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 :چکيده
دوره اشکانی به دلیل دوران طوالنی امپراطوری ،گستردگی وسعت زیاد قلمرو حکومتی و وجود مذاهب مختلف ،  

متفاوت های  تاکنون گورستانهای متعدی از این دوره با شیوه. متنوعی جهت دفن اجساد وجود داشته استهای  شیوه

تی ، چاهی ، مکعب مستطیل ، گودالهای ساده و سنگ چین ، گور معبد ، تابوای  ، سردابهای  قبور خمره:تدفین از قبیل 

در بخش شمال شرق فالت مرکزی ایران و بخصوص در . در نقاط مختلف داخل و خارج ایران کشف و حفاری شده است

علمی و کاوشهای باستان شناسی ، هیچ گونه اطالعی از وضعیت تاریخی و های  استان تهران به دلیل عدم انجام بررسی

با انجام دو .تدفین در دوره اشکانی وجود نداشتهای  ن شناسی این بخش از فالت مرکزی ایران وبخصوص شیوهباستا

فصل کاوش در محوطه ولیران در شرق استان تهران گورستانی با تعدادی گور و شیوه های مختلف تدفین کشف و 

تدفین و نگرش مذهبی های  ر خصوص شیوهشناسایی گردید که با مطالعه اولیه آنها ،اطالعات مفید و ارزشمندی د

 .اشکانیان در منطقه دماوند حاصل آمد که در این مقاله به شرح آنها خواهیم پرداخت

 

 .ولیران دماوند، تدفین، شناسی اشکانباستان گورستان،: كليدی  های واژه
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 مهمقدّ

تار در  رودخانهه ماهورهای شرقی در بخشی از تپ 5831و  5831 یها سالدو فصل کاوش و بررسی در 

اشکانی و ساسانی با مواد های  ای مهم از دورهدر شهرستان دماوند شناسایی محوطهنزدیکی روستای ولیران 

اشکانی عبارت  دورهکلی مجموعه آثار بدست آمده از  طور. فرهنگی کم نظیر در سطح ایران را در پی داشت

متفاوت، بقایای استخوانی، اشیاء متنوع سفالی، ادوات فلزی، قطعات ای ه ی انسانی با شیوهها نیتدفبودند از 

عالوه بر . یی از شاهان اشکانیها سکهیی از قیر، الیاف پارچه و ها بازماندهشیشه، ابزارهای سنگی، وسایل چوبی، 

در میان آثار . ساسانی را از زیر خاک بیرون آورد دوره، هیئت کاوش موفق شد بقایای معماری منظمی از ها نیا

یی به خط پهلوی ساسانی ها نوشتهاز این دوره شامل سفال  به فردمنقول دورة ساسانی اشیا و موادی منحصر 

 .و هشت سکة نقره وجود داشت

 بین بسیار فرهنگی یها تفاوت و نفوذ تحت مناطق وسعت دلیل به که گفت باید اشکانیان مذهب درباره

ر آغاز دوره د. تداش حکومت این در را واحد مذهبی تصور توان ینم شاهنشاهی این غرب و شرق منطقه

-می پادشاهان خود را دوستدار یونان ها سکهر روی ، دهای مختلف غالب بودهلنیسم در زمینه ریتأثاشکانی 

که به آن وارد ای  قرار گرفته بود و علیرغم ضربهن مذهب یونا ریتحت تأثذهب این دوره نیز بی شک ، منامیدند

 کردند سعیآمدن  کار روی از بعد سلوکیان (Fingan, 1952:11o. )تگذاشتلفیقی را به نمایش  ها ریأث، تشد

 شاهنشاهی شرق در (Colpe,1993:823). دهند تطبیق ایرانی خدایان را با نام خدایان خود و دیگر خدایان

داشت که  مختلفی وجود انادی مغرب در. بودند دین این بر کوشانیان و داشت رواج بودایی مذهب ،پارت

آثاری مبنی بر  (Colpe,1993:823)د آمبه وجود  مسیحیت ان از پس و یهودیت ابتدا در آنها نیتر بزرگ

ز در نزدیکی بیستون که ا ایی برجسته آنها نقش نیتر مهماحترام به آتش از این دوره بر جای مانده است که 

د ده یمدر آتش نشان احتماالً بخور ای مادهن ریختای را در حال روبرو نشان داده شده و شاهزاده

(Herzfeld,1941:289.) 

، های باستان شناسی سعی شده تا با استناد به شواهد و مستندات دیگردر این پژوهش با توجه به داده 

 .ورهای مکشوفه از محوطه ولیران دماوند معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرندگ

 

محوطه وليران   

روستای ولیران واقع در بخش مرکزی شهرستان دماوند و جزو دهستان تاررود محسوب : یت جغرافیایی موقع

متری  155کیلومتری جنوب شهر دماوند و در  1/5کیلومتری شمال شرقی گیالوند و  4گردد که در فاصله  می

ی است که شمال و کوه یپااین روستای در واقع یک روستای . دماوند قرار دارد شرق جادة آسفالته گیالوند 

شرق آن را ارتفاعات نسبتاً بلند و خشکی احاطه کرده، ولی بخش غربی که در حاشیه حوضه رودخانه تار بوده 

های کشاورزی و بسیار  آب این رودخانه دارای زمین لهیبه وسبخش جنوبی روستا . و بسیار سرسبز است

 (5نقشه . )تحاصلخیز اس

درجه و  81ثانیه طول جغرافیایی و  54دقیقه و  8درجه و  15ختصات جغرافیایی محوطه تاریخی ولیران در م

متری جنوب روستای ولیران و در انتهای یال  155ثانیه عرض جغرافیایی و در فاصله حدود  85دقیقه و  45

 یها نیزمجنوب این محوطه محدودة (. 5 ریتصو)ت تپه ماهورهای مرز بین شلمبه و ولیران قرار گرفته اس
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های ولیران و شرق آن محدوده تپه ماهورهای هر دو روستا و غرب محوطه با چند  شلمبه و شمال آن زمین

 .(Ne’mati and Sadraei 2010: 305) خانه تار دماوند جاری استصد متری رود

 

 شيوه تدفين در دوره اشکاني

ی ها نیتدفترده امپراتوری اشکانی های اشکانی در قلمرو گسانجام گرفته در محوطه یها کاوشو  ها یبررسدر 

 گودالی با ظروف مختلف تدفین ،معبدور، گچاهی ،کعب مستطیل، مایخمره ،ایسردابه:مختلفی همچون 

 .اند شدهشناسایی 

ای از تدفین است که مشابه آن در سغد های سفالین موید گونهدر شرق این امپراتوری یعنی در نساء استودان

 ,Mongait)د در نساء خبر دادن معبدهاییگور الوه بر این، کاوشگران روسی از شناساییع .نیز یافت شده است

در سه کیلومتری شمال شهر جرجان آثار یک تدفین گودالی به دست  55در قلعه شماره  (.69-299 :1959

حلیمه  ی به دست آمده درها نیتدفیافت شده تشابه زیادی با  یها سفالشیوه تدفین به عالوه . آمده است

در تاق بستان کرمانشاه  5843 در سال. ( Kiani, 1982:11-9)د دار ،جان که یک محوطه پارتی ساسانی است

 که یحالدر  غربی -شرقیاجساد در جهت  ها خمرهبه دست آمد در این ای  گورستانی اشکانی با تدفین خمره

در  (.582 : 5834فرد، بخش کام)د سر در طرف شرق قرار داشت و صورت به سمت جنوب دفن شده بودن

، ی معبد آناهیتای کنگاور سه نوع تدفین شامل قبور تابوتی از جنس سفال و به شکل وانی و قایقها کاوش

که در صخره کنده شده شناسایی شده  مکعب مستطیلای به ابعاد مختلف و قبور گودالی به شکل بور خمرهق

سنگ شیر همدان تعدادی تدفین تابوتی سفالی به شکل  ستانگوردر  .(58:5835 ،سعیدیو  چایچی امیرخیز)ت اس

ابن فقیه . م کشف شده استو فرهاد دوّ مهرداد اولیی متعلق به ها سکه ها تابوتقایق یا وانی که از دو تا از 

الی به شکل وان در ی سفها تابوتکه  دهد یمم و چهارم هجری چنین خبر ی سوّها قرننویسنده مسلمان 

های یچ اطالعی از اینکه آیا این کوچهه متأسفانهولی . است شده یمهای شهر همدان کشف خیابان و کوچه

در این (.Azarnoush,1979:281-286)بر نداریم؟ خهای شهر پارتی وجود داشته یا خیرعریض و تنگ در محله

های سفالین نیز رهمتشکل از خم ییها تابوتی گودالی ساده و ها نیدف، تی تابوتیها نیتدفگورستان عالوه بر 

و در جنوب  [لاستان فعلی اردبی]در گرمی مغان از آذربایجان شرقی  (.45:  5184آذرنوش،)ت به دست آمده اس

که در این قبور و قبور مکعب مستطیل  ایعبارتند از قبور خمره که شود یمرودخانه ارس دو گروه قبر دیده 

در شهر .(4: 5841،فرد کام بخش)د د چهارم و گودرز قرار داده بودنفرها ،ازا ردیی ها که، سعالوه بر ظروف و اشیاء

جنوب شرق شوش و قبرستان پارتی حومه شوش در یک  یلومتریک 3تپه ذهاب در  ،شهر شاهی ،صنعتگران

ی سفالی و ظروف ها تابوتدارای پلکان و اتاق اصلی با سکوها و  ایی سردابهها نیتدفکیلومتری جنوب زندان 

ی سفالی به شکل انسان با آنتروپوئید گزارش ها تابوتای نازک و های بزرگ با جدارهتدفین خمره و دار لعاب

یی انجام داد که در ها یحفاردر تپه بوالحیا  5253اونواالدر اواخر سال  (.De Mecqunem,1943)ت شده اس

دیوالفوآ  (.Unvala,1929:133)د ای اشکانی به دست آورابوتی به شکل انسان و تدفین خمرهی تها نیتدفآنجا 

در آکروپول نیز . آمد یمهای تدفین به دست تدا در شوش از میان دیوارها خمرهاز همان اب دهد یمگزارش 

یک چاه به تونلی ختم  ،اند کرده یماستفاده  ها مردهاز دیوار استحکامات برای دفن  ها یپارتمانند شهر شاهی 

های کم و بیش شکسته در این تونل چیده شده تعدادی خمره بودکه در دیوار خشتی ایجاد شده  شود یم



 (6شماره پياپي ) ،1191و زمستان  پاييز ،4ورة د ،2شمارة  ،شناسيمطالعات باستان/ 106

چاه مارسل دیوالفوآ در تل شهر شاهی تعدادی  کند یمگزارش  رگانودم. (541-518: 5835دیوالفوآ،)د بودن

متعلق به  ها سکهاین . باشند یمکشف کرده است که حاوی چند سکه است که متعلق به دوره پارتی  تدفین

 De)د ستن، هباشند یمکه الیمایی  رهایکام ناس کم و یک سکه برنزی مربوط به رهاد دوّ، فلمهرداد اوّ

Morgan,1905:33 .) به نام گیان ای  در نزدیکی شوش در تپه حسین آباد در سه کیلومتری شمال غربی تپه

در چهل  در شمی. (588:  5838 ،کابلی)ت ی سنگی اسها تابوتقبرستانی متعلق به دوره اشکانی و دارای 

کیلومتری شمی قبوری به دست آمده که سقفشان  2یا  3کیلومتری مال امیر بختیاری و در پای کوه پیان در 

ت و تزئینات سبک یونانی آرایش یافته اس ها یکارگچ ز ی افقی تشکیل یافته و دیوارهایشان اها سنگاز تخته 

یی ها نیتدف دیجمشمتری شمال غربی تخت در قبرستان چشمه سار در حدود یک کیلو.(55-555: 5813گدار،)

در  (.Schmidt,1957:117-157)د ه دست آم، باز نوع گودالی و تابوتی سفال که دارای اشیاء کمی هستند

های تدفینی که با ن کشف شد که در این گورستان خمرهگورستان شغاب بوشهر قبرستانی با ظروف تدفی

د و همچنین شیارهای روی بدنه آنها شباهت کاملی دارن خصوص در قسمت نوک تیز کفه های شوش بخمره

جنوب شرقی ایران صدها نمونه قبر توده سنگی به  هیال یمنتهدر منطقه دامب کوه در . (45-14: 5834میرفتاح،)

در  (.Karlovsky,1968:247)ت مربوط به سیناتروک یافت شده اسای  دست آمده که در یکی از آنها سکه

ر این د. دباشن یمزیاد های  آجری شناسایی شد که بعضی دارای پله ایگاه سردابهآرام 1گالک شوشتر 

یر سکوها خالی و در داخل ، زی سفالین را قرار داده بودندها تابوتسه سکو وجود دارد که روی آنها  ها آرامگاه

یک یا دو پله هستند فاقد سکو در قسمت ورودی دارای  یها آرامگاه. کردند یمآن اجساد را به حالت آزاد دفن 

تدفین ای  عالوه بر تدفین سردابه.ی کف هم تدفین انجام داده بودنددر کف آرامگاه نهاده بودند و رو ها تابوتو 

در روی کوه رحمت در کنار  (.Rahbar,1999:90-93)ت نیز به دست آمده اس ها آرامگاهدر اطراف ای  خمره

ای دوره پارتی را به دست آورد که داد که آثاری از قبور صخرهانجام یی ها یزنتخت جمشید دکتر صراف گمانه 

ر قلمرو غربی این امپراتوری در پالمیر و د( فصرا)د توسط حفاران غیر مجاز آسیب زیادی دیده بودن متأسفانه

ی ها ، آرامگاهدر پالمیر همچنین. ی خاموش زردتشتیان استفاده شده استها برجی مشابه ها برجدورااروپوس از 

 ها آرامگاهی حاوی اجساد را در داخل این ها تابوتزمینی خانوادگی و آرامگاه پرشتگاه وجود داشته است که زیر

و از این  رسند یمگورهایی کاوش شده که خانوادگی به نظر  هیسوردر  (.Horst,1973:173-4)د ان داده یمقرار 

الین معروف به وان حمام یا دمپایی شکل تدفین ی سفها تابوتکه با  شود یمیافت ای  سردابه به عنوانگورها 

ی چهار گوش برای تدفین در داخل ها ساختمان (هاترا)ر در الحض (. 23-555: 5813کالج، )ت اس گرفته یمصورت 

 (   35: 5831،مصطفیو  سفر )ت و خارج از حصار شهر ساخته شده اس

 

 های تدفين در وليران شيوه

ست در حد فاصل فالت ایران و ا ایمنطقه ،وب سلسله جبال البرز واقع شدهمحوطه ولیران دماوند که در جن

دوره اشکانی و ساسانی دارای اهمیت زیادی  به خصوصمناطق شمالی و شمال شرقی که در دوره تاریخی 

نقطه اتصال نواحی شرقی و شمال شرقی با نواحی غربی این  توان یمبوده و در دوره اشکانی این منطقه را 

ی انجام گرفته در این محوطه و در زیر الیه ساسانی گورستانی از دوره اشکانی ها یحفاردر . دانستدولت 

گور با -5 ،(زیرزمینی)ای  گور سردابه-5:های تدفین مختلف شامل شیوهشناسایی شد که دارای چهار گور با 
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یف و در پایان به گورهای سنگ چین که در زیر به شرح و توص -4گورهای گودالی -8 ،پوشش خمره ای

 .میپرداز یمتجزیه و تحلیل و نتیجه گیری آنها 

 

 (زیرزمینی)ای گور سردابه -1

است که شامل یک ورودی و یک  ای شکلسردابهمحوطه، گوری دست کند مکشوفه در این  گور نیتر مهم

وسط بازوهای گلی ر و تت نیینیم متر از سکوها اطراف پا یفضای مرکزی با سه سکو در اطراف که فضای مرکز

 . اند کم ارتفاع از هم مجزا شده

طول ورودی به دلیل ناا تماام مانادن    . ورودی در جنوب غربی گور و در دل خاک طبیعی تپه کنده شده است

ساانتی متار،    35و همچنین وجود یک تدفین در جلوی آن مشاخ  نشاد، ولای عارض آن      این بخشکاوش 

قسمت انتهایی ورودی یعنی بخشی که به راهرو مرکزی . تی متر استسان 535کف راهرو تا سقف  ازارتفاع آن 

نحوة مسدود کردن ورودی بدین صورت باوده کاه   . اند را با قلوه سنگ و مالط گل مسدود کرده شود یم منتهی

سانتی متر جلوی ورودی ریخته و ساپس یاک رج قلاوه     55تدفین، ابتدا یک الیه خاک به ارتفاع ر بعد از هر با

و ورودی را مسادود  هاا ریختاه    سانتی متر روی قلاوه سانگ   81تا  51جدداً یک الیه خاک به ارتفاع سنگ و م

دیگار   یسافال اسات پرشاده ، در دوره    تبخش جنوبی این دیواره با خاک رس قرمز که دارای قطعاا  .اند کرده

 . در جلوی ورودی انجام شده است یتدفین

ساانتی متار ارتفااع دارد و     535که از کف تا زیر ساقف گاور    515 × 35به ابعاد راهرو و یا فضای مرکزی گور 

کف آن با یک الیه گل اندود و سپس روی کف را با یک الیه ناازک خاکساتر    .دقرار داربالفاصله بعد از ورودی 

 دو نفر در این فضاا  که در هنگام تدفین رسد یدر این فضا شئ یا تدفینی به دست نیامد و به نظر م. اند پوشانده

 ( 5تصویر  -5نقشه . )دان داده یمم مراسم تدفین اجساد را روی سکوها انجا

-سانتی 511×45-25به ابعاد  غربجنوب  –جنوب شرقی گور در جهت شمال شرق در : شماره يکسکوی 

سانتی متر از فضای مرکزی و سکوی شاماره دو   55متر که بخش غربی و شمالی با یک دیوارک گلی به ارتفاع 

 .ددر سطح این سکو یک تدفین و بقایای جمع شده یک اساکلت در شامال شارق آن قارار دار    . استجدا شده 

 به صاورت سانتی متر که  535ساله دارای قد  15الی  45لق به مردی است عتدفین انجام شده در این سکو مت

 دسات راسات روی شاکم و دسات چاپ از آرناج بااه سامت         .تتاق باز و متمایل به سمت چپ دفن شده اس

در کناار ایان    .ترو به شمال اسا  آنصورت  وته دکمه ای را به دست گرفته آمفورای  یکجمجمه خم شده و 

 (8تصویر . )داسکلت یک سکه نقره به دست آم

آن الی در البهشناسایی شد که گور ه ای در کنار دیوارهددر گوشه شمال شرق این سکو تدفین جمع ش

قطعات فلزی از و سر پیکان و تیغه چاقو آهنی  ،سوزن بزرگ ،حلقه ،گوشواره ،سکه ،قمقمه شامل شئ یتعداد

 ( 4تصویر . )دمفرغ و آهن به دست آم ،نقره ،جنس سفال

ساانتیمتر در بدناه    21×85-31×35باه ابعااد   ( استودان شماره یک)ی داناستودان یا استخواندر جنوب این سکو 

 ،دو زن کاه یکای از آنهاا جاوان اسات      ،مارد دو  یبقایااین استودان  از( 1تصویر . )تطبیعی گور حفر شده اس

 یباا هار باار جماع آور    ها یک الیه ضخیم از خاکستر وجود داشت کاه   در زیر بقایای اسکلت .دشناسایی گردی

و داخال اساتودان    کردناد  یها را از روی سکوی به داخل استودان خاکساتر زیار آنهاا را نیاز جماع ما       اسکلت
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 ،پیالاه  ،سردوک ،کوزه ،کاسه ،تکوک ،تیغه چاقو ،انگشتر ،قلم شئ شامل 52تعداد ر این استودان د. دختنیر یم

 .دسنگ و شیشه به دست آم ،نقره ،مفرغ ،گوشواره، مهره، دسته و مفتول فلزی از جنس سفال، آهن ،النگو

 

کاه  متار  ساانتی  525×35-555جنوب غرب به ابعااد   –در جهت شمال شرقدر غرب گور  :شماره دو سکوی

ف کا . تمتر از فضای مرکزی و سکوی شماره سه جدا شاده اسا  سانتی 51تا  55 دیوارک گلی به ارتفاع طتوس

و ساپس روی آن را  اناد   سطح آن را با یک الیه گل مخلوط با سنگ ریزه و کاه اندود کرده ،تسطیحبعد از  سکو

باه ترتیاب   اسکلت دفن شده که ر این سکو چهار د. دان قطعات ذغال پوشانده همراه باالیه نازک خاکستر  با یک

 :عبارتند از

ساله که به صورت تاق باز دفن شاده و کمای متمایال باه      81الی  85لین اسکلت متعلق به مردی در حدود اوّ

م م و کتف و بازوی چپ آن در زیر تنه نفار دوّ که دست راست آن روی شکم نفر دوّ یبه طوراست سمت چپ 

ران چپ این فرد نیز درست زیر  .دل قرار گرفته بوم روی دوش نفر اوّدوّ در این حالت سر نفر .تقرار داشته اس

 .تم قرار داشت و از پهلو آن را در بر گفته اسباسن اسکلت دوّ

تا  53مؤنث در حدود د ل باه صورت تااق بااز دفان شاده و متعلق باه فارهمانند اسکلت اوّ 5 ةاسکلت شماار

ه طرف اسکلت شمارة یک متمایل شده است و با صورت نفار اول رو باه   که از ناحیه کمر کمی باست ساله  55

  .تهم اس

بقایای اسکلت ایان کاودک در زیار     .تساله اس 1الی  1م مربوط به دختر بچه خردسالی در حدود اسکلت سوّ 

 .ادامه اسکلت کودک در زیر و پشت تنه اسکلت دوم به دست آمد .دبه دست آم 5باسن اسکلت شمارة 

ر دو به صورت تاق باز دفن شاده   کهساله  51الی  55 زنیچهارم در کنار دیوارة طبیعی گور متعلق به اسکلت  

-دان ریخته شاده وقبلی که جمع آوری شده و داخل است یها ق به اسکلتلبقایای استخوانی متع آنزیر پاهای 

گلای و ساکوی   دیاوارک  دفن شده در ایان ساکو روی    یها خشی از ساق و مچ پای اسکلتب. دبه دست آم ،اند

 .شماره سه قرار داشت

سافالی   هایشامل تکوک به فردای نفیس و منحصر اسکلت دفن شده در این سکو مجموعهبر باالی سر چهار  

، اساه دهاان گشااد   ک( 52 - 1 ریتصاو) ،تنگ ،کوزة دو دسته ،، جام میثاقیبز کوهو یا سر قوچ و به شکل کفش 

 ،حلقاه  ،(3 ریتصاو )و انگشاتر، النگا   ،آئینه ،زوبین ،شامل سر نیزهمچنین اشیایی و ههای تزئینی سر نیزه و مهره

اشایاء تزئینای از    ،مای   ،هاا  اناواع مهاره   ،بقایای سگک کمربند ،گیرة سر ،زنجیر ،سردوک ،سکه ،چاقو تیز کن

 آماد به دسات   چوباستخوان و بقایای  ،چرم ،پارچه ،چوب ،قیر ،سنگ ،شیشه ،آهن ،نقره ،مفرغ ،جنس سفال

 (535: 5833نعمتی،)

-ساانتی  535×11-35جنوب شرق به ابعاد  –در جهت شمال غرب شمال شرقی گور  در: سکوی شماره سه

کوی شاماره یاک و دو و   ، سا متار از فضاای مرکازی   ساانتی  51تاا   55رک گلی به ارتفااع  دیواط متر که توس

ن را با یک الیه گل مخلوط با سانگ  آ تسطیحف سکو را پس از ک. تهای شماره دو و سه جدا شده اساستودان

متاری  ساانتی  85الای   55ور را تاا ارتفااع   شرقی گطبیعی بخش اند که این اندود دیواره  ریزه و کاه اندود کرده

اند که به مرور زماان و باا باازو     گور را نیز اندود کردهطبیعی های که تمام دیواره رسد یبه نظر م .تپوشانده اس

سطح این سکو نیز دارای یک الیه نازک خاکستر همراه باا   .تریخته اس ها وارهیندود دبسته کردن ورودی گور ا
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ایان  . ز تدفین انجام شده در این سکو فقط بخشی از جمجمه و مهره های گردن آن به دسات آماد  ا. دذغال بو

راف در اط .تصورت آن به سمت شرق و احتماالً به پهلوی چپ دفن شده اس و جنوب -تدفین در جهت شمال

مفارغ و   ،آهان  ،مهره و قطعاات فلازی از جانس سافالی     ،می  ،انگشتر ،لقه، ح(تکوک)آن اشیایی شامل تکوک 

       .دشیشه به دست آم

متر در بدنه سانتی 555×555×551ه ابعاد ب( واستودان شماره د)دانی استودان یا استخواندر شرق این سکو و 

متار  ساانتی  15ارتفاع از سکوی شماره سه جدا شده و کف آن طبیعی گور حفر شده وبا یک دیوارک گلی کم 

زن و یاک کاودک    8 ،مارد  8در داخل این استودان بقایاای اساکلت    ( 2-3تصویر . )تاز سطح سکو اس تر نییپا

قلام شائ    82داخل این استودان تعاداد   زا. تها مقدار زیادی خاکستر وجود داش در زیر اسکلت .دشناسایی ش

تیغاه   ،می  ،دسته ،سرنیزه ،زوبین ،سرپیکان ،انگشتر ،النگو ،چاقو تیزکن ،مهره ،سردوک ،زپی سو ،شامل کاسه

 .دشیشه و چوب به دست آم ،سنگ ،سفال ،نقره ،قیر ،مفرغ ،قالب و قطعات فلزی از جنس آهن ،خنجر

 555×35×31-35باه ابعااد    (اساتودان شاماره ساه   ) یاستودان یا اساتخوان دانا  در شمال گور و شمال این سکو 

کاف   شده و با یک دیوارک گلی کم ارتفاع از سکوی شماره سه جدا شده ومتر در بدنه طبیعی گور حفر سانتی

از بقایای برجا مانده در این استودان تعداد دو مارد و   ( 55تصویر . )تاز سطح سکو اس تر نییپامتر سانتی 83آن 

 ،ری دیاده و نسابت باه دو اساتودان دیگار     ب بیشات یایان اساتودان آسا    یهاا  اساکلت  .ددو زن شناسایی شدن

دفن شده  یها اسکلتدفن شده در آن نسبت به  یها اسکلتکه  رسد یها بیشتر پودر شده و به نظر م استخوان

شاامل دو مهاره از جانس قیار و      شئز این استودان تعداد کمی ا. دباش تر یمیها قددر سکوها و دیگر استودان

 .ای به دست آمدی استوانهه و یک چاقو تیز کن سنگخمیر شیش

 

این نوع گورها بدون استفاده از هار گوناه عنصار    . نمونه به دست آمد 1از این نوع گور :  گوداليگورهای  -2

ن یاا تااق بااز دفا    و هاا حالات جماع شاده      ساده بوده که اجساد در این گاودال  ییها صورت گوداله معماری ب

باین پاهاا   ا ها روی سینه و یا مقابل صورت و یا  و دستب ها اغلب به سمت شمال و شمال غر صورت ،شدند یم

یکای از  در ( 5 - 5ی ها طرح - 55تصویر . )دپوشاندن یمرا با خاک گودال کنده شده  ها اسکلتسطح  .دان قرار گرفته

. تة ریز از خمیر شیشه وجود داشمهر 55و تا سه ساله بوده گردنبندی شاملکه متعلق به نوزادی د گورهااین 

 . داند ینمر قرا ءیهمراه جسد هیچ شر بقیه گورها د

. یکی از این گورها که با بقیه متفاوت بود در شمال شرق محوطه و در زیر کف دورة ساسانی شناسایی شد

محوطه و  و به دلیل فضای باز داخل گور و نوع خاکر متسانتی 555× 35د دهانه گور بیضی شکل و به ابعا

بدون استفاده از مالت، به شکل هاللی ی طبیعی، ها سنگاحتمال ریزش سطوح فوقانی، سقف گور را با تخته 

سنگی قرار  برای مصالحای  ، دیواره گور را تراشیده و آن را پایهها م سنگدرآورده و برای ایستایی و استحکا

سانتی متر و عمق آن از  25تا  45عرض بین  و 531جنوبی و به طول  –این گور در جهت شمالی . اند داده

متری از سطح سانتی 155سانتیمتر و کف آن در عمق  545سطح کف فضای دوره ساسانی تا کف گور 

وی ر. ددر این گور سه تدفین روی هم شناسایی شد که به صورت هم زمان انجام شده بو. محوطه قرار دارد

سانتی متر با چیدمان تقریباً منظم  55تا  1هکی به ضخامت ی بزرگ طبیعی از جنس آها سنگبا  ها اسکلت
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به شکل تاق باز با جهت  5اسکلت شمارة : عبارتند از نییپااز باال به  ها نیتدفاین  (. 55تصویر . )دپوشانده بودن

صورت اسکلت به سمت غرب برگشته و . متری از سطح گور قرار گرفته بودسانتی 25جنوبی در عمق  -شمالی

لت سنگ در زیر سر اسک. و جنوب غرب تغییر جهت یافته بود نییپااالً بر اثر ریزش سقف اندکی به احتم

اسکلت را روی سینه و نزدیک گردن و پاها در  یها دست. ای سفید رنگ وجود داشتتقریباً چهارگوشی با الیه

انگشتان پا نیز در پشت  ی ازقسمت زانو کمی از هم جدا شده و مچ یک پا بر مچ پای دیگر افتاده و قسمت

متر و در گوش راست سانتی 515قامت اسکلت  طول. م در آن بودای قرار داشت که سر اسکلت سوّکاسه

تیغة آهنی چاقو، سه قطعه  ،ای شبیه پاپیون و یک پالک مفرغیای مفرغی و روی سینه گل سینهارهگوشو

 ( 58 ریتصو. )تز کنی قرار داشآهن با ماهیتی نامعلوم، سنجاقی مفرغی و یک سنگ چاقو تی

 به طورجنوبی  یدر جهت شمال 5متری طول بالفاصله در زیر اسکلت شمارة سانتی 515با  5اسکلت شمارة 

قرار داشت و صورت آن به سمت شرق و  8تاق باز دفن شده بود سر این اسکلت روی پاهای اسکلت شمارة 

قرار  8روی جمجمة داخل کاسة اسکلت شمارة  5ة پاهای اسکلت شمار. روی سینه جمع شده بود ها دست

 ( 54 ریتصو. )داشت

این اسکلت به . متر بلندتر از بقیه بودسانتی 531شمالی و با طول قامت  یبا جهت جنوب 8اسکلت شمارة 

ای سفالی جای گرفته و صورتش روی سینه و سرِ آن داخل کاسه ها دستصورت تاق باز با پاهای دراز شده که 

-از محوطه کی چیهاین شیوة تدفین یعنی قرار دادن سر داخل کاسه تا به حال از . ی شرق برگشته بودبه سو

در کنار شانة اسکلت سر پیکانی آهنی و در زیر کاسه سفالیِ . های دورة اشکانی در ایران گزارش نشده است

 ( 51تصویر ). ی به دست آمدکن زیتحاوی جمجمه یک سنگ چاقو 

 

همانند گورهای ساده بوده این نوع گور نیز . نمونه شناسایی شد 4از این نوع گور :  چينگورهای سنگ  -1

به صورت  ها اسکلت .دکردن یای محدود مرودخانه یها با این تفاوت که اطراف جسد را با یک ردیف قلوه سنگ

 ءیهمراه جسد ش عموالًمر این گورها د. دان شدهدوش راست و رو به شمال دفن  برتاق باز و جنینی و معموالً 

نمونه به  4از این نوع گور . تنها یکی از آنها دارای انگشتر مفرغی و یک انگشتر آهنی ساده بود دادند یقرار نم

 ( 4 - 8 یها طرحو  53 - 51تصاویر ). دست آمد

 

عات زیر کف معبر دوره ساسانی اسکلتی به دست آمد که روی آن را با قطدر : ایخمرهبا پوشش گور  -4

دفن شده  معبه پهلوی راست و به حالت ج واسکلت در جهت شرقی غربی  .یک خمره بزرگ پوشانده بودند

 ( 53تصویر ). شمال استآن نیاز رو باه  صورتهای اسکلت در جلوی شکم است و طوری که پایاه به شده

یک گور با ، یها ابسردگور شامل یک گور  55ی انجام شده در گورستان ولیران ها کاوشبه طور کل در 

اسکلت  81از این گورها . (8نقشه )ش گور گودالی و چهار گور نوع سنگ چین است ، شایپوشش خمره

اسکلت مشخ   4اسکلت کودک و جنسیت  8 ،اسکلت زن 58،مردت اسکل 51شناسایی شد که از این تعداد 

   .سال سن داشتند 31تا  1بین  ها اسکلتاین  (5- 5نمودار شماره . )دنش
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 :بحث و مقايسه

مختلف تدفین است که در کمتر گورساتانی از  های  آنچه که در گورستان ولیران حائز اهمیت است وجود شیوه

استفاده  های این دوره بدونسردابه مکشوفه در این گورستان برخالف سایر سردابه. میکن یماین دوره مشاهده 

 و گال و فقط سطح سکوها و دیوارهای گور را با اندود کااه  از مصالح ساختمانی در بستر طبیعی تپه کنده شده 

قارار   متوفی راای  داخل سردابه با لباس و همراه آنها اشیای متعلق به زندگی روزمره یا حرفهجساد ا. دان پوشانده

ر سکو دارای یک استودان اختصاصی بوده کاه پاس از تادفین اجسااد اولیاه و باه هنگاام تادفین         ه. ددادن یم

های تعبیاه شاده   ی قدیمی به همراه اشیای تدفینی برداشته شده و درون استودانها اسکلتی جدید ها اسکلت

و وجود چهار تکوک سفالی که سه تا باه   به فرداشیای موجود در این گور متنوع و منحصر . ختندیر یمدر گور 

هاای اشاکانی   طاه محوشکل بز و قوچ کوهی و یکی از آنها به شکل کفش بوده و تا باه حاال در هایچ یاک از     

که افاراد دفان    دهد یمو اشیای زیاد این گور نشان  ها سکهو  یها تکوکجود و( 52 ریتصو. )تشناسایی نشده اس

از این شایوه  . اند بودهمتعلق به یک خانواده که دارای پایگاه اجتماعی خاصی برخوردار  احتماالًشده در هر سکو 

ر ، در گاالگ شوشات  (De Mecqunem,1943)ش شاو  یو شهر شاهگران تدفین در دوره اشکانی از شهر صنعت

(Rahbar,1999:90-93)  متعلق به  ایسردابهدفین ت. تشناسایی شده اس(  23 -555 :5813 کالج،)و در سلوکیه

 .و هفت تپه رایج بوده است دو را ون تاشدر  ها یالمیادوره اشکانی نبوده و قبل از آن به خصوص در دوره 

با هم دفن شده بودناد و هماراه آنهاا     همزمانهای گودالی سه تدفین روی هم شناسایی شد که در یکی از گور

ل سینه پاپیون شکل و انگشاتر  ، گالک مفرغی، پاقو تیزکن سنگی، چیغه چاقو، ترپیکان، ساشیایی شامل کاسه

 .بقیه گورهای گودالی از نظر قرار دادن اشیاء فقیر بودند. قرار داشت

-Schmidt,1952:117)د در این دوره از چهار محل چشمه سار در نزدیکی تخت جمشی قبور نوع گودالی

، در سد سکندر گرگان در نزدیکی شهر جرجان (45: 5184آذرنوش،)، در گوستان سنگ شیر همدان (157

(Kiani,1982:11-19)  به دست  (12-11: 5815کنتور و دلوگاز، )ی چغامیش ها یحفارو تعدادی گور گودالی از

 .کاربرد داشته است ها دورانشیوه تدفین بوده در تمامی  نیتر سادهی گودالی نیز چون ها نیدفت. تمده اسآ

ز این نوع تدفین در نقاط ا. تاستفاده از خمره جهت تدفین در این دوره در نقاط مختلف ایران رایج بوده اس

شوش در یک کیلومتری جنوب  در قبرستان پارتی حومه (5-8: 5833فرد،  کام بخش)مختلف گرمی مغان 

، در (541-518: 5835دیوالفوآ،)ش در آکروپول شو ،(De Mecqunem,1943:139,41-69)شاهی  و شهرزندان 

: 5831رهبر،)ر اللک شوشت، گ(582: 5834کامبخش فرد،)ه ر تاق بستان کرمانشا، د(Unvala,1929:133)ا بوالحی

( 45-15: 5834میرفتاح، )ر و در گورستان شغاب بوشه(  5842 ،کامبخش فرد)ر عبد آناهیتای کنگاو، م(553-531

رب و ، غدر داخل فالت ایران نیالنهر نیبهای  ای بسیار بیشتر از نمونهخمره یها نیدفت. دان شدهشناسایی 

 خردساالنی پیش از تاری  و دوره ایالم از این شیوه جهت دفن ها دورانلبته در ا. دشمال غرب ایران سابقه دار

و استفاده  خورد یمای به چشم تدفین خمرههای  نیز نمونه نیالنهر نیبدر آشور واقع در . است شده یمتفاده اس

به صورت  ها خمرهقرار دادن . از چند قطعه خمره جهت دفن یک جسد نیز در این محل شناسایی شده است

، ون در مناطق جوبن، چاست ی پیشین موجود در منطقه گیالن بودهها سنتای در گرمی نیز از جمله زاغه

ای نوروز محله مربوط به دوره هخامنشی و تعداد زیادی هم مربوط به دوره وروز محله و کلورز نیز قبور زاغهن

 .(581: 5838 آبیار،)ت اشکانی به دست آمده اس
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ره اشکانی ی پیشین در دوها سنتوجود اشیاء در قبور دوره اشکانی نیز از جمله شواهد دیگری مبنی بر تداوم 

ای گور سردابهلی در و. دهستنبر خالف قبور اشکانی سایر مناطق که معموالً به لحاظ داشتن اشیاء فقیر . است

که اشیایی چون خنجر و شمشیر و  دهد یمزیادی به دست آمده نشان  اشیاءو یکی از گورهای گودالی که 

 هایر قبور منطقه گرمی و منطقه تالش از دورههدایای قبور در ولیران و د نیتر معمولظروف سفالی از جمله 

. تهای این اشیاء توسط دمورگان در تالش شناسایی شده اسبوده است که نمونه م. ققبل مثل هزاره اول 

(De Morgan,1905 )  

 

 نتيجه

ه ناان و کودکاان دیاد   ، زدر گورستان ولیران آداب و رسوم خاص و یکنواختی در طارز تادفین اجسااد ماردان    

و هماراه اجسااد نیاز     کردند یمهای مختلف دفن شیوهاجساد را در این گورستان و از هر جنسیت به . شود ینم

و  ولای در بیشاتر گورهاای گاودالی     کردناد  ینمدر داخل سردابه جهت خاصی را مراعات . شد یماشیایی هدیه 

ماع شاده و   ، جیدهسنگ چین اجساد به سمت شمال و شمال غرب یعنی به سمت کوه دماوند و به صورت کش

 .اند شدهتاق باز دفن 

های پیش از تاری  نیز وجود دورهز رسم قرار دادن اشیاء و هدایا در قبور منحصر به دوران اشکانی نیست بلکه ا

اید علت افزایش و تنوع آثار مربوط به اشیاء قبور به دلیل رشد تحوالت اجتماعی شهرنشینی و ش. تداشته اس

ه همین ، بهای تاریخی فلز بیشتر در دسترس مردم قرار داشته استر دورهد. تاسپیشرفت فن و هنر بوده 

و مذاهب در تعیین کیفیت و کمیت  ها نییآفوذ و گسترش ن. دشو یمدلیل اشیاء فلزی در قبور این دوره دیده 

زمان و مکان رسومی فارغ از  دهند یماشیاء بسیار موثر بوده است ولی در هر حال موادی وجود دارند که نشان 

فرهنگی انجام شده در این  ها ریتأثرای بررسی ، بدهند یمو به حیات خودش ادامه  مانند یمجغرافیای خاصی 

قبور بوده  در اءیاشلیه در به کار بردن عتقادات اوّ، ایر از مذهبغ. دبه اشیاء قبور نیز مراجعه کر توان یمدوره 

دارای پایگاه اجتماعی باال بودند  که یسانک. تاعی هر فرد داشنوع تدفین اجساد بستگی به پایگاه اجتم. است

ی بودند تر نییپاهای  در رده که یکسانو  متیگران قها با لوازم و اشیاء داخل سردابهاجساد بستگان خود را در 

 وجود ...د کردن یمای و بدون اشیاء و یا با اشیاء کمتری دفن نگ چین و خمره، سدر داخل گورهای گودالی

اجتماعی در آن منطقه است  یی با وجود اشیاء تدفینی غنی دال بر وجود ثبات سیاسی و اقتصادی وها نیتدف

کنندگان با فرصت کافی و آرامش خیال و دقت افراد را در قبوری مشخ  به همراه اشیاء مختلف دفن که دفن

 .کردند یم

ف ایران رایج بوده در ولیران استفاده شده اسات کاه   یی که در دوره اشکانی در نقاط مختلها نیتدفتقریباً انواع 

مشاترک هساتند و آن تادفین در     به مذاهب مختلف نسبت داد چرا که همه دارای یاک وجاه   توان ینمآنها را 

ی هاا  سانگ ای از منطقه دماوند است که جنس زمین از نوع کنگلومرایی بوده و درصد بیشتر آن را قلاوه  نقطه

و دارای درصد کمی خاک و آن هم از نوعی خاک سفید است که قابلیات رویاش   کوچک و بزرگ تشکیل داده 

گفت که اشکانیان ساکن دماوند احتماالً دارای یاک ماذهب واحاد و آن     توان یمنابراین ب. دهیچ گیاهی را ندار

 .دهم زردتشتی بودن
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فالی دیگری که در این ظروف سو ها جود تکوکو. تگورستان ولیران به چند دلیل متعلق به دوره اشکانی اس

های اشکانی پوشش و نقوش آنها قابل مقایسه با سایر محوطه ،خمیره ،و فرم (52تصویر )ه گور به دست آمد

یکی از  (5831هرینک، ). نطقه مرکزی و شوش است، ماردبیل ،ی منطقه شمال شرقها سفال به خصوصایران 

م همراه دو جا .نزدیک شهر دماوند پیدا شدهدر گورستانی کی دارد که کوها شباهت زیادی به تتکوک

اند تاری  یکی از آن دو جام را از  طریق توانسته نیبا ی بوده که تاری  گذاری آنها را آسان کرده و های سکه

پیش از میالد  558-33م بعد از میالد مسیح و دیگری را از عهد مهرداد دوّ 583م دوران پادشاهی فرهاد دوّ

 .(Vanden Berghe, 1959: 6)ی مزبور از دوران اشکانیان است ها جامین بنابرا. تشخی  دهند

ای، چوبی، شباهت زیاادی باا اشایاء مکشاوفه از منطقاه       فلزی، آهنی، نقره ،های مختلف داده ها سفالعالوه بر  

صار  هاای نقاره ع   کشف ساکه  تر مهمو از همه  (35،35،558،551،555تصاویر  5833کامبخش فرد )د گرمی مغان دارن

م، سنتروک، ارد م، اردوان دوّمهرداد دوّاشکانی که بنا طبقه بندی سلود متعلق به چهار پادشاه اشکانی همچون 

 .هستندبدون شک متعلق به اوایل دوره اشکانی  ،( Sellwood , 1980)ل اوّ
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   111/ وليران دماوندن های تدفين دوره اشکاني در گورستابررسي شيوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایبخش داخلی گور سردابه: 5تصویر شمارة  تصویر هوایی محدوده کاوش محوطه ولیران: 5تصویر شمارة 

تدفین جمع شده در شمال : 4تصویر شمارة  اسکلت مکشوفه از سکوی شماره یک: 8تصویر شمارة 

 شرقی  سکوی شماره یک تصویر

ظروف سفالی مکشوفه در باالی سر : 1تصویر شمارة  1تصویر شمارة 

 تصویر// اجساد دفن شده در سکوی شماره دو



 (6شماره پياپي ) ،1191و زمستان  پاييز ،4ورة د ،2شمارة  ،شناسيمطالعات باستان/ 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستبندها و آیینه مفرغی : 3تصویر شمارة 

 اسکلت شماره دو از سکوی شماره دو
استودان شماره دو فبل از : 3تصویر شمارة 

 برداشت اسکلتها

استودان شماره دو بعد از : 2تصویر شمارة 

 برداشت بقایای اسکلتها

استودان شماره سه و بقایای : 55تصویر شمارة 

 اسکلتهای موجود در آن تصویر

شیوه تدفین در یکی : 55ر شمارة تصوی

 (8گور گودالی شماره )ازگورهای گودالی 
گور گودالی که دهانه با : 55تصویر شمارة 

 قطعات تخته سنگ پوشیده شده بود



   119/ وليران دماوندن های تدفين دوره اشکاني در گورستابررسي شيوه

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیوه تدفین در گور نوع : 51تصویر شمارة 

 (2گور شماره )سنگ چین 

گور نوع سنگ  شیوه تدفین در: 53تصویر شمارة 

 (3گورشماره)ایورودی گور سردابه چین در روبروی

 54تصویر شمارة 

 51تصویر شمارة 

 شیوه تدفین اسکلت شماره یک گور گودالی: 58تصویر شمارة 

 گور نوع خمره ای: 53تصویر شمارة 



 (6شماره پياپي ) ،1191و زمستان  پاييز ،4ورة د ،2شمارة  ،شناسيمطالعات باستان/ 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهار تکوک مکشوفه از گور سردابه ای: 52تصویر شمارة 

 (5گور شماره)گور نوع گودالی : 5طرح شمارة  (5گور شماره)گور گودالی : 5طرح شمارة 

 (2گور شماره)گور نوع سنگ چین : 4رح شمارة ط (3گور شماره )گور نوع سنگ چین: 8طرح شمارة 



   121/ وليران دماوندن های تدفين دوره اشکاني در گورستابررسي شيوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5نمودار شمارة 

 5نمودار شمارة 


