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Kharg Island is one of the most important islands in the Persian Gulf. 
Throughout history, it has received attention because of being located on 
maritime trade routes and thus has numerous historical monuments. There 
are two important tombs in Kharg Island which are attributed to Palmyrene 
merchants. Evidence suggests that the island was inhabited during the 
Parthian and Sassanid eras and was an important trading and religious 
center. This research seeks to find out what relation the name Kharg bears to 
the state of Characene and to whom the graves belong. The article argues 
that the name Kharg is derived from the word Charax. It also demonstrates 
that the two large rock-cut tombs of Kharg Island, contrary to popular 
opinion, do not belong to Palmyrene merchants, but to an Iranian local ruler 
in the Persian Gulf. The motifs, form and structure of the graves indicate that 
the Eastern tomb probably is belong to Ananias and Southern tomb is graved 
in the first half of the second century AD and probably belong to 
Mithradates, a Parthian prince and ruler of Characene. The name of Kharg 
Island is also taken from the great king of Characene. 
 
Keywords: Kharg Island, Mithradates, Characene, Southern tomb, Eastern 
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 ايپیشنهاد و بحثی درباره انتساب دو گورصخره؛خارك و خاراسن
 خارك جزیرةو نام بزرگ 

 

 1 احمد حیدري
 .رانیا رجند،یب ،یدانشگاه آزاد اسالم رجند،یواحد ب ،يدانشکده هنر و معمار ،یشناسگروه باستان اریاستاد

 28/4/99: مقاله پذیرش تاریخ ؛8/2/99: مقاله دریافت تاریخ   
 )124تا ص  103(از ص 

سیر ـدر م نـقرار گرفتت ـفارس است که در طول تاریخ به علیر مهم خلیجخارك یکی از جزا جزیرة
مدارك بوده و آثار تاریخی متعدد و متنوعی در خود جاي داده است.  موردتوجههاي تجاري دریایی راه

این جزیره در دوره اشکانی و ساسانی مسکون بوده و یک  دهد کهشناسی نشان میتاریخی و باستان
اي صخرهگوردو خارك،  جزیرة آثار برجسته جمله از رفته است.می به شمارو مذهبی مهم  پایگاه تجاري

متعلق به  این دو گورپرسش است که  ینبه ااین پژوهش در پی پاسخ  منسوب به تجار پالمیري است.
ش نتیجه این پژوه خارك، با ایالت خاراسن وجود دارد؟ جزیرةاي بین نام چه کسانی بوده و چه رابطه

خاراکن) خاراسن ( ةخارك از واژ جزیرةدهد که نام نشان می شده انجامتحلیلی  -که با روش توصیفی
نظر رایج، متعلق به تجار پالمیري نیستند.  برخالفخارك،  جزیرةاي بزرگ رهصخ دو گور و شده گرفته

گور یاس و نبه آنا متعلق یگور شرق احتمال به آرامگاه،دو  ، فرم و ساختارنقوش برجستهبا توجه به 
 است، در حد یک پادشاه ايرتبهدهنده مقام عالیبا توجه به نقش فرد لمیده بر تخت که نشان یجنوب

خارك نیز به مناسبت  جزیرةاست. نام بوده ) شاهزاده اشکانی و حاکم ایالت خاراسن( مهرداد متعلق به
 قلعه)گرفته شده است. يبه معنا( یا خاراکن خاراسنواژه ، از خاراسنرتبه یا مقام عالی پادشاهدفن دو 

  
 .، اشکانیشرقی، گور جنوبی، مهرداد شاه خاراسن، گورخارك جزیرة کلیدي: هايهواژ

 

 مقدمه
هاي بزرگ و باستانی با تمدن يجوار همفارس و جزایر آن از دیرباز به علت خلیجبنادر 

بنادر و جزایر این آبراهه باستانی و نام  که یناعالوه بر  .اندقرار داشته موردتوجههمواره 
برخی از این  شود، اسامیمشاهده می باستانی هرهايو م هابر تعدادي از کتیبه ،مهم

استرابو و آریان) ثبت  خصوص به( کالسیک مؤلفینهاي ها در کتابو بندرگاه جزایر
دارك ـق مابـمط ).(Strabo, Geography. 16.3-4; Arrian, Indica, 26.7 ده استـگردی

 فیلکه جزیرةبه 2و مهرهاي باستانی است، نام ایکاروس شناسی که شامل کتیبهباستان
(Potts, 2009:  37)  شده استبه بحرین اطالق می 3تیلوسو )Seyrig,1941: 254-5(.  یکی

 شده انجامتوسط پاتس  ،صورت گرفتهبر اساس اسناد تاریخی  هایی کهپژوهشاز آخرین 
را معاصر و مطالعات پژوهشگران  کالسیکوده تا تقریباً تمامی منابع وي سعی نم است.
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طور اختصار به مدارك تاریخی بپردازد.با  جزایر کنونی آوري نموده و به تطبیق نامجمع
در منابع تاریخی  ،هرمز جزیرةنام گیرد که گونه نتیجه میاینبر اساس اسناد تاریخی او 
کتااو اسمقشم به  جزیرة، 1گانَاورکیش  جزیرة، 3پیلورا فارور به شکل جزیرة، 2آر
. )Potts, 2019: 382-5( است شده ثبت 5روسدکَنْ، هندورابی به نام کَی4آکاتائ صورت به
کالسیک  مؤلفانخارك توسط  جزیرةخصوص فارس بهسفانه نام برخی از جزایر خلیجأمت

بدون ذکر نام آن  و) گزارش نشده و بیشتر به توصیف کلی (مثل صید مروارید
آثار باستانی که در خود  مالحظه قابلخارك با توجه به تعداد  جزیرة است. شده پرداخته

و مهم بوده و برخی از آثار آن  شده شناختهدهد که یک جزیره جاي داده، نشان می
این پژوهش در پی پاسخ به  ساحلی و یا بازرگانان بوده است. جوار هممتعلق به حکام 

متعلق به چه فرد یا  خارك، جزیرةاي بزرگ دو گورصخرهکه رسش است پ دو این
پرسش دیگر آن  و د؟نتعلق دار تاریخی نظر گاهنگاري به چه دورهفرهنگی بوده و از 
اي خارك و خاراسن و یا صاحبان دو گورصخره جزیرةاي بین نام است که چه رابطه

است. ابتدا به توصیف دو  لیتحلی-روش پژوهش در این مقاله، توصیفی وجود دارد؟
اند، که به آرامگاه جنوبی و شرقی مشهور شده خارك جزیرةاي بزرگ گورصخره

رفته آن  کار مضامین به و ها یهما نقش سبکی هايویژگی ؛ سپس به تحلیلشده پرداخته
در تفسیر و تحلیل نقوش و  است. ايکتابخانه اطالعات آوريجمع پردازد. شیوةمی

 است. شده استفادهخود  زمان هماثر، از مقایسه تطبیقی با آثار گاهنگاري 
استرابو  شود،فارس توسط استرابو ارائه میاز جزایر خلیج هاارشیکی از نخستین گز

 دیگر برد و به توصیف یک جزیرههاي ایکاروس و اوآراکتا را نام مینام دو جزیره به نام
نئارخوس دریاساالر «گوید: دازد. استرابو میپرمی ،که داراي مرواریدهاي ارزشمند است

اسکندر که از سند تا فرات دریانوردي کرد، وقتی او به مقصد رسید یکی از همراهانش 
در  فارس کرد. آندروستنا مسئول تکمیل اکتشافات خلیجر 6به نام آندروستن

». وس رسیدایکار جزیرةبه  که اینبا ناوگان خود به اکتشاف ادامه داد تا  فارس خلیج
گوید میتروپاستس را همراه با مزِنس (فرمانرواي یک جزیره به نام اوآراکتا نئارخوس می«

 ).;37Strabo,Geography.16.3 :1382(استرابو،  در خلیج پارس) را مالقات کرده است

                                                           
1.Organa(Ὀργάνα)، 
2.Oaracta(Ὀάρακτα) 
3. Pylora (Ρύλωρα) 
4.Cataea (Καταία) 
5.Caicandrus (Καΐκανδρος) 
6.Androsthene 
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ه ک اکتاوآر جزیرةامروزه بیشتر پژوهشگران بر اساس گزارش نئارخوس معتقدند،      
قشم کنونی  جزیرة(که نام دریاي اریتره از او گرفته شده) در آن قرار دارد،  راسگور اریت

ابتدا گیرشمن معتقد بود نام  ،ایکاروس ةاما درباره جزیر؛ (Goukowsky, 1974: 120) است
 جزیرةهاي یونانی در ولی با کشف کتیبه (Ghirshman, 1958: 262). خارك است جزیرة

 جزیرة«فیلکه است. درباره  ةروس، نام باستانی جزیرشخص گردید که ایکافیلکه م
 بوده که نام باستانی آن تیلوس مشخص شده آمده دست  بهبحرین هم که اسناد بسیاري 

فارس به بزرگ خلیج جزیرةرسد سه می به نظر ینجاادر . (Seyrig,1941:254-5) »است
    اقل تا میالد مسیح هاي قشم، فیلکه و بحرین به علت نزدیکی زیاد با ساحل حدنام
خارك  جزیرةو دورتر از ساحل، مثل  تر کوچکاند، ولی جزایر هاي مشخصی داشتهنام

ها مورد هاي خاص آننامشان از اهمیت کمتري برخوردار بوده و تنها به خاطر ویژگی
     در ابتداي «گوید: اند. براي مثال در همان منبع، استرابو میتوصیف قرار گرفته

 آیدمی به دستاي وجود دارد که مرواریدهاي با ارزشی از آن فارس یک جزیرهخلیج
(Strabo, Geography, 16.4).  خارك است،  جزیرةرسد مختص می به نظراین توصیف

شده خارك و بحرین صید مروارید انجام می جزیرةدر دوران تاریخی تنها در دو  چراکه
 به کاربحرین (تیلوس) همواره با ذکر نام اصلی  جزیرةدانیم، نام طور که میهمان .است
 خارك دارد.  جزیرةرفته است. پس این توصیف اشاره به می

پردازد، ایزیدور خاراکسی است. فارس میکه به توصیف جزایر خلیج دیگري ویسندهن     
  گوید:وي در توصیفش از سرزمین پارتیان می، کندنام جزیره را ذکر نمی او

شود؛ و اطراف جزیره که در آن مروارید بسیار صید می فارس یک جزیره خاصی وجود داردجدر خلی« 
پا  ششفَتوم (هر فتوم برابر  بیستزنند تا عمق و مردان شیرجه می شده ساختههایی است که از نی قایق

 ;20: 1390 ،یخاراکس یزیدورا( »کنندهاي دریایی را صید میمتر و صدف 37) یا متر 8288/1یا معادل 
Ghirshman, 1958: 262( . 

استفاده  را خارك ةنام جزیر، براي نخستین بار هاي نخستین اسالم،نویسندگان سده    
ترین منابع جغرافیاي که از قدیمی الممالک و المسالک در کتاب خردادبهابن کنند.می

زارش ـگگونه نای ،دهـش تهـنوش.ق ه .272 و 234هاي سال در دو بارتاریخی است و 
 فرسخ یکدر  فرسخ یککه  است اي یرهجزخارك پنجاه فرسخ و آن  ةاز بصره تا جزیر«دهد: می

همچنین کتاب ). 46: 1370خردادبه،(ابن »است، در آن زراعت و انگورستان و نخلستان است
است، از کیفیت باالي  شده نوشته.ق ه 372حدودالعالم که در سال  المولفمجهول
 ).20 :1361(حدودالعالم، خارك سخن گفته است جزیرةدر و ماهیگیري  مروارید

گوید: خارك داراي یک اسکله یا توقفگاه بین راه تجاري هند و بصره اصطخري می    
خارك دیدن  جزیرةحموي از قوت.ق یاه 616در سال  .)35 -34: 1368(اصطخري، بوده است
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خارك بر پایه  جزیرةو مروارید، اقتصاد دهد که در کنار تجارت کند. وي گزارش میمی
 ).112: 1362حموي، (یاقوت میوه و کشت خرما قرار داشته است

 شناسی خارك و مطالعات باستان ةجزیر.1
نیبور نخستین توصیف از آثار پیش از اسالم جزیره را ارائه  .م کارستن1760سال در 
همچنین  ). 170 :1354 (نیبور، کندمیها ترسیم دهد، و یک تصویر از قلعه جدید هلنديمی

کند ارائه می خارك جزیرةستیف گزارشی مختصر از آثار باستانی کاپیتان ا
)Stiffe,1898:179-180( ، نمودنددرباره آن بحث  تر مفصلسپس هرتسفلد و زاره )Sarre 

and Herzfeld, 1910: 63-66; Herzfeld, 1935: 103-105; Ibid, 1941:276;( ر گیرشمن د
اي و کلیساي نسطوري جزیره صخرهجزیره پرداخت و گورهاي یبه بررس 1958-9سال 

: 1348( و  اقتداري )65-54: 1355(سرفراز . (Ghirshman, 1959:108-120) را شناسایی کرد

اند. کالیس طرحی از آرامگاه نیز توصیفاتی از برخی آثار جزیره به عمل آورده)، 874 -831
ترین گزارش از دقیق    .)Kleiss, 1973: 78-80( د ارائه داده استمیرمحم جنوبی و گور

 به شکلانجام شده که  ستیواي توسط اصخرهخصوص گورهايخارك به جزیرةآثار 
خارك نوشته که  جزیرةز مقاالتی درباره نی پاتس .(Steve, 2003) است منتشرشدهکتابی 

 .(Potts,1990,1999, 2019) آوري و تحلیل اطالعات استبیشتر جمع
 ايصخرهخارك و گورهاي ةآثار جزیر.2

کیلومتر و ده بوشهر قرار گرفته و درازاي آن  یلومتريک 58خارك در فاصله  ةجزیر
 ة، از سدشناسیهایی باستانق آخرین پژوهشمطاب کیلومتر است. پنجپهناي تقریبی آن 

 هاي سرزمیندیترانه و نخست میالدي با رونق راه ادویه که کاالهاي سواحل دریاي م
و استفاده قرار  توجه موردفارس ها و جزایر خلیجشد، بندرگاهرومی و هند مبادله می

مختلف در جزایر  به اشکالگرفت و از این تاریخ تا دوران اسالمی استقرارهاي زیادي می
 شود. میفارس و بندرهاي ساحلی مشاهده خلیج

اي و خارك گورهاي صخره) 144: 1396 ،زادهخسرو( میر قشافارس تنها در جزدر خلیج    
 برخالفصورت گرفته،   هایی که توسط استیوولی بر پایه آخرین پژوهش ؛وجود دارد

د. مطالعات وي گردخارك مشاهده می جزیرةاي هصخرقشم، تنوع زیادي در گورهاي
جموعه فضاهاي اتاق یا م لبه شکتا هفتم میالدي،  سده یکماي از تدفین صخره«ه دهد کنشان می

بر نماي . (Steve, 2003: 47-99) »خارك رواج داشته است جزیرةاي در صخرهاي و یا گودالصخره
حتی با نام متوفی هایی سوري صلیب و در موارد معدودي نوشته ،ها گور دخمهبرخی از 

گور  صتشحدود هرتسفلد ). 1 ریتصوبه:  (بنگرید خوردمی به چشمدر یک یا دو واژه 
اي صخرهکه این گورهاي کند و معتقد استخارك شناسایی می ةمسیحی را در جزیر
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ولی استیو بر پایه مطالعه و  ،(Herzfeld, 1935: 103-4) . هستندم 250 به حدودمتعلق 
 -63 ةشمارخصوص گورهاي (بهبرخی از گورها  ،رسدیجه میها به این نتمقایسه تطبیقی کتیبه

 وي معتقد است .هستند. م 8 ای 7 ةمتعلق به سد سوري ةاي با دو واژهداراي کتیب )64
سوري ناحیه  ۀبا دو کتیب مقایسه قابل ،هاي بدون تاریخ جزیرة خاركکتیبه برخی از

 دهندرا نشان می. م 698و  697تاریخ  و شده کشفکه اخیراً  خسروي سلماس هستند
(Steve, 2003: 50). خارك شناسایی نمود ةدیگر نیز در جزیراي صخرهاستیو چند گودال، 

        ترین مهمساسانی (اواخر ساسانی) است.  ةبه دوررسد متعلق می به نظر که
و شرقی است که  به آرامگاه جنوبیدو گور مشهور  ،خارك جزیرةاي هصخرگورهاي

ف آن یـطور زیرین به توصـدانند که در سمیري میـپژوهشگران آن را متعلق به تجار پال
 شود.رداخته میـپ

 خارك جزیرةبزرگ  ايگورصخره دو.3
 جزیره خاركاي بزرگ دو گورصخرهدرباره  شده ثبتهاي بر اساس جدیدترین گزارش 

(از  متر 13 یجنوبگور  ،جنوبی) معبد شرقی و گور معبد (مشهور به آرامگاه یا گور
 ژرفا متر 3/9گور شرقی  که یدرحال .)2 ریتصوبه:  (بنگرید مدخل تا دیوار انتهایی) عمق دارد

که به اتاق اصلی  نداهایی تزیین شدهستوننیمنماي گورها با تاق و  ).3 ریتصو به: (بنگریددارد
ه در صخره وجود دارد ک(لوکولی)  محفظه تدفیندر هر کدام تعدادي  د.نشومنتهی می

ود دارد که تصویر وج نقش برجسته، یک گور جنوبیدر دیوار مدخل  .اندتراشیده شده
این نقش بیانگر صحنه  .یک مرد لمیده بر تخت است که جامی در دست چپ دارد

با آثار مشابه در پالمیر، ادسا، دورااروپوس، هاترا  مقایسه قابلضیافت تدفین است که 
در نقوش پالمیري، فرد ضیافت شونده که نمایش داده . (Haerinck, 1975: 147-48) است
که به شکل فردي لمیده روي تخت با یک جام  همان فرد متوفی استدر حقیقت  ،شده

-سروك و کوهمسجدسلیمان، تنگشود. در نقوش الیمایی در دست چپ نشان داده می
  . (Ibid, 1975: 48) شودتینا نقش هرکول به شکل لمیده دیده نمی

تدفینی  ماريبه مع آرامگاه جنوبی(پالن)  که شباهت نقشه دهدمیاستیو پیشنهاد      
که به شکل  نقش دوم .(Steve, 1999: 75-76)ها است ها بیشتر از پالمیريپترا و نبطی

 ستونته پیروزي است که بر یک گوي در کنار نیمـکه یا فرشـ، تصویر نیشده  حفظبدي 
 شده حک آرامگاه جنوبی(لوکولوس) اصلی در  ) ضلع راست ورودي اتاق قبريستون نما(

غیرممکن است که بتوان تصور کرد که  رو ینازا، شده یبتخردخل است. سمت چپ م
        گیرشمن این  .(Haerinck, 1975: 154) وجود داشته است در آنجا ینقش نیکه دوم

 ).(Ghirshman, 1958: 267  دهدمی نسبت تجار پالمیري به آرامگاهاي را صخرهگورهاي
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 خارك جزیرةاي در گورصخره 83د حدوهاي انجام شده، مطابق آخرین پژوهش    
ریده شده در باتاق تک )الف هستند، شامل: چهار گونهاست. این قبور  شده گزارش
متر و نمونه یسانت 28عمق متر و یسانت 70×50ابعاد  : به10 ةشمار گور مانندصخره؛ 

تخت است.  آن سقفو  متر 6/2عمق و  متر 9/0×9/1 :74 ةشمار آن، مثل گور تر بزرگ
وجود دارند. شکل  تعدادي از گورهاي کنده شده در ابعاد متغیر با تاق هاللهمچنین 

 دایره یمنپ) ردیفی از گورهایی به شکل ذوزنقه،   .عمق در اشکال متنوعگورهاي کم ب)
گورهاي کنده شده در بستر سنگی  ت) .ینگودال تدفتا مستطیل و 

(Haerinck,1975:160-3). (پ) از نوع د که گونه سومدههرینک پیشنهاد می      
با نوع  مقایسه قابل(ت) ممکن است  نوع چهارم که یدرحالهاي زرتشتیان است. استودان

خارك متعلق  جزیرةگورهاي سیراف باشد، این گورها ممکن است به جوامع یهودي 
 .(Ibid:165)  باشند

 خارك و هویت آن جزیرةاي بزرگ صخره گوردو  قدمت. 4 
آرامگاه مت به تحلیل و نقد نظریاتی که تاکنون در زمینه قدمت و کارکرد دو در این قس

ارائه  س نظر جدیدـود، سپـشته میـپرداخ اركـخ جزیرةشرقی و جنوبی  اي صخره
احتمال مادها ها و بهها، فریژياي از دوره اورارتوییصخرهگردد. سنت ساخت گورهايمی

این سنت  ).215-208 :1381(هرتسفلد، است شروع شدهایران  شمال غربیدر شرق آناتولی و 
در داخل ایران و سراسر  تر وسیعهخامنشیان قرار گرفته و در گستره  مورداستفاده

گیرد. پس از سقوط هخامنشیان ساخت گورهاي قرار می مورداستفادهمناطق آناتولی 
ها) تداوم کماژن اي در برخی مناطق شرق آناتولی توسط حکام محلی (همانندصخره

موجب پیدایش  ،پ.م دوم در سده ادویه یاییراه دررونق  با .(Dorner, 2010) یابدمی
       شهرهاي نوظهور (همانند پالمیر، دورااروپوس، هاترا)  -شهرهاي کاروانی و دولت

 زمان همو مصر داشت.  گردد. حیات این شهرها بستگی به تجارت کاال بین هند، روممی
که معموالً  اي شکلگورهاي سردابه«و  هااي در میان نبطیصخرهرهايساخت گو نیز

اي با مضامین مهرپرستی است در میان دیواري و نقوش برجسته یبه نقاشمزین 
 .Butcher, 2002:  325; Rostovtzeff, 1938: Plate.XIII)( »یابدمیها رواج پالمیري

به آرامگاه یا گورمعبد جنوبی و  اي مشهورهرینک و استیو، قدمت دو گورصخره    
. )Haerinck,1975:137; Steve,2003:66( دانندشرقی را متعلق به سده یکم میالدي می

سده شناسی این آثار را متعلق به بنا به وجود برخی مدارك و شواهد باستان یرشمنگ
خارك را یک تجارتخانه پالمیري براي تجارت  جزیرةدانسته و  یالديدوم مو  یکم

یکم میالدي، دریانوردان موفق به شناسایی جهت  ةداند. در اواسط سددریایی با هند می
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هاي و مسیر وزش بادهاي موسمی اقیانوس هند و استفاده بهینه از آن براي کشتی
. تجارت دریایی در سده یکم میالدي با استفاده از )278: 1370(گیرشمن، شدندبادبانی 

یشه و ـهربا، مرجان، قلع، شـک شامل رسد. صادرات رومبادهاي موسمی به اوج خود می
ئو، کالنبار و هاي پشمی که به مناطقی از هند و جنوب شرق آسیا همانند اوكپارچه

رسیدند. کاالهاي هندي شامل فلفل، زنجبیل، من برکرانه رود مکونگ می -پادشاهی فو
-یدند، سنبل هندي، سنگمالهاي خوشبو که به تن میدارچین، باریجه، انقوزه، روغن

-662: 1377(واتسن،شد ، مروارید، عاج و صدف از هند وارد میبها گرانو نیمه  بها گرانهاي 
664.( 
اي جنوبی و شرقی را متعلق به تجار صخرهگیرشمن بنا به چند دلیل گورهاي    

تخت  فرشته ایستاده بر گوي و مرد لمیده بر نقش برجسته وجود داند. الف)پالمیري می
هاي پالمیري در شهر پالمیر که این سبک در داخل بسیاري از سردابه با جامی در دست

این تصاویر بیانگر مجلس میهمانی به هنگام سوگواري  د.شومی و دورااروپوس مشاهده
با  مقایسه قابلشرقی و جنوبی  يا صخره يها آرامگاهفرم فضاهاي درونی  ب). است

سوري در  -آرامی نوشته سنگپالمیري است. پ) وجود  هايفضاهاي تدفینی سردابه
و از سویی رونق شهرهاي کاروانی (راه ادویه) و نقش تجار پالمیري  شرقی معبدنماي گور

فارس. این شواهد موجب شد که در دادوستد بین روم و مصر با هند در بنادر خلیج
 ).278: 1370(گیرشمن، »خارك را تجارتخانه پالمیري بداند جزیرة«گیرشمن 

انجام  خارك جزیرةاي صخرههرینک مطالعاتی در زمینه گورهايپس از گیرشمن،      
با آثار مشابه  مقایسه قابلاي جنوبی و شرقی را گیرشمن دو گورصخره يرأ همدهد و می

 .)Haerinck,1975:147-48(داند در پالمیر، ادسا، دورااروپوس، هاترا می
 کرده یهته )1(خارك را استیو  جزیرةاي گورهاي صخره ةارگزارش درب ینتر کامل     

اي اي جنوبی و شرقی خارك را با گورهاي صخرهاست. استیو تالش نموده که گورصخره
بر گورهاي  نبطیان در پترا مقایسه نماید. استیو به نقش صلیب به سبک نسطوریان

وي بر  .(Steve, 1999: 75) کندهایی به خط سوري و یا پهلوي اشاره میو کتیبه ايصخره
سوري) در آرامگاه  -آرامی رزِت، قایق و کتیبهاساس وجود نقوش کنده (منوره، گل

المقدس کند که گور شرقی با گورجیسون در بیتاستدالل می گونه یناشرقی 
آنانیاس بوده  احتمال بهاست و معتقد است که این اثر متعلق به یک یهودي  مقایسه قابل

 ;Steve, 1999: 75; Steve, 2003: 65(است  شده ساختهمیالدي  30/31سال قل در و حدا

Potts, 2009:41( . میالدي فعالیت  30تا  15حدود آنانیاس، یک تاجر یهودي بوده که
     گرود و در منشأ یونانی داشته است؛ او به دین یهودي می احتمال بهکرده، می
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 ، پادشاه آدیابن سی پردازد. در پایان دههانت میاسپاسینو، به تبلیغ آن دی خاراکس
 . )Steve, 2003: 66(شودمی

را متعلق به آنانیاس بداند.  خارك جزیرةشرقی  آرامگاهاستیو  ،دالیلی که موجب شد     
 نبطی خصوص بهو  هاي پالمیريبا سردابه مقایسه قابلپالن و فضاهاي تدفین که -1
. سوري -وجود کتیبه کوتاه آرامی -Meyers et al, 1976: 129; 2)  4 به: تصویر (بنگرید تاس
در  ونـجیس مهـدخ ورـگت که با ـوره و گل رزِت اسـوجود نقش کنده قایق، من-3

رسد، ولی می به نظرالمقدس مقایسه نموده است. استدالل استیو گرچه مستدل بیت
هاي اخیر در کاوش -1 راکهچبرد. می سؤالمدارکی وجود دارد که این استنتاج را زیر 

، منجر به شناسایی )1391(رهبر، صالح داوودو  )Rahbar,1989؛1373(رهبر، شوشترگاللک 
ها ها هم مانند پالمیريدهد الیماییاي الیمایی شده است که نشان میتدفین سردابه
معتقد  دصالح داووکاوشگر گاللک و  ).6-5 به: تصاویر بنگریداند (اي داشتهتدفین سردابه

 اي الیمایی بومی ایران و ریشه در ایالم باستان دارداست، سنت تدفین سردابه
-پس وجود یک تدفین قابل قیاس با سردابه ).303-300 :1391؛ رهبر، 189-188: 1373(رهبر،

ها نیست. براي انتساب اثر به پالمیري یهاي پالمیر و دورااروپوس، صرفاً مدرك متقن
که بر شده است هایی در سرزمین الیمایی مشاهده ین آرامگاههاي چننمونه چراکه

از  -2اند. باستان داشتهاساس گزارش کاوشگر گاللک و صالح داوود، ریشه در ایالم 
جود و، به انتساب گورهاي شرقی و جنوبی به یک یهودي دالیل دیگر استیو و هرینک

 ۀترجم. )7 به: تصویر (بنگرید است نامو  که فاقد تاریخ یآرامگاه شرقسوري در  -کتیبه آرامی
بود/ دنیاي ما تاریک  آنچهدنیاي روشن درون قبر/ و نه «است:  گونه یناکتیبه 

دهنده نفوذ تواند نشانها، صرفاً نمیمحتواي نوشته گونه ینا .(Steve, 2003: 60))2(»است
آرامی، تیبهخارك باشد. نقش کنده قایق، رزت، منوره و ک جزیرةهاي دینی در اقلیت

 ).8تا  7 به: تصاویر (بنگریداند شده حکدقت نامنظم و نسبتاً بی
در  که اگر نقوش منوره، رزت و کتیبه سوريآید می پیش پرسشاین  ینجاادر 

 در آرامگاه جنوبی جام در دست و نیکهو با نقش، مرد لمیده  زمان هم آرامگاه شرقی،
 گونه یناتوان می ؟متفاوت است باهمشرقی کیفیت نقوش آرامگاه جنوبی و  چرا باشد،

هاي نخستین تا از سده خارك جزیرةدر  سوري -آرامیاستفاده از خط  داد کهپاسخ 
قایق،  منوره و ش رزت،وو نق يسور ي یبهکت رو ینازااج داشته است. هشتم میالدي رو

ند. باش شده به آن اضافه اي شرقی اي بعد از ساخت گورصخرهممکن است در دوره
   هاي بدون تاریخ گورهايکتیبه برخی از دهد:طور که استیو نیز گزارش میهمان
که اخیراً یافت شده  سلماس يخسروبا دو کتیبه سوري ناحیه  ،خارك جزیرةاي صخره
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را  38-37 ةشمارهستند. وي گورهاي  مقایسه قابل. است، م 698و  697و داراي تاریخ 
. م 8و  7 ةامی هستند را از نظر نگارش متعلق به سداي آرکه داراي کتیبه دو واژه

ش ـکتیبه و برخی نق ها گور دخمهی از این . برخ(Steve, 2003: 50) دکنمعرفی می
به شناسایی یک کلیسا منجر  در جزیره خارك شناسیهاي باستاندارند. کاوش لیبـص

که )Whitehouse and Williamson,1973:42( میالدي گردیده است .9و  8  ةمتعلق به سد
سازد. از را به مسیحیان نسطوري محتمل می یاسمق کوچک يها گور دخمهانتساب 

گور قابل قیاس با  يا صخره يها گودالو  یاسمق کوچک يها گور دخمهطرفی این 
 هستندطقه سیراف ـتا صدر اسالم من یاواخر ساساناي هاي صخرهو تدفین ها دخمه

)Ball and Whitehouse,1976:149( گور دانیم که چرا در برخی از نمی تـدق  بهوز ـهن
با نقش صلیب  گور دخمه؟ نمونه این حک شده استنقش صلیب  صدر اسالم يها دخمه

ها آیا این دخمه. )Huff,1989: 725(حتی در نزدیکی استخر نیز مشاهده گردیده است
ود از تخریب هاي خمتعلق به زرتشتیانی هست که پس از اسالم براي حفظ دخمه

اند و یا جماعت نسطوري مجبور به استفاده از صلیب و یا تظاهر به مسیحی شدن داشته
تلفیقی از سنن ایرانی و دیانت  ،اندتالش نموده براي گسترش دیانت خود ،ایرانی

 مسیحیت را به تصویر بکشانند. 
ست: شامل توان به دو گونه تقسیم کرد، گونه نخرا می شده يحجارنقوش  ینجاادر 

که هر دو در نماي تصویر فرشته ایستاده بر روي گوي،  نقش فرد دراز کشیده بر تخت و
 ترداراي کیفیتی نسبتاً باالتر و برجسته آرامگاه جنوبی آرامگاه جنوبی قرار دارند. نقوش

. ندستهو متعلق به صاحب قبر  یجادشدهاساخت گور  زمان همدهد که بوده و نشان می
ده بر تخت بیانگر آن است که صاحب آرامگاه، از نظر مقام باالتر از یک نقش فرد لمی

اي، در حد شاه یا فرماندار یک ایالت بوده است. ولی رتبهتاجر بوده و یک فرد عالی
که تمام  سوري، نقوش منوره، رزت و قایق است -آرامی ۀنقوش گونه دوم که شامل کتیب

نامنظم و در  ؛از نظر کیفیت حجاري و تناسب ،اندشده يحجاردر نماي گور شرقی  هاآن
 زمان هماند، یا اگر دهد که یا بعدها به اثر اضافه شدهو نشان می بودهتري پایین ۀدرج

تري نسبت به آرامگاه جنوبی که متعلق به شاه صاحب آرامگاه منزلت پایین شده يحجار
کمی شرقی به آنانیاس از سوي دیگر، انتساب گور بزرگ یا شاهک بوده، داشته است. 

. در قلمرو خاراسن فعالیت م 30تا  15آنانیاس گرچه در « چراکه؛ است یزبرانگ شک
و  (Steve, 2003: 66)» شود. حاکم آدیابن میم 30 ۀدهتجاري داشته است. ولی در اواخر 

 گردد.دور می فارس خلیجاز حوزه 
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پژوهشگران قرار بیشتر  موردقبولو  نظر دیگري که توسط گیرشمن مطرح شد 
. باشندمیبزرگ شرقی و جنوبی متعلق به تجار پالمیري  هايآرامگاهآن است که  ؛گرفته

(ایذه) و  جنگه ۀگور دخمدهد. در قرار می شک موردمدارك و شواهد جدید این نظر را 
 ۀروي آن، تصویر مرد جام بر دست، لمیده بر تخت و مقابلش تصویر فرشت نقش برجسته

ها نقوش، مشهور به پالمیري گونه ینادهد. گوي به سبک پالمیري را نشان می ایستاده بر
و حتی در قلمرو الیمایی  میانرودانیکم تا سوم میالدي در سراسر  هايبوده و در سده

، م 45شناسی الیمایی پس از رك سکهبر اساس مدا). 218: 1377 (حیدري، رواج داشته است
اند. این امر نشان از نفوذ زیاد پارتی داشته ها، نامکهپادشاهان الیمایی روي س بیشتر

رسد که می به نظر گونه ینا .داشته استو خاراسن الیمایی قلمرو حکومت اشکانی در 
هاي الیمایی و خاراسنی را به عهده مستقیم اداره دولت طور بهشاهزادگان اشکانی گاهی 

 و خاراسن) یماییال ینسرزم( مناطق طور که حاکمان اینهمان رو ینازا اند.گرفتهمی
قبور خود را مانند فرهنگ ایرانی به  رو ینازاکردند. هایی با نام ایرانی خود ضرب میسکه

 یگور شرقکیفیت در مجموع اگر بپذیریم نقوش بی. ساختندمی گور دخمهشکل 
که  ، ممکن است نظر استیو و هرینک را بپذیریمیجادشدهابا ساخت آرامگاه  زمان هم

همچنین  است.بوده یاس در نیمه نخست سده یکم.م نآرامگاه آنا یگور شرقمعتقد بودند 
شما در فلسطین اي خَربتهاي صخرهبا آرامگاه مقایسه قابل یگور شرقسبک معماري 

شرقی، ران گور ادهد حجکه نشان می );Meyers et al, 1976: 129(  )4 به: تصویر (بنگرید است
 ؛است شده ساختهبا نمادهاي پالمیري  گور جنوبی نقوش برجسته. ولی اندنبطی بوده

رتبه و در حد دهد که صاحب آرامگاه عالیخت نشان میـیده بر تـوجود نقش فرد لم
توسط حجاران پالمیري  گور جنوبیاحتمال به رواز این .پادشاه یک ایالت بوده است

(در نیمه  آن ایالتزاده پارتی حاکم بر خاراسن، شاه مهرداد شاهایجاد شده و مالک گور، 
 نخست سده دوم.م) بوده است.

 خاراسن و میشان.5

 شدهثبت خاراسن و میشان در منابع تاریخی براي منطقه جنوب میانرودان دو نام  
 ،توسط پلینی و پتولومه ذکر شده است. مطابق منابع تاریخی 1است. نام خاراسن

شهر  ترین مهمبرگرفته از نام پایتخت و  آنشته و نام خاراسن در جنوب میانرودان قرار دا
محل خاراکس به وسیله هانسمن  .)Gregoratti, 2011: 211( است اسپاسینو آن خاراکس

اهالی . خیبر نزدیک محل تالقی رودهاي کارون و دجله شناسایی شده استدر جبل

                                                           
1.Xapakηνή 
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فارس و از راه خلیج خاراسن با بازرگانان پالمیري و نبطی که کاالهایشان را از هند
  .(Black, 1984: 230) پرداختندنمودند، به رقابت میمنتقل می

اند دومین نامی که نویسندگان باستانی براي منطقه جنوب میانرودان استفاده کرده    
ست که حوزه جغرافیایی پادشاهی خاراسن بوده و شامل: رودخانه ا 1یا مسن شانمی

 .(Gregoratti, 2011: 212) (کارون) است اوالي فارس، رودخانه فرات، بخشی از خلیج
در  که نیاجاي ماند تا مسن شکل هلنیستی (یونانی) نام آرامی میشان است. این نام به

رفت. امروزه نیز نام  به کاردر حوزه قرنه  نام ایالتی عنوان بهمیشان  ،دوره خلفاي عباسی
به ایالتی در عراق کنونی [بین قرنه تا حدود جنوب مندلی] اطالق  میسان یا میشان

(که کمی پیشتر از  خاراکسی هاي دیونیسیوسدان باستانی به نامدو جغرافیگردد. می
رتی از او پا هاي(که اثر معروف ایستگاه یخاراکس یزیدورازیست) و پلینی می

 به نظراند. ولی نوشتهاهل خاراکس بودند. هردو به زبان یونانی میاست ( مانده يبرجا
گرچه تأسیس  .(Nodelman,1960: 108) ایزیدور آرامی بوده است یاصل زبانرسد می

صورت گرفت ولی حاکمان خاراسن گاه منشأ  )3(خاراسن توسط خاندان هیسپائوسین
). (Black,1984: 231انی و گاه مستقیماً از شاهزادگان پارتی بودندایرانی،گاه بومی میانرود

[خاراسن] اهمیت اقتصادي زیادي  در طی سده نخست میالدي گفته پریپلوس، بنا به
 چراکهداراي اهمیت بسیار زیادي بود،  نیز این بندرسوریه هاي ساکن داشت. براي رومی

و  آنجاشد و سپس از پالمیر فرستاده میاز طریق این بندر کاالهاي شرقی با کاروان به 
با توجه ). Potts, 1996: 275شد (از طریق کشتی به دیگر نقاط دریاي مدیترانه حمل می

آمده، نشان  به دستهاي آرامی است که در ناحیه قطیف، الدور و تاج به یافتن کتیبه
 بوده است در سده نخست میالدي زیاد میشاندهد که روابط بین شرق عربستان و می

(Potts, 1984: 116) . ها در سواحل خلیجیادي از خاراسنهاي نسبتاً زهمچنین سکه-
 النَمل (در کویت) به دست آمده استعکاظ و ام فیلکه، فارس از جمله الدور، ملیحا،

(Haerinck, 2003: 199-200;  Haerinck, 1998;  Potts,1988). 
 فارسها بر خلیجتسلط خاراسنی. 6

که به  آمد به دستبحرین  جزیرةدر  2راکتیبه در قبرستان شاخو یک م.1997سال در 
و نام پادشاه  شده نوشته یونانیبه ها اشاره دارد. متن کتیبه سلطه سیاسی خاراسنی

ذکر شده است. این سند به  »تیلوس« ینبحر جزیرةنام  و3ملکه تَلَسیه، هیسپائوسین
تش ـاوج حکوم ةنی دورـ.م، یعپ 120دود ححکمرانی هیسپائوسین و  ةاواخر دور

                                                           
1.Mεσήνη 
2. Shakhoura 
3.Talassia 



 1399/115 تابستان و بهار ،1 شمارة ،10 سال شناسی، ایران هايپژوهش

 فارس استدریایی در خلیج هاي ایستگاهحکومت او بر  دهنده نشانگذاري شده و تاریخ
(Gatier et al, 2002: 223–226) .خاراسن  ،یالديم ةسدتا نخستین پ.م. نخست  ةاز سد

در . (Gregoratti, 2011: 215) بوده استخودمختار در زیر لواي امپراتوري اشکانی  ایالتی
از ظروف  یتوجه قابلفارس مقادیر خلیج یسواحل جنوبشناسی هاي باستانبررسی

نخست  ةآمده است که متعلق به سد به دستاشکانی  ةلی دوراز گونه بابِ دار لعاب
ابط اقتصادي با بنادر لید شده است. روتو وارکا-روكاودر سلوکیه، شوش و  ومیالدي 

 مایی و پارتی هستندـکه بیشتر الی ها ثابت شده استریق سکهفارس از طشمالی خلیج
.(Boucharlat, 1993: 47-48) شناسی در هاي باستانده از دادهـآم تـبه دس هاي فالـس

هاي اخیر نشان دهد. پژوهشالقالت بحرین، ارتباط و تماس با ایران را نشان میرأس
- در رساله پریپلوس .)Salles, 1988:89-91(است دور بندرگاه عمان بوده لْدهد که اَمی

رباره اطالعاتی د ،شده نوشتهمیالدي  یکم ةاواسط سددر  احتمال بهکه  1اریتره ماریس
 مطابقدهد، نخست میالدي ارائه می ةسد اواسطترددهاي دریایی در اقیانوس هند در 

سلطه  فارس در آن زمان درش نویسنده ناشناس رساله پریپلوس، سرتاسر خلیجگزار
داشتند،  دریایی يبرترکه  که اشکانیان شده اشارهها بوده است. در آن رساله ایرانی

هاي دریایی اقیانوس هند فعالیت هایشان در مسیر راهدریایی و کشتی هاي یستگاها
 یخاراکس یزیدورا که چنان آن. (Dąbrowa,1991:147-8; Salles,1993:508-9)ه استداشت

 .(Potts,1996:279) بود شده شناختهگوید عمان براي ساکنان میسن [خاراسن] 
 مهرداد شاه خاراسن. 7

. مهرداد، فرزند پاکوردوم شاه اشکانی، حکومت خاراسن را در دست م 131سال در 
نی پدید آمد. ـهاي خاراسین تحول اساسی در سبک سکهتـگرفت. در زمان او نخس

از  يا شده خالصه(شاه خاراسن) حامل عبارت اُباباسیه هستند که شکل  مهردادهاي سکه
از سوي دیگر نام فوباس نسبتاً  .عبارت (پسر شاه فوباس) ترجمه و تفسیر شده است

 اند) فرض نمودهسنشاه خاراناشناخته است و محققان فوباس را از اسالف مهرداد (
)(Black, 1984:231.  لمن حدس زده است که سلطنت مهرداد در حدودمیالدي  150نود

 .(Nodelman,1960: 113) پایان یافته است
هاي در محوطه توجه قابلو به تعداد هاي خاراسنی در سراسر خاورمیانه اکنون سکهت

. (Le Rider, 1959) استآمده  به دست رودانشوش و محوطه تلّو در میان بصره،

 فیلکه ،(Huff,1978:191-2) هایی از این پادشاهان در فیروزآباد فارسهمچنین سکه
(Potts,1988:137-167)، ساروپو-دورا(Bellinger,1942:53-6)، در کرانه  هاییمحوطه

                                                           
1. Periplus Maris Erythraei 

https://www.persee.fr/authority/169372
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دار هاي تاریخ. سکه(Haerinck,1998:273-302)آمده است به دست سفارجنوبی خلیج
و از حروف یونانی و  درهمی هستند، تاریخ سلوکی دارند اسنی عموماً چهارشاهان خار

 . (Bellinger,1942:56) ها استفاده شده استهاي آرامی در آنمونوگرام
به  و نمودحکومت مهرداد را ساقط  و . به خاراسن حمله کردم 151در چهارم بالش     

 ;Al-Salihi,1971) ل کردبه سلوکیه منتق ازآنجامجسمه هرکول را  دنبال آن

Pennacchietti, 1987;  Morano,1990) .یک  ،اگر بخواهیم خالصه کنیم مهرداد خاراسن
است پس از شکست و اخراج مهرداد  تصور قابلاشکانی و پسر شاه اشکانی بوده است. 

سن ایک گماشته اشکانی در سراسر خار عنوان بهدوم راسن) به وسیله بالش، اربز(شاه خا
 .(Black,1984:232) گیردمی و احترام قرار توجهمورد

 ها و اسناد یافت شدهنام مهرداد شاه خاراسن در کتیبه. 8
مهرداد شاه خاراسن که پسر پاکوردوم پادشاه اشکانی بود. پس از تسلط کامل بر 

 جزیرةبحرین، الدور، فارس (خلیج هايهاي کرانهخاراسن مراودات زیادي با بندرگاه
مهرداد نام  ، به قرار زیر،با تجار پالمیري داشته است. تاکنون در چند کتیبهو خارك) 

آمده در  به دستنوشته روي پیکره مفرغی هرکول  -1خاراسن ذکر شده است.  شاه
یک  -3  .(Gardner,1981:55) .م)147 تا 128خاراسن (هاي سکه -2نزدیکی بغداد 

است؛ متن آمده  به دست.م 131 خیتار یونانی) به-(پالمیري زبانه دوکتیبه پالمیري 
دم، ، پسر اَقْلَثْْمل، پسر نبوزبد، نوه پسر شَم1[این تصویر] یارهایی« است: گونه یناکتیبه 

-خاراکس مهرداد شاه[بحرین]، براي  2شهروند هادریان پالمیر، ساتراپ تیلونویی
 کساندیکوس.م)، ماه 131(442 سال سپاسینو درا اسپاسینو. به افتخار تاجران خاراکس

شاه وسیله مهرداد (حداقل دو نفر از پالمیریان به-4 (Seyrig,1941:254-5). »(آوریل)
مطابق این « .(Nodelman, 1960: 113) عنوان سردفتر استخدام شده بودند) بهخاراسن
 اي بوده که در چرخهمهرداد خاراسنی، یارهایی تنها پالمیري بلندپایه زمان همکتیبه 
بحرین فعالیت داشته است. مهرداد تالش  جزیرةفارس در هاي بازرگانی خلیجفعالیت

] تأسیس فارس خلیجکرد یک حکومت جدید، مانند یارهایی (در بحرین)، در [سراسر 
 .(Gregoratti, 2011:221) »دکن

.م] و پیش 83تا  78میالدي یعنی پس از پاکوردوم [ 147 تا 128 زمانی ةدر محدود     
  .)Gardner,1981:55(است هایی منتشر کرده مهرداد سکه .م]191تا  148[ سوم بالش زا

، شاه شاه شاهان .م عبارت: مهرداد پسر پاکور،4/143سال به اي از مهرداد بر روي سکه
                                                           

1.Yārhāi 
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را تحت کنترل  عمان آمده است. مهرداد مرکز فروش (بازار بزرگ) عمان (الدورکنونی)
بایست ه مهم دریایی در مسیر راه دریایی به هند بود که می. عمان ایستگادرآوردخود 

 عاقبت. (Potts, 1988:146-149) پالمیري بوده باشند -متشکل از شبکه تجاري خاراسنی
ولی ، شده راندهمهرداد از سرزمینش  سرانجامرسد می به نظر« ؛مهرداد مشخص نیست

 .(Potter, 1991:283) »؟ته بوداحتمال او به شام رفکشته نشده است. برخی معتقدند به
 خارك یۀتسم ه وج. 9

ولی ، تاریخی پیش از اسالم آورده نشده در منابع خارك جزیرةگفته شد نام  که چنان آن
نخستین شخصی که  کنونی خارك تحریر شده است. به شکلدر منابع دوران اسالمی 

ه و تنها کوتاهی نوشت وي یادداشت ،است 1تسمیه خارك پرداخته، چارلز ویرولئودبه وجه
دیگري  يها به شکلرسد که نام امروزي خارك جه مینتی ینبه ااز شکل ظاهري واژگان 

ها نام که تمامی آننیبور) کارستنتوسط  شده ثبت(کَرِت  (در فارسی)، خَرِج یا مانند خارك
أثیر گیرشمن ابتدا تحت ت .)Ghirshman,1958:268به نقل از:( کندخاراکس را تداعی می

ولی در جاي دیگر ؛ از خاراسن گرفته شده است خاركم نا گیرد کهنتیجه می ویرولئود
اي است که آندروستن کشف نموده و نام جزیره( ایکاروس«کند که اشتباه گمان میبه

 ).3: 1339(گیرشمن،  »خارك بوده است جزیرة تاریخی نام )استرابو آن را گزارش داده
از خاراسن یا خاراکس  برگرفتهباور است که نام خارگ یا خارك  این پژوهش بر این     
 ،اما چرا نام خاراسن یا خاراکس به این جزیره که از پایتخت خاراسن دور است؛ است

ها در این جزیره بوده که نام بایستی اثر مهمی از خاراسنیاطالق شده است؟ می
 است؟  مانده يبرجاخاراسن بر آن 

چوب محکم یا چوب  يبه معنااست؛ که  3خاراکوس - 2خاراکس مؤنثدر یونانی فرم     
در فرم مذکر معنایش، چوب ساختمانی، کمپ مستحکم  است. 4درخت انگور دارنده نگه

اي ساده به شکلی شهر اصلی میشان را پلین .(Ghirshman,1958: 264) یا قلعه است
 .(Black, 1984: 230) است »قلعه«خاراکس نامیده که در زبان یونانی به معنی 

قلعه یا  يبه معناخاراکس یا خاراسن است، خاراکس از  برگرفتهخارگ  ةواژ اختصار به    
کمپ مستحکم بوده است. گرچه با سقوط دولت خاراسن توسط ساسانیان نام بسیاري از 

ها به مدت بیش از سه شهرها تغییر یافت؛ ولی به علت گستره نفوذ فرهنگی خاراسنی
.م، موجب تثبیت و بقاي برخی 2سده .م) تا پ 165(حدود  زمان هیسپائوسینسده از 
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ها بوده ها از دوره نفوذ خاراسنیها و یا جزایري شده که ریشه نام آنهاي رودخانهنام
بهمن شهر خاراکس اسپاسینو توسط اردشیر تصرف و به نام جدید «است. براي مثال 

گردد، اما این از اهمیت و رونق شهر کاسته می هاگرچشود. دوباره بنا نهاده می یراردش
 »دهداسالمی به حیات خود ادامه می ةتا اوایل دور (کرخ) میشان شهر با عنوان کرك

ان حموي نام شش مکان را با نام کرخ (کرخ بغداد، کرخ جدیاقوت ).214-5 :1386(هانسمن، 
میسان) [نهروان]، کرخ عبرسامرا، کرخخوزستان، کرخنزدیک خانقین)، کرخ احتمال به

تمام این شهرها در ناحیه میانرودان و  )؛160 - 159 :1362 حموي،(یاقوت ثبت کرده است
 صورت بهرسد نام خاراکس به شکل مختصر و می به نظر رو ینازاخوزستان قرار دارند. 
نام  درممکن است ساسانی و صدر اسالم تداوم استعمال داشته و  ةکرك یا کرخ، در دور

تصحیفی از نام شهر باشد. در این صورت کرخه، نیز  مانده يبرجا نیز یکرخه کنونرود 
میشان تقریبًا در مصب رود کرخه میشان است. امروزه شهر کرخا کرخمیشان یکرك

 کنونی قرار دارد.
 نتیجه. 10

و  شرقیخارك، مشهور به آرامگاه  جزیرةاي بزرگ مطابق پژوهش حاضر، دو گورصخره
پالمیري  نبطی و با گورهاي مقایسه قابل ،نقوش از نظر فضاهاي معماري و ی،جنوب

 طیـو نب یريـدپایه پالمـهاي بلنیتـار و شخصـ. ولی مدارك کمی از حضور تجهستند
ها، تنها از وجود دو منشی پالمیري و نام یک فارس وجود دارد. در کتیبهدر خلیج

در پژوهش  است. شدهیاد ساتراپ بحرین ،یرهایشخصیت بلندپایه پالمیري به نام یا
نقوش گروه  د.نشوبندي میطبقه در دو گروه ،ايهاي دو گورصخرهحاضر نقوش و نگاره

 ،هر دو نقشکه   و فرشته ایستاده بر روي گويتخت نخست شامل مرد لمیده بر روي 
ي نمادهاي حاو وبوده  تريرجستهداراي کیفیت حجاري ب ،گور جنوبیبر نماي ورودي 

با توجه به فرد لمیده بر تخت که نماد پادشاه بوده است، به نظر  .باشندمی پالمیري 
خاراسن در نیمه نخست سده دوم میالدي  مهرداد شاهمتعلق به  گور جنوبیرسد می

-دهـحجاري ش یگور شرقبوده و در  پایینی یتـگروه دوم: داراي کیفنقوش بوده است. 
علت کیفیت  این نقوش به. سوري -رزت و کتیبه آرامی قایق، منوره،شونق مثل، اند

گور فضاي معماري امگاه اضافه شده باشند. در مجموع را به آهپایین آن ممکن است بعد
 یریمبپذاگر شما در فلسطین است. ربتبا نقوش خَ مقایسه قابل به سبک نبطی و یشرق

هرینک و این صورت مطابق نظر  اند، درآرامگاه حجاري شده زمان همنقوش گور شرقی 
خاراسنی در نیمه نخست سده یکم  یکی از رجالیاس نقبر آنا، گور شرقی، استیو

زمان ساخته که هر دو گور شرقی و جنوبی هم نظر دوم آن است میالدي بوده است.
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 مهرداد شاه احتماالً متعلق به پادشاه محلی ( آرامگاه جنوبی در این صورت ،اندشده
با توجه به نقوش نامنظم و کم کیفیتش متعلق به یک فرد  یگور شرقبوده و خاراسن) 

در  رسد.به نظر می تر صائبولی فرض نخست  بوده است. کم اعتبار نسبت به پادشاه
رسد خارك، به نظر می جزیرةشرقی جنوبی و اي که دو گورصخرهمجموع با توجه به این

بوده  و آنانیاس) مهرداد شاه خاراسن احتمالبه ( رجال خاراسنیا  متعلق به دو پادشاه
 ةاز واژ رو نام جزیره به علت دفن شاهان یا رجال بلند مرتبه خاراسن،از این است.

هاي پس از اسالم در کتاب این نام گرفته شده است. )به معناي قلعه( خاراسن یا خاراکن
 ه است.شدجغرافیایی به نام خارك ثبت 

 هانوشتپی
 طور کامل به صخره درون که تدفین گودال 15محل  یک در کند؛می بررسی را خارك جزیرة در طقهمن دو وي. 1

 گروه این گورهاي از یکی. گرددمی مشاهده آشفته عموماً انسانی هاياستخوان بقایاي گرچه. بودند شده کنده
 با جواهر یک و) م.Honorius Flavius 423-395( فالویوس هونوریوس از سکه یک که بود جمجمه 24 حاوي
 ةدور اواخر به متعلق آمده دست به هاي سفال. شد یافت آنجا در دارد، IIIاَتمبِلوس شبیه تصویري که کنده نقش

 ).Steve,1999: 76( است اسالمی دوران اوایل و ساسانی
2. Est-ce le monde lumineux dans le tom[beau]/et pas ce que c’était/Notre monde-
ci(=à nous) (est)ténèbres(Steve,2003:61) 

 شده شناسایی باکتریا در هیسپائوسین نام« و است ایرانی نامی Sagadonakes سگَدوناك پسر هیسپائوسین،. 3
 .است Vispa-čanah آن ایرانی شدة بازسازي صورت). Bellinger, 1942: 54( »است

 منابع
 دخویه، شده تصحیح متن روي از چانلو،قره ینحس ۀترجم ،الممالک و المسالک ،1370،خردادبهابن

 .مترجم
 افشار محمود دکتر موقوفات بنیاد، تهران زاده،صنعتی همایون ۀترجم ،استرابو جغرافیاي ،1382،استرابو

 .یزدي
 .فرهنگی و علمی ،تهران افشار، ایرج اهتمام به ،ممالک و مسالک ،1368 ،ابراهیم ابواسحق اصطخري،

 انجمن ،تهران ،عمان دریاي و فارس خلیج جزایر و سواحل باستانی شهرهاي آثار ،1348، احمد اقتداري،
 .ملی آثار
 .هنر گنجینه ،تهران عزیز، حسن فیروزۀ ترجم ،پارتی هاي ایستگاه ،1390،خاراکسی ایزیدور

 .طهوري ،تهران ستوده، منوچهر دکتر کوشش به ،1361،المغرب الی الشرق من حدودالعالم
 .231-204صصفرهنگی، میراث سازمان ،اثر ،»سوسن ارتفاعات در الیمایی آثار« ،1377،داحم حیدري،

 .سمت ،تهران ،ساسانی و اشکانی ةدور در فارس خلیج یشناس باستان ،1396 ،یرضاعل خسروزاده،
 یشناس باستان گردهمایی یادنامه ،»شوشتر گاللک در شناسیباستان کاوش« ،1373،يمهد رهبر،

 .208-175 صص فرهنگی، میراث سازمان ،انتهر ،1ج ،شوش
 ،جهاننقش گنجینه ،تهران ،نامورنامه ،»داوود صالح در الیمایی زیرزمینی آرامگاه« ،1391ـــــــــــــ،

 .314-289 صص
 .ایران باستانی آثار حفاظت سازمان ،تهران ،خارك ةجزیر باستانی آثار راهنماي ،1355 ،اکبر علی سرفراز،
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 .ایران نفت ملی شرکت ،تهران ،خارك ةجزیر ،1339 ،رومن گیرشمن،
 و علمی ،تهران وشی،فره بهرام ۀترجم ،ساسانی و پارت دوران در ایران هنر ،1370،ــــــــــــــ

 .فرهنگی
 .توکا ،تهران ،نیبور کارستن سفرنامه ،1354،کارستن نیبور،

 یگراند حدیث در فارسلیجخ نوروزي، فرشید ۀترجم ،»کرخه و خاراکس« ،1386، جان هانسمن،
 .254-209 صص شناسی،ایران بنیاد ،تهران انوري، هوشنگ امیر کوشش به ،)مقاالت مجموعه(

 بخش ،1ج ،ساسانیان دولت فروپاشی تا سلوکیان از ایران؛ تاریخ ،»چین و ایران« ،1389، ویلیام واتسن،
 .672- 649صص کبیر،امیر ،تهران انوشه، حسن ۀترجم ،شاطر یار احسان کوشش به ،اول

 .سپهر چاپخانه ،تهران ،گنابادي محمدپروین ۀترجم ،حموي یاقوت مشترك برگزیده ،1362،حموي یاقوت
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در جزیره خارك، دخمه سمت چپ تخریب سوري با کتیبه  38و 37خمه شمارهنمایی از د -1ویرتص

 .(Ibid:50)نوشته شده: گور توماس و پسرانش 37. بر باالي دخمه(Steve,2003:Pl.34.3)شده



 1399/123 تابستان و بهار ،1 شمارة ،10 سال شناسی، ایران هايپژوهش

  
جنوبی  آرامگاهپالن، برش و نماي سردر -2تصویر

(Steve,2003:plate.8) 
 

شرقی  آرامگاهپالن، برش و نماي سردر -3تصویر
(Steve,2003:plate.8) 

 
 

 
 

ما شخربت سبک نبطی واقع در ايپالن و برشی از گورصخره-4تصویر
(Meyers et al,1976:129) 

 

 پالن آرامگاه سوم، گاللک شوشتر-5تصویر
 )200: 1373(رهبر، 
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 )200: 1373برش عرضی آرامگاه سوم، گاللک شوشتر (رهبر،-6تصویر

 

 
 (Steve, 2003:63)جزیره خارك سوري آرامگاه شرقی-آرامی تصویري از کتیبه-7تصویر

 

 
 انداي شناسایی شدهپراکندگی آثار باستانی جزیره خارك، اعداد نشان دهنده گورهاي صخره -8تصویر

(Steve, 2003:plate.8) 
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