آجـر         ،وسيله مالطي ساروج مانند    ه كه سقف مسطح ابتدا ب      است يد آن ؤمكشوفه م 

 ). 9تصوير (نموده استاي قير طبيعي به منظور ايزوگام سقف اين بنا را بسيار منحصر به فرد استفاده از اليه .است
 

 

 

 

 

 

 

  فرهنگيي  اشيا.2. 1

اين . هاي همزمانش ممتاز ساخته است     را در ميان ساير كاخ     آن ، فرهنگي از حفريات كاخ چرخاب     ء قطعه شي  188 كشف مجموعاً 
اند و همگي به عصر هخامنشـيان تعلـق          از جنس مواد گچي و آهكي و يا نوعي سنگ صيقل يافته و براق ساخته شده                اشياء اكثراً 

   هاي شمالي و جنوبي تاالر مركزي و بـه صـورت متـراكم در يـك مكـان                   تمامي اين قطعات از عمق دو متري جهت         تقريباً .دارند
 . انددست آمــدههب

هـايي از انسـان و حيـوان نظيـر دنـدان             نشان داده شده، بيشترين اين اشياء را اجـزاي مجسـمه           1گونه كه در نمودار شماره      همان
، قطعـاتي   ) قطعه 28(ها  ، ساير اجزاي مجسمه   ) عدد 48(، ناخن مصنوعي    ) عدد 11(م و مردمك مصنوعي     ، چش ) عدد 39(مصنوعي  

تنـوع و ظرافـت   ). 10-12 تصـوير (دهـد  و تعدادي ظرف فلزي تشكيل مـي  ) قطعه32مجموعا (شبيه به بال، پر و چنگ پرندگان      
     نـين توليـدات صـنعتي و هنـري هـيچ ترديـدي بـاقي               هاي ساخت و تهيـه چ     ساخت اين اشياء بدان حد است كه در وجود كارگاه         

به هرحال، . تعدادي از اشياء از نوعي سنگ مقاوم گرانيتي ساخته شده كه به احتمال بسيار زياد سنگ آن وارداتي است    .  گذاردنمي
 اسـتفاده از آنهـا در   ة و نحوهاي مكشوفه از تخت جمشيد، علت تمركز اين آثار در درون بنا   عليرغم تشابه كامل اين اجزاء با نمونه      

ها و  از اين قطعات به منظور ايجاد صور و اشكالي در ستون       ،به احتمال بسيار  . هاي اصلي اين تحقيق بود    اين مكان يكي از پرسش    
 . شده استهاي گچي استفاده مي سرستون

تراش و حجاري شده در سنگ سطوح صيقلي، زبره . 7تصوير 
 نگارندگان:مأخذ . كف درگاه شمالي تاالر مركزي كاخ چرخاب

. استفاده از سراميك در پوشش كف كاخ برازجان . 8تصوير 
ننگارندگا: مأخذ 

 استفاده ار قير طبيعي به منظور ايزوگام سقف در كاخ .9تصوير 
 نگارندگان: مأخذ . برازجان
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 كاخ بردك سياه  . 2

كيلومتري شـمال غربـي كـاخ چرخـاب و يـك      13 فاصله و  � 34.08� E: 51˚06�15.09�N: 29˚02اين كاخ در موقعيت
 .است متر 65واقع و بلندترين نقطه امروزين آن از سطح درياي آزاد در حدود  كيلومتري شمال روستاي درودگاه

بـر اسـاس گـزارش اهـالي        ،  )اسـماعيل يغمـايي   ( براي اولين بار يكي باستانشناسان مركز باستانشناسي ايران          1356به ســــال    
اي هاي سطحي در اين منطقه را آغاز و در نتيجه، وجود محوطهها، بررسيروستاي درودگاه مبني بر وجود آثاري در ميان نخلستان

فعاليـت  . شـد  بقايـاي كـاخي از هخامنشـيان نمايـان           ،عمـق هـاي كـم    كه پـس از كـاوش      4 تأييد فرهنگي متعلق به هخامنشيان   
با گذشت اين زمان طوالني     . سه دهه متوقف ماند   به مدت    ين محوطه فرهنگي نيز بعد از انقالب اسالمي تقريباً        باستانشناسانه در ا  

  يغمـايي مجـدداً  1383بـه سـال   . هاي بسياري بر بقاياي آن وارد آمـد     يد و آسيب  يهاي هرز در ميان تاالر مركزي كاخ رو       درختچه
در نتيجه، عالوه بر كشـف تعـداد بيشـتري پايـه سـتون در تـاالر                 . مرار بخشد هاي خويش را در اين كاخ است      اجازه يافت تا كاوش   

اي از قطعات دنداني و چشمي شكل مكشوفهنمونه .10وير اتص
  نگارندگان:مأخذ .  از كاخ چرخاب برازجان

نگارندگان: مأخذ . تنوع اشياء مكشوفه از كاخ چرخاب برازجان . 1 نمودار

 هايي از قطعات ابرويي شكل مكشوفهنمونه . 11تصوير 
 نگارندگان: مأخذ .  از كاخ چرخاب

 نگارندگان :مأخذ . قطعات ناخني شكل، شاخي شكل و اجزايي شبيه پر پرندگان مكشوفه از كاخ چرخاب برازجاناي از  نمونه. 12وير اتص
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او . شـد كشف نيز   ايوان ستوندار ديگري متصل به ديوار جنوبي تاالر مركزي           - عدد رساند    24 به   16 كه تعدادشان را از      -مركزي  
اي بدسـت آورد كـه در       فرهنگي قابل توجه  ي  اي به زبان بابلي و اشيا     اي از سنگ سياه رنگ، كتيبه     برجستههمچنين توانست نقش  

 .  ادامه به اختصار معرفي خواهند شد
در كنار كاخ   ). 13تصوير( سال پيش وجود نداشتند      30هايي قرار گرفته كه تا       ميان نخلستان  ،اين محوطه فرهنگي در وضع موجود     

كه  يياز آنجا . شدگردآوري   نيز   هاي آن  داده ،گانهاي سطحي نگارند   متر نيز وجود دارد كه در بررسي       7اي به ارتفاع    مكشوفه، تپه 
توان مطرح نمود كه سايت بردك سـياه از هخامنشـي           ها به دوره ساساني و قرون اوليه اسالمي تعلق دارند، با احتمال مي            اين داده 

 .  ]89:  1386 ،ابراهيمي[  استتا ساساني مورد استفاده بوده
 ي كاخ بردك سياهيهاي فضاويژگي . 1. 2

 هاي كامل از اين كاخ قابل ارائه نيست، ليكن با محاسبه ابعاد فضاهاي ب             هاي ناتمام، نقشه  دليل كاوش ه  هرچند در شرايط حاضر، ب    
 متـر مربـع بـرآورد       540توان دريافت كه بنايي است مستطيل شكل كه وسعت بخش اصلي آن در حدود               مي) 30×18(دست آمده   

 .  ]94  :1386، ابراهيمي[ شودمي
 پايه ستون 24داراي )  متر17×50/18( متر مربع 314 نمايان است، تاالر مركزي كاخ با وسعتي معادل 14تصويرگونه كه در مانه

         فاصـله  .  در محـور چهـار جهـت اصـلي آن نيـز چهـار ورودي تعبيـه شـده اسـت                     كهي بوده   يمكعبي شكل در شش رديف چهارتا     
تمامي آنها از سه سنگ مكعب .  سانتيمتر است275 سانتيمتر و در محور شمال به جنوب 211ها در محور شرق به غرب ستونپايه

ها از  اين شالي ستون  ). 15تصوير ( است مستطيل نهاده بر روي هم فرم يافته كه بر روي آنها سنگ مدور شالي ستون جاي گرفته                
 .اسارگاد داردهاي كاخ هخامنشيان در پلحاظ فرم و روش تراش شباهت زيادي به شالي ستون

دسـت  هب) متر سانتي40( و ارتفاعي اندك   متر سانتي 50هاي جبهه جنوبي تاالر مركزي بقاياي ديواره سنگي به ضخامت           در كاوش 
 .   پوشش يافته است5وسيله يك اليه بسيار نازك از گچ چاريه دروني آن باليهآمد كه 

 بخشي از فضاهاي مكشوفه از كاخ بردك سياه . 13تصوير 
 1383 يغمايي، :مأخذ . هامحصور در ميان نخلستان

). 100/1:مقياس (ر وضع موجود كاخ بردك سياه د . 14تصوير 
ها نسبت به تاالر مركزي از اختصاصي بودن اين عدم تقارن ورودي

  نگارندگان:مأخذ . تاالر حكايت دارد
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هـاي  ستون نصف پايه  هاي آن تقريباً  دست آمد كه ابعاد پايه ستون     ه  ري ب گر دي دا بقاياي ايوان ستون   ،با توسعه ترانشه ضلع جنوبي    
در .  ، در حـال حاضـر تعيـين ابعـاد دقيـق آن دشـوار اسـت                شدهنطور كامل كاوش    هبه جهت آنكه اين تاالر ب     . تاالر مركزي است  

هاي مكشـوفه، حجـم زيـادي از آثـار          ستونمتري استمرار يافت، و در حد فاصل پايه        سانتي 80خاكبرداري از اين فضا كه تا عمق        
هاي سنگي اين ايوان نيز     همه پايه ستون  . داردگرفتگي ايوان    كه نشان روشني از آتش     شدهاي خرد شده مالحظه     سوختگي سنگ 

 ).16تصوير(اند سوزي آسيب ديدهاز اين آتش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هر چند سنگ . يافت سوي با چهار درگاه به فضاهاي مجاور راه مي قابل درك است،  تاالر مركزي از چهار14 تصويركه از آنچنان
، ليكن تفاوت در نوع سنگ و ابعاد آنهـا نشـانگر اهميـت و               داده شده  به يك فرم ساخته و صيقل        ها تقريباً يكپارچه كف اين درگاه   

 شـمالي داراي ابعـادي برابـر بـا          كه سنگ كف درگاه   به عنوان مثال، در حالي    . عملكرد متفاوت فضاهاي مجاور تاالر مركزي است      
 .دارند دو متر طولو معابر شرق و غرب هركدام حدوداًسانتي متر   380×140 ابعادمتر است، سنگ درگاه جنوبي  سانتي120×147

قف همچنين آثار مكشوفه به هيچ وجه اطالعاتي از س        . نكته شايان توجه آن است كه در هيچ جاي اين كاخ اثري از ستون بدست نيامد               
هاي شـن ريـز،   وسيله اليههدست نيامد، ليكن زيرسازي كف ب هاي از كفپوش نيز ب    اگر چه كمترين نشانه   . در اختيار حفار قرار نداده است     

 .]1384:  1383يغمايي، [چين بوده است كوبيده و سفت شده اين فرضيه را تقويت ساخت كه كف اصلي، آجرخاكستر، رس
  فرهنگيي  اشيا.2. 2

 كـاربردي   ،اي را هويدا سـاخت كـه در گاهنگـاري محوطـه            منقول قابل توجه   ي اشيا ،هاي سنوات اخير در كاخ بردك سياه      كاوش
 از چشـم و ابـروي        اسـت  هاي مكشوفه از كاخ چرخـاب شـباهت تـام دارد، عبـارت            رين اين آثار، كه با نمونه     تعمده. ارزنده داشت 

هاي مجسمه حيوانات، آويز و دگمه كوچك مفرغي،        از دندان مرمرين  ي  ت، قطعا )17تصوير(ها، قطعاتي شبيه به پر پرندگان       مجسمه
 بـه   عيار تاشده و بخشي از يك جـام طاليـي، مجموعـاً   24و همچنين سه ورقه طاليي ) 18تصوير(نوك پيكان و انگشتر مفرغي    

هـاي گوشـه جنـوب غربـي تـاالر      ونر يكي از پايه سـت والي گل و خاك در زير و مجا     طاليي از البه   ياين اشيا .  گرم 3350وزن  
 ).19تصوير (.مركزي بدست آمد

 152×55اي بـا ابعـاد تقريبـي        در ميان آثار فرهنگي مكشوفه از حفريات كاخ بردك سياه، قطعه سنگ سياه رنـگ حجـاري شـده                  
برجسته داريوش اول اين نقش كه شباهت تام به نقش). 20تصوير(خورد  كه بر آن نقشي از انسان به چشم ميشدمتر يافت سانتي

باني در پشت سر وي گرفتـه اسـت را نشـان            دارد، پادشاه را همراه مالزمش در حالي كه سايه        ) تخت جمشيد (در ورودي كاخ تچر     

.پايه ستون تاالر مركزي كاخ بردك سياه . 15تصوير 
نگارندگان:  مأخذ 

هاي بخشي از فضاهاي بقاياي سوختگي بر پايه ستون . 16تصوير 
نگارندگان: مأخذ . مكشوفه ايوان جنوبي در كاخ بردك سياه
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ـ    ، به صورت كامل بر درگاه جنوبي تاالر مركزي اسـتوار بـود            سنگ مكشوفه يقيناً  ). 21تصوير(دهد  مي وسـيله مهـاجمين    ه لـيكن ب
 .  ه استشكسته و انداخته شد

 براي اولـين بـار رد پـايي         ،4/34× 37× 42كشف قسمتي از يك كتيبه حجاري شده بر تكه سنگ سياه رنگي با ابعاد               در اين كاخ    
ترجمه اين متن كه به خـط و        ). 22تصوير (آشكار ساخت مكتوب از حضور شاهنشاهان هخامنشي در حاشيه شمالي خليج فارس را            

 .]44:  1383، يغمايي[ "... نهادم ) در(سر   ) برفراز (روي  ... ":  است چنين ،زبان بابلي نو نوشته شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ز پر پرندگان مكشوفه از كاخ ها، ابروها و اجزايي اچشم .17تصوير 
1383 .يغمايي : مأخذ. بردك سياه 

نمونه اي از نوك پيكانها و انگشتر مفرغي  .18تصوير 
همان: مأخذ . مكشوفه از كاخ بردك سياه

هاي طاليي تاشده و بخش زيرين يك جام مكشوفه از ورقه .19تصوير 
  همان:مأخذ . كاخ بردك سياه

 بقاياي سنگ حجاري شده بر درگاه جنوبي تاالر .20تصوير 
1383يغمايي : مأخذ . ي كاخ بردك سياه مركز
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 كاخ سنگ سياه . 3

عهـد هخامنشـيان را در ده    همچنين توانسـت بقايـاي كـاخ ديگـري از      ) دكتر علي اكبر سرفراز   ( حفار كاخ چرخاب     1350به سال   
مجـاور  (موقعيت مرتفع اين كاخ بر بلنداي حاشيه شمالي رودخانـه دالكـي             . د شناسايي قرار دهد   كيلومتري شمال كاخ چرخاب مور    

 ،يـت بـود  ؤهايي كـه قابـل ر   پايه ستوناز اين رو .گذاري بر روي آن بسيار كم باشد تا ميزان رسوب منجر شد ،  )روستاهاي نظر آقا  
 نامگـذاري   "كاخ سـنگ سـياه    "را  رنگ بودند، سرفراز آن    بنا سياه  هاي اين كه تمام سنگ  يياز آنجا . شدگيري و عكسبرداري    اندازه
 50 پس از برداشـت رسـوباتي كـه حـداكثر     - كه مشغول حفاري در كاخ بردك سياه بود - اسماعيل يغمايي  1356در سال   .  كرد

 هخامنشي را در ايـن مكـان        سانتيمتر سطح اين كاخ را پوشانده بود و پيگردي بقاياي آن، تنها يك اليه استقراري مربوط به دوره                 
 . ]124:  1386 ،ابراهيمي[ كردثبت 

 هاي فضاييويژگي. 1 . 3

برگيرنده يـك تـاالر مركـزي و     اين بنا در. بود متر 41×38مترمربع و ابعاد 1558 بنايي با مساحت     ، آشكارشدن نتيجه اين پيگردي  
 فضايي است   ،يت است، تاالر مركزي   ؤ قابل ر  23تصوير كه در    گونههمان). 23تصوير(چهار تاالر جانبي مرتبط با تاالر مركزي بود         

 پايه ستون،   16اين تاالر با    . شده است  جنوبي احداث    – متر كه در راستاي محور شمالي        40/24 × 50/20مستطيلي شكل با ابعاد     
  غربـي –متر و شـرقي  سانتي178 ، جنوبي–ها در جهت شماليفاصله پايه ستون. ي چيده شده، فرم يافته استيتاكه در دو رديف هشت    

اي روي  هاي تاالر مركزي از چهار سنگ حجاري شده فرم يافته كه به صورت پله             پايه ستون . به ثبت رسيده است   متر   سانتي 537
 سـانتيمتر و سـنگ كـرم رنـگ روي آن بـه ابعـاد                 5/116×5/116 ×46سنگ سياه رنگ زيرين داراي ابعاد       . ستهم قرار گرفته ا   

 سانتيمتر ثبت شده و در نهايت شالي ستون بـر           77×77×27متر و سنگ كرم رنگ ديگري روي اين دو با ابعاد            انتي س 97×97×27
هـا بـدون    هاي پايـه سـتون    اي هخامنشيان، سنگ  هدر اين كاخ نيز همانند ساير كاخ      . شده است اي استوار   روي اين سه سنگ پله    

   شكسـته شـده نيـز از    يهـا به منظور وصـالي پايـه سـتون       كه  ) 24تصوير(ته  تراش بر روي يكديگر قرار گرف     مالط و به شيوه زبره    
 .اي استفاده شده استهاي فلزي دم چلچلهبست

شباهت فراوان نقش برجسته داريوش در درگاه  .21تصوير 
ورودي كاخ تچر با قطعه سنگ حجاري شده بر درگاه جنوبي تاالر 

  نگارندگان:مأخذ . مركزي كاخ بردك سياه

253 :همان : مأخذ  .به مكشوفه از كاخ بردك سياهكتي . 22تصوير 



 

 45 -58/هاي باستانشناسيهاي هخامنشيان در برازجان با اتكاء به دادهبازيابي كاخ/ 1389 تابستان/ سال هفتم / چهاردهشماره                                                 

 

55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـاي  ابعاد پايه سـتون . باشنداصلي تاالر مركزي چهار تاالر مستطيلي شكل ديگر احداث گرديده كه داراي ابعادي متفاوت مي              در چهار جهت  
     ايـوان شـمالي، فضـايي اسـت بـا انـدازه درونـي             . است)  سانتيمتر 63×63×5/21(هاي تاالر مركزي    ا تقريبا نصف پايه ستون    هناين ايوا 

متـر بـر    60/20 ×25/8ايوان جنوبي، نيز با اندازه دروني        . متر كه بر روي دو رديف هشت تائي پايه ستون احداث گرديده            60/20 ×25/8
ترين ايوان كاخ به حساب متر، وسيع10/41 × 90/8ايوان شرقي، با اندازه دروني .  استن ساخته شدهروي دو رديف هشت تايي پايه ستو

 تـائي    متر بوسيله دو رج هشت     24/ 35× 40/8غربي، با ابعاد    ايوان .مي آيد و كه با دو رديف چهارده تايي پايه ستون احداث گرديده بود             
 .    استپايه ستون فرم يافته

حفـار  . انداي گچين داشته  هاي جانبي مغزي چوبي و رويه     هاي تاالر مياني و ايوان    نشناسي مويد آن است كه ستون     هاي باستا يافته
  .]9-10: 1383-4يغمايي [رساند را به پيش از احداث كاخ پاسارگاد مياين كاخ، زمان بر پايي و بنياد آن

هاي تاالر ها و سنگ درگاه رها گرديد، جز پايه ستون1356از كاوش سال كه عمليات حفاري در كاخ سنگ سياه بعد ييسفانه، از آنجاأمت
 . هاي جانبي در هم ريخته شده استها مضطرب گشته و فرم اصلي ايوانكزي، مصالح ساير بخشمر

ـ                   معلوم مي  23آنگونه كه شكل     كـار  هدارد، چهار ورودي تاالر مركزي كاخ، كه به صورت متقارن در محور چهار جهت اصـلي آن ب
كار رفته  هها سنگ سياه رنگ يكپارچه صيقلي ب      در كف اين ورودي   . سازداند، اين فضا را به تاالرهاي اصلي مرتبط مي        گذاشته شده 

به عنوان مثال،   . ا با تفاوت اهميت تاالرهاي جانبي مرتبط است       هدر اينجا نيز تفاوت ابعاد سنگ درگاه      . اندكه داراي ابعادي متفاوت   
 450×122×37، سنگ درگاه جنوبي با ابعـاد  )25شكل ( سانتيمتر است 353×122×37نگ درگاه شمالي داراي ابعاد  در حالي كه س   
حفـره  . اند سانتيمتر احداث شده   340×118×37 و   300×118×37دو ورودي شرقي و غربي نيز به ترتيب با ابعاد           . باشدسانتيمتر مي 

هـاي  ها حفر گرديده شباهت كامل به تكنيك مورد اسـتفاده در كـاخ            اههايي كه در جهت نصب چهارچوب درب در اين سنگ درگ          
 .  ديگر هخامنشيان دارند

مع الوصف، نظر به اينكه      .  حفار كاخ سنگ سياه هيچ مطلبي مرتبط با چگونگي پوشش كف و سقف اين بنا به ثبت نرسانده است                  
متر  سانتي دهماند كه براي اين كاخ كفي به قطر          ترديدي نمي  ها به زمين صيقلي نگرديده،     سانتيمتر از محل اتصال پايه ستون      10

 به هر حال، دركاخ سنگ سياه، كف موجود همان زمين بكر و دست نخورده طبيعـي اسـت كـه احتمـال داده                       . اختصاص يافته بود  

كاخ سنگ سياه برازجان داراي تاالر مركزي و چهار  .23تصوير 
نگارندگان: مأخذ . )100/1مقياس (ايوان در چهار جهت 

 زبره تراشي سنگ سياه زيرين و طرح پايه ستونهاي تاالر مركزي .24تصوير 
  نگارندگان:مأخذ . كاخ سنگ سياه
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به صورت نيمه تمام سازي نيز صورت نگرفته باشد و به عبارت ديگر اين كاخ     شود به علت ناقص ماندن طرح ساخت كاخ، كف        مي
 .رها شده است

 
 
 
 
 
 
 
 

 گيرينتيجه

 تـاريخ سـاخت، سـبك       ةهاي اصلي تحقيـق در زمينـ      ها و به عنوان نتيجه بحث، امكان پاسخ به پرسش         بندي داده اينك، در جمع  
 .  هاي مورد مطالعه فراهم گشته استمعماري و دليل تخريب كاخ

هاي آنها بـا كـاخ كـوروش در    ي مورد مطالعه و شباهت بسيار زياد پالن و پايه ستون    هابا مالحظه فرم و تناسبات فضايي سازه      . 1
 و محـتمالً ) م. پ550-330(مي توان پذيرفت كه هر سه كـاخ در آغـاز فرمـانروايي هخامنشـيان      ) 27 و   26هاي  شكل(پاسارگاد  

 .انداند كه كاخ پاساگاد را بر پاي داشتهتوسط همان معماراني ساخته شده
هـا همگـي از سـاقه درخـت         رسد كه ستون  دست نيامده، به نظر مي    هكه هيچ جزيي از ستون در سه كاخ مورد بحث ب          ييز آنجا ا. 2

داد تا بتوانند عناصر تزئيني شـبيه بـه   اين پوسته گچي به معماران فرصت مي. انداي از گچ پوشش يافته بوده وسيله اليه هايجاد و ب  
هـاي  توان پذيرفت كه در احداث كـاخ    ترتيب، مي بدين. ها اجرا نمايند  ها و يا سر ستون    را بر بدنه ستون   يس حيوات، پرندگان و انسان      تند

 .  ، ضمن استفاده از مصالح بومي، از طرح كلي بناهاي سلطنتي هخامنشيان بهره برداري گشته استبرازجان
اند، ليكن كشف مقادير    ينات تخت جمشيد حجاري گشته    ها نيز در شباهت كامل با تزئ      هايي از اين كاخ   اگرچه عناصر تزئيني بخش   

 .ها حكايت دارندها از كاربرد تكنيك تزئيني متمايز و بومي در اين كاخاي از اجزاي مجسمهقابل توجه
ات تـوان از اقـدام    هـا را مـي    اي از قير طبيعي در ايزوگام سقف اين كاخ        عالوه، استفاده از سراميك در پوشش كف و كاربرد اليه         هب

به ثبت نرسيده و، بدين ) م. ق500(هايي كه در هيچكدام از بناهاي همزمان ويژگي. منحصر به فرد در دنياي باستان به شمار آورد
 .آيندها به حساب ميسبب، از جمله امتيازات كم نظير اين كاخ

آيند، امـا   ي چرخاب و بردك سياه به شمار مي       هاهر چند طغيان رودخانه ها و سيالب تا به امروز نيز از عوامل تهديد كننده كاخ               . 3
تواند ايـن   هاي فلزي مكشوفه در صحن مياني كاخ بردك سياه و خرد شدن نقش بر جسته پادشاه، مي                بقاياي سوختگي، سرپيكان  

ي الـواح  تـدفين اضـطرار  . انـد ها در نتيجه جنگي خانمان سوز مجبور به ترك آنها شده    احتمال را تقويت سازد كه ساكنان اين كاخ       
محتمل است گروهي   . تواند اين فرضيه را تقويت نمايد     هاي تاالر مركزي كاخ بردك سياه نيز مي       طاليي در زير يكي از پايه ستون      

 .از سپاهيان اسكندر كه از خليج فارس عبور نموده و به لشكر او در خوزستان پيوسته بودند، هنگام عبور اين كاخ را نيز نابود كرده باشند 

. سنگ كف درگاه شمالي كاخ سنگ سياه . 25تصوير 
و بست سنگهاي ازاره مي باشدگوديهاي ايجاد شده براي قفل 
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 ها پي نوشت
غرب تا طرف جنوبهشيبي ماليم ب باو  از دامنه كوهستان گيسكان آغاز از استان بوشهر است كه اراضي آنشهرستان دشتستان مركز برازجان  .1

 .]28 -29 :1375زاده، اتابك[ يابددهانه خليج فارس گسترش مي
   .  استشده واقع خابدر يك كيلومتري جنوب شرقي سايت چر تپه تل پهن .2
تـا عمليـات    اين كاخ نيز بـه كـار گرفتـه شـده            بر طبق سنت حجاران و معماران پاسارگاد در         عملي است كه     ،م اختصاري حجار  ي عال استفاده از  .3

  . شد معماري آسان ي اجزاشمارش و كاربرد
  گزارش كاوش كاخ بردك سياهبرگرفته از .4
 .  ميباشد سبز بسيار كم رنگمايل به رنگي مت با بوميمحصوليگچ اين  .5
 .باشدآرشيو نگارنده مياز  25،24،23،15،21،14،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،2و27 منابع تصاوير 

 فهرست منابع

نامه كارشناسي ارشد، به راهنمايي دكتر حسن ، پايانهاي هخامنشيان در برازجانتحليل فضايي كاخ .1386 .ابراهيمي، نصراهللا •
 .گروه باستانشناسي:  كريميان و مشاوره دكتر علي اكبر سرفراز، دانشگاه تهران

  انتهر.28 -29 صص. انتشارات مركز دائره المعارف بزرگ اسالمي.ره المعارف بزرگ اسالمييدابرازجان در  .1375 .اتابك زاده •
 1961از سال (هاي انجام شده توسط موسسه مطالعات ايراني بريتانيا پاسارگاد، گزارشي از كاوش .1379استروناخ، ديويد  •

 ميراث فرهنگي:   تهران. دكتر حميد خطيب شهيدي : ت.) م1963تا 
 . شيراز. انتشارات شيراز.به كوشش شاپور شهبازي. پاسارگاد .1368 .سامي، علي •
مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع :   تهران.هاي اوليه چرخاب برازجانگزارش بررسي . الف1350 .اكبرسرفراز، علي  •

 .دستي و گردشگري كشور
 .شناسي و هنر ايران در مجله باستان."كشف كاخي از عهد كورش كبير در ساحل خليج فارس" .ب1350 .سرفراز، علي اكبر •

 .29 -27:  8 و 7 شماره .اره كل باستانشناسي و فرهنگ عامه اد.انتشارات وزارت فرهنگ و هنر

نمونه هايي از پايه ستونهاي تاالر مركزي كاخ  .27ويراتص پالن كاخ كورش در پاسارگاد. 26تصوير 
نگارندگان: مĤخذ . اختصاصي كوروش در پاسارگاد
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 مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع .هاي كاخ چرخاب برازجانگزارش اولين فصل از كاوش .1380 .سرفراز، علي اكبر •
 .دستي و گردشگري استان بوشهر

 چاپ .ان تاريخي ماد و هخامنشي اشكاني، ساسانيباستان شناسي و هنر دور .1381 .بهمن، فيروز مندي ؛سرفراز، علي اكبر •
 .انتشارات عفاف:   تهران.اول

دستي و  مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع.هاي كاخ چرخاب برازجانگزارش دومين فصل از كاوش .1382.سرفراز، علي اكبر •
 .دشگري استان بوشهرگر

 مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع .هاي كاخ چرخاب براجانگزارش سومين فصل از كاوش .1383 .سرفراز، علي اكبر •
 .  دستي و گردشگري استان بوشهر

 مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگي، .هاي كاخ چرخاب برازجانگزارش چهارمين فصل از كاوش .1384.سرفراز، علي اكبر •
 .دستي و گردشگري استان بوشهرصنايع

 مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع .هاي كاخ چرخاب برازجانش پنجمين فصل از كاوشگزار .1385سرفراز، علي اكبر،  •
 .دستي و گردشگري استان بوشهر

 به كوشش محمد يوسف كياني، چاپ اول، ."هاي ايرانپايتخت" در،هاي شاهشاهي هخانشيانپايتخت .1374عبدي، كاميار،  •
 .سازمان ميراث فرهنگي كشور:  تهران

 . انتشارات ققنوس:  تهران.چاپ اول.  مرتضي ثاقب فر : ت.ي هخامنشيهشاهنشا .1384ن، م، كوك، جا •
 . دانشگاه شهيد بهشتي:  تهران.چاپ سوم.  دكتر بهروز حبيبي: ت. هنرايران.1377 .گدار، آندره •
ركت انتشارات علمي و ش:  تهران. چاپ دوم. عيسي بهنام : ت.هنر ايران در دوران ماد و هخامنشي .1371 . رومنگيرشمن، •
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