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چکیده
از شواهد هنر و معماری هخامنشیان ،در مرزهای کنونی ایران مییتیوان کاخایای متعیددی را بیر شیمرد کیه در
بخش هایی از پاسارگاد ،تخت جمشید ،شوش و در دشتستان (استان بوشار) پراکنده شدهاند .در مقاله حاضر تالش بیر
این است که موقعیت جغرافیایی ،ویژگی محیطی و ساختاری کاخ چرخاب دشتستان مورد بررسی قرار گییرد ،در ایین
راستا پس از مطالعات کتابخانهای و روش میدانی و تایه نقشه ،پالن ،شکل به موضوع پرداخته شده است .نتایج حاصل
از این مقاله حاکی بر آن است که کاخ هخامنشی چرخاب  ،در منطقه دشتستان توسط همان معمارانی ساخته شیده کیه
کاخ های پاسارگاد را در دوره اول هخامنشی برپا داشتهاند و با الگو معماری کاخ اختصاصی کوروش در پاسیارگاد بنیا
شده است لیکن با اتکاء بر یافته های باستان شناختی می توان پذیرفت که علیت نیاقم مانیدن کیاخ چرخیاب ،میر
کوروش و به احتمال زیاد عدم تداوم کاخ سازی و بازسازی کاخها در منطقه دشستان درگیری های سیاسیی ،موقعییت
طبیعی منطقه و مشکالت اقتصادی در این کاخ دخیل میباشد.
واژگان کلیدی :هخامنشیان ،کاخ چرخاب ،دشتستان ،پاسارگاد ،تخت جمشید.
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 16چرخاب ،کاخ ساحلی هخامنشیان
یافتییههییای باسییتان شییناختی ،موقعیییت جغرافیییایی،

مقدمه
معمییاری را میییتییوان جلییوه گییاه اصییلی هنییر

ویژگیییهییای محیطییی و سییاختاری کییاخ مییذکور و

هخامنشییی بییه شییمار آورد  .زیییرا بییه همییراه نقییش

همچنین به تحلیل یافته ها و سرانجام به نتیجهگییری

برجستههای پرصالبت عظمت واقتدار پادشاهان ایین

ختم شده است .

سلسله را به ظاور می رساند .
سبک معماری کاخاای هخامنشی بیا توجیه بیه

موقعیت جغرافیایی کاخ چرخاب

کاربردشان متفاوت بوده و در اجرای آناا عیالوه بیر

کاخ چرخاب،5در یک کیلومتری جنیوب ریرب

القای عظمت  ،ماارت های اعجاب انگیی سیازه ای

برازجییان ،در داخییل نخلسییتان هییا در حییدود 111

آسایش و راحتی ساکنین نی ملحوظ نظر قرار گرفته

کیلومتری جاده ی آسفالته ی برازجان  -بوشار قیرار

است .

دارد .و در  51کیلومتری شمال شیرقی بوشیار واقی

علییت اییین تفییاوت آن اسییت کییه در سییاخت

شدهاست  .جاده ی فرعی دیگری به موازات جادهی

تعدادی از آناا (نظیر پاسیارگاد و دشتسیتان ) شییوه

آسفالته در جلو تل مر ،2برازجان از روی آثیار م بیور

بومی بکار رفته  ،حال آنکه در تعدادی دیگیر تخیت

میگذرد ( .شکل)5

میورد اسیتفاده

مکان چرخیاب برازجیان کیه میورد مطالعیهی

جمشید شیوه معماری ملیل مختلی

بوده ،هخامنشیان در یکجا ثابت نبودند و شاهان ایین

پییژوهشهییای باسییتان شناسییی قییرار گرفتییه دارای

داشتند؛ از

موقعیت ویژهای است که در انتخاب سیاخت و سیاز

جمله پاسیارگاد ،تخیت جمشیید ،شیوش ،لییکن بیا

آثار ارزشمند دورهی تیاریخی در آن مکیان موقعییت

کشفیات دهههای اخییر در دشتسیتان اسیتان بوشیار

ممتاز محل را کامالً روشن می سیازد ،ایین مکیان در

روشن شد کیه فرمانرواییان ایین سلسیله در منیاطق

وض موجود تا دریا فقیط  91کیلیومتر فاصیله دارد.

مجاور سواحل خلیج فارس نی به احداث بناهاهیای

( افشار سیستانی،5953 ،ص ) 255

سلسله کاخهای متعددی در مناطق مختل

سلطنتی مبادرت ورزیده انید تیا از طرییق ایین درییا
روابط اقتصادی و سیاسی را عمل سازند.

در گذشییته کییامالً بعنییوان یییک کییاخ سییاحلی
ساخته و پرداخته شده است  .اطراف شمال این مکان

درکشفیات اخیر سیه نمونیه از ایین کاخایا در

ارتفاعات معروف به گیسیکان و در جبایهی جنیوب

حوالی شارستان دشتستان یافت شد که در این مقالیه

جنییوب رربییی آن رودخانییهی «آردو » 9بییه صییورت

یکی از کاخ ها به نام (کاخ چرخیاب) میورد بررسیی

فییردی جریییان داشییته کییه بییه علییت سییاولت امییر

قرار خواهد گرفت .

کشییییاورزی مکییییانی سرسییییب و خییییرم و دارای

از جمله پرسشهای قابیل طیرد در ایین مقالیه
اینکه کاخ مکشوفه چرخاب با چه انگی های در زمیان

 -5نام محلی است که کاخ کوروش در آن واق شده و در ن دیک

کدام پادشاه هخامنشی ساخته شده؟ دلیل ناقم بودن

رودخانه فصلی آردو در یک کیلومتری جنوب ررب برازجان قرار دارد .

کاخ و عدم تداوم کاخسازی و بازسازی این کیاخ در

 -2این تپه در  111کیلومتری محوطه چرخاب قرار دارد .

منطقه دشستان چیه بیوده اسیت .لییکن بیا اتکیا بیر

 -9رودخانهی آردو ،رودخانهی فصلی بوده که از رشته کوههای گیسکان
سرچشمه میگرفته است .
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نخلستان های فراوانی بیود ،وجیود تیل میر از اتیالل

حکومت و قدرت کیورش حکاییت دارد( .سیرفراز،

باستانی ایین مکیان از روزگیار عیالمیی تیا ساسیانی

، 5939ص )55

مسکون بوده ،موقعیت زیست محیطی سیاخت کیاخ

کوروش زمانی امر به احداث چنیین کیاخی در

چرخاب را کامال روشن میسازد .بنیابراین مییتیوان

پارس جنوبی نموده است که ممالک رنی و پیشیرفته

پذیرفت که عالوه بر امتیازات یک کاخ ییالقی از نظر

و توسعه یافته ای چون لیدی و بابل را تسخیر نمیوده

استراتژیکی و سیو الجیشیی کیه در سیاحل خلییج

و با اعمال انسانی و رفتار اخالقی خیود چنیان قلی

فارس ساخته شده ،اهمیت موقعییت محیل را کیامال

آناا را به خود مجذوب نموده بیود کیه او را سیردار

نشان می دهد .زیرا برپا داشتن چنین کاخی مشرف به

فاتح خود می دانستند .زیرا کیوروش آنایا را از ظلیم

دریییا ،خییالی از برنامییه هییای اجتمییاعی و سیاسییی و

وجود حکام شار آشیور نجیات داده بیود .کیوروش

فرهنگی نبوده است ،و به عنیوان اولیین راه تجیارت

عاشییق عمییران و آبییادانی بییوده و بسیییاری از آثییار

دریییا و صییید مییاهی و مروارییید موقعیییت و شییرایط

ارزشمند معماری و ساختمانی او بدون شک در زییر

خاص طبیعی خود را همچنان تیاکنون حفین نمیوده

گرد و خاک روزگار ،ناان مانده است و یا بر قلیه ی

است.

ستیغ کوهایی چون گیسکان هنوز به پایین حمل شده
و ناشناخته مانده است.

بررسی باستان شناختی کاخ چرخاب

ولی شاهکار پیشرفت معماری او که در اواخیر

کورش کبیر ،پایهگذار حکومت هخامنشییان در

حیاتش برپا شد و به همیین جایت نیاقم و ناتمیام

پاسارگاد  21قیرن پییش دسیتور داد کیه بیه منظیور

مانده است ،و همیین بنیای جالی

توجیه چرخیاب

سیاحت دریایی ایران در حاشیهی خلیج فارس کاخی

برازجان است که متأسفانه با خبیر میر

عظیم و چشمگیر بر پا شود که از نظر موقعیت مکانی

خاموش شدن چراغ زندگی او در تاریکی محض فرو

چییه از راه دریییا و چییه از راه خشییکی و کوهسییتانی

رفت و چون سیایر آثیارش در دل خیاک و خاشیاک

میدان دید وسی و کاخی داشته باشند و بیه تقلیید از

مدفون گردید( .سرفراز ،5939 ،ص)52

کاخ های پاسارگاد و بیا الایام از سیبک معمیاری آن
مکان به صیورت تاررهیای سیتوندار تجلیی نمایید.

متعاق

کش

کیوروش و

قطعهای از یک پایه ستون سنگی

(شکل  )2بیه هنگیام حفیر کانیال آب از رودخانیهی
1

منتای کاخ های پاسیارگاد از جملیه آثیار بیا ارزش و

شاهپور به شارستان برازجان به سال  5911شمسی،

نفیسی از آراز حکومیت کیوروش مییباشید کیه بیه

اداره کل پژوهش های باستان شناسی اییران بیه علیی

عنوان ییک اثیر ملیی و ابتکیاری شیناخته و معرفیی

اکبر سرفراز که در آن زمان سرپرست هییأت باسیتان

شده اند .ولیی کیاخ مکشیوفه ی برازجیان سیمبلی از

شناسان ایرانی در حفریات شار بیشابور را بیر عایده

پیشرفت و تکامل معماری کاخ های پاسارگاد اسیت.

این اثیر را میورد

داشت ،مأموریت داد تا محل کش

که به صورت یک اثر هنری جدید از اواخر زندگی و
 -1برازجان ،مرک دشتستان از استان بوشار است که اراضی آن از دامنهی
کوهستان گیسکان آراز و با شیبی مالیم به طرف جنوب ررب تا دهانهی
خلیج فارس گسترش مییابد.

 18چرخاب ،کاخ ساحلی هخامنشیان
کاوش قرار دهد .باستان شناسان دانشیمند و سیخت

فصییلی مخصوصییا تغییییر مسیییر رودخانییهی «آردو»

کوشی که توفییق چنیین خیدمتی فرهنگیی را یافتنید

ن دیک ترین مسیر رودخانه سیالب بخش عظیمیی از

عبارتند از:

ترانشهها را مملو از گل و ری شدند( ،شکل  )9و در

علی اکبر سرفراز ،سرپرست گروه اع امی.
تقی رهبر مداحی ،معیاون هییأت بیا همکیاری
محمد ماریار آرشیتکت.

اثر تخری

بازوهای ترانشهها مردم بی اطیالع و بیی

خبر از ارزش معنوی و تاریخی آن ،مسألهی پییدایش
پایه ی ستون هیا را بیا موهومیات و خرافیات تیو م

هوشنگ عظیم زاده ،عضو فنی.

نمودند که سنگهای شال ستونها تنایا عیالج سییاه

اهلل قلی اسالمی ،رئیس باستان شناسی فارس.

سرفه های کودکیان اسیت ،و بخیش مامیی از شیال

محمود آرام و اسماعیل یغمایی ،عضو فنی.

ستون ها میورد هجیوم و بیی مایری نیابخردان قیرار

عملیات باستان شناسی در این محوطه باسیتانی

گرفت .تا زمستان های دیگیری کیه بیه تیدریج آثیار

آراز و در پایان یک فصل کاوش ،فرم اصلی پروفییل

مجدداً در گل و ری مدفون گردید .تا آنکه در سیال

و اسکلت تارری سیتون دار نماییان گردیید( .افشیار

 5931شمسی سازمان میراث فرهنگی بوشار تصمیم

سیستانی،5953 ،ص )251

به کاوش مجدد در این محل گرفت و از سال سیال

تارر ستون دار شامل چاار پایه سیتون کامیل و

 5931تا  1 ،5931مرحله در سایت چرخاب کیاوش

هفت پایه ستون ناقم یا در حال ساخت از میان گل

انجام گرفت .در این عملیات باسیتان شناسیی باعی

و ری بیییرون کشیییده شیید ،در حالیکییه روا هییای

شد در شار برازجان کاخ زیبیا و ارزشیمند کیوروش

اطراف این تارر به کلی از بین رفته بود در این مییان

شود  ،و نام برازجان با ایین اکتشیافات

سنگ ک

درگیاه شیمالی و قرینیهی آن در جبایهی

جنوبی که برای تراش و نص

به محیل آورده شیده

ب ر

کش

به صورت یک شار تاریخی و قدیمی کیه تیا کنیون
شناخته مانده بود درآمد( .سرفراز ،5931 ،ص ) 51

بود ،نمایان گردید .و با همه ی لطمات و صدماتی که
دیییده بییود از معییدود شییاهکارهای معمییاری عصییر

ویژگیهای فضایی و محیطی کاخ چرخاب

هخامنشی به نظر می رسد که قابیل مقایسیه بیا بنیای

اییین بنییا دارای تییارر مرک ی ی مسییتطیل شییکل

پایتخت کوروش در پاسارگاد و بعد از آن بود ،زییرا

ستوندار است  ،با  52ستون در دو ردی  ،شش تایی

به اوج اعالی معماری و حجاری رسیده بود ،و خلق

می باشد که مصیالح اصیلی سیازه از سینگ اسیتفاده

آثار هنری معماری این مکان تا کنیون بیا هییث آثیار

شدهاند .این بنا در ابعاد  11 × 91متیر احیداث شیده

دیگری قابل مقایسه نیست( .سرفراز،5931 ،ص)1

(سییرفراز ،5911 ،ص )21و در جباییه ی شییمال و

درخواست مکرر برای حفن و صیانت این آثار

ریییرب آن روا هیییای خشیییتی بیییود و مسیییاحتی

موضوع به دست فراموشی سپرده شد و چیون در ان

درحدود 159متر دارد و یک ایوان جیانبی در محیور

سالاا شارستان بوشار فاقد مرک باستان شناسی بیود

شرقی آن با 21پایه ستون احداث شده است مساحت

و استان فارس هم قیادر بیه حفین و نگایداری آثیار

این ایوان در حدود 951/ 1می باشد این کاخ با توجه

مکشوفی نشدند ،و با پیش آمدن زمستان و بارنیدگی
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به یافتههای باستان شناسی که در آن صیورت گرفتیه

روی رلطکهای چوبی به طرف دره هدایت می شود

ناقم رها گردیده است احتمال بر این است که اگیر

و به راحتی روی چوب بستاا بیر پشیت قیاطر قیرار

کامل می شد دارای یک تارر مرکی ی و دو اییوان در

گیرد ،آنگاه با طی فاصلهای حیدود پینج کیلیومتر بیه

محور شرقی و رربی احداث میگردید ولی متاسیفانه

محل برپایی کاخ میرسید.

به دلیل کامل نشدن کاخ کار ناتمام رها گردیده است.
(ابراهیمی ،5935 ،ص( ،)91پالن .)5
عرض درونی تارر سیتوندار محیور شیمالی -
جنوبی  53متر وطیول آن بیا محیور شیرقی ی رربیی
دروض موجود درانتاای پایه ی سیتون هیای ردیی
اول تاسنگ درگاه سیاه رنگ شرقی تارر مرکی ی 59
مترمیباشد( .سرفراز  ، 5911،ص .) 27

کاخ چرخاب شامل :سنگ ،گث ،ساروج ،خاک رس و
از آجر پخته در ساخت پایههایی بنام کوپال نی
استفاده شده است .درب و پنجره ها از چوب ساج و
دریایی ،پوشش سق

از چوب صندل و مالط

ساروج و پوشش ک

از نوع مالط سفید رنگ و

پوشش گث ، 1قیر نی مورد استفاده بوده است .در
معماری این کاخ بیشتر از سنگ های قواره استفاده
و

مستطیل شکل در معدن تنگ گیر و در قلهی کوه
گیسکان مشاهده میشود (شکل  1و.)1
نحییوهی آوردن سیینگهییای قییواره بییه محییل
چرخاب ،احتمال دارد در سطح دره حیوان را طوری
نگه میداشتند ،که پشت آناا کامالً مساوی و طراز بیا
میباشند تا وقتی کیه سینگاا را

 -5گث جاری  :این گث محصول بومی با رنگی متمایل به سب بسیار کم
رنگ می باشد .

اطالعات ارزشمندی در خصوص تکنیکهای پوشش
ک

و عایقبنیدی سیق

کیاخهیای هخامنشییان در

اختیار قرار داده اسیت .در پوشیش کی هیای بنیا از
نوعی مالط سفید رنگ سرامیک مانند اسیتفاده شیده
در جباه ی شرقی کاخ ،تارر وسی و ب رگی که

مصالح مورد استفاده شده در بنا و معماری

آخرین نقطهی شی

براساس یافته های باستان شناسی در این کیاخ،

است.

ویژگیهای ساختاری کاخ چرخاب

شده ،این سنگاا که بصورت گودیاای مختل

ساختار کف و سنگ کف کاخ چرخاب

ک

آن با آجر و مالط قیر و کی

پیوش گچیی کیه

بدنههای آن نی با آجر و مالط قیر ساخته شده وجود
دارد(شکل 5و.)7
به کار بردن این نوع مصالح ساختمانی بیشتر به
منظور جلوگیری از رطوبت و در حقیقیت ییک نیوع
عایق کاری در این مکان و در این زمان است .جیای
نص

آجر و مالط قیر بر پشت گثها کیامالً نماییان

است و بر روی قطعات ب رگتیر ،قیرهیای صیاف بیه
دست آمده ،قشری ضخیم از گث وجود دارد ،که بنیا
بییه موقعیییت مکییانی سییاختمان ضییخامت اییین گییث
متفاوت است( .استفاده از قیر معدنی به شکل میالط
در فاصله ی بیین آجرهیا در منبی آب چغازنبییل در
خوزستان و در ساختن حصیار عظییم بابیل در بیین
النارین و کاخ کوروش در پاسیارگاد سیابقه دارد ).و
احتمار آجرهایی که روی آناا مالط قیر و گث نازکی
کشیده شده بیشتر برای پوشش کی

میورد اسیتفاده

بوده است .اندازه ی آجرهای مستعمل در این بنیا 92
×  5292سییانتیمتر اسییت ،و بییا مقایسییهی انییدازهی

 20چرخاب ،کاخ ساحلی هخامنشیان
آجرهیای پاسییارگاد تقریبییا وضی مشییابای داشییته و

سییاختمانی و معمییاری دانسییت .سییقفی یکپارچییه از

استعمال مالط قییر در هیر دو مکیان یکسیان اسیت.

مالطی و خمیری سیمانی مانند که به علیت اقتضیا و

(افشار سیستانی ،5953 ،ص)253

ساخت و سیاز آن و مخصوصیاً رنیگ کرمیی آن بیه

رزم به یادآوری است کیه بیدانیم نیه پییش از

عنوان مالط سخت ،و خمیری سیمانی شکل کیه بیه

چرخاب برازجیان و نیه بعید از آن در هییث ییک از

را بیرای اولیین

قصور شاهان دورهی تاریخی ،چنین ک

پوشی ظاهر

نشده است ،و مبتکرین و سازندگان این اثر بی ماننید

صورت یکپارچه تمام پوشش سیق

بار در دنیا و در این مکیان سیاخته و پرداختیه شیده
است( .سرفراز  ،5911،ص( ،)21شکل .)3

نی برای عرضیهی آن در کیاخ چرخیاب م یل سیایر

توجییه و دقتییی کییه در سییاخت اییین سییمنت

پوش نمودهانید ،ایین

اختراعی شده است و از آن به نیام سینگ مصینوعی

خشیتی ،گلیی ،آجیر و سینگ بیه

دارای قشری است در حدود  21سانتیمتر که ترکیبیی

طراحان کیاخ عرضیه داشیته انید( .سیرفراز ،5931 ،

است از دو ریه ی قطور سنگ مانند که در فاصیلهی

ص)253

آناا مواد قیر معدنی ایین دو رییه را بیه هیم الحیا

کسانی که اقدام به نمایش ک
لعاب را در قالی

نموده و یکپارچه کرده است ،و در روی این دو قشر
ساااختار سااقف سااازی و سااقف س ا نتی 6کاااخ

عالوه بر مالط قیر معدنی آجرهای قطور سیاختمانی
به شکلی در روی این پوشش یکپارچه نص

چرخاب

گردیده

اییین کییاخ ،ابتییدا بوسیییلهی مالطییی

که در بدو امر چنین مینماید که بر روی سینگهیای

ساروج مانند ،هموار و سپس با کاربرد ردیفی از آجر،

سق

کامال جاسازی شده است .در صورتی که دقت

فرش شده است .و استفاده از ریه های قیر طبیعی به

و مطالعهی آن نشان میدهد ،کیه هنگیام نصی

در سییق

منظور ای وگام سق  ،این بنا را منحصر به فرد نموده

آجر فرش سق

ایین

مالط اصیلی سینگهیای مصینوعی

بر آناا استوار بوده،

بصورت خمیر مانند آماده ی جذب آجرها به صورت

هیث اثری به دسیت نیامیده اسیت( .افشارسیسیتانی ،

فشار بر روی آناا بوده ،آنچه گذشت توصی

ناقم

 ،5953ص )257در مکان ایوان شرقی تارر ستون دار

و ناتمامی است از آنچیه وجیود دارد و بایید دیید و

کاخ چرخاب برازجان یعنی ایوان  21ستونی که طول

همه ی این تالش و فعالیت به منظیور ایجیاد سیقفی

 51متر است .نیه

یکنواخت است ،که از هر گوشه تیراوش رطوبیت و

پوشش هاللی یعنی خر پشتهای و نه تیر ری میباشد

بارندگی محفوظ باشد .برای نگاداری آب بیاران در

بیرای

بیوده اسیت

است .اما از ستون هایی که سق

آن ن دیک به  11و پانای آن قری

نظیر تخت جمشید و پاسارگاد .بیدین ترتیی

باری پشت بام بصورت استخری ب ر

اولین بار در دنیای معماری و امور ساختمانی با ییک

که چنین تصویری از نظر مطالعات علمیی و مخ نیی

نوع خالقیت هنری و ابتکار ساختمانی برخورد شیده

چندان معقول به نظیر نمیی رسید ،در حالیکیه واقعیاً

و شیگفتیهیای امیور

چنین است .شگفت انگی تر این آوار سینگین و ایین

که می تیوان آنیرا از عجایی

سق
 -5سنگ مصنوعی از دو ریه قطور سنگ مانند که در فاصله آناا مواد قیر
معدنی این دو ریه را به هم الحا نموده و یکپارچه کرده است .

ب ر

بر روی پایه ستون و شالیهیا آن چنیان

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران – واحد شوشتر
ظری

و هنری قرار میگرفت که نمیتوان تصور آنرا

نمود( .سرفراز  ،5931 ،ص) 25-27

21

میرسند و اک راً این دو سنگ را یکپارچه میبینند و
تصور میکنند که بخش زیرین سنگ سفید رنگ،
سیاه شده است .برای هیث معمار و هنرمند حجاری

ساختار ساتون هاا و اایاه ی ساتون هاای کااخ

این چنین حجاری تا کنون دیده نشده است .و
ترکی

چرخاب
شیوهی استقرار این پایهی ستونها به این

این دو سنگ و سایر سنگها همهی بینندگان

را به اعجاب وا میدارد(شکل .)55

بوده که پس از آماده نمودن سطح موردنظر

اندازه ی سنگ سفید ( کیرم رنیگ ) بیه همیان

زیرسازی و شالودهی ساخت پایهی ستونها هر یک

اندازه ی سینگ سییاه رنیگ یعنیی 551 × 551 × 23

و کوچک به

سانتیمتر است و ضخامت این دو سنگ نی یکسان و

صورت فونداسیون و جلوگیری از سنگینی و افت

هر دو  53سانتیمتر ضخامت دارند  .بر روی ایین دو

پایهی ستونها و به صورت مرب شکل ساخته و

سیینگ ،سیینگ سییومی بییه صییورت پلییهای از نییوع

پرداخته شده است( شکل  (،)3طرد.)5

سیینگهییای آهکییی کییرم رنییگ بییه ابعییاد 31 × 31

ترتی

با پنج یا شش قطعه رشه سنگ ب ر

شیکل سییاه رنیگ از نیوع

سانتیمتر و بلندی  91سانتیمتر قرار گرفتیه اسیت .در

آهکی به ابعاد  551× 551× 23سانتیمتر را بیر روی

مجموع بر فراز این سه سنگ است که بیا توجیه بیه

این پی یا شالوده استوار نموده اند  .این سنگ ها بیه

اختالف رنگهای آناا شال سیتون صیدوری از نیوع

گونه ای حجاری و صیقلی یافته است کیه از ارتفیاع

سنگ سیاه رنگ به شعاع  97سانتیمتر کیه آن هیم بیا

 23سانتیمتر آناا  53سانتیمتر صاف و صییقلی شیده

ظرافت ریر قابل وصفی تراشیده و صیقل یافته  -قرار

است( شکل .)51

گرفته است .البته صییقل ای شیالی سیتون در سیطح

آنگاه سنگ مکع

بخش زیرین بصورت زبره تراش با زائده تقریباً

روثی چاار سانتی متر و زائده ی زیر آن جات ت بیت

و بیر روی سینگهیای

و اسییتوار شییدن روی پایییه ی زیییرین  11سییانتیمتر

شالوده قرار گرفته و فقط  53سیانتیمتر آن خیارج از

شاهد ساخت پاییه ی سیتون

 51سانتیمتر بیشیتر در کی
ک

بنا می باشد .آنگاه بر روی این سنگ سیاه ،سنگ

سفید رنگ مکع

شکل دیگیری بیا همیان انیدازه و

همان مایارت و ظرافیت در حجیاری و بیدون هییث
گونه مالط یا فل دیگری بر روی سنگ سیاه زییرین
قرار گرفته است ( .ابراهیمی،5935 ،ص) 79

می باشد .به این ترتی
متناس

که از دو رنگ سیاه و سفید ترکی

شدهاند و

تا این زمان فقط یک نمونهی آن در پاسارگاد پایتخت
کوروش دیده شده است( طرد .)2
پایه ی ستون های دوازده گانیه ی ایین تیارر در
فواصل  551سیانتیمتری از هیم در دو ردیی

شیش

بدین منظور قسمت مرک ی دو سنگ سیاه و

تایی ایجاد شده است .از مجموع آناا فقط سیه پاییه

سفید رنگ را زبره تراش کرده و لبه های آناا را

ستون از ردی

اول کامل شده است  .از قرائن چنین

چنان صیقل نموده اند که در نقطهی اتصال به نظر

به نظر میآید که سایر پایهی ستونها در حال نصی

سنگی یکپارچه با دو سنگ سیاه و سفید به نظر

بودهاند .به این ترتی

مییتیوان گفیت کیه تیارر 52

پایهی ستونی مکشوفی به صورت ناقم و ناتمام رها

 22چرخاب ،کاخ ساحلی هخامنشیان
شییده اسییت .از مجمییوع  52سییتون تییارر کییه در دو

ستونها و بدنهی آناا در حال حمل بوده و به محض

از جبایهی

رسیدن به مقصد نسبت به سیاخت و سیاز آن اقیدام

ردی

شش تایی بنا گردیید ،بیه ترتیی

شمالی فقط پایهی ستونهای اول و دوم و سوم سالم
و پایه ی ستون های چایارم و پینجم و ششیم اصیال
نص

نشده و حتی شالودهی آنها به صورت نیاقم

رهییا شییده اسییت ( شییکل(،)52ابراهیمییی،5935 ،
صم.)71-1
در ردی

دوم پایهی سیتونهیای تیارر  ،فقیط

پایهی ستونهای شماره ی هفت کاملو پاییهی سیتون
شماره ی هشت فاقد شیالی سیتون ،امیا جیای شیالی
حجاری شده است .پایهی ستون شمارهی نام ،سنگ
منتقل و جاگیذاری نشیده

سیاه زیرین از محل نص

بود در صورتی که پایه ی ستون دهم در محل اصیلی
نص

شده و پایهی ستون یازده اساسا وجود ندارد .

پایهی ستون دوازده به همیان شییوهی پاییهی سیتون
شمارهی ده ساخته و پرداخته شده است(،طرد .)9
وضعیت معماری و حجاری پایه ی سیتون هیا
نشان میدهد که احتمار سازندههای پایهی سیتونهیا
دو دسته بوده اند :دستهی اول مسیوول نصی
ستون های ردی

پاییهی

اول  .و دسته ی دوم مسوول نص

پایهی ستونهای ردی

دوم بوده اند .که در نصی

و

جاگذاری آناا یکنواخت کار نکردهاند.
دستهی اول سعی داشته اند که تا شیالی سیتون
پایهی ستونها را کامل کنند آنگیاه بیه پاییهی سیتون
دیگری بپردازند .و به همین جات مشاهده مییشیود
اول سه تای آنایا کامیل

که از شش پایه ستون ردی
شده است .اما سازندگان ردی

دوم پایهی ستونهای

تارر فقط یکی از آناا را کامل کیرده انید .در عیوض
تعداد پایه ی ستون های دیگری که ناقم و یا بیدون
شالی می باشند نی نص

شده و با همین کیفیت کیار

گردیده است .مصالح معماری و ساختمانی و اجی ای

کرده اند( .سرافراز ،5931 ،ص) 71
نتیجهگیری
اینک در جم بندی یافتیههیا و بعنیوان نتیجیه
بح

موقعیت جغرافیایی و ویژگیی هیای محیطیی و

ساختاری کاخ چرخاب و همچنین امکیان پاسیخ بیه
پرسش های اصلی این مقاله مورد بررسی و پرداختیه
خواهد شد.
کاخ چرخیاب در  5کیلیومتری جنیوب ریرب
برازجان در 111کیلومتری جاده آسیفالته برازجیان –
بوشار قراردارد .چرخاب نام محلی اسیت کیه کیاخ
کوروش در آن واق شده اسیت .در کنیار ایین کیاخ
رودخانه فصلی آرد و واق شده که امیروز بصیورت
مسیل در آمده است .این کاخ دارای یک تارر مرک ی
شش تایی میباشید .سیازه و

52ستونی درد و ردی

مصالح مورد استفاده در سیاختار معمیاری ایین کیاخ
شامل :ساروج ،گث ،خاک رس ،آجیر پختیه و سینگ
می باشد .در پوشش سق
و در پوشییش ک ی

از چوب و مالط سیاروج

از نییوعی مییالط سییفید رنییگ و

پوشش گث چاری و قیر استفاده شده است.
کاخ چرخاب را به کوروش بی ر

هخامنشیی

نسبت می دهنید ،و ایین کیاخ بعنیوان کیاخ سیاحلی
کوروش در منطقه دشتستان شیناخته شیده و بعنیوان
پایگاه اقتصادی ی سیاسی تلقی شده است .با توجه به
معماری و شرایط آب و هوای منطقه میتیوان گفیت
که این کاخ فصلی بیوده و فصیلی خاصیی (احتمیارً
زمستان) مورد توجه حکومت هخامنشی بوده است.
بییا مشییاهده فییرم و تناسی

فضییایی میییتییوان

پذیرفت که این کاخ طبق الگیوی کاخایای دوره اول

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران – واحد شوشتر
هخامنشیی در پاسیارگاد ،بخصیوص کیاخ اقتصیادی

کییل باسییتان شناسییی و فرهنییگ عامییه ،شییماره

کییوروش بنییا شییده اسییت و احتمییار توسییط همییان

( .)23،27،3،7

معمارانی ساخته شده که پاسیارگاد را بنیا کیرده انید.

 .7سییرفراز ،علییی اکبییر، )5931( ،گی ارش اولییین

معماری این کاخ به اتمام نرسیده است و علت ناقم

فصل از کاوشاای کاخ چرخاب برازجان ،مرک اسناد

کیوروش و موقعییت طبیعیی منطقیه،

میراث فرهنگی ،صنای دسیتی و گردشیگری اسیتان

بودن را میر

درگیری های سیاسی ،مشکالت اقتصادی در اتمیام و
تداوم کاخ سازی در منطقه دشتستان میتواند دخییل
باشد .

بوشار .
 .3سرفراز ،علیی اکبیر ،)5932( ،گی ارش دومیین
فصل از کاوشاای کاخ چرخاب برازجان ،مرک اسناد
و سازمان میراث فرهنگی ،صنای دستی و گردشگری
استان بوشار .

منابع و مآخذ
 .5افشارسیستانی ،ایرج ،)5955( ،اوضاع تاریخی،

 .3سرفراز ،علیی اکبیر ،)5939( ،گی ارش سیومین

جغرافیایی ،اجتماعی و اقتصادی استان بوشار تاران:

فصل از کاوشاای کاخ چرخاب برازجان ،مرک اسناد

نسل دانش ،جلد دوم.

سازمان میراث فرهنگی ،صنای دسیتی و گردشیگری

 .2ابراهیمییی ،نصییرهلل ،)5935 ( ،تحلیییل فضییایی
کاخاییای هخامنشییییان در برازجیییان ،پاییییان نامیییه

استان بوشار.
 .51سیییرفراز ،علیییی اکبیییر ،)5931( ،گی ی ارش

کارشناسی ارشد ،به راهنمایی دکترحسین کریمییان و

چاارمین فصل از کاوشاای چرخاب برازجان ،مرکی

مشاوره دکتر علیی اصیغر سیرفراز ،دانشیگاه تایران

اسییناد سییازمان میییراث فرهنگییی ،صیینای دسییتی و

،گروه باستان شناسی.

گردشگری استان بوشار.

 .9ابراهیمی ،نصراهلل ، )5931 ( ،بازییابی کاخایای

 .55سرفراز،علی اکبر ،)5931( ،گ ارش پنجمیین

هخامنشیان در برازجان با اتکاء بیرداده هیای باسیتان

فصل از کیاوش چرخیاب برازجیان ،مرکی اسیناد و

شناسی ،شماره.511

سازمان میراث فرهنگی ،صنای دسیتی و گردشیگری

 .1سرفراز ،علیاکبر فیروزمندی ،بامین، )5931( ،
باستان شناسی و هنردوران تاریخی ،نشرعفاف.
 .1سیرفراز ،علیی اکبیر ، )5911( ،الی  :گی ارش
بررسیهای اولییه چرخیاب برازجیان ،تایران ،مرکی
اسناد و سیازمان مییراث فرهنگیی ،صینای دسیتی و

استان بوشار.
 .52شفیعی ،بارام ،)5933( ،بررسی آثار باسیتانی
استان بوشار در دوره باستان ،پایان نامیه کارشناسیی
ارشد .
 .59عباسی ،زین  ،)5931( ،تحلییل جغرافییایی
محیطی و ساختاری کاخاای هخامنشیی دشتسیتان و

گردشگری کشور .
کیاخی

مقایسه با کاخاای پاسارگاد و تخت جمشیید ،پاییان

از عاد کوروش کبیر در ساحل خلیج فیارس ،مجلیه

نامه کارشناسی ارشید ،دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید

باستان شناسی و هنر ایران ،وزارت فرهنگ هنیر اداره

مرودشت.

 .5سرفراز ،علی اکبر ( ، )5911ب :کشی
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شکل  -1محوطه چرخاب برازجان ،در منطقه1
کیلومتری جنوب غرب برازجان (سرفراز)1531،

شکل  -2اولین سنگ مکشوفه از محوطه چرخاب مربوط به
شال یکی از اایه ستون تاالر مرکزی (سرفراز)1531،

نقشه -1نقشه تواوگرافی منطقه برازجان و موقعیت سایتهای
مکشوفه(سازمان جغرافیایی کشور)(،سرفراز ،1531،ص ) 5

شکل  -5تاالر مرکزی اس از کشف دوباره
بوسیله سیالب ارشده(سرفراز)1531،
االن  -1االن تاالر مرکزی وایوان کاخ چرخاب(نگارنده)

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران – واحد شوشتر

شکل  -6اوششی از گچ که به ضخامت دو تا سه که بر
روی کف ایوان شرقی کاخ چرخاب دیده میشود
(ابراهی ی ،1536،ص )191

شکل  -3گودیهای ایجاد شده برای برش سنگهای معادن
باستان تنگ گیر در شرق برازجان( .نگارنده)

شکل  -7استفاده از سرامیك در اوشش کف کاخ برازجان.
(ابراهی ی  ،1536،ص )191

شکل -3استفاده از قیر طبیعی به منظور ایزوگام
سقف در کاخ چرخاب
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شکل  -11سنگ کرم رنگ رویی سنگ سیاه رنگ مربوط
شکل  -11سنگ سیاه اایه ستونهای تاالر مرکزی(نگارنده)

شکل به اایه ستونهای تاالر مرکزی کاخ چرخاب(ابراهی ی
،1536،ص )173

شکل  -12اایه ستون های ردیف اول تاالر مرکزی کاخ
چرخاب (ابراهی ی ، 1536 ،ص)176

طرح  - 5ن ا و االن اایه ستون ایوان شرق کاخ
طرح  -2ن ای کامل اایه ستون کاخ چرخاب برازجان
(نگارنده)

چرخا ب برازجان مقیاس ( 1/111نگارنده)

