


 

 
 

به جا مانده  بررسی اوضاع فرهنگی و تجاری ریواردشیر)ریشهر باستانی( و مقایسه آثار

 از قلعه باستانی آن با دیگر بنادر حاشیه خلیج فارس

 
 

 

 

 چكیده 
کیلومتری بوشهر قرار داشته که نقش ویژه ای در تجارت دریایی بین المللی داشته 9ریشهر، از بنادر باستانی خلیج فارس در  

است.این بندر به دلیل مرز وسیع خود با خلیج فارس همواره مورد توجه بوده است.از این بندر که قدمت آن به دوره عیالمیان می 

ه از آن ها می توان به قلعه باستانی این منطقه اشاره کرد که اکنون تنها آثاری از پی سازی آن قابل رسد، آثار اندکی باقی مانده ک

مشاهده است.قلعه، یکی از بناهایی است که در دوره ساسانیان از ملزومات شهرسازی محسوب می شده و به عنوان بنایی امنیتی 

یم در سواحل خلیج فارس، کاربردهای وسیع تری داشته است.این و محل حکمرانی سردمداران بوده است.نمونه این بنای عظ

پژوهش برآن است تا به اوضاع فرهنگی و تجاری ریشهر باستانی در دوره ساسانی پرداخته و کاربرد قلعه آن و دیگر نمونه ها در 

 ه، که یکی از مهمترین بناهایبنادر تجاری مرتبط با آن بررسی شود.هدف از این بررسی، شناخت تأثیرات تجارت بر کاربرد قلع

 آن دوران بوده می باشد.این مطالعه فهم ما را از مناسبات عوامل مختلف در شکل گیری معماری ارائه می دهد. 

 

 قلعه، بوشهر، فرهنگ، تجارت معماری ریشهر باستانی، های كلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه 
این  اند.برخی ازپادشاهان و به منظور تحقق اهداف نظامی و امنیتی و دفاعی بنا شدهدرحقیقت بسیاری از شهرهای ساسانی به دست 

پادشاهان این سلسله  از طرفی،.[1]شهرها به نیت تامین پادگانی برای دولت مرکزی و برخی دیگر برای تامین امنیت راه ها بوده اند

شهرهای احداث  [2]رابطه اقتصادی با دولت های دیگر ایجاد کنند سعی کردند بنادری را برای ارتباط با مناطق داخلی پارس و ایجاد

شده در کرانه های خلیج فارس از این گونه شهرها بوده که عالوه بر دغدغه دفاع از سکونتگاه ها، اهداف دیگری را نیز دنبال می کرده 

رت در این شهرها بر کاربرد برخی بناهای معماری اهمیت تجااند.و به همین منظور همواره نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا نموده اند.

آن ها تاثیرگذاشته و آن را وسیع تر از نمونه های مشابه در دیگر مناطق کشور نموده است.بندر باستانی ریشهر از این نمونه بنادر 

ه نحوه پیدایش این بندر بوده که از شهرهای مهم دوره ساسانی محسوب می شده و تجارت آن تا چین گسترش یافته بود.در ادامه ب

 باستانی ، جایگاه فرهنگی و تجاری آن و آثار معماری به جامانده از آن پرداخته می شود.  

 

 روش تحقیق
 -این پژوهش به صورت علی بوده که در بخش معماری، مبتنی بر روش مشایهت های ساختاری می باشد.در دیگر بخش ها نیز به صورت توصیفی

 شواهد تاریخی و محیطی می باشد.تحلیلی و بر اساس 

  

 پیدایش ریشهر 

خلیج فارس به دلیل موقعیت استراتژیک خود در ارتباط با دیگر کشورهای این حوزه، همواره مورد توجه بسیاری از پادشاهان بوده 

 گذاری حکومت ساسانیحضور ساسانیان در کرانه های خلیج فارس نیز از زمان کشورگشایی اردشیر در سال های آغازین پایه »است.

با به قدرت رسیدن ساسانیان، شرایطی بوجود آمد که به موجب آن، در رقابت های دریای سرخ و خلیج .»[3]«گزارش شده است

اردشیر اول ملقب به اردشیر بابکان، اولین پادشاه ساسانی و بنیانگذار این . [4]«فارس، اوضاع به نفع خلیج فارس دگرگون گردید

در دوران کوتاه سلطنتش، شهرهایی که دارای صنایع شگفت آور و بارونقی بودند را تاسیس کرد و برجسته ترین آن  وی»سلسله بود

در میان شهرهایی که اردشیر بنا کرد، عالوه بر بخت .»[5]«بندری بودند که در کنار دریا و یا رودخانه بنا نهاده بود 11شهر،  18

این شهر در دو فرسنگی بوشهر بنا نهاده شد که اکنون خرابه های ». ]6 [«نیز یاد کرد 1واردشیراردشیر)بوشهر امروزی(،باید از شهر ری

می  "ریشهر"و بعدها  "ریوشهر"معروف است.ریشهر در زمان ساسانیان بندری بسیار معتبر بوده و آن جا را  "ریشهر"آن به نام 

 (1)شکل [7]«نامیدند

و آن را تجدید  [8]« دانسته "شوش"اگرچه که برخی باستان شناسان قدمت این شهر را به دوران عیالمیان و هم زمان با آثار »   

اهمیت آن به عنوان یکی از مراکز علمی و ادبی در دوره ساسانی را نمی توان »در دوره عیالم می دانند اما  "لیان"بنای همان شهر 

  [9]«ر دانشمندان و نویسندگان مختلف شاهدی بر این مدعا استنادیده گرفت چراکه حضو
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 جایگاه فرهنگی و تجاری ریشهر
ی از یکدر دوره عیالم می باشد.این شهر در دوران ساسانیان،  "لیان"همانگونه که قبال اشاره شد، این شهر، تجدید بنای همان شهر 

مهمترین مراکز علمی و ادبی محسوب می شد و در آنجا جماعتی از دانشمندان و نویسندگان جای داشتند.بر طبق یافته های باستان 

دانشمندان در این دوره با استفاده از خطوطی موسوم به گشتک، کتاب هایی در زمینه علوم طب، نجوم، فلسفه، متون »شناسی،

به .»[10]«گفتندمی "گشتک دفتران"ه های علم و ادب را ثبت و تدوین می نمودند که به این گروه از افراد، وروایات مذهبی و سایر رشت

از آن زمان تا پایان حکومت » [11]«عالوه از این خط در نوشتن قباله و بنچاق و سکه و مهر و سنگ نوشته ها نیز به کار می رفت

و فرهنگی مورد توجه بوده است.این شهر، مرکز فروش مرواریدهای مرغوب بود و  ساسانیان، بوشهر به عنوان یک بندر مهم تجاری

یافته های باستان شناسی نیز   [12]«یکی از دروازه های مهم ایالت فارس و رقیب سیراف در امر تجارت و بازرگانی محسوب می شد

الینه های وارداتی و ظروف مخصوص حمل و وفور سف»به روشنی گویای مناسبات اقتصادی و اجتماعی مردمان این منطقه است.

ضربه ای که اعراب مسلمان بر این شهر وارد کردند موجب شد ».[13]«صدور کاال شاهدی در تایید موقعیت تجاری این منطقه است

ب آثار در کتا  [14] «تا بوشهر، مرکزیت و اهمیت خود را برای چندین قرن از دست بدهد و به شهری متروک و منزوی مبدل گردد.

در حمله »، آمده است که نویس مشهور قرن هفتم هجری قمری دان و تاریخیجغرافشهرهای خلیج فارس به نقل از یاقوت حموی 

اعراب به ایران، یکی از سرداران عرب دستور به فتح ریشهر داده که در پی آن جنگ و کشتار خونینی درگرفت.بعد از فتح ریشهر، 

 . [15]«شد و دیگر مناطق نیز به اشغال اعراب درآمدند منطقخ فارس دچار ضعف شدیدی

 

 معماری ریشهر
در کتاب اقلیم پارس، بوشهر به عنوان شهری دارای استعداد و موقعیت طبیعی معرفی شده که از دوران کهن تا به امروز، شایستگی 

 . [16]و ظرفیت هرگونه آبادانی را به طور فراوان داشته است

برپایه گزارش های تاریخی باستان شناسی، شهرهای ساحلی خلیج فارس در دوره ساسانی، از مهمترین مناطق تجاری کشورمحسوب 

شده که همواره مورد توجه پادشاهان آن دوره بوده است.به همین دلیل از رونق و آبادانی چشمگیری برخوردار بوده است.اما وجود 

ره این مناطق را تهدید می کرده است.به همین منظور در بیشتر شهرهای ساحلی آن دوران، وجود غارتگران و مهاجمان دریایی هموا

بناهای قلعه مانند به چشم می خورد.در محوطه ریشهر که در شرق بوشهر واقع شده، آثار قلعه ای چهارگوش دیده شده که برروی 

(1348موقعیت ریشهر باستانی)مأخذ:اقتداری،-1شكل  



 

این قلعه دارای دیوارهای خشتی » [17]«متر می باشد 500تقریبی و هر ضلع آن به طور » متر قابل مشاهده است9تپه ای به ارتفاع 

 (2شکل   [18] (بوده و خندقی عریض آن را دربر می گیرد

اکنون دارای حفاظی مربع شکل است که یک » قلعه ریشهر که امنیت سیاسی و تجاری و آسایش ساکنین را فراهم می کرده است

متری و به 4دیوار چندانی ندارد.سه طرف دیگر این حفاظ شامل یک خندق پهن تقریبا طرف آن مشرف بر صخره های دریا بوده و 

متر قرار دارد که آن را قلعه ریشهر می نامند.این قلعه شامل الیه های 5همین عمق می باشد.دور آن دیواری گلی به ارتفاع تقریبی 

ر فارسنامه ابن بلخی نیز از قلعه ریشهر یاد شده که محلی برای د.»(4و3.)شکل [19]«مهم تاریخ از دوره باستان تا روزگار قاجار است

  [20] «کشتی سازی بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهریر قلعه از مانده یباق آثار محوطه تیموقع:2 شكل

 آن در شهریر قلعه آثار كه یساحل یمتر9تپه:3شكل

(1394نگارندگان،مأخذ:.است شده مشاهده  

 به نسبت تپه تیوضع دهنده نشان مقطع:4شكل

 یگردشگر و یفرهنگ راثیم سازمان ویآرش)منبع.ساحل

 (بوشهر



 

ریشهر بعد از اسالم تا سده هایی چند رونق داشت.گفته می شود این شهر در قرن شانزدهم در حدود دوهزار خانه مسکونی داشته »

هکتار  200در این منطقه، سه ناحیه مسکونی در دوره ساسانی مورد مطالعه قرار گرفته که محوطه ای در حدود » . [21]« است.

 24اند.منطقه ریشهر در تاریخ نیز درهمان حوالی ریشهر شناسایی شده "شاه نشین"و  "تل پی تل"بوده است.و دو منطقه باستانی 

 . [22]«به ثبت رسیده است شمسی، در فهرست آثار ملی ایران 1310شهریور 

 

 مقایسه ریشهر با دیگر بنادر باستانی استان بوشهر

می توان به سیراف در نزدیکی بندر طاهری کنونی وبندر مهروبان در  از جمله بنادری که با ریشهر در ارتباط تجاری قرار داشتند

ماهروبان و سینیز، از منضمات ریشهر باستانی محسوب می نزدیکی بندر دیلم و بندر سینیز یا امام حسن کنونی اشاره کرد که بنادر 

این بنادر از راه دریایی و زمینی با هم در ارتباط تجاری بوده و به عنوان منزلگاه و بارانداز مورد توجه بودند.سیراف که در نقطه »شدند.

این بندر تاریخی، یکی از  [23]«می برد مرکزی سواحل شمالی خلیج فارس قرار داشت، بهترین بهره ها را از این اوضاع و شرایط

مهمترین رقیبان تجاری ریشهر در دوره ساسانیان بوده است اما با حمله اعراب به مناطق جنوبی ایران، ریشهر برخالف سیراف 

 نتوانست به موقعیت پیشین خود دست پیدا کند و سیراف یکه تاز این میدان شد.

بنادر وجود دارد، قلعه های ساسانی بوده که برخالف مناطق مرکزی ایران، تنها کاربرد آنچه که به طور مشترک در شهرسازی این 

در جریان کاوش های  . [24]«قلعه فیروزآباد طبق شواهد تاریخی احتماال جهت پادگان بوده است»نظامی نداشته اند.به طور مثال 

شده که برخالف قلعه ریشهر، هنوز آثار قابل توجه ای مانند  متری شرق سیراف دیده 200باستان شناسی قلعه ای به نام لگ لوگه در 

این قلعه برروی تپه ای مشرف به دریا قرار گرفته و از نظر استراتژیک به ورودی سیراف دید »طاق گهواره ای  از آن به جا مانده است.

به منظور تقویت مواضع تدافعی ساحل  هرچند بسیاری از محققان معتقدند دژ سیراف را شاپور دوم ساسانی» . [25]«وسیعی دارد

اما شواهد دیگری عالوه بر کاربرد نظامی، بر تجاری بودن این قلعه تاکید  [26]«خلیج فارس در قبال تعرضات اعراب بنا کرده است

وج بوده است متر و مصالح آن شامل قلوه سنگ و مالط سار 63*63این قلعه در ابعاد » دارند.سیرافی در این مورد اشاره می کند که

که کاربرد آن نظامی نبوده و با تجارت دریایی سیراف مرتبط بوده است چراکه سیراف، بارکده ای بود که کاالها و محصوالت شهرها 

در  [27]و بنادر حوزه خلیج فارس برای صدور به مناطق شرق دور بدانجا می رسید و از آنجا به مقصد چین بارگیری می شد

اما به طور کلی می توان تا حدودی . [28] «واند قلعه حفاظتی یا محلی برای زندگی حاکم یا والیان بوده باشد.این بنا نمی ت»نتیجه

سیراف، عالوه بر گسترش بازرگانی، به منظور تامین » نتیجه گرفت که این قلعه، هردو کاربری تجاری و نظامی را داشته است چراکه

  [29]«بوجود آمده استامنیت خلیج فارس در دوره ساسانی نیز 

بندر ماهروبان،در بخش شمال غربی خلیج فارس نیز، بندری تجاری و حائز اهمیت بوده که مرکز صادرات کاالهای متنوع به شمار 

در منابع تاریخی اسالمی از مهروبان به عنوان بندری در زیر سایه رونق سیراف یاد شده اما در بررسی سطحی منطقه »می رفت.

، نشان از وسعتی تجاری داشته 1386سی آن توسط هیأت مشترک باستان شناسان و مورخان ژاپنی و ایرانی در اردیبهشتباستان شنا

آثار پی و »در این بندر که به عنوان توقفگاهی در مسیرهای خلیج فارس مطرح بوده، [30]«که تا سواحل چین در جریان بوده است

 [31] «اصفهان بوده است.-ع شده که محل دیدبانی و ارتباط برسر راه پررفت و آمد مهروباندیوارهای قلعه ای، بر فراز کوه باسیف واق

عالوه بر این، آثاری از قلعه های مخروبه دیگری نیز کشف شده که وجود آن ها نشان از کاربری های متفاوتی داده و لزوما نظامی 

 نبوده اند.



 

ر دوره این بندر مربوط به اواخ»شینیز بوده که امروزه به بندر امام حسن معروف است.از دیگر بنادر مرتبط با ریشهر، بندر سی نیز  یا 

 یایدر بنادر و آن شمالی سواحل و فارس خلیج بنادر بین دریایی بازرگانی و تجارت در این بندر [32]«ساسانی و صدر اسالم می باشد

برخی دیگر از جغرافیدانان نیز این »بوده که اهمیت آن را به وضوح نشان می دهد آفریقا شرق و هند اقیانوس دریای سرخ، عمان،

سینیز در کتب تاریخی به عنوان  [33]« شهر را بارانداز خلیج فارس معرفی کرده و اهمیت آن را بیش از شهر ماهروبان دانسته است

ابن بلخی نیز » [34] .می گردد صادر جای همه به آن تایروس از چراغ روغن و گرفته قرار ای قلعه پناه در شهری نام برده شده که

قرارگیری . [35] «در فارسنامه، سینیز را به عنوان شهرکی درکنار دریا توصیف کرده که دارای حصاری در اطراف خود بوده است.

ها به بوده و بنابراین کاربری آن تنشهر در میان برج و بارو و یا قلعه، عالوه بر جنبه حفاظتی، بیانگر پیوستگی آن با زندگی مردم 

 عنوان بنایی نظامی را نقض می کند.

 

 نتیجه گیری

ریشهر باستانی از شهرهای دوره ساسانی در حاشیه خلیج فارس بوده که از نظر سیاسی و تجاری تا قبل از حمله اعراب به ایران 

و دیگر بنادر محسوب شده که تجارت آن تا چین گسترش همواره مورد توجه بوده است.این بندر همواره رقیب مهمی برای سیراف 

یافته بود.گستردگی تجارت با دیگر کشورها موجب شده تا در کاربری بناهایی مانند قلعه که از ملزومات شهرسازی دوره ساسانی در 

 در بیش از هرجای دیگریتمامی شهرهای کوهستانی و ساحلی بوده تفاوتی دیده شود.به دلیل آنکه تجارت و بازرگانی در این بنا

اهمیت داشته، بناهای به ظاهر حکومتی آن ها مانند قلعه، نیز به گونه ای با تجارت شهر در ارتباط بوده و کاربری وسیعتری را پیدا 

یاری بر سنموده است که از آن ها می توان به قلعه ریشهر، سیراف و ماهروبان اشاره کرد.بنابراین مناسبات تجاری می تواند تاثیرات ب

کاربری معماری بناهای گوناگون داشته باشد که قلعه سازی در شهرهای ساحلی، یک نمونه از این تاثیرات را پذیرفته و این بناها را 

 بیش از آنکه سیاسی و در خدمت حاکمان جلوه دهد، با زندگی مردم عادی آمیخته شده و مناسبات جدیدی را بوجود آورده است. 
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