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 چکیده
در راستای عمل به در این دوره . است ساسانی دوره تدفین الگوهای اساس بر ایصخره معماری بررسی پژوهش این موضوع

جلوگیری از آلوده شدن آن با جسد  برای، آمدهمی حساببهخاک یک عنصر مقدس  کهازآنجاییدستورات و فرامین دین زرتشت، 

و  هایبررس انجام بر عالوه موضوع، این بررسی جهت اهمیت یافته است. سپاریخاکی غیر از شیوه صورتبهتدفین مور انجام امرده، 

 مبنا همین بر پژوهش این نظری چارچوب و استناد زمینه این در شدهانجام قبلی هایپژوهش به نظری متون در ،یدانیم مطالعات

-می عدد 130 بربالغ که است شوشتر شهرستاناطراف  هایدخمه و هااستودان کلیه تحقیق این آماری جامعه. است شده تنظیم

 پژوهش این هاییافته. است شده استفاده شماری تمامشیوه  از، گرفت قرار موردمطالعه آثار این همه اینكه به توجه با و باشند

 نقش «یاصخره یمعمار» الگوی انتخاب و نیتدف ایدومرحله انجام یچگونگ در زرتشتی روحانیون اعتقادات که دهدمی نشان

 ازجمله معماری هایشاخص که معنی بدین. استقرار گرفته  موردتوجهتدفین دوره ساسانی  هایهو بیشتر از سایر شیو داشته

ر گرفته است، ی که به خط پهلوی ساسانی در کنار این آثار قراهایکتیبه و هااستودان ورودیبخش  در زنیطاق شیوه ،یگذاردخمه

 .دارد مطابقت تدفینی معماری و مذهبی متون با
 

 ای، شوشترانیان، مذهب، تدفین، معماری صخرهساس کلیدی: هایواژه

                                                           
 مسئولی نویسنده رایانامه:                                                                                               li.mirfattah@yahoo.comA 
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 مقدمه .1

توانند بدون توجه به آثار شناسی و تاریخ ادیان و فلسفه مذاهب نمیجامعه یمطالعه بایستی توجه داشت که

به فلسفه مرگ و نیستی و برخورد انسان نسبت بدان مربوط  نوعیبهکه  مانده از اقوام باستانی، جایبه

آن در حرکت و تحول انسان و تاریخ آن  تأثیرگیری صحیح و بازسازی اعتقادات پیشینیان و شوند، به نتیجهمی

ها و روحانیون، ت توسط پادشاهان و قدرت گرفتن مغرسمی شدن دین زرتشبا  در دوره ساسانیمنجر شود. 

-انجام شود. در این راستا میدینی  هایکتابعی بر آن بوده که شیوه تدفین نیز مطابق با شرایع و قوانین س

فرگردهای مختلفی از آن به در مقدس دوره ساسانی به نام وندیداد اشاره نمود که  هایکتابتوان به یكی از 

در  هااستخوانه میان رفته و بر نهادن نام قانون پاکیزگی، برای نخستین بار از آیین تدفین مردگان سخن ب

جا باید نهاد؟ اهورامزدا پاسخ ای اهورامزدا جسد را ک»... شده است: تأکیداستودان پس از متالشی شدن جسد 

ای اهورامزدا ».... (45و  44، 6)وندیداد« و الشخورها هستند.... هاسگکه  درجاییدهند: در باالترین نقطه و می

 اهورامزداد کجا گذاشت؟ مرده را بای هایاستخوانو الشخورها خورده شد{  هاسگسط جسد تو ازآنكهپس}

دهد پرستندگان مزدا باید استودانی بسازند در سنگ که سگ و روباه و گرگ به آن دسترسی نداشته پاسخ می

عتقادات زرتشتیان چهار در ا .(688-689: 1376 ،در رضی 50و  49، 6)وندیداد  «باشند و آب باران در آن راه نیابد...

و از آنجائی که دیوی ناپاک به  نباید آلوده گردند )آب، خاک، آتش و هوا( چهارآخشیج اصطالحبهعنصر مقدس یا 

برای اینكه آمده و می حساببه هاهجسد مرده نیز از آالیندلذا شد، موجب مرگ می Nasuš نسو /نسوشنام 

 (.180: 1380)گیرشمن،  کردندنمیجسد را خاک  هاآنخاک آلوده نگردد 

"هاهدخم"ها   آنهایی که در و بلندی هاهها، پشتاجساد مردگان خود را ابتدا بر فراز کوه هاآنبر این اساس، 
، گوشت این اجساد توسط پرندگان خورده (1)دادند تا پس از انجام خورشیدنگرشنیبود، قرار می شدهساخته

به را  هااستخوان ،شدنداز آلودگی پاک می اصطالحبهو  ماندهباقی هاآن ایهاستخوانکه فقط زمانیو  شود

این شیوه تدفین در دین . Molleson, 2009: 2))و  (29 :1372 ترومپلمن،) نمودندمنتقل می (2)هااستودان

رفته و برای اجرای مراسم تدفین بهره گ هاهها و صخرزرتشت، باعث شده است در دوره ساسانی از سطح کوه

یک الگوی معماری خاصی شكل گیرد. تعداد زیادی از این آثار در شهرستان شوشتر برجای مانده است که 

. لذا در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال هستیم که باشدمیاهمیت این شهر در دوره ساسانی نشان از 

 ت؟الگوهای تدفین دوره ساسانی چه تاثیری بر معماری آن دوره داشته اس
 

 موردمطالعهمعرفی موقعیت جامعه  .2

در راستای نتیجه مستقیم سیاست رشد و توسعه شهرنشینی، تجارت و بازرگانی دولت ساسانی در جنوب غرب 

 ازجملهشناختی نمایانگر افول جمعیت روستایی و مهاجرت به شهرها در مناطقی ی باستانهاهایران، یافت

با  ستاناین شهر( 120، 107، 72: 1383، دریایی) باشدمیو شوشتر خوزستان و بنای شهرهایی مانند شوش 

یی دقیقه طول جغرافیا20درجه و  48دقیقه عرض جغرافیایی و 30درجه و32در  کیلومترمربع3440مساحت 

کیلومتر است. این  93النهار گرینویچ قرار گرفته است. فاصله این شهرستان از مرکز استان یعنی اهواز از نصف

ل و شوش، از شرق به های دزفوهرستان دزفول، از غرب به شهرستانبختیاری و ش ایکوههشمال به  شهر از

نقشه شماره ) شودرامهرمز محدود می سلیمان، از جنوب اهواز و از جنوب شرقی به شهرستانشهرستان مسجد
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 205تفت به ارتفاع وه ک هاآنترین واقع در محدوده این شهرستان کم ارتفاع بوده و معروف ایکوهه .(3-1

. باشدمیمتر  606و کوه سیاه به ارتفاع متر  494متر، کوه چال به ارتفاع  293زاده به ارتفاع متر، کوه امام

ترین کیلومتر بزرگ 890که با طول  باشدمیعی این شهرستان رودخانه کارون ترین پدیده طبیمهم ازجمله

ه بخش مرکزی این شهرستان وارد و در قسمت شمال شهر به دو آید. این رودخانه بمی حساببهرود ایران 

که  شدهتبدیلای شوشتر توسط این دو شاخه به جزیرهشود. شهر میتقسیم « گرگر»و « شطیط»قسمت 

ام بند قیر کیلومتری جنوب شوشتر در محلی به ن 40اراضی آن به میاناب موسوم است. این دو شاخه در 

 آیدمی حساببهطق گرمسیری ایران ، شهرستان شوشتر از مناوهواآب ازنظررند. خوبه هم پیوند می مجدداً

شرایط  وهواآبدر منطقه شوشتر  قبالً، گویا آیدبرمیچنانكه از آثار پیشینیان  .(22 -23: 1381تقی زاده، )

-ن سفرنامه میاست. او در ای یادشده تستر باناماز شهر شوشتر  بطوطهابنبوده است. در سفرنامه  ترمطلوب

سرانجام به شهر تستر رسیدم که در قلمرو اتابک و سرحد بین دشت و کوهستان است. تستر شهر بزرگ، زیبا، خرم و ».... نویسد:

فتح کرد. نهر  را آنهای عالی است، بازارهای متعدد دارد. از شهرهای قدیمی است که خالد بن ولید دارای پالیزهای نیكو و باغ

خان محمدحسن(. 4: 1383(، )رهبر، 237: 1370، بطوطهابن)« است.... فراگرفتهگراگرد تستر را « بازرق»معروف 

وده و سوزیان اسم خوزستان ب»نگارد: و جدید ایران میدر کتاب تطبیق لغات جغرافیایی قدیم  اعتمادالسلطنه

 اندهاب شد، در نزدیكی آن، شوشتر را بنا کردشوش خر بعدازاینكهکه همان شوش باشد، و  اندهگفتپایتخت آن را سوز و سوس می

 .(100: 1363، اعتمادالسلطنه)« 
رونق بیشتری گرفت.  م(241)شاپور اول جانشین اردشیر بابكان شد  ازآنكهپساین شهر در دوره ساسانیان 

ده شد و به شوشتر اسكان دا درآمدروم در مقابل سپاه ایران، وقتی به اسارت  خوردهشكستوالرین امپراطور 

کتاب . در (246: 1377(، )کریستین سن، 44 _46: 1381، )تقی زادهوادار به ساختن سد و پل شادروان شد 

 است شدهساختهدخت همسر یزدگرد ود که شهر شوشتر توسط شوشینشاشاره میهای ایرانشهر شهرستان

((Daryaee, 2002: 2. و در بسیاری از موارد حاکم زستانشوشتر در زمان ساسانیان یكی از مراکز مهم خو-

سوم برای مقابله با اسانی وقتی هرمزان از طرف یزدگرددر اواخر حكومت س کهطوریبهنشین ایالت بوده است. 

مسلمانان به خوزستان اعزام گردید در شوشتر استقرار یافت ولی سرانجام کاری از پیش نبرد و این شهر توسط 

آثار موجود در این  ازجمله .(44 _46: 1381، )تقی زاده درآمدی به تصرف موسی اشعرسپاه اسالم به رهبری ابو

: 1380)افشارسیستانی،توان گاللک و شهر باستانی دستوا قدمت فرهنگی و تاریخی آن دارد میشهر که نشان از 

قلعه  (1375 )اقتداری،های آبی آسیاب، سدها و هاپل (76 _78: 1348(، )سرفراز ، 176: 1376(، )رهبر، 233 _259

آثار مذهبی مربوط به دوره و  (1384)مقدم، آثار موجود در منطقه میاناب  (68 _77: 1355)میرفتاح،  سالسل

  ی این شهر را نام برد.هاهزاداممقابر و ام ازجملهاسالمی 
 

 در دوران ساسانی دین و الگوهای تدفین .3

و سپس  تأسیسدر دوران  داده است.استان تشكیل میاعی را در ایران بترین نهادهای اجتمدین یكی از اصلی

ناپذیر در راه خستگی ایگونهبهپسرش شاپور اول تحكیم اساس حكومت ساسانی اردشیر بابكان و سپس 

شاکد، دانستند )زاد با شهریاری میاستقرار مبانی دین واحد در سراسر امپراطوری تالش نمودند و آن را هم

دوره قبل که با تفكر سنتی و  برخالفدر این دوره  .((Daryaee, 2009: 6( و 22: 1384لوکونین، ((، 57: 1381

گیر در امور مذهبی و یكجانشین و سخت هایهمراه بود، تفكر شاهی که از پارسایلیاتی و مسامحه در مذهب 
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در دوره ساسانی به  .(119-120: 1381آشتیانی، و ) (27-28 :1373، فرای) دینی بهره گرفته بود اهمیت یافت امور

رسد که احكام مختلف اجتماعی، آیینی و مذهبی در راستای شریعت و اعتقادات زرتشتی در خصوص نظر می

، تدفین در بین وندیداد و فرگردهای هافصلبر اساس ( Daryaee, 2009: 66است. )تدفین صادر گردیده 

و  هاهها، پشتدا باید جسد مرده را بر فراز کوهاست، به طریقی که ابت گرفتهمیزرتشتیان در دو مرحله صورت 

تا درندگان و الشه خواران  بستندمیهایی قرار داده و دست، پا و موهایش را سخت بر زمین ، و بلندیهاهدخم

رضی، ) ریختندمیکرده و سپس در استودان  آوریجمعرا  هااستخوانخورده و در مرحله بعد  آن را هایگوشت

 .(64: 1377 ریستین سن،و ک 147: 1376
 

 معماری تدفینی .4

 تأثیرنیز تحت  هاآنبا مذهب در دوره ساسانی، معماری های تدفین باورها و آئین شدن درآمیختهبا توجه به 

ترین الگوی تدفین، رایج عنوانبهها در بدنه صخره هااستودانو  استفاده از دخمهرغم قرار گرفته است. علی

داری بقایای استخوانی سانی از قبیل ظروف سنگی برای نگهمعماری تدفین در دوره سای مختلف هاهشیو

 هااستخوانداری ای در سطح برای نگهتونی با چالهس هایاستودان(، فارس بندبیشاپور و فراشهای محوطهدر اجساد )

 (بوشهرگورستان شغاب ) ی تدفینیهاهخمرپنگان در شمال فارس، و  (دو گور دو پا در کهگیلویه و بویراحمددر محوطه )

ی نادر تدفین در خاک که مغایر با هاهنمون .)Farjamirad, 2015 :25-30( (3)اندایجادشدهدر سنگ  عمدتاً

در  .(77-92: 1390سورتیجی، ) لوی مازندران به پیدایی آمده استنیز در کنگ اعتقادات زرتشتی هستند

را بر پایه شواهد معماری تدفینی  هاآنتوان میود دارد که ای وجصخره کندهاییشهرستان شوشتر دست

مرحله اول تدفین در  عنوانبهاجساد،  گذاریدخمهنگرشنی و قانون با استناد به انجام عمل خورشید موجود و

موقت بوده تا  صورتبههای اطراف برای قرار دادن جسد ، محلی باالتر از سطح زمینهاهدخمنظر گرفت. 

 ایمكانهنظران محل دخمه، در به عقیده صاحب منتقل شود. هااستودانبقایای استخوانی آن به  درنهایت

ی شوشتر هاهدخم .(147: 1376رضی، ) متنوع بوده است هاسنگها و مختلفی مانند سردابه، برج، شكاف کوه

 .(1-2 تصاویر شماره) اندهشدکنده هاسنگو داخل  هااستودانی روبازی هستند که در مجاورت هاهمحوط عموماً

شده، تمرکز بیشتری در انجام می هااستودانمرحله دوم و نهایی تدفین در  کهازآنجاییرسد به نظر می

این شیوه بیشتر رسمی فراهخامنشی بوده و سپس با  است. یافتهاختصاص هاآنشكل بخشیدن به معماری 

تدفین ( شواهد این شیوه 14: 1389فرجامی راد، ه است. )میالدی رونق گرفت 4ظهور شاهنشاهی ساسانی در سده 

 المرد و محمدآباد نیز کشف شده است. مناطق در ،مرکز حكومت ساسانی عنوانبهدر استان فارس 

(Farjamirad, 2015: 362) شدهمطرحهای های معماری این آثار و تلفیق آن با دیدگاهبررسی و مطالعه ویژگی 

مطالعه سایر آثار  راهگشایتواند ، میهاآن گذاریتاریخینی دوره ساسانی، عالوه بر مذهبی و د هایکتابدر 

توان که مبنای تحقیق حاضر است را می شدهارائهخالصه مطالب نظری  مشابه در دیگر نقاط ایران نیز باشد.

 مدل زیر پیشنهاد نمود. صورتبه

 

 ور: مدل پیشنهادی نگارنده جهت بررسی معماری قب1شکل 
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 شناسی پژوهشروش .5

ی تطبیقی است. بدین شناختی موجود و مطالعات تاریخی باستانهاهروش پژوهش حاضر با استفاده از گزار

ی تجربی بر اساس این هاهای بر اساس متون نظری استخراج و یافتهای معماری صخرهمعنی که شاخص

شهرستان شوشتر  هایی که دراستودانو  هاهدخمتمام جامعه آماری ما را ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص

 موردمطالعهبود. ابزار شماری گیری تمامباشند. شیوه نمونهعدد می 130 بربالغکه  گیردبرمیقرار دارند در 

در این مرحله عكاسی،  و ه شداستفاد GPSیاب جهانی دستگاه موقعیتاز ، ی تجربیهاهآوری دادبرای جمع

را با توجه به توصیف  آمدهدستبهفضای داخلی صورت گرفت. در مرحله دوم مجموعه اطالعات  طراحی پالن و

هایی که در این خصوص در تطبیق با تحلیل احیاناًباستان و  آئینی در ایران مسائلبا  هاآندقیق و ارتباط 

انجام و  هاآن ای جهت روشن شدن هویت و کاربری اصلیو مطالعات کتابخانه گرفتهشكلطق دیگر منا

 گیری ختم شد.یجهبه بحث و نت درنهایت
 

 ی تحقیقهاهیافت .6
 برد میل .1-6

استودان منفرد  صورتبهسلیمان، درقسمت چپ جاده رو به سمت جنوب مسجد _جاده شوشتر 18در کیلومتر

راشیده های آهكی تعمودی از جنس سنگای این استودان که در صخرهورودی قرار گرفته است. برد میل 

. باشدمیدار یمتر است که قسمت پائین آن زاویهسانت60*85هاللی شكل به ابعاد  شدهکندهشده، دارای قاب 

. قسمت داخلی بنا باشدمیهای قوسی های معماری دوره ساسانی در اجرای طاقنمای آن یادآور پیشرفت

 احتماالًسانتیمتر بوده که  80و به عمق  1.20*1ای به ابعاد و در وسط آن چالهمتر 1.10*2.10دارای ابعاد 

های انسانی آثاری از رغم اینكه به خاطر دخالتشده است. علیجدید به کار گرفته می هایاستخوانبرای ورود 

صورت گرفته بر  هایبررسیستودان به دست نیامده، اما گسترده از داخل این ا طوربهشواهد استخوانی 

در انجام امور  مختلف دفعاتبهکه از این فضاها  دهدمیه این شهرستان نشان دیگر مناطق حوم هایاستودان

 .(13تصویر شماره)( 97-89: 1386، درخشی و دیگران) شده استتدفین استفاده می
 

 پیر گبری .2-6

سلیمان در سمت راست جاده روستایی به نام پیر گبری قرار گرفته است. مسجد _جاده شوشتر 10در کیلومتر 

روستاها و یا اماکن باستانی که  اتفاقبهشود که قریب میهای کشور مشخص های آبادیاسامی نام العهبامط

-و دارای آثاری از دوره شدهاحداثزاگرس  ایکوههشده در امتداد آغاز می« گوری»یا « برد»پیشوند  نامشان با

های شمالی، شرقی و جنوبی در قسمت استودان 12تعداد  .(204-231: 1377، حیدری) باشندهای باستان می

تا  1استودان به ابعاد  4ای چسبیده به ضلع شرقی و در کنار قبرستان روستا قرار دارند. در ضلع شرقی دره

 شوند.راهرویی به هم وصل می وسیلهبه 2ه ب 2متر در مجاور هم که سانتی 65تا  50متر ارتفاع و عرض  1.20

تواند تر قرار گرفته که میچهارچوب عقباز  هاآنورودی  و ایجادشدهدار ت قابحال هاآنتای  3نمای ورودی 

باشند. با توجه  شدهساختهبه خاطر جلوگیری از ورود آب باران و هدایت آن به اطراف درب ورودی به این فرم 

که دارای درب  رسددر نمای داخلی قرار دارد به نظر می هاآنکه در باالی یكی از )کلون درب(ای به حفره

در قسمت جنوب ( 10تصویر شماره) شده استتدفین ورودی آن بسته میداخلی بوده و بعد از انجام مراسم 
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ز قسمت داخل با یک ا هاآناست. دو نمونه از  شدهکنده همدیگراستودان در مجاورت  4 ،روستا و شمال دره

داری دام و علوفه استفاده کرده و نمای داخلی را هجهت نگ هااستوداناد محل از این شوند. افرراهرو متصل می

 صورتبهکه نمونه شماره یک  باشدمی هااستودانمربوط به نمای ورودی این  ذکرقابل. نكته اندهمخدوش نمود

ها، برای آمده است. از نمای بیرونی در حاشیه قابآن به شكل قوسی درگوش بوده و دومی قسمت باالی 4

تقدس فضای استودان و تدفین و همچنین آلوده  به خاطرآب باران و دیگر نزوالت جوی به داخل ) جلوگیری از ورود

باعث  هاسنگآورده و استحكام و جنس خوب  به وجود هاه( شیارهایی را در صخرنشدن آب عنصر مقدس زرتشتی

ابعاد و فرم دارای  حاظازلمنطقه نیز  هایاستودان( مابقی 12تصویر شمارهماندگاری این وضعیت شده است. )

 باشند.ی فوق میهاهوضعیتی مشابه نمون
 

 کالکندی .3-6

ای و در ارتفاع ای صخرهکوه با دشت بر دیواره متری شرق روستای پیر گبری در محل تالقی 500به فاصله 

انسانی به  یهااستخوانمتر از دامنه کوه دو استودان قرار گرفته است. در داخل آن شواهدی از بقایای  3.80

هایی از داخل استودان پایین ریخته شده است تا استخوان اخیراً. با توجه به اظهارات محلی خوردمیچشم 

کال یک نمونه ر گبری و در مجاورت استودان کندیشاید در داخل آن بتوانند شیئ را بیابند. بین روستای پی

 شدهتخریبس آهكی صخره دچار محیطی و جنهای دیگر از استودان قرار گرفته که به خاطر شدت آسیب

 است.
 

 گراب .4-6

است. در ضلع شرقی  شدهواقعسلیمان مسجد –ود هشت کیلومتری مسیر جاده شوشتراین روستا در حد

متری ضلع شرقی و شمالی این مكان  300عباس قرار گرفته است که در فاصله حدود  زادهامامروستای گراب 

ی هاهحفر هااستودانوجود دارد. در دو طرف ضلع باالیی ورودی یكی از  دخمه 4استودان و  5مذهبی 

سه طاقچه  هاهکوچكی جهت قرارگیری محور درب وجود دارد. در قسمت داخلی این استودان در کنار دیوار

، گرددبرمیدیسنان در ارتباط با تدفین برای گذاشتن اشیای نذری یا به اعتقادات مز احتماالًکه  ایجادشده

 هایاستخواندر کف قرار دهند  ایجادشدهخواستند در داخل حفره جدید که می هایاستخوانکه  صورتبدین

ی هاهشبیه به اکثر نمون متأسفانهگذاشتند. ی کناری میهاهقبلی را جمع کرده و در روی این طاقچ هایتدفین

نیز دارای جای پاشنه درب  هاهاز طاقچقبلی کف این استودان نیز مورد تخریب انسانی قرار گرفته است. یكی 

سالم ای عالوه بر درب اصلی بوده است. در این محوطه سه دخمه ه که شاید خود دارای درب جداگانهبود

و فرضیه پژوهش مبنی بر  بوده مشاهدهقابل هاهدر سطح صاف صخر شدهتخریبو یک مورد  ماندهبرجای

حدود یک کیلومتری نرسیده به جاده روستا و در  .(2تصویر شماره) دنمایبودن تدفین را اثبات می ایدومرحله

استودانی دیگر با ورودی مستطیل شكل به ابعاد  هاهدر بین صخر مسجدسلیمانکنار جاده اصلی شوشتر به 

به  هاآنو فضای داخل آن نیز دارای سه طاقچه در سه سمت ورودی، که باالی  شدهواقعسانتیمتر 60*70

 .باشدمیشكل هاللی 
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 تکابروستای تک .5-6

تكاب ی تککیلومتری جاده اصلی روستا 1سلیمان و حدود و سمت چپ جاده شوشتر به مسجد 5ر در کیلومت

. ورودی این قرار دارد چهارگوشی داخلی فضابا شرقی این روستا چهار عدد استودان واقع شده است. در شمال

توسط حجار که برای باال رفتن از  مورداستفادهداربست  مجموعه به شكل مستطیل بوده که هنوز جای

عالوه بر اینكه جنس  هااستودان. برای ایجاد محلی صاف جهت تراشیدن استمشخص  جادشدهایصخره

در فضای شده است. می یواره طبیعی تراشیدههای دیی از سنگهاهشد، الینظر گرفته میمناسب سنگ مد

و ارتفاع  مترسانتی 40به عمق مقابل ضلع ورودی ه چسبیده به دیوار انتهایی یک طاقچ هااستودانداخل این 

در صخره در باال و  شدهکندهی پاشنه درب هاهنمون هاآنباشند. در قسمت ورودی متری از سقف میسانتی 80

. این د داردوجو هااستودانو سقف این  هاهی کلنگ و تیشه بر روی دیوارهاهپائین آن وجود دارد. آثار ضرب

 هااستودانگیرند. در باالی این قرار می مورداستفادهلوفه و کاه امروزه توسط اهالی جهت انبار ع هااستودان

 در سطح صخره وجود دارد. شدهکندهدخمه یا قبری 
 

 )عج( الزمانصاحبمقام  .6-6

و شرقی دره تعدادی استودان  های غربیلع غربی آن در داخل دره و در جهتدر کنار این بنای مذهبی و در ض

است و  باالآمدهی ساختمانی جدید در آن هاهاست. ارتفاع این دره به خاطر ریختن ضایعات و نخال ایجادشده

دارای ارتفاع  هاآنبا ساخت  زمانهمو  درگذشته کهدرصورتی، اندقرارگرفتهبا زمین  سطحهم تقریباً هااستودان

متر سانتی 55*50غربی به شكل مستطیل به ابعاد  هایاستودان. در ورودی اندهبیشتری از سطح زمین بود

 اندهبا جنس نامناسب صخره مواجه شد هااستودان. با توجه به اینكه در قسمت داخلی یكی از باشدمی

 اشدهره کارهنیمهرسد که کار این استودان به نظر می جداشدهبوده و از هم  دو تیكه کامالًکه صخره یصورتبه

. در سمت باشدمیمشخص  کامالًی این استودان هاهی کلنگ بر روی دیوارهاهآثار ضرب .(1جدول شماره ) است

 60*75دارای یک ورودی مستطیل شكل به ابعاد  گونهایناستودان واقع شده است.  4غرب دره نیز تعداد

ی که در سمت به طریق باشدمی هااستودان. فضای داخلی دارای ظاهری شبیه به دیگر باشدمیمتر سانتی

در کف آن نیز یک چاله مستطیل شكل  ه قسمت باالی آن قوسی شكل بوده وای کراست دارای یک طاقچه

نین در ضلع جنوبی روستای ( و ورودی دره کالک شوران، همچعج)الزمانصاحبدر شمال مقام  .وجود دارد

ای وجود دارد که شواهدی از استخوان انسانی صخره دره کالک شوران تعدادی قبر الدین مشرف برشیخ شمس

م، ابتدا تدفین در این قبور شود. اگر فرضیه پژوهش را بپذیریدیده می وضوحبههای دوره ساسانی و سفال

 هایاستودانتجزیه شده بود به داخل  هاآنهایی که گوشت استخوان درنهایتشده و ای روباز انجام میصخره

 شد.مجاور منتقل می
 

 دره کالک شوران .7-6

آب چشمه سوزنگر را  طورهمینهای سطحی و و آب آغازشدهالدین کالک شوران از زیر مقبره شیخ شمسدره 

-. در قسمتدهدمیقیصر انتقال زیر روستای تختای در هکه در این دره وجود دارد به نقط هاییوتابپیچبا 

دان قرار گرفته است. تمرکز و فراوانی آثار و تنوع معماری آثار استو 18 درمجموعهای شمال و جنوبی این دره 

. در مواردی چهار استودان به همدیگر راه دارند. ابعاد فضای بیرونی آثار بین باشدمی توجهجالبمجاور این دره 
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جرای های سازندگان در اگوش، یادآور مهارت4ی ساده هاهمتر متنوع بوده و عالوه بر نمونسانتی 80تا  60

ای در کف دارای چاله غالباً. فضای داخلی باشدمیسایر آثار معماری دوره ساسانی های شبیه به طاق و قوس

. عالوه بر این باشدمی مترسانتی90*  65 هاهمتر و ابعاد چالسانتی 80تا  40بین  هاهبوده که عمق خود چال

متر متغیر  1.80تا  1از  هاآن عرض و طول مترسانتی 100تا  60فضای داخلی خود دارای ابعادی بین 

 .باشدمی
 

 تخت قیصر .8-6

است که  شدهساختهغربی شهرستان شوشتر تعداد زیادی استودان قیصر واقع در شمالدر اطراف روستای تخت

 یز در ضلعیی نهاهی مسكونی قرار گرفته و حریم این آثار فرهنگی رعایت نشده، نمونهاهدر مواردی داخل خان

استودان قرار  3ی روستا و ضلع شمالی منزل شخصی هاهباشند. در داخل یكی از خانجنوبی روستا متمرکز می

 هاآنهایی از که هنوز قسمت هاهوجود طاقچ ازجملهپالن و فرم با توجه به شواهد عینی  ازلحاظگرفته است. 

استودان دیگر در ضلع جنوبی روستا  11 .اندهی قبلی داشتهاهشباهتی با نمون نظر بهبودند،  ماندهباقی

-گوش می4فرم و نمای ورودی شبیه به هم و دارای یک ورودی  ازلحاظ هاههمه نمون تقریباً. اندقرارگرفته

 قبالًای مربوط به دوره ساسانی بر سمت راست نمای ورودی استودانی است که باشند. نكته مهم وجود کتیبه

ر گرفته و در مجالت معتبر به چاپ رسیده است و موضوع آن نام سازنده یا مورد ترجمه به زبان فارسی قرا

با توجه به وجود  .(49: 1385، : فاضلی92: 1383، زاده نصراهلل و : رهبر61 _56 :1383 ،رهبر) باشدمیاثر  دهندهسفارش

ی مرتبط با هاهوجود دخمعلت عدم  کندمیپرسشی که به ذهن خطور  ،زیاد در این محل هایاستودانتعداد 

از پیشینیان به نظر  ماندهبرجایبا مراجعه به منابع مكتوب البته . باشدمییا آثار مرحله اول تدفین  هااستودان

وجود داشته است که  هاهاهدی از این دخمی پیش شوهاهدر ده اهالی وسازهایساخترسد که قبل از می

مقابر و مزارات در شوشتر و اطراف آن که شهری قدیمی ...». را مشاهده کرده است: هاآنسیدمحمدعلی امام 

یی است که در خارج شهر طرف شمال و شرق آن در میان هاههمه دخم ترینکهنفراوان است.  طبعاًاست 

-فراوان دیده می هاآنردگان را در م هایاستخوانکه  شدهکندهو میان آن حوض مانندی  شدهکندهکوه 

 هاآنمعروف به تخت قیصر، قبرهایی است که در سنگ تراشیده شده و سقف  سنگتختهشود....همچنین در 

« باشند.....ی قبل از اسالم میهاهتاکنون کاوش نشده است و متعلق به دور هاآنکه در  اندهرا با آجر پوشید
 .(132 _133: 1331، )امام شوشتری

مرحله اول منطقه باشند که  هایاستودانیی مرتبط با هاهتوانند همان دخماین قبرهای سرپوشیده می

 است. شدهمنتقل هااستودانبه  هاآنداخل  از ماندهبرجای هایاستخواننهایت و در شدهانجام هاآنتدفین در 
 

 . دره ماهی9-6

استودان ایجاد گردیده است. نحوه تراش  تعدادیای به این نام در شمال روستای تخت قیصر در امتداد دره

. جهت شودمیجلوگیری  هااستودانر این قسمت به شكلی است که از ورود آب باران به داخل این صخره د

بیشترین استحكام را داشته باشند. استودان  هاهمكانی را انتخاب نموده که صخر آثار شخص حجار ایجاد این

آن بیشتر شده است.  های آهكی تبدیل و تراکمکه بافت کنگلومرایی صخره به جنس سنگ ایجادشده درجایی

سانتیمتر وجود دارد و علیرغم  40به عمق تقریبی  6555یی مستطیل شكل به ابعاد هاهدر فضای داخلی چال
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تا  هااستودان. ارتفاع کف این شودمیدیده  هاآنهای صورت گرفته هنوز شواهد استخوانی در بعضی از تخریب

درقسمت باالی بدنه است.  ایجادشدهاف سه ضلع ورودی . سه طاقچه نیز در اطرباشدمیمتر  1سقف حدود 

های با یک ردیف سنگ متری ضلع غربی 40 -30یک سازه سنگی در حدود ، هااستودانمحل ایجاد  صخره

. نمونه مشابه آن به وجود داردورودی از ضلع جنوب با متر سانتی 40متر1به ابعاد تقریبی بزرگ بدون مالت 

پراکنده و فقط مصالح آن به شكل  ریختههمبه کامالًعوامل انسانی که توسط  ایجادشدهفاصله دو تا سه متری 

موجود دراین محل باشند که  هایاستودانیی در ارتباط با هاهرسد این آثار دخممی. به نظر است ماندهبرجای

 رد.دعا رد یا مورد تائید قرار گیاحتیاج به بررسی بیشتر و انجام کاوش داشته تا این ا
 

 الدینشیخ شمس. 10-6

الزمان صاحب ای که زیارتگاه مقامار تپه روبروی ضلع شمال شرقی درهچشم در کنالدین گلآرامگاه شیخ شمس

( قرار دارد افتاده است. آرامگاهی که در این روستا قرار دارد به عقیده برخی از محققین شبیه به سبک و عج)

یر ( حسینی شوشتری مرعشی به نقل از م292 _3: 1380، سیستانیافشار ) باشدمیمعماری دوره سلجوقی 

گلچشم است که اکنون به  الدین محمداعظم سید شمس دیگر بقعه عارف»... آورد:عبدالطیف موسوی شوشتری)ره( می

ت مستفاد ان آن عمارت مرقوم اسمشتهر است از امكنه عالیه باصفاست و از قطعه نظمی که در پیشگاه ایو« الدینشمس»شیخ 

شود که در عصر خود بجاللت قدر معروف و بسیادت موصوف بوده است و چون بعضی از علمای اعالم او را بتصوف نسبت دادند می

 (.188: 1378، حسینی شوشتری مرعشی«)مردم از او منحرف شده تارک زیارت او شدند لهذا خرابی به آن عمارت راه یافت...

ها قرار گرفته است. ( و دره گبریکوه سوراخق روستا و در منطقه پرسیال )ی شمال و شمال شرهاهمحدود در

نحوه قرارگیری  .(259: 1380، افشار سیستانی) اندهبردبكار می هارا در دوره اسالمی برای زرتشتیاین اصطالح 

 براثردره های این که سنگ دهدمی. شواهد نشان باشدمیضلع شمالی دره رو به سمت جنوب در  هااستودان

 هاهدر باالی صخر معموالًای که یک گور صخره کهطوریبه. اندههای زمین در دوره گذشته جابجا شدرانش

به کف دره بر روی حجم عظیمی از سنگ که در سر جای خود  باشدمی هااستودانو در ارتباط با  قرار داشته

تصویر ) باشدمیمتر سانتی 55و به عمق  45*120 نیستند قرار گرفته است. این گور مستطیل شكل به ابعاد

لی خود جابجا شده قابل از جای اص هاهای دیگر نیز که به خاطر ریزش صخرآثار یک گور صخره .(1شماره

از  شدهخارج هایاستخوانو نمونه  اندقرارگرفتههای انسانی مورد تخریب هااستودان. این باشدمیمشاهده 

. فضای داخلی آثار این است مشاهدهقابلهای جلوی ورودی این استودان در خاک فضای داخلی این استودان

ای بر حفره معموالًمتر است و  1 _5/1ر و ارتفاع تقریبی مت 5/1 _2متر در  2 _5/2منطقه به ابعاد تقریبی بین

 است. ایجادشدهتخوان در داخل آن جهت ریختن اس هاآنروی کف 
 

 راییمنطقه ک هایاستودان. 11-6

سلیمان منطقه کرایی قرار گرفته است. این منطقه دارای دو کیلومتری جاده شوشتر به مسجد 50 در حدود

در ضلع  . در منطقه کرایی سفلی دو استودان وجود دارد. استودان شماره یکباشدمیقسمت علیا و سفلی 

که  باشدمیمتر سانتی 65×50اد مستطیل به ابع صورتبهدارای یک ورودی  و شدهواقعشمالی دره کله براقی 

 هااستوداننمونه زیبای معماری فضای داخلی از  ازلحاظکه . این استودان است شدهتخریبهایی از آن قسمت

. در کف استودان نیز باشدمیمتر در داخل سانتی 50×130دارای سه طاقچه یا سكو به ابعاد تقریبی  است
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و ابعاد آن نامشخص است. استودان شماره دو دارای درب ورودی  ای وجود دارد که پر از خاک بودهچاله

است. فضای داخلی آن  شدهتخریبکه قسمت پائین آن  باشدمیمتر سانتی 60×55مستطیل شكل به ابعاد 

دارای استودان متر است. سانتی 30و عمق  50×100مستطیل شكل به ابعاد  ایچالهبا  چهارگوش صورتبه

گذشت زمان از بین رفته است،  براثراز جنس چوب و مواد فسادپذیر بوده که  احتماالً درب ورودی بوده که

شواهد این ادعا قرار گرفتن یک لوال و یک کلون از جنس خود صخره که درون آن سوراخی قرار دارد در پشت 

 خاصی توسط حجار کار شده است. باظرافت. این قسمت باشدمیورودی 

ای تنها استودان این منطقه قرار گرفته است. چشمه آب روستا بر روی بافت صخره در کرایی علیا در باالی

در قسمت انتها و سمت چپ فضای داخلی  کهمتر سانتی 45×65دارای یک ورودی مستطیل شكل به ابعاد 

 متر است که پس از انجامسانتی 9لوالی درب به قطر . این نمونه نیز دارای باشدمیدارای طاقچه یا سكو 

 شده است.مراسم تدفین درب آن بسته می
 

 . منطقه داراچیتی کوه زر12-6

وند شوشتر را به منطقه گت ،ای که از سمت مقام صاحبجاده 10شهرستان شوشتر و کیلومتر در شمال شرقی 

ر د ،در حوالی روستایی به نام کوه زربه نام داراچیتی،  ایدرهدر سازد تعدادی استودان و عقیلی مرتبط می

دچار تخریب انسانی و طبیعی شده که  هااستودانسمت چپ جاده قرار گرفته است. در غالب موارد این 

های کناره دره، است که به خاطر ریزش سنگ ایاندازهبهو شدت تخریب محیطی  شودمیشواهد آن دیده 

یک عارضه مهم طبیعی از قبیل سیالب  تأثیررسد این اتفاق تحت . به نظر مینمایدمیدره را مشكل عبور از 

در زیر  دقیقاًاز صخره که  ایرگهاین مجموعه در  هایاستودانرخ داده است. تعدادی از  ایزلزلهعظیم و یا 

متر سانتی 200×180در ابعاد  هاآن. یكی از اندایجادشده باشدمیقسمت کنگلومرایی دارای استحكام بیشتری 

. در اطراف قسمت ورودی مربع شكل باشدمیمربع شكل در وسط  ایچالهون تزئین و یی صاف و بدهاهبا دیوار

دربی بوده که در این دارای استودان  احتماالًاست.  ایجادشده فرورفته( یک قاب به شكل مترسانتی60×60آن )

د که گویا شویی دیده میهاهمتری سمت چپ این استودان دریچ 6تا  5گرفته است. به فاصله قاب قرار می

برابر با  دقیقاً. این دو دریچه ابعادی اندرهاشده کارهنیمهکه  بوده هاییاستودانساخت  هاآنهدف از ایجاد 

متر از صخره درآمده و مابقی سانتی 20و دومی به عمق  60دارند. نمونه اول آن به عمق  ایجادشدهاستودان 

-مجاز سوراخاهداف سودجویانه توسط حفاران غیره جهت است. درون حفره شماره دو با مت رهاشده کارهنیمه

 2. در امتداد دره و در ضلع غربی آن اندرهاشدهو بدون نتیجه  ایجادشدهبرای کار گذاشتن مواد منفجره هایی 

های به خاطر دخالت هاآنی قبلی و شواهد استخوانی در مقابل ورودی هاهشبیه به نمون بافرمیاستودان 

استودان  6. در ضلع شرقی دره شودمیدیده  هااستوداناز داخل به بیرون و پائین  هاآنن ریختن انسانی و بیرو

پالن و وضعیت داخل شبیه به  ازلحاظهای مستطیل شكل که دیگر نیز وجود دارد که همگی دارای ورودی

نیز با خاک  مانمرورزبهو  شدهتخریبدچار  غیرمجازباشند که اغلب توسط حفاران ی قبلی میهاهنمون

متر سانتی100 _150متر و ارتفاع تقریبی سانتی 200×250توان بین را می هاه. ابعاد تقریبی این نموناندپرشده

 متر عنوان داشت.سانتی 5 _30و عمق تقریبی بین 60×60ابعاد چاله کف  طورهمینو 
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 ستودان روستای پرچستانا. 13-6

ار روستای پرچستان و در محلی به نام پاتخت قرار گرفته است. ابعاد کیلومتری شرق شوشتر در کن 17در 

که از ورود آب ناشی از  انده. قسمت باالی ورودی را طوری تراش دادباشدمیمتر سانتی 60×65ورودی آن 

 صورتبهنمای داخلی این استودان  .(به خاطر مقدس بودن آب) جوی به داخل استودان جلوگیری شودنزوالت 

به آن برخورد نشده  موردبررسیمنطقه  هایاستوداناز  کدامهیچاست. نكته جالب که تاکنون در  گوشچهار

دیگر به  ترکوچکمتر، در داخل آن یک چاله سانتی 100×90بود عالوه بر چاله بزرگ کف استودان با ابعاد 

ای بیننده نیز دارای طاقچهلع مقابل . در انتهای این استودان در ضاست ایجادشدهمتر سانتی50×20ابعاد 

 . باشدمیای رو به سمت جنوب و شواهدی از دخمه در مجاورت آن . این استودان در مجاورت درهباشدمی

ای کم ارتفاع بر روی سطحی تون، استودانی است منفرد بر صخرهدر منطقه اشكفت سر روستای پرچس

متر، سانتی 50×90در وسط به ابعاد تقریبی  ایچاله هموار به شكلی ساده و بدون طاقچه و تزئینات با نسبتاً

 عمقیکم. در سمت راست و کمی متمایل به باال قاب باشدمیمتر سانتی65×55این استودان نیز  ورودیابعاد 

آن متوقف مانده است. ساخت ولی عملیات  ،ایجادشدهایجاد یک استودان دیگر  قصدبهکه  خوردمیبه چشم 

سازد. به طریقی که نمای رهنمون می هااستوداناین استودان ما را به شیوه ایجاد این محیط اطراف شواهد 

که با دیگر  شدهبریده توسط حجارانو یک صخره  شدهدستكاریزیادی  نسبتاًازه اندهصخره اطراف استودان ب

ی کامل جهت این کار ااز شیوه هاآنبه نظر برخی محققین است. با توجه  ایجادشده باشدمیمتفاوت  هاهصخر

گذاشته و  ها کاری چوبی را در آن ترکهاهتراش داده و قطعمقداری به طریقی که ابتدا صخره را  اندهبهره برد

کمی جا باعث ترک  براثرو  کردهورم خوردهآبهای و در مرحله بعد چوب اندهریختآب می هاآنسپس بر روی 

به کارهای  درنهایتو  را با این روش بریده موردنظرصخره  ،كرارپس از چند بار ت درنهایتو شده صخره می

 (362: 1384، غالمی و دیگران) اندپرداختهمی شدهبریدهظریف و صاف کردن مقطع 
 

 . بحث7

و  317-321: 1379 حیدری،متعددی برای تدفین وجود داشته، ) هایروشدر دوره ساسانی رغم اینكه علی

(Farjamirad, 2015: 25-30  شهرهای فارس و دیگر  ازجملهی مناطق ایران، هاهو دخم هااستودانبا بررسی

در  ماندهبرجای، و پس از تطبیق با الگوهای اندهنقاط خوزستان که در دوره ساسانی دارای اهمیت بود

 هایبررسیطی قرار گرفته است.  موردتوجهای بیشتر که روش تدفین صخره دهدمینشان شهرستان شوشتر، 

محوطه  14، تعداد ی این پژوهشهاهو یافت شناختی در مناطق کوهستانی شمالی و شرقی شهر شوشترباستان

استودان و دخمه  130ای در قالب تدفین مرتبط با آئین زرتشتی و حدود الگوهای معماری صخرهدارای 

این منطقه صورت نگرفته  هایو دخمه هااستودانمبسوط تاکنون تحقیقی گسترده در  طوربهشناسایی گردید. 

تا الحال که مشغول نوشتن این سطور »... آقای اقتداری در کتاب خود چنین آورده است: صرفاًدر این خصوص است. 

ایشان باقی است و گاهی انگشتر زرد و بعضی مسكوکات نقره  هایلباسها مملو از استخوان اموات و تكه دخمه گونهازاینهستم 

، گراب، پیرگبری، برد میلاز  اندعبارت هاهترین این محوطمهم ازجمله(. 807: 1375)اقتداری، « .. .شدهدیده هاآندر 

الدین، دره گبری، کرایی علیا، ور، تخت قیصر، دره ماهی، شیخ شمستک تكاب، مقام صاحب، دره کالک ش

 .کرایی سفلی، کوه زر، پرچستان
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 م(651-224)یكی از الگوهای رایج دوره ساسانی  عنوانبهفین، بودن تد ایدومرحلهتوجه به فرضیه پژوهش و  با

کتاب وندیداد، که به قداست خاک و جلوگیری از دفن اجساد در  ازجملهاستناد به متون مذهبی آن دوره و 

معماری رفت در حین پژوهش و مطالعه میدانی در شهرستان شوشتر، به شواهد ، انتظار میدهدمیآن اهمیت 

لذا سعی بر شناسایی مستندات جهت اثبات و یا رد این فرضیه متمرکز امر تدفین مواجه شویم. ای در صخره

های منطقه ( در قبرستانگذاریخمهدی فراوانی از آثار مربوط به مرحله اول تدفین )هاهبا این توصیف نمونشد. 

 این آثار را نیز قطعیت بخشید. گذاریتاریخ وشناسایی 

 50متر و به عمق  /75×1.5مناطق ایران، یک حفره سنگی به ابعادی میانگین  همانند اغلب هاهدخم

خواران جسد توسط الشه هایگوشتجهت از بین رفتن و خوردن ها و در فضای روباز، در ارتفاع کوهمتر سانتی

ها و گبری تک تكاب، دره کالک شور، درهگراب،  هایقبرستاندر و  هااستودانمشرف به  هاه. این دخمباشدمی

ر د( مرحله اول تدفین)این آثار ی مشابه هاهنمون .(1و جدول شماره 1-2تصاویر شماره ) پرچستون مشاهده گردید

نیز و... فارس ، سیستان بلوچستان، ، بوشهردر دیگر شهرهای استان خوزستان ازجمله ،سایر مناطق ایران

 است. شدهمشاهده

 واستودان قرار گرفته  ای که در مجاور آن دویكا  بر روی صخرهللر شهرستان انددر روستای طویله بخش 

. اندشدهکندهای های ماسه( در سنگدخمهتعدادی از این قبور ) حله منبع آبآباد اهواز و در مدر منطقه حصیر

ا ت 50عرض و متر سانتی 50تا  90متر طول و  1.80تا  2.60از  طورمعمولبهابعاد این قبور متفاوت بوده و 

 .(3)تصویر شماره  باشندمتر عمق میسانتی 100

یی هاهدخم بندپیلو در پشته سنگی  تیسغربی روستای ابهار و در بستر سنگی حاشیه جنوبدر منطقه چ

در منطقه گناوه و  (82-88: 1393 ،رجبیجنوبی ) -متر و در جهت شمالیسانتی 50در ابعاد مختلف و به عمق 

و طول حداکثر  50و سواحل بندر ریگ ، قبوری بر روی سنگ که با عرض « رسول تیر»بوشهر در پشته سنگی 

غربی بدون ظرافت خاصی  -جنوبی و شرقی -مختلف شمالی هایجهتمتر در سانتی 40-30و عمق  200

 با شیلوو لیر ی هاههای درات شمالی منطقه سیراف در قبرستاندر ارتفاع .(24: 1388 ،توفیقیان) اندشدهساخته

. بسترهای سنگی اندشدهکندهی سنگماسهی هاهگوش در الیهای چهارهای با شكلهای دارای قابورودی

متر و  2.10به طول  سنگماسهدر  شدهکنده( هزاران قبر هااستودان) هاهسیراف، عالوه بر گور دخم ایکوهه

 1381در سال  6502ن به شماره خورد این قبرستامتر به چشم میسانتی 40-60و عمق  مترسانتی 50عرض 

( قبرستان شغاب بوشهر عالوه بر داشتن تعدادی قبور در 17-34: 1395 ،توفیقیانبه ثبت ملی رسیده است. )

 هایاستخوان نهایتاً( کاربرد داشته، گذاریدخمهمرحله اول تدفین ) عنوانبهکه  اندشدهکندهسنگ سخت 

 ،میرفتاح) گردیدسنگی منتقل می هایاستوداندفین و ی تهاهخمر ، بههاآناجساد را پس از جدا شدن گوشت 

1366 :61-44). 

( کوه حسین، کوه 61-62: لوح 1379 ،واندنبرگدر منطقه فارس در کوه مهر ) هاهدخمی زیادی از این هاهنمون

پور کشف گاه المرد و بیشاایوب، کوه سروی و تنگ حشک سیوند، کوه رحمت، کوه زیدون، آخور رستم، چله 

 2تا  1.5مستطیل شكل با ابعاد  ،منطقه فارس هایاستوداناین آثار در کنار   .(261: 1379 ،گیرشمن) شده است

 هاآن( در گذاریدخمهمرحله اول تدفین ) و باشندمیمتر عمق سانتی 50متر عرض و سانتی50متر طول و 

مرحله اول تدفین، از دوران  اصطالحاًاری و گذشیوه دخمه .(29-30: 1372 ،ترومپلمن) است شدهمیانجام 



 89/ 1398 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،11 دورۀ شناسی،باستان مطالعات

کستان شد و در هند و پابدان عمل میبیستم ساسانی رواج داشته و در ایران نیز میان زرتشتیان تا اوایل قرن 

به ایران در منطقه اطراف حین سفر ، مادام دیوالفوا .(41-78: 1384رضی، ) شودهنوز میان پارسیان اجرا می

تصویر شماره ( )147: 1385دیوالفوا، ) تصویری از آن را منتشر نموده استتدفین مواجه شده و  این شیوه تهران با

شده، تمرکز بیشتری در انجام می هااستودانایی تدفین در مرحله دوم و نه کهازآنجاییسد ربه نظر می(. 4

 است.  یافتهاختصاصشكل بخشیدن به معماری آن 

دارای فضای داخلی اتاقک مانندی تراشیده شده در سنگ با ابعاد  تاًعمددر منطقه شوشتر  هااستودان

 80تا  30ای به عمق بوده که در وسط کف دارای یک چالهمتر  1و با ارتفاعی میانگین  متر  1.5×2حدودی 

یی شیاا احیاناًداری نذورات و یا یی سنگی، جهت نگههاطاقچه هااستودانباشند. در فضای داخلی متر میسانتی

 هااستودانشواهد استخوانی موجود در این  کهازآنجاییاست.  ایجادشدهدادند که در کنار مردگان قرار می

شده، مكرر استفاده  طوربه هاآناز  دهد که قبرها اختصاص به یک نفر نداشته، بلكه، نشان میباشدمیمتفاوت 

هایی که کف چاله به طاقچه هایاستخوانجدید،  هایاستخوان( و پس از ورود 97-89: 1386درخشی و دیگران، )

 .اندشدهمیمنتقل  شدهساختههای داخلی استودان به همین منظور در اطراف دیواره

. باشندمیو شمال جنوب و جنوب غرب شرق، جهت جغرافیایی قبور متفاوت بوده و با نمایی به سمت 

توان چنین فرض نمود که عامل آب و وجود ر، میر پراکندگی قبوآن ب تأثیرو  محیطیزیستدرباره شرایط 

 هااستودان عمدتاً چراکهای در الگوی پراکندگی از این نوع شیوه تدفین داشته است. ها، نقش عمدهکوهستان

و بر روی صفحه عمودی  هاهو در حاشیه در هاهای یا تكی در مجاورت محل گذر رودخانمجموعه صورتبه

 شناسیریخت جانبههمه بامطالعه. اندایجادشدهو شرقی این شهرستان را در برگرفته، که نوار شمالی  هاهصخر

وان ، بیضی و دارای طرح ایچهارگوشبه سه دسته  هاآنقبور شهرستان شوشتر، مشخص گردید که فرم کلی 

 عنوانبهد آب که از ورو اندشدهطراحیها طوری این ورودی .(10)تصویر شماره  شوندمیدر نمای ورودی تقسیم 

که در مواردی داری شیاری در باالی درب یطوربهاست.  آمدهعملبهممانعت  هاآنیک عنصر مقدس به داخل 

 (.12 تصویر شماره) باشندمیب باران به اطراف ورودی جهت هدایت آ

 (،46 :1379واندنبرگ، )استان فارس  ازجملهدر دیگر مناطق ایران  هااستودانها و شواهدی از دخمه

: 1379 حیدری،زاگرس مرکزی ) ایکوهه( حاشیه 67: 1384علیپور، (، )60: 1386 جعفری،)(، 50-52: 1380هوف،)

در دامنه کوه رحمت و حوالی شهر استخر، کوه زیدون، ( 341-402: 1384غالمی و دیگران، ( کرمانشاه )321-317

متر طول و  1.08تا  1.06متر عرض و  1.34تا  1.24 کهکوه حسین در فارس وه زاغه، سرمشهد، اقلید، ک

-در منطقه Farjamirad, 2015: 25-30)) ،(63-64: 1386،جعفری)(، 33: 1372ترومپلمن، ) متر ارتفاع دارند 1.10

ی هاهفضایی مكعب شكل بوده و در صخر عمدتاًیی از این آثار وجود دارد که هاهکوهرنگ بختیاری نیز نمون ی

ن آثار که در منطقه به برد گوری شهرت دارند دارای ورودی مربع شكل بدون تزیین . ایاندشدهکندهمنفرد 

در سنگ  شدهکندهدارای قاب  عمدتاًاین آثار . ورودی باشندمیمتر سانتی 50×50خاصی و اندازه حدود 

داخلی  اال و پایین گوشهمتر در بسانتی 8و عمق  6ی کوچک در سنگ به قطر هاهکه در مواردی حفر باشدمی

 .(41: 1394روستایی، ) بوده است)پاشنه و کلون( باشند که محل قرارگیری محور درب ورودی می

وجود دارد،  ایجادشده هاهو صخر هاسنگکه در  هاهو دخم هااستوداناین  گذاریتاریخعقاید زیادی درباره 

دوران ، (341-402: 1384 ،ی و دیگرانغالمرا مربوط به دوره ماد ) هاآنیی از هاهنمون ایعده به طریقی که
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یا فراهخامنشی می دانند. برای نمونه ( 23: 1382رضی، (، )151: 1385گیمن، )(، 230 :1371گیرشمن، هخامنشی )

تواند متعلق به دوران میی دکان داوود، صحنه و فخریكا واقع در غرب ایران به عقیده پژوهشگران هاهگور دخم

 (.14: 1389، راد فرجامیفراهخامنشی باشد )

ی هاهبا استناد به نموناین آثار در شهرستان شوشتر،  گاهنگاریشوند که میدر حالی مطرح  هاهاین فرضی

از رسد. تر به نظر میالگوهای دوره ساسانی است، منطقی منطبق با کامالًکه  هاآنمعماری شواهد  و کتیبه دار

های آن ورودی و فرم چگونگی شكل، ( شوشترهااستودان) ورمعماری قبدر  منحصر به فردمهم و های ویژگی

این . باشدمیدوره ساسانی ها و معابد کاخو یادآور ایوان بناها در  شدهتشكیل هاق و پایطاز دو بخش  کهاست، 

نصر شاخص ع عنوانبهمتقارن و ایوان  محورهایدسته از بناها علیرغم تنوع در طرح، دارای چیدمان منظم با 

ای نیز همانند صخره هایاستودانسازندگان  .(83-104: 1390محمدی و دیگران، ) باشندمیمسلط معماری و 

شكل یک به غالباًها و ایوان ورودی را ، قوسطاق معماران خیلی از طاق و ایوان بناهای دوره ساسانی، اجرای

به نمایش و از عرض ورودی در بخش پایه تر را بیشطاق  دایرهنیمقطر و  داده،دایره روی دو جرز پایه قرار نیم

 (.7-9تصاویر شماره ) اندهاجرا گذاشت

 «شكلجاکلیدی»های طاق ،طاق و پایه را ترکیب دوره ساسانی باهای ترین نمونه ایوانرایجدر اصطالح، 

 ،دشیر در فیروزآبادسلیمان، کاخ ارآتشكده تخت بناهای در توانمیق را طاهایی از این نوع نمونه .نامندمی

 65محور بجنورد به جنگل گلستان و  115ترین بنای دوره ساسانی در خراسان شمالی و کیلومتر قدیمی) بنای اسپاخو

ویر شماره اتص) دید و کاخ کسری در عراقشیرین چهارتاقی قصر ،(کیلومتری غرب شهر آشخانه و جنوب روستای اسپاخو

در دوره  هااستوداناین  گذاریتاریخدر منطقه کالک شوران، به پیدایی آمد که  هایی از این طاقهاهنمون( 6-5

ای به خط در مواردی دارای کتیبه ی سایر مناطق کشور،هاهو دخم هااستودان بخشد.ساسانی را قطعیت می

 نصراهلل) نندکرا معرفی میکه سازنده و یا شخصی که به سفارش ایشان اثر ایجاد شده باشند میپهلوی ساسانی 

یی همراه هاهبا کتیب هااستوداندر این شهرستان در تخت قیصر و دره کالک شور  (1381اکبرزاده، )(، 1385زاده، 

ازنده یا س عنوانبه )بخت نوی(از شخصی بنام  هاهاز کتیب دریكینمونه  طوربه .(11 تصویر شماره) باشندمی

 گذاریتاریختواند یكی دیگر از دالیل نیز می مسئلهن ای .(121-124 :1385فاضلی، ) برداثر نام می دهندهسفارش

 این آثار در دوره ساسانی و اهمیت شهر شوشتر در این دوره باشد.

 

 نتیجه. 8
با توجه به رسمی شدن دین زرتشت در دوره ساسانی، روحانیون سعی داشتند که تدفین را به شكلی که 

با استناد به کتاب دینی زرتشتیان و با توجه به احترام انجام دهند.  مذهبی آمده، هایکتابقوانین آن در 

شده و جلوگیری از تماس عناصر مقدس محسوب می ازجملهمظاهر طبیعت، حفظ قداست و تمیزی خاک که 

از  که یكی .(با اوست جانبیبرگرفته از نسو، نام دیوی که پلیدترین کار، یعنی تباه کردن کالبد جسد مرده یا نسوش )

شده انجام می هاهو بر روی صخر ایدومرحله صورتبهدر دوره ساسانی آمده ، تدفین می حساببه هاهآالیند

 ماندهباقی هایاستخوان ،داری و پس از تجزیه گوشتنگه هاهدخمبه طریقی که اجساد مردگان ابتدا در است. 

 .کردندمیمنتقل  هااستودانرا به 
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و  هااستودانی روبازی هستند که در مجاورت هاهمحوط عموماًدر این منطقه  شدهگرفتهی به کار هاهدخم

و این شیوه جهت حفظ قداست خاک و آلوده نكردن آن با بقایای اجساد انسانی  شدهکنده هاسنگروی 

 هاآناز  را تراشیده و برای مرحله اول تدفین هاهیی نیز وجود دارند که دیواره صخرهاهنمون بوده است. مدنظر

در نظر گرفته  هاهاز دخم شدهمنتقل هایاستخوانجایگاه اصلی  عنوانبهکه  هااستوداناستفاده شده است. 

های مشترک با سایر دارای ویژگیکه  شدهساختهها ی سنگی کوههاهو در دیوار هاهدر دل صخرشده، می

معماری خاص در فضای داخلی بوده است.  ییهاهطاقچ فضای ورودی چهارگوش و وجود ازجملهایران مناطق 

که در  جاکلیدیهای به شكل ورودی اصطالحاًهای هاللی و با طاق، این منطقه هایاستودانو منحصر به فرد 

این آثار را در سراسر ایران قطعیت  گذاریتاریخقابل تطبیق بوده و در دوره ساسانی  زمانهممعماری آثار سایر 

، و ممانعت از باشدمیاز آلودگی آب نیز که یكی دیگر عناصر مقدس دین زرتشتی  برای جلوگیری. دهدمی

شیارهایی برای هدایت آب  عمدتاً هااستوداندر آن قرار داشت، بر باالی  هااستخوانورود آن به فضایی که 

ی انجام تدفین مذهب در چگونگ تأثیراست. فلذا در دوره ساسانی نقش و  ایجادشده هااستودانباران به اطراف 

 گردد.اثبات می ایصخرهاری و انتخاب معم

دهند که حضور روحانیون ، نشان میموردبررسیمنطقه  هایاستودانو  هاهفراوانی و تعداد زیاد دخم

( استودان و دخمه 130با استناد به بیش از در شهرستان شوشتر، ) خصوصبهزرتشتی در دوره ساسانی در خوزستان 

شاید یكی از دالیل بارز این قضیه را بتوان جمعیت زیاد غیر ایرانیانی دانست که در دوره ست. ا اهمیت داشته

نیز عقیده دارد که بیشتر جمعیت خوزستان در دوره ساسانی،  پاتس. اندکردهمیساسانی در خوزستان زندگی 

بیشتر از یغات دینی مسیحیان، بنابراین روحانیون زرتشتی برای کنترل تبل .(636: 1385پاتس، ) اندهمسیحی بود

 .اندهداشت وآمدرفتسایر مناطق ایران به خوزستان 

رعایت نكردن عرصه و حریم این آثار فرهنگی در شهرستان شوشتر است ، ذکرقابلترین نكته مهم درنهایت

متولی این  عنوانبهی سازمان میراث فرهنگ) ربطذیدر همه موارد بدون استثنا وجود دارد و باید مسئولین  تقریباًکه 

 داشته باشند. مرزوبومبیشتری برای حفظ هویت ملی این ( توجه قضیه
 

 هانوشتپی
 آئین در. است شدن پاک برای دادن قرار خورشید نور معرض در را چیزی اصل در و است خورشید به کردن نگاه معنای به. 1

 این و باشد خورشید سویبه هاچشم که گذاشته ایگونهبه کوه بلندی باالی در را مرده که بود رسم موبدان شرایع و رسوم و مغان

 بوده مرسوم ایران در پیش سال چند تا و داشته وجود ساسانی دوران ایران از رسم این. بود شدن پاک و گناه آمرزش وسیله نوعی

 (.53: 1384 علیپور،: 41 _78: 1384 رضی،) کنندمی اجرا آن را و داشته رواج هنوز پاکستان و هند پارسیان بین در و

 دربرگیرنده، معنای به dāna باستان ایران از «دار دان،»Dān و «استخوان»Ast. است شدهتشكیل قسمت دو از استودان واژه. 2

 القاسمی،ابو)باشد می استخوان نگهداری محل معنای به واژه این لذا. رودمی کار به مكان پسوند عنوانبه غربی میانه ایرانی در که

1375 :323.) 

 و دانندمی مقدس عنصر را خاک چون ،اندقرارگرفته مسلمانان توسط تدفین فرهنگ تأثیر تحت زرتشتیان که اواخر، همین در. 3

 آن روی را مرده گور، در که آهن جنس از( Gahan) گهن نام به سازندمی تختی هاآن باشد، تماس در آن با مرده و الشه نباید

 .(53: 1384 علیپور،) ،(147-155:  1376 رضی،) نباشد تماس در خاک با تا نهندمی
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 هاپیوست

 
 

 
 شهرستان شوشتر هایاستودان: موقعیت جغرافیایی و پراکنش تعدادی از 3-1نقشه 

 

 شوشتر شهرستان هایاستودان از تعدادی بیرونی و داخلی نمای پالن، یها : طرح1جدول 

پالن، مقطع و :  1طرح 

درگاه ورودی )دید از داخل 

 به بیرون( استودان بردمیل

 

گراب شماره یک به ترتیب از  :8طرح 

راست به چپ )دیواره انتهایی داخل 

ودی و استودان، دیواره سمت راست ور

 نمای درگاهی دید از داخل به بیرون

 

 هایدرگاهپالن و  :2طرح 

ورودی )دید از داخل به 

 هایاستودانبیرون( 

شماره یک و دو پیرگبری 

  شرقی

پالن، مقطع و درگاه ورودی)دید از  :9طرح 

 داخل به بیرون(

استودان شماره دو گراب )مجموعه شمال 

 ی(شرق

 

 هایاستودانپالن  :3طرح 

شماره یک و دو پیرگبری 

 شمالی

 

پالن، مقطع و نمای درگاهی )دید  :10طرح 

 از داخل به بیرون( استودان تک تکاب
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 گرابالدین و شیخ شمسهای در محوطه شترشو هایدخمه از هایینمونه: 1-2 تصاویر
 

  
های موجود در شهر اهواز )توفیقیان، : دخمه3تصویر 

 (20: تصویر1395

 (147:  1385: )دیوالفوا، 4تصویر 

 

 

پالن، مقطع و نمای  :4طرح 

درگاه ورودی )دید از داخل 

شماره  به بیرون( استودان

سه مجموعه پیرگبری 

 شمالی

شماره یک و دو  هایاستودانپالن  :11طرح  

 کالک شوران جنوبی

 

پالن، مقطع  :5طرح 

ودرگاه ورودی )دید از 

داخل به بیرون( استودان 

 کندی کال
 

خل پالن، مقطع و درگاه )دید از دا :12طرح 

به بیرون( استودان شماره سه کالک شوران 

 جنوبی
 

پالن، مقطع و نمای  :6طرح

درگاه ورودی )دید از داخل 

استودان بین  به بیرون(

کندی کال و روستای پیر 

 گبری

 

پالن، مقطع ودرگاه ورودی )دید  :13طرح 

از داخل به بیرون( استودان شماره نه کالک 

 ران جنوبیشو
 

پالن استودان  :7طرح 

 گراب یک

 

شماره  هایاستودانپالن مجموعه  :14طرح 

 کالک شوران شمالی 7-4
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 هااستودانبا معماری  مقایسهقابل: بناهای معماری دارای طاق و قوس متعلق به دوره ساسانی 5-6تصاویر 

 

   

 ر آثار معماری مشابه در دوره ساسانیبا سای مقایسهقابل دارقوسطاق و  هایورودیبا  هایاستودان :7-9تصاویر 
 

  
 : کتیبه استودان منطقه تخت قیصر11تصویر  پیرگبری شهرستان شوشتر هایاستودان: مجموعه 10تصویر 

 

  
نمای استودان پیرگبری و شیار باالی آن جهت  :12تصویر 

 هدایت آب و جلوگیری از ورود نزوالت جوی به استودان

موجود در داخل  هایاستخوان: تعداد زیاد 13تصویر 

 (1386درخشی و دیگران  استودان منطقه گتوند)
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