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چکیده

ت انسانی
در سال  1389ه.ش .از معدن غار کانگوهر در شهرستان بوانات در استان فارس تعدادی اسکل 
کشف شد .باتوجه بهوجود فرضیههای مختلف در رابطه باوجود این بقایا در غار و نامعلوم بودن قدمت
آنها ،بهمنظور یافتن دلیل وجود این تعداد بقایای انسانی ،عالوهبر بازدید از غار ،جغرافیای تاریخی
منطقۀ بوانات در منابع تاریخی نیز مورد مطالعه قرار گرفت .در منابع دورۀ آلمظفر و تیموری ذکر شده
است که در حدود سال  742ه.ق ،.همزمان با ناآرامیهای بعد از فروپاشی ایلخانان در ایران و نبود
قدرت متمرکز ،روستایی در بوانات مورد حملۀ امیرزادهای مغول قرار گرفته و اهالی روستا برای نجات
جان خود به غاری پناه میبرند .امیرزاده بهمحض اطالع از محل اختفای آنها ،دستور به افروختن آتش
در دهانۀ غار داده که دود ناشی از آن منجر به کشته شدن تمام افراد در داخل غار میشود .درراستای
تطبیق این بقایای باستانشناختی با رویداد مذکور در منابع تاریخی ،مطالعات باستانشناسی زیستی با
محوریت بررسی آثار خشونت ،با استفاده از روش پیشنهادی «بیوکسترا» و «آبهلیکر» (در سال 1994م).
مورد استفاده قرار گرفت .این روش برمبنای مشاهدۀ چشمی ،با هدف تخمین سن ،تعیین جنسیت،
تشخیص بیماریها و شناسایی تمام تغییرات قبل ،حین و پس از مرگ تنظیم شده است .باتوجه به
سقف دودزدۀ غار ،بهویژه دهانۀ آن ،تعداد زنان ( 37درصد) ،کودکان ( 29درصد) و کهنساالن (30
درصد) و نبود آثار خشونت فیزیکی در جمجمهها و وجود آثار سوختگی ،میتوان با احتمال این بقایا را
با حادثۀ مذکور در منابع تاریخی تطبیق داد .این یافتهها میتوانند پاسخ روشنی را در جهت فهم علت
وجود این تعداد بقایای انسانی در غار مذکور فراهم آورند.
کلیدواژگان :غار کانگوهر ،شهرستان بوانات ،بقایای انسانی ،باستانشناسی زیستی ،باستانشناسی
خشونت.

 .Iدانشآموختۀ کارشناسیارشد گروه باستانشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .IIاستاد گروه باستانشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول).
kniknami@ut.ac.ir
 .IIIمعاون اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .IVاستاد گروه باستانشناسی زیستی ،دانشکدۀ باستانشناسی ،دانشگاه ورشو ،ورشو ،لهستان.
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در سال  1389ه.ش ،.در انتهای یکی از داالنهای فرورفت ه غار کانگوهر در بخش بوانات استان فارس
که در نزدیکی روستای منجعلیا و در تنگهای بهنام «بندنو» واقع شده است ،تعدادی اسکلت و جمجمۀ
انسانی ،استخوانهای حیوانی بههمراه چندین قطعه سفال ،یک لنگۀ کفش زنانۀ چرمی ،مقداری
پارچههای مندرس و چند قطعه چوب ،توسط اهالی این منطقه بهدست آمد .بهدلیل وجود تعداد فراوان
اسکلتهای انسانی سالم در این غار ،دادستانی استان فارس کارشناسانی از سازمان میراثفرهنگی و
پزشکی قانونی فارس را مأمور به بازدید از این غار نمود؛ زیرا تصور میشد این بقایا متعلق به رویدادی از
دوران معاصر باشد .از این مجموعه ،تعداد  47جمجمه ،بههمراه تعدادی اسکلت فراجمجمهای برای
مطالعه به سازمان پزشکی قانونی انتقال داده شد .در نتیجۀ مطالعات اولیه توسط پزشکی قانونی ،اغلب
ق به زنان و کودکان شناسایی شدند و باتوجه به نوع ساخت کفشها ،قاشق و سینی
جمجمهها متعل 
چوبی سوخته که در کنار این استخوانها وجود داشتند ،حدس تعلق آنها به وقایع دوران معاصر منتفی
ت در غار و وجود عالئم سوختگی و
گردید .باوجود پرسشهای فراوان مانند دالیل تجمع اینهمه اسکل 
دودزدگی روی آنها ،پروندۀ آن مختومه اعالم شد (نظمی ،مصاحبهشونده.)1396/12/14 ،
«عزیزاهلل رضایی» ،کارشناس اعزامی ادارۀ کل میراثفرهنگی استان فارس به این غار ،در اظهارات
خود در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در آذرماه  1389ه.ش .با تأ کید بر اینکه غار کانگوهر ،بزرگترین
معدن سنگآهن فارس است؛ این بقایای انسانی و مواد فرهنگی یافتشده را متعلق به معدنکارانی
از دوران صفویه تا قاجاریه دانست که بهدلیل ریزش سقف غار ،جان خود را از دست دادهاند (رضایی،
مصاحبهشونده.)1396/12/19 ،
در بهار سال  ۱۳۹۴ه.ش« ،.مرتضی خانیپور» ،سرپرست تیم بررسی باستانشناسی بوانات ،بهصورت
میدانی به بررسی غار پرداخت .در بازدید وی از غار ،اثری از جمجمهها نبود (خانیپور و همکاران.)1394 ،
طی مصاحبه با اهالی روستا مشخص شد که جمجمههای داخل غار به پزشکی قانونی استان فارس
انتقال داده شدهاند که با پیگیری ایشان دسترسی به جمجمهها جهت مطالعه فراهم شد.
پرسش و فرضیۀ پژوهش :در رابطه با علت وجود این بقایای انسانی در غار ،پرسشهای متعددی
به ذهن میرسد .مطالعات اولیۀ پزشکی قانونی استان فارس حاکی از حضور تعداد زیادی زن و کودک
با عالئم سوختگی در غار است .فرض ممکن این است که این بقایا متعلقبه یک فاجعۀ انسانی باشد.
برخی آنها را متعلق به معدنکارانی میدانند که با ریزش سقف غار ،در آن مدفون شدهاند؛ فرض
دیگری که مطرح میشود ،تعلق این بقایای استخوانی به افرادی با بیماری مهلک و مسری است که
برای نجات جان بقیۀ افراد ،از جامعه طرد شدهاند .تالش برای یافتن علت احتمالی وجود این بقایا در
غار ،هدف این پژوهش است.
روش پژوهش :برای انجام این پژوهش در ابتدا ،منابع تاریخی مورد مطالعه قرار گرفتند؛ چراکه
بقایای فرهنگی مذکور با احتمال زیاد متعلق به دوران اسالمی بودند و احتمال میرفت در منابع تاریخی
دستاول ،مطالبی در رابطه با جغرافیای تاریخی منطقه و حوادث احتمالی ر خداده در بوانات ذکر شده
باشد .در گام بعدی بازدید از غار صورت گرفت .درنهایت با روش پیشنهادی «بیوکسترا» و «آبهلیکر»
( ،)Buikstra & Ubelaker, 1994بقایای انسانی با رویکرد باستانشناسی زیستی مورد مطالعه قرار
شناسی زیستی ،یک تخصص میانرشتهای است که با مطالعۀ علمی بقایای اسکلتهای
گرفت .باستان
ِ
انسانی بهدستآمده از محوطههای باستانشناسی ،پل ارتباطی بین علوم زیستشناسی ،پزشکی،
انسانشناسی و علوم اجتماعی برقرار میکند (افشار .)1397 ،بهطور خالصه ،رویکرد مذکور مجموعهای
از تحقیقات میانرشتهای ،مانند مسائل مربوط به تدفین ،نظام اجتماعی ،رفتار و فعالیتها،
جمعیتنگاری ،تبادالت موجود میان جمعیتهای باستانی ،رژیمهای غذایی و بیماریهای جوامع
باستان را دربر میگیرد.
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در قدم اول منابع تاریخی درمورد شهرستان بوانات مورد بررسی قرار گرفتند؛ برخی منابع معتبر تاریخی مربوط
به دورۀ آلمظفر و تیموری ،رویدادی را از سال  ۷۴۲ه.ق .با اندکی تفاوت در جزئیات گزارش کردهاند.
کتاب مواهب الهی در تاریخ آلمظفر ،اثر «معلم یزدی» از وزرای آلمظفر است؛ تألیف این کتاب
در سال  757ه.ق .آغاز و پس از مرگ «امیر مبارزالدین محمد» در سال  766ه.ق .به پایان رسید.
در بخشی از کتاب تحتعنوان «ذکر مراجعت ملک اشرف و استدعای مالقات حضرت خالفت پناه»،
«ابواسحاق اینجو» و «ملکاشرف چوپانی» برای تسخیر شیراز عازم این دیار میشوند .ابواسحاق اینجو
برای پیشی گرفتن بر ملکاشرف ،هنگام رسیدن به دروازههای شیراز گفت که بهتر است خود پیش از
ملکاشرف وارد شیراز شود؛ چراکه این شهر دیرزمانی است متعلقبه آنها است و فتح آن آسانتر خواهد
بود ،و با همین نیرنگ توانست مردم شیراز را علیه ملکاشرف متحد کند و درنهایت او را شکست داده و از
شیراز برگرداند .ملکاشرف به هرجا که قدم میگذاشت ،ویرانی بهبار میآورد .امیر مبارزالدین محمد نیز
در اینمیان به صیانت از کشور از دستاندازیهای او ،از کرمان به یزد رفت .در رمضان سال 744ه.ق.
ملکاشرف از تسخیر عراق و فارس مأیوس شد ،در بازگشت از نایین تصمیم به تاراج آن محل گرفت،
اما دوباره شاهمظفر افرادی را برای حفظ آنجا مأمور کرد و ملکاشرف شکست خود را حتمی دید و به
سلطانیه رفت و مردم از دست او خالصی یافتند .زمانیکه ملکاشرف به تبریز رسید ،از جسارتی که مردم
شیراز در خیانت به او به خرج داده بودند کینه به دل داشت؛ از همینرو بهسمت شیراز لشکر کشید.
او با لشکر خونخوار خود به هر دیار که رسید ،دیار نگذاشت؛ ازجمله در شعب بوان (بوانات) ،زمانیکه
ملکاشرف بدانجا رسید «...متوطنه آن دیار پناه به غاری بردند و بدر غاله کوهی حصین التجا جستند،
به امید آنکه از صدمۀ قهر او رهایی یابند و از نوایب باس او خالصی جویند .نایرۀ ظلمش به درگاه آن غار
آتشی برافروخت که دود آن فرود سپهر دخانی کله بست و زبانۀ آتش قهرش شعلهای را متلظی گردانید
که زبانۀ آن با اثیر حکایت میکرد ،دود بدان مغاره آورد و چون منفذی نداشت ،راه نفس بدان بیچارگان
فروگرفت .قریب دوهزار آدمی را دود از خرمن حیات برآورد و آتش زندگانی ایشان را منطفی گردانید»
(معلمیزدی.)153-154 :1326 ،
ملکاشرف زمانیکه به حکومت رسید ،بسیار ظلم نمود .با وجود اینکه آذربایجان و اران را
تحتفرمانروایی او بود ،اما با اینحال برای تسخیر فارس هم تالش بسیار کرد .او در مدت  13سال
فرمانروایی ،ستمگری پیشه کرد .بهدلیل غارتها و چپاولهای بسیاری که بر مردم تحمیل کرد،
بسیاری از مردم محل زندگی خود را برای نجات از ستم ملکاشرف تغییر دادند و جالی وطن کردند.
بهدلیل ظلم و تعدی ،وی به «اشرف خر» مشهور شده بود (پزشک .)25 :1387 ،در اثر نطنزی ،ذیل
ذکر جلوس ملکاشرف چوپانی ذکر شده است که «...شخصی بغایت قهار و جبار بود .چنانچه دخمۀ
سالطین مغول را بگشاد» (نطنزی.)161 :1336 ،
این واقعه با اندک تفاوتی توسط «حمداهلل مستوفی» در کتاب ذیل تاریخ گزیده -در حوادث سالهای
 742تا  794ه.ق -.به تصویر کشیده شده است .او نیز در بحث نزاعهای دوران آلجالیر و چوپانی ،خفه
شدن مردان ،زنان و اطفال در داخل غاری را در منطقۀ بوانات توسط ری ملک بازگو میکند؛ «ری ملک
فرمود تا خار و خاشاک بسیار بر در غار جمع کرده آتش در آن زده مجموع اهل بوانات از مرد و زن و اطفال
در آن غار به دود مرده» (مستوفیقزوینی.)28-29 :1372 ،
در کتاب جغرافیاى حافظابرو ،که تألیف آن در سال  817ه.ق .آغاز شد ،مورخ میکوشد تحوالت
تاریخهای محلی فارس و کرمان را بیان کند .وی در «ذکر حکام فارس که دعوی استقالل میکردند بعد
از انقراض ایام ابوسعید» به رویدادهای بعد از درگذشت ابوسعید ،آخرین ایلخان مقتدر ایران پرداخته
است .در ذکر وقایع سال  742ه.ق .و در هیاهوی نزاع برسر قدرت ،روایتی نظیر آنچه در تاریخ گزیده
آمده ،بیان شده است (حافظابرو.)206-208 :1375 ،
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غار کانگوهر با طول  2کیلومتر دارای کانیهای آهن و منگنز قوی بوده است که آثار فعالیت معدنکاران
و سربارههای فراوان حاصل از آن در اطراف غار یافت میشود (راهپیما .)4 :1385 ،در اواسط مسیر
رسیدن به تاالر اصلی غار ،کتیبهای نقر شده است که یادگار استاد «حسن سنگتراش» با تاریخ شوال
سنۀ 716ه.ق .است که نشان از فعال بودن این معدن در قرون میانۀ اسالمی است (خانیپور و
همکاران .)1394 ،سقف غار در بخش ورودی ،دودزده است (تصویر  .)1هنوز بقایای تعدادی استخوان
فراجمجمهای در غار وجود دارد و اثری از جمجمههای فراوانی که در غار وجود داشت ،نیست (تصویر
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ً
حافظابرو ،در کتاب جامعالتواریخ رشیدی در ذکر وقایع سالهای  703تا  781ه.ق .مجددا بههمین
موضوع اشاره میکند؛ «آی ملکبن ایسنقتلغ» مورد حملۀ یاغی باستی و ملکاشرف قرار میگیرد .او در
ً
ادامه ،همان رویداد را عینا تکرار میکند (حافظابرو.)172-173 :1317 ،
ً
در کتاب زبدةالتواریخ نیز این روایت عینا مانند آنچه در کتاب جغرافیای حافظابرو وجود دارد ،تکرار
شده است (حافظابرو.)172 :1372 ،
در کتاب تاریخ آلمظفر ،اثر «محمود کتبی» ،که در سال  823ه.ق .بهرشتۀ تحریر درآمده است،
ً
دربارۀ حوادث سال  744ه.ق .همین حادثه مجددا مورد اشاره قرار میگیرد «...در شعب بوان ،که
نمودار جنان است چون نزول کردند ،متوطنۀ آنجا به غاری رفته بگفت تا بر در آن غار آتشی کردند که از
دود آن دو هزار آدمی هالک شدند» (کتبی.)48-49 :1346 ،
کتاب مطلع سعدین و مجمع بحرین ،شامل وقایع سالهای  704تا  873ه.ق .و اثر «کمالالدین
عبدالرزاق سمرقندی» است .درمورد وقایع سال  743ه.ق .روایتی نظیر آنچه در ذیل تاریخ گزیده
و زبدةالتواریخ رشیدی نوشته شده است ،وجود دارد «...ازجمله در شعب بوان ،که متوطنۀ آن دیار
به غاری حصین پناه بردند که شاید از نوایب قهر خالص یابند .نائره ظلمشان به درگاه آن غار آتشی
برافروخت که دود آن در سپهر دخانی کله بست و زبانۀ آتش قهرشان شعلهای برآورد که زبان آن با کرۀ
اثیر حکایت کرد و دود روی به غار آورده چون منفذی نداشت ،راه نفس بر آن بیچارگان فروگرفته قریب
دو هزار آدمی را دود از خرمن حیات برآمد» (سمرقندی.)212 :1372 ،
کتاب تاریخ روضةالصفا فی سیرةاألنبیا و الملوک و الخلفا ،اثر «میرخواند» ،که مورخ قرن نهم ه.ق.
است و وقایعی را از آغاز جهان تا دورۀ حیات نویسنده ،یعنی سال  900ه.ق .دربر دارد ،بعد از توصیف
مفصل وقایع این دوره و نزاع بین «باستیبن امیر چوپان» و ملکاشرف که ولد «امیر تیمورتاشبن
امیرچوپان» است ،واقعه را بدینشرح بیان کرده است «...متوجه فارس شدند و به ابرقو رسیده ،آتش
نهب و غارت در آن والت زدند و در آن یورش از لشکریان آسیب التعدو التحصی به رعایا رسید و از آنجمله
قرب دو هزار کس را که از آسیب لشکر بیگانه پناه به غاری برده بودند ،در حوالی بوانات شیراز به کاه
دود هالک ساختند و "امیرشیخ ابواسحاق اینجو" حاکم شیراز خبر یافته ،بهترتیب آالت نبرد قیام نموده،
اسباب حصارداری مرتب گردانید» .در چاپ سنگی ،تعداد افراد داخل غار ده هزار نفر نوشته شده است
(میرخواند.)4425-4426 :1380 ،
بررسی منابع فوق ،نشان میدهند که به احتمال زیاد این حادثه در بوانات بهوقوع پیوسته است و
منابع مذکور درمورد آن واقعه با کمی اختالف در جزئیات ،اتفاقنظر دارند .دو منبع تاریخی ،ریملک،
پسر «ایسنقتلغ» را عامل این آتشسوزی میدانند (مستوفیقزوینی28-29 :1372 ،؛ حافظابرو:1375 ،
206-208؛ حافظابرو172-173 :1317 ،؛ حافظابرو .)172 :1372 ،سایر منابع ذکرشده ،ملکاشرف
چوپانی را که به ظلم و بیداد شناخته شده بود ،علت کشته شدن مردم این روستا در بوانات بیان
میدارند (معلمیزدی152-154 :1326 ،؛ کتبی48-49 :1346 ،؛ سمرقندی212 :1372 ،؛ میرخواند،
.)4425-4426 :1380
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تصویــر  .2قدیمیتریــن عکــس موجــود از وضعیــت قرارگیــری اســتخوانها در غــار (بایگانــی پزشــکی قانونــی
اســتان فــارس.)1396 ،
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تصویر  .1سقف دودزدۀ غار کانگوهر (نجفی.)1397 ،
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 .)2ضمن اینکه آثار تیشۀ معدنکاران در بخشهایی از دیوار غار نمایان است .در حالحاضر فعالیت
معدنکاوی در این غار انجام نمیشود.
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مواد مورد مطالعه

مواد مطالعاتی این تحقیق را تعداد  40جمجمه تشکیل میدهد که از غار کانگوهر در بوانات بهدست
آمدهاند .این جمجمهها در سال  1389ه.ش .برای مطالع ه به پزشکی قانونی استان فارس جهت انجام
مطالعات انتقال داده شده و همانجا نگهداری میشوند .از این تعداد 7 ،جمجمه به پزشکی قانونی
تهران اهدا شد و این پژوهش برروی  40جمجمۀ انسانی باقیمانده انجام گرفته است.

نتایج مطالعۀ جمجمهها

برای تعیین جنسیت براساس روش بیوکسترا و آبهلیکر ( )Buikstra & Ubelaker, 1994: 21میتوان
از پنج شاخص در جمجمه استفاده کرد که در ارتباط با ستبری کل آن است؛ شاخصها شامل :تاج
قفایی ،1زائدۀ ماستوئید 2در سمت چپ و راست ،حاشیۀ فوق چشمی 3در سمت چپ و راست ،برآمدگی
پیشانی 4میان دو ابرو ،و برآمدگی چانه 5است که بزرگ بودن و ستبری این شاخصها ،احتمال مرد
بودن را تقویت میکند .هر شاخص از عدد صفر تا پنج کدگذاری عددی میشوند .صفر به مواردی تعلق
دارد که در آن امکان تعیین جنسیت بهدلیل عدم وجود شاخصهای موردنظر ممکن نیست .کد عددی
 1تا  5بهترتیب -1 :دارای صفات فوق زنانه -2 ،دارای صفات زنانه -3 ،نامشخص -4 ،دارای صفات
مردانه ،و  -5دارای صفات فوق مردانه تعلق میگیرد (حیدریان و قاسمی.)199 :1394 ،
ازمیان  40جمجمهای که مورد مطالعه قرار گرفتند ،آنهایی که متعلق به کودکان و افراد نیمهبالغ
بودند تعیین جنسیت نشدند؛ زیرا شاخصهای مذکور در افراد نابالغ بهقدر کافی برای تشخیص جنسیت
آنها رشد نکرده است .تعداد  14جمجم ه به کودکان و نوجوانان ،و  9جمجمه دارای شاخصهایی با
ویژگیهای مبهم بودند؛ به این معنا که ویژگیهای مربوط به زنان و مردان را بهمیزان یکسان دربرداشتند
و امکان تعیین جنسیت آنها را با دشواری روبهرو میکرد ،به این دلیل که برخی افراد ساختار اسکلتی
متوسط دارند و تعیین جنسیت آنها براساس روشهای ریختشناختی غیرممکن است (چمبرلین،
 .)118 :1397ازطرفی برخی از جمجمهها نیز آسیبدیده و امکان تعیین جنسیت آنها وجود نداشت.
درمجموع 15 ،جمجمه به زنان و  2جمجمه به مردان تعلق داشتند.
برای تخمین سن افراد بالغ ،از میزان بستهشدن درزهای جمجمه استفاده شد .درزهای بین
استخوانهای مختلف جمجمه ،براساس سن فرد ،بهطور تدریجی بههم متصل میشوند .استفاده
از این روش ،زمانیکه سایر معیارها در دسترس نیستند ،میتواند سودمند باشد (حیدریان و قاسمی،
 .)179 :1394در روش پیشنهادی بیوکسترا و آبه لیکر ( ،)Buikstra & Ubelaker, 1994: 17درز در
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جمجمهها بعد از شمارهگذاری ،مورد مطالعه و مشاهده قرار گرفتند .اطالعات موردنیاز با استفاده از روش
پیشنهادی بیوکسترا و آبهلیکر ( )Buikstra & Ubelaker, 1994از بقایا استخراج و ثبت شدند .هدف این
روش ،استخراج بیشترین اطالعات ممکن از بقایای انسانی با روش مشاهدۀ چشمی است .این روش،
شامل :تعیین جنسیت و تخمین سن افراد بالغ براساس ریختشناسی لگن و جمجمه ،تخمین سن
افراد نابالغ براساس جوشخوردگیهای انتهای برخی استخوانها و الگوی رشد دندانها در این افراد
است .موارد مربوط به شناسایی تغییرات قبل ،حین و پس از مرگ در این روش درنظر گرفته شده است.
آسیبهای ناشی از بیماری در یک طبقهبندی هشتگانه تنظیم شده است که شامل :ناهنجاریهای
مربوط به شکل استخوان ،ناهنجاریهای مربوط به اندازۀ استخوان ،از دست دادن و فقدان استخوان،
ناهنجاری مربوط به شکلگیری استخوان ،شکستگیها و دررفتگیها ،رویش غیرطبیعی استخوان
اسفنجی یا پروتیک ،ناهنجاریهای مهره و آرتروز است .در پایان ،تمامی جمجمهها (بهجز جمجمههای
شکسته) از شش زاویه ،عکاسی شدند تا حالت آناتومیکی آنها بهتر مشخص شود.

] [ DOI: 10.30699/PJAS.5.16.159

روش مطالعۀ بقایای انسانی
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جمجمه ،برای تعیین سن مشخص شده است که هریک با توجه بهمیزان بستهشدن ،نمرۀ مربوط به
خود را دریافت میکند .نمرۀ صفر به درزهای کامًال باز و نمرۀ یک به نقاطی که حداقل میزان بستهشدن
را نشان میدهند ،تعلق میگیرند .نمرۀ دو به نقاطی با بسته شدن قابلتوجه و نمرۀ سه به درز کامًال
محوشده یا همجوشی کامل اختصاص داده میشود.
این روش ،ترکیبی از شیوههایی است که توسط چند تن از پژوهشگران توسعه داده شده است
( .)Mann et al., 1987; Meindl & Lovejoy, 1985; Todd & Lyon, 1924یکی از ویژگیهای
جمجمه ،پیوند غضروفی سهگوش استخوان پسسری است که بهویژه در سنیابی جمجمه بهصورت
مجزا بسیار سودمند است؛ چراکه اغلب این نقطه از درزها در سن  20تا  25سالگی با هم ترکیب و متصل
میشوند (حیدریان و قاسمی .)180 :1394 ،بین سنین  20تا  34سال درز اینسایزیو ( )INبسته میشود و
عضلۀ مستعرضۀ کامی ( )TPو درز خلفی استخوان کامی ( )PMPهمچنان بهصورت بخشبخش است.
درزهای ( )INاینسایزیو و ( )TPعضلۀ مستعرضۀ کامی و ( )PMPدرز خلفی استخوان کامی بههمراه درز
ً
قدامی استخوان کامی ( )AMPنسبتا باز باقیمیمانند که سن  35تا  49سال را نشان میدهد .بسته
شدن کامل درزها هم نشان از سن  50سال به باال دارد (.)Mann et al., 1987
 12عدد از جمجمهها متعلق به افراد کهنسال ،یعنی باالی  50سال سن بود؛  13عدد از آنها به افراد
بالغ در ردۀ سنی  20تا  49سال ،و  15عدد از آنها به کودکان و نوجوانان زیر  20سال تعلق داشت که
درمورد گروه سوم ،تخمین سن با استفاده از رشد دندانها صورت گرفت.
تخمین سن افراد نیمهبالغ با استفاده از الگوی رشد دندان صورت گرفت .اصطالح «نیمهبالغ»
به تمام مراحل رشد قبل از رسیدن به تکامل اسکلت اشاره دارد .باتوجه به اینکه شکلگیری و
رویش دندانها دارای زمانبندی مشخصی است ،بنابراین میتواند در سنیابی افراد نیمهبالغ مورد
استفاده قرار گیرد .شکلگیری دندان در جنین در  14تا  16هفته پس از لقاح آغاز میشود ،و آهکی
شدن دندانهای شیری بین هفتۀ  13و  20دوران بارداری شروع میشود (Sunderal et al., 1987,
 ،)Smith 1991اما تاج این دندانها تا دوران پس از تولد شکل نمیگیرد .آهکی شدن دندانهای
دائمی در زمان تولد شروع شده و رشد طوالنیمدت آنها ،نشانههای زمانی را در دوران کودکی و
نوجوانی آشکار میکند .تاج دندان در آرواره تشکیل شده و سپس از راه لثه در دهان جوانه میزند و
ریشۀ دندان هم به پایین فک شروع به رشد میکند .مراحل رشد تاج دندان و ریشه با بررسیهای
چشمی در آروارۀ درحال رشد تشخیص داده میشوند (چمبرلین .)125 :1397 ،چهار دوره در رشد
دندانهای انسان وجود دارد؛ در دورۀ اول ،بیشترین دندانهای شیری درطول سال دوم زندگی
پدیدار میشوند و در زمانیکه کودک بین  3یا  4سالگی است ،کامل میگردد .دندانهای دائمی
ً
ً
حدودا از زمان تولد شروع به شکلگیری میکنند که رشد دندانهای دائمی تقریبا در  15سالگی کامل
میشود (میز .)104 :1396 ،دو دندان پیشین دائمی و اولین دندان آسیای دائمی ،معموًال بین  6تا 8
سالگی ظاهر میشوند .بیشتر دندانهای دائمی نیش ،پیشآسیا و آسیای دوم ،بین  10تا 12سالگی
پدیدار میشوند .آسیای سوم حدود  18سالگی ظاهر میشود ،ضمن اینکه در رشد دندان تنوع وجود
دارد (حیدریان و قاسمی .)176 :1394 ،از آنجاییکه رشد دندان نسبت به سایر بافتهای بدن ،کمتر
تحتتأثیر رژیم غذایی و اختالالت دیگر رشد است ،تخمین سن بر پایۀ رشد دندان ،دقیقتر از تخمین
آن براساس رشد استخوان است ( .)Smith, 1991, Ubelaker, 1991نتایج مربوط به تعداد و سن
کودکان و نوجوانان در جدول  1ذکر شده است.
مطالعۀ موارد دیرینآسیبشناسی در بین بقایای انسانی غار کانگوهر منجر به شناسایی
ناهنجاریهایی نظیر :عدم تقارن جمجمه ،استئومای استخوانی ،رویش استخوان اسفنجی در
تاق جمجمه و داخل حفرههای چشم شد که موارد مذکور در میان بقایای اسکلتی بسیار شایع است
(.)Buikstra & Ubelaker, 1994: 108
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در این پژوهش ،جمجمهسنجی با استفاده از روش مورداستفاده در این پژوهش ،انجام گرفت؛ ولی
باتوجه به گسترده بودن این بحث و ناهمخوانی آن با هدف نگارندگان ،از ذکر آن خودداری شده است
(نجفی .)1397 ،جمجم ۀ انسانها گاهی بهصورت تعمدی و گاهی بهدالیل ژنتیکی دچار تغییر حالت و
عدم تقارن میشود؛ برای مثال ،در سنین کودکی با تحتفشار قرار دادن جمجمۀ کودک ،اشکال بسیار
نامتعارفی را در جمجمهها ایجاد مینمودند (برای توضیح بیشتر ر .ک .بهNiknami & Ramezani, :
 .)2007برخی بیماریها نیز مانند هیدروسفالی با تجمع آب ،باعث بزرگ شدن و کروی شدن شکل
جمجمه میشود و آنرا از شکل طبیعی خود خارج میسازد (میز .)169 :1396 ،یکی از ناهنجاریهای
مربوط به شکل استخوان جمجمه در بقایای انسانی غار کانگوهر ،که باعث عدم تقارن و تغییر شکل
قابلمالحظهای در جمجمه شده است ،در گروه کرانیوستنوسیز 6قرار دارد .در این اختالل درزهای
جمجمه قبل از بلوغ بسته میشود و باتوجه به اینکه کدامیک از درزهای جمجمه درگیر این عارضه
شوند و این ناهنجاری در چه سنی آغاز شود ،اشکال گوناگونی به خود میگیرد (Ortner & Putschar,
.)1958
7
از رایجترین اشکال آن میتوان به این موارد اشاره کرد :نمونۀ اول ،اسکافوسفالی نام دارد که علت
آن ،بستهشدن زودهنگام درز سهمی است .مورد دوم ،تریجنوسفالی 8است که بسته شدن زودهنگام
درز مربوط به پیشانی ،باعث ایجاد آن است .نمونۀ سوم نیز پالگیوسفالی 9نام دارد که بسته شدن درز
تاجی و یا درز المی بهصورت ناقص ،این ناهنجاری را ایجاد میکند که منجر به عدم تقارن در شکل
جمجمه میشود ( .)Buikstra & Ubelaker, 1994: 116ناهنجاری شناساییشده در بقایای انسانی
غار کانگوهر از نوع پالگیوسفالی است (تصویر  .)4نام دیگر این عارضه« ،سندرم سر صاف» است که
ممکن است بهدالیل مختلف ایجاد شده باشد؛ یکی از دالیل آن ،خوابیدن نوزاد به یک سمت ،بهمدت
10
طوالنی است .از دالیل دیگری که منجر به صاف شدن سر میشود میتوان به کجی مادرزادی گردن
اشاره کرد که در آن ،یک یا چند عدد از عضالت گردن بهطرز قابلتوجهی سفت و منقبض میشود و
نوزاد با گردنی که تمایل به چرخش بهسمت یکطرف را دارد ،به دنیا میآید و چون اغلب سر خود را در
خواب درهمین حالت قرار میدهند ،منجر به صاف شدن یکطرف جمجمه و عدم تقارن آن میشود
(محوالتیشمسآبادی .)1387 ،نمونۀ این عارضه با میزان و شدت متفاوت در جمجمههای غار
کانگوهر قابل مشاهده است .عدد صفر به عدم وجود این عارضه در جمجمه ،عدد  1بهمیزان خفیف
آن در یک سمت جمجمه ،و عدد  2به میزان شدید آن در تمام بخشهای جمجمه اختصاص دارد21 .
عدد از جمجمهها فاقد این عارضه 7 ،عدد از آنها دارای میزان خفیف و  9عدد از آنها دارای میزان
شدید و کامًال روشنی از پالگیوسفالی بودند .این ناهنجاری ممکن است در تمام گروههای سنی وجود
داشته باشد؛ بهطوریکه در جمجمههای کانگوهر  5نفر از افراد کهنسال 6 ،نفر از کودکان و  6نفر از افراد
بزرگسال دارای این ناهنجاری در جمجمۀ خود بودهاند.
یکی دیگر از بیماریهای شناساییشده ،رویش غیرطبیعی استخوان اسفنجی یا پروتیک در تاق
جمجمه )PH( 11و در حفرۀ چشم است که با نام «کریبرا اوربیتالیا» 12شناخته میشود .پروتیک ،یک
عارضۀ نمایانگر آسیب در تاق جمجمه است .این اختالل تخریب نازک و اغلب کاملی از قالب بیرونی تاق
جمجمه است که منجر به شکلگیری ظاهر مرجان یا غربالمانند سطح بیرون جمجمه میشود .بهنظر
میرسد این ضایعات نتیجۀ کمخونی است که مابین بیرون و درون قالب جمجمه دوبرابر میشود.
رویش غیرطبیعی استخوان اسفنجی اغلب در افراد نابالغ دیده میشود و بهعنوان تخلخل یا اسفنجی
بودن تاق جمجمه قابلتشخیص است .این اختالل معموًال بهصورت متقارن ،در دو طرف جمجمه
است (حیدریان و قاسمی .)245 :1394 ،اغلب این عارضه در استخوان پیشانی ،یا در مجاورت درزهای
المبدوئید ،سژیتال یا کرونال مشاهده میشود؛ هرچند ممکن است در بخش مرکزی استخوانهای
پیشانی ،گیجگاهی و پسسری هم مشاهده گردد ( .)Buikstra & Ubelaker, 1994: 120میزان شیوع
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باالی آن میتواند بهعلت کمبود آهن در رژیم غذایی ،دفع مواد مغذی بهوسیلۀ بیماریهای اسهالی (نه
رژیم غذایی) ،کمخونی ناشی از کمبود ویتامین  ،B12ازجمله کمبود مشترک ویتامینهای  Cو ،B12
رژیم غذایی ناکافی مادر و ترکیب عفونت در نوزاد ،عوارض طبیعی عفونت و دیگر علل احتمالی متعدد
باشد (حیدریان و قاسمی .)245 :1394 ،در رابطه با روش ثبت این بیماری ،الزم به ذکر است که اگر
استخوان اسفنجی فقط در حفرههای چشم قابلمشاهده است ،باید آنرا از مواردی که در جمجمه
وجود دارد ،تفکیک کرد .باید دقت کرد تا استخوان اسفنجی را با استخوانی که بعد از آسیبدیدگی
بازسازی شده است ،اشتباه نگرفت (.)Buikstra & Ubelaker, 1994: 121
برای توصیف میزان هریک از این آسیبها ،از نظام نمرهدهی صفر تا دو استفاده شده است که
استخواهای پیشانی ،پسسری و گیجگاهی را مدنظر قرار داده است (.)Stuart-Macadam, 1985
ً
مقدار صفر به عدم وجود این عارضه و عدد  1بهوجود میزان خفیفی از آن ،که گستردگی آن تقریبا بهاندازۀ
یک سانتیمتر و یا کمتر است ،تعلق میگیرد .عدد  2به میزانی از این اسفنجی شدن تعلق دارد که بیشتر
از یک سانتیمتر گسترش یافته باشد و نقطۀ موردنظر با مجموعهای از حفرهها بههم پیوسته باشند.
از میان  40جمجمه که مورد مطالعۀ آسیبشناسی قرار گرفتند ،ازنظر فراوانی رویش استخوان
اسفنجی  27جمجمه فاقد این عارضه 2 ،جمجمه دارای عارضه با میزان خفیف و  9جمجمه دارای
عارضۀ شدید بودند که نشاندهندۀ میزان باالیی از این عارضه برروی جمجمهها است .نتایج مطالعات
مربوط به کریبرا اوربیتالیا که در حفرههای چپ و راست چشم نیز انجام گرفت که در جدول  1به آن اشاره
شده است.
13
سومین ناهنجاری تشخیص داده شده در بقایای انسانی غار کانگوهر« ،استئوما» است .استئوما
نوعی تومور خوشخیم است که شامل یک تودۀ استخوانی متراکم الیهالیه با کانالهای رگهدار بههمراه
ً
اندکی مغز استخوان است که عمدتا روی جمجمه ایجاد میشود .ترکیب معدنی این عارضه باعث
میشود که در بقایای باستانشناسی بهخوبی حفظ شود (.)Ortner, 2003: 506
از شایعترین انواع آن میتوان به استئومای دکمهای در تاق جمجمه اشاره کرد ،که معموًال در سطح
بیرونی جمجمه قرار دارد و شامل یک تودۀ صاف و صیقلی از جنس استخوان متراکم است که معموًال
ترین آن بیش از  2سانتیمتر نیست؛ این ،پدیدهای نادر محسوب میشود و تنها در یکدرصد
قطر بزرگ ِ
از کالبدشکافیها یافت میشود .اغلب این تومورها بهصورت تکی ظاهر میشوند ،اما در مواردی نیز
بهصورت چندتایی هم قابل مشاهده هستند .استئومای دکمهای اغلب در استخوان پیشانی و آهیانه
ایجاد میشود (تصویر  .)3نظیر این تومورها در سطح داخلی جمجمه بهندرت اتفاق میافتد (Ibid:
.)507
درمیان بقایای انسانی غار کانگوهر ،جمجمۀ شمارۀ  8دارای دو استئومای دکمهای کوچک روی
درز تاجی ،با اندازۀ  4.9و  3.6میلیمتر بود .جمجمۀ شمارۀ  13دارای یک استئومای بزرگ در استخوان
آهیانۀ سمت راست ،در اندازۀ  21.9و  17.6میلیمتر بود .جمجمۀ شمارۀ  30دارای  12استئومای دکمهای
در استخوان آهیانه و پیشانی بود 4 .عدد استئومای کوچک نیز در استخوان پیشانی جمجمۀ شمارۀ 34
شناسایی شد که اندازۀ آنها بین  3تا  5میلیمتر در نوسان بود .جمجمۀ شمارۀ  36دارای  3استئومای
کوچک در استخوان پیشانی دارای اندازۀ  5میلیمتر و استخوان آهیانۀ جمجمۀ شمارۀ  48نیز دارای
همین عارضه در اندازۀ  25میلیمتر بود.
از تغییرات بازر قابلمشاهده در حین مرگ و پس از آن ،میتوان به عالئم دودزدگی و سوختگی روی
جمجمهها اشاره کرد .اغلب جمجمهها دودزده و تنها دو جمجمه دارای عالئم سوختگی است .احتمال
دارد این افراد با دود ناشی از آتشافروزی در داخل غار خفه شده باشند ،هرچند خفگی در بافتهای نرم
قابلمشاهده است؛ اما باتوجه به اینکه این افراد ،عالئم خشونت فیزیکی که منجر به مرگ شده باشد
را در خود ندارند ،میتوان احتمال مرگ ناشی از خفگی را قویتر دانست .شکستگیهای مشاهدهشده،
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تصویر  .3سمت راست ،دو استئومای دکمهای در استخوان پیشانی جمجمۀ شمارۀ ( 30نجفی.)1397 ،
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همه مربوط به بعد از مرگ هستند که ممکن است بهدلیل جابهجایی و یا بهوسیلۀ حیوانات داخل
غار آسیب دیده باشند .در رابطه با تغییرات ر خداده در استخوان ،قبل از مرگ ،میتوان به سه مورد
شکستگی بهبودیافته اشاره کرد .آثار این جراحتها در استخوان پیشانی ،استخوان آهیانۀ سمت راست
و شکستگی ناشی از فشار استخوان در سمت راست پیشانی قابلمشاهده است (.)Najafi et al., 2018
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 اســتخوان اســفنجی در، تشــخیص کریبــرا اوربیتالیــا در چشــم راســت و چــپ، تعییــن جنســیت، نتایــج مربــوط بــه تخمیــن ســن.1 جــدول
.)1399 ،تــاق جمجمــه و پالگیوســفالی (نگارنــدگان
ID

Age

Sex

Cribra Orbitalia-R

Cribra Orbitalia-L

Porotic Hyperostosis

Pelagiocephaly

1

adult

F**

0.5

0.5

0

2

old

?

0

0

0

3

10

1

0

4

old

F*

0

0

0

0
0

5

old

F*

0

0

0

0

6

9 to 10

2

2

7

old

F*

0

0

0

0

8

adult

F*

0.5

0.5

0

0

9

adult

F*

0

0

0

0

10

adult

F

0

0

2

11

7

1

1

1

2

12

12 to 15

1

1

0

0

2

13

adult

?

0.5

0.5

0.5

0

14

15 to 18

F*

0

0

0

1

15

adult

M

1

1

16

8

0

0

0

0

17

adult

F*

0

0

0

1

18

adult

?

0

0

0.5

2

19

9

0

0.5

0

2

20

adult

0

0

0.5

0

21

young child

0

1

22

3

23

young child

1

0

24

adolescent

25

adult

F*

0

0

0

0

26

adult

F*

0.5

0

0

0

27

adult

?

0

0

0

1

28

adult

F

0

0

0

2

29

6 to 7

0

0

0

2

30

old

F

0

0

0

2

31

old

M*

0.5

0.5

0

1

32
33

8
old

?

0.5
0

0.5
0

0
0

0
0

34

old

?

0

0

?

1

0

1

35

15

0

0

0

0

36

old

?

0

0

0

2

46

old

F*

0

0

0

1

47

6

1

1

0.5

0

48

old

?

0

0

0

0

49

old

F

0

0

0

1
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هدف اصلی از انجام این پژوهش ،کشف علت وجود این بقایای انسانی در غار کانگوهر در منطقۀ
ً
بوانات فارس است .نتایج بهدست آمده ،تعداد نسبتا زیاد زنان و کودکان را که پیشتر توسط پزشکی
قانونی استان فارس اعالم شده بود ،تأیید میکند .در عینحال ،فرضیۀ معدنکار بودن این افراد و مرگ
آنها بر اثر ریزش سقف غار رد میشود؛ چراکه وجود تعداد زیادی زن و کودک در گروههای سنی کودک
تا کهنسال ،معدنکار بودن این افراد را دچار چالش میسازد و ازطرفی عدم وجود عالئم شکستگی در
جمجمه که منجر به مرگ این افراد شده باشد ،در بقایای انسانی مشاهده نشد و شکستگیها همه
مربوط به بعد از مرگ هستند .وجود عالئم آتشسوزی نیز با معدنکار بودن این افراد بهصورت دشواری
قابل توضیح نیست ،حال آنکه عالئم سوختگی و علت قرارگیری این بقایا در داخل غار ناشی از چه
رخدادی میتواند باشد ،پرسشی است که پاسخ احتمالی آنرا میتوان در منابع مکتوب یافت .در منابع
دوران آلمظفر و تیموری ،رویدادی در منطقۀ بوانات ،در سال  744ه.ق ،.بعد از فروپاشی قدرت
ایلخانان روی داده است .دورهای که بهواسطۀ مرگ ابوسیعد ایلخانی ،و نداشتن فرزند و جانشین،
عرصهای برای نزاع برسر قدرت فراهم آورد .آثار و بقایای انسانی این رویداد فرصتی را برای مطالعه و
تلفیق شواهد باستانشناختی با منابع تاریخی فراهم آورد .در منابع ذکر شده است که در یک واقعهای
بعد از هجوم یکی از امیرزادگان مغول ،به این منطقه ،تمام افراد روستا به داخل غاری پناه برده و همگی
آنان بهدلیل آتشافروزی در دهانۀ غار و استنشاق دود ناشی از آن جان خود را از دست دادهاند .تخمین
سن و تعیین جنسیت این جمجمهها اثبات کرد که اغلب آنها متعلقبه زنان ،کودکان و افراد کهنسال
بودهاند؛ بهعبارتی قشر آسیبپذیر جامعه که در هنگام جنگ از آنها حفاظت میشود .اگر فرض بر این
باشد که همۀ اهالی روستا به داخل غار پناه بردهاند ،تعدادی از نمونهها باید متعلق به مردان باشد،
درحالیکه فقط بقایای دو مرد در بین آنها شناسایی شد .البته ممکن است جمجمههایی که جنسیت
آنها نامشخص است ،متعلقبه مردان باشد.
متأسفانه درطول زمان ،بستر اصلی این بقایای انسانی دچار آشفتگی و جابهجایی شده است ،اما
آنچه امروزه در غار قابلمشاهده است ،مانند :پراکندگی اسکلتها در زیر سنگها ،آثار دودزدگی ،وجود
سفالها و چوبهای حرارتزده ،همگی نشان از یک آتشافروزی بزرگ در یکی از تاالرهای داخل غار
دارند؛ هرچند بقایای انسانی موجود در غار چندان وضعیت روشنی از رویداد را در اختیار نمیگذارند ،اما
مطالعات باستانشناسی زیستی امکان تلفیق و تطبیق شواهد را فراهم میکند .وضعیت قرارگیری بقایای
استخوانی در غار ،پناه گرفتن این افراد در این محل و تالش آنها برای حفظ جانشان را نشان میدهد .از
آنجاییکه همۀ این افراد در یک زمان جان خود را از دست دادهاند و براساس منابع تاریخی هیچ فردی از
این حادثه جان سالم بهدر نبرده است ،انتظار میرود که همۀ اجساد در غار باقیمانده باشند .این بقایا
بهجز دو مورد سوختگی با درجۀ حرارت پایین ،اثری از سوختگی با حرارت مستقیم را نشان نمیدهند
ً
که بتوان سوختگی را علت مرگ آنها دانست ،ولی تقریبا همۀ آنها بهشدت دودزده شدهاند که نشان
از باقیماندن اجساد آنها برای مدتی طوالنی در میان خاکسترهای آتش است .در رابطه با احتمال مبتال
بودن این افراد به بیماریهای مهلک مسری ،مطالعات آسیبشناسی که در این تحقیق صورت گرفت،
همچنین نشانداد که بعضی افراد دارای بیماریهایی نظیر کریبرا اوربیتالیا ،رشد استخوان اسفنجی در
ناحیۀ جمجمه و استئوما هستند؛ بیماریهایی که خطرناک نیستند و افراد مبتال به آنها نیازی به دور
شدن از جامعه ندارند .بنابراین این افراد احتماًال بهواسطۀ بیماری مسری و مهلک در این مکان قرار
داده نشدهاند .ازطرفی با توجه به میزان شیوع پالگیوسفالی در میان بقایای استخوانی هر سه گروه سنی،
میتوان آنها را متعلق به یک جامعه و یک فرهنگ دانست .بخش دیگری از مطالعات در این تحقیق،
روی بررسی آثار خشونت فیزیکی تمرکز داشت و نشانداد که هیچ اثری از خشونت فیزیکی برر روی
بر ِ
این بقایا وجود ندارد .اندک آسیبها و جراحتهای مشاهدهشده متعلقبه قبل از مرگ افرادی بوده که
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سپاسگزاری

پینوشت
1. Nuchal Crest
2. Mastoid Process
3. Supraorbital Margin
4. RidgeGlabella/Supraorbital
5. Mental Eminence
6. Craniostenosis
7. Scaphocephaly
8. Trigonocephaly
9. Pelagiocephaly
10. Torticollis
)11. porotic hyperostosis (PH
12. Cribra Orbitalia
13. Osteoma
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از آقای مرتضی خانیپور ،که یافتههای حاصل از بررسی باستانشناسی بوانات را در اختیار ما گذاشتند
و در انجام پژوهش نگارندگان را از کمکهای خود بهرهمند ساختند ،سپاسگزاریم .همچنین از آقای
محمد زار عنژاد (معاون پژوهشی پزشکی قانونی استان فارس) که همکاری الزم را برای دسترسی به
دادهها مبذول داشتند ،تشکر مینماییم .نیز بر خود الزم میدانیم از رضا ناصری بهخاطر راهنماییهای
ارزنده در نگارش و تدوین مطالب ،و از کادر محترم پزشکی قانونی فارس بهخصوص آقای هومن حیدرنیا
(مسئول سالن تشریح) و آقای خادم نظمی که امکانات الزم جهت مطالعه را فراهم کردند ،صمیمانه
قدردانی نماییم .تشکر ویژۀ ما از خانم حبیبه عباسی است که زحمت پیگیریهای اداری الزم را جهت
فراهم کردن امکان مطالعه در پزشکی قانونی فارس متقبل شدند.
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بهبود یافتهاند .بهعبارت بهتر ،این افراد َنه بر اثر جراحت و خونریزی ،بلکه بهروایت کتب تاریخی ،با
دود خفه شده و از بین رفتهاند.
با توجه به شواهد موجود و نتایج مطالعات میتوان با احتمال زیاد این بقایا را متعلق به رویداد
آتشافروزی در دهانۀ غار در پایان دورۀ ایلخانی دانست؛ دورهای پرآشوب که زمینه برای ّ
تعدی و نزاع
برای دستیابی به قدرت فراهم شده بود و مردم روستاها و شهرها بخش اعظمی از قربانیان آنرا تشکیل
ً
میدادند؛ همانطورکه نتایج نشان میدهد ،ظاهرا قربانیان این حادثه َنه جنگجویان ،بلکه افراد عادی
جامعه بودهاند.
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