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  نقدي بر كتاب
  فارس در دورة اشكاني و ساساني شناسي خليج باستان

  *سرور خُراشادي

  چكيده
فارس و نيز  هاي پيراموني خليج سرزمين در انيراني و يرانيا شناسان باستانهاست كه  سال

اي  انـد و دسـتاوردهاي ارزنـده    شناسـي پرداختـه   هاي باستان ناهاي آن به پژوهش در ژرف
كـه بيشـينة    اسـت  هايي منتشر شده درقالب مقالهتر  اند. اين دستاوردها بيش ارمغان آورده به
هاي متعددي نيز در اين زمينه وجود دارد كـه البتـه بـه     ها به زبان انگليسي است. كتاب آن

پژوهـان ايرانـي و انيرانـي     هايي به قلم تاريخ ب زبان انگليسي چاپ شده است. اگرچه كتا
شـدت   شناسـي بـه   منظر باستانفارس از نگاريِ جامعي دربارة خليج شده، نبود تك نگاشته

فارس در  شناسي خليج باستانتازگي كتابي به زبان فارسي با نام  محسوس و مشهود بود. به
شـدة   و مطالعات انجـام  ،ها ها، كاوش منتشر شده است كه بررسي دورة اشكاني و ساساني

تاريخ ايران فارس در دو دورة پردامنة  هاي شمالي و جنوبي خليج شناسان را در پهنه باستان
روي، اهميت موضوعي و حساسيت ملي  اين گيرد. از يعني دورة اشكاني و ساساني دربرمي

و بررسـي توجيـه    ،ة ارزيابي، نقـد فارس ضرورت نهادن اين تأليف را در بوت حوزة خليج
هايي چند در ويراسـتاري   مند حاكي از وجود كاستي نمايد. نگاه نقادانه بر اين اثر ارزش مي
بـودن عنـاوين برخـي     فصلي مطالب، مطول فصلي و درون نسجام و نظم منطقي بينا ،ادبي
در   تـوازن نبـود  هـا،   عنوان با محتوا در برخـي فصـل   نداشتن و هماهنگي  ها، تناسب فصل

فـارس ازمنظـر تـوالي     هاي شمالي و جنوبي خلـيج  هاي كرانه پرداختن به پيشينة پژوهش
  دهي و نمايه است. اعنگاري و وجود نقايصي اندك در ارج گاه
  شناسي، خليج فارس، اشكاني، ساساني. باستان :ها دواژهيكل
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 مقدمه. 1

هاي خلـيج   كرانه ها و پس و مواريث فرهنگي كرانه ،شناسي جايگاه و اهميت تاريخي، باستان
و ادعاهاي سياسي بر سـر نـام آن تبلـور     ،ها تأسي از مسائل استراتژيك، كشمكش  فارس به

هاي پيراموني خلـيج فـارس    شناسي در سرزمين يافته است. بررسي و كاوش باستاناي  ويژه
اي نيـز از ايـن    اي ديرينه دارد كـه نتـايج ارزنـده    شناسان ايراني و انيراني سابقه توسط باستان

شناسان انيراني در  حضور باستان دربارةها حاصل گشته است؛ هرچند با موانعي كه  پژوهش
هاي جنوبي خليج فارس بـه نقطـة كـانوني     رخ نمود، كرانه 1357سال ايران پس از انقالب 

شناختي اين حوزه بدل گشت. تمامي دستاوردهاي پژوهشي پيش و پس  هاي باستان پژوهش
ها به زبان انگليسي است.  كه بيشينة آن است هايي انتشار يافته تر درقالب مقاله از انقالب بيش

 ها نيز به زبان انگليسي البته آن ة تحرير درآمده كهتبه رشهاي متعددي نيز در اين زمينه  كتاب
پژوهـان و   شناسان انيراني و تـاريخ  هايي به قلم باستان مقاله ها و مجموعه ب است. هرچند كتا

؛ 1384جغرافياشناسان ايراني و انيراني نگاشـته و منتشـر شـده اسـت (بنگريـد بـه وثـوقي        
هـاي   ) و نيـز مقالـه  Potter 2009؛ 1392مجتهـدزاده  ؛ 1383مجتهـدزاده  ؛ 1379مجتهدزاده 

رسـيده   شناسان ايراني به چاپ شناسي به قلم باستان هاي باستان ها و كاوش چندي از بررسي
؛ 1392سـرلك  ؛ 1391؛ سـرلك  1385خسـروزاده و ديگـران    بنگريد بـه  است (براي نمونه

Tofighian and Khademi Nadooshan 2016،( جامعي دربارة خليج فارس نگاريِ  اما خأل تك
سازمان مطالعـه و   تازگي انتشارات شدت محسوس و مشهود بود. به شناسي به ازمنظر باستان

شناسي خليج فارس در  باستانتدوين كتب علوم انساني (سمت) كتابي به زبان فارسي با نام 
هـا،   ايرانـي بررسـي   يشناسـ  منتشر كـرده اسـت كـه در آن باسـتان     دورة اشكاني و ساساني

هاي شمالي و جنوبي خليج فارس  شناسان را در كرانه شدة باستان و مطالعات انجام ،ها كاوش
صـورت   بـه و كرده است بررسي  ،يعني دورة اشكاني و ساساني ،در دو دوره از تاريخ ايران

  ده است.كر آوريجا گرد يك
 

 دربارة كتاب و نويسنده. 2

 367 ، در1396در بهـار سـال    يو ساسان ياشكان ةس در دورفار ليجخ يشناس باستانكتاب 
عليرضا خسروزاده استاديار  اين كتاب را. است شده چاپ تومان هزار هجده بهاي و صفحه

خسروزاده از كساني است كـه در پهنـة شـمالي    دانشگاه شهركرد به نگارش درآورده است. 
هـاي   چون جزيرة قشم به بررسي و كـاوش  هاي آن هم خليج فارس نيلگون و نيز در جزيره
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تر دو كتاب منتشر شده است كه يكي به قلم و تأليف  و پيشاشناسي پرداخته است. از  باستان
 از پـيش  دوران از فارسـان  دشت انساني هاي گاه زيست تحولي بررسيخود اوست با عنوان 

اي اسـت از   ترجمه منتشر شده است و آن ديگري، 1393كه در سال اسالمي  دوران تا تاريخ
 بررسـي  و ،نگـاري  گـاه ، بنـدي  طبقـه : الخيمـه  رأس اسـالمي  و ساساني هاي سفالاو با عنوان 

شناس انگليسي آن را نگاشته است  كنت باستان درك كه هند اقيانوس غربي حوزة در تجارت
  اند. به زبان فارسي برگردانده 1393راهي محمد مرتضايي در سال  و خسروزاده با هم

 ،موقعيـت طبيعـي   آنبر پنج فصـل اسـت كـه در فصـل نخسـت       رو مشتمل پيشكتاب 
هاي  است. فصل دوم به پيشينة پژوهش شدهشناختي خليج فارس بررسي  و بوم ،ييجغرافيا
گرفتـه در دورة   هاي انجـام  شناختي سواحل شمالي خليج فارس با مروري بر پژوهش باستان

سومين فصل كتاب، بنـادر و   .اخته استاشكاني و ساساني سواحل جنوبي خليج فارس پرد
 فصـل مراكز مهم تجاري و استقراري دورة اشكاني خليج فارس در منابع كالسيك نام دارد. 

فارس در دورة اشكاني و ساساني نام گرفته كه نويسنده در آن  خليج شمالي چهارم سواحل
پنجم  پردازد. فصل ميدر اين پهنه  ساساني و اشكاني مهم استقرارهاي و ها محوطه معرفي به
نگارش يافتـه و نويسـنده    فارس در دورة اشكاني و ساساني خليج جنوبي عنوان سواحل با

ها و استقرارهاي مهم اين دو دوره اهتمـام ورزيـده و سـپس     به معرفي محوطه در آن نسبت
 ينفرجام را انجام داده است. بخش ها محوطه اين از آمده دست به هاي يافته تحليل و مقايسه
 و اشـكانيان  حضـور  شـناختي  شواهد باسـتان  كه نويسنده در آن است يندابر و بحث كتاب

  كند. فارس تحليل مي خليج سواحل در را ساسانيان
  

  نقد ابعاد شكلي اثر. 3
هايي كه در اعماق دريـا   چنين سفالينه اي از ايران و نيز خليج فارس و هم جلد كتاب با نقشه

راه با قلم زيبايي كه عنوان كتاب با آن نگاشته شده  است و هماند، آذين شده  جاخوش كرده
 هاي معمول چاپي در قطع وزيـري  تابچون ديگر ك اي دوچندان يافته است. كتاب هم جلوه

اسـت.   ن، قطع وزيري انتخاب مناسـبي بـوده  هاي آ به حجم و تعداد صفحه است كه باتوجه
حال، تلفظ نام خاصـي چـون    بااين ؛تهاي چاپي در اين كتاب خبري نيس از غلط ،چنين هم

و  De Cardiچـون   هايي هم بودن نام دليل فرانسوي دوكاردي به اشتباه دكاردي آمده است. به
De Morgan  صورت دوكاردي و دومورگـان صـحيح اسـت يـا واژة      ها به تلفظ آنGent  را

  صورت گنت آمده است. بايست گان خواند كه به مي
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خوبي انجام گرفته و قواعد ويرايشـي    ته شده و ويراستاري آن بهكتاب با قلم مناسبي نوش
توان آن را از اين حيث كامالً مبرا و پاكيزه  در آن تاحد زيادي رعايت شده است؛ هرچند نمي

چشـم   گوني در نگارش برخـي اسـامي خـاص در آن بـه     دانست؛ چراكه مواردي چون ناهم
آرايـي آن نيـز از مقبوليـت     است و صفحهنگاري و صحافي كتاب مطلوب  خورد. حروف مي

يافته و در انتهـاي كتـاب    خوبي انجام نسبي برخوردار است. جانمايي تصويرها درميان متن به
 2ها از عدد  گذاري آن نيز تصويرهاي رنگي آمده است. نقيصة وارده بر تصويرها، يكي شماره

  است. متني به آن تصوير با ارجاع درون هماهنگي ميان يكنبود است! و ديگري، 
و  ،هاي دوم، چهارم باشد كه در فصل هاي فرد صفحه از بايست مي كتاب فصل هر آغاز

انـد. كتـاب    هاي زوج آغاز شـده  برده از صفحه هاي نام پنجم اين كتاب چنين نيست و فصل
گـردد   هاي علمي محسوب مي هاي بسيار مهم كتاب داراي نمايه است و نمايه يكي از بخش

افتد؛ البته نماية كتاب  شود، از قلم مي هايي كه در ايران منتشر مي در بيشينة كتاب كه اين مهم
 متني در آن لحاظ نشده است. فوق اندكي جاافتادگي دارد و معدودي از اسامي درون

  
  نقد محتوايي كتاب. 4

و در آن از حضـور تـاريخي   اشـود و   اي نويسنده آغاز مي كتاب با سخن كوتاه و دو صفحه
 گر اين حضـور  شناختي بيان ي باستانها گويد كه داده نيان در پهنة خليج فارس سخن ميايرا

بـر پـنج فصـل و بحـث و      كند كه مبتني بندي كتاب اشاره مي است. نويسنده سپس به فصل
  گيري است. نتيجه

فصل نخست كتاب با اسـتفاده از جسـتارهاي فارسـي و نيـز يـك جسـتار غيرفارسـي        
شـناختي خلـيج فـارس و     و بـوم  ،دربارة مشخصات طبيعـي، جغرافيـايي  اطالعات مناسبي 

  دهد. و كشورهاي پيراموني آن مي ،ساخت هاي موجود در آن و بندرها، زمين جزيره
شناسي خليج فارس در دو دورة تاريخي بسيار بلندباال و  نويسنده اين كتاب را به باستان

هـا   اختصاص داده است كـه نخسـتين آن   پرفراز و فرود ايران يعني دورة اشكاني و ساساني
روايي داشتند و  سال بر ايران فرمان 471ميالدي يعني  224پيش از ميالد تا  247اشكانيان از 
شهر حكومت كردنـد.   سال بر ايران 427ميالدي يعني  651تا  224ها ساسانيان از  دومين آن

را در ايـن دو دورة تـاريخي    شناسي خلـيج فـارس   كه چرا باستان حال، نويسنده از اين  بااين
به حضـور پردامنـه و    آورد. باتوجه ميان نمي گونه سخني به بررسي و واكاوي كرده است هيچ

سـال بـر ايـران     898هـاي اشـكاني و ساسـاني كـه درمجمـوع       گستردة هريك از حكومت
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 هـا وجـود دارد، بهتـر بـود     گيري كـه از آن  شناختي چشم اند و نيز آثار باستان حكومت كرده
د و كـر  اي بررسـي و واكـاوي مـي    هاي جداگانـه  ها را در كتاب نويسنده هريك از اين دوره

هاي شمالي و جنوبي خلـيج فـارس نشـان     طور كامل و جامع حضور ايرانيان را در كرانه به
نهاد، چنين بيان شود كه نويسندة اثر بر آن نبوده تا كتـابي   داد. شايد در پاسخ به اين پيش مي

 هـاي خلـيج   بلكه بر آن بوده تا با نوشتن ايـن كتـاب درآمـدي بـر پـژوهش      ،جامع بنويسد
 نويسنده چنين بوده باشـد، بهتـر آن  شناسي بنگارد و آغازگر اين راه باشد. اگر هدف  فارس
چون هخامنشيان و سلوكيان را  هاي تاريخي ايران هم بود كه براي اين درآمد، ديگر دوره مي

داد. درواقـع،   ومت را نيز در پهنة خليج فارس نشـان مـي  كرد و حضور اين دو حك وارد مي
و  ،تـاريخ، دورة تـاريخي   از  شناسي ايران كه بـه دورة پـيش   بندي رايج باستان براساس دوره

شناسي خليج فارس در دورة تاريخي ايران،  شود، كتاب را به باستان دورة اسالمي تقسيم مي
  داد.  ن شاهنشاهي ساساني اختصاص مييعني از برآمدن مادان در پهنة تاريخ تا پايا

هاي آن و  ازديد نگارندة اين سطور، ميزان انسجام و نظم منطقي مطالب كتاب بين فصل
ها بسيار بلندباالست  عنوان فصل ،چنين ها چندان مناسب نيست. هم چينش و پيوستگي فصل

كه به موقعيت توانست پس از فصل نخست كتاب  تر باشد. نويسنده مي توانست كوتاه كه مي
شناختي خليج فارس پرداخته است، فصل دوم را به تـاريخ خلـيج    و بوم ،طبيعي، جغرافيايي

فارس در دورة اشكاني و سـپس ساسـاني اختصـاص دهـد و در فصـل سـوم بـه پيشـينة         
شناختي سواحل خليج فارس بپردازد. درواقع، شايد بهتر بود كـه فصـل    هاي باستان پژوهش

كه خواننده پس از جغرافياي خليج فارس در  طوري شد؛ به پيش مي دوم و سوم كتاب پس و
فصل نخست، با تاريخ خليج فارس در دورة اشكاني و ساساني و فراز و فرودهاي اين پهنة 

شد، سـپس درادامـة كتـاب يعنـي در فصـل سـوم از پيشـينة         دريايي در فصل دوم آشنا مي
يافت. اگرچه كتاب دربـارة   آگاهي مي هاي خليج فارس شناسي در كرانه هاي باستان پژوهش
شناسي خليج فارس است، شايسته بـود كـه خواننـده پـيش از واردشـدن بـه بحـث         باستان
يافت كه چرا  هاي تاريخي درمي هاي آن برپاية متن ها و كاوش شناسي و پيشينة بررسي باستان

  اين پهنة آبي در درازناي تاريخ اشكاني و ساساني اهميت داشته است.
با عنوان  را هاي كتاب، يعني فصل چهارم ترين فصل توانست اصلي چنين مي سنده همنوي

سواحل «با عنوان را و فصل پنجم  »سواحل شمالي خليج فارس در دورة اشكاني و ساساني«
هاي شمالي و  كه براساس كرانه جاي اين به »جنوبي خليج فارس در دورة اشكاني و ساساني

كـرد.   مي ي تاريخي اشكاني و ساساني بخشها كند، برپاية دورهجنوبي خليج فارس تقسيم 
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ناميـد و سـپس در آن بـه     شناسي خليج فارس در دورة اشـكاني مـي   فصل چهارم را باستان
فصـل   ،چنـين  پرداخت. هـم  صورت زيرعنوان مي هاي شمالي و جنوبي به هاي كرانه محوطه

چـون فصـل چهـارم     نهاد و هم ميشناسي خليج فارس در دورة ساساني نام  پنجم را باستان
  داد. صورت زيرعنوان شرح مي هاي شمالي و جنوبي را به شناسي كرانه باستان

هايي  هاي كتاب از چينش و عنوان نگارندة اين سطور بر اين باور است بهتر آن بود كه فصل
  بود: صورت ذيل برخوردار مي به

 ؛ليج فارسشناختي خ و بوم ،ييجغرافيا ،موقعيت طبيعيفصل نخست:  ـ

 ؛ساساني و اشكاني دورة در فارس خليج : تاريخفصل دوم ـ

در دورة اشـكاني   شـناختي خلـيج فـارس    هـاي باسـتان   پيشينة پـژوهش فصل سوم:  ـ
 ؛ساساني  و

 ؛شناسي خليج فارس در دورة اشكاني فصل چهارم: باستان ـ

 ؛شناسي خليج فارس در دورة ساساني فصل پنجم: باستان ـ

  يند.ابحث و بر ـ
صورت  هاي كتاب نيز به انسجام و نظم منطقي مطالب در درون هريك از فصلميزان 

 سـواحل  شـناختي  باسـتان  هـاي  پـژوهش  پيشينة« دوم مطلوبي رعايت نشده است. فصل
 ساسـاني  و اشـكاني  دورة در گرفتـه   انجام هاي پژوهش بر مروري با فارس خليج شمالي
 وهلـة  در نويسـنده  شـود  مـي  ظـه مالح كه چنان و دارد نام »فارس خليج جنوبي سواحل
 هنگـام  دوم، وهلـة  در اسـت.  داده اختصـاص  آن بـه  بلنـدبااليي را  بسيار عنوان نخست
 بـه  فـارس  خلـيج  شـمالي  هـاي  كرانه در شناختي باستان هاي پژوهش پيشينة به پرداختن
 و عيالمـي  چـون  هـم  گونـاگوني  هـاي  دوره در شـده  انجـام  شناسـي  باسـتان  هاي كاوش

 هـاي  كـاوش  از كه هنگامي اما پردازد، مي ساساني و اشكاني هاي دوره بر افزون هخامنشي
 هـاي  محوطـه  از فقـط  گويـد  مـي  سخن فارس خليج جنوبي هاي كرانه در شناسي باستان
 وا كه كند؛ درحالي مي مرور را ها آن و راند مي سخن ساساني و اشكاني دورة شدة كاوش

 شـناختي  باسـتان  هـاي  پژوهش پيشينة« چون هم تري كوتاه عنوان برگزيدن با توانست مي
 هم و كند تر كوتاه را عنوان هم فصل اين براي »ساساني و اشكاني دورة در فارس خليج

 خلـيج  جنـوبي  و شـمالي  هـاي  كرانـه  بين مند. بهتر آن بود كه توازني نيز مطالب را كران
 و اشـكاني  شناسـي  باسـتان  هاي بررسي و ها كاوش پيشينة به صرفاً و سازد برقرار فارس

  .خليج فارس بپردازد ساساني
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نمايد. نويسنده فصل سوم را به بنادر و مراكز مهم  نبود انسجام در فصل سوم نيز رخ مي
تجاري و استقراري دورة اشكاني خليج فارس در منـابع كالسـيك اختصـاص داده اسـت.     

آيد با نگرشي به  آن برميكه از عنوان  داشت خواننده اين است كه در فصل سوم چنان چشم
هاي سپسـين   ميان آيد، اما در صفحه تاريخ، از بندرها و مركزهاي بازرگاني اشكاني سخن به

هاي دورة هخامنشي، زمـان   كه به اين مهم بپردازد از محوطه بينيم كه نويسنده بيش از آن مي
گويـد.   مـي هاي تـاريخي سـخن    اسكندر مقدوني، دورة سلوكي و دورة ساساني برپاية متن

هـاي تـاريخي در ايـن     فصلي برپاية دوره توان چنين گفت كه نظم منطقي درون درواقع، مي
توانست با برگزيـدن عنـواني چـون     شود؛ اين درحالي است كه نويسنده مي فصل ديده نمي

ساساني مروري كوتاه داشته باشد بر تاريخ اين پهنـة   و اشكاني دورة در فارس خليج تاريخ
  هاي موردبحث. هاي آن در دوره آبي و كرانه
فارس در دورة اشكاني و ساساني نام دارد كه در آن،  خليج شمالي چهارم سواحل فصل
 نيـز سـواحل   پـنجم  شـود. نـام فصـل    معرفي مي اين دو دوره مهم استقرارهاي و ها محوطه
 و ها محوطه شناساندن به نويسنده كه است ساساني و اشكاني دورة در فارس خليج جنوبي

 ايـن  از مكشـوفه  هاي يافته تحليل و مقايسه سپس و پردازد مي آن دو دوره مهم استقرارهاي
بندي نويسـنده   تر گفته آمد كه بهتر آن بود تا اولويت تقسيم پيش .دهد مي انجام را ها محوطه

هاي جغرافيايي  بود تا كرانه هاي تاريخي اشكاني و ساساني مي بر دوره در اين دو فصل مبتني
چشـم   هاي چندي در ايـن دو فصـل بـه    گفته، كاستي نظر از موارد پيش فارس. صرف خليج
كند و درادامه به فصل  خورد كه نگارنده نخست به برشمردن آن از فصل چهارم آغاز مي مي

  پنجم خواهد پرداخت.
كــه  دهــي نامناسـب آن اسـت؛ چنـان    تـرين ايـراد وارده بــر فصـل چهـارم سـامان      مهـم 
يـن فصـل، خواننـده را    ديگر در ا اي دورة اشكاني و ساساني از يكه محوطه نكردن تفكيك

  كند. مي دچار سردرگمي
 .هاسـت  محوطـه  از برخي كوتاه معرفي است وارد از كتاب به اين فصل كه ديگري نقد
كه كتاب را انتشارات سمت منتشر كرده و هدف آن آمـوزش اسـت و بيشـينة     به اين باتوجه

شناسي و تاريخ هستند، معرفي جامع محوطـه و موقعيـت    انمخاطبان كتاب دانشجويان باست
جغرافيايي آن بسيار حائز اهميت است؛ اين درحالي است كه نويسـنده در مـواردي از دادن   

كـه   اطالعات كامل و جامع دربارة موقعيت جغرافيايي محوطه خودداري كرده است؛ چنـان 
به شهر يـا اسـتان يـا حتـي      )159 - 158: 1396هنگام معرفي گورستان شُغاب (خسروزاده 
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كند و خواننده خـود بايـد از    اي نمي جا واقع است هيچ اشاره اي كه اين محوطه در آن ناحيه
هـاي بسـتك    كه از بررسي جستارهاي ديگر دريابد كه شغاب در بوشهر قرار دارد يا هنگامي

هـيچ   كـه بسـتك در كـدام اسـتان قـرار دارد      گويد به موقعيت جغرافيـايي و ايـن   سخن مي
  ).174 - 173: همانشود ( نمي  اي اشاره

كنـد. ماننـد فصـل پيشـين،      دهي مناسب در فصل پنجم نيـز خودنمـايي مـي    نبود سامان
فصـل نيـز ديـده     ايـن  در ديگـر  يـك  از ساسـاني  و اشكاني دورة هاي محوطه نشدن  تفكيك

نخسـت  توانسـت   عنوان توالي تاريخي رعايت نشده اسـت. نويسـنده مـي    هيچ شود و به مي
ند و درادامه تحـت زيرعنـوان   كترتيب معرفي  هاي دورة اشكاني را در زيرعنواني به محوطه

هاي دورة ساساني بپردازد. شايد در پاسخ به اين نقد چنين بيان شود كـه   ديگري به محوطه
هاي هردو دورة تـاريخي   هايي وجود دارد كه مختص به دورة خاصي نيست و يافته محوطه

انـد.   ديگـر آورده شـده   اي داده است؛ از همين روي با هم و دركنـار يـك  را در دل خود ج
در دل  اي كه هردو دورة تـاريخي اشـكاني و ساسـاني را    توان محوطه صورت نيز مي دراين

هاي مربوط  است، ذيل دورة تاريخي مربوط به آن آورد و صرفاً به معرفي اليه خود گنجانده
  به همان دورة تاريخي پرداخت. 

كه نويسنده در همان  شود؛ چنان نجم با معرفي محوطة ساساني و اسالمي آغاز ميفصل پ
صفحة نخست اين فصل محوطة سوهار را چنين معرفي كرده اسـت كـه بنـدري بـزرگ و     

هـاي   )، سپس درادامـه بـه يافتـه   180: هماندار مربوط به دورة ساساني و اسالمي است ( نام
آن شماري شيشه مربوط به دورة اشكاني و ساساني  كند كه در اشكاني اين محوطه اشاره مي

نخسـت بـه معرفـي محوطـة كـوش در ناحيـة        ،چنين ). هم185آمده است (همان:  دست به
پـردازد   كيلومتري تنگة هرمز كه مربوط به دورة ساساني اسـت، مـي   هفتادالخيمه و در  رأس

دهـد   اني را شرح مـي ) و از پس آن محوطة ديبا مربوط به دورة اشكاني و ساس230(همان: 
كه به معرفي محوطة قطيف در استان احساء عربستان  يا درادامه هنگامي .)244 - 243(همان: 

) و 282آيد (همـان:   ميان مي هاي مربوط به دورة ساساني سخن به پردازد نخست از يافته مي
درادامـه  چنين  ). هم283شود (همان:  هاي مربوط به دورة اشكاني پرداخته مي سپس به يافته

 .)284اشكاني اسـت (همـان:   ـ  محوطة فَيلَكه معرفي شده است كه مربوط به دورة سلوكي
چـون   ها مربوط به دورة سلوكي است هـم  هايي كه بيشينة آن نويسنده در اين معرفي به يافته

هـاي ايـن مطلـب، مـواد      و چيزهايي از اين دست پرداخته و در واپسين بخش ،سازه، سكه
شده از اين محوطه را با استناد بـه ليـز هنسـتاد هماننـد مـواد فرهنگـي دورة        فرهنگي يافت
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كه روشن نيست چرا در معرفي  ). نخست اين287كند (همان:  اشكاني در خوزستان بيان مي
كه ايـن   درحالي ،شود طور مفصل پرداخته مي هم به هاي دورة سلوكي آن اين محوطه به يافته

هـاي ايـن    بر چـه اسـاس يافتـه    ،وع كتاب ندارد و ازسوييمطالب ارتباطي با عنوان و موض
هـاي   كه در معرفي اين محوطه فقط سفال درحالي ،گردد محوطه به دورة اشكاني منتسب مي

  آن شرح داده شده است.
هـاي كتـاب    ها يكي از كاسـتي  معرفي كوتاه برخي محوطه ،تر نيز گفته شد كه پيش چنان

منطقة خط  ،دهد؛ براي نمونه پنجم نيز خود را نشان مي رود. اين نقيصه در فصل شمار مي به
سطر آن را معرفي كرده است و چنين  نُهالخيمه است كه نويسنده در  در جنوب شرقي رأس

هـاي اشـكاني و    اي در اين منطقه مربوط به دوره دارد كه مواد فرهنگي جالبي از تپه بيان مي
هـاي   يافته اي به اين الي است كه هيچ اشاره)؛ اين درح251: همانآمده است ( دست ساساني به
). 88 شـكل  ،252شود و فقط به طـرح چنـد سـفالينه اكتفـا شـده اسـت (همـان:         جالب نمي

صـورت دقيـق يـا حتـي تقريبـي بيـان        ها به موقعيت جغرافيايي برخي از محوطه ،چنين هم
)، 254(همـان:  )، محوطـة شَـرم   253توان به محوطة جميـره دبـي (همـان:     شود كه مي نمي

)، محوطـة تـاروت   267)، گورهـاي تيلـوس (همـان:    259محوطة قالت بحـرين (همـان:   
  و ... اشاره كرد.  ،)278  (همان:

نويسنده هنگـام معرفـي    ،در مواردي مطالب كتاب به تكرار بيان شده است؛ براي نمونه
 فلزي اشـاره  اسب ةشدن قطع به يافتمحوطة قَطيف كه در استان احساء عربستان قرار دارد 

)؛ درادامـه، همـين مطلـب البتـه     283 - 281 :همـان دهـد (  كند و اين يافته را شـرح مـي   مي
ان شـرقي عربسـتان نيـز گنجانـده     هاي اسـت  كوتاهي در صفحة سپسين ذيل عنوان بررسي به

  ).284است (همان:   شده
ايـن  هـاي   ديگر كاسـتي  از زيرآب،شناسي  هاي باستان نبردن از دستاوردهاي كاوش بهره

كتاب است كه روشن نيست نويسنده به چه دليل از پرداختن به آن امتناع ورزيده است. اگر 
دليـل زمينـه و زمانـة آن     ) بـه Rose 2010شناساني چـون جفـري رز (   از دستاوردهاي باستان

ديگر، مربوط به  تاريخ است و ازسويي از  سو مربوط به دورة پيش پوشي كنيم كه ازيك چشم
هـاي   شناسان ايراني در كرانه توان بر دستاوردهاي باستان نوبي خليج فارس، نميهاي ج كرانه

كه در ايـن كتـاب    شمالي خليج فارس و آن هم مربوط به دورة ساساني ديده بربست؛ چنان
اي كه توفيقيان  است؛ محوطه نشده آن زيرآباي به بندر ريگ و محوطة باستاني  هيچ اشاره
است (بنگريد به  شناسي زيرآب پرداخته اوش باستانآن به ك در 1383و  1381هاي  در سال
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هاي روستاي جزيرة جنوبي از توابع بندر ريـگ   ). از اين محوطه كه در كرانه1393توفيقيان 
شكل مربـوط   هاي اژدري چون خمره اي هم هاي ارزنده متري است يافته دهتا  پنجدر ژرفاي 

  ).هماند به به اواخر دورة ساساني يافت شده است (بنگري
بـه كشـتي    ،نويسنده اگرچه به محوطـة بسـيار مهـم سـيراف پرداختـه اسـت       ،چنين هم
جـا شـماري سـفال اژدري     كنـد كـه از آن   اي نمـي  هاي سيراف هيچ اشاره شده در آب يافت

  ).هماندست آمده است و به احتمال مربوط به دورة اشكاني و ساساني است ( به
  

 نقد منابع اثر. 5
شناسي حـوزة   هاي چندي كه درزمينة بررسي و كاوش باستان دليل فعاليت به نويسندة كتاب
خوبي از جسـتارهاي    باره نگاشته است، به هاي گوناگوني كه دراين و مقاله ردخليج فارس دا

و  اسـت  برده زبان فارسي و چه غيرفارسي بهره قديم و جديد چه كتاب و چه مقاله، چه به
و در برخي موارد از ا ،حال ليج فارس پرداخته است. بااينهاي دو سوي خ به بررسي محوطه

ها بسنده كرده كه  نصيب مانده و صرفاً به ترجمة فارسي مقاله اول بي جستارها و منابع دست
ينـد،  ايعنـي بحـث و بر   ،در يك مورد اشتباهي نيز رخ داده است. در بخـش پايـاني كتـاب   

و  301هـاي   ليسي ترجمه شده است در صـفحه اي كه از زبان انگ نويسنده با استناد به مقاله
  چنين آورده است: 302

در تقسيمات اداري ساسانيان، خليج فارس در يكـي از چهـار بخـش (كوسـت) قـرار      
گرفت. اين بخش كوست خوروران (بخش جنوب غربي) نام داشت. براساس متني به 

ره را شـاپور و  زبان فارسي ميانه اين ناحيه به دو منطقـه تقسـيم شـده بـود: شـهر حيـ      
چنين  بگمارد. هم درياي تازياناردشيران ساخت (و) مهرزاد، مرزبان حيره را در (ناحية) 

هگري را به مرزباني  اردشير را اردشير اسفندياران ساخت (و) شك شهر آسور و شهر به
  ).167: 1391بگمارد (دريايي  ديوار تازيان(رأس) دوسر و بورگل بر 

خليج فارس در دوران پيش از اسـالم: دوران  «ه از بندي در مقالة اين جمله دقيقاً برگرفت
هـاي امپراتـوري    ناگفتـه نوشتة تورج دريايي است كه در كتاب » م) 700 - 200ساسانيان (
با ترجمة آهنگ حقاني و محمود فاضلي بيرجندي منتشر شده اسـت. بـا رجـوع     ساسانيان

در  »The Persian Gulf in Late Antiquity: The Sasanian Era«به اصـل ايـن مقالـه بـا نـام      
 اين هاي واژه از يكي ترجمة در يابيم كه مترجمان درمي The Persian Gulf in Historyكتاب 
  است: زير صورت متن اصلي به .اند شده خطا مرتكب ،است مهمي بسيار واژة البته كه، مقاله
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In the Sasanian administrative division the Persian Gulf fell under one of the four 

kusts, “sides” or “quarters”. This kust was called kust-i khavarwaran or 

“southwestern quarter”, and a Middle Persian text describes the area as protected 

at two locations: “The city of Hira was built by Shabuhr, the son of Ardashir, and 

he appointed Mihrzad the margrave of Hira over the wall of the Arabs”. Also, “the 

city of Asur and the city of Weh-Ardaxshir were built by Ardaxshir, the son of 

Spandyad. And he appointed Oshag, of Hagar, as the margrave (over the) Do-sar 

and Bor-gil by the wall of the Arabs. 

كه  ،زير دو واژه خط كشيده شده است، شود شدة مقاله ديده مي كه در متن ترجمه چنان
را  »wall of the Arabs« اي تازيان است و ديگري ديوار تازيان. مترجمانها دري نخستين آن

انـد و دگربـار    بار درياي تازيان ترجمـه كـرده   كه دوبار در متن اصلي مقاله آمده است، يك
  ديوار تازيان.

كتـاب   52و  25را كـه در بنـدهاي    »ور تازيكـان «حال چرا ايـن واژه مهـم اسـت؟ واژة    
) Daryaee 2002(ترجمه كرده اسـت   »ديوار تازيان«آمده است دريايي  شهر هاي ايران شهرستان

دانـيم   ). مـي 1388آمده است (بنگريد به دريايي  »حصار تازيان«كه در ترجمة آن به فارسي 
ترجمه كرده و آن را با خليج فـارس   »درياچة تازيان«را  »ور تازيكان«كه ژوزف ماركوارت 

چون مهرداد بهار و سعيد عريان (بنگريد  و ديگراني هم) 1372داده است (مجيدزاده  باقانط
انـد كـه البتـه     ) با اقتباس از ماركوارت آن را خليج فارس قلمداد كرده1371به متون پهلوي 

). احمـد  1391 پخوانده است (بنگريد بـه جاماسـ   »دژ تازيان«تر آن را  سعيد عريان سپس
دهـد كـه همـان درياچـة بطيعـه       ل مـي ترجمه كرده و احتما »درياچة تازيان«تفضلي آن را 

را  »ور«(بطايع) يا نجف در غرب ايـران باشـد و نـه خلـيج فـارس. كتـايون مزداپـور واژة        
داند كه از آب دريا پديد آمده باشد و بر اين باور است كه در زبان پهلوي براي  گيري مي آب

خلـيج   »تازيكـان  ور«وجود داشته است و بنـابراين، اگـر منظـور از     »خور«واژة خليج واژة 
خواندنـد. از همـين روي، بـه     مـي  »خور تازيكـان «كم  بايست آن را دست بود، مي فارس مي

درياچة بطيعه «كه تفضلي باور دارد  گونه بلكه آن ،نه خليج فارس »تازيكان ور«احتمال بسيار 
). ديـدگاه ديگـري نيـز از نـوبري يـا نيبـرگ وجـود دارد        1372است (مجيدزاده  »يا بطايع

 اسـت و آن را  رفتـه  مـي  كـار  بـه  »حصار« و »بارو و برج« و »ديوار« براي »ور« كه اين بر مبني
 معنـي  ). ايـن 1374اند (آذرنوش  پنداشته ساساني دورة در ديواري پدافندي شبكة از بخشي
 هم خُتني Waxī wirg در و vara-  در و اوستايي، var-  ودائي، valá در توان مي را »ور« براي

  ).71 - 70: 1388 دريايي(يافت 
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 اي كه بـه آن اسـتناد   ست، به مقالهبر ترجمة نادرستي كه در متن فارسي رخ داده ا افزون
 ساسانيان، اداري تقسيمات در«نيز نقدي وارد است. در مقاله چنين آمده است كه  است شده
 خـوروران  كوسـت  بخـش  اين. گرفت قرار) كوست( بخش چهار از يكي در ارسف خليج

 خلـيج «). درواقـع، نويسـندة مقالـة    167: 1391(دريـايي  » داشت نام) غربي جنوب بخش(
بــا اســتناد بــه كتــاب )» م 700 - 200( ساســانيان دوران: اســالم از پــيش دوران در فــارس

هـايي نيـز بـر آن نوشـته      و يادداشت است ترجمه كرده شكه خود شهر هاي ايران شهرستان
ران است، حوضة خليج فارس را در كوستروجـاي داده اسـت    )غربي جنوب بخش( خو

)؛ اين درحـالي اسـت كـه خلـيج     Daryaee 2002: 8و نيز  23 - 22: 1388(بنگريد به دريايي 
ساساني  هاي موسي خورني، در دورة گيرد، بلكه بنابر نوشته فارس در اين كوست جاي نمي

و ... همگـي در   ،مهيـك  خليج فارس و پيرامون آن شامل خوزستان و ميشان و هگر و ميش
)؛ از 38 - 37 :1373روز يا ناحية جنوبي ايـران قـرار داشـته اسـت (مـاركوارت       كوست نيم

همين روي، استناد به حيره و مرزبان آن با فاصلة بسيار زيادي كه از رأس خليج فارس دارد 
يابد و دليل موجهي براي حضور ساسانيان در اين پهنه نيسـت.   خليج فارس نميارتباطي به 

ها  جاي استفاده از جستارهاي دست دوم به اصل آن بنابراين بهتر آن بود كه نويسندة كتاب به
گفته نشود كه واژه را به نادرست  كرد تا دچار خطاي مترجمان مقالة پيش رجوع و استناد مي
شـهر   ايـران با مراجعه به منابع دست اول و معتبري چـون   ،اند. ازسويي به فارسي برگردانده

  د.كر حوضة خليج فارس را نيز روشن مي برمبناي جغرافياي موسي خورني
كـه از آن   را اي كه ارجاع دقيق مقالهاست ده كرچنين در يك مورد فراموش  نويسنده هم

صـفحة   شـت جاكـه در پانو  د؛ آننامه بياور در متن كتاب استفاده كرده است در بخش كتاب
 گويد و به مقالة ششم ميالدي سخن مي قرناز اصالحات اداري دوران خسرو اول در  302

)Daryaee 2003( قلم افتاده است. نامه از ورزد، در بخش كتاب استناد مي  
  

 گيري نتيجه. 6
عـددي پيرامـون   هـاي مت  هاي دور به پژوهش كه از سال شناسان انيراني و ايراني با اين باستان

شناسي اين حوزه نگاشته نشده بـود.   اند، اما كتابي جامع درزمينة باستان خليج فارس پرداخته
نـوعي    به ساساني و اشكاني دورة در فارس خليج شناسي باستان اين خأل محسوس را كتاب

بايسـت ارج نهـاد كـه     نهادن نويسـنده در ايـن ميـدان را مـي     پر كرده است؛ زين روي، گام
ده اسـت و  كـر شناسي را در دو سوي خليج فـارس مطالعـه    هاي باستان ها و بررسي كاوش

  دهد. مندي به مخاطب مي اطالعات ارزش
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طـور   هاي معدود بـه  جز كاستي واست  شده نگاشته مناسبي قلم با ازمنظر شكلي، كتاب
 شـده  نسـبت رعايـت   بـه  آن در ويرايشـي  قواعد و گرفته انجام خوبي  به آن كلي ويراستاري

خوب و  نسبت  به آن آرايي صفحه و است مطلوب نيز كتاب صحافي و نگاري حروف. است
تر محتوايي اسـت،   هاي چندي كه بيش حال، در كتاب كاستي بااين. يافته است انجام قاعده به

 و اشـكاني  هـاي  حكومـت  از هريـك  گسـتردة  و پردامنه حضور به . باتوجهشود مشاهده مي
 شـناختي  باسـتان  آثـار  نيـز  و انـد  كـرده  حكومـت  ايـران  بر سال 898 درمجموع كه ساساني
 را ها دوره اين از هريك كه نويسنده آن بود بهتر برجاي مانده است، ها آن از كه گيري چشم
را  ايرانيان حضور جامع و كاملطور  به كه طوري د؛ بهكر مي بررسي اي جداگانه هاي كتاب در
  .داد مي فارس نشان خليج جنوبي و شمالي هاي كرانه در

 فصلي مطالـب  بين منطقي نظم و انسجام ديگر، ميزان بياني ها يا به چينش و پيوستگي فصل
 ديگـر  يك از ساساني و اشكاني دورة هاي محوطه نشدن  تفكيك. نيست قاعده به چندان كتاب

 مطول و بلندباالست بسيار ها فصل عنوان ،چنين هم .كند مي سردرگمي را دچار خوانندة كتاب
بندي كتـاب چنـين اسـت:     نهاد نگارنده براي فصل انتخاب شود. پيش تر كوتاه توانست مي كه

 : تـاريخ فصـل دوم ؛ شناختي خلـيج فـارس   و بوم ،ييجغرافيا ،موقعيت طبيعيفصل نخست: 
شـناختي   هـاي باسـتان   پيشينة پـژوهش ساساني؛ فصل سوم:  و اشكاني دورة در فارس خليج

شناسي خلـيج فـارس در دورة    در دورة اشكاني و ساساني؛ فصل چهارم: باستان خليج فارس
  يند.ابر و خليج فارس در دورة ساساني؛ بحثشناسي  اشكاني؛ فصل پنجم: باستان

 زيرآب، شناسي باستان هاي كاوش دستاوردهاي از ازمنظر جامعيت محتوايي، سودنجستن
هاي سپسين بـه   گردد در چاپ نهاد مي رود كه پيش مي شمار به كتاب اين هاي كاستي يكي از

 ارزيابي و نقد ارجاعات كتاب حاكي از آن است كه نويسنده .اين موضوع نيز پرداخته شود
 ترجمـة  بـه  فقـط و  اسـت  نصـيب مانـده   بي اول دست منابع و جستارها از موارد برخي در

روي،  اسـت؛ ازايـن   داده رخ اشـتباه  مـورد  درنتيجة امر، يـك  كه كرده بسنده ها مقاله فارسي
  تر آن است كه به اصل جستارها رجوع و استناد شود.  شايسته
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