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  شناسي باستانجايگاه زن در عصر آهن با تكيه بر مطالعات قوم 
 نشنيان غرب زاگرس مركزي در ميان كوچ

  3، بهمن فيروزمندي2، حسن طاليي*1نوراللهي يعل

 چكيده
تـدفيني   ياشياها  آن درو  شدهي متعددي متعلق به عصر آهن در غرب زاگرس مركزي كاوش ها گورستانكنون  تا

و شكل تدفين به موضوع جايگاه زنان در اين دوره ها  اما كاوشگران جز توصيف داده. ه استآمددست  بهخاص زنان 
در ارتباط با ايـن  اي  تدفيني هيچ كتيبه يا نوشته ياين موضوع از اين امر ناشي بوده كه در ميان اشيا .اند نپرداخته

. مطـرح شـده بـود    شناسـي  باسـتان ات نيامده و همچنين مطالعات مربـوط بـه زنـان تـازه در ادبيـ     دست  بهگورها 
اند، كه اين نوع معيشت در قالب ايلي در اين منطقه  ان نسبت دادهنشين وچك را به نيمه ها گورستانپژوهشگران اين 

توان گفت كه با توجه به همساني جغرافيايي و تاحدود زيادي معيشت اين  مي ،بنابراين. تا حال حاضر نيز رواج دارد
 ،ها در زاگرس مركزي همچنين تداوم سنت ،ندا كه در اين منطقه ساكن) خزل، ملكشاهي و كلهر( مردمان با ايالتي

به بررسـي جايگـاه زنـان در عصـر آهـن از منظـر قـوم         ،تدفين اشاره شده ةاز جمله شيوها  آن كه در اين مقاله به
با توجه بـه   ؛ورستان بررسي شدهگ 14گورهاي متعلق به زنان در  ،در اين مقاله. پرداخته شده است شناسي باستان

سياسي ـ   كه خود تابع عوامل متعدد اجتماعي ،يابد مي اينكه در ميان اين ايالت جايگاه زنان در قالب خانواده نمود
  .مطالب ارائه شده است ةبندي از كلي در پايان نيز جمع. و اقتصادي است
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  مقدمه
زيادي در مورد عصر آهن انجام گرفته كـه بـه   هاي  و پژوهشها  كاوش ،در غرب زاگرس مركزي

گورهـاي  ، هـا  گورسـتان ده كـه در ميـان ايـن    شمتعددي منجر هاي  گورستانكشف و شناسايي 
نگي تـدفيني و چگـو   ياز توصـيف اشـيا  ها  اين پژوهش ةمتعلق به زنان نيز كاوش شده، اما دامن

آمـده از   دسـت  هـاي بـه   نبود منابع مكتوب مانند كتيبـه  آن،از داليل  كه تدفين فراتر نرفته است
ان به جايگاه زنـان در ايـن دوره بـوده، كـه خـود      شناس باستانجمشيد و توجه كمتر  تخت ةخزان
انـد و از طـرف    بخشـي بـوده   صورت نجـات  هكه بيشتر بست ها ثر از شرايط و نوع اين پژوهشأمت

جايگاه خود را نيافته بود و در ابتـداي راه   شناسي باستانهنوز مطالعات مربوط به زنان در  ،رديگ
  .]12[ قرار داشت
آمـده، ابتـدا بـه بررسـي      دسـت  شـناختي بـه   اسـاس شـواهد باسـتان    در ايـن مقالـه بـر    گاننگارند
منطقـه  هاي عصر آهـن در غـرب زاگـرس مركـزي و چگـونگي توزيـع قبـور زنـان در ايـن           گورستان
تـدفيني مـالك انتسـاب     يدست نيامده و تنهـا اشـيا   در بسياري از گورها هيچ اسكلتي به. اند پرداخته

شـده   تدفيني اطالعات زيادي از جايگـاه زنـان دفـن    يگور به زن يا مرد قرار گرفته است كه اين اشيا
ه در غـرب زاگـرس   گرفتـ  هاي صورت با توجه به پژوهش ،از طرف ديگر. دهند در زمان حيات ارائه نمي

هـا را   كه بتـوان ايـن گورسـتان    ،هاي استقراري مربوط به اين دوره تا كنون محوطه يا محوطه ،مركزي
هـا را متعلـق بـه جوامـع      پژوهشـگران ايـن گورسـتان    و شناسـايي و كـاوش نشـده    ،به آن ارتباط داد

غالـب زنـدگي ايـن     ةزيست و معيشت در گذشته شـيو  ةاين شيو .]23؛ 22[ دانند نشين مي كوچ نيمه
تـوان گفـت ايـن     رغم تغييرات زياد سبك زندگي هنوز ادامه دارد و مي بهمناطق بوده و در حال حاضر 
تا كنون در ايـن منـاطق حضـور     ،تر از آن هاي فراوان از عصر آهن و پيش اقوام هرچند با فراز و نشيب

عيشت ايـن اقـوام يـا صـاحبان ايـن      تدفين و زيست و مة با توجه به همانندي شيو ،بنابراين. اند داشته
توانـد   نشـينان امـروزي مـي    گورها، بررسي جايگاه زنان از نظر اجتماعي و اقتصـادي در زنـدگي كـوچ   

  .دكنهاي تاريك و مبهم جايگاه زنان را در اين دوره روشن  بسياري از جنبه

  شده پژوهش ةمحدود
هـاي غـرب و    غرب زاگرس مركـزي اسـت كـه امـروزه بخـش      ةاين پژوهش دربرگيرند ةمحدود
هـاي خـزل، ملكشـاهي و طوايـف كلهـر سـاكن در        يعنـي قلمـرو ايـل    ،غرب استان ايالم شمال

ـ . گيرد مي بر را در ،شهرستان ايوان در ايـن   1.شـود  كلـي پشـتكوه ناميـده مـي     طـور  هاين مناطق ب
بـراي گـردآوري اطالعـات و     عشـاير،  گـو بـا زنـان   و ويژه گفـت  هب ،بررسي ميداني ةاز شيو ،مقاله

                                                        
بـه   ،شـوند  مـي  كـوه از هـم جـدا    كوه كبير رشته ةكه به وسيل را، لرستان و ايالم امروزي ةدانان دو منطق جغرافي. 1

  .اند تقسيم كرده) لرستان(پيشكوه  و) ايالم( پشتكوه
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هاي حاصل از بررسـي ميـداني اسـتفاده شـده      اي جهت تكميل داده همچنين مطالعات كتابخانه
  .)17  و  1هاي  شكل( است

. 5، گوهر جوب .B ،4دارون .3،مرده گلخنان .2، كوالشگ .1: شده ي پژوهشها گورستان .1 شكل 
. 12، گل گل كتل. 11، گنبد كان. 10، والي كل .9، شورابه .8، مومه ژي  چم. 7، وركبود .6 ،كبود پشت

  ]14[ بل برد. 14، پاكل .13، چغل چم

  يي غرب زاگرس مركزيها گورستان
و با خط قرار دارد  زا اين گورستان در بخش چوار، نزديك روستاي آوه 1:زا آوه  نام  گورستان تولكه

سـه گورسـتان در آنجـا    . اسـت  واقـع كيلومتري شـمال غـرب چـوار     10خط مستقيم در حدود 
و ) C گورسـتان (باريـك   ، بـان )Aگورسـتان  (بنـي   ند از گورستان بـان ا شناسايي شده كه عبارت

د كـه  شـ يك تدفين متعلق به زنان كـاوش   زا، آوه  نام در گورستان تولكه ).Bگورستان (نام  تولكه
                                                        

  .ت بامي تولكه نام آوازه ثبت شده بودئهي از سويزاست كه اشتباهاً  اين نام برگرفته از نام روستاي آوه. 1
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از سفال خاكسـتري، يـك   تنگ و بشقاب  كعالوه بر ابزار سنگي، ي، در آن .گذاري شد نام 5گور 
دسـت   بهحلقه مفرغي نيز  يك پابند مفرغي و دو ،پابند آهني ةقطعه شكست 6، پابند آهني سالم

هـيچ   ،بـه جـز ظـروف سـفالي    ، 2 و1از گورهـاي  ]. 27[ اسـت  IIB كه متعلق به عصر آهن. آمد
  ].21[ نيامددست  بهسالحي 

در غرب روستاي چادرنشـيني بـه    اسد درگه در غرب ايوان و چال 1:اسد درگه گورستان چال
گورسـتان  . فرعي و فصلي رود گنگير واقع شـده، قـرار دارد  هاي  كنار يك شاخه نام درگه، كه در

 25سه گـور در  . و در طول بررسي بخش شمال غربي بخش ايوان كشف شد 1977اسد در  چال
نجري با قبضـه  را با توجه به وجود سالح، خ 3و  1گورهاي . آگوست همان سال كاوش شده بود

هـا   آن .هاي مفرغي و سنگ چخماق بايد گورهاي مردان در نظر گرفت زهواردار، تعداد سرپيكان
. نيامـد دسـت   بههيچ نوع سالحي  2 اما در گور. گذاري كرد تاريخ IIو I توان صرفاً به عصر  مي را

  ].21[ را قبر يك زن دانست كه با ترديد زياد همراه است شايد بتوان آن
چپ رود گنگير، در جنوب غربي روستاي پليه در بخـش زرنـه    ةدر كران :Bان دارون گورست
 در گـور  ،]24[كـرد  كاوش ) 1977و1970در سال( 2ت باميئكه هي ،گور 14در ميان . قرار دارد

آهني، يك  ةپابند آهني، يك حلق 9مفرغي،  ةمفرغي، يك دكم ةحلق 3زنانه شامل  زيورآالت، 3
سـفالي   يمهره از جنس سنگ، صدف، خمير چيني، در كنار ديگر اشيا 22سنگي و تعداد  ةحلق
، 2، 1 هـاي از گور. است III مفرغ تا عصر آهن ةگورهاي از دورشامل اين گورستان . آمددست  به
  .)2شكل ( ]21[ نيامده استدست  بهجز سفال چيز ديگري ، 14ـ12 و 7 ،6، 4

  ]21[ تدفيني داخل آن يو اشيا B دارون، 3پالن گور  .2 شكل 
  

                                                        
اشـتباه آن را   ت بـامي بـه  ئاست كه گورستان چال اسد در غرب آن حفاري شده و هي يدرگه نام صحيح روستاي. 1

  .اند هاي ديگر معرفي كرده نام دريكه يا با
2. BAMI (Belgian Archeological Mission in Iran) 
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كيلـومتري جنـوب شـرقي شهرسـتان ايـالم و در       30در اين گورستان  :گنبد گورستان كان
مفرغ تا عصر آهـن   ةمسير راه ايالم به اركواز كلكشاهي واقع است كه تعدادي گور متعلق به دور

عقيـق و يـك    ة، تعداد زيـادي مهـر  11گور هاي  در ميان خاك فقطاما  ،شددر گورستان كاوش 
اين گـور  . آمددست  بهگوش  با مقطعي چهار متر سانتي 8فلزي و يك قطعه صدف به طول  ةحلق

ديـواري بـه ضـخامت     دارد و عمـق  متر سانتي 56 و عرض متر سانتي 125 ،طول متر سانتي 150
ـ  ،با ده درجه انحراف غربـي  ،جنوبي ـ ، در جهت شماليمتر سانتي 30تا 23  ةگـود جـاد   ةدر ميان
 ،در اين گور .اند صاف ساخته شده ةكوهستان و با بدنهاي  آن از سنگهاي  ديوار. ديم قرار داردق

هاي بـدن اجسـاد    گونه انسجامي بين استخوان اند و هيچ ريخته هم جسد يافت شد كه به 4بقاياي 
ايـن   ةشـد  كـاوش هـاي   در بخش. ]6[ باشند. م.اول پ ةبايد متعلق به اوايل هزار كه وجود ندارد

  .نيامده استدست  به) خلخال يا پابند( گورستان نيز گور يا اشيا تدفيني مختص زنان
 ةكيلومتري جنوب شرق ايالم و در طرف راست جاد 30در حدود اين گورستان  :والي كل ةتپ

كبود واقـع   كيلومتري روستاي چشمه 2گذرد، و در  آباد به مهران مي كه از صالح ،منتهي به ايالم
هيچ گور زن يا زيورآالتي كه مختص زنان باشد  و شدگور كاوش  21 ،در اين گورستان. شده است

  ]21[است  II تدفيني متعلق به اواخر عصر آهن ياساس اشيا اين گورستان بر. دست نيامد به
آباد و حدود يك كيلـومتري شـمال    نزديك روستاي محمداين گورستان  :چغل گورستان چم

گيـر واقـع شـده     هاي چمن كوه كوه و رشته ميشخاص بين كبير ةدر درپل جعفرآباد ميشخاص و 
تعدادي ظرف سفالي و ابزار سـنگي   1كه در گور  شدگور كاوش  2تنها  ،در اين گورستان. است

خنجـر و سـر پيكـان     ةتيغـ  ،صدفي و تعدادي ظـرف سـفالي  اي  دايره ةمهر 5 تعداد 2 و در گور
اسـاس   اين گـور بـر  . اين دو گور متعلق به مردان استست كه ا اين ةدهند آمد كه نشاندست  به

  ].21[ گذاري شده است تاريخ IA عصر آهن ،تدفيني آن يشناسي اشيا گونه
كيلـومتري غـرب جـاده اركـواز بـه ايـالم و        يكدر بخش اركواز و حدود  :رويه گورستان دو

گـور را كـاوش    19وانـدنبرگ  ). ميشخاص ةمنطق( داردگل قرار  كيلومتري روستاي گل 2حدود 
 يو اشـيا  زيـورآالت گـور   4تنهـا در  . تـدفيني بودنـد   يكرد كه سه عدد از اين گورها فاقد اشيا

 زيـورآالت بيشترين  و دو حلقه مفرغي، 4گور  ،يك حلقه مفرغي، 1در گور  .آمددست  بهي تزيين
 2حلقـه مـوي مفرغـي،     2نـد از يـك دسـتبند مفرغـي،     ا د كه عبارتشيافت  5ي در گور تزيين

 سـنجاق سـوراخدار   2، تعـداد  6همچنين در گـور   .)احتماالً جوالدوز( سنجاق مفرغي سوراخدار
 زيـورآالت اما با توجه به اينكـه ايـن   ]. 21[ آمددست  بهكاري  ات كندهتزيينبا ) احتماالً جوالدوز(

ن توان با قطعيت اين گورها را متعلـق بـه زنـا    نمي ،شده مي هم توسط زنان و هم مردان استفاده
اين گورستان متعلـق بـه عصـر    . نيامده استدست  بههرچند هيچ سالحي در اين گورها ؛ دانست
  .است IIو I آهن

كيلـومتري   6كيلـومتري جنـوب شـرق شـهر ايـالم و       48اين گورستان در  :كل گورستان پا
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ايـن  . باشي نزديك گورسـتان بردبـل و در كنـار روسـتاي پاكـل گـراب قـرار دارد        روستاي چنار
گـور داراي   7فقط  و گور حفاري شد 15كه طي آن  شدكاوش  1970و1969ن در سال گورستا

احتمـاالً متعلـق بـه     ،عدد پابند آهني 2ا توجه به  ،تنها گور  ،ها آن از ميان .تدفيني بودند ياشيا
 ،بـه همـراه ايـن پابنـد آهنـي      .نيامددست  بهگونه بقاياي اسكلت  هيچ ،يك زن است، در اين گور

كه متعلق به عصـر   آمددست  به )حلقه و سنجاق( دار و زيورآالت آهني و مفرغي چند ظرف لوله
 ،مـو  ةها، حلق مهره( زيورآالتعالوه بر ظروف سفالي  ،در گورهاي ديگر]. 21[است  II و IB آهن

  )3شكل ( آمده استدست  بهو سوزن مفرغي به همراه سالح ) انگشتري و دستبند ةحلقه، حلق

  ]21[ داخل آني مراه اشياه گورستان پاكل به، 5پالن گور  .3 شكل 
  

در بخش چوار شهرستان ايـالم و در نزديكـي روسـتاي    اين گورستان  :كبود گورستان پشت
گور در اين گورسـتان   5 فقط. كيلومتري شمال شرق چوار واقع است 5جار قرار دارد كه در  گله

كاسـه   ،يك قوري ،2از گور  .آمددست  بهتدفيني مرتبط با زنان  يدر يك گور اشياو  دشكاوش 
نيز قوري، تنگ، مالقه و  5 و 4و 3 هايگور ازو ) خلخال( پابند آهني 4و مالقه و تنگ سفالي و 

بـه زنـان بـا     4 و 3علت نبود پابند يا خلخال، انتساب گـور  ه اما ب. آمددست  بهسفالي  ةقچوصند
اين گورستان متعلـق  . چند در اين دو گور هيچ سالحي يافت نشد هر ؛ستا شك و ترديد همراه

  ].21[است III و اوايل عصر IIيعني اواخر عصر  III به II گذر از عصر آهن ،به دور
ـ  ةدر حاشـي  ايـالم و  ةدر شهرسـتان بـدر   اين گورستان :گورستان بردبل گـراب، در   ةرودخان

كـاوش شـده    1969دارد و سـال   كيلومتري جنوب شرق ايالم قـرار  45نزديكي چنارباشي و در 
گـور   15كـه   شدگور كاوش  70متر بود و  30× 23 ،شدكه حفاري اي  محوطه ابعاد]. 25[ است
 ،10 ،3 متعلق بـه زنـان از گورهـاي   هاي  تدفين. سوداگران فرهنگ غارت شده بوداز سوي  قبالً
  :پردازيم ها مي آن به ادامهكه در  كاوش شد 70، 68، 62 ،29، 17

از دو جمجمه  يهاي بخش]. 22[ واندنبرگ اين گور را متعلق به يك زن دانسته است :3گور 
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ـ      ياشـيا  ،در اين گـور . است دو اسكلت در اين گور ةدهند نشان  ةتـدفيني كمـي كـه شـامل لول
مهـره از   57 انگشـتري صـدفي و   ةحلق 4مفرغي،  ةدار، يك حلق يك قوري يا ظرف لوله ،ناوداني

  ].21[آمده استدست  به است سنگ و صدف
قطعـه   130مـراه  ه در اين گـور بـه   بود زن و يك مرد 3اسكلت كه شامل  4بقاياي  :10گور 

سـفالي و   ةصـندوقچ  4 پابند مفرغـي،  3 پابند آهني،يك  آهني، ةحلق 25 تدفيني شامل ياشيا
سـنگي و  ة عدد مهـر  187 ،دستبند مفرغييك سنجاق آهني،  5سفالي،  ةيك درپوش صندوقچ

ليـوان،   كاسـه،  بشـقاب،  آهني، ةسر پيكان، خنجر، تيغ ةبرگيرند تدفيني در ياشيا ةصدفي و بقي
-II اين گور متعلق به عصـر آهـن  . كاوش شد دار و قوري سيني پايه ،كاسه فنجان و پياله، تنگ،

III 21[ است.[  
در ايـن  . اسـت  رجديـدت  ،ساخته شده بـود  10روي سنگ سرپوش گور ، كه اين گور :11گور 

دهندة  نشانآمد كه پابند دست  بهدار و دو ابزار سنگي  يك پابند آهني به همراه ظروف لوله ،گور
  ].21[است II اين گور متعلق به عصر آهن. استتعلق گور به يك زن 

گور كشـف   انتهايها در  آن ةهاي از جمجم چند اسكلت با بخش ةريخت هم هبقاياي ب :17گور 
مفرغي بـر  ) خلخال( همچنين دو پابند. ها فك پايين يك انسان وجود داشت شد كه در ميان آن

 اسـاس مطالعـات دكتـر    بـر . روي دو استخوان ساق پا در كنار هـم در ايـن قسـمت كشـف شـد     
دسـت آمـد    شيء در اين گور به 87. ه بودنددو مرد و يك زن بالغ در اين گور دفن شد ،جانسون

عـدد   6 سنجاق كه 15 آهني، ةحلق 6دستبند آهني،  3 دستبند مفرغي، 3( كه شامل زيورآالت
شكل و بقيه آهنـي هسـتند،    مفرغي با سر توتيـ  عدد آهني 4شكل و  توتي مفرغي با سرها  آن از
و بقيـه شـامل   ) ف و سـفال صـد  مهـره از سـنگ،   14حلزونـي آهنـي،    ةگيـر  4پابند مفرغي،  2

ظـروف  ( قـوري  ،بشـقاب  سرعلمك با پايه، ليوان، تنگ، خنجر، سرپيكان، كاسه، فنجان و پيالـه، 
  ].21[ اند گذاري شده تاريخ IB-IIA عصر آهن ياشيا ،شناسي اساس گونه د كه برهستن )دار لوله

اساس  اما بر. اين گور كشف شد) پشتي ةديوار( شمالي ةدر نزديك ديواراي  جمجمه :29گور 
در . متعلق بـه يـك زن اسـت   توان نتيجه گرفت كه  ، مياين گوردر سالح  نبود پابند مفرغي و 2

مفرغـي،  ـ  سنجاق آهنـي  2دستبند مفرغي و يك دستبند آهني، يك سوزن مفرغي،  3 ،اين گور
  ].21[ يافت شد تنگ و قوري ،فنجان ،پياله ،ليوان، كاسه

سـه ديـوار متشـكل از چنـد رگ      بـا كـه   اسـت جهت اين گـور از شـرق بـه غـرب      :62 گور
شـده و سـاختار گـور     سـنگ مسـدود   مـدخل بـا چنـد تختـه    . سـنگ سـاخته شـده اسـت     تختـه 

متر عرض و ابعاد  90/1 متر طول و 45/3 ابعاد خارجي گور .شكل و فاقد در پوش است مستطيل
در وسـط گـور، اسـكلت    . متر عمـق داشـت   78/0و  متر عرض 16/1 ،متر طول 85/1داخلي نيز 

هـاي   در يكي از گوشـه . دختر جواني در وضعيت سالم حفظ و به صورت خميده دفن شده است
طبق مطالعـات دكتـر جانسـون، بقايـاي     . هايي از استخوان و دندان انسان وجود داشت گور، تكه
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تـدفيني  ي اشـيا . تاساي  ساله 20ساله و اسكلت مربوط به دختر  25استخوان متعلق به مردي 
موگير  يك: اين اشيا يافت شد در كنار اسكلت ،همچنين. است ءحدود بيست شيها  همراه مرده

 8/14جـامي بـه قطـر     ،متـر  سـانتي  5/1 ، انگشتري بـه قطـر  متر سانتي 2دو قطر  اشكل ب مارپيچ
 2قطـر   مهـر سـفالي بـه    2 اي، سنجاق آهني با سر لولـه  ، يكمتر سانتي 5/6و ارتفاع  متر سانتي
، )شـير بالـدار بـا سـر انسـان     ( اي افسـانه  يموجـود  بـز كـوهي،   ةشد با نقوش حكاكي متر سانتي

 ايـن ]. 25[اسـت   مهره از سنگ آهك 4مهره آن از عقيق سرخ و  24مهره كه  13گردنبندي با 
  ].21[ مجدد استفاده شده است III كه در عصر آهناست  IA متعلق به عصر آهنگور 

 هـاي  آمد كه استخواندست  بهشمال غربي گور  ةاسكلت در نيم 2بقاياي استخوان  :68گور 
 و پابندها) كن تيز تبر شاخدار و چاقو خنجر مفرغي، سر( ها سالح .اند در هم ريخته و آشفتهها  آن

  ].21[ در اين گور استو مرد تدفين يك زن  ةدهند نشان) دو پابند مفرغي و يك پابند آهني(
پابنـد   2جنـوبي غربـي ايـن گـور      ةن گور متعلق به يك زن است، زيـرا در گوشـ  اي :70گور 

 IA اين گور به عصر آهن .آمد كه در كنار هم قرار داشتنددست  بهكاري  ات كندهتزيينمفرغي با 
  ].21[تعلق دارد 

دوبـاره   III در عصـر آهـن   11 و 10 گـور  از هستند كـه  II-I اين گورها متعلق به عصر آهن
  .)4شكل ( ]21[است   شدهاستفاده 

  

  ]21[ گورستان بردبل 70، 68 ،62، 3پالن گورهاي  .4شكل 
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همـوار   ةكيلـومتري شـمال غربـي ايـالم در منطقـ      25در اين گورسـتان   :كبود گورستان ور
. اسـت  شـده  واقـع  ـ چـوار  ةرودخان از كوچكي ةشاخ ـ و كنار رودخانه لشكانها  كوچكي بين كوه

قبـل   شـده  سرقت گورِ 1000 حدود كه بودند كرده غارت را قبرستان از بزرگي بخش روستاييان
 102 و 85 گورهـاي  ].14[ گـور ثبـت شـد    203 ،مجمـوع  در. از بررسي محل تخمـين زده شـد  

ي ماننـد  تزيينزينتي و  يبيشتر اشيا ،102 گور همچون ،در گورهاي زنان 1.است متعلق به زنان
. رؤيت شـد ) خلخال(پابند مفرغي  انگشتري، دستبندها، اي، طاليي و نقرههاي  گردنبند، گوشواره

گردنبنـد   ةمهـر  9،  هاللـي  ة، يـك گوشـوار  )خلخـال ( پابنـد مفرغـي   3نيز  85 در گورهمچنين 
انگشتر، دسـتبند،  : آمده استدست  بهاشيا از گور زنان  ، اينكلي طور هب ].27[ آمده استدست  به

هـاي   زينتـي شـامل گردنبنـد و گوشـواره     ياشـيا  قفلـي،  سنجاق ، ، دكمه ، سنجاق)خلخال(پابند 
اين گورستان متعلق بـه عصـر   . ]26[ طاليي به شكل هالليهاي  به شكل آويز و گوشوارهاي  نقره
  .)5شكل ( است III آهن

  ]27[ پالن گورهاي زنان گورستان وركبود. 5 شكل 
  

كيلومتري شمال غرب شهر ايـالم واقـع    48 ةدر فاصلاين گورستان  :مومه ژي  گورستان چم
مومـه قـرار    ةرودخانـه، دهكـد  ) چـم (كيلومتري گورستان، در پيچش  يك ةشده است و در فاصل

گورسـتان   .]11[متر قرار دارنـد   2از رسوب خاك آبرفتي به ضخامت اي  گورها در زير اليه .دارد
] 24[رودخانـه كشـف شـد     ةحاشـي  شدن آثار چند گور در رودخانه و پيدا ةبر اثر فرسايش ديوار

ي ماننـد  تزيينـ  ياشـيا  ،در گـور زنـان  . تدفيني گورهـاي زنـان و مـردان متفـاوت اسـت      ياشيا
درضـمن،   .به دسـت آمـد  اي  نقرههاي  و گوشواره) خلخال( ها، دستبندها، پابند گردنبندها، مهره

با توجه به  .]16[ دشظروف سفالي و فلزي هم در گورهاي زنان و هم در گورهاي مردان كشف 
                                                        

تدفيني  يكه در ميان اشيا درحالي، ]22[ گورستان وركبود را متعلق به زنان دانسته17 و 10 واندنبرگ گورهاي. 1
  .دست نيامده است همختص زنان ب ياين گورها اشيا
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 ،b46 ،67 ،76 ،42، 36، 28، 23، 16 ،14، 5 ،3گورهاي  ،داخل گورها) پابندها(تدفيني  ياشيا
در بيشـتر   شـود ايـن اسـت كـه    در اينجا به آن اشـاره   دكه باياي  نكته. است متعلق به زنان 79

 ديـده  نيـز  التي و زيـورآ تزيينـ  ياشيا، و سپرها و وسايل جنگي مردانها  سالح عالوه برگورها 
 72و در گـور   قلو يك ظرف دو، 41 در گور. كردند ميستفاده ها ا از آنشود كه احتماالً مردان  مي

ايـن گورهـا بـا     .ي يافـت شـد  تزيين يقلو به همراه گوشواره و دستبند و ديگر اشيا يك ظرف سه
  .)6شكل ( ]16[است  متعلق به يك زن شده كشفف وتوجه به ظر

ــ امــا مهــم ــرين يافت ــان در روي يــك ســطل دســته  ةت ــا زن دار مفرغــي  نقــش در ارتبــاط ب
اي  اسـتوانه و بـا دسـته     بـه شـكل  ايـن نقـش،   . دست آمد به  43 از گوركه  شده است كاري هكند

 ةاين ظرف صـحن  ةروي بدن. است پرچ شده  ميخة كه بعد از حكاكي نقوش به بدن است متحرك
كـه   قـرار دارد  هاي آشوري و يك قلعه با دروازه برجسته نبردي با ارابه و اسب و پياده شبيه نقش

ديگر جنگجويي در حال بردن سـه   ةدر صحن .شود ديده ميدار  چهار برج كنگرهآن، در دو طرف 
صورت ضـربدري   ههاي روي سينه ب دستاسرا با  پاست؛دار بلند تا روي  هاي حاشيه اسير با لباس

 ةهاي اين سه اسـير بـا صـحن    لباس ةبا توجه به مقايس ).7شكل ( اند رو نشان داده شده هو از روب
آمـده از گـور    دست ظرف به ةدر روي بدنهاي دو مرد در حال شكار  لباس مردان در حال جنگ و

گورسـتان متعلـق بـه عصـر      ايـن ]. 16[ توان گفت كه اين سه نقش مربوط به زنان است مي 37
 .است III آهن

  ]16[ مومه ورستان چم ژيپالن گورهاي متعلق به زنان گ .6 شكل 



  109...   شناسي جايگاه زن در عصر آهن با تكيه بر مطالعات قوم باستان

  ]16[ مومه گورستان چم ژي 43آمده از گور دست بهسطل مفرغي  .7شكل 
در جنوب شرق شهر ايالم در بخـش اركـواز ملكشـاهي    اين گورستان  :گل گورستان كتل گل

ايـن   در ].26[شـد  كـاوش  ) 1972(واقع شده و طي عمليات راهسازي كشف و در همان سـال  
گـور   9و  Iگـور بـه عصـر آهـن      7كه از آن ميان  سالم كاوش شدگور  17شده،  گورستان غارت

 ،آمـده  دسـت  بهتدفيني  ياساس اشيا بر. ]10[ دنتعلق دار  IIبهI ديگر به دورة انتقالي عصر آهن 
گـور   ،هـا  آن از ميـان . متعلق به زنان اسـت  B2 ،B 3 و A2، A4، A 6 ،A 9، A10، A13گورهاي 

A4  تـدفيني  ي و اشيا داشتجالب توجه است كه اسكلت يك زن به همراه يك مرد در آن قرار
سنجاق مفرغـي بـا سـر اردك در     2، سفالي ةيك صندوقچ: اند از عبارتاز اين گور  آمده دست به

عقيـق   ةمهر 2، انگشتري صدفي ةحلق 2 ،مفرغي) خلخال( پابند 4 ، دستبند مفرغي 2 ، حال شنا
 A6 مفرغي از گـور  )خلخال(پابند  6 ،همچنين. اه خنجر و تعدادي ظروف سفاليمره به ،جگري

در اين گـور يـك زن    با توجه به شواهد، .در پاي اسكلت قرار داشتها  آن تاي 2آمد كه دست  به
 و 9Aدر گـور   ،يعني تـدفين زن و مـرد در يـك گـور     ،اين وضعيت. و يك مرد دفن شده بودند

10A  گورستان متعلق به عصر آهن اين. شود مي ديدهنيز I و II  8شكل ( ]21[است(.  

  
  ]21[ گل گورستان كتل گل 2B، 3B، 9A ،6A ،4Aپالن گورهاي .8 شكل 
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در شهرسـتان شـيروان چـرداول و در غـرب روسـتاي      ايـن گورسـتان    :گورستان شـورابه 
 از سـوي  1969ايـن گورسـتان در سـال    . چـرداول قـرار دارد   ةجنوبي رودخان ةاشكفت و كران در
سوداگران فرهنـگ تخريـب    توسطگورهاي اين قبرستان  ةهم. شدت بامي بررسي و كاوش ئهي

اين گورستان آرامگاهي سنگي است كه سه ديوار آن به غيـر از   هتنها گور غارت نشد .شده بودند
 دارد غربـي  ـ اين گور جهت شرقي. هاي عمودي روكش شده است سنگ  اش با تخته ديوار شرقي

دو سـنجاق مفرغـي    ،در اين گـور . ]10[ است متر 8/0 عمقش و متر 6/1ـ2/1 اش بيروني ابعاد و
شكسـته، دو دسـتبند مفرغـي،    هـا   آن مفرغي كه يكي از) جوالدوز( مانند، دو سوزن 1با سر توت

ظرف سفالي و تعـدادي ابـزار سـنگي     34شده صدفي به همراه دو خنجر تزيينانگشتري  ةحلق2
مجدد مورد اسـتفاده قـرار    III بوده كه در عصر آهن I علق به عصر آهناين گور مت. آمددست  به

  ].21[ است گرفته و بقاياي اسكلت و تعدادي سفال متعلق به اين دوره
هـاي   در ميـان زمـين  ، در دشت ايـوان، اسـتان ايـالم   اين گورستان : گوهر گورستان جوب
گـوهر واقـع شـده     روستاي جوبمتري شمال شرقي 200 حدود ،گنگير ةكشاورزي كنار رودخان

از جانـب   1977گـوهر در سـال    غارت شده در جوب گور از يك گورستان تقريباً 66 جمعاً. است
گـور بـا    56ت ئـ ايـن هي . شدكاوش  ،به سرپرستي لويي واندنبرگ ،بلژيكي شناسي باستانت ئهي

هـا   آن ضي ازگور كه بع 9 ،شده كه با قطعات سنگي مسطح پوشيده شده بودند چين سنگ ةديوار
را  ــ 21 گـور  ـبودـ اي  گـوري خمـره  هـا   آن سنگي ساخته شده بودند كه يكي از ةبا قطعات الش
شـامل   امـا تعـدادي از گورهـاي سـنگي     ،ندداشـت نفـره   تدفين تـك  گورها بيشتر. بررسي كردند

گورستان به عصر آهـن   اين .جمعي يا فاميلي بودند حداكثر چهار اسكلت و از نوع گورهاي دسته
III )800/ 750 اسكلت داخل قبـور خـوب حفـظ شـده      ،در اين گورستان .تعلق دارد) م پ 600ـ

زن يـا  ( ها تدفيني با جنسيت اسكلت ياشياكه فرصت مناسبي براي ارتباط دادن  طوري هب ؛بودند
 ،62 ،60 ،53 ،39 ،37 ،21 ،7 ،6، 2 ،1گورهـاي  (شـده   گـور كـاوش   66گـور از  يازده . بود) مرد
 .آمده متعلق به زنان بوده اسـت  دست ها به كه از آن يهاي اساس پابند و خلخال وهر برگ جوب )63

كه در آن دو اسـكلت بـه همـراه سـر     ، 53ند كه در گور ا ها از اين نظر مهم ها و خلخال اين پابند
  .)9شكل ( ]17[روي اسكت زن يك پابند قرار دارد  ،گرز و تبر كاوش شد

                                                        
  .است بلوط داخل غالف قبل از رسيدن ةطبيعت منطقه است كه شبيه ميو گرفته از ين الهامياين نوع تز. 1



  111...   شناسي جايگاه زن در عصر آهن با تكيه بر مطالعات قوم باستان

  
  ]17[ گوهر گورهاي متعلق به زنان گورستان جوبتصاوير و پالن . 9  شكل

دشـت ميـان كـوهي ايـوان در شـمال       اين گورستان در بخش زرنه 1:گورستان گلخنان مرده
گـور در آن   80كه  ]13[است  شده شمالي شرقي كوه ورازانه واقع ةغرب استان ايالم و در دامن

مورد اطمينان نيست، زيرا  تشخيص جنسيت زن يا مرد بودن گورهاي گلخنان مرده .شدكاوش 
تدفيني داخل گورها نيز در مـورد جنسـيت    يخوب حفظ نشده است و اشياها  استخوان اسكلت

پابنـد   10متعلق بـه يـك زن اسـت كـه در آن      59فقط گور . ندا شده نامطمئن دفنهاي  اسكلت
دسـت   هبو در ديگر گورها شاخص مهمي در اين ارتباط ) 10شكل ( آمده استدست  به) خلخال(

  .گذاري شده است تاريخ III اين گورستان عصر آهن. ]17[ نيامد

  ]17[ تدفيني يهمراه اشياه گورستان گلخنان مرده ب 59 پالن گور .10 شكل 

                                                        
اين نـام بـر    ،به همين دليل. كلهر ايوان بوده كه در اين محل درگذشته است گلخنان يكي از دختران زيباي ايل. 1

ان در دو شاعر نامـدار ايـو   ،شعرهايي در وصف زيبايي اين دختر از خان منصور و شاكه. اين منطقه مانده است
  .]4[ باقي مانده است ،شاه زمان نادر
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كيلـومتري جنـوب شـهر گيالنغـرب و در      6كوالشـگ در  : گورستان كوالشگ گيالنغرب
خـش و   ه بـين كـوه ميـه   ايـن محوطـ  . غرب زاگرس مركزي در استان كرمانشاه واقع شده اسـت 

 A،B ،C ِِِِ،D را بـه چهـار بخـش    كاوشـگران آن . الشگ واقع استوك ةرودخان ةتوق و در كران تق

گور آن كـاوش   4 وان امروزي شناسايي نشين وچگورستاني در كنار جايگاه ك. تقسيم كرده بودند
و  A4گور . قرار داشت B1 ةو ديگري در ترانش A4 ةشنو يكي در ترا C ةشنگور در ترا 2كه  شد
B1 ة آمده از ترانش دست بهيكي از دو گور . بود متعلق به مردانC   اي  از نوع گورهـاي چهارچينـه

اسـكلتي   ،نخـورده  در گور دست. تخريب شده بود برداري براي سد كامالً گود بود و ديگري بر اثر
تري آهنـي در  شـ سه انگ). شرقيـ  غربي( آمد كه سر در غرب و پاها در شرق قرار داشتدست  به

 يا آويزي از جـنس طـال، چنـدين پابنـد     چپ، در نزديك گردن اسكلت گوشوارهانگشتان دست 
ايـن   .]20[ آمـد دسـت   بـه در مچ پا و نيز تعدادي ظرف سفالي در كنـار ايـن اسـكلت    ) خلخال(

شـده زن   سـت كـه شـخص دفـن    ا نآ ةدهند روي اسكلت نشانها  آن گيري و جاي قرار زيورآالت
 ةزمـان بـا دور   آمـده و نـوع قبـور هـم     دسـت  بههاي  براساس سفال اين محوطه). 11شكل ( است

  .است III و IIآشورنو يعني عصر آهن 
  

  ]20[ كوالشگ گيالنغرب C1 ةترانش 2گور  .11 شكل 

  ساختار گورها
 سـت كـه  ا اين ةدهند نشان شناسي در غرب زاگرس مركزي باستانهاي  هاي كاوش نتايج گزارش

مسكوني هاي  بدون ارتباط با محل ،اند شدهو گورهايي كه در اين منطقه كاوش  ها گورستان همة
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 اند و از نظر ساختار معماري به پـنج گـروه تقسـيم    استقراري كشف شدههاي  در خارج از محلو 
. 4 ،اي گورهـاي حفـره   .3، شـكل  گورهاي سنگي بيضي .2 ، اي گورهاي سنگي جعبه. 1؛ شوند مي

 .جمعي قبور دسته .7 ، اسبي يا نعلاي  دايره نيم گور .6، اي گور خمره .5، اي   دايرهگورهاي 

  جنسيت در قبرها ةنشان
اي  رابطه ،كند كه جنسيت و شغل او را تعيين مي ،تدفيني داخل قبر يمسلماً بين متوفي و اشيا

اسـتخوان   چند قطعه فقطكه اسكلت داخل آن از بين رفته و  يدر گورهايخصوص  به ؛وجود دارد
تدفيني اهميت  ينوع اشيا ةمطالع III هاي عصر آهن قبرستان به همين دليل، در. باقي مانده بود

چه از نظر تكنيك و چه از نظر شـكل و   ،تواند سفال نمي ،در ميان اين اشيا. يابد بسيار زيادي مي
گاو ( هاي حيواني پيكرهه اما واندنبرگ اشاره كرده ك. جنسيت صاحب گور باشد ةدهند نشان ،فرم

دسـت آمـده    تايي فقط در گورهاي زنان به فقط در گورهاي مردان و ظروف دوقلو و سه) يا سگ
هايي مانند سر تبرها، سر گرزها،  تدفيني داخل گور شامل ابزارها و سالح يهنگامي كه اشيا. است

. متعلـق بـه يـك مـرد بـدانيم      را توانيم آن مي خودها باشد، ها و كاله ها، سرپيكان سپرها، تيردان
هـا،   قفلـي  هاي موي سر و لباس، سنجاق ها و حلقه زينتي، سنجاق ياگر در گوري اشيا ،همچنين

. گور يك زن است ةدهند نشان ،گردنبند وجود داشته باشد) خلخال( ، پابند)خزمه( هاي بيني حلقه
. ]22[ نيـز يافـت شـده اسـت    بندها در گورهاي مردانه  ها و دست ها، گوشواره كه حلقه صورتي در

. هاي اين دوره مشخص كند تواند جنسيت صاحب گورها را در قبرستان اشيا مي ةمطالع ،بنابراين
كردن  هاي در سطح زمين براي مشخص سازندگان اين گورها نشانه ،داخل گورهاي عالوه بر اشيا

ـ    شده قرار مي جاي گور و همچنين جنسيت شخص دفن صـورت سـنگي    هدادند كه ايـن نشـانه ب
 و I ،IIها مختص گورهاي عصر آهـن   رسد كه اين سنگ به نظر مي .اي بوده است ايستاده يا ميله

III سـنگ   1يـك گـور بـا    (، در دورويـه  )اي سنگ ميلـه  3 تا 1گور با  9(گل  بوده و در كتل گل
 )اي گ ميلـه سن 5 تا 1گور با  8(و در بردبل ) اي سنگ ميله 2 تا1گور با  4(كل  ، در پاي)اي ميله

كاوشگران اغلب در طـول  . شود ديده مي ]27[ و وركبود ]16[ مومه و در گورستان چم ژي] 21[
ها را ثبت نكرده و در گزارش خود بـه آن اشـاره    ها آن آگاهي از نقش اين سنگناعلت ه كاوش ب
هاي  آن سنگ اند كه از اين احتمال را مطرح كرده. ها نيز ترسيم نشده است اند و در پالن آن نكرده
نوع تـدفين و   ةاما با مطالع ].21[است اي براي بستن چيزي به ديوارهاي گور استفاده شده  ميله

عنوان شاخص و  كه به ،ها نشينان اين منطقه كاركرد و كاربرد اين سنگ شكل و پالن گورهاي كوچ
دادن مـرد يـا زن    براي نشان ،بدين صورت .شود گذارند، آشكار مي جنسيت روي گورها مي ةنشان

صـورت   يك سنگ بـه ) سر مرده(در قسمت باال  ،شده مرد بود اگر فوت بودن صاحب گور معموالً
و يك سنگ ) سر مرده(چنانچه متوفي زن بود يك سنگ در قسمت باال  دادند و قرار ميايستاده 

  .)12شكل ( دادند صورت ايستاده قرار مي هب) پاي مرده(در قسمت پايين 
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  عكس از( گور يك زن در گورستان روستاي گدمه )، ب]17[ مومه گورهاي چم ژي) الف .12شكل 
  )ُنوراللهي. ع 

  ها مراحل حفر قبور و آيين ،ساختار، شيوه
 .دكنن مياقدام  گور حفرسپس به  وترين فاميل مشخص  زميني را در كنار قبر نزديك ابتدا قطعه

 عمـق گـور تـا سـينه حفـر      ،براي زنان. دارد هم فرق كودك با گورها براي دفن زن، مرد وة انداز
 را مرد يا زن متوفي مـورد نظـر  هاي  قبل از حفر گور با ريسمان اندازه ،مين منظوره به .دشو مي
 و متـر  سـانتي  200تـا   180بـين   طول گور معموالً. كنند مياقدام  به حفر گور ، سپسديرنگ مي

 ةمرحل ،الزم و مورد نياز براي زن يا مرد ةگور به انداز پس از حفر. استمتر  سانتي 90عرض آن 
د وشـ  مي كه لحد ناميده، متر در كف قبر سانتي 45تا  40به عرض  حفر كردن جاي اصلي جسد

متر فاصـله دارد و   سانتي 25تا  20نيز  طولي گور ةاز دو ديوارلحد . شود ، آغاز مي)Alhaeeالحه (
 از خـاك نـرم  اي  كف اين قسمت را بـا اليـه   معموالً .استمتر  سانتي 40عمق تقريبي آن حدود 

گور بـراي انجـام تـدفين     ،در اين حال. ندك مي اين قسمت گور حالت صندوقي پيدا. پوشانند مي
كـه ايـن    آورنـد  مـي پهـن از اطـراف   اي  ورقههاي  سنگاي  عده ،براي پوشش لحد. شود ميآماده 
تا بتواند قسمت بـاالي لحـد يـا    باشد  متر سانتي 50عرض آن حدود  و بايد صاف و پهنها  سنگ

 متر سانتي 30ـ25 گلي به قطرهاي  چانه ةبراي تهي ،از اين مرحله پس. صندوق جسد را بپوشاند
بعـد از قـرار دادن    كننـد تـا   مـي  و با آب مخلـوط  سرند قسمتي از خاك حاصل از حفاري قبر را

هـا   آن درز هـا كـامالً   سنگ ةالش كه با و زمانياي  ورقههاي  جسد در لحد و پوشاندن آن با سنگ
. كننـد  مي د و با دست صافنكوب ميشده را روي اين قسمت  گلي آمادههاي  ، چانهنيز گرفته شد

الي ناشي از باران و برف به داخل لحـد يـا صـندوق گـور      و گل براي جلوگيري از ورود عملاين 
 پايان اطراف گور را به شـكل مسـتطيل   درند و كن مي بعد قبر را با همان خاك پر .شود مي انجام

در را جنسـيت متـوفي    ةدهنـد  نشـان هـاي   و سـنگ  كنند مي گذاري چين نشانه با سنگيا بيضي 
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هنگـام   .دهند مي صورت ايستاده قرار هچين مستطيلي يا بيضي مستطيل شكل ب داخل اين سنگ
 از سـوي جسـد   يك معمار محلي بر حفر گور نظارت مستقيم دارد و قسـمت صـندوق   ،حفر قبر

  .د، زيرا مستلزم دقت فراوان استشو مي خود معمار حفر
آتـش در  . كننـد روز روي قبـر مـرده آتـش روشـن      بين عشاير رسم است كه تا هفت شـبانه 

كـه در اينجـا عـالوه بـر اهميـت روزمـره در        داردنشينان غرب ايران جايگاه وااليي  فرهنگ كوچ
چادر را بـراي آنـان قابـل     د كوچ و زندگي زير سياههاي تاريك و سر كه شب ،نشينان زندگي كوچ

قدسي نيز راهنماي باز گشت ارواح در گذشته به دنيـاي زنـدگان اسـت     ة، از جنبكرد مي تحمل
كـوش   ايـن مردمـان سـخت   هاي  از آن در باورهاي  هنوز رگه وكهن ريشه دارد هاي  كه در آيين
 شـدن حيوانـاتي ماننـد گـوركن از قبـر      نور و گرماي آتش سبب دور ،از طرف ديگر. جريان دارد

  1.شده است مي
ان اين منـاطق ايـن بـوده كـه بعـد از دفـن و اتمـام        نشين وچخاص كهاي  يكي ديگر از آيين

و بر چوبي ايستاده بسته  برد ميهمسر يا مادر شخص متوفي گيس خود را  ،سپاري مراحل خاك
كه بـا مـرگ عزيـز بـه بـاد       بود يرزوهايگي و آدلبستاوج  ةكه نشان. دهد مي و بر باالي گور قرار

رواج  )شـده  پـژوهش  ةمنطقـ (بين ساكنان استان ايـالم   1340 ةاين رسم تا ده. سپرده شده بود
اش بـه   در سـفرنامه  ،كـرده  مي كه هنگامي كه راولينسن از اين منطقه عبور طوري هب. داشته است

 ةو در شـاهنام  ]3[ گمـش  گيـل  ةو در اسـطور  ]9[ در داسـتان اشـيل  . ]8[ ده استكرآن اشاره 
يعني بريدن گيسوي زنان و خراشيدن صورت در سوگ همسـر و   ،فردوسي نيز به اين رسم كهن

 ،سـوگواري هنـوز در منـاطق ايـالم     ةايـن رسـم و شـيو   . ]1[ سخن به ميان آمده اسـت  ،عزيزان
صـورت   ،عـي جم طـور دسـته   به ،رفته  دست زنان در سوگ عزيز از ولرستان و كرمانشاه رايج است 

خراشند كـه بـه آن شـين     مي )وايي همان واي زبان فارسي است( همراه با گفتن واييرا خويش 
)shin (شود مي گفته.  

 60تـا   50ولي در حـدود   ،شود چيز ديگري دفن نمي جز كفن با شخص متوفي هيچ ،امروزه
دفـن   ،گفتنـد  مـي ) papegah(پپگـه   بـه آن  كـه  ،نان خاصـي ، مراه جسد متوفيه سال پيش به

 مهـم  يكـي از باورهـاي   ،شناسي هاي باستان اساس پژوهش بر ،عالوه بر آنچه گفته شد. كردند مي
مين أبـراي تـ   ،همـين منظـور  ه ب .اعتقاد به دنياي پس از مرگ است، ديني جوامع پيش از تاريخ

 دنكرد يفرد را با تشريفات ويژه با او دفن م ةحيات واپسين، غذا و مايحتاج مورد نياز زندگي روزمر
 ،ل بودندئقا) ويژه زنان هب( احترامي كه براي فرد متوفي دليلعشاير به  ،در بسياري از موارد .]5[

در زمان ، كرده شخصي داشته استفاده مي ةي كه جنبيآالت يا اشيا در زمان حيات از زينت وي اگر

                                                        
يعني ايل خزل، ملكشـاهي، كلهـر و ديگـر ايـالت كـرد       ،اين رسم در ميان ايالت و عشاير غرب زاگرس مركزي. 1

استان ايالم و حتي در جوامع شهري و روستايي از جمله شيروان چـرداول، ايـوان و ايـالم و ديگـر شـهرهاي      
  .باقي است استان ايالم هنوز به قوت خود
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در مناطق غرب ايران در تدفيني  يهمراه اشياه اين نوع تدفين ب. اند كرده با او دفن مي آن را مرگ
ه كـه  شدشناختي اين مناطق امروزه آشكار  هاي باستان كاوشدر  .هاي گذشته ريشه دارند سنت

البته مراحل كندن گور امروزه هيچ تفـاوتي بـا گذشـته    ( كه تا چند دهه پيش ،تدفين ةاين شيو
ر ريشـه دارد كـه   ت هاي عصر مفرغ و آهن و حتي پيش در سنت ،در ميان عشاير رايج بوده) ندارد

پوشانده هاي بزرگ  سنگ سقف با تختهتا كه  ،چين سنگ ةاي با ديوار در قبور چارچينهرا مردگان 
سـت كـه   ا همـين مطالعـات بيـانگر ايـن     ].21؛ 19؛ 18؛ 17؛ 16؛ 15[ اند كرده دفن مي شد، مي

دائمي هاي استقراري  هاي مس سنگي، مفرغ و عصر آهن غرب زاگرس مركزي با محوطه قبرستان
ها با زيست  سازگاري اين سنت ةدهند اند، كه نشان نشينان بوده كوچ ارتباط نداشته و متعلق به نيمه

ط و شرايط جغرافياي خاص منطقه بوده كه در گذر زمان با تحوالت فرهنگي و دينـي ايـن   يمح
  ].13[خود گرفته است   هاقوام شكل و شمايل جديدي ب

  خانواده
شود كه فرديت كمتر بـه   هاي ساكن در غرب زاگرس مركزي مشخص مي ايل شينان ون كوچ ةبا مطالع

كند  نام خانوار يا خانواده بروز ميه تنيده و منسجم ب هم بلكه جايگاه افراد در يك نظام در. آيد چشم مي
مراتـب قـدرت و نظـام     ك از اعضا درواقع مكمل فعاليت ديگـر اعضاسـت و در سلسـله   يكه فعاليت هر
بسته به اينكه ايـن خـانوار   . ترين واحد اجتماعي است اين منطقه خانوار يا مال كوچك اجتماعي ايالت

جايگـاه اجتمـاعي اعضـاي آن از جملـه زنـان و       ،مراتب قدرت ايلي واقع شده در كدام مرتبه يا سلسله
ل ئبه ساختار ايلي و بعد به خانواده و تقسيم كـار و مسـا   ادامهدر  ،اين بنابر. مردان مشخص خواهد شد

معيشـت و سـازمان اقتصـادي     ةنظـام اجتمـاعي و شـيو   . پردازيم مرتبط با جايگاه زنان اين منطقه مي
توان گفت كه  مي ،ترتيب اين به. هاست نشينان غرب زاگرس مركزي متكي بر محيط جغرافيايي آن كوچ

جغرافيـايي اسـت كـه خصوصـيات چنـين       يقلمرو ةبستر و مهد چنين نظام اجتماعي همان محدود
 شـده،  گـر مطالعـه   نظـام اجتمـاعي طوايـف كـوچ    . ثر افتاده استؤحيط بدون ترديد در آن اجتماع مم
 .1يـا  ) خـانواده (مـال   .5، )خاندان(مال  بنه .4تيره،  .3طايفه،  .2ايل،  .1 :شامل ،كه گفته شد همچنان 

و سـاختار قـدرت در ميـان ايـن      است مال .5مال،  بنه ـهوز  ـ  تخمه ـخيل  .4طايفه،  .3تيره،  .2ايل، 
پـدر خـانواده يـا سرپرسـت      .4كدخدا يا كوخا، . 3توشمال،  .2ايلخان يا خان، .1 :صورته اين ايالت ب

 شـده  گـران مطالعـه   و كـوچ ) طور اعم به(نشينان ايران  ساختار و نظام اجتماعي كوچ. بوده است خانواده
خـانواده يـا مـال     ،حقيقـت  در. ي اسـتوار اسـت  سـاالر  اساس نظام خويشاوندي و پدر بر) طور اخص به(

مراتـب تمركـز اجتمـاعي و روابـط گروهـاي خويشـاوند        ايلي است و در سلسـله  ةبناي اصلي جامع زير
هاي توليـد   بقاي جامعه با زاد و ولد، كاركرد ةكه حفظ نسل و ادام ،همخون عالوه بر كاركرد اصلي آن

كامـل اسـت كـه     ةنـوعي جامعـ   ةمنزل ارد، زيرا خانواده بهعهده د اقتصادي، خانواده بيشترين نقش را بر
  ].7[ اعضا گسترده است) اجتماعي ـ مذهبي( هاي ديگر اي بر فعاليت اقتصادي و فعاليت سايه



  117...   شناسي جايگاه زن در عصر آهن با تكيه بر مطالعات قوم باستان

پشت سـر گـذارده كـه     بسيار دور مراحلي را ةخانواده و نظام خويشاوندي در ايران از گذشت
خـانواده بـين   . ]7[سفانه از چگونگي مراحل تطور آن نشانه و اطالع دقيقي در دست نيسـت  أمت

توليـد و  ي ترين واحد اجتماعي و همچنـين واحـد   ترين و اساسي نشينان اين منطقه كوچك كوچ
يـك هـدف مشـترك    و كننـد   مـي  كه اعضاي آن زير نظر يـك سرپرسـت فعاليـت    است مصرف

تنهـا   كـه نـه  . اسـت  1سرپرست معموالً يك مـرد يـا زن  . ]2[ ندداراقتصادي، سياسي و اجتماعي 
. شـود  مـي  خانوار نيز شناخته ةعنوان رئيس و نمايند بلكه به ،هماهنگي ساير اعضا را برعهده دارد

. اوسـت  ةعهـد  بـر اجتماعي سياسي هاي  فعاليت شركت درستد و  و امور داد دادن انجام ةوظيفكه 
ان اين منطقه وجود نشين وچپنج نوع خانوار در ميان ايالت و ك ،ااز نظر تركيبات اعض، كلي طور هب

 ةخـانواد  .4گسـترده،   ةخـانواد  .3همسـري،   چنـد ة خـانواد  .2اي، هسـته  ةخانواد .1 :داشته است
دودمـاني   ةاسـاس خـانواد   از آنجا كه نظام خويشاوندي كردها بـر . ]2[ ناقص ةخانواد. 5پيوسته؛ 

وسـته و گسـترده   ي، خـانواده در كـل از نـوع پ   شـده  مطالعه ةجامعدر  استوار است،) ساالري پدر(
خانواده در ميان ايالت و طوايف ايـن منطقـه تقسـيم كـار اسـت كـه       هاي  يكي از ويژگي 2.است

برخي از كارهـا مخـتص زنـان و برخـي بـين زنـان و مـردان        . اساس سن و جنس استوار است بر
پـز و   و آب، پخـت  ةتهيـ  ،)هـا  تربيـت بچـه  ( داري هشامل بچ 3مختص زنان يكارها .مشترك است
چادر، چيت، خـورجين و ديگـر    سياه( دوخت لباس، ريسندگي، رنگرزي و بافندگي نظافت خانه،

گذشته سفالگري در بين عشاير ايـن منطقـه    ةتا چند ده( سفالگري ،)ملزومات زندگي عشايري
كُنـه،  (مشـك   ة، تهيـ )تشده كه امروزه از بين رفتـه اسـ   مي صورت محدود انجام هتوسط زنان ب

 ة، تهيـ )شـوند  مـي  بزغالـه و گوسـاله تهيـه    كه از پوست بز، )روغن دان( دورگ يا مشكه و هيزه
 ، قـابلگي، همچنـين درمـانگري   )كنگر و غازياغي(آوري گياهان خوراكي  لبني، جمعهاي  فرآورده

ها، گـزينش زن و همسـر بـراي فرزنـدان و پـذيرايي از       ، انتقال سنت)4با استفاده از طب سنتي(
                                                        

يعني نظارت بعـد از مـرگ يـا نـاتواني      ،اين وظيفهها  نشينان و عشاير ساير مناطق مانند بختياري در ميان كوچ. 1
شود، ولـي در ميـان ايـالت مـورد پـژوهش ايـن زن        مي به فرزند ارشد يا عموي خانواده منتقل ،بزرگ خانوار

  .دهد مي و هماهنگي را صورت گيرد مياست كه اين نقش را برعهده ) همسر(
 ةنتيجـ  چنين عاملي عموماً در. مشاهده شده استها  آن اي نيز در ميان هاي گسسته و هسته خانواده يالبته گاه. 2

. طور شـرايط عصـر حاضـر اسـت     اجتماعي و همين ـ تحصيل فرزندان، دعواهاي خانوادگي، مشكالت اقتصادي
بلكه به محـض   ،برند مي سر هچادر ب فرزندانشان در يك سياهة ا خانوادخانواده ب ةنيست كه هم االبته بدين معن

 .اند شود، ولي در ساير امور ديگر تابع خانواده مي چادر و دوار وي جدا سياه ،ك از فرزندانيازدواج هر
انـد و   داده مـي  در ازاي دسـتمزد انجـام  ها  نديمه راها  آن و بسياري از كارهاي داشتندزنان خانواده معموالً نديه . 3

  .گرفته است مي اين زنان صورت از سويجايگاه و حتي دخالت در امور سياسي نيز بيشتر 
گرتن يا  افتادن ناف كه به آن ناوك و( درد ، شكم)كه به آن سرو گرتن يا گردنسردرد ( مانند درمان انواع ميگرن. 4

امروزه نيز با وجود . شده است زنان انجام مي از سويها و همچنين درمان احشام مريض نيز  و درمان بچه) گردن
) نازك(مرحوم نني دولت ناصري، نازپرور . گيرد زنان انجام مي از سويها  اين نوع درمان ،در دسترس بودن پزشك

اين  ةوند خزل سه نفر از زنان حاذق در زمين قلي نژاد در روستاي گدمه تيره ناصري، طوطي تكاپويي و عزت صيدي
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گيرد كـه   مي صورت همكاري با مرد صورت هسري كارها ب يك ،عالوه بر اين كارها. مهمانان است
 و كشـاورزي ) آوري و شسـتن بـراي ريسـندگي    جمـع ( چينـي  دوشـي، پشـم   شـير  :نـد از ا عبارت

نيسـت كـه زنـان در تصـميمات      البتـه ايـن بـه آن معنـا    ). غـالت  ةآوري باف چيني، جمع عدس(
ثير أبلكه در ميان ايالت اين منطقـه زنـان در تصـميمات خـانوادگي تـ      خانوادگي دخالت ندارند،

را اي  طايفـه  حتي در بسياري از موارد زنان كاردان و شايسته اختالفات خانوادگي و. زيادي دارند
در ميـان   ،عـالوه بـر ايـن   . دشـون  مـي  دار گفته اند كه در اين منطقه اصطالحاً گيس كرده مي حل
زن داراي جايگاهي خاص است كـه   در اين منطقه ،كلهر و طوايف آن وخزل، ملكشاهي  هاي ايل

عالوه بر وظايف سنتي كه نام برده شد، بعضي از زنـان رياسـت و سرپرسـتي ايـل و عشـيرت را      
و كدخدا نـرگس  ، خان حلبچه حليم خانم، خان هكاري و عادله خانم همچون ؛اند عهده گرفته بر

گوينـد كـه در غيـاب شـوهران      مـي  مردمان ايـن منطقـه از زنـاني    ،همچنين .]7[ اند بوده شوان
ها در جنگ و گريـز   ماهاي  فرامنطقههاي  كه براي سركشي و كنترل قلمرو ايلي يا جنگ ،خويش
خود با درايـت و توانـايي سرپرسـتي ايـل و جانشـيني و رتـق و فتـق امـور را در دسـت           ،بودند
شـوند و نـام و نـام     مـي  نام زني خاص شناختهه پژوهش ب ةبرخي از طوايف منطق. ]4[1اند داشته

 ،كـل  در 2.نـد  ا رياسـت طايفـه را در دسـت داشـته    اي  اند كه در برهه گرفتهها  آن فاميل خود را از
گيري در كـدام رده يـا    و جايگاه زنان بسته به قرار ]2[دارد ف متعددي يردها و وظاخانواده كارك

كـه بـراي    ،اساس رسم خون صـلح  در گذشته بر ،عالوه بر اين. هايي دارد نوع خانواده باهم تفاوت
 ةدختـري از خـانواد   معمـوالً  ،شـد  مـي  ارزمقتول و قاتل برگهاي  برقراري بين آشتي بين خانواده

سـفانه در اكثـر مـوارد ايـن     أمت. آوردند مي مقتول در ةه عقد و زني يكي از اعضاي خانوادبرا قاتل 
گونه  با شرايط سخت و دردناك اين دو باي نداشتندنوع حقوق اجتماعي و حتي انساني يچ زنان ه
خزل، ( شده هاي پژوهش در ميان ايل ديگر اين رسم تقريباً ،خوشبختانه. دآمدن ميكنار ها  وصلت

  .ملغي شده است) ملكشاهي و كلهر
همسري يـا   تك ةيكي ديگر از مواردي كه با پايگاه و جايگاه زنان ارتباط تنگاتنگي دارد، شيو

و هـا   ولي در بين خان. همسري است شكل غالب تك شده، در مناطق پژوهش. همسري است چند
سياسـي  ة ه غالباً اين امر جنبهمسري نيز وجود داشته ك داران بزرگ شكل چند كدخدايان و گله

طـالق و   ،در بين ايـالت و عشـاير   .ها و طوايف بوده است جهت تقويت روابط بين ايل داشته و در
خيلـي كـم بـوده    هـا   آن اين موضوع در ميـان  ،بنابراين ،آمده مي جدايي امري مذموم به حساب

                                                                                                                                  
هـا را انجـام    اند كه بدون استفاده از داروهاي گياهي و فقط با انگشتان دست اين درمان اي سنتيه نوع درمان

  .فراموشي است ةدرمانگري در آستان ةسفانه اين شيوأمت. دهند مي
عنوان يكي از سرداران همراه  هسال كه خان منصور ب 7همسر خان منصور خان كلهر بوده كه در مدت  پرور شاه. 1

  .]4[ خود رياست ايل را برعهده داشت ،كند مي نگ قندهار شركتنادر در ج
ايوان و گلزار در ايالم، فرخينونـد در شهرسـتان شـيروان چـرداول،      شهرستانگوهر، زليخا در  ،از جمله نرگسي. 2

  .كنند مي اند و در روستا زندگي امروز يكجانشين شدهها  مال و بنهها  آباد، اين طايفه نرگس صالح
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بسـيار پيچيـده و تـابع     شـده  پـژوهش  ةان منطقـ نشين وچجايگاه زنان در نظام ايلياتي و ك. است
  .شرايط مختلفي است

  

  )نوراللهي. ع: عكس از( چادر بخش پليه ايوان تصوير يكي از زنان حين مصاحبه در سياه .13 شكل 

  گيري نتيجه
معيشت با ايـالت   ةچه از نظر جغرافيايي و چه از نظر شيو، ها گورستاناز آنجا كه سازندگان اين 

امروزي بـراي  هاي  دهد كه از داده مي اين امكان را به ما ،ندا مشابه و يكسان شده، پژوهش ةمنطق
بررسي جايگاه اجتمـاعي زنـان در عصـر آهـن از     . بازسازي جايگاه زنان در عصر آهن بهره ببريم

اسـاس   بـر  فقـط  ،در ارتباط با گورها كشف و كاوش نشدههاي  آنجا كه تاكنون استقرار يا استقرار
گورهـا و محتويـات    ،از طـرف ديگـر  . بسيار مشكل و پيچيـده اسـت  ها  آن داخل يگورها و اشيا

را هـا   آن بخشـي از جايگـاه   ،چون تا حدود زيادي ملهـم از حيـات ايـن افـراد اسـت     ها  آن داخل
فراوانـي يافـت شـده     زيـورآالت ويژه كه در قبور زنان و همچنين مردان  به؛ مشخص خواهد كرد
. ن بوده و بخشي نيز بين زنان و مردان مشـترك بـوده اسـت   مختص زناها  آن است كه بخشي از
را بـا  ها  آن توان مي آمده كهدست  بهاسكلت زن و مرد يا اشيا مختص زنان نيز  ،در برخي از قبور

ان و ايـالت ايـن   نشين وچزندگي ك ةبا مطالع. همسري در بين اين مردمان در ارتباط دانست چند
ـ  رد؛زن جايگـاه خاصـي دا   ،آن اشاره شـده  همچنان كه در اين مقاله به ،منطقه كـه از   طـوري  هب

نـوع   ةو مقايسـ ها  با بررسي اين قبرستان .اند سرپرستي خانوار تا رياست ايل را نيز برعهده داشته
توان گفت كه جايگاه زنان در عصر آهن تقريبـاً   مي نشينان امروزي كوچهاي  با شيوهها  آن تدفين

ثر أنزديكي داشته و جايگاه آنان نيز متـ هاي  نشين مشابهت امروزي كوچبا جايگاه زنان در جوامع 
 ياشيا. شده است مي قدرت ايلي يا وابستگي به آن تعريفهاي  ك از ردهيگيري زن در هر از قرار
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اما اين بـدان معنـا   . دهد مي شده در گورها نوعي برابري بين مردان و زنان را نشان تدفيني يافت
اينكه در  ،به آن اشاره كرد دكه باياي  نكته .اند هداشتات نيز حقوق برابري نيست كه در زمان حي

در  آمـده، ولـي  دسـت   بـه مالكيت است،  ةدهند كه نشان ،مسطح منقوشهاي  بردبل مهر 62 گور
توان گفـت ماننـد    مي. است نيامدهدست  بهك از گورهاي ديگر متعلق به زنان اين نوع مهر ي هيچ

 .انـد  نداشـته  مالكيت زنان ـ شد اشاره اجتماعي جايگاه بخش در كه چنانـ  جز در مواردي ،امروزه
سـت كـه زنـان    ا اين ةدهند نشان شده پژوهش ةمختص زنان در ساختار اجتماعي منطقهاي  كار

ها  آن اند و بيشتر سنگيني اين نوع زندگي بر دوش را برعهده داشتهها  طيف وسيعي از مسئوليت
جايگـاه زنـان    ،كـل  در ،ولي .اند شده مي قرباني خشونت و اسارت و بردگينيز ها  بوده و در جنگ

معيشتي بر كارهاي سخت بدني و نوعي آمادگي دائمي براي برخـورد بـا    ةعلت اينكه اين شيو هب
طبيعي از جملـه جنـگ يـا تهديـدات ايـالت ديگـر و دشـمنان         حوادث غيرمترقبه طبيعي و غير

  .تر از زنان كرده است رنگ رخارجي همراه بوده نقش مردان را پ

  اريزگ سپاس
م كـه در بررسـي ميـداني و    كـن اري زگ لو سپاس م از سركار خانم سارا علييدان مي الزم ،در پايان
  .را ياري دادند گاننگارندها  مصاحبه
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