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چکیده
یکی از مهمترین ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی هر جامعه ،چگونگی تدفین مردگان آن جامعه میباشد
که ارتباط مستقیم با فرهنگ و باورهای مذهبی هر جامعه دارد .مطالعه و جست و جو درباره سنتهای تدفینی و
آداب مربوط به آن ،همواره اطالعات ازرشمندی در ارتباط با فرهنگ معنوی جوامع انسانی در اختیار پژوهشگران
قرار میدهد .در این مقاله سنتهای تدفینی در دورهی آهن شمالغرب ایران ،به شیوه کتابخانهای و بر مبنای
بررسیها و کاوشهای باستانشناسی گزارش شده بر اساس یافتههای باستانشناسی ،مورد بررسی قرار گرفته
است .یافته های حاصل از بررسی های باستانی شناسی نشان میدهد در دورههای مختلف تاریخ زندگی انسان،
شیوهها و روشهای متنوعی جهت دفن اجساد شکل گرفته که این اشکال متنوع تدفین ،متأثر از باورها و جهانبینی
مردمان آن دوران بوده و از نظر ساختاری به انواع مختلفی از جمله :کورگان ،چالهای ،خُمرهای ،چهارچینه سنگی
و غیره تقسیم میشود .نمونههایی از چنین شیوههای تدفین در محوطههای دورهی آهن شمالغرب ایران ،شناسایی
شده است.
واژگان کلیدی :باور ها و جهان بینی ،باستانشناسی ،سنت های تدفین ،عصر آهن.
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بررسی سنتهای تدفینی در دورهی آهن شمالغرب…..
مقدمه

فالت ایران را مطرح می کناد و می گویاد :در

یکی از مهمترین ساااختارهای فرهنگی ،اجتماعی

جریان نیمه دوو هزاره دوو ق.و در چندین مکان

و مذهبی هر جامعه ،چگونگی تدفین مردگان آن

پیش از تاریخی در شمال و غرب فالت ایران آثار

جامعه میباشااد که ارتباط مسااتقیم با فرهنگ و

ز ندگی ناگ هان متوقف گرد ید و این ت مدن را به

باور های مذهبی هر جام عه دارد(فیروزم ندی و

آریایی ها نسبت می دهد .طبق طبقه بندی دایسون

عباادالهی ،1384 ،ص  .)80داده هااای تاادفین

ع صرآهن به سه ق سمت) (I,II,IIIتق سیم گردید

مردگان و سنن مرتبط با آن اطالعات ارز شمندی

و تاااریخ مااابین (1450-559ق.و) را بااه خود

را در ز م ینااه ج نبااه هااای غ یرمااادی( م ع نوی)

اختصااااص داد .که در این طبقهبندی عصااارآهن

فره نگ های پیش از تاریخ فراهم می آورد که

 I,IIبا سفال خاک ستری و سیاه و ع صرآهن IIIبا

تبیین این ابعاد یکی از پیچیده ترین شااااخه های

سفال نخودی شناخته می شوند (دایسون.)1960،

پژوهشی در باستانشناسی به حساب می آید .یکی

البته الزو بذکر است که لویس لوین نیز عصر آهن

از مهمترین داده ها که بیشترین اطالعات را درباره

 IVکه شامل دوران تاریخی و هخامن شی و اوایل

ی جنبه های معنوی در اختیار قرار می دهد شکل

پارت اسااات را نیز به این دوره اهاااا فه کرده

قبور و شاایوه های تدفین اساات .برهمین اساااس

است(طالیی.)1374،

تدفین و سااا نت های مرتبط با آن ،باز تابی از

در این دوران نه تنها در فالت ایران بلکه در

جنبههای روحانی /آیینی فرهنگهای بشری است.

بیشتر مناطق آسیای غربی ،مردگان را در کف محل

گور نهادههای آن نیز در بازسازی جوامع و طبقات

مسکونی دفن می کردند .اعتقاد به ارواح در

اجتماعی به ما کمک شااایانی میکند (حصاااری،

گذشتگان ،زندگی پس از مرگ ،قرار دادن اشیا در

 ،1396ص .)104

داخل قبور ،حالت های جمع شدهی اسکلت در

از منظر م طال عات مت عارف باسااا تان شااا ناختی

داخل قبور و اندود کردن با گل اخری قرمز رنگ،

عصااارآهن ایران از جای گاه ویژه ای برخوردار

شاخص های عمده شیوه های تدفین مردگان بوده

اسااات .با توجه به مدارو موجود ،رهور فرهنگ

است .دفن مردگان در قبرستان های عمومی و در

های عصاارآهنی نمی تواند در اثر تداوو و گذر از

بعضی موارد در قبوری با سازه های معماری

مفرغ به آهن صورت گرفته با شد و رهور رروف

خشتی و سنگی تا اوایل هزاره اول ق.و به دوگونه

لوله دار و خاکساااتری به یک باره ،این مطلب را

قبرستان های در حاشیه و مرتبط با محل مسکونی

رو شن می کند (ما سکارال .)1994 ،پدیدار شدن

(در شیوه های یکجانشینی) و قبرستان های بدون

ساافال ساایاه – خاکسااتری عصاارآهن باعا ارا ه

ارتباط با محله های مسکونی (در شیوههای

نظریات مختلفی در این باب شده ا ست .همچنین

معیشتی کوچروی) می تواند مورد توجه قرار گیرد.

رومن گیری شمن نظریه ی ح ضور قوو مهاجم در

براساس بررسی های صوررت گرفته می توان انواع
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گورستان های عصرآهنی را اینگونه طبقه بندی

نسبی این دوره نیز دست یافت (حصاری،1396 ،

کرد :قبور ساده و چاله ای ،خرپشته ای ،گورهای

ص  .)103لذا هدف از مقالهی حاهر ،ارا هی انواع

خشتی (با خشت های قالبی) ،قبور با ساختار

سنتهای تدفینی به منظور شناخت بیشتر

معماری چلیپایی ،قبور چهارچینه ای ،قبور دارای

ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی جامعهی

دورچین ،تدفین های خمرهای (مخصوص نوزادان

عصر آهنی منطقه شمالغرب ایران است.

و کودکان) ،قبور مستطیلی و قبور چهار گوش با
دیوار های سنگی (طالیی )1387،و تدفین در

روش پژوهش

خاکستردان (ماسکارال .)1994 ،مطالعه فرآیند

این پژوهش به شیوه کتابخانهای به معرفی و طبقه-

تغییرات در الگوهای تدفین و شیوه های آن اهمیت

بندی ساختار قبور ،شناسایی اشیاء تدفینی و مطالعه

ویژه ای در تبیین جنبه های آیینی و معنوی این

پراکنش و سنتهای تدفین در عصر آهن منطقهی

دوران ها دارد که مسلماَ این شیوه ها تابع نوع رفتار

شمالغرب ایران میپردازد.

زندگان با مردگان است .به وجود آمدن نخستین
گورها از شروع استقرارها آغاز و با استقرار کامل

پیشینه مطالعاتی

در روستاهای اولیه پایان مییابد و آثار و اشکالی

اطالعات به دست آمده از کاوشهای باستان-

هم که در تدفین دیده می شود به لحاظ آیینی دارای

شناسی در ایران -اغلب توسط هیئتهای خارجی

اهمیت زیادی است .لذا شناخت سنت تدفین عصر

انجاو گرفته -فراوان و پراکنده است و آیینهای

آهن ارتباط مستقیمی با افزایش آگاهی ما در باره

تدفینی در ایران به طور یکجا مورد مطالعه قرار

جنبههای مختلف جوامع عصر آهنی دارد .این

نگرفته است و کاملترین تحقیق مربوط به خانم

شناخت که بر اساس طرز تدفین و نیز گورنهادهها

مری ویت ،حفار تپه حاج فیروز میباشد .از

میباشد ما را در شناسایی ویژگیهای مشترو

محوطههای متعلق به عصرآهن در ایران نمونههای

راهنمایی میکند .همچنین این آثار کمک شایانی

بسیار زیادی کاوش شده است .از جمله این

به ما درباره فناروریها و نیز شاخصهای آیینی

محوطهها در شمالغرب ایران میتوان به تپه

جوامع عصر آهنی مینماید (طالیی ،1381 ،صص

حسنلو (دایسون ، ،)1989 1،تپه حاجی فیروز

 .)188 – 187در دوره مورد بررسی ،تدفین مردگان

(وُیت ،)1948 2،تپه دینخواه (ماسکارال،)1968 3،

در قبرستانهای مجاور استقرارگاهها و یا نزدیک

کردلر (لیپرت ،)1979 4،گوی تپه (برون،)1948 5،

آنها میباشد و با بررسی بر روی گورنهادهها می-

تپه هفتوان (بورنی ،)19796،گوی مسجد (هژبری

توان عالوه بر سیر تغییرات فناوری ،به گاهنگاری

نوبری ،)1383،اشاره نمود .از جمله محوطههای

. Dyson1
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بررسی سنتهای تدفینی در دورهی آهن شمالغرب…..
کاوش شده مربوط به این دوران در سایر مناطق

ا ست .دفن مردگان در قبر ستانهای عمومی و در

ایران نیز میتوان به موارد زیر اشاره نمود :تپه

بعضااای موارد در قبوری با ساااازه های معماری

سگزآباد (نگهبان ،)1351،گورستان  Aو Bسیلک

خشاااتی و سااانگی تا اوایل هزاره اول ق.و به دو

(گریشمن ،)1349 7،مارلیک (نگهبان،)1342 8،

گونه قبرساااتانهای در حاشااایه و مرتبط با محل

قیطریه (کامبخش فرد ،)1370 ،گورستان خوروین

م سکونی (در شیوه یکجان شینی) و قبر ستانهای
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بدون ارتباط با محلهای م سکونی (در شیوه های

،)1969گودین تپه (یانگ .)1969 ،همچنین در

معیشاااتی کوچروی) می توا ند مورد تو جه قرار

سالهای اخیر به کاوشهای صورت گرفته در

گیرد .انواع گور ستان های ع صر آهنی عبارتند از:

منطقه اردبیل میتوان اشاره نمود .که گورستان

قبور سااااده و چاله ای ،خرپشاااته ای ،گورهای

خانقاه گیلوان یکی از مهمترین محوطههای مورد

خشااتی (با خشااتهای قالبی) ،قبور یا ساااختار

مطالعه در این بخش است که در طی چهار فصل

معماری چلیپایی ،قبور چهار چینهای ،قبور دارای

مورد کاوش قرار گرفته است (رهالو و آیراملو،

دورچین ،تاادفین هااای خمرهای (مخصاااوص

 ،1396ص .)38

نوازادان و کودکان) ،قبور مسااتطیلی و قبور چهار

(واندن برچ،

9

 )1964تپه گیان (یانگ،

گوش با دیواره های سااانگی (طالیی )1387 ،و

ساختار و انواع گورهای عصر آهن

تدفین در خاکستردان (ماسکارال.)1994 ،

سازههای گورهای با ستانی و الگوهای ا ستقراری

در طول عصااار آهن  Iو ( IIحدود -1450

از منابع مهم با ستان شنا سی مح سوب می شوند و

 800ق.و) مرد مان سااااکن در نی مه غربی فالت

تحل یل طرح سااااازه ها و ف عال یت هایی که در

ایران مردگان خود را در مکان ویژهای که قبرستان

محوطههای گورساااتانی به عمل میآید ،میتواند

نام یده میشاااود دفن میکرد ند .در این زمی نه ها

کمک شاااایانی در این زمینه به ما بکند .در این

تفاوتهای عمدهای بین جوامع یکجانشینی (شهر

دوران نه تنها در فالت ایران بلکه در بیشتر مناطق

و رو ستا) و کوچنده وجود ندا شته ا ست .همزمان

آساایای غربی ،مردگان را در کف محل مسااکونی

با شااروع عصاار آهن ،تعداد قبرسااتانها در اغلب

دفن میکرد ند .اعت قاد به ارواح در گذشااات گان،

مناطق نیمه غربی ایران افزایش بی ساااابقهای را

ز ندگی پس از مرگ ،قرار دادن اشااا یا در دا خل

نشان میدهد .این افزایش در مناطق شمال مرکزی

قبور ،حالتهای جمع شاادهی اسااکلت در داخل

و شاامال (گیالن) و زاگرس مرکزی بیش از دیگر

قبور و اندود کردن جسد با گل اخری قرمز رنگ،

مناطق بوده ا ست .گفتنی ا ست که نحوه ک شف و

شاخصهای عمده شیوههای تدفین مردگان بوده

شرایط علمی حاکم بر حفاریهای قبر ستان های
ع صر آهن ایران در مواردی سؤال برانگیز ا ست.

. Ghirshman7
. Negahban8

. VandenBerch9
. Young10
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شاایوههای حفاری قبرسااتانها بیشااتر در جهت

 ،)IIIمساااجد کبود تبریز و حسااانلو (دوره )IV

کشااف اشاایاء داخل آنها بوده و به مسااا ل فنی و

دیده میشوند.

جمع آوری اطالعات جنبی توجه نگردیده اساات

تدفینهایی با سااااختار سااانگی ،تقریباً دارای

(طال ی ،1387 ،صاااص  .)113-114براسااااس

خ صو صیات کلی تدفینهای خ شتی ا ست به جز

برر سی های صورت گرفته سه نوع شاخص از

اینکه کف این مقابر که اساکلت و اشایای تدفینی

ساااختارهای گورهای مربوط به عصاار آهن قابل

روی آن قرار دارد ،با ررافت با سااانگهای تخت

تأ مل هسااات که ع بارت ند از :الف)گور هایی با

مفروش شااده اساات که به صااورت ویژه در تپه

ساختار نعل ا سبی شکل (دینخواه ،م سجد کبود

دینخواه قابل مشاااهده اساات .در قبور خشااتی

تبریز ،ح سنلو) ،ب) گورهایی با سنگچین مدور

دینخواه معموالً هااالع غربی فاقد دیواره بوده و

روی قبور وج) گور های کالن سااانگی همراه با

ج سد رو به سمت دیوار و گاه م شرف به هلع

ساانگ افراشااته (معصااوو آباد ،کیچیک یوردی،

فاقد دیواره یا آساامان قرار داشاات (ماسااکارال،

قوشااقویان)ک که در ادامه به بررساای هرکداو می

 ،1966صص ( )190-191شکل  .)2همچنین نوع

پردازیمک

دوو م قابر دورهی  IIدینخواه به طور کا مل از
سنگ ساخته شده است و از میان آنها در  4مورد

الف)گورهایی با ساختار نعل اسبی شکل

هاالع شاارقی و در یک مورد هاالع غربی فاقد

منظور گورهایی ا ست که با ساختاری مربع گونه

دیواره بوده ا ست (همان ( .)189 :شکل  .)2مقابر

اما سه هلعی در خاو بکر به طور تقریباً منظم و

دوره ی  IIIدینخواه نیز در موارد معدودی دارای

زاویهدار ساخته شده است .کف ،سقف و سطوح

دیوارههای خ شتی الحاق شده ا ست که تدفین را

جانبی این نوع تدفینها دارای معماری مشااخص

از سه طرف احاطه کرده است و دهانه غربی آنها

میباشااد و از نظر نوع ساااختمان ،می توان آنرا

باز است.

ساختاری پی شرفته در این دوره به ح ساب آورد.

همچنین گور های  SK105و  SK106دوره

بدنهی این قبور به دو گونه ،از خشت و سنگهای

ی  IVح سنلو که داخل سرداب سنگی ساخته

تقریباً یکپارچه اما نتراشااایده تشاااکیل و در واقع

شدهای قرار دارند دارای دو دیوار سنگی خشناند

معماری شده ا ست .ف ضا یا حجم کنده شده در

که از شرق به غرب اجرا شده است و این دیوارها

این تدفین برخالف تدفین گودالی حالت یا شکل

مشااابه دیوارهای معاصاار با دورهی  IIدینخواه

مشااخص دارد و تقریباً از صااورت مدور به چهار

اساات .به طوری که هاالع شاارقی آن فاقد دیواره

هلعی تبدیل شده ا ست .بنابراین ج سد در این

بوده و اج ساد به شدت مختل شدهاند و اطالعی

نوع تدفین در ساااایت های دینخواه (دوره II,

از وهعیت قرارگیری آنها در داخل گور مشخص
نیسااات (دانتی ،2013 ،ص  .)35مشاااابه چنین
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بررسی سنتهای تدفینی در دورهی آهن شمالغرب…..
وهااعیتی درساات در گورهای نعل اساابی شااکل

و از غرب نیز غروب میکند ،میتوان اینگونه

م سجد کبود تبریز نیز دیده می شود ( شکل  .)3به

احتمال داد که بخشهای غربی فاقد دیواره در واقع

طوری که در این گورها ساار رو به شاارق ،حالت

دریچهای برای انتقال متوفی به جهانی دیگر و پایان

ا سکلت به صورت جنینی ،پاها به سمت غرب و

زندگی دنیوی است و رو به شرق بودن سر جسد

ساختارهای معماری گورها دقیقاً م شابه دینخواه

که در ارتباط با طلوع خورشید است می تواند

می باشد.

نشانی از آغاز زندگی جدید داشته باشد .اما در

اگر ما فرض را بر این بگذاریم ،که این

معدود مواردی نیز شاهد عکس این قضیه هستیم

آرامگاهها وهعیتی ویژه دارند ،مثالً از نظر ساختار

به طوری که هلع شرقی فاقد دیواره است!

و جهتهای اسکلت ،یا نمادهایی در آنها به کار

همانطور که امروزه نیز قبور ما مسلمانان رو به

رفته باشد (مثالً همین حالت سه هلعی بودنشان)،

خانهی خدا و یا قبله است میتوانیم برای

به راحتی میتوان تدفینهای مشابه و هم دوره را

گذشتگان نیز چنین ادعایی داشته باشیم که از نظر

نیز به آنها ربط داد .اما گورستانهای ساده و بی

آنها مردگان به نوعی سوی مقدّساتشان رجعت

پیرایه نیز وجود دارد .به هر حال اهمیت این

داشتهاند .خورشید منبع تمامی رستنیها و تمدد

گورستان ها ،چه ساده باشند و چه آراسته ،با توجه

حیات است بنابراین می توانسته از هر نظر برای

به نمادگرایی و بافت آنها مشخص میشود .در

مردمان باستان مقدس به شمار آید.

واقع با توجه به بزرگی و کوچکی قبور ،مواد به

حتی در بسیاری از نقوش روی مهرها و عوامل

کار رفته در ساخت آن و عوامل دیگر میتوان به

دیگر به وهااوح شاااهد نقش خورشااید و عال م

اهمیت و مرکزیت آنها در گورستان پی برد .در

مربوط به آن هساااتیم (ملکزاده بیانی .)1363 ،این

گورستان های مورد مطالعه در این باب سوای چند

نقش تا دورهی ا سالمی همچنان بر روی سکهها،

نوع تدفین خاص با ساختار نعل اسبی شکل ،باقی

کاشااای ها و غیره نمود یافته و نهایتاً به سااامبل

گورستان ساده است و گورهای آن تفاوت چندانی

توحید و یکتا پر ستی مبدل میگردد .به طوری که

با یکدیگر ندارند .این میتواند اهمیت نمادگرایی،

در بعضااای از طرحهای کاشااایکاری فقط از خط

بافت و اهمیت برخورد با گور را در یک چارچوب

اسااات فاده گرد یده و در آن کل مه ای به چشااام

خاص نشان دهد که این خاص بودن خود به دالیل

نمیخورد اما حالت طرح به صاااورت تمرکز و

شاخصی ایجاد میشود.در اکثر موارد هلع غربی

شاااید بمفهوو توحید بوجود آمده و شاااید تحت

این گورهای نعل اسبی شکل فاقد دیواره بوده و

تأثیر سمبل خورشید یا «میترا» که یک فلسفه کهن

سر جسد رو به شرق قرار دارد .این امر می تواند

ایرانی ا ست قرار دا شته با شد .از طرفی نعلهای

در ارتباط با آیینهای خورشید پرستی شکل گرفته

روبه باال و تقریباً هاللی شاااکل مظهر ماه و ایزد

باشد .از آنجایی که خورشید از شرق طلوع کرده

بانوی ماه ا ست و نماد شاخ های نیرو و حفارت

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

را میپذیرد .این عالمت دافع شااار و مظهر بخت

تدفینهایی با ساااختارهای معماری اساات به جز

نیک نیز اساات (کوپر ،1386 ،ص  .)365همچنین

اینکه سطح فوقانی آن دارای سنگچینهای مدور

جیمز هال معتقد ا ست ا صل و من شأ این عالمت

منظم یا نامنظم بوده و با اینکه از این نوع تدفین

نامعلوو اسااات ا ما محبوب یت آن به عنوان ن ماد

آثار زیادی به دساات نیامده اساات اما توجه به آن

خوشااابختی ،تکاملی تازه به نظر میرساااد (هال،

مهم اساات .با توجه به گور پشااتههای سااه گردان

 ،1380ص .)188

میتوان گفاات کااه این نوع تاادفین اغلااب بااا

آن چه در این جا برای ما اهم یت دارد ،قانون

تدفینهای سکایی که به صورت پشتههایی برآمده

هند سی نظیر طرح نعل ا سبی شکل ا ست که در

همراه با مع ماری به خصاااوص خود هسااات ند،

طراحی گورهای برخی از گورساااتانهای عصااار

همخوانی دارد و در گرجسااتان و جنوب روساایه

آهنی شااامالغرب به چشااام میخورد و از این

شااناسااایی شااده اساات .در درون مرزهای ایران

رهگذر میتوان به این نتیجه رسید که طراحی این

کنونی این نوع قبور را میتوان در اطراف قلعههای

گورها سنجیده بوده است .با توجه به شباهتهای

اق ماری متعلق به دوره مفرغ جد ید و آهن I

راهری این سه محوطه با یکدیگر میتوان احتمال

اسااااتااانهااای ارد بیاال (رهااااا لو )1386 ،و

داد که در این دوره ،گور میتوان سته معنایی چون

آذربایجانشااارقی (نیکنامی و کارم پور،)1390 ،

خانه پیدا کند و به بیرون از محوطه اساااتقراری

( شکل  .)4به وفور م شاهده کرد که در رو ستای

انتقال داده شاااود .در همین زمینه ما می توانیم به

منط قه نیر (بین ساااراب و اردب یل) و قره باغلر

نظریهی هادر ( )1979دربارهی شااباهت گورهای

مشااکینشااهر (کامبخش فرد ،1380 ،ص  )328و

دورهی نوساانگی و محوطههای اسااتقراری مجمع

در شاامال شااهرسااتان اهر در منطقه اوچ هاچا و

الجزایر ارکنی در شمال بریتانیا اشاره کنیم که وارد

آذغان (تیرانداز )1390 ،تعداد زیادی از آنها مورد

بررساایهای نمادین و تحلیلی طراحی می شااود.

شناسایی قرار گرفته است.

هادر براسااااس این شاااباهت در رهیافت خویش

سااکاها دارای قبور نوع کورگانی شااامل یک

عنوان میکند که در ارکنی در دورهی نوسااانگی

گور م ستطیلی شکل با ساختاری از سنگ های

11

بزرگ در و سط و با چیدمانی از سنگ به صورت

گور معنایی چون خانه داشاااته اسااات (هادر،

دایره در اطراف بودند که محدوده آن را م شخص

 ،1984ص .)60

میکرد .نخ ستین گورهای سکایی هم سطح زمین

ب)گورهای دارای سنگچین مدور

بودند و در پیرامون آنها ساانگ چینی به شااکل

این نوع تدفین بیشاااتر مربوط به کور گان های

دایره ساخته می شدک اما در حدود  1200ق.و .این

سااکایی بوده و به طور کلی دارای خصااوصاایات

شیوه تدفین ،تغییر کرد و سکاها شروع به ساختن

. Hodder
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بررسی سنتهای تدفینی در دورهی آهن شمالغرب…..
ت په هایی بر روی گور ها نمود ند (رایس،1370 ،

واهااح اساات که تفاوتهای قابل مالحظهای در

ص  .)30این سنگچین های مدور از دیر باز دور

مراسااام تدفین ،در مکان ها و زمان های مختلف

قبور قرار داده میشدند .حتی در مناطق وسیعی از

بین مناطق مختلف شاخهای از گورپشتهها منحصر

کوههای آلتایی و سایتهای با ستانی دژازاتور 12و

به فرد هستند و تفاوت در آنها به علت اختالفات

یوسااتید 13آثار این نوع تدفین را مشاااهده میکنیم

قبیلهای می باشد .سنگ چین های مدور دور قبور

که متشااکل از یک محیط گرد یا بیضاای شااکل از

می توانسااته برای جلوگیری از سااقوط ساانگین

سنگ های مدور بزرگ با گوری عمدتاً م ستطیل

خاو نیز با شد .بع ضی از قبور دارای قلوه سنگ

شاااکل اسااات .این تپه با سااااختارهای بزرگ به

هایی متمرکز در و سط گور بوده و سپس اطراف

صورت مدور یا چهارگوش بوده است .چند نمونه

آن حل قهای بزرگتر قرار می گر فت که این ع مل

از گورهای مدور در دژازاتور نیز یافت شده است

آ شکارا ن شان از مرکزیت فرقه ای -مذهبی را در

که در برخی از موارد یک یا دو دایره دور گور را

بر دارد .گورهای آلبانیایی در مقایساااه با لرنا،17

ا حا طه میکرد ند .در واقع این آ ثار مربوط به

میساانا 18و پازوو بساایار نزدیک و شاابیه به هم

سااااازه های آیینی و محلی برای برقراری آتش

هسااتند .و به روشاانی مشااخص اساات که در این

مقدس کوچک ،محسااوب می شااده اساات و در

مکانها مرا سم ت شییع جنازه با آت شی رو شن در

بساایاری از موارد حتی درونشااان مرده ای وجود

باالی گور برگزار شااده اساات (هاموند،1967 19،

ندارد! (بورجیوس و گیلی ،2005 14،ص  .)11از

صص .)82-83

این نمونهها در کاوشهای سال  1959و  1963که

برر سی گور ستانهای سکایی ب سیار مهم ا ست

در ارتباط با گورپشتههای آلبانی صورت گرفت و

زیرا سااکاها اولین عشااایر بزرگ در اساات های

گذر از عصااار مفرغ به آهن را نشاااان می داد نیز

وسااایع بود ند .محو طه های ز یادی از این دوره

یافت شااده اساات 25 .گورپشااته (تومولوس) در

شاااناخت شاااده اسااات ،اما تعداد گورساااتانها

دشاات پازوو 15یافت شااد که دارای گودالهایی

نمایندهی بساایاری از ابهامات قابل توجه دربارهی

ساده و بعضاً مستطیلی شکل همراه با سنگ های

سکاها ست (برنرت ،2010 20،صص .)258-259

برش خوردهی نامنظم و سااانگ چین هایی دایره

همانگونه که ذکر شاااد مقابر تمامی  6تومولوس

وار در اطراف گور هسااتند .در وودهین 16بیش از

کاوش شااده در سااه گردان داخل چالهی خاکی

 18قبر همراه با سااانگ قبر ،مراسااام و کورههای

سااااخ ته شااادها ند و گرداگرد ت مامی آن ها را

ج سد سوزی نیز یافت شده ا ست .پس بنابراین
12
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- Dzhazator
- Yustid
14
- Bourgeois and Gheyle
15
- Pazhok
16
- Vodhin

- Lerna
- Mycenae
19
- Hammond
20
- Berner
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ساانگچینی مدور فرا گرفته اساات (ماسااکارالر،

و اوایل عصاار آهن همراه با ساابک هنری بساایار

 ،1387ص ( .)209شکل .)5

خاص و سازههای مختلف قبور ،منعکس کنندهی

با توجه به م طالب یاد شاااده ذکر این نک ته

نوع نا شناختهای از ق شربندیهای اجتماعی ا ست

هروری به نظر میرسد که در برخی از موارد ،در

( چاگو ناو و هم کاران ،1995 22،ص  .)41این

زیر بعضااای از کورگان هایی که دارای سااااختار

اشاااکال گوناگون تدفین ،حوزههای مختلف را از

مدور هسااات ند ،حتی مردهای نیز وجود ندارد!

هم مت مایز میک ند و به عنوان ن ماد هایی بارز از

ب سیاری از گورها را همراه با ساختارهای خا صی

پیوساااتگی های گروهی به کار می رود .این نوع

ساااخته و متوفی را درون آن قرار میدادند ،اما در

تدفین ها میتوان ند به عنوان یک معرف قومی،

حالتی دیگر هم اینطور نبوده و فقط خاک ستر مرده

برای هویت افراد باشاااند و نشاااانی فرهنگی ،از

را درون قسمت دایرهای یا بیضی شکل میریختند.

هویت های گروهی را مطرح نمایند.

فساااااد جسااااد ،توجیهی برای ت ماو آیین های

وجود گورهایی با ساانگ چین های مدور می

خاک سپاری ا ست .از هر چیزی برای ن شان دادن،

تواند به عنوان نمادی ج هانی و به قول کوپر که

پنهان کردن ،قدغن کردن ،کند کردن یا سااارعت

دایره را عنصاااری متعلق به کمال اولیه میداند ،به

بخشیدن به (دفن) جنازه استفاده می شود .زیربنای

عنوان تمامیت و کلیت محسوب شود و از آنجایی

اصلی تماو این رویکردها به جناره ،فساد آن است

که گردی ،طبیعیترین شکل به حساب می آید ،از

و هدف ،نگهداری متوفی در فضایی فسادناپذیر و

این رو مقدس اسااات .هر چیز دایرهواری زمان و

خراب نشااادنی اسااات .بقایای جنازه (مومیایی،

مکان را منساااوخ نموده اما در عین حال به معنی

ا شیای باقیمانده ،خاک ستر ،یا ا ستخوان ها) بدون

وقوع مکرر اسااات ،به معنی وحدت و ملکوتک

استثنا در تماو تمدنها حفظ می شود.

دایره ای خالی ،در مرکز مظهر چرخهی کامل یا

حتی مناسک و مراسم تدفین سکاها ،در بخش

کمال دایره وار اسااات .همچنان که محیط دایره

های شرقی قزاق ستان دارای تفاوت های زیادی با

نشااان از محدودیت ،شااکل راهری دنیا ،حصااار،

قسمت های مرکزی آن است .کورگان های بزرگ

حرکت و گردش به ح ساب میآید (کوپر،1366 ،

درهی چیلیکتا 21از ساانگ های بزرگی که به طور

ص  .)141هر یک از اشااا کال ه ندسااای دارای

متناوب و به صاااورت دایره وار پشااات هم قرار

ویژگی بیانی خاصااای اسااات و مبنای نمادهای

گرفتهاند ،ساخته شده است و اکثراً سرها به سمت

خا صی را ت شکیل می دهد .دایره میتواند نمادی

شرق میباشد .در واقع گورهای سکایی عصر برنز

از ابدیت ،پویش و کمال باشد (هوهنه گر،1366 ،

دارای تفاوت های اندکی با دورهی آهن اسااات.

ص  .)11از نظر نگارنده میتوان اینطور تصاااور

رهور فرهنگ خاص سکایی در اواخر ع صر برنز

کرد که هدف از ایجاد چنین طرح های دایرهوار و

21
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- Chilikta

- Chugunov
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سنگ چین های مدور در اطراف گورها میتوانسته

یوردی ،قوشاااقو یان و معصاااوو آ باد مشاااهود

نشااان از محدود کردن ارواح مردگان جهت حفظ

هست(شکل .)7

نیروی قبیله ،داشااته باشااد .چه دلیلی میتوانساات

بی شترین پراکنش سنگهای یادمان (افرا شته)

برای جابه جایی اجسااااد از چندین کیلومتری به

در گورستان قوشقویان است .همهی سنگهای به

مرکز اصاالی قبیله وجود داشااته باشاادا در واقع

کار رفته در محوطه های یاد شاااده در قسااامت

م حدود کردن روح مرده با تو جه به خاصااا یت

جنوبی گور بزرگ قرار گرف تها ند .این سااا نگ ها

نمادین طرح های دایرهوار و انت قال متوفی به مقر

ساده بوده و تقریباً به شکل مکعب مستطیل ناقص

اصااالی ق با یل کوچرو ج هت حفظ نیروی قبی له،

هسااتند .قساامت فوقانی تعدادی از ساانگ های

میتوا ند به احت مال یکی از دال یل وجودی چنین

یاد مان به صاااورت نوو تیز ،نیم دایره ای و یا

اعمالی بوده باشااد.الزو به ذکر اساات که ساانت

چهارگوش ا ست .شکل سنگ های ا ستل ها از

ا ستفاده از سنگ چین مدور دور قبور فقط مربوط

نظر ساختار فیزیکی به سه دسته تقسیم می شوند:

به کورگانهای سکایی نبوده و ما شاهد این نوع

د سته ی اول ا ستلهایی ه ستند که به صورت کله

سااانت در اطراف گورساااتانهای معصاااوو آباد،

قندی بوده و پشاات آنها صاااف اساات و قساامت

کیچیک یوردی ،قو شقویان اردبیل و م سجد کبود

باالی آن ها به صاااورت گرد و یا مساااتطیلی

تبریز ( ،به احت مال) اصاااال ندوز اردب یل هساااتیم

اساااات( مان ند گورسااا تان کیچ یک یوردی و

( شکل .)6این نوع قبور شامل یک گور م ستطیلی

قوشقویان)ک این گروه از استل ها در بعضی موارد

شکل با ساختاری از سنگهای بزرگ در وسط و

ارتفاعی بیش از یک متر و در مواردی هم کمتر از

با چیدمانی از ساانگ به صااورت دایره در اطراف

یک متر دارند .دساااته دوو اساااتل هایی اند که به

گورسااتان اساات که محدودهی آن را مشااخص

صاااورت مکعب مساااتطیل هساااتند و فقط در

میکند.

گورسااتان کیچیک یوردی قابل مشاااهده اساات.
د سته ی سوو ا ستلهاییاند که حالتی قلوه سنگی

ج)گور با سنگ های افراشته

داشته و مختص گورستان معصوو آباد است .ابعاد

سنگ افرا شتهها یکی از انواع قبور کالن سنگی و

این سنگها در هر گور ستان تقریباً یکد ست بوده

در واقع سنگهای بلندی ه ستند که بر فراز گور

و از نظم خاصااای پیروی می کند .جنس سااانگ

قرار میگیرند .این سااانگ افراشاااتهها می توانند

افرا شته ها عموماً از سنگ های نرو آت شف شانی و

جنبهی سمبولیک ،نمادین و یا آ ینی دا شته با شند

تعدادی هم از ساانگ های سااخت آذرین اساات.

و الزا ماً روی گور قرار نگیر ند .که وجود چنین

اصااول ساااخت هر سااه این گورسااتان ها به این

وهاااعیتی در گورساااتانهای باساااتانی کیچیک

صورت بوده که گوری با ساختار کالن سنگی در
ق سمت شمالی و سنگ های افرا شته که در زیر

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

آنها هیچ گوری وجود ندارد در قسمت جنوبی آن

است .پژوهشهای باستانشناختی صورت گرفته

قرار گرفته اند و ح صاری دایره ای شکل و مدور

در این استان از تعداد انگشتان یک دست تجاوز

از قلوه ساانگ های متوسااط دور تا دور آن ایجاد

نمیکند .این در حالی است که استان اردبیل به

شده ا ست .از آنجایی که گور بزرگ دارای تدفین

دلیل واقع شدن در یک منطقهی استراتژیک (ما بین

های د سته جمعی بوده می توان سنگ افرا شته ها

قفقاز ،حوهه دریاچه ارومیه و دریای مازندران و

را به نوعی نمادی از افراد مدفون شاااده در گور

برخوردار بودن از دو دشت اردبیل و مغان) ،محیط

بزرگ دانسااات .ما می توانیم با تو جه به مع یار

زیست مناسب و مطلوبی برای زندگی انسان ها

اندازه شااناساای به ساارنخ هایی دربارهی ادراو

بوده است .با وجود این اندو پژوهش های انجاو

باساااتانیان دسااات یابیم .در واقع می توان اینطور

گرفته ،نشانگر غنای منطقه از نظر باستان شناسی

ت صور کرد که در طراحی برخی بناها یا یادمانها،

است .امید است با اهمیت بیشتر به نواحی غنی از

واحد طولی استانداردی به کار رفته است .این امر

آثار و فرهنگ ناشناخته در این منطقه ،شاهد

به و هوح در نحوهی قرارگیری یادمان های کالن

پیشرفت چشمگیری از اطالعات و دادههای

سااانگی دوران پیش از تاریخ و به خصاااوص

مربوطه باشیم.

محوطههای مذکور م شخص ا ست .با دقت به این
مکانها می توان اندازههای اساااتانداردی را برای

انواع تدفینهای عصر آهن منطقه شمالغرب

ساااخت ساانگهای یادمانی هر سااه گورسااتان

-1تدفین گودالی

شااناسااایی کرد .مطالعات نشااان می دهد که یک
قانون هندسااای زیر بنایی نظیر طرحی دایرهوار با
ساانگ های افراشااته در طراحی گورسااتان به کار
گرفته شده و از این رهگذر می توان به این نتیجه
رسااید که طراحی این گورسااتانها ساانجیده بوده
است .همچنین الگوی منظمی در قرارگیری سنگ
های افراشاااته دخالت داشاااته اسااات .مطالعهی
گورساااتان هایی که نوعی طراحی را به نمایش
می گذارد ب حا کمتری در پی دارد و از روی آن
میتوان به مدل سازیهای ساده ای دست یافت.
استان اردبیل از جمله معدود مناطق کشور
است که متأسفانه از سوی باستانشناسان ایرانی و
خارجی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته

منظور از این نوع تدفین ،تدفینی اسااات که به
صورت ساده در خاو بکر یا بقایای ا ستقراری به
طور تقریباً نامنظم و مدور کنده شده ا ست .کف،
ساااقف و ساااطوح جانبی این نوع تدفین بدون
معماری مشخص میباشد و از نظر نوع ساختمان،
ابتداییترین نوع تدفین در تماو ادوار اسااات .در
دورهی آهن  Iو  IIتا شاااروع دورهی تاریخی،
تدفین های زیادی وجود دارند و میتوان احتمال
داد تدفین در این دوره تا حدودی میتوا ند با
الگوهای استقراری چادرنشینان کوچرو سازگاری
داشته باشد (چایچی ،1375 ،ص  .)75در منطقهی
شااامالغرب ایران اکثر تدفین ها در محوطه های
مورد م طال عهی ما از جم له حسااانلو ،هفتوان،

11
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بررسی سنتهای تدفینی در دورهی آهن شمالغرب…..
دینخواه و م سجد کبود تبریز به صورت چالهای

دارد .گاهی به آساااانی متوجه میشاااویم که این

ساده و از نوع گودالی است (شکل .)8

نهشتها عمدی است -همچون تدفین کودکی در
زیر دیوار خانه و یا داخل خمره -اما اهمیت آیینی

-2تدفین خمرهای

آنها را نمیتوان به آسااانی باز شااناخت .حتی اگر

تدفین های خمرهای در این دوره را ن با ید با

ماهیت آیینی نهشااتی بر ما آشااکار باشااد ،چگونه

تدفینهای خمرهای از نوعی که در دوران تاریخی

میتوانیم ت شخیص دهیم که این آیین مذهبی بوده

مرسوو بودهاند اشتباه گرفت .این تدفینها به طور

یا غیر مذهبیا (دارو ،1379 ،ص .)180

ت صادفی و در دورههای مختلف تاریخی ،به تعداد

ما باید برای بررسااای این نکته به چند عامل

انگ شت شمار شنا سایی شدهاند .این نوع تدفین

توجه ویژه داشته باشیم ،از جمله اینکه :آیا نهشت

برای دفن جنین ،نوزادان یا نا بالغین به کار برده

در بافتی مذهبی قرار دارد یا همراه با آن اشااایای

شااده اساات .به نظر میرسااد اسااتفاده از خمره

مذهبی به دست آمده استا آیا بین اجزای نهشت

جنبهی عملکردی داشاااته و جهت جلوگیری از

مورد مطالعه الگو یا ارتباطی به چشااام میخوردا

پراکنده شاادن اسااتخوانهای رریف خردساااالن

از دورهی  IIتپااه دینخواه نوزده مورد تاادفین

اسااتفاده گردیده اساات .در بعضاای از روسااتاهای

خمرهای ،دورهی  IVه فتوان (منط قه ی  )Aو

ایران مانند روساااتاهای منطقهی اورنق و انزاب

دورهی  IVBحسااانلو این نوع تدفینها همراه با

آذربایجان شاارقی این عمل بدون هیچ دلیل آیینی

هدایا و ا شیای قبور شنا سایی شدهاند (ما سکارال،

خاصاای انجاو می شااود و تازه مولدانی که از دنیا

1966ک ادواردز1983 ،ک دانتی.)2013 ،

ر خت بر میب ند ند و یا نوزادانی که مرده متو لد

تاادفین نوزادان در خمرههااا ،همچنین در

میشااوند داخل خمرهی کوچکی به خاو سااپرده

دورهی نوسااانگی منطقهی لوانت جنوبی نیز دیده

میشوند .این عمل شایع نبوده و برحسب تصادف

شااده اساات که نشااان از به اشااتراو گذاشااتن

صورت میپذیرد.

ویژگیهای مشااترو اساات که از نظر قوونگارانه

دارو معتقد اساات گاهی باسااتانشااناسااان با

این نوع دادههااای مربوط بااه نوزادان از آفریقااا

مواردی چون تدفین سااانجیدهی تعداد زیادی از

مرسوو گشته است .تجزیه و تحلیل این مفاهیم از

اشااایای باساااتانی خاص ،یا تدفین مجموعهای از

دادههای دورهی نوساانگی نشااان از قربانی کردن

اشیاء در نقاط غیر هادی روبه رو میشوند که آنان

ان سان دارد که مربوط به اوایل ک شاورزی ا ست.

را ترغیب میکند که این قبیل موارد را به مذاهب

این نوع تدفین نوزادان برای اولین بار در ب سیاری

پیش از تاریخ نسااا بت ده ند .این قب یل مواد

از مناااطق از جملااه لواناات جنوبی در دورهی

باسااتانشااناختی را نهشااتهای ویژه میخوانیم.

نوساانگی و همچنین پس از این دوره ،در عصاار

برر سی نه شتهای ویژه م شکالت خاص خود را

مس و سنگ ،اوایل دورهی برنز و نیز دورهی آهن

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر
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به چشااام میخورد .در اواخر هزارهی چ هارو و

منابع اولیهی قوونگارانه شاااباهتهای تدفین

اوایاال هزارهی ساااوو ق.و این نوع تاادفین در

های خمرهای را از آفری قا و عصااار آهن ارو پا

23

طوری مشاااخص میکند که به کمک آن بتوان به

 ،1979ص  .)138نمو نهی جد یدتر از این نوع

ت شخیص مرا سمهایی که شیوهی مرگ طبیعی و

تاادفین برای جنین و نوزادان هم اکنون نیز در

غیرطبیعی را از هم تفک یک میک ند ،پردا خت .در

بخشهایی از آفریقا یافت میشااود .سااودان یک

این میان دو مدل کوزهی تدفینی شااناسااایی شااده

منبع مفید برای چنین مطالعات باساااتانی اسااات.

است که عبارتند از :کوزههای تخم مرغی و کروی

جایی که تدفینهای خمرهای نوزادان در ساااایت

شااکلک این کوزهها معموالً در مکانهایی از جمله

نوسااانگی ایل کادادا یا فت شاااادها ند و دارای

زیر سطوح سنگها ،در گو شهی خانهها ،ورودی

شباهتهای ب سیاری با برخی مناطق آفریقایی می

ها ،زیر آساااتانه و در داخل دیوار(دوناند)1973 ،

با شد .سابقهی طوالنی این تدفین و توزیع جهانی

دفن می شاادند .مدل قرارگیری خمرهها در خاو

آن ،مقایساااهاش را در زمینههای وسااایعتر ممکن

به صااورت نشااسااته و یا اغلب به پهلو خوابیده

می سازد .الیههای نوسنگی مناطق لبنان و اسرا یل

ا ست .معموالً این نوع تدفینها بدون محتویات و

از جم له فره نگ بیبلوس و را با نیز اطال عات

فقط شامل دفن نوزاد بوده اند .در حقیقت کوزهی

مفیدی از تدفینهای خمرهای در اختیار باساااتان

مورد اسااات فاده برای دفن نوزادان را میتوان به

شناسان می نهد (دوناند.)1973 24،

عنوان رحم مادر بیان نمود .بهخصوص که اشکال

بینالنهرین و سوریه رایج بوده ا ست (دورنمن،

شااااید دفن نوزادان جهت تداعی رحم مادر

کروی آن نشااان از شااکل بارداری و دهانهی آن

برای باروری و حیاتی دوباره در جهانی دیگر بوده

نشاااان از د ها نهی رحم و تو لدی دو باره دارد.

باشااد .در حقیقت این نوع تدفین به نوعی عبارت

کوزه های بدون گردن و یا گردن بار یک برای

اساات از شاابیهسااازی رحم مادر و نمونه ای از

نوزادان خیلی کوچک جنین ها در نظر گرفته شده

ن مادگرایی های مراسااام مرگ ،تو لدی دو باره و

در حالی که کوزه هایی با گردن بل ند و دهانهی

25

باریک مخصوص نوزادان بزرگتر و کودکان است.

 ،1983صااص  )6-405این مباحا موهااوعاتی

داده های قوو نگارانه بیشاااتر در ارتباط با محل

فرهنگی اند که به پیش بینی ساختارهای ا سا سی

تدفین ،نوع رروف دفن و تداعی آن به عنوان

در مراساام ،با توجه به مطالعات انسااان شااناساای

شاااکلی از رحم مادر ،مورد بررسااای قرار گرفته

خاصااای از دین و آداب و رساااوو میپرداز ند

ا ست .در منطقهی زیمباوهی آفریقا ،نوزادان سقط

(اورل.)2008 26،

شااده را در داخل ررفی مملوء از شاان و ماسااه

ات صال مرگ و باروری! (آلی س شن و همکاران،

خ شک ،در ب ستر رودخانه به خاو می سپردند .با
. Dornemann
. dunand

23
24

. Alecshin et al
. Orelle

25
26
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طغیان رودخانه شن و ما سه ش سته شده و کودو
از ررف خارج میشاااد ،در این نمونه کوزه دقیقاً

در دوران باساااتان می توان به دیدگاه یونانیان و

نماد رحم و ساااپس تولد دوبارهی نوزاد اسااات.

روم یان اشااااره کرد که تدفین را از نظر آیینی

همچنین از ساااال های  1200-400ق.و شاااا هد

موجب آلودگی میدانساااتند .بنابراین ،تدفین در

تدفینهایی هستیم که صورت جنین از جمجمهی

بی شتر محوطههای م سکونی و تمامی محوطههای

آن جدا شده و تصور می شود که در مراسم آیینی

مذهبی ممنوع بودک به ویژه محو طه های مذهبی

این ها مربوط به ز نانیا ند که در دوران بارداری

میبااایساااات از هر نوع آ لود گی م ح فوظ

جان خود را از د ست دادهاند و یا قربانی شدهاند

میماندند(دارو ،1379 ،ص .)185

(اورل ،2008 ،ص  .)72عالوه بر ن ماد رحم ،این

آالیش موهاااوعی پر دام نه در م طال عات

کوزه ها به خاطر آلوده نشااادن زمین نیز مورد

باستان شناختی است ،چرا که مدارو مربوط به آن

اسااات فاده قرار میگر فت که ه مهی این موارد

فراوان است و در دوران تاریخی نیز برخورد مردو

میتوا ند در ارت باط با م فاهیم آلودگی و حر مت

با این قب یل مساااا ل اغ لب در مدارو مکتوب

خاو قلمداد شااود (گورینگ و موریس،2000 27،

منعکس شاااده اسااات (همان .)184 :الزو به ذکر

ص .)126

اساااات که در دورهی پارتی نیز از خمره های

مطالعات مردونگاران نشااان میدهد که دیدگاه

کوچک و بزرگ جهت تدفین اساااتفاده میشاااده

مردو مختلف دربارهی پاکیزگی و آلودگی متفاوت

اسااات .اموات را منفرد یا همراه هم درون خمره

اسااات .به عبارت دیگر ،معیار «تمیز»بودن در نظر

نهاده و خمرهها را در شاایب تپههای مشاارف به

مردو دیگر با معیارهای ما متفاوت اسااات .آالیش

رودخانه و روبه خورشید دفن میکردند (رهایی،

به اشاااکال مختلف در میآید .آالیش راهری با

 ،1387ص  .)125مطالعهی این قبیل مساااا ل در

مواد آلوده کننده چون مدفوع ارتباط دارد .آالیش

دوران پیش از تاریخ آ غاز شاااده و بیشاااتر در

آیینی هنگامی اساات که مواد آلوده کننده در بینش

مطالعات باستان شناسان پس روندگرا چون هادر

28

مذهبی خاصااایتی نا پاو دارد .پاکیزگی اعم از

به چشم میخورد (مور ،1982 29،ص  .)62قربانی

پاکیزگی راهری و پاکیزگی آیینی ،در برخورد

کردن انساااانها در ارتباط با رشاااد محصاااوالت

مردو نسااابت به مکان ها و کارهای مختلف تأثیر

ک شاورزی و گاهی اوقات به عنوان ارکان باروری

می گذارد و براین اسااااس کار ها و م کان هایی

به صااورت یک عمل مشااترو در سااراساار جهان

«ناپاو» تلقی می شااود و گروهی دیگر «پاو»ک ما

ثبت شااده اساات و از نظر اسااطورهشااناساای و

با ستان شنا سان باید توجه کنیم که مردو با ستانی

ویژگی های مردو نگارانه ،قربانی کردن انساااانها

در چه مواردی چیزی را ناپاو قلمداد می کردند.

میتوا ند در ارت باط با ریشاااه های کشااااورزی

27

29

. Goring-Morris
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باااشااااد(میرفیلااد ،1987 30،ص  .)23طبق نظر

نتیجهگیری

کالرو ،شرایط آب و هوایی از ویژگیهایی است

سنتهای تدفین مردمان عصر آهن شناخت کلی

که میتواند به وجود آورندهی این مراسم مشترو

از باورها و اعتقادات مردمان آن دوران را به نمایش

شااود .توسااعهی آداب و رسااوو و نمادگراییهای

میگذارد .براساس کاوشهای صورت گرفته و

منط قهی لوا نت جنوبی و آفری قا با تو جه به

مطالعه گزارشات کاوش ،میتوان سیمای کلی

نوسااانات آب و هوایی ،سااحر و جادو و اعمال

وهیعت تدفین و الگوهای گورهای آن دوره را

قر بانی خونین نوزادان همگی از جم له عواملی

بازسازی نمود .روشهای به کار رفته برای ایجاد

ه ستند که می توان سته از خ شک سالی جلوگیری

گورستانها و ساختار گورها در محوطههای مورد

کند (کالرو ،1953 31،ص .)35

مطالعه ،همیشه هم قابل تشخیص نیست ،اما به نظر

جنبااههااای نمااادین دادههااای فرهنگی ،بااه

میرسد در میان روشها بیشترین درصد از سنت

خ صوص دادههای مربوط به تولد دوباره ،فرمولی

تدفین ،مربوط به خارج از محوطهی مسکونی باشد

اسااات که نشاااانگر هماهنگی رفتارها با نظارت

که میتوان به محوطههای مسجد کبود تبریز،

مقامات مذهبی حرفهای ا ست که این عوامل حتی

دینخواه و یانیق تپه به استثنای حسنلو و هفتوان

تا عصر آهن و چه بسا در دوران تاریخی و معاصر

که مرتبط با محلهای استقراری عصر آهن هستند

نیز ادامه داشاااته اسااات .از نظر موساااکا ،قربانی

اشاره نمود .این رفتار با توجه به رتبه و جنسیت

کودکان در حقیقت فداکاری ایسااات که توساااط

به شیوههای گوناگون انجاو میشد .شاید این افراد

طبقااهی حاااکم بااه منظور جلوگیری از بروز

به راهر خاص ،در برخی جنبهها از بقیه مستثنی

خ شک سالی انجاو میگرفت .همچنین ب سیاری از

بودند .این وهعیت شاید به سبب خاندان،

باستان شناسان مجموعههای بزرگ گور کودکان و

جنسیت ،هویت قومی و یا ورایف محوله به آنان

تدفین نوزادان در ا جاق های مترو که یا زیر کف

بوده است که میتوانسته به نسل پسین نیز انتقال

اتاقها و یا داخل خمره ها را ،که در بسااایاری از

یابد .به هر حال با هر انگیزهای ،این وهعیت برای

محوطه های باستانی به چشم میخورد ،نشانه ای

آنها انتخاب شده بود .تصمیمی که مردو جامعه به

از بچه کشی یا کشتن کودکان ناخواسته به منظور

دست خود گرفته بودند.

کنترل جمع یت میدان ند ا ما اسااا کات (،1991

بر اساس کاوشهای صورت گرفته در منطقه

 )1990این تفسیر را رد و ادعا میکند که این قبیل

شمالغرب ایران ،شیوههای گوناگون از تدفین در

تدفین کودکان ،کاربردی آیینی داشاااته و به عقاید

قالب خشتی ،نعل اسبی ،خمره و چالهای شناسایی

خداناباوران در مورد قربانی مربوط می شده ا ست

گردیده که هریک از این الگوها متناسب با جهان-

(دارو ،1379 ،ص .)181

بینی مردمان آن دوران بوده و سیمای کلی آن
. Merrifield

30

. Clark
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فرهنگ را نشان میدهد .بهطور کلی میتوان گفت

 .4دایسون ،رابرت هنریک ماسکارال ،اسکار

این اشکال گوناگون تدفین ،حوزههای مختلف

وایتک یانگ ،کایلرک هاملین ،کارولک فان

شمالغرب را از هم متمایز میکند و به عنوان

لون ،ما وریتسک کرول ،اشتفان،1388 ،

نمادهایی بارز از پیوستگیهای گروهی به کار می-

مجموعه

دشت

رود .انگیزهی حقیقی عمل تدفین به شیوههای

سولدوز ،ترجمه صمد علیون (خواجه

مختلف هرچه که باشد ،شاید بتوان جایگاه آن فرد

دیزج) /علی صدرا ی ،چاپ اول،

در جامعه یا هویت وی را تعیین کرد .در تمامی

انتشارات گنجینه هنر ،تهران.

مقاالت

تمدنهای

محوطههای مورد مطالعه ،چه گورستانهای مرتبط

 .5رهایی ،ایرج ،1387 ،مجموعه دروس

با محل استقراری و چه گورستانهای بدون ارتباط

باستانشناسی (ماد ،هخامنشی ،پارت،

با محل ،نوعی همگونی فرهنگی با تمایزات رریف

ساسانی)،

انتشارات

اجتماعی بهچشم میخورد که نمود آنرا به وهوح

فرهیختگان دانشگاه ،تهران.

چاپ

اول،

در بوجود آمدن انواع گورها با ساختار گورستانی

 .6طالیی ،حسن ،1387،عصر اهن ایران،

متفاوت شاهدیم که در واقع این همگونی فرهنگی

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوو انسانی

را سفالها نیز ایجاد میکنند.

دانشگاهها(سمت) ،تهران.
 ،1385 ،-------- .7عصر مفرخ ایران،
انتشارات سمت ،تهران.
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 .1حصاری ،مرتضی ،علی یاری ،احمد،

 .8فیروزمندی شیره جین ،بهمن و مصطفی

مطالعه و گونهشناسی قبور کالن سنگی و

عبداللهی  ،فرهنگ تدفین در لرستان (

تپهای (کورگان) استان اردبیل ،مجله
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مطالعات باستانشناسی ،دوره  ،4شماره ،5

دانشکده ادبیات و علوو انسانی  -دانشگاه

 ،1391صص .130 – 113

تهران173-172 ،- ،1384 ،

 ،------- .2شناخت ،بازخوانی و مدل

 .9کارمپور ،مهدی ،بهروز عمرانی و رها

سازی بخشی از معماری هزاره ی سوو

رهالو ،1391 ،نگرشی نو به گورهای

ق.و .ایران براساس نقش مایه های سنگ

کالن سنگی آذربایجانشرقی بر اساس

صابونی .دوره  ،7شماره  ،12بهار ،1396

یافتههای محوطه زردخانه ،مجله مطالعات

صفحه .98-83
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 .19هال ،جیمز ،1380 ،فرهنگ نگارهای
نمادها در هنر شرق و غرب ،ترجمهی

سه

هزارو

دویست ساله ،نشر فضا ،تهران
 .12کوپر ،جی.سی ،1386 ،فرهنگ مصور
نمادهای سنتی ،ترجمه ملیحه کرباسیان،
فرهنگ نشر نو ،چاپ دوو ،تهران.

فیروز ،ترجمه علی صدرایی ،صمد علیون،
چاپ اول ،انتشارات گنجینه هنر،
تهران.1387.
 .20ی رقیه بهزادی ،انتشارات فرهنگ معاصر،
تهران.

 .13گیرشمن ،رمان ،1349 ،ایران از آغاز تا

 .21هژبری نوبری ،1379 ،گزارش ساااومین

اسالو ،ترجمه محمد معین ،چاپ سوو،

فصاال کاوش باسااتانشااناختی محوطهی

بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.

باساااتانی مساااجد کبود تبریز ،پژوهش

 .14ماسکارال ،اسکار وایت ،1387 ،برنز و

مشااترو دانشااکده علوو انسااانی تربیت

آهنهای حسنلو ،ترجمه علی صدرایی/

مدرس و سازمان میراث فرهنگی ک شور،

صمد علیون ،چاپ اول ،انتشارات گنجینه

تهران.

هنر ،تهران.

،1381،---------- .22گزارش چهارمین

 .15ملکزاده بیانی ،ملکه ،1363 ،تاریخ مهر در

فصل کاوش باستان شناختی محوطه ی

ایران ،چاپ اول ،انتشارات یزدان ،تهران.

باستانی مسجد کبود تبریز ،پژوهش

 .16ملک شهمیرزادی ،صادق ،نقد و بررسی

مشترو دانشکده علوو انسانی تربیت

کتاب :کوچ روهای اوراسیا ،مجله:

مدرس و سازمان میراث فرهنگی کشور،

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز » بهار

تهران.

 - 1376شماره  4( ISC 17صفحه  -از
 239تا )242
 .17ویت ،مری او ،1948 ،تپهی حاج
 .18نگهبااان ،عزت ا  ،گزارش مقاادماااتی
دوماهه عملیات حفاری دشااات قزوین،
منطقه سگزآباد ،مارلیک ،مجله :دان شکده
ادبیات و علوو انسااانی دانشااگاه تهران »

 .23هوهنه گر ،الفرد ،1366،نماد ها و نشانه
ها ،ترجمه علی صلح جو ،انتشارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.

17

18

بررسی سنتهای تدفینی در دورهی آهن شمالغرب…..

شکل -1نمونه از تدفینهای دینخواه (ماسکارال،
)191 :1966

شکل  –4قبور نوع سنگچین مدور اهر
(کارمپور و همکاران.)1391 ،

شکل  –2پالن قبرستان دوره  IIدینخواه
ترانشه  ،B10به صورت خشتی

شکل  –5پالن تومولوس پنجم سه گردان
شکل  –3سازه نعل اسبی شکل گور (اسکلت،
 79/14ترانشه  Eکارگاه ( )3هژبری نوبری،
.)1379

(.)Muscarella, 1968: 15

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

شکل  -6کورگان اصالندوز ،استان اردبیل (حصاری
و یاری.)127 :1391 ،

شکل -7گور مستطیل شکل داخل کورگان اصالندوز
(حصاری و یاری.)127 :1391 ،

شکل –8نمای کلی گورستان باستانی کیچیک یوردی،
دید از جنوب (نگارنده)

–

واحد شوشتر

شکل  –9سازه چهار خشتی ترانشه  Aکارگاه  2مسجد
کبود (نوبری)1379 ،

19

