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 چکیده
است که در ایجاد فضاهای آن به مصالح ساختمانی هیچ نیازی نیست و انسان با نهایت کند گونۀ خاصی از معماری معماری دست

های متفاوتی در نقاط مختلف کند. این شاهکار معماری به گونهکوشی و همت خود در جدال با طبیعت آن را ایجاد میسخت

کند زیرزمینی سامن ، مجموعۀ معماری دستفرد این نوع معماریهای منحصربهزمین قابل مشاهده است. یکی از مجموعهایران

طور  به 1384کیلومتری جنوب شهر همدان واقع است. این مجموعه در سال  100کیلومتری شهر مالیر و  15است که در فاصلۀ 

 های کند زیرزمینی است که با پوششاتفاقی بر اثر اقدامات عمرانی کشف شد که شامل بیش از پنجاه فضای معماری دست

چهار فصل برنامۀ پژوهشی )شامل شناسایی، پاکسازی،  .ها و راهروهای مرتبط با یکدیگر استها، سالنشکل دارای اتاققوسی

توجهی، از جمله شناختی( در این محوطه به سرپرستی علی خاکسار انجام شده و نتایج قابل مستندنگاری و کاوش باستان

های برجا در های انسانی این مجموعه به دو صورت تدفینت آمده است. یافتهشناسایی شصت مورد بقایای اسکلت انسانی به دس

ها و مقایسۀ آن با های فضاها قابل مشاهده است. بررسی نوع و شیوۀ تدفینهای استخوانی در مجاورت دیوارهکف فضاها و توده

 ط به دورۀ اشکانی است.   دهندۀ آن است که بقایای اسکلت انسانی این مجموعه مربوهای مشابه، نشانمحوطه

 سامنشهر کند، تدفین اشکانی، همدان، مالیر، معماری دستهای کلیدی: واژه
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 مقدمه .1

های فرهنگی شناسی اجتماعی است که طی آن دادهشناسی امروزی، باستانترین رویکردها در باستان از مهم

های فرهنگی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و شاخصای میدانی، زوایای گوناگونی از به دست آمده از مطالعه

شناسی دهد و از دیدگاه پژوهشگران این حوزه، باستانجامعۀ باستانی را در معرض دید پژوهشگر قرارمی

از جمله  (.Redman, 1978 :6)مانده از آنهاست جوامع گذشته بر اساس مواد برجای ۀاجتماعی مطالع

شناسی کمک تواند به بازسازی گذشته به عنوان یکی از اهداف باستان که می هاترین روش ترین و مهم متداول

این احتمال هم وجود دارد که سنت تدفینی،  (.111: 1387)دارک، های حاصل از آنهاست ها و دادهکند، تدفین

با هم  ها عمداً یا سهواً زمانی که استخوان شکلی متفاوت از ساختار اجتماعی جوامع را نشان دهد؛ مانند

های تدفین به قراردادن جسد در زیر خاک یا در داخل در برخی موارد که آیین (.113)همان، مخلوط شوند 

طور کامل مطالعه و  ها اسکلت را بهتوانند پس از گذشت قرن شناسان می معابد منجر شده باشد، باستان

وجود  مَفصَلی ریخته و فاقد ارتباط های به هم بررسی کنند، اما در مواردی که توده و تجمعی از استخوان

هایی کاریهایی قبل از تدفین روی جسد باشد یا نمایانگر دستکاریتواند نشان از دست داشته باشند، می

در چنین مواردی که  (.31و30: 1381)سیمون، باشد که در تدفین نخستین اسکلت اتفاق افتاده است 

   توان از یکدیگر تشخیص داد و  شوند، هویت افراد را نمیهای افراد مختلف با هم مخلوط می استخوان

نهند که هدف جامعۀ مورد مطالعه، ابراز هویت گروهی بوده یا اینکه هویت شناسان فرض را بر این میباستان

 (.123)همان: گروهی اهمیتی ویژه داشته است 

ه دست آمده برابر با تعداد افراد های منظم و برجا بها، اسکلتهای تدفینی یا گورستانهنگام بررسی مکان

ها در هم ریخته و نامنظم است، تشخیص  هایی که قسمت یا تمامی استخواندفن شده خواهد بود، اما در نمونه

عملی نخواهد بود؛  های افراد از همدیگر، تعداد دقیق افراد دفن شده چندان ساده نیست و جدا کردن استخوان

برای تشخیص تعداد حداقل تدفین ( MNI یا (minimum number of individualsبنابراین، روش ام ان آی 

ها های موجود، تعداد تدفین شود. در این روش بر اساس تعداد هر یک از استخوانانجام شده، به کار گرفته می

تعداد اند؛ مثالً برای جمجمه، تعداد اسکلت افراد برابر است با شود که در جزئیات با هم متفاوتتعیین می

های مربوط به های دراز( برابر با تعداد نمونه تر )مانند استخوان های موجود، ولی برای اجزای کوچکجمجمه

ها از موارد مهم دیگر در مطالعۀ اسکلت (.51)همان: هاست سمت راست یا چپ و منطبق با حداکثر تعداد یافته

های مذکر و مؤنث در ه وجوه افتراق بین اسکلتهای استخوانی، تعیین جنسیت آنهاست که با توجه بو توده

های اسکلت بررسی شود. در های جمجمه و لگن، برای تعیین جنسیت بهتر است تمامی قسمت استخوان

 های عملکردی بین زن و مرد شاخصۀ بسیار خوبی به شمار تعیین جنسیت، استخوان لگن به دلیل تفاوت

تر از لگن مردانه است و در جاد کانال مناسبی برای زایمان پهنرود؛ به طور کلی لگن زنانه به جهت ایمی

توان بر اساس  تر است. در بقایای استخوان افراد بالغ میتر مردانه برای حرکت مناسب مقابل لگن باریک

های  ها و در بقایای استخوانمخرب( و پوشش دندان=  Degenerative lesions)پیشرفت ضایعات دژنراتیو 

 (.72)همان : های مختلف رشد و تکامل، سن را تعیین کرد توان با توجه به جنبه نابالغ می

 ،I.Aیک ) کارگاه دو کارگاه زیرزمینی، هشتکند زیرزمینی سامن از مجموع در مجموعۀ معماری دست

I.B( و پنج )V) و همچنین  (10و  4)تصویر های برجا در کف های انسانی به صورت تدفیندارای بقایای اسکلت
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سازی و ها هستند. پس از طی مراحل پاکها و سالندر گوشۀ  اتاق (9و  8، 7، 6، 5، 3)های استخوانی توده

   مطالعات بعد از مستندسازی، ها مشخص شدند که ها( این تدفینها و سالنهشت فضا )اتاقدرکاوش 

 .(653: 1387)خاکسار، بر روی آنها انجام گرفت  1شناسیانسان

 

 پیشینۀ پژوهشی .2

به طور اتفاقی در اثر اقدامات عمرانی )اجرای  1384کندِ زیرزمینیِ شهر سامن در سال مجموعۀ معماری دست

شناختی فصل پژوهش باستانچهار فیبر نوری( کشف و بخشی از آثار آن در مرکز شهر شناسایی شد و سپس 

به سرپرستی علی خاکسار  90و 89 ،87، 86ی هاسازی، مستندنگاری و کاوش( در سال)شامل شناسایی، پاک

های  اساس مطالعۀ شواهد و یافته نگاری مجموعه و تعیین کاربری آن بربا اهداف مشخصی، از جمله ارائۀ گاه

 الف(. 1390الف و  1389، 1387، 1386)خاکسار، به دست آمده انجام شد 

 

 های محیطی و ویژگی وقعیت جغرافیاییم .3

این کندِ زیرزمینیِ سامن در زیر بافت مسکونی شهر کوچکی به همین نام واقع است. مجموعۀ معماری دست

دقیقه  42درجه و  48 ثانیه طول شرقی و در 34.62دقیقه و  12درجه و  34موقعیت جغرافیایی  محوطه با

ری کیلومت 90در فاصلۀ  واقع است وهای آزاد متر از سطح آب 1869عرض شمالی در ارتفاع  ۀثانی 12.96

است  از توابع شهرستان مالیرسامن  کیلومتری جنوب غرب شهر مالیر قراردارد. 15جنوب شرقی شهر همدان، 

ای ای و کوهپایهموقعیت جلگهو دارای  (1)نقشۀ و نهاوند واقع شده  بروجرد ،مالیر بین در مسیر ارتباطیکه 

آب این  تأمینمنابع  ترین مهم و شودمی محسوبهوای کوهستانی وآبمناطقی با جزء  ،یو از نظر اقلیماست 

 (.5: 1387)خاکسار،  استهای حفر شده ها و مجموعه قناتمنطقه رودهای فصلی، چشمه

 

 

 شهر سامن در نقشۀ استان همدانموقعیت  در نقشۀ ایران، :  موقعیت استان همدان1نقشۀ 
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 کند زیرزمینی سامن مجموعه آثار معماری دست .4

فضاهای معماری است که در زیر بافت مسکونی شهری و در درون بافت سنگ گرانیتی این مجموعه شامل 

انجام و نهایت استفاده از توپوگرافی  ی مجموعهفضاها در ایجاد (.1)تصویر ای( ایجاد شده است پنبه)گرانیت گل

فضاها این ده است. ش قابل مشاهده دار و برخی فضاها به صورت مطبققوس فضاها به طورهای سقف و دیواره

و  هااتاق شامل که اندکند ایجاد شدهبه صورت دست زمینمتری از سطح  8تا  2های متغیر بین در عمق

شوند. هر کدام از این فضاها به ها و راهروها به هم مرتبط میها، درگاهیکه از طریق دریچه یی هستندهاسالن

فردی هستند. در این فضاها بهمنحصر هایویژگیمتنوع دارای  های )فیچر(ردلیل ابعاد متفاوت و داشتن پدیدا

و حفره ، طاقچه سکوها، ی از قبیل کف مصنوعی، کف تراشیده شده در سنگ بستر، درگاههای)فیچر( پدیدار

معماری این مجموعه به لحاظ ساختار و همچنین  .(218: 1392)همتی ازندریانی، ت ساسوزها موجود جای پیه

آباد کاشان کند زیرزمینی از جمله نوشهای معماری دستهایی با مجموعهفضایی، دارای مشابهتهای ویژگی

، (1385نیری، و شکاری 1384دل و علیپور، ؛ شجاع1355)ورجاوند، ، امامزاده معصوم ورجوی مراغه (1391)ساروخانی، 

ها و شواهد است، اما به لحاظ داده( 1388)خاکسار، و انوج مالیر ب( 1390ب و  1389)خاکسار، ارزانفود همدان 

 (. 220-218: 1392)همتی ازندریانی، مقایسه با سامن نیستند های مذکور قابل کدام از محوطهشناختی هیچباستان

 هشتدر یر متغ یها اندازهفضا با ابعاد و  پنجاهبیش از  ،پژوهشی در این مجموعه ۀبرنامفصل  چهارطی 

به ساختار  توجهبا  .(2و  1)پالن  شناسایی شده است (8، 7، 6، 5، ، 4، 3، 2ب،  1الف،  1زمینی )رگاه زیرکا

های تاریخی و باستانی موجود، روش کاوش در محوطه مجموعه آثار سامن و وجوه افتراق آن با دیگر فضاها و

 در کف فضاها موجودو بقایای خی های تاری. از آن جا که در الیهبودهای معمول این فضا نیز متفاوت از کاوش

کید أها، بسیار حائز اهمیت و مورد ت، ثبت و ضبط دقیق  یافتهبودخاصی از معماری  ۀدنبال سازه یا جنبنباید 

 ،و فضاهای موجود توصیف کلی کارگاهپاکسازی فضاها از آوار و رسوبات وارد شده و لذا پس از  ؛در کاوش بود

رسوبی طبیعی حاصل ریزش  ۀالیه بودند. در اغلب فضاها الی حاوی چند ها کف د.شآغاز  های کفالیه کاوش

 ۀهای تاریخی قرارداشت که با برداشت الیروی الیهدر درازمدت های ورودی به فضا گذاری آبسقف و رسوب

  رسید.تاریخی می ۀرسوبی به الی

 
 شهری مسکونی بافت در آثار قرارگیری : وضعیت1تصویر 
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 کند زیرزمینی سامن( مجموعۀ معماری دست1A , 1B) 1پالن کارگاه شمارة : 1پالن 

 
 کند زیرزمینی سامن( مجموعۀ معماری دستV) 5: پالن کارگاه شمارة 2پالن 

 های انسانی حاصل از کاوشمعرفی یافته .5

زیرزمینی کند های فرهنگی حاصل از کاوش فضاهای مجموعۀ معماری دستترین و چشمگیرترین داده از مهم

که در ادامه به تشریح  (2)تصویر های استخوانی انسانی اشاره کرد ها و تودهتوان به بقایای اسکلت سامن، می

 پردازیم: ها میآن

 
 ب( 1الف،  1) I. A  ةکارگاه شمار. 5-1

های وراهر که است 101در مجاورت سالن  یک ورودی عمودیو  3پنج اتاق ،2دارای سه سالن گاهاین کار

  .(1)پالن  کنندها فراهم میرا با دیگر کارگاهکارگاه ارتباط این  102و  100 ۀشمار

مذکرفرداست که شامل یکرسیدهثبتبهفردپنجبقایای102سالن : در102سالن انسانیهاییافته

هایدندانازگذرمراحلکهخردسالکودکدووبلوغحددرمؤنثنوجوانیکجوان،زنسال، یکمیان

 شناسایی شد وروبازتدفینموردپنجهرفضاایندراینکهجالباند. نکتۀکردهسپریدائمرا بهشیری

درپلّهراهشدنبستهوگذاریرسوبمرحلۀتاتدفینازپسترددهایمربوط بههاجایی این تدفینجابه

  (.2)تصویر است ورودیپاگردمجاورت

چهارمذکر،نفر آنسهکهشناسایی شداینفرهنُهانسانیۀتود101سالن: در101سالن انسانیهاییافته

  .(3)تصویر بود خردسالکودکیوبلوغسنزیرنوجوانیکمؤنث،نفر
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جمجمۀدوبافردچهاربقایای102اتاق انسانیهایتودۀ یافتهبررسی: در102اتاق انسانیهاییافته

ویافتهانتقالگوشۀ اتاقبهجمجمهدوباهمراهافراداینی و اعضااست که اندامشدهشناساییسالمنسبتاً

صورت تدفین  زن بهدوبقایایبررسی،ازپسنیزمیانۀ اتاقبود. دردادهپوششفراوانرسوباتراهاآنروی

رازمانهدوتدفیندو، شواهدشود کهمیمشاهدهانهآاندامدرآشفتگیکهآمدبه دستیکدیگرکناردرروباز

جای برخوداصلیجایدردقیقاًاندام همکند که برخی اندام آنها دچار آشفتگی شده و بعضی از میثابت

به این توجهاست. باشدهدیدنقابل نیزخردسال یکودکازشواهدیتدفین،دوایندر میان. اندمانده

دیگرموردسهوتوده شدهاتاقۀ گوشدرآنموردچهارفرد وجود دارد کههفتشواهد102اتاق درموضوع،

 . (4)تصویر اند ماندهباقیروبازتدفینحالتدر

وبررسیسالنشرقیزاویۀدرمتمرکزانسانیۀتود،نخستمرحلۀ: در103سالن های انسانییافته

سال، یک 30الی 20حدود درجوانومؤنثفردیکسال، یکنوزاد زیریک:ازاست عبارتکهشدشناسایی

الی 30حدود کوتاهقدیبااندامدرشتومذکر قویفردیکوسال 40الی 35فرد مؤنث میان سال حدود 

میاندریارسوباترویدرکهشدشناسایی سالندرپراکندهآثارومیانیتودۀ،مرحلۀ دومسال. در40

 (. 7و  6، 5)تصویر ند شدظاهرپاکسازی کفازپسوقرارداشتندرسوبات

وورودیدربفاصل حدودریچهزیردرانسانیبقایایای ازهتودفضااین: در104اتاق انسانیهاییافته

الیوگلورسوبکهآنجااز.کند میجلبراتوجهسکّوامتداددروزاویۀ شرقیدرانسانازایهپراکندآثار

که شدشناساییاین مجموعهازفردجمعاً سه104اتاق انسانیتودۀاز. بوددربرگرفتهراها استخوانفراوانی

در بنابراین شد؛بررسی وشناساییدیگر نیز فردسهۀآشفتآثارنیزاتاقکفپراکندهبقایایبررسیدر

ودرکفیک نوجوانوکهنسالزنیککودک،یکبود کهموردشش104اتاق انسانیهاییافته،مجموع

 . رسیدثبتبهفضااینمتمرکزتودۀدربلوغحددرکودکِیک ونوجوانیکسال،میانفردیک

 که وجود دارداتاقطولیزاویۀدرمتمرکزانسانییک تودۀ،شواهداساس: بر105اتاق انسانیهاییافته

  (.8)تصویر  شدشناساییبود کهانسانیآثارشش موردشامل 

 

 102ای قابل مشاهده در سالنهای تودهای از تدفین: نمونه2تصویر 
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 A-1کارگاه 102اتاق  انسانی های: یافته4تصویر                      A-1در کارگاه  101سالن  انسانی های: یافته3تصویر 

 

 

 
 A-1کارگاه  103سالن های: یافته6تصویر                                 A-1کارگاه 103سالن  های: یافته5تصویر 

 A-1 کارگاه 105اتاق   انسانی های: یافته8تصویر        A-1کارگاه  103های انسانی سالن : نمای کامل از یافته7تصویر 

 
 I. B ةکارگاه شمار. 5-2

را با  کارگاهارتباط این  101و  100دو راهروی  دارد وفضای بیرون  مرتبط با این کارگاه یک ورودی عمودی

نیز  101 یراهروو است   I- Aرابط بین این کارگاه با کارگاه 100 راهرویکند که  میفضاهای دیگر برقرار

به  107مشخص نشده است. اتاق  تاکنون ولی مسیر اصلی و دقیق آن ،امتداد دارد Vظاهراً به سمت کارگاه 

  .(1)پالن استبرخوردار  ایاهمیّت ویژه سطح خیابان از با شکلپلکانیورودی یک  داشتندلیل 
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بقایایجمعا107ًًاتاق در،مستندمدارکارائۀوبرنامۀ پژوهشی اجرای: طی 107اتاق انسانیهاییافته

وانسانیتودۀ استخوانصورت بهکهشناسایی شدکودک سهومؤنثچهارمذکر،فردشامل ششنفرسیزده

  .(9)تصویر شده است یافتپراکنده

 
 (V) 5کارگاه شمارة . 5-3

پلکانی آن ورودی مسیر  که است سطح به ورودی عمود و یک  502و  501 ۀاتاق با شمار دودارای این کارگاه 

 ،اساس شواهد بر و است نامشخص با کارگاه مذکور  IIو  Iدو کارگاه ضاییارتباط ف. هنوز مشخص نیست

   .(2)پالن شوندمیمرتبط  101 راهرویاز طریق  Vبا کارگاه  I-Bکارگاه  احتماالً

 )تدفین تحتانی(  V کارگاه 502اتاق  انسانی های: یافته10تصویر                 I- Bکارگاه  107های انسانی اتاق : یافته9تصویر         

ه اتاق شناسایی شدکُنجباز درتاق ۀتنبا باالانسانییک مورد تدفینفضاایندر:501اتاق انسانیهاییافته

این  ۀاست، اما جمجمداشتهاصلی قراجایدراندامشواهد،بهتوجهبادارد وقرارسوباترویبرکه است

 است.  شده جا و در بخش دیگر این فضا شناسایی گذاری یا در اثر عوامل انسانی جابهاسکلت در اثر رسوب

حجمرویبرکهقابل مشاهده استانسانیبقایایهتودیکفضااینمیانۀدر:502اتاق انسانیهاییافته

        .استانجام شدهیهاولکاربریازپسگذاریرسوبدهد که این، شواهد نشان میردقراردااز رسوباتزیادی

دریکدیگرازکمیگذاریرسوبفاصلۀبافرددودهدمینشانانسانیۀتودسازیپاککه آنترنکتۀ جالب

تشکیل الیۀعلّتبهاست، ترقدیمیشده و از لحاظ زمانیواقعزیردرکهاولنفر ؛اندشدهدفنروی هم

قرار الیۀ رسوبی روی دومفرداست. نرسیدهآنبهچندانیو آسیبماندهسالمنسبتاًآن، رویدررسوبی

                     .(10تصویر) استشدهخردوآشفتهاندامشنهایی،گذاریرسوبازقبلوروبازتدفیندلیلبه،گرفته

 

 بحث و مقایسه  .6

تدفین یا شواهد  به صورتمورد  8شناسایی شده که انسانی بقایای اسکلتمورد60در این مجموعه

. اندشدهشناساییهای استخوانموارد به شکل توده ۀتدفینی برجا در کف فضاها قابل مشاهده است و بقی

همچنینت. استشخیصقابل غیرفرد3ویک نوزادکودک،14مؤنث،نفر26مذکر،نفر16 شامل هاتدفین



 125مالیر /  سامنِ زیرزمینی کنددست معماری مجموعۀ هایتدفین بررسی

 

 و سنجش مورد و بوده سالم نسبتاً ایجمجمه دارای آن مورد 20، شدهشناساییاسکلتمورد60تعداداز

 (.193: 1392اند )همتی ازندریانی، گرفتهقرار )آنتروپومتری( محاسبه

کند  در مجموعۀ معماری دست شده کشف هایتدفین اساس بر منطقۀ مالیر در تدفین ی    ها شیوه بارۀدر

 رواین از شناسایی شده و  ایمنطقه کمتر در تدفینی ی    ها شیوهکه این نوع  دباید اظهار کر زیرزمینی سامن

فضاهای زیرزمینی  داخل در اجساد مجموعۀ سامن، دفن در تدفین ی    ها شیوه از است. یکی اهمیت حائز بسیار

 ساختمانی مصالح از استفاده بدون ،دوره این ی    ها سردابه سایر برخالف است که در اینجا ایکند سردابه دست

 داخل . اجساددارندیی     ها هو سکوها و طاقچ اندشده فضاهایی مرتبط با هم کندهبه صورت تپه  طبیعی بستر در

 حرفۀ یا روزمره زندگی به متعلق اشیای و لباس هیچ نشانی از تدفین همراه با ،به جزء یک مورد ،این فضاها

های بعدی نیز انجام شده است؛ به این صورت ، تدفیندر این محوطه پس از تدفین اجساد اولیه ندارند. امتوف

به صورت  دعاشواهد این ا .انداتاق جمع کرده و تدفین جدید را انجام دادههای قدیمی را در گوشۀ اسکلت که

 آخرینموجود در کف،  هایاسکلت در واقع. ها مشهود استی استخوانی در گوشه و مجاورت دیوار اتاق    ها توده

به و غیره، گوشت  ،پوست ،احشاامعا، های  قبلی پس از نابودی تدفین و هستندتدفین صورت گرفته در اتاق 

انجام شده  هاهای جدید جای آنتدفین و انددن فضا برای تدفین جدید به کناری جمع شدهکردآماده  منظور

 ؛است که مدت زیادی از این محل برای تدفین اموات استفاده شده است آنگویای  موضوعکه این  است

 اند یات تصادفی در این محل جمع نشدهبه صور ،انسانی موجود هایاسکلتبقایای که گفت  توان می ،بنابراین

 .باشند رفته فرو مرگ کام به یاشده  افرادی به صورت اتفاقی در این محل کشته این گونه نبوده است که

گرفته در کف قرارجا ی برها استخوانهایی از نمونه ،انسانی هایاسکلت بقایای گذاری مطلق تاریخ برای

به آزمایشگاه  C-14گذاری  تاریخ برای انتخاب و ،اندجایی نشدههو جاب که دچار دخل و تصرف انسانیفضاها 

 ۀاستفادالبته ممکن است به دلیل  ؛تاکنون ارائه نشده است نتایج این آزمایشکه متأسفانه  ندشد فرستاده

و ممکن نباشد  ها استخوانبر روی  C-14گذاری تاریخ روش ،اسالمی ۀدور در مکرر از فضای مورد بحث

  گو باشد. تواند پاسخ می (fluorine dating) گذاری فلوئورتاریخاحتماالً روش 

نوعی  همجاور آنها ب استخوانیهای توده ا وهکف تعدادی از اتاق های روبازِتدفین با توجه به موارد مذکور

دماوند در  ۀدر منطق آنمشابه که  هستنداشکانی  ۀای در دورگور دخمه ای وهای سردابهتدفین با قابل مقایسه

 اختصاصی استودان یک کدامبه این صورت که سکوهایی وجود دارد که هر  ؛است شدهمحوطۀ ولیران انجام 

 و  برداشته تدفینی اشیای همراه به قدیمی اولیه و اجساد هایاسکلت ،جدید اجساد تدفین هنگام به که دارند

 این از (.108: 1391و نعمتی و صدرائی،  443: 1390)نعمتی،  اندشدهریخته میگور  در شده تعبیه هایاستودان درون

 گالک و در (De Mecqunem, 1943)شاهی شوش  شهر و صنعتگران شهر از اشکانی دورۀ در تدفین شیوۀ

     ها آرامگاه این ند. درهست زیاد ی    ها پله دارای از آنها که بعضی شد شناسایی آجری ایسردابه آرامگاه پنج شوشتر

 را اجساد آن داخل در و است خالی سکوها زیر .نداقرارداده هایی سفالین تابوت آنها روی که دارد وجود سکو سه

 هاتابوت و هستند پله دو یا یک دارای ،ورودی قسمت در سکو فاقد ی    ها ند. آرامگاهاهکردمی دفن آزاد حالت به

 بودند.  داده انجام تدفین هم کف روی نهاده و آرامگاه کف دررا 

 :Rahbar, 1999) است آمده دست به نیز     ها آرامگاه اطراف در ایخمره تدفین ،ایسردابه تدفین بر عالوه

خاموش  هایبرج مشابه هایبرج از دوراروپوس و پالمیر در اشکانی امپراتوری غربی قلمرو در. (90-93
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 پرستشگاهی آرامگاه و خانوادگی زیرزمینی ی    ها پالمیر، آرامگاه درهمچنین است.  شده استفاده زردتشتیان

در  Horst, 1973: 173-4).)اند دادهقرارمی     ها آرامگاه این داخل را اجساد حاوی های تابوت که است داشته وجود

 دیا ایسردابه عنوان به گورها این از رسند و می نظر به خانوادگی که است شده کاوش گورهایی سلوکیه

)کالج، است  گرفته می صورت تدفین «شکلدمپایی» یا «حمام وان» به معروف سفالین های تابوت با که شود می

های چهارگوش برای تدفین در داخل و خارج از حصار شهر ساخته شده در الحضر ساختمان .(97-101: 1357

  (.82: 1376، و مصطفی )سفراست 

در چغازنبیل رایج  ویژهبه ،هاو قبل از آن در دورۀ ایالمی یستاشکانی نای متعلق به دورۀ تدفین سردابه

در  پیشین های سنت تداوم براست که  دیگری شواهد جمله از نیز اشکانی دورۀ قبور در اشیاء بوده است. وجود

 ولی ،هستندفقیر  اشیاء داشتن لحاظ به معموالً مناطق سایر ،اشکانی قبور خالف . برداللت دارد اشکانی دورۀ

 نشان است، آمده دست بهاز آنها  زیادی اشیاء که گودالی گورهای از یکی و ایسردابه یگور درشواهدی 

و  دماوند ولیران در قبور هدایای ترین معمول جمله از سفالی ظروف و شمشیر، خنجر چون اشیایی که دهد می

 دمورگان به که است بوده ق.م اول هزارۀ مثل قبل هایدوره از تالش منطقۀ و رمی آذربایجانمنطقۀ گِ قبور در

به جز موارد  تدفینی فضاها اشیا این در(. De Morgan, 1905)هایی از این اشیاء اشاره کرده است نمونه

 گرفته است. می کف انجام روی تدفین مراسمها، فضا این که در رسد می نظر به و نیامد دست محدودی به

تدفین  اجرای هایضرورت از یکی فضاهای زیرزمینی است که در سفالی اشیاء دیگر جمله از سفالی سوزپیه

به دو ، اند آمده دست به اشکانی دورۀ هایگورستان یا ها محوطه از که سوزهاییبوده است. پیه هادر این مکان

شوند و نوع تقسیم میدسته دار و بیلعاب به دو گروه دستهسوزهای بیکه پیه اندلعابدار و بی صورت لعاب

)تصویر  استهای دورۀ تاریخی از نوع لعاب آنها هایلعاب وی بلند و کوتاه هستند     ها دار اغلب دارای لوله لعاب

 بلند ۀلول یا دسته اغلب دارای که است ی شناسایی شدههایسوزهمچنین در محوطۀ ولیران دماوند نیز پیه (.11

  و لبه روی در کوچک یا آبریز زائده یک دارای و پیاله شبیه ولیران از به دست آمده سوزپیه ولی ،هستند

 نشده گزارش اشکانی هایاز محوطه یکهیچ درکنون تا سوزپیه این از .است نامناسب پخت با و سازدست

 یسوزپیه گرمی آیرین تپۀ حفاری از (.432: 1390)نعمتی، است  منطقه بومی ظروف نوعسوز از . این پیهاست

 مدت و اندکرده روشن را سوزپیه میت دفن هنگام به که داردمی مدلل ،است دودزده اشدهانه که سفالین

 دستوا، کنگاور اشکانی در قبور ظروف نوع این .(8: 1377فرد،  )کامبخشاست  بوده ساطع اطراف به آن نور زمانی

 (.107: 1381، و هرسینی امیرخیز )چایچیاست  شده شناسایی شوشتر ایسردابه قبور و

از جمله مهری با نقش زنی ایستاده از  ،های ارزشمند دیگریها برخی یافتههمچنین در مجاورت تدفین

دستی بر روی هاست که چوبجنس عقیق یافت شده است که این نقش دارای پوششی مشابه لباس پارت

و با  است حیوانی )احتماالً سگ( را گرفته این فرد ،شانه دارد و انتهای آن سبدی آویزان است و در دست دیگر

ی دورۀ هلنی است که از فلسطین مقایسه با مهرها این مهر از لحاظ نقش و طرح قابل (.12)تصویر برد خود می

شباهت را با مهری مرمری  یناما این مهر بیشتر ،(Herbert, 2003, fig: 6)اشغالی و عراق یافت شده است 

نوع و  به با توجه ،بنابراین ؛(Vermeule, 1970, fig: 19)( دارد Tyche fortuneخوشبختی )الهۀ  مربوط به

ها را توان آن ، نمیهایافت شده در مجاورت تدفین شناختیِها در فضاها و شواهد باستانشیوۀ قرارگیری اسکلت

ی مختلف )قرون میانی و     ها ترددهای متعددی که در دوره وجودبا در حالی که  ،به دورۀ اسالمی دانست
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ها انجام ل و تصرف تعمدی یا پاکسازی در آندخ گونههیچ ،( اسالمی در فضاهای مجموعه انجام شدهمتأخر

 وضعیتد. این کرهای مذکور را مشاهده توان آثار و شواهد دوره زمان میه است و در فضاها به طور همنشد

 . باشدمرتبط  تواند با باورهای آنها ی شده و میزمان ناش یشاید از تفکر و اعتقادات مذهبی بومیان منطقه ط

 

 
دار دورة اشکانی سوز لعاب: نمونۀ پیه11تصویر   

   
: مهر عقیق با نقش زن ایستاده مربوط به دورة هلنی12تصویر   

 نتیجه  .7

کند زیرزمینی( زیر شامل فضاهای زیرسطحی )فضاهای دست کند زیرزمینی سامنمجموعۀ معماری دست

 با این مجموعهای( ایجاد شده است. پنبههای گرانیتی )گرانیت گلبافت مسکونی شهری و در درون سنگ

شناسایی  (8، 7، 6، 5، ، 4، 3، 2ب،  1الف،  1زمینی )رگاه زیرکا 8در یر متغهای فضا با ابعاد و اندازه 50بیش از 

اند  شدهکند ایجاد دست صورت به زمینمتری از سطح  8تا  2متغیر بین  های عمقفضاها در این شده است. 

 بر .شوند میها و راهروها به هم مرتبط ها، درگاهیکه از طریق دریچه یی هستندهاسالن و ها اتاق شامل که

ها از که این نمونه شدنمونه اسکلت انسانی شناسایی  60 ،شناختی در این مجموعههای باستاناساس پژوهش

 8. از این تعداد بقایای اسکلت انسانی، اندبه دست آمده Vو   I.A ،I.Bسه کارگاه فضای زیرزمینی مربوط به  8

های موارد به شکل توده ۀصورت تدفین یا شواهد تدفینِ برجا در کف فضاها قابل مشاهده است و بقی مورد به

شناسی است که بر اساس مطالعات انسان هشد شناسایی هاجمع شده در گوشه و مجاورت دیوارۀ اتاق استخوان

  . اندبوده تشخیص قابل رغی افراد مورد 3 و یک نوزاد کودک، 14 مؤنث، مورد 26 مذکر، مورد 16
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های کند زیرزمینی سامن و با در نظر گرفتن نمونه معماری دست ۀدر مجموع تدفین ی    ها شیوه بارۀدر

 که به است دهشای این تعداد تدفین شناسایی تاکنون در کمتر محوطه د کهکرتوان اظهار  شناسایی شده می

   بدون اینکه از  ،باشند داده شدهی قرارکند زیرزمینای در داخل فضاهای دستهای سردابهصورت تدفین

های انسانی در گیری بقایای اسکلت، اما از نظر نوع و نحوۀ قرارساختمانی استفاده کنند مصالح گونههیچ

 و های ولیران دماوند، گاللک شوشتر، آکروپل و شهر شاهی شوشها را با تدفینتوان آن فضاهای زیرزمینی می

که با ذکر است  شایان همچنین د که همگی مربوط به دورۀ اشکانی هستند.کرد شوشتر مقایسه وصالح داو

تا حدودی در این  ،های مذکورکلی بقایای استخوانی تدفین سامن با محوطه بودن قیاسقابل شباهت و وجود 

هایی از مجموعه رعایت احتیاط و احتمال بتوان جنبه امجموعه فرآیندی متفاوت وجود داشته است و شاید ب

 د. کرهای قبل از اسالم معرفی از تدفینی نویافته یآثار تدفینی سامن را به عنوان الگو

 

 نوشتپی
 .شناس جسمانی. توسط فرزاد فروزانفر به عنوان کارشناس انسان1

برقراری  برایدسترسی باشند. این فضاها بیشتر  راهِ از دو یا بیشتر راه که دو شودمیها به فضاهایی گفته  . سالن2

 اند. معرفی شده Hایجاد و با حرف التین  یارتباط بین چند اتاق پیرامون

کنند و احیاناً  دارای یک ورودی هستند و کاربری اتاق را تداعی می اًت. به فضاهای منفردی اطالق شده است که قاعد3

 اند. نمایش داده شده Rها با حرف التین  گزارش اتاقطی اند.  دارای درهایی برای جدا شدن از دیگر فضاها بوده
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