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آرامگاه  های شهر جالق سراوان

سحر رستگار ژاله 
دانشجوی دکتری مرمت و حفاظت بناها و بافت  های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان

rastegar.sahar@gmail.com
مجید کالنوری

معاون میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان
m.kalanouri@gmail.com

تاریخ دریافت: 04/02/ 96
تاریخ پذیرش: 17/ 10/ 96

چکیده
آرامگاه  های محلۀ شیشه  ریز شهر جالق از جملۀ مقابر برجسته و منحصربه  فرد به  جای  مانده در استان 
ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  در  مقابر در سال 1378  این  اینکه  با وجود  است.  بلوچستان  و  سیستان 
رسیده اما تاریخ دقیق احداث آن  ها مشخص نیست ]و حدس زده شده[ از دورۀ سلجوقی تا صفوی 
ساخته شده باشند. گذشته از تاریخ بنا و شیوۀ معماری، آنچه که این آثار را منحصر به  فرد کرده، مقابر 
مصطبه  ای موجود در کف و دفن نوزادان در بدنۀ دیوارهای داخلی این بناهاست. دربارۀ چرایِی تدفین 
نوزادان در درون دیوارهای این مقابر اتفاق نظری وجود ندارد. یافتن پاسخی برای این پرسش، هدف 
اصلی این پژوهش، یعنی معرفی و شناساندن این اثر کم  نظیر به عالقه  مندان وادی فرهنگ و تمدن 
بی  توجهی مردم  مورد  ندارند،  آنکه وجاهت مذهبی  به سبب  آرامگاه  ها  این  آنکه  به  ویژه  است.  ایران 
ارزشمند  بناهای  این  نابودی تدریجی  امروزه شاهد  اند و  محلی واقع شده و به حال خود رها شده  
هستیم. به همین منظور در این نوشتار ابتدا به بیان موقعیت قرارگیری و تاریخچه مجموعه پرداخته 
شده و سپس توصیف دقیقی از معماری این مقابر  به دست داده شده است و در نهایت علل شیوۀ 
منحصربه  فرد تدفین در مقابر شهر جالق ذکر شده است. نتیجۀ تحقیق مي تواند مبدأ پژوهش هاي آتي 

و مقدمه اي بر حفاظت این مقابر باشد.

واژه  های کلیدی 
 آرامگاه  های بلوچستان، مقابر جالق، آرامگاه  های شیشه  ریز، تدفین نوزادان در دیوار.
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مقدمه
آرامگاه  ه��ای غیر مذهبی ایران، که گروهی از آن  ها متعلق به 
اشخاصی است که دیگر نام و نشانی از آن  ها باقی نمانده، اغلب 
مورد کم  توجهی واقع ش��ده و به علت ترِس ناشی از شایعات 
موجود دربارۀ این  گونه بناها متروکه شده و در معرض نابودی  
هستند. آرامگاه  های واقع در شهر جالق نیز از این دست بناها 
هس��تند که دچار تخریب و زوال تدریجی ش��ده  اند و این در 
حالی اس��ت که ای��ن آرامگاه  ها به دلیل ش��یوۀ منحصربه  فرد 
تدفین  ش��ان دارای ویژگی  های کم  نظیری هس��تند. این نوع 
ش��یوۀ تدفین در ایران در ارگ بم کرمان نیز مش��اهده شده 
اس��ت که در آن نوزادان و ک��ودکان را درون حصار ارگ قرار 
داده  اند. در خارج از مرزهای سیاس��ی ایران در شهر نوشکید 
ایالت بلوچس��تان پاکستان نیز مشابه این مقابر دیده می  شود 
که به سبب نزدیکی این ناحیه و جالق به یکدیگر و مراوداتی 
که ت��ا پیش از مرزبندی  های صورت  گرفت��ه در دورۀ قاجار با 
یکدیگر داش��تند، این مش��ابهت امری طبیعی است. در سال  
1388 این مقابر توسط سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشگری اس��تان سیستان و بلوچستان مرمت شد. با این 
وجود، بررس��ی  های دقیقی در زمین��ۀ چرایی و چگونگِی این 
ش��یوۀ تدفین و هم چنین قدمت این مقابر به صورت علمی و 
از طریق کارهای آزمایش��گاهی و کاوش  های باستان  شناسانه 
صورت نگرفته اس��ت، ک��ه علت این بی  مه��ری می  تواند دور 
بودن این مقابر از مرکز اس��تان باش��د. حال آنکه که منطقۀ 
جالق دارای قدمت فراوانی است و نام آن را می توان در متون 
قدیم��ی یافت. ظاهراً نخس��تین بار مقدس��ی در قرن چهارم 
هجری، نام آن را با ضبط  های جالق و جالک ذکر کرده اس��ت 
و آن را یکی از ش��هرهای قصبۀ بََنجب��ور )َفَنزبور( در َمُکران 
دانسته است )مقدسی، 1361: 475� 476(. در منابع تاریخی 
مختلف از مقابری در آبادی شیش��ه  ریز نام برده ش��ده اس��ت 
ک��ه در آن ها ن��وزادان و کودکان را در دیواره��ای آرامگاه  ها و 
بزرگس��االن را در قبور پلکانی خشتی دفن می  کردند )فرجی، 
1366: 814(. در پی گیری چراییِ این مطلب با پرس��ش  هایی 
مواجه می  ش��ویم که برای روشن شدن پاسخ آن و با توجه به 
لزوم درک عمیق و مستندسازی این  گونه مقابر، در این نوشته 
در گام نخست به معرفی شهر جالق پرداخته و سپس با بیان 
تاریخچه و ویژگی  های معماری، آرامگاه  های شیش��ه  ریز شهر 
جالق معرفی ش��ده است و در نهایت، علل تدفین نوزادان در 
جداره  های آرامگاه بررس��ی شده اس��ت. منابع اطالعاتي این 
پژوهش، منابع اس��نادي و میداني هستند. اطالعات اسنادي 
ش��امل یافته هاي نوش��تاري و ترس��یمي و تصویري است از 
طری��ق مطالعۀ کتابخانه اي به دس��ت آمده اس��ت. اطالعات 
به دست  آمده با روش هاي کیفي تحلیل اطالعات، تفسیر شده 
اس��ت. اطالعات میداني نیز از مصاحبه با کارشناس��ان حوزه 

می��راث فرهنگ��ی و افراد محلی و همچنین برداش��ت و تهیۀ 
نقشه از آثار به دست آمده است.

معرفی عمومی شهر جالق 
ش��هر م��رزی جال��ق ب��ا 5020 کیلومتر مربع مس��احت، در 
اس��تان سیستان و بلوچس��تان و 85 کیلومتری شمال شرقی 
شهرس��تان س��راوان و نزدیک مرز پاکس��تان واقع شده است 
)تصویر 1(. این ش��هر از ش��مال به بخش مرکزی شهرستان 
خاش، از ش��رق به پاکس��تان، از جنوب به بخش بم  پش��ت، و 
از جنوب غربی به بخش مرکزی شهرس��تان س��راوان محدود 
می  شود )رزم آرا، 1332: 95� 94(؛ جنوب و غرب این منطقه 
کوهستانی، ش��رق آن دشت، و شمال آن بیابانی است. خط 

الرأس رش��ته  کوه باداموکوه )بادامکوه( در راستای شمال غربی 
� جنوب ش��رقی، بخش جالق را از بخش مرکزی شهرس��تان 
س��راوان ج��دا می  س��ازد )جعف��ری، 1384: 90(. مهم  ترین 
روده��ای جاری در این بخش، جال��ق و جنگ رود )جنگورود( 
و کتمیررود اس��ت )افشین: 1373: 554� 555(. آب و هوای 
جالق گرم و خشک بوده و میانگین درجۀ حرارت در گرم  ترین 
فصل سال در آن حدود 45 درجۀ سانتی  گراد و در سردترین 
موقع سال منفی پنج درجه سانتی  گراد است )میراث فرهنگی 
سیس��تان و بلوچس��تان، پروندۀ ثبت��ی، 1378(. اهالی جالق 
ش��یعۀ دوازده  امامی و س��نی حنفی  اند و به فارس��ی و بلوچی 
تکلم می  کنند و طوایف ساکن در این شهر عمدتاً بزرگ  زاده، 
باران  زهی، و گمش��ادزهی هستند )سیدسجادی، 1374: 69� 
71(. ظاهراً اهالی جالق در اصل از کش��میر آمده و سه طایفۀ 
هندو، بزرگ زاده، و عرب  زاده را ش��امل می  ش��ده  اند )بارتولد، 

.)196 �195 :1377
این شهر هم اکنون دارای 21 محله است و مناطقی همچون 
کوهکن و شیش��ه  ریز و سورو تا سال 1340 به عنوان آبادی

 های جداگانه شناخته می  شدند. این آبادی  ها به  تدریج بزرگ  تر 
ش��ده و در سال1340 خورشیدی به مرکزیت جالق )کوهکن 
قدیم( یک بخش را تشکیل دادند و با گسترش بیش تر آبادی

 ها و چس��بیدن آن  ها به یکدیگر در س��ال 1370 شهر مرزی 
جالق به صورت کنونی شکل گرفت و هر کدام از این آبادی  ها 
به عنوان محالت اصلی شهر شناخته می  شوند. محلۀ سورو و 
شیشه  ریز دارای آرامگاه  های متعدد هستند؛ هشت آرامگاه در 
محله شیش��ه  ریز و پنج آرامگاه در سورو قرار دارند )تصویر2(. 
آرامگاه  های س��ورو عمدتاً در بلندی بنا شده اند و آرامگاه  های 
شیش��ه  ریز در کنار قلعه  ای به همین نام و در درون نخلستان 

قرار دارند )کالنوری، 1389: 48()تصویر3(.
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تصویر1. موقعیت قرارگیری شهر جالق در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان )ترسیم از: نویسندگان(.

تصویر 2. موقعیت قرارگیری آرامگاه  های شیشه  ریز و سورو در شهر جالق )مأخذ: google earth، خواناسازی: نویسندگان(.

جالق
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تاریخچه شهر جالق 
از تاریخ پیش از اسالِم جالق اطالعی در دست نیست و نباید 
آن را با جالِق/ زالِق/ جالِقان سیس��تان و ی��ا زالِقان/ صالِقان/ 
جهالکان بُس��ت که بالذری)1382(، اب��ن حوقل )1345(، و 
یاق��وت حموی )1380( در ارجاع به نام »جالقان« از آن ها نام 
برده  اند، یکی دانست. قدیم   ترین منبعی که در آن از جالق نام 
برده شده کتاب احس��ن التقاسیم فی معرفة االقالیم مقدسی 
اس��ت که در قرن چه��ارم نام آن را با ضبط  ه��ای »جالق« و 
»جال��ک« ذکر کرده و آن را یکی از ش��هرهای قصبه بََنجُبور 
)بنجگور( در مکران دانس��ته )مقدسی، 1361: 475� 476( و 
فاصلۀ قصدار )ُقزدار( تا َمش��کی )َمش��َکه( را پنجاه فرسنگ و 
فاصلۀ آن را تا جالق س��ی فرسنگ ضبط کرده است )همان: 

.)486
    در وجه تس��میۀ نام جالق به این منطقه آورده ش��ده است 
ک��ه »به دلی��ل حمله و تاراج مغول و به بار آوردن خس��ارات 
جبران ناپذیر به زیرس��اخت  های آن، به شهر جالق یعنی خار 
و خاش��اک در زبان بلوچی تغییر نام داده است. نخستین بار 
مقدسی در قرن چهارم هجری نام آن را با ضبط  های جالق و 
جالک به معنای 'چیزی پایمال  شده' ذکر کرده است« )افشار 

سیستانی، 1363:  235(.
    در ق��رن هفتم و اوایل قرن هش��تم هجری، قراختائیان بر 

نواحی مکران و کیج )کیز، نام شهر و ناحیه  ای در بلوچستان( 
)منش��ی کرمان��ی، 1394 و نی��ز عبداهلل گروس��ی، 1374( 
حکوم��ت می  کردند و دور از انتظار نیس��ت ک��ه ناحیۀ جالق 
را نیز تحت س��لطه  خود درآورده باش��ند. در س��ال 1017ق 
شاهوردی س��لطان کرد محمود، حاکم کرمان، جالق و دزک 
را تصرف ک��رد )غیاث  الدین محمد، 1389: 412413( و در 
سال 1023ق به فرمان ملک محمود سیستانی )ملک  الملوک( 
حکمرانی کیج و دزک و جالق به ملک ش��اه حس��ین بن ملک 
سیس��تانی از اعقاب صفاریان واگذار ش��د )همان: 417(. در 
حدود س��ال 1150 هجری پیر محمدخان، بیگلربیگی سابق 
هرات، به فرمان نادرش��اه برای تنبی��ه و تأدیب طوایف بلوچ 
به  ویژه طوایف ساکن در قلعۀ جالق به آنجا حمله کرد و جالق 

را تصرف کرد )مروی، 1374: 511� 515(. 
    در س��ال 1270ق اَجال��ق )جالق( یکی از مناطق ش��مال 
بلوچستان بوده است )حکیم، 1366: 270(. در سال 1289ق 
ناحی��ۀ جالق پنجاه قلعه داش��ت. محص��والت آن پنبه، جو، 
گندم، ماش، لوبیا، و کنجد و س��الی دو کرور خرما بود و آب 
آن از قنات تأمین می  ش��د. جواله )بافنده( در آنجا زیاد بود و 
در آنجا خانه  هایی به نام کپر از چوب و خاش��اک می  ساختند. 
در هم��ان زم��ان جمعیت آنجا به پانزده  هزار تن می  رس��ید و 
اهالی آن س��نی بودند و بزرگ آنجا ش��اه صفی نام داشت. در 

تصویر3. موقعیت قرارگیری آرامگاه  های شیشه  ریز درکنار یکدیگر و درکنار قلعۀ قدیمی )مأخذ: google earth، خواناسازی: نویسندگان(.
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در دس��ت نیست و بر اساس شواهد و مطالب مکتوب موجود، 
قدمت آن از دورۀ س��لجوقی تا صفوی حدس زده می  ش��ود. 
برخی مورخان هم چون ش��اه حس��ین بن غیاث  الدین محمد 
)1389: 165(، این آرامگاه  ها را منسوب به مقبرۀ ملوک کیانی 
از شاهزادگان صفوی می  دانند. بر سقف بعضی از گنبدها آثار 
کاش��یکاری و نقوش فیل و طاووس دیده می  شود )سایکس، 
1388(. در پروندۀ ثبتی این آثار، قدمت آن ها را به قرون هفتم 
و هشتم هجری نسبت داده شده  است که می  توان این تاریخ را 
قابل قبول  تر دانست. در واقع بر پایه  ی دو دلیل می  توان زمان 
س��اخت این آرامگاه  ها را به دورۀ ایلخانان نسبت داد: نخست، 
توجه به این نکته که منطقۀ بلوچس��تان در طول تاریخ یکی 
از راه  های مهم ارتباطی با ش��به  قاره هند بوده است، در دورۀ 
حکومت ایلخانان مورد توجه واقع شده و رونق فراوان می  یابد. 
در این دوره است که جمعیت منطقه رو به فزونی می  گذارد و 
بهبود نس��بی در وضع زندگی مردم رخ می  دهد و آثار و ابنیه 
بسیاری ساخته می  شود که بیش  تر شامل آرامگاه  های بزرگان 
است. و دوم، بر اس��اس سبک ساختمانی آرامگاه  ها که نشان 
از ویژگی  ه��ای معماری ایلخانی دارد. آرامگاه  های شیش��ه  ریز 
شهر جالق همچون آرامگاه  های ایلخانی دارای گنبدی مرتفع 
هس��تند. جز این، در بیش  تر مقابر شیشه  ریز نشان صلیب به 
عنوان عنص��ر تزیینی بر باالی طاقچه  ه��ای داخل بنا به کار 
رفته اس��ت که خود از ویژگی  های آرامگاه  های دوران ایلخانی 
در منطقۀ بلوچستان است )کالنوری، 1389: 48( )تصویر 4(.

بررسی معماری آرامگاه  های شیشه  ریز
همان  طور که آورده ش��د، در محلۀ شیش��ه  ریز هشت آرامگاه 
وجود دارد که در این پژوهش تنها چهار مقبره که در نزدیکی 
قلعۀ تاریخی جالق و در درون نخلس��تان  قرار دارند، بررس��ی 
ش��ده اند. این مقابر در نزدیکی یکدیگر واقع اند و صرف نظر 
از دورۀ سیاسی، به لحاظ معماری دارای اشتراکات و تفاوت

ده فرسنگی آبادی جالق نمک زار بود. در جالق ده فرسنگ در 
ده فرسنگ، درخت خرمای خودرو وجود داشت )آریا و افشار، 
1368: 222� 223(. در 1291ق در نتیجۀ اغتشاشاتی که از 
طرف دامِنی  ها در مرزهای ش��رقی ایران در گرفت، سپاهیان 
انگلیسی برای تنبیه گمش��ادزهی  ها قلعۀ جالق را محاصره و 
سپس بمباران کردند که بر اثر آن، بسیاری از اهالی جالق در 

قلعه سوختند )رزم  آرا، 1320: 1617(. 
    در دورۀ قاجار نیز از آن جا که کرمان و بلوچستان یک ایالت 
محس��وب می  شدند اما به سبب وسعت بسیار زیاد این ایالت، 
بلوچستان معموالً مس��تقل از کرمان عمل می  کرد. حاکمانی 
از طرف حکومت مرکزی به کرمان فرس��تاده می  ش��دند، یک 
والی به یا فرماندۀ نظامی را به منطقۀ بلوچستان می  فرستادند 
که هدف او گس��ترش حاکمی��ت دولت مرکزی در این بخش 
از سرزمین ایران و س��رکوب شورش  های واقع در منطقه بود 
)مرادی و همکاران، 1392: 248(. به همین منظور، در دورۀ 
ناصری سه تن از خاندان فرمانفرما )فیروزمیرزا، عبدالحسین

میرزا نصرت  الدول��ه، عبدالحمیدمیرزا ناصرالدول��ه( مکرراً به 
حکومت کرمان و بلوچس��تان منصوب شدند. آن  ها گزارش 

هایی از وضع بلوچس����تان نوش����ته و تقدی��م دربار کردند 
)احمدی کرمانی، 1370 :19؛ وزیری، 1375 :814؛ یغمائی، 
1355: 63(. در دورۀ مظفری )س��ال 1315ق( غالمرضاخان 
آصف الدوله )ش��هاب  الملک( به حکومت کرمان و بلوچس��تان 
منصوب ش��د. در زمان وی راهکارهایی برای ادارۀ بلوچستان 
در روزنام��ۀ حبل المتین چاپ ش��د که در آن به س����اختن 
قلعه  های بزرگ در س����رحدات جالق و دزک اش����اره شده 
بود و اینکه ]طی[ دو س��ال نصف مالیات بلوچستان را صرف 

تعمیرات آن ملک کنند )همان: 254(. 

بررسی تاریخی آرامگاه  های محلۀ شیشه  ریز جالق
دربارۀ تاریخ س��اخت آرامگاه  های شهر جالق اطالعات دقیقی 

تصویر4. تزیینات صلیب  مانند ]بر تارک طاقچه[ درون آرامگاه )عکس از: نویسندگان،1394(.
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هایی هس��تند. در این بخش توصیف دقیقی از هر یک از این 
آرامگاه  ها به عمل خواهد آمد. اطالعاتی که در این بخش بیان 
می   شود، حاصل برداشت  ها و مش��اهدات میدانی نویسندگان 
اس��ت و جهت تکمیل آن به پروندۀ ثبتی این آثار رجوع شده 

است. 
    تمامی این آرامگاه  ها که روی بس��تر صخره ای طبیعی بنا 
ش��ده  اند، دارای پالنی مربع  شکل هستند و دری نسبتاً کوتاه 
در یکی از اضالع خود دارند. پوش��ش سقف آن ها علی  رغم فرم 
غالب منطقه که آسمان ه ای تخت با چوب درخت نخل است، 
گنبدی  ش��کل اس��ت و ارتفاعی زیاد دارد. قوس این گنبدها 
از نوع بیضی تند و کند اس��ت و بنا دارای گوشه  س��ازی  هایی 
است که روی آن  ها برآمدگی  هایی به عنوان تزیین وجود دارد. 
روش��ی ک��ه در این  مکان برای احداث گنبد ب��ه کار برده  اند 
بسیار جالب اس��ت؛ بدین صورت که تنه  های درخت خرما را 
ب��ر روی چهار رأس بدنه ق��رار داده و بدین صورت بدنۀ چهار 
ضلعی را به هشت ضلعی تبدیل کرده و این روش را تا جایی 
ادامه می  دهند که به فرم دایره نزدیک ش��ود، سپس گنبد را 
روی آن س��وار می  کنند )پروندۀ ثبتی آثار، 1378(. در درون 
یکی از این آرامگاه  ها که به صورت دوقلو س��اخته شده  است، 
قبور پلکانی خشتی به چشم می  خورد که نام و نشانی بر روی 
آن ها حک نش��ده است. احتماالً در کف بقیه آرامگاه  ها نیز قبر 
یا قبوری وجود داش��ته اما هم اکنون پوش��یده ش��ده و دیگر 
اثری از آن ها نیس��ت. مشابه این قبور را در قبرستان هفتادمال 
در نزدیکی روس��تای تمین می  توان مش��اهده کرد. روستای 
تمین در شهرس��تان زاهدان و در 65 کیلومتری جنوب غربی 
میرجاوه واقع ش��ده است. قبرهای این روس��تا نیز از خشت 

ساخته شده  اند.

    بر اثر گمانه  هایی که در دیوار برخی آرامگاه  ها زده  ش��ده، 
حفره  هایی مش��اهده می  ش��ود که محل دفن نوزادان اس��ت. 
ضخام��ت جداره  ه��ا حدود 70 ت��ا 120 س��انتی  متر و عمدتاً 
از خش��ت اس��ت. حفره  ها با عمقی حدود 40 تا 50 سانتی

 مت��ر به ص��ورت نامنظم در بخش  هایی از ارتف��اع دیوار کنده 
ش��ده  اند. در س��ه طرف جداره  های داخلی، در قسمت پایین 
جداره، طاقچه  هایی دیده می  ش��ود ک��ه می  تواند مکانی برای 
روش��ن کردن ش��مع و قرار دادن نذورات باشد. برخی از این 
طاقچه ها دارای قوس��ی تیزگوش��ه با تزیینات دالبری و نقش 
صلیب هس��تند. در بیش ��تر این مقابر، پنجره ای وجود ندارد 
و نور درون آن از طریق هورنوی س��قف و در واقع در یکی از 
اضالع تأمین می  ش��ود. مصالح به  کاررفت��ه در این مقابر تماماً 
از خش��ت هایی با ابعاد 25×25× 5 سانتی  متر تشکیل می  شود. 
نم��ای بیرونی این مقابر با کاهگل اندود ش��ده و نمای درونی 

آن ها عمدتاً از گچ  اندود است. 

مقبرۀ شماره یک )مقبرۀ میرعبداهلل(
مقبرۀ ش��مارۀ یک ب��ه مقبرۀ میرعبداهلل معروف اس��ت و در 
غربی  ترین بخ��ش این مجموعه قرار دارد. این مقبره از لحاظ 
معم��اری و تدفین گروهی از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت. 
این بنا با مساحت کلی 105 متر مربع از دو فضای مربع شکل 
با ابعاد متفاوت تشکیل شده که به یکدیگر متصل اند. فضای 
کوچک  ت��ر که به عنوان پیش  فضای مقبره اس��ت با ابعاد 6 × 
6/5 مت��ر و ارتفاع 3/60 متر ت��ا باالی گنبد، در جلوی بخش 
بزرگ ت��ر قرار دارد، دارای دو پنجره  کوچک در جبهۀ ش��مالی 
و جنوبی اس��ت که کار نوررس��انی و تهویه را ب��ر عهده دارد 
)نقش��ۀ 1(. در وروی مقبره نیز در همین قسمت و در بخش 

نقشۀ 1. پالن و نماهای مقبرۀ شمارۀ یک )ترسیم از: نویسندگان،1394(.
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صلیب وجود دارد که احتماالً مکانی برای روشن کردن شمع 
و ق��رار دادن نذورات بوده اس��ت. جز این  ها، در ضلع ش��رقی 
مقبره، گش��ودگی  ای وجود دارد که اتصال به بخش کوچک  تر 
و ورودی را فراهم می  آورد. پوشش سقف هر دو فضا گنبدی با 
قوس  های بیضوی است و در قسمت باالی آن هورنویی جهت 

نوررسانی قرار گرفته است )تصویر 6(. 

ش��رقی آن قرار دارد. این ورودی که هم اکنون بخشی از آن 
توسط اهالی مسدود شده اس��ت به صورت طاقی شکل بوده 
و ع��رض پاکار آن حدود دو و نیم متر اس��ت. فضای بزرگ  تر 
دارای ابعاد تقریبی 8/5 × 7/5 متر اس��ت. ارتفاع این بخش با 
احتساب گنبد به حدود 9 متر می  رسد )تصویر5(. در جداره 
های این مقبره طاقچه  هایی هاللی با تزیینات دالبری و نقش 

تصویر5. چپ: نمای بیرونی آرامگاه شمارۀ یک در گذشته 
)مأخذ: پروندۀ ثبتی، 1378(؛ راست: نمای بیرونی آرامگاه شمارۀ یک در وضعیت فعلی )عکس از: نویسندگان(

تصویر 6. بخش  هایی از فضای درونی مقبرۀ شمارۀ یک )عکس از: نویسندگان، 1394(.
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    ظاه��راً تا چند س��ال پیش در کف مقب��ره حدود 12 قبر 
کوچ��ک و ب��زرگ به صورت پلکانی وجود داش��ته اس��ت. به 
طوری که در گزارش ثبتی این آثار که در س��ال 1378 انجام 
ش��ده، آورده  اند: »تعداد س��کوهایی که بر روی یکدیگر قرار 
گرفته و قبور را شکل داده  اند حداقل سه سکو و حداکثر تا 6 
سکو دیده  می  شوند. در مرکز فضای مقبره، قبر پلکانی وجود 
دارد که از مابقی قبور بزرگ تر اس��ت که احتماالً مقبره به نام 
این ش��خص ساخته شده اس��ت و بعدها سایر قبور در اطراف 
آن ج��ای گرفته  اند«. اما در بازدید اخی��ر نگارندگان در دی 
م��اه 1394 بخش زیادی از کف فروریخته و بس��یاری از این 
قبور به دس��ت سودجویان به منظور دسترسی به گنج از بین 
رفته   اند. البته فرس��ایش طبیعی و نفوذ رطوبتی که از سمت 
نخلس��تان وارد این فضا می  ش��ود و عدم تهویه مناسب نیز از 
عوامل عمدۀ تخریب این مقبره حس��اب می  آیند. این مقبره و 
قبوری که در درون آن قرار دارد تماماً خشتی و اندود داخلی 

آن از گچ است )تصویر 7(.

مقبرۀ شمارۀ دو
ای��ن مقب��ره در فاصلۀ اندکی از مقب��ره میرعبداهلل و در ضلع 
شرقی آن قرار دارد. پالن مقبره مربع  شکل و مساحت کلی آن 
حدود 100 متر مربع است. دیوارهای این مقبره خشتی است 
و ضخام��ت آن  ها حدود یک متر اس��ت. ارتفاع کلی مقبره به 
همراه گنبد آن حدود 10 متر است که حدود چهار و نیم متر 
آن، ارتف��اع دیوار گنبدخانۀ مقبره اس��ت. ورودی بنا با عرض 
1/65 متر و ارتفاع 2/63 متر در جبهۀ جنوبی آن قرار گرفته 
که به صورت فرورفتگیِ هاللی  شکلی با قوس تیزه  دار در درون 

قابی مستطیلی است )نقشۀ 2( و)تصویر 8(. 
    به غیر از جبهۀ جنوبی که عالوه بر ورودی دو ردیف طاق 

نما دارد، در سایر جداره  ها سه ردیف طاق  نما با قاب مستطیل 
ب��ه ارتفاع حدود س��ه مت��ر و طاق  های جناغ��ی طرح  اندازی 
ش��ده اس��ت. در بخش  های مختلفی از جداره  های این مقبره 
حفره هایی به عمق 30 تا 40 سانتی  متر مشاهده می شود که 
محل تدفین نوزادان بوده اس��ت. این حفره  ها که در گذش��ته 
توس��ط گل یا گچ پوش��انده شده بودند، در س��ال  های اخیر 

تصویر7.  کف فضای اصلی مقبرۀ شمارۀ یک. تخریب کف به خوبی قابل مشاهده است )عکس از: نویسندگان، 1394(.

نقشۀ 2. پالن، برش و نماهای مقبرۀ شمارۀ دو )عکس از: نویسندگان، 1394(.
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توس��ط افراد محلی باز ش��ده  اند و درون برخی از  آن  ها تنها 
بقایای پارچه  های س��فیِد کفن به جا مانده اس��ت  )تصویر9(. 
پوش��ش س��قف این مقبره، گنبدی با قوس مازه  دار اس��ت و 
مصالح به  کاررفته در آن عمدتاً خش��ت اس��ت. نمای بیرونی 

مقبره با کاهگل و نمای داخلی آن با گچ اندود شده است.
  

مقبرۀ شمارۀ سه
این مقبره بسیار نزدیک به مقبرۀ شماره دو ساخته شده است 
و دارای همان ویژگی  ها اس��ت. پالن آن مربع  ش��کل به ابعاد 
12/5 × 13 متر اس��ت و پوش��ش س��قف آن گنبدی با قوس 

تصویر8. راست: وضعیت مقبرۀ شمارۀ دو پیش از مرمت  )مأخذ: پروندۀ ثبتی، 1378(؛ چپ: وضعیت فعلی مقبرۀ شمارۀ دو )عکس از: نویسندگان، 1394(.

مازه  دار است و در باالی آن هورنویی جهت ورود نور به درون 
مقبره وجود دارد. ورودی هاللی  شکل بنا با عرض حدود 120 

و ارتفاع 250 سانتی  متر در ضلع شرقی قرار داد )نقشۀ 3(.
    این بنا در سال  های گذشته دچار به  شدت تخریب شده اما 
در س��ال 1388 به همراه مقابر دیگر مرمت و بازس��ازی شده 
است )تصویر10(. ضخامت دیوارها 1/5 متر است و در تمامی 
جداره  ها، درون این ضخامت طاقچه  های کوچکی به عمق 40 
سانتی  متر و ارتفاع متغیر 40 تا 90 سانتی  متر وجود دارد که 
از آن  ها برای روش��ن کردن شمع استفاده می  شده است. کف 

این بخش  ها مرمت شده و اثری از قبور بر آن نیست. 

تصویر9. طاق  نماهای جدارۀ داخلی مقبرۀ شمارۀ دو؛ حفره  های درون این طاق  نماها محل دفن نوزادان بوده است )عکس از: نویسندگان، 1394(.
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مقبرۀ شمارۀ چهار
ای��ن مقبره که در ش��رقی  ترین بخش مجموعه ق��رار گرفته، 
پالنی با ویژگی  های خاص دارد که تا حدی با پالن سایر مقابر 
متفاوت اس��ت. پ��الن کلی این مقبره نیز مربع  ش��کل با ابعاد 
تقریبی 13/5 × 14 متر اس��ت و ارتفاع آن در باالترین بخش 
14 متر اس��ت. پی این بنا نیز مانند سایر مقابر این منطقه از 
سنگ است و گنبد و جداره  های آن تماماً خشتی است. نمای 
بیرونی بنا با کاهگل و درون آن با گچ اندود ش��ده است. یکی 
از ویژگی  ه��ای خاص این مقبره این اس��ت که در چهار کنج 
آن عنصر برج  مانندی وجود دارد که به فرم هش��ت ضلعی است 
و همانند س��ایر بخش  های مقبره از خشت ساخته شده است 
)نقش��ۀ 4(. این آرامگاه نیز در سال  های گذشته دچار تخریب 

نقشۀ 3. پالن و نماهای مقبرۀ شمارۀ سه )عکس از: نویسندگان، 1394(.

تصویر10. راست: وضعیت مقبرۀ شمارۀ سه در گذشته )مأخذ: پروندۀ ثبتی، 1378(؛ چپ: وضعیت مقبره در زمان حال )عکس از: نویسندگان، 1394(.

و آسیب فراوان شده اما در سال 1388 مرمت و بازسازی شده 
است )تصویر 11(.

    ورودی بنا در جبهۀ جنوبی واقع است. احتماالً در گذشته 
در جل��وی ورودی فضایی به مثابه ایوان ورودی قرار داش��ته 
ک��ه هم اکن��ون بخش  های زیادی از آن از بین رفته اس��ت و 
نمی  ت��وان به قطعیت  دربارۀ وج��ود آن اظهار نظر کرد. روی 
جداره  های درونی و بیرونی بنا طاق  نماهایی را مش��اهده می 

 ش��ود که به صورت قوس��ی جناغی در درون قابی مستطیلی 
طرح  اندازی ش��ده و یکی از آن  ها دارای فرورفتگی بیش ��تری 
است و ریختی شبیه به محراب دارد. این طاق  نماها در درون 
مقبره به صورت دوطبقه بر روی یکدیگر سوار شده  اند. ارتفاع 
طاق  نمای زیرین از کف مقبره حدود 4/20 متر و ارتفاع طاق 
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نماه��ای کوچک  تر فرازین حدود 2 متر اس��ت. در واقع، این 
طاق نماهای کوچک به عنوان گوشه  س��ازی و طاق  بندی جهت 
س��وار ش��دن گنبد بر روی بدنه ایجاد ش��ده اند که از بیرون 
نیز نمایان اس��ت. برخی از این طاق  نماها دارای خشت  چینی 
مشبک اس��ت و کار نوررسانی و تهویه را انجام می  دهند. حد 
فاص��ل طاق  نماهای درونی بنا ب��ا قبه  های گلین که ظاهراً در 
گذشته  ای نه چندان دور فیروزه  ای  رنگ بوده اند، تزیین شده 
است. این قبه  ها به صورت دو دایره در درون یکدیگر به صورت 

محدب درون جداره جای گرفته  اند. قطر دایرۀ بیرونی حدود 
20 س��انتی  متر و قطر دایرۀ درونی حدود 5 س��انتی  متر است 
که در بس��یاری قسمت  ها فرو ریخته  اند و حفره  هایی را روی 
دیوار به وجود آورده  اند. به غیر از این حفره  ها که حاصل فرو 
ریختن تزیینات اس��ت، بر روی جداره  های داخلی و خارجی 
مقبره، حفره  هایی مشاهده می  شود � و همان  طور که شرح آن 

رفت � محل دفن نوزادان چندماهه است.
 

نقشۀ 4. پالن، نماها و برش  های مقبرۀ شمارۀ چهار )عکس از: نویسندگان، 1394(.
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تدفین نوزادان در جداره  های آرامگاه
آنچه آرامگاه  های شیش��ه  ریز شهر جالق را منحصربه  فرد کرده 
اس��ت، فقط معماری زیبا و پر از ابهام آن نیس��ت. بلکه دفن 
کردن ن��وزادان درون دیواره��ای داخلی آرام��گاه، به عنوان 
اقدام��ی ن��ادر و کم  نظیر جلب توجه می  کند. این نوع ش��یوۀ 
تدفین در ایران را تنها در ارگ بم می  توان مش��اهده کرد که 
اس��کلت نوزادان پس از تخری��ب حصار ارگ در اثر زلزله پیدا 
شد. دربارۀ زمان دفن آن ها اختالف نظرهایی وجود دارد. برخی 

تصویر11. باال: وضعیت مقبره شماره چهار پیش از مرمت )پرونده ثبتی،1378(؛ پایین: وضعیت کنونی مقبره شماره چهار )نگارندگان، 1394(

تصویر12. مقبره  های واقع در نوشکید پاکستان )عکس از: سعید امراشستان، 1394(.

کارشناس��ان قدمت تدفین را مرب��وط به زمانی پس از مرمت 
حص��ار در اثر حملۀ افغان  ها تا دورۀ قاجار و مرتبط با آیین  ها 
و فرقه  ه��ای مختل��ف می  دانند و برخی دیگ��ر آن را به اواخر 
دوران تیموری یعنی دوران شکوفایی ارگ بم نسبت می  دهند 
)خبرگزاری مهر، 1391(. در خارج از مرزهای سیاسی ایران، 
در شهر نوش��کید ایالت بلوچستان پاکس��تان نیز مشابه این 
مقابر دیده می  ش��ود که از نظر ش��یوۀ معماری و تزیینات نیز 

دارای اشتراکاتی با مقابر جالق هستند )تصویر 12(.
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برای این نوع شیوۀ تدفین علل واضح و روشنی وجود ندارد و 
تمامی فرضیه  هایی که در ادامه آورده می  ش��ود تنها مبتنی بر 
حدس و گمان کارشناسان و بومیان منطقه است )تصویر13(: 

گمان اول:
بن��ا بر باور بومی��ان منطقه، هنگامی که ن��وزادی در خانواده 
فوت می  ش��د، برای جلوگیری از مرگ و میر و س��الم ماندن 
نوزادان بعدی، نوزاد مرده را به جای دفن کردن درون خاک، 
در ضخام��ت دیوارهای داخلی آرامگاه  ه��ای موجود قرار داده 
و در نهای��ت روی آن را با گل می  پوش��اندند. با توجه به این

که نمونه  هایی مش��ابه ای��ن مقابر با این ش��یوۀ تدفین را در 
نوش��کید بلوچستان پاکس��تان نیز مش��اهده می  کنیم، شاید 
بت��وان ریش��ه های این اعتق��اد را در فرهنگ  ه��ای فرامرزی 
دانس��ت. چرا که در زمان  های مختلف، منطقۀ بلوچس��تان )و 
جالق به عنوان ش��هری مرزی(، مس��یر ارتباط شرق ایران با 

پاکستان و ش��به  قارۀ هند بوده اس��ت. از این رو حضور افراد 
غیر بومی در منطقه و اثرپذیری فرهنگی دور از ذهن نیست. 
عالوه بر این، مش��ابه قبور پلکانی مقبرۀ دوقلوی شیشه  ریز در 
ایالت کویته بلوچس��تان پاکس��تان وجود دارد و حتی وجود 
آن در بررس��ی های صورت گرفته در ش��هرهای هم  مرز ایران 
با افغانس��تان و پاکس��تان نیز گزارش ش��ده است )کالنوری، 

 .)1389

گمان دوم:
این احتمال نیز می  رود که هجوم اقوام مغول و تسلط  آن  ها بر 
منطقه، تولد نوزادان ناخواسته را به دنبال داشته و از آن جا که 
این نوزادان را ناپاک می  دانس��ته اند، برای جلوگیری از آلوده 
شدن خاک، آن  ها را درون دیوارها دفن می  کرده اند. در واقع 
یکی از علل عدم تدفین نوزادان درون خاک، تدوام سنت  های 
پیش از اس��الم و مقدس دانس��تن عناصر چهارگانه )آب، باد، 

تصویر13. باال: مدفن کودکان، آثار و بقایای کفن ساده و سفید در آن مشخص است؛ پایین: گمانه  هایی که وضعیت قرارگیری دفن نوزادان را درون 
آرامگاه ها نشان می  دهد )عکس از: نویسندگان، 1394(.
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خاک و آتش( و جلوگیری از آلوده کردن آن است. اما با توجه 
به اینک��ه این نوزادان در هنگام دفن ش��دن درون کفن  های 
سفید س��اده پیچیده شده اند که این نشان از مسلمان بودن 

آن ها دارد، شاید بتوان این فرضیه را به راحتی رد کرد.

گمان سوم:
احتمال دیگری که می  تواند وجود داش��ته باش��د و منطقی  تر 
به نظر می  رس��د این است که برای جلوگیری از بیرون آورده 
شدن اجساد نوزادان دفن ش��ده در خاک توسط حیواناتی از 
قبیل س��گ و شغال و یا برده شدن در اثر سیالب، نوزادان بر 

روی ارتفاع دیوار دفن شده  اند. 

نتیجه  گیری
آرامگاه  های غیر مذهبی، به سبب تعلق خاطر نداشتن نسل
 های بعد و یا تصورات اش��تباهی که در رابطه با این  گونه بناها 
ب��ه وجود می  آید، توس��ط افراد محلی یا س��ودجویانی که به 
دنبال اش��یای قیمتی در این مکان  ها هس��تند، دچار تخریب 
ش��ده و یا به س��بب ت��رس و خیال  بافی  هایی درب��ارۀ حضور 
موج��ودات ماوراء الطبیعه همچون ج��ن و نیز عدم حضور در 
این مکان  ها، به مرور زمان فراموش ش��ده و دچار فرس��ودگی 
می  شوند. آرامگاه  های شهر جالق نیز با وجود اینکه آثاری کم 

نظیر در پهنۀ کشورمان به شمار می  آیند ولی با توجه به اینکه 
در اس��تان کم  تر شناخته  ای همچون سیس��تان و بلوچستان 
قرار دارد، افراد اندکی از وجودشان مطلع  اند. به همین سبب 
ب��ا کم  توجهی مواجه ش��ده و همان  طور ک��ه در تصاویر دیده 
می شود، در حال از بین رفتن هستند. با این حال اگر بپذیریم 
میزان توجه به یک اثر تاریخی به میزان فهم و ش��ناخت آن 
اثر وابس��ته است، می  توان گفت ش��ناخت و معرفی مجموعه 
آرامگاه  های بی  نظیر شیش��ه  ریز ش��هر جالق به اهالی فرهنگ 
این مرز و بوم می  تواند مقدمه  ای برای حفاظت از آن  ها باشد.
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Abstract:
Town of Jalgh (Zālgh/Žālgh) is one of the districts in the 
Iranian Baluchistan and had been one of the governmental 
centers of the local governing rulers. Totally, there are 
thirteen cemeteries in this frontier town which have been 
located at south and southwestern sides of the town in the 
neighborhoods of “Sūru” and “Šīšeh-rīz”. Five cemeteries 
have been situated on a hill in Sūru Neighborhood and 
eight others have been located at a palm grove in Šīšeh-rīz 
Neighborhood. This paper focuses on four cemeteries in 
Šīšeh-rīz Neighborhood. These cemeteries neighbor each 
other and are close to village of Šīšeh-rīz which a number 
of architectural remains exist over there. These cemeteries 
are unrivaled in the province of Sistan va Baluchistan. There 
were registered in the Iranian National Inventory of Heritage 
in 1999 with the number of 3036. They were renovated in 
2009. Although the date of these cemeteries is said to date 
back to the 7th and 8th centuries H. (15th & 16th centuries 
AD) in the nomination file, but there exists no exact date for 
their establishment. What has been said relies on a number 
of assumptions based on the method of construction and 
decorations from the Ilkhanid to Safavid periods. Mud-brick 
was the main material of construction and their plans were 
square and square-rectangular which were roofed by fairly 
tall oval domes. Dimensions, size, decorations and particulars 
of each grave depend on the social status and significance 
of the dead person. Although it can also be related to the 
different periods of construction. What has made these 
graves unique is that mud-brick mastaba graves are located 
at the center these cemeteries and babies have been buried in 
the interior walls of these structures in a way that the walls 
were carved 40 cm in depth and 5-60 cm in length. Then the 
baby was laid in the cavity. Finally, the cavity was filled and 
covered with clay mortar or gypsum mortar. As all babies 
were wrapped in a plain white cerement, it may reveal that 
they were Muslim. There is no unanimous opinion why the 
babies were buried in such walls. To answer this question 

and in concert with the main objective of this research, this 
unique site should be firstly introduced to the interested 
people in the Iranian culture and civilization. Considering 
the fact that these cemeteries had no religious function, local 
people did not pay attention to them. Consequently, these 
precious buildings have been gradually abandoned and 
ruined. Accordingly, this paper tries to introduce cemeteries 
of Šīšeh-rīz Neighborhood of Jalgh through descriptive-
analytical method and data gathering via library and field 
investigations. In doing so, first of all, the location and 
historical background along with a precise description of 
the architecture of the said cemeteries have been provided. 
Finally, a number of reasons for the burial uniqueness in the 
graves of town of Jalgh were presented. The findings of this 
research can be a starting point for future researches and the 
first step for their conservation. 

Keywords: Cemeteries of Baluchistan, graves of Jalgh, 
cemeteries of Šīšeh-rīz, babies’ burial in the walls.  
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