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 کند سواحل خلیج فارسپژوهشی در قبور دست 

 مطالعه موردی: قبور دست کند  بندر ریگ )گناوه(

 
 حسین توفیقیان 

 استادیار پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی
htofighian@yahoo.com 

 

 چکیده
تعدادی قبور دست کند در بندر تاریخی ریگ از توابع شهرستان گناوه در  8811در بررسی باستان شناسی سواحل خلیج فارس در سال 

بت  استان بوشهر شناسایی گردید که بعد از بندر سیراف، دومین نمونه از قبور کنده شده در پشته های سنگی سواحل خلیج فارس است که تاکنون ث

این قبور نخستین بار و به تعداد بسیار زیاد در دامنه ارتفاعات شمالی سیراف دیده شده است که در ابعاد یک قبر و دارای جهت یکسان گردیده است. 

قبور دست کند بندر ریگ بر روی پشته ای سنگی در دو اما بوده و به عمق مناسب یک تدفین در ماسه سنگ یا الیه کنگلومرا کنده شده اند. 

بخش های و نوب شرقی این بندر و در نزدیکی دهانه رود شور شناسایی گردید. این پشته سنگی امروزه بعنوان اسکله مورد استفاده بوده کیلومتری ج

است. در این مقاله ضمن معرفی دست کندهای نویافته ی بندر ریگ )گناوه(، به مقایسه آنها با نمونه های  شدهبزرگی از قبور سنگی تخریب و مخدوش 

اما  اف پرداخته و کاربری واقعی آنها مورد دقت نظر قرار خواهد گرفت. کاربریهای متفاوتی برای این نوع دست کندهای ساحلی پیشنهاد شده است،سیر

های نمونه  داشته و اجساد مردگان برای متالشی شدن درون آنها قرار می گرفت. استودان که عملکرددانست دخمک های موقتی شاید بتوان آنها را  

فارس ارتفاعات جنوب و در نقاط بیشتری در  ، گورستان شغاب بوشهراهواز حصیر آباد شهرابهار، چروستای تیس در دیگری از این قبور دست کند در 

 ه است.شدشناسایی 

 

 

 

 خلیج فارسلمات کلیدی: قبور دست کند، بندر ریگ، ک
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 مقدمه
در دوره ساسانی جسد مرگان را برای تجزیه و تالشی به حیوانات و پرندگان وحشی وا می گذاشتند و سپس فقط استخوانهای 

در اطراف باقی مانده را در طاقچه ها یا فرورفتگیهایی که در صخره ها ایجاد شده بود و استودان خوانده می شد دفن می کردند. 

یا دامنه کوه رحمت و شماری نیز در حوالی نقش رستم در صخره های کوه حسین  تخت جمشید در نزدیکی استخر در شیب

( پیش از آنکه استخوان در استودان قرار بگیرند جسد را در محلی 83: 8831)ترومپلمن، تعداد زیادی استودان کشف شده است. 

 (12موشان می نامیدند. )پیشین: رو باز قرار می دادند تا روح از آن خارج شود. این فضاهای رو باز را برجهای خا

لوئی واندنبرگ بناهای مختص تدفین را به دو بخش شامل گودال یا محل استخوان و طاقچه ها یا استودان تقسیم می کند. وی 

( VandenBerghe, 8292: 59یه و تالشی جسد معرفی می نماید. )زاصطالح گودال یا محل استخوان را چاله یا گودال تج

توصیف می کند حفره ی مستطیل شکلی است که در صخره  "گودال استخوان "لئو ترومپلمن معتقد است چیزی که واندنبرگ 

متر طول و نیم متر عرض و نیم متر عمق دارند. بطوریکه بدن یک انسان در داخل آنها قرار می  1تا  9/8ها تراشیده شده اند و 

معموال در نزدیکی گوردخمه ها واقع که ( اینگونه حفره ها 12: 8831د. ) ترومپلمن، گرفت و تنها دست و پایش بیرون می مان

 اغلب در نواحی کوهستانی فارس و سواحل خلیج فارس شناسایی شده اند. ،شده اند

گوردخمه های ناحیه فارس در کوه حسین، کوه رحمت، کوه زیدون، کوه ایوب، کوه زاغه، کوه سروی، گوردخمه نزدیک 

شان امروزی تگاه بهرام دوم در سر مشهد شناسایی شده اند. قبور سنگی ساسانی در واقع دارای عملکرد برجهای خامواستراح

زردشتیان هستند که امروزه در فارس، کرمان و ری دیده می شوند. قدمت این برج های خاموشان مشخص نیست و ممکن است 

ده باشند. البته شیوه های تدفین دیگری نیز در دوره ساسانی به چشم دارای سازه های قدیمی باشند که طی قرنها بازسازی ش

میخورد که میتوان به قبور خمره ای، قبور ساده بر دامنه کوهها و گاهی گورستان های وسیع اشاره کرد. بر روی این نوع قبور 

 (88-83: 8831انباشتی از الشه سنگ و قلوه سنگهای رودخانه ای دیده می شود. )ترومپلمن، 

اما شایع ترین نوع قبور ساسانی شامل قبور کنده شده در بستر پشته های سنگی است که به دو صورت قبور با عمق زیاد و قبور 

با عمق کم دیده می شوند. قبور نوع نخست برای تدفین های دایم و نوع دوم بعنوان استودان موقت مورد استفاده قرار گرفته اند. 

تفاوت و کارکرد هر یک مورد بحث قرار مبحث به نمونه های شناسایی شده در سواحل خلیج فارس پرداخته شده و این در 

 خواهد گرفت. 

 

 بندر ریگ )گناوه(
به سرپرستی نگارنده انجام گرفت در سواحل جنوبی  8811در بررسی و شناسایی باستان شناسی بنادر خلیج فارس که در سال 

هرستان گناوه، بقایای به شدت تخریب شده تعدادی قبور کنده شده در سنگ شناسایی گردید. این قبور که بندر ریگ از توابع ش

 53عدد از آنها قابل تشخیص و ثبت و ضبط بود بر روی پشته ای از جنس ماسه سنگ کنده شده بود. این قبور با عرض  8تنها 

سانتیمتر بدون ظرافت در سنگ سخت بستر ایجاد شده  53تا  83متر و عمق حدود  13/8سانتیمتر عرض و طول باقی مانده 
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است. در پیرامون این قبور و بر روی ماسه های ساحلی انباشت شده در مجاور این قبرستان، پراکندگی قطعات استخوان انسانی 

ناسبی را برای ایجاد این جلب توجه می نماید. این پشته سنگی با ارتفاع حدود پنج متر از سواحل پست و هموار پیرامون، بستر م

گورستان تاریخی مهیا کرده است. آنچنانکه امروزه نیز از این ارتفاع نسبی جهت ساخت ساختمان پلیس دریایی استفاده شده 

است. با توجه به جزر و مد دریا این نقطه بصورت جزیره ی کوچکی درآمده و تنها راه ارتباطی آن از طریق یک راه شوسه است 

 (8)تصویر شماره  جنوبی، این تپه سنگی به بندر ریگ متصل می شود. –اده خاکی شمالی که با یک ج

با توجه به تخریب ایجاد شده در بدنه سنگی این تپه به نظر می رسد ابعاد تپه در گذشته بزرگتر از این بوده و تعداد قبور سنگی 

ا نمونه های موجود در سواحل خلیج فارس نشان می دهد این نیز بیشتر از تعداد امروزی بوده است. مقایسه تطبیقی این قبور ب

مجموعه شامل تعدادی استودانهای موقت ساسانی است که مانند نمونه های مشابهه جهت قرار دادن مردگان مورد استفاده قرار 

با قبرستان های تیس،  می گرفته است. متاسفانه تخریب شدید این محوطه مانع از مطالعه دقیق تر آن است و تنها میتوان آنرا

 سیراف، حصیر آباد اهواز و نمونه های موجود در ارتفاعات فارس مانند مرودشت و بیشاپور مقایسه نمود.

 

 سیراف
مهمترین آثار کاوش شده توسط وایت هاووس شامل مسجد جامع، خانه های اعیانی، بازار، حمام، گارگاه سفالگری، حصار دور 

 (1)تصویر شماره  گوردخمه های مشرف به شهر است که در دره لیر تا دره شیلو پراکنده شده است.شهر و از مهمتر گورستان و 

 :شیلو-لیرقبرستان 

دارای اشکال مختلف و ابعاد متفاوتی بوده و در الیه های نرم کنگلومرا یا سخت ماسه سنگ ایجاد  شیلو -دره لیر گوردخمه های 

که گوردخمه های دارای قابهای  نمودشده بود، که این خود نشانگر طبقات اجتماعی دوره ساسانی است. میتوان چنین تصور 

کنده شده اند متعلق به افراد متمکن بوده و گوردخمه ورودی هندسی و فضای منظم و چهار گوش که در الیه های ماسه سنگ 

های فاقد شکل هندسی که تنها بصورت حفره های بزرگ یا متوسط در الیه های نرم و شکننده کنگلومرا کنده شده اند متعلق به 

شود که عمدتا مورد افراد طبقه پائین جامعه آن روز بوده است. درون اکثر این کوردخمه ها بقایای استخوان انسانی دیده می 

 تخریب و دستبرد قرار گرفته اند. 

بسوی دریا و بندر سیراف است زمینه مناسبی برای ایجاد تعداد بیشماری از  مالیمیکه دارای شیب نسبتا  دره لیرسطح صاف 

ن بستر سنگی چهار در ای( 8) تصویر شماره ساسانی است که بوسیله تدفین های دوره اسالمی ادامه می یابد. گورهای چاله سنگی

و در میان  لیروستون سنگی بزرگ با ابعاد حدود دو و نیم متر در دو متر ضخامت و حدود سه تا چهار متر ارتفاع در دو طرف دره 

به ( 5)تصویر شماره مورد استفاده قرار گرفته است.  "برج خاموشان"برجای مانده است که احتماال بعنوان  قبور سنگی گورستان

ده راس این ستونهای سنگی حجیم دارای فضای مناسب جهت قرار دادن مردگان بوده است تا در معرض هوای آزاد و نظر نگارن

 . یابدپرندگان قرار گرفته و سپس استخوان مردگان به گوردخمه های پیرامون انتقال 

ه چشم میخورد که عملکرد آنها هزاران قبر کنده شده در ماسه سنگ ب، در بستر سنگی کوههای سیراف عالوه بر گوردخمه ها

سانتیمتر عمق هستند و بصورت  33تا  53سانتیمتر عرض و  93متر طول،  83/1محل بحث فراوانی است. این قبور سنگی دارای 
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عده ای از محققین معتقدند که این قبور ابتدا بعنوان چاله های جمع دیده می شوند.  لیرودو گورستان بزرگ در شرق و غرب دره 

 آب باران بکار رفته اند و سپس برای تدفین مورد استفاده قرار گرفته اند.  آوری

اما نگارنده بر این باور است که این قبور در دو زمان متفاوت در ماسه سنگ کنده شده اند. نخست به عمق حدود پنجاه سانتیمتر 

این مردگان بعد از جدا شدن گوشت از استخوانها، به ر موقت مردگان ایجاد شده اند. وو در دوره ساسانی و بعنوان استودان یا قب

اسالم و بوسیله تازه مسلمانهای  رگوردخمه های مجاور گورستان انتقال می یافتند. دومین مرحله از حفر این قبور در دوره صد

روج اقدام به ساکن سیراف و برای دفن مردگان با سنت های اسالمی، اندکی گودتر شده و بوسیله تخته سنگ و یا مالط سا

نموده اند. بدین منظور در قسمت میانی هر قبر یک شکاف افقی در بدنه سنگی قبور تراشیده اند تا سقف  قبورپوشاندن سقف 

در برخی موارد بخش تحتانی قبر دقیقا به اندازه یک جسد و بخصوص سر جسد ( 9)تصویر شماره قبور بر روی اجساد فرو نریزد. 

بنابراین این قبور با دو عملکرد متفاوت در دو دوره زمانی متفاوت در بستر ماسه سنگی ایجاد ( 3شماره کنده شده است. )تصویر 

 شده اند. برای سهولت دسترسی به قبور در حاشیه قبرستان چندین ردیف پلکان در بستر سنگی ایجادشده است. 

صدر اسالم بوده و سایر قبور  –و دوره زمانی ساسانی به احتمال قریب به یقین تنها قبور کنده شده در ماسه سنگ متعلق به د

کنده شده در الیه های سست کنگلومرا بر اثر گسترش بندر تاریخی سیراف در دوره اسالمی و افزایش جمعیت متعلق به تدفین 

 های دوره اسالمی است. 

اما  ،جنوبی است –دارای جهت شمالی غربی هستند و گورستان نیمه شرقی  –دارای جهت شرقی  لیروگورستان جبهه غربی دره 

در تعیین جهت قبور دقت چندانی بکار نرفته است. گورستان نیمه غربی با جهت قبله همخوانی ندارد اما نیمه شرقی دارای جهت 

 دوره اسالمی نزدیک تر است.  قبله بوده و به سنت تدفین

به ثبت آثار ملی ایران رسیده  3931به شماره  8818مهر ماه  3اسالم بندر تاریخی سیراف در  رصد –مجموعه گورستان ساسانی 

 است. 

 

 قبرستان شغاب بوشهر
سرافراز مورد بررسی و علی اکبر رهبر و مهدی میرفتاح، گذشته توسط باستان شناسانی همچون اصغر این گورستان در دهه های 

گیرنده یک گورستان ساسانی است که بر روی بستر ساحل سنگی ایجاد شده است. در . گورستان شغاب در برگرفتکاوش قرار 

این گورستان دو روش تدفین دیده می شود. نخست تدفین خمره ای است که در داخل خمره های نوک اژدری با اندود قیر در 

خوان مردگان بعد از جدا شدن گوشت، داخل انجام شده است. این خمره های تدفین بعنوان تدفین ثانوی بکار رفته اند و است

درون این خمره ها جای می گرفت. دومین نوع تدفین آنست که قبور مردگان را در سنگ سخت بستر کنده اند. سپس اجساد را 

داخل قبر گذاشته و روی آنرا با تخته سنگ های مناسب پوشانده اند. در جای دیگر گورستان شغاب یکسری حفره های قبری 

نگ بستر حفر شده است که دارای ابعاد یک قبر می باشد، اما از عمق چندانی برخوردار نیستند. این دستکندها در شکل در س

واقع استودانهای موقت هستند که اجساد در درون آنها برای مدت کوتاهی قرار داده می شد و پس از جدا شدن گوشت از بدن، 

قبور یاد ( 3)تصویر شماره  ده در سنگ بستر که درپیش آمد منتقل می گردید. استخوانها به خمره های تدفین و یا قبور کنده ش

 (8815سرفراز،  ;8833رهبر،  ;8833، 8833)میرفتاح، جنوب غربی هستند.  –شده دارای جهت شمالی شرقی 
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 چابهار –قبور دستکند تیس 
کلی  است. این قبور بطوردارای ابعاد متفاوتی برای بزرگساالن و افراد خردسال و پشته سنگی پیل بند  دستکند تیسبر رویقبور 

جنوبی هستند. عمق دقیق این قبور بدلیل انباشت خاک در آنها مشخص نیست، اما بعید به نظر می رسد  –دارای جهت شمالی 

اند، بدلیل تخریب های طبیعی بستر سنگی، بیش از پنجاه سانتیمتر باشد. تعدادی از قبور که در حاشیه تپه سنگی قرار گرفته 

 (1)تصویر شماره نمایان شده اند و میتوان عمق تقریبی قبور را با اندازه گیری گورهای این قسمت اندازه گیری نمود. 

بستر طبیعی گورستان از ماسه سنگ تشکیل شده است که دارای سختی و پایداری بسیار زیادی است. شکل و فرم قبور کامال 

اسالمی در نزدیکی این  –هندسی و زاویه دار بوده و حفر آنها کار پر زحمتی بوده است. با توجه به وجود محوطه ای ساسانی 

رار دانست. نگارنده بر این باور است که این قبور کنده شده در سنگ سخت ، استودانهای گورستان میتوان آنرا مرتبط با این استق

موقت دوره ساسانی و صدر اسالم هستند که اجساد در آنها قرار می گرفت و بعد از جدا شدن گوشت از بدن، استخوانها را به 

 شد می ریختند.  ی که بدین منظور حفر میاحتمالی یا در برخی موارد به چاهگوردخمه های 

 

 قبرستان حصیرآباد )اهواز(
جنوب غربی به چشم  -شهر اهواز و بر روی پشته ای صخره ای با راستای شمال شرقی "منبع آب"گورستان حصیرآباد در محله 

میخورد. این گورستان در برگیرنده دو نوع تدفین در بستر صخره ای و شواهدی از یک گوردخمه است. تدفین های بستر سنگی 

به صورت چاله های مستطیل شکل با جهت  گورستان حصیرآباد دارای دو اندازه و سایز متفاوت است. نخست گورهایی هستند که

شرقی غربی و یا شمال غربی جنوب شرقی در سنگ سخت ماسه سنگ کنده شده اند و عمق زیاد آنها باعث می گردید تا پیکر 

 ( 2)تصویر شماره . مردگان کامال در آنها جای گیرد

بیشتر این تدفین ها دارای  هستند. اما از عمق کمتری برخوردار می باشندنمونه نخست  مشابهکه هستند نوع دوم دخمک ها 

سانتیمتر که پائین تر ازلبه تراشیده شده و برای قرار دادن پوشش تخته سنگ بوده است.  83تا  1نوارهای حاشیه ای به اندازه 

شرقی پشته  بند. در گوشه جنوانسانی فرسایش یافته او بیشتر قبور بدلیل سست بودن ماسه سنگ بستر بوسیله عوامل طبیعی 

سنگی پلکانی در سنگ بستر تراشیده شده که به شدت تخریب شده است و تنها تعدادی از پلکان های بخش فوقانی آن باقی 

 سانتیمتر بلندی دارند.  13سانتیمتر پهنا و  33مانده است. پله های این پلکان 

تعدادی گور و دخمک ایجاد شده که شاید بتوان این بخش را بعنوان در زیر لبه این پشته سنگی و در فرورفتگی های طبیعی 

استودان های نگهداری استخوان برای این مجموعه در نظر گرفت که استخوانهای بدست آمده از قبور سطح پشته به اینجا منتقل 

اما قبور  ،دایم بکار می رفته اندمی شد. در واقع در حصیر آباد قبور بزرگ با توجه به دارا بودن پوشش تخته سنگ برای تدفین 

کم عمق یا دخمک ها بعنوان تدفین موقت و برای جدا شدن گوشت از استخوان اجساد بکار رفته و سپس استخوانها به دخمک 

 های زیر لبه پشته و شاید به تدفینهای خمره ای که باالی قلمه ستونها )بعدا خواهد آمد( نصب شده بود، انتقال می یافت.
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 ه گیرینتیج

قبور کنده شده در سنگ را بطور کلی با توجه به عمق آنها و داشتن یا نداشتن سطح مناسب در لبه ها برای نصب سنگهای بزرگ 

نخست قبور دائمی یا چاله سنگ ها هستند که دارای عمق بیشتر و مناسب  ;درپوش میتوان به دو گروه تقسیم بندی کرد

هستند. این گونه در سواحل خلیج فارس مانند قبرستان سیراف، قبرستان شغاب بوشهر و  تدفینی دایم بوده و اغلب دارای درب

: 8832(، کوه ایوب و سروی در جلگه مرودشت )واندنبرگ، 8832تعداد بیشتری در بلندیهای استان فارس مانند کوه مهر )صراف، 

یکی از مهمترین دالیل دایمی بودن این شده اند.  ( شناسایی85: لوح 8832( تا بلندیهای پیرامون بیشاپور )گریشمن، 31لوح 

سنگ پوشش قبور ایجاد می شدند. از نظر تاریخگذاری اغلب  تختهقبوروجود نوارهایی تراشیده زیر لبه آنهاست که برای قراردادن 

 . این قبور متعلق به دوره ساسانی هستند

دومین نمونه از قبور کنده شده در بسترهای سنگی یا دخمک ها، استودانهای موقت هستند که اجساد برای مدت کوتاهی در آن 

قرار می گرفت تا بوسیله پرندگان و جانوران گوشت از استخوان جدا شده و سپس استخوانها از این قبور کم عمق به گوردخمه ها 

از این نوع قبور در سواحل خلیج فارس شامل روستای تیس از توابع چاربهار، در گورستان و استودانهای دایمی منتقل می شد. 

 سیراف، گورستان شغاب بوشهر، قبور بندر ریگ، گورستان حصیر آباد اهواز و ارتفاعات فارس شامل شناسایی شده است. 
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