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 مقدمه .1

فرهنگ و تمدن بشر در  جادیدر ا ای ثر و برنستهؤنقش م کنونتا تاریخازدوران پیش از رانیا یشرق ننو 

-باستان یهایبررسو طالعات ـکمبود منابع و م لیدلبهاما  .(Sarhaddi-Dadian 2015: 46) داشته است رانیا

 Moradi) ما ناشناخته است یبرا ،در این منطقهانسان  یانتماع یزندگهای بسیاری از بخش ،مودود یشناس

et al. 2014: 263-287). و ی که نقش بسیار مهمی در مطالعه و بازسازی زندگی انتماعی یهایکی از داده

است، که در ارتباط مستقی  با فرهنگ و مذهب های تدفین هشیو ،تواند داشته باشدمیمذهبی در هر نامعه 

 ی های مختلف در زمینه حائز اهمیت هستند که انبوهی از داده به این دلیلهر نامعه است. قبور 

دقیق  ی آورند. با مطالعهشناسی، اعتقادات و باورهای آیینی فراه  می شناسی، نامعه شناسی، انسان باستان

 بازسازی کرد ،هستند گورهامردمانی را که صاحب این  ی توان نامعه می ،آید دست میور بههایی که از قب دهدا

هایی را که  بیماری توان سن، ننس و های انسانی می بقایای استخوان ی با مطالعه. (72: 1388سرحدی دادیان، )

 .(35: 1388)فروزانفر،  تشخیص داداست، و باعث مرگ او شده  هبرد ا رنج میه نصاحب قبر در طول حیات از آ

توان رژی  غذایی ساکنین نوامع  می گورهادست آمده از مطالعه بقایای گیاهی و خوراکی بهبا  ،همچنین

لیل اشیای درون قبور و ساختار وتو با تجزیه و نیز (Milanesi et al. 2015: 83-91) باستانی را بازسازی نمود

طریق مطالعه و توقیق  نهایت ازباستانی پی برد و در ی نامعه ات انتماعیتوان به ساختار و طبق ها می آن

های  ررسی آماری قبور و دادهـد. با بکرتوان شغل و یا مذهب فرد مدفون را مشخص  داخل قبور می یاشیا

 ی همختلف انتماعی پی برد. نوامع باز که دارای روابط گسترد فراوانی نمعیت و طبقات توان بهها می آن

معرض تأثیر و تأثرات فرهنگی هستند که این خود باعث پیشرفت یك نامعه  و فرهنگی هستند دراقتصادی 

 ئش باقی گذاردن صدهاشود.  نسبت به دیگر نوامعی که از ارتباط کمتری با دنیای بیرون برخوردارند، می

اعتقادات این مردم است. انواع  ۀدهند ر مدارك و شواهد، همگی نشانابزار کار و سای ،نذور ،همختلف، اغذی

 ۀدهند و شواهد بسیار دیگر نشان، مواد مصرفی نذورات ،نوع تعبیه اشیاا، رهگوساختمان تدفین، های  شکل

 (.86 :1382)سرحدی، اعتقادات عمیق مردم به زندگی پس از مرگ و ونود یك نیروی برتر بوده است 

   تدفین آداب .2

سـوم و   یهـزاره  شـهداد )ایران ننو  شر  ی منطقه های گورستاندر علمی و منتشر شده  های حفاریبه  تونه با

سوم  ۀهزار بمپور 14، گورستان چهارم قبل از میالد هزارۀ رک، خوانه عسچهارم قبل از میالد هزارۀ آباد طوطو، مدوم قبل از میالد

ن بـه  تـدفین مردگـا   هـای  شیوه، در این مقاله (1)نقشـه   ؛(سوم قبل از میالد ۀهزار خصو  شهر سوختهبهو  قبل از میالد

  بـودن و  یبه دلیل حجزیرا پاها  ؛بندی شده است قبور دستهپاها در  قرارگیری ۀچهار گروه مجزا بر اساس نوو

 هـای  مووطـه بـا كکـر ملـال از     کـه  ،دارنـد در طول زمان ی را یناهناب ینکمتر، ها دستبه مقاوم بودن نسبت 

  از: اند عبارتاین چهار شیوه  .(72: 1382 ،)سرحدی ندشومیبررسی و مطالعه  ،مزبورباستانی 

 خواباندن مرده به پهلوی راست .1.2

؛ نـد گرفت مینمع شده به پهلوی راست در گور قرار  های دستمعموالً انساد با پاها و  ،تدفین ۀدر این شیو

-خوانـه  گورسـتان نوع تدفین  از ییها نمونهدر این پژوهش،  .ی معمول بوده استهاشیوه ترین رایج از یکی که

در شـهر   تـدقین  303و همچنـین   (13۹3، )مالصـالوی و دیگـران  در شهرسـتان بـ     (103و  102 های تدفین) عسکر

  (.45: 1388 ،)فروزانفر (1)تصویر مورد مطالعه قرار گرفته است  1387تا  1376سوخته بین 
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 چپ خواباندن مرده به پهلوی .2.2

با این تفاوت که نسد به پهلوی چپ در قبر قرار  ؛دش میاول عمل  یمانند شیوه ه تدفین  ۀدر این شیو

رار گرفته، در گورستان شهر سوخته مورد حفاری ق 1376ـ  1387 که بین گورهاییاز  تدفین 305. شد ه میداد 

 ننو  های گورستاندر بسیاری از  قوی لاحتمابه و  (80-117: 1388 ،)فروزانفر ؛(2)تصویر بوده است شکلبه این 

 ی از شواهدبسیار زیاد  طبیعی و یا تخریب انسانی دلیل فرسایشاین نوع تدفین مرسوم بوده که به شر  ایران

 (.1-22: 13۹5 ،رهبر؛ Vidale and Desset 2013: 233-252) نیامده است دستبه تدفیناین نوع 

 با پاهای خمیدهباز  صورت طاق خواباندن به .3.2

و پاها از زانو به طـر  لگـن خاصـره     گرفتروی زمین قرار می باز طا  صورت به تنهباال ،تدفین ۀدر این شیو

 هـای  کاوشتدفین در شهر سوخته تا انجام  101 .گرفت میکه یك پا روی پای دیگر قرار  ای گونه به ؛دش میخ  

 2702گـور شـماره    ،ر سوختهاین تدفین در گورستان شه یبهترین نمونه .(3)تصویر  ندا هبه این شکل بود 1387

 (4تصـویر  )سـت  ا بـاز  طا  صورت به 101عسکر تدفین در گورستان خوانه و (87: 1388 ،فروزانفر)  HTRدر گمانه

  .(53: 13۹3 ،و دیگران )مالصالوی

 (1)طرح صورت دمر قرارگیری مرده به .4.2

ر بر کـف  مَدَ صورت بهتنه باال معموالً ،که تاکنون فقط از شهر سوخته گزارش شده است تدفینۀ در این شیو

نمـع شـده زیـر     صـورت  بـه  هـا  دست معموالً روش در این. گرفت میوی زمین قرار ر کاملطور بهصورت  وگور 

 بین، نوع تدفیناین از . شد میپهلوی چپ یا راست قرار داده  شده و متمایل به نمع صورت بهفسه سینه و پا ق

 .(122 همان:) گزارش شده است ددع هشتتنها ، 1378 -1376

بـر اسـاس   را  چهارگانـه  یهـا  گـروه  ، همـ  دلیل آن كکر شـد  تر پیشکه  پاها یریگقرار یهشیوبه  تونه با

 از: اند عبارتکه  ،(2)طرح  دکر یبند دستهمتفاوتی  یها رگونهیزبه  توان یمنهت پاها  یریقرارگ

 پاها کمی خمیده  .1.4.2 

. دادند میمع شده در نلوی صورت در گور قرارن های دستدر این حالت انساد را با پاهای کمی خمیده و 

باشد. این می 1200تدفین  ،استتان شهر سوخته ـاین حالت تدفین در گورس ۀدهند نشانیکی از گورهایی که 

 شده  کندهشنی بسیار نرمی که این گور داخل آن   قرار دارد. الی  IUBه در گمان 1201 گورتدفین در شمال 

 های گودالکه این تدفین از نوع  آید میاما از ظواهر امر بر ،دهد نمیانازه دیدن خطوط این تدفین را  ،است

 باشد میو نگاه صورت به سوی ننو  ـ غربی است. پاهای مدفون کمی خمیده  ساده است. نهت تدفین شرقی

که اسکلت  باشد یم 053این تدفین در گورستان شهداد، تدفین  یها نمونه .(403 :1386 سجادی،سید) ؛(5تصویر )

 .(Hakemi, 1977, G 053) ؛(6تصویر ) اند دادهنلوی صورت در گور قرار  خمیده در میک یها دسترا با پاها و 

 پاهای جمع  .2.4.2

 ۹0 زاویه بدن به نسبت که طوری به ،دادند می قرار گور در شده نمع صورت به را نسد پاهای حالت این در

 ،شرقی ننو  منطقه باستانی های مووطه در مونود مدارك و ها عکس بررسی با .گرفت می خودبه درنه

 2807 تدفین .کنی  می مشاهده شهداد و سوخته شهر قبور در را اسکلت گرفتنقرار روش این از هایی نمونه

 هگمان غربیننو  در که است ساده های گودال نوع از تدفین این .باشد می قبور از یکی سوخته شهر گورستان

IUF نمع پاهای با راست پهلوی به که است مردی به متعلق اسکلت .است گرفته قرار غربی ـ شرقی نهت در 
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 به را ها آن توان نمی اما ؛است شده دیده شکسته خشت تعدادی قبر این در .(7 تصویر) است شده خوابانده شده

 اسکلت نمجمه زیر در که بود ای شکسته منقوش نخودی خمره ،تدفین این ئش تنها داد. نسبت قبر این

 (؛8 )تصویر 051 گور شهداد گورستان در ،نوع این از مشابه های نمونه .(678 :1386 سجادی،سید) بود شده  گذاشته

 (.52 :13۹3 دیگران، و مالصالوی) است شده گزارش عسکرخوانه گورستان 101 شماره گور و (33۹ :1385 )حاکمی،

    پاهای خمیده  .3.4.2

 شـکل ننینـی بـه    پاها به طر  شک  نمع شـده و  که طوری به ،خمیده کامل ها دستپاها و  ،در این حالت

تدفین . این باشد می 1615 تدفیندر شهر سوخته  ها نمونه. یکی از دگیر میدر قبر قرار اسکلت  و گیرد میخود 

 هـای  دستای است که سقف آن براثر فشار فرو ریخته است. اسکلت این تدفین با پاها و از نوع گورهای سردابه

ایـن گـور بیشـتر در اطـرا  بدنـه       ئعـدد شـ   57تعداد  .(۹تصویر ) داخل یك الیه شنی پیدا شده است خمیده

موـل سـردابه را از    ،ننوبی ـ یپیدا شدند. دیوار شمال یدر عمق بیشتر و اسکلت و تعدادی از آن در باالی سر

هـای تـدفینی در   چنـین شـیوه   .(536 :همـان )بـود  نـدا کـرده    ،ستطیل اسـت شکل م به که  آن ی اولیه ی چاله

 .Jarrige 1990: fig) نوسنگی یمتعلق به دورهبوالن  یدر دره ههمچون مهرگر ،نوارهای مناطق ه گورستان

،  Masson 1992: 337-356)( ی برنـز های نارکوتـان و سـاپالی در ننـو  ازبکسـتان دوره    گورستان ،(29 ,11

رود ، مونـدیگاك در موـل تالقـی    )10تصـویر   (آلتین تپه در ننو  ترکمنستان هزارۀ سوم و دوم قبل از مـیالد 

 مکران پاکسـتان میری کالت در ، :Casal 1961)  (46-45سوم قبل از میالد ۀمتعلق به هزار ارغندا  و هیرمند

رودخانـه   ۀزدر بلوچستان ایـران و خـورا  در حـو   عصر مفرغ گورستان باستانی دامن ، سوم قبل از میالد ۀهزار

 (Stein 1937: 127-149). است بمپور شناسایی شده

 تدفین مردگان با کفن .3 

دلیل فرسـایش قبـور منطقـه    د که به باش ازتاریخ می های تدفین پیش یکی دیگر از آئین ،تدفین مردگان با کفن

در گورسـتان   .نز شهر سوخته و تا حدودی شهداد از مووطه دیگری گزارش نشده اسـت  ننو  شر  ایران به

مـورد از قبـوری کـه     18در  ،های اسـکلت  مانده از لباس و پارچه چسبیده به استخواننای شهر سوخته آثار به

پیچانـدن نسـد در    ۀدهنـد  کشف شده است. این موارد نشان ،شده شناسی ایتالیایی حفاری توسط گروه باستان

شـده   ننسـیت نسـد دفـن    اسـاس بـر  هـا   این کفـن  است. بودهزمخت آن   باشد که معموالً پارچ یك کفن می

تـر از   هـای اسـتفاده شـده بـرای پوشـش مـردان خشـن        ننس پارچـه  .(Piperno1977: 141) متفاوت هستند

هایی که بسیار فرسـوده   در پانزده تدفین شهر سوخته آثار پارچه .(215: 1374سجادی، )سیدهای زنانه است  پارچه

       شـهر سـوخته در اصـل دارای پارچـه     هـای   آید که بیشـتر تـدفین   نظر می اند دیده شده است. به رفته  بینزو ا

هـا   در مواردی ه  که آثـار کمـی از آن   اند و از بین رفته اند که کامل داز و یا لباس بودههای کفن، زیران صورتبه

قطعـات کوچـك تـدفین    از برخـی  نـز   بهاند.  مانده به مجرد برخورد با هوای آزاد فاسد شده و از بین رفتهباقی

 باشـد.  غیرقابل برداشت می واست  رفته بین شدت سوخته و از ها به متعلق به کودکی ثروتمند، باقی پارچه 1707

شـده اسـت. در برخـی از حـاالت      روانداز استفاده مـی  و شکل زیرانداز دوها به  این پارچه که گفته شد از چنان

ابتدا پارچه در روی کف قبر کشـیده و پـس از    ،که در مورد افراد بالغ درحالی ،پیچیدند کودکان را در پارچه می

هـایی کـه    . پارچـه شده اسـت  آن پارچه، قطعات پارچه دیگری روی مرده کشیده می درنای دادن فرد مدفون 

قطعات پارچـه  ،  2802دفین تر از پارچه زیرانداز بوده است. در ت معموالً ظریف ،شده عنوان روانداز استفاده می به
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شـود دیـد.    این آثار روی پاهای اسکلت می 1500و در تدفین ( 12)تصویر به نمجمه فرد مدفون چسبیده است 

دوزی شـده اسـت    رسـد فـرد مـدفون دارای لباسـی بـوده کـه پشـت آن منجـو          نظـر مـی  به 1705در تدفین 

ـ     اثر منسونات یافته شده در قبور گورستان شـهداد نیـز ثابـت مـی     .(332 :1386سجادی، سید) ا کنـد کـه مـرده ب

آمده که در یـك    دست یك مجسمه به پوشانیدند و حتی ا را با خاك میه ندفن شده است و روی آهایش  لباس

 .(Hakemi1977: 47)  پوشش پارچه دفن شده بود

 جهات تدفین مردگان .4

در  و شـود  یمـ به آئین تـدفین مربـوط     نیز یکی از مواردی است که مستقی ها نیتدفنهات تعیین شده برای 

-64: 13۹3مالصـالوی و دیگـران،   )بـ   عسکر شر  ایران مانند گورستان خوانه منطقه ننو  یها گورستانبیشتر 

، گورسـتان  (1-22: 13۹5رهبـر،  )بمپـور   14گورسـتان  ، (Vidale an Desset 2013)آبـاد نیرفـت   طـوط وم ،(47

نظر نهت و شکل تدفین تابع هـی    از گزارش شده است و گورهای شهر سوخته و( 173:  1385 ،)حاکمیشهداد 

  هـ  تفـاوت دارنـد و در کلیـ    انی بـا  اشکال ساختم ی و در همه ها دوره ی . نهت گورها در همهاند نبودهنظمی 

نهـت   دربـارۀ و ه   گورهانهت ساختمان  در رابطه باه   نکات . ایناند شدهنهات اصلی نغرافیایی نیز دیده 

 . سر مدفون و نهـت دیـد او در نهـات گونـاگون نغرافیـایی قـرار داشـتند       صاد  است تدفین شخص مدفون
 .(84-77: 1388سجادی، سید)

شـرقی قـرار    شـمال  نانـب   بـه  غربی و پاهـا  نانب ننو  در دانسا سر کلیهتقریباً  ،شهداد های تدفیندر 

ولی صـورت   ،باشد میبه حالت نمع شده  و پاهانمع شده در نلوی صورت قرار گرفته است  ها دستد. شتندا

لذا این فرضیه ه باال است، رو ب ای وشر ، غر   مختلف  انبونبلکه مایل به  کند نمیمعین نگاه  نانب بهمدفون 

 گرفتـه  می مدنظر قرار هنگام تدفین موقعیت خورشید و ساعت مختلف روز قوی احتمال به ونود آورده کهرا به

 .(3 :الف 1353 ،)کابلی است

کـه در زمـان انجـام مراسـ       رسد مینظر  سوخته نیز همواره متغیر است و بهدر گورستان شهر  ورقب نهت

در کندن نهت  گیری تصمی قرار گرفتن آن در آسمان، عامل مهمی در مورد  یتدفین، نهت خورشید و نووه

و قرار دادن شخص مدفون در آن بوده است. تدفین در نهت تابش خورشـید صـورت گرفتـه و حتـی در      ورقب

آسـمان بـوده اسـت.     سوی بهصورت مدفون  ،انجام گرفته است باز طا  صورت  به کامل یکی دو مورد که تدفین

ظهر و در هنگام تابش مستقی  و عمودی خورشـید انجـام گرفتـه     ،تصور کرد که تدفین توان می اخیردر مورد 

تدفین بر روی شک  و صورت چسبیده به زمین صورت  ،در یکی دو مورد استلنایی دیگر ،همین ترتیباست. به

ارزش و اعتبـار و اهمیـت نـور و آفتـا  در باورهـای مـذهبی        دهنـدۀ  جموعه این نکات نشـان گرفته است که م

 .(133 :1386 سجادی،سید) ؛(11تصویر ) باشد میشهر سوخته  ی نامعه

در گورسـتان شـهر    1376 -1387تدفین که بـین    751روی مقاله نگارنده  های و بررسی اتعبر اساس مطال

ننـوبی،  -غربـی، شـمالی   -شـرقی، شـرقی   -غربـی  این نهات بیشتر شـامل نهـات   ،سوخته انجام گرفته است

 -غربـی ننو ، غربیننو  -شرقیغربی، شمالشمال -شرقیشرقی، ننو ننو  -غربیشمال شمالی، -ننوبی

نهـات   تـرین  عمـده درصـد   ۹5/13 و 48/10، 1/7، 65/4، 68/2، 87/17،48/3، 17/۹بـا   ترتیبرقی که بهششمال

بـا   باشـد  میـ غربی که همان طلوع و غرو  خورشید ی  . نهت شرقباشد می، اند دادهخود اختصا  تدفین را به

 .(1نمودار )است  شهر سوخته های تدفیننهت تدفین در بین  ترین عمومی 87/17%
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 در قبور  ها یخوراکدادن غذا و قرار .5

خصو  مطالعـات  در. استمختلف در قبور  یها یخوراکتدفین مردگان قرار دادن غذا و  های یکی دیگر از آئین

مـواد  بقایـای  مقدار بسیار زیادی از  .مودود به شهر سوخته است ه شر   در منطقه ننو  یشناس باستان گیاه

تـا برخـی از    سـازد  یمما را قادر  ها آن لیوتول هیتجز .اند شدهپیدا اهدایی در شهر سوخته ظرو  در کف  ییغذا

 .(Piperno 1977: 143) رفتاری، عادات غذایی، تشریفات و مراس  این مردم را روشن سازی  یها ننبه

یکی شناسایی بقایای غـذایی   ؛بقایای گیاهی گورها دارای اهدا  دوگانه هستند شناسی باستان مطالعات گیاه

پیدا شده با تعیین ارتباط میـان     وظرو سایر موصوالت و تولیدات با منشأ گیاهی و دیگری چگونگی کاربری 

 .(8: 1382سجادی، سید و کنستانتینی) شکل ظرو  و هدایای مونود در آن

است نشان داده  گور 450انجام شده در گورستان شهر سوخته و حفاری بیش از شناسی  باستان های بررسی

تونه ما . دباش میمختلف مطالعاتی  های زمینهدر  فردی منوصربهو اطالعات  ها دادهتنهایی شامل که هر گور به

 .(10 همان:) باشد میاز داخل ظرو  قبور  آمده دست بهمربوط به مواد باستانی  های داده بهدر اینجا 
سـفالی پیـدا     وظـر در  ییبیشتر مـواد غـذا   ،اند بودهکه دارای اشیا و مواد کافی اطالعاتی  گورها بیشتردر 

این اشیا و هدایا بستگی به شخصیت و طبقه انتماعی فرد مدفون داشته اسـت. در برخـی از    تعداد. ستا  شده

ی و اشیا بسیار زیاد و متنوع بوده است. آنچه مسل  است مواد نامد بیشـتر در  یمقدار مواد غذا ،ثروتمندان قبور

خـالی   ظـاهر  بهپیدا شده  یها وانیلنای داده شده است. تقریباً تمام  ها وانیلو  ها خمرهو مواد مایع در  ها کاسه

سـوخته  ایتالیـایی شـهر    یشناسـ  باسـتان  توسـط گـروه گیـاه    انجـام شـده   یهـا  یبررسو  هااما آزمایش اند بوده

(Milanesi et al. 2015: 83-91)،  نشـان    ، وظـر و بقایای چسبیده به بدنه این گـروه از   ها خاكاز روی نمونه

کـه پـیش از ریخـتن     انـد  بـوده حاوی مایع شیرین و تخمیر شده از انواع انگورهـا   ها وانیلکلیه این  دهد کهمی

 تـر  بـزرگ  یهـا  خمـره صا  نشده، داخـل   بار نیاو  است. همین مایع و مایعات دیگر شده یمداخل لیوان صا  

شده و چسـبیده در کـف    نشین تهانگور  یشدهخرد یها هستهو  ها دانهبه شکل  ها آنکه بقایای  شده یمریخته 

 .(12: 1382سجادی، سید و کنستانتینی) است شده  دیده ها خمرهو داخل این 

از نـوع   1615آن مورد مطالعه قـرار گرفتـه، تـدفین     یگورستان شهر سوخته که برخی از اشیا وریکی از قب

 یشـ  56کـه دارای   ،ای است که در فصل چهارم کاوش در شهر سوخته پیدا شد. در این قبـر ثروتمنـد  سردابه

خمـره   چهـار این تدفین، شـامل    ظر  18دیده شد. موتویات  ییمواد غذاسفالی موتوی    وظربود، تعدادی 

خمـره و   دوظـر ، شـامل    چهارمورد مطالعه مقدماتی قرار گرفتند. در  ،کاسه 13بزرگ و کوچك، یك لیوان و 

کاسه بقایای پوسته و غالت گندم و نـو   چهار، در یك خمره و شد  دیدهکاسه قطعات ریز و خرد شده انگور  دو

بقایـای    ودر یکـی از ایـن ظـر   ، فرج حاصله از آفـات نبـاتی دیـده شـد    وخلل همراهشده و ریز  خرد صورت به

در کاسه دیگری یك قطعه زغال کوچك و باالخره در کاسـه دیگـری قطعـات خـرد      ،غالت آرد شده مانده باقی

انـد   آمـده مواد تقریبـاً نامـد در   صورت  بهشده یك چو  دیده شد. مواد داخل بقیه ظرو  بسیار نرم شده و یا 
 .(13: همان) ؛(13تصویر )

 ، زیـره ( Coriandrum) satirunl گشـنیز  هـای  دانهکشف  ،شهر سوختهگورستان اخیر در  های کاوشطی در

Cuminum) Cyminum ) و پسته وحشی (Khinjukstocks, pistacia  atlantica)  باشـد  مـی  تونه قابلبسیار .

 ها آن یکه تمام اند آمده  دست به 1404و  (الف.  . پ.) 1400ظرو  سفالی گورهای  ازتقریباً همگی  ها نمونهاین 

خاورمیانه و  یدر منطقه .(537-536: 1386 ،یسجادسید) استقرار در شهر سوخته هستندهارم چ یمتعلق به دوره
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 هـا  میـوه سوم قبل از میالد اهلی شده بودند که یکی از ایـن   ۀای مختلفی در هزارهخاور نزدیك گیاهان و میوه

و  آیـد  میعمل آسیا و اروپای شرقی به ،آفریقای شمالی، آمریکای ننوبی های سرزمیندر  میوهاین گشنیز بود. 

امـا هنـوز مشـخص    ؛ باشـد  مـی غربی انه، آفریقای شمالی و آسیای ننو وسیع سواحل مدیتر ۀاز حوز آناصل 

. رفتـه اسـت  و مورد مصـر  قـرار گ   شده  اهلیتربیت و  ،نشده اصل این میوه ابتدا در کجای این حوزه گسترده

است که تـاریخ   آمده  دست بهمصر و یونان  ،دوران تاریخی بسیاری در خاورمیانه های مووطهگشنیز از  یها دانه

غار نهـال   از دوره نوسنگی مربوط بهو تنها مورد استلنایی  رسد میاز میالد دوم پیش ۀبه آغاز هزار ها آنهمگی 

 مـورد  ۀدر اصلیت تشخیص صویح دانه و میو که (316Zohary and Hop 2000 :) است در خاور نزدیك حمر

 نیتـر  یمیقددر شهر سوخته میوه گشنیز پیدا شده  یها دانه بنابرایندارد. شك و تردیدهای ندی ونود  بوث

ادویه و خـوراکی مشـخص و    عنوان بهامروز هستند که استفاده از آن پیدا شده در دنیای باستان تا به یها نمونه

از  برخـی  .(14: 1382سـجادی،  کنسـتانتینی و سید ) زیـره از خـانواده گشـنیز اسـت    حقیقـت  در ،مسجل شده است

 دسـت بـه ین زیره از اتیـوپی  اما معتقدند که بهتر؛ دانند یمرا از اروپا اروپائی اصل آن ییوسطادانشمندان قرون 

 ۀهـزار  یهـا  مووطـه ودود به م هزیر ،دنیا یشناس باستان از مطالعات گیاه آمده دست به مداركبر اساس  .دیآ یم

تر به آن  که پیش 1400تدفین . (Zohary and Hop 2000: 316 ( استاول مصر  ۀهزار یها مووطهو  اردن دوم

 بقایـای او ی نوان و از طبقه مرفه و شاخص شهر بوده که یمختص به بانوو  ایبهسردااشاره شد تدفینی از نوع 

آمده است. حـداقل سـه ظـر  از ظـرو       دستبهظر  و هدیه  ها دهدیگر با بیش از  های اسکلتهمراه بقایای 

. یـك کاسـه سـاده    سـت ا  بـوده گوناگون و یا مخلوطی از گیاهـان مختلـف    های ادویهسفالی این تدفین حاوی 

حـاوی   (33شـماره  )بسـیار زیـاد گشـنیز بـوده و لیـوان سـفالی دیگـر         های نمونهمملو از  (13ظر  )رنگ  نخودی

شامل ترکیبـی از یـك نـوع    چهار زیره بوده و باالخره کاسه بزرگ شماره  های دانهگشنیز و  یمخلوطی از میوه

، (عدس ریز قرمز که در موـل معـرو  بـه عـدس زابلـی اسـت      )و مرکب از گندم، نو و عدس  شده آمادهسوپ و یا آش 

 (14و  12سـاده  رنـگ  نخـودی  هـای  کاسـه )پسته وحشی داخل دو ظر  مختلـف   یماهی و گشنیز بوده است. میوه

شـده   پیدا های اسکلتو سایر  1400. آخرین اشاره در مورد تدفین اند شدههمان تدفین همراه گندم و نو پیدا 

 پیـدا شـده اسـت    ایهسردابمختلف این تدفین نوع   وظرکه در  باشد میفراوان سیر  های بتهدر آن مربوط به 

 کـه  یدرحالاز این مواد از نظر غذایی روشن است و نیاز به تفسیر و تعبیر ندارد،  بسیاری کاربرد .(11ـ   12 همان:)

ی و آئینی باشـند.  ینادو یها ارزشدارای  اند توانسته یمی، یندا از مصار  غذایی و احتماالً دارو ها آنبرخی از 

میان برخـی از   سیر اشاره کرد. همین ریشه گیاهی، یعنی سیر، در یها بتهبه  توان یم ژهیو بهمیان این گروه  در

و  ثیـ خبملل هند و اروپایی نز از کاربردهای باال، کاربرد دیگری داشته که عبـارت از دور نگـاه داشـتن ارواح    

 یهـا  بته وفور  بهتونه با شیطانی، شاید به سبب بوی بسیار بد آن، از ارواح مطهره و منازل مسکونی بوده است.

تصور نمود که ایـن   توان یم، ها یخوردنای نسبت به سایر گیاهان و خصو  نوع سردابههو ب قبورکامل سیر در 

ایـج بـوده   ری در میان بومیان مولی نیز یبسیار دور و پیش از شکل گرفتن اقوام هند و اروپا یاهزمانعادت از 

 خـورا   ،(Hakemi 1977: 76)شـهداد  داخـل بعيـی از ظـرو  گورسـتان     در  ،(458 :1386 سـجادی، سید) است

(Setin 1937: 127-149) دامن و ( 50-9 :Tosi 1970) غذاهای استفاده شده در آن دوران نیز ونـود   ۀماندباقی

 .باشد ینموع این مواد غذایی مشخص دلیل عدم مطالعات آزمایشگاهی نداشته است که به
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 حیوانات و مراسم تدفینقربانی کردن  .6

 گـره در دسـت اسـت   نوسـنگی از مهـره   ۀایـام یعنـی از دور   نیتـر  یمیقدشواهدی دال بر ونود بزغاله و بره از 

(Jarrige et al.  1990). منطقـه   یخیازتـار  شیپ یها مووطهدر بین  (بزغاله)مونودیت قربانی حیوان  که یدرحال

در  هـا  بزغالـه و  هـا  بـره  ونود سیستان گزارش شده است. یسوخته شهرِ شر  تاکنون فقط از گورستانِ ننو 

 د.شوعنوان ارائه و پیشکش غذا تفسیر و نبایستی به سادگی به باشند داشته نمادینقبور ممکن است اهمیت 

گور  17در  ها بزغالهسوخته شواهدی از قربانی کردن  ی در گورستان شهریایتالیا گروه یها یحفاربر اساس 

را داری . گاهی یك بخش کـوچکی از حیـوان، درون یـك ظـر  نزدیـك نسـد یـا کنـار دیـوار خشـتی، کـه            

قربـانی   نکتـه  تـرین  نالـب  ،هرحـال  بهقرار گرفته است.  ،باشد میقبور دو قسمتی  ۀکنند مشخصو  دهنده نشان

 صـورت  بـه نُـه   و هشـت ، فتهی یابتدا فازهاییگور از  11کردن یك بزغاله است که در کنار سر فرد مدفون در 

 .(Piperno 1979: 134) دود شده در گورستان ونود داردمتمرکز در یك ناحیه مو

. در اولی، که یك گور دو دهند میرا ارائه  تر پیچیده، شواهدی از یك تشریفات و مراس  311و  410دو گور 

، یك بزغاله درون یـك ظـر  بـزرگ در سـمت ننـوبی دیـوار       شهر سوخته است هشتفاز قسمتی مربوط به 

ای یك بزغاله در یـك  ، بقایباشد می پنجای فاز ، که یك گور سردابه311نداکننده قرار داده شده است. در گور 

 قرار داده شده است. استفاده از گور ی در آخرین مرحلههمراه با سایر اشیا  کاسه

هـر دو گـور از    کـه  نشان داده شده است 13۹و  2گور  در، کردن بزغاله نوع دیگر از مراس  همراه با قربانی

. در این گور یك حیـوان  ستا  شدهمنتسب  هشت -هفتفاز و دومی به  پنج. اولی به فاز نوع دوقسمتی هستند

د کـه آیـا ایـن    کـر ثابـت   توان  نمیاما ؛ کامل در قسمتی از گور در ننو  دیواره نداکننده قرار داده شده است

 انـد  شـده در زمـانی بعـدتر انجـام     هـا  قربـانی و یا اینکه است اهدا شده  شده  بستهدر زمانی که گور  ها پیشکش
(Piperno 1977: 14). 

مـورد ایـن    شـش در   کـ   دستکه  دهد یمی نشان ایتالیای ئتیه یها یحفارمشاهدات انجام شده در طی 

که نمجمه و بخـش فوقـانی اسـکلت فـرد     طوریهب ؛حیوانات گاهی بعد از دفن فرد در گور قرار داده شده است

 که دهند یمشده است. تمام این گورها نشان  ییناهنابهنگام باز نمودن مجدد گور دستخوش تغییر آرایش و 

نـدرت از نـنس   هاز ننس النورد، عقیق و ب ییها مهرهبوده است.  تر وابسته مرفهفرد متوفی به طبقه انتماعی 

 (.Piperno 1979: 135)د شون یماین گورها یافت  انیدر م متناو طور  بهطال 

 باورهـای مـذهبی در میـان    از را انعکـاس برخـی   هـا  بزغالهونود این  ،ها کاوشی این دوره از یحفار ایتالیا 

دار بـا  با پذیرش درستی بخشی از این نظریه، یعنی ارتباط گورهای بزغالـه  دامداران شهر سوخته دانسته است.

شـهر سـوخته    در گورسـتان  هـا  بزغالـه به دالیل و مدارك دیگر، ونود این  تونهبا کردتوان فرض  میدامداران، 

به شرح تا علت معنوی یا مذهبی. برخی از این مدارك و دالیل  اند داشتهحقیقت شغلی بیشتر علت مادی یا در

کـه   سـت ا  شـده دیـده    بزغالـه تدفین بقایای  14شهر سوخته در  های کاوشطی دومین مرحله از در زیر است: 

، 2514، 2513، 1718، 1713، 1706، 1705، 1704، 1613، 1607، 1515، 1414، 1413 هـای  تدفیناز  اند عبارت

دار در قسمت مرکزی گورسـتان و در گمانـه چسـبیده بـه یکـدیگر پیـدا       قبور بزغاله  اً کلیتقریب .2811، 2702

از  .انـد  شدهچسبیده به آن متمرکز  های گمانهو  IUA بیشتر این قبور در گمانه بگویی  تر دقیقو یا اگر  اند شده

  قبـور نـزو گورهـای تقریبـاً فقیـر موسـو        ، کلیـ 1705بار با همان استلنای شماره نیز دیگر نظر تعداد اشیا
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عقیق و  های مهرهونود کمبود اشیا، تعداد با 2811و  1607 های نمونهاما نکته نالب اینکه حداقل در  .شوند می

 (.Sajjadi 2003:18) است  شدهالنورد با نوارهای طالیی بسیار نازك نیز دیده 
شهر  های کاوشدوم  یحفاری شده در مرحله گورهای صددر 10که کمی بیش از  آید میاز اطالعات باال بر

با دقت بیشتری و  اند کردهی پیدا یشناسان ایتالیاباستان و اگر این آمار را با آنچه باشند میسوخته دارای بزغاله 

 تـونهی  قابـل . این نکته شود میهمین ده درصد مودود بزغاله دار تقریباً به گورهای باز ه  تعداد دمواسبه شو

طور که در سطور بـاال   همان شهر سوخته راهنمایی کند. گورهایدر  ها بزغالهعلت ونودی این است که ما را به

بـه معنـای    توانـد  نمـی باال دارای اشیاء کمی هستند و داشتن یك نانور کامـل   گورهای ینمونه یکلیه ؛هآمد

نکات  به تونه . بااند بودهیار فقیر ـبس گورهابقیه  ،1705 قبرتلنای ـباشد و به اس ها آنبان ـنای صاحـثروت و غ

استلناها و از نملـه گورهـای   از نز برخی  بهزیرا اصوالً  اند. نقش قربانی را داشته ها بزغالهکه  آید نمینظر به باال

و از طـر  دیگـر اگـر     انـد  داشـته و نذری همیشه داخل ظـرو  قـرار    مواد غذاییخالی از اشیا، در بقیه موارد، 

 کـه  درصورتیدارای بزغاله باشند، باید قاعدتاً قبور ثروتمند دیگر ه  است، از ثروت بوده  ای نشانهداشتن بزغاله 

سـید  ) ، متعلـق بـه مـردان هسـتند    موردنز دو  بهو باز از سوی دیگر تقریباً همه این گروه از قبور  چنین نیست

 .(555-554 :1386سجادی،
متعلق  توان میرا  گورهادار، این دسته از بزغالهگورهای به کلرت ننسیت مذکر در  تونه با رسد مینظر  به

از نهت نـوع سـاختاری قبـر و     که چه 1705ی یبه چوپانان و شبانان شهر سوخته دانست و آن یك قبر استلنا

تصـویر  ) چوپانان ثروتمند باشـد قبور متعلق به از  تواند میدیگر تفاوت دارد نیز  گورهایبا  تعداد اشیانظر  چه از

تربیت شده در شهر سوخته باشـد.   های داممربوط به انواع  تواند میف این نظریه ییکی از نقاط منفی و ضع .(14

، دامداری و پرورش گاو بسیار رایج بـوده اسـت و   آغازتاریخیشواهد و مدارك مونود در شهر سوخته  بر اساس

دیده نشـده، امـا نقـوش     ها بزغالهای از  پیکرهبه امر گاوداری، چرا  تونهباکه ممکن است این پرسش پیش آید 

 .انـد  داده میای را در قبور ن نای قربانی گاو در قبور؛ تدفین بزغاله هو همچنین ب ونود دارد ها سفالروی  ها آن

ـ  شهر سـوخته و  های سفالنقش بز و بزغاله، روی  که درحالی دوم اسـتقرار بـه    یدوره هـای  سـفال خصـو   هب

یافتـه شـده در    هـای  پیکـره . ایـن وضـعیت در   شـود  نمیو نقشی از گاو دیده  دشو میمختلفی تکرار  های شکل

، تعـداد  شـود  مـی پیکره گاو و سایر نانوران بـا نلـه بـزرگ دیـده      که درحالیاست و  برعکسمناطق مسکونی 

 سـو  یكشاید بتوان گفت که از  باره دراینبزغاله و گوسفند نادر است.  ، مانند بز ای نله نانوران کوچك یپیکره

  و از شـده  مـی بزغاله و شکنندگی اعيای مختلف آن از ساختن بزغاله احتـراز   یاختن پیکرهـخاطر مشکل س به

  طـر    و بـاز از  شـده  مـی   پرداختـه  گاو  یخاطر ارزش معنوی و باورهای مذهبی به ساختن پیکره دیگر به  سوی

 که درحالیو ه  مشکل بوده،  طلبیده میه  هزینه زیادی  دامدار شغل دادن نشان برای کامل گاو یك دفندیگر، 

دار گفـت قبـور بزغالـه    تـوان  میرو نبوده است. بنابراین  هدفن یك بزغاله کوچك و نورس با چنین مشکالتی روب

 .(336-335 :همان) دوم استقرار شهر سوخته بوده است یشك مربوط به چوپانان و شبانان و دامداران دوره یب

 واحـه داشـلی   ،متعلق به عصـر مفـرغ   یالبته ناگفته نماند که مونودیت بزغاله را در گورهای فرهنگ ساپال

(Masson 1992: fig. 2) مـرتبط بـا مفـاهی     نمودن ویژگیهای  مشخصداری . نیز  اپاگورهای دو دوره در هار و

مشـخص   سـمبل  شـماری  صـورت   بـه مـرگ   یدر لوظـه  خصو به، یا نامعهمذهبی این مردم که مانند هر 

رده، یکـی از  دادن یك مشت شن و ماسه یا خشت در زیر سـر مـ  مراس  قرارنمونه،  برای. استمشکل  ،شود یم

به اطالعـات   تونه که ما قادر به تفسیر آن نیستی . با باشد میبرای ما ناشناخته  کاملطور  بهمراسمی است که 



 (الدیچهارم و سوم قبل از م ی )هزارهجوار  هم یها بر تمدن یبا نگاه رانیجنوب شرق ا ۀتدفین مردگان منطق یها نیها و آئ بر سنت یمرور/  122

طـوالنی پـس از تـدفین     زمـانی  بعد ازگاهی  ،اعمال دینی برخی از رسد مینظر  به ناقصی که در اختیار ماست،

دراز قـرار   هـای  اسـتخوان نمجمه، در اطرا  یك تـوده از   شش، یك حلقه از 60۹است. در گور  شده می انجام

اسـت.  نیز تکـرار شـده    410. این عمل در گور باشد میاعمال و مراسمی  ۀدهند نشان، رسد مینظر گرفته که به

استخوان بـه بخشـی از گـور متصـل شـده و در نزدیکـی        یقبلی، از توده های تدفیننمجمه از  چهارکه یینا

 مرتب شده قرار گرفته است. صورت  بهتدفین بعدی   نمجم

صـورت   زمـان  هـ   یهـا  نیتـدف که یی، ناباشد یمهمچنین توضیح دادن گورهای دوگانه و چندگانه دشوار 

، اتفـا   زمـان  كیـ . حتی اگر نظریـه قربـانی نمـودن انسـان را نپـذیری ، تـدفین دو یـا چهـار نفـر در          اند گرفته

چندین عيو از یك خانواده، چه در اثر علل طبیعی و یا بیماری  زمان ه است چون مرگ آنی و  یبیوغر بیعج

ننـو  شـر     یخیازتـار  شیپـ  یهـا  گورستاندر سایر  (.Piperno 1977: 147) رسد یمنظر به رممکنیغفراگیر 

 گزارش نشده است. یمتوفهدیه به  عنوان بهقرار دادن بزغاله  ازایران تاکنون گزارشی 

 اشیا  قرارگیری یهشیو .7

است که در این بخـش   تدفینی در قبور یاشیا یریقرارگتدفین در منطقه ننو  شر  ایران  یها سنتیکی از 

 .(1-۹و 15 های )تصویر شود یمپرداخته  ها آنبرخی از  یریقرارگ ۀوشیبه 

 ظروف .1.7

 بـه نظـر  از گورهـا   کـدام  هـی  در مورد مطالعـه   های گورستاندر  انجام شده و مطالعات ها بررسی اسبر اس

 هـا  آن فلزی به ترتیب خاصـی چیـده شـده باشـد.     و ظرو  و منقوشکه ظرو  اع  از ظرو  سفالی  رسد نمی

مـورد افـراد    و دراند  ترده شدهپهنه قبر گسـ ی ی در همهیغذا مواد .اند گرفتهقرار  و پاهااغلب در نزدیکی سرها 

؛ 1386)سـید سـجادی،   گرفته استمواد غذایی قرار ه موتوی کاس و یایك لیوان  اغلب ؛ یك یا دو ظر تنها ،فقیر

 .(Vidale and Desset 2013: 233-250؛ 1-22: 13۹5؛ رهبر 1385حاکمی ؛ 47-64:  13۹3مالصالوی و دیگران

 آالت شخصی زینت تزئینات و .2.7

آرایش نیز دیده  ایو کار  لیوساافراد مانند  یو خصوصشخصی  لیوسا ،گورهاشده در  یافت یدر میان اشیا

 تـونهی  قابلتعداد  ه باور انتماعی افراد منتـسب کرد،را ب ها آن نوعی به توان میی که یشده است. در میان اشیا

احتمـالی   هـای  ننبـه از  نظر صر  ها مهرهکه این  اند دادهان انجام شده نش یها بررسی .ونود داردسنگی  ۀمهر

 200بـه  در قبـور شـهر سـوخته     ها مهرهدر برخی موارد تعداد این  .اند بودهدارای برخی کاربردهای مذهبی نیز 

مهـره   25تـا   10بـین   ،دسـتبند  و یـا رای ساختن یك گردنبند الزم ب های مهرهاز  ها آنکه تعداد  رسد می عدد

امـا  ؛ استشده  میروی لباس استفاده  دوزی منجو برای  ها مهرهگاهی اوقات مشخص است که از  بیشتر بوده و

. دارد نشــان  و مذهبی ئولوژیکیتفکر ایداز یك  ،مودود و تعداد ها مهرهگرفتن قرار روش ،در برخی موارد دیگر

و دو مهره نزدیك سـر   معموالً بوده، و ک دود عم ها مهرهکه تعداد  گورهایییك بررسی مقدماتی نشان داده در 

یکـی   یعنـی  کمتـر،  هـا  مهرهآن گروه از قبرها که تعداد  در ؛ وشده استبدن کار گذاشته  هردو سویزانو یا  یا

ایـن نکــــته    باید بـه  طبعبه  ؛ واستروی پیشانی کار گذاشته شده  و یامزبور یا در زیر گردن  ی مــهره بوده،

. مواردی باشدکرده  ها مهرهمول اصـــلی  ناییهنابفشار خاك کمك زیادی به  که ممکن است نیز تونه کرد

 موارد، گونه  این از. اند داشته و آرایشیوضوح نقش زینتی  و بابیشتر بوده  ها مهرهکه تعداد  شده  دیدهدیگر نیز 

 متـر  میلیحدود یك  ی با ضخامتیطال دارای پوشش بسیار نازكکه می توان اشاره کرد النوردی  های مهره به
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آن در  مشـابه  ینـاتی یتز .(16-1382:17)سید سـجادی،  است شده مینواری روی مهره کشیده  صورت بهکه  اند بوده

شـهداد نیـز    و (Setin 1937: 127-149) خـورا  یالد نظیـر  سوم قبل از مـ  ۀباستانی هزار یها مکاناز  بسیاری

 Hakemi 147 :)شـدند  تزیینی در کنار سر مرده پیـدا   یها مهرهاست که در این گورستان کلیه  آمده دست به

اسـت  عسـکر کشـف شـده    و مهرهای گلی در قبوری از گورستان خوانـه  ها صد همچنین تعدادی از  (.1977

 ۹2عـدد بـود کـه     20۹بمپور  14مجموع ظرو  سفالین سال  گورستان شماره  .(5۹: 13۹3  ،مالصالوی و دیگران)

سـال  را تشـکیل    هـای  سـفال درصـد کـل    44/ 5کـه   باشـند  مـی رنگ از نوع سفال با خمیره قرمز ها آناز عدد 

درصد را بـه خـود اختصـا      55/ 5عدد است که  117. تعداد ظرو  سفالین با خمیره خاکستری نیز دهند می

همـه ظـرو     باًیاشاره کن  که تقر دی. باقرمز و خاکستری ونود دارد های سفالداده است؛ بنابراین تعادلی بین 

 روشکـه   باشند میقرمزرنگ از نوع سفال   ،ینام برد ها آناز  وانیل عنوان بهکه  دار هیزاوکوچك با بدنه  نیسفال

 .(1-22: 13۹5 ،)رهبرسرتاسر قبور پراکنده است در و  کند نمیاز نظ  خاصی پیروی  ها سفالاین  قرارگیری

 مهرها .3.7

 تشـخیص  قابـل  شـناختی  باستانی دقیق طریق بررس و از ها مووطهها در قبور از بعيی مهر قرارگیری روش

تدفین دارای  پنج تنها شهر سوخته، های کاوشدر چهار فصل اول ندید  ئتدفین دارای ش 112میان  در است.

شماره )نزدیك آرنج راست فرد متوفی  و یا (1۹00شماره )بازوی ، (1713)شماره مهرها کنار م  دست  ،اند بودهمهر 

 1605است. گورهـای   شده میبه م  دست آویزان  نخین آن است که مهرها با . این امر مباند شده، یافت (1505

 ا،مهرهـ  ونقـل  و حمـل متفاوت نگهداری  های شیوهاز حاکی ، اند شدهاسکلت پیدا زدیك ران نکه مهرها  1610و 

در  هـا  آنموـل کشـف    برحسبنیز مهرها  ها مکانی در برخ .(25۹: 1386 ،باغستانی) هستند کمربندیك  احتماالً

، آیـد  برمـی تپـه  که از وضعیت کشف در آلتین چنان و یا آویخته ()تپه حصـار گردن  و یابه بـازو  نخبا  اًظاهر قبور،

ایـن   کشـف  ف شـــده اسـت،  ها در کنار نسد زنان کشـ مهر اغلب است. نالب است که شده میبه کمر وصل 

 خانوارهـای ی یرها را نهت کنتـرل مـواد غـذا   حاکی از آن باشد که زنـان مه تواند میقبیل مهرها در گور زنان 

عالوه بر شهر سوخته تعدادی مهرهای فلزی، سـنگی و اسـتخوانی    (.10: 1378 ،باغستانی) بردند میکار  مختلف به

در  هـا  آناما به مول دقیق کشـف   ،باشند میاست که از لواظ شکل و نقش متنوع  آمده دست به شهداد قبوراز 

شـاهی   یوطـه ودر م زنانگیری مهر در قبور چنین قرارهم .(150: 1385 ،)حاکمینشده است  ای اشاره ها گزارش

کـه   دهـد  مـی  قبرها نشان یشده بر روی اشیا انجام و مطالعات ها بررسیتومپ پاکستان نیز مرسوم بوده است. 

بـه   اشیا نسبت و سایرقرار داشته است  ها دستدر دسترس  و ی در کنار سریخصو  مواد غذاهو ب ها آنبیشتر 

 ند.ا گذاری شدهمختلف قبر نای های قسمتدر  و کاربردشاناهمیت 

 نتیجه. 8

آبـاد،  طوطوعسکر، مخوانه، شهداد، شهر سوخته)شرقی ایران  ننو   منطق های گورستانبر اساس مطالعه و بررسی 

در طـول  ر زبـو نتیجه گرفـت کـه اقـوام م    توان میکان ـتا حد ام ،با یکدیگر ها آن یو مقایسه( بمپور 14گورستان 

مردگـان خـود را    ـ  شر  ایران است که اوج گسترش شهرنشینی در ننو  ــ  سوم قبل از میالدرم و اچه ۀهزار

 کردنـد  مـی پیروی  یدر تدفین مردگان از چهار شیوه ،مجموعدر؛ ندا هکرد میمسکونی دفن   در خارج از مووط

دمـر.   صورت بهتدفین مرده  ـ   4، با پاهای خمیده باز طا  ـ 3پهلوی چپ،  ـ 2پهلوی راست،  ـ 1 که عبارت بود از:

       و صـورت خاصـی نداشـته اسـت     هـا  آنکـه ایـن عمـل     دندکر میفرد متوفی را نمع  یها دستو  معموالً پاها
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 .رود مـی هـ  از دنیـا    طـور  همـان مده به دنیا آ طوری که همان، یعنی باشد میتولد  یهشیونمادی از  احتمالبه

شـر  ایـران و منـاطق     های تدفین اقوام سـاکن در ننـو   ها و شیوهمیان آیین داری معنیهای چنین شباهت

مملـو از   های سفالمختلف از قبیل  یونود اشیا.باشد میهای مشترك ها و آیینگواه ونود نوعی سنت نوار ه 

 در قبور نمادی از تولد دوباره و اعتقاد به زندگانی پس از مرگ است.  غیرهو  زیورآالتمواد غذایی، ابزار کار، 

نمجمه ، انجام شده سوخته تدفین در گورستان شهر 751روی بر 1376 -1387بین  ی کهاساس مطالعات بر

، (48/10)غربی ننو  ـ  شرقی ، شمال(87/17)غربی ـ  شرقی :از اند عبارتکه  است  شده  داده مختلف قرار تانه در

شـرقی ـ   ، ننو (۹5/13)شرقی غربی ـ شمال  ، ننو (65/4)شرقی غربی ـ ننو  ، شمال(48/3)ننوبی شمالی ـ  

بیشـترین نهـت    کـه  و نهـت شـرقی ـ غربـی     (68/2)شـمالی  -، ننوبی(17/۹)شرقی  -، غربی(1/7)غربی شمال

نظـر  به .(1)نمودار  خود اختصا  داده استبه که همان نهت طلوع و غرو  خورشید است %87/17تدفین را با 

سـمت آفتـا  قـرار داده و    را معموالً به ها آنمردگان را دفن کنند صورت  خواستند میدر هر موقع روز  رسد می

 .داشته استای  نایگاه ویژه ها نآکه آفتا  و نور خورشید در باورهای  باشد میاین مطلب  ۀدهند نشان

 
 (74: 1394جوار )سید سجادی  های همجنوب شرق ایران و تمدن های مهم مناطقها و محوطه: گورستان1نقشه 

 

 
 (  1387تا  1376 ) انجام شده از های کاوشجهات تدفین در شهر سوخته بر اساس  نسبت : 1 مودارن

 (1394تهیه و تنظیم از نگارنده ) 

%
10%
20%
30%
40%
50%

9.17 
17.87 

3.48 2.68 4.65 7.1 10.48 13.95 

34.36 

9.17 

17.87 

3.48 
2.68 

4.65 7.1 10.48 
13.95 

34.36 

 شرقی-غربی 0
 غربی-شرقی
 ننوبی-شمالی
 شمالی-ننوبی

 ننو  شرقی-شمال غربی
 شمال غربی -ننو  شرقی
 ننو  غربی-شمال شرقی
 شمال شرقی-ننو  غربی
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های از شیوهای تدفین: نمونه1طرح   

 

 
: ارشیو شهر 1393  و سرحدی )سیدسجادی چیدمان اشیا روشو  راست پهلویه خوابیده ب تدفین : گورستان شهر سوخته،1تصویر 

)راست( .(سوخته  

()چپ .(: آرشیو شهر سوخته1393، و سرحدی سجادی)سید  به پهلوی چپخوابیده  تدفین : گورستان شهر سوخته2تصویر   
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 )راست( .(656: 1386)سید سجادی،  2702با پاهای خمیده  باز طاقتدفین  : گورستان شهر سوخته3تصویر 

 )چپ( (52: 1393: گورستان خواجه عسکر بم تدفین طاق باز با پاهای کامال خمیده )مالصالحی و دیگران 4تصویر

 

 
 (401: 1386کمی خمیده )سید سجادی،  پاهایشرقی با  –جهت غربی  1200: گورستان شهر سوخته گور 5صویر ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبور در پاها گیریقرار روش: 2 طرح
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 .(Hakemi 1997 : G053کمی خمیده ) های دستو  پاهابا  053: گورستان شهداد، تدفین 6تصویر 

 

 
 

، و سرحدی  )سید سجادی جمع شده در جلوی صورت کامل های دستپاهای خمیده و  با تدفین : گورستان شهر سوخته7تصویر 

 .(: آرشیو شهر سوخته1393

  
 

 )راست( (339: 1385)حاکمی کامل خمیده در جلوی  با پاهای 051تدفین  شهداد: گورستان 8تصویر 

 )چپ( (538 :1386)سید سجادی،  1615ای گورسردابه : گورستان شهر سوخته9 تصویر
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 لی آسیای مرکزیپاای فرهنگ ساابهقبور سردساختمانی  های گونههای تدفین و شیوه :10 تصویر

 .(290: 1374ب آسیای مرکزی / ملک شهمیرزادی، کتا )گرفته شده از 
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: 1393،و سرحدی  مشخص کردن جهات تدفین در این گمانه )سید سجادی و NFP پالن گمانه : گورستان شهر سوخته11تصویر 

 .(آرشیو شهر سوخته

 

 
 است  مانده باقیاسکلت  جمجمهکه بقایای پارچه بر روی  2802 تدفین شماره : گورستان شهر سوخته12تصویر 

 .(668: 1386)سید سجادی، 
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 )راست( .(149:  1386حصیری )سید سجادی،  : کاسه سفالی با بقایای مواد غذایی و سبد13تصویر 

 )چپ( .(557: 1386)سید سجادی،  دارای لباس بوده است رسد میکه به نظر  1705 تدفین شماره : گورستان شهر سوخته14تصویر 

 

 
 (شهر سوخته: آرشیو 1393 و سرحدی سجادی)سید گیری اشیاء در فبرنحوه قرار 9031: گورستان شهر سوخته تدفین شماره 15تصویر 

 و قدردانی تشکر

ننا  آقای دکتر سید منصـور سـید سـجادی سرپرسـت گـروه      مراتب سپاس و قدرانی خود را از  نویسنده

نـده ایشـان ابـراز    زهـای ار  یینمـا شناسی شهر سوخته و دهانه غالمان به دلیـل قـرار دادن منـابع و راه    باستان

-UOZمایت مالی دانشگاه زابـل بـه شـماره    از این توقیق از ح یبخشالزم به كکر است که  نماید. همچنین می

GR-9517-36 کند از دانشگاه زابل تقدیر وتشکر می نویسنده .ه استخوردار بودبر. 

  منابع
، سال شناسی و تاریخ باستان، «بررسی مهرهای مشبك ایران، آسیای مرکزی و شمال چین» (،1378) باغستانی، سوزان

 .27 و 26شماره پیاپی ، سیزده ، شماره اول
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، «(137۹ -1376)کاوش در گورستان  1سوخته های شهرِ های شهر سوخته، در: گزارش مهره»، (1386) سوزان ،باغستانی

 .معاونت فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران

کوشش  ، به(«شمسی 1354 - 1347) گزارش هشت فصل بررسی و کاوش در شهداد دشت لوت» (،1385)حاکمی، علی 

 .شناسی دستی و گردشگری، پژوهشکده باستان پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع ،مومود موسوی، تهران

در  ،پژوه باستان ،«شر  ایران سوم پ.م در ننو  یبمپور، گورستانی از هزاره 14شماره  یمووطه» (،13۹5)رهبر، مهدی 

 .1-22 ،شناسی انجمن علمی باستان ،شناسی دانشگاه تهران های تخصصی باستان مجموعه مقاالت نشست

با تأکید  دوم قبل از میالد یچهارم تا آغاز هزاره یمعماری و ساختار قبور از اواخر هزاره»، (1382)حسین  ،سرحدی دادیان

 مرکز. تهران واحد ، دانشگاه آزادراهنمایی دکتر بهمن فیروزمندی به شناسی باستانارشد  کارشناسی ، رساله«سوخته سیستان  بر شهر

-مجموعه مقاالت شهر سوخته، «ساختار قبور دوران آغازتاریخی منطقه ننو  شر  ایران»، (1388)حسین  ،سرحدی دادیان

ستی و گردشگری سیستان و د کل میراث فرهنگی، صنایع یاداره ،سیستان و بلوچستانسجادی، منصور سیدکوشش: سید، به1

 ، زاهدان.بلوچستان

 .، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشورشناسی و تاریخ بلوچستان هشت گفتار: باستان، (1374) منصورسید ،سجادیسید

ریزی استان سیستان و  برنامهت و ی، راهنمای مختصر آثار باستانی سیستان، سازمان مدیر(1382)ـــــــــــــــــــــــ 

 بلوچستان، چاپ اول.

)کاوش در 1های شهر سوخته گزارش»، (1386) اهلل شیرازی روح ؛فروزانفرفرزاد ؛ ضروریمومد رنب ؛ــــــــــــــــــــــــ

 .معاونت فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران، «(137۹ -1376گورستان 

)کاوش  2های شهر سوخته  گزارش»، (1388 ) شیرازیاهلل  روح ؛فرزاد فروزانفر ؛مومد ضروریرنب ــــــــــــــــــــــــ؛

دستی و گردشگری استان  شناسی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع پژوهشکده باستان ،تهران، «(1382 -1380در گورستان 

 سیستان و بلوچستان.

 با مقدمه ،(1387-1376شناسی )کاوش در گورستان: مطالعات انسان 3 های شهر سوخته (، گزارش1388فروزانفر، فرزاد )

 بلوچستان. و فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان شناسی، سازمان میراثپژوهشکده باستان، سجادیمنصور سیدسید

های  ها و پژوهش میالد، دومین مجمع ساالنه کاوش از سوم قبل ی، شهداد در هزاره(الف1353) عابدینمیر ،کابلی

 شناسی ایران. شناسی در ایران، مرکز باستان باستان

معاونت معرفی و آموزش سازمان تهران، شناسی در شهر سوخته،  مطالعات گیاه باستان (،1382) سجادیکنستانتینی و سید

 میراث فرهنگی کشور.

عسکر: گورستانی خوانه»(، 13۹3)اسکندری نصیر  و سلیمانینادر  ؛فیروزمندیبهمن  ؛شفیعیمژگان اهلل؛  مالصالوی، حکمت

؛ شناسی ایران های باستان پژوهش،«های مفقود های مشهود تا بوده میالد در ننو  شر  ایران از دادهازی چهارم پیش از هزاره
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