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Abstract 
According to archeological studies, there are a number of cemeteries in the county of Harsin, 
which on their surface there are bas reliefs and carved stones from the historical period that 
indicate the importance of some cemeteries in the region in terms of stone carvings.The 
frequency of access to the limestone of the mountains in the area, such as the hillside of Bisotun 
Mountain, it has led us to encounter bas relief stone and carved stones in the Sassanian period, 
which it can be found in stone buildings, bridges and even the grave stones of some cemeteries 
in the area can be seen.Therefore, there are shaved stones with carved signs on some of the 
grave stones of the cemeteries, that by studying them carefully, can be clarified some 
archeological issues and problems about the shaved stone and stone motifs. there are shaved 
stone on the surface of Chehr, Qeysavand, Azizabad and Shams Abad cemeteries in the west of 
Harsin county and Imamzadeh Mehdi in Harsin that have not been studied. In this article, using 
the library-field research method, the following questions were asked: 1- What are the cut stone 
obtained from the cemeteries of Harsin region? 2- What can the stone finds of these cemeteries 
have to do with Sassanid cut stones in places such as the foothills of Bisotun Mountain or other 
Sassanid structures in the region? Archaeological studies have shown that on some of these 
cemeteries, special gravestones such as shaved stones in various forms with the signature of 
carvings, trunks of stone columns along with roof eaves belonging to the Sassanid period and 
stone columns is obtained. These limestone finds have a cutting style and raw material similar 
to the Sassanid structures of the region.Therefore, their conversion to the grave stone was a 
secondary use of the later Islamic period.  
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Archaeological analysis of shaved stones in Harsin region cemeteries, Kermanshah province/150  
 

1. Introduction 
Harsin County is located in 44 km of eastern Kermanshah (Figure 1). Archaeological studies in 
this area have been carried out by these researchers:: Husing (1921), Godard in 1931, Stein 
(1940), Schmidt (1940), Herzfeld (1941), Coon (1951), Young and Smith (1966), Smith (1975), 
Rahbar (1978, 2001, 2007, 2008, 2009, 2012), Moradi (2001, 2002, 2015), Motarjem 
&Mohammadifar (2002), Luschey (2006), Kleiss (2006), Khanmoradi (2006,2011), Chehri 
(2009, 2017) and BeikMohammadi (2019). In these archeological studies, so far there is no 
information about the cut gravestones of the region's cemeteries.   
Archaeological findings show that in the county of Harsin, there are a number of cut 
stones in the historical cemeteries. Due to the abundance of limestone in the area and 
mountains such as Mount Bisotun, a considerable number of carved and decorated 
stones can be seen on cemeteries. Similar examples of these cut stone blocks can be 
seen in stone buildings such as Khosrow Palace in Bisotun and historic bridges in the 
erea. Therefore, there are shaved stones with carved signs on some of the grave stones 
of the cemeteries,that by studying them carefully, can be clarified some archeological 
issues and problems about the shaved stone and stone motifs. There are shaved stone on 
the surface of Chehr, Qeysavand, Azizabad and Shams Abad cemeteries in the west of 
Harsin County and Imamzadeh Mehdi in Harsin that have not been studied (Figures 2-
4). In this article, using the library-field research method, the following questions were 
asked: 1- What are the cut stone obtained from the cemeteries of Harsin region? 2- 
What can the stone finds of these cemeteries have to do with Sassanid cut stones in 
places such as the foothills of Bisotun Mountain or other Sassanid structures in the 
region? Archaeological studies have shown that rock reliefs, rock tombs and stone 
structures such as palaces, Bridges and cut stones existed in the ancient sites of Bisotun 
and Harsin. Therefore, the study area has been very important in terms of working on 
stone and stone carvings in different periods, due to the rocky limestone mountains. In 
evaluating the questions and hypotheses, it should be said that the carved stones of the 
Sassanid period can be seen on some cemeteries in the region, such as Chehr, 
Qeysavand, Takht Shirin, Azizabad and Shamsabad and Imamzadeh Mehdi Harsin 
cemeteries. Archaeological studies have shown that on some of these cemeteries, 
special gravestones such as shaved stones in various forms with the signature of 
carvings, trunks of stone columns along with roof eaves belonging to the Sassanid 
period and stone columns is obtained (Figure 5).The stone columns probably belong to 
the Sassanid period and have been found on the cemeteries of Qeysavand, Azizabad and 
Shamsabad (Figures 6 and 7). In Azizabad and Shamsabad cemeteries, the columns 
belong to the building, similar examples of which can be seen in the columns of the 
Sassanid site of Rahimabad/Rimabad, Bishapour and Kermanshah area in the Taq 
Bostan Museum(Figure 8 and 9). However, the shape of the columns of Qeysavand 
Cemetery is different from the others, and due to the narrower part of its top, it is 
similar to the image columns on the back of Sassanid coins. Also, the length of this 
complete and unbroken firepot column is 1.5 meters, In terms of dimensions, it is 
comparable to the fire pot column of the images on the back of Sassanid coins. 
Therefore, the second hypothesis that these cut stones at the level of Harsin cemeteries, 
in principle, had a function other than gravestones can be proven. In Qeysavand 
Cemetery, there are also gravestones from the Qajar period that have very interesting 
motifs of riders spearmen, handcuffed people, human figures and antelopes. In these 
gravestones, the horsemen are holding spears and the horse has raised its front legs off 
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the ground (Figures 11-13). This is an artistic style influenced by the Sassanid period, 
similar examples of which have been found in abundance in rock reliefs of the Sassanid 
period. The carved stones of the Sassanid period have been obtained from Chehr and 
Takht-e Shirin cemeteries (Figures 14 and 15). In Chehr Cemetery, The carved stones 
are rectangular, square, trapezoidal and even u-channel. Some of these stones have 
marks of stonecutter and therefore show that they belong to a building from the 
historical period, probably Sassanid. Marks of stone cutter on the carved stones of 
Chehr Cemetery were not similar to any of the Sassanid buildings in the area, such as 
the Sassanid Bisotun Palace, the Bisotun Bridge, and the Kangavar Anahita Temple and 
it has a rougher and more rudimentary style (Figures 17 and19). Considering that the 
carved stones in Sassanid sites, the foothills of Bisotun Mountain belong to the late 
Sassanid (Khosrow Parviz), Therefore, carved stones of Chehr cemetery that have the 
stone cutter mark, They probably have an older history than the late Sassanid period. 
These limestone finds have a cutting style and raw material similar to the Sassanid 
structures of the region. Therefore, their conversion to the grave stone was a secondary 
use of the later Islamic period (Figure 20). In the late Sassanid and early Islamic 
periods, the stone mines of all buildings and bridges in the region were made of dark 
limestone on the slopes of Mount Bisotun, While the carved stones of Chehr and 
Azizabad cemeteries are completely lighter than colored lime stones (Figure 21). The 
dissimilarity of the rocks means that stone mines of the two sites are not the same. Due 
to the fact that in the vicinity of Chehr village, there are still stone mines in Hachah 
mountain, the limestones of which are quite light in color, Perhaps the stones mines of 
this site are from the same mountains around the village of Chehr. 
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 30/06/1400؛ تاریخ پذیرش: 15/09/1398 تاریخ دریافت:
 چکیده

هاي  سطح آن نقوش سنگی و سنگکه بر شهرستان هرسین تعدادي قبرستان وجود دارند  بر اساس مطالعات باستان شناسی، در
دهد. سهولت  شان میي سنگی نهاي منطقه را از نظر حجارموجود است که اهمیت برخی قبرستانتراش خورده از دوره تاریخی 

هاي  گردیده تا در دوره ساسانی با سنگهاي منطقه در جاهایی چون دامنه کوه بیستون، باعث  هاي آهکی کوه دسترسی به سنگ
هاي منطقه  ها و حتی سنگ قبور برخی قبرستان ، پلي قدیمیها را در بناها مواجه شویم که وفور این سنگمتعددي تراش خورده 

هایی تراش خورده با عالئم حجار وجود دارند که با  ها، سنگ وي برخی از سنگ قبور این قبرستانمالحظه نمود. لذا بر روان ت می
توان برخی از مسائل باستان شناسی در مورد سنگ تراشی و نقوش برجسته سنگی را روشن ساخت. ها، می مطالعه دقیق آن

هاي  آباد از جمله محوطه زاده مهدي، عزیزآباد و شمس هاي امام راه قبرستاند در غرب هرسین به همهاي چهر و قیسون قبرستان
ها انجام  خورده وجود دارند که تاکنون مطالعه باستان شناسی خاصی در مورد آن هایی تراش منطقه است که بر سطح آن، سنگ

دار هاي تراشسنگ -1زیر مطرح گردید: هایی به شرح میدانی، پرسش -ايدر این مقاله با روش پژوهش کتابخانهنگرفته است. 
ها چه ارتباطی  هاي سنگی این قبرستان یافته -2شود؟  هاي منطقه هرسین، شامل چه مواردي می دست آمده بر سطح قبرستان به

با د؟ هاي ساسانی منطقه داشته باش دار ساسانی در جاهایی مانند دامنه کوه بیستون  یا دیگر سازه هاي تراش تواند با سنگ می
هاي  سنگ ویژه اي چون سنگ قبورها،  قبرستاناز این بر سطح برخی شده است، خص مشنگارندگان مطالعات باستان شناختی 

از دوره هاي سنگی به همراه آب پر متعلق به بنا و ستون سنگی آتشدان  ستونبا امضاء حجار، تنه  متنوعتراش خورده به اشکال 
 هاي ساسانی منطقه است. هاي سنگ آهکی داراي سبک تراش و ماده خام مشابه با سازه افتهاین یبه دست آمده است. ساسانی 

 ها به سنگ قبور به عنوان یک کاربري ثانویه بوده است که در دوره اسالمی متأخر صورت گرفته است.  بنابراین تبدیل آن
 .ستون نگ قبور،س هاي تراش خورده، نقوش سنگی، ، سنگهاي هرسین قبرستانکلیدي:  هايواژه

 مقدمه .1
فرهنگی استان  -ن به عنوان یکی از مناطق تاریخیشهرستان هرسیدست آمده در  مدارك باستان شناختی به

دوره تا  تاریخ و تاریخیمختلف پیش ازي ها در دوره يهاي باستانی متعدد بیانگر وجود محوطه، کرمانشاه
 .Herzfeld, 1941: 205(گوردخمه سکاوند  شاملطقه منهاي شاخص  می بوده است. برخی از این محوطهاسال

Fig.316 . ،(غار شکارچیان بیستون ،)104-105: 1348وندنبرگCoon,1951(خر  ، غار)Young and Smith, 

نقش برجسته داریوش، نقش سنگی  بیستون درو  ،) Smith, 1975: 178-180(گنج درهتپه  ،)386-391 :1966
 ، دیواره فرهاد تراشاز دوره اشکانی گودرز و بالش ،دومرجسته سنگی مهرداد ، نقوش باز دوره سلوکی هرکول

، )404-405 ،167 ،135، 83-85 :1385لوشاي، (دوره اسالمی قلعه سرماج و در ساسانی خسرو از دوره کاخ ناتمامو
و ها  گوردخمهاد در این منطقه، ایجبنابراین است.  )13: 1385، کالمایرکالیس و (کاروانسراهاي ایلخانی و صفوي

در براي ساخت بنا خورده  هاي تراش و استفاده از سنگها  اي کوه هاي صخره در دامنه نقوش برجسته سنگی
دالیل آن سهولت دسترسی به سنگ است که یکی از سزایی برخوردار  از اهمیت بههاي مختلف تاریخی  دوره

که  ندشناختی منطقه متوجه شد ررسی باستاننگارندگان در ب هاي منطقه است. کوهبودن اي  خرهدلیل ص به
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حتی در سطح برخی از استفاده از سنگ و ایجاد نقوش سنگی مختص به این موارد نبوده است، بلکه 
گونه  که تاکنون هیچاي سنگی وجود دارد  و نقوش پیکره خورده هاي تراش ها نیز قطعات سنگ قبرستان

راشی و ت توان به ابعاد جدیدي از هنر سنگ ها می العه آنپژوهشی در موردشان صورت نگرفته است و با مط
نطقه هاي شاخص م پی برد. از قبرستان خصوص دوره ساسانی و به هاي گذشته نقوش برجسته سنگی در دوره

 چهر،هاي  ند، قبرستاناي سنگی دار ته پیکرهخورده و نقوش برجس هاي تراش که بر سطح آن، آثاري از سنگ
هایی از  توان به جنبه هاي سطحی آن، می است که با مطالعه دقیق یافته زاده هرسین و امامآباد  ، عزیزقیسوند

  مسائل باستان شناسی موجود در منطقه پاسخ داد.
 و فرضیات هاپرسش .2

 هاي دست آمده بر سطح قبرستان هاي سنگی به یافته -1: بر این اساس بود که پژوهشاصلی این  هايپرسش
تواند با  ه ارتباطی میها چ هاي سنگی این قبرستان یافته -2؟ شود مل چه مواردي میمنطقه هرسین، شا

داشته هاي ساسانی منطقه  یا دیگر سازهدامنه کوه بیستون جاهایی مانند دار ساسانی در  هاي تراش سنگ
 ؟باشد

بر سطح  .1:دیدبدین گونه مطرح گر هاپرسشدر جواب این  یایه منطقه، فرضیهبا مطالعات باستان شناختی 
 خورده به هاي تراش اي چون سنگ سنگ قبور معمولی، سنگ قبور ویژه ها، عالوه بر برخی از این قبرستان

همراه آب پر متعلق به بنا و همچنین ستون سنگی  هاي سنگی به ي ستون اشکال متنوع با امضاء حجار، تنه
 دست آمده است. به  آتشدان

هاي ساسانی  ه خام سنگ آهک آن، مشابه با سازهنظر سبک تراش و ماد هاي سنگی از . این دسته یافته2
ها  هاي متاخر اسالمی از آن اند که در دوره در ارتباط با بناهاي سنگی داشته ها کاربري منطقه است. در واقع آن

 عنوان سنگ قبور استفاده شده است.  به
 مطالعات باستان شناسی منطقه ۀپیشین. 3

شناسان ایرانی و خارجی صورت گرفته که به هاي علمی زیادي توسط باستان الیتفعهرسین در منطقه 
نخستین  سنگی تا دوران متأخر اسالمی منجر شده است.هاي زیادي از دوره پارینهشناسایی محوطه

سري  .م صورت گرفت که به معرفی یک1920هاي باستان شناسی منطقه، توسط هوزینگ در اوایل دهه فعالیت
بررسی محدوده  سپس .)Husing,1921(ستانی موجود در منطقه همچون قلعه سرماج پرداخته استآثار با
استین به ). 71: 1364گدار، م انجام گرفت (1931توسط گدار در سال و معرفی آثار سنگی آن هرسین سراب 

 شاره نموده استهاي دوران مفرغ منطقه در ناحیه بین تلیاب و دماویز ا زنی در برخی محوطهبررسی و گمانه
)Stein, 1940: 355 .(م توسط  1937هرسین در سال هاي باستانی شهرستان  برخی محوطهبرداري  عکس

م غار شکارچیان .1951ن در سال وکوکارلتون  ).Schmidt, 1940: pl.100-103( استشده   اشمیت انجام
)، تپه گنج Young and Smith, 1966: 386-391خر(غار هاي کاوش .Coon, 1951)بیستون را حفاري کرد(

 میالدي 1977از سال کوهی منطقه هرسین هاي میان بررسی سامانمند درهو  )Smith, 1975: 178-180دره(
)Mortensen and Smith, 2014: 4 (است. شناسی صورت گرفته در منطقه هاي باستاناز دیگر فعالیت
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هاي تاریخی و ن و محدوده اطراف آن در دورهیستوي باستان شناسی در دامنه کوه بهاترین فعالیتمهم
 -1963هاي  ر کالمایر و هاینتس لوشاي طی سالتوسط هیأتی آلمانی به سرپرستی ولفرام کالیس، پت اسالمی،

و بناي ناتمام کاخ ساسانی در ي آن حفاري در محوطه کاروانسراي ایلخانی  .م انجام پذیرفت که نتیجه1967
، 83-85 :1385لوشاي، ( بود آنمناطق همجوار با بیستون و  باستانی درآثار سري  یک همچنین معرفی بیستون و

مشروح این نتایج در کتاب بیستون: ). 187 -198: 1385کالیس، . 188و  13: 1385، کالیس. 405-404، 167، 135
.م 1966.م به کوشش ولفرام کالیس و پتر کالمایر در سال 1963 -1967کاوش ها و تحقیقات سال هاي 

 ). 1385کالیس و دیگران، ه. ش به فارسی ترجمه شده است ( 1385منتشر گردید که در سال 
 رهبر،مهدي رهبر در کاخ ناتمام ساسانی بیستون (هاي  کاوشسایر مطالعات باستان شناسی منطقه شامل 

ري غارهاي مرتاریک، بررسی و حفا ،)10: 1391 .44: 1388. 216 -218: 1387. 1386. 27-3: 1380 .1357 .4: 1356
، 1380مرادي، (یوسف مرادي هاي  حفاري )،Jaubert et al, 2006. 50-60: 1379بیگلري؛(مرآفتاب ر و مردود

 ، بررسی و شناسایی شهرستان هرسیندر پل بیستون)107-126: 1385خانمرادي، ( ) و مژگان خانمرادي1381
بازنگري بررسی و شناسایی شهرستان  )،1381 فر، مترجم و محمديفر( مديتوسط عباس مترجم و یعقوب مح

-180: 1397. مرادي، 173-188: 1396چهري و چهري، بناي قلعه سرماج(در مورد  مقاالتی، )1388چهري، (هرسین
این مطالعات  دراست.  )151-172: 1398یبک محمدي، ) و عوامل تخریب بناي کاروانسراي ایلخانی بیستون( 161

اي  نقوش شاخص پیکرهبا وجود ها  قبرستاناین سنگ قبور در مورد  لبیمطچ گونه تاکنون هی ،باستان شناسی
 د.ژوهش حاضر را به وضوح توجیه می کنضرورت پ وجود ندارد و این سنگی

 موقعیت جغرافیایی منطقه .4
درجه  47دقیقه تا  15درجه و  47مختصات جغرافیایی و باکیلومتر مربع مساحت  1007شهرستان هرسین با 

دقیقه عرض  25درجه و  34دقیقه تا  05درجه و  34دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و  40و 
متري از سطح دریا واقع شده است. این  1582شمالی از خط استوا در شرق استان کرمانشاه و در ارتفاع 

رستان و ازطرف شهرستان با مرکزیت شهر هرسین از شمال به صحنه و دینور، از شرق و جنوب به استان ل
شهرستان کیلومتر فاصله دارد.  44تا شهر کرمانشاه کرمانشاه همسایه است و  فراماندغرب با بخش درو

گردد که این  ون و هرسین (بخش مرکزي) تقسیم میهرسین از لحاظ جغرافیایی به دو قسمت مجزاي بیست
کوه  متشکل از دشت بزرگ چمچمال وباشند. بیستون  متفاوتی میقه داراي شرایط جغرافیاي کامالً دو منط

کوهی  هاي کوچک و بزرگ میان ها و دره هستانی بوده که از کوهاي کامالً کو پرآو است و بخش مرکزي منطقه
هاي فراوان دو رودخانه دینورآب و  ها و چشمه . در این شهرستان صرف نظر از نهرها و سرابتشکیل شده است

متر  2800و قله بزرگ پرآو با  2700تفاعات شامل کوهستان شیرز با آو جریان دارند. مهمترین ار گاماسی
سیاه هچه، ل زرد، گُ ،گونبانهاي  توان از کوه می شیرز و پراوعالوه بر کوههاي باشند.  از سطح دریا میارتفاع 

رسین و مال و دشت هدشت چمچنام برد. راز کوه زاده و کوه چمن اسماعیل در جنوب و د ، زرین کوه، امامرکم
منطقه را مراتع و آیند. اغلب پوشش گیاهی  می حساب ههاي بزرگ و مهم شهرستان ب ها و دره دره درآو، دشت

شوند. هواي منطقه معتدل است و  وحشی نیز به میزان مختصر دیده میهاي  اند اما جنگل مزارع شکل داده
 .)1 تصویره زیر صفراست (درج 15درجه و حداقل آن در زمستان  40حداکثر دما در تابستان تا 
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 ) رندگانفیایی شهرستان هرسین(نگاموقعیت جغرا. 1تصویر 

Figure 1. Geographical location of Harsin County (authors) 
 قبرستان چهر  .5

متري از سطح  1326و ارتفاع ”N:34 ˚19’16.2”. E: 47˚26’06.2در مختصات جغرافیایی قبرستان چهر
ه، شهرستان هرسین، بخش نظر موقعیت جغرافیایی، قبرستان چهردر استان کرمانشاز دریا واقع است. ا

کیلومتري جنوب گاماسیاب و درضلع شرقی روستاي چهر قرار دارد. روستاي چهر در  5/2فاصله   بیستون به
ر ). محدوده قبرستان چه2 کیلومتري جنوب بیستون واقع است(تصویر 15و کنار جاده کرمانشاه به هرسین 

متر است که ارتفاع بلندترین  61متر و عرض 162متر داراي طول  9882در حال حاضر با مساحت حدود 
متر است. از لحاظ توپوگرافی، تپه  1نقطه آن به صورت شیبی مالیم، نسبت به سطح زمینهاي اطراف حدود 

ه در حاضر ) ک3غربی است(تصویر -قبرستان به صورت تقریباً مستطیلی شکل با محور طولی شرقی
اي بسیار  ربی آن را احاطه نموده است. چشمههاي شمالی و غ هاي مسکونی اهالی روستا، قسمت ساختمان

شرقی آن واقع شده است. ساکنان محلی نام  متري ضلع  جنوب 200پرآب به نام سراب چهر در فاصله ي 
رگرفته از یک کلمه پهلوي ساسانی کنند که خود ب ) تلفظ میchirیر() است با نام چchehrروستا را که چهر( 

 اردشیر، مزداپرست، خدایگان"از دوره اردشیر بابکان نوشتهساسانی  اوایل هاي سکه و ها بر روي کتیبه است.
) Mazdēsn bay Ardaxšir šāhān šah ērān kē čihr az yazdān( ."دارد ایزدان از چهر که ایران شاهنشاه
غالمی، براي شاهان اولیه ساسانی پس از وي نیز تکرار شده است( -دانچهر از ایز-شود و این لقب  دیده می

1393 :32 .Alarm and Geyselen, 2003: 93 کنزي براي واژه  مک). در کتاب فرهنگ لغت پهلوي، اثر
طبیعت، بنیان و ماهیت ذکر شده تَخمه، خاستگاه،  -2شکل، سیما، ظاهر، چهره.  -1دو معنا:  )čihr(چهر

 ).Mackenzie, 1986: 22است(
 قیسوندقبرستان  .6

متري از 1440 و ارتفاع  ”E:47˚28’24.34 و”N:34 ˚15’47.37در مختصات جغرافیاییقبرستان قیسوند 
شهرستان هرسین، در استان کرمانشاه، ظر موقعیت جغرافیایی، قبرستان قیسوند از نواقع است. سطح دریا 

کیلومتري  2در روستاي قیسوند  قرار دارد. قیسوند متري ضلع شرقی روستاي 250به فاصله  بخش مرکزي
 قیسوندمحدوده قبرستان . )4 (تصویرواقع است غرب شهر هرسینکیلومتري  7جاده کرمانشاه به هرسین و 
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نسبت به سطح زمینهاي ، آنبلندترین نقطه است که ارتفاع متر 100متر و عرض 150ی حدود طولداراي 
قبرستان مساحتی بیشتر داشته که در حال حاضر به دلیل توسعه اراضی البته محدوده  .استمتر  2 اطراف

توپوگرافی،  از نظراند.  را شخم زده و زیر کشت قرار داده کشاورزي، قسمتی از اضالع حنوبی و غربی آن
در کنار غربی  -شرقی ، با محور طولیاي کوچک بر روي تپهشکل  بیضويبه صورت تقریباً  قبرستانمحدوده 
 . استشده ي واقع تر عی بزرگتپه طبی

 
 )Google Earth. گانبا عکس هوایی (نگارندروستا  شرقدر کروکی و موقعیت مکانی قبرستان چهر  .2 تصویر

Figure 2. Sketch and location of Chehr cemetery in the east of the village with aerial photo (authors. 
Google Earth) 

 
 )(نگارندگانبا عکس از نماي شرقی آن پوگرافی تپه قبرستان چهرشه تونق .3 تصویر

Figure 3. Topographic map of Chehr cemetery hill with a photo of its eastern view (authors) 
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همراه عکس از نماي جنوبی  به )Google Earth گیري آن در کنار روستاي قیسوند(قبرستان قیسوند و موقعیت قرارعکس هوایی  .4 تصویر

 قبرستان(نگارندگان)
Figure 4. Aerial photo of Qeysavand Cemetery and its location next to Qeysavand village (Google Earth) 

along with a photo of the southern view of the cemetery (authors) 
 هاي سطحی یافته .7

خورده با  هاي تراش ، سنگسنگیهاي  ستون شامل ها قبرستانلعه بر سطح این مورد مطاهاي فرهنگی  یافته
 . است و قطعات پراکنده سفال اي پیکرهبرجسته با نقوش خورده  تراشقبور هاي  سنگو  م حجارعالئ

 دوره ساسانی سنگیهاي  ستون -7-1
متر و قطر  5/1 ي طولاکه دار شوددیده میسنگ آهکی عمودي کامل بر روي قبرستان قیسوند یک ستون 

قسمت رأس در متر است. این ستون سنگی با شکلی هشت ضلعی مایل به دایره برش داده شده که سانتی 60
از جایی این ستون سنگی را شاید ). 5شود(تصویر متر دیده میسانتی 20به قطر تري  باریکمدور  زائده ،آن

سبک و  ند که، هر چقبر استفاده کنند ه عنوان میل سنگاند تا از آن ب قبرستان منتقل نمودهدیگر به محدوده 
می  (میل)قبورسنگ عمودي ي ها کامالً متفاوت با سنگ به کار رفته، این ستونِ سنگیساخت  ی که درسیاق
. )6( تصویرها بدون استثناء داراي سطحی تخت و دو وجهی است هاي عمودي قبرستان زیرا تمامی میل. دنباش

احتماالً تر رأس آن،  هاي ساسانی و قسمت باریک هاي پشت سکه اندازه این ستون با ستونیکسانی  با توجه به
هاي این دوره نیز  دردوره ساسانی است که در پشت سکههاي رایج  ن ستونِ سنگی، همان ستونِ آتشدانای
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ساسانی،  هاي دوره أس ستون و همچنین تصاویر پشت سکهلذا با استناد به قسمت ر شود. میوفور دیده  به
  ظرفی بزرگ روي آن سوار بوده تا همیشه آتش بر روي آن روشن شود.مجمر یا شود که  معلوم می

کیلومتري ضلع  5به فاصله آباد و عزیزآباد  سقبرستان شمدو منطقه از در دیگر سنگی هاي  ستوني  نمونه
متر سانتی 120به طول  يدورمی هاي سنگ ستونبر روي این دو قبرستان، . )7(تصویردیده شده است غربی آن
رم رنگ و هاي سنگ آهکی در قبرستان عزیز آباد، ک ستونجنس قابل مشاهده است. سانتیمتر  50و قطر 

سنگ متفاوت دارد. از  متفاوت از ستون آتشدان قبرستان قیسوند است که نشان از تعلق آنها به دو معدن
احتماالً ها را به بنایی  تعلق آنکه است  تر اش ظریفترهاي قبرستان عزیز آباد داراي یک سبک  طرفی، ستون

 . دهند نشان می ساسانی
محل "هاي شمس آباد و قبرستان عزیز آباد این گونه اشاره می کند:   هاینتس لوشاي نیز به محوطه

کیلومتري بیستون داراي دژي خشتی از دوره  12تا  10کوچک شمس آباد در دره گاماسیاب به فاصله 
سانتیمتر که ظاهراً محافظ  15-14در  35 -32در  25-32هاي آن داراي ابعاد  ت که خشتاسساسانی 

کیلومتر قبل از شمس آباد به یک گورستان و یک ستون به  3حدود گذرگاهی به سوي هرسین بوده است. 
هاي  هافتمتر بیرون زده از سطح زمین برخورد می کنیم که این ستون با ی 1,4سانتیمتر و بلنداي  53قطر 

 ").405: 1385هاینتس لوشاي، خوانی دارد( باد تعلق و همسنگی ستون و پایه ستون موجود در روستاي حاجی آ
شرقی بیستون و خارج از محدوده شهرستان هرسین قرار دارد که  کیلومتري جنوب 12د/ ریم آباد در حاجی آبا

است که در ابتدا به  ستون بدون تزیینهاي ساسانی و همچنین یک سر اراي قطعاتی از ستون و پایه ستوند
دیگر مشخص شد که تعداد پایه هاي پراکنده یک گورستان تلقی می شود. اما در بازدیدهاي  عنوان یافته

پایه ستون متفاوت از نظر تر و یک  پایه ستون یکسان، یک پایه ستون بزرگ 5عدد است که شامل  7ها  ستون
 خورند(تصویر ساختارهاي دوره ساسانی به چشم میاز آوار ساختمانی  هایی مملو باشد که در دامنه شکلی می

). همچنین هرتسفلد از این محوطه حاجی آباد دیدن نموده و عکس دو پایه ستون و سرستون را ارائه داده 8
هاي بقایاي یک کاخ  لومتري بیستون به سمت غرب ویرانهکی 12است. البته راولینسون هم اشاره کرده که در 

ستون  9تا  8ستطیلی هاي مکعب م قدم طول داشته و در زیر سنگ 300 خورد که حدود انی به چشم میسسا
هاي قبرستان عزیز آباد را در برخی  هاي مشابه با این ستون نمونه). 405: 1385لوشاي، شود(  پایه دیده می
موزه منطقه کرمانشاه در سانی سا) و مجموعه آثار 151:1370گیرشمن، (رساف بیشاپورساسانی نظیر بناهاي دوره 

). در مقایسه با این موارد، ستون سنگی موجود در قبرستان 9 توان مالحظه نمود(تصویر تاق بستان می
تري نیز دارد، لذا می  در باالي آن است و سبک تراش ضمختتر  داراي قطري بیشتر با بخشی باریک قیسوند،

آن احتماالً ستون آتشدانی بوده که ظرفی روي است، بلکه  حدس زد که این ستون متعلق به بنا نبودهتوان 
اهمیت آتشدان در هنر دوره ساسانی به حدي زیاد است که در پشت تمامی سکه هاي سوار بوده است. 

توان حدس  بنابراین می. )10(تصویرشوند امی آنها نیز ظرف آتشدان دیده میو در تم ساسانی نقش بسته است
. 1به دو گونه قابل تقسیم هستند:  هاي مورد بحث از لحاظ کاربري برستانهاي سنگی ق زد که ستون

  هاي سنگی ساسانی. . محور آتشدان2هاي سنگی که در اصل مربوط به بناهاي ساسانی هستند،  ستون
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 )(نگارندگانکه احتماالً در اصل محور یک آتشدان بوده است قبرستان قیسوندسنگی ستون  .5تصویر

Figure 5. The stone pillar of Qeysavand Cemetery, which was probably originally the axis of a fireplace 
(Authors) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)هاي سنگی است(نگارندگان از شکل ستونهاي قبرستان بابازید در منطقه هرسین که متفاوت  سنگ میل .6تصویر  
Figure 6. Pillars of Babazeyd Cemetery in Harsin region, which is different from the shape of stone 

columns (Authors) 
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 )(نگارندگاناند که احتماالً تعلق به بنا داشته قبرستان عزیزآبادسنگی بر روي  هاي ستون .7تصویر

Figure 7. Stone columns on Azizabad cemetery that probably belonged to the building (Authors) 

 
 )هاي روستاي عزیز آباد (نگارندگان ونتصاویر ستون و پایه ستون روستاي ریم آباد مشابه با ست. 8 تصویر

Figure 8. Images of columns and pillars of Rimabad village similar to the columns of Azizabad village 
(authors) 

 
 )(نگارندگانهاي ریم آباد و عزیزآباد مشابه با ستونموجود در موزه تاق بستان اسانی ستون سنگی دوره س .9 تصویر

Figure 9. Stone pillar of the Sassanian period in Taq-e-Bostan Museum similar to the columns of 
Rimabad and Azizabad (Authors) 
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 سانیهاي دوره سا نقش آتشدان در پشت سکه .10تصویر

Figure 10. The motif of the fireplace on the reverse of the coins of the Sassanian period 
http://coins.calkinsc.com/sasanian_gallery.html 

 قاجاري  نقوش سنگ قبور -7-2
سیار اي ب کرهنقوش پی با مستطیل شکلهاي تراش خورده  سنگبرخی ، قیسوندقبرستان  در بین سنگ قبورِ

نگ قبر مستطیل شکل که تاریخ . بر روي یک سمتعلق به دوره قاجاري هستندکه  جالب توجه وجود دارند
سوار . خوردچشم می به ها تر از نوشته در قسمت پاییننقش برجسته اسب سواري دارد، هجري قمري 1234

پاهاي جلویی و  نگه داشته باال رفته و با دست دیگر نیزه بلندي به سمترا گ یاسبکار با یک دست افسار 
اي به شکل  ر دارد و بر روي نیزه وي، پرندهست. سوار کالهی نوك تیز ساده بر سشده ابلند  از زمیننیز اسب 

بر روي سنگ قبر شکسته شده دیگر از قبرستان قیسوند، نقش شاهین با حالتی کامالً ساکن ایستاده است. 
که نیزه بلند خویش را کامالً به طرف آسمان نگه داشته و در از سوارکاري به نمایش درآمده است  یمشابه

تصویر سه نفر نیز  ها تر از آن شود. در ردیف پایین اي در دست دیده می لوي اسب وي شخصی ایستاده با نیزهج
 یکدیگرکالههاي مخروطی نوك تیز بر سر دارند و دستان  کهشود  هاي بلندي تا زیر ساق پا دیده می با لباس

در نقوش برجسته سنگی ). 11اند (تصویر ار خاصی (مانند رقص آیینی) گرفتهه نشانه انجام دادن یک کرا ب
توان در نقش هاي آن را میراتب نشان داده شده است که نمونهدوره ساسانی، سوارکار با نیزه بلند به م

برجسته هرمزد دوم در نقش برجسته اردشیر اول در فیروزآباد(صحنه پیروزي بر اردوان پنجم اشکانی)، نقش 
موسوي حاجی، رستم، نقش برجسته بهرام دوم در نقش رستم، سوارکار نیزه به دست در تاق بزرگ بستان (

اي درحال شکار گراز از محوطه چال  ین پالك گچی شاه سوارکار با نیزه) و همچن202، 124، 110، 102: 1374
ش درآمده است. بلند شدن پاهاي جلویی اسب در این ) به نمایThompson, 1976: PL.IIترخان عشق آباد(

نقوش سنگی، یک شیوه کامالً برگرفته از هنر ساسانی است که در نقوش برجسته سنگی شاپور اول و بهرام 
عالوه بر نقوش ) تکرار شده است. 156 -162: 1374موسوي حاجی، ( دوم در نقش رستم، نقش رجب و بیشاپور

هاي مشابه با هنر نقش برجسته دوره  نیز نمونهدر سایر مناطق ایران ره قاجار از دو ،سنگ قبور مورد بحث
حیدري باباکمال و دیگران، ( فیروزکوهدر تنگ واشی نقوش سنگی  ساسانی قابل مشاهده است که می توان به

اي  نیزهنقش برجسته فتحعلی شاه قاجار، سوار بر اسب با نقش برجسته قاجاري تاق بزرگ بستان و ، )76: 1391
یک تقلید ). بنابراین در دوره قاجاري 65: 1394درودیان، ( اشاره نمود در حال شکار شیر از شهرريدر دست 

 . قابل مشاهده استخصوص در مورد نقوش برجسته  بهآگاهانه از هنر دوره ساسانی 
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ش درآمده است که بر روي قطعه سنگ شکسته دیگري در قبرستان قیسوند، تصویر دو نفر در کنار هم به نمای
اند. در کنار نفر سمت چپ، یک  هاي آنها را از پشت به هم بسته دکی به باال نگه داشته شده و دستسرها ان

هاي بلندي  موهاي نسبتًا بلندي داشته و لباسلیوان کوچک پایه دار به تصویر کشیده شده است. این اشخاص 
اي تیز چنگال شبیه به شاهین بر روي صورت یکی از  رندهرند. نکته جالب توجه نشستن پتا روي زانو بر تن دا

اشخاص است که شاید در حال نوك زدن بر قسمت دهان و بینی یکی از اشخاص است. پرنده به شکل شاهین 
نقش برجسته سنگی، یک نمایشی اند. شاید این  روي نیزه سوارکار نیز نشان داده در نقش سنگی قبلی بر

یه مرگبار دو مجرم دست بسته را نشان دهد که توسط حاکمی محلی به اجرا در آمده گرا از تنب احتمالی واقع
 ). 12 (تصویر است

همچنین از قبرستان قیسوند، در بخش کناري سنگ قبري از دوره قاجاري، نمایشی جالب توجه از نقوش 
گ قبر ندارد. این نقوش هاي روي سن ست که هیچ گونه ارتباطی با نوشتهانسانی و حیوانی به نمایش در آمده ا

آمده که رهم در داخل نوارهایی جفتی به نمایش د هاي متصل به داخل کادري هندسی، متشکل از لوزيدر 
طرح نقوش آن، تقریباً مسبک و شامل کشیدن خطوط کلی بوده است. در سمت راست این نقش برجسته 

ن، یک دست را در کنار اند که با شکلی یکسا بلند به حالت ایستاده نشان داده سنگی، دو نفر را با لباس هاي
است. در حالی که نفر  اند و نفر جلویی، دست دیگر خویش را بر روي قبضه شمشیرش گرفته کمر گذاشته
دار  ها شکل یک حیوان شاخ اي نداشته و فقط یک دست خویش را بلند کرده است و در کنار آن دیگر اسلحه

پ نیز تصویر دو نفر به نمایش در آمده است که دست هم را گرفته و در شود. در سمت چ شبیه به بز دیده می
حال انجام یک جور مراسم شبیه به رقص هستند. از جلوي آنها، بزي کوهی  در حال رد شدن است و با این 

). بر روي سنگی عمودي و شکسته از تپه 13 (تصویر کار نوعی عمق  بخشی به تصویر کشیده شده است
شود که کاله تخت آنها دوگوش پوش بلند و  رخ دیده می سه نفر از روبرو و تقریباً تمام تصویر قبرستان چهر،

). از نکات 14 باریک دارد که تا نزدیکی شانه کشیده شده و به لبه کاله نفر کناري متصل شده است (تصویر
ور واژگون بر روي که به طخورده است  نگی با خط کوفی بر روي سنگی تراشقابل ذکر دیگر یک کتیبه س

اند. با توجه به سنگ نوشته کوفی این احتمال نیز قابل طرح است که از محوطه  حالت عمودي گذاشته قبري به
هاي کوفی در قلعه سرماج به عنوان  ده باشد، زیرا نمونه ي سنگ نوشتهدر اوایل دوره اسالمی نیز استفاده ش

). در تپه قبرستان 15 ري قمري نیز دیده شده است(تصویربنایی برجاي مانده از حسنویان در قرن چهارم هج
رسد از دوره صفوي به بعد  قمري،  به نظر میهجري  1120با استناد به سنگ قبري با تاریخ  "روستاي چهر"

 ).16 (تصویر از محوطه به عنوان قبرستان استفاده شده است
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 )ر قبرستان قیسوند(نگارندگاند کس و طرح سوارکار بر روي سنگ قبورع .11 تصویر

Figure 11. Photo and design of a rider on a tombstone in Qeysavand Cemetery (Authors) 

 
 )ته شده در قبرستان قیسوند(نگارندگانهاي بس با دستاسیر عکس و طرح دو نفر احتماالً  .12 تصویر

Figure 12. Photo and design of two people probably captured with their hands tied in Qeysavand 
Cemetery (Authors) 

 
 )با نقوش انسانی و حیوانی(نگارندگانبخش کناري سنگ قبري از قبرستان قیسوند . 13 تصویر

Picture 13. The side part of the tombstone of Qeysavand cemetery with human and animal motifs 
(authors) 
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 )گی عمودي در قبرستان چهر (نگارندگانتصویر اشخاصی با کاله هاي بلند بر روي سن. 14 تصویر

Figure 14. Image of persons with long hats on a vertical stone in Chehr Cemetery (authors) 

 
 )نقبرستان چهر با خط کوفی(نگارندگا ر عکس سمت راست، سنگ قبري عمودي د .15 تصویر

 )هجري قمري(نگارندگان 1120با تاریخ  عکس سمت چپ، سنگ قبري عمودي در قبرستان چهر  .16تصویر 
Figure 15. Right photo, vertical tombstone in Chehr cemetery with Kufic script (authors) 

Figure 16. Photo on the left, a vertical tombstone in Chehr cemetery dated 1120 AH (authors) 
 

 دوره ساسانیخورده  هاي تراش سنگ -7-3
اي در مواردي نیز ذوزنقهخورده مربع یا مستطیل شکل و  هاي تراش بین سنگ قبورِ قبرستان چهر، سنگ در

خورده  هاي تراش اند. تمامی این سنگ اي سنگی بوده ال بسیار زیاد در ارتباط با سازهشود که به احتم دیده می
شوند. وفور این گونه  وي آنها دیده میسنگ آهکی کرم رنگ هستند و در مواردي نیز عالئم حجار بر راز جنس 

هاي بزرگ خوش تراش، حکایت از تعلق آنها به بنایی از دوره تاریخی داشته است، اما کمبود داده هاي  سنگ
ر وجود روي محوطه قبرستان چهدهد تا بدانیم که این بناي سنگی بر  ان شناسی به ما این اجازه را نمیباست

گونه عالئم  ایناند.  ز جایی دیگر بدان جا منتقل نمودههاي تراش خورده را ا داشته است و یا اینکه سنگ
دار ساده دید و در سایر سنگ قبور  هاي تراش توان در سنگ هندسی حک شده در قبرستان چهر را صرفاً می

تواند به نوعی  شوند و لذا به تعبیر نگارندگان می اش دیده نمیهاي ساده بدون تر دار قاجاري یا سنگ کتیبه
اند و بر روي  صورت طولی کار گذاشته شده هاي آهکی، به برخی از این قطعات سنگبیانگر عالئم حجار باشند. 

به شکل  هاي محوطه تا حدودي است. این عالئم حجار بر روي سنگ تراش نقش بسته ها عالمت سنگ آن
). عالمت حجار 17 اي گرد در مرکز و دو تا سه خط آویزان شده از آن است. (تصویر یره با نقطهمستطیل یا دا

)، پل 1357. رهبر، 151: 1385کالیس، هاي تراش خورده در کاخ ناتمام ساسانی بیستون( بر روي سنگ
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قابل مشاهده  ) و پل چهر135: 1386کامبخش فرد، )، معبد آناهیتاي کنگاور(126: 1390خانمرادي، بیستون(
خورده قبرستان چهر بسیار ابتدایی و  هاي تراش جالب این است که عالئم حجار سنگ ). نکته18 است(تصویر

ضمخت هستند و با هیچ کدام از بناهاي دوره ساسانی در منطقه شبیه نیست و چه از نظر شکل و چه از نظر 
کاري شده و از  تر کنده بناهاي ساسانی، عمیق ئم حجار درها است. همچنین عال اندازه کامالً متفاوت از آن

روي  کار رفته بر مونه مشابه با این عالیم حجار بهنتر و تنوعی بسیار بیشتر برخوردار است.  سبکی پیشرفته
)، سنگ 128: 1391محمدي و دیگران،  بیکارگس سفلی ( Bتوان در مجموعه  سنگ قبور قبرستان چهر را می

) 4: 1373خانیکی و بشاش،  لبافمزار بیرجند ( ) و الخ89-96: 1388رشیدي نژاد و زمانیان، ن(هاي اوجیمام همدا نگاره
اي  خورده مستطیلی و یا حتی ذوزنقه هاي کامالً تراش عالوه بر اینها، تعدادي سنگ). 19 مشاهده نمود (تصویر

دیده خورده  ی سنگی تراشدر یک مورد نیز بلوک وجود دارند.بر سطح این محوطه شکل بدون عالمت حجار 
توان ارتباط آن را با عبور آب متصور  ناودانی کامالً گود شده است و میشود که مرکز آن به شکل  می

در کوه هچه وجود  ). با توجه به اینکه در فاصله نزدیکی از روستا هم اکنون نیز معادن سنگ20شد(تصویر
هاي تراش خورده قبرستان چهر از همان اید معدن سنگامالً روشن دارند، شهاي آن رنگی ک دارند که سنگ

خورده در منطقه از کاخ ناتمام ساسانی،  هاي ساسانی تراش ف روستا باشد. از طرفی دیگر، سنگهاي اطراکوه
لوشاي، خورده قبرستان تخت شیرین و قلعه سرماج( صفوي بیستون و حتی سنگ هاي تراش پل خسرو و پل

خورده  هاي تراش دن سنگ). با توجه به این موارد، فرض آور21 مده است(تصویر) به دست آ409-403: 1385
رسد، زیرا  مینظر  هاي ساسانی بیستون بعید به زمانی با محوطه قبرستان چهر از دامنه کوه بیستون و حتی هم

متعلق  هاي سنگی دهد که براي ساخت تمامی سازه ی بر روي بناهاي مذکور، نشان میمطالعات باستان شناخت
به دوره ساسانی و حتی قرون اولیه دوران اسالمی، از معدن سنگ دامنه کوه بیستون به عنوان اصلی ترین 

هاي ساسانی دامنه کوه بیستون  د. با توجه به اینکه تمامی محوطهان دن سنگ منطقه استفاده نمودهمع
خورده  هاي تراش که سنگ می رسدبه نظر نظیرکاخ ناتمام خسرو به اواخر دوره ساسانی تعلق دارند، لذا 

ذکر این نکته  .استدوره ساسانی تعلق داشته  در همانتر  به زمانی قدیمیشاید  ،قبرستان چهر با عالیم حجار
ساسانی وجود دارد که بیانگر  -هایی از دوره اشکانی که بر سطح تپه قبرستان چهر سفال نیز ضروري است

هایی با ساسانی محوطه به صورت سفال -هاي اشکانی سفال طه است.وجود استقرار از این دوره بر روي محو
ه قرمز و نخودي قرار اي مایل ب هاي قهوه وت کانی هستند که در طیفی از رنگپخت کافی و چرخ ساز با شام

باز با خمیره نخودي رنگ هاي تقریباً باریک گرد از ظروف دهانه  هاي موجود در محوطه داراي لبه دارند. سفال
اي سفالی، دو بدنه سفال با  ستند. عالوه بر لولهریزه ه نسبتاً تخت قرمز رنگ با شاموت شنهاي  یا لبه و

: 1376 هرینک،به دست آمده است(هاي اشکانی بیستون  کل و با نقش کنده، مشابه با سفالتزیینات طنابی ش
حوطه وجود داشت که داراي ). همچنین تعدادي قطعات ساده و غیر شاخص از بدنه ظروف نیز در سطح م65

رنگ قرمزکم رنگ با شاموت شن و پخت کافی بودند که بر اساس مشاهدات شخصی، مشابه آنها در محوطه 
هرسین یک مهدي زاده  بر روي قبرستان امامعالوه بر این، کاخ ناتمام ساسانی بیستون نیز دیده شده است. 

بناهاي دوره ساسانی است که  در شبیه آب پرشکل ظاهري آن شود که  خورده دیده می سنگ قبر تراش
که زیرا در پارك هرسین ). 22 (تصویر باشد میدر اصل متعلق به بناي ساسانی پارك سرآب هرسین  احتماالً
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دار،  دار ساسانی همچون ورودي تاق هاي تراش اي از سنگ مجموعهزاده است،  در نزدیکی قبرستان امام
ر نمونه مشابه با این آب پ). 23 خورد(تصویر هاي سنگی به چشم می پله خورده و راه هاي نماي تراش سنگ
 ). 24 شود(تصویر ي کنگاور نیز دیده میخورده معبد آناهیتا هاي تراش خورده در بین سنگ تراش

 

   
 )تراش بر روي آنها(نگارندگان مت سنگي قبرستان چهر با عال خورده هاي تراش سنگعکس برخی . 17 تصویر

Figure 17. Photo of some carved stones of Chehr cemetery with stonecutter marking on them (authors) 

 
 ) 151: 1385طرح عالئم حجار بر روي پل خسرو از دوره ساسانی (کالیس، سمت راست، . 18 تصویر

 )128: 1391دیگران، قبرستان چهر(بیک محمدي و ارگس سفلی مشابه با عالیم حجار Bسنگ نگاره مجموعه سمت چپ، . 19 تصویر
Figure 18. Right, the carving design of stonecutter on the Khosrow Bridge from the Sassanian period 

(Kleis, 2006: 151) 
Figure 19. Left, the carving design of the lower Erges B complex similar to the carvings of stonecutter in 

the Chehr cemetery (BeykMohammadi et al., 2012: 128) 
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 )ودانی شکل در قبرستان چهر(نگارندگاناي و نا هاي تراش خورده مستطیلی، ذوزنقه عکس برخی سنگ .20تصویر 

Figure 20. Photo of some rectangular, trapezoidal and gutter cut stones in Chehr cemetery (authors) 

 

 
خورده و مایل به خاکستري از دوره ساسانی در قبرستان تخت شیرین (ردیف باال)، کاخ ناتمام ساسانی  هاي آهکی تراش سنگ. 21 تصویر 

 )گانردیف پایین) (نگارند راستج(سمت )، قلعه سرماچپبیستون(ردیف پایین سمت 
Figure 21. Cut and grayish limestones from the Sassanian period in Takht-e Shirin Cemetery (top row), 

unfinished Sassanid palace of Bisotun (bottom left), Sarmaj Castle (bottom right) (Authors) 

 
 )زاده هرسین(نگارندگان ز قبرستان امامخورده آب پر ا سنگ تراشسمت چپ: . 22تصویر 

Figure 22. Left: cut Stone roof eaves from Imamzadeh Harsin cemetery (authors) 
 اي از دوره ساسانی(نگارندگان) دار در پارك هرسین مربوط به سازه هاي تراش مجموعه سنگسمت راست:  .23 تصویر

Figure 23. Right: A collection of cut stones in Harsin Park related to a structure from the Sassanian period  
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 )زاده هرسین(نگارندگان مشابه با قبرستان امام ي کنگاورخورده آب پر در معبد آناهیتا هاي تراش . سنگ24تصویر

Figure 24. Carved stones of roof eaves in Anahita Kangavar Temple similar to Imamzadeh Harsin 
Cemetery (Authors) 

 نتیجه .8
هـایی سـنگی نظیـر     ا و سـازه هـ  ست که نقوش برجسته سنگی، گوردخمها نشان داده ،مطالعات باستان شناسی

بیستون و هرسین وجود داشته است. لذا  باستانی منطقهي ها هاي خوش تراش در محوطه و سنگ ها ها، پل کاخ
خـاطر داشـتن    ، بـه هـاي مختلـف   هـاي سـنگی در دوره   جاريمنطقه مورد مطالعه از نظر کار بر روي سنگ و ح

 و فرضـیات  هـا پرسـش در ارزیـابی  از اهمیت بسیار زیادي برخوردار بوده است. سنگ آهکی اي  هاي صخره هکو
هـاي منطقـه    برخـی قبرسـتان  خورده دوره ساسانی را بـر روي   هاي تراش سنگبایست گفت که  مطرح شده می
مشـاهده  تـوان   مـی سین زاده مهدي هر و امام ، تخت شیرین، عزیزآباد و شمس آبادقیسوندچهر، نظیر قبرستان 

و سـنگ آب پـر   بـا عالیـم حجـار    به اشکال مختلـف  خورده  هاي تراش سنگ، ي سنگیها که شامل ستون نمود
ی کـه مختصـر   هاي مورد بحث بر روي یک تپه طبیع نکته قابل ذکر دیگر این است که تمامی قبرستان. هستند

متعلق بـه دوره ساسـانی بـر    احتماالً  هاي سنگی نستواند.  هاي اطراف دارند، واقع شده ارتفاعی نسبت به زمین
اي عزیزآباد و شـمس آبـاد   ه . در قبرستانهاي قیسوند، عزیزآباد و شمس آباد به دست آمده است قبرستانروي 

 رحیم آباد/ ریـم آبـاد،   هاي محوطه ساسانی هاي مشابه آن در ستون ها متعلق به بنا هستند که نمونه این ستون
موزه تاق بستان قابل مشاهده است. در حالی که شکل ستون قبرستان قیسوند کرمانشاه در محدوده بیشاپور و 

هـاي ساسـانی    هاي پشـت سـکه   تر رأس آن و مشابهت با ستون است و با توجه به قسمت باریکاز آنها متفاوت 
ل ایـن  همچنـین طـو  ستون سنگی آتشدان است که احتماالً ظرفی بر روي آن سوار بوده اسـت.  یک متعلق به 

ل مقایسـه بـا سـتون آتشـدان پشـت      متر است که از لحاظ ابعاد قاب 5/1کامل و شکسته نشده،  ستون آتشدانِ
هـاي   دار در سـطح قبرسـتان   هـاي تـراش   ابراین فرضیه دوم نیز که ایـن سـنگ  بن هاي دوره ساسانی است. سکه

در قبرسـتان قیسـوند،   ت دانسـت.  تـوان قابـل اثبـا    اند را مـی  صل کاربري غیر از سنگ قبور داشتهین، در اسهر
نیزه به دسـت،   انسوارکاراز  یبسیار جالب توجه ند که داراي نقوشوجود دارازدوره قاجاري هاي قبوري  سنگ

اي در  اسب سـواران نیـزه  هاي قبور،  در این سنگاست.  کوهیبه همراه بز اشخاص دست بسته و تصاویر انسانی
دوره  متـأثر از هنـري   شـیوه یـک  ایـن   .ده اسـت ز زمین بلند کـر ا خویش راپاهاي جلویی اسب  دارند ودست 

اردشـیر اول   نقش برجسته به وفور در نقوش برجسته صخره اي نظیرنمونه هاي مشابه با آن ساسانی است که 
در فیروزآباد، نقوش برجسته سنگی شـاپور اول و بهـرام دوم در نقـش رسـتم، نقـش رجـب و بیشـاپور، نقـش         

ش برجسـته  قـ نبـه خصـوص   و نقش رستم، سوارکار نیزه به دست در تاق بزرگ بستان برجسته هرمزد دوم در 
هـاي   سـنگ بـه دسـت آمـده اسـت.       در شهررياي در حال شکار شیر  سوار بر اسب با نیزهفتحعلی شاه قاجار 

هاي چهر و تخـت شـیرین بـه دسـت آمـده اسـت. در قبرسـتان چهـر،          دوره ساسانی در قبرستانخورده  تراش
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دانی شکل است که برخی از ایـن  اي وحتی ناو شکال مختلف مستطیل، مربع، ذوزنقهخورده به ا راشهاي ت سنگ
دهند.  ی احتماالً ساسانی نشان میها را به بنایی از دوره تاریخ ها داراي عالیم حجار هستند و لذا تعلق آن سنگ

هاي دوره ساسانی در منطقه نظیـر  خورده قبرستان چهر با هیچ کدام از بنا هاي تراش م حجار بر روي سنگعالی
 يتـر  ابتـدایی و ضـمخت   و از سـبک  کاخ ساسانی بیستون، پل بیستون و معبد آناهیتاي کنگـاور مشـابه نبـود   

هاي ساسانی دامنه کوه بیستون متعلـق بـه    در محوطهخورده  اي تراشه وردار است. با توجه به اینکه سنگبرخ
اش خورده قبرسـتان چهـر کـه عالمـت سـنگ تـر       هاي تراش سنگساسانی(خسرو پرویز) است، لذا اواخر دوره 

تر از اواخر دوره ساسانی دارند. در اواخر دوره ساسانی و حتی اوایل دوره اسالمی،  دارند، احتماالً تاریخی قدیمی
نـه کـوه بیسـتون بـوده     هاي آهکی تیره رنـگ موجـود در دام   هاي منطقه از سنگ دن سنگ تمام بناها و پلمع

 تـر  کامالً روشن یآهکی با رنگ یهای سنگاز خورده قبرستان چهر و عزیزآباد  هاي تراش که سنگ لیاست، در حا
هاي محوطه بیستون، به معناي این است که نمی تـوان   هاي قبرستان چهر با سنگ شبیه نبودن سنگ هستند.

هـر، هـم اکنـون نیـز     معدن سنگ دو محوطه را یکی دانست. با توجه به اینکه در فاصله نزدیکی از روسـتاي چ 
هاي  امالً روشن دارند، شاید معدن سنگهاي آهکی آن رنگی ک در کوه هچه وجود دارند که سنگ معادن سنگ

   باشد.  ي چهرهاي اطراف روستا این محوطه از همان کوه
 پی نوشت

لـی قبرسـتان عزیزآبـاد از    .ش مسکونی شـده اسـت، و  1342سال محلی، روستاي عزیزآباد از سال  . بر طبق صحبت با افراد کهن1
گرفته است و در واقع قبرستان عزیزآباد، قبرستان روستایی به اسـم گرمیانـک در نزدیکـی     گذشته هاي دور مورد استفاده قرار می

هاي سنگی مورد بحـث و نحـوه انتقـال     سال محلی، اطالعی از ستون روستاي عزیزآباد بوده است. متأسفانه هیچ کدام از افراد کهن
 به قبرستان عزیزآباد نداشتند.    آنها 
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