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  چکیده
ه بگورستان دارد. این استان کهگیلویه و بویراحمد جای  دنا و در شرق یاسوج در رشته کوهجنوبی  ةامیر بر دامنگورستان تاج

دانشگاه علوم  ةسازهای گستردوساختشد.  شناسایی 1388دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در  ةساختمان کتابخان ریزیدنبال پی

 ایندگی گورهای تخریب شده در گسترهپراکگورستان شد. این هایی از خورشیدی سبب تخریب بخش 80 ةر دهپزشکی یاسوج د

در گور  شانزدهکاوش و مستندنگاری هکتار است.  سهآنچه امروزه از گورستان باقی مانده کمتر از هکتار است و  هفتبیش از 

ای فضای سنگی و خرپشتهقلوه از نتایج فصل نخست بود. پوششهکتار  دوبه وسعت بخش شمالی گورستان و بررسی ژئوفیزیک 

واحدهای  ،تدفین ةگور و فضای جلوی ورودی چال ةتدفین، تاج یا نشان ةتدفین، ورودی چال ةچین چالسنگ ةتدفین، دیوار ةچال

 نگاری شدند. هدایای تدفینی دربه صورت جداگانه توصیف و مستند آنهاگور بودند که در روند گزارش  هرساختاری گوناگون 

اساس  بررسد می نظر هب. ی بودندافزارهای مفرغی و سنگجنگ ظروف سفالی، فلزی و سنگی، ابزارهای سنگی، زیورآالت و ةدارندبر

دوم  ةهزار نخستِ ةنیمرو عیالمی کوچ هاییا گروه های اقوامامیر را یکی از گورستانتوان گورستان تاجشناختی میشواهد باستان
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 مقدمه. 1

 از ،کردن ساختمان کتابخانهبرپاخورشیدی هنگامی که دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برای  1388در پاییز 

 شناختی زیادی بقایای فرهنگی و باستان ،دکر مربع گودبرداریمترهزار به مساحت پنجیک بلندی  ةدامن

یکی از رانندگان که در  ،ویران شد. در پی آنتاریخی  گورستانیک های زیادی از آمد و بخشدست هب

 فرهنگی برداشتن خاك و گودبرداری همکاری داشت، تعدادی ظرف سفالی و مفرغی را به اداره کل میراث

 آنکه  توضیح ؛داشتبر یب درست بخش میانی گورستان را دراین تخر .تحویل داد ویر احمدو ب هگیلویهاستان ک

های های غربی و جنوبی گورستان برای ساخت سالن ورزشی، مسجد، سرویسنیز بخش 80 ةده طیتر و پیش

 با نام 1390این گورستان در زمستان  ،رویرهبه .بود از بین رفته... کشی و فضای سبز وهداشتی، خیابانب

 ثبت در فهرست آثار ملی کشور به آن یشرقشمال یلومتریک 7برگرفته از نام روستایی در « گورستان دهنو»

 . (1 ةنقش) رسید
و  احمد با حمایتاستان کهگیلویه و بویر کل میراث فرهنگیهای اداری، ادارهنشیب و پس از سه سال فراز

تا آورد  را فراهمهای میدانی و فعالیتپژوهشگاه میراث فرهنگی شرایط مطالعات  ومعاونت میراث  همکاری

در  کاوش راو  شد در محل مستقرامیر یاسوج گورستان تاجشناسی گروه کاوش باستان 1391در خرداد  اینکه

های و به بخشکرده دانشگاه ایجاد  1388 سال در کهد آغاز کربزرگی  گوددر پشت ، بخش میانی گورستان

چین تعداد زیادی گور نمایان بود. برش این چاله بقایای ساختار سنگ در بود. زیادی از گورستان آسیب زده

نای مسجد، دانشگاه علوم پزشکی شرقی گورستان و در شرق ب ، در بخش جنوبگروه کاوشزمان با فعالیت هم

از ، فرهنگی استان میراثوقت و معاونت کل البته با موافقت و هماهنگی مدیر وجود مخالفت شدید گروه و با

 ویران شد.گور دیگر  هفتتعداد کم دستآن  در پیکه  کرد گودبرداری مترمربع 1800 مساحت به دیگری بخش

شناسی، باستان پژوهشکده سوی از کاوشی مجوز هرگونه بدون کاوش، گروه کار پایان از پس درست آنکه، شگفت

  کل استان، کاوش بر روی تعدادی از گورهای کنار این چاله را ادامه دادند!تعدادی از کارشناسان اداره

 جنوبی رشته ةزاگرس جنوب غربی است که در دامن هایدره ترین و بزرگترینمهمبشار یکی از  ةدر

که  ؛ رودیدارد شمال غربی در آن جریان ـ بشار در راستای جنوب شرقی رود دارد و های دنا قراربلندی

 گذشته، این دره و  ةدو سه سد سانِهرود بگمان می .شودشمرده میدورترین و درازترین شاخابه کارون 

 رو منطقه را در خود جای و قبایل کوچ هاترین مراکزی باشد که گروهیکی از مهم ،پیرامونی آنهای دره

های فهلیان، زهره، خیرآباد و مارون کنار رودخانه دستهای پایینکه فصل سرد را در دشت هاییگروه اند؛داده

کوچک و بزرگی در شمال و جنوب  های تنگ و ژرفها و درهبلندیتهبزرگ را رش ةاین در گذراندند.می

ا جریان دارد هدر این درهزیادی  سارها و رودهایچشمه. اندهنِط و بَهای بلواند که پوشیده از جنگلگرفتهدربر

 و در این رود  متری 200 ةامیر بر کنار. گورستان تاجدهندآبریز بشار را شکل می ةحوض مجموع درکه 

سطح . (2)نقشه  دارد درجه جای 30کمتر از  یبا شیب یک بلندیجنوبی  ةدره در دامن ةترین نقطشرقی

سازی های زیادی از این جنگل نیز پاكگورستان بخش سانِهاگرچه ب ؛استگورستان پوشیده از جنگل بلوط 

سیسات پیرامونی، بخش أغربی محوطه برای ساخت سالن ورزشی و ت بخش ،تر آمدگونه که پیششد. همان

های بهداشتی و بخش شرقی محوطه برای ایجاد راه گورستان برای ساخت مسجد، کتابخانه و سرویسجنوبی 

بخش شمالی محوطه نیز از رهگذر ایجاد یک حلقه چاه و کندن کانال انتقال آب  رفت. بین از کلیهب ارتباطی
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تنها کمتر با این توصیف،  .(1)شکل  نخورده باقی نمانده بوداز گورستان دست یدیگرآسیب دید و هیچ بخش 

، داردای قراربستر و بافت سنگی و صخرههای میانی و شمالی گورستان که بر یک هکتار از بخش سهاز 

امید  ،این وجود با .داردقرارهمین بخش نیز همچنان در خطر نابودی  البتهو  مانده است جای همچنان بر

 افزایش یابدمنطقه شناسی باستانآگاهی و دانش ما از  ،امیرشناسی گورستان تاجمطالعات باستان ةاست با ادام

درك با پاسخ گوید.  ای که این گورستان به آن تعلق دارد،تاریخی ةها و ابهامات مهم دورپرسشاز و به برخی 

فعالیت کاوشی در کنار  دانشگاه، گروه کاوش ةاشی از توسعهای نو تهدیدعلمی و تاریخی گورستان ارزش 

 این نوشتار .دداانجام گورها  گورستان و پراکنش ةبرای شناخت گسترنیز را  آنبررسی ژئومغناطیس  ،خود

 است. شده منطقة یاد و بررسی ژئومغناطیس آمده از روند کاوشدستاز نتایج به ایفشرده

 

 روش کاوش. 2

 هایی کهبخش و منطقه )توپوگرافی( منحنی میزان ةنقش در آغاز موضوع پژوهش، شناسیباستان ةبرای مطالع

آنچه بیش  بندی شد.بخشمتر  10×10 هایشبکه تهیه و به ،گیردمی را دربر گورستان ةرفت گسترگمان می

 دیده 88سال  برش شرقی گودِ ةگورستان و در لب ةبود که در میان نجات گورهایی ،مه اهمیت داشتاز ه

در روند  آسانی برایکه  متر باز شد 10×10 مربع 3در این بخش از گورستان  ،روازاین ؛(3)نقشه  شدندمی 

 ,16p-a, 16p-b, 16o-d, 16p-c, 16p-d, 17o-b, 17p-a, 17p-b15p-c) تقسیم شدند 5×5مربع  10کاوش به 

15p-d,.) شمالی درازای ،مجموع در  شرقی پهنایمتر و  20کارگاه کاوش جنوبی که  بودمتر  15 آن غربی

با  ،کاوش کارگاه ةگستر کردن. پس از مشخص (4)نقشه  گرفتمی را دربرمربع متر 300بیش از مساحتی 

 ژرفاهای ناهمسان و مختلف رسوبی که شباهت بسیار زیادی به هم داشتند، گورها در های برداشت الیه

که بتواند اطالعات  گوناگونی هایروش ،نمایان شدنهنگام آشکار شدند. با توجه به وضعیت گورها در  ناهمتراز

 پوشش ریختن فروتدفین بر اثر  ةچال تمامی گورهاگرفته شد. در  پیش در دهد،دستهباز آنها  و بیشتری بهتر

 خالفهای تدفین  تمامی پدیده ،بنابراین؛ گور با خاك پر شده بود ةیا دیوار های اطرافخاك نشستیا  و نفوذ

پس از ثبت گور  ةچالساختارهای روی  ةهم روش در این .شد ندنگاریمست ،گذاریساخت گور و مرده مراحل

گور که بر  ةچال کاوش در درونشد و می و مستندنگاری دقت تمام برداشتدرستی و با هب ،آن یهاکاریریزه

  اشیای ینبیشتریافت. ادامه می ،شده بود آشفته و درهمبسیار  ،انباشتگی اشیا و موادو  پوششاثر ریزش 

ی خاك که در اثر پوشش جنگلی بافت اسیدرطوبت و  بودند.آمده از این گورها خرد شده و شکسته دست به

. دمناسبی نداشته باشدر این گورها وضعیت  (انسانی ویژهه)ب های استخوانیآمده بود سبب شد تا داده پدید

ا و ساختار معماری گورها هتقسیم پدیده اساسد فرهنگی آن برساختار گورها و موا روش ثبت و مستندنگاری

چندی و شد تا با شناخت  کوششدر کاوش و مستندنگاری تمامی گورها  .بود (context)های مختلف به واحد

ضبط و  ،ثبت هاطراف گور، تمامی مواد و یافتهطبیعی ا ارهای تدفین و عوامل طبیعی و غیرساختچگونگی 

 ةدهندآن بود تا ساختار و عناصر تشکیل بر تالش ،تا پایان آغازهر گور از در روند کاوش . شوندمستندنگاری 

تا هم به مستندنگاری بهتر ساختار هر گور کمک  داشته شود درجا نگه ،معماری گور تا آنجا که امکان دارد

 ،شدهکاوشة گورهای همدر ساختار  ،بنابراین ؛باشد نمایانساختار گور  ،کنندگانبازدیدکند و هم در نگاه 
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دهی گورها از عدد شماره ة. شیوندشد خود باقی گذاشته ورودی در محل پوشش و درِهایی از چاله و بخش

 یک آغاز شد.

 

 ی کاوشهاگمانه. 3

ایجاد  88ای که در سال چاله غربی، شمالی و شرقیِ ةگانهای سهدیواره ةدر برش و بدن گورهای نمایان ةهم

 آنها هماندهای باقیسنگیا تخته اساس تعداد اندك قلوه ند و گورها تنها برشده بود، پیشتر تخریب و غارت شد

بقایای گورهای  ،دیواره این یمتر 100 درازایبا توجه به اینکه در تمامی . (2)شکل  ندشناسایی بود قابل

در یک فصل وجود نداشت، بخش جنوب شرقی  گسترهبود و امکان کاوش تمامی این  دیدنشده قابل تخریب

شیب  جنوب غربیدرصد به سمت  23زمین بیش از  منطقهدر این گود برای شروع مطالعات انتخاب شد. 

متری  20در کمتر بودند.  ،طبیعی تخریب گورها بود اصلی عواملآنها یکی از  ةو درختان بلوط که ریش داشت

 را هاگوراز از شمال گورستان تعدادی  آن انتقال آبِکانال داشت که  ق قرارییک چاه عم جایگاهشرق این 

. بخش بخش از گورستان شدبررسی ژئوفیزیک این  مانعآالت این چاه وجود آهنعالوه، ؛ بهه بوددرکتخریب 

بود که در  یگود ةبرش و بدنآن  جنوبینخورده بود و بخش این موقعیت نیز طبیعی و دست شرقیشمالی و 

 ةشبکبندی ایجاد شده، در شبکه شد.انباشت میکاوش تمامی خاك و رسوبات روی گورها به داخل آن  هنگام

16P 17های هایی از شبکهبخشو  کاملطور بهO ،17P ،16O ، 15P هر  ،براینبنا ؛(4نقشه ) شدکاوش

 در نهایتبا سرپرستی یک کارشناس کاوش شد. گمانه تقسیم و هر  متر 5×5 ةبه چهار ترانش متر 10×10شبکه

 در 9و  3 ة، گور شمار16PB ةگماندر  2و  1 ةگور شمارو مستندنگاری شد که از این میان،  شناساییگور  16

،  گور 17OB ةگماندر  11و  8، 7 ةگور شمار، 17PA ةگماندر  5و  4 ة، گور شمار15PDو  15PC ةگمان

 16OD ةگماندر  14و  13 ة، گور شمار16OB و  16PA ةگماندر  12 ةشمار، گور 16PC ةگماندر  10 ةشمار

 .(5)نقشه  داشتند قرار 16PD ةگماندر  16و  15 ةو گور شمار

 

 گورهاساختار . 4

ای به دست خمرهگور  یکتنها بودند و  همسانساختاری سنگی و  دارایگور  15 ،شدهگور کاوش 16از میان 

شبیه  با همتقریبا  عناصر معماری و واحدهای ساختاری گور ،گورهایی که ساختار سنگی داشتند ةهم. در آمد

ی، اهسنگی، پوشش خرپشت. پوشش قلوهواحد ساختاری بودها در کم و زیاد شدن یک یا دو و تفاوت بودند

ی جلوی ورودی گور، فضا ةتدفین، تاج یا نشان ةچالتدفین، ورودی  ةچالچین سنگ ةتدفین، دیوار ةچالفضای 

واحدهای ساختاری متفاوت یک گور بودند که در روند گزارش هر گور به صورت  ،تدفین ةتدفین و چال

بود که بعد از  و نخستین واحدی ترینرویی ،سنگید. پوشش قلوهشری میتوصیف و مستندنگا جداگانه

و  10 ،7، 4ة این پوشش در گورهای شمار .(1)طرح شدمتر خاك و رسوبات نمایان میانتیس 60تا  30برداشت 

بازشناسی آن از بود و امکان  ریختگیهمبهدچار رها اما در سایر گو ،خوبی نمایان بود و مستندنگاری شدبه 14

های سنگوجود داشت؛ تخته هاگور ةهمی در اهساختاری گور وجود نداشت. پوشش خرپشت یهاسایر بخش

واحد این  .(2)طرح  ندگرفتمی ة گور قرارچالکه به صورت هشتی بر روی  شکلبیضی و گاهی مستطیل

کامل و یا بخشی از  شکل ، اما در سایر گورها یا بهسالم و درجا بودند 14و  10، 7، 4ساختاری نیز در گورهای 
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، ابعاد این بودندشده  شناسایی جمله گورهای بزرگ که از 12و  9، 2ة شمار هایدر گور .شده بود آن ویران

در محل  ایهسنگ خرپشتتنها یک تخته 9ة . در گور شماررسیدمیمتر نیز سانتی 100×50ها به سنگتخته

میانی از محل خود خارج  سنگ بخشتنها تخته 12ة در گور شمار .نداشت و باقی آنها درجا بودند خود قرار

با رسوبات شن و خاك پر گورها  ةهم در آن، فضای داخلی گور پوششِای ساختار خرپشته وجود با شده بود و

ساختار سالمی نیز داشتند، مواد و اشیاء تدفینی در میان تراکم و در آن دسته از گورهایی که شده بود. 

و در  (11)گور  ترمانتیس 100 × 70ترین گور تدفین در کوچکة چالفضای  .داشت قرارفشردگی خاك و شن 

های بزرگ و کوچک سنگقلوه گورها با ةچال ةدیوار .(3)طرح  بود (12)گور  ترمانتیس 210 ×105ترین گور بزرگ

هایی سنگقلوه از 11 گور در و ترمانتیس 90 × 60 ةانداز هایی تااز خرسنگ 2 ةدر گور شمار .دچین شده بوسنگ

تنها  15و  14، 13، 8،10، 7، 6، 5، 4 ةماراستفاده شده بود. در گورهای ش ترمانتیس 30 ×20میانگین  ةندازبا ا

 ةتوجه به انداز ة تدفین باچال ژرفای .چین شده بودگورها هر چهار ضلع سنگ در دیگرو گور  ةچالسه ضلع 

ردیف  5یک به یک متر با نزد 9 ةو در گور شمار ترمانتیس 30کمتر از  1 ةدر گور شمار .بود گورها گوناگون

شکل ایستاده ههایی بسنگز ساختار گور بود که با تختهگور آن بخش ا ةچالبود. ورودی شده چین قلوه سنگ

تدفین بود. این ساختار  ةچالمحل دسترسی به فضای دوباره  ،گذاریمردهدر هنگام  وشد و موقتی پوشیده می

خوبی مشخص و در دیگر گورها وضعیت آن به خوبی نمایان بودبه 14و  13، 10، 9، 4، 2 ةدر گورهای شمار

در دیگر گورها از دو یا سه  سنگ ایستاده بود وساختار ورودی تنها یک تخته 14و  13 ةشمار هاینبود. در گور

 12و  9، 2 ةفضای ورودی استفاده شده بود. در گورهای شمار بستنسنگ برای سنگ و یا تعدادی قلوهتخته

 )احتماالً جانوری یاستخوان فک و سایر اعضا تدفین، ةچالدر خارج از فضای  و ردر جلوی ساختار ورودی گو

بر  عالوه 9ة در گور شمار .مستندنگاری شد گور ساختاری از عنوان واحدیافت شد که این فضا به (؟اسب

همین در شد.  شناساییگور  ةچالفضای جلوی سفال نیز در ی خردهتعداد اندک نامشخص، استخوان جانوری

سنگ ساخته ة گور با قلوهچالفضایی برای قراردادن استخوان جانوری در جلوی  ،بود گورترین که شاخص گور

شکل جداگانه مطالعه رین واحد ساختاری گور که به. آخوجود داشتزیاد  در آن نیزاستخوان جانور شده بود و 

شمرده ین واحد ساختاری آن نخست ،گور واقع هنگام ساختن ة تدفین بود که درچال ،شدو مستندنگاری می

 ةخمرچاله در گور چین بود و فقط از وضعیتة چاله در تمامی گورها سنگسه ضلع از دیوار کمدست. شدمی

  تدفین از الگوی مشخصی پیروی  ةجهت چال نیامد. دست هب اطالعاتی هاتخریبدلیل شدت  به 16ة شمار

، 11، 10، 8، 7، 6، 4، 3 ،1 ةغربی بودند. گورهای شمار در جهت شرقی 15و 12، 9، 2ة گورهای شمار .کردنمی

 غربی داشت.  جنوب ،شرقی جهت شمال 5 ةجنوبی و گور شمار جهت شمالی 14و  13

 

 گذاریمرده چگونگی. 5

گونه که از آن ؛بسیار زیاد بود امیر تاجدر گورستان  (انسانی)استخوانی  شدت تخریب و متالشی شدن بقایای

به بقایای استخوان انسانی  14و  7، 4 ةتنها از سه گور شمار ،نخستشده در فصل گور کاوش 16مجموع 

سیدی بودن بافت خاك در ا ،ترین عواملیکی از مهم .(3)طرح  شناسایی شدصورت درجا و با شکلی مشخص 

 4 ةدر گور شمار .ه استبقایای استخوانی افزود پاشیدگیو از همه تجزی سرعت بهکه  استپوشش جنگلی  اثر

گیری ای قرارها شده بود و تنها شکل چمباتمهانشدن استخوخاك و رسوبات شنی باعث خرد انباشتگی ،7و 
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 خوب وضعیت نسبتاًدیده شد و نیز این وضعیت  14 ةجسد در آن قابل تشخیص بود. در گور شمار

در آن گور فراهم کرد. در را های استخوان انسانی برداشت نمونهه و ساق پاها امکان های جمجماستخوان 

شد که بیشترین حجم آن  شناساییتدفین  ةچالمقداری استخوان جانوری در داخل  12و  9، 2 ةگورهای شمار

گونه اثری از بقایای هیچ 16و  15، 13، 11، 10، 8، 6، 5، 3، 1 ةشمار یاما در گورها ،بود 2 ةدر گور شمار

ة گور و چالجسد به صورت چمباتمه در وسط  4 ةنشد. در گور شمار شناساییاستخوان انسانی و جانوری 

ة چالنزدیکی پاها در بخش شمالی داشت و هدایای تدفینی در  جمجمه در سمت جنوب و به جهت غرب قرار

 چالهتدفین، جمجمه در بخش شمال شرق  ةچال یشمال ةگوشجسد در  7 ة. در گور شمارداشتند تدفین قرار

میان سر و زانوهای جسد و  ةدر فاصل چالهو بیشتر هدایای تدفینی در بخش شرقی  داشتو رو به جنوب قرار

 ،تدفین ةچالشمالی  جسد در پایان بخش 14 ةدر گور شمارداشتند.  یاء در پشت لگن و کنار پاها قراردیگر اش

در جلوی و تمامی هدایای تدفینی  گرفته بود جنوب قرار در راستای و چالهجمجمه در بخش شمال غربی 

کدام از گورها شواهد مربوط به تدفین در هیچ .ندداشت گور قرار ةچالی جسد در ضلع غربی هاصورت و دست

این گورها بیش از یک  رودگمان می 12و  9، 2 ةتوجه به ابعاد بزرگ گورهای شمار، اما بانشد دیدهمجدد 

 خود جای داده بودند. تدفین را در

 

 اشیاء و هدایای تدفینی. 6

نسبت شناختی که از به  ،و مستندنگاری شد آمددستکاوش به تعداد اشیاء و مواد فرهنگی که در این فصلِ

 ،گور شانزدهگونه که اشاره شد تنها پنج گور از مجموع بود. همان اندكبسیار  ،ها وجود دارداین نوع تدفین

. اندغارت شده ای دورو در گذشته عمد تخریبگورها به دیگر رودگمان می ساختار سالم و درجا داشتند و

بودند که موجب خرد تدفین نیز از عوامل طبیعی  ةچال رونگور و نفوذ رسوبات شن و خاك به د پوششریزش 

ی از کاوش گورها ش 156تعداد  ،رفتههمروی. دشده بو استخوانیبقایای  ةو تجزی رفتنبینشدن ظروف و از 

عدد و  23 )قطعه( ظرف ةعدد، لب 17عدد، ظروف ناقص  3 از این میان تعداد ظروف کامل که شناسایی شد

تخریب شدت  ةدهندنشان هاسفالآمار این خرده عدد بود که 1885از گورها نیز  آمدهدستبههای سفالخرده

عدد  19ای با های نقرهعدد، مهره 58های سنگی با مهره ،یسفالظروف از  پس (. 4)طرح  استدر این گورستان 

. از گور ندآمد دستهب 16 ةشمار ةخمرو گور 8ة ها در گور شمارداشتند که بیشتر آنة مفرغی قرارو یک مهر

 ةچالسرپیکان سنگی بود که در ضلع شمال غربی عدد  10 ،شد شناساییتنها هدایای تدفینی که  4 ةشمار

ای و بندهای مفرغی و نقرههای مفرغی، حلقه و دستهای سنگی، سرنیزهابزار و تراشه .انباشت شده بودگور 

یکی از  .(5 )طرح شدند شناساییی بودند که به تعداد کم در سایر گورها دیگر اشیای ،یک خنجر مفرغی

پیدا  2 ةگور شمار ةبخش شمال غربی چالاز  ی بود کهسفالی منقوش ةقمقم ،شدهشناسایی ترین اشیایشاخص

مانده که یکی از رانندگان باقی ی ش 22تعداد  1388های سال تخریبهمچنین از  .(20510 ةشمار :4)طرح  شد

عدد  13 این اشیا در میان .دوشیاسوج نگهداری می ةدر مخزن موزاینک و  دبوکل میراث تحویل داده هبه ادار

   وجود داشت که در روند کاوش  بر لبه و بدنه با نقش کنده ظرف مفرغی و یک عدد ظرف سنگ صابون

 دورغی و مف ةگوشوار عدد یکخنجر مفرغی، عدد  دوبند مفرغی، دستعدد  سهنشد.  شناساییهای آنها نمونه

 .(6)طرح  این مجموعه بودند ءدیگر اشیا از عدد ظرف سفالی
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 امیر تاجسنجی در گورستان ی آرکئوژئوفیزیک به روش مغناطیسبررس. 7
با استفاده از دستگاه گرادیومتر بخار سنجی و به روش مغناطیس امیر تاجبررسی آرکئوژئوفیزیک در گورستان 

اما  ،گرفته استبیشتر شرق و شمال گورستان را دربر مطالعهة مورد صورت پذیرفت. منطق ربیدوم ـ سزیم

های میله یکشی، فنداسیون بتنی و انبوهسازهای بسیار زیاد در اطراف گورستان، فنسوباتوجه به ساخت
 سازی قوی برق، خط انتقال آب و نیز پاكها، وجود خط انتقال فشارآهنی در ساخت این فنداسیون

بسیار دشوار و در  در این محوطهرا هایی از محوطه، کار برداشت مغناطیسی و شناخت بقایای فرهنگی بخش
همه، با  این آورد. باپدید میو ناهمواری منطقه مشکالتی را  . همچنین وجود درختاندکرمیممکن مواردی نا

از آن که امکان برداشت پوشش دادیم هکتار را  دو ةای به گسترمنطقه ،کارگاه کاوش و پیرامون آن وریتمح

 محلیمرکزی نقطه با انتخاب یک ه داشت. در این محوطه فاصلنیز های مغناطیسی فراهم بود و از آلودگی
(BM)ها در برداشتتمامی متر با استفاده از دوربین توتال استیشن تریمبل انجام شد و  50× 50بندی ، شبکه

های در هر مربع به موانع و محدودیت شدهانجامصورت پذیرفت. مقدار بررسی  متر 50× 50های این شبکه
پس از  گذاری شدند.نام T8تا  T1داشت. مربعات بررسی شده از بستگی بندی در شبکه ژئوفیزیکی موجود

این گورستان،  ةشده از محوطهای مغناطیسی تهیههای مغناطیسی، نقشههای میدانی و برداشت دادهبررسی

 ناهنجاریدر دو بخش گورستان  .پراکندگی گورها در بخش شرقی، جنوبی و غربی گورستان بود ةدهندنشان
شمال  منبع آب درسیسات فلزی أمغناطیسی دیده شد که یکی به ت ةبسیار قوی در نقش (Anomaly) محیطی

و دیگری به فونداسیون فلزی پی یک ساختمان جدید در جنوب شرقی  شدمیمربوط شرقی گورستان 
یعنی  ،کوه ةتراکم گورها در قسمت جنوبی محوطه در دامن ،مغناطیسی ةتوجه به نقشتعلق داشت. باگورستان 

)مربعات  بیشتر است 88سال  ةشدرداریبقسمت جنوبی کارگاه کاوش و قسمت شرقی محل خاك

T3,T6وT8 ستیغ کوه ادامه داردتا عالوه بر دامنه پراکندگی گورها (. همچنین این ( مربعT8)ًدر محل  . احتماال
-گورها تخریب شده ،این مکان برداریِکه با خاك است شمالی نیز گورهایی وجود داشتهبرداری میانی و خاك

 .بود پیدا(، بقایای تعداد زیادی از گورها 88برداری سال خاك) شدهبرداریخاك شرقی این مکانِ ةاند. در دیوار
این روش به ما  .اندهبود دههای جدید قسمت غربی محوطه گسترنماید که این گورها تا ساختمانچنین می

 ها وبرداشت توجه به کنیم. باشمارش  ،این امکان را داده تا تعداد گورهایی که در این محوطه پراکنده است

 .(7و  6)نقشه  شودساختار گور در این محوطه دیده می پنجاهحدود  هاینشانههای مغناطیسی، نقشه

 نتیجه. 8
نقشی مهم در شناخت باورها و اعتقادات جوامع  و بقایای تدفینی گورستان ةمرگ و مطالع شناسیِباستان

 ةشاید مطالع ه است،در دانش بشری یافت ویژه شناسی جایگاهیاخیری که باستان ة. در دو سدگذشته دارد
 دارك،) اجتماعی جوامع گذشته بوده استهای ویژگیترین روش در شناخت ساختار و ها متداولگورستان

کاوش شد که مساحتی حدود  5×5 ةگمان 10 ،یاسوج امیر تاجکاوش گورستان  در فصل نخستِ(. 111: 1379

زمین بود که در  بسترمتر از سانتی 90تا  30دستیابی به ساختار گورها  ژرفای. گرفتبر میدرمتر مربع را  250
و  رضوانی) «لَما»گورستان  ،«محمودآباد»جمله گورستان ، ازمنطقههای با دیگر گورستان سنجش و برابری

 توان گفت که گورها درمی (424 :1393ناصری و دیگران، ) «دومِندِه»و گورستان  (1393جعفری  ،1386 دیگران
سبب  ای با شیب اندك و جنگلیجایگاه و قرارگیری گورستان در دامنه دارند. در سطح قرار امیر تاجگورستان 
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 وضعیت اسکلت انسانی گورها به .نگیرد بر روی گورها قرارخاك  ازی است که رسوبات و فرسایش زیاد شده

دور  ةدسته از گورهایی که در گذشتدلیل تخریب آنها در اثر عوامل انسانی و طبیعی مناسب نبود. در آن 
رسوبات  ،از گورهایی که غارت نشده بودند هشد و در آن دستاثری از استخوان انسانی یافت ن ،غارت شده بودند

 هایاستخوان بقایای و تدفین شکل ،رفتههمروی بود. شده هااستخوان ةو تجزی یزش سقف گور باعث فرسایشو ر
به قطعاتی  15و  12 ،10، 9، 8، 2 ةآمد و در گورهای شمار دستبه 4 و 7، 14 ةسانی تنها در گورهای شماران

، 6، 5 ةاز گورهای شمار خارج از محل اصلی خود برخورد شد. و ریختههمبهصورتی بهاندك از استخوان انسانی 

نشد. وضعیت هدایای تدفینی نیز در این گورستان  شناساییگونه بقایای استخوان انسانی هیچ 3و  13، 11، 1
فلزی، ابزار سنگی، زیورآالت مفرغی  ظروف سفالی، سنگی و ةدارند دربربود. هدایای تدفینی  اندكو  شمارکم

های )طرح بودندگرفته زده و زنگارشکسته، رسوبشکلی شد که بهافزارهای سنگی و مفرغی میو جنگ و سنگی

تدفین و هم در  ةچال رونهم د ،بقایای استخوان حیوانی ،آمدهدستبههمچنین در بین هدایای تدفینی  .(5و  4
امیر با تاجگورستان  های مشتركویژگیاز  نکتهکه این  یافت شدتدفین  ةچالجلوی ورودی گور و خارج از 

و  مالَ هایکیلومتری شمال، گورستان 5/1گورستان محمودآباد یاسوج در . شودما شمرده میگورستان لَ
گمان دارند و  قرار امیر تاجگورستان غرب  شمالمتری کیلو 70 و 50 ةدر فاصل ،ترتیببه نه دومِدِگورستان 

 .(2 )نقشه باشد داشته وجود زیادی نزدیکی آنها رو بیناز حیث ساختار گورها و اختصاص آنها به اقوام کوچ رودمی
شود. آنها دیده می بین های گاهنگاریتفاوت ،آمدهدستهب اد و اشیایمو اساسکه بر باید توجه کرد ،همهبااین
 )طرح دهدآن نشان می ةدوم تا میان ةبه آغاز هزار امیر راگذاری گورستان تاجتاریخ ،شناختیهای باستانداده

تا کنون زیرا  است؛ تعلق داشته عیالمی یرورود این گورستان به اقوام کوچگمان می ،به دیگر سخن .(4-6 های
باید  .شناسایی نشده است کلیهبِشار ب ةبلکه در در ،نزدیکی آنتنها در نهزمانی  ةاز این باز گونه استقراریهیچ

همچون  ،ای منطقهشتههای خرپگورستانشناسی دیگر مطالعات باستانآمده از دستهنتایج ب کید کردأت
سردسیر و  (1393ناصری و دیگران، ) نگورستان ده دومِو ( 1393، جعفری 1386رضوانی و دیگران )ما گورستان لَ

ند. تنها کمی پشتیبانیرا  برداشتگمان و این  ،ممکن بودهنابودن منطقه که نیمی از سال در آن استقرار 

 (1387)رجبی، یاسوج « تل خسرو»، قرار دارد امیر تاجگورستان کیلومتری  10 ةاستقراری که در فاصل ةمحوط
ارگاه استقراین محوطه نیز رسد که نمی نظر بهامیر دارد ای که با گورستان تاجفاصله گرفتن نظر است که با در

  باشد. امیر تاجگورستان  گورخفتگان
کنش برهم چندی و چونی در ایران شناسانباستان های پژوهشیزمینهترین یکی از مهم که دانیممی

جنوبی و  ةویژه این معادله در نیمهب ،پنجم پ.م تا به امروز بوده است ةرو از هزارجوامع یکجانشین و کوچ

 ،علیزاده) نمود بیشتری دارد سوم تا اول پ.م ةدر هزار حکومت عیالم ارگیری و ساختشکل غربی فالت ایران و

در ساخت و پایداری نشینان کوه شناسی و متون تاریخی بیانگر آن است کههای باستانداده (.73 :1387
 با چیرگی بر مناطق هموار و  آنها .(1387علیزاده، ، 245: 1385 )پاتس، داشتندحکومت عیالم نقش مهمی 

از سوی  تکیه بر مناطق دشوارِ کوهستانی زاگرسسو و از یک های فارسخوزستان و بلندی ةجلگ هموارنیمه
 ،توانستند بیش از دو هزار سال دوام آورندیکپارچه پدید آوردند که  سیاسی و اجتماعی نظامای از ، گونهدیگر

نده بودن مطالعات و مواد . اندك و پراکرودان در ستیز و جنگ بودندحال آنکه با مهاجمان قدرتمندی از میان
 هایدشواری ،همهکند. بااینو بررسی  خوبی بیانهبشناسی تا به امروز نتوانسته است این مهم را باستان

  سبب شده است تا  کوچرو یهاهای فصلی گروهآوردن مواد فرهنگی از استقرارگاهدستشناخت و به
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عوامل طبیعی سبب های دشوار کوهستانی جای دارند و معموال ها و درهکه بیشتر در بلندی های آنهاگورستان

از این  باشند.های طبیعی شده است از اهمیت زیادی برخوردار پنهان شدن آنها در زیر حجم زیادی از نهشته
ساختار اجتماعی،  از ما بهتردرك تواند به امیر میچون گورستان تاجی مهم هایگورستانمطالعه  ،روی

های دشت و و نسبت آنها با عیالمی زاگرسهای در بلندیی عیالم نشینکوه هایگروهفرهنگی و سیاسی 
 ةآبریز دو رودخان ةحوزج دهه پیش تا پنشناسی نشان داده است مطالعات انسان د.کنشایان کمک  نشینجلگه

های که در عرض ...های رستم یک، دو، باشت وچون دشت های پیرامونیها و دشتفهلیان و زهره و دره

همین جوامع  برهمکنش ةپهن ،جای دارند ك.م به سوی جنوب( 60تا  50)به خط مستقیم  تر جغرافیاییپایین
  (.56-50: 1375دومورینی، ) نداهبود های کوهستانی چون بِشار پراکندهکه در دره هی بودکوچرو

 

 تصاویر

 
ایران غرب جنوب در امیر تاج گورستان جایگاه. 1 نقشه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبریز ۀحوضشده در این ر کنار دیگر آثار تاریخی شناساییبشار و د ةدر در امیر تاججایگاه گورستان . 2نقشه 
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 های آنو وضعیت تخریب امیر تاجگورستان  بندی فرضیتوپوگرافی و شبکه ۀ. نقش3نقشه 
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 پیش از کاوش منحنی میزان ۀکاوش بر روی نقش بندی و کارگاهشبکه. 4نقشه 

 

 
 پس از کاوش هاپراکنش گورکارگاه کاوش و . 5نقشه 
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 های شمالی و مرکزی گورستانبررسی ژئومغناطیس در بخش ةگستر -6نقشه 

 

 
 در این نقشه پراکنش گورها ) آمده از گورستاندستهبمغناطیسی  ۀنقش. 7نقشه

 (شود.خوبی دیده میهب



 183یاسوج /  امیرتاج گورستان شناختیباستان کاوش

 

 
 

 
 

 در تعدادی از گورها ها(سنگشت قلوها)انب ترین ساختاروضعیت سطحی. 1طرح 

 

 

 
 

 تدفین و چگونگی قرارگیری جسد در  ۀ. وضعیت چال3طرح                   هشتی شکل  و . وضعیت پوشش خرسنگی2طرح 

 تعدادی از گورها                                                                         در تعدادی از گورها.
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 آمده از گورهادستهسفالی ب. طرح و کاتالوگ تعدادی از ظروف 4طرح 

 گور واحد ظروف سفالی توصیف ش. ثبت
 مقایسه

20510 

 آمیزه مناسب، ورز نارینجی، خمیره شکسته،قمقه: 

ساز، منقوش بر جداره پخت ناکافی، دست ترکیبی،

 بیرونی

05 2 

 68 ةلوح 1373: 271گیرشمن، 

 1ش.  4گروه 159: 1372نگهبان، 

120611 

نخودی روشن، ورز نامناسب،  ةسالم، خمیر گلدان:

ساز، منقوش، وزن ة کانی، پخت کافی، دستآمیز

 گرم 87/517

06 12 

 82 ةلوح 1373: 299گیرشمن، 
Sumner,165: 1974 n.a 

2059 
 ةنارنجی، ورز مناسب، آمیز ةشکسته، خمیرکوزه: 

 گ. 77/397ساز، وزن ترکیبی، پخت کافی، چرخ
05 2 

 82 ةلوح 1373: 299گیرشمن، 
Khosrowzadeh and zeidi, 363: 2006 

7044 
ة نارنجی، ورز نامناسب، آمیز ةشکسته، خمیردیگچه: 

 گ. 24/520ساز، وزن ترکیبی، پخت کافی، چرخ
04 7 

Khosrowzadeh and zeidi, 369: 2006 
 1ش.  15گروه  1372: 163نگهبان، 

14041 
 ةنارنجی، ورز نامناسب، آمیز ةشکسته، خمیر دیگچه:

 گ. 79/542ساز، وزن پخت کافی، چرخ ترکیبی،
04 14 

 

14046 
 ةنارنجی، ورز نامناسب، آمیز ةشکسته، خمیر دیگچه:

 گ. 492ساز، وزن ترکیبی، پخت کافی، دست
04 14 

 

7046 
ای، ورز نامناسب، خمیره قهوهشکسته،  :دیگچه

 گ. 690ساز، وزن آمیزه ترکیبی، پخت کافی، دست
04 7 

 5ش.  16گروه  1372: 165نگهبان، 
Sumner,169: 1974 n. m 

7047 

ای، ورز نامناسب، قهوه ةخمیرشکسته،  دیگچه:

ساز، وزن ة ترکیبی، پخت ناکافی، دستآمیز

 گ. 67/384

04 7 

Sumner,129: 1972 n. c and d 

 1372: 54کارتر، 

7045 
 ةنارنجی، ورز مناسب، آمیز ةشکسته، خمیر :دیگچه

 گ. 14/530ساز، وزن ترکیبی، پخت کافی، دست
04 7 

 

14047 
 ةنارنجی، ورز نامناسب، آمیز ةشکسته، خمیر :دیگچه

 گ. 13/201ساز، وزن ترکیبی، پخت ناکافی، چرخ
04 14 

Sumner,168: 1974 n.e and f 
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 از گورها یافت شده. طرح و کاتالوگ تعدادی از اشیاء فلزی و سنگی 5طرح 

 مقایسه گمانه گور واحد اشیاء فلزی و سنگی  توصیف ش. ثبت

70412 
سر، وزن  دار، دو سوراخ ریز در دودارای زنگار، سالم، ترك :نقره ةحلق

 گرم52/2
04 7 17OB 

 

8046 
گندم در دو سر، وزن ة خوش ةکنددارای زنگار، سالم، نقش :نقره ةحلق

  گ.59/8
04 8 17OB 

 

 1373:249گیرشمن،  17OB 7 04 گ. 28وزن  دارای زنگار، سالم، ساده، بند مفرغی:دست 70410

1505 
تیز، دارای دو سوراخ در دسته، لبه برِدارای زنگار، سالم، دو  جر مفرغی:خن

 گ. 57/75وزن 
05 15 16PB 

 1373:252گیرشمن، 

 16OB 12 06 گ. 70/32وزن باریک و تیز، دارای زنگار، سالم، دو برِ لبه :یمفرغ ةسرنیز 12066
ع. ش.  1372: 253نگهبان، 

155 

 16OB 12 06 گ. 10/25وزن  باریک و تیز،لبه دارای زنگار، سالم، دو برِ مفرغی: ةسرنیز 12065
ع. ش.  1372: 253نگهبان، 

155 

7042 
 86/1سنگ صابون، سالم، دارای پنج نوار کنده بر بدنه، وزن  سنگی: ةمهر

 گ.
04 7 17OB 

 ةلوح 1373:245گیرشمن، 

 555 ةشمار 80

 17OB 8 04 گ. 20/40دارای زنگار، سالم، ساده، وزن  بند مفرغی:دست 8042
 ةلوح 1373:305گیرشمن، 

85 

 1373:245گیرشمن،  15PD 4 04 گ. 54/5رنگ، وزن ، سنگ چرت، سالم، خاکستریان سنگ:سرپیک 4041

 1373:245گیرشمن،  15PD 4 04 گ. 55/3سالم، خاکستری رنگ، وزن سنگ چرت:  4043
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 گورستان 1388آمده از تخریب دسته. طرح و کاتالوگ تعدادی از ظروف مفرغی و اشیای ب6طرح 

 
 

 مقایسه ظروف مفرغی توصیف ش. ثبت

T206 بر لبه و بدنه نقش زیگزاگ کندهشکسته،  ة سنگ صابون:کاس  

T207 
 پخت کانی، ةورز مناسب، آمیز رنگ،ایقهوه ةشکسته، خمیر ة سفالی:دیگچ

 ، دارای رسوب آهکی بر برونسازکافی، دست

Sumner,129: 1972 n. d and f 

T201 (شدهمچاله) شکسته ،شکسته، دارای زنگار مفرغی: سوزپیه  

T198 پریدگی و شکستگیسالم، دارای زنگار :مفرغی ةکاس ، Sumner,142: 1972 n. k 

T194 ساده و بدون تزیین، سالم، دارای زنگار :مفرغی ةکاس  

T199 پریدگی و شکستگیشکسته، دارای زنگار :مفرغی ةکاس ،  

T196 ینی، بدون تزسالم، دارای زنگار ة مفرغی:کاس  

T193 ینی، بدون تزسالم، دارای زنگار :مفرغی ةکاس  

T204 سر باز ین، دوی، بدون تزسالم، دارای زنگار :النگوی مفرغی  

T205 ین، دوسر بازی، بدون تزسالم، دارای زنگار :النگوی مفرغی  

T195 ین، شکسته و ترکداری، بدون تزسالم، دارای زنگار ة مفرغی:کاس  

T202 دور هم ةردیف نوارهای پیچید، سالم، دارای زنگار: مفرغی ةگوشوار  

T203 :ین با مفتول پیچیدهی، تزسالم، دارای زنگار النگوی مفرغی  

T192B 663شماره  70 ةلوح 1373:245گیرشمن،  کوتاه ة، دارای دستداردندانه و یک لب تیزسالم، دارای زنگار،  :خنجر مفرغی 

T192A تیز هلب دوسالم، دارای اکسید،  :خنجر مفرغی  
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 امیرتاج گورستان ةمحدودای از . تصویر ماهواره1شکل 

  

 
 

 1388تخریب شده در . تصویری از وضعیت گورهای 2شکل
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 امیر تاجکاوش و موقعیت شهر یاسوج در شمال غرب گورستان  ۀ. گمان3شکل

 

 
 ها پس از کاوشتصویر وضعیت گمانه. 4شکل
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 (G.14و  G.7تصویر وضعیت دو نمونه از گورها ). 5شکل 

 

 
 

 امیر تاجربیدوم در بررسی ژئوفیزیک گورستان  -. استفاده از دستگاه گرادیومتر بخار سزیم6شکل
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 منابع
 سمت. ،تهران زهرا باستی، ة، ترجمشناسی ایالمباستان(، 1385پاتس، دنیل تی )

شناسان باستانالمللی مایش بینمجموعه مقاالت ه، «گزارش فصل سوم کاوش گورستان لما»(،1393) جعفری، محمدجواد
  .دانشگاه تهران تهران،، جوان

)منتشر  شناسی، تهران، پژوهشکده باستان«خسرو یاسوجنگاری تلگزارس پایانی دو فصل کاوش الیه»(، 1387رجبی، نوروز )

 شده(.ن

باستان های سلسله گزارششناختی گورستان لما، های باستانگزارش نهایی کاوش»(، 1386) رضوانی، حسن و دیگران
 .شناسی، پژوهشکده باستانتهران ،(12شناسی )

 .مرکز نشر دانشگاهی ،تهرانعبدی،  ك. ة، ترجمشناسیمبانی نظری باستان(، 1379) دارك، کن.آر

 دانشگاه تهران. ،تهرانفر، الدین رفیع، ترجمه جاللعشایر فارس ،(1375دومورینی، ژ )

یع سازمان میراث فرهنگی، صنا ،شهرکرد، عشایری و کوهستانی عیالم باستانگیری حکومت شکل(، 1387علیزاده، عباس )

 .دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری

)یادبود شادروان  شناسی و تاریخباستانك. عبدی،  ة، ترجم«)تل ملیان( بنای ایالم میانی در انشان»(، 1372) کارتر، الیزابت

 .55-49مرکز نشر دانشگاهی،  ،تهران، 14و  13هلن جی کنتور(، شماره پیاپی 

 اصغر کریمی، ج اول، تهران، سازمان میراث فرهنگی. ة، ترجمچغازنبیل(، 1373) گیرشمن، رومن

  ، «3ده پایین( سد خرسان حوطه و گورستان باستانی ده دومن )بخشی مکاوش نجات»(، 1393رضا و دیگران ) ناصری،

 .426-423پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور،  تهران،، شناسی ایرانباستان ةساالن های کوتاه دوازدهمین گردهماییمقاله

 سازمان میراث فرهنگی.تهران، ، تپه دشت خوزستانحفاری هفت(، 1372اهلل )نگهبان، عزت
Khosrowzadeh, A., and Zeidi, M. 2006. Excavation at Tol-e Nurabad (trench B), in: D. Potts 

and K. Roustaei (ed.), the Mamasani archaeological project stage one: a report on the first two 

seasons of the ICAR-University of Sydney to the Mamasani District, Fars Province, Iran, 

Iranian Center for Archaeological Research, 31-88. 
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