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چکیده
اغلب محققین بر این باورند که در دورۀ ساسانی ،جسد مردگان در هوای آزاد رها میشد تا حیوانات و پرندگان آن را تجزیه کنند.
پس از متالشیشدن جسد ،استخوانهای باقیمانده را در فرورفتگیها و طاقچههای ایجاد شده در صخرهها قرار میدانند .این
فضاهای ایجاد شده در سنگ سخت کوه را استودان (استخواندان) مینامند .شمار زیادی از این استودانها در کوههای فارس
مانند نقش رجب در دامنه کوه رحمت در حوالی زنگیآباد  ،در کوه رحمت حوالی استخر ،روی سکویی در دامنه کوه گونداشلو،
روی قطعهسنگی جداافتاده در نزدیکی نقش رستم ،در سطح بریده سنگی بزرگ در تنگ حشک نزدیک سیوند ،در اقلید نزدیک
آباده و در باالی دژی مشرف به بیشاپور شناسایی شده است .این استودانها به دو صورت قبور دائمی و قبور موقت (دخمکها) در
بدنۀ سنگی کوهها و یا الیههای کنگلومرا ایجاد شدهاند .در این پژوهش ضمن مطالعۀ نمونههای یادشده ،تعدادی از استودانهای
شناسایی شده در سواحل خلیجفارس که قابلمقایسه با نمونههای فارس میباشد ،معرفیشده و کاربری واقعی آنها مورد بحث
قرار میگیرد .این استودانها در سیراف ،گورستان شغاب ،بندر ریگ (گناوه) ،گورستان تیس در چابهار و گورستان حصیرآباد در
شهر اهواز واقع شدهاند.
واژههای کلیدی :قبور دستکند ،ریگ ،سیراف ،تیس ،شغاب
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 -1مقدمه
بر اساس آمیزههای دین زرتشتی ،الگوهای متفاوتی در آئین تدفین ایجاد و گسترش یافته است که همگی
پیوند روشن و مستقیمی با آئینهای زرتشت دارد .این الگوها شامل گوردخمهها ،استودانها ،گورهای چاله
سنگی یا قبور دائمی ،دخمکها ،تدفینهای صخرهای ،تدفینهای خمرهای و تابوتی و برجهای خاموشان است.
در دورۀ ساسانی جسد مردگان را برای تجزیه و متالشیشدن به حیوانات و پرندگان وحشی وامیگذاشتند.
سپس فقط استخوانهای باقیمانده را در طاقچهها یا فرورفتگیهایی که در صخرهها ایجاد شده بود و استودان
خوانده میشد قرار میدادند .شمار زیادی استودان در اطراف تخت جمشید ،نزدیکی استخر ،شیب یا دامنۀ
کوه رحمت و شماری نیز در حوالی نقشرستم در صخرههای کوه حسین کشف شده است (ترومپلمن:1372 ،
 .)30پیش از آنکه استخوانها در استودان قرار بگیرند جسد را در محلی روباز قرار میدادند تا روح از آن خارج
شود .این فضاهای روباز را برجهای خاموشان مینامند (همان.)29 :
لوئی واندنبرگ بناهای مختص تدفین را به دو بخش شامل گودال یا محل استخوان و طاقچهها یا استودان
تقسیم میکند .وی اصطالح گودال یا محل استخوان را چاله یا گودال تجزیه و تالشی جسد معرفی مینماید
( .)Vanden Berghe, 1959: 45لئو ترومپلمن معتقد است چیزی که واندنبرگ «گودال استخوان» توصیف
میکند حفرههای مستطیلشکلی هستند که در صخرهها تراشیده شدهاند و  1/5تا  2متر طول 0/5 ،متر عرض
و  0/5متر عمق دارند؛ بهطوریکه بدن انسان در داخل آنها قرار میگرفت و تنها دستوپایش بیرون میماند (-
ترومپلمن .)29 :1372 ،اینگونه حفرهها که معموالً در نزدیکی گوردخمهها واقع شدهاند ،اغلب در نواحی
کوهستانی فارس و سواحل خلیجفارس شناسایی شدهاند .تعدادی از این مناطق عبارتاند از :نقش رجب
( ،)Kleiss, 1976: 137در دامنۀ کوه رحمت در حوالی زنگیآباد ( ،)Vanden Berghe, 1953, Pl V,7در کوه
رحمت حوالی استخر ( ،)Gropp, 1969:258روی سکویی در دامنۀ کوه گونداشلو ( Stronach, 1966T Pl
 ،)XXIVروی قطعهسنگی جدا افتاده در نزدیکی نقش رستم ( ،)Stronach, Ibid, Pl XXV, Fig 17در سطح
بریده سنگی بزرگ در تنگ حشک نزدیک سیوند ( ،)Gropp, 1969:243در اقلید نزدیک آباده ( )Ibid, 238و
در باالی دژی مشرفبه بیشاپور ( )Girshman, 1971, Pl VII,2و تعدادی نیز در سواحل خلیجفارس شامل
سیراف ( ،)Whitehouse, 1968: 23بندر ریگ از توابع شهرستان گناوه (توفیقیان ،)57 :1388 ،روستای تیس در
چابهار (دانشنامه تاریخ معماری ایرانشهر) ،در گورستان شغاب بوشهر (میرفتاح41-61 :1371 ،؛ رهبر ،بیتا؛ سرفراز ،بیتا)
و در منطقۀ حصیرآباد شهر اهواز (رجبی82-288 :1392 ،؛ چایچی .)1392 ،روی تعدادی از حفرههای منطقۀ فارس
کتیبههایی به خط پهلوی مشاهده شده است (.)Gropp, 1969: 285ff
قبور سنگی ساسانی درواقع دارای عملکرد برجهای خاموشان امروزی زردشتیان هستند که در فارس ،کرمان
و ری دیده میشوند .قدمت این برجهای خاموشان مشخص نیست و ممکن است دارای سازههای قدیمی بوده
که در طی قرنها بازسازی شده باشند .البته شیوههای تدفین دیگری نیز در دورۀ ساسانی به چشم میخورد
که از آن جمله میتوان به قبور خمرهای ،قبور ساده بر دامنۀ کوهها و گاهی گورستانهای وسیع اشاره کرد .بر
روی این نوع قبور انباشتی از الشهسنگ و قلوهسنگهای رودخانهای دیده میشود (ترومپلمن.)33-36 :1372 ،
اما شایعترین نوع قبور ساسانی شامل قبور کنده شده در بستر پشتههای سنگی است که به دو صورت
قبور با عمق زیاد و قبور با عمق کم دیده میشوند .قبور نوع نخست برای تدفینهای دائم و نوع دوم بهعنوان

پژوهشی در آئینهای تدفین دورۀ ساسانی در سواحل خلیجفارس 19 /

استودان موقت مورد استفاده قرار گرفتهاند .در این مبحث به نمونههای شناساییشده در سواحل خلیجفارس
پرداخته شده و تفاوت و کارکرد هر یک موردبحث قرار خواهد گرفت (تصویر .)1
 -2قبور دستکند بندر ريگ (گناوه)
در بررسی و شناسایی باستانشناسی بنادر خلیجفارس که در سال  1388به سرپرستی نگارنده انجام گرفت در
سواحل جنوبی بندر ریگ از توابع شهرستان گناوه ،بقایای بهشدت تخریبشدۀ تعدادی از قبور کنده شده در
سنگ شناسایی شد .این سواحل بهصورت پشته سنگی بهنام «تیر سول» با ارتفاع حدود سه متر از سواحل
پست و هموار پیرامون ،بستر مناسبی را برای ایجاد این گورستان تاریخی مهیا کرده است .آنچنانکه امروزه
نیز از این ارتفاع نسبی برای ایجاد ساختمان پلیس دریایی استفاده شده است .با توجه به جزر و مد دریا این
نقطه بهصورت جزیرهای کوچک درآمده و تنها راه ارتباطی آن از طریق یک راه شوسه است که با جهت شمالی
جنوبی ،این تپه سنگی را به بندر ریگ متصل مینماید .این محدوده« ،گیشهر» نامیده میشود (تصویر شمارۀ .)2
قبور شناساییشده در بندر ریگ بر روی پشتهای از جنس ماسهسنگ کنده شده است .این تدفینهای
انگشتشمار با عرض حداکثر  50سانتیمتر ،طول باقیمانده حداکثر  2متر و عمق  30تا  40سانتیمتر بدون
ظرافت در ماسهسنگ بستر ایجاد شده است .در پیرامون این قبور و بر روی ماسههای ساحلی انباشت شده در
مجاور این قبرستان ،پراکندگی قطعات استخوان انسانی جلبتوجه مینماید .این قبور دارای جهات مختلف
شامل شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی هستند (توفیقیان.)24 :1388 ،
با توجه به تخریب ایجاد شده در پشته سنگی بهنظر میرسد تعداد این قبور در گذشته بیش از این بوده
است .مقایسۀ تطبیقی این قبور با نمونههای موجود در سواحل خلیجفارس نشان میدهد این مجموعه شامل
تعدادی قبور موقت یا دخمک ساسانی است که مانند نمونههای مشابه برای قراردادن موقت مردگان بهعنوان
استودان مورداستفاده قرار میگرفته است .تخریب شدید این محوطه مانع از مطالعۀ دقیقتر آن است و تنها
میتوان آن را با قبور موقت یا دخمکها در گورستان شغاب بوشهر (میرفتاح1367 ،1366 ،؛ رهبر1377 ،؛ سرفراز،
 ،)1384روستای تیس در چابهار ،قبرستان سیراف در دره لیر ( ،)Whitehouse, 1968-1974قبرستان
حصیرآباد اهواز (رجبی )82-88 :1392 ،و نمونههای موجود در ارتفاعات فارس مانند مرودشت و بیشاپور
(ترومپلمن )29-37 :1372 ،مقایسه نمود.
 -3قبور دستکند سیراف
در فاصلۀ قرون دوم تا پنجم هـ.ق( .هشتم تا دوازدهم میالدی) بندر باستانی و تاریخی سیراف (طاهری امروزی) یکی
از بزرگترین و باشکوهترین بنادر ایرانی و اسالمی در سرتاسر حوزۀ خلیجفارس بهشمار میرفت .دریانوردان و
بازرگانان سیرافی نهتنها با کلیه بنادر آباد و پررونق خلیجفارس بلکه با هندوستان ،چین و شرق آفریقا نیز در
تجارت مستقیم و مستمر بودند .این بندر اسالمی از دورۀ ساسانی مسکونی بوده و بقایای یک قلعۀ ساسانی نیز
در محل مسجد جامع سیراف توسط وایت هاووس کاوش شده است ).(Whitehouse, 1968: 1-23
سیراف سرانجام در زلزلۀ هولناکی که در نیمۀ دوم قرن چهارم هجری رخ داد بهکلی ویران شد .بندر
تاریخی سیراف دربرگیرندۀ آثار متنوع و گوناگونی از ساحل دریا تا کوهستان سنگی شمال آن است .مهمترین
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آثار کاوش شده توسط وایت هاووس شامل مسجد جامع ،خانههای اعیانی ،بازار ،حمام ،کارگاه سفالگری ،حصار
دور شهر و از مهمتر گورستان و گوردخمههای مشرفبه شهر است که در دره لیر تا دره شیلو پراکنده شدهاند
(.)Whitehouse, 1968-1974
قبرستان لیر -شیلو :درههای لیر و شیلو در ارتفاعات شمالی سیراف قرار گرفته و دربرگیرندۀ الیههای
ضخیم کنگلومرا و ماسهسنگ است که شرایط مناسبی را برای ایجاد یکی از بزرگترین گورستانها و
گوردخمههای ساسانی ـ صدر اسالم اسالم فراهم آورده است .این ارتفاعات سنگی بهوسیلۀ دو درۀ عمیق که
حاصل فعالیت گسلهای منطقه میباشد به سطوح مختلف با شیب مالیم بهطرف دریا تقسیم شده است.
درون این درههای  Vشکل و پرتگاهی ،دیوارههای بزرگ برای حفر صدها گوردخمۀ ساسانی مهیا شده و
دامنههای متشکل از الیۀ کنگلومرا و ماسهسنگ نیز سطحی مناسب برای ایجاد قبور موقت (دخمک) و
استودانهای ساسانی و سپس قبور اسالمی فراهم نموده است (تصویر شمارۀ .)3
گوردخمههای مورد اشاره دارای اشکال مختلف و ابعاد متفاوتی بوده که این خود نشاندهندۀ طبقات
اجتماعی دورۀ ساسانی است .میتوان چنین تصور نمود که گوردخمههای دارای قابهای ورودی هندسی و
فضای منظم و چهارگوش که در الیههای ماسهسنگ کنده شدهاند متعلق به افراد متمکن بوده (تصویر شمارۀ )4
و گوردخمههای فاقد شکل هندسی که تنها بهصورت حفرههای بزرگ یا متوسط در الیههای نرم و شکنندۀ
کنگلومرا کنده شدهاند متعلق به افراد طبقۀ پائین جامعه آن روز بوده است (تصویر شمارۀ  .)5درون اکثر این
گوردخمهها بقایای استخوان انسانی دیده میشود که عمدتاً مورد تخریب و دستبرد قرارگرفتهاند.
ارتفاعات شمالی سیراف از الیههای کنگلومرا در باال و ماسهسنگ در پائین تشکیل شدهاند که البته در زیر
الیۀ دوم مجدداً الیۀ دیگری از جنس کنگلومرا دیده میشود .در دورۀ ساسانی با برداشت الیۀ کنگلومرا و
سپس بخشی از الیۀ ماسهسنگ ،یک سطح صاف از جنس ماسهسنگ ایجاد نمودهاند که بستر مناسبی برای
ایجاد استودانهای قبریشکل مهیا نموده است .برش ایجادشده در الیههای کنگلومرا در باال و الیۀ ماسهسنگ
در پائین به ارتفاع تقریبی هشت متر در حاشیۀ غربی گورستان سیراف قابل مشاهده است .در برخی موارد از
این دیوارۀ ایجادشده در حاشیۀ گورستان برای حفر گوردخمههای ساسانی استفاده شده است.
سطح صاف ایجاد شده که دارای شیب نسبتاً مالیمی بهسوی دریا و بندر سیراف است ،زمینۀ مناسبی برای
ایجاد تعداد بیشماری از گورهای چالهسنگی ساسانی است که بهوسیلۀ تدفینهای دورۀ اسالمی ادامه مییابد.
(تصویر  )6در این بستر سنگی تعداد چهار ستون سنگی بزرگ با ابعاد حدود دو و نیم متر طول ،دو متر عرض و
حدود سه تا چهار متر ارتفاع در دو طرف درۀ لیرو و در میان قبور سنگی گورستان برجایمانده است که
احتماالً بهعنوان «برج خاموشان» مورد استفاده قرار گرفته است .این ستونها با بستر سنگی یکپارچه بوده و از
تراش الیۀ ماسهسنگ بستر ایجاد شده است (تصویر  .)7رأس یا باالی این ستونهای سنگی حجیم ،دارای
فضای مناسب برای قراردادن مردگان بوده تا اجساد در معرض هوای آزاد و پرندگان قرار گیرند و سپس
استخوانهایشان به گوردخمههای پیرامون انتقال یابد.
در بستر سنگی کوههای سیراف عالوه بر گوردخمهها و ستونهای سنگی حجیم (برج خاموشان) ،هزاران قبر
کندهشده در ماسهسنگ بهچشم میخورد که عملکرد آنها محل بحث فراوانی است .این قبور سنگی دارای
 2/10متر طول 50 ،سانتیمتر عرض و  40تا  60سانتیمتر عمق هستند و بهصورت دو گورستان بزرگ در شرق
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و غرب درۀ لیرو دیده میشوند .برخی از محققین معتقدند که این قبور بهعنوان چالههای جمعآوری آب باران
بهکار رفته و سپس تعداد محدودی از آنها برای تدفین مورداستفاده قرار گرفتهاند (جعفری.)51-80 :1393 ،
اما نگارنده بر این باور است که این قبور در دو زمان متفاوت در ماسهسنگ کنده شدهاند :نخست ،به عمق
مناسب در دورۀ ساسانی ،بهعنوان استودان یا قبور موقت مردگان (دخمک) ایجاد شدهاند .استخوان اموات بعد از
جدا شدن گوشت از استخوانها ،به گوردخمههای مجاور گورستان انتقال مییافتند .اینگونه قبور موقت که
عملکرد استودان داشته اند در قبرستان تیس در چابهار ،گورستان شغاب بوشهر ،سواحل بندر ریگ و در
گورستان حصیرآباد اهواز که همگی متعلق به دورۀ ساسانی است شناسایی شدهاند .دومین مرحله از حفر این
قبور در سدههای نخستین بعد از اسالم و بهوسیله تازهمسلمانان ساکن سیراف ،برای دفن مردگان با سنتهای
اسالمی ایجاد شده است .بدینمنظور قبور موقت ساسانی (دخمکها) اندکی گودتر شده و سپس بهوسیلۀ
تختهسنگ و یا مالط ساروج سقف آنها پوشانده شده است .در قسمت میانی هر قبر یک شکاف افقی در بدنۀ
سنگی قبور تراشیدهاند تا سقف قبور بر روی اجساد فرو نریزد (تصویر  .)8در برخی موارد بخش تحتانی قبر دقیقاً
به اندازۀ یک جسد و بهویژه سر جسد کنده شده است (تصویر  .)9بنابراین این قبور با دو عملکرد متفاوت و در
دو دورۀ زمانی متفاوت در بستر ماسهسنگی ایجاد شدهاند .برای سهولت دسترسی به قبور در حاشیۀ قبرستان
چندین ردیف پلکان در بستر سنگی ایجاد شده است (تصویر  .)10برای ایجاد قبور خانوادگی سطح سنگی
گورستان را بهصورت مطبق و فضاهای جدا از هم درآورده و هر طبقه را بهوسیلۀ دیوارهای سنگی بهجایمانده
از تراش بستر سنگی ،از یکدیگر مجزا کردهاند .حتی در یک مورد درون یکی از ستونهای سنگی (برج
خاموشان) دورۀ ساسانی را خالی نموده و با ایجاد یک اتاقک درون ستون ،دو تدفین درون آن ایجاد نمودهاند.
این تدفینها که بهوسیلۀ مالط ساروج مسقف شدهاند احتماالً متعلق به افراد توانمند بوده است (تصویر .)11
با توجه به گسترش گورستان دورۀ اسالمی در ارتفاعات پیرامون که از الیههای سست و ناپایدار کنگلومرا
تشکیل شده است ،چنین بهنظر میرسد که قبور کنده شده در ماسهسنگ که از شکل و پایداری بهتری
برخوردار است متعلق به افراد توانمند بوده و قبور ایجاد شده در الیههای کنگلومرا متعلق به طبقات پائین
جامعه بوده است .قبور کنده شده در کنگلومرا در سرتاسر ارتفاعات شمالی سیراف به تعداد بسیار زیاد به
چشم میخورد.
بهاحتمال قریببهیقین تنها قبور کنده شده در ماسهسنگ متعلق به دو دورۀ زمانی ساسانی ـ صدر اسالم
بوده و سایر قبور کندهشده در الیههای سست کنگلومرا بر اثر گسترش بندر تاریخی سیراف در دورۀ اسالمی و
افزایش جمعیت متعلق به تدفینهای دورۀ اسالمی است.
گورستان جبهۀ غربی درۀ لیرو دارای جهت شمالی ـ جنوبی هستند و گورستان نیمۀ شرقی نیز دارای
جهت شمالی ـ جنوبی است ،اما در تعیین جهت قبور دقت چندانی بهکار نرفته است .گورستان نیمۀ شرقی با
جهت قبله همخوانی ندارد اما نیمۀ غربی دارای جهت قبله بوده و به سنت تدفین دورۀ اسالمی نزدیکتر است.
البته به نظر میرسد در تعیین جهت قبور بیشتر از توپوگرافی سطح کوه تبعیت شده است تا جهات اصلی.
در میان گورستان شرقی ـ غربی درۀ لیرو حدود یکصد چاه عمیق در سنگ سخت ماسهسنگ کنده شده
است که دارای اعماق متفاوتی از صد تا صد و سی متر میباشد .تمامی اجزای یک حلقه چاه شامل کوره چاه،
پایههای چرخ چاه ،محل نشستن میراب و دیوارهای محصورکننده و محافظ چاه از تراش سنگ بستر ایجاد
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شدهاند (تصاویر  12و  .)13این چاهها با عمق زیاد به رگۀ سفرههای آب زیرزمینی دسترسی پیدا کرده و آب
جاری از الیههای زیرین ارتفاعات باالتر را به سطح زمین انتقال میدهند .اغلب چاهها دارای مقطع گرد بوده و
دارای قطری حدود یکونیم متر هستند و تعداد کمتری دارای مقطع مستطیلشکل با ابعاد حدود یکونیم
متر در پنجاه سانتیمتر هستند .شاید بتوان چاههای گرد را که برخی از آنها امروزه نیز دارای آب بوده و مورد
استفادۀ اهالی بندر طاهری قرار میگیرند ،متعلق به دورۀ اسالمی و نمونههای مستطیلشکل را متعلق به دورۀ
ساسانی دانست .در گسترش گورستان در دورۀ اسالمی برخی از چاههای با مقطع مستطیلشکل از دورۀ
ساسانی تخریب شدهاند که این خود از دالیل تعلق این چاهها به دورۀ نخست (ساسانی) است (تصویر .)14
همجواری منابع آب ،قبور و گوردخمههای ساسانی اتفاقی نبوده و ضمن تأکید بر جایگاه آب در آئینهای
زرتشت ،نشاندهندۀ استفاده از آب در مراحل تدفین و تطهیر مردگان است .اگرچه سایر قبور موقت کندهشده
در سنگ ،در نزدیکی دریا یا منابع آب قرارگرفتهاند ،اما اثبات ارتباط آئینهای تدفین زرتشتی با منابع آب
نیازمند انجام تحقیقات بیشتر است.
مجموعه گورستان ساسانی ـ صدر اسالم بندر تاریخی سیراف در  7مهرماه  1381به شمارۀ  6502به ثبت
آثار ملی ایران رسیده است.
 -3قبرستان شغاب بوشهر
گورستان شغاب در جنوب غربی شبهجزیرۀ بوشهر و در محل فعلی پارک دانشجو قرار گرفته است .این
گورستان را در دهههای گذشته باستانشناسانی همچون علیاصغر میرفتاح ،مهدی رهبر و علیاکبر سرفراز
موردبررسی و کاوش قرار دادهاند .گورستان شغاب ،دربرگیرندۀ یک گورستان ساسانی است که بر روی بستر
ساحل سنگی ایجاد شده است .در این گورستان دو روش تدفین دیده میشود :نخست ،تدفین خمرهای که در
داخل خمرههای نوکاژدری با اندود قیر در داخل ،انجام شده است .این خمرههای تدفین بهعنوان تدفین
ثانوی بهکار رفتهاند و استخوان مردگان بعد از جداشدن گوشت ،درون این خمرهها جای میگرفت (تصویر .)15
دومین نوع تدفین آن است که قبور مردگان را در سنگ سخت بستر کندهاند ،سپس اجساد را داخل قبر
گذاشته و روی آنها را با تختهسنگهای مناسب پوشاندهاند (تصویر  .)16در جای دیگر گورستان شغاب یکسری
حفرههای قبریشکل در سنگبستر حفر شده است که دارای ابعاد یک قبر میباشد ،اما از عمق چندانی
برخوردار نیستند .این دستکندها درواقع استودانها و قبور موقت (دخمههای کوچک) هستند که اجساد درون
آنها برای مدت کوتاهی قرار داده میشد و پس از جداشدن گوشت از بدن ،استخوانها به خمرههای تدفین و
یا قبور کنده شده در سنگبستر (تدفین نوع دوم) که پیشتر آمد منتقل میگردید (تصویر  .)17قبور یاد شده
دارای جهت شمال شرقی ـ جنوب غربی هستند (میرفتاح1367 ،1366 ،؛ رهبر1377 ،؛ سرفراز .)1384 ،در گورستان
شغاب نوع دیگری از تدفین شامل استودانهای سنگی وجود دارد که بهصورت تابوت ساخته شدهاند.
قبور موقت کنده شده در بستر سنگی ساحل در شغاب قابلمقایسه با قبور سنگی سیراف ،تیس ،حصیرآباد
اهواز و قبور سنگی ارتفاعات مرودشت و بیشاپور است که با توجه به مقایسۀ تطبیقی و مواد فرهنگی
بهدستآمده از کاوش باستانشناختی مهدی رهبر ،این محوطه متعلق به اواخر دورۀ اشکانی تا اوایل دورۀ
ساسانی است (رهبر.)34 :1377 ،
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 -4قبور دستکند تیس ـ چابهار
این قبرستان شامل صدها گور کنده شده در بستر سنگی حاشیۀ جنوب غربی روستای تیس از توابع بندر
چابهار است .این قبرستان با نام قبرستان شمارۀ یک یا قبرستان اجنه بر روی پشتهای سنگی و مشرفبه
روستای تیس بهنام پیلبند و در مجاورت قبرستان فعلی روستا واقع شده است .قبرستان تیس یا قبرستان
جنها در فرهنگ عامه اهالی جایگاه خاصی پیدا کرده و اعتقادات متفاوتی در مورد آن شکل گرفته است .مثالً
اهالی معتقدند که شبها نباید از این قبرستان گذر کرد ،چون هرکس این کار را کرده بعد از چند روز مرده
است .آنها معتقدند شبها اجنه باالی سر درگذشتههایشان میآیند و این نقطه را جای ترسناکی میدانند.
قبور کنده شده در پشته سنگی پیلبند دارای ابعاد متفاوتی برای بزرگساالن و افراد خردسال بوده و
بهطورکلی ،دارای جهت شمالی ـ جنوبی هستند .عمق دقیق این قبور به دلیل انباشت خاک در آنها مشخص
نیست ،اما بعید بهنظر میرسد بیش از پنجاه سانتیمتر باشد .تعدادی از قبور که در حاشیۀ تپه سنگی قرار
گرفتهاند ،بهدلیل تخریبهای طبیعی بستر سنگی ،نمایان شدهاند و میتوان عمق تقریبی قبور را با اندازهگیری
گورهای این قسمت حدس زد (تصویر .)18
بستر طبیعی گورستان از ماسهسنگ تشکیل شده است که دارای سختی و پایداری بسیار زیادی است.
شکل و فرم قبور کامالً هندسی و زاویهدار بوده و حفر آنها کار پرزحمتی بوده است .با توجه به وجود
محوطهای ساسانی ـ اسالمی در نزدیکی این گورستان میتوان آنها را مرتبط با این استقرار دانست .نگارنده بر
این باور است که این قبور کنده شده در سنگ سخت ،استودانهای موقت (دخمک) ساسانی ـ صدر اسالم
هستند که اجساد در آنها قرار میگرفت و بعد از جدا شدن گوشت از بدن ،استخوانها به گوردخمههای
احتمالی یا در برخی موارد به چاهی که بدینمنظور حفر میشد ریخته میشده است .در نزدیکی این قبرستان
یک آبانبار بهچشم میخورد که میتواند ارتباطی منطقی و کاربردی با قبرستان و محوطۀ استقراری پیرامون
آن داشته باشد (تصویر .)19
 -5قبرستان حصیرآباد (اهواز)
گورستان حصیرآباد در محلۀ «منبع آب» شهر اهواز و بر روی پشتهای صخرهای با راستای شمال شرقی ـ
جنوب غربی به چشم میخورد .این گورستان دربرگیرندۀ دو نوع تدفین در بستر صخرهای و شواهدی از یک
گوردخمه است .تدفینهای بستر سنگی گورستان حصیرآباد دارای دو اندازۀ متفاوت هستند :نخست ،گورهایی
که بهصورت چالههای مستطیلشکل با جهت شرقی ـ غربی و یا شمال غربی ـ جنوب شرقی در سنگ سخت
ماسهسنگ کنده شدهاند و عمق زیاد آنها باعث میشد تا پیکر مردگان بهطور کامل در آنها جای گیرد (تصاویر
 20و )21؛ نوع دوم دخمکها هستند که مشابه نمونۀ نخست میباشند اما از عمق کمتری برخوردار هستند.
بزرگترین قبر نوع اول  260سانتیمتر طول 95 ،سانتیمتر عرض و  100سانتیمتر عمق و کوچکترین آنها
 180سانتیمتر طول 50 ،سانتیمتر عرض و  50سانتیمتر عمق دارند (رجبی .)88-82 :1392بزرگترین نوع دوم
یا دخمکها  250سانتیمتر طول 50 ،سانتیمتر عرض و  30سانتیمتر عمق و کوچکترین آنها  50سانتیمتر
طول 20 ،سانتیمتر عرض و  10سانتیمتر عمق دارند .بیشتر این تدفینها دارای نوارهای حاشیهای به اندازۀ 2
تا  30سانتیمتر هستند که پائینتر از لبه تراشیده شده و برای قراردادن پوشش تختهسنگ بوده است .بیشتر
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قبور به دلیل سست بودن ماسهسنگ بستر بهوسیلۀ عوامل طبیعی و انسانی فرسایش یافتهاند .در گوشۀ جنوب
شرقی پشتۀ سنگی پلکانی در سنگ بستر تراشیده شده که بهشدت تخریب شده است و تنها تعدادی از پلکانهای
بخش فوقانی آن باقی مانده است .پلههای این پلکان  70سانتیمتر پهنا و  20سانتیمتر بلندی دارند (تصویر .)22
زیر لبۀ این پشته سنگی و در فرورفتگیهای طبیعی تعدادی گور و دخمک ایجاد شده که شاید بتوان این
بخش را بهعنوان استودانهای نگهداری استخوان برای این مجموعه درنظر گرفت که استخوانهای
بهدستآمده از قبور سطح پشته به اینجا منتقل میشدهاند .درواقع در حصیرآباد قبور بزرگ با توجه به
دارابودن پوشش تختهسنگ برای تدفین دائم بهکار میرفتهاند ،اما قبور کمعمق یا دخمکها بهعنوان تدفین
موقت و برای جداشدن گوشت از استخوان اجساد بهکار رفته و سپس استخوانها به دخمکهای زیر لبۀ پشته
و شاید به تدفینهای خمرهای که باالی قلمهستونها (بعداً خواهد آمد) نصب شده بود ،انتقال مییافت.
تعدادی قلمهستون پیرامون این تپۀ سنگی بهچشم میخورد که دارای فرورفتگی کوچکی در وسط هستند.
این قلمهستونها که  50تا  60سانتیمتر قطر دارند ،میتوانند بخشی از ستونهایی باشند که برای نگهداری
خمرههای تدفین که در رأس آنها قرار میگرفت ،بهکار رفته باشند .مانند آنچه در نزدیکی استخر کشف شده و
برای قراردادن کوزهها (حاوی تربت) ساخته شدهاند (ترومپلمن .)33-35 :1372 ،نمونۀ دیگری از این خمرههای
تدفین در کوه حسین توسط ولفرام کالیس شناسایی شده است که شامل گودالهای رأس یک صخره هستند
که مانند فتیلهای گلی در اطراف پایۀ یک خمره ،بهعنوان محلی برای قرارگرفتن کوزه (حاوی تربت) کار گذاشته
میشد.
در دورۀ ساسانی خمرههای بزرگی برای ذخیرهسازی وجود داشته است .نمونهای از این نوع خمرهها که
دارای کتیبه است در قلعهدختر فیروزآباد کشف شده است .چنین خمرهها یا کوزههایی (حاوی تربت) به آسانی
در حفرههای گشاد و انواع کوچکتر در گودالهای تنگتر قرار میگرفتند .این خمرهها بر روی تختهسنگ یا
ستونهای افراشته قرار میگرفتند (ترومپلمن.)35 :1372 ،
 -6نتیجه
مطالعات باستانشناسی در خصوص آیین تدفین مردگان در دورههای مختلف نشان میدهد که بر اساس
مذهب رایج در هر دوره الگوهای متفاوتی در جایجای ایران شکل گرفته است .این مطالعات در کنار متون
کهن ،انواع مختلفی از تدفین را در دورههای مختلف تاریخی معرفی نموده است که مهمترین آنها بدین قرار
است :گوردخمهها ،گورهای چالهسنگی یا قبور کنده شده در سنگ ،دخمکها یا قبور کمعمق برای تدفینهای
موقت ،استودانها ،تدفینهای صخرهای ،تدفینهای تابوتی و خمرههای تدفینی و نهایتاً برجهای خاموشان.
قبور کندهشده در سنگ بستر را بهطورکلی با توجه به عمق آنها و داشتن یا نداشتن سطح مناسب در
لبهها برای نصب سنگهای بزرگ درپوش ،میتوان به دو گروه تقسیمبندی کرد :نخست ،قبور دائمی یا
چالهسنگها که دارای عمق بیشتر و مناسب برای تدفین دائم بوده و اغلب دارای درب هستند .اینگونه در
سواحل خلیجفارس مانند قبرستان سیراف ،قبرستان شغاب بوشهر و تعداد بیشتری در بلندیهای استان فارس
مانند کوه مهر (صراف ،)34 :1369 ،کوه ایوب و سروی در جلگه مرودشت (واندنبرگ :1379 ،لوح  )62تا بلندیهای
پیرامون بیشاپور (گریشمن :1379 ،لوح  )34شناسایی شدهاند .یکی از مهمترین دالیل دائمی بودن این قبور وجود
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نوارهایی تراشیده زیر لبه آنهاست که برای قراردادن تخته سنگ پوشش قبور ایجاد میشدند .از نظر
تاریخگذاری اغلب این قبور متعلق به دورۀ ساسانی هستند ،اگرچه نمونههای اندکی نیز از دورۀ هخامنشی
شناسایی شده است (صراف1369 ،؛ جعفری 8 ،6 :1388 ،و .)18
دومین نمونه از قبور کندهشده در بسترهای سنگی یا دخمکها ،استودانهای موقت هستند که اجساد
برای مدت کوتاهی در آن قرار میگرفت تا بهوسیلۀ پرندگان و جانوران گوشت از استخوان جدا شده و سپس
استخوانها از این قبور کمعمق به گوردخمهها و استودانهای دائمی منتقل میشد .از این نوع قبور در سواحل
خلیجفارس شامل روستای تیس از توابع بندر چابهار ،گورستان سیراف ،گورستان شغاب بوشهر ،قبور بندر
ریگ ،گورستان حصیرآباد اهواز و ارتفاعات فارس شامل کوه مهر (واندنبرگ ،)1379 ،کوه حسین ،کوه ایوب
(پیشین ،لوح  -62و) ،کوه سروی و تنگ حشک ،کوه رحمت (پیشین ،لوح  -62ج) ،کوه زیدون (پیشین ،لوح  -62الف
–ب) ،کوه زاغه (پیشین ،لوح  -62د) ،آخور رستم (پیشین ،لوح  -61ب-د) و بیشاپور (گریشمن ،261 :1379 ،لوح  7و )37
شناسایی شده است .البته برخی از نمونههای فارس دارای کتیبه هستند .استخوان حاصل از این قبور نهایتاً به
استودانها ،گوردخمهها و یا برجهای خاموشان منتقل میشد و روح در گذشتگان به دنیای پس از مرگ انتقال
مییافت.
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