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 هچکید

 کنند.تجزیه آن را تا حیوانات و پرندگان  شد یمجسد مردگان در هوای آزاد رها  ،ساسانی ۀاغلب محققین بر این باورند که در دور

این  .دانند یمقرار  ها صخرهدر  شده جادیا یها طاقچهو  ها یفرورفتگرا در  مانده یباق یها استخوان دن جسد،ش یمتالشاز پس 

فارس  یها کوهدر  ها استودانزیادی از این  شمار. نامند یمدان( سنگ سخت کوه را استودان )استخواندر  شده جادیافضاهای 

، در کوه رحمت حوالی استخر، روی سکویی در دامنه کوه گونداشلو، آباد یزنگنقش رجب در دامنه کوه رحمت در حوالی مانند 

ده سنگی بزرگ در تنگ حشک نزدیک سیوند، در اقلید نزدیک افتاده در نزدیکی نقش رستم، در سطح بریی جداسنگ قطعهروی 

 در (ها)دخمکموقت به دو صورت قبور دائمی و قبور  ها استوداناین  است. شده  ییشناسابیشاپور  به  مشرفآباده و در باالی دژی 

 یها استودان، تعدادی از ادشدهی یها نمونه ۀپژوهش ضمن مطالع نیدر ا. اند شده جادیا ی کنگلومراها هیالو یا  ها کوهسنگی ۀ بدن

 بحث مورد آنهاو کاربری واقعی  شده یمعرف ،باشد یمفارس  یها نمونهبا  سهیمقا قابلکه   فارس جیخلدر سواحل  شده  ییشناسا

در  بادرآیحصدر سیراف، گورستان شغاب، بندر ریگ )گناوه(، گورستان تیس در چابهار و گورستان  ها استودان. این ردیگ یمقرار 

 .  اند شده  واقعشهر اهواز 
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 مقدمه -1

است که همگی  افتهی  گسترشالگوهای متفاوتی در آئین تدفین ایجاد و  ،شتیتدین زر یها زهیآمبر اساس 

، گورهای چاله ها استودان، ها دخمهگورشت دارد. این الگوها شامل تزر یها نیآئپیوند روشن و مستقیمی با 

خاموشان است.  یها برجو تابوتی و  یا خمره یها نیتدف، یا صخره یها نیتدفها، ، دخمکیا قبور دائمی سنگی

. گذاشتند یوامبه حیوانات و پرندگان وحشی  شدنتالشیمرا برای تجزیه و  مردگانساسانی جسد  ۀدر دور

بود و استودان  شده جادیا ها صخرهکه در  ییها یفرورفتگیا  ها طاقچهرا در  هماند یباق های استخوانسپس فقط 

 ۀیا دامن بیش، نزدیکی استخردر اطراف تخت جمشید، زیادی استودان  شمار .دادند یمقرار  شد یمخوانده 

: 1372)ترومپلمن،  است شده  کشفی کوه حسین ها صخرهرستم در نیز در حوالی نقشکوه رحمت و شماری 

تا روح از آن خارج  دادند یمقرار  روبازدر استودان قرار بگیرند جسد را در محلی  ها استخوان پیش از آنکه .(30

 .(29: همان) نامندمی خاموشان یها برجرا  روبازشود. این فضاهای 
استودان یا  ها طاقچهلوئی واندنبرگ بناهای مختص تدفین را به دو بخش شامل گودال یا محل استخوان و      

 دینما یمیه و تالشی جسد معرفی ز. وی اصطالح گودال یا محل استخوان را چاله یا گودال تجکند یمتقسیم 

(Vanden Berghe, 1959: 45).  توصیف  «دال استخوانگو»لئو ترومپلمن معتقد است چیزی که واندنبرگ

عرض  متر 5/0 ،متر طول 2تا  5/1و  اند شدهتراشیده  ها صخرهکه در  هستندشکلی مستطیل هایهحفر کند یم

-) ماند یمبیرون  شیوپا دستگرفت و تنها یقرار م هاآنبدن انسان در داخل  که یطور به ؛عمق دارند متر 5/0و 

اغلب در نواحی  ،اند شده  واقع ها دخمهگوردر نزدیکی  معموالًکه  ها حفره گونه نیا .(29: 1372ترومپلمن، 

از: نقش رجب  اند عبارتعدادی از این مناطق ت. اند شده  ییشناسا فارس جیخلکوهستانی فارس و سواحل 

(Kleiss, 1976: 137)، آباد یزنگکوه رحمت در حوالی  ۀدر دامن (Vanden Berghe, 1953, Pl V,7) در کوه ،

 Stronach, 1966T Pl)کوه گونداشلو  ۀ، روی سکویی در دامن(Gropp, 1969:258)رحمت حوالی استخر 

XXIV) جدا افتاده در نزدیکی نقش رستم  یسنگ قطعه، روی(Stronach, Ibid, Pl XXV, Fig 17) در سطح ،

و  (Ibid, 238)، در اقلید نزدیک آباده (Gropp, 1969:243)بریده سنگی بزرگ در تنگ حشک نزدیک سیوند 

شامل  فارس جیخلحل و تعدادی نیز در سوا (Girshman, 1971, Pl VII,2)بیشاپور  به مشرفدر باالی دژی 

، روستای تیس در (57: 1388)توفیقیان، بندر ریگ از توابع شهرستان گناوه  ،(Whitehouse, 1968: 23)سیراف 

 (تا یبسرفراز،  ؛تا یبرهبر،  ؛41-61: 1371)میرفتاح، ، در گورستان شغاب بوشهر (شهر رانیادانشنامه تاریخ معماری )چابهار 

فارس  ۀمنطق یها حفرهروی تعدادی از (. 1392چایچی،  ؛82-288: 1392رجبی، )هواز حصیرآباد شهر ا ۀدر منطق و

 .(Gropp, 1969: 285ff) است شده  مشاهدهبه خط پهلوی هایی کتیبه

فارس، کرمان  که در زردشتیان هستند امروزی شانهای خاموبرج دارای عملکرد درواقعساسانی  سنگی قبور

بوده  های قدیمیخاموشان مشخص نیست و ممکن است دارای سازه یها برجشوند. قدمت این و ری دیده می

 خورد یمساسانی به چشم  ۀهای تدفین دیگری نیز در دورباشند. البته شیوه شده یبازسازها طی قرندر که 

د. بر وسیع اشاره کر یها گورستانها و گاهی کوه ۀای، قبور ساده بر دامنتوان به قبور خمرهمیاز آن جمله که 

 .(33-36: 1372)ترومپلمن، شود دیده می یا رودخانه یها سنگ قلوهو  سنگ الشهروی این نوع قبور انباشتی از 

سنگی است که به دو صورت  یها پشتهدر بستر  شده  کندهنوع قبور ساسانی شامل قبور  نیتر عیشااما 

 عنوان بهو نوع دوم  دائم یها نیتدفت برای . قبور نوع نخسشوند یمقبور با عمق زیاد و قبور با عمق کم دیده 
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 فارس جیخلدر سواحل  شده ییشناسا یها نمونهمبحث به این . در اند گرفته قرار استفاده مورداستودان موقت 

 .(1)تصویر قرار خواهد گرفت  موردبحثتفاوت و کارکرد هر یک و  شده  پرداخته

 

 کند بندر ريگ )گناوه(قبور دست -2

به سرپرستی نگارنده انجام گرفت در  1388که در سال  فارس خلیجبنادر  شناسی باستاناسایی در بررسی و شن

در  شده  کندهقبور تعدادی از  ۀشد تخریب شدت بهسواحل جنوبی بندر ریگ از توابع شهرستان گناوه، بقایای 

سه متر از سواحل با ارتفاع حدود  «تیر سول»نام بهپشته سنگی  صورت بهاین سواحل د. شسنگ شناسایی 

که امروزه چنانپست و هموار پیرامون، بستر مناسبی را برای ایجاد این گورستان تاریخی مهیا کرده است. آن

است. با توجه به جزر و مد دریا این  شده  استفادهایجاد ساختمان پلیس دریایی  براینیز از این ارتفاع نسبی 

شوسه است که با جهت شمالی  راه  یکراه ارتباطی آن از طریق  کوچک درآمده و تنها ای جزیره صورت بهنقطه 

 .(2 ۀ)تصویر شمار شود مینامیده  «گیشهر» ،این محدوده. نماید میجنوبی، این تپه سنگی را به بندر ریگ متصل 

 های تدفین. این است شده  کنده سنگ ماسهاز جنس  ای پشتهبر روی در بندر ریگ  شده شناساییقبور  

سانتیمتر بدون  40تا  30متر و عمق  2حداکثر  مانده باقیطول ، سانتیمتر 50حداکثر با عرض  ارشم انگشت

ساحلی انباشت شده در  های ماسهاست. در پیرامون این قبور و بر روی  شده ایجادبستر  سنگ ماسهظرافت در 

بور دارای جهات مختلف این ق. نماید می توجه جلبمجاور این قبرستان، پراکندگی قطعات استخوان انسانی 

 .(24: 1388)توفیقیان، جنوبی هستند  ـغربی و شمالی  ـ شامل شرقی

از این بوده  بیش گذشته در تعداد این قبور رسد مینظر سنگی به پشتهدر  شده ایجادبا توجه به تخریب 

ن مجموعه شامل ای دهد مینشان  فارس خلیجموجود در سواحل  های نمونهتطبیقی این قبور با  ۀاست. مقایس

 عنوان بهمردگان موقت دادن برای قرار مشابه های نمونهاست که مانند ساسانی  یا دخمکموقت قبور تعدادی 

ست و تنها تر آن ادقیق ۀد این محوطه مانع از مطالعاست. تخریب شدی گرفته میقرار  مورداستفادهاستودان 

سرفراز،  ؛1377رهبر،  ؛1367، 1366)میرفتاح، شغاب بوشهر گورستان در  ها دخمکقبور موقت یا با  را آنتوان می

قبرستان ، (Whitehouse, 1968-1974) در دره لیر سیرافقبرستان ، در چابهار تیس روستای، (1384

موجود در ارتفاعات فارس مانند مرودشت و بیشاپور  های نمونهو  (82-88: 1392)رجبی، اهواز  حصیرآباد

 مقایسه نمود. (29-37: 1372)ترومپلمن، 

 

 کند سیرافقبور دست -3

یکی  )طاهری امروزی(بندر باستانی و تاریخی سیراف  (هشتم تا دوازدهم میالدی) .قـ.قرون دوم تا پنجم ه ۀدر فاصل

دریانوردان و  .رفتشمار میبه فارس جیخل ۀرتاسر حوزبنادر ایرانی و اسالمی در س نیتر باشکوهو  نیتر بزرگاز 

بلکه با هندوستان، چین و شرق آفریقا نیز در  فارس جیخل پررونقبا کلیه بنادر آباد و  تنها نهافی بازرگانان سیر

نیز ساسانی  ۀو بقایای یک قلع مسکونی بودهساسانی  ۀاین بندر اسالمی از دور .تجارت مستقیم و مستمر بودند

 .(Whitehouse, 1968: 1-23) کاوش شده است هاووسجامع سیراف توسط وایت  در محل مسجد

بندر ویران شد.  یکل بهدوم قرن چهارم هجری رخ داد  ۀهولناکی که در نیم ۀسیراف سرانجام در زلزل

 نیتر مهم. آن استآثار متنوع و گوناگونی از ساحل دریا تا کوهستان سنگی شمال  ۀرندیدربرگتاریخی سیراف 
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سفالگری، حصار  کارگاهاعیانی، بازار، حمام،  یها خانهشامل مسجد جامع،  هاووسآثار کاوش شده توسط وایت 

 نداشده  پراکندهشهر است که در دره لیر تا دره شیلو  به مشرف یها دخمهگورگورستان و  تر مهمدور شهر و از 

(Whitehouse, 1968-1974).  

 های یهال ۀدربرگیرندو  گرفته قراردر ارتفاعات شمالی سیراف  لیر و شیلو های دره شیلو: -قبرستان لیر

و  ها گورستان ترین بزرگبرای ایجاد یکی از  که شرایط مناسبی را است سنگ ماسهضخیم کنگلومرا و 

عمیق که  ۀدر دو ۀوسیل بهفراهم آورده است. این ارتفاعات سنگی اسالم  صدر اسالمـ  ساسانی های گوردخمه

است.  شده  تقسیمدریا  طرف بهبه سطوح مختلف با شیب مالیم  باشد میمنطقه  های گسلحاصل فعالیت 

ه و شدساسانی مهیا  ۀگوردخمبزرگ برای حفر صدها  های دیواره ،شکل و پرتگاهی V های درهدرون این 

قبور موقت )دخمک( و نیز سطحی مناسب برای ایجاد  سنگ ماسهکنگلومرا و  ۀمتشکل از الی های دامنه

 .(3 ۀ)تصویر شمار تاس نمودهفراهم  یساسانی و سپس قبور اسالم های استودان

طبقات  دهندۀاین خود نشان کهدارای اشکال مختلف و ابعاد متفاوتی بوده  اشاره مورد های گوردخمه

ورودی هندسی و  های قابدارای  های گوردخمهکه  نمودچنین تصور  توان میساسانی است.  ۀاجتماعی دور

 (4 ۀ)تصویر شمار متعلق به افراد متمکن بوده دان شده  کنده سنگ ماسههای که در الیه چهارگوشفضای منظم و 

ۀ نرم و شکنند هایسط در الیههای بزرگ یا متوحفره صورت بهقد شکل هندسی که تنها فا های گوردخمهو 

درون اکثر این  .(5 ۀ)تصویر شماراست  پائین جامعه آن روز بوده ۀاد طبقمتعلق به افر اند شده  کندهکنگلومرا 

 . اند قرارگرفتهمورد تخریب و دستبرد  عمدتاًشود که ی استخوان انسانی دیده میبقایا ها گوردخمه

که البته در زیر  اند شده  تشکیلدر پائین  سنگ ماسهکنگلومرا در باال و  های الیهاز  شمالی سیرافارتفاعات 

کنگلومرا و  ۀالی ساسانی با برداشت ۀشود. در دوردیگری از جنس کنگلومرا دیده می ۀالی مجدداًدوم  ۀالی

اند که بستر مناسبی برای نمودهایجاد  سنگ ماسه، یک سطح صاف از جنس سنگ ماسه ۀاز الی بخشیسپس 

 سنگ ماسه ۀکنگلومرا در باال و الی های الیهدر  ایجادشدهشکل مهیا نموده است. برش قبری های استودانایجاد 

ز در برخی موارد ااست.  مشاهده  قابلگورستان سیراف غربی  ۀمتر در حاشی هشتدر پائین به ارتفاع تقریبی 

 است.  شده  استفادهساسانی  های گوردخمهگورستان برای حفر ۀ در حاشی ایجادشده ۀاین دیوار

مناسبی برای  ۀزمین ،سوی دریا و بندر سیراف استهب مالیمی نسبتاًکه دارای شیب  شده ایجادسطح صاف 

 .یابد میاسالمی ادامه  ۀدور های تدفین ۀوسیل بهساسانی است که  سنگیچاله گورهایاز  شماری بیایجاد تعداد 

و عرض دو متر  ،طولسنگی بزرگ با ابعاد حدود دو و نیم متر  ستون چهارتعداد در این بستر سنگی  (6تصویر )

ست که ا مانده برجای قبور سنگی گورستانو در میان  لیرو ۀحدود سه تا چهار متر ارتفاع در دو طرف در

با بستر سنگی یکپارچه بوده و از  ها ستوناست. این  گرفته قرار استفاده مورد «برج خاموشان» عنوان به احتماالً

دارای  ،سنگی حجیم های ستوناین  رأس یا باالی .(7)تصویر است  شده ایجادبستر  سنگ ماسه ۀتراش الی

و سپس  گیرند قرارهوای آزاد و پرندگان در معرض اجساد دادن مردگان بوده تا مناسب برای قرارفضای 

 .یابدپیرامون انتقال  های گوردخمهبه  هایشاناستخوان

هزاران قبر  ،(برج خاموشان)سنگی حجیم  های ستونو  ها گوردخمهسیراف عالوه بر  های کوهدر بستر سنگی 

ن قبور سنگی دارای محل بحث فراوانی است. ای هاآنکه عملکرد  خورد میچشم به سنگ ماسهدر  شده کنده

دو گورستان بزرگ در شرق  صورت بهسانتیمتر عمق هستند و  60تا  40سانتیمتر عرض و  50متر طول،  10/2
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آب باران  آوری جمع های چاله عنوان بهاز محققین معتقدند که این قبور  برخیشوند. دیده می لیرو ۀو غرب در

  .(51-80: 1393، )جعفری اند گرفته قرار مورداستفادهدفین برای ت هاآنتعداد محدودی از و سپس  کار رفتههب

به عمق  ،نخست :اند شده کنده سنگ ماسهان متفاوت در اما نگارنده بر این باور است که این قبور در دو زم     

از بعد  استخوان اموات .اند شده ایجاد )دخمک(ر موقت مردگان واستودان یا قب عنوان به ،ساسانی ۀدر دور مناسب

قبور موقت که  گونه اینیافتند. مجاور گورستان انتقال می های گوردخمه، به ها استخوانجدا شدن گوشت از 

اند در قبرستان تیس در چابهار، گورستان شغاب بوشهر، سواحل بندر ریگ و در ن داشتهعملکرد استودا

دومین مرحله از حفر این . اند شده  شناساییساسانی است  ۀگورستان حصیرآباد اهواز که همگی متعلق به دور

های با سنتبرای دفن مردگان  ،ساکن سیراف مسلمانان تازه وسیله بهاسالم و  های نخستین بعد ازسدهقبور در 

ۀ وسیل بهسپس و  شدهاندکی گودتر ها( )دخمکمنظور قبور موقت ساسانی ایجاد شده است. بدین اسالمی

 ۀدر قسمت میانی هر قبر یک شکاف افقی در بدنشده است.  پوشانده هاآنسقف ساروج  مالطو یا  سنگ تخته

 در برخی موارد بخش تحتانی قبر دقیقاً .(8)تصویر  نریزد فروتا سقف قبور بر روی اجساد  اند تراشیدهسنگی قبور 

در  و تفاوتبنابراین این قبور با دو عملکرد م .(9)تصویر است  شده  کندهسر جسد  ویژه بهیک جسد و  ۀانداز  به

قبرستان  ۀ. برای سهولت دسترسی به قبور در حاشیاند شده ایجاد سنگی ماسهاوت در بستر زمانی متف ۀدو دور

برای ایجاد قبور خانوادگی سطح سنگی  .(10)تصویر شده است  چندین ردیف پلکان در بستر سنگی ایجاد

مانده جایهدیوارهای سنگی ب ۀوسیل بهقه را آورده و هر طبدرو فضاهای جدا از هم مطبق  صورت بهگورستان را 

)برج سنگی  های ستونحتی در یک مورد درون یکی از . اند کردهاز یکدیگر مجزا  ،از تراش بستر سنگی

. اند نمودهدرون ستون، دو تدفین درون آن ایجاد  اتاقکساسانی را خالی نموده و با ایجاد یک  ۀدورخاموشان( 

 .(11)تصویر بوده است  توانمندمتعلق به افراد  احتماالًاند ساروج مسقف شده مالط ۀوسیل بهکه  ها تدفیناین 

سست و ناپایدار کنگلومرا  های الیهاسالمی در ارتفاعات پیرامون که از  ۀبا توجه به گسترش گورستان دور

ری بهتری که از شکل و پایدا سنگ ماسهدر  شده  کندهکه قبور  رسد مینظر چنین به ،است شده  تشکیل

کنگلومرا متعلق به طبقات پائین  های الیهدر  شده ایجادبرخوردار است متعلق به افراد توانمند بوده و قبور 

در کنگلومرا در سرتاسر ارتفاعات شمالی سیراف به تعداد بسیار زیاد به  شده  کندهجامعه بوده است. قبور 

 . خوردچشم می

صدر اسالم ـ  زمانی ساسانی ۀمتعلق به دو دور سنگ ماسهدر  شده  هکندتنها قبور  یقین به قریب احتمال به

اسالمی و  ۀگسترش بندر تاریخی سیراف در دور اثر برسست کنگلومرا  های الیهدر  شده کندهبوده و سایر قبور 

 اسالمی است.  ۀدور های تدفینافزایش جمعیت متعلق به 

دارای نیز شرقی  ۀهستند و گورستان نیم نوبیج ـ شمالیدارای جهت  لیرو ۀغربی در ۀگورستان جبه

با  شرقیۀ کار نرفته است. گورستان نیمهاما در تعیین جهت قبور دقت چندانی ب ،جنوبی است ـ جهت شمالی

تر است. اسالمی نزدیک ۀدور دارای جهت قبله بوده و به سنت تدفین غربی ۀاما نیم نداردجهت قبله همخوانی 

 تعیین جهت قبور بیشتر از توپوگرافی سطح کوه تبعیت شده است تا جهات اصلی. رسد درالبته به نظر می

 شده  کنده سنگ ماسهچاه عمیق در سنگ سخت  صدیکحدود  لیرو ۀغربی در ـ در میان گورستان شرقی

. تمامی اجزای یک حلقه چاه شامل کوره چاه، دباش میسی متر  و رای اعماق متفاوتی از صد تا صداست که دا

 ایجاد بستر  سنگو محافظ چاه از تراش  محصورکنندهچرخ چاه، محل نشستن میراب و دیوارهای  های هپای
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و آب  کرده پیدادسترسی  زیرزمینیآب  های سفره ۀبا عمق زیاد به رگ ها چاهاین  . (13و  12)تصاویر  اند شده

دارای مقطع گرد بوده و  ها چاه. اغلب ددهن میزیرین ارتفاعات باالتر را به سطح زمین انتقال  های الیهجاری از 

نیم وشکل با ابعاد حدود یکنیم متر هستند و تعداد کمتری دارای مقطع مستطیلودارای قطری حدود یک

 موردامروزه نیز دارای آب بوده و  هاآنگرد را که برخی از  های چاهمتر در پنجاه سانتیمتر هستند. شاید بتوان 

 ۀشکل را متعلق به دورمستطیل های نمونهاسالمی و  ۀ، متعلق به دورگیرند میری قرار اهالی بندر طاه ۀاستفاد

 ۀشکل از دوربا مقطع مستطیل های چاهاسالمی برخی از  ۀن در دورساسانی دانست. در گسترش گورستا

 . (14یر )تصواست  )ساسانی(نخست  ۀدوربه  ها چاهکه این خود از دالیل تعلق این  اند شده  تخریبساسانی 

 های آئینبر جایگاه آب در  تأکیدساسانی اتفاقی نبوده و ضمن  های گوردخمهقبور و  ،منابع آب جواری هم

 شده کندهموقت اگرچه سایر قبور  استفاده از آب در مراحل تدفین و تطهیر مردگان است. دهندۀزرتشت، نشان

تدفین زرتشتی با منابع آب  های آئینثبات ارتباط ، اما ااند قرارگرفتهدر نزدیکی دریا یا منابع آب  ،در سنگ

 نیازمند انجام تحقیقات بیشتر است. 

به ثبت  6502 ۀبه شمار 1381 مهرماه 7بندر تاریخی سیراف در صدر اسالم ـ  ساسانیمجموعه گورستان 

  است.آثار ملی ایران رسیده 

 

 قبرستان شغاب بوشهر -3

است. این  گرفته قراروشهر و در محل فعلی پارک دانشجو ب ۀجزیر شبهگورستان شغاب در جنوب غربی 

 سرفراز اکبر علیرهبر و مهدی ، میرفتاح اصغر علی همچون شناسانی باستانگذشته های در دههرا گورستان 

یک گورستان ساسانی است که بر روی بستر  ۀدربرگیرند ،. گورستان شغاباندداده قرارو کاوش  موردبررسی

ای که در تدفین خمره ،نخست :شود میین دیده است. در این گورستان دو روش تدف شده ایجادساحل سنگی 

تدفین  عنوان بهین های تدفاست. این خمره شده  انجام ،اژدری با اندود قیر در داخلهای نوکداخل خمره

 .(15)تصویر  رفتگ میها جای شدن گوشت، درون این خمرهاز جدا اند و استخوان مردگان بعدکار رفتههثانوی ب

سپس اجساد را داخل قبر  ،اندمردگان را در سنگ سخت بستر کنده ست که قبورا دومین نوع تدفین آن

سری ای دیگر گورستان شغاب یکدر ج .(16)تصویر اند مناسب پوشانده های سنگ تختهبا را  هاآنگذاشته و روی 

، اما از عمق چندانی باشد میبعاد یک قبر که دارای ا است شده حفر بستر سنگشکل در ای قبریهحفره

هستند که اجساد درون  (کوچک های دخمه) موقت و قبور ها استودان درواقع کندهادستبرخوردار نیستند. این 

تدفین و  های خمرهبه  ها استخوانشدن گوشت از بدن، شد و پس از جدابرای مدت کوتاهی قرار داده می هاآن

 شده یادقبور  .(17)تصویر  گردید میآمد منتقل  تر پیشکه )تدفین نوع دوم(  بستر سنگدر  شده  کندهیا قبور 

در گورستان  . (1384سرفراز،  ؛1377رهبر،  ؛1367، 1366، میرفتاح)جنوب غربی هستند  ـ دارای جهت شمال شرقی

 اند. هصورت تابوت ساخته شدهکه ب وجود داردسنگی  هایشغاب نوع دیگری از تدفین شامل استودان

 حصیرآبادبا قبور سنگی سیراف، تیس،  مقایسه قابلدر بستر سنگی ساحل در شغاب  شده  کندهموقت قبور 

تطبیقی و مواد فرهنگی  ۀاهواز و قبور سنگی ارتفاعات مرودشت و بیشاپور است که با توجه به مقایس

 ۀاشکانی تا اوایل دور ۀاخر دوراواین محوطه متعلق به  ،رهبر مهدیشناختی ناز کاوش باستا آمده دست به

 .(34: 1377)رهبر،  است ساسانی
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 چابهار ـ کند تیسقبور دست -4

روستای تیس از توابع بندر جنوب غربی  ۀدر بستر سنگی حاشی شده  کندهاین قبرستان شامل صدها گور 

 به مشرفی سنگی و ایک یا قبرستان اجنه بر روی پشته ۀقبرستان شمار با نامچابهار است. این قبرستان 

است. قبرستان تیس یا قبرستان  شده  واقعبند و در مجاورت قبرستان فعلی روستا نام پیلبه ی تیسروستا

 مثالًاست.  گرفته  شکلو اعتقادات متفاوتی در مورد آن  کرده پیدااهالی جایگاه خاصی  عامه  فرهنگدر  ها جن

د روز مرده کرده بعد از چن ار کار اینکس گذر کرد، چون هر از این قبرستان نباید ها شباهالی معتقدند که 

 . دانند میآیند و این نقطه را جای ترسناکی هایشان میها اجنه باالی سر درگذشتهمعتقدند شب هاآناست. 

و افراد خردسال بوده و  ساالنبزرگبند دارای ابعاد متفاوتی برای در پشته سنگی پیل شده  کندهقبور 

مشخص  هاآنانباشت خاک در  دلیل بهجنوبی هستند. عمق دقیق این قبور  ـدارای جهت شمالی  ،طورکلی به

 قرارتپه سنگی  ۀبیش از پنجاه سانتیمتر باشد. تعدادی از قبور که در حاشی رسد مینظر نیست، اما بعید به

گیری قریبی قبور را با اندازهان عمق تتوو می اند شدهطبیعی بستر سنگی، نمایان  های تخریب دلیلبه، اند گرفته

 .(18)تصویر  حدس زدگورهای این قسمت 

است که دارای سختی و پایداری بسیار زیادی است.  شده  تشکیل سنگ ماسهبستر طبیعی گورستان از 

بوده است. با توجه به وجود  پرزحمتیکار  هاآنبوده و حفر  دار زاویههندسی و  کامالًشکل و فرم قبور 

مرتبط با این استقرار دانست. نگارنده بر را  هاآن توان میاسالمی در نزدیکی این گورستان  ـ سانیسا ای محوطه

 صدر اسالمـ  ساسانی )دخمک(موقت  های استودان، در سنگ سخت شده  کندهاین باور است که این قبور 

 های گوردخمهبه  اه استخوانو بعد از جدا شدن گوشت از بدن،  گرفت میقرار  هاآنهستند که اجساد در 

. در نزدیکی این قبرستان شده استریخته می شد میمنظور حفر ی که بدیناحتمالی یا در برخی موارد به چاه

استقراری پیرامون  ۀارتباطی منطقی و کاربردی با قبرستان و محوط تواند میکه  خورد میچشم به انبار آبیک 

 .(19)تصویر آن داشته باشد 

 

 اد )اهواز(قبرستان حصیرآب -5

 ـ با راستای شمال شرقی ای صخره ای پشتهشهر اهواز و بر روی  «منبع آب» ۀگورستان حصیرآباد در محل

و شواهدی از یک  ای صخرهدو نوع تدفین در بستر  ۀدربرگیرندخورد. این گورستان جنوب غربی به چشم می

گورهایی  ،نخست هستند:متفاوت  ۀندازبستر سنگی گورستان حصیرآباد دارای دو ا های تدفیناست.  گوردخمه

جنوب شرقی در سنگ سخت  ـ غربی و یا شمال غربی ـ شکل با جهت شرقیمستطیل های چاله صورت بهکه 

)تصاویر  جای گیرد هاآندر  طور کاملبهتا پیکر مردگان  دش میباعث  هاآنو عمق زیاد  اند شده  کنده سنگ ماسه

 هستند. اما از عمق کمتری برخوردار باشندمینخست  ۀنمون مشابهکه هستند ها نوع دوم دخمک ؛(21و  20

 هاآن ترین کوچکسانتیمتر عمق و  100سانتیمتر عرض و  95سانتیمتر طول،  260نوع اول  قبر  ترین بزرگ

نوع دوم  ترین بزرگ .(88-82: 1392)رجبیسانتیمتر عمق دارند  50سانتیمتر عرض و  50سانتیمتر طول،  180

سانتیمتر  50 هاآن ترین کوچکسانتیمتر عمق و  30سانتیمتر عرض و  50سانتیمتر طول،  250 ها کدخمیا 

 2 ۀانداز  به ای حاشیهدارای نوارهای  ها تدفینسانتیمتر عمق دارند. بیشتر این  10سانتیمتر عرض و  20طول، 

بوده است. بیشتر  سنگ تختهوشش دادن پلبه تراشیده شده و برای قرار تر ازکه پائین هستندسانتیمتر  30تا 
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 بجنو ۀ. در گوشاند یافتهانسانی فرسایش و عوامل طبیعی  ۀوسیل بهبستر  سنگ ماسهسست بودن  دلیل بهقبور 

 های پلکاناز  تعدادی و تنها است شده  تخریب شدت به که تراشیده شده بستر  سنگ در پلکانی سنگی ۀپشت شرقی

 .(22)تصویر سانتیمتر بلندی دارند  20سانتیمتر پهنا و  70های این پلکان پلهاست.  مانده  باقیش فوقانی آن بخ

که شاید بتوان این  شده ایجادطبیعی تعدادی گور و دخمک  های فرورفتگیاین پشته سنگی و در  ۀزیر لب

 های استخوانگرفت که داری استخوان برای این مجموعه درنظر نگه های استودان عنوان بهبخش را 

قبور بزرگ با توجه به  حصیرآباددر  درواقع. اندهشد میاز قبور سطح پشته به اینجا منتقل  آمده تدس به

تدفین  عنوان به ها دخمکیا  عمق کماما قبور  ،اند رفته میکار هب دائمبرای تدفین  سنگ تختهبودن پوشش دارا

پشته  ۀهای زیر لبها به دخمک اناستخوکار رفته و سپس هشدن گوشت از استخوان اجساد بموقت و برای جدا

 .یافت میبود، انتقال  شده  نصب خواهد آمد( بعداً) ها ستونکه باالی قلمه ای خمره های تدفینو شاید به 

که دارای فرورفتگی کوچکی در وسط هستند.  خورد میچشم به سنگی ۀستون پیرامون این تپتعدادی قلمه

باشند که برای نگهداری  هایی ستونتوانند بخشی از ر قطر دارند، میسانتیمت 60تا  50که  ها ستوناین قلمه

و  شده  کشفکار رفته باشند. مانند آنچه در نزدیکی استخر هبگرفت، قرار می هاآن رأسای تدفین که در هخمره

های خمره دیگری از این ۀنمون .(33-35: 1372)ترومپلمن،  اند شده  ساخته )حاوی تربت( ها کوزهدادن برای قرار

یک صخره هستند  رأس های گودالاست که شامل  شده  شناساییتدفین در کوه حسین توسط ولفرام کالیس 

کار گذاشته  )حاوی تربت(گرفتن کوزه محلی برای قرار عنوان بهخمره،  یک  ۀپایگلی در اطراف  ای فتیلهکه مانند 

 . شد می

که  ها خمرهاز این نوع ای نمونهوجود داشته است.  سازی ذخیرههای بزرگی برای ساسانی خمره ۀدر دور

 آسانی  به )حاوی تربت(ی یاهیا کوزه ها خمرهاست. چنین  شده  کشفدختر فیروزآباد است در قلعهدارای کتیبه 

یا   سنگ تختهها بر روی این خمره .گرفتند میقرار تر تنگ های گودالدر  تر کوچکهای گشاد و انواع در حفره

 .(35: 1372)ترومپلمن،  گرفتند میقرار افراشته  یها ستون

 

 نتیجه -6

بر اساس که دهد مختلف نشان می های دورهردگان در شناسی در خصوص آیین تدفین ممطالعات باستان

در کنار متون  این مطالعاتاست.  گرفته  شکلایران  جای جایمذهب رایج در هر دوره الگوهای متفاوتی در 

بدین قرار  هاآن ترین مهممعرفی نموده است که مختلف تاریخی  های دورهاز تدفین را در  لفیانواع مخت ،کهن

های عمق برای تدفینها یا قبور کمشده در سنگ، دخمک سنگی یا قبور کنده، گورهای چالهها گوردخمهاست: 

 خاموشان.  های برج یتاًنها تدفینی و های خمرهتابوتی و  های تدفینای، های صخره، تدفینها استودانموقت، 

و داشتن یا نداشتن سطح مناسب در  هاآنبا توجه به عمق  طورکلی بهرا  بستر  سنگدر  شده کندهقبور 

  ، قبور دائمی یا نخست: کرد بندی تقسیمبه دو گروه  توان می ،بزرگ درپوش های سنگبرای نصب  ها لبه

در  گونه اینبوده و اغلب دارای درب هستند.  دائمتدفین  برایکه دارای عمق بیشتر و مناسب  ها سنگچاله

استان فارس  های بلندیمانند قبرستان سیراف، قبرستان شغاب بوشهر و تعداد بیشتری در  فارس خلیجسواحل 

 های بلندیتا  (62: لوح 1379)واندنبرگ، کوه ایوب و سروی در جلگه مرودشت  ،(34: 1369)صراف، مانند کوه مهر 

وجود  بودن این قبور دائمیدالیل  ترین مهمیکی از . اند شده  شناسایی( 34: لوح 1379)گریشمن، ر پیرامون بیشاپو
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 نظر از. شدند میپوشش قبور ایجاد  سنگ  تخته قراردادنکه برای  هاستآننوارهایی تراشیده زیر لبه 

هخامنشی  ۀنیز از دور اندکی های نمونهاگرچه ساسانی هستند،  ۀقبور متعلق به دوراغلب این  گذاری تاریخ

 .(18و  8، 6: 1388جعفری،  ؛1369)صراف،  است شده  شناسایی

موقت هستند که اجساد  های استودان، ها دخمکدر بسترهای سنگی یا  شده کندهدومین نمونه از قبور 

سپس  و شده جداپرندگان و جانوران گوشت از استخوان  ۀوسیل بهتا  گرفت میبرای مدت کوتاهی در آن قرار 

. از این نوع قبور در سواحل شد میمنتقل  دائمی های استودانو  ها گوردخمهبه  عمق کماز این قبور  ها استخوان

، گورستان سیراف، گورستان شغاب بوشهر، قبور بندر بندر چابهارشامل روستای تیس از توابع  فارس خلیج

، کوه حسین، کوه ایوب (1379واندنبرگ، ) اهواز و ارتفاعات فارس شامل کوه مهر حصیرآبادریگ، گورستان 

الف   -62)پیشین، لوح ، کوه زیدون ج( -62)پیشین، لوح کوه سروی و تنگ حشک، کوه رحمت  ،(و -62)پیشین، لوح 

( 37و  7، لوح 261: 1379)گریشمن، و بیشاپور د( -ب -61)پیشین، لوح ، آخور رستم د( -62)پیشین، لوح ، کوه زاغه ب(–

به  . استخوان حاصل از این قبور نهایتاًهستندفارس دارای کتیبه  های نمونهاست. البته برخی از  شده  شناسایی

و روح در گذشتگان به دنیای پس از مرگ انتقال  شد میخاموشان منتقل  های برجو یا  ها گوردخمه، ها استودان

 .یافت می

 

 تصاوير

 
 

 و جنوب فارس )تصوير از گوگل ارث( فارس خلیجکند در سواحل شمالی : پراکندگی قبور دست1تصوير 
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 (حسین توفیقیاناست )تصوير از  شده  تخريب شدت بهدر بندر ريگ که  مانده باقی: يک نمونه از معدود قبور سنگی 2تصوير 

 
 (توفیقیان حسین از تصوير)شیلو  ۀ: دورنمای قبرستان سیراف در دو طرف در3تصوير 

 
 ۀدارای شکل هندسی و منظم در ديوار های گوردخمهو  سنگی ماسهدر بستر  شده کندهیلو با قبور ش ۀ: نمايی از در4تصوير 

 .(توفیقیان حسین از تصوير) استمتعلق به افراد متمکن جامعه بوده  احتماالً که  آنعمودی 
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 است تعلق به اقشار پايین جامعه بودهم احتماالًسست و ناپايدار کنگلومرا که  ۀدر الي شده کنده های گوردخمه: قبور و 5تصوير 

 .(توفیقیان حسین از تصوير)

 
 از تصوير) است هشد  آمادهجديدتر  های تدفینشمالی که برای ايجاد  های بخش: بستر سنگی گورستان سیراف در 6تصوير  

 .(توفیقیان حسین

 
برج  عنوان بهگورستان، تعدادی ستون سنگی  و ايجاد بستر مناسب سنگ ماسهو  کنگلومرا های اليهبرش  ۀدرنتیج: 7تصوير 

 .(توفیقیان حسین از تصوير) است مانده  باقیخاموشان 
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 ۀوسیل به شده ايجادو پوشش  تر باريکو بخش تحتانی  تر عريضشامل بخش فوقانی  سنگ ماسهدر  شده کنده: قبور 8تصوير 

 .(توفیقیان حسین از تصوير) مالط ساروج

 

 
 از تصوير)د سسر ج تر راحتدادن در بستر گور برای قرار شده ايجاداز قبور سنگی سیراف با برش  : يک نمونه9تصوير 

 .(توفیقیان حسین
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. در سمت چپ تصوير برش بستر ايجاد يک وآمد رفت: پلکان در بستر سنگی قبرستان سیراف جهت سهولت 10تصوير 

 .(توفیقیان حسین از تصوير) کرده استخانوادگی  آرامگاه

 
 .(توفیقیان حسین از تصوير) نموده استايجاد خانوادگی  ای مقبرهسنگی که  های ستوندر داخل  ايجادشده: قبور 11تصوير 

 
  سنگی ماسهآن از جنس بستر  موردنیازاسالمی( و الحاقات  ۀمتعلق به دور احتماالً) ای دايرهحلقه چاه با مقطع  ها ده: 12تصوير 

 .(توفیقیان حسین از تصوير) در قبرستان سیراف
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 .(توفیقیان حسین از تصوير) سیرافقبرستان  سنگی ماسهمحافظ از جنس بستر  ۀ: يک حلقه چاه ديگر با ديوار13تصوير 

 
  ۀبه دور متعلق احتماالًسیراف با مقطع مستطیل و  سنگی ماسه های دامنهدر  شده کندهحلقه چاه  ها ده: يکی از 14تصوير 

 از تصوير) هايی از اين چاه شده استسنگی باعث تخريب بخشهای بعدی و با گسترش گورستان برش بستر ساسانی. در دوره

 .(توفیقیان حسین

 
 ، گورستان شغاب بوشهر )تصوير از م. رهبر(ای در سفال نوک اژدریهای خمره: تدفین15تصوير 
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 سنگی ساحل در گورستان شغاب بوشهر )تصوير از م. رهبر( سنگی در بستر های تدفین: 16تصوير 

 

 
 

 : قبور سنگی کاوش شده در گورستان شغاب بوشهر )تصوير از ع. سرفراز(17تصوير 
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 : قبور سنگی گورستان تیس در روستايی به همین نام از توابع چابهار )تصوير از هوشنگی(18تصوير 

 

 
 ۀتدفین در دور های آيینارتباط آب و  ۀدهند نشانگ و ساروج در کنار قبرستان تیس که از سن شده ساخته انبار آب: 19تصوير 

 ساسانی است )تصوير از هوشنگی(

 

 
 آن )تصوير از چايچی( سنگی ماسه: قبرستان حصیرآباد در شهر اهواز و قبور سنگی در بستر 20تصوير 
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 (لبه قبور برای تعبیه درپوش آن )تصوير از چايچی و ترش حصیرآبادورستان : قبور سنگی گ21تصوير 

 شهر اهواز )تصوير از چايچی( حصیرآباد: پلکان سنگی قبرستان 22تصوير 

 منابع
های  ها و پژوهشگزارش چهارمین مجمع ساالنۀ کاوش ،«شناسی در سیرافباستان های کاوش» ،(1354)بختیاری، حسین 

 .شناسی ایران، تهران، مرکز باستانر ایرانشناسی دباستان
، شناسی، مرکز اسناد پژوهشکدۀ باستان«سواحل سیراف یرآبزشناسی گزارش بررسی باستان» ،(1391) توفیقیان، حسین

20-1 . 

  .سمیراتهران، ، در ایران یرآبزشناسی باستان ،(1385) توفیقیان، حسین
ساسانی تا اوایل اسالم بر اساس مطالعات باستان شناسی و  ۀدر دور فارس یجخلبنادر تاریخی  ،(1393) حسین توفیقیان،

  .پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریتهران،  ،باستان شناسی زیر آب

 .یشناس باستان ۀمرکز اسناد پژوهشکد ،«فارس یجخلبنادر شمالی  یشناس باستانگزارش بررسی » (،1388) توفیقیان، حسین
 «زیرآب شناسی باستانمطالعات  بر  تکیهتحلیل معماری بندر باستانی سیراف در بخش ساحلی با »(، 1393) توفیقیان، حسین

  .1 ۀ، شمار6 ۀ، دورشناسی باستانمطالعات 
 .29-37 صص، 15پیاپی  .، ش8دورۀ ، ریخاو ت شناسی باستان ،«ساسانی ۀقبور و آیین تدفین در دور»(، 1379) ترومپلمن، لئو

ضیاء مصلح،  ترجمه سید ،یشناس باستانو مطالعات  ها یحفارگزارش ، مأموریت در بندر بوشهر ،(1384) موریس پزار،
 شروع.بوشهر، تعلیقات غالمحسین نظامی،  توضیحات و

، به کوشش کامیار شهبازی شاپورعلیرضا  یادبودمجموعه مقاالتی به  ،«کوه رحمت های گورستان» ،محمدجوادجعفری، 
 . نشده، منتشرپاسارگاد –ز نشر دانشگاهی و بنیاد پژوهشی پارسه عبدی، تهران، مرک

مجموعه مقاالت کنگرۀ  ،«ساحلی سیراف ۀدر ناحی فارس یجخلشناسی زمین» ،(1384) و دیگران الدین یمح یدسجعفری، 
 بوشهر. ،،دوم، آبان المللی سیراف، جبین

 تهران، پیام. ، از سید محمد بهشتی ای مقدمهبا  «آبی های سازهسیراف، دانش مهندسی »، (1393) الدین محیجعفری، سید 
 . منتشرنشده ،شناسی باستان ۀمرکز اسناد پژوهشکد ،«اردشیر هرمزگزارش بازدید از »(، 1392) چایچی، احمد

 شناسی، تهران. ، همایش ایران«بازسازی تسونامی قرن چهارم هجری در سیراف» ،(1387) ، مصطفیدوستیراست
 ۀ، شمارپژوهیباستان ،«از اهواز، گورستان حصیرآباد و طرح چند پرسش شناسی باستان های نویافته»(، 1392) ،وز، نوررجبی

 .88-82 صص، 92زمستان و ، پاییز 16
، تهران، سازمان ایران شناسی باستاننخستین گردهمایی  ۀنام ویژه ،«آرامگاهای الیمایی گاللک شوشتر»(، 1373) رهبر، مهدی

 .14-12 صص ،نگیفرهمیراث 
 مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی کشور. ،«کاوش قبرستان شغاب منتشرنشدهگزارش »(، 1377) رهبر، مهدی
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 . ، منتشرنشدهمرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی کشور ،«گزارش کاوش گورستان شغاب»(، 1384) اکبر علیسرفراز، 
 .زیبا انجمن آثار ملی ایران،تهران، ، جغرافیایی تاریخی سیراف، (1337) سمسار، محمدحسن

 .(منتشرنشدهکشور ) شناسی باستان ۀبایگانی پژوهشکد ،«بررسی و کاوش قبور کوه رحمت»(، 1369) محمدرحیمصراف، 
 یکم، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور. ترجمه اصغر کریمی، ج، بیشاپور(، 1379) گیرشمن، رومن

، ، مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران«لرزه در زاگرس بلندمدت بینی یشپو  یزیخ لرزه بررسی الگوی»، (1381) مانی، مانیا
 تا.، بی77گزارش علمی، شمارۀ 

مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، گزارش  ،«میالدی 1922تا  1900های ایران از سال لرزهزمین» ،)بی تا( مظفری، پرویز
  .77علمی، شمارۀ 

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگیتهران، ، راف )بندر طاهری(سی، (1383) معصومی، غالمرضا

شرکت مؤلفان  تهران، نقی منزوی،، ترجمه علیاالقالیمالتقاسیم فی معرفه احسن (،1361ابوعبداهلل، محمد بن احمد ) مقدسی،
 .و مترجمان

 .61-41 صص ،24 ۀشمار، سازمان میراث فرهنگی کشور ،اثر ،«گورستان شغاب»(، 1367) ، اصغرمیرفتاح
 .منتشرنشده ،مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی کشور ،«گزارش بررسی گورستان شغاب»(، 1366) ــــــــــــــ

  عیسی بهنام، تهران، دانشگاه تهران. ۀترجم ،ایران باستان شناسی باستان(، 1379) واندنبرگ، لوئی
 .آریاتهران،  ، ترجمه گیو آقاسی،«یایی ساسانیبازرگانی در»(، تا بی)ویلیامسون آندره  و  وایت هاوس، دیوید

 تهران، بنگاه ترجمه و نشر.ترجمه محمد سعیدی،  ،فارس یجخل، (1384) ویلسون،آرنولد

شناسی و هنر باستان ،«ساسانیان و در قرون اول و دوم هجری ۀدر دور فارس یجخلتجارت در » ،(1351) ویلیامسون، اندریو
 .151-142 صص، 10و  9شماره  ،ایران
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