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(از ص  113تا )132
تاریخ دریافت مقاله 94/07/01 :؛ تاریخ پذیرش قطعی96/3/30 :

چکیده
مقالهی حاضر بر آن است تا با تکیه بر کاوشهای انجام شده در گورستانهای حـوزهی تمـدنی ننـو شـر ایـران ،بـه بررسـی
شیوهها و نهات تدفین در طول هزارهی چهارم و سوم قبل از میالد بپردازد .درخصـو آئـین تـدفین مردگـان در مووطـههـای
باستانی ننو شرقی ایران بهدلیل مودودیت پراکندگی گورستانهای حفاری شده و عدم انتشار گزارش کاوش برخی از این قبور،
اظهارنظر قطعی امکان پذیر نیست ،اما با تونه به کاوشهای شهداد ،موطوطآباد ،خوانه عسکر ،گورستان  14بمپور و بهخصـو
شهر سوخته که کاملترین گزارشها را در این مورد دارا میباشند ،نگارنده کوشیده است با بررسی روی این گورسـتانهـای مهـ
باستانی در منطقه و با تکیه بر دادههای آماری بهدستآمده از گورستان شهر سوخته که بین  1376تا  1387انجام گرفتـه اسـت،
آئین تدفین مردگان در منطقهی ننو شرقی ایران را تشریح نماید.
واژههای کلیدی :ننو شر ایران ،شیوههای تدفین ،گورستان ،شهر سوخته ،شهداد
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 .1مقدمه
ننو شرقی ایران از دوران پیشازتاریخ تاکنون نقش مؤثر و برنستهای در ایجاد فرهنگ و تمدن بشر در
ایران داشته است ( .)Sarhaddi-Dadian 2015: 46اما بهدلیل کمبود منابع و مـطالعات و بررسیهای باستان-
شناسی مودود ،بسیاری از بخشهای زندگی انتماعی انسان در این منطقه ،برای ما ناشناخته است ( Moradi
 .)et al. 2014: 263-287یکی از دادههایی که نقش بسیار مهمی در مطالعه و بازسازی زندگی انتماعی و
مذهبی در هر نامعه میتواند داشته باشد ،شیوههای تدفین است ،که در ارتباط مستقی با فرهنگ و مذهب
هر نامعه است .قبور به این دلیل حائز اهمیت هستند که انبوهی از دادههای مختلف در زمینهی
باستانشناسی ،انسانشناسی ،نامعهشناسی ،اعتقادات و باورهای آیینی فراه میآورند .با مطالعهی دقیق
دادههایی که از قبور بهدست میآید ،میتوان نامعهی مردمانی را که صاحب این گورها هستند ،بازسازی کرد
(سرحدی دادیان .)72 :1388 ،با مطالعهی بقایای استخوانهای انسانی میتوان سن ،ننس و بیماریهایی را که
صاحب قبر در طول حیات از آنها رنج میبرده و باعث مرگ او شده است ،تشخیص داد (فروزانفر.)35 :1388 ،
همچنین ،با مطالعه بقایای گیاهی و خوراکی بهدست آمده از گورها میتوان رژی غذایی ساکنین نوامع
باستانی را بازسازی نمود ( )Milanesi et al. 2015: 83-91و نیز با تجزیهوتولیل اشیای درون قبور و ساختار
آنها میتوان به ساختار و طبقات انتماعی نامعهی باستانی پی برد و درنهایت از طریق مطالعه و توقیق
اشیای داخل قبور میتوان شغل و یا مذهب فرد مدفون را مشخص کرد .با بـررسی آماری قبور و دادههای
آنها میتوان به فراوانی نمعیت و طبقات مختلف انتماعی پی برد .نوامع باز که دارای روابط گستردهی
اقتصادی و فرهنگی هستند در معرض تأثیر و تأثرات فرهنگی هستند که این خود باعث پیشرفت یك نامعه
نسبت به دیگر نوامعی که از ارتباط کمتری با دنیای بیرون برخوردارند ،میشود .باقی گذاردن صدها شئ
مختلف ،اغذیه ،نذور ،ابزار کار و سایر مدارك و شواهد ،همگی نشاندهندۀ اعتقادات این مردم است .انواع
شکلهای تدفین ،ساختمان گورها ،نوع تعبیه اشیا ،نذورات ،مواد مصرفی و شواهد بسیار دیگر نشاندهندۀ
اعتقادات عمیق مردم به زندگی پس از مرگ و ونود یك نیروی برتر بوده است (سرحدی.)86 :1382 ،
 .2آداب تدفین
با تونه به حفاریهای علمی و منتشر شده در گورستانهای منطقهی ننو

شر ایران (شـهداد هـزارهی سـوم و

دوم قبل از میالد ،موطوطآباد هزارۀ چهارم قبل از میالد ،خوانه عسکر هزارۀ چهارم قبل از میالد ،گورستان  14بمپور هزارۀ سوم

قبل از میالد و بهخصو شهر سوخته هزارۀ سوم قبل از میالد)؛ (نقشـه  ،)1در این مقاله شیوههـای تـدفین مردگـان بـه
چهار گروه مجزا بر اساس نووۀ قرارگیری پاها در قبور دستهبندی شده است؛ زیرا پاها به دلیل حجی بـودن و
مقاوم بودن نسبت به دستها ،کمترین نابهنایی را در طول زمان دارنـد ،کـه بـا كکـر ملـال از مووطـههـای
باستانی مزبور ،بررسی و مطالعه میشوند (سرحدی .)72 :1382 ،این چهار شیوه عبارتاند از:
 .1.2خواباندن مرده به پهلوی راست

در این شیوۀ تدفین ،معموالً انساد با پاها و دستهای نمع شده به پهلوی راست در گور قرار میگرفتنـد؛
که یکی از رایجترین شیوههای معمول بوده است .در این پژوهش ،نمونههایی از نوع تدفین گورسـتان خوانـه-
عسکر (تدفینهای  102و  )103در شهرسـتان بـ (مالصـالوی و دیگـران )13۹3 ،و همچنـین  303تـدقین در شـهر
سوخته بین  1376تا  1387مورد مطالعه قرار گرفته است (تصویر ( )1فروزانفر.)45 :1388 ،
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 .2.2خواباندن مرده به پهلوی چپ

در این شیوۀ تدفین ه مانند شیوهی اول عمل میشد؛ با این تفاوت که نسد به پهلوی چپ در قبر قرار
داده میشد 305 .تدفین از گورهایی که بین  1387ـ  1376در گورستان شهر سوخته مورد حفاری قرار گرفته،
به این شکل بوده است (تصویر)2؛ (فروزانفر )80-117 :1388 ،و به احتمال قوی در بسیاری از گورستانهای ننو
شر ایران این نوع تدفین مرسوم بوده که بهدلیل فرسایش طبیعی و یا تخریب انسانی بسیار زیاد شواهدی از
این نوع تدفین بهدست نیامده است (Vidale and Desset 2013: 233-252؛ رهبر.)1-22 :13۹5 ،
 .3.2خواباندن بهصورت طاقباز با پاهای خمیده

در این شیوۀ تدفین ،باالتنه بهصورت طا باز روی زمین قرار میگرفت و پاها از زانو به طـر لگـن خاصـره
خ میشد؛ بهگونهای که یك پا روی پای دیگر قرار میگرفت 101 .تدفین در شهر سوخته تا انجام کاوشهـای
 1387به این شکل بودهاند (تصویر  .)3بهترین نمونهی این تدفین در گورستان شهر سوخته ،گـور شـماره 2702
در گمانه ( HTRفروزانفر )87 :1388 ،و در گورستان خوانهعسکر تدفین  101بهصورت طا بـاز اسـت (تصـویر )4
(مالصالوی و دیگران.)53 :13۹3 ،
 .4.2قرارگیری مرده بهصورت دمر(طرح )1

در این شیوۀ تدفین که تاکنون فقط از شهر سوخته گزارش شده است ،معموالً باالتنه بهصورت دَمَر بر کـف
گور و صورت بهطورکامل روی زمین قرار میگرفت .در این روش معموالً دستهـا بـهصـورت نمـع شـده زیـر
قفسه سینه و پا بهصورت نمع شده و متمایل به پهلوی چپ یا راست قرار داده میشد .از این نوع تدفین ،بین
 ،1378 -1376تنها هشت عدد گزارش شده است (همان.)122 :
با تونه به شیوهی قرارگیری پاها که پیشتر دلیل آن كکر شـد ،همـ گـروههـای چهارگانـه را بـر اسـاس
قرارگیری نهت پاها میتوان به زیرگونههای متفاوتی دستهبندی کرد (طرح  ،)2که عبارتاند از:
 .1.4.2پاها کمی خمیده

در این حالت انساد را با پاهای کمی خمیده و دستهای نمع شده در نلوی صورت در گور قرارمیدادند.
یکی از گورهایی که نشاندهندۀ این حالت تدفین در گورسـتان شهر سوخته است ،تدفین  1200میباشد .این
تدفین در شمال گور  1201در گمانه  IUBقرار دارد .الی شنی بسیار نرمی که این گور داخل آن کنده شده
است ،انازه دیدن خطوط این تدفین را نمیدهد ،اما از ظواهر امر برمیآید که این تدفین از نوع گودالهای
ساده است .نهت تدفین شرقیـ غربی است .پاهای مدفون کمی خمیده و نگاه صورت به سوی ننو میباشد
(تصویر )5؛ (سیدسجادی .)403 :1386 ،نمونههای این تدفین در گورستان شهداد ،تدفین  053میباشد که اسکلت
را با پاها و دستهای کمی خمیده در نلوی صورت در گور قرار دادهاند (تصویر )6؛ (.)Hakemi, 1977, G 053
 .2.4.2پاهای جمع

در این حالت پاهای نسد را بهصورت نمع شده در گور قرار میدادند ،بهطوریکه نسبت به بدن زاویه ۹0

شرقی،

درنه بهخود میگرفت .با بررسی عکسها و مدارك مونود در مووطههای باستانی منطقه ننو
نمونههایی از این روش قرارگرفتن اسکلت را در قبور شهر سوخته و شهداد مشاهده میکنی  .تدفین 2807
گورستان شهر سوخته یکی از قبور میباشد .این تدفین از نوع گودالهای ساده است که در ننو غربی گمانه
 IUFدر نهت شرقی ـ غربی قرار گرفته است .اسکلت متعلق به مردی است که به پهلوی راست با پاهای نمع
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شده خوابانده شده است (تصویر  .)7در این قبر تعدادی خشت شکسته دیده شده است؛ اما نمیتوان آنها را به
این قبر نسبت داد .تنها شئ این تدفین ،خمره نخودی منقوش شکستهای بود که در زیر نمجمه اسکلت
گذاشته شده بود (سیدسجادی .)678 :1386 ،نمونههای مشابه از این نوع ،در گورستان شهداد گور ( 051تصویر )8؛
(حاکمی )33۹ :1385 ،و گور شماره  101گورستان خوانهعسکر گزارش شده است (مالصالوی و دیگران.)52 :13۹3 ،
 .3.4.2پاهای خمیده

در این حالت ،پاها و دستها کامل خمیده ،بهطوریکه پاها به طر شک نمع شـده و شـکل ننینـی بـه
خود میگیرد و اسکلت در قبر قرار میگیرد .یکی از نمونهها در شهر سوخته تدفین  1615میباشد .این تدفین
از نوع گورهای سردابه ای است که سقف آن براثر فشار فرو ریخته است .اسکلت این تدفین با پاها و دستهـای
خمیده داخل یك الیه شنی پیدا شده است (تصویر  .)۹تعداد  57عـدد شـئ ایـن گـور بیشـتر در اطـرا بدنـه
اسکلت و تعدادی از آن در باالی سر و در عمق بیشتری پیدا شدند .دیوار شمالی ـ ننوبی ،موـل سـردابه را از
چالهی اولیهی آن که به شکل مستطیل اسـت ،نـدا کـرده بـود (همـان .)536 :چنـین شـیوههـای تـدفینی در
گورستانهای مناطق ه نوار ،همچون مهرگره در درهی بوالن متعلق به دورهی نوسنگی (Jarrige 1990: fig.
) ،11, 29گورستانهای نارکوتـان و سـاپالی در ننـو ازبکسـتان دورهی برنـز )،(Masson 1992: 337-356
آلتین تپه در ننو ترکمنستان هزارۀ سوم و دوم قبل از مـیالد )تصـویر  ،(10مونـدیگاك در موـل تالقـی رود
ارغندا و هیرمند متعلق به هزارۀ سوم قبل از میالد ) ،(Casal 1961: 45-46میری کالت در مکران پاکسـتان
هزارۀ سوم قبل از میالد ،گورستان باستانی دامن عصر مفرغ در بلوچستان ایـران و خـورا در حـوزۀ رودخانـه
بمپور شناسایی شده است ).(Stein 1937: 127-149
 .3تدفین مردگان با کفن
تدفین مردگان با کفن ،یکی دیگر از آئینهای تدفین پیشازتاریخ میباشد که به دلیل فرسـایش قبـور منطقـه
ننو شر ایران به نز شهر سوخته و تا حدودی شهداد از مووطه دیگری گزارش نشده اسـت .در گورسـتان
شهر سوخته آثار بهنایمانده از لباس و پارچه چسبیده به استخوانهای اسـکلت ،در  18مـورد از قبـوری کـه
توسط گروه باستانشناسی ایتالیایی حفاریشده ،کشف شده است .این موارد نشاندهنـدۀ پیچانـدن نسـد در
یك کفن میباشد که معموالً پارچ آن زمخت بوده است .این کفـنهـا بـر اسـاس ننسـیت نسـد دفـنشـده
متفاوت هستند ( .)Piperno1977: 141ننس پارچـه هـای اسـتفاده شـده بـرای پوشـش مـردان خشـنتـر از
پارچههای زنانه است (سیدسجادی .)215 :1374 ،در پانزده تدفین شهر سوخته آثار پارچههایی که بسیار فرسـوده
و ا زبین رفته اند دیده شده است .به نظر میآید که بیشـتر تـدفینهـای شـهر سـوخته در اصـل دارای پارچـه
بهصورتهای کفن ،زیرانداز و یا لباس بودهاند که کامل از بین رفتهاند و در مواردی ه که آثـار کمـی از آنهـا
باقیمانده به مجرد برخورد با هوای آزاد فاسد شده و از بین رفتهاند .بهنـز برخـی از قطعـات کوچـك تـدفین
 1707متعلق به کودکی ثروتمند ،باقی پارچهها بهشدت سوخته و ازبینرفته است و غیرقابل برداشت میباشـد.
چنان که گفته شد از این پارچهها به دو شکل زیرانداز و روانداز استفاده مـیشـده اسـت .در برخـی از حـاالت
کودکان را در پارچه میپیچیدند ،درحالیکه در مورد افراد بالغ ،ابتدا پارچه در روی کف قبر کشـیده و پـس از
نای دادن فرد مدفون در آن پارچه ،قطعات پارچه دیگری روی مرده کشیده میشده اسـت .پارچـههـایی کـه
بهعنوان روانداز استفاده میشده ،معموالً ظریف تر از پارچه زیرانداز بوده است .در تدفین  ،2802قطعات پارچـه
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به نمجمه فرد مدفون چسبیده است (تصویر  )12و در تدفین  1500این آثار روی پاهای اسکلت میشـود دیـد.
در تدفین  1705بهنظـر مـی رسـد فـرد مـدفون دارای لباسـی بـوده کـه پشـت آن منجـو دوزی شـده اسـت
(سیدسجادی .)332 :1386 ،اثر منسونات یافته شده در قبور گورستان شـهداد نیـز ثابـت مـیکنـد کـه مـرده بـا
لباسهایش دفن شده است و روی آنها را با خاك میپوشانیدند و حتی یك مجسمه بهدست آمده که در یـك
پوشش پارچه دفن شده بود (.)Hakemi1977: 47
 .4جهات تدفین مردگان
نهات تعیین شده برای تدفینها نیز یکی از مواردی است که مستقی به آئین تـدفین مربـوط مـیشـود و در
بیشتر گورستانهای منطقه ننو شر ایران مانند گورستان خوانهعسکر بـ (مالصـالوی و دیگـران-64 :13۹3 ،
 ،)47موطـوطآبـاد نیرفـت ( ،)Vidale an Desset 2013گورسـتان  14بمپـور (رهبـر ،)1-22 :13۹5 ،گورسـتان
شهداد (حاکمی )173 : 1385 ،و گورهای شهر سوخته گزارش شده است و از نظر نهت و شکل تدفین تابع هـی
نظمی نبودهاند .نهت گورها در همهی دورهها و در همهی اشکال ساختمانی بـا هـ تفـاوت دارنـد و در کلیـ
نهات اصلی نغرافیایی نیز دیده شدهاند .این نکات ه در رابطه با نهت ساختمان گورها و ه دربـارۀ نهـت
تدفین شخص مدفون صاد است  .سر مدفون و نهـت دیـد او در نهـات گونـاگون نغرافیـایی قـرار داشـتند
(سیدسجادی.)84-77 :1388 ،

در تدفینهای شهداد ،تقریباً سر کلیه انساد در نانب ننو غربی و پاهـا بـه نانـب شـمال شـرقی قـرار
داشتند .دستها نمع شده در نلوی صورت قرار گرفته است و پاها به حالت نمع شده میباشد ،ولی صـورت
مدفون بهنانب معین نگاه نمیکند بلکه مایل به نوانب مختلف شر  ،غر و یا رو به باال است ،لذا این فرضیه
را بهونود آورده که به احتمال قوی هنگام تدفین موقعیت خورشید و ساعت مختلف روز مدنظر قرار میگرفتـه
است (کابلی 1353 ،الف.)3 :
نهت قبور در گورستان شهر سوخته نیز همواره متغیر است و به نظر میرسد کـه در زمـان انجـام مراسـ
تدفین ،نهت خورشید و نووهی قرار گرفتن آن در آسمان ،عامل مهمی در مورد تصمی گیری در کندن نهت
قبور و قرار دادن شخص مدفون در آن بوده است .تدفین در نهت تابش خورشـید صـورت گرفتـه و حتـی در
یکی دو مورد که تدفین کامل به صورت طا باز انجام گرفته است ،صورت مدفون بهسوی آسـمان بـوده اسـت.
در مورد اخیر میتوان تصور کرد که تدفین ،ظهر و در هنگام تابش مستقی و عمودی خورشـید انجـام گرفتـه
است .بههمین ترتیب ،در یکی دو مورد استلنایی دیگر ،تدفین بر روی شک و صورت چسبیده به زمین صورت
گرفته است که مجموعه این نکات نشـاندهنـدۀ ارزش و اعتبـار و اهمیـت نـور و آفتـا در باورهـای مـذهبی
نامعهی شهر سوخته میباشد (تصویر )11؛ (سیدسجادی.)133 :1386 ،
بر اساس مطالعات و بررسیهای نگارنده مقاله روی  751تدفین که بـین  1376 -1387در گورسـتان شـهر
سوخته انجام گرفته است ،این نهات بیشتر شـامل نهـات غربـی -شـرقی ،شـرقی -غربـی ،شـمالی-ننـوبی،
ننوبی -شمالی ،شمالغربی -ننو شرقی ،ننو شرقی -شمالغربی ،شمالشرقی -ننو غربی ،ننو غربـی-
شمالشرقی که بهترتیب بـا  10/48 ،7/1 ،4/65 ،2/68 ،3/48،17/87 ،۹/17و  13/۹5درصـد عمـدهتـرین نهـات
تدفین را بهخود اختصا دادهاند ،میباشد .نهت شرقی ـ غربی که همان طلوع و غرو خورشید میباشـد بـا
 %17/87عمومیترین نهت تدفین در بین تدفینهای شهر سوخته است (نمودار .)1
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 .5قراردادن غذا و خوراکیها در قبور
یکی دیگر از آئینهای تدفین مردگان قرار دادن غذا و خوراکیهای مختلف در قبور است .درخصو مطالعـات
گیاهباستانشناسی در منطقه ننو شر ه مودود به شهر سوخته است .مقدار بسیار زیادی از بقایـای مـواد
غذایی در کف ظرو اهدایی در شهر سوخته پیدا شدهاند .تجزیهوتولیل آنها ما را قادر میسـازد تـا برخـی از
ننبههای رفتاری ،عادات غذایی ،تشریفات و مراس این مردم را روشن سازی (.)Piperno 1977: 143
مطالعات گیاهباستانشناسی بقایای گیاهی گورها دارای اهدا دوگانه هستند؛ یکی شناسایی بقایای غـذایی
و سایر موصوالت و تولیدات با منشأ گیاهی و دیگری چگونگی کاربری ظرو پیدا شده با تعیین ارتباط میـان
شکل ظرو و هدایای مونود در آن (کنستانتینی و سیدسجادی.)8 :1382 ،
بررسیهای باستانشناسی انجام شده در گورستان شهر سوخته و حفاری بیش از  450گور نشان داده است
که هر گور بهتنهایی شامل دادهها و اطالعات منوصربهفردی در زمینههای مختلف مطالعاتی میباشد .تونه ما
در اینجا به دادههای مربوط به مواد باستانی بهدستآمده از داخل ظرو قبور میباشد (همان.)10 :
در بیشتر گورها که دارای اشیا و مواد کافی اطالعاتی بودهاند ،بیشتر مـواد غـذایی در ظـرو سـفالی پیـدا
شده است .تعداد این اشیا و هدایا بستگی به شخصیت و طبقه انتماعی فرد مدفون داشته اسـت .در برخـی از
قبور ثروتمندان ،مقدار مواد غذایی و اشیا بسیار زیاد و متنوع بوده است .آنچه مسل است مواد نامد بیشـتر در
کاسهها و مواد مایع در خمرهها و لیوانها نای داده شده است .تقریباً تمام لیوانهای پیدا شده بهظـاهر خـالی
بودهاند اما آزمایشها و بررسیهـای انجـام شـده توسـط گـروه گیـاهباسـتانشناسـی ایتالیـایی شـهر سـوخته
( ،)Milanesi et al. 2015: 83-91از روی نمونه خاكها و بقایای چسبیده به بدنه این گـروه از ظـرو  ،نشـان
میدهد که کلیه این لیوانها حاوی مایع شیرین و تخمیر شده از انواع انگورهـا بـودهانـد کـه پـیش از ریخـتن
داخل لیوان صا میشده است .همین مایع و مایعات دیگر و اینبار صا نشده ،داخـل خمـرههـای بـزرگتـر
ریخته میشده که بقایای آنها به شکل دانهها و هستههای خردشدهی انگور تهنشین شده و چسـبیده در کـف
و داخل این خمرهها دیده شده است (کنستانتینی و سیدسجادی.)12 :1382 ،
یکی از قبور گورستان شهر سوخته که برخی از اشیای آن مورد مطالعه قـرار گرفتـه ،تـدفین  1615از نـوع
سردابه ای است که در فصل چهارم کاوش در شهر سوخته پیدا شد .در این قبـر ثروتمنـد ،کـه دارای  56شـی
بود ،تعدادی ظرو سفالی موتوی مواد غذایی دیده شد .موتویات  18ظر این تدفین ،شـامل چهـار خمـره
بزرگ و کوچك ،یك لیوان و  13کاسه ،مورد مطالعه مقدماتی قرار گرفتند .در چهار ظـر  ،شـامل دو خمـره و
دو کاسه قطعات ریز و خرد شده انگور دیده شد ،در یك خمره و چهار کاسه بقایای پوسته و غالت گندم و نـو
بهصورت خرد شده و ریز همراه خللوفرج حاصله از آفـات نبـاتی دیـده شـد ،در یکـی از ایـن ظـرو بقایـای
باقیمانده غالت آرد شده ،در کاسه دیگری یك قطعه زغال کوچك و باالخره در کاسـه دیگـری قطعـات خـرد
شده یك چو دیده شد .مواد داخل بقیه ظرو بسیار نرم شده و یا به صورت مواد تقریبـاً نامـد درآمـدهانـد
(تصویر )13؛ (همان.)13 :

) ،)satirunl Coriandrumزیـره

درطی کاوشهای اخیر در گورستان شهر سوخته ،کشف دانههـای گشـنیز
) )Cyminum Cuminumو پسته وحشی ( )Khinjukstocks, pistacia atlanticaبسیار قابلتونه مـیباشـد.

این نمونهها تقریباً همگی از ظرو سفالی گورهای ( 1400الف . .پ ).و  1404بهدست آمدهاند که تمامی آنها
متعلق به دورهی چهارم استقرار در شهر سوخته هستند (سیدسجادی .)537-536 :1386 ،در منطقهی خاورمیانه و
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خاور نزدیك گیاهان و میوههای مختلفی در هزارۀ سوم قبل از میالد اهلی شده بودند که یکی از ایـن میـوههـا
گشنیز بود .این میوه در سرزمینهای آفریقای شمالی ،آمریکای ننوبی ،آسیا و اروپای شرقی بهعمل میآیـد و
اصل آن از حوزۀ وسیع سواحل مدیترانه ،آفریقای شمالی و آسیای ننو غربی مـیباشـد؛ امـا هنـوز مشـخص
نشده اصل این میوه ابتدا در کجای این حوزه گسترده ،تربیت و اهلی شده و مورد مصـر قـرار گرفتـه اسـت.
دانههای گشنیز از مووطههای دوران تاریخی بسیاری در خاورمیانه ،مصر و یونان بهدست آمده است که تـاریخ
همگی آنها به آغاز هزارۀ دوم پیشاز میالد میرسد و تنها مورد استلنایی از دوره نوسنگی مربوط به غار نهـال
حمر در خاور نزدیك است ( )Zohary and Hop 2000: 316که در اصلیت تشخیص صویح دانه و میوۀ مـورد
بوث شك و تردیدهای ندی ونود دارد .بنابراین دانههای پیدا شده میوه گشنیز در شهر سوخته قدیمیتـرین
نمونههای پیدا شده در دنیای باستان تا بهامروز هستند که استفاده از آن بهعنوان ادویه و خـوراکی مشـخص و
مسجل شده است ،درحقیقـت زیـره از خـانواده گشـنیز اسـت (کنسـتانتینی و سیدسـجادی .)14 :1382 ،برخـی از
دانشمندان قرون وسطایی اروپائی اصل آنرا از اروپا میدانند؛ اما معتقدند که بهترین زیره از اتیـوپی بـهدسـت
میآید .بر اساس مدارك بهدستآمده از مطالعات گیاهباستانشناسی دنیا ،زیره مودود به مووطـههـای هـزارۀ
دوم اردن و مووطههای هزارۀ اول مصر است ) .)Zohary and Hop 2000: 316تدفین  1400که پیشتر به آن
اشاره شد تدفینی از نوع سردابهای و مختص به بانویی نوان و از طبقه مرفه و شاخص شهر بوده که بقایـای او
همراه بقایای اسکلتهای دیگر با بیش از دهها ظر و هدیه بهدست آمده است .حـداقل سـه ظـر از ظـرو
سفالی این تدفین حاوی ادویههای گوناگون و یا مخلوطی از گیاهـان مختلـف بـوده اسـت .یـك کاسـه سـاده
نخودیرنگ (ظر  )13مملو از نمونههای بسـیار زیـاد گشـنیز بـوده و لیـوان سـفالی دیگـر (شـماره  )33حـاوی
مخلوطی از میوهی گشنیز و دانههای زیره بوده و باالخره کاسه بزرگ شماره چهار شامل ترکیبـی از یـك نـوع
سوپ و یا آش آمادهشده و مرکب از گندم ،نو و عدس (عدس ریز قرمز که در موـل معـرو بـه عـدس زابلـی اسـت)،
ماهی و گشنیز بوده است .میوهی پسته وحشی داخل دو ظر مختلـف (کاسـههـای نخـودیرنـگ سـاده  12و )14
همان تدفین همراه گندم و نو پیدا شدهاند .آخرین اشاره در مورد تدفین  1400و سایر اسکلتهای پیدا شـده
در آن مربوط به بتههای فراوان سیر میباشد که در ظرو مختلف این تدفین نوع سردابهای پیـدا شـده اسـت
(همان 12 :ـ  .)11کاربرد بسیاری از این مواد از نظر غذایی روشن است و نیاز به تفسیر و تعبیر ندارد ،درحالیکـه
برخی از آنها ندا از مصار غذایی و احتماالً دارویی ،میتوانستهاند دارای ارزشهای نادویی و آئینی باشـند.
در میان این گروه بهویژه میتوان به بتههای سیر اشاره کرد .همین ریشه گیاهی ،یعنی سیر ،در میان برخـی از
ملل هند و اروپایی نز از کاربردهای باال ،کاربرد دیگری داشته که عبـارت از دور نگـاه داشـتن ارواح خبیـث و
شیطانی ،شاید به سبب بوی بسیار بد آن ،از ارواح مطهره و منازل مسکونی بوده است .باتونه به وفور بتههـای
کامل سیر در قبور و بهخصو نوع سردابهای نسبت به سایر گیاهان و خوردنیها ،میتوان تصور نمود که ایـن
عادت از زمانهای بسیار دور و پیش از شکل گرفتن اقوام هند و اروپایی در میان بومیان مولی نیز رایـج بـوده
است (سیدسـجادی ،)458 :1386 ،در داخـل بعيـی از ظـرو گورسـتان شـهداد ( ،)Hakemi 1977: 76خـورا
( )Setin 1937: 127-149و دامن (  )Tosi 1970: 9-50باقیماندۀ غذاهای استفاده شده در آن دوران نیز ونـود
داشته است که بهدلیل عدم مطالعات آزمایشگاهی نوع این مواد غذایی مشخص نمیباشد.
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 .6قربانی کردن حیوانات و مراسم تدفین
شواهدی دال بر ونود بزغاله و بره از قدیمیتـرین ایـام یعنـی از دورۀ نوسـنگی از مهـرهگـره در دسـت اسـت
( .)Jarrige et al. 1990درحالیکه مونودیت قربانی حیوان (بزغاله) در بین مووطههای پیشازتـاریخی منطقـه
ننو شر تاکنون فقط از گورستانِ شهرِ سوختهی سیستان گزارش شده است .ونود بـرههـا و بزغالـههـا در
قبور ممکن است اهمیت نمادین داشته باشند و نبایستی به سادگی بهعنوان ارائه و پیشکش غذا تفسیر شود.
بر اساس حفاریهای گروه ایتالیایی در گورستان شهر سوخته شواهدی از قربانی کردن بزغالهها در  17گور
را داری  .گاهی یك بخش کـوچکی از حیـوان ،درون یـك ظـر نزدیـك نسـد یـا کنـار دیـوار خشـتی ،کـه
نشاندهنده و مشخصکنندۀ قبور دو قسمتی میباشد ،قرار گرفته است .بههرحـال ،نالـبتـرین نکتـه قربـانی
کردن یك بزغاله است که در کنار سر فرد مدفون در  11گور از فازهایی ابتدایی هفت ،هشـت و نُـه بـهصـورت
متمرکز در یك ناحیه مودود شده در گورستان ونود دارد (.)Piperno 1979: 134
دو گور  410و  ،311شواهدی از یك تشریفات و مراس پیچیدهتر را ارائه میدهند .در اولی ،که یك گور دو
قسمتی مربوط به فاز هشت شهر سوخته است ،یك بزغاله درون یـك ظـر بـزرگ در سـمت ننـوبی دیـوار
نداکننده قرار داده شده است .در گور  ،311که یك گور سردابهای فاز پنج میباشد ،بقایای یك بزغاله در یـك
کاسه همراه با سایر اشیا در آخرین مرحلهی استفاده از گور قرار داده شده است.
نوع دیگر از مراس همراه با قربانی کردن بزغاله ،در گور  2و  13۹نشان داده شده است کـه هـر دو گـور از
نوع دوقسمتی هستند .اولی به فاز پنج و دومی به فاز هفت -هشت منتسب شده است .در این گور یك حیـوان
کامل در قسمتی از گور در ننو دیواره نداکننده قرار داده شده است؛ اما نمیتوان ثابـت کـرد کـه آیـا ایـن
پیشکشها در زمانی که گور بسته شده اهدا شده است و یا اینکه قربـانیهـا در زمـانی بعـدتر انجـام شـدهانـد
(.)Piperno 1977: 14

مشاهدات انجام شده در طی حفاریهای هیئت ایتالیایی نشان میدهد که دستکـ در شـش مـورد ایـن
حیوانات گاهی بعد از دفن فرد در گور قرار داده شده است؛ بهطوریکه نمجمه و بخـش فوقـانی اسـکلت فـرد
هنگام باز نمودن مجدد گور دستخوش تغییر آرایش و نابهنایی شده است .تمام این گورها نشان میدهند که
فرد متوفی به طبقه انتماعی مرفهتر وابسته بوده است .مهرههایی از ننس النورد ،عقیق و بهنـدرت از نـنس
طال بهطور متناو در میان این گورها یافت میشوند (.)Piperno 1979: 135
حفار ایتالیایی این دوره از کاوشها ،ونود این بزغالههـا را انعکـاس برخـی از باورهـای مـذهبی در میـان
دامداران شهر سوخته دانسته است .با پذیرش درستی بخشی از این نظریه ،یعنی ارتباط گورهای بزغالـهدار بـا
دامداران ،میتوان فرض کرد باتونه به دالیل و مدارك دیگر ،ونود این بزغالـههـا در گورسـتان شـهر سـوخته
بیشتر علت مادی یا درحقیقت شغلی داشتهاند تا علت معنوی یا مذهبی .برخی از این مدارك و دالیل به شرح
زیر است :در طی دومین مرحله از کاوشهای شهر سوخته در  14تدفین بقایای بزغالـه دیـده شـده اسـت کـه
عبارتاند از تدفینهـای ،2514 ،2513 ،1718 ،1713 ،1706 ،1705 ،1704 ،1613 ،1607 ،1515 ،1414 ،1413
 .2811 ،2702تقریباً کلی قبور بزغالهدار در قسمت مرکزی گورسـتان و در گمانـه چسـبیده بـه یکـدیگر پیـدا
شدهاند و یا اگر دقیقتر بگویی بیشتر این قبور در گمانه  IUAو گمانههای چسبیده به آن متمرکز شدهانـد .از
نظر تعداد اشیا نیز دیگربار با همان استلنای شماره  ،1705کلیـ قبـور نـزو گورهـای تقریبـاً فقیـر موسـو
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میشوند .اما نکته نالب اینکه حداقل در نمونههای  1607و  2811باونود کمبود اشیا ،تعداد مهرههای عقیق و
النورد با نوارهای طالیی بسیار نازك نیز دیده شده است (.)Sajjadi 2003:18
از اطالعات باال برمیآید که کمی بیش از  10درصد گورهای حفاری شده در مرحلهی دوم کاوشهای شهر
سوخته دارای بزغاله میباشند و اگر این آمار را با آنچه باستانشناسان ایتالیایی پیدا کردهاند و با دقت بیشتری
مواسبه شود باز ه تعداد گورهای بزغاله دار تقریباً بههمین ده درصد مودود میشود .این نکته قابـلتـونهی
است که ما را بهعلت ونودی این بزغالهها در گورهای شهر سوخته راهنمایی کند .همانطور که در سطور بـاال
آمده؛ کلیهی نمونهی گورهای باال دارای اشیاء کمی هستند و داشتن یك نانور کامـل نمـیتوانـد بـه معنـای
ثروت و غـنای صاحـبان آنها باشد و به اسـتلنای قبر  ،1705بقیه گورها بسـیار فقیر بودهاند .با تونه به نکات
باال بهنظر نمیآید که بزغالهها نقش قربانی را داشتهاند .زیرا اصوالً بهنز برخی از استلناها و از نملـه گورهـای
خالی از اشیا ،در بقیه موارد ،مواد غذایی و نذری همیشه داخل ظـرو قـرار داشـتهانـد و از طـر دیگـر اگـر
داشتن بزغاله نشانهای از ثروت بوده است ،قاعدتاً قبور ثروتمند دیگر ه باید دارای بزغاله باشند ،درصورتیکـه
چنین نیست و باز از سوی دیگر تقریباً همه این گروه از قبور بهنز دو مورد ،متعلـق بـه مـردان هسـتند (سـید
سجادی.)555-554 :1386،

به نظر میرسد با تونه به کلرت ننسیت مذکر در گورهای بزغالهدار ،این دسته از گورها را میتوان متعلق
به چوپانان و شبانان شهر سوخته دانست و آن یك قبر استلنایی  1705که چه از نهت نـوع سـاختاری قبـر و
چه از نظر تعداد اشیا با گورهای دیگر تفاوت دارد نیز میتواند از قبور متعلق به چوپانان ثروتمند باشـد (تصـویر
 .)14یکی از نقاط منفی و ضعیف این نظریه میتواند مربوط به انواع دامهای تربیت شده در شهر سوخته باشـد.
بر اساس شواهد و مدارك مونود در شهر سوخته آغازتاریخی ،دامداری و پرورش گاو بسیار رایج بـوده اسـت و
ممکن است این پرسش پیش آید که باتونه به امر گاوداری ،چرا پیکرهای از بزغالهها دیده نشـده ،امـا نقـوش
آنها روی سفالها ونود دارد و همچنین بهنای قربانی گاو در قبور؛ تدفین بزغاله را در قبور نای میدادهانـد.
درحالیکه نقش بز و بزغاله ،روی سفالهای شهر سـوخته و بـهخصـو سـفالهـای دورهی دوم اسـتقرار بـه
شکلهای مختلفی تکرار میشود و نقشی از گاو دیده نمیشـود .ایـن وضـعیت در پیکـرههـای یافتـه شـده در
مناطق مسکونی برعکس است و درحالیکه پیکره گاو و سایر نانوران بـا نلـه بـزرگ دیـده مـیشـود ،تعـداد
پیکرهی نانوران کوچكنلهای مانند بز ،بزغاله و گوسفند نادر است .دراینباره شاید بتوان گفت که از یكسـو
بهخاطر مشکل سـاختن پیکرهی بزغاله و شکنندگی اعيای مختلف آن از ساختن بزغاله احتـراز مـیشـده و از
سوی دیگر بهخاطر ارزش معنوی و باورهای مذهبی به ساختن پیکرهی گاو پرداختـه مـیشـده و بـاز از طـر
دیگر ،دفن یك گاو کامل برای نشان دادن شغل دامدار ه هزینه زیادی میطلبیده و ه مشکل بوده ،درحالیکه
دفن یك بزغاله کوچك و نورس با چنین مشکالتی روبهرو نبوده است .بنابراین میتـوان گفـت قبـور بزغالـهدار
بیشك مربوط به چوپانان و شبانان و دامداران دورهی دوم استقرار شهر سوخته بوده است (همان.)336-335 :
البته ناگفته نماند که مونودیت بزغاله را در گورهای فرهنگ ساپالی متعلق به عصـر مفـرغ ،واحـه داشـلی
) (Masson 1992: fig. 2و گورهای دو دوره در هاراپا نیز داری  .مشخص نمودن ویژگیهای مـرتبط بـا مفـاهی
مذهبی این مردم که مانند هر نامعهای ،بهخصو در لوظـهی مـرگ بـه صـورت شـماری سـمبل مشـخص
میشود ،مشکل است .برای نمونه ،مراس قراردادن یك مشت شن و ماسه یا خشت در زیر سـر مـرده ،یکـی از
مراسمی است که بهطور کامل برای ما ناشناخته میباشد که ما قادر به تفسیر آن نیستی  .با تونه به اطالعـات
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ناقصی که در اختیار ماست ،به نظر میرسد برخی از اعمال دینی ،گاهی بعد از زمـانی طـوالنی پـس از تـدفین
انجام میشده است .در گور  ،60۹یك حلقه از شش نمجمه ،در اطرا یك تـوده از اسـتخوانهـای دراز قـرار
گرفته که بهنظر میرسد ،نشاندهندۀ اعمال و مراسمی میباشد .این عمل در گور  410نیز تکـرار شـده اسـت.
ناییکه چهار نمجمه از تدفینهای قبلی ،از تودهی استخوان بـه بخشـی از گـور متصـل شـده و در نزدیکـی
نمجم تدفین بعدی به صورت مرتب شده قرار گرفته است.
همچنین توضیح دادن گورهای دوگانه و چندگانه دشوار میباشد ،ناییکه تـدفینهـای هـ زمـان صـورت
گرفتهاند  .حتی اگر نظریـه قربـانی نمـودن انسـان را نپـذیری  ،تـدفین دو یـا چهـار نفـر در یـكزمـان ،اتفـا
عجیبوغریبی است چون مرگ آنی و ه زمان چندین عيو از یك خانواده ،چه در اثر علل طبیعی و یا بیماری
فراگیر غیرممکن بهنظر میرسد ( .)Piperno 1977: 147در سایر گورستانهـای پـیشازتـاریخی ننـو شـر
ایران تاکنون گزارشی از قرار دادن بزغاله بهعنوان هدیه به متوفی گزارش نشده است.
 .7شیوهی قرارگیری اشیا
یکی از سنتهای تدفین در منطقه ننو شر ایران قرارگیری اشیای تدفینی در قبور است که در این بخـش
به شیوۀ قرارگیری برخی از آنها پرداخته میشود (تصویرهای 15و .)1-۹
 .1.7ظروف

بر اساس بررسیها و مطالعات انجام شده در گورستانهای مورد مطالعـه در هـی کـدام از گورهـا بـه نظـر
نمیرسد که ظرو اع از ظرو سفالی و منقوش و ظرو فلزی به ترتیب خاصـی چیـده شـده باشـد .آنهـا
اغلب در نزدیکی سرها و پاها قرار گرفتهاند .مواد غذایی در همهی پهنه قبر گسـترده شدهاند و در مـورد افـراد
فقیر ،تنها یك یا دو ظر ؛ اغلب یك لیوان و یا کاسه موتوی مواد غذایی قرار گرفته است (سـید سـجادی1386،؛
مالصالوی و دیگران47-64 : 13۹3؛ حاکمی 1385؛ رهبر 1-22 :13۹5؛ .)Vidale and Desset 2013: 233-250
 .2.7تزئینات و زینتآالت شخصی

در میان اشیای یافت شده در گورها ،وسایل شخصی و خصوصی افراد مانند وسایل کار و یا آرایش نیز دیده
شده است .در میان اشیایی که میتوان بهنوعی آنها را به باور انتماعی افراد منتـسب کرد ،تعداد قابلتـونهی
مهرۀ سنگی ونود دارد .بررسیهای انجام شده نشان دادهاند که این مهرهها صر نظر از ننبـههـای احتمـالی
دارای برخی کاربردهای مذهبی نیز بودهاند .در برخی موارد تعداد این مهرهها در قبـور شـهر سـوخته بـه 200
عدد میرسد که تعداد آنها از مهرههای الزم برای ساختن یك گردنبند و یـا دسـتبند ،بـین  10تـا  25مهـره
بیشتر بوده و گاهی اوقات مشخص است که از مهرهها برای منجو دوزی روی لباس استفاده میشده است؛ امـا
در برخی موارد دیگر ،روش قرارگرفتن مهرهها و تعداد مودود ،از یك تفکر ایدئولوژیکی و مذهبی نشــان دارد.
یك بررسی مقدماتی نشان داده در گورهایی که تعداد مهرهها معدود و ک بوده ،معموالً دو مهره نزدیك سـر و
یا زانو یا هردو سوی بدن کار گذاشته شده است؛ و در آن گروه از قبرها که تعداد مهرههـا کمتـر ،یعنـی یکـی
بوده ،مــهرهی مزبور یا در زیر گردن و یا روی پیشانی کار گذاشته شده است؛ و به طبع باید بـه ایـن نکــــته
نیز تونه کرد که ممکن است فشار خاك کمك زیادی به نابهنایی مول اصـــلی مهرهها کرده باشد .مواردی
دیگر نیز دیده شده که تعداد مهرهها بیشتر بوده و با وضوح نقش زینتی و آرایشی داشتهاند .از این گونه موارد،
به مهرههای النوردی می توان اشاره کرد که دارای پوشش بسیار نازك طالیی با ضخامت حدود یك میلیمتـر
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بودهاند که بهصورت نواری روی مهره کشیده میشده است (سید سـجادی .)16-1382:17،تزیینـاتی مشـابه آن در
بسیاری از مکانهای باستانی هزارۀ سوم قبل از مـیالد نظیـر خـورا ( )Setin 1937: 127-149و شـهداد نیـز
بهدستآمده است که در این گورستان کلیه مهرههای تزیینی در کنار سر مرده پیـدا شـدند (Hakemi : 147

 .)1977همچنین تعدادی از صد ها و مهرهای گلی در قبوری از گورستان خوانـهعسـکر کشـف شـده اسـت
(مالصالوی و دیگران .)5۹ :13۹3 ،مجموع ظرو سفالین سال گورستان شماره  14بمپور  20۹عـدد بـود کـه ۹2
عدد از آنها از نوع سفال با خمیره قرمزرنگ مـیباشـند کـه  44 /5درصـد کـل سـفالهـای سـال را تشـکیل
میدهند .تعداد ظرو سفالین با خمیره خاکستری نیز  117عدد است که  55 /5درصد را بـه خـود اختصـا
داده است؛ بنابراین تعادلی بین سفالهای قرمز و خاکستری ونود دارد .باید اشاره کن که تقریباً همـه ظـرو
سفالین کوچك با بدنه زاویهدار که بهعنوان لیوان از آنها نام بردی  ،از نوع سفال قرمزرنگ میباشند کـه روش
قرارگیری این سفالها از نظ خاصی پیروی نمیکند و در سرتاسر قبور پراکنده است (رهبر.)1-22 :13۹5 ،
 .3.7مهرها

روش قرارگیری مهرها در قبور از بعيی مووطهها و از طریق بررسی دقیق باستانشـناختی قابـلتشـخیص
است .در میان  112تدفین دارای شئ در چهار فصل اول ندید کاوشهای شهر سوخته ،تنها پنج تدفین دارای
مهر بودهاند ،مهرها کنار م دست (شماره  ،)1713بازوی (شماره  )1۹00و یا نزدیك آرنج راست فرد متوفی (شماره
 ،)1505یافت شدهاند .این امر مبین آن است که مهرها با نخ به م دست آویزان میشده است .گورهـای 1605
و  1610که مهرها نزدیك ران اسکلت پیدا شدهاند ،حاکی از شیوههای متفاوت نگهداری و حمـلونقـل مهرهـا،
احتماالً یك کمربند هستند (باغستانی .)25۹ :1386 ،در برخی مکانها نیز مهرها برحسب موـل کشـف آنهـا در
قبور ،ظاهراً با نخ به بـازو و یا گردن (تپه حصـار) آویخته و یا چنانکه از وضعیت کشف در آلتینتپـه برمـیآیـد،
به کمر وصل میشده است .نالب است که اغلب مهرها در کنار نسد زنان کشـف شـــده اسـت ،کشـف ایـن
قبیل مهرها در گور زنان میتواند حاکی از آن باشد که زنـان مهرها را نهت کنتـرل مـواد غـذایی خانوارهـای
مختلف بهکار میبردند (باغستانی .)10 :1378 ،عالوه بر شهر سوخته تعدادی مهرهای فلزی ،سـنگی و اسـتخوانی
از قبور شهداد بهدستآمده است که از لواظ شکل و نقش متنوع میباشند ،اما به مول دقیق کشـف آنهـا در
گزارشها اشارهای نشده است (حاکمی .)150 :1385 ،همچنین قرارگیری مهر در قبور زنان در مووطـهی شـاهی
تومپ پاکستان نیز مرسوم بوده است .بررسیها و مطالعات انجام شده بر روی اشیای قبرها نشان مـیدهـد کـه
بیشتر آنها و بهخصو مواد غذایی در کنار سر و در دسترس دستها قرار داشته است و سایر اشیا نسبت بـه
اهمیت و کاربردشان در قسمتهای مختلف قبر نایگذاری شدهاند.
 .8نتیجه
شرقی ایران (شهر سوخته ،شهداد ،خوانهعسکر ،موطوطآبـاد،

بر اساس مطالعه و بررسی گورستانهای منطق ننو
گورستان  14بمپور) و مقایسهی آنها با یکدیگر ،تا حد امـکان میتوان نتیجه گرفـت کـه اقـوام مزبـور در طـول
هزارۀ چهارم و سوم قبل از میالد ــ که اوج گسترش شهرنشینی در ننو شر ایران است ـ مردگـان خـود را
در خارج از مووط مسکونی دفن میکردهاند؛ درمجموع ،در تدفین مردگان از چهار شیوهی پیروی مـیکردنـد
که عبارت بود از1 :ـ پهلوی راست2 ،ـ پهلوی چپ3 ،ـ طا باز با پاهای خمیده 4 ،ـ تدفین مرده بهصورت دمـر.
معموالً پاها و دستهای فرد متوفی را نمع میکردند کـه ایـن عمـل آنهـا صـورت خاصـی نداشـته اسـت و
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بهاحتمال نمادی از شیوهی تولد میباشد ،یعنی همانطوری که به دنیا آمده همـانطـور هـ از دنیـا مـیرود.
چنین شباهتهای معنیداری میان آیینها و شیوههای تدفین اقوام سـاکن در ننـو شـر ایـران و منـاطق
ه نوار گواه ونود نوعی سنتها و آیینهای مشترك میباشد.ونود اشیای مختلف از قبیل سفالهای مملـو از
مواد غذایی ،ابزار کار ،زیورآالت و غیره در قبور نمادی از تولد دوباره و اعتقاد به زندگانی پس از مرگ است.
بر اساس مطالعاتی که بین  1376 -1387برروی  751تدفین در گورستان شهر سوخته انجام شده ،نمجمه
در نهات مختلف قرار داده شده است که عبارتاند از :شرقیـغربی ( ،)17/87شمالشرقیـ ننو غربی (،)10/48
شمالی ـ ننوبی ( ،)3/48شمالغربی ـ ننو شرقی ( ،)4/65ننو غربی ـ شمال شرقی ( ،)13/۹5ننو شـرقی ـ
شمالغربی ( ،)7/1غربی -شرقی ( ،)۹/17ننوبی-شـمالی ( )2/68و نهـت شـرقی ـ غربـی کـه بیشـترین نهـت
تدفین را با  %17/87که همان نهت طلوع و غرو خورشید است بهخود اختصا داده است (نمودار  .)1بهنظـر
میرسد در هر موقع روز میخواستند مردگان را دفن کنند صورت آنها را معموالً بهسـمت آفتـا قـرار داده و
نشاندهندۀ این مطلب میباشد که آفتا و نور خورشید در باورهای آنها نایگاه ویژهای داشته است.

نقشه  :1گورستانها و محوطههای مهم مناطق جنوب شرق ایران و تمدنهای همجوار (سید سجادی )74 :1394
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نمودار  :1نسبت جهات تدفین در شهر سوخته بر اساس کاوشهای انجام شده از (  1376تا ) 1387
( تهیه و تنظیم از نگارنده)1394
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طرح  :1نمونههای از شیوهای تدفین

تصویر  :1گورستان شهر سوخته ،تدفین خوابیده به پهلوی راست و روش چیدمان اشیا (سیدسجادی و سرحدی  :1393ارشیو شهر
سوخته)( .راست)

تصویر  :2گورستان شهر سوخته تدفین خوابیده به پهلوی چپ (سید سجادی و سرحدی :1393 ،آرشیو شهر سوخته)( .چپ)
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تصویر  :3گورستان شهر سوخته تدفین طاقباز با پاهای خمیده ( 2702سید سجادی( .)656 :1386 ،راست)
تصویر : 4گورستان خواجه عسکر بم تدفین طاق باز با پاهای کامال خمیده (مالصالحی و دیگران ( )52 :1393چپ)

تصویر  :5گورستان شهر سوخته گور  1200جهت غربی – شرقی با پاهای کمی خمیده (سید سجادی)401 :1386 ،

طرح  :2روش قرارگیری پاها در قبور
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تصویر  :6گورستان شهداد ،تدفین  053با پاها و دستهای کمی خمیده (.)Hakemi 1997 : G053

تصویر  :7گورستان شهر سوخته تدفین با پاهای خمیده و دستهای کامل جمع شده در جلوی صورت (سید سجادی و سرحدی ،
 :1393آرشیو شهر سوخته).

تصویر  :8گورستان شهداد تدفین  051با پاهای کامل خمیده در جلوی (حاکمی ( )339 :1385راست)
تصویر  :9گورستان شهر سوخته گورسردابهای ( 1615سید سجادی( )538 :1386 ،چپ)
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تصویر  :10شیوههای تدفین و گونههای ساختمانی قبور سردابهای فرهنگ ساپالی آسیای مرکزی
(گرفته شده از کتاب آسیای مرکزی  /ملک شهمیرزادی.)290 :1374 ،
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تصویر  :11گورستان شهر سوخته پالن گمانه  NFPو مشخص کردن جهات تدفین در این گمانه (سید سجادی و سرحدی :1393،
آرشیو شهر سوخته).

تصویر  :12گورستان شهر سوخته تدفین شماره  2802که بقایای پارچه بر روی جمجمه اسکلت باقیمانده است
(سید سجادی.)668 :1386 ،
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تصویر  :13کاسه سفالی با بقایای مواد غذایی و سبد حصیری (سید سجادی( .)149 : 1386 ،راست)
تصویر  :14گورستان شهر سوخته تدفین شماره  1705که به نظر میرسد دارای لباس بوده است (سید سجادی( .)557 :1386 ،چپ)

تصویر  :15گورستان شهر سوخته تدفین شماره  9031نحوه قرارگیری اشیاء در فبر (سیدسجادی و سرحدی  :1393آرشیو شهر سوخته)

تشکر و قدردانی
نویسنده مراتب سپاس و قدرانی خود را از ننا آقای دکتر سید منصـور سـید سـجادی سرپرسـت گـروه
باستانشناسی شهر سوخته و دهانه غالمان به دلیـل قـرار دادن منـابع و راهنمـاییهـای ارزنـده ایشـان ابـراز
مینماید .همچنین الزم به كکر است که بخشی از این توقیق از حمایت مالی دانشگاه زابـل بـه شـماره UOZ-
 GR-9517-36برخوردار بوده است .نویسنده از دانشگاه زابل تقدیر وتشکر میکند.
منابع
باغستانی ،سوزان ( « ،)1378بررسی مهرهای مشبك ایران ،آسیای مرکزی و شمال چین» ،باستانشناسی و تاریخ ،سال
سیزده  ،شماره اول ،شماره پیاپی  26و .27
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باغستانی ،سوزان (« ،)1386مهرههای شهر سوخته ،در :گزارشهای شهرِ سوخته( 1کاوش در گورستان ،»)137۹ -1376
تهران ،معاونت فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی کشور.
حاکمی ،علی (« ،)1385گزارش هشت فصل بررسی و کاوش در شهداد دشت لوت ( 1354 - 1347شمسی)» ،به کوشش
مومود موسوی ،تهران ،پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،پژوهشکده باستانشناسی.
رهبر ،مهدی (« ،)13۹5مووطهی شماره  14بمپور ،گورستانی از هزارهی سوم پ.م در ننو شر ایران» ،باستانپژوه ،در
مجموعه مقاالت نشستهای تخصصی باستانشناسی دانشگاه تهران ،انجمن علمی باستانشناسی.1-22 ،
سرحدی دادیان ،حسین (« ،)1382معماری و ساختار قبور از اواخر هزارهی چهارم تا آغاز هزارهی دوم قبل از میالد با تأکید
بر شهر سوخته سیستان» ،رساله کارشناسیارشد باستانشناسی بهراهنمایی دکتر بهمن فیروزمندی ،دانشگاه آزاد واحد تهرانمرکز.
سرحدی دادیان ،حسین (« ،)1388ساختار قبور دوران آغازتاریخی منطقه ننو شر ایران» ،مجموعه مقاالت شهر سوخته-
 ،1بهکوشش :سیدمنصور سیدسجادی ،سیستان و بلوچستان ،ادارهی کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری سیستان و
بلوچستان ،زاهدان.
سیدسجادی ،سیدمنصور ( ،)1374هشت گفتار :باستانشناسی و تاریخ بلوچستان ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی کشور.
ـــــــــــــــــــــــ ( ،)1382راهنمای مختصر آثار باستانی سیستان ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سیستان و
بلوچستان ،چاپ اول.
ــــــــــــــــــــــــ؛ رنبمومد ضروری؛ فرزاد فروزانفر؛ روحاهلل شیرازی (« ،)1386گزارشهای شهر سوخته(1کاوش در
گورستان  ،»)137۹ -1376تهران ،معاونت فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی کشور.
ــــــــــــــــــــــــ؛ رنبمومد ضروری؛ فرزاد فروزانفر؛ روحاهلل شیرازی ( « ،)1388گزارشهای شهر سوخته ( 2کاوش
در گورستان  ،»)1382 -1380تهران ،پژوهشکده باستانشناسی و سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان
سیستان و بلوچستان.
فروزانفر ،فرزاد ( ،)1388گزارشهای شهر سوخته ( 3کاوش در گورستان :مطالعات انسانشناسی  ،)1387-1376با مقدمه
سیدمنصور سیدسجادی ،پژوهشکده باستانشناسی ،سازمان میراثفرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان سیستانوبلوچستان.
کابلی ،میرعابدین (1353الف) ،شهداد در هزارهی سوم قبل از میالد ،دومین مجمع ساالنه کاوشها و پژوهشهای
باستانشناسی در ایران ،مرکز باستانشناسی ایران.
کنستانتینی و سیدسجادی ( ،)1382مطالعات گیاه باستانشناسی در شهر سوخته ،تهران ،معاونت معرفی و آموزش سازمان
میراث فرهنگی کشور.
مالصالوی ،حکمتاهلل؛ مژگان شفیعی؛ بهمن فیروزمندی؛ نادر سلیمانی و نصیر اسکندری (« ،)13۹3خوانهعسکر :گورستانی
از هزارهی چهارم پیشازمیالد در ننو شر ایران از دادههای مشهود تا بودههای مفقود»،پژوهشهای باستانشناسی ایران؛
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