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Abstract 
According to the Zoroastrian religious teachings, and in order to prevent the contamination of 

the four sacred elements of water, soil, wind and fire, dead bodies should be put in an open area 

and on the top of mountains, should be consumed by carnivorous animals, and their bones 

should be buried in a specific place named Astodan (Ostekhandan). This method, which has 

been the most common burial tradition of Zoroastrians in the Islamic period, was carried out in 

the circular hypaethral structures built up on the top of mountains. These structures are called 

“Dakhma” and the mentioned ritual is called “Dakhmagozari.” Despite the research done on 

“Dakhmagozari” ritual and the “Zoroastrian Dakhma,” important questions about the historical 

background of this tradition and the history of the burial structures associated with it, and the 

evolution of the architectural features of the Zoroastrian Dakhma throughout the various 

historical periods still remain unanswered. So, the present research ties to answer these 

ambiguities by doing field studies and interpreting and analyzing the findings of these studies 

with a “historical approach.” According to the results obtained by referring to historical sources 

and archaeological evidence, the tradition of giving dead bodies to carnivorous animals, which 

has been a common burial tradition in Moqan since Achamenian periods, and using circular 

Dakhma, common throughout the Parthian-Sassanid period, have been popular among Iranian 

Zoroastrians. Following the mentioned trend during the Islamic period, the Dakhmagozari ritual 

and using circular Dakhmas have continued to exist up to the present time by going through 

changes in the way of performing the ceremonies and in the architectural components of the 

related burial structures. 
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 چکیده

اجساد بایست می ،آب، خاک، باد و آتش مقدس جلوگیری از آلودگی چهار عنصر منظوربههای دین زرتشت و بنابر آموزه

درون آوری ها پس از جمعهای آندریده شده و استخوان خوارگوشتن اتوسط جانور هابر بلندی کوه فضای باز ودر درگذشتگان 

های ترین سنت تدفین زرتشتیان در دوران اسالمی بوده است درون سازهاین روش که معمولد. گرد دفن ،(داناستخوانودان )ستُاَ

-دخمه مزبور نیزآیین  و دخمهها این سازه ،منابع مکتوبدر پذیرفت. ها ایجاد شده بودند صورت میکه بر بلندی کوه مدور روبازی

های زرتشتی صورت گرفته گذاری و دخمهای که در خصوص آیین دخمهرغم تحقیقات پراکندهعلی. شده است نامیدهگذاری 

و همچنین سیر  آنهای تدفینی مرتبط با و قدمت سازه سنتیخی این های مهمی در خصوص پیشینه تاراست، همچنان پرسش

است رو کوشیده ، پژوهش پیشرویازاینهای زرتشتی در طول ادوار مختلف تاریخی پابرجاست. های معماری دخمهتحول ویژگی

موجود در این  ابهامات به« فت تاریخیرهیا»با  های این مطالعاتمطالعات اسنادی و میدانی و تفسیر و تحلیل یافتهگیری از بهرهبا 

عرضه اجساد درگذشتگان به شناختی، سنت با استناد بر منابع تاریخی و شواهد باستانبر اساس نتایج،  دهد. یمناسب زمینه پاسخ

 ست، در طول دورانبوده ا درگذشتگانکه از دوران هخامنشی در میان مغان رسمی معمول برای تدفین  خوارگوشتجانوران 

ی روند مذکور و طی دوران میان زرتشتیان ایران عمومیت یافته است. در ادامه های مدور،ساسانی و با استفاده از دخمه -اشکانی

-های مدور، با ایجاد تغییر و تحوالتی در نحوه اجرای مراسم و اجزای معماری سازهگذاری و استفاده از دخمهاسالمی، آیین دخمه

 ن، تا عصر حاضر نیز استمرار داشته است.های تدفینی مرتبط با آ
 

 .یشناختودان، منابع تاریخی، شواهد باستانستُگذاری، اَ دخمه، دخمهکلیدی:  هایواژه
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 . مقدمه1

، از منظر شناخت باورها و ادوار مختلف تاریخی طول در جوامع گوناگونهای تدفین بررسی و مطالعه سنت

های گوناگونی چون ویژگیها تحت تأثیر عوامل این سنت. است خورداربر اهمیت فراوانی ازها اعتقادات آن

 از موضوعات هاتفاوتاین  شناسایی و تحلیل عللکه چنان ی است.اجغرافیایی و قومیتی دارای تنوع گسترده

بنابر اعتقادات . آیدشمار میبه  شگران تاریخ ادیانهشناسان و پژوباستانبرای  و پیچیده برانگیزچالش

در  توسط تن درگذشتگان، اجساد( آب، آتش، خاک و بادجلوگیری از آلودگی عناصر اربعه ) منظوربهو رتشتیان ز

، آوریها، پس از جمعهای آنو استخوانشدند می عرضه خوارگوشتبه جانوران  هابلندی کوه و بری باز فضا

روبازی که در مدور و سنگی های سازهسنت مذکور در طول دوران اسالمی با استفاده از گردیدند. دفن می

درون از گوشت درگذشتگان نیز  شدهپاکهای گرفت و استخوانها ایجاد شده بودند صورت میبلندی کوه

فر و ؛ محمدی218: 1352؛ آذرگشسب، 190: 1384مولتون، ) شدقرار داشت، ریخته می گودالی که در مرکز این بناها

 .(63: 1385، پور علی؛ 197: 1394امینی، 

 بانامآن وابسته به تدفینی  گذاری و از ساختارهایدر ادبیات دینی زرتشتی از این عمل با عنوان دخمه

گذاری بر دخمه .(218: 1352؛ آذرگشسب، 105-104: 1384مزداپور، ؛ 8و  6، 5وندیداد ) یاد شده است (1)دخمه

شته، در شهرهایی چون یزد، کرمان، تهران و گذ یتا حدود چند دهه، ی مدورهاها و درون دخمهبلندی کوه

 -صفوی، به دوران ذکرشدههای ، قدمت نمونهحالبااین. گرفتصورت مینشین ایران سایر مناطق زرتشتی

مشابه  ایالب پژوهشگران، با در نظر داشتن این نکته که تاکنون هیچ سازهغبنابراین،  گردد.قاجار بازمی

بر این باورند که  در ایران شناسایی نشده است،، از دوران پیش از اسالم کرمانیزد و  متأخردوران  هایدخمه

؛ 57: 1363موله، ) است نمودهرخ  انان به ایرانرسم مذکور، بدعتی جدید در دین زرتشتی است که با ورود مسلم

 زرتشتیان تدفینترین سنت خصوص معمولکه در  ایهای پراکنده، با وجود پژوهشلذا .(190: 1386بویس، 

ها و ابهامات صورت پذیرفته است، هنوز پرسش خوارگوشتبه جانوران  داشت اجساد درگذشتگانیعنی عرضه

پژوهش حاضر،  ت خود باقی است.تاریخی این آیین و سیر تحولی آن به قوّ یدر مورد پیشینهفراوانی اساسی 

، پیش و پس از اسالم بیق آن با منابع نوشتاریمرتبط با این سنت و تطشناختی گیری از شواهد باستانبا بهره

در این پژوهش، مبتنی  مورداستفادهبنابراین، روش های موجود است. گویی به پرسشکوششی در جهت پاسخ

 است. اسنادیگردآوری اطالعات بر پایه مطالعات میدانی و بر تحلیل تاریخی و 
 

 پیشینه پژوهش .2

خندق سرمشهد ی تلساسانی، به مطالعه یهای تدفینی دورهی سازهبار، لئو ترومپلمن ضمن بررسنخستین

مری  (.29: 1372)ترومپلمن، ساسانی دانست  یاز دوره ماندهبرجایفارس پرداخت و آن را تنها برج خاموشان 

ویژه دین زرتشت هکسانی است که تحقیقات فراوانی در خصوص ادیان باستانی ایران و ب ازجملهبویس نیز 

 چونی شناختبا شواهد باستان هامنابع نوشتاری پیش و پس از اسالم و تطبیق آن یبامطالعهاست. وی  نموده

سعی در تبیین سیر تحول  ،اسالمی متأخرهای دوران ای دوران تاریخی و دخمهگورهای صخرهها و ودانستُاَ

برخی از پژوهشگران در ادامه،  .(1386؛ بویس، 1374)بویس،  داشته است در میان زرتشتیان گذاریآیین دخمه

ند اهقاجار تا عصر حاضر پرداخت یهای تدفین زرتشتیان یزد و سایر مناطق ایران از دورهنیز به بررسی شیوه
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پیش از اسالم در  ای از، تا آن زمان هیچ دخمهحالبااین (.1385، علی پور؛ 189: 1392)حیدری و مهرآفرین: 

شناسایی  ،آن قرار داشتند و سیاسی فرهنگی یطی این دوران زیر سلطهکه ایران و سایر مناطقی سرزمین 

ای مسقف، متعلق درگز، دخمههای تپه بندیان کاوش یچند دهه پس از تحقیقات بویس، در نتیجهنشده بود. 

بر  مهدی رهبر، کاوشگر بندیان، با استناد .(176: 1390-1389)رهبر،  گردیدبه اواخر دوران ساسانی شناسایی 

 :Rahbar. 2007) گاللک شوشتر، بندیان، گورستان صالح داود و ولیران دماوند هایمحوطه هاینتایج کاوش

بر فراز  و بازدر فضای  خوارگوشتبه جانوران  درگذشتگان اجساد یعرضهوجود سنت ، مخالف (460-473

های سرپوشیده ی و در مکانساسانی، تدفین با رعایت موازین شرع یهاست. وی معتقد است در دورهکوه

گرفته است صورت میای از گچ( ها یا دفن جسد روی الیههای سفالی یا سنگی، کندن قبور در داخل صخرهن تابوتورد)

واقع  ،در ارتفاعات کوه حسین ،با فرم مستطیل نامنظم ،یبرجساختار  سهنیز،  اخیراً (.175: 1390-1389)رهبر، 

قرار و معرفی هایی از اواخر دوران ساسانی و صدر اسالم مورد مطالعه دخمهن عنوابه، فارسنقش رستم در 

آیین در مورد سایر آثار تدفینی مرتبط با  فراوانی عالوه بر این، تحقیقات پراکنده (.1394)توکل، گرفته است 

، هستند های سفالیای و استودان، گورهای خمرهایهای صخرهکه بیشتر در قالب استودان گذاریدخمه

رغم علی .(1393؛ زهبری و دیگران، 1374؛ میرفتاح، 1383فر و هژبری نوبری: ؛ محمدی1380)هوف،  صورت گرفته است

گذاری و دخمهآیین تاریخی  یها و ابهامات فراوانی درباره پیشینههای صورت گرفته، هنوز پرسشپژوهش

 .باقی استبه قوت گذشته های زرتشتی دخمه قدمت
 

 تاریخیگذاری از منظر منابع هدخم .3

شان را به اجساد درگذشتگان ،که گفته شد، در دین زرتشت دفن اموات در خاک روا نیست و پیروان آنچنان

پیش از میالد  پنجم یبار، هرودت در سدهنخستینها گردد. داشتند تا طعمه آنعرضه می خوارگوشتجانوران 

عادت دیگری راجع به مردگان " نویسد:ها اشاره کرده و میآن در بینرسمی  در ذکر رسوم ایرانیان، به وجود چنین

-سپارند تا آنقدر به خاک نمیآنرا ، و آن این است که جسد یک ایرانی ا شرط احتیاط ذکر شده استدر میان ایشان هست که ب

کی نیست، زیرا این عادت را بدون هیچ قسم ها این رسم را دارند جای شمغ کهاینکه سگ یا مرغ الشخوری آن را پاره کند. در 

 (. 140 :109هرودت، کتاب اول ) "کنندپوشی عمل میپرده
در این نگارش یافته، م(  14 -ق. م 27)فرمانروایی آگوستوس  دورهکه در  نیز در کتاب جغرافیای خود استرابو

 استرابو،) "نهند تا طعمه مرغان شوندرا در جایی میها سپارند، بلکه آنمغان مردگان خود را به خاک نمی"است:  باره آورده

ای در شناختی برای این سنت خاص زرتشتی، استودانی صخرهترین گواه باستاندیرین. (327 کتاب پانزدهم:

ای به دو زبان ق. م است. استودان مذکور دارای کتیبه 400متعلق به سال  ،کیه، واقع در غرب آسیای صغیرلی

بر  بویس. "اَرتیم پسر اَرزیفی این اَستُودان را ساخت"است که در نوشته آرامی آن چنین آمده است:  یونانی و آرامی

همان اَرتمِس ایرانی است که در  احتماالً اَرتیم ذکر شده در کتیبه نقر شده بر این استودان  که است این باور

آوری انی، وی این استودان را برای جمعق. م به فرمانروایی لودیه گماشته شد. بر اساس کتیبه یون 401سال 

دهد که رسم نهادن جنازه در معرض های خود و جانشینانش ساخته بود. این استودان نشان میاستخوان

بویس، ) ی پنجم ق. م حتی در میان افراد باال رتبه هم پذیرفته شده بود، از اواخر سدهخوارگوشتجانوران 

رسد چنین به نظر می شناختی متقن در این زمینه،به کمبود شواهد باستان ، با توجههرحالبه(. 86-87: 1386

گانه مادی بودند مغان یکی از قبایل ششرواج داشته است.  هامیان مغ دوران هخامنشی، تنهاطول در رسمی 
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، یدر دوران هخامنش را بر عهده داشتند. با رواج دین زرتشت ی و اجرای مراسم مذهبیکه وظیفه رهبری دین

دار شده و تغییراتی در آن پیشوایی آن را عهده مروربهمغان که نخست از مخالفان سرسخت این کیش بودند، 

در ، پس از هخامنشیانها آن .(108: 1379؛ ذاکری، 241-240: 1385و جنگجوی مادوانی، )مقدس جعفری  ایجاد نمودند

: 1375زنر، )شدند تی یک طبقه بانفوذ محسوب میعنوان رهبران دیانت زرتشبه ،نیز دوران اشکانی و ساسانی

که گیرد؛ چنانتری به خود میشکل گسترده ،رسد، نفوذ مغان در آیین زرتشت، از این زمانبه نظر می (.249

روش معمول ": نویسدمی و در توصیف آیین تدفین ایرانیان،در سده نخست میالدی تروگوس  پمپئیوس

-های بدون گوشت را در زمین دفن میاستخوان آخردستپرندگان یا سگان است و  وسیلهبهنازه کردن ج پارهپاره، سپاریخاک

گذارند توسط درندگان دریده اجساد مغان را می م(، 43 -ق. م 106) بنابر گفته سیسرو(. 120: 1386)بویس،  "کنند.

هایی از کردند، اما اعیان سگیهای خاصی نگهداری م( مردم برای این منظور سگگرگانشوند، و در هیرکانی )

حاکی از آن است که در اواسط دوران اشکانی، عالوه بر  خیراگزارش  (.228: 1393)ولف، نژادهای اصیل داشتند 

نمودند. زادگان نیز اجرای چنین رسمی را پذیرفته و بدان عمل میمغان، مردم عادی و حتی اشراف و بزرگ

-میسکوت  این دورهدر  وجود این رسمدر خصوص ساسانیان، با عاصر مگرچه منابع مکتوب یونانی و رومی 

: 1385مقدس جعفری و جنگجوی مادوانی، ) است ساسانینسکی  21، در وندیداد که دفتر نوزدهم از اوستای کنند

 سخن گفتهبه نحوه اجرای این آیین  عراج بارهااهوره مزدا و زرتشت،  میان در غالب پرسش و پاسخ، (242

کجا باید گذاشت؟ اهوره مزدا پاسخ در پیکر مردگان را به کجا باید برد و  استومند! ای اهوره مزدا!ای دادار جهان " ت:شده اس

داد: ای زرتشت اشون! بر فراز کوه، جایی که همیشه سگان و پرندگان مردارخوار به سر برند. مزداپرستان باید پاها و موهای مرده 

ها را برگیرند و در آب یا در پای ، استخوانین استوار کنند؛ مبادا سگان و پرندگان مردارخواررا با مفرغ و سنگ و سرب در زم

 . (46 -44: 6)وندیداد  درختان بیندازند
اواخر دوران ساسانی در  با زمانهمکه  ،های تاریخ رسمی سلسله تانگعالوه بر وندیداد، بر اساس گزارش

شان را در هوای آزاد ائی یوآن، یعنی مکانی که زرتشتیان درگذشتگاندر حومه ایالت تچین به قدرت رسیدند، 

ترین قدیمی. (Crone. 2012:4) ندکردرا پاک می هاآن های مردگانیک هزار سگ، استخوان ،دادندقرار می

( از م 830ه. ق ) 208ای متعلق به سال نامه، سخن گفته استسندی که از انجام این آیین در دوران اسالمی 

ها از آذرفرنبغ پرسیده بودند، آن. به زرتشتیان سمرقند است در پاسخآذرفرنبغ فرخزادان، پیشوای بهدینان، 

حال که دخمه قدیمی ویران شده است، تا ساختن دخمه جدید چگونه عمل کنند؟ وی چنین پاسخ داده بود: 

ی و در یک کنج آن های کوچکی بر سطح دخمه قدیمتا تکمیل دخمه جدید، چون کسی بمیرد، سنگ"

برای مطالعه تاریخ جامعه گذشته از این،  (.190: 1386بویس، ) "ها، جنازه را روی آن بگذاریدبچینید و با آیین

بیشتر آثار  ای کهبه گونه؛ ندهستدر دسترس  نیززرتشتی مکتوب ، منابع سوم و چهارم ه. قدر سده  انزرتشتی

در منابع پهلوی (. 185همان: اند )ر آن زمان نوشته یا بازنویسی شدهی هستند که دهایمانده پهلوی، کتابباقی

، 24فرگرد (، روایت پهلوی )114-110، بندهای 1فرگرد های مینوی خرد )کتاب ازجملهاز این دوران،  ماندهبرجای

جسد درگذشتگان زرتشتی به جانوران سپردن  به( 17تا  14 شماره هایپرسشدادستان دینی ) ( و1بند 

-دخمه و دخمه مستقیم به صورتبهگرچه دوران اسالمی سایر منابع مکتوب  اشاره شده است. خواروشتگ

در ها به آثار تدفینی  مرتبط با این آیین اشاراتی داشتند. اما برخی از آن، توسط زرتشتیان نپرداختند گذاری

سخن گفته  چنین رسمیی اختشننآثار باستا ف نخستین کسی است که از، ابودلمسلمانمیان نویسندگان 
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اشاره های پیش از اسالم در کوه طبرک ری ها و استودانساختمانوجود  به «الرساله الثانیه». وی در کتاب است

 (.76تا: ابودلف خزرجی، بی) است نموده

های ، اسالم در شهرهای ایران و کانونقمری تا پایان سده چهارم هجریباید توجه داشت که ، حالبااین

، زرتشتیان در انجام امور مذهبی خویش دچار پسازآنبود و  شدهتثبیت کامالًزرتشتی  یات فکری روحانیتح

قمری سده پنجم هجری  در طوسی الملکخواجه نظام (.1390کوب و یزدانی راد: )زرینهایی گردیدند محدودیت

عباد وزیرش بود، گبری بود توانگر که او را در شهر ری به روزگار فخروالدوله که صاحب بن " :نویسددر این خصوص می

خوانند، ساالران میبزرجومید دیزو گفتندی. بر کوه طبرک استودانی کرد از جهت خویش که امروز برجای است و آن را دیده سپاه

سر آن کوه تمام  بزرجومید، فراوان رنج دید و زر هزینه کرد تا آن ستودان بدو پوشش بربر باالی گنبد فخروالدوله نهاده است. 

جا شد و بانگ نمازی بلند بکرد. ستودان باطل گشت و پس از ای بر آنمحتسب ری، آن روز که آن ستودان تمام شد، به بهانهکرد. 

 (.226-225 :1347 ،)طوسی "ساالران نام کردندآن، دیده سپاه
، به قبح زرتشتیان ذاریگدخمهین به آی مسلماننویسندگان مستقیم رسد علت عدم پرداختن به نظر می

 تألیفاتکه در  گرددبازمی (زمانی و مکانی بازهبه لحاظ ی )موضوعاتوسیع گستره موضوع نزد ایشان و همچنین 

هجری  ششمشهرستانی که در سده  «الملل و النحل»در کتاب  وضوحبهاست. مطلب اخیر را  ا نگاشته شدههآن

 هب ملل گوناگون پرداخته، اماتنها به معرفی مذا بااینکهتوان دید. وی، می ،است تحریر گردیدهقمری 

ترین و اصلی مجوساندر میان  های کیومرثیه، زروانیه و زرادشتیهبه نام سه فرقه اصلیوجود کلی به  صورتبه

، درمجموع. (470-366: 1350شهرستانی، ) ها اشاره کرده و از آیین تدفین ایشان سخنی نگفته استاعتقادات آن

درگذشتگان به جانوران  داشت اجسادرسم عرضهگونه اظهار داشت که توان اینمی، ستناد بر منابع تاریخیبا ا

نیز  ی حاضرسده تاو  میان زرتشتیان ایران معمول گردیددر در فضای باز، از دوران اشکانی  خوارگوشت

 است.استمرار داشته 
 

 یشناختشواهد باستان .4

های دوران توان در دو گروه دخمههای زرتشتیان ایران را میاز دخمه ماندهیبرجای شناختشواهد باستان

شناسایی  منظوربهبندی و مطالعه نمود. در ادامه، های پیش از اسالم طبقه( و دخمهصفوی تاکنوندوران ) متأخر

 .دوشمیته مجزا، به بررسی هر دو گروه پرداخ طوربهگذاری، ها و آیین دخمهو تبیین سیر تحول دخمه
 

 متأخردوران های دخمه. 4-1

تا حدود شصت سال پیش، زرتشتیان ایران در شهرهایی چون یزد، کرمان و تهران، برای دفن اجساد 

 1233ها قدیمی و بعضی دیگر در سال نمودند که برخی از آنهایی استفاده میدرگذشتگان خویش از دخمه

های مجموعه متأخرهای . دخمه(59: 1385، علی پور)دند هجری خورشیدی توسط مانکجی هاتریا ساخته ش

  ل از ساختارهای ذیل است:خدماتی کاملی متشک

اقامتگاه و استراحتگاه موقتی با فضاهایی مانند مطبخ، فضایی با سکو برای انجام مراسم پرسه،  خیله:الف. 

شود که بندهای سنگی دیده میلها، مابوده است. در جبهه خارجی خیله هایی برای اقامت و انباریاتاق

مخصوص بستن احشام و چهارپایان بوده است. گاهی وابستگان شخص متوفی به مدت دو یا سه روز درون این 

 نمودند.جا طبخ میمختلف را در آن های مصرفی مراسمماندند و خوراکها میخیله
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ی است که وظیفه پاسداری از دخمه و ( زرتشتهاکشمردهمحل زندگی نساساالران ) بان:ساختمان دخمهب. 

بایست دور . چون این افراد در تماس مستقیم با اجساد بودند، میندروشن نمودن آتش فانوس را بر عهده داشت

 (.86: 1385، علی پور)کردند از مردم زندگی می

خشت و  قندی و پالن مدور که در ساخت آن از مصالحی چونکله بافرمساختمانی است برج فانوس: ج. 

ی مدوری به سکوی افروختن آتش متصل است. فضایی کم ارتفاع پلهسنگ استفاده شده است. درون بنا، راه

دان آن بوده است. هدف از آتش افروختن درون که روغن شدهتعبیهبا طاقی کوتاه در قسمت تحتانی فانوس 

 و روستاهای اطراف ایجاد شده است.    دخمه سویبههایی فانوس، روشنایی بوده است. در بدنه فانوس، دریچه

-متر است که دسترسی به آن از طریق پلکانی میسر می 15تقریبی  قطرساختمانی مدور و روباز به دخمه: د. 

اری مراسم ن، اصطبل و طبقه فوقانی اتاق برگزقرار دارد که طبقه پایی دوطبقهشود. در جوار پلکان، ساختمانی 

دادند در جوار اتاق طبقه دوم و در فضای روباز قرار اهان را بر روی آن قرار میگذاری است. سنگی که گدخمه

وارد صحن اصلی  جا نساساالرانهایی به درب آهنی برج رسیده و از آنگرفته است. از این قسمت توسط پله

تارهای دادند. دخمه بر روی کوه ساخته شده و نسبت به سایر ساخشدند و مرده را در کف آن قرار میمی

-سطح مدور داخلی دخمه به چهار قسمت مجزا تقسیم می (.88همان: )مجموعه در ارتفاع باالتری قرار دارد 

 زنان، نوار دوم مخصوص دیوار پیرامونی دخمه، مخصوص مردانشود؛ به این صورت که دایره انتهایی متصل به 

( است داناستخوانار دارد چاه استودانی )و سومین دایره مخصوص کودکان و دایره چهارم که در مرکز دخمه قر

های خشک ، استخوانخوارگوشتتوسط جانوران اجساد از گوشت و پوست های که پس از پاک شدن استخوان

  (.60همان: )( 1تصویر )ریختند شده در معرض آفتاب را درون آن می

یره است و دو سکوی نشیمن و داتلفیقی از شکل مربع و نیمکه سنگی  -ساختمان کوچک خشتیآتشگاه: ه. 

گذاری تعبیه شده است. در این قسمت، هنگام دخمهدرون آن شود ای که به جایگاه آتش منتهی میپنجره

ریختند خواندند درون ظرف محتوی مواد، روغن میشت مخصوصی را میکردند و هر بار که یَسیر و سداب می

 هاآلودگیر بار دود کردن، پلیدی از جسد شخص دور شده و شد. بنابر معتقدات ایشان، با هو دودی حاصل می

 (.88همان: ) شدندنابود می

 
 ،علی پور) آن به وابسته بناهای مجموعه و یزد دخمه دورنمای .B ؛(Google Earth) یزد هایدخمه هوایی عکس .A :1 تصویر

1385 :131). 
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 های منتسب به پیش از اسالمی دخمهبررسی ساختار معمار. 4-2

 خندق سرمشهدتل .4-2-1

-های تدفینی دوره ساسانی، به مطالعه و معرفی یکی از این سازهضمن بررسی سازه بار، لئو ترومپلمننخستین

مانده از دوره ساسانی یاد عنوان تنها دخمه باقیخندق سرمشهد به. وی از تلها در سرمشهد فارس پرداخت

 (.1372)ترومپلمن، در سده سوم میالدی برای خود ساخته است  ،دهنده دین زرتشتیکه کرتیر، سامانکند می

متر است و فقط یک ورودی به عرض  100 به نزدیک درونیقطر  بهشکلی  ایخندق مزبور دارای حصار دایره

سنگ،  در ساخت این سازه، کاررفتهبهمصالح متر قرار دارد.  29متر دارد. بیرون بنا، خندقی به پهنای  95/1

بر  متر است و 19ن حدود متر و از بیرو 14از داخل  بنا،های ارتفاع دیواره (.31-30)همان: خشت و چینه است 

دهد دیواری با پالن که نشان می استگچ و سنگ نمایان با مصالح معماری  ای، بقایآن ریزخاکروی دیواره 

 100عنوان دخمه کرتیر که پذیرفتن این بنا به (.89: 1389)قاسمی،  وجود دارد ریزخاکگرد در درون دیواره 

از  یکهیچخندق سرمشهد تل .متر قطر دارد و دور آن خندقی عمیق و عریض ایجاد شده، مشکل است

اراضی کشاورزی و  دورازبهقرارگیری در یک مکان بلند و  ازجملههای زرتشتی های معماری دخمهویژگی

های بیشاپور و برازجان، شناسی شهرستانبررسی باستان درنتیجه، نیز اخیراًدارا نیست.  مناطق مسکونی را

های با توجه به ویژگی، درمجموع شده است.ها از دوران اشکانی و ساسانی شناسایی های دیگر این سازهنمونه

عنوان یک عامل ها، بهآن پیرامونو چهارگوش و وجود خندقی عریض بر مدور ها، چون پالن معماری این سازه

ها و نزدیک مراکز جمعیتی دوران اشکانی و ها در دشتخندقدفاعی و حفاظتی، همچنین قرارگیری تل

 (.96-86: 1389)قاسمی، ها در نظر گرفت توان کارکردی دفاعی برای آنساسانی، می
 

 بندیان درگز برج. 4-2-2

 20 ، از توابع استان خراسان شمالی، درهرستان درگزغربی شکیلومتری شمال 2محوطه باستانی بندیان در 

کیلومتری مرز کشور ترکمنستان واقع شده است. بندیان محوطه بزرگی با سه برجستگی کوچک با حداکثر 

نقر  هایبراساس کتیبه. اندگذاری شدهنام cو  a ،bهای متر است که توسط کاوشگران آن به نام 50/4ارتفاع 

مرو  در دوران ساسانی به همراهی است که "دستگرد" ،، درگز فعلیبندیان ای گچی تاالربدنه دیواره درشده 

در نتیجه (. 90: 1382)رهبر، دوره بوده است این های و مقر یکی از دژبانی دادیک واحد سیاسی را تشکیل می

اتاق ) هااتاق استودان دار، آتشکده،متشکل از تاالر ستوندوران ساسانی نیایشگاهی از ، بندیانتپه  هایکاوش

E) از بناهای حکومتی قرار داشتند ایهدرمجموعگردید که  شناسایی و برج مدور . 

یق که فقط از طر است مترسانتی 100درگاهی به عرض  بامتر  15/5×  40/4به ابعاد فضایی  Eاتاق 

جز در وقت ضروری، با . با کاوش در این قسمت مشخص شد که این اتاق آتشکده، دسترسی به آن میسر بود

-تابوت گچی، که مشابههایی در سه طرف این اتاق، محفظه .(Rahbar. 2008; 15)خشت مسدود بوده است 

متر دارند و سانتی 40×  30هایی به ابعاد حدود که دریچه شوداست، دیده می اشکانی ساخته شده های دوران

ها ایجاد شده است. در برای مسدود کردن دریچه مترمیلی 7-6حدود های کوچکی ها، سوراخدور قاب آن

ها نقش مینیاتوری، اساطیری و طبیعی و یک صحنه شکار کنده شده است ها، دهسطح بیرونی این محفظه

(Rahbar. 2004; Fig. B16).  توسط مرزبان و یا حاکم محل  ،اتاق استودانکاوشگر بندیان معتقد است که
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مورد  این فضافارش داده شده است، اما با توجه به عمر کم این آتشکده، اش سبرای خود و اعضای خانواده

براساس از سوی دیگر، . ها استخوانی به دست نیامددر نتیجه از داخل استودانو ، است استفاده قرار نگرفته

 ،اخت آناز زمان س نیایشگاه بندیان،های مورخان صدر اسالم، عمر نطباق با نوشتهای، در شناختشواهد باستان

م،  484همراه بود، تا زمان کشته شدن پیروز به دست هیاطله، یعنی سال  ه با پیروزی بهرام پنجم بر هیاطلهک

شود، به نظر سال بوده است. بنابراین، با توجه به تغییر و تحوالتی که در هر حکومت حاصل می 48کمتر از 

 (.170: 1390-1389)رهبر، نیامده است ها پیش رسد که فرصتی برای استفاده از اتاق استودانمی

متر از سطح  3 ای کهپشتهبر روی  متر قطر دارد و 20 قرار دارد، bکه در تپه  بندیان( دخمه)برج خاموشی 

، ساختار زیرین یا اساس برج با چینه و طورکلیبهاطراف بلندتر است، ساخته شده است.  های کشاورزیزمین

شود که شامل یک راهروی می آغازمتری  3روی برج از ارتفاع  تأسیساتشده است.  ایجادتوپر  صورتبه

و است ایجاد شده  eو  dبرای دسترسی به فضاهای  منحصراًاست که  (b)و یک فضای گرد  (a)ذوزنقه شکل 

 .(2 تصویر) ستده اشمیاستفاده عنوان انباری به از داخل آن، آمدهدستبهبه اشیای که با توجه  cاتاق کوچک 

کرد. می توجهجلبعمودی ریخته شده بودند  صورتبههای نیمه که خشت هنگام کاوش، در کف همه فضاها،

که دارای  eهای فضای اند. همه قسمتبرج دارای سقف بوده درونمفهوم آن این است که همه فضاهای 

شده  اندودگلفضاها با سکوهای ممتد و کم ارتفاع و یک چاه و سه کانال بود، اندودی از گچ داشت و بقیه 

برج خاموشی بندیان، نه یک گورستان عمومی دستگرد، بلکه  eفضای بندیان،  کاوشگربنابر اعتقاد  .بودند

 وجههیچبهآتشکده و برج خاموشی بندیان وی معتقد است  .عضای حکومتی بوده استمخصوص مرزبان و یا ا

، تخریب شده است ولی م 484سال در  ه دست هیاطلهبآتشکده با کشته شدن پیروز  چراکهنیستند؛  زمانهم

 (.176-175: 1390 -1389)رهبر، در اواخر دوره ساسانی ساخته شده است  حدوداًبرج خاموشی، 
 

           
 .(176: 1390-1389 رهبر،) درگز بندیان دخمه :2 تصویر

  

 قلعه گبری ری .4-2-3

شهرت یافته  (دخمه) مدوری قرار دارد که به برج خاموشان بنای روباز ری، بی شهربانوکوه بی در دامنه شمالی

واحد  بهمشرفدر حال حاضر درست  ،سنگ و مالط ساروج ساخته شده استاست. این برج که از مصالح الشه

-دخمه ازجملهاین سازه ( و در نزدیکی منبع آب این کارخانه واقع است. مسگرآبادهفتم کارخانه سیمان تهران )

شد جا گذاشته می، اجساد درگذشتگان در آنایشان از اسالم است که بنابر سنت پیشهای زرتشتیان ری در 

دارای دو مدخل در اضالع جنوبی و غربی  سازه مزبور، ها را بدرند.آن خوارگوشتتا پرندگان و سایر جانوران 
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 های آنفاع دیوارمتر و ارت 20این بنا حدود  درونی است. قطر شدهاست که سردر آن در هر دو قسمت تخریب 

در ، است ری بازدید کردهشهر از ه. ق  4در سده  که ابودلف(. 62: 1381)پوربخشنده،  (3)تصویر  متر است 6حدود 

-های پیش از اسالم ایرانی و استودانساختمان وجودشهر ری است، از  توصیف آثار کوه طبرک که مشرف بر

 (.76تا: ابودلف خزرجی، بی) گفته استموجود در این محل سخن  های

توسط مانکجی هاتریا که به نمایندگی از پارسیان هند و با  ،هجری خورشیدی 1233دخمه ری در سال 

قاجار آمده بود،  شاهناصرالدینبرای مذاکره به دربار  ،هدف بهبود اوضاع اجتماعی و مذهبی زرتشتیان ایران

دکتر فوریه که در همین ایام از این محل  (.61: 1385، علی پور)مورد استفاده قرار گرفت  جدداًمبازسازی و 

-ای که در مشرق مزار حضرت عبدالعظیم به انتها میاین دخمه در روی تپه" نویسد:بازدید کرده است در خصوص آن می

. در باالی این دخمه که سر آن باز و مواجه با ی نمایان استرسد قرار دارد. دیوارهای سفید آن از دور، از میان سیاهی افق به خوب

خوار که همیشه در اطراف گذارند تا در برابر آفتاب مومیایی شود، یا آن که مرغان طعمههای خود را میآزادست، گبرها مرده هوای

: 1385)فوریه،  "مقدسی است آلوده نگرددها آب که عنصر های آنها را بخورند، و بنا به دستور زرتشت از الشهآن در پروازند آن

194-195.) 
 

 
پالن و مقطع دخمه  (B ؛(Google Earth)( عکس هوایی دخمه ری A: 3تصویر 

 (Kleiss, 1987; 370)ری 
 

خدماتی  تأسیساتفاقد  ،ساخته شده است متأخرهایی که در دوران دخمه برخالفدخمه کوه طبرک ری 

در  متأخرهای دوران این دخمه با دخمه دیگربان و برج فانوس است. تفاوت دخمه یله، آتشگاه،جانبی چون خِ

 صورتبه، اجساد متأخردوران های گفته شد، در نمونه کهچنان. استیات معماری آن گذاری و جزینحوه دخمه

هایی قرار داده سنگاست بر روی تختهو کودکان  زنان، مردانوار و در سه ردیف که به ترتیب مختص دایره

ها را ، آنگرفتصورت می خوارگوشتتوسط جانوران که ها از گوشت تا پس از پاک شدن استخوان شدمی

ریختند. اما در نمونه ری، داخل دخمه به فضاهای گود می شد،درون چاه وسط دخمه که استودان نامیده می

شد تا طعمه جانوران شود. ها قرار داده میفرد درون یکی از آن طیل شکلی تقسیم شده است که جسد هرتمس

گردد. است مربوط می متأخرهای دخمه که یکی از ارکان اساسی دخمه یبه فقدان چاه مرکز سومتفاوت 

ه است به گونه دیگری بود متأخرهای تر از نمونهگذاری در نمونه ری که بسیار قدیمیبنابراین، شیوه دخمه

 .است
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 قم سازه سنگی زیزگان. 4-2-4

غربی روستای متری شمال 300غربی شهر قم و کیلومتری جنوب 55در فاصله ( Zizgan)سازه سنگی زیزگان 

در استان  نگارندگانهای میدانی این بنا، در جریان بررسیاز توابع بخش خلجستان واقع شده است.  ،زیزگان

روستای زیزگان، با  بهمشرفبلند و  نسبتاًذکور بر روی کوهی سازه مقم شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت. 

 مالط گل احداث شده استبزرگ و کوچک و های سنگمصالح الشه با متر، 16 تقریبی پالنی مدور به قطر
 .(4)تصویر 

 

 

 (.1392ی زیزگان )نگارندگان، پالن سازه سنگ (B ؛(Google Earth)( عکس هوایی سازه زیزگان A: 4تصویر 
 

در  متأسفانهنیست.  تشخیصقابلبا توجه به حجم وسیع آوار حاصل از تخریب سازه، وضعیت ورودی بنا 

 وسیعیکه همین امر در سطح  ای صورت گرفتهگسترده های غیرمجازحفاری این بنا،بخش درونی  جایجای

توان بقایای ساختارهای سنگی که های مذکور، میی از چاله، درون برخحالبااینانجامیده است.  آنبه تخریب 

سایر  مانندبهاین ساختارها نیز  .(5)تصویر  ایجاد شده بودند را شناسایی نمود آندر گذشته داخل حصار مدور 

 ی کوچک و مالط گل ایجاد گردیدند.هاسنگهای بنا، با استفاده از الشهبخش
 

 
 (.1392های حفاری غیرمجاز )نگارندگان، ( ساختارهای سنگی نمایان در چالهB( دیوار بیرونی سازه زیزگان؛ A: 5تصویر 

 

درونی و ترین مواد فرهنگی پراکنده در سطح از مهم یسفالظروف عالوه بر بقایای معماری، قطعات شکسته 

های سفالی این محوطه . یافتهاست فراوانیهمیت حائز ا آن،نگاری که در تعیین گاه این سازه است بیرونی

های سفال سطحی این بنا، هایتمامی سفالگیرند. می جایای خمرهبسیار اندک و بیشتر در گروه ظروف 



 زرتشتی هایدخمه معماری رساختا مطالعه بر تکیه با زرتشتیان گذاریدخمه آیین در پژوهشی /12

بی و ین افزوده طنایاز تز ندرتبه شود وها دیده نمیین خاصی بر روی آنیتز معموالًکه  هستندبدون لعابی 

تعدادی عالوه بر این، در بررسی سطحی سازه زیزگان، استفاده شده است.  ونی ظروفدر جداره بیر نقش کنده

نیکنامی و  ؛1376هرینک، های فرهنگی اواسط دوره اشکانی در غرب ایران است )سفال کلینکی، که از شاخصه

های سطحی لشناختی و مطالعه تطبیقی سفامقایسه گونه( نیز شناسایی گردید. 1387فر، محمدی؛ 1385دیگران، 

)شکل  ها به دوران اشکانی و ساسانی است، بیانگر تعلق آنهای باستانی سایر نقاط ایرانبا محوطه سازه زیزگان

1). 
 

 
های شاخص پراکنده در سطح : طراحی نمونه سفال1شکل 

 (.1392سازه سنگی زیزگان )نگارندگان، 
 

 های شاخص سازه سنگی زیزگانمونه سفالهای فنی نویژگی :1دولج

 قدمت منبع مقایسه
های فنی )نوع قطعه، رنگ خمیره، شاموت، نوع ویژگی

 ساخت، پخت، پوشش، تزئین(
 ردیف

- 
 -اشکانی

 ساسانی

، پخت کافی، پوشش گلی سازچرخلبه، قرمز، شن و ماسه، 

 رقیق نخودی
1 

 ساسانی 104: طرح 1379رهبر، 
، پخت کافی، پوشش گلی رقیق سازخچرلبه، نخودی، شن، 

 نخودی
2 

 ساسانی -
، پخت کافی، پوشش سازچرخلبه، نخودی، شن و ماسه، 

 گلی رقیق نخودی
3 

 4 ساز، پخت کافی، بدون پوششلبه، نخودی، شن، چرخ اشکانی 9: 4: شکل 1390بیگی، رهبر و علی

Bucharlat and Lecomte, 

1987: P: 52:13 
 ساسانی

، پخت کافی، بدون سازچرخای، شن و ماسه، لبه، قهوه

 پوشش
5 

 اشکانی 4: 3: طرح 1393افشاری و نقشینه، 
، پخت کافی، بدون پوشش گلی سازچرخلبه، قرمز، شن، 

 رقیق نخودی
6 

Keal, 1981:, Fig. 9, N. 29 اشکانی 
، پخت کافی، پوشش سازچرخلبه، قرمز، شن و سنگریزه، 

 گلی رقیق نخودی
7 

: 1393ر و طهماسبی، فمحمدی

 14تصویر 
 8 ، پخت کافی، بدون پوششسازچرخلبه، نخودی،  ساسانی

 

با  مقایسهقابل کامالً( آن ساخت در کاررفتهبهمصالح موقعیت مکانی، ابعاد، نقشه، ) های معماری سازه زیزگانویژگی

دیگر، مقایسه موقعیت مکانی  . از سویاست یزدواقع در شهر  هایو دخمه بندیان درگز مدور ری،های دخمه

های های برشمرده شده برای دخمهدر ساخت آن با ویژگی کاررفتهبهسازه زیزگان، و همچنین نقشه و مصالح 
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 وندیداد) مصالح سنگی های اطراف، ساختار مدور وآبادی دورازبهقرارگیری بر فراز کوهی بلند و مانند زرتشتیان 

 تشابه بسیار، بیانگر (197: 1394فر و امینی، محمدی؛ 190: 1384؛ مولتون، 216: 1353؛ آذرگشسب، 10: 8 و 44-46: 6

-عنوان دخمهرا به این بناتوان میبنابراین، با در نظر داشتن نکات فوق،  های زرتشتی است.این سازه با دخمه

نشدن بقایای  ساییتوضیح این نکته ضروری است که شنا. معرفی نمودساسانی  -دوران اشکانی ازای زرتشتی 

بنابر که به این دلیل است  ، گذشته از حجم وسیع آوار موجود در آن،های انسانی درون این سازهاستخوان

 وسیلهکه به هاآن از استخوان و پوست درگذشتگان جدایی گوشتفرایند انجام پس از های دین زرتشت، آموزه

بویس، ) گردیدندها دفن میآوری و درون استودانجمع هااستخوان، گرفتصورت می خوارگوشتجانوران 

عرضه اجساد درگذشتگان به جانوران وندیداد پس از تشریح عمل مطلب اخیر در  تائیددر . (71: 1386

ای دادار جهان "چنین آمده است:  ،میان زرتشت و اهورامزدا یپرسش و پاسخ منض ،هادر دخمه خوارگوشت

های مردگان را به کجا باید برد و در کجا باید گذاشت؟ اهوره مزدا شَوَن! استخواناستومند! ای اهوره مزدا! ای اَ

گذار سگ و روباه و پاسخ داد: مزداپرستان باید استودانی بسازند در جایی که آب باران نایستد؛ در جایی دور از 

 (.46 -49: 6)وندیداد " گرگ

 در جزیره خارکواقع  ایهای صخرهطاقچه یری نظبه اشکال مختلفهای مذکور امروزه بقایای استودان

و استان  (42-41: 1394)روستایی، منطقه کوهرنگ بختیاری  ،(Farjamirad. 2015;270؛ 9-7: 1339)گیرشمن، 

-243: 1374، دفر)کامبخش معبد آناهیتای کنگاور ایهای خمره، استودان(231-233: 1392)عسگری چاوردی،  فارس

-52: 1367)میرفتاح،  و شغاب بوشهر (Molleson. 2009: 14-15) های تل لیانمحوطه ظروف نوک اژدری ،(240

های گچی محفظه، (313: 1385)هینتس،  های سنگی مانند حوض دختر گبر در اقلید فارسصندوقچه ،(53

 (،1395)توفیقیان و باستانی،  فارسخلیجهای سنگی واقع در سواحل دخمک، : (1390-1389)رهبر،  بندیان درگز

در مناطق  (1384؛ سرفراز، 1377؛ رهبر، 1366)میرفتاح،  و شغاب بوشهر (Whitehouse. 1968) سیرافدر  ازجمله

بیانگر  ساسانی هستند -متعلق به دوران اشکانی تماماًها که شناسایی شده است. این استودانمختلف ایران 

-بنابراین، می در طول دوران مزبور است. ارخوگوشتداشت اجساد درگذشتگان بر جانوران اجرای رسم عرضه

 ،های مدور طی دوران اشکانی و ساسانیدرون دخمهگذاری با رواج آیین دخمهگونه اظهار داشت که توان این

ر دها، با استودان ونآوری درجمع ضمن، اجساد درگذشتگان ماندهباقیهای ، استخواناین عملپس از انجام 

ها را به در حال حاضر، این تفاوت شده است.می دفن یمتفاوت اشکاله ب ،هاآنی اجتماع طبقاتنظر داشتن 

 مشاهده نمود.در مناطق مختلف ایران های شناسایی شده استودان نوعهای متتوان در گونهخوبی می
 

 نتیجه .5

ات تاریخ ادیان ترین آیین ساکنان ایران باستان در مطالععنوان اصلیدین زرتشت بهمبانی  مطالعهبررسی و 

های این دین، چهار عنصر آب، آتش، خاک و باد آموزه اساسبر  ای برخوردار است.این سرزمین از جایگاه ویژه

بر همین اساس، ها پرداخت. ای برخوردارند و نباید با دفن درگذشتگان در زمین، به آلودن آناز تقدس ویژه

از پس شدند تا ا در معرض جانوران درنده قرار داده میهاجساد درگذشتگان در فضای باز و بر بلندی کوه

هایی قرار داده شده و درون استودان های خشک شده در معرض آفتاباستخوان، جدایی گوشت از استخوان

-یابی خاستگاه این آیین و پیشینه تاریخی آن همواره از موضوعات جذاب و چالشریشه .دفن گردندسپس 
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ها آن، حالبااینسان ایرانی و خارجی و همچنین پژوهشگران تاریخ ادیان بوده است. شنابرانگیز برای باستان

ی مرتبط با این سنت برقرار شناختاند پیوند مناسبی میان منابع تاریخی و شواهد باستانگاه نتوانستههیچ

درونی آن  و تقسیم فضای متأخرهای دوران کنند. گروهی با محدود کردن خویش به ساختار معماری دخمه

ها، همچنین فضاهای خدماتی ایجاد شده در اطراف این دخمهمرکز آن و  سه دایره تودرتو و چاه استودانبه 

وجود  پیش از اسالم هستند. دسته دیگر، با انکاردوران ها از مشابه آن کامالً های به دنبال شناسایی نمونه

، در منابع تاریخی هرحالبهاند. المی قلمداد نمودهچنین رسمی در ایران باستان، آن را بدعتی از دوران اس

-پیش از اسالم و منابع زرتشتی دوران ساسانی و صدر اسالم بارها به وجود چنین رسمی البته نه با پیچیدگی

صورت گرفته شناسی های باستاناسالمی اشاره شده است. از سوی دیگر، به لطف پژوهش متأخرهای دوران 

اهد فراوانی از اجرای این سنت در میان زرتشتیان باستان شناسایی شده است. شوسه دهه اخیر، در 

و  مطالعهقابل هاو استودان هادخمهاین آیین در قالب دو گروه شناسی مرتبط با ، شواهد باستاندرمجموع

رس، به فا آباد مرودشتارتفاعات حاجیهای شناسایی شده در ری، بندیان و دخمهدر این میان، بررسی است. 

-، در جریان بررسی باستانحالباایناند. گذاری شدههای نخستین اسالمی تاریخاواخر دوران ساسانی و سده

ساسانی در روستای زیزگان قم شناسایی  -ران اشکانیدو ازای دخمه ،شناسی منطقه قم توسط نگارندگان

توان می متأخرهای ها با نمونهایسه آنهای مذکور و مقدخمههای معماری ویژگیبا بررسی ، درمجموعگردید. 

 ،از دوران پیش از اسالم ماندهبرجایهای ای که دخمهگونه. بهها پی بردبه تفاوت در ساختار معماری آن

هستند. لذا، ها آناز آن، چاه استودان مرکز  ترمهمفاقد فضاهای خدماتی جانبی و ، متأخرهای نمونه برخالف

 دورازبهآوری و در محلی ها جمعها درون استودانگذاری در این فضاها، استخوانپس از انجام عمل دخمه

خود در طیف وسیعی  ،ی شناسایی شده در ایرانهااستوداناز طرفی،  شدند.دسترس جانوران قرار داده می

به  گیرند.یقرار مهای گچی محفظه های تابوتی وای، استودانهای خمرهای، استودانهای صخرهطاقچه مانند

مختلف  طبقات اجتماعی ها را باآوری استخواندر نحوه جمع های موجودتفاوت عقیده نگارندگان، شاید بتوان

 های مذکوربا تدفین زمانهم منابع تاریخیدر ، شناختیشواهد باستانگذشته از دوران مذکور مرتبط دانست. 

اشاره شده شدند می نگهداریتربیت و ف و بزرگان اشرا دریدن اجساد منظوربهکه هایی سگ وجودنیز به 

 یو با تشریفات ههایی داشتبا مردمان عادی تفاوتنیز  بزرگانگذاری دخمه نحوهرسد بنابراین، به نظر می است.

اشاره نمود شناسایی شده در محوطه بندیان درگز  دخمهتوان به می بر این اساسشده است. خاص انجام می

ها بلندی کوهواقع در  روباز و های مدورهای شناسایی شده در ایران که از نوع سازهدخمه غالب برخالفکه 

دخمه  فضایی مسقف ایجاد شده است. با ساختار معماری متفاوت وای کم ارتفاع و بر روی پشته، هستند

های تاقی با استودانا ازجملهای از بناهای حکومتی متعلق به اواخر دوران ساسانی )مذکور که در کنار مجموعه

ساکن در این  یا اعضای حکومتیمرزبان بندیان استفاده  منظوربه، آنبنابر دیدگاه کاوشگر ( قرار دارد، گچی

 .ایجاد شده بود محوطه
 

 هانوشتپی
 را مستقل ایمقاله خود آن به پرداختن که است شده گرفته نظر در مختلف پژوهشگران توسط گوناگونی معانی دخمه واژه برای. 1

 درون تا شدندمی ساخته هاکوه بلندی بر که تدفینی ساختارهای از وندیداد، ازجمله زرتشتی مکتوب منابع در ،حالبااین. طلبدمی

 سده در یافته نگارش پهلوی متون سایر در. است شده یاد دخمه بانام گردد عرضه خوارگوشت جانوران به درگذشتگان اجساد هاآن



 15/ 1399، بهار 1، شمارۀ 12شناسی، دورۀ مطالعات باستان 

 ؛28-25 بندهای ،11 فرگرد پهلوی، متون ک. ر) است شده اشاره دخمه بانام هاسازه این به نیز قمری هجری چهارم و سوم

 از قاجار و صفوی دوران طول در که اروپایی هانگردانج هایسفرنامه غالب در دیگر، سوی از(. 7 بند ،9 فرگرد ناشایست، و شایست

 ؛812-809: 1335 دالمانی، ک. ر) است شده برده نام دخمه عنوان با اندنموده بازدید ری و یزد چون شهرهایی در هاسازه این

 این از کردن یاد برای موارد غالب در که خاموشان برج اصطالح ،درواقع(. 302: 1382 اورسول، ؛494-493: 1369 جکسون،

 شکل برجی ساختار به توجه با و انگلیسی رینگاروزنامه توسط م 19 سده در بار نخستین که است ایواژه شود،می استفاده هاسازه

 پژوهش در بنابراین،. نیست برخوردار چندانی تاریخی اصالت از و( 1374 بویس،) رفته کار به هاآن گذارینام برای هاسازه این

 .دشو استفاده تدفینی ساختارهای این ذکر در خاموشان برج جای به دخمه واژه از امکان حد تا گردید کوشش حاضر،
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