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Abstract 
Archaeological data and textual sources provide information on Zoroastrian burial 
customs in Iran that could read and investigate in their context. One of these burial 
customs is burying the body into the towers of silence. This ritual practice canonized in 
Zoroastrian religious texts such as Vidēvdāt and documented in historical sources and 
archaeological findings. Beside Central Asia one what comparable to the first generation 
of towers of silence this funeral practice reported from Sasanid to the Late Islamic period. 
Although all of these burial structures mentioned as the towers of silence (Dakhma), there 
are plenty of architectural structures, from the beginning to the Late Islamic period; from 
the platforms of xwaršēd nigerišn to roofed towers of silence; from rooms of ossuary to 
central well (sarāda) of towers of silence. This paper has tried to thanks to archaeological 
findings and historical sources recommend some relative dating on towers of silence. 
Besides, the formal evolution of these burial structures has investigated from the Sasanid 
to the Late Islamic period. Hence, there are some questions to answer. 1) How are the 
continuation and evolution of the architectural structure of towers of silence from the 
Sasanid to the Late Islamic period? 2) Which elements caused the evolution of the 
architectural structure of towers of silence? 3) Is it possible to find a relative dating about 
the date of construction of these burial structures based on the evolution of the 
architecture of towers of silence? For the answer to these questions, a descriptive-
analytical method has used. Field and library studies and comparative studies are the most 
important methods of this illustration. This study will show towers of silence follow four 
different architecture methods. The quality of roof covering, the way of exposure, the 
divide of burial spaces, location of a central well, how to enter to xwaršēd nigerišn places, 
details of architectural structure and creation of some buildings related to burial are the 
most important towers of silence diversities factors. There is some reason for these 
diversities: 1) emigration of Zoroastrian communities to Yazd 2) cultural relation between 
Iran and India Zoroastrian communities, 3) Maneckji Limji Hataria activities in Iran. 
 
Keywords: Tower of Silence, Architecture, Burial, Xwaršēd Nigerišn, Sasanian Period, 
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Evolution of Architectural Structure of Towers of Silence from Sasanid to Late Islamic Period/132 
One of the oldest burial customs in the ancient world is exposure the bodies in the open 
spaces and burying them after an exposure process. Xwaršēd Nigerišn and Dakhma is a 
Zoroastrianism name refers to the exposure of a corpse to open air in order to disintegrate 
the flesh or to be fed upon by scavenging animals and birds. In this burial custom, either 
the bones were placed inside the ossuaries and buried, or they were left in the location of 
Xwaršēd Nigerišn. Some evidence of both customs have been documented from Sasanid 
to Late Islamic period (Huff, 2004; Rahbar, 2007; Mousavinia, 2019; Rahbar, 2019: 318-
319). 

Burial methods have formed, evolved, or even become obsolete in the long run as a 
result of various factors such as environmental conditions, historical situations, and 
contact with other cultures. As it mentioned below, Zoroastrian burial method is no 
exception to this rule. As a result, for understanding exposure of the body in 
Zoroastrianism, it seems necessary to study the background of this tradition. This burial 
method, which has its roots in the prehistoric cultures of Iran, Asia Minor, Levant and 
Central Asia, is called the secondary burial in the archeological literature of this period 
(Rezaei et al., 2021:245-270). In the secondary burial method, the corpse is buried first 
and after some time, the bones are placed in a corner of the grave or the corpse is placed 
in the open and after the flesh is separated from the bone, it is re-buried or even left 
without a burial in the exposure place. In this tradition, the human skeletons do not 
include every bone. This different ritual practice reported from Epipalaeolithic (McAuley, 
2013: 8) and Neolithic (Hole and Flannery, 1963: 245-246; Lambert, 1980: 6) to native 
occupants of Tebet and Hindu Kush (Geiger, 1885: 88). This burial custom entered to 
Zoroastrian religion and named as Xwaršēd Nigerišn and exposure the corpse at Dakhma 
and tower of silence (Zand ī Fragard ī Jud-Dēw-Dād, 471, 9:11; Moazemi, 2020: 82).  
Some of these burial practices, especially Islamic ones, have done in towers of silence. 
Four different architectural generations have done in towers of silence from the Sasanid 
to the late Islamic period (Table 1). In the first generation what documented at Istakhr 
(Tavakol, 2015: 77-80), Old Dakhme of Kerman and Dakhme of Koohestan (Huff, 2004: 
620-623), body put at the highlands and exposed at an open-air (figure 1). In this 
generation of towers of silence, there is not any evidence of a central well inside the space 
of these burial structures. As Huff supposed at Old Dakhma of Kerman and Dakhma of 
Koohestan bone elements collected at the corner of the towers of silence (Huff, 2004: 
623). Besides, at Istakhr ones, some evidence of rock ossuary have found next to the 
tower of silence (Tavakol, 2015: 82-90). Lack of the wall in Sasanid tower of silence in 
Istakhr and present of the wall in Yazd, Kerman and Ray have shown insecurity in the 
last ones what as Jackson mentioned correctly (2008: 495) could be related to radical 
Muslims. This generation of burial structures dated from the Sasanid to the Early Islamic 
period. It is plausible if thought this burial custom have done based on Vidēvdāt 
instructions. In the second generation what reported from Bandiān and Tappeh Galeh 
Khalachan, the body has exposed in a roofed space (figure 2). Some evidence of dome 
have discovered from archaeological excavations in these sites (Rahbar, 2007: 455-473; 
Mousavinia, 2019: 399-403). There is no evidence of central well in this generation of 
towers of silence. Example of such burial custom reported at Gelalak and Saleh-Davud 
(Rahbar, 2007: 468). There is a different burial custom in towers of silence that did not 
canonize in Zoroastrian religious texts. Thanks to archaeological data, this generation 
dated to the Sasanid period and interestingly continued to the Mid-Islamic period. Third 
generation of towers of silence documented with Rahbar excavation at Turk Abad (2019: 
317-348) and Rashid al-Din Hamadani report (1977: 60). Differently in this burial 
structure, body exposed at the centre of the tower of silence and bone elements put into 
around rooms (figure 3). 30 ossuary rooms have found in archaeological excavations of 
Turk Abad (Rahbar, 2019: 318-319). These burial practices reported from Ardakan and 
dated to the Mid-Islamic period. This burial custom has practised after the emigration and 



133/ Journal of Archaeological Studies No. 1, Vol. 14, Serial No. 29 / Spring 2022 
inhabitation of the Zoroastrian community to Yazd. The last generation illustrated 
at Dārāb Hormazyār's Rivāyat (Hormazyar Framarz, 1932: 102-108; Darab Hormaztar, 
1996: 104) and reported from Isfahan, Yazd and Kerman (figure 4). Central well and 
exposure of the body inside the towers of silence are two important characteristics of this 
burial custom in Iran. Thanks to Dārāb Hormazyār's Rivāyat book this generation has 
practised after some communications between Iran and India Zoroastrian communities. 
Although some protests (Ringers, 2011: 153) this generation has refined by Maneckji in 
the Qajar period (figure 5). In this last refined what visible in Maneckji of Yazd, 
Maneckji of Kerman and Sharif Abad, some burial structures have built next to towers of 
silence. Besides, inside towers of silence separated into three-space to bury the men, 
women and children etc (Enayatizadeh and Amouzegar, 2018: 99). Although some towers 
of silence reported in Central Asia (Abdullaev, 2014: 309), the oldest sample of these 
burial customs in Iran dated to the Sasanid period. Besides, interestingly most of these 
burial structures in Iran dated to the Islamic period. In this period samples of Pre-Islam 
continued and Islamic ones created after emigration, inhabitation and finally 
communications between Zorostrain societies. These burial customs continued in Iran and 
affected by religious intellectual movements in the Mid-19th century. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 یمتأخر اسالم هايتا سده یاز دورة ساسان یخاموش يها برج يتحول ساختار معمار /134

 اسالمی متأخرهاي ساسانی تا سده شی از دورةخامو هاي برجحول ساختار معماري ت
 1 اموسوي نی يدمهدیس

 .دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران، شناسی باستاناستادیار گروه 
30/03/1401: رشیپذ خی؛ تار30/04/1398: افتیدر خیتار  

 یپژوهش -یعلم

 چکیده
در این شیوة تدفین که خاموشی است.  هاي برجدفن مردگان در واگذاري و  دشتیي تدفینی در آئین زرها یکی از سنت

 هاي سازهگردد، جسد در فضاي باز و یا در  هاي پیش از تاریخ لوانت، آسیاي صغیر و ایران بازمی هاي آن به فرهنگ ریشه
ماند و یا در قالب تدفین ثانویه  ییا در محل باقی مگیرد و پس از جدا شدن گوشت از استخوان،  مرتبط با تدفین قرار می

 بندي دستهخاموشی  هاي برجدر ذیل عنوان واحد سنت تدفین  با اینکه اینگردد.  دفن می مجدداًاستخوان متوفی 
شود با استناد به  هایی بنیادین با یکدیگر دارند. در تحقیق حاضر تالش می هاي معماري تفاوت شوند از منظر ویژگی می

خاموشی، تحوالت شکلی این ساختارهاي  هاي برجگذاري نسبی  ، ضمن تاریخشناسی باستانهاي  دادهمتون نوشتاري و 
) ساختار 1هاي متأخر اسالمی ارزیابی گردد. با این نگاه سه پرسش قابل طرح است:  تدفینی از دورة ساسانی تا سده

 افتهی تحولاندازه ادامه داشته و تا چه میزان  هاي متأخر اسالمی تا چه تا سده دورة ساسانیخاموشی از  هاي برجمعماري 
توان با  ) آیا می3بوده است؟  مؤثرخاموشی  هاي برجدر ساختار معماري  جادشدهیا) چه عواملی در تحوالت 2است؟ 

هایی نسبی ارائه نمود؟ به منظور پاسخ به  استناد به این تحوالت، راجع به تاریخ ساخت این فضاهاي تدفینی گمانه
اي  اي به همراه بررسی مقایسه تحلیلی استفاده شده است. مطالعات میدانی و کتابخانه -هاي فوق از روش توصیفی پرسش

 چهارخاموشی از  هاي برجدهد  هاي گردآوري اطالعات در تحقیق پیش رو است. تحقیق حاضر نشان می روش ترین مهم
داشت جسد، تفکیک فضاهاي تدفین، موقعیت عرضه  کیفیت پوشش سقف، نحوة ؛کنند الگوي متفاوت معماري تبعیت می

استودان، نحوة ورود به فضاي خورشید نگرشنی، جزئیات ساختار معماري و ایجاد ساختارهاي مرتبط با تدفین از 
) 1توان به  هایی که ریشۀ برخی از آنها را می خاموشی در تاریخ ایران است. تفاوت هاي برجهاي تمایز شاخص ترین مهم

اقدامات مانکجی لیمجی  )3مراودات زردشتیان ایران و هندوستان و ) 2و تجمع زردشتیان در یزد و کرمان،  مهاجرت
  هاتریا در ایران نسبت داد.

  برج خاموشی، معماري، تدفین، خورشید نگرشنی، دورة ساسانی، دورة اسالمی. :يکلید هايواژه

 مقدمه. 1
اي باستان قرار دادن اجساد مردگان در فضاي باز و سپس هاي تدفینی در دنی ترین سنت یکی از قدیمی

دفن و یا نگهداري استخوان متوفی در استودان است. شواهد این سنت تدفینی از فراپارینه سنگی 
)McAuley, 2013: 8(  و نوسنگی)Hole and Flannery, 1963: 245-246; Lambert, 1980: 6(  تا به

ده است. این سنت تدفینی که در روایات زردشتیان به خورشید گزارش ش )Geiger, 1885: 88(امروز 
Dād, 471, 9:11; -Dēw-Zand ī Fragard ī Jud( معروف است )Xwaršēd Nigerišn(نگرشنی 

Moazemi, 2020: 82(  خاموشی،  هاي برجبعدتر وارد آئین زردشتی گردید. ساختارهاي موسوم به
ي بدون ها اند؛ سازه فضاهاي خورشید نگرشنی فرض شدههاي اولیه  و نهایی نمونه افتهی تحولشکل 

هاي  اند. با اینکه این سازه آورد ساخته شده ها و با مصالح بوم روي بلنديتزئین و مدوري که اغلب 
هاي  شوند، از لحاظ ماهوي تفاوت می يبند طبقهخاموشی   تدفینی در ذیل عنوان کلی دخمه یا برج

خورشید احتماالً وي که برخی از این فضاهاي تدفینی مسقف هستند و به نح ؛آشکاري با یکدیگر دارند
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شده است؛ تنوع در ساختار معماري وجه دیگري از این فضاهاي  نگرشنی در درون آنها انجام نمی
 غامضگذاري از دیگر مسائل  تدفینی در آئین زردشتی است. در کنار ارزیابی وجوه معماري، بحث تاریخ

به مکانی  . با آنکه تئاتر شهر آي خانم بعد از عزیمت یونانیانایران استموشی در خا هاي برجدر بررسی 
رغم کشف و به )Bernard, 1978: 440-441; Frye, 1984:190(خورشید نگرشنی تبدیل شده بود براي 

 ,Suleymanov, 2000: 115-120; ;Abdullaev(در خوارزم ق.م دوم اول و خاموشی از سدة  هاي برج

، )Rahbar, 2007: 455-473( بندیاندر  م.)224-651(برج خاموشی از اواخر دورة ساسانی  و )2014
؛ Boyce, 1975: 328(دانند  برخی این سنت معماري را بدعتی از دورة اسالمی در آئین زردشتی می

گرند ن تردید می ههاي پیش از اسالم آن به دید و راجع به کاربرد تدفینی برخی نمونه )57: 1363موله، 
)Gignoux, 2008: 163-174( .شود به ارزیابی ارتباط سنت خورشید  در تحقیق حاضر تالش می

خاموشی و کیفیت تحول ساختار معماري این سنت تدفینی از دورة ساسانی تا  هاي برجنگرشنی با 
در تحول ساختار معماري  مؤثرراجع به عوامل  یزن گمانههاي متأخر اسالمی پرداخته شود.  سده
از  شناسی باستانهاي  گذاري نسبی آنها با استناد به متون نوشتاري و داده خاموشی و تاریخ هاي برج

 دیگر اهداف تحقیق پیش رو است. 
 پیشینۀ تحقیق. 2

آوري و نگهداري استخوان متوفی  هاي تدفین در آئین زردشتی، خورشید نگرشنی و جمع یکی از شیوه
(رضایی هاي متأخر اسالمی  این سنت تدفینی از پیش از تاریخ تا سده دیرینگی رغم بهاست.   در استودان

 گیرد. خاموشی انجام می هاي برجدر زردشتی این سنت تدفینی  و هاي متأخرتر ، نمونه)1400و دیگران، 
 هاي برجمري بویس ضمن شرح مراسم تدفین در آئین زردشتی، به اختصار مشخصات معماري 

 هاي برج فرض شیپبا  لئو ترومپلمنیک دهه بعد  .)Boyce, 1974: 3-9( خاموشی را معرفی کرده است
سرمشهد یک برج   تل خندق برد میگمان  ،کننده قانعشاهدي  ارائهبدون  یزد و کرمان و خاموشی

بعدتر ولفرام کالیس برج خاموشی ري  .)Trumpelmann, 1984: 329(خاموشی از دورة ساسانی است 
خسرو قدیر افروند و  .)Kleiss, 1987: 369-372(معرفی کرد  شدن به اختصار هاندکی پس از متروک را

هاي  شهرستان ري، برج خاموشی ري را از منظر ویژگی شناسی باستانپوربخشنده نیز در ضمن بررسی 
تصویري از  ،در بخشی از گزارش . آنها)62: 1381افروند و پوربخشنده،( ندبررسی نمود به اختصار معماري

همان: ( د استودان استنکن د و گمان مینده مستطیل شکل در بیرون برج خاموشی ارائه مییک چاه 
توان راجع به کاربري پیشنهادي با اطمینان  با توجه به قرارگیري چاه در بیرون برج خاموشی، نمی. )64

د را توصیف خاموشی یز هاي برج نوي و فرزانه خانلرخانیدر یزد علیرضا حصار  زمان هماظهار نظر نمود. 
انجام خورشید نگرشنی  هوف نیز ضمن اشاره به دیتریش. )1381حصار نوي و خانلرخانی،(و معرفی کردند 

م با معماري این سنت تدفینی أتنها نمونۀ تو ها بدون نیاز به ایجاد ساختارهاي معماري، بلنداي کوهدر 
کم ارتفاع این ساختار را سکوهاي  وي .ددان می بیشاپور کوه یغرب جنوب  ۀدر دامنپیش از اسالم را  در

 ,Huff( ددان نگرشنی می هاي خورشید ه مکانو آن را شبی دکن میتلقی  ها نمونۀ متقدم پاوي

 ه استپرداخت کرمان و ريخاموشی یزد،  هاي برج شناسی باستانبه توصیف  در ادامه هوف .)2004:595
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)ibid: 618-630( .برج خاموشی چم را از ین تدفین زردشتیانر ضمن بررسی آئکمی بعد نسیم علیپو ،
عدتر مهدي رهبر با کاوش در بندیان، نوع ب. )1385علیپور، (منظر مشخصات معماري بررسی نمود 

 ,Rahbar(نمود  معرفی را مربوط به اواخر دورة ساسانی از این ساختارهاي تدفینی، يا افتهی تکامل

این دخمه کاوس،  معماري ن توصیف مشخصاتکمی بعد علیرضا حصار نوي ضم .)455-473 :2007
 قول نقلبا وي معرفی نمود. ترین نمونۀ برج خاموشی ایران  قدیمی به عنوان ساختار تدفینی را
و  داند سال پیش می 1500الی  1000را مربوط به  این دخمه ،هندي شناس باستانغیرمستقیم از یک 

برد  قایسه آن با ابعاد آجرهاي ساسانی، گمان میهاي دیوار شمال دخمه و م با استناد به ابعاد خشت
به نظر  .)31-33: 1391حصار نوري، ( این ساختار تدفینی مربوط به پیش از اسالم و یا صدر اسالم است

هاي دیوار شمالی با آجرهاي دورة  هندي و شباهت ابعاد خشت شناس باستاناز  قول نقلرسد  می
رویا شینی غالمپور، داریوش . باشدگذاري دخمه کاوس  تاریخمبناي صحیحی براي تواند  نمیساسانی، 

با تمرکز بر دو برج خاموشی مانکجی لیمجی هاتریا و  نیز کریم نژاد يمحمدمهدحیدري بنی و 
شینی (خاموشی یزد را از منظر ساختار معماري و تاریخ ساخت مطالعه کردند  هاي برجگلستان بانو، 

س، خاموشی مانند کاو هاي برجاز این هاي پیشنهادي براي برخی  تاریخ. )79-67: 1393غالمپور و دیگران، 
بعدتر مهدخت فرجامی راد ضمن شرح نمونۀ بیشاپور  است. مجدد قابل نقد و ارزیابیدیلم و ترك آباد 

 از آن ارائه داد يا شده يبازساز، طرح )Rock Cut Platform(در صخره  شده کندهذیل عنوان سکوي 
)Farjamirad, 2015: 27 and 348: fig 16( .بوذر توکل نیز در رسالۀ کارشناسی ارشد خود سه برج ا

نمود  که )1394توکل، ( نموددر کوه حسین معرفی از دورة ساسانی مانند مستطیل شکل  سکو خاموشی
 بعدتر مهديها و خورشید نگرشنی در فضاي آزاد است.  عینی عرضه داشت جسد در بلنداي کوه

هاي  با کاوش در تپه قلعه خلچان تفرش یک برج خاموشی مسقف از سده 1395سال  موسوي نیا در
و یک سال بعد مهدي رهبر با کاوش در ترك آباد  )403-399: 1397موسوي نیا، (میانۀ اسالمی کشف کرد 
-317 :1398رهبر، (هاي میانۀ اسالمی را معرفی نمود  خاموشی سده هاي برجاردکان نمونۀ دیگري از 

خاموشی ایران و هندوستان را با  هاي برجایرج عنایتی زاده و ژاله آموزگار تالش کردند کمی بعد  .)348
سنت متفاوت  چهار رغم وجودبه . )108-93: 1396زاده و آموزگار،  یتیعنا(نگاهی تطبیقی بررسی کنند 

شده است:  خاموشی ایران، در این تحقیق تنها از دو سنت معماري نام برده هاي برجمعماري در 
دخمه که بیشتر به «و » طبیعی بر دیوار کوتاه کوه شکل گرفته بود طور به«خاموشی که  هاي برج

پور و زینب رئوفی، با هدف ارائه در ادامه منصور خواجه .)97همان: ( »شود دخمه برج شناخته می
ی و برج خاموشقدیمی  ۀخاموشی ایران، به اختصار دخم هاي برجسازي  زندهراهکارهایی براي باز

رسول احمدي و رضا مهرآفرین نیز  .)64-53: 1397خواجه پور و رئوفی، ( ندمانکجی کرمان را معرفی کرد
: 1399احمدي و مهرآفرین، ( استساسانی -اشکانی سازة سنگی زیزگان قم یک برج خاموشی ندگمان برد

ري در فضاي درون این سازه و وجود بقایاي معما شناسی باستان. با عنایت به کمبود شواهد )11-13
به باید با احتیاط بیشتري اظهارنظر نمود.  این محوطهتدفینی  ، به نظر راجع به کاربري)11همان: (

هاي مدور ري، بندیان درگز و  کامالً قابل مقایسه با دخمه«که زیزگان را  عالوه، بر خالف نظر نویسندگان
ملیکا حیدري،  شود. در عمل دیده نمی تشابهیچنین ، )12همان: (دانند  می »هاي واقع در شهر یزد دخمه



 137 /  1401 بهار ،1 ةشمار ،14 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

هاي تدفین زردشتیان  در شیوه جادشدهیااخیراً به بررسی تحوالت  نیزرضا مهرآفرین و کارلو چرتی 
 . )241-264: 1399حیدري و دیگران، (اند  ایران و هندوستان پرداخته

 مسئلهبیان . 3
اگذاري اجساد در فضاي باز در گذاري و و سالم، دخمهینی در ایران پیش از اي تدفها سنتاز میان 

محل مکان خورشید نگرشنی و در وندیداد به عنوان  دخمهتوصیه شده است.  متون مذهبی زردشتی
به . )132-180: 1384، دارمستتر، 1-106: 6(وندیداد، فرگرد  گردیده است معرفی در فضاي بازواگذاري اجساد 

از دفن  یکسانالگویی  ارائهخورشید نگرشنی و تالش براي سنت به  متون مذهبی زردشتی تأکیدرغم 
در ساختار این تنوع، . دهند ي تدفینی را نشان میها سنتتنوعی از  شناسی باستانهاي  زردشتیان، داده

گستردة معماري  يوسازها ساختهایی بدون  از نمونهخاموشی نیز قابل مشاهده است.  هاي برجمعماري 
هایی در  هاي اتاق مانند پیرامونی تا شواهدي با استودان مسقف؛ از مواردي با استودانهایی  تا نمونه

خاموشی از دورة  هاي برجاز یک طرف فهم تحوالت معماري  با این مقدمهخاموشی.  هاي برجمرکز 
 اتتغییراین در  مؤثراسالمی حائز اهمیت است و از طرف دیگر درك عوامل  متأخرهاي  ساسانی تا سده

تواند همچون  خاموشی نیز می هاي برجایستۀ مداقه است. تاریخ ساخت و جغرافیاي قرارگیري ش
توان گمان برد با عنایت به  آیا میفانوسی بر تاریکاي ساختار معماري تدفینی زردشتیان روشنگر باشد. 

هاي  دهس هاي استودان در هایی با اتاق نمونه يریگ شکل) 2مسقف و  خاموشی هاي برج) 1استمرار 
گره  ها اجتماعی این سده -سیاسیبه تحوالت  معماري از این تغییرات یریشۀ بخشمیانۀ اسالمی، 

مند کردن الگوهاي تدفین در  در یزد و کرمان چه تأثیري در قالبتجمع زردشتیان ؟ باشدخورده 
ین تحوالت هاي میانه اسالمی داشته است؟ مراودات زردشتیان ایران و هندوستان چه سهمی در ا سده

در تحوالت معماري  مؤثرهایی  سوي چرایی توان در آن که با اطمینان بیشتر می داشته است؟ موردي
مانکجی لیمجی هاتریا اسالمی عنوان کرد. چه اینکه نقش  متأخر  هاي سدهخاموشی در  هاي برج

به بدیهی  ایران شیخامو هاي برجآخرین نسل  اصالح، سفیر پارسیان بمبئی در ایران در ه.)1192-1269(
 رسد. نظر می

 و سنت خورشید نگرشنی دخمهمفهوم بررسی تاریخی . 4
ي دفن کردن گرفته ابه معن hmbhD ییهندواروپااز ریشۀ ي قبر ابه معن )axmaD( دخمهاوستایی  واژة

به معناي  Dagرا  واژهریشه این  برخی نیز .)Hoffmann, 1965: 238; Boyce, 1975: 326( استشده 
براي این واژه ضمن حفظ معناي قبر،  .)1499: 1375؛ معین 290-288: 1340دهخدا ( دانند میش زدن آت

. رود مییابد نیز به کار  نگرشنی معنا می اي از سنت دفن زردشتیان که با خورشید گونه شناخت
خصوص کند و این رسم را م اشاره می ).ق.م 330-550(در دورة هخامنشی  خورشید نگرشنیبه  هرودوت
را  آنهاگذاشتند تا  ها و پرندگان می به گفتۀ وي مغان اجساد مردگان را در معرض سگ. داند مغان می

. )Herodotus, Histories: I: 140; Godley, 1920: 179(ریختند  را دور می آنها هاي بخورند و استخوان
کند  اشاره می ق.م.)247-م.224( شرق ایران در دورة اشکانیبه رواج این سنت در میان مغان  استرابو نیز

به  و خورشید نگرشنی گذاري . در وندیداد، از دخمه)327: 1382 ،زاده یصنعت ،15-3-21استرابو، جغرافیاي (
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به گمان به عالوه،  .)1384، دارمستتر، 6(وندیداد، فرگرد  برد عنوان سنت تدفینی رایج بین زردشتیان نام می
واژه دخمه . )Boyce 1975: 326(به کار رفته است قبر و آرامگاه نیز  به معناي در وندیداد دخمه بویس

شود که در معنایی  هاي نخست اسالمی دیده می هاي دورة ساسانی و سده بر روي برخی از گورنوشته
 . )Huff, 2004: 596( توان آن را قبر ترجمه کرد عام می

 به عالوه، در برخی متون ار رفته است.دخمه به دو معناي فوق به ک در متون نوشتاري دورة اسالمی
در یکی از  کند. دخمه، به سنت خورشید نگرشنی در دورة اسالمی اشاره میواژه بدون اشاره به 

در پاسخ به گناه فرقه کرامیه  گذار انیبن ه.) 255(متوفی هاي به جاي مانده از محمد بن کرام  متن
او را باید درون آتشکده مجوس انداخت تا  ...«خوردن شراب به خورشید نگرشنی اشاره شده است: 

است. دخمه به معناي قبر آمده  الطوال دینوري در اخبار .)Zysow, 1988: 583( »پرندگان شودطعمه 
جسد پرویز را در «... د: نویس توسط یزدك مرزبان شیرویه میپرویز و وي در ضمن اشاره به مرگ خسر

در شاهنامه دخمه به ). 141: 1371دینوري، » (آن جوان را کشتند دفن کرد و بازگشت و دستور داد يا دخمه
 : )11: 5، بیت 350، پادشاهی نوذر، بند 1379فردوسی، (معناي قبر آمده است 

 راب اندر همی دخمه کردگوبز بهر پدر زال با سوگ و درد                    
در شهر ري بروزگار فخرالدوله که صاحب « :تاس دخمه را با واژة ستودان، به معناي قبر آورده نظام الملک

عباد وزیر او بود گبري بود توانگر که او را بزرجومید گفتندي و بر کوه طبرك ستودانی کرد از جهه خویش و امروز 
ثعالبی در ذیل عنوان خاتمه کار شیرویه دخمه را به معناي قبر  ).187: 1344نظام الملک، ( »تبرجایس

ز مرگ شیرین مهموم و مغموم شد و امر داد او را بهمان حال که بود با جسد پرویز باقی گذارند شیرویه ا«آورده است: 
ابوریحان بیرونی در التفهیم دخمه را معادل قبر  ).351: 1385ثعالبی، » (و درب دخمه را ببندند و چنان کردند

ز پادشاهان ایران راه یافت که تاجی اند که در زمان منصور عباسی شخصی به دخمۀ یکی ا حکایت کرده«آورده است: 

و القصص در ضمن اشاره به دورة  خیالتوار مجملنویسندة  ).69: 1362بیرونی، ...» (بر سر داشت  بها گرانمرصع 
ها و کالبد  ي سام و رستم خراب کند و تن پس قصد کرد که دخمه«پادشاهی بهمن آن را معادل قبر آورده است: 

تبصرة العوام في معرفة در  حسنی رازي مرتضی بن داعی ).45: 1378» (باطل کرد ایشان را بسوزاند تا باز

در ضمن اشاره به آئین  آن را معادل مکانی براي خورشید نگرشنی آورده است. وي مقاالت األنام
 نویسد: زردشتی می

مه خوانند چون یکی دخ آن رافراخ کرده باشند عظیم و  يها يجامرده را نشویند و در گور نکنند. بعضی «...  
بمیرد ریسمانی بگیرند و مرده را بدان محکم در آن جامه که در آن مرده باشد بی کفن او را بدان دخمه اندازند و 

و  بهشت استبعد از دو روز با سر وي شوند اگر کالغ یا مرغی دیگر چشم وي بیرون آورده باشد گویند از اهل 
 ). 21: 1364حسنی رازي، ... » ( اگر نیاورده باشد گویند از اهل دوزخست

اي ساخت و رستم را  در سیستان دخمه«در جامع التواریخ آن را معادل قبر گرفته است:  اهللا فضل نیدالدیرش
در ضمن اشاره  نظام التواریخدر  عبداهللا ابن عمر بیضاوي ).559: 1392همدانی،  اهللا فضل» (در آنجا دفن کرد

و گورهاي اهل عجم که پیش از اسالم «کند:  اشاره می چنین گذاري دخمه دورة گشتاسب بن لهراسب، به به
اند و سنگ  ها نهاده و چندي در پائین کوه اند ها ساخته ها که در کوه دخمه اند بر سه گونه باشد: بعضی در غارها و بوده

: 1382بیضاوي، » (ین تعبیه کردهاند و خنب را در زم و بعضی دیگر در خنبها نهاده تل گشته که چنانیار بر آن ریخته بس
26.( 
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، دخمه با معناي زردشتیان ایران و هندوستان فرهنگی تبادالتاز  متأثراز سدة نهم هجري، بعدتر 
 ه.) 880-1114( سیاحان اروپایی عصر صفوي به کار رفت و در آثارگذاري و خورشید نگرشنی  دخمه

 تا قاجار )103-102: 1383تاورنیه، ؛ 1563-1562: 1374، شاردن؛ 80: 1370دالواله،  ؛616: 1369اولئاریوس، (
؛ 190: 1385؛ فووریه، 303: 1382اورسول، ؛ 146-148: 1371دیوالفوا، ؛ 803: 1335(دالمانی،  ه.) 1304-1175(

امروزه زردشتیان به این سنت تدفینی دادگاه، پارسیان هندوستان بازتاب یافت.  )495: 1387 ،جکسن
 ;Zand ī Fragard ī Jud-Dēw-Dād, 471, 9:11( گویند شتیان خورشید نگرشنی میدخو و روایات زرد

Moazemi, 2020: 82(. روزنامه  مورفیتوسط رابرت است که اولین بار  یبرج خاموشی نیز اصطالح
همچنان رواج دارد  وهاي زردشتیان اطالق گردید  به دخمهدر نیمۀ اول سدة نوزدهم م.  نگار بریتانیایی

)Modi, 1937: 67(خاتمه یافت اواسط سدة نوزدهم میالدي در ایران . با اینکه این سنت تدفینی در 
)Ringer, 2011: 189-192(  جبال امروزه همچنان در میان برخی از مردمان فالت تبت و بومیان

  .)Geiger, 1885: 88(افغانستان ادامه دارد هندوکش در استان نورستان 
 خاموشی هاي برجنسل اول  و ها آریایی. 5

به رغم ترین نسل این ساختارهاي تدفینی در آئین زردشتی است.  قدیمی خاموشی هاي برجنسل اول 
احتماالً آنها به جاي مانده است. اندکی از  شناسی باستانخاموشی، شواهد  هاي برجقدمت این گروه از 

 نمودن فضاهاي خورشیدمعماري و محصور مشخص ایجاد ساختار  به دلیل عدم نیاز بهاین مورد 
) 2 ،)77-80: 1394(توکل، استخر کوه حسین ) 1خاموشی در  هاي برجنمونۀ این  نگرشنی بوده است.

: 1344(نظام الملک،  ) ري4و  )Huff, 2004:620-623( دخمۀ قدیمی کرمان) 3 ،یزد کوهستان ۀدخم
 ;Herodotus, Histories: I: 140(تواریخ هرودوت احتماالً نمونۀ اشاره شده در  زارش شده است.گ )187

Godley, 1920: 179(  جغرافیاي استرابو، و جغرافیاي استرابو)نیز  )327: 1382، زاده یصنعت، 15-3-21
این سنت تدفینی همانی است که امروزه ، عالوه بهخاموشی در ایران است.  هاي برجنمایندة این نسل از 

احتماالً فرم ابتدایی این  .)Geiger, 1885: 88(است رایج بومیان فالت تبت و جبال هندوکش میان 
و دور از  زرعی لمهاي  خورشید نگرشنی در بلنداي کوهو  خاموشی بدون عناصر معماري بوده هاي برج

هاي موجود، فقدان  با استناد به نمونه گرفته است.فضاهاي معماري انجام آبادي، بدون نیاز به ایجاد 
در برخی خاموشی است.  هاي برجاختار تدفینی مشخصۀ این نسل از معماري و سادگی س  پیچیدگی

انجام گرفته است و  مستطیل شکل کم ارتفاع سنگی ها همانند استخر، تدفین روي یک سکوي نمونه
واقع در  یزرع لمهاي  تدفین در زمین و ري یزد ،کرمانخاموشی  هاي برجدیگر مانند هاي  در نمونه

(تصویر  یعی انجام شده و در نهایت با یک ورودي و حصار محدود شده استها به صورت طب بلنداي کوه
ها قرار گرفته  استودان وناستخر استخوان متوفی پس از خورشید نگرشنی در  ۀاحتماالً در نمون. )1

 شده استمشاهده  ناستودا چندخاموشی شواهدي از   این برج است؛ چه اینکه امروزه در پیرامون
در بخشی از فضاي ها  استخوان کوهستان، برج خاموشیگمان برده است در  هوف. )82-90: 1394(توکل، 

چه اینکه  ؛رسد این فرضیه منطقی به نظر می .)Huff, 2004: 623(جمع آوري شده است درون آن 
ها اشاره  آوري استخوان به چنین روشی براي جمعنیز در شرح برج خاموشی ري  دالمانیهانري رنه 
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نظام الملک اطالعات محدودي راجع ابودلف خزرجی و به لطف گزارش . )812: 1335لمانی، (دا کرده است
 ه.) 447-320(ري ) مربوط به دورة آل بویۀ 1اسالمی ري در دست است: دورة به برج خاموشی اوایل 

) براي ورود به آن از نردبان 4) ورودي نداشته است؛ 3) در کوه طبرك قرار گرفته است؛ 2؛ است
ن ای. )187: 1344نظام الملک، ؛ 76-75: 1970(ابودلف خزرجی ( است) رو باز بوده 5اده شده است و استف

؛ دیوالفوا، 803: 1335(دالمانی،  ها به عالوة اصالحات دورة قاجار بعدتر در سفرنامۀ سیاحان اروپایی ویژگی
 ,Kleiss(و گزارش کالیس  )549: 1387 ،جکسن ؛190: 1385؛ فووریه، 303: 1382؛ اورسول، 148-146: 1371

  آمده است. )369-382 :1987
تا دورة اسالمی نیز ادامه داشته است.  و شده گزارشاز دورة ساسانی  خاموشی هاي برجاین نسل از 

چه اینکه گذاري نمود.  خاموشی را به دورة اسالمی تاریخ هاي برجهاي محصور این  شاید بتوان نمونه
: 1344(نظام الملک، کند  ج خاموشی ري، به محصور بودن آن اشاره مینظام الملک در ضمن شرح بر

ترسند می«نویسد:  تهران می مقیم از زردشتیانجکسن در چرایی آن به نقل آبراهام ویلیامز و  )187
 هاي برجلذا شاید بتوان گمان برد محصور نمودن این  ).495: 1387 ،(جکسن »کنندحرمت  مسلمانان آنجا را بی

به اجساد  آنهاحرمتی  جلوگیري از بیاجتماعی مسلمانان و  -فشارهاي سیاسیبه دلیل  خاموشی
 بوده است.  زردشتیان

 
 :Huff, 2004(  برج خاموشی مانکجی واقع شده است مجاورکه در  : دورنمایی از برج خاموشی کوهستان یزد1تصویر 

Pl. X/24(. 
Huff, 2004: next to Maneckji one ( silence hestan tower ofKooFigure 1. A perspective of 

).Pl. X/24 
 خاموشی هاي برج دومنسل بندیان و . 6

 زمان هم) برج خاموشی بندیان 1تا به امروز دو نمونه گزارش شده است:  خاموشی هاي برجاز نسل دوم 
 قلعه خلچان) برج خاموشی تپه 2و  )Rahbar, 2007: 455-473( ).م 579-531( ساسانی با خسرو اول

جسد  ،خاموشی هاي برجدر این نسل از . )403-399: 1397 ،(موسوي نیا هاي میانۀ اسالمی از سده تفرش
در کشف شواهدي از برش استخوان  شود. تجزیه می تدریجگیرد و به  درون یک فضاي مسقف قرار می
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ی براي خورشید نگرشنی های دهد در بدنۀ مسقف برج خاموشی، روزنه نشان می تلویحاًتپه قلعه خلچان 
به دلیل عدم کشف استودان در این  .)Sołtysiak and Mousavinia, 2018: 46-54( استایجاد شده 

در نمونۀ هاي متوفی اطالعاتی در دست نیست.  خاموشی، از نحوة نگهداري از استخوان هاي برجنسل از 
فضاهاي  این ساختار تدفینیدر هاي معماري بیشتري است.  فضاي تدفین داراي پیچیدگی بندیان

، )c(، انبار؟ )b(سازة مدور تقسیم کنندة فضا  ،)a(حصار مدور پیرامونی، ورودي اصلی  معماري شامل
شامل سکوي مرکزي، سکوي پیرامونی، کانال انتقال مایعات جسد و چاه  )e(و فضاي اصلی  )d(خیله؟ 

فضاي اصلی بر خالف دیگر فضاهاي  .)2(تصویر  شوند است که توسط سه ورودي به یکدیگر مرتبط می
کند  گونه که کاوشگر اشاره می آن .برج خاموشی که با گل اندود شده بودند، با گچ اندود شده است

برج دهد  این ساختار تدفینی نشان میدر فضاي درون و عمودي با اثر انگشت هاي اریب  کشف خشت
چند گونه که اشاره گردید این مورد  همان .)Rahbar, 2007: 460( خاموشی بندیان مسقف بوده است

این ساختار تدفینی مشتمل بر یک حصار، یک ورودي، دو شود.  دیده میتپه قلعه خلچان سده بعد در 
پایه تاق و بقایاي  کشف چهاردر مرکز محوطه است.  یتدفینمدور و برج دیدبانی و فضاي اصلی 

دهد این برج خاموشی مسقف بوده  نشان میي اریب انباشت شده در کف فضاي اصلی ها سنگ الشه
و  هندسی از منظر شکل تپه قلعه خلچان با اینکه برج خاموشی. )400-399: 1397(موسوي نیا:  است

در بندیان برج  مونۀ متقدم خود دارد.یی نیز با نها تفاوتپوشش سقف شبیه نمونۀ بندیان است، 
اي محوطه به اندازة  قلعه خلچان بستر صخره دشت ساخته شده است؛ در حالی که در تپه خاموشی در

 dو  a ،b ،cفضاهاي  دلخواه کنده شده و تدفین در درون کندمان مدور انجام گرفته است. به عالوه،
سکوي ادامه یافته است. متأخر در نمونۀ  eشود و تنها فضاي بندیان، در تپه قلعه خلچان دیده نمی

دار در پیرامون چالۀ  په قلعه خلچان به صورت دو سطح شیبمرکزي و سکوهاي پیرامونی بندیان در ت
 مرکزي تداوم یافته است. 

 
 ).Rahbar, 2007: fig 9: پالن برج خاموشی بندیان درگز (2تصویر 

Figure 2. Plan of Bandiān tower of silence (Rahbar, 2007: fig 9). 
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داري است که مایعات انسانی را پس از تجزیه  کانال انتقال مایعات در بندیان در نمونۀ اخیر سطح شیب
مرکزي تپه قلعه   در بندیان نیز به نحوي مشابه در چالۀ eکند. چاه فضاي  به چالۀ مرکزي منتقل می

بندیان به صورت شفته آهک در تپه قلعه  eخلچان تکرار شده است. در نهایت اندود گچ در فضاي 
ضاي اصلی در تپه قلعه خلچان وجه دیگري از تفاوت این خلچان تحول یافته است. فقدان ورودي به ف

. موردي که )399-403: 1397؛ موسوي نیا، Rahbar, 2007: 455-473( برج خاموشی با نمونۀ بندیان است
: 1344(نظام الملک، خاموشی تکرار شده است  هاي برجبعدتر در برج خاموشی ري مربوط به نسل سوم 

187( . 
 خاموشی هاي برج مسونسل و  ترك آباد. 7

: به برج خاموشی ترك آباد یزد اشاره کرده استرشیدي نامۀ ربع همدانی در وقف اهللا فضلرشیدالدین 
به گمان مري بویس این  ).60 :2536همدانی،  اهللا فضل» (به کشخوان مزرعۀ ترکاباد و به مقبرة مجوس ... «...

هاي اسالمی از اصفهان و فارس مهاجرت  وههاي زردشتی در سدة هشتم هجري به دلیل فشار گر گروه
هاي  خوشبختانه به لطف کاوش .)244: 1377بویس، (ساکن شدند  آباد فیشرکردند و در ترك آباد و 

در ترك آباد در دست است. این » مقبرة مجوس«اطالعات دقیقی از ساختار معماري  شناسی باستان
از د. نشو تنها در حوالی اردکان دیده می ،زمتمایالگوي معماري یک خاموشی با  هاي برجنسل از 
 )Dilom() دیلم 2) ترك آباد، 1شناسایی شده است:  نمونهخاموشی تاکنون سه  هاي برج نسل سومین

 .)76-75: 1393 ،غالمپور و دیگرانشینی ؛ 348-317 :1398(رهبر،  ) پشت کارخانۀ نساجی3و 

 
 ). موقعیت راهنماي پالن اصالح گردیده است.8تصویر  :1398بر، ره: پالن برج خاموشی ترك آباد اردکان (3تصویر 

Figure 3. Plan of Turk Abad tower of silence (Rahbar, 2019: fig 8). The location of 
legend has refined.  

 یک ورودي به فضاي اصلی است ودشت ساخته شده در  به صورت مدور این نسل خاموشی هاي برج
فضاي  است. هاي پیرامون اتاق) 2و  داخلی باز رو بخش) 1صلی برج خاموشی شامل . فضاي ادارد

ه شده است. ي تخت و اندود گچ پوشیدها سنگداري رو به مرکز دایره است که با  داخلی سطح شیب
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اق ضربی و به صورت شعاعی در تبا  نیز ها اتاقگرفته است. در این بخش انجام  خورشید نگرشنی
ها محل نگهداري از استخوان متوفی بعد از  این اتاق ساخته شده است.ختارهاي تدفینی این ساپیرامون 

» اتاق 30طبق شواهد موجود حدود «ترك آباد نمونۀ کاوش شدة در . )3(تصویر  خورشید نگرشنی است
شود که توسط یک دیوار  دیده می در پیرامون این برج خاموشی استودان )318-319: 1398(رهبر، 
 . )320همان: (ها مسدود شده است  ده سراسري در جلوي اتاقجداکنن

 خاموشی هاي برج چهارمنسل و  ه.) 1187تا  883( ب هرمزدیارات داراروای. 8
که در آن  است ان در دورة اسالمیهاي حقوقی زردشتی کتابجمله ز کتاب روایات داراب هرمزدیار ا

آوري شده  ه. جمع 1187الی  883هاي  ران بین سالاز موبدان ای وستانهاي زردشتیان هند پرسش
که در بازسازي  است گذاري طرح گردیده راجع به دخمه و دخمه مباحثیهاي از کتاب  در بخش است.

 هاي مربوط به نحوة پاسخ به پرسش این کتاب در . درخاموشی راهگشا است هاي برجآخرین نسل 
مدور و به سوي آفتاب ساختن  )2ور از آبادي، ساخت در جایگاهی به د) 1ساخت برج خاموشی بر 

وجود برشنوم گاه و ) 4) استفاده از سنگ، خشت، گچ و گل در ساخت دخمه، 3دخمه،  درب ورودي
azyar Framarz, 1932: 102Horm-( شده است تأکیداستودان در مرکز دخمه سراده یا ) ساخت 5

دفن  نحوةتوان به اطالعاتی راجع به  اروپایی نیز میسیاحان ۀ از البالي سفرنام زمان هم .)4(تصویر  )108
 هاي متأخر  اسالمی دست یافت. به نقل از شاردن:  زردشتیان در سده

شود. این  گویند، دیده می از آن جا از دور گورستان گبران یا آتش پرستان که ایرانیان آن را دخمه گبران می«... 
وار،  ، براي دخول در ندارد و در داخل در طول تمام دیوار، دایرهاي برآمده از سنگ است گورستان که چون قلعه

هاي بزرگی نصب شده است و موبدان این کیش وسیلۀ نردبان بسیار بلندي باالي دیوار  در فواصل چهارپا، سنگ
را شوند. میان ستودان گودال گرد بزرگی است که مردگان  ها وارد ستودان می روند و با پا نهادن بر آن سنگ می

اجساد از هم  که آنو پس از  نهند یمخوابانند و سرشان را روي بالش  پیرامون آن با لباس روي نهالی می
-1562: 1374شاردن، » (ریزند هاي آنها را که ژنده و پاره شده به میان گودال می ها و لباس گسیخت، استخوان

1563 .( 
 کند:  اولئاریوس به این سنت تدفینی بدین نحو اشاره می

ایستاده قرار داده و  به حالتراست کنار دیوار  آن رابرند و  جسد را به گورستان خود که در خارج شهر است می«
ها  نیفتد، در این موقع الشخورها و کالغ نیبه زمگذارند که سرپا ایستاده و  را به سینه و سر او می یچوب شاخهدو 

اند که اجساد آمرزیده را در یک چاه و نیامرزیده  ستان کندهشوند ... و دو چاه عمیق در گور می ور حملهبه جسد 
 ).616: 1369اولئاریوس، » (اندازند را در چاه دیگر با سر می
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 .)104 :1375داراب هرمزدیار، روایات داراب هرمزدیار براي ساخت برج خاموشی (کتاب : طرح پیشنهادي 4تصویر 

Figure 4. Reconstruction drawing of Dārāb Hormazyār's Rivāyat book for build of tower 
of silence (Darab Hormaztar, 1996: 104). 

 باز چشمبا  بست چوبهاي مخصوصی به کمک  ام اجساد را در محل که شنیده يطور به«همچنین به نقل از دالواله: 
متالشی و یا طعمه الشخورها  به خود رسند و تا موقعی که جسد خود که زنده به نظر می يطور بهدارند،  سرپا نگه می

تاورنیه نیز مدعی است مراسم تدفین زردشتیان را از ). 80: 1370دالواله، ( »ماند نشود به همین ترتیب باقی می
 نزدیک دیده است:

سوزانند. آنها را به خارج شهر به محل بزرگی محصور به  کنند و نه می زرتشتیان مردگان خود را نه خاك می« 
برند که در آنجا تعدادي ستون به بلندي هفت تا هشت پا هست و مرده را بر سر پا و رو به جانب مشرق  می دیوار

خوانند تا زمانی که کالغان بیایند...  اند از دور دعا می بندند. کسانی که نعش را مشایعت کرده به یکی از ستونها می
و سه بار نتوانستم از حضور در این مراسم شانه خالی . طی سه ماهی که در کرمان با زرتشتیان سروکار داشتم د

  .)103-102: 1383تاورنیه، ( »کنم
هاي چوب براي  ایستاده دفن کردن زردشتیان و استفاده از شاخهتا آنجا که نگارنده آگاه است، راجع به 

وار سخنان  هب افساندر دست نیست. احتماالً این روایات ناشی از بازتا علمی نگهداري از مردگان سندي
این اقلیت مذهبی در دادن اطالعات  گیري سختدر نتیجۀ  ،انیزردشتبارة شیوة دفن در مسلمانان
و  )615: 1369اولئاریوس، ( کند عجیب آنکه اولئاریوس طرحی از آن ارائه میبه دیگران بوده است. مذهبی 

: 1383تاورنیه، (اهده کرده است تاورنیه مدعی است دو الی سه بار در کرمان این مراسم را از نزدیک مش
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که از لحاظ تاریخی مربوط به سدة نهم تا اوایل خاموشی  هاي برج چهارمهاي نسل  از نمونه .)102-103
 )5 ،1 آباد فیشر) 4 ،) مانکجی کرمان3 ،یزدمانکجی ) 2دخمۀ کاوس، ) 1 توان به میدورة پهلوي است 

 هاي برجاشاره کرد. این نسل از  بانو ) گلستان9 وراور  ادآب شریف) 8، ) اله آباد7 ،چم) 6، 2 آباد فیشر
 )ه.1275-1210( شاه نیناصرالدبعدتر در دورة  )Ringers, 2011: 153(ها  برخی مخالفت رغم بهخاموشی 

ها و تشکیالت مربوط  ) ساختمان1این زمان در توسط مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا اصالح گردید. 
به صورت  ) فضاي درون برج خاموشی2خاموشی ایجاد گردید؛  هاي برجون به مراسم تدفین در پیرام

) 3در نظر گرفته شد؛  براي دفن مردان، زنان و کودکان موازي پاوي در سه ردیف 357شعاعی توسط 
هاي  ) براي انتقال آب4 شد و ياربندیشها  ین پاويبراي انتقال بهتر مایعات جسد و آب باران، فضاي ب

 )99: 1396عنایتی زاده و آموزگار، ( حفر گردید در پیرامون آن  چاهچهار  ون برج خاموشی،جمع شده در در
) مانکجی 2، یزد) مانکجی 1 این نسل مانند خاموشی هاي برج اصالحات اخیر در برخی از .)5(تصویر 

  است. تیرؤقابل  2 آباد شریفو ) 3کرمان، 

 
 ).Shokoohy, 2007: fig 2ف به مانکجی (خاموشی معرو هاي برج: پالن پیشنهادي 5تصویر 

Figure 5. Reonstruction plan of Maneckji towers of silence (Shokoohy, 2007: fig 2). 
، به دلیل جلوگیري از 2 آباد شریفپس از ساخت  1 آباد شریفخاموشی این نسل،  هاي برجاز بین 

 هاي برج، عالوه به. )Huff, 2004: 627( تتعرض به ساخت آن، با دیوار مدور دیگري احاطه شده اس
خاموشی  هاي برج، گلستان و چم داراي یک دریچۀ نور در دیوار دخمه است و یزدخاموشی مانکجی 

 ساختار تدفینیبان است. برج خاموشی چم نیز تنها  ، گلستان و اله آباد داراي اتاق دخمهیزدمانکجی 
غالمپور و دیگران، شینی (وشن کردن آتش در شب است داراي یک برج فانوس براي ر این نسل است که

1393 :78-75( . 
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 ارزیابی. 9
سنت متفاوت  چهارخاموشی داراي  هاي برج شناسی باستانهاي  و دادهبا استناد به متون نوشتاري 

که تا دورة  خاموشی هاي برج. نسل اول هاي متأخر اسالمی است از دورة ساسانی تا سده معماري
گستردة  يوسازها ساختها بدون وجود  همان خورشید نگرشنی در بلنداي کوه یابند، ه میاسالمی ادام

جسد در فضاي باز و ساخت حصار در پیرامون جاد سکوهاي سنگی براي عرضه داشت ایمعماري است. 
این سنت تدفینی احتماالً خاموشی است.  هاي برجمشخصۀ معماري این نسل از  ،هاي اسالمی نمونه

 ;Herodotus, Histories: I: 140( هرودوتگزارش . هاي پیش از تاریخ است نمونهیافتۀ  شکل تحول

Godley, 1920: 179( جغرافیاي استرابو،  و استرابو)نسل این بازتاب  )327: 1382، زاده یصنعت، 15-3-21
به عنوان سنت  آن را ه استکردالش نیز ت )69: 1384، دارمستتر، 1-106: 6(وندیداد، فرگرد وندیداد  است؛

شواهد محدودي از  ،وندیداد بر رواج این سنت تدفینی تأکید رغم بهرایج تدفین زردشتیان نشان دهد. 
 هاي برج ازاین نسل  حضور، )77-80: 1394(توکل،  استخر نمونۀدر دورة ساسانی گزارش شده است.  آن

بازتاب  )Huff, 2004:620-623( يو  ر کرمان یزد ونمونۀ  دهد و خاموشی در دورة ساسانی را نشان می
-399: 1397 ،(موسوي نیاو تپه قلعه خلچان  )Rahbar, 2007: 455-473(بندیان ست. اآن  دورة اسالمی

دهد  ز یک طرف نشان مینمونۀ تپه قلعه خلچان اخاموشی است.  هاي برجنمایندة نسل دوم  )403
تحول دامه داشته است و از طرف دیگر هاي میانۀ اسالمی ا تا سده بندیان خاموشی مسقف سنت برج

حصار پیرامونی، ورودي دهد.  ساختار معماري نمونۀ ساسانی در نمونۀ اسالمی این نسل را نشان می
فضایی، انبار؟، خیله؟ و فضاي اصلی برج خاموشی مشتمل بر سکوي مرکزي،  کننده میتقساصلی، سازة 

سکوي پیرامونی، کانال انتقال مایعات ر بندیان به سکوي پیرامونی، کانال انتقال مایعات جسد و چاه د
خاموشی  هاي برجپوشش سقف این نسل از جسد و چاله مرکزي در تپه قلعه خلچان تحول یافته است. 

نسل به لطف اشارة . )Rahbar, 2007: 468( گاللک و صالح داوود است در هاي تدفین اتاق نیز یادآور
معرف شده و  هاي زردشتی به یزد ساخته ر از مهاجرت گروهاحتماالً متأث خاموشی هاي برجبعدي 

هاي میانۀ اسالمی است. در این نسل  الگویی متفاوت در ساختار معماري این بناهاي تدفینی در سده
در دشت ساخته شده و  خاموشی هاي برج )348-317 1398(رهبر،  کند که ترك آباد آن را نمایندگی می

برج خاموشی مکان خورشید نگرشنی است  باز داخل ی است. فضاي روداراي یک ورودي به فضاي اصل
خاموشی تاکنون تنها در حوالی اردکان  هاي برجم سونسل  هاي شعاعی پیرامون، استودان است. و اتاق

زردشتیان ایران و  مراودات متأثر از ز سدة نهم هجري به بعد،نسل ااین احتماالً  گزارش شده است.
 روایات داراب هرمزدیار بر اساسداده است. خاموشی  هاي برج چهارما به نسل جاي خود ر هندوستان

)108-Hormazyar Framarz, 1932: 102( و سفرنامۀ سیاحان اروپایی ) ،دالواله،  ؛616: 1369اولئاریوس
خاموشی از سدة  هاي برجالگوي ساخت  )103-102: 1383تاورنیه، ؛ 1563-1562: 1374شاردن، ؛ 80: 1370

خاموشی فضاهاي مدوري هستند که  هاي برج چهارمنسل . قابل شناسایی است تا یازدهم هجري نهم
ساختارهاي ار گرفته و در پیرامون آن اغلب داراي یک درب ورودي است؛ در مرکز آن استودان قر

با انجام  مانکجی لیمجی هاتریاخاموشی توسط  هاي برجآخرین نسل واقع شده است.  مرتبط با تدفین
مانکجی کرمان و  ،یزدید؛ مانکجی ردگ حاصالهایی به آن  ییراتی در ساختار بنا و الحاق بخشتغ
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-Huff, 2004:618(خاموشی در ایران است  هاي برج، نمایندة فرم تحول یافتۀ آخرین نسل 2 آباد شریف

630(. 

 
 نتیجه . 10

ر دنیاي باستان است. شواهد ي آئینی مرتبط با تدفین دها سنتترین  خورشید نگرشنی یکی از قدیمی
آئین این شیوة تدفین بعدتر وارد گزارش شده است. به امروز تا  سنگیاین باور آئینی از فراپارینه 

عرضه  خورشید نگرشنی و هایی براي خاموشی به مکان هاي برجبرخی از گردید و متعاقباً  زردشتی
هاي  از دورة ساسانی تا سده خاموشی هاي برجبررسی تاریخی  داشت جسد در هواي آزاد تبدیل شد.
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؛ به نحوي که سنت تدفین بوده استاین خورشید نگرشنی بخشی مهم از دهد  نشان می متأخر اسالمی
 نمودنمسطح کهن آئینی گزارش شده است.  خاموشی این سنت هاي برجنسل  چهارنسل از  سهدر 

به ندرت در  خاموشی هاي برجل ، مربوط به نسل اواستخر ي خورشید نگرشنی همانند نمونۀفضاها
هاي پیش از اسالم اجساد اغلب در  رود در نمونه گزارش شده است؛ گمان می در ایران پیش از اسالم

این نسل در دورة اسالمی گرفته است.  معماري قرار می يوسازها ساختها، بدون ایجاد  بلنداي کوه
وجود سقف بر  زمان همنی محدود گردید. ادامه یافت و با یک حصار در پیرامون فضاي خورشید نگرش

، بر عدم انجام سنت خورشید از نسل دومخاموشی همانند بندیان  هاي برجهاي محدودي از  روي نمونه
از  اسالمی که برج خاموشی ري  در اولین نمونۀکند.  کید میرشنی و تدفین در فضاي سرپوشیده تأنگ

خورشید نگرشنی در بلنداي کوه و در یک فضاي باز کند  آن را نمایندگی می هاي نخست اسالمی سده
 و فقدان ورودي، محدودشدهحصار  پیرامون فضاي خورشید نگرشنی با یک زمان هم شود. انجام می

هاي میانۀ  بعدتر نمونۀ تپه قلعه خلچان از سده. دهد نشان میدشواري دسترسی به فضاي اصلی را 
دهد. وجود حصار و  چند سده پس از بندیان را نشان می ،خاموشی مسقف هاي برجاسالمی تداوم الگوي 

 تأکیدخاموشی مورد  هاي برجدر تنها نمونۀ اسالمی نسل دوم  ،فقدان دسترسی به فضاي اصلی تدفین
خاموشی  هاي برجهاي میانۀ اسالمی به بعد یزد و کرمان در تحوالت معماري  از سده قرار گرفته است.

به این  هاي زردشتی و تجمع و اسکان آنها ورد به دلیل مهاجرت اقلیتاحتماالً این م. هستندپیشگام 
ترك آباد احتماالً از اولین تجربیات زردشتیان اردکان در ساخت  »مقبره مجوس«. بوده است مناطق

 مدور و محصور خاموشی هاي برجنسلی از  است. ابتکار ساخت پس از مهاجرت بوده خاموشی هاي برج
باز براي خورشید  فضایی رو وپیرامون شعاع متوفی در  استخوان يآور جمعی براي های اتاق  مجموعه با

اسالمی ادامه  متأخر هاي  در سده گاه چیهو  شده گزارشتنها در حوالی اردکان  ،در مرکز نگرشنی
در  کیشان ساکن هندوستان زردشتیان در یزد و کرمان و ارتباط آنها با هماحتماالً تجمع نیافت. 

خاموشی سدة نهم هجري  هاي برجبوده است.  مؤثرخاموشی در ایران  هاي برجدي آخرین نسل نب قالب
 ،به بعد از منظر وجود حصار مدور متأثر از نمونۀ ترك آباد است و از نقطه نظر وجود استودان مرکزي

با این الگو اسالمی است.  متأخر هاي  خاموشی در سده هاي برجمعماري  تنقطۀ عطفی در تحوال
. در نهایت خورشید نگرشنی و سنت واگذاري یافت و ادامه اصالحات مانکجی در دورة قاجار تحول

براي همیشه در جسد در فضاي باز از اواسط سدة نوزدهم میالدي متأثر از جریان روشنفکري دینی 
ن استان نورستا در فالت تبت و بومیان جبال هندوکشهاي  با این حال نمونهایران منسوخ گردید. 

 دهند.  گواهی می دیرینگی این سنت آئینی دنیاي باستان هب همچنان افغانستان
 منابع

، به تصحیح محمد منیر مرسی، قاهره، القرن العاشر ةألبی دلف رحالة الثانی ةالرسال)، 1970ابودلف خزرجی، مسعر بن مهلهل، (
 نشر عالم الکتب.

 همایی، تهران، بابک. نیالد جالل، به تصحیح م ألوائل صناعه التنجیمالتفهی)، 1362ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد، (
پژوهشی در آیین دخمه گذاري زرتشتیان با تکیه بر مطالعه ساختار معماري «، )1399( ،رضا ، مهرآفرین،احمدي، رسول

 .17-1: 1، شمارة 12، دورة شناسی باستانمطالعات  ،»زرتشتی يها دخمه
بنیاد موقوفات دکتر ، تهران، زاده یصنعت ونیهما ۀترجم ،انیفرمان هخامنش ریز يها نیسرزماسترابو:  يایجغراف)، 1382استرابو، (

  .محمود افشار
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فرهنگی حوزه  -گزارش پژوهشی بررسی و شناسایی آثار باستانی و تاریخی)، 1381خسرو، ( افروند، قدیر، پوربخشنده،
 ).منتشرنشدهراث فرهنگی استان یزد (، جلد اول، تهران، آرشیو سازمان میفرمانداري ري
سعیدي، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  اصغر یعل، ترجمۀ سفرنامه قفقاز و ایران)، 1382اورسول، ارنست، (

 فرهنگی.
 ، ترجمۀ حسین کردبچه، تهران، کتاب براي همه.سفرنامه آدام اولئاریوس)، 1369اولئاریوس، آدام، (

 ،علیشاه صفی، تهران ،زاده یصنعت همایون ترجمۀ ،زردشت تاریخ چکیدة، ) 1377( مري، بویس،
 ، به کوشش هاشم محدث، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.نظام التواریخ)، 1382بیضاوي، عبداهللا ابن عمر، (

 وفر.، ترجمه حمید ارباب شیرانی، تهران، نشر نیلسفرنامه تاورنیه)، 1383تاورنیه، ژان باتیست، (
 آباد یحاجمربوط به تدفین زرتشتیان باستان در ارتفاعات  یشناخت باستانمطالعۀ شواهد «)، 1394توکل، ابوذر، (

نامۀ کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر سید رسول موسوي حاجی، دانشگاه مازندران، دانشکده هنر ، پایان»مرودشت
 و معماري.

محمد هدایت، تهران،  ۀ، ترجمهنامه ثعالبی در شرح احوال سالطین ایرانشا)، 1385ثعالبی، عبدالملک بن محمد، (
 اساطیر.

اي،  ، ترجمۀ منوچهر امیري و فریدون بدرهسفرنامۀ جکسن، ایران در گذشته و حال)، 1387جکسن، آبراهام ویلیامز، (
 تهران، علمی و فرهنگی.

، به تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران، فة مقاالت األنامتبصرة العوام في معر)، 1364حسنی رازي، سید مرتضی بن داعی، (
 نشر اساطیر.

، یزد، آرشیو سازمان میراث فرهنگی استان گزارش دخمه هاي استان یزد)، 1381حصار نوي، علیرضا، خانلرخانی، فرزانه، (
 ).منتشرنشدهیزد (

 .33-31: 455، شمارة پیاپی روهرف، »ترین دخمه در ایران دخمه کاوس، قدیمی«)، 1391حصارنوي، علیرضا، (
بررسی روند تغییرات سبکی جایگاه تدفین زرتشتیان «)، 1399حیدري، ملیکا، مهرآفرین، رضا، چرتی، کارلو جیووانی، (

 .264-241: 15، سال هشتم، شمارة هاي ادیانی پژوهش، »ایران و پارسیان هند
زرتشتیان در ایران (نمونۀ  يها دخمهبراي باززنده سازي  راهبردي نظري«)، 1397خواجه پور، منصور، رئوفی، زینب، (
 .64-53): 61( 15، باغ نظر، »موردي: دخمۀ زرتشتیان کرمان)

ترجمۀ موسی جوان، تهران، دنیاي )،  به کوشش جیمس دارمستتر، 1384( مجموعه قوانین زردشت (وندیداد اوستا)،
 کتاب.

 وشی، تهران، امیرکبیر. ، ترجمۀ محمدعلی فرهان تا بختیاريسفرنامه از خراس)، 1335دالمانی، هانري رنه، (
 الدین شفا، تهران، علمی و فرهنگی.ۀ شعاع، ترجمسفرنامۀ پیترو دالواله، قسمت مربوط به ایران)، 1370دالواله، پیترو، (

 ، تهران، دانشگاه تهران.لغتنامه دهخدا)، 1340، (اکبر یعلدهخدا، 
 ، ترجمۀ محمود مهدوي دامغانی، تهران، نشر نی.اخبار الطوال)، 1371دینوري، احمد بن داود، (

 ، تهران، دانشگاه تهران.یوش فره محمد یعل، ترجمۀ ایران، کلده و شوش)، 1371دیوالفوا، مادام ژان، (
ار ، به کوشش مجتبی مینوي و ایرج افشار. تهران. انجمن آثوقفنامۀ ربع رشیدي). 2536همدانی، ( اهللا فضل نیدالدیرش

 ملی.
، جلد اول، به تصحیح محمد روشن، تهران، مرکز پژوهشی میراث جامع التواریخ)، 1392، (همدانی اهللا فضل رشیدالدین

 مکتوب. 
گري، تداوم  هاي تدفین در آئین زردشتی سنت«، )1400(، سنگ برگان، محسن، گاراژیان، محسن، نیمحمدحسرضایی، 

 .270-245: 2، شمارة 13، دورة شناسی باستانمطالعات ، »ی و نوسنگیي دورة فراپارینه سنگ سنت تدفین ثانویه
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)، فر 5مفاخر میراث فرهنگی ایران (، »نتایج فصل اول کاوش در دخمۀ ترك آباد اردکان یزد«)، 1398رهبر، مهدي، (
هشگاه میراث ، به کوشش احمد محیط طباطبایی و شاهین آریامنش، تهران، پژودکتر فیروز باقرزاده نامه جشنفیروز، 

 فرهنگی و گردشگري: آریارمنا، گروه پژوهشی باستان کاوي تیسافرن.
 .نا یب، جا یبحمیدرضا دالوند،  به کوشش، روایات داراب هرمزدیار، )1375(داراب هرمزدیار، 

 ، ترجمۀ اقبال یغمایی، جلد چهارم، تهران، توس.سفرنامه شاردن)، 1374شاردن، ژان، (
هاي  پژوهشی در معماري آیینی دخمه«)، 1393، (يمحمدمهدحیدري بنی، داریوش، کریم نژاد، شینی غالمپور، رویا، 

مطالعات شهر ایرانی ، »هاي مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا و گلستان بانوي یزد) زرتشتیان (مطالعه موردي: دخمه
 .79-67: 18، شماره اسالمی

 بزرگ پیامبر زرتشت، اشو پیروان تدفین هاي شیوه و آرامگاهی ريمعما از هایی گوشه چم، دادگاه)، 1385نسیم، ( علیپور،
 تهران، سمیرا. ،ایرانی

آیینی و دینی  يها جنبهنگاهی تطبیقی به دخمه زرتشتیان در ایران و هند و «)، 1396عنایتی زاده، ایرج، آموزگار، ژاله، (
 .108-93: 2، شمارة 7، سال یشناس رانیاهاي  پژوهش، »ساخت دخمه در سنت پارسیان

 ، تهران، نشر قطره.شاهنامه)، 1379ابوالقاسم، (  فردوسی،
 ، ترجمۀ عباس اقبال آشتیانی، تهران، نشر علم.سه سال در دربار ایران)، 1385فووریه، ژوآنس، (

 و زیگفرید وبر، نیکارهوزن، دومونده. يآباد نجم نیالد فیس)،، به تصحیح 1378، (و القصص خیالتوار مجمل
 ، تهران، امیرکبیر.فرهنگ فارسی معین)، 1375حمد، (معین، م

هاي  گزارش، »تپه قلعه خلچان شناسی باستانگزارش مقدماتی اولین فصل کاوش «)، 1397، (يدمهدیسموسوي نیا، 
شیرازي،  اهللا روح، به کوشش )1395مقاالت کوتاه  ۀایران (مجموع شناسی باستانشانزدهمین گردهمایی ساالنۀ 

 .403-399اث فرهنگی و گردشگري: پژوهشگاه میر
 تهران، توس. آموزگار، ژاله ۀترجم ،باستان ایران )،1363ماریژان، ( موله،
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