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Abstract 
Burial traditions have not been formed all at once and in the long term numerous factors and 
variables have played a role in its formation and continuation or obsolescence. Among these 
factors, we can mention the influence and contacts made between different cultures, and in the 
meantime, Zoroastrian culture can not be an exception to this rule and it can be said that the 
burial practice in the Zoroastrian religion (Ossuary) probably has a long history among different 
ethnic groups and nations, and these cultures were influential in adopting the burial practice 
(Ossuary) in the Zoroastrian religion. Similar to the burial practice (Ossuary) in the Zoroastrian 
religion, it has been found in the Iranian plate and Levant and Central Asian in the 
Epipaleolithic period to the late Bronze Age. Therefore, the aim of this research is to evaluate 
the relationship between the secondary burial practice during the Epipaleolithic period and the 
time of the advent of Zoroastrian religion and its effect on the burial method in Zoroastrianism. 
Accordingly, the present research seeks to answer the following questions: How early on and 
how did the burial data of archaeology come from? And what is the connection between the 
method of the second burial and burial in Zoroastrianism?. The method of this research is 
descriptive-analytical, based on archaeological reports. In the present study, information was 
obtained from archaeological reports and published articles about various sites of Iran's plateau 
and Levant and Central Asia, of which secondary burials have been discovered. The philosophy 
of doing this burial method could be different or a reason other than respect for nature, and these 
secondary burials were probably carried out by non-sedentry groups that used permanent sites 
for burial and probably died somewhere outside the facility, and the possibility of transferring 
bodies to There were no grounds for burial, so the deceased were abandoned in the same place, 
and later, after the loss of soft tissues, the bones were collected and buried in the graves in the 
site. 
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1.Introduction 
The burial practice among Zoroastrians has been such that, The dead were placed on top of a 
mountain so that their bodies could be eaten by carnivores, and after the meat was separated 
from the bones by carnivores and wild animals, the bones were collected and buried in a place 
intended for burial. Until the last century, this tradition has been common among the 
Zoroastrians of Iran (Modi. 1937: 57). It can be said that the burial method (secondary burial) 
that was formed in the epipaleolithic period, slowly with the formation of the Zoroastrian 
tradition, somehow these burial rites left `1their effects on this burial tradition. Secundary burial 
practice is also observed among different cultures, such as the Iranian plateau, the Levant and 
Central Asia in the Neolithic and chalcolithic periods, As well as at the late Bronze Age 
(Bactria–Margiana Archaeological Complex or BMAC Culture) (Sarianidi . 2007: 297), and 
ultimately accepted as a common funeral tradition in the Zoroastrian religion. Similar to these 
funeral traditions, today prevail in the region of Mongolia and Tibet, which are known as 
heavenly burials. Therefore, the purpose of this research is to study the background and history 
of Zoroastrian burial practices from the Epipalaeolithic and Neolithic era, and the connection of 
the funeral tradition in the Zoroastrian ritual with the secondary burial practice. The method of 
this research is descriptive-analytical. In the present study, information was obtained from 
archaeological reports and published articles about various sites of Iran's plateau and Levant and 
Central Asia, with only secondary burials discovered. Finally, the questions have been answered 
by analyzing the information and evidence obtained in different areas. In this study, the methods 
of the secondary burial were studied from the beginning to the end of the Chalcolithic in the 
Iranian plateau, and then compared with the contemporary site outside the Iranian plateau, 
where the secondary burial was discovered, and then examined the secondary burial was dealt 
with Late bronze age (BMAC) in the Central Asian, in order to assess the evolution of 
secondary burial practices, traditions, beliefs and funerals in these areas. In Iran, from the 
epipalaeolithic period in the Hutu cave in Behshahr, and in the Neolithic period, from the sites 
of Chogha Sephid, Ali kosh, Ganj Dareh, Guran and Hajji Firuz (Figures 1-2) (unlike other 
Neolithic settlements of Iran, much information was obtained about burial practices from the 
site. The most commonly burial method used in these sites is the use of dakhma storeroom in 
the corner of a room inside which the bones have been discovered), and during the chalcolithic 
period, from the Choga Sofla of Behbahan and the Tape Hissar Damghan, and during the 
Bronze Age from Hasanlu and Gilavan Cemetery in northwestern Iran, and in the shahrak-e 
Firuzeh Neyshabur, a secondary burial It has been discovered. In the Levant region during the 
epipalaeolithic, Neolithic and chalcolithic periods, many secondary burial have been discovered 
from various sites(Grindell .1998: 144; Galili et al. 2005: 8; Erdem . 2006: 26-28). In the Central 
Asian region, a secondary burial site was also found on some of the chalcolithic sites. Also, 
during the bronze period in this area, the secondary burial has also been identified in some 
cemeteries of the BMAC culture (Figure 7) (Sarianidi. 2007: 166). In the oldest part of the 
Vendidad, it has already been referred to the" secondary grave" - a simple pit, in which the dead 
body was placed before it was buried. The excavations of the Gounor's northern palace revealed 
that there was a "Dakhma" in the royal residence. According to the information presented in this 
article, the method of secondary burial in Iran and beyond Iran from the Epipalaeolithic and 
Neolithic periods seems to refer to some of the rituals whose most famous name is the burial 
method in the Zoroastrian religion. Secondary burials in Iran, during the epipalaeolithic, 
neolithic and chalcolithic periods, and in the Levant region during the Natufian period, then in 
the Neolithic and chalcolithic periods, and in Central Asia during the bronze period, are 
somewhat similar to those of Zoroastrian burials. This is how often after the destruction of soft 
tissues, bone remains were buried in the soil, and the philosophy of doing this burial method 
could have been different or a reason other than respect for nature, because at the same time 
burial in these sites Incipient is also found. As previously mentioned, secondary burials were 
probably carried out by non-sedentary groups that used permanent sites for burial and probably 
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died somewhere outside the facility, and the possibility of transferring bodies to There were no 
grounds for burial, so the deceased were abandoned in the same place, and later, after the loss of 
soft tissues, the bones were collected and buried in the graves in the site. 
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و  یسنگ نهیفراپاردوره  ۀیثانو، تداوم سنت دیرپاي تدفین گريیشتتزر ئینآتدفین در  يها سنت
 نوسنگی
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و تداوم یا منسوخ شدن آن  يریگ شکلدر بلندمدت عوامل و متغیرهاي پرشماري در و  اند نگرفتهشکل  باره کیتدفین  يها سنت
و در این  نمودمختلف اشاره  يها فرهنگصورت گرفته بین  يها تماسو  يرگذاریتأثبه  توان یم لدر بین این عوام. اند داشتهنقش 

شیوه تدفین در دین زرتشتی (استودان) گفت،  توان یمباشد و  مستثنااز این قاعده  تواند ینممیان فرهنگ زرتشتی گري نیز 
دین  ) دراستودان(تدفین  ةشیواتخاذ در  ها فرهنگو این  است در بین اقوام و ملل مختلف بوده يتر کهننه یداراي پیش احتماالً

تا اواخر  یسنگ نهیفراپار يها دورهتدفینی (استودان) در دین زرتشتی، در  يها وهیشهمانندهایی براي . اند بوده رگذاریتأثزرتشت 
این  .شود یممشاهده ) ماوراءالنهر(ي مدیترانه شرقی) و آسیاي مرکزلوانت (عصر مفرغ در فالت ایران و خارج از آن، از منطقه 

 ةآن بر شیو ریتأثتا ظهور دین زرتشتی و  یسنگ نهیفراپاردوره شیوه تدفین ثانویه از  يها مشابهتارزیابی و بررسی به پژوهش 
 يها داده بر اساسزیر است:  يها پرسشپژوهش پیش رو در پی پاسخ به  ،این اساس . برپردازد یم یزرتشتتدفین در آئین 

است؟ این نوع تدفین  گرفته یمدر فرهنگ انسان پدیدار شده و به چه صورتی انجام  ییها زمانتدفین ثانویه از چه  یشناخت باستان
روش  ؟دارد؟ و چه ارتباطی میان شیوه تدفین ثانویه با شیوه تدفین در آئین زرتشت وجود دارد ییها مشابهت ییها نییآبا چه 

، انتشاراتو  یشناخت باستانهاي  تحلیلی است. در پژوهش حاضر اطالعات الزم از گزارش –وصیفی ت صورت بهانجام این پژوهش 
است.  شده داده پاسخ، شده مطرح يها پرسشاطالعات و شواهد موجود، به  لیوتحل هیتجزبا  تینها دراست و  شده يگردآور

 د.تدفین در دین زرتشتی دارن ةشیو اب ییها شباهت، لوانتطقه مندر ایران و  و نوسنگی یسنگ نهیفراپار يها دورهثانویه  يها نیتدف
این شیوه در بین  رسد یمفراتر از احترام به طبیعت بوده، همچنین به نظر  رسد یمممارست سنت شیوه تدفین ثانویه به نظر 

خارج از محل  ییجا درین افراد ا احتماالً. کردند یممردگان را در محل استقرار دفن  که غیر یکجانشین رایج بوده است يها گروه
و امکان انتقال اجساد به محوطه جهت تدفین وجود نداشته است، بنابراین متوفیان در همان محل رها  اند شده فوتاستقرار 

 .اند شده یمو در محوطه در قبور دفن  شده يآور جمع ها استخواننرم،  هاي بافتو بعدها بعد از بین رفتن  اند شده یم
 .BMAC، نوسنگی، یسنگ نهیفراپارشت، تتدفین ثانویه، آئین زرکلیدي:  يها واژه

 مقدمه .1
مناسب  یشناخت روشک و یتئور يها افتیرهل نبود یبه دل خیازتار شیپ يها فرهنگ يرمادیغ يها جنبهن ییتع
 ها آنز که ا يماد يها جنبه برخالف. رود یمبه شمار  یشناس باستان یپژوهش يها شاخه نیتر دهیچیپاز  یکی

یا  يرمادیغ يها بخش شواهد مربوط به ،شود یمهویدا  یشناس باستان يها کاوشدر  آشکاري يها نشانه
 يها جنبهن ییتب بدون ،حال نیع در. ندیآ یمبه دست  یشناس باستان يها کاوشاز  ندرت به ها فرهنگاعتقادي 

، یی(طالخواهد بود  هیسو کی یباستان يها فرهنگن یاز ا یلیهرگونه تحل ،خیازتار شیپ يها فرهنگ يرمادیغ

موجب رعایت الگوهاي متفاوتی در  تاکنون، خیازتار شیپنگرش متفاوت به موضوع مرگ از ادوار  ).174: 1381
و حالت  شده سپردهشده است. تنوع در کیفیت و کمیت اشیایی که به همراه جسد به خاك  نتدفی يها وهیش
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 يها سازماناعتقادي،  يها نظامگوناگونی  دهنده نشانه معماري، سر، بدن، دستان و پاهاي جسد و نحو
 ).68: 1385 (فیروزمندي و لباف خانیکی، هستمختلف  يها فرهنگاجتماعی و سیاسی و روابط اقتصادي در 

، روابط یشناس انسان، ينگار قوم، ينگار گاه ۀنیزم در يادیار زین اطالعات بسیتدف يوهایشقبور و همچنین 
طبقات  ی. مطالعه و بررسدهند یمار پژوهشگران قرار یدر اخت یو طبقات اجتماع يو اقتصاد یاجتماع
 کتاب اما به دنبال انتشار؛ (Childe. 1957)است  یشناس باستاندر  دار شهیرافت یک رهی یاجتماع

 (Binford and Binford. 1968)نفوردیبتوسط  1968در سال » یشناس باستانن در ینو ياندازها چشم«

ل دهه هفتاد یدر اوا. است صورت گرفتهو ابعاد مختلف آن  ینیتدف يها سنتدرباره  يادیز نسبتاً يها پژوهش
در  يا ژهیوگاه یجا تاًینهاو  کرددا یپ يادیار زیت بسیمطالعات اهم گونه نیا یشمال يکایدر آمر يالدیم

نظر براون، براي بررسی  بر اساس .(Brown. 1981)دا نمود یپ یشناس باستان يها يتئورو  ها روشچهارچوب 
همراه وي باید به موقعیت تدفین نیز توجه کرد، چون در  يها افتهیجایگاه اجتماعی متوفی عالوه بر  تر قیدق

در مواردي ممکن است پیچیدگی  مثال  عنوان بهخطاهایی رخ دهد.  ها لیتحلممکن است در  صورت نیاغیر 
وجه تمایز جایگاه  عنوان بهدیگر،  مرحله به مرحلهیا گذر از یک  فاز کیتدفین مانند تغییر  يها وهیشروند 

 ).Brown. 1981: 37( اجتماعی به شمار آید

را  ییها هیفرض، ان ابعاد اجتماعی رفتارهاي تدفینیدکتراي خود تحت عنو نامه انیپادر 1آرتور آلن ساکس      
توسط  شده ارائه يها هیفرض .است نمودهه مطرح ساختار جامع و ها نیتدفدر خصوص ارتباط اجتماعی بین 
است، بر طبق  طرح نمودهفورد است که در این خصوص هشت فرضیه مبینساکس تا حدودي مشابه نظرات 

مختلف وجود داشته باشد،  يها فرهنگمربوط به  يها نیتدفبین  يا شده ثابت يها شباهتاولین فرضیه اگر 
گر ید ياز سو ).(Saxe. 1970 را ایجاد کرده است ها آنهستند که  تماعیانعکاسی از ساختار اج ها شباهتاین 

 فراهم آورد یشناس باستان یشناخت روشو مسائل  ها هینظر يساز شفافالزم را در  يها نهیزممطالعات  گونه نیا
(Renfrew. 1994). است و تدفین متکی بر رویکرد علمی يها وهیشدر مطالعه  روندگراجدید یا  یشناس باستان 

رکردشان در و کا ها نیتدفتنوع  فهمبراي  مختلف يها فرهنگ -تدفین بین يها وهیش، به مطالعه حال نیدرع
   .(Trigger. 1989: 302; Saxe. 1970: 49) پردازد یم ها گروهمیان 

موقعیت  .تدفین است يریقرارگ، موقعیت شود یمکه در ارتباط با تدفین از آن استفاده  يا مشخصهاولین        
به پشت خوابیده، خوابیده  مانند به مختلفی يها وهیشبه  تواند یمیک جسد در داخل قبر  يریقرارگیا شیوه 

 صورت به تواند یمنوع تدفین  (Pearson. 1999: 6). باشد نشسته و ایستاده صورت بهو یا حتی  طرف کی
 )کامل باًیتقرکامل و یا  صورت بهانسانی  و اسکلت ها استخوانشامل باشد که شامل تدفین اولیه ( يسپار خاك

فاقد تمامی  آمده دست بهاسکلت انسانی  معموالًپراکنده هستند و  يها استخوانو تدفین ثانویه (شامل 
تدفینی باشد  يها وهیشیکی از  تواند یمکه  ییتنها بهیک اسکلت کامل است) و یا دفن جمجمه  يها استخوان

(Grindell. 1998: 111-112) . تري نسبت  سوزاندن جسد معموالً روش پیچیدهاست.  جسد سوزي شیوه دیگر
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 يآور جمعن فرآیند شامل ؛ ایابدی یمو کار بیشتري معموالً به سوزاندن اختصاص  . زماناست يسپار خاكبه 
مشخصه دیگر که . (Pearson. 1999: 6-7)ت بقایاي آن اس يآور جمعچوب، قرار دادن بدن، مراقبت از آتش و 

فرد متوفی در ارتباط با دیگر افراد دفن شده  يریقرارگ، وضعیت شود یماز آن استفاده  ها نیتدفدر ارتباط با 
از واژه انفرادي  ها آنکه براي گروهی باشد  يها نیتدفانفرادي و یا  يها نیتدف صورت بهکه ممکن است  است

  .شود یمیا تکی و همچنین ترکیبی و یا چند نفره استفاده 
و  يریگ شکلدر  يپرشمار يرهایو در بلندمدت عوامل و متغ اند نگرفتهشکل  باره کی نیتدف يها سنت       

صورت گرفته  يها تماسو  يرگذاریتأثبه  توان یم در بین این عوامل. اند داشتهمنسوخ شدن آن نقش  ایتداوم 
 مستثنااز این قاعده  تواند ینم و در این میان فرهنگ زرتشتی گري نیز نمودمختلف اشاره  يها فرهنگبین 

در بین اقوام و  يتر کهننه یداراي پیش احتماالًشیوه تدفین در دین زرتشتی (استودان)  گفت، توان یم باشد و
. اند بوده رگذاریتأثدین زرتشت  ) دراستودان(شیوه تدفین اتخاذ در  ها فرهنگملل مختلف بوده است و این 
تدفینی مختلفی در این  يها وهیشها شیوه تدفین در دوره ساسانی نبوده است و البته الزم به ذکر است این تن

 شده نقلچنانکه در شرح شیوه دفن مردگان زرتشتی . )24-18: 1395 (توفیقیان و باستانی، شود یمدوره مشاهده 
س از جدا شدن توسط الشخورها خورده شود و پ ها آنتا اجساد  دادند یممردگان را بر باالي کوه قرار  کهاست 

جمع و در محلی که جهت تدفین  ها استخوانگوشت از استخوان توسط الشخورها و حیوانات وحشی، 
میان زرتشتیان ایران مرسوم  و تا قرن اخیر نیز این سنت در اند شده یمدفن  بود شده گرفتهدر نظر  ها استخوان

 تمام براي باز هواي در جسد دادن در معرض قرار وندیداد، متون طبق .(Modi. 1937: 57)است  بوده
با  افرادي وه بود مرسوم ثروتمندان براي تنها ها استخوانبراي  مکانی ساخت اما ،ه استاجباري بود زرتشتیان
 پیش بنابراین،؛ بگذارند زمین باقی بر را ها استخوان عرضه داشت جسد، از پس توانستند یم کم مالی استطاعت

 .شود خارج آن از روح تا دادند یمقرار  روباز محلی در را جسد بگیرند، قرار توداندر اس ها استخوان که آن از
 برج خاموشان، برج به منسوب آثار ۀنمون ز. اشود یم نامیده» شانخامو برج«، عمل براي این شده ساخته مکان

یدر پور و رهبر، (حاست  بنا کف در متر یسانت 80 حدوداً عمق با چاهی که داراي است درگز انیدربند مدوري
1388 :16-18.( 
 ها کوهطبیعی یعنی با استفاده از عارضه  طور بهکه  ندبود يا سادهي هااولیه زرتشتی بنا يها دخمه      

 يها دخمهاسالمی است. این  ةپدید آمد که بیشتر مربوط به دور ساز دست يها دخمه. سپس ندبود گرفته شکل
نواحی گرم و  ها دخمهایگاه این ج. اند معروفبه برج  ند،ت و سنگ داشتاز خش يا استوانهکه دیواري  ساز دست

خشک فالت مرکزي ایران بود که به سبب شرایط آب و هوایی، محیطی مناسب براي خشکاندن اجساد 
رتشتیان ایرانی موسوم به جامعه ز يریگ شکلبا در هند  ).95: 1396(عنایتی زاده و آموزگار،  شدند یممحسوب 
میالدي پارسیان بنا بر نیاز جامعه آن روز  1300بسیاري از آداب و سنن آیین زرتشتی احیا شد. در  ،پارسیان

رونق اقتصادي و رشد  موازات به کم کمایالت گجرات ساختند.  در1بروجدر شهر  زرتشتی، نخستین دخمه را
 .(Paymaster. 1954: 2-27) افتیپارسی در نواحی زرتشتی نشین فزونی  يها دخمهجمعیت، 

 ،)و در دوره نوسنگی از )Mcauley. 2013:1-9(ر هوتو ، از غایسنگ نهیفراپاردر دوره ثانویه شیوه تدفین       
 :Voigt. 1983) روزیف یحاجو  )Weeks. 2013: 52گوران (، )Hole and Flannery. 1963: 246( علی کش

                                                           
1. Broach 
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ناتو در دوره  شیوه تدفین ثانویه ،1تقه لوانمنطاست. در خارج از ایران، در  شده ییشناسا در ایران (70-91
 در 1یام -تیلتاه از محوط جمله ازاست،  شده گزارشنوسنگی این منطقه  يها فرهنگو سپس در میان  انیف

پس از جداسازي  ها استخواناست که در آن  شده گزارشساحل شرق فلسطین اشغالی نوعی تدفین ثانویه 
ترکیه نیز  در 2همچنین در محوطه باستانی چاتال هویوك. (Galili et al. 2005)اند  شدهدفن  ،گوشت از بدن

حال نوك زدن به اجساد  در کهمربوط به کرکس است  بر روي دیوارها شده میترستصاویر یکی از پرکارترین 
شاهدي  ،از این محوطه یافت شدهثانویه  يها نیتدف است. جداشده شاناز بدن ها آن سرهستند که  ییها انسان

 نیتدف وهی(ش یسنگ نهیفراپارگفت شیوه تدفینی که در دوره  توان یم (Mellart. 1967).ت بر این مدعاس
ازجمله در مختلف  يها مس و سنگی میان فرهنگنوسنگی و  يها دورهدر طی  یآرام به ،شکل گرفت) هیثانو

ران و در اواخر عصر مفرغ آسیاي مرکزي و همچنین در دوران مفرغ و آهن در ای ،فالت ایران، منطقه لوانت
گري، به  زرتشتسنت  يریگ شکلبا . سپس ابدی یتداوم م )BMACبلخی  -مروي یشناخت (مجموعه باستان

لذا هدف این پژوهش،  گري بجاي گذاشت.آئین زرتشتی  نحوي این شیوه تدفینی اثراتی بر شیوه تدفین در
سنت تدفین در آئین زرتشت با  و ارتباط نوسنگیو  یسنگ نهیفراپارتدفین ثانویه از دوران  نهیشیپبررسی 

 يها داده بر اساسزیر است:  يها پرسششیوه تدفین ثانویه است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به 
 گرفته یمانجام  یشده و به چه صورت داریدر فرهنگ انسان پد ییها زماناز چه  هیثانو نیتدف یشناخت باستان
اشاره دارد؟ چه ارتباطی بین سنت تدفین ثانویه از  ییها نییآثانویه بر چه آئین یا  يها نیتدفوجود است؟ 
 به بعد با شیوه تدفین در آئین زرتشتی وجود دارد؟ یسنگ نهیفراپاردوران 

در تعریفی از تدفین ثانویه و همچنین دفن مجدد (مرده گذاري مجدد) ارائه دهیم. در اینجا الزم است      
از دفن شخص،  یزمان مدتبعد از دفن متوفی و سپري شدن  فن مجدد (مرده گذاري مجدد)د شیوه تدفین

. به جهت قرار دادن جسد شخص است شده یمدیگري در گور قرار داده یا اجساد و جسد  شده ییبازگشاگور 
ر داده جدید در گور قرا جسد شخصو  گرفته یماز گور قرار  يا گوشهدر  تر یمیقدجسد  يها استخوانجدید، 

 تر یمیقد يها استخوان شد یمسبب و این امر  چند بار در یک گور تکرار شود بودو این روند ممکن  شده یم
از دوره ایالم قدیم و  ییها گورستانو  روزیف یحاجاز این شیوه تدفین در  ییها نمونه. دونپراکنده شدر گور 

اما  (Voigt. 1983:70-91). است شده زارشگو گورستان ده دومن  المهمچون گورستان  ،میانه در زاگرس
 يها بافت، قرار دادن جسد در یک محوطه باز است که بعد از جدا شدن افتد یمآنچه در تدفین ثانویه اتفاق 

و  شده یمو ...قرار داده  داخل قبور، استودان، یا خمره در، باقیمانده جسد در محل دیگري استخواننرم از 
تدفین  عنوان به که این نوع تدفین، اند شده یمریز جسد طی این فرآیند مفقود  يها استخوانبخشی از  معموالً
شواهدي  در صورت وجود هرچند ،قرارگرفته مدنظردر این پژوهش شیوه تدفین ثانویه . شود یم هاختنشثانویه 

 .است شده اشاره، به این شیوه تدفینی نیز ذکرشده يها محوطهشیوه مرده گذاري مجدد در از 
 پژوهش ۀنیشیپ. 2

                                                           
1. Altit-Yam 
2. Catal Huyuk 
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 ورساي لهیوس بهتدفین در اوایل قرن نوزدهم میالدي  يها وهیشمطالعات صورت گرفته بر روي  یطورکل به
(Worsaae. 1843) ، هرتز لهیوس بهو  تدفینی دانمارك صورت گرفت يها محوطهبر روي )Hertz. 1907(  در
 .(Kroeber. 1927) افتیذهنیات ادامه  برحسباجتماعی جوامع گذشته اما  يها سازمانتالش براي درك 

در زمان متوفی فرد  شده حفظ، ترکیبی از هویت اجتماعی عنوان بهتدفین  يها وهیشجایگاه اجتماعی در 
بنابراین ؛ (Binford. 1971: 17)است  شده یمعرفو در نظر گرفتن جایگاه مناسب پس از مرگ  زندگی

 شده مطرح تینتر پیشنهاد بعدي باشد که توسط عنوان بهامعه تدفین ممکن است بازتاب پیچیدگی ج يها وهیش
اغلب  ،یاجتماع يبند صرف رتبه ،يانرژ شتریب نیعنوان کرد که در تدف يو .(Tainter. 1978: 106) است
سازي و موقعیت بدن، تعداد و نوع  گذاري نیروي کار در ساخت قبر، آماده اندازه قبر، سرمایهشده است.  يفرد

 (Tainter. 1977: 110-114).  د هستن سنجش قابلهاي  قبر، همگی از ویژگی اشیاء داخل

بررسی شیوه تدفین در یک دوره زمانی  صورت به غالباًدر خصوص تدفین در ایران  شده انجاممطالعه       
 نامه انیپا به توان یم ازجملهاست،  شده اشارهثانویه نیز  يها نیتدفبه  ها آناز  ییها یبخشکه در  صورت گرفته

است  پرداخته در ایرانتدفین در دوران نوسنگی  يها وهیشبررسی  کارشناسی ارشد احمد چایچی امیر خیز که
تدفین در  يها وهیشو  ها سنتبررسی  وهشی که توسط حسن طالیی در خصوصژپ همچنین و )1375چایچی، (

اولین بار توسط لوئی  ،ثانویه یا استودانی يها نیتدفاما  ؛)1381طالئی، نمود (، اشاره گرفته انجامعصر آهن ایران 
و بعدها توسط دیتریش هوف تعداد بیشتري از  (Vanden-Berghe. 1953) اند شده یمعرفرگ شناسایی و نبواند
مهم صورت گرفته  يها پژوهشیکی از  .(Huff. 1992) دندر استان فارس شناسایی و معرفی شد ها نیتدفاین 

که به مطالعه قبور و آئین تدفین در دوره  شده انجامتدفین، توسط ترومپلمن  يها وهیشدر خصوص بررسی 
گرفته در خصوص شیوه تدفین ثانویه صورت  ییها پژوهشنیز  راًیاخ. )1372 ،(ترومپلمنساسانی پرداخته است 

(جعفري،  تدفین از دوران هخامنشی تا ساسانی در استان فارس يها سنتوهشی بر ژبه پ توان یم جمله ازاست، 
 يها سنتو بررسی  )1395توفیقیان و باستانی، ( فارس جیخلوره ساسانی در سواحل بررسی شیوه تدفین د )،1388

 (BMAC)2روم-بلخ یشناخت باستانمجموعه قلمرو و در  )1396شعرباف و نظري، (ن ساسانی تدفینی در دورا
. Sarianidi. 2007)نمود (اشاره  گرفته، صورت ثانویه يها نیتدفبر روي  که توسط ساریانیدي ییها پژوهش

ثانویه و سیر تحول آن در  تدفین يها وهیشتاکنون پژوهش مستقلی بر روي سنت و  که میکن اشارهالزم است 
آن بر شیوه تدفین در دین زرتشتی، چه در ایران و یا خارج از ایران صورت  ریتأثو یا  مختلف يها دورهطی 

 .پژوهش صورت گرفته در این زمینه استنگرفته و پژوهش حاضر اولین 
 روش پژوهش. 3

بازسازي فرهنگ گذشته، بخصوص سازمان اجتماعی و عناصر  بالقوه نهیزمتدفین،  يها وهیشمطالعات 
ثانویه (در ایران و خارج از ایران)  يها نیتدف. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه کند یمتشریفاتی را فراهم 

تدفین در دین زرتشتی است.  يها نیآئاین سنت تدفینی بر  ریتأثزمان و همچنین  درگذرو سیر تحول آن 
علی کش، مانند هوتو،  يها محوطهتحلیلی است. جامعه آماري ما  –توصیفی صورت بهروش انجام این پژوهش 

م و یا-، التیت2، عین غزال1و ابوهریره در ایرانو چغاسفید، چگاسفلی و تپه حصار  روزیف یحاجو  گوران
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. در پژوهش حاضر اطالعات الزم از است امروزي)( رانیادر خارج از 3و محوطه گونور2، غار پقتین1جریکو
لوانت  منطقه مختلف فالت ایران و يها محوطهدر خصوص  منتشرشدهو مقاالت  یشناخت باستان يها گزارش

که  (BMAC)ر مفرغ جدید نوسنگی و مس و سنگی) و آسیاي مرکزي در عص ،یسنگ نهیفراپار يها دوره(در 
اطالعات و شواهد  لیوتحل هیتجزبا  تینها در ؛ واست شده حاصل، شده کشف ها آنثانویه از  يها نیتدففقط 

 است. شده داده پاسخ، شده مطرح يها پرسشبه  تدفینی يها وهیش یافت شده مربوط به
 تدفین ثانویه در فالت ایران يها وهیش. 4

به شیوه و رفتار صورت گرفته با  توان یماز غارهاي کمربند و هوتو تا حدودي  دهش کشف يها نیتدفبا بررسی 
غار هوتو (شهرستان بهشهر) در  1تدفین یا بقایاي انسانی شماره  پی برد. یسنگ نهیفراپارمردگان در دوره 

تقاد کاوشگر غار انسانی که به اع يها دادهمنظم این  موقعیتاست.  آمده دست بهکناره و نزدیک به دیواره غار 
حاکی از شیوه تدفین ثانویه است  ها استخواندارد، جابجایی اتفاقی  ها انسانتوسط  شده انجامنشان از فعالیت 

 اند شدهو در این محل دفن  شده يآور جمعاستخوانی  يها دادهاز بدن،  ییها قسمتکه بعد از تجزیه 
(Mcauley. 2013:1-9). 

است که در ادامه به آن  شده کشفن شیوه تدفین ثانویه در چندین محوطه در دوره نوسنگی در ایرا      
، تدفین ثانویه حاوي قطعات است که در فاز بزمرده ، محوطه علی کشها محوطه. یکی از این میپرداز یم

 يها استخواناز  يا کپه، C1فاز رین نقطه در باالت. ه استیافت شد سال بزرگحداقل سه شخص  يها استخوان
از سنگ سفید و سه مهره از جنس سنگ فیروزه  شده ساختهو چندین مهره  گیاهی يها دادهبا  همراه دراز

در  ها نیتدف. با توجه به شناسایی این اند شدهبا گل اخرا آغشته  ها اسکلتهمه این  کهیافت شده است 
 اماباشند وجود دارد،  یا فاز علی کش B2مربوط به فاز  ها نیدفتباالترین نقطه فاز بزمرده، احتمال اینکه این 

، یا دوره علی کش B2. در فاز (Hole and Flannery. 1963: 246)آثاري از چاله تدفین یافت نشده است 
شیوه مرده همچنین طه محو نیدر ااست.  شده کشف ها اتاقسیزده تدفین ابتدایی و یک تدفین ثانویه در کف 

 کهحداقل سه نفر طی چند مرحله است  يها استخواندر این فاز شامل دفن  که شود یمگذاري نیز مشاهده 
از سنگ سبز و یک صدف آویختنی یافت شده است. این  مهره کی، رنگ يا روزهیف مهره کی ها آنهمراه 

 Hole and)است  یا دوره بزمرده C1فاز  ء استخوانی یافت شده دراجزا، مشابه تدفین ثانویه ها نیتدف
Flannery. 1963: 248-262). 

. برخالف سایر است شده کشفاست که تدفین ثانویه از آن  ییها محوطهیکی دیگر از  روزیف یحاجمحوطه       
است.  آمده دست بهاز این محوطه تدفین  يها وهیشاستقرارهاي نوسنگی ایران، اطالعات زیادي در خصوص 

در گوشه یک اتاق ك انبار صورت بهاستفاده از استودان  ،در این محوطه شده استفادهشیوه تدفینی  نیتر جیرا
حاوي  Aتا  Fمعمولی فاز  يها خانه. (Voigt. 1983: 70-91) اند شده کشف ها استخواناست که در داخل آن 

در انبارك ها قرار داشت. این انبارك ها اغلب در موقعیت انتهاي غربی اتاق ثانویه ترکیبی بودند که  يها نیتدف
. در ابتداي کاوش این محوطه توسط یانگ، اند شده واقعساختمان  یغرب جنوبدر گوشه  معموالًمحل زندگی و 

                                                           
1. Jerico 
2. Peqtin 
3.Gonur 



 نوسنگی و سنگی فراپارینه دوره ي هیثانو تدفین دیرپاي سنت تداوم گري، زرتشتی آئین در تدفین يها سنت /254

میان  در حفرشده يها چاله ها استوداناین  که کرد یمدرست تشخیص داده نشدند و وي تصور  ها استوداناین 
و یا جنگ بوده  ریگ همهدر آن، به علت یک بیماري  ها استخوانبقایاي معماري هستند و وجود تعداد زیاد 

مخدوش است و  ها آن يگذار خیتارمطرح است. اول اینکه  ها استوداندر خصوص این  ییها بحثاست. هنوز 
، ها استوداندر تفسیر این  زمان شروع استفاده از این شیوه تدفینی مشخص نیست. دومین مشکل اصلی

 صورت بهاستودانی بدون شک  يها نیتدف. بعضی از هاست استودانوضعیت اجساد در زمان قرار گرفتن در 
 که نیاو  ها استخوانو همچنین ناقص بودن  ها استخوان. چنانکه شکل و وضعیت اند گرفته انجامثانویه 

 :Voigt. 1983) .)2و  1(تصویر  دهد یماین امر را نشان ، اند شدهتمیز  ها استودانقبل از ورود به  ها استخوان

ناقص و فاقد  ها اسکلتکاوش شده)،  يها نمونهدرصد یا بیشتر  85( ها نیتدفهمچنین در بیشتر  (70
. با توجه اند گرفته یماجساد ابتدا در خارج از فضاي روستا قرار  دهد یمکوچک هستند که نشان  يها استخوان

 اند کرده یممنتقل  ها استودانرا درون  ها استخوان، ها آنباشناختی و بهداشتی و بعد از تمیز شدن به دالیل زی
و در فرآیند تمیز کردن  خوار گوشتفعالیت حیوانات  جهینت در اجزاءاین کار ممکن است برخی از  جهیدرنت که

 .(Voigt. 1983:70-91)استخوان از بین رفته باشند  يها قسمت
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Voigt. 1983: 86) روزیف یحاج، محوطه 2شماره  ثانویه . تدفین1تصویر 

Figure 1: Secondary burial No. 2, Hajji Firuz Tepe (Voigt. 1983: 86) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (Voigt. 1983: 87) روزیف یحاج، محوطه یوانیبه همراه استخوان ح 3 شماره ثانویه . تدفین2تصویر 
Figure 2: Secondary burial No. 3 with animal bone, Hajji Firuz Tepe (Voigt. 1983: 87) 

در این محوطه، شامل یک  4 ة، محوطه چغاسفید است. تدفین شمارموردمطالعه يها محوطهیکی دیگر از  
به همراه تعداد دیگري  ها دندهجمجمه، دو استخوان بازو و یک قطعه بزرگ از لگن، همچنین قسمت انتهایی 

کوچک شکسته است. این تدفین مربوط به یک کودك است که با گل اخرا پوشیده شده است.  يها واناستخاز 
 دهد یمنشان  ها استخوانبقایاي  بز وجود دارد. يها استخوان، قطعاتی از ها استخوان يهمچنین در میان بقایا

H:   شاخ
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، یک جمجمه 5. تدفین اند شده کشف، در یک موقعیت یکسان 6و  5 يها نیتدفتدفین ثانویه است.  کی نیاکه 
عالوه بر جمجمه یک استخوان ران و نیمی از و  استبز  يها استخواناز  يا کپهباالي  شده دادهتغییر شکل 

و  پراکنده ها مهرهبازو، پاها و  يها استخوانسانتیمتر دورتر از جمجمه شناسایی شد. قطعاتی از  40یک فک، 
وجود داشتند، اگرچه مجموعه  وپا دست يها استخوان جز بهم اسکلت بودند. تما شده بیترکبز  يها بااستخوان

مرتبط با آن وجود  ساخته دستاز چاله تدفین یا هر نوع  يا نشانهبود و هیچ  يریپذ بیآسدر شرایط خیلی 
 شده کشفتپه گوران  از سفال قبلنوسنگی دوره  يها هیالهمچنین چند تدفین از  (Hole. 1977: 92) .نداشت

قسمت تپه، حاوي بقایایی اسکلتی حداقل چهار  نیتر نییپابه عمق یک متر در  حفرشدهشامل یک چاله  که
) انجام ها ساختمان( ها خانهابتدایی زیر کف  يها نیتدفدر بیشتر موارد،  هرچندثانویه است. دفن نفر به شیوه 

شامل، دندان حیوانات و  ها نیتدفهمراه  يها داده. اند هشدخمیده دفن  صورت به ها آنو همه  گرفته یم
 .(Weeks. 2013: 5) فاقد هدایاي تدفینی هستند ها نیتدفصدفی و ابزارهاي سنگی است، اما اغلب  يها مهره

 شده کشفدر دوران مس و سنگی نیز از محوطه چگاسفلی در دشت زهره در شهرستان بهبهان، تدفین ثانویه  
اغلب قبور مستطیل شکل، از . اند شدهاشخاص در قبوري با اشکال مختلفی دفن  ).1397:4قدم، پوالك و م(است 

ساده نیز یافت شده است. بیشتر  يا چالهو در این میان نیز برخی قبور  اند شده ساختهخشت، آجر و یا سنگ 
تعداد افراد مدفون در یک بر اساس بقایاي اسکلت، تشخیص  رو نیازا، اند شدهپراکنده یافت  صورت به ها اسکلت

است، اگرچه  شده زدهتخمین  ها جمجمهنفر با توجه به تعداد  52تعداد اسکلت  Bقبر دشوار است. در منطقه 
حداقل پنج نمونه از  ها نیتدفتعداد واقعی افراد بیش از این تعداد بوده است. همچنین در بین  رسد یمبه نظر 

اعتقاد دکتر مقدم کاوشگر اصلی محوطه در برخی قبور  بنا بر. شود یمدیده  ها جمجمهتغییر شکل عمدي 
در این  .دهند یمشیوه مرده گذاري مجدد را نشان و  اند شدهدوباره در گور دفن  ها اسکلتتعدادي از  ،گروهی

و به صورتی آیینی با چیدمان  اند شده منتقلبه داخل گور  ها استخوان، پس از فساد کامل جسد، ها نیتدف
 .Moghaddam) مربوط به اواخر هزاره پنجم و آغاز هزار چهارم ق.م است ها نیتدف. این اند شدهدفن  يا رهیدا

2016: 3). 
در  یتوجه قابل يها دادهمهم دوران مس و سنگی و مفرغ در ایران مرکزي که  يها محوطهیکی از       

است. کاوش این محوطه در سال تدفین در این دوران فراهم آورده، تپه حصار دامغان  يها سنتخصوص 
 .Schmidt) براي اولین بار به سرپرستی اریخ اشمیت از موزه دانشگاه پنسیلوانیا انجام گرفت 1931-1932

 صورت به ها نیتدفکه بیشتر  IIIو آغاز فاز حصار  IIثانویه در فاز پایان حصار  يها نیتدفاز  ییها نشانه .(1937
، وي موجود این دوره يها نیتدفمیت از اریخ اش منتشرشده يها گزارشدر  یافت شده است. ،اند بودهگروهی 

است. همچنین وي بقایاي  کرده اشارهثانویه  يها نیتدف عنوان به ،کپه استخوان 2تعداد به یافت شدن 
 .Salzmann)در یک محدوده کوچک را یافت ، شده بیترکو باهم  پراکنده صورت بهنفر  10استخوانی حدود 

2016: 226). 
 توده سنگی، تدفین به شیوه استمرتبط ثانویه  يها نیتدفگفت با  توان یمتدفینی که  يها وهیشیکی از      

از  ییها بخشدر پاکستان تا بوشهر در جنوب ایران و 1از این نوع تدفین از منطقه ساندمان ییها نمونهاست که 
                                                           

1. Sandeman 
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مورد  3000از این تعداد،  که اند شده ثبت ها آنمورد از  5100تعداد 1توسط استاین کهفارس یافت شده است 
هرچند که با توجه  .(Lamberg-Karlovsky and Humphries. 1967: 271) اند شده واقعدر سواحل بلوچستان 

اما ظروف ؛ است مشاهده قابل B، ارتباطاتی بین این نوع گورها و فرهنگ سیلک آمده دست به يها سفالبه نوع 
ظروف سفالی  ها آناست و در 2تاکسیال -مشابه ظروف سفالی فرهنگ برنز سیرکاپ ها نآسفالی یافت شده از 

را  ها آن يگذار خیتاراست که  شده کشفاز دوره یزدگرد سوم (قرن هفتم میالدي)  ییها سکهجدیدتر و حتی 
سترسی به آب با د ییها مکاندر  معموالًهمیشه در ارتفاعات و  باًیتقرقدري مشکل کرده است. این نوع قبور 

گروه اول که به شکل ساده و نامنظم از  جمله از، شوند یم. این قبور اشکال مختلفی را شامل اند شده ساخته
منظم داراي دیوار با یک فضاي مرکزي در  يساختارها صورت به، گروه دوم اند شده ساختهطبیعی  يها سنگ

 يها سنگبا  يا رهیداوه سوم نیز به شکل و گر دراز پوشیده شده است يها سنگوسط است که سقف آن با 
بقایاي استخوانی  ،ها آنتعداد محدودي از  استثناء به. از همه این گورها اند شده ساختهمتر  1,5منظم با ارتفاع 

جدیدي که توسط هاشمی زرج  يها پژوهشدر  هرچند (Ibid: 274).است شده کشفثانویه  يها نیتدف صورت به
منطقه بلوچستان را متعلق به دوره اشکانی  توده سنگی يها نیتدففته است، این آباد و شیرازي صورت گر

که متعلق به هزاره  اند کردهمعرفی  فارس جیخلتدفین مناطق حاشیه  يها وهیش دهنده ادامه ینوع بهو  اند دانسته
 ).110: 1393(هاشمی زرج آباد و همکاران،  دوم و سوم پیش از میالد است

شواهد این  کهاست  یافت شدهثانویه  يها نیتدفایران از محوطه حسنلو شواهدي از وجود  ربغ شمالدر       
بدون  يا جمجمهاست. این تدفین شامل  آمده دست به VIاست که از ساختار  سال بزرگشامل تدفین یک مرد 

ر آهن) (پایان عصر برنز و آغاز عص Vحسنلو پایینی بدن، مربوط به آغاز  يها قسمتاستخوان فک و 
ان رمیانی همچنین از محوطه خانقاه گیلو مفرغثانویه مربوط به دوره  يها نیفتد  (Donti. 2013: 297).است
محوطه شهرك از  در دوره مفرغ .(Rezalou and Ayremlou. 2016: 53)است  شده کشفایران  یغرب شمالدر 

 .(Basafa. 2016: 13) است شده کشفثانویه در چاله گور و درون خمره  فینفیروزه نیشابور، تد
است، قبرستان  شده گزارشثانویه به شکل متفاوتی  يها نیتدفکه در آن شواهدي از  ییها محوطهیکی از      

 يها کاوشدر  .است IIIشمال استان ایالم است که متعلق به دوران آهن  درجوب گوهر شهرستان ایوان غرب 
(گور  يا خمره صورت بهرایج تدفینی، یک تدفین ثانویه  يها وهیشصورت گرفته در این محوطه، در کنار دیگر 

و در  شده دادهباقیمانده جسد در داخل خمره قرار  ،بین رفتن بافت نرم ازبعد  است که شده گزارش) 21شماره 
بر روي درب خمره قرار  سنگ قطعهیک  ،خاك دفن شده و جهت جلوگیري از نفوذ رطوبت به داخل آن

بعدي که بعدها در این قبرستان و گورستان گلخان مرده که توسط  يها کاوشمچنین در است. ه شده داده
این شیوه  يریگ بهرهاست که نشان از  شده گزارشانجام گرفت، این شیوه تدفین  1384نورالهی در سال 

 ).10: 1391(نورالهی،  ستا IIIتدفین در عصر آهن  يها وهیشتدفین در کنار سایر 
از  شده کشف، قبور نموداز گورها را مشاهده  چندبارهاستفاده  توان یمکه در آن  ییها محوطهاز  دیگر یکی      

قبر را شامل  11 یطورکل بهاز این محوطه  شده کشفیه و بویراحمد است. قبور گیلودر استان که3قبرستان لما
از این  است. شده کشف و یک ساختار نامشخص در ترانشه اصلی و یک قبر نیز در ترانشه آزمایشی شود یم

                                                           
1 .Stien 
2.Sirkap-Taxila 
3 . Lama 
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از سنگ اما در  شده کشفترکیبی هستند. همه قبور  صورت بهانفرادي و هشت گور  صورت بهگور  4تعداد، 
. است شده استفادهبزرگ  يها سنگهمه قبور از براي پوشش و  اند شده ساختهمختلفی  يها حالتاندازه و به 

است که  آمده دست به ها اندامپراکنده  يها استخوانه جمجمه به همرا 87تعداد  ،شده يحفاردر دوازده گور 
است. در  آمده دست بهجمجمه در یک گور  23تعداد  کهاست  69بیشترین تعداد اجساد در تدفین شماره 

است. همچنین با  شده بیترکگور، سقف قبور از بین رفته و بقایاي ماسه و خاك با بقایاي انسانی  11تعداد 
در گوشه گور  تر یمیقداجساد  يها استخوانگام تدفین فرد جدیدي در گور، توجه به اینکه در هن

شده و تخمین تعداد دقیق اجساد دشوار است. این محوطه بر اساس  مخدوش است، اجساد شده يآور جمع
 است شده یمعرف Iنو و عیالم  III-IIمحوطه مربوط به دورانی عیالم میانی  عنوان بهموجود در آن  يها داده

(Jafari. 2013: 65-67). 
مختلفی پدید  يها روشبراي تدفین مردگان  ،در دوره هخامنشی و پس از ظهور زرتشتی گري در ایران      

تدفین در دوره هخامنشی گورهاي  يها وهیشداشتند. یکی از  گوناگونآمد که ریشه در عقاید و رسوم 
تنگ بالغی که در دامنه کوه  88ماره به گورهاي خرسنگی محوطه ش توان یم ازجملهخرسنگی است که 

 ،اند نمودهکسانی که متوفی را دفن ، اشاره نمود. آنچه در این گورها مهم بوده، این امر است که اند شده پراکنده
و  یشناس باستان يها افتهیتوجه به  با ).144: 1396(جعفري، جسد زیاد با خاك تماس پیدا کند  اند خواسته ینم

، تنها نوع و روش تدفین در آیین زرتشتی در معرض هوا قرار دادن مردگان رسد ینمنظر مدارك تاریخی به 
در زمان ساسانیان با رسمی  ازآن پسبوده باشد. این نوع تدفین مربوط به تیره مغان در زمان هخامنشی بوده و 

 رسد یمبراین به نظر بنا؛ )37: 1372 ،ترومپلمن(شدن دین زرتشتی در ایران وارد آیین زرتشتی گري شده است 
تالشی براي از بین بردن  ،خورد یمپس از هخامنشی به چشم  يها دورهگوناگونی که در تدفین  يها روشکه 

اعتقادات و طبقات اجتماعی  بازگوکنندهتا حد زیادي  کهو ساختارهاي مختلف بوده است  ها شکلجسد در 
 جوامع آن دوره است.

سعت زیاد قلمرو حکومتی و وجود مذاهب مختلف، وبا توجه به گستردگی و در امپراتوري اشکانی نیز        
متعددي از این دوره با  يها گورستاناست. تاکنون  شده گرفتهمتنوعی جهت دفن اجساد بکار  يها وهیش
اي، گور معبد، تابوتی، چاهی، مکعب مستطیل،  هسرداب، يا خمرهمختلف تدفینی از قبیل قبور  يها وهیش

که در آن  ییها محوطهاست. یکی از  یافت شدهدر مناطق مختلف ایران  نیچ سنگساده و  يها گودال
، محوطه ولیران دماوند است که جنوب سلسله جبال شده گزارشمختلفی از تدفین دوره اشکانی  يها وهیش

ه اشکانی است. در کاوش صورت گرفته در این محوطه، در زیر الیه ساسانی گورستانی از دور شده واقعالبرز 
گور با  -2سردابه اي (زیرزمینی)  گور -1است که داراي چهار شیوه تدفین مختلف شامل  شده ییشناسا

. در تدفین نوع سردابه اي (زیرزمینی) که ستا نیچ سنگگورهاي  -4گورهاي گودالی  -3 يا خمرهپوشش 
و در مقابل  قرار داردز خاکستر ، در زیر اجساد الیه ضخیمی ااستمتشکل از چند سکو جهت قرار دادن اجساد 

بعد از مدتی و  کهدر آن بقایایی از اجساد یافته شده است  کهاستودان وجود دارد  عنوان بهگودالی  ،سکوها
 ها استوداناجساد از روي سکو جمع شده و همراه با خاکستر به داخل  ،هنگام دفن فرد جدیدي در سردابه

نی، عالوه بر وجود اشیاء تدفینی کنار جسد و روي سکو، برخی از . در این شیوه خاص تدفیاند شدهریخته 
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که شامل اشیاء تزئینی از قبیل النگو، گوشواره و انگشتر و  اند شدهریخته  ها استوداناشیاء تدفینی داخل 
به انرژي و همچنین  با توجه. است شده یمهمچنین اشیاء کاربردي مانند کاسه، کوزه و سردوك و غیره 

حدس زد که این نوع از گور مخصوص طبقه ممتاز جامعه ساکن در  توان یماشیاء تدفینی در این گور فراوانی 
 ).108-106: 1391(نعمتی و صدرایی،  این منطقه بوده است

 بحث و تحلیل:. 5
و در این بخش با  قرار گرفت یموردبررستدفین ثانویه در فالت ایران  يها وهیشدر بخش قبلی مقاله 

و در  ردیگ یممورد مقایسه قرار ، شده کشف ها آنتدفین ثانویه از که  خارج از فالت ایران دوره هم يها محوطه
تا از این طریق بتوان  میپرداز یمآسیاي مرکزي  (BMAC)ادامه به بررسی تدفین ثانویه در دوره مفرغ جدید 

ارزیابی قرار و  یموردبررساطق دفن ثانویه، سنن، باورها و مراسم تدفین را در این من يها وهیشسیر تحول 
اطالعات  متأسفانهدر ایران،  یسنگ نهیفراپاردوران  شده گرفتهتدفینی بکار  يها وهیشدر خصوص  دهیم.

در  کهاست  شده یافتشواهد تدفینی  و هوتو وجود ندارد و در این دوران تنها از دو غار کمربند یتوجه قابل
از  يها نشانه. در غار هوتو شود یمتدفینی شامل آغشتن اجساد با گل اخرا مشاهده  يها سنتآن برخی از 

 احتماالًاز غار وجود دارد که  يا گوشهدر  ها آنو قرار دادن منظم  ها استخوان کردن جمع صورت بهتدفین 
 (Mcauley. 2013: 1-9) .است گرفته انجامثانویه  صورت بهتدفین 

و تنها استثنا در  اند شدهدر ایران در دوره نوسنگی، اجساد زیر کف ساختارها یا گذرهاي مسکونی دفن       
، داخل ها ساختمانتدفین عالوه بر زیر کف  کهاست  روزیف یحاجیافت شده از محوطه  يها نیتدفاین خصوص، 

 یدر دوران نوسنگمشابه این شیوه تدفین  که اند شدهن نیز یافت مرتبط با معماري ساختما يها استودان
برخی از  (Erdem. 2006: 26-28).است شده گزارش در منطقه لوانت در محوطه ابوهریره A,B ازسفال شیپ

مختلفی  يها وهیش گفت، توان یم یطورکل به .دیوارها قرار دارند موازات بهاین محوطه کنار ساختمان  يها نیتدف
است. به استثنا شیوه جدا کردن جمجمه که تاکنون در  شده استفادهشخص متوفی در فالت ایران جهت تدفین 

ثانویه و ابتدایی در ایران در مناطق مختلف  يها نیتدفتدفین مانند  يها وهیشایران یافت نشده است، سایر 
 کهدر ایران رایج بوده است  با سفالو  سفال یبدر دوره نوسنگی  شیوه تدفین ثانویه است. شده گرفتهبکار 
از تپه گوران است که شامل دفن چهار نفر  شده کشف يها نیتدفنوسنگی بدون سفال شامل  يها نمونه

امل بقایاي سه نفر که ش علی کشتپه در  از فاز بزمرده شده کشف يها نیتدفثانویه است و همچنین  صورت به
 .)Hole and Flannery. 1963: 246است (و همچنین یک تدفین مربوط به فاز علی کش در محوطه علی کش 

که  دان شده گزارش روزیف یحاجو محوطه  ثانویه در محوطه چغاسفید يها نیتدفنیز  با سفالدر فاز نوسنگی 
 ازسفال شیپبراي تدفین ثانویه در این دوران کمی متفاوت از دوران نوسنگی  شده استفادهتدفین  يها وهیش

 يها استخوانحیوانی همراه  يها دادهفاقد  سفال یبدر دوران نوسنگی  آمده دست به يها نیتدف که یدرحالاست. 
حیوانی شامل  يها دادهدر برخی از موارد حاوي  با سفالن نوسنگی دورا يها نیتدفانسانی هستند، 

 يها استخواندفن  صورت بهسفید  و چغا روزیف یحاج يها نیتدفبز هستند که این شیوه، در  يها استخوان
، قرار گرفتن بقایاي ها نیتدفاست. وجه تمایز دیگر این  شده گزارشزیر کف  باهمحیوانی و انسانی همراه 

استودان در  صورت بهثانویه در فضاهاي اختصاصی مرتبط با سازه و معماري ساختمان است که  ياه نیتدف
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در  در محوطه ابوهریره ،. مشابه این شیوه استفاده از سازه معماري جهت تدفیناند شدهیافت  ها ساختمانداخل 
 است. شده گرفتهبراي دفن مردگان در نظر  ییها اقاتاست که در آن  شده گزارششمالی  لوانت
پایانی در منطقه لوانت، بسیار شاخص هستند و  یسنگ نهیفراپارمربوط به دوره  شده کشف يها نیتدف       

کردن قبور  نیچ سنگانفرادي و همچنین ترکیبی یافت شده است. شواهد ضعیفی در خصوص  يها نیتدف
در خصوص روش به  .Grindell. 1998: 144) (ت اس شده کشفنمونه آن در غار هیونیم  کهاست  آمده تدس به

تدفین اولیه بدون جابجایی متوفی و یا تدفین ثانویه  ییها روش کهاشاره کرد  ستیبا یمخاك سپردن متوفی 
است. شواهدي از تزئین  شده ییشناساجداگانه  صورت به ها جمجمهپراکنده و ناقص و دفن  يها اسکلتشامل 

 .اند شدهتزئین  ها نیتدفیافت شده است و غالب  ها محوطهجمجمه نیز در این 
در  باًیتقراست که  ها نیتدفتدفین در دوران نوسنگی در منطقه لوانت، محل یا مکان  يها شاخصهیکی از       

و یا زیر دیوارها و  ها اختمانسداخل فضاي مسکونی و در زیر کف  ها نیتدف موردمطالعه يها محوطههمه 
باید اشاره  ها محوطهنیز در این  ها نیتدفجهت  شده استفاده يها وهیشصورت گرفته است. در خصوص  ها سازه
در  ها وهیشاست. استفاده از این  شده مشاهدهاولیه و ثانویه و شیوه جدا کردن جمجمه  يها نیتدف که نمود

 شده یممتفاوتی اجرا  صورت بهبا جغرافیاي مختلف،  ییها محوطهطی دوران نوسنگی و همچنین در میان 
حاوي  ها محوطهبیشتر  A, B, C ازسفال شیپدر دوران نوسنگی  جنوبی لوانت يها محوطهدر  که یدرحالاست. 

آغاز این شیوه تدفینی،  عین غزال لهازجم ها محوطهثانویه و ابتدایی هستند. در برخی از این  يها نیتدف
نیست و شامل دو تدفین است،  توجه قابل ها آناست که تعداد  B ازسفال شیپمربوط به دوران اواخر نوسنگی 

ابتدایی برابري  يها نیتدفبا تعداد  باًیتقرو  افتهی شیافزا ها آنتعداد  C ازسفال شیپولی در دوران نوسنگی 
در منطقه  يکوچ رو يها حرکتبنا بر اعتقاد پژوهشگر اصلی این محوطه، دلیل این امر با شروع  .کند یم

 C ازسفال شیپدر دوران نوسنگی  یام-که در محوطه التیت يامر (Rollefson. 2002: 169-179) .مرتبط است
 .Galili et al) .دیگر بوده است يا گونه به)، ولی در مناطق شمالی لوانت شرایط 3ادامه داشته است (تصویر 

 ثانویه و ابتدایی در محوطه ابوهریره يها نیتدف A, B ازسفال شیپدر دوران نوسنگی  که يطور به (8 :2005
دوره بعدي  يها يبازسازبرخی از اجساد در استقرار دفن شده و سپس در  1 در فاز ابوهریره. اند شده مشاهده

به این شکل بوده است که ابتدا اجساد را در معرض  2. شیوه متداول تدفینی در ابوهریره اند شدهمخدوش 
 ها جمجمه مخصوصاًاسکلت،  يها قسمتاز  برخی، نرم هاي بافتو پس از بین رفتن  اند داده یمآزاد قرار  هواي

فقط شامل جمجمه تنها  2در ابوهریره  ها نیتدفاز  رخیهمچنین ب. اند کردهرا دفن  ها آنرا جدا کرده و سپس 
و یا جمجمه به همراه تعداد کمی استخوان هستند که این شیوه تدفین در این دوره متداول بوده است. شیوه 

ر فضاي مردگان را د ها آنموجود در اتاق مردگان استنباط شود.  يها اسکلتاز  تواند یم 2 تدفین در ابوهریره
اسکلت،  يها قسمتو بعضی از  ها استخوانپوسیده شود و سپس  ها آنتا زمانی که گوشت  دادند یمبیرون قرار 

درصد  80اسکلت است که  24. تعداد اجساد موجود در این اتاق، شامل اند کردهرا جدا  ها جمجمه مخصوصاً
در محوطه حلوال از  B ازسفال شیپنوسنگی در دوران . (Erdem. 2006: 26-27) هستند سال بزرگافراد  ها آن

 دهد یماین اطالعات نشان  .(Guerrero et al. 2009: 380) است هشدتدفین، تنها یک تدفین ثانویه یافت  114
 شیوه تدفین ثانویه در این محوطه متداول نبوده است.
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 (Galili et al. 2005: 11)یام-از محوطه التیت شده کشف. تدفین ثانویه 3تصویر 

Figure 3: Secondary burial discovered from the Altit-Yam site (Galili et al. 2005: 11) 
است. در مناطق  گرفته یمدر منطقه لوانت در دوره نوسنگی، شیوه جدا کردن جمجمه به دو صورت انجام 

مه نرم، بازگشایی قبور و برداشتن جمج يها بافتمتوفی و سپس بعد از فرسایش  يسپار خاكابتدا  ،جنوبی
جسد در معرض هواي آزاد  ،ابوهریرهدر محوطه  ازجملهدر مناطق شمالی  که یدرحالاست،  گرفته یمصورت 

است. حتی در موارد خیلی نادري  شده یم، جمجمه از بدن جدا نرم هاي بافتو بعد از فرسایش  گرفته یم قرار
شخص تازه فوت کرده، که  زمانی دهند یم، جمجمه مربوط به خردساالن یافت شده که نشان 5 مانند جریکو

 .Grindle) .است شده گزارش. همچنین مشابه این شیوه در محوطه ابوهریره نیز اند شده برداشته ها جمجمه

، با توجه به نیاز صرف انرژي بیشتري براي جدا کردن حفار محوطه عین غزال به نظر رولفسون (176 :1998
داراي جمجمه،  يها نیتدفمناطق مسکونی در مقایسه با  هاي کفو بازسازي دوباره  جمجمه از اجساد

افراد ساکن در یک محوطه، نشان از جایگاه اجتماعی باالتر اجساد  يها جمجمههمچنین جدا نشدن تمامی 
جداگانه و اندود کردن  يها مکاندر  ها جمجمههمچنین نگهداري  ادشدهیبا توجه به موارد فاقد جمجمه دارد. 

 )4است (تصویر  رشیموردپذنظریه جایگاه اجتماعی باالتر اجساد فاقد جمجمه  رسد یم به نظرجمجمه، 
(Rollefson. 2002: 179). 

  
 (Schmandt-Besserat. 2013: 17)زالتدفینی متشکل از چهار جمجمه درون حیاط، محوطه عین غ .4تصویر 

Figure 4: Burial consisting of four skulls in the courtyard, Ain Ghazal site (Schmandt-Besserat. 
2013: 17) 

افت از آن ی ییها نشانهتدفین ثانویه که در منطقه لوانت از دوره ناتوفیان و بعدها در دوران نوسنگی  يها سنت 
این شیوه  يریکارگ بهمختلفی شاهد  يها محوطهشده است، در دوره مس و سنگی به اوج خود رسیده و در 

این  نیتر شاخصخارج از اهداف این نوشتار است. یکی از  ها محوطهتدفینی هستیم که بررسی تمامی این 
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ق.م است. این  3500-4500نگاري صورت گرفته براي این محوطه از  گاه کهاست 1، غار پقتینها محوطه
است، ولی  گرفته یمقرار  مورداستفادهیک استقرار فصلی  عنوان بهمحوطه ابتدا در دوران آغازین مس و سنگی 

است که در آن بقایاي صدها اسکلت انسانی  شده یممحلی براي دفن اجساد استفاده  عنوان به2در فاز قاسولیان
مستطیل شکل  اکثراًسفالی است که  يها استوداناستفاده از  یافت شده است. شیوه دفن اجساد در این غار،

، ها استودان گونه گرید). از 5تصویر هستند (انسانی و سمبولیک  يها طرحبا  ییها ینقاشهستند و داراي 
شبیه به  ییها یبرجستگشبیه به پنجره هستند که با  يا حفرهداراي  معموالًشکل هستند که  Vظروف سفالی 

بعد از  ها استخوان. مشابه این شیوه تدفین که در آن (Segal et al. 1998: 707) اند شدهزئین ت زنان نهیس
رایج تدفینی دوران مس و سنگی  يها وهیش، یکی از اند شده داده، در درون غارها قرار ها استوداندر  يآور جمع

که در آن تدفین در  یسنگمربوط به دوران مس و محوطه  24در منطقه لوانت است. ناتیو و گوپر تعداد 
 (Nativ & Gopher. 2010: 230) .اند کردهرا شناسایی  صورت گرفتهاستودان 

 
 (Nativ & Gopher. 2010: 32) يا خمرهتدفین ) ب ،تدفین استودانی)الف .5تصویر 

Figure 5: a) Ossuary burial, b) Burial jar (Nativ & Gopher. 2010: 32) 
دوره مس و سنگی، تدفین ثانویه یافت شده است. تعداد  يها محوطهنیز در برخی از  در منطقه آسیاي مرکزي

 ؛ کهدر جنوب ترکمنستان یافت شده است3تدفین مربوط به دوران مس و سنگی از محوطه ایلگینلی تپه 88
نیز یافت  ثانویه يها نیتدفاست، اما  گرفته انجامانفرادي و داخل قبور ساده  صورت به ها نیتدفاگرچه اغلب 

ترکمنستان نیز  یغرب جنوبدر II4 گورستان پرخاي ذکر نشده است. در ها گزارشدر  ها آنتعداد  هرچندشده، 
 .(Bonora & Vidale. 2013: 156) ثانویه مربوط به دوره مس و سنگی یافت شده است يها نیتدف

مجموعه  قلمرو يها قبرستانز شیوه تدفین ثانویه نیز در برخی ادر دوره مفرغ در آسیاي مرکزي،       
ثانویه، عالوه بر مرو (گورستان گونور)،  يها نیتدف. است شده ییشناسا (BMAC) مرو-بلخ یشناخت باستان

در جنوب  است. شده کشفو همچنین در جنوب تاجیکستان  )6) و پاکستان (سوات5کوتانرشمال باختر (جا

                                                           
1. Peqtin 
2. Ghasulian 
3. Ilgynly-Depe 
4. Parkay II 
5. Djarkutan 
6. Swat 
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و  نمودندرا ترك  BMAC در پایان هزاره دوم ق.م قلمرو کهمعرفی شد  یتاجیکستان این نوع قبر توسط قبایل
روبرو شدند. قبور ثانویه در جنوب باختر در  1قبایل اندرونووبا  ها آنکه  ییحرکت کردند، جابه سمت شمال 

جارکوتان) همچنین در  51و  42، 34 يها نیتدف، در شمال باختر (3و داشلی  1داشلی  يها محوطه
بنابراین، نویسندگان  ؛دادند یمرا تشکیل  BMAC بودند که قلمرو ییها محل ها نیا بلوچستان یافت شده است.

، BMAC به این نتیجه مشترك رسیدند که در قلمرو یشناخت باستان يها دادهبر اساس  یمختلف مستقل
دوم ق.م، وجود داشته است. در نیمه دوم هزاره  »قبور ثانویه« اصطالح بهقبور  –بلخ و بلوچستان، مرو دریعنی 
را به » قبور ثانویه«مادي، سنت تدفینی خود  بافرهنگبه مناطق استپ وارد شدند و همراه  BMAC قبایل

 (Sarianidi. 2007: 162) .ارمغان آوردند
 يها کاوش. کند یماز وندیداد، به دفن مجدد مرده در دخمه اشاره  ییها قسمتبسیار جالب است که        

 يها اسکلتاتاق تدفینی با  .وجود داشته است »2دخمه«د که در اقامتگاه سلطنتی، نشان دا کاخ شمال گونور
 باوجود. این فرضیه شد یمکه جسد خانواده سلطنتی در آن قرار داده  استنوعی دخمه  ادیز احتمال بهمختلط 

یم جسد با اجتناب از تماس مستق لیبه دل احتماالًوجود آن  که شود یمالیه خاکستر در این اتاقک اثبات 
 يها پرندهتا اشعه خورشید به داخل اتاق بتابد و  داد یمکه اجازه  زمین است. اتاق تا حدودي در باال باز بود

) به آن وارد شوند. حتی بوي بد یک بدن در حال دهید آموزش يها سگبرخی از  احتماالًشکاري (و همچنین 
 است کرده ینممردگان در نزدیکی خود، منصرف  نداشت نگهتجزیه، خانواده سلطنتی را از خواستشان براي 

(Sarianidi. 2007: 163-4).  به گفته مري بویس، خانواده اشرافی در ایران حتی پس از مرگ خویشاوندان نیز
م متضاد یف مستقیاوستا، ما دو توص يدر وندیداد، قسمت بعد .نزدیک خود داشته باشندرا  ها آنسعی داشتند 
است،  ادشدهی ،افتهی گسترشمقبره یا قبري که در سطح  عنوان بهاز آن  کجای. در مینیب یماز دخمه را 

 :Boyce. 1989)است  شده فیتوصیک مکان باز براي قرار دادن جسد مرده  عنوان بهدر جاي دیگر  که یدرحال

اور نزدیک خ ، در همان دوره در دیگر شهرهاي بزرگها کاخگروهی در داخل  يها نیتدفقبور نخبگان با  .(326
کاربردي شبیه  احتماالًکه به شکل یک اتاق هستند) در کاخ اوگاریت  ییها آن ازجمله( ها مقبرهاست؛  برپاشده

 (Burney. 1977: 114, Fig. 91) .اند داشته ها دخمهاین 
ک ی عنوان بهکه اوستا از دخمه  اند کردهمتخصصان به مدت طوالنی توجه ما را به این واقعیت جلب        

از همه طرف «کاخ گونور بیشتر مربوط به تعریف ساختاري بود که  »دخمه«. دیگو یمویژه سخن  وساز ساخت
 عنوان بهکه به همان اندازه براي قرار گرفتن اجساد در هواي آزاد و استفاده از آن  »یک اتاق بسته مسقف است

خورشید، بلکه  يها اشعه تنها نهطریق آن  سقف خیلی مستحکم نبوده و از احتماالًیک مقبره ویژه مناسب بود. 
و  شدند یمدر زیر نور خورشید خشک  سرعت بهداخل شوند. در این صورت اجساد  توانستند یمپرندگان نیز 

 ها عقابدر این فرایند، پرندگان شکاري (مانند  احتماالً. کردند یمسپس پرندگان گوشت را از استخوان تمیز 
؛ این واقعیت در منابع نوشتاري دوره اند داشته، مشارکت دهید آموزشمخصوص  يها سگ) و نیز ها کرکسیا 

 اند موافقهمه نویسندگان با این دیدگاه  اگرچه)، است (هرودوت، سانسکریت، پومپئوس ذکرشدهباختر باستان 
(Sarianidi. 2007: 166). 

                                                           
1. Andronovo 
2. Dakhma 
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 نقوشداراي  که هستند BMAC فرهنگمربوط به  يها طلسم، مهرها و ها نیتدفشواهد دیگري از این       
در موزه کابل، یک مرد به  ی، بر روي طلسمازجمله. شیوه تدفینی هستنددر خصوص این  شده يکار کنده

 .Sarianidi) تشده اس تکه تکهیک عقاب  احتماالًحالت خمیده بر زمین افتاده و توسط یک پرنده شکاري، 

1998, a, N.914) . متعلق به رون  کهمهر باختري از جنس مس و برنز یک دیگر، بر روي  توجه قابلموضوع
ترکیب  این مهر،بر روي مشاهده نمود.  توان یم، استمشهور و کارشناس آثار باستانی شرقی  دار مجموعهگارنر 

. ردیف پایین، تصویري مردي به حالت درازکش با شود یممشاهده دو ردیف  در يفرد منحصربهپیچیده و 
. شود یم تکه تکهیک عقاب یا یک کرکس  احتماالًکه توسط یک پرنده بزرگ  دهد یمپاهاي خمیده را نشان 

سگ دیده  کی آناست و نزدیک پاهاي خمیده  این شخصیک پرنده کوچک دیگر در حال نوك زدن به سر 
 يها بدنگوشت از کردن  تمیزبرنزي، صحنه  -مس فرد منحصربهاین مهر  رسد یمبه نظر  .)6(تصویر  شود یم

عالوه بر آخرین . استل گونور اتفاق افتاده در شما احتماالًکه  دهد یمرا نشان  ها سگه توسط پرندگان و مرد
وضعیت  توان یم، ها جمجمه، در حال نوك زدن به ها کرکسو به تصویر کشیدن  »دخمه«جسد دفن شده در 

است که در هر دو مورد، ما گورستان گونور ذکر کرد. این بسیار چشمگیر  194مشابهی را در تدفین شماره 
و این اتفاقی  میکن یماست را مشاهده  شده برداشته قبالً ها آن يها جمجمهسالم که  يها اسکلت میتوان یم

وجود نداشت. این مشاهدات  يا جمجمه). در یک قبر سوخته در گورستان گونور، هیچ 7نیست (تصویر 
که جمجمه آن  شود یم دییتأ 2123د در تدفین شماره تصادفی نیستند و این گفته ما با اسکلت ناقص یک مر

 .(Sarianidi. 2007: 166) است شده برداشتهقبل از اینکه اسکلت در گور قرار داده شود، 
  

 
 ).Sarianidi (162 :2001عقاب یا کرکس در حال نوك زدن به اجساد برنزي با نقش -. مهر مس6 تصویر

Figure 6: Copper-bronze seal with an eagle or vulture pecking at corpses. (Sarianidi. 2001: 162)  
 

دیواري يها ینقاش يها صحنهتدفینی مشابه با  يها جشن کننده منعکس ،فرض کرد که این تصاویر توان یم  
به تصویر در حال حمله به افراد بدون سر  ها کرکسکه در آن  ) استتر قبلاما در دوره بسیار ( وكیهوچاتال 

در زیر سکوها  ها خانه). الزم به ذکر است تدفین ثانویه در چاتال هویوك در معابد و 8(تصویر  اند شده شیدهک
 است شده کشفو چندین تدفین ثانویه گروهی یا انفرادي از این محوطه در دوره نوسنگی  گرفته یمانجام 

)Mellaart. 1967: 169 ها کرکسیت اهم. ) این واقعیت  دهنده نشانهویوك تال چا در دوره نوسنگی در محوطه 
 ها کرکسجمجمه کرکس است. بدون شک  مربوط به است که برخی از نقوش برجسته روي دیوارهاي معابد
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قبل از سکونت در محوطه چاتال  يها هزارهنیز در جهان نمادین ساکنان حوضه فرات باالیی و دجله در 
سنگ آهکی پرندگانی  يها مجسمهدر  توان یمرا  ها کسکر. تصاویر اند کرده یمایفا  را نقش مهمی ،هویوك

بر روي  و (Hauptmann & Schmidt. 2001: 305-307) شبیه کرکس در محوطه نوالی چوري در ترکیه
در سوریه مشاهده نمود االحمر رفجحکاکی شده از محوطه  يها سنگ . (Stordeur. 2000) 

 
 .(Sarianidi. 2007: 44) ورستان گونور، گ194تدفین شماره . اجساد بدون سر در 7تصویر 

Figure 7: Headless corpses in Burial No. 194, Gonur Cemetery (Sarianidi. 2007: 44) 

 
 چاتال هویوك، اواخر هزاره هفتم ق.م هشتمو اجساد بدون سر، الیه  ها کرکس. طرح نقاشی دیواري 8تصویر 

(Mellaart. 1967: 169) 
Figure 8: Mural of vultures and headless corpses, eighth layer of Catal Huyuk, late seventh 

millennium BC. (Mellaart. 1967: 169) 
همگی  که است افتهی گسترش و ایجاد تدفین آئین در متفاوتی الگوهاي زرتشتی، دین يها زهیآم اساس بر 

چاله  گورهاي ،ها استودان ،ها گور دخمه شامل وهاالگ این دارد. زرتشت يها نیآئ با مستقیمی و روشن پیوند
است.  خاموشان يها برج و تابوتی و يا خمره يها نیتدف ،يا صخره يها نیتدف ،ها دخمه دائمی، قبور یا سنگی
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 .گذاشتند یوام وحشی پرندگان و حیوانات به متالشی شدن و تجزیه براي را مردگان جسد ساسانی ةدور در
استودان  و بود جادشدهیا ها صخره در که ییها یفرورفتگ یا ها طاقچه در را مانده یباق يها استخوان فقط سپس
 ۀدامن یا شیب استخر، نزدیکی جمشید، تخت اطراف در استودان زیادي شمار. دادند یم قرار شد یم خوانده

: 1372، (ترومپلمن است شده کشف حسین کوه يها صخره در نقش رستم حوالی در نیز شماري و رحمت کوه

دین رسمی امپراتوري، عرضه داشت جسد  عنوان به. البته در دوره ساسانی با رسمی شدن آیین زرتشتی )30
سنگینی در  مجازاتتدفین،  يها وهیشحکومت بوده و اجراي دیگر  قبول قابلدر هواي باز، تنها شیوه تدفین 

مذهبی (مسیحی، یهودي،  يها تیعجماما با توجه به گستردگی قلمرو ساسانی و وجود ؛ ه استپی داشت
پیروان سایر ادیان غیر زرتشتی دارد،  هیعلدر کعبه زرتشت گزارش از اقدامات خود  کرتیر) که در کتیبه یبودائ

 اشاراتی حتی در متون زرتشتی وجود دارد، مبنی بر وجود نیباا. ستانشان از تنوع اعتقادي در این دوران 
ه را در پی داشت یمجازاتکه این امر،  نمودندبا تغییر شیوه تدفین مخالفت از مردم  یتوجه قابلبخش  که نیا

، شود یمبه آتش تلقی  یحرمت یبهمچون گناه جسد سوزانی که به معناي ( يسپار خاكاما مجازات گناه ؛ است
 بودند رییتغ قابلبا پرداخت جریمه  عمالًبود که  شده نییتعمرگ نبود و تنها کیفرهایی جسمانی براي مجرمان 

Grenet. 1990: 559-560)(. 
 نتیجه. 6

شیوه تدفین ثانویه در ایران و خارج از ایران از دوره  رسد یمبه نظر  ،مقالهاین در  شده ارائهاطالعات  بر اساس
آن، شیوه تدفین صورت گرفته در  نیآشناتر نامدارد که  ییها نیآئو نوسنگی، اشاره به برخی  یسنگ نهیفراپار

و  گرفت یمدر این شیوه، اجساد بر روي یک بلندي و محلی به نام برج خاموشی قرار  .است دین زرتشتی
، بقایاي شد یمالشخورها خورده  مخصوصاًو  خوار گوشتنرم بدن توسط حیوانات  هاي بافت نکهیازا پس

از بررسی  در برداشت کلی .شدند یمو تجزیه  قرارگرفتهاستخوانی در محلولی از آهک در میان برج خاموشی 
 ،تدفین در این دوره يها وهیشبیان نمود که یکی از دالیل گوناگونی  گونه نیا توان یمدوره ساسانی  يها نیتدف

و ...است که در سنگ نبشته هاي باقیمانده  یبودائتنوع ادیان در این دوره است که شامل مسیحیت، یهودیت، 
 الزم است اشاره شود. )175: 1396شعرباف و نظري، است ( شده اشارهنیز تا حدودي به این تنوع ادیان  دورهاز آن 

فرهنگ زرتشتی است، تجزیه گوشت  يها شاخصهشیوه تدفین در دوره ساسانی که یکی از  نیتر یاصل که
بوده که براي جلوگیري از تماس اجساد با زمین،  ها استوداندر  ها استخواناجساد در هواي آزاد و قرار دادن 

؛ دادند یمقرار ها  خمرهیا  ها صخرهدر داخل  حفرشدهو یا قبور  ها صخرهسنگی یا شکاف  يها دخمهدر  را ها آن
 يها برجبه ایجاد  تینها درکه همگی تالشی براي جلوگیري از تماس مستقیم جسد با زمین بوده است که 

وجود چنین  يا فلسفه اما؛ است، منجر شده است مشاهده قابلاز آن در یزد  ییها نمونهخاموشی که امروزه 
است، احترام به طبیعت و جلوگیري از آلوده شدن خاك و زمین  شده نقلهمچنان که در وندیداد  يا وهیش

، یسنگ نهیفراپار يها دورهثانویه در ایران از  يها نیتدفاما در ؛ است است که از عناصر اربعه مقدس زرتشتیان
و در  و مس و سنگی و سپس در دوران نوسنگی ان ناتوفیانو در منطقه لوانت در دور و مس و سنگی نوسنگی

به  ،شباهت دارند ها آنزرتشتی به  آئینشیوه تدفین در استودان در  تا حدودي آسیاي مرکزي در دوره مفرغ
و  دان شده یمنرم، بقایاي استخوانی در میان خاك دفن  هاي بافتاین صورت است که اغلب بعد از بین رفتن 
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 زمان همیا دلیلی غیر از احترام به طبیعت بوده باشد، زیرا  تر متفاوت توانسته یمفلسفه انجام این شیوه تدفینی 
 يها نیتدفاست،  شده مطرحنیز  قبالًکه  طور همانابتدایی نیز یافت شده است.  يها نیتدف ها محوطهدر این 
مردگان را در محل استقرار دفن  کهاست  گرفته یم انجام نیمه یکجانشین يها گروهتوسط  احتماالًثانویه 

به محوطه جهت  اجسادو امکان انتقال  اند شده فوتمحل استقرار خارج از  ییدرجااین افراد  احتماالً. کردند یم
 هاي بافتو بعدها بعد از بین رفتن  اند شده یممحل رها همان در  متوفیان ، بنابراینتدفین وجود نداشته است

 .اند شده یمو در محوطه در قبور دفن  شده يآور جمع ها خواناستنرم، 
در دو محدوده زمانی دوران نوسنگی  کهفالت ایران  يها محوطهثانویه در  يها نیتدفدر خصوص      

و  اند شدهت یاف ستقراريالیه ا نیتر یمیقددر  ها نیتدفمانند گوران که این  ییها محوطهدر  ازسفال شیپ
 يها نیتدفمشابه  توانسته یمدر محوطه علی کش،  و فاز علی کش ثانویه در فاز بزمرده يها نیتدفهمچنین 

در  شده گزارشثانویه  يها نیتدفاما ؛ نیمه یکجانشینی باشد صورت بهحاکی از شیوه زندگی  منطقه لوانت
بوده  ینینش کوچ، به دالیلی غیر از زندگی روزیف یحاجمحوطه  با سفالر و در دوران نوسنگی دوران جدیدت

باز نگهداري  يها محوطهدر  ها نیتدفدر آن  که استجهت جلوگیري از آلوده شدن زمین بوده  احتماالًاست و 
 ها خانهدر  شده ساخته يها استوداناستخوانی در میان  يها دادهنرم،  هاي بافتو بعد از بین رفتن  اند شده یم

ل یبدت یشتتسنت تدفینی رایج در دین زر عنوان بهخیلی بعدتر  يها دوره. این شیوه تدفین، در اند گرفته قرار
و  یسنگ نهیفراپاربه دوره  یشتتو شاید بتوان گفت که خاستگاه سنت تدفین در استودان در دین زر شود یم

اقامت تاکنون  يها محلو  ها کاختدفینی درون یا نزدیکی  يها سازهسنت ساخت . گردد یبرمنوسنگی 
تا همین اواخر، زرتشتیان در بعضی از مناطق پرجمعیت کراچی و بمبئی و همانند  بنابراین؛ است شده حفظ

ستفاده از دخمه در آسیاي مرکزي . با توجه به نظر مري بویس، اساختند یمرا  ها دخمهزرتشتیان در بخارا، 
 که در این پژوهش مشخص شد شده ارائهبا توجه به شواهد  .است شده ظاهراولین بار در میان قبایل عشایري 

 جوار همدر میان اقوام در ایران و مناطق  يتر کهنشیوه تدفین در استودان در آئین زرتشتی، پیشینه خیلی 
به بعد، به طرق مختلفی بکار برده شده و  یسنگ نهیفراپارختلف از دوره م يها دورهداشته و این شیوه در طی 

منطقی نیست که سعی البته است.  شده رفتهیپذآئین زرتشتی  در تدفینی يها سنتیکی از  عنوان به تینها در
در و نوسنگی، یا دوران جدیدتر  یسنگ نهیفراپارتدفینی در دوران  يها مراسمبین  یمستقیم يها شباهتکنیم 

یدا کنیم. از ، پاند جداشدهو محتویات وندیداد که بیش از چند هزار سال قبل از هم  عصر برنز آسیاي مرکزي
تا زمان ظهور  یسنگ نهیفراپاراز دوره  ،ثانویه يها نیتدفشواهدي از  یشناخت باستان يها دادهسوي دیگر، 

در اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان فینی این شیوه تدرا آشکار کرد که  جوار همزرتشت در ایران و مناطق 
 است. شده فیتوص

 
 
 
 ها نوشت یپ
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در امتداد ساحل شرق دریاي  لومترمربعیکهزار  380است و این منطقه مساحتی به میزان  يفرانسو يا واژه ،لوانت .۱

غرب به  سمت و از هیشرق به اردن و سور. از ابدی یمي جنوبی ترکیه گسترش ها قسمتمدیترانه و از سمت شمال تا 
 .(Maher et al. 2012:70) مشرف است نایس رهیجز شبه
 طور بهیا  )Bactria–Margiana Archaeological Complex( مرو -ی بلخشناخت باستانتمدن آمودریا یا مجموعه  .۲

پیش از  1700پیش از میالد تا  2200مون در آسیاي میانه است و بیشینه آن به پیرا مفرغ: عنوان تمدن عصر BMACاختصار 
ایران  شرق شمالهاي ترکمنستان، شمال افغانستان و ایران، جنوب ازبکستان و غرب تاجیکستان و  رسد و در حوزه میالد می
(به )، سرزمینی باستانی در شمال افغانستان امروزي بوده و مرو Bactriaاست. باختر (بلخ امروزي) (به یونانی:  افتهی گسترش
 )، یکی از ساتراپی هاي شاهنشاهی هخامنشیان بوده که امروزه در ترکمنستان واقع است.Margianaیونانی: 

 منابع
 ة، سال هشتم، شمارو تاریخ یشناس باستانمولود شادکام.  ۀترجم، »ساسانی ةقبور و آئین تدفین در دور«، )1372(ترومپلمن، لئو، 

 .37-29، ص 1
مطالعات ، »فارس یجساسانی در سواحل خل ةتدفین در دور هاي ینپژوهشی در آئ« )،1395(نی، محرم، توفیقیان، حسین و باستا

 .34-18 ، ص2 ة، شمار8 ة، دوریشناس باستان
 .انتشارات ققنوس، شهربانو صارمی، تهران ۀ. ترجمکه زرتشت سخن گفت آنگاه، )1392( ستگاست، مري،

، »یشناس باستان يها افتهیساسانی بر اساس  ةتدفینی در دور يها رسی سنتبر« )،1396(شعرباف، مرضیه و نظري، فاضل، 
 .181-163 ، ص15 ةهفتم، شمار ة، دورایران یشناس باستان يها پژوهش

مقاالت سومین همایش باستان  ۀتنگ بالغی (پاسارگاد). مجموع 88گورستان خرسنگی محوطه  )،1396(جعفري، محمدجواد، 
 .154-141 ،صشناسان جوان ایران

ساسانی در بندیان و بررسی سفال نوشته  ةکشف یک برج خاموشی از دور« )،1388(حیدر زاده، آزاده و رهبر، مهدي، 
 .24-15 ، ص46 ة، شمارفصلنامه اثر ،»آمده از آن دست به

یراث فرهنگی و انتشارات پژوهشگاه م ،تهران ،میراث در خطر تپه سوز و تل چگاسفلی )،1397( پوالك، سوزان و مقدم، عباس،
 .گردشگري

، یشناس باستان کارشناسی ارشد نامه انیپا ،پیش از میالد 5000تدفین در ایران از آغاز تا  )،1375(، احمد، زیخ ریچایچی ام
 . دانشگاه تربیت مدرس

 ،دانشگاه تهرانمجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی  ،»تدفین در عصر آهن ایران يها وهیها و ش سنت«، )1381( طالیی، حسن،
 .192-173 ، ص163-162 ةشمار ،51-50 ةدور

آئینی و دینی ساخت  يها نگاهی تطبیقی به دخمه زرتشتیان در ایران و هند و جنبه« )،1396(عنایتی زاده، ایرج و آموزگار، ژاله، 
 .108-93 ، ص2 ةشمار هفتم،، سال یشناس رانیا يها پژوهش ،»دخمه در سنت پارسیان

دانشکده ادبیات و  ،»تدفین ةساختار اجتماعی جوامع سکایی با توجه به شیو« )،1385(بهمن و لباف خانیکی، میثم فیروزمندي، 
 .91-67، ص5 ة، شمار57 ةدور ،علوم انسانی دانشگاه تهران

مطالعات  ،»تدفین در دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند يها وهیبررسی ش« )،1391(نعمتی، محمدرضا و صدرایی، علی، 
 .121-103 ، ص)4( 2 ة، شماریشناس باستان

 کندوکاو، ،»حوزه رود گنگیر در دشت ایوان جوب گوهر و گلخنان مرده III عصر آهن يها گورستان« )،1391(نورالهی، علی، 
 .24-7 ، ص5 ةشمار

سنگی در مکران  يها نیاز تدف ییها هافتینو« )،1393( هاشمی زرج آباد، حسن، شیرازي، روح اهللا، فرزین، سامان و ظهوریان، مریم
 .112-95 ، ص)4( 7 ة، شمارایران یشناس باستان يها پژوهش ،»شهر و چابهار) کین يها ایران (شهرستان
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