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رضا شعبانی صمغ آبادی
گروه تاريخ و باستان شناسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ايران
(تاریخ دریافت 1397/5/13 :تاریخ پذیرش) 1397/7/30 :

چکیده
در دوره ساساني به نظر مي رسد با رسمي شدن دين زرتشت و قدرت گرفتن مغ ها و روحانيون سعي شده
است که شيوه تدفين نيز مطابق با شرايع و قوانين کتابهای ديني صورت گيرد .بر اساس رايج ترين شيوه تدفين
در اين دوره آنها اجساد مردگان را ابتدا بر فراز کوهها ،پشته ها و بلنديهايي که دخمهها ساخته شده بود قرار مي
دادند تا گو شت آنها از بين رفته و ا ستخوانهای باقي مانده را به محل هايي که ا ستودان ناميده مي شد منتقل مي
نمودند .در اين پژوهش که به شيوه بررسي ميداني انجام شده و تعدادی از اين آثار در شهرستان انديکا (روستای
طويله) مورد مطالعه قرار گرفته ا ست .نتيجه اين برر سي ن شان مي دهد که دخمه و ا ستودانها مي توانند نکات
زيادی راجع به اعتقادات مذهبي در دوران پيش از اسالم و مناطق دارای اهميت مذهبي را روشن نمايند.
واژگان کلیدی :ساسانيان ،مذهب ،تدفين ،انديکا
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مقدمه

لذا در اين پژوهش بدنبال اثبات اين فرضيه هستيم که

در دوره ساساني به نظر مي رسد با رسمي شدن

شهرستان انديکا و به طور ويژه روستای طويله از توابع

دين زرتشت توسط پادشاهان و قدرت گرفتن مغ ها

دهستان کتک در بخش چلو ،با الگوهای تدفين

و روحانيون ،سعي بر آن بوده که شيوه تدفين نيز مطابق

زرتشتي آن ،ميتواند يکي از مکانهای مورد توجه دوره

با شرايع و قوانين کتابهای ديني آنها انجام شود .از

ساساني بوده باشد.

آنجائيکه در اعتقادات زرتشتيان چهار عنصر مقدس يا
به اصطالح چهار آخشيج نبايد آلوده گردند (آب،

-1موقعیت جغرافیایی:

خاک ،آتش و هوا) و چون جسد مرده نيز يکي از

انديکا از شهرستانهای تازه تاسيس استان

آالينده ها به حساب مي آمده ،برای اينکه خاک که از

خوزستان شامل سه بخش مرکزی ،آبژدان و چلو است

عناصر مقدس بود آلوده نگردد آنها جسد را خاک

که در شمال شرقي خوزستان قرار دارد .اين شهرستان

نميکردند (گيرشمن :1380 ،ص.)180

از شمال به شهرستان های فريدون ،اليگودرز ،دزفول،

بر اين اساس ،آنها اجساد مردگان خود را ابتدا بر

از سمت خاور و جنوب خاوری به شهرستان ايذه ،از

فراز کوهها ،پشتهها و بلنديهايي که در آنها «دخمهها»

سمت جنوب به حومه مسجد سليمان و از باختر به

ساخته شده بود ،قرار ميدادند تا پس از انجام خورشيد

شهرستان گتوند محدود مي گردد .جريان تبديل شدن

نگرشني ،که در در اصل چيزی را در معرض نور

بخش انديکا به شهرستان از سال  1384آغاز و در نيمه

خورشيد قرار دادن برای پاک شدن است ،گوشت اين

دوم سال  1386نهايي شد .اين شهرستان دارای 595

اجساد توسط پرندگان خورده شود و زمانيکه فقط

روستا و آبادی 6 ،دهستان 33 ،هزار هکتار زمين

استخوانهای آنها باقي مي ماند و به اصطالح از آلودگي

کشاورزی و حدود  200آثار تاريخي است( .تصاوير

پاک مي شدند ،سپس استخوانها به استودانها 1منتقل

شماره  1و  )2جمعيت شهرستان انديکا حدود  80هزار

مي شد( .ترومپلمن :1372 ،ص )29و ( (Molleson

نفر و مساحت آن  2300کيلومتر است .مرکز آن شهر

2009: 2

کوچک قلعه خواجه است که بين  1000تا  1500نفر

اين شيوه تدفين در دين زرتشت ،باعث شده است

جمعيت دارد .آب و هوای خوب و دو سد

در دوره ساساني از سطح کوهها و صخرهها برای

مسجدسليمان و شهيد عباسپور و همچنين جاده بازفت

اجرای مراسم تدفين بهره گرفته و يک الگوی معماری

از پتانسيلهای جذب گردشگر اين شهرستان هستند.

تدفيني خاصي شکل گيرد .تعداد زيادی از اين آثار در

دهستانهای شهرستان انديکا در زماني که بخش بود

شهرهای دارای اهميت در دوره ساساني برجای مانده

عبارت بودند از :انديکا ،آبژدان ،چلو ،شالل و دشتگل،

و مورد توجه و بررسي پژوهشگران نيز قرار گرفته اند.

 1واژه استودان از دو قسمت تشکیل شده است«Ast .استخوان» و

واژه به معنای محل نگه داری استخوان می باشد( .ابوالقاسمی،

«Dānدان ،دار» از ایران باستان  dānaبه معنای دربر گیرنده ،که

 :1375ص)323

در ایرانی میانه غربی به عنوان پسوند مکان به کار می رود .لذا این
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قلعه خواجه ،کوشک و للر و کتک (سرداری

از کشاورزی و گله داری در اين منطقه متداول تر است

زارچي :1391ص.)5

که اين امر بخاطر پتانسيل محدود کشاورزی برخي از
دورهها مي باشد .از سوی ديگر ،بسياری از نواحي

1-1چشم انداز جغرافیایی منطقه:

بختياری فقط برای گله داری مناسب است .در اين

منطقهی بين ارتفاعات و دشت پست خوزستان که

نواحي زمين برای کشاورزی بيش از حد خشک يا

شمال مسجد سليمان و انديکا ،يک منطقهی بين

سنگالخي است .مثال بخش اعظم دشت اردل ،چراگاه

زيستي  Etectonييالق قشالق ناميده مي شود .اين

تابستاني ايل بختياری ،شبيه بيابان است .به اين ترتيب

اتکتون ،کمربندی کوهستاني از رشته کوههای

مي بينيم که شرايط زيست محيطي در منطقهی

ارتفاعات زاگرس جنوبي است که رودخانه های پر

بختياری مشخصا با خوزستان متفاوت است ولي برای

آب در آن تنگه هايي ايجاد نموده اند که معابر تردد

معيشتي مبتني بر اقتصادی ترکيبي بسيار مناسب است.

کوچ از ييالق به قشالق مي باشند .بررسي قلمرو

خود مختاری :به نظر مي رسد منطقه ی بختياری ،به

کوهستاني دارای دو خط مسير کوچ از ديرباز بوده اند.

رغم نزديکي اش به دشت آبرفتي خوزستان و نواحي

نخست مسير هفتگل -باغ ملک -ايذه -چهار محال،

مرکزی ايران ،تمام شرايط الزم را برای داشتن استقالل

دو ديگر مسير دشت عقيلي -هفت شهيدان -خانه

سياسي يا دست کم خود مختاری داشته است .بنابراين

ميرزا -دشت گل -کوه کينو و فريدون.

ما با منطقهايي روبه رو هستيم که با واقع شدن بين

منطقه کوهستان بختياری ،که حد شمالي و شمال

کوههای با منابع سرشار از کشاورزی و دامداری

شرقي خوزستان را تشکيل مي دهد ،در درک تحوالت

ميتواند جمعيت بزرگي را در خود جای دهد .افزون

فرهنگي دشت های آبرفتي ايران اهميت حياتي دارد.

بر اين درهها به يکديگر راه دارند و به اين ترتيب امکان

اين منطقه همواره به طور سنتي در حيات اقتصادی و

ارتباط درون منطقهای نيز ميسر است .اين واقعيت که

سياسي سرزمين های پست فالت و  -تاحد کمتری-

طي قرون وسطي سلسلهای قدرتمند در اين منطقه

فالت مرکزی ايران نقش داشته است .منطقه بختياری

وجود داشته ،نشان مي دهد که منابع زيست بوم

بخش قابل توجهي از آنچه را که فالنری بين النهرين

شناختي منطقه آنقدر غني بوده که امکان شکل گيری

بزرگ مي نامد شامل ميشود .اين منطقه محيطي ايده

اقتصاد معيشتي بزرگتر از روستا را فراهم نموده است.

آل برای اقتصادی ترکيبي با تاکيد بر گله داری است.

انزوای نسبي اين منطقه و نيز موقعيت راهبردی اش

دره های ميان کوهي حاصلخيز آن که غالبا به خوبي

بين دشت های آبرفتي و بخش های مرتفع فالت ايران

مشروب ميشوند برای معيشت و زندگي مرکب از

نشان مي دهد اين منطقه نقش مهمي در گذشته داشته

کشاورزی گسترده و کوچنشيني مبتني بر گله داری

است (زاگارل :1387 ،ص)24-26

بسيار مناسب است.
پتانسيل کشاورزی دورههای مختلف با يکديگر

-2پیشینه پژوهش های باستان شناختی منطقه اندیکا:

متفاوت است .چند دره قوياً زير کشت اند و مقدار

سابقه پژوهش های باستان شناختي در حوضه

زيادی برنج در آن توليد مي شود .با وجود اين ترکيبي

شهرستان های مسجدسليمان و انديکا را مي توان در
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امتداد اولين مطالعاتي که در منطقه کوههای بختياری

نتايج آن در دو جلد  MDPبه چاپ رسانده است.

صورت گرفته دانست .هنری اليارد انگليسي کاوشگر

(گيرشمن :1343 ،ص 43-48و گيرشمن :1345 ،ص-59

شهرهای نينوا و نمرود از اولين باستان شناساني بوده

 )53از مطالعات باستانشناسي ديگر در حوزهی مطالعه

که پا به اين منطقه گذاشته است .او در کتابش با عنوان

اين نوشتار که شامل شهرستان انديکا و شهرستان ايذه،

ماجراجويي در ايران ،شوش و کلده در دو جلد در

در شمالشرقي استان خوزستان ميشود .بررسي ها به

سال  1887به شرح مفصل اين پژوهش ها پرداخته

دهه ی  1970ميالدی و پروژهی نجاتبخشي حوزهی

است .اليارد نقوش برجسته ی شيمبار را مورد

سد شهيد عباسپور (سد رضاشاه قبل از انقالب) بر

شناسايي قرار داد (واندنبرگ.)1379 ،

ميگردد .در پروژهی مذکور که توسط هياتهای

سراورل استين نيز از ديگر باستان شناساني بوده که

متشکل از باستان شناسان ايراني و غير ايراني به

در سالهای 1935و 1936سفری طوالني به اين مناطق

سرپرستي هنری رايت صورت گرفت( Wright,

داشته است .استين پس از مشاهده ی آثار در مالمير به

 )1979به طور کلي طي اين بررسي ها آثاری از دوره

سمت مسجد سليمان حرکت کرد .هنينگ ،بيوار،

های مختلف نوسنگي مياني و جديد تا دورهی اسالمي

هانسمن ،هينز ،واندنبرگ و شيپمن نيز از ديگر

کشف شده است در دورهی ساسانيان قرارگاهها و

پژوهشگراني بوده اند که از اين مناطق بازديد به عمل

دهکدههای بزرگي را ميتوان ديد که عليرغم وقفهی

آورده اند و شواهدی از نقوش برجسته ،کتيبه ها و

سکونت در دوران اوليهی اسالمي ،منطقه مجددا

ديگر مکانهای باستاني را ثبت نموده اند( .واندنبرگ

مسکوني شده است و اين در حالي است که رايت

 :1386،ص )16اندکي بيش از سه دهه پيش ،شرکت

اشاره ميکند تنها 30درصد از وسعت محوطه را

ملي نفت ايران که در حال نجات تاسيساتي که در

بررسي نموده است.

بخش جنوبي شهر مسجد سليمان بود به بقايايي

در سال  1971شيپمن منطقهی کيکاوس بين

باستاني برخورد و ناچار به توقف کار شد .در پي آن

شوشتر و مسجدسليمان را بررسي نمود .سرفراز سال

مرکز باستان شناسي ايران يکي از باستان شناسان خود

 1973مجددا منطقه را مورد بررسي قرار داد .در

را به منطقه اعزام کرد تا از چندوچون ماجرا آگاهي

بررسي رهبر( )1368جنوب شوشتر و ميان آب و

يابد و در صورت نياز اقدام به کاوش و گمانه زني و

قسمتي از جاده ای مسجد سليمان را در بر گرفت.

فراهم نمودن زمينهی حفاظت اين آثار بنمايد برای اين

يکي از پژوهش های باستان شناختي صورت گرفته

منظور علي اکبر سرفراز عازم منطقه شد .وی در اين

در اين منطقه ،بررسيها و کاوشهای نجات بخشي

محوطه گمانه زد و کاوش مختصری کرد و نتيجه آن

بوده که در محدودهی درياچه ی سد گتوند در شمال

را در قالب مقاله ايي منتشر کرد( .سرفراز.)1357 ،

غرب مسجد سليمان بين شهرستان های مسجد

مهم ترين مطالعات باستان شناختي در منطقهی

سليمان ،انديکا ،اللي و گتوند صورت گرفته است .در

مسجد سليمان و انديکا ،کاوش های باستان شناسي

ابتدا به منظور شناسايي محوطه ها و آثار در معرض

رومن گيرشمن در محوطه های مهم بردنشانده و سر

خطر آبگيری اين سد ،بررسي های فشرده و پيمايشي

مسجد در سالهای 1966 ،1965 ،1964و  1967که

توسط حسين عزيزی در سال  1386صورت گرفت که
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حاصل آن شناسايي بيش از  62محوطهی باستاني بوده

روستای طويله در دهستان للر و کتک قرار گرفته که

است( .عزيزی خرانقي )1386 ،يک سال بعد عبدالرضا

در مجاورت روستا در موقعيت طول  3583537و

پيماني فصل نخست مطالعات نجات بخشي سد گتوند

عرض  363657جغرافيايي رو به سمت جنوب و

عليا را با کاوش در سه محوطه ی کالنتر يک و دو و

جنوب غربي دو استودان به صورت منفرد و يک دخمه

محوطه ی گورستان مجاور آن را آغاز کرد (پيماني

قرار گرفته است.

 )1387وی طي اين کاوش ها بقايای يگ گورستان و
استقراری از دوره ی ايالم مياني را آشکار ساخت.

استودان الف:

کاوش در محوطه های کالنتر 3و 5نيز در کوههای

همسطح زمين های کشاورزی بر روی يک صخره

شمال شرقي استان خوزستان انجام پذيرفته است .در

منفرد يک استودان ساخته شده است .ورودی اين

ادامه اين کاوشها ،پژوهش های ديگری توسط

استودان که در صخرهای عمودی از جنس سنگهای

حميدرضا ولي پور در سال  1389در محوطه کالنتر4

آهکي تراشيده شده ،دارای قاب کنده شده است که

در اين منطقه صورت گرفت( .وليپور و ديگران)1389

ابعاد ورودی آن 45*40سانتيمتر مي باشد .نمای آن

بررسي ديگری که در سال های اخير در منطقه

دارای مقداری تورفتگي در حدود  5سانتيمتر ميباشد

مسجد سليمان و مجاور آن صورت گرفته ،بررسي

که نشان مي دهد اين استودان احتماال پس از استفاده

های باستان شناختي در منطقه کرايي در محدوده بين

بسته مي شده است .بنظر ميرسد که يکي ديگر از

شهرستان های مسجد سليمان و شوشتر است که

علتهای تورفتگي درب استودان ،جهت جلوگيری از

توسط خانم گوهرتاج آل گودرزی در سال 1390

ورود آب باران و نزوالت جوی به فضای داخلي

همراه با مطالعات زيست بوم شناسي بوده است .در

استودان بوده است .چرا که آب يکي از عناصر مقدس

نتيجه اين بررسيها نيز تعداد  34اثر و مکان تاريخي

در اعتقادات زرتشتي بوده و نمي بايست در محل نگه

شناسايي و ثبت گرديده است( .آل گودرزی )1391در

داری بقايای جسد که از آلودگيها به حساب مي آمده

نهايت مي توان به بررسيهای باستان شناختي 1387

در تماس باشد .قسمت داخلي بنا دارای ابعاد حدود

عبدالهي و  1389سلطاني به منظور ثبت آثار شهرستان

 50*40سانتيمتر مي باشد که کف آن با توجه اينکه

انديکا صورت گرفته اشاره نمود که در مرکز اسناد

در مجاور زمين های کشاورزی ميباشد با خاک پر

ميراث فرهنگي نگه داری مي شوند (سرداری

شده و امکان برداشت پالن آن وجود ندارد( .تصوير

زارچي.)11 :1391

شماره)4

یافته ها:

استودان ب:

استودانها و دخمه روستای طويله:

اين استودان در فاصله حدود  50متری ضلع شرقي

در شمال شهرستان انديکا بخش چلو روستاهای

استودان الف بر روی صخره ای بزرگتر و در ارتفاع

زيادی قرار گرفته که دارای آثار متعددی از دورههای

 3.5متر از سطح زمين واقع گرديده است .ورودی اين

پيش از اسالم مي باشند(سرداری زارچي )1391از جمله

استودان که در صخره ای عمودی از جنس سنگ های
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آهکي تراشيده شده ،دارای قاب کنده شده است که

شواهد محدودی از تدفين در خاک در دوره ساساني

ابعاد ورودی آن 50*30سانتيمتر مي باشد .نمای آن

کشف شده است .نمونه محدود دفن جسد در کنگلو

دارای مقداری تورفتگي در حدود  5سانتيمتر مي باشد

مازندران مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و اين

که نشان مي دهد اين استودان نيز احتماالً پس از

عمل را با استناد به شواهد تاريخي برجای مانده

استفاده بسته مي شده است .شواهدی در ديگر مناطق

نوعي بدعت در دين محسوب کرده اند و باني آن را

(شهرستان گتوند) وجود دارد که نشان مي دهد از اين

مرتد دانستهاند( .سورتيجي :1390ص )89اين مطلب

فضاها به طور مکرر استفاده مي شده و قبرها اختصاص

نشان از اهميت توجه حکومت به اجرای امور ديني

به يک نفر نداشته است( .درخشي و ديگران:1386 ،

بوده و غالباً اين ارتباط در سراسر دوره حفظ شده

صص.)89-97بنظر ميرسد همانند استودان الف يکي

است.

ديگر از علتهای تورفتگي درب استودان ،حفظ

در دوران تاسيس و سپس تحکيم اساس حکومت

قداست آب بوده است .قسمت داخلي بنا دارای ابعاد

ساساني که عهد اردشير بابکان و پسرش شاپور اول را

حدود  50*40سانتيمتر مي باشد که کف آن با

به خود اختصاص داده بود به گونه ای خستگي ناپذير

سنگريزه پر شده است( .تصوير شماره)5

در راه استقرار مباني دين واحد در سراسر امپراطوری
تالش نمودند و آن را همزاد با شهرياری ميدانستند.

دخمه:

(شاکد :1381 ،ص 57و لوکونين :1384 ،ص )22اين

در ضلع شمالي استودان ب ،فضای معماری کنده

داستان در قالب پند و اندرز اردشير به پسرش شاپور

شده در سطح يک صخره به ابعاد 70*30سانتيمتر

در کتاب شاهنامه نيز مطرح گرديده که ابياتي از آن در

وجود دارد .با توجه به فلسفه دو مرحله ای بودن

زير مي آيد:

تدفين در دوره ساساني و وجود دو استودان در اين

چو بر دين کند شهريار آفرين

منطقه انتظار ميرفت که فضای معماری مرتبط با
مرحله اول تدفين نيز يافت گردد که وجود دخمه در
مجاورت استودان اين فرضيه را تاييد نمود .از آنجايي
که در اين منطقه يک دخمه و دو عدد استودان به
پيدايي آمده به نظر مي رسد که دخمه به طور مشترک
جهت مرحله اول تدفين مورد استفاده قرار گرفته و
پس از تجزيه گوشت جسد متوفي در اين دخمه،
بقايای استخواني جمع آوری شده و به فضای استودان
منتقل مي شده است( .تصوير شماره.)6

برادر شود شهرياری و دين
نه بي تخت شاهي است ديني بپای
نه بي دين شهرياری بود شهرياری بجای
دو ديبا است يک دردگر بافته
بر آورده پيش خرد تافته
نه از پادشا بي نياز است دين
نه بي دين بود شاه را آفرين
چنين پاسبان يکديگرند
تو گويي که در زير يک چادرند
نه آن زين نه اين زان بود بي نياز

بحث و نتیجه گیری:

دو انباز ديديمشان نيک ساز
(فردوسي :1369 ،ص)380

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
اردشير اول به تنسر روحاني بزرگ و هيربدان

–

واحد شوشتر

 2.60تا  1متر طول و  90تا  50سانتيمتر عرض و 50

هيربد دستور داد تا به اثبات و جمع آوری کتاب رسمي

تا  100سانتيمتر عمق مي باشند.

دين خود يعني اوستا بپردازد( .بياني :1380 ،ص)25-44

نهايتا پس از مرحله اول تدفين (دخمه گذاری) و جدا

از جمله بخش های مهم اوستا ونديداد است که

شدن گوشت ،مرحله دوم تدفين انجام شده و

دارای  22فرگرد (فصل) مي باشد .اين کتاب در

استخوانهای جمع آوری شده به سازه عمدتا سنگي

بردارنده قوانين و مقررات زرتشتي مرتبط با مسائلي

(استودانها) انتقال يابند( .تصوير شماره  )3هر چند که

چون پاکي ،گناهان ،پادافره و تاوانهای گوناگون گناه

در مواردی نيز استخوانها را در خمره های تدفين

مي پردازد .در فصلها و فرگردهای مختلفي از اين

(ميرفتاح :1366 ،ص )44-61و يا ساير شيوههای

کتاب راجع به مراسم پس از مرگ ،رسوم تدفين،

نگهداری در فضايي غير از جنس خاک (رعايت پاکي

مجازاتها و احکام محل تدفين و...نيز سخن به ميان

عنصر خاک) منتقل نموده اند(Farjamirad 2015: .

آمده است .به طوريکه چندين فصل از ونديداد به اين

)25-30

قضيه اختصاص يافته است( .رضي :1376 ،ص)147

بر اساس اعتقادات ديني آلوده کردن خاک توسط
جسد مرده را پليد مي دانستند .به نظر مي رسد رايج
ترين شيوه تدفين به صورت دو مرحله ای بوده است.
به طوريکه آنها لذا دخمه گذاری يا مرحله اول تدفين
صورت گرفته که در منطقه سرطويله از توابع شهرستان
انديکا نيز مشاهده گرديد ،در شهرهای مهم دوره
ساساني به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران قرار
گرفته و نمونه هايي از آنها را معرفي کرده اند .به طور
نمونه مي توان در خوزستان (شوشتر و اهواز) و در
ساير مناطق ايران ،از جمله در شهرهای استان بوشهر
(در منطقه گناوه و پشته سنگي «تير رسول» و سواحل
بندر ريگ) (توفيقيان :1388 ،ص ،)24در منطقه فارس
در کوه مهر (واندنبرگ :1379 ،لوح  )61-62کوه حسين،
کوه ايوب ،کوه سروی و تنگ حشک سيوند ،کوه
رحمت ،کوه زيدون ،آخور رستم ،چلهگاه المرد و
بيشاپور (گيرشمن :1379 ،ص )261در منطقه چابهار و
در بستر سنگي حاشيه جنوب غربي روستای تيس و
در پشته سنگي پيل بند (رجبي )82-88 :1393 ،اشاره
نمود .ابعاد اين قبور متفاوت بوده و به طور معمول از

مرحله دوم تدفين که در اين روستا مشاهده گرديد
در نقاط ديگری از اين شهرستان از جمله نگين ،کتک
سوخته و باغ صفي در بخش کتک ،روستای
اميرالمومنين در بخش آبژدان ،شيخ عالي کر ،پارياب
موا در روستای سوسن سرخاب ،برد گپي و شاهزاده
عبداله نيز مشاهده شده و قابل تطبيق با ديگر شواهد
ساير مناطق با اهميت دوره ساساني ايران از جمله
شهرهای اهواز ،شوشتر ،ايذه ،اللي در خوزستان و
استانهای فارس ،بوشهر ،يزد و ...بوده که نشان از
اهميت شهرستان انديکا در دوره ساساني به عنوان
يکي از استقرارگاههای دارای شواهد آييني و تدفيني
مي باشد.
کاربرد واژه استودان دارای شواهد تاريخي در سده
های اوليه اسالمي بوده و به اين شيوه تدفين سنديت
مي بخشد به طوريکه در ديوان اشعار رودکي که از
شاعران بزرگ نيمه قرن سوم هجری و قمری (_260
 )250و همزمان با دوره سامانيان مي باشد نيز در يکي
از ابياتش به واژه استودان اشاره مي کند و نشان مي
دهد که اين واژه از لحاظ معنايي و کاربرد آن دارای
همان مفهومي است که در اين پژوهش مدنظر است و
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از همان دوره ای که اين شعر سروده شده اين واژه

زاگارل ،آلن ،1387باستان شناسي پيش از تاريخ منطقه

کاربرد داشته است.

بختياری :ظهور شيوه زندگي در ارتفاعات ،ترجمه کورش

مرده نشود زنده ،زنده به ستودان شد

روستايي ،شهر کرد :انتشارات سازمان ميراث فرهنگي،
گردشگری و صنايع دستي استان چهارمحال و بختياری.

آئين جهان چنين تا گردون گردان شد

سازمان جغرافيايي نيروهای مسلح :1370فرهنگ

(شعار :1382 ،ص)76

جغرافيايي آبادی های کشور جمهوری اسالمي ايران:

در پايان پيشنهاد ميگردد که سازمان ميراث فرهنگي،
توجه ويژه ای جهت حفظ اين آثار ارزشمند داشته و
با توجه به کمبود مطالعات علمي که راجع به شناسايي

دزفول ،جلد 69
سازمان جغرافيايي نيروهای مسلح  :1383فرهنگ
جغرافيايي رودهای کشور :حوضه آبريز خليج فارس و
دريای عمان ،جلد  ،4تهران ،انتشارات سازمان جغرافيايي

ساير آثار تاريخي اين شهرستان کامال محسوس است،

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح

برنامه ای هدفمند و بلند مدت را تعيين و اجرا نمايد.

سرداری زارچي .عليرضا :1391گزارش بررسي و شناسايي
باستان شناختي شهرستان انديکا (جلد دوم) (قسمت اول)،

منابع:
آل گودرزی ،گوهرتاج ،1391 ،بررسي و شناسايي منطقه
حفاظت شده کرايي ،خوزستان،گزارش منتشر نشده آرشيو
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگری استان
خوزستان
ابوالقاسمي ،محسن ،)1375( ،دستور تاريخي زبان فارسي،
تهران ،سمت.
ترومپلمن ،لئو« ،)1372( ،قبور و آئين تدفين در دوره
ساساني» ،ترجمه :مولود شادکام ،باستان شناسي و تاريخ،
شماره پياپي پانزده ،صص.29-37
درخشي،حسن و ديگران« ،)1386( ،مطالعه معماری
صخره ای (گوردخمه) شهرستان گتوند و شواهد استخواني

آنها» ،در مجموعه مقاالت نخستين همايش منطقه ای
باستان استخوان شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميانه،
صص 89-97
رضايي .عبدالحميد  :1387بررسي روند ايجاد ،توسعه و
تخريب استقرارهای دشت شوشتر در دوره هولوسن بر
اساس داده ای زيست بوم شناسي ،رساله دکتری ،گروه
باستان شناسي تربيت مدرس

مرکز اسناد اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگری خوزستان ،انتشار نيافته
سرفراز ،علي اکبر  ،1357آيا مسجدسليمان يک نيايشگاه
مهری است؟ ،مجله بناهای تاريخي ،شماره  ،1صص -47
41
سورتيجي ،سامان« ،)1390( ،معرفي شيوه تدفيني از دوره
ساساني در قلعه کنگلو واقع در سواد کوه مازندران»،
مطالعات باستان شناسي ،تهران ،دوره  3شماره  ،2پاييز و
زمستان ،صص 77-92
عزيزی خرانقي ،حسين ،ناصری .رضا و باراني .وحيد
 :1389گزارش مقدماتي بررسي های باستان شناختي
حوضه آبگير سد گتوند عليا ،آرشيو پژوهشکده باستان
شناسي( ،منتشر نشده)
قاسمي عبدالملکي .مازيار و سلطاني ،ايوب  :1388مطالعه
و بررسي پرونده های پالک های ثبتي آثار شهرستان اللي،
به سفارش ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگری
استان خوزستان ،انتشار نيافته
گيرشمن .رمان  :1343صفه مقدس در مسجد سليمان،
ترجمه :رجب نيا .مسعود ،مجله هنر و مردم ،شماره ،121
صص 43-48

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
گيرشمن .رمان :1345کشف دو آتشکده پارتي پارتي در
مناطق نفت خيز ايران ،ترجمه حجت .هاشم ،مجله بررسي
های تاريخي ،شماره  ،2صص 53-59
گيرشمن ،رومن ،)1380( ،ايران از آغاز تا اسالم ،ترجمه:
محمد معين ،تهران ،علمي و فرهنگي.
ولي پور .حميدرضا و ديگران  :1389گزارش مقدماتي
فصل اول کاوش در محوطه کالنتر  ،4حوضه آبگير سد
گتوند ،خوزستان ،مجله پيام باستان شناس ،سال هفتم،
شماره چهاردهم ،صص 49-76
واندنبرگ ،لويي ،)1379( ،باستان شناسي ايران باستان،
ترجمه :عيسي بهنام ،تهران ،دانشگاه تهران ،چاپ دوم
واندنبرگ .لويي و شيپمن .کالوس :1386نقوش برجسته
منطقه اليمايي در دوران اشکاني ،ترجمه :محمدی فر.
يعقوب و محبت خو .آزاده ،انتشارات سمت

Assemani, Stefano Evodio, (1748) Acta
Sanctorum martyrum Sims-williams,
(1930), C2, pp. 31-50, 139-146, 158162.
Farjamirad, M. 2015. Mortuary Practices
in Ancient Iran from the Achaemenid to the
Sasanian Period (mid 6th c. BC to mid 7th c.
AD). In: (=BAR International Series 2747),
Oxford.
Molleson, T. Two Sasanian ossuaries
from Bushehr. Iran. Evidence for exposure
of the dead. Bioarchaeology of the Near
East. 2009: (3) p 1-16

Waterfild, Robin, (1973) The War for
Alexander the Great's Empire, Oxford
Wright, Henry,1979. Archaeological
Investigation in Northeastern Khuzestan,
University of Michigan

–

واحد شوشتر

53

54

مطالعه و بررسی الگووارههای تدفین دوره ساسانی....

تصاوير شماره  1و  2نقشه جغرافيايي استان خوزستان و شهرستان انديکا و موقعيت آثار مورد مطالعه در شمال شهرستان

تصوير شماره  3شيوه های مختلف تدفين دوره ساساني (برگرفته از سورتيجي)82 :1390

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

تصوير شماره  5و  4استودانهای الف و ب روستای طويله

تصوير شماره  6دخمه روستای طويله واقع در ضلع شمالي استودان ب

55

