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کاخ چرخاب برازجان، گوهر معماري خلیج فارس

2کتر سید احمد حسینی کازرونی، 1نعیمه متوسلی

چکیده
ي دور است. از زمانی که هانام و هویت پارسی و نمایانگر اقتدار ایرانیان در گذر از هزارهۀخلیج فارس، نشان

بوده است و ایرانیان، گردانندگان » پارس«بشر توانست تاریخ خود را ثبت کند، نام این خلیج، همواره 
.اندهي زندگی، سیاست، حکومت و فرهنگ آن بودهاچرخ

ش بزرگ است، یکی از وهخامنشیان و حکومت کورةکاخ چرخاب برازجان که بناي آن مربوط به دور
پالن و نظیر و ي سیادت دریایی و زمینی ایران بر خلیج همیشه پارس است. این کاخ از معماري بیهانشانه
رقیب بودن خود را حفظ بی، هنوز تازگی و هامنحصر به فردي برخوردار است که حتی با گذشت قرنۀنقش

درخشد.میهمچون گوهري خیره کننده - و حتی جهان-کرده و بر تارك معماري خلیج فارس
کنار خلیج فارس در این پژوهش، به جغرافیاي تاریخی خلیج فارس و شهر برازجان و اعتبار کاخ چرخاب در 

این جستار، رسیدن به امر بدیهی تعلق ۀنظیر این کاخ بررسی شده است. نتیجبیپرداخته شده و معماري 
ایرانیان در هنر و فن معماري است که در کاخ بدیلبیران و نیز قدرت و توانایی ایههمیشگی خلیج فارس ب

چرخاب، نمود پیدا کرده است.

، معماري.ش هخامنشیوکاخ چرخاب، برازجان، کوررس، خلیج فا:هاي کلیديهواژ

مقدمه
هیچ دریاي دیگري نیست که بیش از خلیج فارس توجه علماي معرفه االرضی، باستان شناسان و «

» مورخان و جغرافی نویسان و سیاستمداران و جنگجویان را مشترکاً به خود معطوف ساخته باشد.
رتور ویلسن)، به نقل از سر آ34: 1389(سرافراز، 

ایران کشور فرهنگ و تمدن و مهد هنر و بالندگی و خلیج فارس، جایگاه نمود قدرت، شوکت و 
فارس و مسکونی بودن آن سیاسی، هنري، مادي و معنوي ایرانی است. تمدن خلیج ۀعظمت اندیش

را » پارس«نام گردد و این دریا همواره در تملک ایران بوده و همیشه میي بسیار دور برهابه هزاره

n.motevaseli@yahoo.comنویسنده مسئول: دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، - 1

sahkazerooni@yahoo.comاستاد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوشهر، -2
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عالئم ثبت تریني باستانی و تاریخی سکونت عیالمیان، کهنهانشانهبا خود به همراه داشته است.
حکومت هخامنشیان در شهرها و ةشده در سواحل خلیج فارس است و آثار به جا مانده از دور

جزایر این خلیج، بسیار خیره کننده هستند.
و بیخلیج فارس و شاهراه ارتباطی پارس جنوۀی در حاشیهر برازجان به عنوان یک شهر ساحلش

مقتدر هخامنشی و شاهان پس از ۀپارس شمالی، بسیار مورد توجه کوروش بزرگ، بنیانگذار سلسل
هنر ةاو قرار گرفت و بناي کاخ چرخاب در این منطقه آغاز شد. کاخ چرخاب را باید به عنوان پدید

رانیان در فن معماري بسیار پیشرفته بودند و ایهان داشت کمعماري ایران و جهان شناخت و اذع
ایجاد سقف یکپارچه با بتن سبک دست یافتند. این فن، هم اکنون سال پیش به تکنولوژي2500

افتخار هر ایرانی است.ۀاعجاب همگان را برانگیخته و مای
چرخاب احداث کند؟ ۀاکنون باید دید چرا کوروش تصمیم گرفت کاخی با این مشخصات در منطق

ن پادشاه بزرگ هخامنشی، اعتقادات خاص خود را داشته و به سبک خاص، ایهنکایهبا توجه ب
دلیل و صرفاً جهت تفریح ییالقی باشد.بیتواند میکرده، پس ایجاد چنین کاخی نمیحکومت 

و بهاري این چرخاب، در تابستان گرماي شدیدي دارد اما زمستان مالیم ۀشهر برازجان و منطق
جهت ایجاد یک کاخ بسیار مجلل براي نمایان کردن قدرت بیمنطقه و سرسبزي آن، جایگاه مناس

دولت هخامنشی و نظارت هر چه بهتر پادشاه، بر امور سواحل مهم خلیج فارس بود. 
دام به ي دولت خود و سیادت زمینی و دریایی ایران بر دریاي پارس، اقهاکوروش به هدف استحکام پایه

معماري این کاخ با توجه به شرایط زیستی و آب و هوایی منطقه، بسیار ةشیوساخت کاخ چرخاب کرد.
سال پیش باشد.2500تواند جلوه گر قدرت ابداع و ابتکار ایرانیان در میخاص است؛ و خود 

و به دست دکتر علی اکبر سرفراز، حفاري شده و تحقیقات مفصل 1350کاخ چرخاب در سال 
که در این پژوهش مورد اندهي معماري و باستان شناختی این کاخ انجام دادهامتقنی در زمینه

تالش و کوشش استاد سرفراز، کاخ چرخاب و ارزش آن از زمان ۀاستفاده قرار گرفته است. با هم
ي هاهخامنشیان تا کنون و نیز جایگاه آن نسبت به خلیج همیشه فارس، هنوز هم در پس پرده

توجهی پنهان مانده و این اثر بزرگ تاریخی، فرهنگی و هنري در خطر نابودي کامل بیفلت و غ
معرفی بهتر جهت مییی از این دست، بتوان قدهامید است که با انجام این پژوهش و پژوهشاست.

زیباي آن سترد.ةاز چهراین اثر باستانی بزرگ، برداشت و غبار فراموشی و رکود را
ي موجود در کاخ چرخاب برازجان و دیگرآثار باستانی یافت شده در سواحل خلیج هاهنشانۀهم

ي فرهنگ ایرانی را در خود دارند و با قدرت تمام، از نام، هویت، فرهنگ و کیان هافارس، نشانه
کنند و خلیج فارس در هر طلوع خورشید، همچون میي نیلگونش دفاعهاایرانی این خلیج و آب

د.درخشمیخاکی، ةی این کرکننده بر پیشانگوهري خیره
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جغرافیاي تاریخی خلیج فارس 
ةشبه جزیرخلیج فارس یا دریاي پارس، آبراهی است که در امتداد دریاي عمان و در میان ایران و«

زمین شناختی، ۀگودال بزرگی است که از دروان گذشتة. خلیج فارس، بازماندعربستان قرار دارد..
هاي فالت ایران بوده است و پایداري فالت عربستان در برابر این فشار ناشی از آتشفشانتحت تأثیر 

امینی –بی(مهدوي گورا» پهنا و ژرفاي آن شده است.ۀهاي تکتونیکی، سبب ایجاد و توسعواکنش
.)13: 1390زاده، 

خلیج فارس در دهد که تقریباً پانصد سال پیش، صورت نخستین مطالعات زمین شناختی نشان می
ایران شکل گرفت و با تحوالت تدریجی ساختار درونی و بیرونی زمین، به بیهاي جنوکنار دشت

تر از امروز بوده و هاي دور، بسیار وسیعشکل امروزي خود دست یافت. دریاي پارس در گذشته
ها و هاي اطراف جلگهتمام سرزمین«گرفته و هاي کنونی را در بر میبخش بزرگی از خشکی

ي زاگرس و هاها و حتی ارتفاعات مجاور، از جمله بوشهر، برازجان، بهبهان، شیراز تا کوهدشت
پوشانده میبین النهرین را تا اواخر دوران سوم، یعنی دهه هزار سال پیش ۀیی از جلگهاقسمت
.)195: 1387(حمیدي، » است.

جهان بوده و گستردگی و اهمیت ۀچهارگانترین دریاهاي و مهمتریندریاي پارس یکی از پر رونق
برجاست اما پارس، در جهان کنونی، همچنان پابسیاري داشته است. ارزش و اهمیت خلیج و دریاي

از لحاظ جغرافیایی از وسعت آن کاسته شده است. این خلیج، بعد از خلیج مکزیک و خلیج 
هودسن، سومین خلیج مهم و معروف جهان است. 

اوستا، شاهان ةرسد. به اشارخلیج فارس به زمان پیشدادیان میۀطیري، پیشیناز دیدگاه اسا
را برکت، عبور کردند و مرزهاي ایرانوسیع و پربیآۀتی، از این پهنپیشدادي ایران، با ساختن کش

فردوسی، به ساختن کشتی توسط جمشید، دریانوردي ۀگسترش دادند. در بخش اساطیري شاهنام
ماوران، هاه سمت هندوستان با عبور از دریاي مکران و نیز رفتن کیکاووس بهو حرکت گرشاسب ب

اشاره شده است. 
ها و حفریات ترین ساکنان خلیج فارس، عیالمیان بودند که به توجه به یافتهتاریخی، کهنةدر دور

ز ایران عیالم بر بخشی ا«رسد. سوم قبل از میالد میةباستان شناسی، قدمت حضور آنان به هزار
دجله، از خاور به بخشی از پارس، از شمال به نزدیکی همدان ۀشد که از باختر به رودخانمیاطالق 

آمد. عیالمیان از شهر آن به شمار میترینشد و شوش بزرگو از جنوب به خلیج فارس محدود می
خارگ، براي ةو جزیرق.م، صدها سال از دریاي پاسر به عنوان راه ارتباطی و از بندر بوشهر3ةهزار

نیل، استفادهةباختري و دراي پارس و همچنین بازرگانی با هندها و جزایر دریحکمروایی بر کرانه
.)175: 1386(افشار، » کردند.می
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بعد از عیالمیان، مادها بر خلیج فارس و سواحل آن حکومت کردند و پس از انقراض حکومت مادها 
مت مقتدر هخامنشی، خلیج فارس نیز مانند دیگر مناطق ایران، توسط کورش بزرگ و ایجاد حکو

امپراتوري بزرگ هخامنشی درآمد. کورش بزرگ به اهمیت و جایگاه مهم اقتصادي، ۀتحت سلط
سیاسی و بین المللی خلیج فارس پی برده بود و به همین مناسبت براي آگاه کردن همسایگان و 

هاي تردید ایران بر خلیج فارس، یکی از پایگاهبیي منطقه و جهان نسبت به سیادت هاقدرت
چرخاب برازجان قرارداد. و این منطقه را به عنوان جایگاه ۀاساسی و مهم خود را در منطق

هاي دنیاي معماري، انتخاب کرد و بناي کاخ زمستانی چرخاب براي ساخت یکی از پدیدهبیمناس
گذاري شد. پایه

ارتـش دریـایی جهـان باسـتان تشـکیل شـد و       ترینندترین و بزرگدر زمان داریوش بزرگ، نیروم
ي جهـان تسـلط یافتنـد.    هـا ایرانیان، با درایت و دانش خاص خود، از طریـق خلـیج پـارس، بـر آب    

براي نخستین بـار در محـل کنـونی کانـال سـوئز، فرمـان کنـدن کانـالی را داد و         «داریوش بزرگ، 
که در محل این کانـال  ايهمدیترانه راه یافتند. در کتیبیش از طریق همین کانال به دریاي هاکشتی

به دست آمده، نوشته شده است: من پارسی هستم. از پارس، مصر را گشودم. من فرمان کندن ایـن  
–(مهدي گـورابی » آید ... . میام. از رودي که از مصر روان است به دریایی که از پارس کانال را داده
.)1390:34امینی زاده، 

ران، خلیج فـارس همچنـان بـا اقتـدار کامـل در      ایهبعد از دوران هخامنشیان و با رسیدن اسکندر ب
کرد و اسکندر هم به اهمیت و ارزش جهانی ایـن دریـاي نیلگـون    میایران خودنمایی بیجنوۀحاشی

و را مـأمور مطالعـه و بررسـی اوضـاع سیاسـی     »نئارخوس«پی برده بود. او یکی از سردارانش به نام 
ي هـا جغرافیایی خلیج فارس کرده بود و همین مسأله بیانگر ارزش و اهمیت خلیج فارس در گذشته

دور است.
با روي کار آمدن اشکانیان و تشکیل یک دولت متمرکز و یکپارچه، خلیج فـارس و دیگـر مرزهـاي    

از دریـاي  کـار بـزرگ سلسـله اشـکانی، پاسـداري      «محافظت شد.بیایران زیر نظر این دولت، به خو
ي اشـکانی کـه در دریـاي پـارس سـیر      هـا کشـتی پارس و بین النهرین در برابر یورش رومیان بـود. 

سیالن و هند خاوري پیش رفتـه و ملوانـان و ناخـدایان ایرانـی، در ایـن مـدت،       ةکردند، تا جزیرمی
و اهـ چنان استادي و چیرگی در کشتیرانی یافتند که نـه تنهـا بـه پیشـینیان خـود، یعنـی مصـري       

باقی ماند، میپیشی گرفته بودند، بلکه سنن دریانوردي و دریاشناسی ایرانیان تا دوران اسالهافنیقی
» نامیدنـد. مـی به طوري که در روزگار خالفت اسالمی، کشتیرانان عرب و مصري را همه جـا ناخـدا   

.)1376:178(افشار، 
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در تجارت جهانی است. در زمان اردشیر طالییةساسانیان براي خلیج فارس و ایران، یک دورةدور
ي هـا خلیج فارس ساخته شـد کـه لنگرگـاه کشـتی    ۀبابکان، بندرهاي سودرسان و زیبایی در حاشی

در روزگــار پادشــاهی خســرو انوشــیروان، «تجــاري از کشــورهاي چــین، هنــد و خــاور دور بودنــد. 
کردنـد.  مـی و آمـد و تجـارت   سیالن رفـت  ةي تجاري ایران تا بنادر چین و بندرهاي جزیرهاکشتی

دریاي پارس، آبـاد و سـاکنان آن سـرمایه دار بودنـد. از آن زمـان      بیهاي شمالی و جنوسراسر کرانه
.)179:(همان» نام آور بود.ایران در کار دریانوردي،

گر ارزش و اقتـدار  دور ایران و خلیج فـارس و نمایـان  يهادرخشانی از گذشتهۀاین مختصر، تاریخچ
کند و عالوه بر میران و اعتبار شاخاب پارس در جهان را مشخص ایهکهن بوم و بر است و جایگااین 

دهد.  میایران بر این خلیج فقط پارس را نشان ۀاین، سیادت جاودان

عناصر فرهنگ و تمدن در خلیج فارس
، دریاي هاپارسبا آمدن آریاییان به فالت ایران و بعدها تشکیل یک دولت مقتدر به دست مادها و 

ایران نیز به نام پارسیان، خلیج پارس نامگذاري شد. ایران مهد تمدن و فرهنگ و بیجنو
ي باشکوه است که به سبب ارتباط این سرزمین با کشورهاي هاي سخته و آیینهایشهاندهجایگا

را در خود جاي داده است.هااز فرهنگايهدیگر، مجموع
بود و از طریق این راه پربرکت، هاایران با دنیاي خارج آن سوي آبخلیج فارس شاهراه ارتباطی

دریاي ۀایران و حاشیبیانداختند و بالطبع مرز جنومیي تجاري در سواحل ایران لنگر هاکشتی
ي تجاري سبب ایجاد یک فضاي خاص هاپارس مرکز حضور خارجیان بود. رفت و آمد کشتی

از ايهفرهنگی شده بود و بنابراین، خلیج فارس آمیختتجاري، اقتصادي، سیاسی و به خصوص
ي دخیل را در خود داشت.هافرهنگ ایرانی و فرهنگ

تجاري قدیم قرار داشـت؛ یعنـی   ةي عمدهاي خلیج فارس و دریاي مکران (عمان) بر سر راههابندر
تانی چـین  اي کـه از کشـور باسـ   یافـت. جـاده  ابریشم در ایـن نـواحی پایـان مـی    ةراه خشکی جاد«

ي گونـاگون و بـا   هـا گرفت و پس از پیمودن هزاران کیلومتر، از میـان اقـوام و طایفـه   سرچشمه می
رسید؛ تا از این پس مسیر دریایی اش را تا ونیـز و از  میي خلیج فارسها، به کرانهباورهاي جداگانه

هـا ن کرانهایهو از راه آب بمعروف ادویه نیز از هندوستان آغازةآنجا به سرتاسر اروپا ادامه دهد. جاد
اضافی به اروپـا  ۀرسید. پس از پر شدن بازارهاي داخلی ایران و آسیاي میانه و دور، ادویو بندرها می

شد. طبیعی اسـت کـه بـه همـراه آن، فرهنـگ هنـدي و آداب و رسـوم آن        و شمال آفریقا صادر می
.)1384:2خان محمدي، .»(یافتمیسرزمین نیز در بین ساحل نشینان این منطقه گسترش
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و روحی با دریـا، بـه شـغل مـاهیگیري و مشـاغل      میدریاي پارس، به سبب نزدیکی جسۀساکنان حاشی
ر خلقت، برایشـان بسـیا  ۀپرداختند و به همین سبب، آب به عنوان یکی از عناصر چهارگانمیمرتبط با آن

بودنـد کـه   مـی ایرانیـان اولـین مرد  .داشـت مینويۀنیز جنبمقدس و باارزش بود و هر چیز مرتبط با آب
نظیر الهی، قدردان یزدان پاك بودند.بیکردند و براي این نعمتمیجشن آب را بر پا 

گذاشـتند، دریـا را   مـی ایرانیان زرتشتی بودند و به آب و باد و خاك و آتش [چهار عنصـر] احتـرام   «
شدند. میخطرهاي آن پذیرا ۀي با همشمردند و سعی و تالش خویش را در امر دریانوردمیمقدس 

ایرانیان باستان، روز دهم مرداد هر سال را که مصادف با روز اول اوت است، روز دریانوردي قرار داده 
» گرفتنـد. مـی و بهـار دریاسـت، جشـن    هـا بودند و این روز را که در حقیقت روز آغـاز آرامـش آب  

.)38: 1388(طاهري، 
ي هـا با مـردم سـرزمین  هایرانی بود و از طریق تداخل فرهنگی آناین جشن یک حرکت فرهنگی ا

دیگر، جشن دریانوردي و آب بازي و آب پاشی، در فرهنگ دیگر ملل نیز وارد شد. ایرانیـان در ایـن   
ي درخـت  هـا ز و نارگیل و نیز شاخههاي گرمسیري مثل موي خود را با میوههاو کشتیهاروز، قایق

و پس از شکر و سـپاس  «زدند؛ میبراي شکرگزاري به درگاه خداوند، به آبکردند ومیرّا، تزیین ح
آفریده و رام و مسـخّر آنـان سـاخته اسـت، گـل و گیـاه و       هابه درگاه اهورا مزدا که دریا را براي آن

ي بیکران پارس کـه  هاکردند؛ و بر آبمیآب و دریا و به پیشگاه خداوند، هدیه ۀها را نذر فرشتمیوه
ریختنـد؛ بـه شـادي    شد، مـی میتقاد ایرانیان شامل دریاهاي سرخ، فارس، مکران، هند و چین به اع
پرداختند و پـس از یـک روز شـادمانی بـه بنـادر و سـواحل و جزایـر محـل سـکونت خـود بـاز            می
.)1382:31نوربخش، »(گشتند.می

ر سـواحل و شـهرهاي ایـن    ، آثار باستانی بازمانده دعالوه بر عناصر فرهنگی موجود در خلیج فارس
ي هویت ایرانی آن است. کشور ما، در زمان هخامنشیان به دو بخش مهم -خلیج، همه نشان دهنده

شد که هر کدام بـه نـوعی در اقتـدار و تسـلط حکومـت بـر       میتقسیم بیپارس شمالی و پارس جنو
سرزمین وسیع ایران دخیل بودند.

که سواحل و شهرهاي –بیناطق مختلف پارس جنوحفریات و دست آوردهاي باستان شناسی در م
همگـی سـند مهـم و معتبـري بـر ارزش و      –ي آن هسـتند  هـا بخشترینخلیج فارس مهمۀحاشی

هخامنشیان، هستند.ةجایگاه خاص این منطقه در ایران باستان و به خصوص دور
جنوب ایـن سـرزمین کهـن    ةرا با خلیج فارس دارد و این مرز، قلب تپندبیمرز آترینایران طوالنی

که اندهیی کردهاي مختلف، براي حفظ و سیادت آن تالشها، حکومتايهشک در هر دوربیاست و
بینیم.  میراهاامروزه آثار بازمانده از این تالش
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یکی از اقدامات مهم ایرانیان در دوران طالیی آغاز حکومت هخامنشیان، یعنـی پادشـاهی کـوروش    
نظیر و بسیار مهندسـی سـاز، بـا مطالعـات خـاص جغرافیـایی، سیاسـی،        بیاخ بزرگ، ساخت یک ک

» برازجـان «یـا  » تـا او کـه  «خلیج فارس و در شـهر سـاحلی   ۀمعماري و زیبایی شناختی، در حاشی
اهد براي توجیه اهمیت خلیج فارس و نمودي از توجـه کـوروش   امروزي بود. این کاخ از بهترین شو

هم است.ن خلیج زیبا و مایهبزرگ ب

ها گذار برازجان از گدار هزاره
هاي شمال، جنوب و مشرق آن با خاکی اي که اراضی جهتبرازجان سرزمینی است جلگه«

هاي آب زیر زمینی کافی در سطحی وسیع و هموار بنیاد یافته، اندك مساحتی از حاصلخیز و سفره
اد دارد، به علت نزدیگ شدن به که به طرف خلیج فارس امتدبیاین اراضی در مغرب و جنوب غر

ۀهاي برازجان، عمدتاً از دامن. زمینو زرع مفید را از دست داده است ..رفته شرایط کشت دریا رفته
رس است و در مشرق شهر همچون حصاري محکم و سلسله جبال زاگۀسکان، که دنبالکوهستان گی

شود و با آرامشی نسبی، تا آغاز میبیغرمالیم به طرف مغرب و جنوببیاستوار قد بر افراشته، با شی
.)28: 1373(اتابک زاده، » یابد.خلیج فارس گسترش میۀدهان

که در - هاي سواحل خیلج فارسبا توجه به آثار کشف شده در ایران و عربستان و در میان شن
ام نواحی مجاور ن نتیجه رسید که تمایهتوان بمی- ها هم دیده شدهي ماموتهاها استخوانمیان آن

یعنی حدود هفت هزار سال » پلوویال«ةخلیج فارس در عصر یخ، مسکونی بوده است. در اواخر دور
از آسیاي مرکزي به فالت ایران و اراضی بین النهرین و سواحل خلیج فارس مهاجرت میقبل، اقوا

انگر قدمت زمانی کردند. از این تمدن، آثاري مانند ظروف گلی و اسلحه به دست آمده که همه نش
ها نسبت به دیگر ساکنان خلیج فارس است. آن

ۀهاي بسیار دور، فاصلکه در گذشته-برازجانۀبه سبب این که سواحل خلیج فارس و منطق
براي رشد درخت نخل بوده و هست و درخت نخل یکی از بیمحل مناس-چندانی تا دریا نداشته

عمل آوري آن نیاز به آگاهی و آشنایی با ةکاشت و نحوزیرا روش-عوامل وجود تمدن انسانی است
توان ها به جا مانده، مین درخت که بر کتیبهایهو با توجه به نقوش مربوط ب- علم کشاورزي دارد

ۀسواحل خلیج فارس و شهر برازجان، از روش کاشت و ارائۀن نتیجه رسید که ساکنان اولیایهب
اند. هایی کامالً متمدن بودهاشته و بنابراین انسانمحصول این درخت پر برکت آگاهی د

نیست و در ص شهر برازجان، چندان روشن و واضحدر این دوره از تاریخ خلیج فارس و به خصو
ها رسد. زیرا عیالمیمیها حکومت عیالمیةتاریخی دقیق این منطقه، به دورۀواقع جنب
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ایران، از حوالی شوش تا نزدیکی بیهاي جنوب غردشتاند که قبل از شروع تاریخ، در بودهمیاقوا«
.)32: (همان» اند.بوشهر سکونت داشته

بودند که در خاك ایران، دولت تشکیل دادند و توانستند کشوري مستقل میها نخستین قوعیالمی
و ارمنستان تا نواحی شرقی بیشمال غرۀتأسیس کنند که مرزهاي سیاسی و جغرافیایی آن از گوش

رسد میسوم پیش از میالد ةشد. تشکیل دولت عیالمیان به قرن اول هزارخلیج فارس را شامل می
حاکم بر خلیج فارس و نواحی اطراف آن، دولت ۀو بنابراین اولین دولت مقتدر و سازمان یافت

بود. هاعیالمی
رار داشت و مسلماً ها قایران تحت توجه و نفوذ عیالمیبیو غربیجنوۀدر این عهد، سراسر خط«

ها در ده است؛ که کشف آثار باستانی متعدد از عیالمیوسیاست دولت نیز معطوف همین مناطق ب
هاي به دست . و با نشانهبخشد ..ن موضوع را قوت بیشتري میدشتستان و استان بوشهر ایۀمنطق

ر تمدن و تأثیرات ها، حضوریشهر و اطراف برازجان، خصوصاً جنوب شرقی نخلستانۀآمده در قلع
مؤید هویت » تَل مر«در آن مقطع تاریخی ملموس و اشیاء به دست آمده در میفرهنگ عیال

.)34: (همان»باشد.تاریخی منطقه می
ها، مقتدرترین دولتی که بر خلیج فارس حکمفرمایی کرد و شهر برازجان را به عنوان بعد از عیالمی

فصلی حکومت خود قرار داد، دولت هخامنشی بود. اي مهم و مناسب جهت مرکزیت منطقه
ترینسال، یکی از بزرگ30رس رسید و طی ق.م، به سلطنت پا558ش بزرگ به سال وکور«

.)176: 1376(افشار، » ن را پایه نهاد.هاي پادشاهی جهاسلسله
الک مزبور و ها و مادها شدند و پس از تسخیر ممها، لیديها، بابلیها جانشین آشوريهخامنشی«

گاه در جهان سابقه نداشت. تشکیل دادند که تا آنمیگرفتن کشورهاي دیگر، شاهنشاهی عظی
هاي پارامیزاد و رود سند، از جانب حدود کشور پهناور ایران در آن روزگار از طرف مشرق، کوه

ن و خلیج شمال، رود سیحون و دریاي خزر و دریاي سیاه و کوه قفقاز و از سمت جنوب، دریاي عما
.)22: 1384(قدیانی، » فارس بود.

بنیانگذار آن بود، در ابتدا شهر پاسارگاد بود؛ و به ت دولت مقتدر هخامنشی که کوروشپایتخ
ش و دیگر شاهان هخامنشی، توجه و نگرش خاصی وسبب نزدیکی خلیج فارس به پایتخت، کور

دانستند. میاست از کیان خود، ضروري مهم داشتند و تسلط بر آن را به جهت حربیآۀن پهنایهب
منشور ۀرا به خلیج فارس داده بودند و در کتیب» دریاي سیاه«ها، عنوان کديها و اآشوریان، بابلی

سرزمین پارس، عنوان بیش بزرگ نیز، فرمانفرماي پارسیان، همین نام را براي دریاي جنووکور
ۀبه فرمان مردوك، هم،.ادگر، شاه بابل ..اه دش، شاه جهان، شاه بزرگ، شومنم کور«کرده است: 

مردم ۀپادشاهان، از دریاي باال تا دریاي پایین، همۀشاهان پیش اورنگ پادشاهی نشستند. هم
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(طیوري، اشرف، » . در بابل به پایم بوسه زدند.جهان، ..ۀي دوردست، از چهار گوشهاسرزمین
.)651: 1388ابوییه، 

کوشیدند تا سیادت و مانند دریاي پارس، همواره میبیهاي ی با ارزشایرانیان به سبب آشنای
هاي محیطی و قدرت دریایی خود را در سواحل این خلیج، حفظ کنند و به طور کامل از توانمندي

ترین امپراتوري ش بعد از نشستن بر تخت مقتدرترین و مهموببرند. کورسیاسی این منطقه بهره
ن ترتیب ایهپایگاه دریایی را در بحرین تأسیس کرد و بترینخود، بزرگایران و جهان در زمان 

ایرانیان نخستین نیروي دریایی قدرتمند را در خلیج فارس ایجاد کردند. ارتشی که بعدها در زمان 
کرد. داریوش بزرگ، به طور بسیار منسجم و حساب شده عمل می

هخامنشی ةکاخ چرخاب و جایگاه آن در ایران دور
خلیج فارس و سواحل مهم آن، نیاز به اقامتگاه اختصاصی ۀش براي نظارت بهتر بر منطقوکور

که موقعیت و جایگاه طبیعی و آب و - چرخاب برازجانۀداشت و به همین منظور، منطقبیمناس
یا » ته اوکه«هخامنشیان، ةانتخاب شد. نام قدیم شهر برازجان در دور- داشتبیهوایی کامالً مناس

بوده و نسبت به خلیج فارس، موقعیت یک شهر ساحلی را داشته است. » تااوکه«
بنا به روایت هرودت، شاهراهی بزرگ، سه پایتخت باستانی ایران (شوش، هگمتانه و تخت «

شد. مهم به سواحل خلیج فارس ختم میةکرد. در آن زمان، دو جادجمشید) را به هم مرتبط می
خلیج ۀبیشتر بنادر حاشیازکرد کهمییان وصل تاریخ، شوش را به لدر اویل عهد یکی راهی که

شد. راهی نمود و پس از رسیدن به برازجان، با طی مسافتی کوتاه، به لیان ختم میمیفارس عبور 
معروف بود و از طریف بیگشت که به نام راه جنودیگر از پاسارگاد و یا تخت جمشید آغاز می

رسید و یا به طریقی ي تنگ ارم و گیسکان به برازجان میهاگذشتن از کوهآباد و فراشبند و زفیرو
.)58: 1373(اتابک زاده، » یافت.مستقیم، از تنگ بوش گذشته و به سیراف راه می

توان اهمیت شهر برازجان و جایگاه مهم و اساسی کاخ چرخاب در با توجه به چنین شواهدي، نمی
هایی بود که از نواحی شمال، ت؛ زیرا برازجان مدخل طبیعی راهزمان هخامنشیان را نادیده گرف

تر و فراتر از یک شدند و در واقع موقعیتی بسیار مهمشرق و غرب کشور به خلیج فارس منتهی می
شهر ایستگاهی داشته است. 

اند که حترام، در چرخاب برازجان، کاخی ساختهش شخصیت موحد، محبوب و قابل اوبراي کور«
تر و زیباتر از تر، عالیهاي هنري، به مراتب با شکوهشد، از نظر ظرافت و مهارتتمام رها نمینااگر 

پاسارگاد و حتی تخت جمشید بود. این کاخ در یک کیلومتري جنوب شهر برازجان و در حدود 
بوشهر قرار گرفته است. اطراف آن را مزارع توتون کاري و-آسفالته برازجانةپانصد متري جاد
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زیادي نداشته و به ۀاحاطه نموده و بدون شک در زمان خود تا دریا فاصلمیهاي قدینخلستان
خلیج فارس، به صورت یک پایگاه جالب توجه و با عظمت بوده ۀر ساحلی در حاشیعنوان یک قص

نظیر و از جمله بناهاي تاریخی و مفاخر ملی است که الگوي پیشرفت بیاست. این کاخ در نوع خود 
عماري و حجاري هخامنشیان را در بدو تشکیل امپراتوري، پس از پاسارگاد که به امر کوروش م

.)1388:47تیموري، -(سرفراز» کند.میکبیر ساخته و پرداخته شده، نمایان 
کیلومتري تا دریاي پارس 30کوتاه ۀچرخاب که در غرب برازجان واقع شده بود و فاصلۀمنطق

ژیکی و آب و هوایی برخوردار بود. ساخت چنین کاخ بهترین وضعیت جغرافیایی، استراتداشت، از
توانست عظمت و اهمیت امپراتوري هخامنشیان را به چشم معتبر و بزرگی با معماري خاص، می

هاي باري زیر ها و لنجهاي کشتیرفت و آمدۀناخدایان و تاجران خارجی بیاورد و عالوه بر این، کلی
نظیر، دلیل و سند محکم دیگري بر سیادت دریایی و بیپادشاه بود. بناي این کاخ بزرگ و نظر 

مالکیت ایران بر خلیج فارس و سواحل آن است. 
قی، از عالوه بر امتیازات یک کاخ ییال«ر به فردش ی و بناي کاخ چرخاب و معماري منحصطراح

س ساخته شده، اهمیت موقعیت استاتیک سوق الجیشی که در سواحل خلیج فارژیکی ونظر استرات
ۀدهد. بر پا داشتن چنین کاخی مشرف به دریا، خالی از برنامو زیبایی محل را کامالً نشان می

ي دریایی و صید ماهی از طرفی به عنوان اولین راه تجاراجتماعی و سیاسی و فرهنگی نبوده است. 
(سرفراز، » کنون حفظ نموده است.ن تارایط خاص طبیعی خود را همچناو مروارید، موقعیت و ش

1389 :35(.
چرخاب و کاخ زمستانی کوروش، ارتفاعات معروف به گیسکان وجود ۀاطراف شمال شرق منطق

در جریان بوده است. به سبب » آردي«یا » آردو«فصلی ۀداشته و در بخش شمالی آن، رودخان
و آبی، به میآردو، کار کشاورزي به طور دیۀموقعیت آب و هوایی منطقه در زمستان و وجود رودخان

هاي مسکونی و چرخاب، مکانی سرسبز و خرم با تپهۀشد و در نتیجه منطقسهولت انجام می
که یادگار اقتدار عیالمیان » تَل مر«باستانی ۀهاي بسیار و پر برکت بوده است. وجود تپنخلستان

برازجان به خلیج فارس قرار داشت، موقعیت بود و مانند یک جایگاه دیدبانی مناسب بر سر راه
دهد. کوروش بزرگ دستور ساخت کاخی را داده بود که بتواند بر میمناسب کاخ را بیشتر نشان

فراز بام آن، طلوع و غروب زیباي خورشید گرم و زندگی بخش خلیج فارس را به نظاره بنشیند. 
هخامنشی و بلکه سراسر تاریخ را آغاز کردند؛ اما ةمهندسین و معماران، ساخت یکی از بناهاي مهم دور

برداري شد و به بهرهتمام ماند. اگر بناي این کاخ تمام میکاخ ناةنگام کوروش بزرگ، پروژبا مرگ نابه
شاه بزرگ هخامنشی بود و ۀهاي مورد عالقرسید، با توجه به شواهد و مدارك موجود، از جمله کاخمی

شد. اري، از جایگاه سیاسی بسیار باالیی نیز برخوردار میاستقرةعالوه بر استفاد
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ت و شکوه معماري عظمتواند بیانگرین میزان اندك نیز میتمام مانده اما همهرچند بناي کاخ، نا
سال، همچنان تازه و پویاست و هرگز گرد 2500ان باشد. هنري که با گذشت در زمان هخامنشی

پایتخت کوروش در پاسارگاد، «گذارد. تدار ایران را به نمایش میرکود و کهنگی بر آن ننشسته و اق
(همان) و » شاهکار معماري و نماینگر یکی از اقدامات وي در پیشرفت هنر معماري محلی است.

کند. کاخ چرخاب، همان هنر را در حاشیه خلیج فارس تجلی می
ي قبل از هاو کاخهاي از ساختماناین کاخ، کامالً منحصر به فرد است؛ یعنی هیچگونه پیروۀنقش

ابتکار و خالقیت معماران و طراحان و فرمانرواي بزرگ پارسیان، ةخود نکرده و کامالً نشان دهند
کوروش بزرگ است. پیدایش این کاخ، عالوه بر استحکام سیادت دریایی ایران و تجلی هنر و 

آن نسبت به ةن و هنرمندان سازندکارگراۀهخامنشی، بیانگر عالقه و عشق همةمعماري در دور
که در «کند ، از نوعی طرب و شادي عاشقانه حکایت میهاکوروش بزرگ است. زیرا ظرافت کار آن

اند که اگر این حال فعالیت کاري، از یک نوع شوق و ذوق و درونی و حتی اعتقادي برخوردار بوده
ماند، قدرت و توان نیروي تمام نمیاناقص و ن–کوروش بزرگ –آن ةکاخ، با مرگ بانی و سازند

» شد.زایدالوصف و چشمگیر آن، هزاران سال مورد گفتگو، جر و بحث، بررسی و مطالعه واقع می
توان شهر نامند پس چرخاب را می) بنابراین اگر تخت جمشید را شهر داریوش می36-37: (همان

کوروش نامید. 

نظیر و خاص کاخ چرخاب بیمعماري 
ي تاریخ ایران، دوران طالیی حکومت هخامنشیان به خصوص هادورهترینشکوهزیباترین و بایکی از 

زمانی حکومت ةي سلطنت کوروش بزرگ است. کشف سه نمونه از بناهاي مربوط به دورهاسال
هخامنشیان در اطراف شهر برازجان، بیانگر توجه شاهان مقتدر این سلسله به موقعیت جغرافیایی و 

ساخت هر کدام از ة، زمان و انگیزاست و با پرداختن به سبک معمارياهمیت این شهرسیاسی و 
.توان به ارزش و جایگاه هر بنا پی بردمیهاو منزلت سیاسی صاحبان آنهااین کاخ

بناي کاخ چرخاب که به عنوان یک قرارگاه فصلی و یک کاخ بسیار مهم، بر سر شاهراه و محل 
به دستور کوروش بزرگ آغاز ،کشور به خلیج فارس قرار داشتبی، شرقی و غري شمالیهااتصال راه

ي هاي ساخته شده در سالهان کاخ با پاسارگاد و دیگر کاخایهیی کهاشد. با توجه به شباهت
توان گفت که احتماالً توسط همان معمارانی احداث شده که میآغازین حکومت هخامنشیان دارد، 

. اندهپاسارگاد را ساخت
عات کم نظیر که در مصنو- هنرشناسان و متخصصان تاریخ هنر، مهارت هنرمندان دربار هخامنشیان«

را مورد ستایش - اندهتثنایی از هماهنگی و تناسب عناصر گوناگون به اجرا گذاشتعالی و اسبیخود ترکی
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سلطنت ةراستناد که از دومتأسفانه تنها تاریخ مکتوب و مورد .)1371:130گیرشمن، (.»اندهقرار داد
از آنان، مغرضانه ايهیی است که به دست یونانیان نوشته شده و عدها، تاریخهخامنشیان باقی مانده

مورخان یونانی، دربار هخامنشیان در یک شهر ۀ. با استناد به گفتاندهرانیان و حکومتشان نگریستایهب
کردند. میي متعددي بنا هاثابت نبوده و به همین سبب، در مناطق مختلف، کاخ

وي مدت هفت ماه از سال را در بابل و بهار را در شوش و «در مورد کوروش بزرگ باید گفت که 
، به عنوان مقرهایی بوده که در هنگام مسافرت.. وي داراي برد.میرا در شهر اکباتان به سر تابستان 

شوش، به طول - توان راه ساردمیست که گرفته امیکاخ اختصاصی و تشریفاتی مورد استفاده قرار 
از شوش تا همدان اندهمایل جاده سازي را از مهمترین راه ارتباطی این زمان دانست. نوشت1200

این ۀي مورد عالقهاتوقفگاه داشته است و بدون شک از جمله کاخ110سنگ فرش بوده و 
جایگاه سیاسی و اهمیت چشمگیري استقراري،ةتاریخی ایران که عالوه بر استفادةحکمران دور

خلیج فارس است که هرگز ۀکرده، همین کاخ ناقص و ناتمام چرخاب برازجان در حاشیمیپیدا 
.)1389:35سرفراز، (» مورد استفاده قرار نگرفته است.

کرد، قطعه سنگ میشهر برازجان عبور بیبه دنبال حفاري کانالی که باید از جنوب غر1350سال 
ي باستان شناسی ایران به هاکل پژوهشةادار«حفاري را متوقف کرد. ةپروژکشف شد کهبزرگی

که در آن زمان سرپرستی هیئت باستان شناسان ایرانی در حفریات شهر -دکتر علی اکبر سرفراز
ماموریت داد تا محل کشف این اثر را مورد کاوش قرار دهد. بنابر این، - بیشاپور را بر عهده داشت

باستانی آغاز و در پایان یک فصل کاوش، فرم اصلی و ۀیات باستان شناسانه در این محوطعمل
.)1389:46، ابراهیمی- سرفراز-کریمیان(» د.اسکلت تاالري ستون دار نمایان گردی

طوالنی سبب شد که سیالب، ۀعملیات حفاري باستان شناسی مذکور، مدتی راکد ماند و این وقف
، زیر امالح و رسوبات فرو رفتند. ي کاخهارا بپوشاند و پایه ستونیر باستانیکم نظۀاین محوط

، تاالر مهم باستانی، مورد کاوش قرار گرفت و سرانجامۀار دیگر این منطق، ب1380باالخره در سال 
دار قبلی و آثار بسیار با ارزش دیگري از دل خاك کشف شد. ستون

-گفت که بناي کاخ چرخاب به دالیلیکید توان با تأمیطقه، در پی حفریات باستان شناسی این من
متوقف شده و بعد از آن به دست شاهان دیگر، به -مرگ بانی آن باشدهاآنترینکه شاید مهم

ي آجري که در قسمت شمالی کاخ به دست هاسازهساخت آن اقدام نشده است. هر چند بقایاي
ي باالتر کشف شده، احتمال هاساسانی که در الیهةوري مختصري مربوط به دهاآمده و یا سفال

کرد، اما با توجه به موقعیت جغرافیاییمیي بعد را تقویت هاکاخ و آن منطقه در دورهةاستفاد
توان می،ال کاخ و قدرت طغیان این رودخانهاز شم» آردو«فصلیۀچرخاب و عبور رودخانۀمنطق

کاخ چرخاب ۀی مربوط به عصر ساسانی را به محوط، بقایاي سفالکه سیالبچنین تصور کرد
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ي هااست: ویژگیمنتقل کرده است. معماري خاص این کاخ کم نظیر، از دو منظور قابل بررسی 
ي فرهنگی. ها، ویژگیو معماريايهساز

و معماري ايهي سازهاویژگی
دار نیز در ستونبیان جاندار است که یک ایو، یک تاالر مرکزي متسطیل شکل ستونبناي کاخ چرخاب

متر وسعت دارد. 1575متر است و در مجموع 45×35قسمت شرقی آن احداث شده است. ابعاد این بنا 
قرار » تنگ گیر«صعب العبور ۀه گیسکان و منطقمصالح اصلی این بنا سنگ است که معادن آن در کو

خورد. میچشم ، بهجهت حمل به کاخي تراش خورده و آماده هادارد و هنوز سنگ
ردیف شش تایی و در فواصل پایه ستون سنگی قطور، که در دو12فضاي تاالر مرکزي با بقایاي «

، ي این تاالرهارایط حاضر از ستون، فرم یافته است. در شاندهسانتی متري از هم جاي گرفت160
به رنگ بیگ مکع، که به شکل پلکانی و از سه قطعه سني آنهاري نیست و تنها پایه ستونخب

بسیار صاف و صیقلی و بدون هیچ گونه مالط و ها، موجود است. این سنگسیاه و سفید فرم یافته
یه را زبره ، قسمت مرکزي دو سنگ پا. بدین منظوراندهوي هم جاي گرفتمصالح اتصال دهنده بر ر

صورت سنگی یکپارچه اتصال بهۀکه در نقطاندهرا چنان صیقلی نمودهاني آهاتراش کرده و لبه
ز رسد. بر روي این سه سنگ است که شالی ستون مدوري امیگ سیاه و سفید به نظر نبا دو ر

ة، نحوهاسانتی متر، قرار گرفته است. گذشته از پالن، ابعاد پایه ستون37سنگ سیاه به شعاع 
وش در پاسارگاد قابل ي کاخ کورهارا با پایه ستونها، چیدمان و نیز ظرافت در تراش، آنوصالی

.)47: همان(» مقایسه ساخته است.
در کاخ آپاداناي تخت جمشید و کاخ شوش نیز وجود دارد ولی اختالف هان پایه ستونایهمشاب

بدین ترتیب در«کاخ چرخاب و کاخ پاسارگاد است؛ ، فقط خاص هارنگ سیاه و سفید در پایه ستون
ل تر و ا رعایت شده است و باید آن را یک اثر هنري کام، تناسب در همه جکاخ ساحلی برازجان

ي سیاه و ها، که بدون شک این پیشرفت هنري، هماهنگی و تناسب سنگزیباتر از پاسارگاد دانست
.)1388:48تیموري، -سرفراز» (ر طول مدت سلطنت کوروش بوده است.سفید در این بنا د

قرار گرفته است. ابعاد این بیجنو- و با محور شمالیکاخ در شرق تاالر مرکزيبیایوان تاالر جان
ۀفاصل.اندهتایی قرار گرفت12پایه ستون در دو ردیف 24است. در این ایوان 63/30×8وان معادل یا

40/3بیغر- حور شرقیسانتی متر و درم13/2بیجنو- الی، در محور شماز همهااین پایه ستون
ي تاالر مرکزي است و هاتقریباً معادل نصف ابعاد پایه ستونهاستونسانتی متر است. ابعاد این پایه

سیاه و سفید. ةنیز کامالً مشابه است؛ یعنی چهار قطعه سنگ تراش خوردهاشکل آن
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به فضاهاي -که در چهار جهت اصلی قرار گرفته-چهاردرگاهۀتاالر مرکزي این کاخ به وسیل«
صیقل یافته نصب شده که ابعادشان ۀي یکپارچها، سنگهاديمرتبط شده است. در این وروروامج

به عنوان قابل مالحظه است. هامتفاوت است. این تفاوت، همچنین در نوع سنگ و تزئینات آن
متر و اثري تزئینی حجاري شده، ... 60/2× 20/1مثال، در حالی که سنگ درگاه شمالی با ابعاد 

ابعاد و سانتی متر و فاقد تزئین است. 340× 50× 10/ 1سنگ درگاه جانب شرقی با ابعاد 
گذارد که معبر شرقی، از جمله میي ممتاز حجاري سنگ این ورودي تردیدي نهاویژگی
کوچک مکعب ةي صیقلی، شش حفرهاي مهم بنا بوده است. در هر یک از این سنگهاورودي

سانتیمتر تا 7×3×5/3از هاآنمستطیلی شکل به منظور نصب چارچوب و در تعبیه شده که ابعاد
ي هاکاخسانتیمتر متغیر است. این تکنیک اتصال نیز شباهت بسیار با آنچه در10×7×5/3

.)1389:48، میابراهی-سرفراز- کریمیان(» ، دارد.رگاد و تخت جمشید به اجرا درآمدهپاسا
ي گیاهی و هااشکال و طرحسنگ درگاه شرقی داراي نقش جاي پاشنه در و گردش آن است که با 

هندسی و در نهایت ظرافت و زیبایی حجاري شده است. این سنگ کف درگاه حجم و سنگینی فوق 
شده است. این می، منتقل ايهمرکب از سی قلوه سنگ رودخانايهنقالۀدارد و به وسیلايهالعاد

. اندهود سنگ یافته شدنار خانتقال سنگ درگاه هستند، تا سطح کاخ و در کۀکه وسیلهاقلوه سنگ
24خته شده که اهمیت این ایوان ستونی، سا24ز تاالر ایوانی شکل ، درست در مرکاین سنگ«

ي سفید رنگ که مثل چوب حجاري یا هاستونی که از نظر ظرافت و حجاري، مخصوصاً شالی
مسطح نگه متر را به صورت 10متر و پهناي 40؛ آن است که سقفی به طول اندهخراطی شد

.)1388:49تیموري، - سرفراز(. » اندهداشت
× 10ي منحصر به فردي که کاخ چرخاب دارد، باید به پوشش سقف سطح هاویژگیۀعالوه بر هم

سال 2500تمانی جهان در کاخ اشاره کرد که از بزرگترین ابداعات معماري و ساخبیمتري جنو4
، به اثبات رسیده و جهان شاهد قدرت و ابتکار هاقرنش است و ارزش حقیقی آن، اکنون بعد از پی

ایرانیان در عصر هخامنشی است. 
جهان با استفاده از بتن سبک را ۀارچبزرگ، افتخار ساخت اولین سقف یکپایرانیان عصر کوروش

نظیري که بیمعجزه آساست و از نوعی نانوتکنولوژي خاص برخوردار است. هنر دارند که امري
دن امروز به دنبال کشف و ساخت آن است. جهان متم

، وجود ایوانی مرکب از عتال و بزرگ نمایی جلوه گر ساختهآنچه که معماري چرخاب را در اوج ا«
سنگی ۀ) است. منظور نوعی سقف یکپارچCementy(سمنتی ۀپایه ستون با سقف یکپارچ24

مان به وجود آمده ولی سیمان کرم رنگ شبیه سیةشدسنگی و آردايهاست که از ترکیب ماد
تاریخی و در این ةنیست و این اصطالح براي تنها سقف مسطح و یکپارچه ریخته شده در این دور
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توان محسوب داشت که در دنیاي میمانند در بین آثار گذشته تا کنون بیمکان به عنوان تنها اثري 
فاقد استحکام و امور ساختمانی است بدون تیرچه بلوك،هامعماري امروز، این قبیل سقفۀپیشرفت

سال پیش، چنین آثاري داراي اهمیت معماري در چرخاب و به امر 2500که در گذشته یعنی 
کوروش ساخته و پرداخته شده است. بتن سبک براي اولین بار در جهان توسط کشور ما ساخته 

، در شهر بوشهردر زمان هخامنشیان در کاخ کوروش، در استانسال پیش2500شده و در 
برازجان مورد استفاده قرار گرفت. براي ساخت این بتن، محصول از پیش ساخته شده را که با صمغ 

فند که از قبل ساییده مانند خون حیوانات و شاخ بز و گوسبا استفاده از موادي ترکیب نموده بودند،
.)1389:39،سرفراز(»کردند.می، بتن سبک را تولید شده بود، ترکیب نموده و با کف حاصل

متر طول و 40یک سقف یکپارچه که انده، توانستنظیر چرخاببیین بتن سبک در کاخ با کشف ا
نظیر بین امر، معماري ایهسانتی متر، استوار کنند ک65متر عرض دارد را با ضخامت حدود 10

از عجایب جهان است. کند و این سقف یکیمیکاخ چرخاب در جوار سواحل خلیج فارس را اثبات 
باید ایران را مخترع سیمان نیز محسوب کرد زیرا سیمان براي اولین بار در ،عالوه بر بتن سبک

ن امر نیز بیانگر قدرت و پیشرفت ایرانیان عصر ایههمین کاخ چرخاب مورد استفاده قرار گرفته ک
خاطر است که در این جا بهي کاخ برازجان اینهااز دیگر ویژگی«هخامنشی در امر معماري است. 

- سرفراز» (استفاده نشده است.ايهي دم چلچلي فلزها، مطلقاً از بسترطوبت زیاد و ظرافت کار
.)1388:49،تیموري

قرار گرفته بود. ها، قطعات کوچک مثلثی شکلی یافت شده که روي یکی از پایه ستوندر این کاخ
شده و به مقدار مشخصی چسب میاز این قطعات استفاده خواستند وصالی کنند مییعنی جایی که

شد که دو قطعه، میر چسب زیاد سبب یا مالط جهت اتصال نیازمند بوده است و این یعنی مقدا
، دقت و مهارتی در کار بوده که شگفتی برانگیز است و چنان ظرافت«درون هم جاي نگیرند؛ یعنی 

همان) » (شود.مین هم دن دو قطعه درویک یا دو میلی متر چسب، مانع از جا افتا
در پوشش سنگی بیي آهایعنی سازه؛در کاخ چرخاب، تمهیداتی براي مقابله با گرما انجام شده بود

بر این، مصالح مصرفی در نظیر است. عالوهبیایجاد کرده بودند. این سیستم سرمایشی در نوع خود 
کامالً مبتکرانه هستند. ، از قبیل: مالط، قیر، آجرها و ... این کاخ

ي ها، همچنین اطالعات ارزشمندي در خصوص تکنیکي باستان شناسی در این کاخهافتهیا«
شش کف این ي هخامنشیان در اختیار قرار داده است. در پوهاپوشش کف و عایق بندي سقف کاخ

ست. اگر چه ازمیلیمتر استفاده شده ا4رنگ سرامیک مانند به ضخامت بنا از نوعی مالط سفید 
د آن استوار بود هیچ اثري به دست نیامد، لیکن آثار مکشوفه، مؤیهایی که سقف بر آنهاستون

، هموار و سپس با کاربرد ردیفی از آجر، بتدا به وسیله مالطی ساروج ماننداست که سقف مسطح ا
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ر منحصر به ا را بسیاقیر طبیعی به منظور ایزوگام سقف، این بنايهفرش شده است. استفاده از الی
.)1389:49، میابراهی-سرفراز-کریمیان» (فرد نموده است. 

ي فرهنگیهاویژگی
زینتی و فرهنگی ۀو معماري، از لحاظ اشیاء مکشوفايهي خاص سازهاکاخ چرخاب عالوه بر ویژگی

شده که جایگاه قطعه شیء فرهنگی در این کاخ یافت 188نیز کامالً منحصر به فرد است. مجموعاً 
کند. جنس این اشیاء از مواد گچی، می، متمایز ي هخامنشی همزمانشهاان سایر کاخآن را در می

ق و نوعی سنگ مقاوم گرانیتی است. ا، نوعی سنگ صیقلی و برآهکی
، چشم و مردمک مصنوعی، ن و انسان از قبیل: دندان مصنوعی، اجزاي بدن حیوابیشتر این اشیاء

. تنوع و ظرافت این ي فلزي هستندهانیز ظرفهاپر پرندگان است و تعدادي از آنناخن و بال و
تردید بیي خاص براي ساخت چنین مصنوعاتی است و ها، نیازمند وجود کارگاهاشیاء فرهنگی

چنین کارگاهی در آن زمان وجود داشته است. 
ارند و به احتمال زیاد از این ، تشابه کامل دي یافت شده در تخت جمشیدهااین اجزاء با نمونه
هاو ستونهاو حیوانات در دیوارها و سرستونهاو اشکال انسانهاصورتقطعات براي ایجاد

شده است. میاستفاده 

نتیجه گیري
این دو، امري کامال بدیهی است و علت آن فقط مجاورت ۀران و پیوند دیرینایهتعلق خلیج فارس ب

ن خلیج پربرکت پی ایهي دور، ایرانیان به ارزش معنوي و جایگاهااز زمانجغرافیایی نیست؛ زیرا 
. این پیوند و تعلق، ریشه در فرهنگ و تمدن کهن ایران اندهبرده و با جان و دل از آن حراست کرد

توان مشاهده کرد.میي آن را در آثار باستانی سواحل خلیج فارس نیز هازمین دارد و نشانه
ران و اهمیت فرهنگی، جغرافیایی، استراتژیکی و ایهي باستانی تعلق خلیج فارس بیکی از نمودها

کوروش هخامنشی است. بناي این کاخ در شهر ةچرخاب مربوط به دورسیاسی آن، کاخ ییالقی 
یعنی - چرخاب آغاز شد؛ که البته عملیات ساخت آن با مرگ بانی کاخ ۀساحلی برازجان و در منطق

ق.م، ناتمام رها شد.529ال در س-کوروش بزرگ
ي ناتمام آن، هابهره برداري نرسیده اما همین پایه ستونۀساخت کاخ به مرحلةهر چند پروژ

هنر معماري دارد. کوروش به اهمیت خلیج فارس حکایت از میزان اعتبار و پیشرفت ایرانیان در 
نظارت بر دریاي پارس و ی برايبراي کشور ایران پی برده و به همین سبب به دنبال ایجاد پایگاه
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نیز حراست از کیان حکومت خود بود و بدین نظور، اقدام به ساخت کاخ چرخاب کرد. این کاخ، 
سندي محکم بر سیادت زمینی و دریایی ایرانیان بر خلیج فارس، از دیرباز تا کنون است.

پارس ۀاین کاخ در منطقنظیر و در نوع خود کامالً منحصر به فرد است. بیمعماري کاخ بسیار 
ي هاکند و همچون کاخمیهمچون نگینی درخشان بر تارك معماري خلیج فارس خودنمایی بیجنو

پاسارگاد و تخت جمشید در پارس شمالی، نمودي دیگر از شکوه و جالل کهن بوم و بر ایران است.
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The Charkhab palace of Borazjan, Architectural jewel of Persian Gulf

Naeimeh Motevasseli1, Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni2

Abstract
Persian Gulf is the sign of Persian name and identity, and it symbolizes
Iranian’s determination in the ancient time. Since human beings were able to
record its history, the name of this gulf has been Pars and Iranian has popped its
life, politics, government, culture wheels.
Charkhabpalace of Borazjan, which its building belongs to the Achaemenid era
and the administration of the Great Cyrus, is one of the indications of Iranian
land and sea tour to Persian Gulf. This palace possesses a unique and matchless
plot and architectural design that it still keeps its uniqueness and freshness, and
after the lapse of centuries,it shines as the catching jewel over the architectural
apex of Persian Gulf and the whole world.
This paper aims at studying historical geography of Persian Gulf, Borazjan
city, the credit and matchlessarchitectural design of Charkhab palace next to the
Persian Gulf. The result of this research is finding this obvious fact that Persian
Gulf always belongs to Iran as well as showing the capability and competence
of Iranian in art and architecture which is shown in Charkhab palace

Keywords: Persian Gulf, Charkhab Palace, Cyrus Achaemenian, architecture.
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