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 چکيده

 فرهندگ  از بخشدي  تددفين  است. باستاني هاي تدفين مطالعه پيشينيان، فرهنگ و مذاهب شناختي راستا در مهم منابع از يکي

 از برخاسدته  خاکسدااري  نحدوه  کده  جدا  آن از .ددار خاصدي  هاي يژگيو منطقه هر در و شود مي محسوب قوم يک مادي و معنوي

گورهداي   پرداخدت.  باستان جوامع فرهنگي تکامل روند بازسازي به توان ميها  آن مطالعه با است، جامعه فرهنگ و عقايد تفکرات،

شرق کشور شناسايي و ثبت شده  جنوب شناسي مناطق مختلف هاي باستان ترين آثاري هستند که از بررسي چين از فراوان سنگ

شدرق   کلوت جازموريدان در منطقده جندوب    شناسي زه اند. در بررسي باستان اي ايجاد شدهاست. اين گورها معموالً بر بستر صخره

سدنگي )قبدور    پشدته تددفين  ي  قابل توجهي از اين گورها شناسايي شده و نشانگر آن است که در اين منطقده شديوه   دايران تعدا

منداطقي همودون بدرب،    از لحاظ فدرم و پراکنددگي از    کلوت سنگي زه با گورهاي پشته هاي مشابه نمونهمرسوم بوده و  2گي(سن

گدزار    جندوبي خلديف فدار     ي مرکزي و حوزه برب فالت ايران و خارج از مرزهاي ايران از پاکستان، افغانستان، آسيايجنوب

گدذاري   سنگي از لحاظ فرم، پراکندگي گورها در منطقه و تداريخ  رهاي پشتههدف پژوهش حاضر بررسي و مطالعه گوشده است. 

 نظر مورد قبور منطقه، در پيمايش و ميداني انجام بررسي با روجوار است. تحقيق پيش ها بر پايه مطالعه تطبيقي با مناطق هم آن

 شدناختي  مقايسده گونده   و قبور ساختار بندي طبقه قبيل: از شناسي باستان مستندات ارائه با و تحليل کرده و تجزيه و شناسايي را

شناسدي سدفاو و    پرداختده اسدت. نتدايف گونده     تدفين سنت نسبي اين نگاري گاه ارائه و بندي دسته معرفي، به سفالين هاي نمونه

 ت.اسسنگي  گذاري قبور پشته هاي علمي انجام شده مويد تاريخ مقايسه آن با کاو 
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 مقدمه

 اسدت  داشدته  در ايدران  بشدر  تمدن و فرهنگ ايجاد در اي برجسته و مؤثر نقش تاکنون تاريخ ازپيش  دوران از ايران شرق جنوب

Sarhaddi-Dadian, 2015: 46)) ،هاي بخش از بسياري محدود، شناسي باستان هاي بررسي و مطالعات و منابع کمبود به دليل اما 

 نقدش  کده  هدايي  داده از يکدي  ،(Moradi et al. 2014: 263-287) است ناشناخته ما براي منطقه، اين در انسان اجتماعي زندگي

 کده  اسدت،  تددفين  هداي  شيوه باشد، داشته تواندمي جامعه هر در مذهبي و تماعياج زندگي بازسازي و مطالعه در مهمي بسيار

 در مختلدف  هداي  داده از انبدوهي  که هستند اهميت حائز دليل اين به قبور. دارد جامعه مذهب هر و فرهنگ با مستقيمي ارتباط

: 2000 )سدرحدي داديدان،   آورندد  مدي  فدراهم  آييندي  باورهاي و اعتقادات شناسي، جامعه شناسي، انسان شناسي، ي باستان زمينه

بر دامنه و ستيغ  ها بودند که اکثر آنها هاي فرهنگي گورستان کلوت جازموريان بيشترين يافته شناسي زه در بررسي باستان .(220

هداي   ها در کنار يا نزديکدي محوطده   هاي کوهستاني قرار دارند. تعدادي از اين گورستان اي، در بخش بلند و صخره بتاهاي نس کوه

از کلوت جازموريدان   حوزه زهسنگي  گورهاي پشتهاند. واقع نشدهاند، ولي شماري نيز در ارتباط با هيچ محوطه باستاني  استقراري

هدايي   فرضديه  و ها پرسشهدف از اين پژوهش، پاسخ به  .شوند تقسيم مي ي و پشته سنگيااستوانه شناسي به دو گروه نظر شکل

از لحاظ فدرم   سنگي گورهاي پشته :از عبارتند ها و فرضيه  اين پرسش .است مطرح کلوت هز سنگي پشته قبور با ارتباط در که است

حدوزه فرهنگدي    ايدران  ويژگدي جندوب   تدفين هاي سنت اين ؟هستند هايي ويژگي چه کلوت جازموريان داراي و پراکندگي در زه

 از پيش ي دوره در تدفيني هاي سنت آيا چنين نهايت، در و شود؟ مي ديده نيز مجاور هاي سرزمين در يا است کلوت جازموريان زه

فدالت ايدران و   بدرب   مناطقي هموون برب، جندوب در  اين گورها مشابه ،بر پايه مطالعه تطبيقي است؟ داشته وجود نيز اشکاني

قددمت  هموندين  . گزار  شده است فار  جنوبي خليف ي خارج از مرزهاي ايران از پاکستان، افغانستان، آسياي مرکزي و حوزه

 زمداني  ي ، تشدخي  دوره اسالمي تداوم داشته است ي تا دوره اسالمها از پيش از  بر اسا  مواد فرهنگي و شکل آن سنگي قبور

 اند صورت گرفته است. مجاز که در اطراف گورها پراکنده هاي بير حاصل از حفاري يگورها و اشيا ساختارها بيشتر بر اسا   آن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 رو  پژوهش

-در قالدب بررسدي باسدتان    اي اسدتفاده شدد. رو  ميدداني    ها از دو رو  ميداني و کتابخانه آوري داده در اين پژوهش براي گرد

شناسدي و بده منظدور شناسدايي، ثبدت،       با اخذ مجوز از پژوهشکده باسدتان با اعتبارات استاني و  2002در زمستان ساو شناسي 

کلدوت جازموريدان و نيدز بررسدي      حوزه زهشناسي در  هاي باستاني و تهيه اطلس باستان ها و آثار و مکان معرفي و تحليل محوطه

گيدري تادادفي    پيمايشي و نمونه و ي بررسي ميداني از ر شيوه درجوار انجام شد. هاي همفرهنگ با هاي باستاني ارتباط مکان

هاي فالي و دايم قرار دارندد و   رودخانه تها در مجاور گورستان که اکثر آن 6محوطه و  8گرديد. از دوره پيش از تاريخ استفاده 

بيشدتر   .هدا قدرار دارندد    ها و دامنه تاه گورستان شناسايي و ثبت شد. گورها بيشتر بر فراز بلندي 02محوطه و  0از دوره تاريخي 

هاي داخل گورهدا، اطدراف گدور پراکندده      اند و سفاو هاي بيرمجاز دچار صدمات جبران ناپذير شده گورهاي منطقه بر اثر حفاري

                                                                                              جنوب رودبار تقسيمات کشورينقشه  -2 شکل

 (.مسلح نيروهاي جغرافيايي سازمان)

 

ايران و موقعيت استان کرمان و شهرستان رودبار نقشه  -2شکل 

 جنوب )سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح(.
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تددفين،   )محوطده،  هداي فرهنگدي  يافته  بودند. از دوره اسالمي شماري تاه، محوطه، قلعه و گورستان شناسايي و ثبت شد. نمونه

هاي مخاوص ثبت شدد   آوري و مستندسازي شد و اطالعات مربوطه در فرم طراف گورها و ...( جمعهاي بير مجاز اسفاو حفاري

 شدتند کنند و آشنايي خوبي نسبت به منطقده دا  روي زندگي مي داري و کوچهمونين از اطالعات مردمان محلي که بر پايه دامو 

هدايي کده در خادوص منطقده مدورد       هدا و مقالده   کهن، کتاببرداري از متون  اي با مطالعه و فيش بهره برديم. در رو  کتابخانه

 شد.  جوار پرداخته ها با مناطق هم کلوت و مقايسه تطبيقي آن توصيف و تحليل گورهاي زه بهبررسي بود 

 

 سنگي درباره قبور پشتهشناسي  باستان هاي پژوهش پيشينه

گرفته در گذشدته و حداو شناسدايي و ثبدت شدده کده        هاي انجام چين طي بررسي شرق ايران شمار فراواني گور سنگ در جنوب

هدا ايجداد    عمدتآ مربوط به دوران تاريخي هستند. اين گورها از نظر ساختار و شکل ظاهري مشابه و معموآل بر ستيغ و باالي کوه

 ؛الدف  2080 ،)حداتمي  (، سديرجان و شدهربابک  2080 ؛2080، )خسدروزاده  هداي بردسدير   هداي شهرسدتان   اند. در بررسدي  شده

رمشک و (، 2080 ؛الف 2082 ،)توفيقيان ( و بافت2080 ،سليماني)عليدادي (، جيرفت2057 ،سانيچ)دهقاني ب(، کهنوج2080

 (، جزيدره قشدم  2080 ،)خسدروزاده  در اسدتان کرمدان، مينداب   ( 2082 ،)دهقانجنوب  رودبار(، بررسي 2082 )چوبک،بشاگرد 

 ب( و سدراوان 2082 ؛الدف  2082 ،)شديرازي  شدهر (، رودان و جاسدک در اسدتان هرمزگدان و چابهدار، نيدک     2087 ،)خسروزاده

( در استان سيستان و بلوچستان، شمار فراواني از اين گورها شناسايي و ثبدت شدده اسدت. پراکنددگي     2058؛ 2055، )حيدري

بدراي  (. 80: 2086)خسدروزاده،   ايدران گدزار  شدده اسدت    جغرافياييِ اين گونه گورها بسيار گسدترده و از پاکسدتان تدا بدرب     

کوه آباز کرد و شرح آن را در مجله بازديد از محوطه باستاني دمب با« ميجر موکلر»بلوچستان را  دامببار مطالعه قبور نخستين

م قبل از مديالد تدا   کوه از هزاره سوگورهاي گورستان دمب  .(Mockler, 1877: 126-134انگليس منتشر کرد ) سلطنتي آسيايي

شدرقي   هاي جنوبي، جندوب  گور پشته سنگي را در پاکستان و بخش 7111اشتاين در بررسي خود شمار  باشند.دوره اسالمي مي

 :Stein, 1936)نزديدک شديراز در بابدان و کدوار      (Stein, 1937: 240-41)، سواحل بوشدهر  (Stein, 1936: 158ايران ثبت کرد )

هدا را   شرق ايران، تعدادي زيدادي از ايدن تددفين    بم در بررسي خود در جنو2065کارلوفسکي و همفريز در ساو -لمبرگ .(114

 ,Lamberg-karlovsk and Humphries) اند معرفي کرده« شرق ايران قبور سنگي جنوب»گزار  کرده و در مقاله خود با عنوان 

، تندگ  (Whitcoumb, 1985: 213-21)، قادر ابونادر   (Gotch, 1971: 162-3) در پشت کوه رحمت در تخدت جمشديد  ، (1967

 و (، منطقده بختيداري )روسدتايي   022: 2080(، فيروزآبداد )ندوروزي،   201: 2050 هاي شدماو سديراف )اسدترونا ،    بالبي و کوه

 سنگي ثبت و گزار  شده است.(، شمار زيادي از گورهاي پشته2086خسروزاده، 

 

 سنگي پشته قبوربندي  توصيف و طبقه

هدا در   گورسدتان کده اکثدر آن    6محوطه و  8شناسي حوزه فرهنگي زه کلوت جازموريان از دوره پيش از تاريخ در بررسي باستان

گورسدتان و از دوره اسدالمي شدماري تاده،      02محوطده و   0اندد و از دوره تداريخي   هاي فالي و دائم قرار گرفته مجاور رودخانه

هداي   بر دامنه و ستيغ کوه زه کلوت جازموريانتمامي گورهاي شناسايي شده در  سايي و ثبت شد.محوطه، قلعه و گورستان شنا

هداي   هدا در کندار يدا نزديکدي محوطده      هاي کوهستاني قدرار دارندد. تعددادي از ايدن گورسدتان      اي، در بخش بلند و صخره نسبتا

در حدوزه   شدرق ايدران   سدنگي جندوب   گورهداي پشدته   د.اند، ولي شماري نيز در ارتباط با هيچ محوطه باستاني نيسدتن  استقراري

که در ادامه به توضيح آنها پرداخته  شوند تقسيم مي سنگياي و پشتهاستوانه شناسي به دو گروه از نظر شکلکلوت جازموريان  زه

 خواهد شد.

بدون مالت و بده شدکل خشدکه     هاي الشه و سنگ با هستند واي  اين گونه گورها به شکل بيضي يا دايره اي: گورهاي استوانه -2

هاي بعدي بده شدکل خشدکه     هاي اوو و دوم با مالط گل و رج ، گاهي رجکلوت جازموريان زههاي  اند. در نمونه چين ساخته شده

 (.2و  2 هايشکل) (82: 2080 سليماني،ديا)عليد شد چين ساخته مي
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 گورستان زيارت آبگرم زه کلوت جازموريان )عکا  علي دانشي(  -0شکل

 

 

 

 

 

 

 
 اي( )استوانهاي از گورهاي سنگ چين بردسير  نمونه  -2 شکل          ماراتاي ديبا در  بر  گور سنگ چين در منطقه  -2 شکل      

(Jasim, 2006: fig. 8) 
 

 27هدا گداهي بده     ، که قطر آناند ه يا بيضي، در ابعاد کوچک و بزرگ: اين گونه گورها به شکل دايرسنگي پشتهگورهاي  -2

-هاي الشه و تخدت بده شدکل پشدته     وند: گونه اوو با استفاده از سنگش ين گونه گورها به دو شکل ديده ميا رسد. متر مي

هدا و   اي يا بر بستر خاکي کدوه  چنين گورهايي يا بر سطح صخرهند. ا دايره و گاهي چهار گو  ايجاد شدههاي بيضي،  سنگ

به اين شدکل اسدت کده در زيدر      سنگي گورهاي پشتهي ديگر  (. گونه262ب: 2080 ،سروزاده و عالي)خ اند ها ايجاد شده تاه

کندار   اشياتدفين وجود داشته، جسد را قرار داده و پس از قرار دادن  ي برايخالهاي بزرگ کوه که فضاي  ها و صخره سنگ

 تمدامي (. 02: 2086، )خسدروزاده  کردندد  سنگ جلوي ايدن فضدا را مسددود مدي     هاي الشه و قلوه جسد با استفاده از سنگ

اشکاني هسدتند. ايدن    ي مربوط به دوره اکثراً واست  سنگي گورهاي پشتهکلوت جازموريان از نوع  گورهاي شناسايي شده زه

هداي   هاي دامنه کوه و قلوه سدنگ  سنگ  ها داراي گورهايي با پالن گرد تا بيضي شکل است که با استفاده از الشه گورستان

کندد و فواصدل بدين گورهدا و      ابعاد و جهت گورها با هم فرق مدي  بزرگ و کوچک به صورت خشکه چين ساخته شده است

هداي   کنند، بيشتر گورهدا بدر اثدر حفداري     جهت خاصي تبعيت نمي از و متفاوت استلف هاي مخت ها نيز در بخش تراکم آن

مجداز در اطدراف   هاي بيرهايي است که بر اثر حفاريها بيشتر بر اسا  سفاوگذاري آن خو تاري بيرمجاز تخريب شده است

 .(0و  0 هايشکل) اندگورها پراکنده شده

 

 

 

 

 

  

 

 سنگي پراکنش گورهاي پشته

رود ها و قرارگيري اين منطقه در کندار دو رود بمادور و هليدل    هاي حاصلخيز پيرامون رودها و آبراهه آب و هواي مناسب و دشت

)شديخ   منطقده شدده اسدت   هاي بندي در   که باعث به وجود آمدن تمدن دهکربستر مناسبي را براي کشاورزي و دامداري فراهم 

عامدل   توان اذعان کرد کده  طور قطع مي و تاثير آن بر پراکندگي قبور، بهدرباره شرايط زيست محيطي  (.200: 2002 زاده، اکبري

)هاشدمي و   تددفين داشدته اسدت    ي اي در الگوي پراکندگي ايدن ندوع از شديوه    اي، نقش عمده ههاي صخر آب و وجود کوهستان

اي بزرگدي همودون رود   ه هوجود رودخان ..تاسبشر آب يکي از عوامل مهم و حياتي انسان در طوو تاريخ  (.80: 2000 ، ديگران

يي ها عمدتاً گورستان .هاي انساني در ادوار مختلف تاريخي ايجاد کرده است استقرار گروهخوبي را براي  تواناييرود  بماور و هليل

کلدوت   گورهاي زهرو هستند. و احتماالً متعلق به اقوام کوچدر ارتباط با استقرارها در مجاورت يا نزديکي منابع آب قرار دارند  که

 .اعدات قدرار دارندد   ها و دامنده ارتف  ها و در مجاور رودخانه بر فراز پشته از نظر ساختار و شکل ظاهري مشابه و معموالً جازموريان

 کلوت جازموريان( )عکا  علي دانشي( )زه  IIگورستان فاربان  -0 شکل
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و  7 هداي شکل) رود فراتر ميها گور نيز  خي از مناطق از دهها شامل يک يا چند گور به صورت محدود و در بر برخي از گورستان

6). 

)عکا   کلوت جازموريان( آباد ميل فرهاد )زه گورستان شمس  -6 شکل        )عکا  علي دانشي(. کلوت جازموريان( )زه I گورستان پيشوک -7 شکل

 .علي دانشي(
 

 سنگي گورهاي پشتهدست آمده از  ههاي ب شناسي سفاو گونهبندي و  طبقه

طدور کده    اشکاني پرداخته است. همان ي طور اختااصي به بررسي و معرفي سفاو دوره است که به گرانيارني هرينگ از پژوهش

گدري  هداي سدفاو   اشکاني محلي بوده و هر منطقده از ايدران سدبک و ويژگدي     ي هرينگ اشاره کرده است، ساخت سفاو در دوره

بررسي و کداو  شدده    هاي ترين مکاناز مهم و اشکاني در اين منطقه انجام شده ي دورهباره رهاي اندکي د پژوهش .خاصي دارد

. (202: 2056هريندگ،  ) بالمان و تاه يحيي اشداره کدرد   ي کوه، دهانه دامبتوان به فنوج، هزار مرد،  شرق مي در منطقه جنوب

 و معدني شن، ماسه ظريدف  ي و آميزهد نهستپوشش نخودي  و نخودي ي داراي خميره کلوت اکثراً اشکاني زه ي هاي دوره سفاو

مناسدب   اندد و در حدرارت   ها با چر  سداخته شدده   اند. بيشتر سفاو با مواد گياهي استحکام بخشي شده و به ندرتدارند متوسط 

 تند.پخته شده و داراي بدنه سفت و محکم هس

سداده، بددون    کلوت اکثدراً  اشکاني زه ي ورههاي د وباب گل پوشش داده شده است. سفاوها با د ابلب سطح داخل و بيرون سفاو

 شوند. دست آمده که شامل کاسه و کوزه مي کلوت به هاي زه هستند و دو گروه سفاو از گورستانعاب و تزيين ل

 کاسه

 ي (، دهانده 20طدرح 2ف :2085 ،)سدرلک  هداي گورسدتان گدروي    کروي که به سفاو ي نازک شده به داخل و بدنه ي کاسه با لبه

، 0ف :2080 ،)سدرلک  ( و دژ نخدل ابراهيمدي  Usmanova, 1992: fig. 11: 2) (، مروHarrassowitz, 2010, fig 5: 211) بالمان

 (.2 شماره 2جدوو ) ( شبيه است025طرح 
 با مناطق همجوار I مقايسه سفاو گورستان گاوچاران -2 جدوو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره طرح Iگورستان گاوچاران طرح سفاو  قابل مقايسه با:

 

 

  2 

    2 

  

 

 
 

0 

    0 
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 :Dales, 1977: fig. 16) هايي است که مشابه آن در نادعلي افغانسدتان  کروي از گونه ي گرد شده به داخل و بدنه ي کاسه با لبه

fتاه يحيي ،) (Lamberg-Karlovsky, 1967-1969: fig. 4. 22و ) ( 2: 7: شدکل  2087 ،)خسروزاده و ديگدران  کهور لنگر چيني

   (.2 شماره 2)جدوو  مشاهده شده است
 با مناطق همجوار I مقايسه سفاو گورستان مشتين -2 جدوو

کهدور لنگدر چيندي    (، 06 ، ص5شدکل : 2056 ،)هريندگ  کدروي شدبيه قلعده سدام     ي گرد شده به بيدرون و بدنده   ي کاسه با لبه

)جدوو  ( است210طرح  ،22: لوحه 2002 ،)عليزاده و سفاو اشکاني بلوچستان (5؛ طرح 2شکل  :2087 ،)خسروزاده و ديگران

 .(2 شماره 0
 مقايسه سفاو گورستان ده جالو ميل فرهاد با مناطق همجوار -0 جدوو

 

 وزهک

صاف با بدنه  ي لبه شود: ير تقسيم ميدار آن به اشکاو ز دار و بدون گردن که گردن دست آمده گردن دو گونه کوزه از اين دوره به

 7 )جددوو ت اسد  ( 20-0:8لدوح   :2088 ،)شهسدواري  ( و تمب خدرگ Usmanova, 1992: fig. 7:14) اي که مشابه مرو استوانه

 (Harrassowitz, 2010: fig 4: 28b) بالمدان  ي دهانده  هداي آن از  گشته بده خدارج کده نمونده    قائم يا بر ي کوزه با لبه (.7شماره 

 (.2 شماره 0 جدوو) دست آمده به

 
 با مناطق همجوار Iمقايسه سفاو گورستان پيشوک  -0 جدوو

 

شماره  I طرح سفاو  مشتين قابل مقايسه با:

 طرح

   

2 

 شماره طرح ده جالو ميل فرهاد طرح سفاو  قابل مقايسه با:

 
 

 

 2 

 
   

2 

    0 

شماره  Iطرح سفاو  پيشوک  قابل مقايسه با:

 طرح

   

 
2 
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تدوان   کلوت را مدي  دست آمده از زه قسمت خارجي آن ضخيم است نمونه بهگرد شده که  ي برگشته به خارج و لبه ي کوزه با لبه

و  )زهبدري  بالمدان  ي و دهانده  (Dales, 1977: fig. 17:  j) (، نادعلي افغانسدتان Smith and Writh, 1988: fig. 3: 4) در هافون

 .(2 شماره 0)جدوو  مشاهده کرد( 6 شکل 8تاوير تا، بي ،همکاران

 

 وارج هم هاي ها و سرزمين هاي محوطه عرفي و مقايسه تدفينم

اند و در بعضي مناطق تعداد  اي وسيع و با فواصل زياد از هم پراکنده شده گورها در محدودهکلوت جازموريان  ناطق زهر برخي مد

 کلوت جازموريان بدر اثدر   هاي زه بيشتر گورستان .چين هستند  گورها اندک و محدود به چند گور است، که داراي معماري سنگ

 .(8 و 5هاي شکل) اند مجاز آسيب ديده و شکل اصلي خود را از دست داده هاي بير حفاري

 

 

 

 

 

 

 

 

)زه کلوت جازموريان( )آثار حفاري  IIگورستان گلوزابي   -8شکل           دانشي(. )عکا  علي  ) زه کلوت جازموريان(I  گورستان مشتين  -5شکل 

)عکا  علي دانشي( قاچاق(

آيد اين گورها داراي شکلي نزديک به گرد و گاهي بيضي هستند که به صورت خشکه چدين   بر ميمانده آثار  که از باقي ناناما چ 

متدر   2تا  7/2ها  که قطر داخلي آن، اند اي ساخته شده هاي رودخانه کوه و بعضي از گورها با قلوه سنگهاي دامنه  سنگالشه و با

جيرفدت، رودبدار و    ي در منطقده  رسدد.  متر مي 7تا  7/0ها به  قطر کلي آنمتر است سانتي 221تا  211گور  ي و ضخامت ديواره

گورهدايي کده فاقدد     .تددفيني هسدتند    اشديا کلوت جازموريان گورهايي وجود دارد که فاقد اسدتخوان هسدتند و فقدط داراي     زه

زمان بر بودن سداخت ايدن   و يا به دليل مربوط به تدفين ثانويه هستند  االًاستخوان هستند يا داراي اشياي تدفيني هستند احتم

 نشدده اسدت   منتشدر آباد هرمزگدان کداو  شدده و گدزار  آن      در حاجي ها که مشابه آنها از قبل آماده شده بودند نوع تدفين

هداي جندوبي و    ز منداطق مختلدف ايدران بده خادوص بخدش      کلوت جازموريدان، ا  چين زهمشابه گورهاي سنگ .(2008 ،)روايي

 (، سديرجان و شدهر بابدک   80: 2080 ،هداي بردسدير )خسدروزاده    هاي شهرستان در بررسيبربي ايران گزار  شده است.  جنوب

و  در استان کرمان، جزيره رودان و جاسدک در اسدتان هرمزگدان   (، 2082 ،)دهقان جنوب رودبارب(، 2080 ؛الف2080 ،)حاتمي

ر استان سيستان و بلوچستان، شمار زيادي از اين گورهدا  ( د58: 2055 ،)حيدري ( و سراوان2088 ،)شيرازي چابهار، نيک شهر

گزار  شدده اسدت.    شناسايي و ثبت شده است. پراکندگي جغرافيايي اين گونه گورها بسيار گسترده و از پاکستان تا برب ايران

هموندين در   ،بدت کدرد  شرقي ايدران ث  هاي جنوبي و جنوب گور را در پاکستان و بخش 7111ار هاي خود شم تاين در بررسيشا

 :Stein, 1936) نزديک شيراز، در بابان و کوار، Stein, 1937: 240-141)در سواحل بوشهر ) (Stein, 1936: 158) دارابگرد و فسا

 ،اسدترونا  ( هداي شدماو سديراف    ، تندگ بالبدي و کدوه   Gotch, 1971: 162-3)) در پشت کوه رحمت در تخدت جمشديد   ،(114

گزار  شدده   سنگي گورهاي پشته، Whitcomb, 1985: 213-216)) (، قار ابو نار022:2080 ،)نوروزي (، فيروزآباد201:2050

بدر اسدا     شدود.  پرداختده مدي   از لحداظ سداختار و شدکل   در مناطق همجوار  هاي ذکر شده به بررسي گورستان در ادامه است.

اين گورها را با اسدتفاده از   اند سرآسياب کرمان انجام داده سنگي گورهاي پشتهشناسي آمريکايي در  ت باستانأکه هيهايي  کاو 

يدف سدنگ   اي ايجاد کرده، ساس داخل دايره اصلي گدور بدا اسدتفاده از چندد رد     اي بر بستر صخره هاي الشه با پالن دايره سنگ

ي کوچدک و بدزرگ    هداي الشده   اي از سدنگ  با استفاده از تودهرا روي اين بخش  گاه آن است. شدهکوچک به چند بخش تقسيم 

آبداد هرمزگدان جهدانگير ياسدي شدماري از       در حداجي  .(Lamberg- Karlovsky and Humphries, 1968: 269 ) بودندد پوشانده 
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گورها بده  . ه و مبهم استدهد بسيار خالص آباد مي وي از کاو  گورهاي حاجيرا کاو  کرد، اطالعاتي که  سنگي گورهاي پشته

ور ايدن  متدر اسدت کده دور تدا د     7/2تا  2/2متر هستند. اندازه بخش داخلي گور بين  5تا  7به قطر بين  يهاي سنگ شکل پشته

(. در ميناب نيدز شدمار زيدادي گدور     220: 2070 ،)ياسي هاي الشه بدون مالط ديوار چين کرده اند بخش را با استفاده از سنگ

؛ 2072 ،شداملو ) کلدوت جازموريدان دارندد    زه سدنگي  پشدته  گورهداي هايي مشابه بدا   گ چين شناسايي و ثبت شد که ويژگيسن

   (.0 شکل) (2080 ،خسروزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اي از گورهاي سنگ چين ميناب نمونه  -0شکل 

 

 سدنگي  هداي پشدته  گورهاي سنگ چين شناسايي شده در سيرجان نيز به همين شکل هستند، با اين تفاوت که بيشتر  گورستان

 سدنگي  گورهاي پشته(. در بررسي جزيره قشم نيز 208 ب:2080 ،)حاتمي اند اي ساخته شده هاي رودخانه قلوه سنگبا  سيرجان

شدود.   اي ديدده مدي   باالي کدوهي صدخره   مسطح تقريباًمشابه با گورهاي پيش گفته شناسايي شده است. اين گورستان بر سطح 

ي ا هاي همان کوه، بدر بسدتر صدخره    سنگ هستند که با استفاده از ماسهبه شکل بيضي يا چهارگو   پشته سنگي قشمگورهاي 

 اند. ساختار اصلي اين گورها تخريب شده و فقط ارتفاع کمي از ديوارهداي سدنگ چدين دور گدور بداقي ماندده اسدت        ايجاد شده

 .(21 شکل) (20 :2087 ،)خسروزاده
 

 اي از گورهاي سنگ چين قشم نمونه  -21شکل 
 

شدده   در جيرفت شمار بسيار زيادي از اين گونه گورها شناسايي و ثبت شده است. ساختار اين گورها بر اسا  گورهاي تخريدب 

دور گوداو را بدا اسدتفاده    شد، ساس دور تا متر در دو خاک ايجاد مي سانتي 61 عمق حدوداًاي به  به اين شکل است: ابتدا چاله

کردند. پس از قدرار دادن جسدد،    چينه ديوارسازي مي هاي الشه کوچک و بزرگ در چند و گاهي يک رج به شکل چهار از سنگ

سدنگ قدرار    دار و يدا قلدوه   ي زاويده ا هاي الشده  اي از سنگ سنگ پوشانده و ساس روي گور توده روي آن را با استفاده از خاک و

ها هم بر بستر شبيه جيرفت است. اين گور گورها کامالًدر شهرستان بافت نيز ساختار  ،(20: 2080 ،سليماني)عليدادي دادند مي
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کيلومتري روسدتاي بلدور مودي در     2کوه واقع در  دمب ،(20 الف:2082 ،)توفيقيان اند اد شدهاي و هم بر بستر خاکي ايج صخره

سدنگي در   پشدته گدور   0111تدا   2711تعداد که متر است  511و عرض  2011مساحت آن به طوو باشد  ميشهرستان چابهار 

 تددفين  شديوه  مطالعه و بررسي با خارج از ايران جوارهاي هم همونين از سرزمين ،(Basafa, 2008) شود سطح محوطه ديده مي

 ،بلوچسدتان  در کده  گرديدد  مشدخ   ،ارساخت چگونگي و نحوه در بييا ريشه و گيري پي و بلوچستان منطقه در سنگي پشته گور

 بده  ادامده  در ،اسدت  داشدته  اسدتمرار  تاريخي دوران تا مفرغ عار از که دارد وجود تدفين از خاص نوع اين هم عمان و پاکستان

 .(22شکل ) شود پرداخته مي منطقه دو دراين سنگي پشته تدفين داراي شاخ  هاي محوطه معرفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(De Cardi, 2008: fig. 2محدوده بلوچستان ايران، پاکستان و عمان )قشه ايران و ن -22شکل 

از  لدوارالي  و زاب کدالت،  منطقده  شدماو  چغداي،  پيشين، کويته، :جمله از پاکستان مختلف نقاط در شناسي باستان هاي فعاليت

 هداي  همحوطد  بررسدي ، دکاردي بئاتريس خانم همت به سوراب منطقه کشف به توان مي او از پس. گرديد آباز ايرسرويسسوي ف

 مهرگدر،  پيدرک،  هداي  محوطده  در کاو  نيز و کالت منطقه در نينداوي در فرانسويان هاي کاو  ،راکيس دست به کالت اطراف

 کارهداي  بده  تدوان مدي  پاکسدتاني  شناسدان  باستان هاي پژوهش و ها سيبرر ميان از د.کر اشاره تمپ شاهي و کالت ميري سيبري،

  است پاکستان مکران در کليدي بسيار محوطه کالت (. ميري2050سجادي،  (کرد اشاره بلوچستان شماو در مغوو محمدرفيق

 شناسدي  باسدتان  هيدأت  و توسدط  شدده  واقع پاکستان تربت شهر نزديک محوطه ايند. دار قرار پاکستان ايالت بلوچستان در که

 پاکستان، مکران در (.Besenval, 1994; 1997; 2000) است کاو  شده. م 2000 هاي واز سا بزنواو روالن سرپرستي به فرانسه

 نظر از قبور اين .است شدهي شناساي دارد، ايران در شده يافت هاي نمونه با نزديکي مشابهت که سنگي  قبور از زيادي بسيار تعداد

 ها يهکوهاا يا و آبي هاي جريان کنار در يسنگ هايگور نيز جا اين در. است بلوچستان هاي نمونه همانندال کام ساخت، نحوه و فرم

 (. 22شکل )(Besenval, 1997: 30)  است شده ديده
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((Besenval, 1997: 30 تاويري از قبور سنگي زنگيان در نزديکي تربت  -22 شکل
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 بر کانراچ رودخانه بستر کنار در محوطه اين. گرديد کشف (Kanrach) کانراچ دره در تاريخ از پيش سايت ترين بزرگ سنگ مرده

 محوطده  ايدن  کاوشگر. است کشي خيابان همراه به منظم هاي خانه از متشکل شهر مرکزي هستهت. اس گرفته قرار طبيعي ترا 

 (. 20شکل  (Vogt and Franke-Vogt, 1987) داند مي م.ق2700- 2600  بين را آن تاريخ خويش، هاي يافته براسا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Vogt and Franke-Vogt, (1987 محوطه مرده سنگ، بستر رودخانه کانراچ  -20شکل 

 

 عمان

 از د. پسگردي آباز .م 61 دهه در دانمارکي شناسي باستان هيأت سويبار از نخستين عمان کشور در شناختي باستان هاي فعاليت

 افدراد  او از پدس  و زد کداو   و اکتشدافي  هاي فعاليت به دست عمان مختلف هاي قسمت در دکاردي بئاتريس خانم ها، کيدانمار

 ,Cleuziou and Tosi).) دادند انجام شناسي باستان يها سيبرر منطقه اين مختلف نقاط در پاتز توزي، کلوزيو،: جمله از ديگري

 آمده دست به تاريخي و تاريخ از پيش دوران از هايي سايت عمان، کشور در مختلف نقاط در متعدد هاي بررسي از پس 79 :2000

 قدرار  آب مندابع  کنار در عموماً عمان در سنگي قبور است. شده کشف سنگي گورهاي ها، محوطه اين در آثار ترين شاخ است. 

 پوشدش  و طبيعدي  محديط  لحداظ  از کلوت، به دليل وجود استقرارگاه و دسترسدي بده مندابع آب    مشابه قبور سنگي زه .اند گرفته

 از زيدادي  بسديار  تعداد بودن سالم عمان، در قبور ويژگي ترين مهم از يکي .است پاکستان و ايران مناطق مشابه الًکام نيز گياهي

 بادهداي  پاکسدتان  و ايدران  بلوچسدتان  در سدفانه أمت .است باد فرسايشي عامل نبود هم آن ماندن سالم اصلي دليل و است ها آن

 :Yule, 1995). شدود  مدي  باسدتاني  آثار تخريب باعث که دهدمي ر  ساو مختلف فاوو در آسا سيل هاي باران با همراه شديدي

 هفيدت،  الندار،  ام: بده  تدوان  مدي  جملده  از شده است، ديده سنگي هاي تدفين داراي بزرگ محوطه چندين عمان، کشور در (257

 ايدن  از بعضدي  در کداو   گدزار   نبدودن  دسدتر   در دليدل  بده  سدفانه أمت ولي ،کرد اشاره ...و الحمرا رَا  الجينز، راَ  جعان،

ايدن   عمدده  داراي کده  مهدم  محوطده  دو و کدرده  کفايدت  موجود اطالعات به ، ناچارها گزار  نشدن منتشر همونين ها، محوطه

 .پردازيم مي يک هر بررسي به و معرفي را هستند ها تدفين

 :هفيت

 تداريخ  از پديش  دوران بده  متعلق سنگي قبور از پوشيده محوطه اين .است گرفته قرار عمان کشور شرق جنوب در هفيت محوطه

 ,Cleuziou and Tosi)مطالعده شدد    و شناسدايي  دانمدارکي  شناسدي  باستان يأتاز سوي ه باراولين براي هفيت گورستان. است

 بده  نسبت ها آن قطر و ارتفاع ميزان در اندکي اختالفات و بوده ديگر نقاط از تر نخورده دست و تر سالم بسيار هفيت قبور، (2000

 (.20د )شکل دار وجود شده ذکر قبور ساير
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 (Cleuziou and Tosi, 2007)    نمونه قبور نوع هفيت درجنوب را  الجينزمشرف به دريا، عمان -20شکل 

 

 تديم  (.27شدکل  ) اندد  شدده  سداخته  مالتي هرگونه از استفاده بدون صاف محلي هاي سنگ با و مدور محوطه اين در قبور تمامي

 تدا  2511 تداريخ  شدده  کداو   هداي  اسدکلت  آزمايشدگاهي   مطالعه و شناسي باستان هاي يافته به توجه با سايت اين در گرکاو 

 .اند هداد پيشنهاد قبور اين براي را م.ق0211

 النار ام

 يدأت اسدت. ه  گرفتده  قدرار  فدار   خليف ي حاشيه در عمان کشور بربي شماو در نام همينبه  شهري در النار ام باستاني محوطه

 و کلوزيدو : جملده  از ديگدري  اشدخاص  آن از بعد و کردند رائها محوطه اين از گزارشي بارنخستين براي دانمارکي شناسي باستان

 :De Cardi, 2008).شدد  محوطه اين در سنگي قبور از بسياري تعداد شناسايي به منجر که دادند انجام تري دقيق بررسي توزي

 و معيشدت  نحدوه  از حداکي  کده  ارزشدمندي  بقايداي  و آثار و کرده کاو  را گورستان اين قبور از ي تعداد توزي و کلوزيو  (245

 آمدد،  دسدت  به زيادي سالم نيمه هاي استخوان قبور اين در .کردند کشف ،بود عمان تاريخ از پيش دوران مردمان روزمره زندگي

 از اصدلي  علدت . کردند پيشنهاد را م.ق 2511سايت اين براي آنان و شد کشف نيز گوناگون هاي طرح و نقو  با سفاو ونينهم

 يالالبد  از هدوا  نفدوذ  موندين ه و زيداد  عمدق  نداشدتن  علت به قبور اين که است اين سنگي قبور درون در ها اسکلت رفتن بين

 بده  و مدور صورت به گورها معماري و فرم  (Yule, 1995: 260).شود مي ها استخوان تدريجي تخريب باعث آن درون به ها سنگ

 در جسدد  قرارگيدري  حالدت  .است متر سانتي 211 حدود ارتفاع به ورودي در داراي و دارند ارتفاع متر 2 تا7/2 بين معموو طور

 قبدور  در بزرگسداالن  اسدکلت  عمومداً  و است راست و چپ پهلوي به و يا هچمباتم به صورت قبلي هاي نمونه همانند قبور، درون

 اسدت  جنگدي  ابزارهداي  و صددف  صدابون،  سنگ ظروف گورها، اين از آمده دست به آثار ديگر است. از شده گزار  شده کاو 

(Ibid.) و ايدران  در سدنگي  قبدور  مشدابه  بسيار عمان در سنگي هاي تدفين سنت که بيميا مي در عمان در سنگي قبور مطالعه از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cleuziou and Tosi), (2007قبورسنگي نوع هفيت در منطقه بات، عمان  -27شکل 
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 بده دوره  متعلق صرفاً ايران بلوچستان در اشکاني به منسوب گورهاي که کند مي افزايش پيدا احتماو اين هم بازاست،  پاکستان

 و عمدان  کشور در سنگي گورهاي مقايسه با .ي دوران پيش از اسالم هستند سااري به شيوه و نشانه تداوم خاک نيستند، اشکاني

 دوران در قبورسنگي ريشده  ساخت سنت که کرد برداشت چنين توان يهستند م آهن و مفرغ عار به متعلق عمدتاً که پاکستان

  .است يافته ادامه نيز تاريخي هاي دوره در و دارد تاريخ از پيش

ها شامل يدک   برخي از گورستان .ها و دامنه ارتفاعات قرار دارند ها و در مجاور رودخانه گورهاي اين حوزه بيشتر بر فراز پشته

اند و  از اين گورها حفاري بيرمجاز شده يرود. تعداد ها گور نيز فراتر مييا چند گور به صورت محدود و در برخي از مناطق از ده

هدا   از داخدل آن  هداي بيدر مجداز    که با حفاري چين روي گورها و قطعات سفالي اسا  شکل سنگ ها بيشتر بر شناسايي دوره آن

 هداي  محوطهاند صورت گرفت.  ها کاو  شده ها با گورهاي مشابه مناطق ديگر که برخي از آن بيرون آمده و همونين مقايسه آن

اندد و در کندار ايدن اسدقرارها گورهداي       هدا شدکل گرفتده    انده خاستقراري پيش از تاريخ براي دسترسي به منابع آب در کنار رود

 6محوطده و   8کلدوت   شناسدي منطقده زه   سنگي قرار دارند که احتماالً در ارتباط با اين استقرارها باشند. در بررسي باستان پشته

هاي فالي و دايم قرار دارند. گورهداي دوره اشدکاني    رودخانه تها در مجاور د، که اکثر آنگورستان پيش از تاريخي شناسايي ش

يکدي از داليدل   گورستان شناسايي و ثبت شدد.   02محوطه و  0ها قرار دارند. از دوره تاريخي  ها و دامنه تاه بيشتر بر فراز بلندي

روي و عشدايري  با سنت زندگي کدوچ  در اين منطقه احتماالً ها دوره تاريخي نسبت به گورستان هاي استقراري کم بودن محوطه

کوچ يدا   روان کارنشين وجود دارند.در جنوب کرمان ارتباط دارد. چنانکه در حاو حاضر نيز در جنوب کرمان هنوز عشاير و کوچ

ي و دومدي بدين دو   شود دو نوع افقي و عمودي است کده اولدي بيشدتر در منداطق بيابدان      حرکتي که توسط اين جوامع انجام مي

کند از نوع عمدودي اسدت. منداطق بلندد و      گيرد. کوچي که با منطقه مورد مطالعه ما مطابقت مي سرزمين پست و بلند انجام مي

کوه به عنوان قشالق عشايري از اين  اي جيرفت مثل پاي سردسيري مثل ساردوئيه و بهر آسمان به عنوان ييالق و مناطق حاشيه

شناسدي انجدام شدده در  مسدير      هداي باسدتان   (. براسا  مطالعات و بررسي62 :2085شوند )انجم روز،  مي منطقه در نظر گرفته

 نشينان بوده است.کنون محل عبور عشاير و کوچ ييالق و قشالق، اين منطقه از گذشته تا

 

 کلوت جازموريان زه پشته سنگي نگاري قبور گاه

ار هاي بده کد  ره اسالمي تداوم دارد که نوع سنگگورها(  از پيش از تاريخ تا دو اين نوع گورها از لحاظ شکل )توده سنگ بر روي

ليدل  از لحاظ جغرافيايي( متفاوت است. به عندوان مثداو بده د   ) گيري گور ها بسته به محل قرار رفته در هر يک از اين گورستان

سنگ استفاده شدده اسدت و اسدتان کرمدان در        و کوهستاني بودن منطقه از الشهبربي زاگر قرارگيري استان فار  در جنوب

هاي گورها در پديش از   اما از لحاظ نحوه چيدمان سنگسنگ استفاده شده است.  کوههاي زاگر  قرار دارد از قلوه انتهاي رشته

وره گرفدت امدا در د   چين انجام مي ن در داخل سنگکرد و تدفي زمين تا روي زمين ادامه پيدا مي چين گور از داخل سنگ اسالم

استودان( دسترسدي  ) کند در برخي موارد چون به معماري دستدادند و  ور را بيشتر بر روي خاک انجام ميگ تاريخي سنگ چين

 کردند.   تدفيني زير انبوهي از سنگ دفن مي ءها را بدون اشيا نداشتند استخوان

 

 گيري نتيجه

اندد. بدراي    اي يا خاکي ايجاد شده ها، بر بستر صخره و ستيغ کوه هاکلوت جازموريان، بر دامنه سنگي منطقه زه گورهاي پشته اکثر

هداي   سدنگ  در مدواردي نيدز از قلدوه   استفاده شده است.  اي که بر روي آن قرار دارند هاي خود کوه يا تاه ساخت گورها از سنگ

استفاده شده متفداوت اسدت و    ها هايي که در ساخت آن بنابراين شکل اين گورها بر اسا  سنگ. اي، استفاده شده است رودخانه

مدي يدا   ائها معموال يک جريان آب د شوند. در کنار بعضي از گورستان اي ديده مي دايره و به شکل پشته ،به اشکاو مختلف بيضي

. گورهداي  2تدوان تشدخي  داد:    ، دو سداختار را مدي  کلدوت جازموريدان   زهسدنگي   شود. با مطالعه گورهاي پشته فالي ديده مي

اسدا    هدا بدر   گذاري اين گورسدتان هاي تخت يا الشه بدون مالت. تاريخ اي ساخته شده از سنگ . گورهاي استوانه2سنگي  پشته

هدا بدا    ها بيرون آمده و همونين مقايسه آن از داخل آنهاي بيرمجاز حفاري که با چين روي گورها و قطعات سفالي شکل سنگ

هاي  ها در مجاور محوطه گورستان . همونين بعضي ازاند صورت گرفت شدهها کاو   گورهاي مشابه مناطق ديگر که برخي از آن

هدا را مشدکل    گذاري ايدن گورسدتان   ترين عاملي که تاريخ . مهمهستندارتباط در هاي استقراري  محوطه بااستقراري قرار دارند و 
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خل گور از جملده ظدروف سدفالي، از    هم ريخته و مواد فرهنگي داهاي بيرمجاز است که باعث شده شکل گورها به کرده، حفاري

باشند کده بدر    ساده و فاقد نقش ميکلوت  هاي زههاي به دست آمده از گورستانبين برود يا توسط چوپانان جا به جا شود. سفاو

بربدي و خدارج از    هاي جنوبي و جنوب مناطق مختلف ايران به خاوص بخش کلوت از اند. مشابه گورهاي زه سطح گورها پراکنده

ها در مناطق پرت و دور افتداده کده امدروزه     مرزهاي ايران از جمله پاکستان و عمان گزار  شده است. شمار اندکي از گورستان

و اندد   حفاري بيرمجداز شدده   ها را که معموالً شايد بتوان اين گونه گورستان قرار دارند. ،شود نيز هيچ استقراري در آن ديده نمي

کلدوت   زه منطقده  در سدنگي  قبدور  مطالعده  نشينان مرتبط دانست. با دست نيامده، به کوچ ها به آنمواد فرهنگي چنداني از سطح 

 بده  متعلدق  شناسدي  باسدتان  مستند شواهد به توجه بافرهنگي  حوزه اين در سنگي تدفين سنت کهشود  مشخ  مي جازموريان

 باشد مي و اسالمي ، تاريخياسالمي پيش از  دوره

 

 داني قدر و تشکر

 علدي  آقداي  و شدان مدداوم  هداي تشدويق  و نظرات نکته ارائه براي اينجانب راهنماي استاد اميرحاجلو سعيد دکتر آقاي از گارندهن

 .نمايممي گزاريساا  بررسي سرپرست دانشي

 

 نوشتپي

 .شودبه اين نوع تدفين، دمپ گفته مي بلوچي . در زبان 2

 هنامکتاب

 . اوو چاپ تهران، فرهنگي، ميراث سازمان شهيدي، خطيب حميد يترجمه پاسارگاد، ،2050 يويد،، داسترونا  .1

، ساو پژوههباستان، «اي کوهستاني جيرفتنشنان در مناطق درهنظري به استقرارهاي کوچ»، 2085 روز، سلمان،مانج .2

 .52-62 ص، 26دهم، شماره 

 و جيرفدت  شماو از هاييقسمت شامل رود،هليل هايسرشاخه شناسايي بررسي گزار  الف،2082 ،حسين ن،ياتوفيق .3

 (.منتشرنشده) تهران شناسي،باستان پژوهشکده اوو، فال رابر، بخش

 انتشدارات  تهدران،  جازموريدان،  تدا  رودهليل از ملي هويت – فرهنگي ميراث همايش راهنماي ،2082 ،ميدهح ،چوبک .4

 .وآموز  معرفي معاونت

 شهرسدتان  فرهنگدي  -تداريخي  و باسدتاني  آثار شناسيباستان و بررسي پژوهشي گزار  الف،2080 ،ابوالقاسم حاتمي، .5
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