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هاي اسالمیگورستان در قبرهانقوش  معرفی و بررسی باستان شناختی  

]١[آّبدانان، استان ایالمشهرستان بخش مرکزي    

*فیضی مهسا  

 فیضی نسیم   

 چکیده

ترین شهرستان آبدانان واقع در جنوب شرق استان ایالم، از منظر باستان شناختی و تاریخی یکی از مهم
هاي باستان شناختی قرار گرفته چندین بار مورد بررسی منطقهاین . رودهاي استان به شمار میشهرستان

در قسمت شمالی آخرین فصل بررسی از طرف سازمان میراث فرهنگی  1389در اردبیهشت ماه  .است
( پیش از تاریخمختلف دوران محوطه مربوط به  نوزدهدر این بررسی . گرفتبخش مرکزي آبدانان صورت 

هاي دوران اسالمی متعلق به گورستانچهار محوطه  .و اسالمی شناسایی گردید تاریخی ،)عصر مفرغ
متعلق به  "باشند؛ احتماالهاي استقراري میها فاقد محوطهاین گورستان با توجه به این که تمام. اندخرأمت

 عم ازي جالب توجه آن که بر روي سنگ گورهاي این منطقه تصاویر مختلفی انکته. بوده اند جوامع سیار
این رهنگ و جهان بینی مردمان ساکن شود که فانسانی، حیوانی، گیاهی و نیز ابزار و ادوات دیده می نقوش
و استفاده از منابع ) شناختی در محلبررسی باستان(روش میدانی  بهتحقیق  این. دهندرا بازتاب می منطقه

-عالوه بر معرفی محوطهشده مقاله سعی  ینا در .انجام شده است )مناطق دیگر قبرهامقایسه آن با (مکتوب 

با سایر گورهاي مشابه و معاصر و هاي مذکور، به بررسی و مطالعه ي نقوش گورها پرداخته شود 
هاي شهرستان دلیجان در استان مرکزي، قبرستان دارالسالم در استان فارس و قبرستان سمیران در  قبرستان

   .دصورت گیري مختصري  مقایسهاستان گیالن 

  اسالمیي دوره، نقشآّبدانان، گورستان، گور، : واژگان کلیدي
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  و ضرورت آن  مسأله بیان

. اي برخوردار استشناسی از اهمیت ویژه باستانبه لحاظ شهرستان آبدانان واقع در جنوب شرق استان ایالم 
دوران اي را از ههاي ثبت شده در این منطقه است که طیف زمانی گستردفراوانی محوطه مسألهگواه این 

آثار فرهنگی آبدانان، فرهنگ غنی  ،هافراوانی محوطه. گیرددر بر می متأخرپیش از تاریخ تا دوران اسالمی 
تحلیل آثار فرهنگی را در بافت محلی فراهم آورده و عامه و حجم اندك انتشارات ضرورت بررسی، تجزیه 

هاي مورد محوطه. هستیم مهجوراز فرهنگ این منطقه اي گوشه معرفی و شناسایی در پیدر این مقاله . است
هاي استقراري مرتبط اسالمی است که فاقد محوطه متأخربررسی شامل چهار گورستان مربوط به دوران 

تصاویري روي برخی از گورها . هستند سیار جوامعهاي مذکور مربوط به رسد گورستان، به نظر میهستند
هاي ها و دغدغهدلبستگی از شود که نشانو نیز ابزار و ادوات دیده می اعم از انسانی، حیوانی، گیاهی

با تصاویر گورهاي  ،ي جالب توجه آن که تصاویر حک شده بر گورهانکته. دارد مردمان ساکن این نواحی
ا ي گورهاي این منطقه ببه بررسی و مقایسه ،راستااین در  .است بسیار متفاوت معاصر در سایر مناطق ایران
هاي تطبیقی میان این امید است پژوهش. ایممشابه در سایر نقاط ایران پرداختهچندین گورستان معاصر و 
فرهنگ  بیشترراه گشاي فهم و درك ) هاها و افسانهاعم از باورها، اندیشه(تصاویر و فرهنگ شفاهی 

  .پیشینیان این منطقه باشد

 روش و اهداف بررسی

هاي باستانی قسمت شمالی بخش مرکزي آبدانان به  و شناسایی محوطهاولین هدف این طرح، بررسی 
الگوي  ي شناسی کشور و نیز نقشه باستان يوضعیت کمی و کیفی براي تکمیل نقشهي ارایهمنظور 

دیگر طرح، شناسایی و  هدف .ها بوده است جلوگیري از تخریب آن با هدفها  محوطهپراکندگی 
الگوي پراکندگی این آوردن طق جنوبی پشتکوه به منظور به دست هاي باستانی منا بررسی محوطه

 نی، وضعیت این منطقه در دوران با شناسایی محوطه هاي باستا. در دوران مختلف استها محوطه
شناسی بیشتر در  و زمینه براي انجام مطالعات باستان شودمیشناسی تا حدي معلوم  گوناگون باستان

  .)20:1389 ،مرد زادهجوان( آینده فراهم می گردد

شناسی بخش مرکزي شهرستان آبدانان، به صورت پیمایشی فشرده و گام به گام انجام  بررسی باستان
نقلیه با اولویت  يبوده و امکان استفاده از وسیله یتؤرتنها در جایی که منطقه قابل  ؛است شده

  )15 :همان(شناسایی آثار بوده، از ماشین استفاده شده است
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  ت جغرافیایی شهرستان آبدانانموقعی

دقیقه  32 و درجه 9تا دقیقه  31  و درجه 9شهرستان آبدانان در جنوب شرقی استان ایالم بین مدارهاي 
طول شرقی از نصف النهار  دقیقه 47 ودرجه  20تا  دقیقه 47 و درجه 59عرض شمالی از خط استوا و 

شهر، از جنوب و غرب به شهرستان   شهرستان درهاین شهرستان از شمال به . گرینویچ قرار گرفته است
دو هزار و وسعت شهرستان آبدانان . شود دهلران و از شرق به استان هاي خوزستان و لرستان محدود می

مرکز شهرستان، شهر . گیرد وسعت استان را در بر می از درصد 2/6کیلومتر مربع است که در مجموع  617
در شمال غربی  )بین رشته کوه کبیرکوه و دینارکوه (هاي منظم و مارنی  خوردگی آبدانان است که بین چین

  ). 1شماره  ينقشه( ) 6:همان(شهرستان قرار گرفته است 

  
  

  موقعیت شهرستان آبدانان در استان ایالم  ):1(شماره  ينقشه

  شهر آبدانان

ش و پس از اجراي طرح اسکان عشایر، با یکجانشین .ه 1307شهر آبدانان در سال  ياولیه يهسته
 لر، لک و کرداز لحاظ ترکیب قومی و انسانی، آبدانان فعلی از اقوام . کردن عشایر منطقه بنیان نهاده شد

قاجار به عنوان جزئی از والیت پشتکوه تحت  يشهر فعلی آبدانان در دوره. تشکیل شده است
یکی از بخش هاي شهرستان ایالم به  به ش.ه 1316و در سال  لیان پشتکوه لرستان بودحاکمیت وا

در آن زمان مرکزیت آبدانان، آبادي آبدانان . شد تبدیل )کرمانشاهان(عنوان شهرستانی از استان پنجم 
، آبدانان به عنوان فرمانداري کلش و جدا شدن ایالم از کرمانشاهان به عنوان .ه 1342در سال ،بوده

به  رسانی سهولت خدمات به منظورش .1362در سال  .آمد میلران به حساب بخشی از شهرستان ده
ش به .ه 1374آبدانان در سال  سرانجام. ملحق شد شهر درهاز دهلران جدا و به شهرستان  رزمندگان
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 :1381زي رسالو( ي استان ایالم ظاهر شدنقشه عنوان شهرستانی مستقل با مرکزیت شهر آبدانان در
121-122.(   

   تحقیق ينهپیشی

و با سرپرستی  1379هاي باستان شناسی شهرستان آبدانان براي اولین بار به صورت هدفمند در سال  بررسی
قوب عدر سال بعد ی. داد مرکزي و سراب باغ را مورد بررسی قراربخش  وي .عباس مترجم آغاز شد

ادامه مذکور هاي ر بخشهاي باستان شناسی را د فصل دوم بررسی محمدي فر با همکاري عباس مترجم
  ). 1380،؛ محمدي فر1379 ،مترجم(دادند

مورد  آبداناندر بخش مورموري از توابع شهرستان فصل سوم بررسی ها را  1384ر سال د ابراهیم مرادي
  ). 1384،مرادي(دادبررسی، شناسایی و ثبت قرار 

به سرپرستی علی اکبر احمدي  و 1387فصل چهارم بررسی هاي باستان شناسی شهرستان آبدانان، در سال 
  ). 1387،احمدي(در بخش مرکزي این شهرستان به انجام رسید 

، شرق و غرب  شناسی در نقاط مختلف شهرستان، آثار باستانی مناطق جنوب هاي باستان بررسی يدر نتیجه
رکزي شهرستان مورد بررسی، شناسایی و ثبت قرار گرفت و تنها بخش هاي شمالی و شمال غربی بخش م

سازمان میراث فرهنگی،  يطرح پیشنهادي از سو طبق .ماندبدون بررسی برجاي به مرکزیت دهستان انجیره 
و شناسایی  یردصنایع دستی و گردشگري استان ایالم، قرار شد آثار باستانی این قسمت مورد بررسی قرار گ

  . )14:1389 ،زاده جوانمرد( و ثبت شود

  ي مورد بررسی منطقه

 طرح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان ایالم، بخش شمال غربی شهرستانبر اساس 
این منطقه از شرق به . آیدي مورد بررسی به شمار میمنطقه ،بخش مرکزي يدر محدودهواقع ، آبدانان

مال نیز به وار و از ش میانه ي روستاي گنداب، از جنوب به منطقه قدح باال و پایین، از غرب به منطقه
 رودخانه هایی و هاي فراوان کوهستانی داراي چشمه کامالً يمنطقه این. است محدود هاي کبیرکوه پادامنه
 منطقههاي نسبتاً انبوه  جنگل .آورند هایی مثل میمه را به وجود می رود ،که پس از به هم پیوستن است
زمین هاي کشاورزي در مقایسه با مراتع بسیار  البته،آورد،  عشایر فراهم می حضورمناسبی را براي  ي زمینه

گیژه  يها احمدي به وجود آثاري مثل محوطهدر فصل چهارم این بررسی).2شماره  ينقشه(باشند  کم می
  . )همان(  ه اشاره کرده استانحیربین روستاهاي گنداب و  يدر منطقه



۵ 

 

  
  

  .)7:1389 ،جوانمرد زاده(مورد بررسی  يمنطقهش مرکزي شهرستان آبدانان و موقعیت بخ ):2(شماره  ينقشه

  

ي باستانی اعم از گورستان، محوطه نوزدهبدانان، آي شمالی بخش مرکزي بررسی و شناسایی حوزه در
 دوم پیش از میالد تا دوران يهاي مذکور از اواسط هزارهزمانی محوطه طیف. محوطه و بنا شناسایی گردید

هشت محوطه متعلق به دوران پیش  ،ي شناسایی شدهمحوطه نوزدهدر میان  .گیردرا در بر می متأخراسالمی 
اسالمی و  -از تاریخ، شش محوطه مربوط به دوران پارت و ساسانی و یک محوطه مربوط به دوران ساسانی

   باشدمی متأخرمحوطه مربوط به دوران اسالمی چهار 

  نقوش سنگ قبرها

ک شده روي سنگ قبرهاي مناطق مختلف کشور از دیرباز مورد توجه افراد گوناگون قرار گرفته نقوش ح
 يیشینهپدر مورد   (Mortensen, 1993) کوچ نشینان لرستاناینگه دو مانت مورتنسن در کتاب . است

  : ي قبرهاي نقش دار لرستان آورده است مطالعه

ی است که توسط یمشاهدات تصادفی و اظهارنظرهانخستین دسته از بررسی این گونه قبرها شامل 
 ؛234:1837 ،موریر(گران و افسران سیاسی در قرن نوزدهم میالدي صورت گرفته است مسافران، اکتشاف

 ؛1891:100 ،بیشاپ ؛438-9و:402 1887،الیارد ؛1845:19 -217 ،ودوبود ؛57-8و53:1839 ،راولینسون
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فیلبرگ در   Mortensen, 1993: 132).؛  504:1932،و استارك 1907:59 ،تسفلدهر ؛1892:299 ،کورزن
وي هم  .برداري کردنقش دار عکس قبرهااز این دسته  1935ایل پاپی در سال راجع به  آثارش نخستین

ي او داراي کتیبه و برخی اشکال حک دو قبرستان توصیف شده. چنین دو دسته قبرستان را توصیف کرد
قبر  تاریخراحتی توان به متوفی نوشته شده که می سنگ قبرنوشته است که روي  ،یناو هم چن. شده بودند

  ). همانجا( را تشخیص داد

ایلر (تاهی در این زمینه است هاي کوتر یا مقالهي دوم شامل گروه کوچکی از مطالعات تخصصیدسته
 .)همانجا(25 54- 7: 1974پورکریم  و ؛20-19: 1972واندنبرگ ؛71-1970گاف ؛ 1964 ,ملدگارد؛ 195

ي بختیاري صورت و بیشاپ و کروزن همگی در منطقه بودمطالعات انجام شده توسط موریر، الیارد، دي 
ترین مناطق مطالعات راولینسون، هرتسفلد، واندنبرگ و پورکریم در مناطق پشت کوه و شرقی. گرفته است

ا در بخش شمالی و ر هایشانمشاهدهایلر  استارك، ملدگارد، گاف و). همان(پیش کوه صورت گرفته است 
ه انجام گرفت )جنوب خرم آباد(در حالی که مطالعات فیلبرگ در باال گریوه  ؛داندادهانجام  مرکزي پیش کوه

شناسی دانمارکی در به عنوان عضو هیئت باستان 1974اینگه دومانت مورتنسن در سال ). جا همان( است
پانزده قبرستان ته و ي هلیالن به نام پله کبود پرداخي بزرگترین قبرستان درههبرداري و مطالعلرستان به نقشه

رو هاي کوچنیز تعداد زیادي از قبرستان 1977در سال . ه استگرفت دیگر نیز مورد بررسی و شناسایی قرار
  ).جا همان(اندشدهي پشت کوه و پیش کوه توسط مورتنسن بررسی و شناسایی در منطقه

شناسان و مورد توجه باستان ترکمهاي مربوط به نقوش سنگ قبرها پژوهشسفانه أي اخیر متهادر سال
هاي معروفی هاي اخیر قبرستاندر سال. ي گرافیک و هنر قدم نهاده استشناسان قرار گرفته و به حیطه انسان

 ؛1389به پویان : ك.ر(توجه پژوهشگران هنر و گرافیگ قرار گرفته است  کانون درچون دارالسالم شیراز 
  ). 1387چارئی  و1377پدرام خسرو نژاد 

   ]2[ 2محوطه کونه کل 

باستانی کونه متري غرب محوطه  200و کیلومتري جنوب غربی روستاي گنداب 5/11این محوطه در : شرح
  .قرار گرفته است ، 1کل

شمالی  ياز حاشیهادامه دارد، آن قدح که دورتا دور  ي جاده خاکی دسترسی منطقه :موقعیت محوطه
 20ابعاد محوطه . متري شمال شرقی محوطه قرار دارد 500آب شیرین منطقه در  يشمهچ. گذرد محوطه می

ترین  اختالف ارتفاع باالترین و پایینواست ) شرقی ـ غربی (متر  30و ) در جهت شمالی ـ جنوبی (متر 
  . آن کمتر از یک متر است يهنقط
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سنگ قبرها و ( بر اساس آثار سطحی  .اسالمی است يدورهگورستانی متعلق اي  محوطه ،مذکور يمحوطه
ها را به اثبات برساند، این مسأله را فقدان اسناد و مدارکی که قدیمی بودن آن ،چنین هم) قبرهانیز جهت 

گورهاي این گورستان شرقی ـ غربی با کمی انحراف به طرف محور شمال  يجهت همه. کندتأیید می
 هايتصویر( هستندها و مضامین خاص  هاي نوشته با تاریخ، نقش داراي سنگ هاقبربعضی از . ندباش می

  ). 2و  1شماره 

  

                                                                                                                             
                   )ب (                                                                                   )الف(

   2سنگ قبر هاي محوطه کونه کل  ينمونه :)1(تصویر شماره

   

 
                                         )ب(                                                                              )الف(

2سنگ قبر هاي محوطه کونه کل  ينمونه :)2(تصویر شماره  
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  گورستانی  يمحوطه

   طاق سر قدح

خاکی روستاي  يمتري غرب جاده 350کیلومتري جنوب روستاي گنداب،  هشتاین محوطه در : شرح
قرار  )کند طه عبور میاز شرق محوکه از سرشاخه هاي میمه (گنداب  يخانهـ قدح و مشرف بر رود گنداب

 30و ) در جهت شرقی ـ غربی(متر  70 آنو ابعاد نام دارد گورستانی طاق سر قدح  يمحوطه. گرفته است
ر ایکی از تپه هاي طبیعی قر يمحوطه با شیبی بسیار مالیم بر دامنه. است) در جهت شمالی ـ جنوبی(متر 

اثر دو در این محوطه . جنوب شرقی فاصله دارد متر در جهت 170آن با چاه نفت،  يفاصله .گرفته است
این محوطه به شدت در معرض  متأسفانه. نداهساخته شد الشه سنگ و گچ وجود دارد که از  )طاق دو(

   .است قرار گرفته تخریب

که کمی  هستند چین ساده در جهت شمال شرقی ـ جنوب غربی گورهاي این گورستان داراي ساختار سنگ
دور تا . ددارناسالمی  يتدفینی دوره هاي سنتاز به روشنی نشان بنابراین، . حراف دارندبه سمت جنوب ان

  ).الف، ب و ج 3شماره صویرت(اند دور گورها به شکل بیضی یا مستطیل مشخص شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 Taq-e- Sar Qadah  
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    )             الف(    

                                                                              )ب(     

)                                                          ج(    
                   

   اق سر قدحگورستانی ط يمحوطه اي از سنگ قبر هاي حکاکی شده در نمونه :)3(تصویر شماره

. 
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   1گورستانی گنداب يمحوطه

متري غرب گورستان امروزي روستا و مشرف بر  50( متري جنوب روستاي گنداب 200این محوطه در 
در جهت ( متر  40و ) در جهت شرقی ـ غربی( متر  50ابعاد محوطه . قرار گرفته است )شرقی روستا يدره

با که به جز آثار یک چارطاقی  و سطح است هاي اطراف هم مینمحوطه کامالً با ز. است) شمالی ـ جنوبی
  ). 9تصویر شماره ( ، به سختی می توان به محوطه بودن آن پی بردساخته شده الشه سنگ و گچ

که کمی هستند چین ساده در جهت شمال شرقی ـ جنوب غربی  گورهاي این گورستان داراي ساختار سنگ
دور تا دور گورها . دارند اسالمی يدوره تدفین در  سنتاز شنی نشان به رو. به سمت جنوب انحراف دارند

شمال غربی گورستان،  يدر گوشه ).الف 10تصویر شماره (به شکل بیضی یا مستطیل مشخص شده است
مشخص ) سانتیمتر 15×15وسطبا قطر مت(هاي ریز و متوسط متر با الشه سنگ 30/10×  50/8فضایی به ابعاد

ی دال از سطح این محوطه هیچ گونه مدرک .این فضاي یک یا چند گور قرار گرفته استن ودر. شده است
گورها، این گورستان به دوران  ياما بر اساس سبک و نشانه ؛به دست نیامد نظیر آنیا  بودن سفالی بر

  .تعلق دارد متأخراسالمی 

  

  

 

  

  

  

 

.ابنماي یکی از گورهاي سنگی گورستان گند: )4( تصویر شماره  
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  *محوطه پشت گرده

 ي اي در دامنه روي تپه )پشت گرده يمنطقه (ستاي گنداب کیلومتري جنوب غربی رو8/11این محوطه در 
 کی در پایینو بر باالي دره اي عمیق به نام اش منطقه قدح رو به جنوب است بر مشرفهاي یکی از کوه

از  و که دورتا دور منطقه ادامه دارد است کیخا يجادهاز طریق قدح  ي منطقه بهدسترسی . قرار گرفته است
شرقی ـ  (متر  35و ) در جهت شمالی ـ جنوبی (متر  70ابعاد محوطه . گذرد شمالی محوطه می يحاشیه
جنوب غربی  يگوشهدر  .متر است 6آن  يترین نقطه است که اختالف ارتفاع باالترین و پایین) غربی

  . است کردهارتی به محوطه وارد نسشود که خ یده میحفاري قاچاق د يمحوطه آثار یک چاله

و نیز ) هاآن سنگ قبرها و جهت (آثار سطحی  .متعلق به دوران اسالمی است مذکور گورستانی يمحوطه
. کندمطلب را ثابت می تر است، اینهاي قدیمی مدرکی دال بر اینکه این گورستان متعلق به دورهفقدان 

بعضی از . دباش ی میشرقی ـ غربی با کمی انحراف به طرف محور شمال گورهاي گورستان يجهت همه
تصاویر (هاي نوشته با مضامین خاص و نیز تاریخ متعلق به حداکثر دو قرن پیش است  داراي سنگ رهاقب

  )5 شماره

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                             
* Posht-e- Gerdah 
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  پشت گرده   يسنگ قبرهاي تاریخ دار از محوطه ی ازیهانمونه ):5(تصویر شماره
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   140ي حوطهم

 يقبرهااما سنگ  ؛شناختی منطقه لحاظ نشده استستاناطالعات مربوط به این محوطه در گزارش بررسی با
از شماي  يتصاویر هدرادام .ها هستندسایر محوطه قبرهاي تر و گویاتر ازآن از لحاظ تصویري بسیار غنی

  .)7و  6تصویر شماره ( شودمیآن آورده  يقبرهاکلی محوطه و سنگ 

  

  

  

  

 

   140ي نماي کلی از گورهاي محوطه: )6(شماره تصویر

 
  )ب(                                                          )الف(

  140ي نماي کلی از یکی از گورهاي محوطه: )7(شمارهتصویر
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  بحث و بررسی

کوه  ي پیشکوچ رو را در منطقه جوامعمتعلق به  هاياي از قبرستانطیف گسترده م1977مورتنسن در سال 
هاي وي در این بررسی ویژگی. Mortensen, 1993)( است کردهکوه شناسایی و بررسی  و پشت
ترین این مهم. باشدي ما نیز میهاي مورد مطالعهشامل قبرستان را برشمرده که  هاي این جوامعقبرستان
  :است زیر شرحاختصار به به  هاویژگی

که در آبدانان نیز به وفور تصاویري این  انسانی و حیوانی روي سنگ قبرها تصویرهايیم ترس :نخست
  ؛)132:همان( )8تصویر شماره( شده است ترسیم قبرهاچنینی روي 

 مردان کاربرد داشته است يقبرهابیشتر در مردان و زنان،  يهاقبرهاي عمودي روي سنگاستقرار  :دوم
دست ه در مورد مردان و زنان بی یهادر آبدانان نیر چنین سنگ ).جا همان()الف، ب و ج 8تصویر شماره (

ه ب قبرهاهاي هرمی روي ي ما سنگهاي مورد مطالعهدر قبرستان ،البته). 7و  6، 2،3، 1تصویر ( آمده است
  ؛هاي عمودي مستطیلی قرار گرفته استسنگ ًعموما. دست نیامد

 )الف 8 تصویر( هستند عربی و فارسیاي دو زبانه ًعموما هايداراي کتیبه قبرهایک سري از  :سوم
 1تصویر (خورد یفارسی و عربی به چشم م يدو زبانه هايبا کتیبه برخی از قبرهادر آبدانان  .)همانجا(

- نام پدر، طایفه و تاریخ مرگ به چشم می ًعموما قبرهادر این  .ها به زبان عربی استي کتیبهاما عمده ؛)ب

، خوردآیات قرآن به چشم نمی قبرهاروي هیچ یک از  ؛هاي خود آورده استورتنسن در بررسیم. خورد
کل نفس ذائقه «ي در حالی که در آبدانان آیه ؛)جا همان( بوده استدلیل این امر حفظ حرمت قرآن  شاید

اعم (هاي انسانی مایهنقش موردر د .)سمت چپ باال 5تصویر (خورد می به چشم قبرهاروي برخی  »الموت
ي هاي مربوط به جوامع سیار در منطقههاي مربوط به اشیا در قبرستاننقش حیوانات و نقش ،)از مرد و زن

   .خوردبه چشم می همبستگی کامل کوهکوه و پیشپشت

به  بهتر جهت شناخت و تحلیل ،بنابراین .استنگ قبرهاي آبدانان بسیار متنوع هاي روي سنقش مایه
  : شوندهاي زیر تقسیم می دسته

  ؛)6و  5 ؛ب 3؛الف و ب 2 ؛الف1 تصاویر شماره( :هاي انسانیمایه نقش )الف

  ؛)6و  5؛ب3 ؛الف و ب 2 ؛1ویر شماره تصا( :هاي حیوانیمایه نقش )ب

  ؛)سمت چپ پایین 5 شماره تصویر( :هاي گیاهیمایه نقش )ج
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  ؛)6و  5 ؛ب  3 ؛الف و ب 2؛الف1 شمارهتصاویر ( :هاي ابزار و ادواتمایه نقش )د

  .)الف و ب 7و  6؛سمت چپ باال 5 ؛4؛الف و ج 3؛ب2 ؛ب1(  :کتیبه )ه

هاي زیر به صورت و آبدانان در بافتی موضوعی يقبرهاهاي انسانی تصویر شده روي نقش مایه )الف
  :خورند به چشم می

. انده تمام رخ در یک ردیف ایستادهتصویر مردي سوار بر اسب در مرکز نقش، به همراه مردانی ک .1
 ًاحتماال. هاي مربوط به تفنگ، بزکوهی یا گوزن فرا گرفته استنقش ٌعمومااطراف این تصویر را 

سمت راست  5الف،  2، 1:شماره هايویرتص( اندبودههاي شکار مربوط به صحنه هارویاین تص
 ؛)6باال، 

اند و در کمر آخرین فرد ایستاده تصویر انداختهرخ که دست در دست یکدیگر  تصویر مردانی تمام .2
 ؛)6 ؛سمت راست باال 5تصویر شماره (خوردیک تفنگ به چشم می

سمت چپ  5تصویر شماره ( تصویر یک مرد به همراه یک زن در حال برگزاري یک مراسم  .3
 ؛)پایین

 ؛)ب3ب، 2(شیر از بزکوهی، گوزن و هایی تصویرتصویر چندین زن ایستاده در کنار هم به همراه  .4

 .)الف 2تصویر (اي در دست تصویر زنی تنها با شانه .5

- ویرتص(به ترتیب مربوط به بز کوهی  آبدانان يقبرهاي تصاویر حیوانی عمده: حیوانی هايتصویر )ب

فراوانی بعدي . باشدمی)سمت راست باال 5الف؛  1( و اسب )الف 2( گوزن ،)ب 2و  6شماره  هاي
  )سمت چپ باال 5شماره  هايویرتص( باشدمی )ب 2( مربوط به تصویر شیر

تنها یک مورد مربوط به نقش گل شبیه به سنبل و  قبرهانقوش گیاهی روي این  :نقوش گیاهی  )ج
  .باشد )سمت چپ پایین 5( اي از گل گندمشاید شاخه

 طوربه . اندمتنوعر سنگی آبدانان فراوان و بسیا يقبرهاابزارها و ادوات روي : نقوش ابزار و ادوات )د
  : شوندهاي زیر تقسیم میبه دسته هاویرکلی این تص

 ؛)6و 5 ؛الف 2 ؛الف 1تصویر شماره( :تفنگ 

 ؛)سمت چپ پایین 5تصویر شماره ( :نیزه 

 ؛)الف 7و 6 ؛سمت چپ باال 5 ؛ج 3 ؛ب 1شماره هايتصویر( :و تسبیح مهر 

 ؛)ج 3 ؛ب 1شماره هايتصویر( :قلیان 



١۶ 

 

 ؛)ب 1شماره  تصویر( :گالب پاش 

 ؛)ب 1تصویر شماره( :کاسه 

 ؛)سمت چپ باال 5 ؛ب 3 ؛الف 2شماره  هايتصویر( :شانه به دو شکل متفاوت 

 ؛)ب 1تصویر شماره ( :کاله 

 ب 1تصویر ( :اشیاي با کاربرد نامعلوم(. 

 شماره هايتصویر( به خط ثلث و حاوي مطالب زیر است ًعموما قبرهاهاي روي سنگ کتیبه :کتیبه )ه
  :)الف و ب 7 ؛سمت چپ باال 5 ؛4الف و ج،  3 ؛الف و ب 2 ؛ب1:

 ؛انا هللا و انا الیه راجعون و کل شی ذائقه الموت: آیات قرآنی در باالي سنگ قبرنظیر  
   ؛)فوتنام، نام پدر، نام طایفه، تاریخ (معرفی شخص متوفی 

 طلب مغفرت براي شخص متوفی 

  :می دلیجاناسال يقبرهاآبدانان با  يقبرهاي مقایسه

 به )استان مرکزي هاياز شهرستان( در شهرستان دلیجان 1389ی که خرداد ماه سال یهادر بررسی
تصویر شماره ( صورت گرفت، چندین قبرستان شناسی به سرپرستی حجت دارابیهیئت باستان ي وسیله

از آن جا که . رندمتأخي اسالمی آبدانان معرفی شد که متعلق به دوره در قبرهامشابه ) 11، 10، 9
ي اجمالی به مقایسه ،بنابراین شده است؛ حکاکی قبرهاروي سنگ آبدانان تصاویر قبور مشابه با تصاویر 

  .پردازیمهاي آبدانان میها با نمونهآن

 روي .باشدآبدانان مربوط به تصاویر انسانی می يقبرهادلیجان و  يقبرهاترین تفاوت میان مهم 
ترین قبرستان تا یشود، این امر در مورد قدیمصویر انسانی مشاهده نمیدلیجان هیچ ت يقبرها

آبدانان بیشترین تصویر مربوط به نقوش  قبرهاي در حالی که در ؛دکندق میجدیدترین آن ص
در آبدانان نقوش انسانی در بافتی موضوعی مطرح شده و در صدد بیان موضوعی . انسانی است

-به چشم می وفور نقش زنانی با موي بلند به ،چنین هم. باشدفی میمربوط به زندگی دنیوي فرد متو

اند، این امر به به تصویر کشیده شده فرديکه گاه در کنار مردان و گاه به صورت گروهی یا خورد 
پویان ( ]2[مشابه و هم زمان در دارالسالم شیراز يقبرهادلیجان و نیز حتی در  ي قبرهاهیچ وجه در 

در استان گیالن  )13تصویر شماره ( و قبرستان سمیران) 12تصویر شماره ( )1389و خلیلی 
و هنجارهاي حاکم بر  رسد دلیل این امر به روحیات و شرایط زندگیبه نظر می .شودمشاهده نمی
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هاي قوم کردیها و روامید است پژوهش .گردددر این دوره برمیجانشین  و یک جوامع سیار
 .دنده تصویرها ارایهو منطقی را براي ترسیم این علمی  پاسخیشناسی  باستان

 تصویر ( باشندآبدانان می يقبرهاتر از بسیار متنوع تر و پرکار يقبرهاهاي سنگ در دلیجان کتیبه
ابیاتی از اشعار  ،نام متوفی و نام پدر وي ،دلیجان عالوه بر آیات قرآنی قبرهاروي . )9شماره 

ها بسیار آبدانان کتیبه يقبرهادر در حالی که  ؛خوردم میبه چش فارسی و هم چنین تاریخ مرگ
-داراي تاریخ میاز گورها و تعداد اندکی  )6سمت چپ باال، 5، 4الف و ج، 3ب،2ب، 1( ترساده

در حالی که  ؛در دلیجان تمرکز هنرمند بیشتر خطاطی و تجملی کردن آن بوده ،کلی طوربه . باشند
 .کید داشته استها تأبه آن بخشیدنویر و مفهوم تصادر آبدانان هنرمند بیشتر بر 

  ي شبیه به دلیجان تصاویر مربوط به حیوانات بسیار اندك و تنها محدود به فرم پرنده يقبرهادر
در شهرستان  واقع در وران این مورد نیز تنها در قبرستان. )9تصویر شماره ( مرغ خانگی است

آبدانان تصاویر حیوانی بسیار غنی و متنوع  رهايروي قب در حالی که ؛شودمشاهده می دلیجان
مردان و زنان مشاهده  يقبرهابیشترگوزن و اسب روي  ،کوهی تصویر بز :است، به عنوان مثال

، 1تصویر ( باشداین منطقه می يقبرهاهاي تصویري روي و عنصر جدایی ناپذیري موضوع شود می
 ،مانند بز کوهی یهایدم ایالت و عشایر، حیواني مربا توجه به ادبیات عامه ،یاز سوی )6و 5، 2

هاي دیگري جریان شیر همواره جایگاه مهمی در حوادث مهم زندگی افراد مانند شکار و و گوزن
 .هستندگواه بر شجاعت و دلیري فرد  دارند که

  رهشما تصویر( آبدانان يقبرهادو منطقه،  يقبرهادر تصاویر مربوط به ادوات و اشیاي متفرقه روي 
 رخیب. باشندمی )10تصویر شماره ( دلیجان يقبرهاتر از  تر و متنوعبسیار غنی )7و  6، 5، 3، 2، 1

شغل شخص متوفی یا ی دال بر جنسیت یهارا نشانهابزار و ادوات اي از نقوش دسته از محققان
 ل بر جنسیت متوفیاي داو نشانه زنان قبرهابرخی تصویر شانه را مربوط به  :به عنوان مثال. دانندمی
-آرایشگر گر بودن یا خیاط بودن شخص متوفی می گواهی برتصویر قیچی را یا دانند می

هاي قوم رسد چنین تفاسیري بدون به کار بردن پژوهشدر حالی که به نظر می ؛)1389پویان،(دانند
 :به عنوان مثال زیرا ؛یستمردم منطقه درست ن يباستان شناسی یا بدون دانش کافی از فرهنگ عامه

 يقبرهادر . حک شده است اما به دو شکل متفاوت ؛مردان و هم زنان قبرهاتصویر شانه هم روي 
در حالی  ؛یک طرفه است )گور ب 10تصویر شماره ( ساده  اي مردان تصویر شانه به صورت شانه

د دیگر مربوط به مور. باشندمی )گور الف 10تصویر شماره ( زنانه دو طرفه روي قبور هايکه شانه
در (شده است ترسیممردان و زنان  يقبرهاکه هم روي  است )1تصویر شماره ( تصویر قلیان

. )گور سمت راست مربوط به یک زن و گور سمت چپ مربوط به یک مرد است 1تصویر شماره 
به نظر . استدیگر با کاربرد نامعلوم نیز صادق  ءدر مورد گالب پاش و چند شی رویکرداین 
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چیزي بیش از نشان دادن جنسیت فرد  -حداقل در آبدانان -رسد دلیل ترسیم این اشکال می
یادآوري  هاي فرد،شاید یک دلیل احتمالی براي ترسیم این تصاویر نشان دادن دلبستگی. باشد می

یا القاي یک ویژگی فردي او به .... یک خاطره از دوران حیات متوفی اعم از شجاعت، حادثه،
 تقواياي دال بر امروزه نیز تصویر مهر و تسیبح به عنوان نشانه :به عنوان مثال(  ن باشدبازماندگا

دلیجان محدود به  قبور شده، در حکاکیادوات  مورددر . )کنندحک می قبرهامتوفی بر روي 
در حالی  ؛گردیده مردان ترسیم يقبرهاکه روي  است )11تصویر شماره ( چندین مورد نقش تفنگ

 5: تصویر شماره( از نیزه ي، تصاویر)6و 5، 4الف،  1:تصویر شماره( دانان عالوه بر تفنگکه در آب
به (مردان  يقبرهاادوات جنگی روي  تصویردر آبدانان . خوردنیز به چشم می )سمت چپ پایین

 و سمیران گیالن نیز تصویردر قبرستان دارالسالم شیراز  .شوددیده می) کمتر(و زنان ) تعداد بیشتر
 .)12تصویر شماره ( مردان حک شده است يقبرهابه وفور روي  تفنگ

  در دلیجان . هر دو منطقه بسیار اندك و تنها محدود به چند مورد است يقبرهاروي تصاویر گیاهی
در  ؛است )10تصویر شماره ( ايتصویر گل الله به صورت تکی یا دستهمحدود به تصاویر گیاهی 

مشاهده  )سمت چپ پایین 5تصویر شماره ( گیاهی شبیه به گل سنبلآبدانان تنها یک مورد طرح 
درخت سرو  ویژهدر حالی که در قبرستان دارالسالم شیراز کاربرد وسیع نقوش گیاهی به ؛ شودمی

 .خوردبه چشم می قبرهابه صورت برجسته بر روي 

، در حالی که هستنددلیجان  يقبرهاتر از  آبدانان از نظر تصویري بسیار غنی تر و متنوع يقبرها ،به طور کلی
آبدانان در مقایسه  يقبرهاتصاویر . آبدانان است قبرهاي دلیجان بسیار بیشتر ازقبور تنوع نگاري  از نظر کتیبه

تر بوده و مربوط به  هاي دلیجان، قبرستان دارالسالم شیراز و قبرستان سیمران در استان گیالن دنیويبا نمونه
به حیات  تر رسد هنرمند آبدانان در ترسیم نقوش بیشبه نظر می. باشدرد متوفی میحوادث زندگی دنیوي ف

نمایی شخصیت و  او، بزرگ زندگی دنیوياخروي فرد متوفی و طلب آمرزش، به افتخارات و حوادث 
ي معیشت ساکنان نباید شیوه ،البته . داشته استحسرت از دست دادن وي و ترسیم جز به جز نقوش توجه 

نشین از جهان بینی و  جا یک جوامعدر مقایسه با  جوامع سیارچرا که  ؛گورستان را از نظر دور داشتاین 
  . که به وضوح در هنر و صنایع دستی آنان انعکاس یافته است اندبوده وردارفرهنگ مجزایی برخ
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  )ب(                                                                      )الف(

 
   )ج(

  )Mortensen, 1993( ي هلیالن، استان ایالمچند سنگ قبر در منطقه: )8(تصویر شماره 
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  :دلیجان يقبرهاویري از تصا  

  
قبرستان امام زاده ابوالفضل  يقبرهانماي کلی برخی : )9(تصویر شماره 

  )1389 ،دارابی(شهرستان دلیجان 

 

  

  )ب(                          )الف( 

. )ب(گور . شهرستان دلیجان از توابعدر گورستان کهک : )الف(گور . نماي کلی از گورهاي دلیجان: )10(صویر شماره ت
  )1389 ،دارابی(گورستان وران در شهرستان دلیجان
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  )1389 ،دارابی(از یک گور در گورستان دهک در شهرستان دلیجان  ینمای: )11(تصویر شماره 

  

  
  )گاننگارند: عکس(از یک گور در گورستان سمیران  یاینم: )12(تصویر شماره 
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  )اینترنت: منبع(از یک گور در قبرستان دارالسالم شیراز  ینمای: )13 (تصویر شماره 

  نتیجه گیري

باستانی شناسایی و ثبت  يمحوطه نوزده، )1389اردیبهشت و مرداد ماه (،بررسی بخش مرکزي آبداناندر 
- را در بر می متأخر ي دوم پیش از میالد تا دوران اسالمیها از اواسط هزارهمحوطهزمانی این طیف . گردید

 گورستان متعلق به دوران اسالمی پنج اسالمی و -ي ساسانیي متعلق به دورهدر این میان یک محوطه .گیرد
سنگ  رويوش و نق هاسالمی پرداخته شد متأخر در این مقاله به معرفی و بررسی پنج گورستان. است متأخر
هاي معاصر شهرستان دلیجان در استان گورستان يقبرهاها نیز به صورت مفصل با نقوش سنگ آن يقبرها

. مرکزي و به اختصار با نقوش قبرستان دارالسالم شیراز و قبرستان سمیران در استان گیالن مقایسه گردید
متعلق  ًباشند، احتماالاي استقراري مرتبط میهبه دلیل آن که فاقد محوطه هاي آبدانانقبرستان ي پنج محوطه

داراي  ًخورد که احتماال، بناهاي چارطاقی به چشم میهاآندر دو گورستان از . به جوامع سیار هستند
خورد که به چشم می یهاي بررسی شده، سنگ قبرهایدر تمامی گورستان. اندکارکرد مذهبی یا آیینی بوده

 يبا مقایسه. ر شامل تصویر انسان، حیوان، گیاه، ابزار و ادوات گوناگون هستنداین تصاوی. اندحاوي تصاویر
هاي یابیم که نقوش گورهاي معاصر در سایر نقاط ایران در میها با گورستاناجمالی تصاویر این گورستان

ها را می این تفاوت. ایران هستند هاي دیگر نقاطستان گور با نقوش گیري چشم هاياوتفآبدانان داراي ت
  :توان به اجمال چنین بیان کرد

  در گورهاي آّبدانان نقوش انسانی اعم تصویر مردان با لباس قاجاري و زنانی با موهاي بلند به
ها اعم از چندین گورستان در دلیجان و در حالی که در سایر گورستان ؛تصویر کشیده شده است
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. خوردبه چشم نمی تصاویر انسانی تان گیالنقبرستان دارالسالم شیراز و قبرستان سیمران در اس
در بافتی موضوعی و در صدد بیان موضوعی مربوط به یک  آبدانان عموماً قبرهاي تصاویر انسانی

در  ؛ي اسالمی چندان پسندیده نبودهترسیم تصویر انسان روي سنگ گور در دوره. استمراسم 
 .نقوش داردحالی که در آّبدانان بیشترین نقش را در میان سایر 

  گورهاي آبدانان بسیار متنوع تر از  رويو ابزار و ادوات )اسب و بزکوهی، گوزن(نقوش حیوانی
گاه به  آبدانان هیچقبرهاي نقوش حیوانی . باشددارالسالم و سیمران می هاي دلیجان،نقوش گورستان

 ؛به کار رفته است تنهایی ترسیم نشده و همواره همراه با نقش انسانی و در بافت موضوعی مرتبط
 ؛تصویر حیوانات به تنهایی ترسیم شده است ،هاي نام بردهدر حالی که در گورستان

 برخوردار  از تنوع بیشتري آبدانان هاي قبورکتیبه دارالسالم نسبت به و دلیجان  يقبرهاهاي کتیبه
ه و تجملی کردن آن به صورتی که در دلیجان و دارالسالم تمرکز هنرمند بیشتر روي نوشت. بوده اند

در حالی که در آبدانان تمرکز هنرمند بیشتر بر تصاویر  ؛و تصویر چندان در اولویت نبوده استبوده 
 .بوده است

آبدانان و نقاط مورد  مردم ي زندگی و معیشتاوت در شیوهفها، تترین دلیل این گونه تفاوتشاید مهم
یعنی  ؛ن دوره جز جوامع سیار و ساکنان نقاط مورد مقایسهچرا که ساکنان آبدانان در ای ؛مقایسه بوده است

ی در مورد تصاویر حک یهاچنین استنباط ،البته.انددلیجان، شیراز و گیالن در این دوره یک جا نشین بوده
 - هاي علمی قومهاي مشابه تا زمانی که با استفاده از رویکردها با سایر گورستاناوت آنفشده و دلیل ت

تا حد زیادي  بعديهاي امید است پژوهش. باشدتنها در حد یک فرضیه می ،اندسی آزموده نشدهشناباستان 
  .و مفهوم این تصاویر را روشن سازد معنا

با تصاویر آن  قبرهاشود این هاي آبدانان پیشنهاد میهاي به عمل آمده از قبرستانبا توجه به بررسی :پیشنهاد
اي از فرهنگ اصیل این منطقه و گوشه گیرندنگاري قرار ناسی و مردمباستان ش -در پرتو مطالعات قوم

  * .شودشناسایی و روشن 

                                                             
گري استان طی ي حاضر براساس نتایج بررسی صورت گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشمقاله [1]

به انجام ) بخش کتابخانه اي و تدوین( 1389و مرداد ماه ) بخش میدانی(یک فصل بررسی باستان شناسی در اردیبهشت ماه 
از . قرار گرفته است گانهاي حاصل از این بررسی توسط مجري طرح اردشیر جوانمردزاده در اختیار نگارندداده. رسیده است

  .میرا دار این رو، از ایشان کمال تشکر

]2[ Kouna kal   باشداي است متعلق به عصر مفرغ و آهن می، محوطه1ي کونه کل محوطه.  
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Archeological survey of Islamic cemeteries in Abdanan, Ilam  

Mahsa faiz* 

Nasim faizi† 

Abdanan is located in the southern east of Ilam. In May of 2009, an 
archeological survey was carried out by Ardeshir Javanmardzade. In the 
northern part of Abdanan's central division. The main aims of the project were 
to introduce archeological sites in this area. In this regard, nineteen sites were 
identified from Bronze Age to later Islamic period .among nineteen sites, we 
introduce four Islamic cemeteries. There are many stoneware in these cemetery 
which carved with a lot of designs include human, animals, plants and tools and 
equipment. In this paper in addition to introduce these cemeteries, we studying 
the designs and compare them with other contemporary cemeteries of Iran like 
Delijan In markazi province, Dar-Salam in Shiraz and Semiran in Gilan. 
Consequently, it seems these illustrations indicated the theories and lifestyle of 
people who lived here and have a serious different with other cemeteries. 

Key words: Abdanan, cemetery, grave, design, later Islamic 
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