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چکیده

مطالعــه و کنــکاش دربــارهی ســنتهای تدفینــی و آداب مربــوط بــه آن ،همــواره اطالعــات
ارزشــمندی در ارتبــاط بــا فرهنــگ معنــوی جوامــع انســانی در اختیــار پژوهشــگران قــرار
میدهــد .در ادوار مختلــف تاریــخ زندگــی بشــر شــیوههای بســیار متنوعــی جهــت دفــن
اجســاد شــکلگرفته کــه در راســتای آموزههــای دینــی ،قوانیــن حکومتــی ،جبــر محیطــی،
نــوع اقلیــم و غیــره رواج یافتــه اســت .در دوران ساســانی نیــز شــاهد چنیــن تنوعــی در
ســنتهای تدفینــی هســتیم؛ البتــه در ایــن دوران بــا رسمیشــدن آییــن زرتشــت بهعنــوان
دیــن رســمی امپراتــوری ،عرضهداشــت جســد در هــوای بــاز ،تنهــا شــیوهی تدفیــن
قابلقبــول حکومــت بــود و اجــرای دیگــر شــیوههای تدفیــن ،مجازاتهــای ســنگینی
درپــی داشــت .امــا باتوجــه بــه گســتردگی قلمــرو ساســانی ،تنــوع شــرایط محیطــی و وجــود
جمعیــتۀای مذهبــی (مســیحی ،یهــودی ،بودایــی و  )...بهنظــر میرســد در ایــن
ـشرو قصــد دارد
دورهشــیوه هــای گوناگونــی از تدفیــن اعمــال شــده باشــد .پژوهــش پیـ ِ
بهشــیوهی کتابخانــهای و برمبنــای بررســیها و کاوشهــای باستانشناســی گــزارش
شــده ،بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه انــواع شــیوههای تدفیــن در ایــن دوره چگونــه بــوده
و بــر ایــن مبنــا بــه طبقهبنــدی و گونهشناســی انــواع مختلــف تدفیــن در سرتاســر امپراتــوری
ساســانی میپــردازد تــا در ایــن راســتا درک بهتــری از فرهنــگ تدفیــن دورهی ساســانی ارائــه
گــردد .ایــن تدفینهــا از نظــر ســاختاری بــه انــواع مختلفــی ازجملــه :صخــرهای ،چال ـهای،
خمــرهای ،خشــتی و آجــری ،ســنگچین و قبــوری بــدون ســاختار مشــخص ،تقســیم
میشــوند .نمونههایــی از چنیــن شــیوههای تدفیــن در بخشهایــی از ایــران کنونــی،
آســیای مرکــزی ،بینالنهریــن و حــوزهی جنوبــی خلیجفــارس شناســایی شــده اســت؛
بنابرایــن هــدف از پژوهــش حاضــر ،ارائ ـهی انــواع ســنتهای تدفینــی بهمنظــور شــناخت
هــر چــه بیشــتر ســاختارهای فرهنگــی ،اجتماعــی و مذهبــی جامعــهی دوران ساســانی
اســت.
کلیدواژگان :شیوههای تدفین ،گونهشناسی ،شواهد باستانشناسی ،ساسانیان.
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مقدمه

ســنتهای تدفینــی در ادوار تاریخــی از طریــق شــواهد باستانشناســی ،متــون مقــدس
زرتشــتی ،ماننــد اوســتا و متــون پهلــوی شــناخته میشــود .بــا رســمیت یافتــن مذهــب
زرتشــت ،خا کســپاری اجســاد بهطــور مشــخص ممنــوع شــد و قــراردادن آن در معــرض
حیوانــات گوشــتخوار بهعنــوان تنهــا شــیوهی از بیــن بــردن جســد مقــرر گردیــد .در متــن
وندیــداد کــه مجموعــهای از قواعــد و دســتورات دینــی اســت ،بهطریقــهی رفتــار بــا
اجســاد مــردگان نیــز اشــاره شــده اســت .طبــق ایــن نوشــتار مــردگان را بایــد در دخمــه نهــاد
و طعم ـهی پرنــدگان ســاخت؛ چرا کــه تدفیــن یــا ســوزاندن اجســاد باعــث آالیــش عناصــر
میشــود و بــه ایــن جهــت حــرام اســت (بهنقــل از :کریستنســن .)18 :1385 ،بــا اینوجــود،
اشــاراتی حتــی در متــون زرتشــتی وجــود دارد ،مبنیبــر اینکــه بخــش قابلتوجهــی از مــردم
بــا تغییــر در شــیوهی تدفیــن مخالفــت کردنــد کــه ایــن امــر ،مجازاتهایــی درپــی داشــت؛
امــا مجــازات گنـ ِـاه خا کســپاری (همچــون گنــاه جسدســوزانی کــه بهمعنــای بیحرمتــی
بــه آتــش تلقــی میشــد) ،مــرگ نبــود و باتوجــه بــه زمــان ســپری شــده بیــن تدفیــن و نبــش
ً
قبــر ،تنهــا کیفرهایــی جســمانی بــرای مجرمــان تعییــن شــده بــود کــه عمــا بــا پرداخــت
جریمــه قابلتغییــر بودنــد (.)Grenet, 1990: 559-560
در زمــان ساســانیان ،عالوهبــر پیــروان آییــن زرتشــتی بهعنــوان مذهــب رســمی
امپراتــوری ،جمعیــت قابلتوجهــی از مســیحیان و یهودیــان بهویــژه در بینالنهریــن
(عــراق امــروزی و بخــش شــمالی ســوریه) زندگــی میکردنــد .از ســوی دیگــر ،بوداییــان
در اســتانهای شــرقی و فرقههــای کوچکتــر متعــددی نیــز وجــود داشــتند .گزارشــات
متناوبــی از شــکنجهی جوامــع غیــر زرتشــتی در طــول حکومــت بهــرام پنجــم (439-421
م ،).یزدگــرد دوم ( 457-439م ،).پیــروز ( 484-459م ).و قبــاد ( 531-488م).
وجــود دارد ()Simpson & Molleson, 2014: 77؛ بهطوریکــه طــی یــک دورهی آزار و
شــکنجه ،تعــداد زیــادی نبــش قبــر در قبرســتانهای مســیحی انجــام شــد (Hoffmann,
 .)1880: 39بدیهیســت آ گاهــی از چنیــن رویدادهــای تاریخــی ،مــا را در تفســیر بهتــر
مــدارک باستانشناســی و فهــم بیشــتر از فرهنــگ دورهی ساســانی و آیینهــا و باورهــای
ً
موجــود ،یــاری میرســاند .طبیعتــا وجــود ادیــان و اعتقــادات مختلــف ،ســنتهای تدفینــی
متنوعــی را درپــی داشــته اســت .تاکنــون بررسـیها و کاوشهــای بســیاری منجــر بــه کشــف
و شــناخت ســنتهای تدفینــی در دورهی ساســانی شــده اســت .بــا انجــام کاوشهــای
باستانشناســی ،تفکــر ســنتی در بــاب تدفیــن کــه تنهــا بــه عرضهداشــت جســد در هــوای
آزاد میپرداخــت ،تعدیــل یافــت و شــیوههای متنوعــی جهــت دفــن اجســاد از اقصــا نقــاط
امپراتــوری ساســانی گــزارش شــد .هــدف از مقالــهی حاضــر ،ارائــهی انــواع ســنتهای
تدفینــی بهمنظــور شــناخت بیشــتر ســاختارهای فرهنگــی ،اجتماعــی و مذهبــی جامع ـهی
ساســانی اســت.

پرسشهای پژوهش

ـشرو پاســخ مناســبی
در راســتای موضــوع مــورد بحــث تــاش میشــود بــه پرسـشهای پیـ ِ
داده شــود؛ جامعـهی دوران ساســانی از کدامیــک از شــیوههای تدفیــن پیــروی میکردنــد؟
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ســنتهای تدفیــن ساســانی دارای چــه خصوصیاتــی بــوده و تنــوع اقلیمــی چــه تأثیــری
بــر آن داشــته اســت؟ باتوجــه بــه جامع ـهی طبقاتــی دوران ساســانی ،آیــا ایــن تقســیمات
اجتماعــی در آداب تدفینــی نیــز تأثیرگــذار بــوده اســت؟

روش پژوهش

ایــن پژوهــش بهشــیوهی کتابخان ـهای بهمعرفــی و طبقهبنــدی ســاختار قبــور ،شناســایی
اشــیاء تدفینــی و مطالعـهی پرا کنــش و ســنتهای تدفیــن در سرتاســر امپراتــوری ساســانی
میپــردازد.

پیشینهی مطالعاتی

بررســی ســنتهای تدفینــی و بازســازی فرهنــگ معنــوی گذشــتگان در طــول تاریــخ،
همــواره توجــه محققــان بســیاری را بهخــود جلــب کــرده اســت .در دورهی ساســانی نیــز
باتوجــه بــه اینکــه اســتودانها رایجتریــن نــوع تدفیــن بــوده ،نخســتینبار تعــداد بســیاری
از آنهــا توســط لویــی واندنبــرگ معرفــی شــد ( .)Vanden Berghe, 1953در ســال 1984
م .لئــو ترومپلمــن ،پژوهشــی دربــارهی قبــور و آییــن تدفیــن در دورهی ساســانی منتشــر
کــرد کــه بهبررســی انــواع قبــور ساســانی بهویــژه در اســتان فــارس پرداخــت و همچنــان
بـ�ا گذشـ�ت سـ�الها ،یکـ�ی از منابـ�ع مهـ�م مطالعاتـ�ی ایـ�ن حـ�وزه بهشـ�مار میآیـ�د( (�Trüm
 .)pelmann, 1984در ســالهای بعــد ،انجــام مطالعــات گســتردهتر توســط دیتریــش
هــوف ،منجــر بهشناســایی قبــور بیشــتری از اســتان فــارس شــد (Huff, 1988, 1991,
 .)1992, 1998, 2004عالوهبــر مــوارد فــوق ،ضروریســت بهمطالعــات انجامشــده در
ارتبــاط بــا گورنوشــتهها یــا ســنگمزارها اشــاره شــود کــه نشــانگر اطالعــات ارزشــمندی از
فرهنــگ معنــوی دوران ساســانی هســتند (تفضلــی1376 ،؛ نصــراهللزاده )1385 ،کــه در
ادامــه بــا تفصیــل بیشــتری از آنهــا یــاد خواهــد شــد .در ســال 1386بــا انجــام پژوهــش
جامعــی راجعبــه شــیوههای تدفیــن ادوار هخامنشــی تــا ساســانی در فــارس ،انــواع
ســاختار گورهــا در دامنــه و ارتفاعــات کــوه رحمــت مــورد بررســی قــرار گرفــت (جعفــری،
 .)1386اغلــب تحقیقــات مربــوط بــه ســنتهای تدفینــی ساســانیان ،در حــوزهی اســتان
فــارس متمرکــز بــوده اســت؛ امــا تحقیقــات جامعــی نیــز در ارتبــاط بــا دیگــر بخشهــای
امپراتــوری صورتگرفــت از جملــه در دهــهی  1980م .فرانتــس گرنــت ،مطالعــات
ارزشــمند خــود را در بــاب ســنتهای تدفینــی دوران پیــش از اســام در آســیای مرکــزی
منتشــر کــرد ( .)Grenet, 1984در ســالهای اخیــر نیــز یافتههــای جدیدتــری در مناطــق
برونمــرزی ایــران کنونــی بهدســت آمــد کــه مــا را در شــناخت هرچــه بیشــتر ســنتهای
تدفینــی در نواحــی تحتســیطرهی امپراتــوری ساســانی یــاری میرســاند .بــا اینکــه در
حــوزهی جنوبــی خلیجفــارس ،اشــارات پرا کنــدهای از قبــور ساســانی وجــود داشــت؛ امــا
در ســال  2007م .پژوهــش جامعــی توســط درک کنــت ،صورتگرفــت کــه در آن ،طــی
بازبینــی شــواهد باستانشناســی دورهی ساســانی در شــرق شــبهجزیرهی عربســتان ،بــه
تعــدادی از قبــور ایــن دوره اشــاره کــرد ( .)Kennet, 2007در ســال  2014م .نیــز پژوهشــی
در بــاب برخــی شــیوههای تدفیــن دوران ساســانی ،در اقصــا نقــاط امپراتــوری ،از جملــه
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حــوزهی بینالنهریــن انجــام گرفــت ( .)Simpson & Molleson, 2014پــس از آن،
تاکنــون پژوهــش مســتقل و جامعــی دربــارهی ســنتهای تدفینــی در قلمــرو امپراتــوری
ساســانی صورتنگرفتــه اســت؛ از ای ـنرو نگارنــدگان ســعی کردهانــد براســاس دادههــای
بهدســتآمده از کاوشهــا و بررســیهای باستانشناســی ،طبقهبنــدی جامعــی از
تدفینهــای دورهی ساســانی ارائــه کننــد.

مذهب در عصر ساسانی

در ادوار تاریخــی ،دیــن همــواره عامــل بزرگــی در زندگــی ایرانیــان و در دورهی ساســانی
مهمتریــن تعیینکننــدهی جهــت و مســیر سیاســی و فرهنگــی کشــور بــوده اســت .بنابــر
گزارشــات تاریخــی ،متــون مذهبــی و کشــفیات باستانشناســی ،ازجملــه آتشــکدهها و
ســایر پرستشــگاههای مرتبــط بــا ایــن دوران ،تاکنــون اطالعــات متعــددی در ارتبــاط بــا
اوضــاع دینــی در عصــر ساســانی بهدســت آمــده اســت .آشــکار اســت کــه ساســانیان از ابتــدا
بــا روحانیــون زرتشــتی متحــد بــوده و ایــن رابطـهی محبــت در میــان دیــن و دولــت تــا اواخــر
عهــد آنــان اســتحکام داشــته اســت (کریستنســن )100 :1385 ،البتــه باتوجــه بهشــواهد
موجــود ،نمیتــوان از یــک دیــن دولتــی زرتشــتی در تمــام مــدت حکومــت ساســانی ســخن
بهمیــان آورد (شــیپمان .)108 :1384 ،بــا اینوجــود در کنــار رســمیت یافتــن دیــن
زرتشــت بهعنــوان دیــن دولتــی ،مذاهــب دیگــری نیــز در اقلیــت میزیســتند .در ایــن دوره
زروانپرســتی از دل آییــن زرتشــت ســربرآورد و دو نهضــت مانــوی و مزدکــی نیــز در طــول
ایــن دوران شــکلگرفت؛ عالوهبــر آن ،پیــروان یهودیــت ،مســیحیت ،بوداییگــری نیــز
میزیســتند کــه گاهــی آزادانــه زندگــی میکردنــد و گاهــی تحتشــکنجه و آزار و اذیتهــای
شــدیدی قــرار میگرفتنــد (ســرفراز و فیروزمنــدی275-265 :1388 ،؛ شــیپمان:1384 ،
107-102؛ کریستنســن .)260 ،197-193 ،144 :1385 ،کرتیــر در ســطر دهــم کتیبـهاش
در کعبـهی زردشــت گزارشــی از اقدامــات خــود در برابــر پیــروان ادیــان نازردشــتی بهدســت
میدهــد .البتــه فرقههــای دینــی یــاد شــده توســط کرتیــر بــه تمامــی شــناخته شــده نیســت،
امــا نشــانگر تعــدد ادیــان و مذاهــب در آن دوره میباشــد (یارشــاطر .)339 :1389 ،باتوجــه
بــه ایــن توضیــح مختصــر در بــاب فضــای دینــی حاکــم بــر جامع ـهی ساســانی ،در ادامــه
بهتوصیــف ســنتهای تدفینــی در ایــن دوران تاریخــی میپردازیــم.

انواع تدفین براساس مدارک باستانشناسی

طبــق متــون وندیــداد ،عرضهداشــت جســد در هــوای بــاز بــرای تمــام زرتشــتیان اجبــاری
بــود ،امــا ســاخت مکانــی بــرای اســتخوانها تنهــا بــرای ثروتمنــدان الزامــی بــود و افــرادی بــا
اســتطاعت مالــی کــم میتوانســتند پــس از عرضهداشــت جســد ،اســتخوانها را بــر زمیــن
باقــی بگذارنــد ()Farjamirad, 2015b: 149؛ بنابرایــن ،پیــش از آنکــه اســتخوانها در
اســتودان قــرار بگیرنــد ،جســد را در محلــی روبــاز قــرار میدادنــد تــا روح از آن خــارج شــود.
مــکان ســاخته شــده بــرای ایــن عمــل« ،بــرج خاموشــان» نامیــده میشــود .از نمونــهی
آثــار منســوب بــه بــرج خاموشــان ،بــرج مــدوری در بندیــان درگــز خراســان میباشــد کــه
ً
دارای چاهــی بــا عمــق حــدودا  80ســانتیمتر در کــف بنــا اســت (حیدرپــور و رهبــر:1388 ،

بررسی سنتهای تدفینی در دورهی ساسانی و...

)18-16؛ عالوهبــر آن ،ترومپلمــن ،بنایــی ویرانــه بهنــام خنــدق در نزدیکــی سرمشــهد را
ً
نامبــرده کــه احتمــاال یــک بــرج خامــوش در زمــان ساســانیان و بــه عقیــدهی او ســاخت
کرتیــر بــوده اســت .ایــن خنــدق دارای حصــار دایرهایشــکل بــا یــک ورودی اســت .در
ً
بخــش مرکــزی ،تپــهی مصنوعــی کوچکــی وجــود دارد کــه احتمــاال بقایــای ســاختمانی
کوچــک اســت (ترومپلمــن .)29-37 :1372 ،امــا ایــن دیــدگاه ســنتی براســاس ســنتهای
پارســی پــس از قــرون وســطی در محیــط شــهری بمبئــی اســت و هیچگونــه شــواهدی از
ِ
وجــود ایــن نــوع بناهــا در ایــران پیــش از اســام موجــود نیســت؛ بهعــاوه ،بهنظــر میرســد
خنــدق سرمشــهد بهاحتمــال زیــاد یــک مجموعــهی سنگربندیشــده باشــد (Simpson
 .)& Molleson, 2014: 79بــا اینوجــود طــی بررس ـیها و کاوشهــای باستانشناســی،
بناهــای متعــددی تحتعنــوان آثــار تدفینــی در مناطــق مختلــف گــزارش شــده اســت کــه
در ادامــه بــه آن میپردازیــم.
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(.)Stronach, 1966: Pl. XXVII, Fig. 21

قبور صخرهای
ایــن قبــور ،فراوانتریــن نــوع تدفینهــای کشفشــده از دورهی ساســانی اســت کــه
ازنظــر ســاختاری بهقبــور حفــرهای ،طاقچههــای صخــرهای ،اســتودانهای ســتونی و
اســتودانهای تابوتــی ،تقســیم میشــوند .2روی تعــدادی از ایــن قبــور یــا پیرامــون آنهــا
کتیبههایــی از نــوع تدفینــی وجــود دارد کــه بــا عنــوان گورنوشــته شــناخته میشــوند.
ایــن گورنوشــتهها هــم بهلحــاظ کتیبهنــگاری و هــم اطالعاتــی کــه دربــارهی نــوع تدفیــن
بهدســت میدهنــد ،حائــز اهمیــت هســتند .تاکنــون بیشــترین گورنوشــته از منطقــهی
کازرون و بیشــاپور بهخــط پهلــوی ساســانی کتابــی بهدســت آمــده اســت (نصرالــهزاده
و محمــدی .)59 :1390 ،ایــن کتیبههــا برحســب مــکان کشــف ،بهانــواع مختلفــی
طبقهبنــدی شــدهاند-1 :کتیبههــای تابوتــی-2 ،کتیبههــای حکشــده بــر ســینهی
کوههــا-3 ،کتیبههــای ایجادشــده بــر ســتون ســنگی یــا تختهســنگهای کوچــک کــه
شــاید گواهــی بــر تدفیــن خمــرهای باشــند -4 ،کتیبههــای نوشتهشــده بــرروی ســرپوش
1

تصویــر  .2پرا کندگــی اســتودانهای ســتونی

ـارس دورهی ساســانی (Farjamirad,
در قلمــرو پـ ِ
.)2015a: 363, Pl. 1
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تصویــر  .3اســتودان تابوتــی بهدس ـتآمده از
�بزآباد بوشـ�هر ،واقـ�عدر مـ�وزهی بریتانیـ�ا (�Simp
سـ
ِ

.)son & Molleson, 2014: Pl. 3

تابــوت یــا اســتودان .ایــن متــون ســاختار قالبــی مشــخصی دارنــد کــه گاه تاریـخدار و اغلــب
بدونتاریــخ میباشــند (همــان.3)61-60 :
قبــور حفــرهای :ایــن قبــور بهصــورت حفرههــای مستطیلشــکلی هســتند کــه در
صخرههــا تراشــیده شــدهاند .نمونههایــی از آنهــا در کــوه حســین (Stronach, 1966:
 )Pl. XXVI, Fig.18و کــوه رحمــت حوالــی اســتخر (Gropp, 1969: 258; Farjamirad,
 )2015b: 150, Fig. 2bگــزارش شــد ه اســت؛ همچنیــن طــی بررسـیهای باستانشناســی
در دیگــر مناطــق فــارس از جملــه حوالــی زنگیآبــاد (،)Vanden Berghe, 1953: Pl. V, 7
حوالی بیشــاپور ( )Ghirshman, 1971: Pl. VII, 2و دامنهی کوه گونداشــلو (Stronach,
 )1966: Pl. XXIVنیــز ایــن نــوع قبــور شناســایی شــدهاند .طبــق کتیبههــای موجــود روی
تعــدادی از ایــن حفرههــا یــا پیرامــون آنهــا ،ماننــد اقلیــد ( )Gropp, 1969و تنگخشــک
نزدیــک ســیوند ( ،)Gropp, 1969: 243, Taf. 146شــرح موقوفاتــی بــرای حفــظ و
نگ ـهداری دخمــک بــه یــادگار گذاشــته شــده اســت .در جزیــرهی خــارک نیــز شــواهدی از
تدفیــن ثانویـهی افــرادی وجــود دارد کــه درون حفرههــای کمعمــق قــرارداده شــدهاند .در
اینجــا بعضــی از بقایــای انســانی در داخــل خمرههــای ســفالی قــرارداده شــده ،درحالیکــه
ً
بهنظــر میرســد دیگــر نمونههــا مســتقیما در داخــل حفرههــا قــرارداده شــدهاند .وجــود
ســکهی هونوریــوس ،)423-395( 4مهرهــای شــخصی ،شیشــه و ســفال ،همگــی
ً
تاریخــی از دورهی ساســانی و احتمــاال اوایــل اســامی را پیشــنهاد میکنــد (& Simpson
.)Molleson, 2014: 78
طاقچههــای صخــرهای :طــی بررســیهای بخــش جنوبــی کــوه حســین و شــرق
نقشرســتم ،س ـهجفت طاقچ ـهی صخــرهای و در کنــار آنهــا ُنــه کتیب ـهی حکاکیشــده
بــه الفبــای پهلــوی ،شناســایی شــد .ســبک نوشــتار نشــانمیدهد کــه ایــن بقایــای
تدفینــی بهتاریخــی زودتــر از قــرن هفتــم میــادی بازنمیگــردد و بــه احتمــال زیــاد مربــوط
بــه دهههــای اولیـهی غلبـهی مســلمانان بــوده اســت (.)Cereti & Gondet, 2015: 367
طبــق کتیبههــا ایــن طاقچههــا ،کاربــرد تدفینــی داشــته ،بهطوریکــه از واژهی دخمــه
در متــون اســتفاده شــده اســت و اســامی موجــود در آنهــا بــا علماللغــات زرتشــتی ساســانی
مطابقــت میکنــد ()Ibid: 372, 389؛ بنابرایــن باتوجــه بهوجــود کتیبههــای تدفینــی
در بســیاری از طاقچههــای صخــرهای ،میتــوان ایــن کتیبههــا را ماننــد کتیبههــای
مرتبــط بــا قبــور حفــرهای بــه اواخــر دورهی ساســانی تاریخگــذاری نمــود .طاقچههــای
صخــرهای در کــوه حســین ( ،)Gropp & Nadjmabadi, 1970: 205کــوه رحمــت ،کــوه
زیــدون ،کــوه ایــوب ،کــوه ســروی ،کــوه زاغــه (تصویــر )Vanden Berghe, 1953: 7( ،)1
و سرمشــهد (ترومپلمــن )37 :1372 ،گــزارش شــدهاند .ایــن نــوع از قبــور ،تنهــا منحصــر
بـ�ه اسـ�تان فـ�ارس نیسـ�ت و در خوزسـ�تنان )Kleiss, 1978: 87-89( 5و ســیرافWhite�( 6
 )house, 1972: 65نیــز شناســایی شــدهاند .باتوجــه بــه پرا کندگــی جغرافیایــی قبــور
صخــرهای ،میتــوان بهروشــنی تمایــز موجــود میــان ثروتمنــدان و فقــرا را مشــاهده نمــود.
اســتودانهای صخــرهای ساســانی اغلــب در اســتان فــارس ،بهویــژه در اســتخر قــرار داشــته
درحالیکــه از خــارج از فــارس کمتــر گــزارش شــده اســت .ترا کــم قبــور صخــرهای در مرکــز
ً
امپراتــوری ،احتمــاال بــا مرتب ـهی اجتماعــی ســاکنانش مرتبــط بــوده اســت (Farjamirad,
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.)2015b: 149
اســتودانهای ســتونی :اســتودانهای ســتونی ،از انــواع کمتــر شناختهشــدهی
ً
اســتخواندانهای ساســانی هســتند کــه عمدتــا در اســتان فــارس شناســایی شــدهاند
(تصویــر  )2و بدنــهای بهصــورت مــدور یــا مربــع دارنــد .در روســتای شــوش ســفلی،7
یکجفــت اســتودان بــا عنــوان دو گــور دوپــا قــرار دارد کــه از دو قطعــهی ســنگ آهــک
یکپارچــه تراشــیده شــده اســت .هــر دو ،فرمــی مشــابه بهصــورت بدنــهای اســتوانهای
بخــش مربعــی ،حفــرهای مــدور
دارنــد و در قســمت باالیــی مربعشــکل هســتند .در ایــن
ِ
وجــود دارد .بهدلیــل فقــدان دادههــای فرهنگــی ،تاریخگــذاری دقیــق ایــن دو ســتون
ممکــن نیســت ،امــا مشــخص اســت کــه اســتعمال ظروفســنگی و اســتودانها ،ســنتی
رایــج در میــان شــهروندان طبقــات باالیــی اواخــر دورهی ساســانی بــود کــه تــا اوایــل دوران
اســامی نیــز تــداوم داشــت ( .)Farjamirad, 2015a: 357-360مــوارد قابلقیــاس بــا
ً
ایــن اســتودان ،عمدتــا از اســتان فــارس ازجملــه در گوش ـهی غربــی کــوه حســین گــزارش
شــده اســت ( .)Kleiss 1976: 144ایــن اســتودانها بــا بدنــهای اســتوانهای در داخــل
حفــرهای مــدور قــرارداده شــدهاند .نمونههــای آن از ســمیرم (Vanden Berghe, 1968:
 ،)43پنــگان ( )Huff, 1992: 207-217; Huff, 2004: 612, Fig. 9و قبرســتان ساســانی
تنگجلــو در شــمال یاســوج ( )Vanden Berghe, 1968: 8معرفــی شــده اســت .نمون ـهی
ـتونی دوقلــو بــا کتیب ـهای تدفینــی اســت (نصرال ـهزاده و
اخیــر بهصــورت اســتودانهای سـ ِ
جــاوری )76-71 :1381 ،و افــراد محلــی آن را «میــل گبــر» میخواننــد .طبــق بازســازی
ً
دیتریــش هــوف ،احتمــاال بــر فــراز ایــن نــوع از اســتودانها درپوشــی گنبدیشــکل نیــز وجــود
داشــته اســت ( .)Huff, 1992: 212عالوهبــر نمونههــای اســتوانهای ،اســتودانهای
بــا بدنــهی مربعیشــکل نیــز بهنــدرت گــزارش شــده اســت کــه از آنجملــه میتــوان
بهســتونهای شناســایی شــده در قنــات بــاغ (;Vanden Berghe, 1984: 511-518
 )Huff, 2004: 612-613و تنــگ کــرم (Stronach, 1966: 224, Pl. XXIII; Huff,
 )2004: 610-611در اســتان فــارس اشــاره کــرد .بهعقیــدهی ترومپلمــن ،ایــن نمونههــا
درواقــع ســکویی بــرای قــراردادن خمــرهی تدفینــی بــوده اســت (Trümpelmann, 1984:
.)323-327
اســتودانهای تابوتــی :نمونــهی ایــن نــوع اســتودان در قــرن  19م .در بوشــهر و
ی ݣݣخلیجفــارس کشــف شــد .اســتخواندان لیــان از ســنگ آهکــی یکتکــه
در کرانــه 
ساختهشــده و دارای درپــوش جدا گانـهی ســنگی اســت و بــه قــرون ســوم تــا هفتــم میــادی
تاریخگــذاری شــده اســت (Simpson & Molleson, 2014: 81, Pl. 3؛مولســون-91 ،
( ،)124-123 :1390تصویــر .)3
عالوهبــر نمونههــای ســنگی در ایــران ،اســتودانهای بســیاری نیــز از حــوزهی آســیای
مرکــزی ازجملــه :خــوارزم ،مــرو ،ســغد ،خــاش و اســتقرارهای ســغدی تــا شــمال خــاش،
گــزارش شــده اســت (( ،)Pugachenkova, 1994: 227تصویــر  .)4ایــن اســتودانها
ً
معمــوال از ِگل پختــه و گاهــی از رخــام ســاخته میشــدند .اهمیــت مطالعــهی ایــن
اســتودانها در بررســی نقــش آنهــا در مراســم تدفینــی زرتشــتی ،تنــوع فــر م در مناطــق
مختلــف و معناشناســی تزیینــات ایــن اســتودانها اســت .بهعــاوه در برخــی نمونههــا
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1994:

.)Pugachenkova,
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تصویــر  .5خمــرهی تدفینــی ساســانی در قبــر
چال ـهای بهدســت آمــده از تــل صنکــر (& Kamada
.)Ohtsu, 1988: Pl. 43

تاثیــر قــوی ساســانیان در نگارههــای اســتودانها بهچشــم میآیــد (Pugachenkova,

.)1994: 227; Grenet & Khasanov, 2009: 72
در مناطــق مرتفــع ایــران ،انتخــاب محلهــای صخــرهای قابلدســترس بــرای
ً
عرضهداشــت اجســاد پیــروان آییــن زرتشــتی ،کار نســبتا آســانی بــود .در مقابــل ،در
زمینهــای َپســت میبایســت گزینههــای دیگــری جســتجو شــود (& Simpson
.)Molleson, 2014: 79

تصویــر  .6قبــر شــمارهی  15از نــوع آجــری بــا
ســقف شــیبدار در نــوزی (.)Starr, 1937: Pl. 37

قبور چالهای (ساده)
تــا مدتهــا تصــور بــر ایــن بــود کــه طبــق آموزههــای دیــن زرتشــت و قوانیــن حاکــم در عصــر
ساســانی ،ســنت تدفیــن کامــل ،برخــاف ســنت رایــج آن زمــان کــه عرضهداشــت امــوات
در هــوای آزاد بــود ،در ایــن دوره چنــدان مــورد توجــه نبــوده؛ چرا کــه مــردم از آلــودن خــاک
بــا جســد مــردگان پرهیــز میکردنــد .بــا گســترش کاوشهــای باستانشناســی در نقــاط
مختلــف ،ســنت خا کســپاری مــردگان بهطــور پرا کنــده گــزارش شــد و ایــن عقیــده تعدیــل
یافــت .در کاوشهــای تــل ملیــان واقـعدر اســتان فــارس ،ایــن نــوع تدفیــن بهدســت آمد که
براســاس اشــیاء کشفشــده به اواخر دورهی ساســانی تاریخگذاری شــد.)Balcer, 1978( 8
طــی انجــام کاوشهــای شــهر قومــس نیــز بقایــای اســتخوانی بههمــراه اشــیائی تدفینــی
شناساییشــد کــه براســاس ســکهی بهدس ـتآمده مربــوط بــه هرمــزد چهــارم (579-590
ی شــده اســت (;Stronach, 1968: 162
م ،).بــه اواخــر قــرن ششــم میــادی تاریخگــذار 
 .)Bivar, 1970; Hansman & Stronach, 1970در طــول ســالهای  1971-1968م.
بــا انجــام کاوشهــای باستانشناســی در هفتوانتپــه نیــز ،قبــوری همــراه بــا اشــیاء تدفینــی
از دوران ساســانی شناســایی شــد ( .)Burney, 1970: 169-171; 1973: 172بهعقیــدهی
بیــوار باتوجــه بــه ایــن شــیوهی خا کســپاری ،شــاید ایــن قبــور بهجمعیتهــای مســیحی
متعلــق بــوده باشــد ( .)Bivar, 1970: 157عالوهبــر مــوارد فــوق ،وجــود قبــور در شــوش نیــز
نشــانگر ســنت تدفیــن دورهی ساســانی در ایــن منطقــه اســت.)Boucharlat, 1991: 72( 9
از ســوی دیگــر ،در بخشهــای غربــی امپراتــوری ،دو گــور چالــهای از تــل صنکــر A
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گــزارش شــده اســت کــه دارای اشــکال مــدور و مســتطیلی هســتند (Kamada & Ohtsu,

 .)1988: 150در حوضـهی حمریــن ،همچنیــن میتــوان بــه کاوشهــای تــل رزوک اشــاره
داشــت کــه منجــر بهکشــف گــوری چالـهای همــراه بــا اشــیایی تدفینــی شــد .انتســاب تاریـخ
ایــن گــور بـهدورهی ساســانی ،بــر مبنــای کاسـهای مســی بــود کــه تشــابه بســیار نزدیکــی بــا
نمونــهی بهدســتآمده از قصــر ابونصــر داشــت (.)Gibson, 1981: 81, Pl. 101
ســنت بــه خا کســپاری مــردگان ،بهطــور پرا کنــده در بخــش شــرقی امپراتــوری نیــز
گــزارش شــده اســت .قبرســتان کوشانی-ساســانی ســعید قلعــه تپــه در  25کیلومتــری غــرب
شــهر قندهــار نمون ـهای از اجــرای ایــن شــیوهی تدفیــن اســت .در ابتــدا تصــور میشــد کــه
ً
ایــن تدفینهــا احتمــاال معاصــر بــا الیههــای پیشازتاریخــی هســتند ،امــا بــا ادامــهی
کاوشهــا مشــخص شــد کــه ایــن قبرســتان در یــک روســتای پیشازتاریخــی متروکــه واقــع
شــده بــود .براســاس گوشــوارههای مفرغی-شیش ـهای 10و ظــروف ســفالی بهدس ـتآمده،
ایــن قبــور بــهدوران کوشانی-ساســانی تاریخگــذاری میشــوند (Shaffer & Hoffman,
.)1976: 133-136
قبور خمرهای
از دیگــر شــیوههای تدفیــن در ایــن دوره ،قــراردادن جســد داخــل خمــره اســت کــه اغلــب از
مناطــق غربــی امپراتــوری گزارششــده اســت .در شــمال بینالنهریــن ،خمــرهای تدفینــی
متعلــق بــهدورهی پارت-ساســانی در کاوشهــای نــوزی شناساییشــد (Starr, 1939:
 )357کــه از آن بــا عنــوان تدفیــن قربانــی کــودک نیــز یــاد شــده و قابلقیــاس بــا نمون ـهی
ساســانی مکشــوف از کوخــه اســت ( 11.)Potts, 1996: 326بهعــاوه ،خمــرهی دیگــری
از تدفیــن کــودک در جنــوب حوضــهی حمریــن از محوطــهی باســتانی تــل صنکــر A12
13
بهدســتآمد کــه بهرنــگ ســبز مایــل بهخاکســتری اســت و بهصــورت خاکســتردانی
تدفینــی در قبــری چالــهای قــرار داشــت (( ،)Kamada & Ohtsu, 1988: 149تصویــر
 .)5ایــن فــرم خمــره قابلقیــاس بــا ظــروف اژدریشــکل پارت-ساســانی گورســتان شــغاب
و ســواحل بوشــهر اســت (میرفتــاح1367 ،؛  .)Tofighian et al., 2011در عربســتان
نیــز از محوطــهی باســتانی تــاروت ،خمرههــای بزرگــی بــا کاربــری اســتودان بههمــراه
اســتخوانهایی کشــف شــد کــه میبایســت مربــوط بـهدوران پیشازاســام باشــد و بهنظــر
میرســد تاریــخ آن بهحضــور زرتشــتیان برمیگــردد (Golding, 1984: 169; Kennet,
 .)2007: 90در ایــران نیــز در ســبزآباد بوشــهر ،خمــرهای تدفینــی بــا کاربــری اســتودان،
منســوب بــهدورهی ساســانی گــزارش شــده اســت (مولســون.)91 :1390 ،
قبور خشتی و آجری
ایــن نــوع قبــور از محوط ـهی نــوزی در شــمال بینالنهریــن بــه دو صــورت طــاق ضربــی
یــا ســقف شــیبدار( 15تصویــر  )6شناســایی شــدهاند .آثــار بهدس ـتآمده از قبــور ،شــامل:
شیشـ�ه ،سـ�که و آمفـ�ورا ،شـ�اخصی مهـ�م بـ�رای تعییـ�ن گاهنـ�گاری گورهـ�ا هسـ�تدندEh�( 16
ً
 .)rich, 1939: 546-548بهنظــر میرســد نــوزی در دورهی ساســانی ،عمدتــا بهعنــوان
گورســتان اســتفاده میشــد .باتوجــه بــه اینکــه نمونههــای قابلمقایســهی متعــددی
14
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از مــواد فرهنگــی ایــن حــوزه بــا یافتههــای کوخــه و تــل ماهــوز گــزارش شــده؛ بنابرایــن
قبــور نــوزی بهنیم ـهی اول دوران ساســانی منســوب شــد و وجــود ســکهی شــاپور اول نیــز
تأییــدی بــر ایــن تاریخگــذاری اســت ( .)Potts, 1996: 326از ســوی دیگــر ،نمونههــای
بهدســتآمده از قبــوری بــا ســقف شــیبدار در کوخه/تیســفون ،نشــاندهندهی تــداوم
اســتفاد ه از ایــن نــوع قبــر در دورهی ساســانی اســت (;Cavallero, 1966: 73, Fig. 21
.)1967: 55, Fig. 34
قبور سنگچین
از دیگــر نمونههــا در حــوزهی امپراتــوری ساســانی ،تدفیــن بــا ســاختار ســنگچین اســت.
هــزاران گــور از ایــن نــوع در :جیرفــت ،کهنــوج ،بردســیر ،مینــاب ،بافــت و ســایر مناطــق
جنوبشــرق ایــران 17وجــود دارد کــه شــمار زیــادی از آنهــا مربــوط بــه هــزارهی دوم و ســوم
ق.م .هســتند .ایــن مســئله نشــانگر وجــود ســنت تدفیــن ســنگچین از پیشازتاریــخ در
منطقــه بــوده و نمونههــای پشتهســنگی نیــز از هــزارهی ســوم ق.م .تــا دورهی ساســانی
از مناطــق مختلــف گــزارش شــدهاند (خســروزاده .)94 :1386 ،طــی ســالهای -34
 1933م ،.بــا انجــام بررســیهای باستانشناســی در نزدیکــی بیشــهزرد 18ســازههایی
تدفینــی متشــکل از گورهــای ســنگچین توســط اورل اشــتاین گــزارش شــد .ســفالهای
بهدس ـتآمده قابلقیــاس بــا ســفالهای مکشــوف از قبــور بلوچســتان ،مکــران و کرمــان
ً
بــود کــه احتمــاال بـهدوران ساســانی تاریخگــذاری میشــوند .در یکــی از قبــور ظرفــی ســفالین
بههمــراه جنگافزارهــای آهنــی بــا نیامــی مفرغــی و یــک ســکهی نقــرهای ساســانی
بهدســت آمــد کــه بــه یزدگــرد ســوم منســوب شــده اســت ( .)Stein, 1936: 157-159در
بیشــتر گورهــای ســنگچین جنوبشــرق یــک گون ـهی ســفال قرمــز یــا نخــودی خشــن بــا
مــادهی چســبانندهی شــن ریــز و درشــت و پوشــش نخــودی تــا ســفید دیــده میشــود .گاهی
بــر ســطح خارجــی ایــن گون ـهی ســفال نقوشــی کنــده بهشــکل نوارهــای مــواج ،زیگزا گــی
و خطــوط مــوازی وجــود دارد .ایــن گونــهی ســفال در بیشــتر گورســتانها بهدورههــای
اشــکانی و ساســانی تاریخگــذاری شــده اســت (خســروزاده93 :1386 ،؛ .)162 :1384
در نزدیکــی قصــر ابونصــر در شــیراز نیــز تعــدادی گــور ســنگچین کاوش شــده اســت؛
ایــن گورهــا نمونـهی تدفینهــای جنــوب ایــران در طــی اواخــر دورهی اشــکانی بــود کــه در
دورهی ساســانی اســتمرار یافــت (.)Whitcomb, 1985: 210-216
در طــی کاوشهــای صورتگرفتــه در اســتان لرســتان ،در محوط ـهی ورکبــود ،گــوری
ســنگی بهصــورت اطاقیشــکل بهدســت آمــد کــه درواقــع مــورد اســتفادهی مجــدد قــرار
گرفتــه بــود .کشــف درهمــی نقــرهای از اردشــیر اول در ایــن مــکان ،مهمتریــن مــدرک در
تاریخگــذاری ایــن گــور بــود (.)Vanden Berghe, 1970: 17-20; 1972: 4-10
از دیگــر یافتههــا ،گــوری شــامل تدفیــن جنینــی بــا اشــیاء مربــوط بــه اواخــر دورهی
ً
گــور تقریبــا بیضیشــکل
ساســانی در قلعــهی کنگلــو در ســوادکوه مازنــدران اســت .ایــن ِ
بــا رویهــم قــراردادن تختهســنگهایی فاقــد ابعــاد مشــخص بــا مــاط گل ایجــاد شــده
اســت .اشــیاء تدفینــی شــامل کــوزهی ســفالی لعــابدار ،کاس ـهای از جنــس ســفید روی،
ظرفــی شیش ـهای و شــش عــدد انگشــتر نقــره بــوده کــه یکــی از انگشــترها بــا کاربــری مهــر،
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بهتریــن ســند جهــت تعییــن قدمــت تدفیــن مکشــوف و اشــیاء آن میباشــد( 19ســورتیجی،
.)86-82 :1390
در کرانههــای جنوبــی خلیجفــارس ،گورهــای ســنگچین تاریخچــهای طوالنــی
دارنــد و شــواهد باستانشناســی گاهــی حاکــی از اســتفادهی مجــدد تعــداد کمــی از آنهــا در
دورهی ساســانی در بخشهایــی از شــرق عربســتان ســعودی ،بحریــن و امــارات متحــدهی
عربــی اســت .براســاس شــواهدی ازجملــه ُمهــر اســتامپی از قبــری بــا پــان مــدور در شــمل
واقـعدر امــارات متحــدهی عربــی ( ،)Kästner, 1987: 45-48, Fig. 29ظــروف شیشـهای
ـران عربســتان ()Zarins et al., 1984: 42, Pl.50/10
ساســانی از گــوری در نزدیکــی ظهـ ِ
و قبــور بحریــن ( ،)Andersen, 2007; Andersen & Salman, 2006: 112میتــوان
اینگونـهی تدفینــی را شناســایی نمــود .کنــت در میان یافتههــای قابلاطمینان از دورهی
ّ
ساســانی در بخــش شــرقی شــبهجزیرهی عربســتان ،بهشــواهد تدفینــی از َالغلــه در امــارات
متحــدهی عربــی نیــز اشــاره میکنــد کــه باتوجــه بــه دادههــای فرهنگــی بهدســتآمده،
قابــل بررســی هســتند (.)Mouton, 2008: 180-181; Kennet, 2007: 90
قبور بدون ساختار معین (نامشخص)
در جریــان مطالعــات صورتگرفتــه بــرروی تدفینهــای ساســانی ،در ارتبــاط بــا تعــدادی از
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قبــور ،هیچگونــه اشــارهی مشــخصی بــه ســاختار آنهــا نشــده و بیشــتر بــر دادههــای تدفینــی
تمرکــز شــده اســت کــه در اینجــا بــه آنهــا نیــز پرداختــه میشــود .20در جنــوب بینالنهریــن
در نزدیکــی عقرقــوف ،تــل ابوشــجر قــرار دارد .در جریــان کاوشهــای باستانشناســی
ً
ایــن محوطــه ،قبــوری شناســایی شــد کــه برمبنــای دادههــای ســفالی ،احتمــاال ب ـهدوران
پارت-ساســانی متعلــق بــوده ( ،)Jasim et al., 2006: 157,163امــا در ارتبــاط بــا ســاختار
و نــوع قبــور اطالعاتــی منتشــر نشــده اســت .21در ده ـهی  1960م .در تــل أبوصخیــر 22نیــز
تدفینهایــی منســوب بــهدوران پارت-ساســانی کاوش شــد (Negro Ponzi, 1972:
 .)215-216همچنیــن وجــود قبــور ساســانی در شــمال عــراق از محوطههایــی همچــون
تــل محمدعــرب ( )Roaf, 1984: 141-144, Pl. XIو تــل طایــه ()Reade, 1973: 173
گــزارششــد کــه طبــق دادههــای تدفینــی ماننــد :شیشــه ،مهــر و ســکه ب ـهدوران ساســانی
تاریخگــذاری شــدهاند.
در حــوزهی جنوبــی خلیــج فــارس نیــز میبایســت بهقبــور نویافت ـهی جبلاإلمیلــح در
بخــش مرکــزی امــارات شــارجه اشــاره داشــت ( .)Kutterer et al., 2015البتــه شــواهد
باستانشناســی دربــارهی دورهی ساســانی در شــرق شــبهجزیرهی عربســتان انــدک
اســت و اطالعــات مربــوط بهنقــش سیاســی ساســانیان در ایــن منطقــه بیشــتر برمبنــای
اســتنادات تاریخــی اســت؛ در هرحــال ،بهطــور اتفاقــی بقایــای اســکلت انســانی بــر ســطح
تپـهای شــنی در جنوبغربــی جبلاإلمیلــح در معــرض دیــد قــرار گرفتنــد .ایــن قبــور بــدون
تدفینــی قابلتشــخیص یــا ســاختار و نشــانههای مربوطــه ،شناســایی
وجــود چالههــای
ِ
شــدندُ .مهرهــای اســتامپی ساســانی در ارتبــاط بــا یکــی از افــراد بهدســت آمــد .بــا انجــام
آزمایــش رادیوکربــن بــرروی قطع ـهای از اســتخوان ایــن فــرد ،تاریــخ آن بهاواســط دورهی
ساســانی میرســد ( .)Kutterer et al., 2015: 43عالوهبــر ایــن قبــور ،بایســتی بــه دو قبــر
کاوششــده توســط هیــأت اعزامــی دانشــگاه ســیدنی در ســالهای گذشــته اشــاره داشــت.
ایــن قبــور درواقــع اســتفادهای مجــدد از گورهــای هــزارهی ســوم ق.م .بودنــد کــه برمبنــای
جنگافزارهــای بهدســتآمده و از طریــق تاریخگــذاری رادیوکربــن بــهدوران اواخــر
ساســانی منســوب شــدند (.)Potts, 1997: 127-130

نتیجهگیری

ـازی واقعــی شــیوههای تدفیــن در دوران ساســانی ،شــواهد باستانشناســی
بهمنظــور بازسـ ِ
میبایســت بــا احتیــاط بیشــتری تفســیر شــوند .تنــوع ســبکی در شــیوههای تدفیــن درواقــع
بازتابــی از وضعیــت مذهبــی و اجتماعــی مردمــان عصــر ساســانی اســت کــه یــا بــر ســنتهای
پیشــین خــود مبنیبــر نــوع تدفیــن پایــدار بودهانــد و ســنتهای جدیــد آییــن و حکومــت
ساســانی در ارتبــاط بــا عرضــه داشــت اجســاد در برابــر حیوانــات را نمیپذیرفتهانــد و یــا
اینکــه در راســتای اهــداف و باورهــای حکومتــی عمــل میکردنــد.
تامدتهــا تصــور کلــی بــر ایــن بــود کــه تدفیــن در ایــن دوران بیشــتر براســاس عرضـهی
جســد در فضــای بــاز بــوده اســت ،امــا انجــام مطالعــات گســتردهی علمــی نمایــان ســاخت
کــه ساســانیان عالوهبــر ســنت عرضهداشــت جســد در هــوای بــاز ،دیگــر شــیوههای تدفیــن
ازجملــه تدفینهــای چالــهای ،خمــرهای ،خشــتی و آجــری و ســنگچین را نیــز بــهکار
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میبردنــد کــه ایــن مســئله میتوانــد در ارتبــاط باوجــود اجتماعــات دینــی در گســترهی
امپراتــوری ساســانی و شــاید مرتبــط بــا تقســیم طبقاتــی جامعــه در ایــن دوران تفســیر
گــردد .همزیســتی جوامــع مذهبــی ازجملــه :مســیحیان ،یهودیــان ،مانویــان ،بوداییــان و
دیگــر فرقههــای دینــی در جامع ـهی ساســانی ،از دالیــل عمــده در تنــوع شــیوههای دفــن
اجســاد در ایــن دوران اســت .در اواخــر عهــد شــاپور اول درحالیکــه آییــن زردشــت دیــن
رســمی کشــور بــود ،باتوجــه بــه تبلیغــات فــراوان آییــن مانــوی ،در سراســر شاهنشــاهی ایــن
آییــن پایگاهــی اســتوار یافــت .در ســالهای بعــدی ،آییــن مــزدک کــه درواقــع نهضتــی
زرتشــتی -گنوســی بــود و طــرفدار تحــوالت اجتماعــی گســتردهای بــود ،در عصــر قبــاد
رشــد کــرد و قــدرت یافــت .در کنــار ایــن آیینهــای نوظهــور ،گســترش آییــن بودایــی در
مشــرق و مســیحیت و یهودیــت در بخشهــای غربــی را نبایــد از نظــر دور داشــت .بــا
رویکار آمــدن ساســانیان ،عیســویان کــه از دورهی اشــکانی در ایــن قلمــرو میزیســتند،
مرکــز تبلیغــی مهمــی در شــهر الرهــا داشــتند .شــاهان ساســانی در جنگهــای خــود بــا روم و
در لشکرکشـیهای خــود بــه ســوریه ،گاهــی تمــام ســکنهی یــک شــهر را کــو چداده و در یکــی
از نقــاط داخلــی کشــور مقیــم میکردنــد و قســمت اعظــم ایــن مهاجریــن عیســوی بودنــد.
سیاســت شــاهان ساســانی نســبت بــه عیســویان ،اغلــب بــا آزار و اذیــت آنــان همــراه بــود،
امــا گاهــی همچــون یزدگــرد اول نســبت بهمســیحیان بــا مالطفــت گــزارش شــده اســت.
در هــر صــورت ،مســیحیت در اواخــر قــرن ششــم میــادی در ایــران رواج بســیاری داشــت
و بهگونــهای بــا دیــن زردشــتی در رقابــت بــود ،امــا ســابقهی حضــور یهودیــان در ایــران
بســیار کهنتــر از مســیحیان بــود و در زمــان اشــکانی نیــز بهدلیــل روحیـهی تســامح موجــود
در قلمــرو آنــان ،یهودیــان در کنــار پیــروان دیگــر ادیــان بهفعالیــت میپرداختنــد؛ امــا در
عصــر ساســانی و بهویــژه در زمــان کرتیــر فشــارهای بســیاری بــر آنــان وارد شــد و بــا فــراز و
فرودهایــی تــا اواخــر ایــن دوره ادامــه داشــت .بنابرایــن باتوجــه بهشــرایط سیاســی حاکمبــر
جامعــه و تعــدد نگرشهــای مذهبــی موجــود ،بدیهیســت کــه نمــود ایــن گوناگونــی در
بســیاری از ابعــاد زندگــی ازجملــه باورهــای تدفینــی نمایــان گــردد .بدیهیســت براســاس
ً
اطالعــات موجــود نمیتــوان گونههــای تدفینــی ذکــر شــده را مشــخصا بهگــروه خاصــی
منســوب کــرد ،امــا برمبنــای آموزههــای مکتــب زردشــت از منــع دفــن اجســاد بهمنظــور
نیالــودن آبوخــاک آ گاهیــم؛ بنابرایــن گونههــای تدفینــی بهصــورت اســتخواندان،
حاکــی از وجــود باورهــای زردشــتی در ایــن شــیوهی تدفیــن اســت کــه بیشــتر نیــز بهصــورت
صخــرهای گــزارش شــده اســت.
ترا کــم و تمرکــز قبــور صخــرهای در قلــب امپراتــوری ،یعنــی اســتان فــارس ،میتوانــد
حاکــی از رتبــهی اجتماعــی ســاکنان خــود باشــد .بایــد توجــه داشــت کــه اقلیمهــای
ً
مختلــف ،همــواره شــیوههای تدفیــن مربــوط بهخــود را ایجــاد میکنــد .طبیعتــا در مناطــق
مرتفــع و صخــرهای ،قبــور ســنگی تعــدد بیشــتری نســبت بــه دیگــر مکانهــا داشــته اســت؛
بنابــر ایــن نظــر ،در فــارس ساســانی س ـهعامل عمــده در ایجــاد نــوع قبــر مؤثــر بــوده اســت:
 .1رتب ـهی اجتماعــی فــرد متوفــی .2 ،اقلیتهــای مذهبــی .3 ،شــرایط اقلیمــی .بهدلیــل
ً
اینکــه ایــن خطــه خاســتگاه شــکلگیری و قدرتیابــی ساســانیان بــوده ،قطعــا نســبت
بهدیگــر نقــاط امپراتــوری امــور تدفینــی همخوانــی بیشــتری بــا ایدئولوژیهــای حکومتــی
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داشــته اســت؛ از ســوی دیگــر هرچــه از مرکــز حکومــت فاصلــه بگیریــم بــا تدفینهــای
متنو عتــری مواجــه هســتیم (تصویــر .)7
در ارتبــاط بــا پرا کندگــی ایــن تدفینهــا در گســترهی امپراتــوری ،دادههــای متفاوتــی
گــزارش شــده اســت؛ بهاســتثنای ترا کــم قبــور صخــرهای در اســتان فــارس و گزارشــات
منتشــر شــده از اســتخواندانهای بهدسـتآمده در آســیای مرکــزی ،انــواع دیگــر تدفینهــا
در سرتاســر امپراتــوری بهصــورت پرا کنــده شناســایی و گــزارش شــدهاند .بهنظــر میرســد،
شــیوهی تدفیــن بــا اســتودان در غــرب امپراتــوری رواج چندانــی نداشــته اســت .در
هرصــورت انجــام بررسـیها و کاوشهــای باستانشناســی گســتردهتر ،اطالعــات بیشــتری
در زمینــهی ســنتها و آداب تدفینــی دورهی ساســانی آشــکار میســازد.
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دو قبــر دیگــر نیــز وجــود دارد کــه اشــیاء داخــل آنهــا بــر ایــن مطلــب اشــاره دارد کــه آنهــا نیــز از نســلی مشــترک هســتند ،ولــی بقایــای
انســانی ایــن قبــور بهنوعــی نامشــخص اســت (.)Kamada & Ohtsu, 1988: 135-149
13- urn
14- Vaulted mud-brick graves
15- Baked-brick graves with pitched roof

 -16در قبــر شــمارهی  ،5دو قطعــه شیشـهی قابلمقایســه بــا نمونههــای بهدسـتآمده از الیههــای متقــدم و اواســط دورهی
ساســانی کوخــه ،اســتقرار ساســانی کیــش و تــل ماهــوز گــزارش شــده اســت؛ از قبــر شــمارهی  8نیــز ســکهای نقــرهای مربــوط بــه شــاپور
اول ( 240-270م ).بهدســت آمــده؛ از قبــر شــمارهی  15نیــز آمفورایــی بــزرگ ،دارای یــک دســته بــا تزییــن کنــده بهدســت آمــده
اســت .ایــن نمونــه متعلــق بهگروهــی از ســفالهای ساســانی میباشــد کــه در سرتاســر خــاور نزدیــک گســترده بودنــد (Potts, 1996:
.)323-324
 -17برای مطالعات بیشتر در حوزهی گورهای سنگچین جنوبشرق ایران ر .ک .به:
 خادمیبمــی ،مهیــار« ،1392 ،بررســی چگونگــی ســاختار و پراکنــش گورهــای ســنگچین موجــود در حــوزهی جنوبشــرقایــران» ،پایاننام ـهی کارشناسیارشــد ،دانشــگاه تربیــت مــدرس ،تهــران.
 -18روستایی از توابع شهرستان فسا.
 -19ایــن انگشــتر بــا نگیــن عقیــق ســرخ دارای کاربــری ُمهــر اســت و کتیب ـهای بهخــط پهلــوی کتابــی و عالمتــی بهشــکل
خورشــید شـشپر دارد .ایــن نــوع کتابــت کــه از قــرن ششــم میــادی بهبعــد یــا بهعبارتــی از اواخــر دورهی ساســانی مرســوم میگــردد
(ســورتیجی.)86 :1390 ،
یشــود کــه تخریــب شــده و ســاختار مشــخصی نداشــتهاند یــا
 -20در پژوهــش حاضــر ،ایــن نــوع از تدفیــن شــامل قبــوری م 
قبــوری را دربــر میگیــرد کــه در گزارشهــای باستانشناســی بهساختارشــان توجــه و تأ کیــد نشــده و بــرای خواننــده ،ســاختار قبــور
روشــن و صریــح نمیباشــد.
 -21البتــه طبــق مکاتبــه بــا مــارک آلتاویــل ،از همــکاران تیــم کاوش ،بهنظــر میرســد ایــن قبــور ،قبرهــای چال ـهای ســادهای
بــوده و هیــچ شــواهدی از آجــر ( )baked bricksدر آنهــا دیــده نشــده اســت .بــا اینوجــود ،بهدلیــل فقــدان شــواهد کافــی ،ایننــوع
تدفیــن در دســتهی اخیــر قــرار داده شــد.
 -22حوالی حیره در مرکز عراق.
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