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آرامگاهها و قبور کوه خواجه سیستان
رضا مهرآفرین ،1داود صارمی نائینی ،2مرجان شهرکی فرخنده
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تاریخ دریافت مقاله91/10/7 :
تاریخ پذیرش مقاله91/12/28 :
چکیده:
کوه خواجه سیستان به عنوان تنها برجستگی دشت سیستان همواره از تقدس و جایگاه ویژهای در
ادیان مختلف از جمله زرتشتی ،مسیحی و اسالم و هم چنین در فرهنگ بومی مردم منطقه برخوردار
بوده اســت .این ویژگیها باعث گردیده که بر خالف دسترســی دشــوار به آن به دلیل وجود دریاچه
هامون در پیرامون آن ،همواره در ادوار مختلف زمانی مورد ســکونت گروهها و جماعات انسانی قرار
گیرد یا از آن به عنوان یک مکان مقدس برای تدفین و زیارتگاه استفاده شود.
اهمیت این محل با توجه به آنچه ذکر گردید ،نیاز به بررسی و تحقیق در این زمینه را کام ً
ال ضروری
میســازد .خصوصاً که هیچ گونه پژوهشــی تاکنون بر روی قبور و آرامگاههــای این محل صورت
نگرفته و از سوی دیگر کوه خواجه فقط از نظر کاخ و آتشکدهی آن که متعلق به دورهی پیش از اسالم
میباشد ،در باستانشناسی ایران شناخته شده اســت .از این رو طی بررسی میدانی و پیمایشی که در
این محل صورت گرفت ،تعداد کثیری قبر و آرامگاه در سطح و دامنههای آن شناسایی گردید که همه
متعلق به دورهی اسالمی میباشند.
آرامگاههای کوه خواجه به دو دستهی تخریبی و سالم تقسیم میشوند .مقابر موجود بر روی کوه نیز
از لحاظ ساختاری و مصالح به سه دسته تقســیم میگردند که عبارتند از :پشتههای سنگی نامنظم،
گورهای سنگ چین منظم و گورهای خشتی .شواهد باستانشناسی حاکی از آن است که در دورهی
اسالمی میانه و متاخر ،مسلمانان از این کوه و دامنههای آن با اهداف مختلف استفاده کردهاند.
واژگان کلیدی :سیستان ،کوه خواجه ،تدفین ،قبور ،آرامگاه

 1نویسنده مسئول :دانشیار دانشگاه مازندران reza.mehrafarin@gmail.com .
( 2استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان)
( 3دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان)
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مقدمه:
اوشــیدرن نام کوهی اســت کــه در بیــن پدیدههای
جغرافیایــی (رودها ،کوههــا )...و حتی ســرزمینها ،برای
نخستین بار در اوســتا آمده اســت .چنانکه نام البرز با آن
شــکوه و اهمیتی کــه در دیــن مزدیســنا دارد ،حداقل
هفت بار پس از نام اوشــیدرن در اوستا مشــاهده میشود
(مهرآفرین .)38 :1391،اوشــیدم ،اوشیدرنه نام اوستایی
کوه خواجه سیســتان است (شکل .)1اســتاد پورداوود در
بیان معنی اوشــیدرن عقیده دارد که جزء اول اوشیدرن از
ماده کلمهی اوشه میباشــد که به معنی سپیدهدم و بامداد
اســت .احتما ً
ال مدت زمانی که زرتشــت در سیستان بسر
برده ،قسمتهایی از اوســتا را بر روی کوه اوشیدم از اورمزد
دریافت کرده است (موسوی حاجی ،مهرآفرین.)8: 1388 ،
این کوه یکی از  2244کوهی میباشــد که در یســنا از آن
نام برده شده و جنبه مقدسی پیدا کرده است؛ زیرا سوشیانا
(سوشیانس) که در آیین مزدیسنا حکم ناجی را دارد ،از آن
جا ظهور میکند .جشنهای نوروز کوه خواجه که هر ساله در
این مکان برگزار می شود ،شــاید ریشه در زمانهای کهنی
داشته باشد که زرتشــتیان در انتظار سوشیانس در اطراف
این کوه جمع میشدهاند (سیدســجادی .)52 :1382 ،کوه
خواجه در میان مســیحیان نیز دارای احترام خاص است.
در روایات مسیحی آمده است که ســه مغ از مشرق زمین
با داللت ســتارهای بــه بیتاللحم (محــل زایش حضرت
عیسی مسیح) رسیدند .ظاهرا ً این روایت مطابق با پیش
بینی زرتشتیان در مورد سوشــیانس میباشد که در روایات
مسیحی ،حضرت عیســی به جای او نشسته است (همان،
 .)53این کوه در نزد مســلمانان نیز دارای تقدس ویژهای
اســت .به دلیل وجود امامزاده خواجه مهــدی و مقبرهی
پیرگندم بریــان در باالی این کوه هر ســاله عده زیادی از
مسلمانان و شیعیان منطقه بســوی آن روانه میشوند (بنی
جمالی.)21 :1387 ،
بنابراین عجیب نیســت که در کوه خواجه آثار فرهنگی
چند دوره متوالی مشــاهده میگردد .ذکر ایــن نکته نیز در
مقدمه الزامی اســت که تا زمــان یک حفــاری منظم و
سیســتماتیک بر روی قبور و آرامگاههای محل ،هرگونه
اظهار نظر در بارهی کاربــری و گاهنگاری آنها به صورت
کام ً
ال نســبی اســت و فقط بر اســاس مطالعات سبک
شناســی ،منابع مکتوب و روایات محلی صورت میگیرد.
بنای آرامگاههای کوه خواجه که اکثرا ً نیمه خرابه اســت
همه از یک قاعدهی کلی ،منتها بــا تفاوتهایی در جزئیات
پیروی میکنند .در مورد تدفین و شکل ساختاری قبور هم
نظرات و تحلیلهای متفاوتی ارائه شده است .در این نوشتار،

اطالعات جمعآوری شده از خصوصیات و ویژگیهای قبور
با اسناد و مدارک کتابخانهای مطابقت داده شد و سپس با
رهیافت تاریخی نتایجی حاصل گردید که در پی میآید.
پیشینه مطالعات باســتان شناختی کوه خواجه
سیستان
اولین بار این کوه توســط اورل اشــتاین در سال 1915
میالدی مورد بازدید قرار گرفت و در ســال  1916میالدی
گزارش مقدماتی و در سال  1928میالدی گزارش کاملی
از آن را ارائه داد .ارنســت هرتسفلد در ســالهای  1925و
 1929میــادی ارگ اصلی (قلعه کافــرون) کوه خواجه
را مورد بررســی و حفاری قرار داد .یک هیئــت ایتالیایی
به سرپرستی جورجیو گولینی در ســال  1961میالدی از
این محل بازدیــد کرد و نتیجه کار خود را در ســال 1964
در کتابــی تحت عنــوان کــوه خواجه به چاپ رســاند
( .)1964 ,Gulliniخانم کاوامی نیــز مطالعات جدیدی
را بر اساس گزارشهای هرتسفلد و اشتاین بر روی نقاشی
های بدســت آمده از کوه خواجه انجام داد (,kawami
 .)25-1987:23بعد از پیروزی انقالب یک هیأت ایرانی به
سرپرستی سید محمود موسوی در سه فصل متوالی -72
 1370ه .ش و هر ســال به مدت یک ماه که بیشتر با هدف
آموزش دانشجویان رشته باســتان شناسی مرکز آموزش
عالی میراث فرهنگی بود؛ در کــوه خواجه انجام پذیرفت و
نتایج این حفاریها فقط در قالب یک مقاله با عنوان یادمان
خشتی کوه خواجه زابل منتشــر گردیده است (موسوی،
 .)89-86 :1374در ســال  1376سیدسجادی عملیات
بررســی و گمانهزنی در کوه خواجه را به مدت یک فصل
انجام داد (سیدسجادی .)83 :1386 ،ســرور غنیمتی که
رساله دکتری خود را در مورد بنای کاخ کوه خواجه به رشته
تحریر درآورده ،بر اساس آزمایش کربن  ،14قلعه کافرون
را متعلق به( 50+_240اواخر پارتی تا اوایل ساسانی) 50،
 650 ±میالدی اواخر ساســانی تا اوایل اسالمی می داند
(( .2001:62 ,Ghanimatiطی بررســی که در سال
 1386در منطقه سیستان در کوه خواجه توسط مهرآفرین
و موســوی حاجی صــورت گرفت؛ تعداد هفــده محوطه
مربوط به دوره تاریخی (ســده ســوم قبل از میالد تا قبل
از پایان دوره ساســانی) و اسالمی (سده شش تا نه هجری
قمری) در ســطح و دامنه آن شناســایی گردید .مهمترین
محوطههای شناخته شده عبارتند از :کاخ کوه خواجه (کاخ
کاخا ،قلعه کافرون ،قلعه رستم و قهقهه شهر=گاگا شهر)،
قلعه کک ،قلعه چهل دختــران ،آرامگاه خواجه غلطان ،پیر
گندم بریان و آرامگاهها و مقابر مختلف (Mehrafrin
.)45 :2011 ,and et al

55

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

آرامگاهها و قبور کوه خواجه سیستان

قبــور و آرامگاههای کــوه خواجــه از منظر نتوانستم نوشــته یا اثری که بیانگر تاریخ بنای این قبرها
باشد پیدا کنم (ییت.)81-82 :1365 ،
خاورشناسان و سیاحان غربی:
مقســم اروپایی مرز ایران و
بیشتر ســیاحان و ماموران ّ
افغانســتان ازآثار باســتانی سیســتان دیدن نموده و به
توصیف آنهــا پرداختهاند .یکی از مکانهــای جالب برای
اینان ،کوه خواجه و آثارش بوده است .در این بخش سعی
میگردد تا قبور و آرامگاههای کوه خواجه از منظر آنان که
در آن زمان سالمتر از حال بوده ،بیان گردد.
سرپرسی سایکس انگلیســی در این زمینه می نویسد:
قسمت اعظم ســطح قله را باقی ماندهی هزاران قبر که
گنبدهای گلی دارند؛ اشغال کرده است .تمام قبرها باالتر
شکل -2قبور کوه خواجه
از سطح زمین قرار دارند .خواجه یا مرد مقدس که نام خود با توجه بــه این که در کوه خواجه آثار قابــل توجهی از دوره
را بعد از نام رســتم به این کوه داده به نــام غلطان نامیده اشکانی بدســت آمده ،محتمل اســت که از این دوره قبوری
میشد و مقبره کوچکی به نام او در کوه وجود دارد .خرابه در کوه خواجه شناسایی شــود .شــاید قبور مورد بحث افراد
های بنای کوچک دیگری به نام زیارت پیرگندم نیز وجود بومی ،به این دوره تعلق داشــته باشــد .زیرا بعید بنظر میرسد
دارد که در ایام نوروز ،هر ســال مقداری گندم بریان روی که مسلمین در تدفین مردگانشــان از اشیایی مانند آنچه بیان
مقبرهی آن پاشیده میشــود تا محصول آن سال فراوان گردید؛ استفاده کرده باشند.
شود .در جشنهای نوروز ضمن ًا مســابقاتی در آن جا انجام کلنل ســرآرتور مک ماهــون یکــی از نامدارترین صاحب
میشود و مراسم سنگ گزاری صورت میگیرد (سایکس ،منصبان انگلیســی در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن
.)464 -465 :1378
بیستم میالدی است .وی در مقاله خود با عنوان نقشه برداری
های
ه
آرامگا
و
قبور
درباره
ییت
ادوارد
کلنل ســر چارلز
و اکتشافات جدید در سیســتان درباره قبور کوه خواجه می
کوه خواجه مینویسد :باالی تپه اص ً
ال هموار نبود و پستی نویسد :مقبرههای بســیار زیادی در باالی کوه وجود دارد که
و بلندیهای زیادی به چشم میخورد .در این جا به طور کلی از سنگ ســاخته شــده و دارای یک حفره برای قرار گرفتن
اثری از بنا یا استحکامات قدیمی دیده نمیشود؛ فقط چند جســد و روزنهای در انتها و طرفین آن میباشــد .تمامی این
قبر که تا  90سانتیمتر از ســطح زمین باال آمده و از سنگ قبور خالی است و این موضوع معمای عجیبی برای سیاحان و
و خاک ساخته شده ،آنها را پوشانده است .این قبرها یکی بازدیدکنندگان محسوب میشود .به نظر من این قبور ،آرامگاه
بعد از دیگری در یک ردیف قرار گرفته بودند.
موقت بودهاند که اجســاد را تا زمانی معین در آنها قرار می
بیشتر آنها از انتها شکافته و باز شده بودند و حفرهی داخل دادند تا روزی بتوانند دوباره اجســاد را به آرامگاه دائمی مانند
آنها قابل رویت بود (شــکل .)2اســتخوانهای مردهها در مشــهد مقدس یا اماکن مشــابه انتقال دهند (مک ماهون،
حالی که الیهای از خاک آنها را پوشانده بود ،دیده میشد و  .)373: 1378صدها قبر موجود بر روی کوه خواجه نمیتوانسته
فضایی تقریباً به اندازهی سی ســانتیمتر بین استخوانها و برای چنین منظوری ساخته شده باشــد .تخلیه برخی از قبور
سقف گور قرار داشت.
و ایجاد ســوراخ در آنها باید کار حیوانات گوشتخوار کوچکی
در این مناطــق تا آن زمان ندیده بودم کــه مردهای را در مانند راسو ،روباه ،شــغال و یا گورکن باشد که حتی هنگام روز
سطوح باالتر از زمین دفن کنند .ســنگهای قبرها به طور نیز در حال پرسه زدن در بین این قبور میباشند.
منظم قرار گرفتــه و تکههایی از پارچه نیــز در داخل آنها هنری ســاوج لندور عضو انجمن سلطنتی جغرافیا و موسس
دیده میشد که این خود نشــان میداد که این قبور نمی دانشگاه علوم باستان شناســی و نژاد شناسی پاریس به مدت
توانسته متعلق به زمانی بسیار دور باشد.
سه هفته در ســال  1902میالدی در سیستان اقامت داشت و
یکــی از راهنماهای ما میگفت که تعــدادی از مردان پیر مشاهدات ،مطالعات و بررســیهای خود را از سیستان در جلد
ناحیه اعتقاد دارند که زمانی در پایین این تپه و در قسمت دوم کتاب در ســرزمینهای محسود به چاپ رســانید .او در
جنوب غربی آن قبرهایی وجود داشــته که بعد از شکافتن این کتاب به شــرح مفصلی از کوه خواجه پرداخته و قبور آن
آنها مقداری لباس ،گردنبند ،زینت آالت ،ســکه یا اسحله را مورد بررسی قرار داده اســت  .وی عقیده دارد که این قبور
که همراه مردگان دفن شده بود ،بدســت میآمد .من ک ً
ال از سنگهای بزرگ ساخته گردیده و داخل آنها به چهار قسمت
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تقسیم شده که در هرقسمت یک اســکلت قرار داشته و روی
آنها با قطعات بزرگ سنگ پوشیده شــده است  .وی خرابه
های باالی کوه خواجه را غسالخانه توصیف کرده که دارای
گنبدهای بزرگی میباشند که بخشــی از گنبد یکی از آنها که
در شــمال قرار داشته ،فروریخته و غســالخانه بعدی دارای
گنبد سالمی بوده است .وی همچنین از قبوری صحبت می
نماید که یکی از آن ها یک مقبرهی ســنگی  38قسمتی بود
که همه قسمتهای آن اشــغال و تعداد زیادی سنگ بزرگ بر
روی آن انباشــته شده بود .یک ستون ســنگی در داخل این
توده محکم شده بود و از سایر سنگها باالتر قرار داشت .روی
ســنگها هیچ نوع نوشــته یا نقش و نگار و یــا تزئینی وجود
نداشــته اســت .وی زیارتگاه کوه خواجه را یک ساختمان
مستطیل شــکل توصیف کرده که تمام قسمتهای آن با گل
روکش شــده بود و در روی آن یک طاق قوسی شکل و درب
کوچکی قرار داشته است (لندور.)679-666 : 1378،
در توضیح مطالب ســاوج لندور باید متذکر گردید که ابنیه
بزرگ گنبددار کــوه خواجه با توجه به معماری شــکیل آن
ها و همچنین وجود گور در داخلشــان نمیتوانسته به عنوان
غسالخانه مورد استفاده قرار گرفته باشند.
آرامگاههای کوه خواجه:
هم اکنون در ســطح کوه خواجه شــش آرامگاه قرار دارد.
با توجه به میزان تخریب ،میتوان آنها را به دو دســته تقسیم
نمود .چنانکه دستهای از آنها ســالم و دستهی دیگر تا حدود
زیادی تخریب گردیدهاند .آرامگاههای سالم عبارتند از:
زیارت پیر گندم بریان (شکل.)3
ابعاد خارجی این بنا  11×6متر و مصالح آن از خشت و سنگ
است (بنی جمالی .)119: 1387،بنا دارای دو ایوان در جبهه
شمالی و جنوبی است و ورودی آن در جبهه جنوبی قرار دارد.
در جبهه شمالی یک درگاهی کم ارتفاع تعبیه گردیده که هم
اکنون به وسیله قطعات سنگ بسته شده است .این بنا در چند
سال گذشــته بطور کامل مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته
است .سقف گنبدی شــکل زیارت بر روی چهار گوشواره که
در چهار کنج آن قرار گرفته ،ســاخته شده است .بنای مذکور
از چهــار طرف دارای نورگیرهای هاللی شــکل میباشــد.
نورگیرها در جبههی شــمالی و جنوبی و در باالی درگاهها
قرار دارند .ابعاد داخلی زیارت پیر گندم بریان  4×9متر است
(همان.)119 ،
هنگام ورود به بنا از ســمت جنــوب ،دو پلهی آجری و یک
ســکو در ســمت شــرق آن قرار دارد .در مقابل پلهها ،یک
ســکوی دیگر قرار گرفته که بلندترین ســطح بنا را تشکیل

میدهد .این ســکو قبر پیر گندم بریان است .این قبر با خشت
و آجر پوشیده شده و فاقد نوشــته یا نقش میباشد و از سویی،
بسیار آسیب دیده است .درست در باالی سر قبر ،درگاه ایوان
شــمالی واقع گردیده که با الشه سنگ مســدود شده است.
ابعاد آجرهای بکار رفته در این بنا  5×20×20سانتیمتر می
باشــد .گاهنگاری این مکان با توجه به مواد فرهنگی که از
بررسی باستانشناسی فاز 1سیســتان بدست آمده؛ مربوط به
دوره اسالمی اســت (موســوی حاجی و مهرآفرین:1386،
جلد.)8

شکل -3مقبره پیر گندم بریان

گندم بریان میریزند .همچنین در این محل ســنگی اســت
که به آن ســنگ شــیطان میگویند و هر زائری قلوه سنگی
هم بسوی این ســنگ پرتاب میکند .اینجا مکانی پاک است
و ناپاک نبایــد روی این کوه برود .چنانکــه میگویند پیرزنی
جادوگر به این کوه رفت و گاو و گوسالهاش را هم برد و چون
خداپرســت نبود ،خدا او را به ســنگ مبدل کرد (سندگل و
سرابندی.)125 :1386 ،
در 140متری جنوب مقبره خواجه مهــدی بنایی قرار دارد
که امروزه مردم از آن برای استراحت استفاده میکنند .مصالح
بنا از خشــت خام ،آجر و مالت گل میباشد .این بنا نیز در چند
سال گذشته کام ً
ال مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است.
بنای مذکور دارای چهار درگاه در چهار جهت اصلی اســت و
احتماالً ورودیهای اصلی آن در دو جبهه شمالی و جنوبی قرار
داشته اســت .بنا در این دو جبهه دارای فضایی ایوان مانند و
در جبهههای شرقی و غربی دارای دو طاقچه با طاق جناغی
اســت .در باالی درگاهها نورگیرهایی تعبیه شده است .هم
اکنون فقط درگاه جنوبی باز است و بقیه درگاهها مسدود می
باشند.
در سمت شرق ایوان جنوبی یک سکو و در ورودی آن یک
پله قرار دارد .سطح بنا به اندازه همان پله بلندتر از کف قسمت
ورودی اســت .در داخل بنا آثاری از قبر مشــاهده نمیشود.
ســقف بنا گنبدی و از داخل بوسیله فیلپوشــهایی که حالت
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تاقچه مانند دارند ،ساخته شده است.

آرامگاه شماره ( :2شکل.)4

در جبهه غربی و شــرقی بنا ،چهار عدد تاقنما مشاهده میشود
که در بیــن دو تاق نمای باالی دیوار ،نورگیرهای مســتطیل
شــکلی به اندازه خشــتهای به کار رفته در بنا و به تعداد شش
عدد وجــود دارد .در جبهه جنوب غربی آرامــگاه یک راه پله
تعبیه گردیده که از طریق آن میتوان به پشت بام راه یافت .این
بناها با توجه به مواد فرهنگی پیرامــون آن مربوط به دورهی
اسالمی میباشند.
مقبره خواجــه غلطان بر بلندترین قســمت کوه و در بخش
شمالشــرقی آن قرار دارد .مقبره بنایی است که با خشت و گل
ساخته شــده و دارای یک ایوان بلند است .بخش ورودی آن
دارای یک تاق قوسی شکل است که درب چوبی کوچکی در
آن کار گذاشتهاند .ســقف طاقدار آرامگاه که با گچ اندود شده
در چهار جهــت دارای نورگیرهایی با طاق ضربی اســت .قبر
خواجه به طول هفت متر اســت که بر روی آن پارچه سبزی
کشیدهاند .در اطراف آرامگاه سکوهای سیمانی برای اطراق
زوار و یک ســکوی قربانی وجود دارد .زیارت خواجه غلتان به
علت تقدسی که نزد مردم منطقه دارد؛ هر روز پذیرای تعدادی
زائر از روستاهای اطراف میباشــد ،که موجب گردیده اطراف
زیارتگاه مملو از نخاله و مواد زاید باشــد .این مســاله موجب
آسیب دیدن هر چه بیشتر قبور و آرامگاههای تخریب شده بر
باالی کوه خواجه میگردد.

آرامگاه خواجه غلطان( :شکل)5

شکل .6گور خواجه مهدی

آرامگاههای تخریب شده در کوه خواجه:
ســه بنا در اطراف مقبره پیر گندم بریان و یک بنا در شــرق
آرامگاه خواجه غلتان قرار دارد که مشــرف به دشت و دریاچه
هامون میباشند.
تمام این بناها از خشــت و گل و آجر و ســنگ ساخته شده و
با توجه به شواهد موجود ،دارای ســقف گنبدی و ورودیهایی
در جبهه شــمالی و جنوبی بودهاند .بنایی که در شرق آرامگاه
خواجه قــرار دارد ،ارتفاع پی آن تا  50ســانتیمتری از قطعات
سنگ و مالت گل ساخته شده است .میزان تخریب این دسته
از بناها بسیار زیاد است و تا کنون هیچ برنامهای برای حفاری
و مرمت آن ها پیش بینی نشده است.
ساختار قبور در کوه خواجه:
کلیهی قبور شناسایی شــده در کوه خواجه بر روی بلندترین
قســمت کوه و در اطراف آرامگاهها ،پشــت قلعهی کافرون،
دامنه شــمالی قلعهی کک کهزاد و اطراف قلعه چهل دختران
در سطح وسیعی پراکنده شــدهاند .در این مقاله سعی گردیده
تا قبور اطراف آرامگاه خواجه مهدی مورد بررسی قرار گیرند.
قبور کوه خواجه از نظر شکلشناســی به سه دسته تقسیم می
شوند:
پشتههای سنگی نامنظم( :شکل)7
این دســته از گورهای کوه خواجه در سمت شرق و جنوب
شــرق آرامگاه خواجه غلطان و بر ســطح صخرهای کوه به
شکل بیضی و چهارگوش ایجاد شــدهاند .گورهای مذکور از
سنگهای الشهای و تخت به شکل پشتههای سنگی و کام ً
ال
نامنظم ایجاد شدهاند.
چنین گورهایی در منطقهی جنوب شرق ایران فراوان است که
میتوان به گورستان عباس آباد ،تپه گبرها در روستای پارسان،
گورستان گبرها در سر باغ ،آسیاب اســتاد ،خیرآباد ،الله زار و
محمودآباد در بردسیر اشاره کرد (خســرو زاده و عالی1384 ،
ب.)162:
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گذاشتن اجســاد باز میگذاشــتند .پس از قرار دادن جسد
درون قبر ،دهانه را با سنگ میبســتند .نمونهی گورهای
سنگچین در چابهار هم شناســایی شده که دارای یکی از
مهم ترین گورســتانهای تاریخی ایران است .این گورها
در بخش دشــتیاری ،دهســتان باهوکالت قرار دارد و به
مب کوه معروف است (شــیرازی-7: 1381 ،
گورستان َد ِ
16؛  .,stein( 1936: 76قبــور ســنگچین منظم کوه
خواجه مورد دســتبرد قرار گرفته و به میزان بسیار باالیی
تخریب شده است.

شکل .7پشتههای سنگی نامنظم

بیشتر این قبور مورد دستبرد قرار گرفته و تقریب ًا تخریب
شدهاند .نحوه ســاخت این گورها به این شکل است که
با تخته ســنگهای دامنه کوه فضایی چهارگوش یا بیضی
ایجاد میکردند و سپس جســد را در این فضا قرار میدادند.
پس از آن روی گور را با تخته ســنگهای کوچک و بزرگ
به شکل پشتهای میپوشاندند .نمونه دیگری از این قبور در
گورستان َدمبی کهنانی در شهرستان سراوان بدست آمده
گورهای خشتی( :شکل)9
سرحدی
که از الشه سنگ ساخته شده اســت (مرادی و
این دســته از گورها با فاصله اندکی بین قبور سنگچین
دادیان .)63: 1389 ،البته باید اشــاره کــرد که گورهای منظم قرار دارند .گورهای مذکور از خشتهای چهارگوش
دمبی در منطقه بلوچســتان از لحاظ ابعاد با قبور پشــته و مالت گل ساخته شده و ســقف آن ها به صورت جناغی
سنگی کوه خواجه تفاوت دارد.
است .سطح خارجی قبور را با مالط گل پوشاندهاند .قبور
سنگ چین از لحاظ ســاختاری شــباهت زیادی به قبور
گورهای سنگ چین منظم( :شکل)8
این قبور در ســمت غرب و جنوب غرب آرامگاه خواجه امروزی سیســتان دارند که در ابتدا بر روی ســطح زمین
غلطان و در اطراف بنایی که در  140متری آرامگاه خواجه اتاقکی با تــاق جناغی ایجاد و یک دهانــه در انتهای آن
مهدی قرار دارد ،دیده میشــوند .قبور فوق نیز بر ســطح برای گذاشتن جسد باز میگذارند .سپس با قراردادن جسد
صخرهای و خاکی کوه ایجاد شــده و به صورت گورهای در داخل اتاقک ،دهانهی گور را با خشت و گل میبندند .به
سنگچین با مالت گل هســتند .این قبور در حدود  – 50این نوع قبور در زبان محلی سیستان تیرگ ( )Tirgگفته
 60ســانتیمتر از سطح زمین ارتفاع داشــته و چندین گور میشود .تیت معتقد است این ســبک تدفین که مردگان را
به شــکل منظم در کنار هم قرار دارند .سقف قبور ،قوسی باالتر از سطح زمین دفن میکردهاند ،سنتی بوده است که
شکل بوده و ابتدا دیواره گور و ســقف آنرا ایجاد و سپس زمانی در سیستان وجود داشته و اخیرا ً فراموش شده است.
این سنت احتماالً اثری باقی مانده از دین زرتشت میباشد
دهانه گشادی در انتها برای
(تیت.)178: 1362،

شکل .8گورهای سنگچین منظم

نتیجه گیری:
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن اســت که کوه
خواجه با توجه بــه اهمیت آن ،چه از لحــاظ این که تنها
پشتهی بلند دشــت سیستان محســوب میگردد و چه به
لحاظ مذهبی و آیینی که بدان اشاره شــد؛ در دورههای
مختلف محل اســکان و تدفین گروهی از مردم سیستان
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بوده اســت .این مســئله همراه با از بین رفتن آثار داخل مربوط به این دوره باشد .با این حال ،احتمال اشکانی بودن
قبور و نیز عدم حفاری باستانشناسی و پژوهشهای علمی برخی قبور ،مانند قبور دسته اول دور از انتظار نخواهد بود.
موجب گردیده تا نتــوان به طور قطع و یقیــن در باره آن
ها ،به خصوص گاهنگاری قبور و آرامگاهها به طور قاطع
اظهارنظر نمود .آن چه مســلم اســت اینکه آرامگاهها به
دورهی اســامی تعلق دارند و هر یک با نامی محلی و به
دلیلی مقدس شمرده میشوند.
مساله قبور ،نســبت به آرامگاهها کام ً
ال متفاوت است،
چرا که تنها از روی ریختشناســی تدفین و معماری آن ها
میتوان درباره زمان استفاده و ایجاد آن ها حدس هایی زد.
شکل -1نمایی از کوه خواجه (ترسیم :مرجان
به نظر میرسد قبور سنگی و چینهای از همان نوع قبوری
شهرکی فرخنده)
باشــند که در منطقه جنوب و جنوب شرق ایران سابقهی
دیرینهای دارد.
دادههای ســفالین بدســت آمده از درون قبور به خوبی
معرف تدفین اشــکانی در این منطقه است .نمونههایی از
مب
چنین قبوری به خصوص در چابهار و در گورســتان َد ِ
کوه دیده میشود .بهنظر میرسد قبور خشتی مربوط به دوره
اســامی باشــد که در حال حاضر چنین قبوری با همین
ویژگیها در منطقهی سیستان مورد استفاده قرار میگیرد.
مواد سطحی گردآوری شده مانند سفال از اطراف قبور و
آرامگاهها ،مربوط به دورهی اسالمی است.
اما از آنجا که این دادهها ســطحی میباشد و از داخل قبور
توپوگرافی کوه خواجه ()M.A. Stein
آثار فرهنگی بدســت نیامده ،به درستی نمیتوان ارتباطی
بین تدفین و دادههای سطحی ایجاد نمود .از سوی دیگر
با توجه به این که آخرین دورهی اســتقراری کوه خواجه،
یک استقرار اسالمی است؛ دادههای سطحی طبیعت ًا باید

60

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

منابع:
بنی جمالی س  .لیال ،گاهنگاری نسبی محوطههای کوه خواجه بر اساس سفالهای ســطحی ،پایاننامه دورهی کارشناسی ارشد باستان
شناسی ،زاهدان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان.1387 ،
تیت جی .پی ،سیستان(تاریخ حدود و ثغور جغرافیایی ،آثار باستانی و ،)....به اهتمام غالمعلی رئیســالذاکرین ،چاپ اول ،زاهدان ،اداره کل
ارشاد اسالمی سیستان و بلوچستان.1362 ،
خسروزاده ،علیرضا و عالی ،ابوالفضل (1384ب) ،گزارش توصیفی فصل دوم بررســی و شناسایی شهرستان بردسیر  ،گزارشهای باستان
شناسی176-159 : 4
سایکس ،س ،خاطرات ســفر چهارم به ایران ،جغرافیای تاریخی سیستان(سفر با ســفرنامهها) ،ترجمه از حسن احمدی،چاپ اول ،تهران،
.1378
سندگل ،کبری ،سرابندی ،امیناهلل،1386 ،نوروز در نیمروز ،مشهد ،پاژ
سید سجادی س .م ،راهنمای مختصر آثار باستانی سیستان ،تهران ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان.1382 ،
سید سجادی س .م ،گزارشهای شهر سوخته( کاوش در گورستان  ،) 1379-1376تهران ،اداره کل امور فرهنگی.1386 ،
شیرازی ،روح اهلل(1381ب) ،بررسی باستان شناسی چابهار و جاسک ،پژوهشکده باستان شناسی ،تهران.
لندوره  .س ،در ســرزمینهای محســود،جلد دوم ،جغرافیای تاریخی سیستان(سفر با ســفرنامهها) ،ترجمه از حســن احمدی ،چاپ اول،
تهران.1378،
مرادی ،حسین و سرحدی دادیان ،حســین( ،)1389گزارش مقدماتی بررسی باستان شناختی شهرســتان سراوان ،جلد :1بخش مرکزی،
پژوهشکده باستان شناسی کشور.
مک ماهون س  .آ  .ه  ،نقشه برداری و اکتشافات جدید در سیستان ،جغرافیای تاریخی سیستان(سفر با سفرنامهها) ،ترجمه حسن احمدی،
چاپ اول ،تهران.1378،
موسوی س  .م  ،یادمانهای خشتی کوه خواجه و خالصهای از نتایج مطالعات و کاوشهای انجام شده در آن ،مجموعه مقاالت کنگره تاریخ
معماری و شهرسازی ایران ،ارگ بم-کرمان ،جلد ،4تهران ،سازمان میراث فرهنگی.1374 ،
موسوی حاجی ،سید رسول ،مهرآفرین ،رضا ،جســتاری در جغرافیای تاریخی سیستان (از آغاز تا سده نهم ه  .ق) ،سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان با همکاری اداره برنامه ریزی نشر مرکز امور فرهنگی و اجتماعی سازمان ،زاهدان.1388 ،
مهرآفرین،رضا ،بر چکاد اوشیدا ،انتشارات دریافت ،چاپ اول ،تهران.1391،
ییت چ  .ا ،سفرنامه خراسان و سیستان،ترجمه قدرت اهلل روشنی زعفرانلو و مهرداد رهبری ،تهران ،انتشارات یزدان.1365،
Ghanimati,S, Kuh-e Khwaja:A major Zoroastrin Temple Complex In Sistan ,A . 15
Dissertation Submitted in Partial Satisfaction Of The Requirements For the Degree Of
.2001,Philosophy in Near Eastern Studies,University Of California,Berkeley
Gullini,G., Architetura Iranica Dagli Archemenidi ai Sasanidi,ilpalazzo Di kuh-I . 16
.1964 ,khawagio. Einaudi, Turin
Kawami, T., Kuh-e Khwaja Iran, and its Wall Paintings: The Records Of Ernest Herzfeld, . 17
.1987 ,Metropolitan Museum Journal, vol22
Mehr Afarin,Reza,Mousavi Haji,Seyyed Rasoul,Bani Jamali,Seyyedeh Leila, . 18
.)63-43( :)1(18.vol,)2011(Archaeology Survey of Kooh-e Khajeh in Sistan , Humanities

61

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

