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 اسماعیل یغمایی  ،جدید باستان شناس ایرانی هفرضی
 هخامنشیان پیرامون خاستگاه

 کاوش های کاخ بردک سیاه پایهبر 
 مریم اطیابیگزارش از 

  

   

بوشهر به سرپرستی اسماعیل « سیاه بردک»های علمی محوطه هخامنشی  سال کاوش ۴۰ به دنبال

 .منتشر شدبه صورت کتاب های این محوطه تاریخی مهم  نتایج بررسی ،یغمایی

مریم اطیابی، روزنامه نگار ، در گزارشی در سایت چمدان، شرح این کاوش ها و نتایج کاوش 

یغمایی را در کتابی که اخیرا منتشر شده، این گونه گروه باستانشناسی به سرپرستی اسماعیل 

 گزارش کرده است: 

های  تاریخی را در دل نخلستان  محوطهاین  ۵۵برای نخستین بار در سال  اسماعیل یغمایی

ها  دشتستان کشف کرد که اسرار مگویی از دوران هخامنشیان را افشا کرد. بر اساس این یافته

 .بودند نه اینکه از دریای اورال به ایران مهاجرت کردندهای ایران  هخامنشیان بومی

http://chamedanmag.ir/author/maryam/
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بخت یار بردک سیاه نبود و بعد از انقالب به فراموشی  ،به رغم اهمیت بسیار این محوطه تاریخی

سپرده شد تا اینکه سرانجام فصل دوم کاوش آغاز شد. امروز این محوطه تاریخی حال و روز 

ها نبود حمایت  به دالیل مختلف که یکی از آنها  خوشی ندارد و چاپ کتاب هم تا مدت

 .فرهنگی برای چاپ بود به تاخیر افتاد مسئوالن میراث

 

گوید که این کتاب چهار بار سانسور شد تا به چاپ رسید. این حقیقت دردناکی  یغمایی می

است که بعد از چهل سال این کتاب با بدبختی و خون دل به نتیجه رسید. در حالی که گزارش 

های سال پیش به اداره میراث فرهنگی بوشهر تحویل داده شده بود و این کتاب در  آن سال

 .کتابخانه قرار گرفته و ورق ورق شد

ای تموکن را در دشتستان پیدا کند اما متاسفانه نبود  این کاوشگر توانست شهر افسانه

را در معرض  های الزم از سوی مسئوالن میراث فرهنگی بوشهر این شهر تاریخی حفاظت

 .تخریب و ویرانی قرار داد

کاخ زمستانی داریوش اول « کاخ بردک سیاه»های یغمایی حکایت از آن دارد که  یافته

هخامنشی است. در این منطقه همچنین دو کاخ چرخاب و کاخ سنگ سیاه هم از دوره 

که به دلیل ها بیشتر بوده  هخامنشی وجود دارد. هر چند به اعتقاد یغمایی تعداد این کاخ

 .ها از بین رفته است توجهی بی
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هایی که بر  گوید که دشتستان سرزمین مادری هخامنشیان بوده و نقش نخل این کاوشگر می

شان دارد. در کاخ بردک  ها بر سرزمین مادری های هخامنشی حک شده داللت بر استناد آن سکه

جر زنانه از عاج و چند قطعه ابزار سیاه کاوشگران عالوه بر بقایای کاخ اشیایی همچون یک خن

 .تزیینی برخوردند که نشان از سکونت زنان در کاخ است

 

رسد از مصالح در یا سنگ بنای  قطعه سنگین طال باالی سه کیلوگرم که به نظر می ۴افزون بر آن 

هم نقش برجسته حکاکی شده از داریوش اول با سنگ  ۸۴کاخ بوده کشف شده است. در سال 

ها حاال در کتاب  اطالعات دقیق این یافته .ای با خط میخی و زبان بابلی نو کشف شد نوشته

  .ه استجدیدی به روی تایخ هخامنشیان گشوده شد  بردک سیاه چاپ شده و دریچه


