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در بين همة اقـوام از اهميـت خاصـي برخـوردار      ،تدفين و توجه به دنياي پس از مرگ  :هچكيد

گيري اشكال مختلفي از تدفين در يـك سـرزمين واحـد، در طـول      بوده است؛ به همين دليل ما شكل

ـتثني نبـوده و    . اساس دين و اعتقادات آنها را شاهديمهاي مختلف و بر دوران سيستان از اين قاعـده مس

سازي اسـالمي از قـرن    سنت آرامگاه. در ادوار مختلف، اَشكال متنوعي از تدفين را تجربه كرده است

ـاه بـه دسـت       ـاري از آرامگ ـاريخ، آث ششم هجري قمري به بعد در سيستان پديدار شد و پيش از اين ت

ـات كتابخانـه    در اين نوشتار سعي شده است از طريـق پـژوهش   .نيامده است ـاي ميـداني و مطالع اي، ه

. هاي حوزه زهك سيستان مورد بررسي و تحليل قرار گيـرد هاي آرامگاهتنوع اشكال تدفين و ويژگي

ـيوه   كنندة اين مهم اسـت كـه تغييـرات صـورت     نتايج حاصل از اين مطالعات، بيان ـاي  پذيرفتـه در ش ه

ـان منطقـه    مربوط به حوزه مورد مطالعه، ناشي از تأثير عوامل جغرافيايي و سنتتدفين  هاي ديرين مردم

ـاوت   بر اساس باورهاي ديني آنان و همچنين بازتابي از شرايط اقتصادي دوره ـاي مختلـف و تف ـاي  ه ه

  .مذهبي ساكنان سيستان بوده است

  آرامگاهدوران اسالمي، سيستان، زهك، تدفين،   :كليدي واژه هاي
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A study on the graves and tombs at Islamic era in Sistan 

(Case Study: Zahak) 

Marjan shahraki farkhondeh
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: Interment as well as paying attention to the afterlife subject has been 

enjoyed special significance among people from all ethnic groups. So we witness an 

evolution in this practice regarding religious rituals in different periods even in one land.  

Sistan, with no exception, experiencing such evolution, began the tradition of tomb 

building not earlier than the sixth century AH. Based on survey and library sources, this 

research seeks to investigate on the evolution of interment ritual and characteristics of 

tombs in Zahak area in Sistan. The findings show that the evolution had not only been 

affected by geographical elements but also ancient traditions and religious beliefs. 

Moreover, economic conditions and religious diversity among inhabitants is considerable. 

Key words: Islamic era, Sistan, Zahak, interment, tomb 
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  مقدمه

ـترين اطالعـات را     شناسي از هاي منسجم باستانترين دادهيكي از مهم گذشته تا به امـروز كـه بيش

هاي تـدفيني  دهد، قبور و سنتشناس قرار ميها در اختيار باستانهاي معنوي فرهنگدرباره جنبه

هـاي  از سوي ديگر، قبور و شيوه. گيرد گونه مورد توجه قرارمياست؛ همچنانكه امروزه نيز بدين

شناسي، روابط اجتماعي و اقتصادي و طبقات اري، انساننگتدفيني، اطالعات بسيار زيادي دربارة قوم

مطالعه و بررسي طبقات اجتماعي، يـك رهيافـت   . دهداجتماعي، در اختيار پژوهشگران قرار مي

.شناسي استدار در باستانريشه
1

ـنت پژوهش» بينفورد«  هـاي تـدفيني و   هاي نسبتاً زيادي دربارة س

.ابعاد مختلف آن انجام داده است
2

  

معماري اسالمي مفهومي است كه با كاربرد بناها ارتباط تنگاتنگ دارد و هر بنا به فراخـور  

هاي از اين رو در هر يك از زمينه. ها، شكل و عناصر مختص به خود استعملكرد داراي ويژگي

ـناخت آثـار بـه سـعي و كوشـش           معماري اسالمي، متخصصـان متعـددي در كـار پـژوهش و ش

كند، اما اين دوره، در نگاه اول از يك سنت و از يك مشي مذهبي پيروي ميمعماري . پردازند مي

ـتين اسـالم بـا     آرامگاه. هايي است كه بر كاربرد آن بناها تكيه داردحائز ويژگي ها در دهـة نخس

به هيچ عنـوان  ) و حتي گذاردن عالمت و نشانه بر مزار متوفي(سازي  توجه به ممنوعيت آرامگاه

 .وجود نداشت

ـاري   )به استثناي مساجد(مان در ايران دوره اسالمي، آرامگاه گبي ـاي معم  ، نسبت به هر نـوع بن

ـهري    ديگري مورد توجه بيشتري بوده و در نسج جامعه و فرهنگ ايراني ريشه دوانده است و كمتـر ش

.در اين كشور وجود دارد كه سهمي از چنين بناهايي را در اختيار نداشته باشد
3

ـا     ـا اس ـا ب  مياين بناه

ـان،  شان و به اعتبار رايجبيشتر اين بناها به استناد شكل ظاهري. گوناگوني شناخته شده است  ترين عملكردش

ـامي، سرچشـمه   . اندنام گرفته» زادهامام«شان، و يا در اشاره به مفهوم دين و مذهب» تربت«  تنوع ايـن اس

.كندسازد، بيان ميميهاي بسياري را كه اين بناها در ذهن مسلمانان متصور دقيق جلوه
4

  

كـرد و در واقـع،   انديشه اوليه اسالمي، هرگونه تجليل معمارانه در بناي مقابر را محكوم مـي 

________________________________________________________________ 

1  Child,V.G(1957), The Down of the European Civilization, London, p35. 

2  Binford,L.R. and Binford,r(1968), New Perspectives in Archaeology, Chicago. 

.58انتشارات سمت، ص: ، تهرانمعماري ايران در دوره اسالمي، )1387(محمديوسف كياني  3
 

 

شـركت پـردازش و برنامـه ريـزي شـهري،      : تهران، ترجمة ايرج اعتصام، معماري اسالمي، )1377(محمديوسف كياني  4
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تكريم قبور يا برپايي مراسـم در پيرامـون   . شمردحتي بيشتر مراسم تدفيني و يادبودي را مذموم مي

.شدآن، ناشي از عادات ناشايست مسيحي و يهودي تلقي مي
1

ريشه ساخت بناي آرامگاهي، درباره  

نفوذ ايران بايد كنار گذاشته شود؛ زيرا در دين زردشت دوره ساساني، به خاك سپردن يك جسد 

.به مفهوم ناديده گرفتن قوانين اين دين بود
2

بنا بر روايت اهل سنت، ايجاد هرگونه بنـايي بـر فـراز     

ـتر از چهـار   قبر، از سوي پيامبر منع شده است و بلندي قبر از سطح زمين هاي اطراف نيز نبايد بيش

.انگشت باشد
3

 

شد به سازي و احترام به بزرگان و معصومين، زودتر از آنچه كه تصور مي در گذشته، آرامگاه

مذهبي تشيع مطرح شد و با توجه به اينكه به طـور عمـده پيـروان     - عنوان يكي از عادات سياسي

كم بينش شيعه، در دوام، تقويـت   جه گرفت كه دستتوان چنين نتيتشيع به اين بينش مفتخرند، مي

بـا  . سازي از نقش اصلي و اساسي برخوردار بـوده اسـت  و توسعه بقاع متبركه و فرهنگ آرامگاه

در شهر » الصليبيه ���«هاي اوليه اسالمي مانده از سده جاي ترين يا نخستين مقبره بهوجود اين، قديمي

.گرددسط سدة سوم هجري قمري بازميسامره قرار دارد كه قدمت آن به اوا
4

  

از سدة اول تا سدة سوم هجري قمري، هيچ نوع بناي آرامگاهي كه بتوان تاريخ معيني را به آن 

ـيد در خراسـان را جـزء    نسبت داد، در ايران باقي نمانده است، ولي شايد بتوان تدفين هـارون  الرش

د زيربناي كوچكي بـراي آغـاز تكـوين    سازي قلمداد كرد كه خو هاي آغازين سنت آرامگاهنمونه

گونه كه پـس از شـهادت    ترين بناي آرامگاهي اختصاصي شيعيان جهان در مشهد بود؛ بدين بزرگ

امام رضا
)ع(

الرشيد مدفون شـده بـود، بـه خـاك سـپرده شـد و       ، ايشان در همان مكاني كه هارون

.ايران شكل گرفتترين زيارتگاه مذهبي شيعيان در ترين و مهمترتيب، بزرگ بدين
5

   

- از سدة چهارم هجري قمري به بعد، ظهور و گسترش بناهاي آرامگاهي در نقاط مختلف بـه 

________________________________________________________________ 

سـازمان  : ، تهـران 27- 26، ترجمة كلود كرباسـي، ش  فصلنامه اثر، »اولين بناهاي يادبود اسالمي«، )1375(الگ گرابار  1

  .17ميراث فرهنگي، ص

2  Azarpay,G.(1981) The Islamic Tomb Tower:A Note on Its Genesis and Singnificance,  Essays in 

Islamic Art and Architecture in Honor of katharina Otto-Dorn, ed.A. De neshvari. 11. 

 ةدائـر مؤسسـه  : ، تهـران 3، زير نظر احمـد صـدر سـيدجوادي، ج   المعارف تشيع ةدائر، »بقعه«، )1371(پرويز ورجاوند  3

  و نيز  301المعارف تشيع، ص

Adle, C. and Melikian- Chivani, A.S.(1972) Les monuments du XIe siècle du Dumqan, studia 

Iranica I, p.229. 

  .315، همان، ص)1377(رابرت هيلن براند  4

  .99انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ص: ، تهرانآرامگاه در گستره فرهنگ ايراني، )1376(مهدي غروي  5
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مذهب را  هاي شيعيها و نهضتگيري سلسلهزادگان و سادات و همچنين شكلدليل مهاجرت امام

ي خصوص مصر عصر فاطم هاي غرب اسالمي بهشاهديم كه همين روند از سوي ايران به سرزمين

.توسعه يافت
1

 

؛ توان مقابر را به دو گروه اصلي مقابر مذهبي و  مقابر غيرمذهبي تقسيم كـرد  در مجموع، مي

.گيرندهرچند هر دو در زمره بناهاي تدفيني قرار مي
2

  

هـاي دورة اسـالمي   آرامگـاه  و قبـور  دربـارة  متمركـزي  و منسجم تحقيق گونهتاكنون هيچ

 را زيـادي  سـؤاالت  توانـد مـي  آييني، بناهاي اين به نپرداختن يناست؛ بنابراه نشد انجام سيستان

 بـه  نيـل  همچنين و درگذشتگان به اهميت ميزان و سيستان در اسالمي معماري سبك دربارة

درستي از وضعيت اجتماعي، اقتصادي و مذهبي ساكنان سيستان در دورة اسالمي را پاسخگو  درك

تعدادي از سياحان و مأموران سرحدي انگليس در سيستان، به البته در قرن نوزدهم ميالدي، . باشد

.اندهاي سيستان اشاره كردهبرخي از قبور و يا آرامگاه
3

شناسـي كـه توسـط     هاي باستاندر بررسي 

هـاي ايـن حـوزه نيـز     رضا مهرآفرين در حوزه زهك سيستان صورت گرفت، به قبور و آرامگاه

.اشاره شده است
4

   

به هدفي كه در پي آن بوده، از نوع تحقيقات بنيادي و بر اساس ماهيت تحقيق حاضر با توجه 

و روش، از نوع تحقيقات تاريخي است كه در آن، موضوع مورد بحث با استفاده از منابع مكتوب 

  . تا حصول نتايج علمي دنبال شد) مواد فرهنگي(هاي باستاني و داده

اطالعات نخست يـا  . گونه اطالعات بود نيل به اهداف اين تحقيق، مستلزم برخورداري از دو

هاي ميداني، شد و اطالعات دوم يا داده هاي اسنادي، به شناخت دقيق حوزه زهك مربوط ميداده

براي دست يافتن به اطالعات نخست . هاي اين حوزه منجر شدبه شناخت فيزيكي مقابر و آرامگاه

خصوص حوزه زهـك مـورد مطالعـه قـرار      هاي اسنادي، همه منابع مربوط به سيستان، بهيا داده

شود، يك بررسي هاي ميداني كه به شناخت فيزيكي مقابر مربوط ميآوري داده براي جمع. گرفت

________________________________________________________________ 

  .301انتشارات سمت، ص: ، ترجمة يعقوب آژند، تهراناسالميهنر و معماري ، )1378(ريچار اتينگهاوزن و الگ گرابار  1

  .342، همان، ص)1377(رابرت هيلن براند  2

اداراه كـل ارشـاد اسـالمي سيسـتان و     : الـذاكرين، مشـهد  ، ترجمـة غالمعلـي رئـيس   سيستان، )1362(پي تيت. جي  3

  .178بلوچستان، ص

، دانشـگاه تربيـت   رسـاله دكتـري  ، »شناسي حـوزه زهـك سيسـتان   بررسي و تحليل باستان«، )1383(رضا مهرآفرين  4

  .132مدرس، ص
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  .شناختي در سطح منطقه صورت گرفته است روشمند باستان

  حوزة زهك سيستان

بـر  . منابع و متون تاريخي، درباره زمان لشكركشي مسلمانان عرب به سيستان، اتفـاق نظـر ندارنـد   

بالذري، البلدانفتوحاساس بيشتر منابع تاريخي از جمله 
1

يعقوبي، البلدان 
2

دينـوري  اخبـارالطوال  
3

و  

تاريخ سيستان،
4

رخاني چـون  فقط مو. زياد فتح شد بن و به دست ربيع. ق30واليات سيستان در سال  

ـتين    اثير خبر از فتح سيستان قبل از اين تاريخ ميطبري و ابن دهند كه بر اساس گـزارش آنهـا، نخس

.بوده است. ق23لشكركشي اعراب به سيستان در سال 
5

  

سيستان منطقة بزرگي است كه بخش وسيعي از آن در ايران و افغانستان و بخش ناچيز آن در 

كيلومتر مربع وسـعت دارد و در بخـش    197,15تان ايران تقريباً سيس. پاكستان امروزي قرار دارد

ـتان قـرار دارد   .شمال شرقي استان سيستان و بلوچس
6

ـتان بـه دو بخـش بيابـاني در جنـوب و        سيس

  .هاي بخش مسكوني سيستان استشود كه زهك يكي از حوزهمسكوني در شمال تقسيم مي

دقيقه طول  45درجه و  61دقيقه تا  30درجه و  61حوزه زهك در محدودة جغرافيايي بين 

.درجه عرض جغرافيايي واقع شده است 31دقيقه تا  45درجه و  30جغرافيايي و 
7

زهك، مركز  

ـير راه زابـل     22بخش شهركي و نارويي است كه در  - كيلومتري جنوب خـاوري زابـل و در مس

ميداني، در ايـن حـوزه   هاي طي بررسي. قرار گرفته است) مرز مشترك ايران و افغانستان(كُهك 

ها بيش از اين بوده و در حـال  البته تعداد آرامگاه. آرامگاه شناسايي شده است 29پانزده قبرستان و 

  .حاضر آثاري از آنها باقي نمانده است

ها قبور از لحاظ ساختار داخلي، به دو دسته و از لحاظ پوشش بيروني، به سه دسته و آرامگاه
________________________________________________________________ 

  .547نشر نقره، ص: ، ترجمه، تعليقات و مقدمه محمد توكل، تهرانالبلدانفتوح، )1367(بالذرييحيي  احمدبن  1

  .57بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص: ، ترجمة محمدابراهيم آيتي، تهرانالبلدان، )1343(واضح يعقوبيابن  2

  .176، ص4نشر ني، چ : ، ترجمة محمدمهدي دامغاني، تهراناخبار الطوال، )1371(ابوحنيفه دينوري  3

  .80انتشارات كالله خاور، ص: الشعرا بهار، تهران، به تصحيح ملكتاريخ سيستان، )1314(ناشناس   4

  . 548نشر نو، ص: ، تاريخنامه طبري، تصحيح محمد روشن، تهران)1366(طبري جرير محمدبن  5

 1383 - 1377هـاي اثرات خشكسـالي «، )1384بهار و تابستان(اهللا نوري و جواد بذرافشانمحمدي، هدايت حسن بيك  6

، 3سـتان و بلوچسـتان، ، س  ، دانشـگاه سي جغرافيـاي توسـعه  ، »بر اقتصاد روستايي سيستان و راهكارهاي مقابله با آن

  . 54، ص5ش

وزارت دفـاع و پشـتيباني نيروهـاي    : تهـران ، 753Kسري  IV 8351برگ، )1380(سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح  7
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هاي مذهبي بين شيعه و سـني،  در اين راستا تفاوت. اندگنبددار تقسيم شده به دو دستة كلي روباز و

هـاي مربـوط بـه    هاي پيش از اسالم بر معماري و سنتهاي جغرافيايي، تأثيراتي كه سنتتفاوت

.كفن و دفن اين منطقه داشته و همچنين تأثيرات اقتصادي مد نظر قرار گرفته است
1

  

 لوف قبرستان ده

ـتان         لوف در حوزة زهك و بر روي تپه دهقبرستان  ـني كـه در واقـع، ابتـداي دشـت سيس هـاي ش

اكنون نيز روستاهاي دوردست براي تدفين مردگان خود  شود، قرار گرفته است و هم محسوب مي

نيمه چهارم در كنار اين قبرستان ساخته شده؛ به همين دليل بخشي از آن چاه. كنند از آن استفاده مي

هاي بادي پوشانده و فاقد هر نوع  ريزه و ماسهسطح اين قبرستان وسيع را سنگ. ستتخريب شده ا

  .پوشش گياهي است

گونه مـواد فرهنگـي   ها و قبور است و هيچآثار فرهنگي قبرستان ده لوف، محدود به آرامگاه

ون شود كه دردر اين محوطه، تعداد بيشماري قبور ديده مي. خورد منقول در سطح آن به چشم نمي

ريزه و خاك بر روي هر قبر، مقداري سنگ. اي ساخته شده استخاك از خشت با طاق گهواره

هاي فراواني نيمه چهارم، تخريب شده و استخوانشده و بخشي از اين قبور به دليل ايجاد چاه ريخته

  .در سطح محوطه پراكنده است

ـلع   در اين قبرستان، پنج آرامگاه وجود دارد كه سه آرامگاه در  ـاه در ض  ضلع شـمالي و دو آرامگ

  .ترندهاي ديگر قديميهاي ضلع شمالي نسبت به آرامگاهآرامگاه. غربي اين محوطه قرار دارد جنوب

تر است، اما از نظر شكل به دو آرامگاه مركزي شباهت ترين آرامگاه ضلع شمالي قديمي غربي

. ار فرسـايش شـديدي شـده اسـت    اين آرامگاه كه به شكل يك چهارطاق است، دچ. زيادي دارد

در اين ضلع، ايوان كوتـاهي وجـود دارد كـه ارتفـاع آن بـر اثـر       . ورودي بنا رو به شرق قرار دارد

متـر و   ضخامت قوس طاق درگاه، حدود نـود سـانتي  . اي مشخص نيست هاي ماسه انباشته شدن تل

طاق ضلع غربي،  ضخامت. هايي وجود دارد ها، طاقچهدر دو طرف ورودي. شكل آن جناغي است

ضلع شمالي اين آرامگاه، احتماالً مانند ضلع شـرقي، داراي يـك نيمـه    . متر استسانتي 110حدود 

مصالح آرامگاه از خشت . ايوان بوده، اما بر اثر فرسايش مداوم باد به طور كامل تخريب شده است

________________________________________________________________ 

نامـه  پايـان ، »هاي بخش شمالي سيسـتان در دورة اسـالمي  بررسي قبور و آرامگاه«، )1393(مرجان شهركي فرخنده   1

  .26اه سيستان و بلوچستان، ص، دانشگكارشناسي ارشد
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سقف اين بنا بـه  . اند كار بردهريزه به و گل است و در بين هر يك از جرزها، مقدار زيادي سنگ

طور كامل تخريب شده و هيچ اثري از چگونگي پوشش آن در دست نيسـت، امـا بـا توجـه بـه      

رسد مانند ديگر بناهاي مجاور خـود، در زوايـا داراي گوشـواره و     جرزهاي قطور بنا، به نظر مي

. مالط گل است اندود روية داخلي ديوارها، از. فيلپوش بوده و بر روي آن گنبدي قرار داشته است

اي عميق به دست حفاران قبر داخل آرامگاه به علت وجود آوار سقف، مخفي شده، اما ايجاد چاله

  .اي را مشخص كرده استغيرمجاز، آثاري از يك قبر خشتي با طاق گهواره

شكل گنبددار با چهار ورودي در چهار طرف اسـت كـه ورودي    آرامگاه مياني بنايي مستطيل

ايـوان داراي انـدودي از گـل و    . ق قرار دارد و به شكل ايوان سـاخته شـده اسـت   اصلي آن در شر

هايي است كه در كنار هم يك لوزي را تشـكيل  تزئيناتي در قسمت باالي ديوار و شامل تورفتگي

هاي داخلي بنا وجود دارد كه موجب شده است پالن داخلي بنـا بـه   چهار جرز در گوشه. اندداده

مصـالح بنـا از   . هـايي قـرار دارد  بر روي هر يك از اضالع جزرها، طاقچـه  شكل چليپايي باشد و

  . خشت، گل و آجر است

 ايـن . ترين آرامگاه به صورت يك فضاي روباز است كه فقط با ديوار محصور شده اسـت  شرقي

ـاز مـي    ـايي ب هـر يـك از   . شـود  مكان، چهار درگاه دارد كه هر يك از آنها در يك جهت جغرافي

ـاي  غربي و شمالي در دوره- سه درگاه شرقي. وسط يك ضلع آرامگاه قرار گرفته است ها، در درگاه  ه

ـاق  . است  اي از خشت مسدود شده بعد با تيغه ـا، داراي دو ط ـا هر ضلع از ديوارهاي داخلي و خارجي بن  نم

 نها بـه هايي كه قسمت فوقاني آ نماها، در درون قاباين طاق. است  است كه در دو سوي درگاه قرار گرفته

 در قسمت فوقاني هـر . ها به صورت جناغي است سقف درگاه. شكل دالبر تزئين شده است، قرار دارند

ـبيه   ها، دو ستون خشتي و گلي ديده مي يك از درگاه  شود كه در گذشته در قسمت فوقاني آنها چيـزي ش

بر روي هر يك از ديوارهاي آرامگاه، . سرستون وجود داشته كه در حال حاضر فرو ريخته است

در نماي خارجي آرامگاه و . گل استبيضي احداث شده و اندود روي بنا از كاه هشت كنگرة نيمه

بام كار گذاشته شده ها، يك رديف آجر به صورت رخدر حد فاصل ورودي ديوارها و زير ستون

هـر دو سـوي درگـاه    . گيـرد  حالت تزئيني به بنا داده است و هم جلوي ريزش باران را ميكه هم 

ـته  جنوبي، داراي قاب كـاري   هاي مستطيلي است كه با گل و به صورت نقش درخت سرو، برجس

ـيار   . گل اسـت مصالح به كار رفته در اين بنا، از خشت و آجر و مالط كاه. شده است آجرهـا بس

  ).1شكل(استحكام بااليي برخوردار است و از  خوب پخته شده
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  آرامگاه روباز قبرستان ده لوف  :1شكل

  

رضا مهرآفرين گاهنگاري اين محوطه را با توجه به تزئينات به كار رفته در نمـاي خـارجي   

كه نظيـر  ) 2شكل(نماهاي تزئيني و نقش درخت سرو ويژه طاق آرامگاه شرقي قبرستان ده لوف، به

شود، متعلق بـه   خاني و مسجد وكيل شيراز ديده مي بناهاي دورة زنديه از جمله ارگ كريمآن در 

.اواخر دورة اسالمي دانسته است
1

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تزيينات درخت سرو  :2شكل

________________________________________________________________ 

  .515، همان، ص)1383(رضا مهرآفرين  1
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هاي ضلع جنوب غربي كه در فاصلة حدود ده متري از يكديگر قرار گرفتـه، هـر دو   آرامگاه

ـاع حـدود    ترين آرامگاه اين ضلع بر روي، مصطبهشرقي. شكل و داراي گنبد است مستطيل اي بـه ارتف

در جلـوي  . اي تـو در تـو اسـت   يك متر قرار گرفته و ورودي آن از جنوب با سه طـاق گهـواره  

در داخـل  . بنا بدون تزئينات است. هايي از خشت وجود داشته كه تخريب شده استورودي، پله

هاي اطراف و سه قبر در دو طرف پنج قبر در ديواره(ر بنا يك قبر و در داخل مصطبه بنا هشت قب

ساخته شده است كه با توجه به تعداد قبور در اين آرامگاه، احتمـاالً آرامگـاه خـانوادگي    ) پلكان

  .باشد

آرامگاه كناري كه بين ساكنان منطقه به آرامگاه سيد معروف اسـت، فقـط يـك ورودي از    

.شودفقط يك قبر در اين آرامگاه ديده ميضلع جنوبي دارد و فاقد تزئينات است و 
1

    

  قبرستان دشتَك

ـتگان . قبرستان دشتك در غرب روستاي نَدام غربي واقع است  اين قبرستان بزرگ، محل تدفين درگذش

قبرستان دشتك بر روي يك تراس رسوبي واقع شـده و فاقـد   . تمام روستاهاي منطقة جزينك است

.است) سنگ، شيشه و غيره سفال،(هر نوع مواد فرهنگي منقول 
2

  

يك جادة خاكي پر پيچ و خم، ايـن  . گيرداين قبرستان بزرگ هنوز هم مورد استفاده قرار مي 

محوطه را به دو بخش شرقي و غربي و يك كانال آن را به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم كرده 

، سـنگ مرمـر و يـا    اشكال قبور اين قبرستان شامل قبور صندوقي با پوشش سيماني، آجـري . است

ـيب ديـده   . گرانيت است قبور قديمي هم شامل قبور خشتي و بدون مشخصات است كه بسيار آس

اي بر باالي آن نصب شده و هاي افراشتهدر اين قبرستان، قبور صندوقي وجود دارد كه سنگ. است

خـش  در ب. ها مشخصات فرد متوفي و يا آياتي از قرآن مجيد حك شـده اسـت   بر روي اين سنگ

شكل است كه  ارتفاع بيضي هاي كمجنوبي اين قبرستان، قبور اهل سنت قرار دارد كه به شكل پشته

نام و نام و خانوادگي متوفي و (برخي از اين قبور داراي مشخصات. ريزه پوشيده شده استبا سنگ

  ).4و  3شكل(باشد مي) سال تولد و فوت او

  

________________________________________________________________ 

  .124شهركي فرخنده، همان، ص  1

  .491، همان، ص)1383(مهرآفرين  2
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  قبور اهل سنت  :3شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار قبور اهل سنت : 4شكل

  

در همين بخش، دو آرامگاه در كنار هم وجود دارد كه اولين آرامگاه، يك بناي چهارگوش و 

ـلع       روباز است كه فقط حدود يك متر از ديوارهاي آن بـاقي مانـده و آثـار يـك ورودي در ض

ريـزه  شكل كه با سنگ بيضيدر ميان اين آرامگاه، فقط آثار يك قبر . جنوبي، قابل مشاهده است

دومين آرامگاه كه در غرب . پوشيده شده، قابل مشاهده است؛ البته اين قبر لوح مشخصات هم دارد

اي و آرامگاه اولي و در فاصلة يك متري از آن قرار دارد، يك بناي چهارگوش با سـقفي گهـواره  
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هاي آن فرو ريخته ديواره باالي گنبد يك نورگير وجود دارد كه. مصالح خشت با اندود گل است

ـلع   متر و دو ورودي كم 10/1ارتفاع در حدود  اين بنا ديوارهاي كم. است ارتفاع و كوچك در ض

شود كه هايي ديده ميدر دو طرف ضلع شرقي و باالي در ورودي، آثار منارك. شرقي و غربي دارد

  . ر آسيب ديده استآثار يك قبر در اين آرامگاه وجود دارد كه بسيا. از بين رفته است

  )5شكل( )اَديره مير مهدي(آرامگاه ميرمهدي 

يـزرع در   آرامگاه سيدمهدي در شرق شهرستان زهك در يك منطقه بياباني، خشك و تقريباً لـم 

فاصلة پانزده كيلومتري مركز بخش جزينك، دهستان جزينك و صد متري روستاي نـدام غربـي   

دسترسي به اين آرامگـاه،  . ميرحسيني قرار گرفته است در فاصلة پنجاه متري آرامگاه سردار شهيد

.از طريق جاده زابل به زهك و جادة فرعي روستاي ندام غربي به آساني امكانپذير است
1

  

بر اساس روايـات مـردم   . شده، هيچ سند معتبري در دست نيست دربارة مشخصات فرد مدفون

ـتگان و نسـل      نام سيدمهدي است منطقه، اين مقبره محل دفن شخصي به  كـه مـورد احتـرام گذش

.شهرت دارد» اَديرة ميرمهدي«اين مقبرة چهارگوش به . كنوني است
2

در فرهنگ لغت به » اَديره« 

رفته اسـت؛ بـه همـين دليـل     در دورة صفويه براي سيد به كار مي» مير«معناي مقبره يا محجره و 

صفويه بنا شده است و فـردي كـه در   بسياري از افراد محلي اظهار كردند كه اين مقبره، در دوران 

.اين مقبره مدفون شده، ميرمهدي بوده است
3

  

هاي به كار  ويژه ابعاد خشت شواهد معماري و بهتوان گفت دربارة گاهنگاري اين آرامگاه مي

تـر از دورة   توانـد قـديمي   دهد كه بناي مذكور نمـي  نشان مي) متر سانتي 5×28×28(رفته در اين بنا 

.ها، شاخص دورة تيموري است زيرا ابعاد اين خشت تيموري باشد؛
4

از سوي ديگـر، بـا تكيـه بـر      

  متعلق به) اديرة ميرمهدي(توان استنباط كرد كه محوطة قبرستان دشتك  شده مي گذاري انجام تاريخ

________________________________________________________________ 

، سـازمان ميـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و گردشـگري اسـتان سيسـتان و         )1387(گزارش ثبتي مقبره ميرمهدي  1

  . 5بلوچستان، ص

  .491ص، همان، )1383(رضا مهرآفرين  2

هـاي اسـتان سيسـتان و    شـماري از مقبـره   ،)1390)(شعبة سيستان و بلوچستان(شناسيپژوهش گروهي بنياد ايران  3

انتشـارات بنيـاد   : حسـن حبيبـي، تهـران   : رضـا كماليـان، تـدوين نهـايي    امـين : ، سرپرست طرح در شـعبه بلوچستان

  .180شناسي، ص ايران

، »شده در آن هاي انجاماي از نتايج مطالعات و كاوشكوه خواجه و خالصه هاي خشتييادمان«، )1374(سيدمحمود موسوي  4

  .85سازمان ميراث فرهنگي، ص: ، تهران4ج مجموعه مقاالت كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران،
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  آرامگاه ميرمهدي : 5شكل

  

  

كـه ايـن مقبـره بـه آن     ) مهـدي به معناي سيد و نيز نام خاص (دورة صفويه است؛ زيرا عنوان مير 

.شود ة صفويه رايج ميمنتسب است، از دور
1

  

اين بنـا  . كنداي را به خود جلب ميدر قبرستان دشتك، بنايي مرتفع و گنبددار چشم هر بيننده

هايي از گنبد هاي اخير مرمت شده است؛ زيرا در گذشته بسيار آسيب ديده و فقط بخشطي سال

  . بود و ديوارها بر جاي مانده

ارتفاع احداث شده  آرامگاه ميرمهدي، بر روي بلندترين قسمت قبرستان و بر روي يك تپة كم

ورودي آرامگاه در ضلع جنوبي آن واقع شده و از دو قسمت تشكيل شده و خـود بنـا داراي   . است

  .مساحتي در حدود صد متر مربع است

ساني است؛ با اين تفاوت كه بـه جـاي   با داالن طواف دوران سا پالن اين بنا مشابه چهار طاقي

. شود كه درِ اصلي بنا هم در همين ضلع قرار داردداالن طواف، راهرويي در قسمت جنوبي ديده مي

در . مصالح بنا از آجر و خشت ساخته شده و ديوارهاي داخلي و خارجي با گل اندود شـده اسـت  

ـين  شود كه زيباباالي ديوار دو رديف آجر بدون پوشش ديده مي يي خاصي به بنا داده است؛ همچن

ايـن  . فرش شده است 20×20دور تا دور بنا به عرض بيش از يك متر با آجرهايي به ابعاد حدود 

________________________________________________________________ 
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متر است تا بتواند فشار حاصـل   5/1قطر ديوارها . آرامگاه تقريباً مستطيل شكل ساخته شده است

مرمت، از فلز با تاج قوسي شكل سـاخته  كار رفته در بنا پس از  شش درِ به. از گنبد را تحمل كند

پس از وارد شدن از ورودي اصلي در ضلع جنوبي، يك راهرو قرار دارد كه از آنجا به . است شده

. توان به داخل آرامگاه وارد شـد با وجود تعدد درها، از تمامي آنها مي. شويماتاق گنبددار وارد مي

ر چهار ضلع اصلي، درست در باالي درهاي د. فضاي ورودي ضلع جنوبي داراي سقف مسطح است

پوشش . ورودي، چهار پنجرة فلزي با طاق هاللي وجود دارد كه براي تأمين نور ساخته شده است

.كف بنا از آجر است و شش قبر آجري بدون مشخصات در اين آرامگاه وجود دارد
1

  

  قبرستان بزرگ خَمك 

در فاصلة صد متري جنوب شرق چاه باستاني روستاي خَمك، تپة كـوچكي قـرار دارد كـه نـزد     

قبرستان كهنة خَمك تا پنجاه سال پيش محل تـدفين  . اهالي محل، به قبرستان كهنه معروف است

  . شود اكنون به عنوان زمين بازي كودكان از آن استفاده مي درگذشتگان اين روستا بود، اما هم

ـتان    احتماالً  پس از متروكه شدن قبرستان كهنه، مردم روستاي خَمك اقدام بـه سـاخت قبرس

 اي قـرار دارد كـه تمـامي سـطح و    بر بلنداي تپهاين قبرستان . اندجديدي در خارج از روستا كرده

ـتان    ). 6شكل(هاي مختلف است هاي آن پوشيده از قبور كهنه، نو و آرامگاهدامنه آنچـه در ايـن قبرس

ـتان   كند، بزرگي و وسعت آن است و شايد بتوان گفت يكي از بزرگ جه ميجلب تو ـاي  تـرين قبرس  ه

اي هاي كشاورزي و در جبهة شمالي آن جـاده در جبهة جنوبي قبرستان زمين. حوزة زهك است

بر بلندترين قسمت تپـه،  . يابداي فرعي به داخل قبرستان راه مياز اين جاده، جاده. خاكي قرار دارد

اي آجري به ارتفاع اين آرامگاه بر روي مصطبه. كندخود نمايي مي هي به شكل چهار طاقيآرامگا

 و براي ورود آسان به داخل بنا، دو پله در جلـوي هـر ورودي   متر قرار گرفتهحدود هشتاد سانتي

چهار طاقي و گنبد بر روي چهار جرز استوار اسـت كـه وجـود ايـن جرزهـا       .ساخته شده است

ت پالن آرامگاه از بيرون، شكل چهارضلعي و از داخل صورت چليپايي به خـود  موجب شده اس

 سراميك مشكي در كف بنا كه. جرزها آجري است و گنبد، با گچ سفيد اندود شده است. بگيرد

در چهار گوشه بنا چهـار  . فرش شده، فقط يك قبر صندوقي با پوشش سنگ گرانيت وجود دارد

  تنهـا . هايي است كه بر روي هـم قـرار گرفتـه اسـت    شامل مكعباي وجود دارد كه منارك پله

________________________________________________________________ 
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  قبرستان بزرگ خَمك : 6شكل

  

  

ها قرار دارد و شامل ده كتيبة مربع شكل است كه در دو تزئينات اين آرامگاه در دو طرف ورودي

اطراف آن اند و در مركز هر مربع، يك دايره كوچك و در رديف پنج تايي كنار هم قرار گرفته

شده  اين آرامگاه بر اساس مشخصات نوشته. شودهاي مربع، اشكالي شبيه به برگ ديده ميو گوشه

خان، سـردار و بـزرگ    بر روي لوح قبر، متعلق به احمدخان اميرشهريار خمكي فرزند اميرمهدي

بنا  به علت عدم تطابق مصالح و پالن. وفات يافته است. ش1324خاندان شهركي است كه در سال 

هاي اخير ساخته شده باشـد و بنـاي   با تاريخ فوت، اين احتمال وجود دارد كه اين آرامگاه در سال

  .اي ديگر بوده استاوليه به گونه

بنـايي آجـري و   . آرامگاه دوم، در فاصلة كمتر از ده متري جنـوب آرامگـاه اولـي قـرار دارد    

م است و احتماالً به تازگي مرمت چهارگوش، بدون سقف كه فقط اندود گلي ضلع جنوبي آن سال

شيب تپه موجب شده . شده و بيشترين آسيب را در اثر وزش بادهاي محلي ضلع شمالي ديده است

ـتطيل   در چهار گوشه بنا چهار منار مكعب. است ارتفاع ديوار غربي كمتر از ديوار شرقي باشد مس

بام به تعداد پنج عدد وجود ي مانند رخمتر و در ميان هر ديوار تزئيناتبه ارتفاع حدود هشتاد سانتي

بنا داراي دو ورودي از شمال و جنوب، به شكل طاق هاللـي  . دارد كه به شدت آسيب ديده است
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. سـطح اسـت   است و جلوي ورودي جنوبي يك پله ساخته شده و ورودي شمالي آن بـا تپـه هـم   

، تنها ديواري است كه سطح ورودي جنوبي احتماالً ورودي اصلي آرامگاه است؛ زيرا ديوار جنوبي

كف آرامگاه سيماني است و فقـط يـك   . گل مرمت شده و شامل دو قاب متداخل استآن با كاه

خان شهريار خمكـي   خان فرزند اميرمهدي بر روي اين لوح، نام شيرعلي. لوح در وسط بنا قرار دارد

تـوان  س نام پـدر مـي  بر اسا. كه در بيست سالگي وفات يافته، حك شده و فاقد تاريخ فوت است

هـاي آنهـا در   انـد كـه آرامگـاه   شده در آرامگاه اول و دوم، با هم بـرادر بـوده   گفت كه افراد دفن

  .مجاورت هم ساخته شده است

هاي روباز و داراي دو ورودي آرامگاه سوم كه در شرق آرامگاه قبلي قرار دارد از نوع آرامگاه

. رسـد ي آن به ارتفاع حدود بيش از يك متـر مـي  شمالي و جنوبي است و فقط بخشي از ديوارها

  . شودآثار قبر در اين آرامگاه مشاهده نمي

آرامگاه چهارم، در جنوب شرقي آرامگاه دوم قرار دارد و بنايي چهارگوش با چهـار ورودي  

اي و مصـالح آن شـامل آجـر، آهـن و     سقف بنا خرپشته. شوندبه آن وارد مي است كه بوسيلة پله

ديوارها به ضخامت يك آجر است . اي از گل پوشيده شده استكه در نهايت با اليه سيمان است

و داخل بنا دو قبر از سنگ سياه وجود دارد كه مربوط به پدر و پسري است كـه بـه ترتيـب در    

اين احتمال وجود دارد كه بنـاي فعلـي بـر روي يـك بنـاي      . اندوفات يافته. ش1383و1328سال 

  . استتر ساخته شده قديمي

ترين قسمت قبرستان، دو آرامگاه ديگر وجود دارد كه از لحاظ پالن، تزئينات و مواد  در شرقي

ها داراي آرامگاه. اين قبرستان دارد) خان آرامگاه شيرعلي(و مصالح شباهت زيادي به آرامگاه دومي

د كه قسـمت  ي بنا وجود دارهامنارهايي در گوشه. چهار ورودي از چهار طرف بنا و روباز است

. شـود بام ديده ميبر روي لبة ديوارها تزئيناتي مانند رخ. انتهايي آنها به شكل هرم ساخته شده است

ـيب را ديـده  در اين آرامگاه در يكـي از  . انـد ها نيز ديوارهاي شمالي به دليل وزش باد، بيشترين آس

ديگري قبـري از خشـت    ها يك قبر صندوقي از سيمان كه فقط داراي نام متوفاست و درآرامگاه

ـتي دارد،   . اي و بدون مشخصات استوجود دارد كه به شكل طاق گهواره آرامگاهي كه قبـر خش

  .قسمت باالي ورودي جنوب غربي آن فرو ريخته است

ـتان اسـت، داراي قبـوري از    ترين قبرستان قبرستان بزرگ خَمك كه يكي از بزرگ هاي سيس

اي است كه قبور قديمي، از خشت و با پوشش طاق گهواره. هاي مختلف و اشكال متنوع استدوره
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نمونة ديگـر،  . شود و دهانة بسياري از آنها فرو ريخته استارتفاعي ديده مي هاي كمبه شكل پشته

هـا شـامل خشـت و گـل،     اين پوشش. قبور صندوقي است كه در پوشش با يكديگر تفاوت دارند

ر صندوقي بـا پوشـش خشـت و گـل، قـدمت      آجر، سيمان، سنگ مرمر و گرانيت است كه قبو

اي از قبور صـندوقي سـيماني در ايـن    نمونه. اند بيشتري نسبت به ساير قبور دارند و فاقد مشخصات

قبرهـاي سـه طبقـه    . قبرستان وجود دارد كه سطح بااليي آن، به شكل چندطبقه ساخته شده است

  .   متعلق به مردان و قبرهاي دو طبقه متعلق به زنان است

خش خاصي از قبرستان به قبور اهل سنت اختصاص داده نشده است و تعداد انـدكي از قبـور   ب

ارتفاعي است  هاي كماين قبرها به شكل پشته. اهل تسنن در ميان ساير قبور اين قبرستان وجود دارد

ريزه پوشيده شده و دور تا دور آن با خشت يا آجر به شكل بيضي درآمده و همچنين كه با سنگ

  .شاخه در باال و پايين قبر كاشته شده استدو 

  هاي روستاي قلعه نوآرامگاه

. روستاي قلعه نو در شرق شهرستان زهك، بخش جزينك و در دهستان جزينك واقع شده است

اي به ارتقاع پنج متر ساخته شده و هفت آرامگاه دارد كـه در ايـن    قبرستان اين روستا بر روي تپه

هـا در  هـاي سـاير آرامگـاه   شود و ويژگيها پرداخته مياز آرامگاهقسمت، فقط به توصيف يكي 

  .جدول آورده شده است

  آرامگاه سيد پادشاه

ـتان جزينـك و    آرامگاه سيد پادشاه در شهرستان زهك، پانزده كيلومتري مركز بخش جزينك، دهس

.گرفته اسـت كهنه قرار غرب روستاي قلعهنو و در صد متري شمالپانصد متري شرق روستاي قلعه
1

ايـن   

اي بلند به ارتفاع هشت متر واقع شده است؛ ايـن تپـه   نو و بر فراز تپهاثر در قبرستان قديمي روستاي قلعه

ـانوادگي خوشـدل هاشـمي     آرامگاه مربوط به سيدحسين. در دشتي مسطح قرار دارد بن هاشم با نام خ

ـين . نـو بـوده اسـت   روستاي قلعهوي از افراد محترم و بانفوذ منطقه و از سادات ساكن در . است  سيدحس

ـاقي  ) سيد پادشاه(  يك بار ازدواج كرد، اما بعد از مدتي به تنهايي ادامه حيات داد و از خـود اوالدي ب

________________________________________________________________ 
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وي مدتي در محل دفن فعلي خود معتكف شده بود تا اينكه اقوام دوباره او را يافتنـد و بـه   . نگذاشت

 با توجه بـه موجـود نبـودن   . اندد و براي او كراماتي قائل شدهمند بووي بسيار سخاوت. خانه بازگرداندند

ـا بـر    اسناد معتبر و از بين رفتن قبر مذكور، متأسفانه تاريخ دقيق فوت وي مشخص نيست، ولي احداث بن

ـاخت   همچنين گفته مي. كنندقبر او را اواخر دوران قاجاريه ذكر مي  شود وي قبل از فوت، اقـدام بـه س

 اين بنا از سمت جنوب و شرق به اراضي مزروعي و در سمت غـرب مشـرف بـه   . آرامگاه كرده است

.شودنو ختم مينو و از سمت شمال نيز به قبرستان و بقاياي قديمي روستاي قلعهروستاي قلعه
1

  

در ساخت اين بنا همانند ديگر اماكن قديمي در روستا، از خشت و گل استفاده شده است كـه  

ـبك خانـه  . رهاي آن اندودي از گل داردسطوح داخلي و خارجي ديوا ـاي همچنين گنبد اين بنا به س  ه

در داخل آرامگاه نيز سه طاقچه بـا سـه تـورفتگي    . ساخته شده است) گنبد سيستاني(سنتي سيستان

درِ ورودي اين بنا نيز در ضلع غربي ساخته شده است كه در حال حاضر فاقد . متفاوت وجود دارد

هاي ساكنان روستا، آرامگاه يك در چوبي داشته كه با گذشت زمان طبق گفته. در و پنجره است

با توجه به نحوة قرار گرفتن اين مقبره بر فراز تپه، از سـمت شـرق و غـرب بـا     . ز بين رفته استا

رسد و تنها در سمت شمالي بـه ادامـه تپـه، بناهـاي قـديمي و      شيب تندي به اراضي كشاورزي مي

توان به وجود تزئيناتي روي سـطح داخلـي ديوارهـا    هاي اين بنا مياز ويژگي. شودقبرستان ختم مي

ـيد در نـزد   . اشاره كرد كه با گل رس ساخته شده و به آن فرم داده شده است با توجه به اينكه س

مردم روستا از قداست و احترام برخوردار است، بيشتر مردم روستا، بستگان و نيز كساني كـه بـه   

ه، نذورات ايـن مقبـر  . كنندمي يابند و آن را زيارتكرامات وي معتقدند، در اين مكان حضور مي

  .شودمتشكل از نان محلي و ذبح احشام است كه در ميان اهالي روستا و افراد نيازمند تقسيم مي

  قبرستان تپه آتشگاه

اي مرتفع به شكل يك  سيستان، تپه تاي قلعه كَنگ و در سمت چپ رودخانةدر شمال شرق روس

مت شـمالي و  يك شكاف عميق به دو قسـ  جنوبي كشيده شده و به وسيلة- اليزبانه در جهت شم

سـطح ايـن تپـة نـاهموار را     . وسعت تپة جنوبي از تپة شمالي بيشتر است .تقسيم شده استجنوبي 
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جنـوبي ايـن    دو سوي شرق و غرب و همچنين زبانـة  در. هاي ريز و درشت شن پوشانده است دانه

اطراف  جديدتر است و همچنان مورد استفادة روستاهايقبرستان غربي . تپه، دو قبرستان قرار دارد

آرامگاهي در سـطح  تمام قبور اين دو قبرستان، در دل خاك ايجاد شده است و هيچ . گيردقرار مي

جنوبي آن قرار گرفتـه و   ترين قسمت زبانة ين تپه، در مرتفعتنها آرامگاه ا. خوردآنها به چشم نمي

.اصر و از آنِ علم خان نارويي استمربوط به دوران مع
1

  

ـنگ    ستان از نوع قبور صندوقي با پوششقبرهاي جديد اين قبر   ـنگ مرمـر، س هاي مختلف س

ـيت  سطح برخي قبور سيماني به شكل طبقه. گرانيت و سيمان است اي ساخته شده كه نشانة جنس

در شيب تپـه و در دل خـاك   ) طور كه گفته شدهمان(تمامي قبور تپه آتشگاه . شده است فرد دفن

  .اي قرار گيرداست قبور به شكل پله اند كه اين مسئله موجب شدهايجاد شده

ارتفاعي است كه روي آنهـا   هاي كمقبور قديمي كه در جبهه شرقي قرار گرفته، به شكل پشته

ي ديگر قبوري به شكل صندوقي و از خشت است كه در نهايت ريزه پوشيده شده و دستهبا سنگ

اين قبور قديمي بـه صـورت پراكنـده    البته قبور جديدي در ميان . اي از گل اندود شده استبا اليه

  ). 7شكل(ساخته شده است

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قبرستان تپه آتشگاه  :7شكل

________________________________________________________________ 

اداراه كـل ارشـاد اسـالمي سيسـتان و     : الـذاكرين، مشـهد  ، ترجمـة غالمعلـي رئـيس   سيستان، )1362(پي تيت. جي  1

  .28بلوچستان، ص
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  قبرستان تپه شهرستان

ـبتاً   بزرگ اين رودخانه به سمت زهك، تپةسيستان و در كنار پيچ  در سمت راست رودخانة نس

ي خاك رسي و تپه، دارااين  .جنوبي است- شود كه جهت آن شمالي شكلي ديده مي بزرگ و طولي

 بر اساس روايات محلي، بر روي اين تپه شـهري قـرار  . شهرستان معروف است زردرنگ و به تپة

  .ساخته است» رام«داشته كه آن را 

ـيم كـرده  شهرستان را به دو بخش شمالي و جنوبي ت غربي، تپة- كاف عميق با جهت شرقييك ش  قس

ـتي . جنوبي است وسعت و ارتفاع تپة شمالي كمتر از تپة. است ـاي  و بلنـدي  سطح هر دو تپه، داراي پس  ه

 در سطح و. ها را مشاهده كردها و فرورفتگيتوان اين برجستگي راحتي مي دور به زيادي است و از فاصلة

ـات   سنگ. شود شهرستان، هيچ نوع پوشش گياهي ديده نمي دامنة تپة  ريزه، ماسه، حجـم انبـوهي از قطع

.دهدآثار سطحي اين تپة عظيم باستاني را تشكيل ميسفالي و آوار سنگين بناهاي فرو ريخته، 
1

  

ارتفـاع،   كوچـك و كـم   اين تپـة . از نظر ظاهر عمومي متفاوت از تپة جنوبي است شمالي تپة

اين تپه از هر سو داراي شيب ماليمي اسـت  . نه از جنوب به شمال كشيده شده استمانند يك زبا

ـتان      هم متأسفانه. پراكندگي سفال آن نيز بسيار كمتر است و ميزان اكنون اين تپـه بـه عنـوان قبرس

گيرد و بيشتر سطح آن را قبور قديمي و جديد دربرگرفتـه   روستاهاي اطراف قرار مي مورد استفادة

متعددي اسـت كـه در گوشـه و     شدة هاي تخريب توجه اين تپه، كورههاي جالب  از ويژگي. است

.خورد به چشم ميكنار آن 
2

   

ـاع اسـت كـه     هاي كماين قبرستان وسيع با ماسه بادي پوشيده شده و داراي قبوري به شكل پشته ارتف

ـايش   . اين قبور، به اهل سنت منطقه تعلق دارد. اندريزه پوشش دادهروي آنها را با سنگ ـاد موجـب فرس  ب

ـاي   بور را با خود جابههاي سفال روي قها و تكهريزهتر شده و سنگشديد قبور قديمي ـا كـرده و ج  ج

گذارند نيـز بـه طـور    هايي كه به عنوان نشان در باال و پايين قبر ميسنگ. آنها را ماسه بادي گرفته است

ـان اسـت  . است ريزه شدهكامل خرد شده و تبديل به سنگ  قبـور جديـدتر  . اين قبور قديمي فاقد نام و نش

اهل تسنن در اين قبرستان، به همان شكل معمول هميشگي است؛ با اين تفاوت كه بر باالي برخـي  

تعداد انـدكي از قبـور   . اند و مشخصات فرد متوفي بر آن حك شده استهايي قرار دادهقبور، لوح

  .شوداهل تشيع در اين بخش از قبرستان و در كنار قبور اهل سنت ديده مي

________________________________________________________________ 

  .184انتشارات سمت، ص : تهران شهرهاي ساساني،، )1393(رضا مهرآفرين  1

  . 190نشر دريافت، ص: ، تهرانبرچكاد اوشيدا، )1391(رضا مهرآفرين  2



 49  )هكموردي حوزة ز ةمطالع( سيستانهاي دورة اسالمي بررسي قبور و آرامگاه

در ايـن بخـش، شـش آرامگـاه     . رقي تپه، به قبور تشيع اختصاص داردشيب شرقي و جنوب ش

شكل بـا سـقف    آرامگاه اول شامل تك اتاقي مستطيل. وجود دارد كه تنها سه آرامگاه سالم است

آرامگـاه فاقـد   . گنبدي از آجر،  با يك ورودي سمت جنوب و سه دريچه در اضالع ديگر است

در اين آرامگاه فقط آثار . شي از گنبد آن از بين رفته استتزئينات و اندود گلي روي ديوارها و بخ

. انـد هاي بزرگي بر روي آن قرار دادهسنگ يك قبر وجود دارد كه بسيار آسيب ديده است و قلوه

  .كف اتاق با ماسه بادي پر شده است

از اند و از يكي از آنها فقط بخشي هاي دوم، سوم و چهارم چسبيده به هم ساخته شدهآرامگاه

ديوارهاي آن باقي مانده و دو آرامگاه ديگر، در ماسه بادي فـرو رفتـه اسـت و گنبـد، بخشـي از      

ها امكان رؤيـت قبـور   به دليل پر بودن آرامگاه. شودديوارها و قسمت باالي ورودي آنها ديده مي

  .كار رفته در ساخت اين سه آرامگاه، آجر با اندود گل استمصالح به . وجود ندارد

هاي پنجم و ششم نيز در كنار هم ساخته شده و بخش اندكي از ديوار و پي آنها بـاقي  اهآرامگ

هايي به شكلي است كه در داخل آنها روزنه هاي مستطيلديوارها از بيرون داراي قاب. مانده است

هـاي  سـفال  شكل چليپا ساخته شده و در گلي كه براي پوشش بنا مورد استفاده قرار گرفته، خـرده 

شـود  در داخل اين دو آرامگاه، آثار دو قبر در كنار هم ديده مـي . شودرنگ فراواني ديده مي قرمز

  .كه احتماالً از نوع قبور صندوقي خشتي با اندود گل است، ولي بسيار آسيب ديده است

هاي مختلف سنگ، سـيمان و  تمامي قبور اين بخش از قبرستان، از نوع قبور صندوقي با پوشش  

به احتمال زياد بسـياري از  . ه سطح برخي از آنها به شكل چندطبقه ساخته شده استغيره است ك

  .  است ها مدفون شدهقبور اين قبرستان در زير ماسه

  

  هاي حوزه زهكجدول قبرستان

ايطاق گهواره  نام محوطه
قبر صندوقي

 خشتي

قبر صندوقي

 ...سنگي و

بدون

 مشخصات

 با مشخصات

قبر با سطح 

  مطبق

  • • • • • • قبرستان دشتك

  _ • • • • • قبرستان دم خواجه احمد

  _ _ • _ _ • قبرستان تپه گوري

  _ _ • _ _ • قبرستان كهنه خمك
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ايطاق گهواره  نام محوطه
قبر صندوقي

 خشتي

قبر صندوقي

 ...سنگي و

بدون

 مشخصات

 با مشخصات

قبر با سطح 

  مطبق

  •  • • • • • قبرستان بزرگ خمك

قبرستان اطراف زيارت

 اميرالمؤمنين خمك

•  •  •  •  •  

  

  _  _ • _ • • قبرستان تپه دز

  •  • • • _ • قبرستان ميلك

قبرستان اطراف آرامگاه

 ابراهيم نمكي

•  •  •  •  •  _  

قبرستان اطراف زيارت

 مرتضي علي

•  •  _  •  _  _  

  _  _ • _ _ • تپه طفالن

  •  • • • • • قبرستان تپه آتشگاه

  •  • • • • • قبرستان تپه شهرستان

قبرستان اطراف زيارت

 شاه ولي

•  •  •  •  •  

  

_  

  _  • • • • • قبرستان ده لوف

  

  

  

  هاي حوزه زهكآرامگاه جدول

  قبر پوشش سقف تزئين بيروني تزئين داخلي پالن داخلي پالن بيروني نام آرامگاه

 آرامگاه اديره مير مهدي

  •  گنبد _ _ چليپايي مستطيل

دشتك، آرامگاه شهيد

 ميرحسيني

  •  • هشت ضلعي هشت ضلعي

  •  گنبد

 دشتك، بي نام

  •  روباز _ _ مستطيل مستطيل

 دشتك، بي نام

  •ايگهوارهطاق _ _ مستطيل مستطيل
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  قبر پوشش سقف تزئين بيروني تزئين داخلي  پالن داخلي پالن بيروني نام آرامگاه

آرامگاه قبرستان دم

 خواجه احمد

  _  •  مستطيل  مستطيل

  •  گنبد

قبرستان بزرگ خمك،

 1آرامگاه
  •  _  چليپايي  مستطيل

  •  گنبد

قبرستان بزرگ خمك،

 2آرامگاه
  •  _  مستطيل  مستطيل

  •  روباز

قبرستان بزرگ خمك،

 3آرامگاه
  _  _  مستطيل  مستطيل

  •  روباز

قبرستان بزرگ خمك،

 4آرامگاه
  _  _  مستطيل  مستطيل

  •  ايخرپشته

قبرستان بزرگ خمك،

 5آرامگاه
  _  _  مستطيل  مستطيل

  •  مسطح

قبرستان بزرگ خمك،

 6آرامگاه
  •  _  مستطيل  مستطيل

  •  روباز

قبرستان بزرگ خمك،

 7آرامگاه
  •  _  مستطيل  مستطيل

  •  روباز

7قبرستان ميلك،

 آرامگاه

  _  _  مستطيل  مستطيل

  •  روباز

قلعه نو، آرامگاه اباذر

 راشكي

  •  _  چليپايي  مستطيل

  •  گنبد

قلعه نو، آرامگاه

 باركزايي

  •  _  چليپايي  مستطيل

  •  گنبد

 قلعه نو، آرامگاه دختر

  • گنبد • • چليپايي مستطيل

قلعه نو، آرامگاه

 فيروزكوهي

  _  •  چليپايي  مستطيل

  •  گنبد

قلعه نو، آرامگاه سيد

 پادشاه

  _  •  چليپايي  مستطيل

  •  گنبد

 قلعه نو، آرامگاه نارويي

  • گنبد _ _ چليپايي مستطيل

  • گنبد _ _ چليپايي مستطيلقلعه نو، آرامگاه كل كنگ
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  قبر پوشش سقف تزئين بيروني تزئين داخلي پالن داخلي پالن بيروني نام آرامگاه

 آرامگاه ابراهيم نمكي

  •  روباز _ _ مستطيل مستطيل

  •  گنبد _ _ مستطيل مستطيل 1تپه شهرستان، آرامگاه

تپه شهرستان،

 4و3و2آرامگاه
  _  _  مستطيل  مستطيل

  _  گنبد

تپه شهرستان،

 6و5آرامگاه
  •  _  مستطيل  مستطيل

  •  روباز

قبرستان ده لوف، آرامگاه

 غربي

  •  •  چليپايي  مستطيل

  •  گنبد

قبرستان ده لوف، آرامگاه

 مياني

  •  _  چليپايي  مستطيل

  •  گنبد

قبرستان ده لوف، آرامگاه

 شرقي

  •  _  مستطيل  مستطيل

  •  روباز

لوف،قبرستان ده

هاي جنوب غربيآرامگاه
  _  _  مستطيل  مستطيل

  •  گنبد

  

  

  

  گيري   تحليل و  نتيجه

ها تابع نوعي رفتار طور منطقي اين سنتهاي مذهبي است، اما بهدهندة جنبه هاي تدفين، نشانسنت

.زندگان با مردگان است
1

  

وضعيت زمين، پرآبـي   هاي مذهبي،در ساختار قبور سيستان دورة اسالمي عواملي مانند تفاوت

اي كه در اصطالح محلي به كه قبور با طاق گهوارهطوري  و خشكسالي بسيار مؤثر بوده است؛ به

گويند، براي جلوگيري از باال آمدن جسد در اثر باال آمدن زِه و رطوبت، بنا مي (Tirg) آن تيرگ

شـده  اير مناطق انجام ميها طبق سنت معمول ستدفين هاي خشك،شده و در عين حال در سالمي

كه ميزان زماني . البته ميزان رطوبت و بارندگي، در شكل تيرگ تغييراتي ايجاد كرده است. است

________________________________________________________________ 

1  Chapman, R. Kinness, I, and Rand s borgk (1981), The Archaeology of death, Cambridge, p7.  
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اي بـر روي  آب و رطوبت در منطقه زياد باشد، اتاقكي از خشت يا آجر با پوشـش طـاق گهـواره   

  ).8شكل(شودبسته مي دهند و سپس دهانه قبرشود و جسد را در داخل آن قرار ميسطح ساخته مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تيرگ در زمان رطوبت زياد منطقه : 8شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار تيرگ در زمان رطوبت زياد : 9شكل
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هايي از خشت و آجر كنند و ديواره زماني كه رطوبت در حد متوسط است، زمين را گود مي

اي بر روي آن ساخته طاق گهوارهشود و جسد در داخل آن قرار داده شده و در نهايت، ساخته مي

  ). 11و  10شكل(شود مي

  

  

  

  

  

  

  

  تيرگ در زمان رطوبت متوسط منطقه : 10شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار تيرگ در زمان رطوبت متوسط منطقه: 11شكل

  

  

توان گفت به دليل كمبود چوب در فالت ايران، براي پوشش سقف، از خشت و آجر البته مي

.گرفته استعمل به صورت طاق يا گنبد صورت ميشد كه اين استفاده مي
1

اين تفاوت در ساختار  

  .    هايي مانند خَمك و تپه آتشگاه مشاهده كردتوان در قبرستان خوبي مي قبور را به

________________________________________________________________ 

  .135، ص8انتشارات دانشگاه تهران، چ : ، تهرانبررسي اقليمي ابنيه سنتي ايران، )1392(وحيد قباديان  1
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تيرگ از لحاظ سـاختار،  . هاي پيش از اسالم استرسد اين سنت تدفين، ادامة سنتنظر ميبه 

.اي شهر سوخته دارد سردابهشباهت زيادي به قبور 
1

هاي سيستان از قبرستان شهر ترين تدفينقديمي 

. قبور تيرگ به قبور پشته سنگي منظم كوه خواجه هم شباهت دارد. سوخته به دست آمده است

.اي كوه به شكل بيضي و چهارگوش ايجاد شـده اسـت  اين دسته از گورها بر سطح صخره
2

نمونـه   

استان، در چابهار واقع شده و مربوط به دورة تاريخي است كه بـه  چين اين ديگر گورهاي سنگ

.گورستان دمبِ كوه معروف است
3

همچنين مشابه اين قبور در جنوب شرق ايران فـراوان اسـت    

ـير   آباد، تپه گبر در روستاي پارسان، اللهتوان به گورستان عباسكه مي زار و محمودآبـاد در بردس

.اشاره كرد
4

تپه كه مربوط به نيمه دوم هزاره دوم است،  ه تيرگ، به قبور هفتقابل ذكر است ك 

هايي با طاق قوسي استاين قبور سرداب. شباهت فراواني دارد
5

تيت بر اين باور اسـت  ). 12شكل( 

اند، سنتي بوده است كه زماني كردهكه اين سبك تدفين كه مردگان را باالتر از سطح زمين دفن مي

محتمل است كه اين سنت، باقيمانـده از ديـن   . و اخيراً فراموش شده استدر سيستان وجود داشته 

.باشدزرتشت 
6

   

از ميان پانزده قبرستان اين حوزه، بيشترين نوع قبور از لحاظ ساختار، مربوط به نوع تيرگ و 

از لحاظ پوشش بيروني فاقد مشخصات است كه نشان از اعتقاد ساكنان منطقه به سادگي در تدفين 

دهندة شرايط آب و هوايي  مناسب  وجود قبور نوع تيرگ نشان. رواج سواد در گذشته داردو عدم 

ـيش  هاي قبل است كه پرباران و مرطوب بود و به صورت تدفينمنطقه در دوره از اسـالم   هـاي پ

هاي اخير همانند قبور ساير مناطق شد، اما قبور جديد به دليل خشكسالي در سال منطقه ساخته مي

پوشش خارجي قبور، تحت تأثير چند عامل با هم متفاوت است؛ زن ). 13شكل(ده است ساخته ش

كه هر چه كه به داشتن سواد و رواج آن بسيار وابسته است به طوري (و مرد بودن، ترتيب زماني 
________________________________________________________________ 

سازمان ميـراث  : ، زاهدان)1382- 1380كاوش گورستان (2شهرسوختههاي گزارش، )1388(سيدمنصور سيدسجادي  1

ريـزي   فرهنگي و صنايع دستي استان سيستان و بلوچستان با همكاري مركز امـور فرهنگـي و اجتمـاعي اداره برنامـه    

  . 92- 85نشر، صص

فصـلنامه  ، »خواجـه  ها و قبـور كـوه  آرامگاه«، )1391(رضا مهرآفرين، داوود صارمي نائيني و مرجان شهركي فرخنده   2

  .57، ص9، ش3، سخراسان بزرگ پژوهشي پژوهشنامه - علمي

  .16- 7شناسي، صص پژوهشكده باستان: ، تهرانشناسي چابهار و جاسك بررسي باستان، )1381(اهللا شيرازيروح  3

، »گزارش توصيفي فصل دوم بررسـي و شناسـايي شهرسـتان بردسـير    «، )ب1384(عليرضا خسروزاده، ابوالفضل عالي  4

  .162، ص4ش شناسي، هاي باستانگزارش

  . 63انتشارات دانشگاه تهران، ص: ، ترجمة شيرين بياني، تهرانتاريخ عيالم، )1389(پير آميه  5

  .178، صسيستان، )1362(پي تيت. جي  6
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و همچنين ) شوددليل گسترش سواد، قبور بيشتر داراي نوشته ميشويم بهبه زمان معاصر نزديك مي

در دوراني كه سواد چندان رواج نداشت، قبور . جتماعي و مصالح از جملة اين عوامل استجايگاه ا

شد، اما با وجود گسترش سـواد  مردان با پوششي سه طبقه و قبور زنان پوشش دو طبقه ساخته مي

ـتفاده در    در دهه. هاي اخير همچنان اين رسم رايج استدر دوره هاي اخير، براي مصـالح مـورد اس

همـين مصـالح   . گيـرد  بور، همان مواد و مصالح رايج در ساير مناطق مورد استفاده قرار ميساخت ق

   .كندطبقه اجتماعي افراد را نيز مشخص مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1389:63آميه،(م.گور ايالمي اواخر هزاره دوم ق : 12شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار قبور در زمان خشكسالي : 13شكل
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ـترين آنهـا داراي گنبـد و از لحـاظ      29كه از ميان ها بايد گفت دربارة آرامگاه آرامگاه، بيش

دهندة مقام و مرتبت ساخت يك آرامگاه نشان. هاي ساساني است معماري تحت تأثير چهارطاقي

اي است كه كمترين تفاوت و آسـيب را  صاحب آن است، اما مصالح و شكل ظاهري آنها به گونه

ارد كرده و از مصالح بومي، شكل پوشش سقف و انـدود  انداز يكنواخت بافت روستايي وبه چشم

ها، بـه ايـن عامـل    متأسفانه در چند سال اخير به بهانة مرمت اين آرامگاه. كندها تبعيت ميخانه

توجه نشده است و استفاده از مصالح نامأنوس، وصلة ناجوري در معماري و بافت سنتي محسـوب  

  . بزرگ خَمك هاي قبرستانشود؛ مانند برخي آرامگاهمي

 دهندة عمق اعتقادات مذهبي و پايبندي بـه هاي مختلف، نشانشناسي در سيستان در دورهشواهد باستان

گذشته . شود در دورة اسالمي اين تمايالت قوت گرفته است و در شكل جديدي ابراز مي. آن است

بزرگداشت درگذشتگان هاي مورد تأكيد در دين مبين اسالم، خاكسپاري و از ساير فرايض و آيين

اسالم . توان پيگيري كرددر آيات و روايات متعددي تأكيد بر اين جنبه را مي. يابداهميتي وافر مي

گرايـي  هاي نخستين بر اصول سادگي خود پا فشاري دارد، اما با ظهور خالفت اموي، تجملدر گام

دگي اجتماعي جامعه اسالمي هاي مختلف زنزند و جنبهدست به طغيان وسيع عليه اين سادگي مي

تدفين در دورة اسالمي، اصول كلي نظير غسل، كفن و نمـاز مخصـوص   . كندرا دستخوش تغيير مي

اي به گونـه . ميت را داراست، اما در شكل ظاهري و معماري قبور، تغييرات اساسي رخ داده است

  .دها نيز وجود داركه طبقات اجتماعي، همانند زندگي شهري در قبرستان

ها انجام شده كه به فراخور شـرايط  در حوزه زهك، تدفين در طيفي از قبور ساده تا آرامگاه

. آب و هوايي منطقه، جايگاه اجتماعي متوفي، ميزان تمكن مالي و تقدس متوفي متفاوت بوده است

هاي تدفين در سيستان دورة اسالمي، بيشتر تحـت تـأثير اعتقـادات مـذهبي و     توان گفت سنتمي

ايط آب و هوايي خاص منطقه شكل گرفته و همچنين بازتابي از شرايط اقتصـادي دوره خـود   شر

دهد در برخي از ادوار، يك نوع وحدت رويه در نوع معماري قبور را شاهديم كه نشان مي. است

هـا گويـاي وجـود    هاي اقتصادي و فاصلة فقير و غني به حداقل خود رسيده و فقط آرامگاهتفاوت

ـتان    افراد نخبة هـايي كـه   مذهبي يا قدرتمند از نظر اقتصادي است كه اين وحـدت رويـه در قبرس

همين تأثيرگذاري را به شـكل ديگـري در ادوار جديـدتر    . تر استقدمت بيشتري دارند، ملموس

از نگاه ديگر، با توسعة تعامالت فرهنگي، تسهيل در ارتباطـات و  . شاهديم؛ مانند قبرستان دشتك

ـله گرفتـه و   وجب شده پوشش قبور و معماري آرامگاهگسترش امكانات م ها از حالت سنتي فاص
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  . به يكنواختي با مناطق ديگر گرايش پيدا كرده است

ـنتي خـود را از دسـت    در دهه هاي اخير، به دليل گسترش ارتباطات، تدفين شكل و اهميت س

از مصالح بومي، شـكل،  امروزه . داده و به يك نوع همگوني و همساني با ساير مناطق رسيده است

كه حتي در برخـي مـوارد    شود؛ به طوري پالن و معماري متناسب با وضعيت محيطي استفاده نمي

بـه طـور   . ها وجـود دارد هاي ديرپا و شكل قبور و آرامگاهيك نوع تناقض بين اعتقادات و سنت

ـ  گاه از نشانه و نوشته روي قبور استفاده نميمثال، اهل سنت هيچ ا هرگـز بـه سـاخت    كردنـد و ي

اند؛ حال آنكه امـروزه در هـر دو مـورد، تغييراتـي ايجـاد شـده اسـت و        آرامگاه اعتقادي نداشته

عالوه بـر آن، بـر روي قبـور اهـل     . خورديي از اهل سنت با نشانه و نوشته به چشم ميهاآرامگاه

انند قبـور  شود؛ ماو نصب مي سنت سنگ عمودي به عالمت دفن متوفي، آيات قرآن و مشخصات

  .قبرستان ميلك

ـله     در اينجا مسئله، نصب يك سنگ عالمت يا ساخت بناهاي آرامگاهي نيسـت، بلكـه فاص

ـيوه سـاخت      هاي ديرين، به سيماي قبرستانگرفتن از سنت ها آسيب رسـانده و مصـالح، پـالن و ش

، همگـوني و  جديد عالوه بر آنكه بر جذابيت و اهميت آنها اضافه نكرده، بلكه آنها را از سادگي

  .ها دور كرده استتا حدودي اسالمي بودن قبور و آرامگاه
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