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Abstract

This paper tries to illustrate the historical elongingness 
of the Persian Gulf to Iran and its attachment to the 
Persian culture through the archeological studies.  

In this regard, five historic documents from ancient 
Iran including the Khark Island known as the biggest 
island in the north of the gulf, historic harbor of Siraf, 
the margin of Borazjan City, and Goordokhtar in the 
north part of the Persian Gulf will be introduced based 
on Sarafraz’s archeological reports.  

Afterwards, with a comparison of these documents 
with other historical and cultural documents from the 
Iranian culture, the dependency of these parts to Iran 
will be shown as well as being ‘Persian’ through the 
true evidences.    

This article is the result of a study based on traces, 
evidences and archeological findings in Boshehr 
Provience region which verifies the sings of 
settlements in the ancient time in this part of the coast 
known as the Persian Gulf.   
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 چكيده
خليج فارس به سرزمين    اين مقاله در پي آن است كه تعلق ديرينه و تاريخي            

را با فرهنگ و تمدن ايرانـي بـا اسـتفاده از مسـتندات              ايران و پيوستگي آن     
در ايـن راسـتا پـنج اثـر         . شناسي و معرفي آثار تـاريخي بيـان نمايـد           باستان

تاريخي مربوط بـه دوران ايـران باسـتان كـه بـه ترتيـب در جزيـره خـارك          
ج فارس، بندر تاريخي صيراف، حاشـيه       عنوان بزرگترين جزاير شمالي خلي    ه  ب

با استفاده   شهر برازجان و گوردختر در شمال سواحل خليج فارس قرار دارند،          
سـپس  . شوند معرفي و بررسي مي    شناسي دكتر سرفراز  هاي باستان از گزارش 

هاي اين آثار با ساير آثار تاريخي و فرهنگي تمدن ايـران و             با مقايسه ويژگي  
ها به تاريخ ايران زمين، پارسي بودن خلـيج فـارس بـر           تعلق آن  روشن نمودن 

 متـون و روايـات تـاريخي        بـدون اسـتفاده از    اساس شواهد گوياي حقيقي و      
 . گردد مياثبات

اي به نام استان بوشهر يا پارس جنوبي بـر           در وسعتي و محدوده    مقاله حاضر 
تـرين  شناسي كهـن  هاي باستان اساس آثار و شواهد به دست آمده و بازيافته        

استقرار و اسـتفاده از ايـن سـاحل را كـه بـه خلـيج فـارس           هاي  نشانهآثار و   
  .مي نمايد معرفي ،شهرت جهاني دارد

 واژگان كليدي 
شناسي، جزيره خارك، كتيبه خارك، گوردختر، صـيراف،        فارس، باستان  خليج

 آثار تاريخي، پارس جنوبي 
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 ،نويسـان جغرافـي  ،مـورخين ،  شناسـان باسـتان ،  يشناسـ زمـين  دانشـمندان فـارس توجـه     خليج ديگري نيست كه بيش از     درياي هيچ

 )ويلسون سرهنگ آرتولد. ( باشدخود معطوف ساختهه  بيان را مشتركاً جنگجو،بازرگانان ،سياستمداران

 پيدايش خليج فارس ؛مقدمه
به جاي سرزمين ايران و عراق درياي وسيعي به نام ) كرتاسه(و جغرافي در دوران دوم شناسي زمين دانشمندانبر طبق مطالعات 

شناسي كه سبب ميوسن و اوايل عهد پليوسن از دوران سوم زميندرياي كرتاسه وجود داشت تا آنكه در نتيجه تحوالت اواخر عهد 
 با پيدايش .خليج فارس هم بوجود آمد، هاي جنوبي ايران و به طور كلي نجد و فالت ايران شدپيدايش جبال زاگرس و رشته

ف غرب سرازير شد و فارس به طر آب اقيانوس هند از طريق خليج،ارتفاعات زاگرس در غرب فالت ايران و فرورفتگي در جنوب
 805 اين خليج در ساحل شمالي به طول ]5  :1355، سرفراز[ .خليج فارس را در جنوب و در دامنه زاگرس جنوبي به وجود آورد

 تحقيقات تاريخي كه تاكنون در نواحي .ترين حد مالكيت اين خليج استالنيطو كيلومتر در مالكيت خاك ايران امروزي است كه
اين وسعت . ته نشانگر آن است كه سواحل خليج فارس و بعضي از جزاير آن از اعصار كهن مورد توجه بوده استمختلف انجام گرف

 .رسيد مي از شرق به منطقه بلوچستان، از شمال به سرزمين ماد،غربي به خوزستانمالش از غرب و ،فارسخليج  از جنوب به سواحل
شود كه پارس  بنابراين چنين استنباط مي]41  :1375، مصطفوي[شدور محسوب ميهاي كشاين اقليم پارس در آغاز يكي از استان

دان قرن اول  براي اولين بار استرابون جغرافي. كه شامل پارس جنوبي بوده است استم و حتي پيش از آن نامي عام.در هزاره اول ق
    "فارس" و اعراب "پرسيس" و يونانيان "پرشيا" را  نام برده و اروپاييان نيز اين سرزمين"خليج فارس"آن به نام  ميالدي از

شود هاي مختلف صحبت ميدر ذكر جغرافياي تاريخي اين استان تا زمان ساساني كه از تقسيمات ايالتي آن به عنوان كوره. اندگفته
 آمده و جزء كوره قباد ساساني يعني  گناوه و سنير به ميان، مهروبان، توج،براي اولين بار نامي از بنادر جنوبي ايراني مانند صيراف

توان پذيرفت كه پارس جنوبي در هزاره اول قبل از ميالد داراي موقعيت زيست كوره پنجم ذكر شده است به همين جهت مي
 .هاي زراعتي و دامداري بوده است اسكان همه جانبه حداقل از لحاظ آب شيرين، زمينفاقد شرايطمحيطي خاصي بوده كه 

به مركزيت شوش در غرب استان بوشهر فقط در اطراف اراضي خشك و  عيالميان نفوذ و گسترش فرهنگ و تمدن قوم در اين زم
. است باتالقي و غير مسكوني بوده اًمستعد زندگي تا بندر ديلم و گناوه بوده و از آن به بعد دشت وسيع و سواحل شبانكاره تمام

 از شمال به ، از شرق به صيراف،گناوه از طرف غرب تا بندرشده، هزاره اول شناسايي  در كهجنوبياي به نام بوشهر يا پارسمنطقه
  فرانسوي"پزارد" سال پيش آقاي 100شناسي كه در حدود هاي باستاندر بررسي. شودارتفاعات زاگرس و فارس شمالي محدود مي

 اين آثار در ؛ استشده معرفي "تلُپي "تل ُنام  ليان در حفاري  در حاشيه دريا در استان بوشهر، به عيالمي آثاري از دوره انجام داده،
ه به سواحل شرقي ن جامعه متشكلي بوده كه اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره اول قبل از ميالد از تنها راه نفوذ و رخواقع متعلق به

آنها . اند كردهمهاجرتبه اين مكان  - بودهورالعبالعاده صعبكه فوق-فيروزآباد مسير كوهستاني به نام منطقه جم  يعنيفارسخليج
هاي انگيزهبه منظور دسترسي به دريا و ساير اند كه بوده به مركزيت اَنشان از پارس شمالي و منطقه مرودشت عيالمياناي از شاخه

 " ِليان" را  آنها اين مكانكتيبه مهم به دست آمده ازدر  .اندديگر كه خيلي روشن نيست به نواحي بوشهر مهاجرت و استقرار يافته
 در سواحل جنوبي و حاشيه .رس پارس شمالي است  كتيبه اَنشان مرودشت يعني از جنس و خمير گلشبيهاند كه درست ياد كرده

 و به همين منوال ساير آثار و اشياي انتقالي از فارس شمالي شته است چنين گل رسي براي ساخت و پخت كتيبه وجود نداهرگزدريا 
 و هزاره دوم قبل از ميالد كه )در نزديكي تخت جمشيد (1هاي منقوش ماقبل تاريخ نظير تل باكون جمله سفالاز اين مكان به
 نتوانسته است آن طوري كه بايد و شايد اين مسايل ماقبل تاريخي را روشن و بازگو كند اماها دسترسي پيدا كرده  به آن"پزارد"

هاي يافت شده در كتيبه ست كه، ا ديگر اينمطلب جالب توجه. شوديان هم چيزي دستگيرمان نميكه از معماري و استقرار لچنان
  هايي است كه در دالمون يا بحرين امروزي پيدا شده و اين خود نشانه از تسلط پارس شمالي بر بحرين در جنوب ليان مشابه كتيبه

با كتيبه مهم فتوحات سارگون شود كه ديده ميون يعني بحرين امروزي هاي به دست آمده نام دالم متن كتيبهدر. فارس استخليج
 . كند تطبيق مي،اي به دالمون نموده است كه اشارهها زمان مادمربوط به غرب ايران در )1342( در محل تنگور اورامانات
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 فرضيه
دوره خود اند با آثار هم اين مقاله معرفي شده حاشيه خليج فارس و ناحيه پارس جنوبي كه در،آثار باستاني كشف شده در جزيره خارك

اند كه در اين نواحي در واقع اين آثار محصول فرهنگ و تمدن ايرانياني بوده. خانواده هستنددر داخل فالت ايران مشابه و هم
يا عالوه بر مجاورت مكاني اين هماهنگي، هم الگويي و تعلق، نشان دهنده هويت ايراني و پارسي اين در. اندسكونت و استقرار داشته

 .كه نام آن به شايستگي، خليج فارس نهاده شده استطوريهب .و جغرافيايي آن نسبت به سرزمين ايران است

 جزيره خارك .1
 بوشهر است به علت داشتن يك رشته آب بندرترين جزيره به اصالتي دريايي و نزديكوترين راه ارتباطي و ماين جزيره كه مهم

  هزاره اول متري در عمق رسوبات مرجاني اين جزيره از گذشته دور و از اواخر هزاره دوم و اوايل7 تا 6قابل شرب در عمق شيرين و 
 تا امروز مورد توجه و بهره برداري بوده و پذيراي اقوام گوناگوني از كشورهاي مختلف در دوم و اولقبل از ميالد يعني دوران آهن 

ترين قسمت آن از سطح دريا كيلومتر پهنا دارد و مرتفع 4 كيلومتر طول و نزديك 20 اين جزيره .بوده استامر داد و ستد و بازرگاني 
 در جنوب و ]7  :1355، سرفراز[ . است احتماالً چهارده هزار سال پيش از آب بيرون آمدهمعروف است، "كوه خضر" متر و به نام 75

بقاياي سكونت گذشته بيشتر در اين قسمت و شرايط زيست محيطي خاصي بوده دارد كه داراي  شرق آن دشت نسبتاً وسيعي وجود
  .خوردجزيره به چشم مي

جزيره خارك . 2باشد و در اين زمينه اسناد و مداركي نيز وجود دارد مي"گخار"جزيره  نام اصيل اينبر خالف برخي نظرات نادرست، 
وطن ناخدايان معروف شده  به  كهدريايي استراه ترين ايستگاه شبكهمي و قدي"گذرددريايي است كه از پارس مي"در رأس جزاير

ي موفق به ساخت مخازن آب ياي سال پيش با ايجاد شبكه راه در2400 مكاني كه تالش قوم پارس نژاد در ]7  :1355، سرفراز[ .بود
 رونق و فعاليت بيشتر اتموجبگرديد،  ر آب شو و گوارا در قلب دريايي باينهايي كه منجر به يافتن انشعاب آب شيرهشرب و حفرچاُ

 اينكه در اين جزيره در ا هم بساسانيان در زمان .را فراهم آوردندهايي از اقصي نقاط دنيا به اين مكان دريانوردان و آمد و شد كشتي
 مثل حاشيه زيستي اماكن دركشي  اقدام به حفر قنوات و كانالشت، متري انشعابي از آب مشروب و آشاميدني وجود دا7 تا 6عمقي 

 .نمودندكاري و در جوار كليساي نسطوري براي رفع نياز صومعه نشينان و در اماكن مسكوني جزيره نشينان يفيصدريا براي كشت 
اين نوع معماري كه از . ترين اثر معماري در جزيره خارك تاقي سنگي مطابق است كه در محلي به نام دو دختر وجود داردقديمي

 در نواحي كوهستاني و مرتفع است كه عيالميصورت تاق ضربي استفاده نموده، مربوط به سبك و شيوه معماري قبور قوم هنگ بس
 )2و1تصاويرشماره . (استمصالح سنگ بيشتر از خاك و آجر در دسترس قرار داشته 

 
 
 
 
 
 
 

هاي ساختند ولي در قسمت استفاده از خشت و آجر ميصورت تاق هاللي بابهها قبور خود را در دشت و نواحي هموار عيالمي 
 هماهنگي معماري اين اثر با تصوير كامالً.  خود را تمام سنگ و بصورت طاق مثلثي مي ساختندمقابركوهستاني مطابق پوشش 

 در جزيره خارك عيالميمقبره  .2تصوير در جزيره خاركعيالميتاق سنگي قبور  .1تصوير
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ران باستان بوده سازد كه بر خالف ادعاي گيرشمن اين جزيره از ابتدا جزيره اي ايراني و مرتبط با تمدن و فرهنگ ايمشخص مي
  )  3تصوير. (و ارتباطي با فرهنگ يونان ندارد3است

 
 
 
 
 

از اهالي ي  پالمير بازرگانانكانسها مورد استفاده و ا و هخامنشيان براي مدتي طوالني در زمان پارتعيالميانجزيره خارك پس از 
ُمخصوصاً در زمان ،سرانجام در زمان ساسانيان  است تاداده ر قرار گرفته و براي چند قرن به حيات اجتماعي و تجاري خود ادامهتدم 

 صيراف را به صورت بندري فعال و پايگاه ارتباطي و ، در اثر تالش كرتير مبلغ و مفسر اوستا واستقرار شهر صيراف، با بهرام دوم
  ودندارزيره خارك به صيراف معطوف مي و توجه را به جاي جتوسعه داده براي همه مردم و اقوام از خاور دور تا غرب اروپا يتجارت

  4.كنند ميدست پالميريان را از جزيره كوتاه

  كتيبه خارك.2
 نمايانخاك  اي در جزيره از زير روند تسطيح و ساخت جاده در 1386 آبان 23 چهارشنبه روز باستان فارسيميخي  خط به كتيبهين ا

 .شد
آثاري از محل گردآوري آب شيرين و فقط  ندارد وجود تاريخي بناي از اثري كه دهدمي نشان كتيبه كشف محل در اوليه مطالعات
 يا "ليل"همچنين كتيبه در سايه يك درخت بزرگ . شود كه امروزه خشك شده است هاي پلكان دسترسي به آن ديده مي و بازمانده

 )4 و5تصاويرشماره  (.انجير معابد قرار دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفته خارا سنگ آن به كه جزيره اين مخصوصاي صخره مرجاني سنگ نوعي روي سانتي متر 30 در 20 ابعاد  باشده يافت كتيبه
 )6تصوير ( . حك شده استشودمي

 محل پيدا شدن سنگ كتيبه خارك .4رتصوي
                                                         

چاه آب شيرين مجاور سنگ كتيبه .5رتصوي
                                                             

  در نواحي كوهستاني غرب ايرانعيالميپوشش مقابر  .3تصوير
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هايي مرجاني تشكيل شده كه تنها  جزيره خارك از صخره.  شده استشتهبندي نو كاري و قاب صيقل،  بر سطح بااليي بدون تراش
ها و ديگر  هاي زيرين و برش عمودي آن، داراي تركيبي از بقاياي مرجان يي آن سختي مناسبي دارد و اليهاي نازك از سطح باال اليه

 )7تصوير ( .نيستنويسي بر روي آنها  جانداران دريايي با شن و ماسه است كه امكان ايجاد سطحي هموار براي كتيبه
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 كه در "ياب در جزيره خاركميخي تازهكتيبه خط"ي از مقاله دكتر بشّاش با عنوان هايبراي معرفي كامل كتيبه و ترجمه آن، قسمت

 :  گردد چاپ شده،  نقل مي"ها و متونشناسي، كتيبهنخستين همايش ملي زبان"كتاب مجموعه مقاالت 
در پنج سطر و دو بخش با يك  سانتيمتر 30 در30متر و در سطحي حدود  سانتي85 در 116اي مرجاني به ابعاد كتيبه بر روي صخره

شده نوشته  سطر به خط ميخي فارسي باستان2 سطر و بخش دوم در 3بخش نخست در .  سانتي متر نقر شده است8فاصله حدود 
الزم به ذكر . كنداي است كه هر دو بخش را از هم جدا ميحد فاصل دو بخش كتيبه خط افقي منحني شكل خراشيده شده. است

هاي زيادي جدا از متن كتيبه به طور پراكنده در باال و پايين متن كتيبه نقر ي منفرد در جاي جاي صخره با فاصلهاست كه چند هجا
شده است كه با توجه به مالحظات دقيق صورت گرفته در اطراف آنها هيچ گونه اثر محو شدگي حاكي از وجود عالئم هجايي يا 

روشي است  كه اين خود معموالً(خته شده هخامنشي بر روي اين صخره باشد هاي شناجمالت محو شده مبني بر تكرار كتيبه
  هاي ضمن اينكه با رجوع تقريبي به همه متون و كتيبه. آيدبه دست نمي) هاي محو يا زائل شدهتطبيقي براي خواندن كتيبه

آيد كه متن كتيبه خارك متني استثنائي ست ميدار فارسي باستان اين اطمينان به دها و ظروف كتيبهاي و الواح و آجر نوشتهصخره
هاي شناخته اي از كتيبهبوده كه به غير از ساخت دستوري و نحوي، نه از حيث مضمون و نه واژگان فارسي باستان در هيچ كليشه

ه بيشترين تداخل و تعامل ترين زبان ك نزديك باگنجد؛ از اين رو بايد از راه مقايسه زبان اوستاييشده و محدود موجود اين زبان نمي
 .  اقدام به مطالعات تطبيقي شودعيالميواژگان زماني را با زبان فارسي باستان دارد يعني زبان 

 ترجمه كتيبه
 . . .ها چاه. . . بهنه را ) من(استحصال ) با(سرزمين خشك و بي آب شاد ) اين(شد /بود
 . . .هاچاه. . . بهنه را ) نم(جاري. . . شادي . اين سرزمين خشك و بي آب بود :يا 

  آب شادي آفريدمهاي سخت و بيدر دل اين صخره

 

 

 سطرهاي كتيبه خارك .7رتصوي
                                             

 سنگ مرجاني كتيبه     .6رتصوي
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 توضيح واژگاني سطر به سطر كتيبه 
 از impf صرف سوم شخص مفرد ماضي ناقص aha تشكيل شده است كه به سادگي واژه a و hسطر اول از يك واژه دو هجائي 

 .بود، شد:   معنيبه. دهد به معني شدن و بودن به دست ميah1ريشه 
همان طوري كه در . يابدتشكيل مي s aو واژه دوم از دو هجاي  s a nواژه اول از سه هجاي . سطر دوم از دو واژه تشكيل شده است

اي و هاي شناخته شده و كليشهباال اشاره شد اين كتيبه عليرغم دارا بودن ساخت دستوري و خط و زبان فارسي باستان از نوع كتيبه
 قابل بندي خط نيز به حسب نامنظم و نامرتب قرار گرفتن آنها كنار هم اصالًحتي نظم و كرسي. اري فارسي باستان نيستتكر

و مورد دوم يك نام  ah1 يكي صرفي از فعل بودن يا شدن ،باشد و واژگان جز دو موردهاي سطنتي هخامنشي نميمقايسه با كتيبه
بقيه كلماتي هستند كه به روش تطبيقي از طريق مقايسه واژگان زبان اوستايي  ،واهد آمدشخص در حالت مفعولي است كه در زير خ

 با زبان ي كه ارتباط در زماني و تداخل واژگانعيالميكه به اصطالح خواهر زبان فارسي باستان محسوب مي شود و واژگان زبان 
 . فارسي باستان دارد، قابل تشخيص اند

باشد كه به در متون الواح استحكامات تخت جمشيد قابل مقايسه مي sa-a-na با كلمه sanaرت كلمه نخست از سطر دوم به صو
تواند نوع غله سرزمين بي آب و خشك محسوب آيد و مي ميHALL.A.SEعنوان وجه تمايز با نوع غله سرزمين آبي به صورت  

لذا نگارنده نيز در . شود بر همين مبنا ترجمه شده استميكه در عيالمي زمين آبياري نشده معني   sa-a-naبنابراين كلمه . شود 
 . نمايد استفاده ميsanaاينجا از همين معني براي واژه 

 از ريشه saاين واژه نيز با واژه . هاي فارسي باستان نيامده است نيز در متون و كتيبهsa به صورت saaكلمه دوم از سطر دوم يعني 
sya ،خوشحال مقايسه و استفاده گرديد  در اوستايي به معني شاد . 

. يابدشود و در ِپي آن با چهار هجاي نامنظم در هم فرورفته ادامه ميسطر سوم با تصوير نقر شده يك تاج واژگون شروع مي
آخر استنساخ و قرائت اين سطر با توجه به وضعيت در هم رفته هجاها جدا بدون توجه به معاني و مفاهيم دو سطر نخست و دو سطر 

 يعني صرفي <ma>I va za haلذا نگارنده اين سطر را با توجه به مضامين دو سطر نخست و دو سطر آخر به صورت . ممكن نيست
 به عالوه ضمير متصل اول شخص vazahصال و استخراج كردن و اسم ح است، روان كردن، به معني جاري كردنvazاز ريشه 

با اين توضيح كه شكل ايجاد شده . شودتحصال من، استخراج من قرائت و پيشنهاد ميمفرد در حالت اضافه به معني جاري من، اس
از . نمود كه واژگون حك شودبود شايسته نميدر متن كتيبه مطمئناً تصوير يك تاج نيست چرا كه اگر قصد ايجاد تصوير يك تاج مي

خرتري از زمان ساسانيان تا أهاي متل از تاج مربوط به دورهسوي ديگر شكل اين نوع از تاج با زمان خط كتيبه مطابقت ندارد اين شك
تر به خط و بود كه پيام كتيبه نيز به خاطر انتقال راحتتر ميشود كه در اين صورت منطقيدوران معاصر شاهان قاجار و پهلوي مي

راموش شده فارسي باستان، كه در هيچ نوشته شود نه به خط و زبان فنو زبان زمان خودش يعني خط و زبان فارسي ميانه يا فارسي 
هاي بعد از ها و حكومتها از حكومت اشكانيان و ساسانيان گرفته تا سلسلهها و سلوكياي بعد از انقراض حكومت هخامنشيدوره

 كتيبه اين استدالل نگارنده درباره تصوير تاج در اين. اي به دليل منسوخ شدگي كاملش به دست نيامده استاسالم نوشته و كتيبه
ها در اين جا به طور عمد با دست اي پس از تغيير شكل معمول خود در كتيبه ترتيب ذيل به هر بهانهبهva است كه شكل هجاي 

 . هاي بعدي به شكل تاج تغيير داده شده استكاري
هاي شناخته شده هخامنشي سطر چهارم از چهار هجا و يك عالمت جداكننده ميخ مايل ليكن مخالف جهت معمول در ديگر كتيبه

تواند اشتباه كاتب يابد اين تفاوت با توجه به صحت نقر هجاها به عقيده نگارنده نميكه در سطر دو نيز آمده است تشكيل مي
ها در كتيبه محسوب شود بلكه در نهايت بايد آن را نوعي سليقه بومي كاتب بدانيم آن چنان كه در به كارگيري شكل ميخ جداكننده

بينيم كه به نوعي هاي سه گوش و كوتاه ميها و به شكل ميخ يا گوهها در ديگر كتيبهرگ بيستون آنها را متفاوت از جداكنندهبز
شود كه صرف حالت  هجانويسي ميba ha na ma و اما واژه سطر چهارم به سادگي به صورت ؛آيدسليقه بومي كاتب به حساب مي

 . تواند باشدمي bahanaمفعولي نام شخصي به نام 
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هاي فارسي دهد در كتيبه را به دست ميxaشود كه بعد از آوانويسي واژه تشكيل مي a a يسطر پنجم يا سطر آخر كتيبه از دو هجا
 xan صورت جمع كلمه xaباستان هيچ صرفي از اين كلمه به صورت مفرد يا جمع به دست نيامده است ولي در متون اوستايي كلمه 

 .، منبع آب و چشمه استبه معني چاه
با توجه به وجود يك حلقه چاه آب خشك شده در فاصله چند متري كتيبه اين استدالل را كه كتيبه به مناسبت حفر يا ايجاد همين 

بخشد ضمن اينكه مضمون به دست آمده از كتيبه نيز با شرايط اقليمي و تاريخي جزيره خارك ها نوشته شده باشد قوت ميحلقه چاه
ارتباط با ايجاد امكانات زيستي به بهانه استقرارهاي نظامي يا تجاري و مذهبي براي استخراج و استحصال آب شيرين به روش در 

. دقتي آن است ويژگي ديگر اين كتيبه، نگارش عجوالنه و توأم با بي. حفر چاه يا قنات و ايجاد منبع آب در طول تاريخ منطبق است
  )8تصوير ( .اند  شدهنگاشتهاي  خامنشي، همگي متوني سلطنتي بوده و با دقت و ظرافت ويژهشده ه هاي شناخته شتهون سنگ

 
 
 
 
 
 
 
 

 قدمت 
وجود آمده و در پايان عصر هخامنشي به فراموشي سپرده ههاي آغازين پادشاهي داريوش بزرگ ب خط ميخي فارسي باستان در سال

 سال به 190 پيش از ميالد به مدت 330هاي   پيش از ميالد تا حدود سال520به عبارت ديگر اين خط در حدود سال . شده است
اي از اين خط پيدا  هاي پاياني اين دوره تاكنون نمونه هرچند كه از دهه. عنوان خط سلطنتي شاهنشاهي هخامنشي رواج داشته است

 . نشده است

 آثار تاريخي و مهم شهر صيراف و بندر آن . 3
 ، آثاري از معماري، كه از ويژگي ممتازي برخوردار است"جم" معروف به ، مشرف به دريايمكان در رس جنوبيدر دامنه ارتفاعات زاگ

 تنها "وايت هوئس" . كه تاكنون معرفي نگرديده استوجود دارد ساير آثار هنري نظير وبري  گچ،كاري كاشي، سفالگري،حجاري
شناسي خود را به صورت مستمر در صيراف هاي باستانالعه و پژوهش عمليات مط1349كاوشگري است كه مدت هفت سال از سال 

 با وجود اين صيراف همچنان در . تاكنون سه جلد كتاب در مورد صيراف منتشر نموده است متعددانجام داده و عالوه بر مقاالت
هاي دوره  آرامگاه،به صورت مساجدفقط معماري آن را ابهام باقي مانده زيرا آثار منحصر به فرد و چشمگير صيراف  اي ازپرده

  .دانندميهاي ساخت سفال  كوره واسالمي
تخت از كيكاوس   فرودگويند به دليل مي برخي. گفته اند"وشيال" بعضي آن را . مختلفي وجود داردلاقوا صيراف جه تسميهودرباره 

اي هم بر اين باورند كه چون كف دريا هنگام طوفاني  و عده گرفته صيراف نام،و آب از اهالي روانش به اين مكان و تقاضاي شير
، اقتداري[ .شده است كم تبديل به صيراف كم،گوينداين مكان بيشتر از ساير نقاط است و در اصطالح به آن كف سرنگ مي بودن در

جزئيات كلمات و حروف سنگ نوشته خارك  .8رتصوي
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ه تاكنون كسي در مورد اما حقيقت آن است ك. باشداساس ميها تا چه حد غير منطقي و بيبديهي است كه اين گفته]38  :1348
  .ستنديشيده اافاقد مرتع و دامداري ني، هاي زراعتي بدون آب و زمين،دارانتخاب احداث شهر بر سينه كوهي شيب

 . بازگو كند را و احداث شهر بندري صيراف مكانانتخابدليل  مشرف به دريا بايد  وايدار صخرهدر صورتي كه خود اين جبهه شيب
   ريم كه پيش از هرگونه ساخت و سازي در اين شيب مشرف به دريا دو برجستگي جالب توجه و الگو مانند اما اگر چنين بنگ

   شتكوه پ در"گوردختر" شكل يشيروان و هاي استوداني است و قابل مقايسه با آرامگاههاي داشتاي كه جنبه خارق العادهخرپشته
اند كه در اين  هر دو جاذبه تقدس به اين مكان داده،اً از نظر قوم پارسي نژاد ساساني از نظر قوم پارسي نژاد هخامنشي و ثاني.باشدمي

 همه آنها را متعلق به اقوام " هوئس".اندنمودهاي  بزرگ با عوارض سطحي مختلف اقدام به ساخت يك سري قبور صخرهمحوطه
آثار اين د سيد محمدتقي مصطفوي ي فقپژوهشگردانسته و  و ارامنه ان بلژيكي آنها را متعلق به مسيحيگ پروفسور واندنبر،يهودي
 )9تصوير( .اندداند كه جهت قبله را گم كرده را متعلق به مسلماناني مي،تاريخي

ان ص يكي از متخصنيز قرارگرفت آنست كه 1384سال  در كنندگان همايش صيرافييد شركتأ كه مورد تين نكتهتراما جالب
هايي معرفي كرده است كه براي آبگيري در مواقع بارندگي و انتقال آن به چاه براي مردم ها را حوضچه همه آن گوردخمه،دامپزشكي

شد و ديگر  بدون آنكه به اين مطلب اشاره كند كه آب جاري درون چاه خود وارد دريا مي.شهر صيراف كمال ضرورت را داشته است
 ،اي بارندگي به طرف درياست آب را از داخل چاه به دريا هدايت كنندهاي منطقه كه داراي مسيلالزم نبود كه در شيب صخره

ها  و حلقه دهانه چاهاند نه همه آنهاهاي عميق قرار گرفتهها در حاشيه چاهمضافاً بر اينكه تعداد انگشت شماري از اين گوردخمه
اگر . اند شدهتوزيعراكنده از دامنه كوه به طرف قله ها چون النه زنبوري به صورت پ اين گوردخمه.باشدتر از قبور مذكور ميمرتفع

 بين شهر .شود روشن ميانتخاب محل احداث شهر صيرافدليل ها را شناسايي كنيم در آن صورت بتوانيم راز حجاري اين گوردخمه
الزم به ذكر است .ر پاشده استبهاي اقوام مختلف  مساجد و زيستگاه، بارانداز، عام المنفعه،ها براي ايجاد بناهاي مسكونيگوردخمه

و خاور دور براي امور تجاري و ارائه  هند،  تجار و بازرگانان از اروپا،شد و دريانوردان صيراف جايگزين بندر تجارتي خارك ميكه
 .دندآمكاالهاي خود به صيراف مي

يلميان در صدراسالم به صورت قطب تجاري زمان ساسانيان و د دوره تاريخي به خصوص ازدر توان پذيرفت كه صيراف  بنابراين مي
 .كندر كتاب خود از صيراف ياد مي و صندل د چوب عود، كافور، گياه و گل،اي مملو از عطره ابن بلخي راجع به انبار.فعال بوده است

 و م 922 -1062مقدسي بندر صيراف را بندر سفارشات كاال نوشته است و مينورسكي در مورد دريانوردي صيراف در زمان ديالمه 
 بعضي از مستشرقين نيز در مورد امكانات زيستي و رفاهي صيراف مانند بناهاي دو طبقه و باشكوه .هاي آن مطالبي دارداوج شگفتي

 هندي و ،پارسي،  افريقايي، تجار چيني، بازرگانان،ماعي از سوداگرانت به اين ترتيب ما با اج.دنسكونتي براي تجار و مردم مطالبي دار
 وجه تسميه در اين برهه از زمان صيراف ،خوريم كه در داد و ستد و رد و بدل وجوهات بايد به صورت متعادل عمل كنندب بر ميعر

 .محل اصلي صرافي و صرافانيعني   -با صاد - "صيراف"  :دهداصلي خود را به صورت شفاف و واضح نشان مي
صيراف را جايگاه مقدسي ذكر كرده كه مردگان را باالجبار در آن مكان ، سمولف كتاب سواحل و بنادر خليج فار "اقتداري"دكتر 

 همين است كه در زمان ساسانيان به علت موقعيت مكاني صيراف و نزديكي به مطلب اصل ]43  :1348، اقتداري[ .اندكردهدفن مي
اي و در ي دخمهها استوداناند كهاحداث شده هاي پراكنده به شكلي پيش بيني و يعني قبور جاي دفن استخوان،ها استودان،دريا

 ، درون آنها به صورت نشستهبه قراردادن جسد هنگامكه هستند ها آن چنان عميق  اين گوردخمه.اندمعرض الشخوران تلفيق شده
پراكندگي  تااي جمع گردد  رانده شده و درون حفرهها به قسمت تحتاني قبر تغذيه كنند و استخوانمردهالشخورها فقط از گوشت 

ا را داخل ه آنطبق آيين مزديسنا د جالب است كه براي دفن اجسا.استخوان نداشته باشند و هم دريا با گوشت مردگان آلوده نگردد
 .ورندبر و مالت گچ بيرون آقها نتوانند اجساد را از داخل  تا الشخورگذاشتنددادند و براي قبور سرپوشي ميمالتي از گچ قرار مي

 )10تصوير(
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منظور از توصيف شهر صيراف كه به صورت هدفمند در زمان بهرام دوم و با نماد مذهب زرتشتي ساخته و پرداخته شده اين است كه 
 اين  به سادگي حاضر به ترك كهقرار داشت) پالمير(در اين زمان كه خارك براي چند قرن به صورت تجارتي در اختيار اهالي تدمر 

كردند تا سرانجام جزيره نبودند و در زمان اردشير، شاپور، هرمز اول و بهرام اول همچنان در نگهداري اين جزيره تجاري مقاومت مي
شهر صيراف را براي رونق تجارتي، راه مواصالتي و ارتباطي شرق و غرب به  )مفسر و مبلغ اوستا(در زمان بهرام دوم تصميم كرتير 

هاي جزاير خارك و چنانكه استودان.  جزيره خارك منزوي و از حيز انتفاع بيفتد و سرانجام چنين شدكه  كرد و برپااي انتخابگونه
از آن زمان رونق دو مكان خارك و صيراف در اختيار قوم . باشدوريان دال بر استيالي ساسانيان در اين جزيره ميطبعدها كليساي نس

بنابراين يكي از اسناد معتبر جزيره خارك مطالعات تاريخي، معماري، شهرسازي و هنري صيراف . گيردپارسي نژاد ساساني قرار مي
هاي مهم بهرام دوم در تنگه چوگان كه تاكنون ناشناخته مانده است بزرگترين سند برخورد بهرام دوم با اهالي نقش برجسته. باشدمي

 .باشدتدمر پالمير مستقر در جزيره خارك مي

  در حاشيه خليج فارسكاخ كورش. 4
 از منطقه جنوب غربي شهر برازجان عبور كند پديدار گشت و توسط بايد و به دنبال حفاري كانالي كه 1350اين اثر تاريخي در سال 

اين كاخ در يك كيلومتري جنوب شهرستان برازجان و در حدود پانصدمتري جاده آسفالته . دكتر سرفراز حفاري و به ثبت رسيد
هاي قديمي احاطه نموده و بدون شك در زمان خود تا كاري و نخلستاناطراف آنرا مزارع توتون.  بوشهر قرار گرفته است–برازجان 

فارس به صورت يك پايگاه جالب توجه و با عظمت بوده عنوان يك قصر ساحلي در حاشيه خليج هدريا فاصله زيادي نداشته و ب
 جمله بناهاي تاريخي و مفاخر ملي است كه الگوي پيشرفت معماري و حجاري هخامنشيان نظير و ازاين كاخ در نوع خود  بي. است

 .كندرا در بدو تشكيل امپراطوري پس از پاسارگاد كه به امر كوروش كبير ساخته و پرداخته شده نمايان مي
شد از نظر گر ناتمام رها نمياند كه كه اقابل احترام در چرخاب برازجان كاخي ساخته، محبوب و  شخصيت موحد كوروشبراي

 . تر و زيباتر از پاسارگاد و حتي تخت جمشيد بود عالي،تر هنري به مراتب باشكوههايمهارتظرافت و 
 تايي كه از تركيب دو نوع 6 ستون در دو رديف 12آنچه تاكنون ضمن عمليات اكتشافي ظاهر شده عبارت است از بنايي مركب از 

 28 و  بلندي 110*110به اين ترتيب كه سنگ مكعب شكل تحتاني به طول و عرض . شده استسنگ سياه و سفيد تشكيل 
گرفته و بر روي آن سنگي مكعب شكل به همان ابعاد و  سانتيمتر آن صاف و صيقل شده و خارج از كف بنا قرار مي18سانتيمتر كه 

هاي ساساني مشرف به دريا استودان .10رتصوي
                                                             

اي آنهاي خرپشتهقبور باستاني سيراف و برجستگي .9رتصوي
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ارچه بودن آن كاري بس مشكل است و حتي بيننده تصور با نهايت ظرافت و مهارت طوري استوار است كه در بدو امر تشخيص دو پ
 ]18  :1383، پژوهشكده نظر[. اندكند كه اين سنگ را با رنگ سياه نقاشي كردهمي
 

 
 
 
 
 

ستون زيرين در  سانتيمتر روي دو پايه25 و بلندي 85هاي آهكي بدل مرمر به ابعاد بر روي همين سنگ، سنگ ديگري از نوع سنگ
    شود و يكپارچه به نظر  با توجه به اختالف رنگي كه در آن مشاهده مي مذكوراده شده و بر روي مجموع سه سنگوسط قرار د

 سانتيمتر كه با ظرافت غير قابل وصفي حجاري 37گرفته به شعاع رسد، شال مدوري از سنگ سياه كه زير ساقه ستون قرار ميمي
 54 سانتيمتر و زايده زير آن جهت قرارگرفتن و استوار شدن روي پايه ستون 4ر سطح رو لبه صيقلي اين شال د. شده است، قرار دارد

هاي بعدي در دو دريف  سانتيمتري پايه ستون اول دومين پايه ستون و به همين فاصله ستون160در فاصله . باشدسانتيمتر مي
 560فاصله عرض دو رديف . بيني گرديده استتايي از اين تاالر كه به صورت كاخ اختصاصي كوروش ساخته شده، پيششش

 . سانتيمتر مي باشد
هاي كاخ اختصاصي كوروش در پاسارگاد قابل مقايسه است، هرچند دركاخ آپاداناي  ستون اخ برازجان فقط با پايهكهايپايه ستون

ر استعمال پايه ستونها فقط در هايي شبيه آن وجود دارد ولي اختالف رنگ سياه و سفيد دستونتخت جمشيد و شوش نيز پايه
شده است و بايد آنرا يك اثر رعايت  بدين ترتيب دركاخ ساحلي برازجان تناسب در همه جا ؛شود، نه جاي ديگرپاسارگاد ديده مي

ا در  هماهنگي و تناسب سنگهاي سياه و سفيد در اين بن،هنري كاملتر و زيباتر از پاسارگاد دانست، كه بدون شك اين پيشرفت هنري
 .طول مدت سلطنت كوروش بوده است

 
 
 
 
 
 

 

  پايه ستونهاي كاخ.12و11وير اتص

 رديف ستونهاي كاخ برازجان     .14تصوير  اد      رديف ستونهاي كاخ پاسارگ.13تصوير 
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  آستانه و پاشنه در سنگي كاخ برازجان     .16 و 15تصاوير

متر از نوع  سانتي65متر و قطر  3 سنگ كف درگاهي به طول ، ضمن ادامه عمليات خاكبرداري، ستوني12در جبهه شرقي تاالر 
وري حجاري متر ط سانتي45متر و پهناي  سانتي60اي به طول هاي سياهرنگ ظاهر شد كه در زاويه شمال غربي آن زائدهسنگ

هاي گياهي و  طرح و نقشمزين به ، اين قسمت از جاي گردش.شده است كه داراي نقش جاي پاشنه در و گردش آن بوده است
اي العاده به وسيله نقالهاين سنگ كف درگاه با حجم و سنگيني فوق.  است كار شدههندسي مي باشد كه در نهايت ظرافت و زيبايي

 و اين وسيله انتقال تا سطح كاخ )شده است منتقل مياي و گرد شبيه توپ استفاده شدههاي رودخانهسنگ(مركب از سي قلوه سنگ 
و در كنار سنگ فوق الذكر باقي مانده بود بايد پذيرفت كه آخرين سنگ از الحاقات بناي كاخ بوده كه در جاي خود نصب و بعداً به 

دهد كه جهت و سوي مرتب و منظمي براي  اين سنگ درگاه نشان مي؛ش به همان صورت انتقالي رها شده استوعلت مرگ كور
 مويد و قرار گرفته 2 و 1هاي  ستوني مقابل پايه ستون12هاي تاالر دار ندارد و درست مقابل آخرين پايه ستونورود به تاالر ستون

 .اندداشتهسازي قرينهقصد آنكه  مگر ،هاي پاسارگاد نيستاست كه نقشه بناي كورش در چرخاب قابل مقايسه با پالن آن
 24تاالر ايواني شكل مركز  درست در شد اما اين سنگ كه از آن به عنوان كف درگاه حكومتي ياد ]31  :1383، پژوهشكده نظر[

 12لي ها كامالً نصف پايه ستون و شالي تاالر اصها و شالي آن تايي ساخته شده كه از نظر مقياس پايه ستون12ستوني در دو رديف 
هاي سفيد رنگ كه مثل چوب حجاري يا  ستوني كه از نظر ظرافت و حجاري مخصوصاً شالي24ستوني است اهميت اين ايوان 

  .نگه مي داشته اند متر را به صورت مسطح  10 متر و پهناي 40 آن است كه سقفي به طول ؛اندخراطي شده
 
 
 
 
 
 

 

ها و اشياء كوروش ساخته شده و از نظر معماري حجاري آنچنان كه از پايه ستونات، در اواخر سلطنت قكاخ برازجان طبق تحقي
توان گفت كه اين بنا هنگامي ساخته شده كه  بنابراين مي؛هاي پاسارگاد استتر از پايه ستونآيد، جديدتر و ظريفمكشوفه بر مي

تواند مرگ نابهنگام اين شاهنشاه مام ماندن بنا ميمتأسفانه نات. هنر اصيل حجاري و معماري عصر كوروش به تكامل رسيده است
 در حفريات "استروناخ"اي را نيز  چنين عقيدهها در شمال شرقي ايران باشد،م در جنگ با ماساژت. پ529عظيم شأن به سال 

ن كه ناقص و چنا.  هنگام مطالعه و كاوش صفه تخت سليمان پاسارگاد ابراز داشته است1342مشترك ايران و انگليس در سال 
 پيش از 529توان تاريخ بناي كاخ برازجان در حدود بنابراين مي. داندناتمام ماندن اين صفه را نيز مصادف با مرگ كوروش كبير مي

 .ميالد دانست
اي لههاي فلزي دم چلچست كه در اين جا به خاطر رطوبت زياد و ظرافت كار مطلقاً از بست اهاي كاخ برازجان ايناز ديگر ويژگي
خواستند وصالي بكنند ما قطعات كوچكي پيدا كرديم به شكل  در جايي كه مي]29  :1383، پژوهشكده نظر[ . استاستفاده نشده

 يعني مقدار چسب زياد است و  و اينها چسب زديم جا نرفت، وقتي به آنداشتهاي جلويي قرار مثلثي كه روي يكي از پايه ستون
دهد كه چنان ظرافت، دقت و مهارتي در كار بوده كه شگفتي برانگيز است و يك اين نشان مي. بگيرند دو قطعه درون هم جاي بايد

 . شودمتر چسب مانع از جا افتادن دو قطعه درون هم مييا دو ميلي
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ين تنها كاخ البته ا. كرد كه بايد در حاشيه خليج فارس و براي حفظ و صيانت از اين دريا پايگاهي داشته باشدش احساس ميوكور
هاي دور نسبت نيست بلكه پنج كاخ ديگر از پادشاهان هخامنشي كه در اين دوره وجود دارد بايد حفاري شوند، بنابراين كه از گذشته

توجه فارس موجب جلباسنادي در حاشيه خليج.  را حفظ و حراست كنندآناند كه كردهبه خليج فارس توجه و حساسيتي بوده و سعي
 . ن از راه دريا بوده تا بتواند زيبايي و شكوه اثر را متوجه باني و سازنده آن بنمايد چنانكه در پاسارگاد چنين شده استتازه واردي

توان پذيرفت كه براي چنين كاخ زيبا و جالب توجهي در حاشيه خليج فارس كف پوشي نه از سنگ و آجر بلكه از نوعي به جرات مي
 .باشدهاي سياهرنگ زيرين و هم مقاوم و شفاف نظير صدف مياند كه هم متناسب با پايه ستونردهلعاب سيليسي ابداع و به كار ب

 گور دختر. 5  
 كه داراي موقعيت مناسب زيست محيطي به ويژه رودخانه "بزپر"يا  "پشتبر"منطقه كوهستاني استان بوشهر مكاني است به نام 

 . كيلومتر مسكون و آباد نموده است2 كيلومتر و عرض 20 در اين منطقه به طول باشد كه جلگه پشتكوه را به همين نام مييكوچك
خورد كه در دوره تاريخي به مركزيت اي در اين منطقه كوهستاني به چشم ميآثار و شواهد تاريخي پراكنده]93  :1375، مصطفوي[

 .شده استشوش در غرب و انشان از شمال اداره مي
هاي حاكم  پارس ور از جمله آثار ارزشمندي است كه از زمان به قدرت رسيدن مادها در همدان و پاسارگادآرامگاه معروف به گوردخت 

 حاكم محلي جايگزين عنوان بوده و به عيالمي احتماالً كوروش اول پسر چيش پش كه داراي همسر . به جاي مانده استبر جنوب
 رايج در محل و شيوه عيالميهاي نوع  بر اساس آرامگاهنمايد كه ميهي در اين مكان اقدام به ساخت آرامگا، شده بودعيالميان

 )17تصوير( .شت به صورت استودان بر پا شده استتتدفين شريعت زر
 

 كمبوجيه را به حكومت پاسارگاد ،شوش و پسر دوم خودحكومت  پسر اول خود كوروش را به ،عيالميانچيش پش پس از جانشيني 
زيرا اين چنين انتصابات و حاكميت در زماني است كه مادها ، گيري نداشتتيال چندان جنبه كلي و دامنهكند كه اين اسمنصوب مي

م قوم آشور را شكست داده و قدرت حكومتي را در ايران به ويژه در شمال غربي و غرب ايران به . ق612سال به در غرب ايران و 
 ]107  :1381، سرفراز[. ندورده بودمركزيت همدان تا حوالي اصفهان به زير سلطه خود درآ

 آرامگاهي به صورت تلفيقي براي همسرش كه دهدميشت دستور تها با قبول مذهب زردر اين زمان كوروش اول در بين پارس
 و ين در اين زماندف اين شيوه ت. نام گوردختر ساخته شودا به صورت استودان بپاييندر بخش خودش   براي بوده در باال وعيالمي

 از اهميت اي نشده استكه تاكنون در مورد آن هيچ اشاره  آرامگاه و هم از لحاظ باورهاي اعتقاديمعماريمكان هم از نظر شكل 
يا كوروش صغير و نظاير آن به هيچ وجه با   آنچه تاكنون بررسي و مكتوب شده نظير آرامگاه پسر خشايارشا.تاريخي برخوردار است

به  و حدسي بنابراين تاريخ آن را .كند و كامالً عكس آن است خشايارشا و دين مزديسنا تطبيق نميمذهب هخامنشيان در زمان
استنباط اند در صورتي كه بنابر مطالعه خود آرامگاه و موقعيت خاص تدفيني و اعتقادي آن به نام گور دختر بايد چنين  ذكر كردهاشتباه
 )18تصوير (. دختر است  گور، كه گوردخترنمود

 
 
 
 
 

 
نماي پشتي مقبره گور دختر   .18رتصوي

                                           
 و عيالميلي مقبره نماي داخ .19رتصوي

شيوه تدفين آنها
 مقبره گوردختر در پارس جنوبي  بناي .17تصوير
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شـود كـه ايـن آرامگـاه پسـر          كنـد بـاورش مـي     هنگامي كه از اين مكان ديدن مي      ،  كورش بزرگ نوه مادها و پسر مانداناي همداني       
و براي اولين بار در سرزمين حكومتي قوم         شت را براي ادامه حكومت و قدرت پذيرفته بود        تش كوروش اول است كه مذهب زر      ويعم

ش ورسد كور  به نظر مي   . پذيرفته و اجرا شده است     )نه همه مردم پارس   (ش اول   وشت در دربار كور   تمذهب زر ،  پارس نژاد هخامنشي  
همـين  به  دهد آرامگاه خود او نيز در پاسارگاد        گيرد كه دستور مي   ثير ايمان و اخالص ساخت اين آرامگاه قرار مي        أبزرگ چنان تحت ت   

 آرامگاه گـور دختـر در مقياسـي بزرگتـر و بـه              مشابه ،د با مختصر اختالفي   در پاسارگا آرامگاه كوروش    )20تصوير   (. ساخته شود  شيوه
كـه در ايـن آرامگـاه       ( به جاي سقف هاللي شكل       ايشيرواني و خرپشته  سقف  پله به جاي سه پله و         شش رديف  باصورت استوداني   

 )21تصوير( .ساخته شده است)  نبودهعيالمي داراي همسر چون ،مصداق نداشته است

 
كـه كـاخ   توان بناي گوردختر در پارس جنوبي را از جمله آثار مستند سلطه پارس بر دريا و خلـيج فـارس دانسـت، چنـان                       ين مي بنابرا

       شفاف حكام پارس نـژاد هخامنشـي در حاشـيه خلـيج فـارس و دريـايي اسـت كـه از پـارس                      كورش نيز ازجمله اسناد معتبر، گويا و      
 . اندمعرفي كرده) خليج فارس(ه شده و خارجيان آن را درياي پرشيا ذرد؛ تاكنون به همان نام شناختگمي

 گيري نتيجه 
ـ                  تعلق و پيوند     عنـوان جزئـي از     هخليج فارس به ايران زمين محدود به مجاورت جغرافيايي نيست بلكه اين دريا، جزاير و سواحل آن ب

در اين مقاله با بررسـي آثـار        . و آثار فرهنگ ايراني بوده است      اههاي مختلف تاريخ محل نمود و بروز جلوه       قلمرو تمدن ايران در دوره    
خي سعي در اثبـات     شناسي در حوزه خليج فارس و بدون استفاده از روايات و متون تاري            هاي باستان ، مستندات و گزارش   دست آمده هب

ظ مكاني در مسيري قرار دارند كـه از ناحيـه   اند، از لحاپنج اثر تاريخي كه در اين مقاله معرفي و بررسي شده        .اين فرضيه داشته است   
 تـا دوره    عيالميشود و دامنه زماني خلق آنها از دوره         شود و به جزيره خارك منتهي مي      آغاز مي ) گوردختر در دشستان  (پارس جنوبي   
فالت ايـران،    در مناطق كوهستاني     عيالمي و سه سنگي قبور جزيره خارك همسان با نمونه  قبور             بيپوشش تاق ضر  . ساساني است 

 كتيبـه خـط ميخـي يافتـه         .ترين آثار تمدني آن به فرهنگ ايراني است       يراين جزيره و تعلق قديم     د عيالمينشان دهنده حضور قوم     
 گواهي روشن بر اين موضوع است كـه  در  -مكان داردب در همين آ آن اشاره به پيدايش مضمون كه  -شده در كنار چاه آب قديمي     

ن با توسعه شبكه راه دريايي، كشف و ساخت مخازن آب شرب از ويژگي جغرافيايي اين جزيـره بـه خـوبي در        دوره هخامنشي، ايرانيا  
وجود كاخ ييالقي كوروش با معماري همسنگ       . جهت توسعه تمدن خود بهره گرفته و تعلق آن به قلمرو پارسي را تداوم بخشيده اند               

رس و قبل از آن مقبره گور دختـر در امتـداد   اف و در نزديكي ساحل شمالي خليج    و در مواردي پيشرفته تر از كاخ پاسارگاد، در برازجان         
 وجـود اسـتودان هـاي    .يابد، اهميت و جايگاه تاريخي اين دريا را تقويت مي نمايدكه از پارس به سمت جنوب امتداد مي    جاده شاهي   

از تسـلط فرهنگـي ساسـانيان بـر ايـن شـهر قابـل                بعنوان گوشـه     دريا  مشرف به   و ايدار صخره جبهه شيب ساساني قرار گرفته در     
 جزيـره خـارك منـزوي       ،صـيراف شـهر   با تقويت نقش تجـاري        براي بيرون نمودن تدميريان از اين دريا،        در دوره ساساني   .ذكراست

  .بر خليج فارس حفظ گرددقوم پارسي نژاد ساساني تسلط تا  رديدگ
 

آرامگاه كوروش در پاسارگاد  .20تصوير )چپ (و گور دختر)راست (مقايسه شيوه تدفين در آرامگاه كوروش  .21رتصوي  
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 هاپي نوشت 
 . را منقوش دوره اسالمي معرفي كرده استهايي كه ويليام اندرسون آنها  سفال.1

 ساكن ايران تقاضا مي شود كـه پـيش از كشـيدن لولـه هـاي نفـت خـام                فرانسوي  كه از گريشمن باستانشناس    1962متاسفانه در سال     .2
بعضي از زبانشناسان آراكيا    نامي كه   .  نام جزيره را به آراكيا تغيير داده است        او ،نمايد جزيره خارك را بررسي      ،آغاجري و هفتگل به اين مكان     

را يوناني خارك مي دانند همچنان كه در ساير نقاط نير همين اشتباه را داشته است و علت آن اين است كه ايشان بيشتر به متون تـاريخي                             
يكـاريوس پنداشـته    به نظر مي رسد كه جزيره خارك را به جاي جزيره فيلكه كويت آراكيـا، ا .باستانشناسيتوجه داشت تا خود آثار و شواهد      

و بـا ايـن اعتقـاد روي نوشـته هـا             .چنانكه آتشگاه ساساني جزيره را نيز به نام معبد پزيئيدون خداي درياهاي يوناني معرفـي نمـوده اسـت                  
 . استاسترابون بيشتر تكيه كرده

 از بعـد  آرامگـاه  ايـن   :نويسـد  مي و دكن مي معرفي يوناني لمند قبور ينوع غلط به را  خارك جزيره عيالمي هاي آرامگاه اين گريشمن. 3
 گريشـمن  آقـاي  صـورت  هـر  بـه  .است نداده ارائه هرگز كه امكرده پيدا آن در رومي اي سكه و گرفته قرار ها رومي استفاده مورد يونانيان
 آثـار  از ذكـري  و انـد  دهشـ  وارد جزيـره  اين به خوارج آن از پس و ها نسطوري سپس و ها رومي بعد و يونانيان بار اولين براي است معتقد

  معرفـي  يونـاني  و دلمـن  نوع گريشمن كه را آرامگاهي كه صورتي در كندنمي بوده جزيره اين به مكان ترين نزديك كه ساساني و عيالمي
 .عيالمي و ضربي تاق با است آرامگاهي كند مي

 . اين درگيري نمايان شده استدو نقش برجسته مربوط به زمان بهرام دوم در تنگ چوگان بيشاپور در اتباط با.4
 
 
 

 .باشد آرشيو علي اكبر سرفراز مي21الي 2 . 1336 گريشمن 1تصوير : ماخذ تصاوير
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