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  :چکیده

مناسـب بـه قلعـه     به منظور احداث راه دسترسی فاقد آثار باستانی،راستاي انتخاب مسیري  در

انجـام  ) تسـت (بـا هـدف آزمایشـی   زنـی  عملیات گمانهالیتی در قالب مازندران، فع کنگلوي سوادکوه

همراه با اشـیاء مربـوط بـه اواخـر      با تدفینی به شیوه جنینی که منجر به کشف گوري نادر پذیرفت

هـا در ایـن   گور ساسانی مغایر با انواع معمول تـدفین . دوره ساسانی و دو گور از دوره اسالمی گردید

تـر، بـر تأکیـد شـاه خطـه      نده، ضمن داللت بر تداوم سنتی بسیار قـدیمی به نظر نویس دوره است و

دانیم کـه دیـن زرتشـتی کـه     میـ . کنـد هاي پیشین خود و مردمانش اشاره میشمالی ایران بر سنت

اردشـیر  «مذهب رسمی در دوره ساسانی است، با تنوع مراسم مذهبی همراه گردیده و دینی را کـه  

ملّی و مذهبی به عنوان دین رسمی شاهنشاهی ایران اعـالم کـرده   براي ایجاد وحدت » شاه ساسانی

شاه مستقل گیالن  از متون معتبر دوره ساسانی مورد قبول » نامه تنسر«بود، صراحتاً به استناد متن 

) راسـت کیشـی زرتشـتی   (و مازندران واقع نگردید و او، اردشیر را متهم به بدعت و ارتداد در سنّت 

هـاي  زنی به معرفی شیوه تدفین مطروحه و یافتـه اله، ضمن شرح عملیات گمانهدر این مق. نمایدمی

  . شودآن پرداخته می
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  مقدمه

 جهـت احـداث راه دسترسـی    فاقـد آثـار باسـتانی،   ی است در انتخاب مسیري هایحاصل تالش، حاضر مقاله 

مـورخ   251-304 شـمارة مجـوز   عملیـات گمانـه زنـی آن بـا     مازنـدران کـه   مناسب به قلعه کنگلوي سوادکوه

بواسطه منـابع مـالی سـازمان میـراث فرهنگـی،       سازمان و شکده باستان شناسیریاست محترم پژوه 23/1/85

ضـمن   11ابعـاد  در گمانـه  78حفر . به ثمر رسید گردشگري مازندران به سرپرستی نویسندهصنایع دستی و

 پـاي حد فاصل راه ماشـین روي  روسـتاي کنگلـو تـا      از متر 1500مسافتی حدود در تعیین مسیر راه مربوطه

 قایاي قبريب، منجر به شناسایی هزار متر مربع 20حدود  یوسعت باستانی در شناسایی بقایاي استقراري و قلعه

و  پدیـدار   آنـرا جهاد سـازندگی  ادوات سنگین راه سازي  پیش از این کهمربوط به دوره اسالمی  چهارچینه اي

مربـوط   2 شمارةگوریگر به ترتیب د دو گور و کشف  )معرفی می شود مقاله در1شمارةبا  این گور( ویران نمود

در این مقالـه بـه ترتیـب موقعیـت      .شد اسالمی از صدر تدفین 3 شمارةگور دوره ساسانی و ی از اواخر به تدفین

  . شودمیآن معرفی  هاي سیاسی، جغرافیایی و پیشینه تاریخی حوزه پژوهش، شرح عملیات گمانه زنی و یافته

  

سوادکوه موقعیت جغرافیایی 

پل سفید، شیرگاه، زیـراب و آالشـت    هايامه نچهار شهر بو شهر پل سفید یت مرکزبا  ،ن سوادکوهشهرستا

جنوب استان مازنـدران واقـع شـده     درو مرکزي  البرز هايدر دامنه شمالی کوه کیلومتر مربع وسعت 2441با 

از شـرق بـه    ان بابـل و غرب به شهرست ازجنوب به فیروزکوه، از شهر، شمال به شهرستان قائم از سوادکوه .است

جنـوب شـرقی    درکـه   »سـوات « کوهی اسـت موسـوم بـه   آن وجه تسمیه  .شهرستان ساري محدود می گردد

   )25: 1373،اعتمادالسلطنه(. دارد قرار» راتچِ«روستاي 

  

  روستاي کنگلو و وجه تسمیه آن

کیلومتر که از  14جاده اي است فرعی به طول ، درسمت چپ ،ورسک سوادکوه -جاده دوآب 10درکیلومتر

و بـه   آغازمقر آخرین شاه سلسله ساسانی در مازندران » طاق اسپهبد خورشید«و از پاي  »باال دوآب«روستاي 

پـیچ و خـم    راه پر ،پل سیمانی از درسمت چپ با عبور. شودمیمنتهی  »کنگلو« و »چاشم«ي هادوراهی روستا

 حـدود هشتصـدمتري  فاصـله   در. ومتراسـت کیل 16شـود کـه طـول آن    میروستاي کنگلو منشعب کوهستانی و

مخروطـی از  پشـته اي  بر فـراز  ) 1 شمارةتصویر ( کنگلو، قلعه بقایاي  ،ارتفاعی پایین تر درو جنوب این روستا 

از جهـت   ،اشـراف دارد متـر   350به عمق حدود  این قلعه که بر دره اي. بر جاي مانده است سنگ آهک جنس

مـالرو بـه روسـتاي     راهـی  و بواسـطه »  آریم«و از شرق به روستاي » ه خطیر کو« مسیرو  »سرتنگه« غرب به 

وجـه   .) 66: 1381،سورتیجی ( .منتهی می شود در دودانگۀ ساري» هیکو«روستاي و استان سمنان  در »  چاشم«

ر امـا بـه نظـ     )472: 1366ستوده، ( . آمده است )در مازندرانی به معنی زنبور(» نگه لیکَ«به شکل کنگلو تسمیه 

باید وجه تسمیه پیشین را مورد  مینویسنده، با توجه به معانی نام مرکّب آن و نیز نقل قولی از معمرین روستا، 
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روئیـده در پیرامـون آن مسـمی     هـاي نزدیـک روسـتا بـه کنگر    هايتردید قرار داد زیرا در قدیم یکی از چشمه

بـه  » او « ، بـه مـرور بـا حـذف همـزه      )ارسی آبدر ف= او (و ) در فارسی کنگر= کنگل (» او+ کَنگل «گردید و 

  . کنگلو بدل و این نام درکلّیتی فراتر به روستاي مورد بحث ما تعمیم داده شد

  

  
  

  عکس از نگارنده. نماي قلعه کنگلو از جبهه شمالی: 1 شمارةتصویر 

  

روستاي ما از پیشینه تاریخی روستاي جدیداالحداث کنگلو در هیچ جا سخن به میان نیامده است ا 

در باب کوچ خانواده اسپهبد خورشید آخرین  .از قدمت زیادي برخوردار است کنگلو در مجاورت »آریم«

بازمانده شاهان ساسانی، از مقابل سپاه اعراب به سوي طاق و قلعه اي که در ابتداي ورود به راه کنگلو قرار 

اصفهبد خورشید جمله ... «: آمده استبرستان ت درکتاب تاریخ. شودمینام برده » ارم « دارد، از محلی به نام

، با خزانه باالي دربندکوال، براه بطانه و معتمدان او بودند متعلقان که ازخواص و حرم را با دیگر اوالد و ه واعزّ

البته شایان ذکر  )176 :1366 ،ابن اسفندیار(» ... ارم طاقی است که این ساعت آنرا عایشه گرگیلی دز می گویند

یاقوت . دربند و طاق هاي اما بدون نشانه» آرم«روستایی است به نام کیلومتري جنوب ساري  90درست که ا

کند که نزدیک شهر ساري است اما در ادامه آورده میبر وزن آفعل یاد » آروم«شهرکی به نام     حموي نیز از 

از ] ساري[=    د، نام شهري نزدیک ساریه بر وزن جرَد و برخی حرف دوم را ساکن روایت کنن ماُر«    : است

کوهستان  قاذوسیان در سرزمین دیلم است و رهبر ایشان در دیهی : استخري گوید... طبرستان است هايبخش
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مسافتی که مسافر در یک روز راه طی کند [از آنجا تا ساریه یک مرحله... نامیده می شود» اُرم« می زید که

ذکر شده موقعیت  هاي به این ترتیب با نشانه .)28: 1366چگینی، (» اه استر) ] فرهنگ معین، ذیل واژه(

  .شودمیتاریخی کنگلو در مجاورت شهرکی قدیمی با نام آریم  مسجل 

  

  در دوره ساسانی سوادکوهاجمالی تاریخ  

 ساسانی اسپهبد قـارن بـر   پرویز خسرو زمان حکومت انوشیروان و میالدي در 607الی  570 هايحدود سال

آخرین پادشاه ساسانی، حکومـت   یزگرد سومدر زمان . کرد پریم حکومت می و لپور ،آمل ،شهریارکوه ،سوادکوه

تـا زمـان حکومـت فریـدون،      .بـه او اعطـا گردیـد    »شاه جر فرشواد«واگذار و لقب  والشسرزمین سوادکوه به 

 ایـن نـام در   .اسـت  بـوده » فرشـوادگر «حوزه  در مازندران جزء اقطاره ششمین پادشاه پیشدادي ایران، سوادکو

و » بدشوارگر«درکتاب المسالک و الممالک ابن خرداد به بصورت ، »پتشخوارگر«کارنامه اردشیر بابکان بصورت 

این حـدود بـه    )28: 1368حکیمیان،( .ضبط شده است »پرخواتراس«ت دان یونانی بصوران جغرافیواستراب بوسیله

سـوادکوه   در انبـوه و دژهـاي اسـتوار    هـاي جنگل ،ها کوه. استبوده مازنی   تخت گاه دیوان، کتاب اوستانقل از 

بـا ورود اسـالم،    .افتـد  خیرأهجـرت نبـوي بـه تـ     هـا پـس از   باعث شده بود تا ورود اعراب به این منطقه سـال 

از بازمانـدگان خانـدان   خـود را  لشـکریان  آنـان   ه وداشـت  اختیار ها را در کوهستان ن یا شاهان محلی،اسپهبدا

زبـان  ه بـ  هجريو پنجم ساکنین این ناحیه تا قرن چهارم بسیاري از . کردند  ساسانی همین نواحی انتخاب می

مازیـار بـه    باسی، اسـپهبد  در عهد خالفت مأمون خلیفه ع. کردندمیپهلوي سخن گفته و با خط پهلوي کتابت 

86: 1373، اعتمادالسلطنه(. رشاه یا پادشاه کوهستان ملقب گردیدج(        

    

  شرح گورهاي مکشوفه

در محدوده جاده جدید االحداث روستا و مشرف بر قلعه کنگلو  انجام پذیرفت عملیات گمانه زنی بخشی از 

و دو گـور اسـالمی    محوطـه،  در ایـن  . گردیـد  ی صخره ايکه منجر به کشف گورستانی باستانی در شیب کوه

بهـره   کمتـري که از خاك محدوده اي در دوره ساسانی تدفین . دوره ساسانی بدست آمدبه اواخر  متعلّقي گور

و در مقابل تدفین دوره اسالمی در جـایی کـه از حجـم خـاك بیشـتري برخـوردار اسـت        مند است انجام شده 

  )1 شمارةطرح (  .صورت پذیرفته است
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  پروفیل دستی، جانمایی گورهاي مکشوفه : 1 شمارةطرح 

  

∙N 35جغرافیـایی  مختصـات  در   این گـور  یک شمارةگور  56' 51/1" -E 53∙  .مشـاهده گردیـد     "15/8 '9

متـر   4برشی به ارتفـاع حـدود    دامنه کوه مشرف بر جاده، در، بواسطه عملیات راهسازي توسط جهاد سازندگی

 ایـن گـور   )2 شمارةتصویر (  .گردیددوره اسالمی  ازسنگ چین دیواره گوري  شدن که منجر به پدیدارشد زده

  .گل ساخته شده است طبدون بهره گیري از مالو جهت شرقی غربی ، در چهارچینه

  

  
  بواسطه عملیات راهسازي  اسالمی از دوره گوري شدنپدیدار :2 شمارةتصویر 
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 ،مانـده جـاي آن بر که در حال حاضـر تنهـا سـه وجـه     دیوارة قبراي بکار رفته در سنگهتخته میانگین ابعاد 

سـتنباط کردکـه شـکل آن مسـتطیل و بـه      ا تـوان میبقایاي دیواره شـمالی قبـر   از  .سانتیمتر است 52535

هـاي  و در مجموع از سطح خاک عمق سانتیمتر 35از لحد تا روي کف ، سانتیمتر عرض و طول 190 50ترتیب

  . دارد عمق سانتیمتر 100اطراف 

  

  دو شمارةگور 

هاي ما را ساسانی در محوطه کنگلو دانستهپیش از اسالم و مربوط به اواخر دوره کشف گوري با مشخصات 

فـارس، در بـاب اهمیـت    » تـل ملیـان  « در گزارش کاوش . دنکمیکاملتر  این سلسلهدر ارتباط با سنت تدفین 

اینگونه قبور به دلیل ممنوع بـودن دفـن   . بور ساسانی اتفاقی مهم استکشف ق...« :گورهاي ساسانی آمده است

زمـان ساسـانیان    در و دـمردگـان ناپاکنـ   ،تاـــ تعلیمـات اوس  بنابرزیرا » ...اجساد در دین زردشتی بسیار نادرند

 شـتند گذا می براي تجزیه به حیوانات و پرندگان وحشی وااکثراً  به منظور نیالودن آب و خاك جسد مردگان را

قبـور  ، اسـتودان بـه نـام    هاییفرورفتگی باقی مانده را در طاقچه ها یا هايسپس استخوان و )128 :1383دریایی، (

  .کردندمیفن صخره اي و طاقچه ها د

بـه  بر اساس مطالعات لئـو تـرومپلمن،    در دوره ساسانی، آئین تدفین به منظور آگاهی بیشتر از انواع قبور و

  : یادآور شویم دو را شمارة اهمیت گور ،ها تدفیندازیم تا ضمن آشنایی با انواع پر میهایی شرح  نمونه

محلـی   در جسد را دهند، استودان قرار در را ها ایرانیان زردشتی پیش ازآنکه استخوان: خاموش هايبرج -1

اموش اسـتفاده  خـ  هـاي مکانی بـه نـام برج   از براي این منظور .بدن آن خارج شود روح از دادند تا میقرار  روباز

نزدیکی سرمشهد  اي به نام خندق درویرانه به دوران ساسانی در متعلّقخاموش  هايبرجاي از نمونه. کردند می

  )1 شمارةشکل  3 شمارةتصویر (. حدوداً در نیمه راه محل نقش برجسته بهرام دوم قرار دارد

کـوه و سـنگ بـراي قـرار دادن     هـایی اسـت کـه در دل    هـا و شـکاف  منظور حفره: ايهاي صخرهحفره -2

علـی  (. شـده اسـت  مینیز اطالق » دخمه«گاهی اوقات به این حفرات . شده استمیي مردگان ایجاد ها استخوان

زیـادي از آنهـا را    نخستین کسـی بـود کـه شـمار    ، باستان شناس شهیر برگناحتماالً لویی واند )68: 1385پور، 

فـارس بـه فعالیـت مشـغول      انی که در اوائل قرن حاضـر در پژوهشگر ه هرتسفلد و دیگرهر چند ک معرفی کرد

 کاتوراسـت  ژههرتسـفلد واژه اسـتودان را بـا وا    .علت وجودي آنها آگاه بودند دیده و از را ها این استودان ،بودند

astrothekai م. 80تا  50حدود(در زمان بالش اول ...«: دانست و درباره تاریخ آنها نیز عقیده داشت که می برابر (

دورانی بود کـه   مد و این مصادف باآعمل  نخستین کوشش براي گردآوري و تدوین اوستا به صورت مکتوب به

هـواي آزاد نیـز    در سرزمینشان آذربایجان به قدرت رسیدند و سنت باستانی قـراردادن جسـد در   ،مغان باستان

زیـادي اسـتوکا    به بعد بـا تعـداد  از آن زمان  امادر زمان هرودوت این سنت مختص مغان بود » .عمومیت یافت

)astothecae( )را بعـد از تجزیـه جسـد درآن     هـا  شـویم کـه اسـتخوان    میمواجه ) ايهاي کوچک صخرهطاقچه

متـر طـول و    2 تـا  5/1 تراشیده شده و ها که در صخرهاند یهاي مستطیل شکل، چالهها این نوع حفره .نهادند می
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در حوالی نقـش  ، تر اي قدیمیجلوي گورهاي صخره هایی درحفره چنین .ارندعمق د عرض و نیم متر نیم متر

در نزدیکـی نقـش    ی روي تخته سنگ دامنه کوه گونداشلو، روي سکویی در استخر،در دامنه کوه رحمت  رجب،

شـایان  . انـد  آبـاده و در بـاالي دژي مشـرف بـه بیشـابور کشـف شـده        اقلید رستم، تنگ حشک نزدیک سیوند،

ی بـه  هـای کتیبه) م .7تـا   5قرن( یا نزدیک به آنها مانند حفره سنگی اقلید ها ازاین حفره ذکراست روي تعدادي

 شرح موقوفاتی کـه بـراي حفـظ و نگهـداري دخمـک یـا قبـر        ها این کتیبه در .خط پهلوي مشاهده شده است

تـدفین   در تقسیماتی که ترومپلمن بـراي  )2 شمارةشکل  3 شمارةتصویر ( .ذکر گردیده استنیز تاسیس شده 

به عنوان گونه اي مشخص و متفاوت نام برده شده است   سنگی هايطاقچهدوره ساسانی قائل گردیده است، از 

ي صـخره  ها اما با توجه به نوع قرارگیري، کیفیت معماري و کاربري آنها، این گونه قبور را که در دل دیوارة کوه

یی بـا  هـا  کتیبـه  تـوان می هـا  باالي تعدادي از این طاقچه بر. گرفتند را در گروه استودانها معرفی کردمیاي قرار 

قسـمت  توسط واندنبرگ در  ها این گونه طاقچه .مضامینی چون آرزوي پاداش بهشت براي متوفی مشاهده کرد

 شـمارة تصویر . (شناسایی گردید کوه سروي، کوه ایوب و کوه زاغه کوه زیدون، ،کوه رحمت شرقی کوه حسین،

  )3 شمارةشکل  3

یافـت   اي پایه ستون تمام نشدهشبیه به  دار در نزدیکی استخر فارس تخته سنگی کتیبه: بور خمره ايق -4

سـانتیمتر و   36قطـر  بـه   میانه سطح فوقانی آن یک سـوراخ  متر و در10/1و ارتفاعش متر18/1که قطرآن  شد

یمتر عمـق دارد، بـه نظـر    سانت16سانتیمتر قطرو 36که این گودال کوچک تنها  از آنجا .سانتیمتر دارد16عمق 

  ) 4 شمارةشکل  3 شمارةتصویر ( .حاوي تربت باشد خمرهرسدکه این حفره محلی براي نگهداري یک  می

 عجیبگرفت اما میقرار نوع تدفین ساده به جهت ارزان بودن مورد استفاده عموم مردم این  : قبور ساده -5

بیضی شـکل   اي حاوي یک عدد بشقاب نقرهشدکه  ي کشفگورفارس لیان ل مدر تَ. و نادرند معدودبسیار  کهآن

ی از یـک تـابوت   هایتعدادي قالب و احتماالً میخ ،ی مربوط به کمربند، خنجرهایی آهنیغقطعات مفر) قایقی( 

 579(که بر اساس وجود سکه هرمز چهـارم   گردید کشفساده گوري نیز شهر قومس  هايدر کاوش .چوبی بود

اطـاقی کـالن سـنگی     در یـک گـور  و ورکبـود  در  .ششم میالدي منتسب شده است در آن به قرن) م . 590تا 

             ،اردشـیر اول  از اي ه تـن بـه همـراه درهـم نقـره     ـسـ  قبـر  نیـز استفاده مجـدد قرارگرفتـه    که مورد) مگالتیک(

ساسـانی   -قبرسـتانی پـارتی    درحوالی حیره عـراق ، ایرانمرزهاي در خارج از . به دست آمد)  م. 241تا224( 

ساسـانی شناسـایی کـرده    سـاده از دوره  غرب عراق تعدادي قبـر   در حوزه حمریننیز سورینهاگن  و کشف شد

  )29: 1373، ترومپلمن ( .است
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∙N 35 یـیایـ ــغرافـج مختصات دردو  شمارةگور  56' 51/1" -E 53∙ فاصـله آن تـا   . کشـف گردیـد    "15/8 '9

ضـلع جنـوبی   بخـش اعظـم   . متـر اسـت   1000 تر و تا قلعه حـدوداً م 720حدود ،غرب ضلع زروستاي کنگلو ا

را نسبت بـه کـاوش و    گروه ه بود که  این وضعیتاثر فرسایش خاك تپه نمایان گردید بر گور ساختار معماري

ترغیـب  انسـانی و طبیعـی    عوامـل  و نیز جلوگیري از تخریباتیک  شمارةتکمیل اطالعات بدست آمده از گور 

سـانتیمتر در   40حدود عرضدیواره اي سنگی به  گور، بقایاي ي سنگی باالدستها تقال واریزهدر نتیجه ان. کرد

یی فاقـد ابعـاد   هـا  تخته سنگبر روي هم قراردادن  بواسطه این دیواره که. گردید مشخصشرقی غربی  راستاي

بـه ابعـاد    ل راتقریباً بیضی شـک گوري  صورت پذیرفته، گل طمال اب و سانتیمتر 7خامت میانگین ضمشخص به 

خوابیده بر پهلوي راست بـا   ، اشیاء مختلف و اسکلتیانتقال خاك در نتیجه. فرا گرفته است سانتیمتر 75140

ـ  طمـال بر روي بستري از  دهانقرارگرفته در مقابل ي ها پاهاي جمع شده و دست تـدفین   .ل نمایـان گشـت  گ

 بـازو اسـتخوان  در ایـن اسـکلت    .نسـبت داد  لسـا  40تـا  30به زنی بـالغ بـا سـنی حـدود    توان  میرا  2 شمارة

)Humerus( ،این ناهنجاري که بـه  . بر روي آن داردیی ها حفره قطر استخوان و افزایش شدید به شکل ناهنجاري
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) Syphilis(استاد محترم جناب آقاي فرزاد فروزانفر، انسان شناس تیم، از عـوارض بیمـاري سـیفیلیس    تشخیص

  . را فرا گرفته استراست  بخش تحتانی بازوي دست تا قسمت فوقانی معرفی گردید،

 10عمق از . سانتیمتر متغیراست 45تا  25از  نسبت به دیواره شمالی عمق گوربا توجه به فرسایش خاك، 

 عـدد انگشـتر نقـره    ششو  اي شیشهظرفی  ،کاسه اي از جنس سفید روي،سفالی یظرف به ترتیبسانتیمتري 

   :گرددمی بدست آمد که به شرح ذیل معرفی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گور شمارة دو، تدفینی از دوره ساسانی به همراه اشیاء : 4تصویر شمارة 

  

  :ظرف سفالی لعابدار  -

و  کنـده افقـی  نـواري  نقـوش   ، لعـاب سـبز تیـره    کوچک با گردن کشـیده،  اي که به شکل کوزه این ظرف 

 بـه دوره ساسـانی  را رجعت هنر سلجوقی ارد، دبه ظروف دوره سلجوقی هت بسیار زیادي شبا ،عمودي اي دسته

ي باستانی استان مازندران و تجدید نظر در تاریخ گـذاري آنهـا   ها یادآور شده و در باب کرنولوژي سفال محوطه

  .آید میمرجع مناسبی به حساب 
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  ،کوزه سفالی لعابدار  2 شمارةشی  :5 شمارةتصویر 

  

   :کاسه سفید روي  -

. یی از آن را فراگرفتـه اسـت  هـا  باشد و پوششی بسیار نازك از زنگار بخشمیسفید روي از جنس این کاسه 

یی بـا لبـه تیـز    هـا  در لبه ظـرف مکشـوفه شکسـتگی   . کف کاسه با نقوش مدور ساده پرگاري، تزئین شده است

 750 تـا  550سفید روي در حرارت بـین  .شود که معرف شیوه تولید آن به روش چکش کاري استمیمشاهده 

به هـیچ عنـوان ضـربه پـذیر نخواهـد بـود و بـا        ، کمی سرد شود اگر است ودرجه سانتیگراد قابل چکشخوري 

ف ساخته شده ازسـفید روي داراي تـرك و   وشود به این دلیل است که اکثر ظرمیشکسته  اي کوچکترین ضربه

موجـب    ،د طـال و نقـره اسـت   رنگ و شفافیت سفید روي ماننچون  « .یی با لبه تیز و برنده هستندها شکستگی

در عـین  . ندنمایآن را جایگزین د،نقره استفاده کنن ستند ازتوانمیآن طبقاتی که ن اواخر دوره ساسانی درتا شد 

را نشـان  کاهش توان اقتصادي آنان  وضعف دولت مرکزي و کاهش قدرت سیاسی  از سفید روي، حال استفاده

ولی ظـاهري بـا همـان رنـگ و جـال و       طال و نقره نبود صنوع که ازترکیب این م )11 :1375، لک پـور (» .دهد می

تـداوم ایـن هنـر از دوره     )78 -79 :1364،توحیـدي ( .گاهی به نام هفت جوش خوانده شـده اسـت  ، زیبایی داشته

جاج چون در زمان ح... «: نویسدمی ابوالقاسم کاشانیشود چنانکه میساسانی تا دوره اسالمی نیز به خوبی دیده 

ن و آشامیدن در ظـروف سـیمین و زریـن منـع شـده بـود، حکمـا و صـنعتگران ظروفـی از سـفید روي           خورد

زمـان   پـیش از  بر اساس مدارك باستان شناسی موجود، سـاختن ایـن اشـیاء    )245 :1345، کاشانی( » ...ساختند

ارس و آن عـراقین، حجـاز، خراسـان، فـ    حکومـت،   به دستور عبدالملک مـروان . ق. ـه 75در سال ( نیز حجاج 

بـه   ) 33 :1351،سلیمخانف(. شناخته شده و متداول بوده است )270: 1328، مستوفی( )حدود به حجاج سپرده  شد

محوطه باستانی و در  )144 :1368نگهبـان،  ( هزاره دوم پیش از میالد با قدمتی از ي مارلیکها طور مثال از کاوش

آقـاي   گـزارش  در. یی کشـف گردیـده اسـت   ها نیز نمونهد نیمه دوم سده هفتم پیش از میال با قدمتی از ارجان

آزمایش  اشیاء مفرغی توسط آقاي محمد رضـا فـردي در آزمایشـگاه    : ارجان آمده است حفاراسماعیل یغمایی 

ـ  يهـا  آزمـایش اسـت و مفرغ نشان داده = قلع   +ترکیب مس  راکیفی نتایج  ،مرکز باستان شناسی ایران یکم، 

قلـع  %  30مـس و %  70قلـع، %  20و مس% 80قلع،%  10مس و%  90: ترتیببه  را درصد ترکیبات مس و قلع
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در  ،با درصد باالي قلـع  یمفرغ یاسفید روي ساخت کند که میثابت  ها نتیجه این آزمایش. مشخص کرده است

  .بوددر ارجان شناخته شده  ،سده هفتم پیش از میالد

اواخر دوره ( هشتم میالدي  –وط به سده  هفتم مربکه  مازندرانظروف سفید روي سواحل جنوبی دریاي  

، ولی سادگی شکل درآنها بسـیار  اند گرچه به اشکال مختلف و داراي موارد مصرف گوناگونا باشند،می) ساسانی 

شـیاردار،  و یی بـا گـردن بلنـد    هـا  ي ساده و منقوش، ظروف کشکولی، تنگها این ظروف کاسه. محسوس است

  )15: 1375، لک پور ( .شودمیي بزرگ، مالقه و غیره را شامل ها پایه، سینیي پایه دار و بدون ها بشقاب

  

  
  کاسه سفیدروي 2 شمارةشی  :6 شمارةتصویر 

  

  :ايشیشهظرف   -

کوچک و شفاف موسوم به عطردان که به روش دمیدن ساخته شده و در حال حاضر سـطح   اي شیشهظرف 

خوشبختانه رطوبت کم خـاك و شـرایط اقلیمـی مناسـب در      .، صدفی نموده استاکسیداز  نازك اي الیها ر آن

  . سالم بماندبا کمترین آسیبی درگور  ودر بهترین وضعیت مربوطه  منطقه موجب گردید تا عطردان

  

  
  موسوم به عطردان اي طرف کوچک شیشه 3 شمارةشی  :7 شمارةتصویر 
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  :ها انگشتري  -

یی از هـا  نگشتر نقره به شکل ساده یا رکابـدار بـا نگـین   از باالي سر جسد و در یک ردیف، تعداد شش عدد ا

جنس خمیر شیشه و عقیق با کاربرد زیور و مهر بدست آمد که احتماالً با توجه به موقعیت قرارگیري در گـور،  

   .شوندمیجزء اشیاء اهدایی به متوفی محسوب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  اي ساده یا با کاربري مهر انگشترهاي نقره :8 شمارةتصویر 

  

 هرکاربري منگین عقیق سرخ با با  انگشتري دو،  شمارةاشیاءگور مجموعه  از شی منحصر به فرد ترین

عالمتی به شکل یا پهلوي کتابی و همچنین  cursiveاز نوع پیوسته پهلوي به خط  اي کتیبه است که داراي

ارتی از اواخر دوره ساسانی این نوع کتابت که از قرن ششم میالدي به بعد یا به عب. باشدمی خورشید شش پر

 9 شمارةتصویر. ( رودمیگردد، بهترین سند جهت تعیین قدمت تدفین مکشوفه و اشیاء آن به شمار میمرسوم 

 »یا فرخی  یهفر«کلمه نقر شده بر روي نگین، توسط استاد محترم جناب آقاي رسول بشاش، ) 4 شمارةشی 

به نظر . )163: 1346فره وشی،(یاد، بسیار، فراوان، و تمام است به معناي ز  Xwarrahفرّه خوانده شدکه از ریشه 

وده ببه عنوان نشان خانوادگی  و یا ، طلب شکوه براي صاحب خودخورشیدو نقش واژه این  رنقرسد هدف از می

ر د گواه مهمی کردند،میه را به چه چیزي مانند درباره این که ساسانیان فرّ...  «: نویسدمیی یتورج دریا. باشد

ه فرّ ،آن است پایه گذار ودرباره آغاز سلسله ساسانی  اي در کارنامه اردشیر پاپکان که اثري افسانه. دست است

خسرو دوم ... و  ...کندمیرا تائید  ها گرداگرد شاه در سکهله این رو نظریه ها به خورشید مربوط است و از

 )94: 1383 ،دریایی( ») ...م  591( ش کرده است یش واژه فره را نقها نخستین پادشاه ساسانی است که بر سکه

افزودن شکل و » ه خسرو افزوده شدفرّّ« یش با نگاشتن واژهها بر سکهخود خسرو دوم در سال  دوم سلطنت 

تقویت  ،ه و فرمانروایان برحق ایرانشهرهستندین فرّستادعاي ساسانیان را مبنی بر اینکه دارندگان را ،خورشید

  .نمود
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  ها نقوش نقر شده بر روي نگین و حلقه انگشتري :9 شمارة تصویر

  

آیینـی از ادیـان باسـتانی     .آیـد  مـی نیز بـه حسـاب    میترایسمیا  از مظاهر آیین مهري همچنین نماد خورشید، 

 .فرشـته فـروغ و روشـنایی بنیـاد شـده اسـت      همچنین محافظ عهد و پیمان و  ،بر پایه اعتقاد به ایزد مهر کهایران 

دو نقـر گردیـده، بـه عنـوان      شـمارة از گـور   ي مکشوفهها يیکی از انگشتر ي که در دو سوي حلقهسرو شنقشاید 

شـی   9 شـمارة تصویر. ( بی ارتباط با کـیش مهـري نباشـد    )90: 1375ورمازرن، ( نمادي از ایزد مهر و وقف خورشید 

  )5 شمارة

منقـور بـه    ز جنس عقیق کشف گردیدکهی انگیندو همچنین انگشتر دیگري با کاربرد مهر با  شمارةاز گور 

ایـن جـانور در حالیکـه بـر روي     . است با بدن شیر، منقار، پنجه و بال عقاب) گریفون( اي تصویر جانوري افسانه

  )7 شمارةشی  9 شمارةتصویر. ( پاهاي خود نشسته، بال خود را بر گُرده خود افراشته است

  

  سه شمارةگور 

∙N 35 اییـــ یات جغرافـه در مختصـس شمارةگور  56' 51/1" -E 53∙ فاصـله آن تـا   و  قـرار دارد  "15/8 '9

شـمالی   دیـواره یا بنچ مارك در این گور،  ها نقطه ثابت عمق .است متر 720حدود ،غرب ضلع زروستاي کنگلو ا

در ابعـاد   الشـه سـنگ   تعـدادي  ،سـانتیمتري  50 تا 30عمقاز  ،در نتیجه انتقال خاك .در نظرگرفته شد گمانه

نامنظم بر روي هم قـرار گرفتـه    به طور متر بدست آمد که1به قطر  اي در محدودهسانتیمتر  35 15انگین می

  .بودند
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  هاي نشانه، لحد، معماري گور و اسکلت درون آنسه و طرح سنگ شمارةگور  :9 شمارةتصویر 

  

 140عمـق   انـد و در داشـته زمانی کـابرد نشـانه گـور را     ي موصوف کهها در جنب غربی سنگ رکابا ادامه  

جهـت شـمال غربـی بـه جنـوب شـرقی       در قطعه تخته سنگ   8متشکل از  ي لحد ،سانتیمتري از نقطه ثابت

 35سـانتیمتر و بـه عمـق     30سـانتیمتر و بـه عـرض    220به درازاي، گوري در نتیجه برداشت لحد. شد نمایان

یک به عرض  هر، این گور و دیوار سنگچیند. نمایان گشت اطرافاز سطح ي سانتیمتر 175عمق  درسانتیمتر 

ایـن  . شـکل گرفتـه اسـت    گـل ط مـال استفاده از با و سنگ  تخته ردیف 6تا  5 زسانتیمتر متشکل ا 25حدود 

 165 بـا قـد  به زنی بـالغ   متعلّقاین قبر  .ندارد اي هدیوار ،اپدر باالي سر و پایین  1 شمارةبرخالف گور  تدفین،

ي نرم ناحیه گردن موجب گردید تـا  ها تجزیه بافتاگرچه  .است» دولیکو سفال«وع از ن اي جمجمهبا  سانتیمتر

 و ي ستون فقـرات ها اما فاصله ایجاد شده بین مهره تغییر وضعیت دهدقبله به سمت شمال شرقی  ويسر از س

یـق ایـن   در بـاب پیشـینه دق  . روبه قبله دارد دن جسد بر پهلوي راست ویداللت بر خوابان ،پا انگشتان دوجهت 

یی که در محوطه مسکونی مشرف بر قلعـه کشـف گردیـد،    ها نظر قطعی داد اما از روي سفالینه توانمیتدفین ن

  .دوم تا سوم دوره اسالمی رساند هايقدمت آنرا به سده توانمی
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  :گیرينتیجه

در جهت شود تا میگردد که موجب میمتفاوتی وارد  هايدر دوره ساسانی، در کیش زرتشتی باورها و دریافت

به عنـوان مرجـع دینـی و    » تنسر«یا » توسر«بنابراین به استناد متن پهلوي دینکرد، . اصالح آن تمهیدي شود

شود تا بر اساس متون و اسناد مکتـوب،   میشاهنشاه ساسانی مامور  داوري راست کردار از طرف اردشیر بابکان، 

سـامان  پراکنده دیـن زرتشـتی را فـراز آورده و     يهاباقی مانده روایات شفاهی موبدان و معتمدان و همه آموزه

اما دینی را که اردشیر بواسـطه تنسـر   . بود برگزید و بقیه را کنار نهاد) موثق تر(  تراو آنهایی را که راست. دهد

کند به دلیل تحمیل برخی میبه عنوان مذهب رسمی شاهنشاهی ایران براي ایجاد وحدت ملی و مذهبی اعالم 

، اعتراف به گناهـان و توبـه کـردن    ها و هاوخت ها و آبان یشت ها ت جدید مانند از بر کردن یشترفتارها و عادا

و غیـره، ظـاهراً از    هـا  در پیشگاه موبد، قرار دادن اجساد مردگان در معرض سگان و الشـخوران و درون دخمـه  

در کتاب نامـه تنسـر   . دگردمیشود و انحراف از سنت زرتشتی و نوعی بدعت تلقی میسوي توده مردم پذیرفته ن

(   شاه گـیالن و مازنـدران و موسـس سلسـله گشنسپشـاهی،       آمده است که جشنسف، گشنسف یا گشتاسب، 

که نسبت به اردشیر استقالل داشـت نیـز او را مـتهم بـه ارتـداد و نـوآوري در سـنت کـرده          )30: 1352گیالنی، 

  . پذیردمیو آنرا ن ) 38 -5: 1340مینوي،(

ي آتـی و مطالعـات   هـا  انه زنی در کنگلو،  ضمن روشـن نمـودن سـمت و سـوي پـژوهش     نتایج عملیات گم

 سنت تدفیناطالعات ارزشمندي را در باب  معرفی گوري از اواخر دوره ساسانی، تر باستان شناختی، باگسترده

د، دو در مقالـه معرفـی گردیـ    شـمارة تدفین جنینی شکل مکشوفه که تحت عنوان گـور   .دکنمیاین دوره ارائه 

ضمن بیان تداوم سنتی بسیار قدیمی تر، آینه تمام نمایی از وضعیت مذهبی و اجتماعی مردمانی است کـه بـر   

  .شوندمیي پیشین خود ابرام ورزیده و القاعات مذهبی دربار ساسانی را پذیرا نها سنت
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