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  كيده:چ

ها و ايجاد حفره در يك فضاي كوچك ي كوهطبيعي در دامنه هايانسان در دوران كهن با كندن صخره      

كرد؛ اين مبارزه انسان با ي خانه يا آرامگاه استفاده ميرسيد و از آن به منزلهبه تدريج به فضاي بزرگي مي

هاي نامند. اين پژوهش نيز در راستاي معرفي گوردخمهاي ميهاي سنگي را معماري صخره اي يا دخمهصخره

حاضر از نوع توصيفي پژوهش ست. ي دشه (شهرستان پاوه) به عنوان يك جاذبه فرهنگي انجام شده اروستا

طالعه با م ايانجام شده است. در بررسي كتابخانهاي و ميداني كتابخانه پژوهش  كه با تركيبي از روش باشدمي

جهت در به عنوان راهكاري  جاذبهو اهميت استفاده از اين  گوردخمهمنابع معتبر سعي شده است، معماري 

بازديد از معماري با مشاهده ميداني و بررسي شود. در كنار اين روش  گردشگري روستاي دشه توسعه

هاي هاي روستا، تالش گرديده است كه اين جاذبه فرهنگي به بهترين نحو معرفي گردد. يافتهگوردخمه

هاي منحصر به فرد به عنوان يك توجه به ويژگيهاي روستاي دشه با دهد كه گوردخمهپژوهش نشان مي

تواند ، همچنين ميباشدگردشگران داخلي را دارا ميشگري فرهنگي، قابليت معرفي و جذب فرصت گرد

  داشته باشد.هاي سرمايه گذاري نقش مهمي در افزايش اشتغال، درآمد، توسعه فرهنگي و شناسايي فرصت

  ي فرهنگي، گوردخمه. هاي كليدي: روستاي دشه، گردشگرواژه
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  مقدمه:

هاي افزايش گردشگر را نياز روز افزون بشر به گردشگري موضوعي است كه لزوم توجه به كانال 

بايست متناسب با مكان و فضاي گيرد، ميكند. از آنجا كه گردشگري با اهداف گوناگون صورت ميتقويت مي

گرفت. انگيزه سفر گردشگران بسيار متنوع است و ها و نيازهاي گردشگران را در نظر گردشگري، خواست

دهد كه گردشگران فرهنگي و آمار نشان مي پژوهشات گذراني باشد. اما با استراحت و خوش ،تواند عالقهمي

درصد  37دهد. طبق آمار سازمان جهاني گردشگري بخش مهمي از تقاضاي جهاني گردشگري را تشكيل مي

  ). 1392: خانيشود (رشيدي شريف آبادي و قاسمه فرهنگي انجام ميالمللي با انگيزگردشگري بين

شوند: اول مند ميمردم مناطق و ساكنان محلي به دو شيوه از منافع فرهنگي توسعه گردشگري بهره

كند، دوم اينكه صنعت ها معرفي ميي ميزبان را به ساير جوامع و فرهنگكه گردشگري، فرهنگ جامعهاين

كند تا فرهنگ خود را مستقيم و بدون واسطه و به شكل واقعي به براي ساكنان ايجاد مي گردشگري فرصتي

مندان عرضه كنند، اين عمل به ويژه باعث تقويت غرور و همبستگي جامعه ميزبان و افزايش آستانه عالقه

  ).  1391تقوايي و صفرآبادي: شود (هاي ديگر ميتحمل آنان در برابر فرهنگ

توان آن را به عنوان يك مجموعه تاريخي مورد مطالعه هاي گوردخمه ميعماري و ويژگيبا توجه به م

تنها از نظر تاريخي، هنري و باستان شناسي بلكه براي شناخت قرار داد زيرا كه ايجاد اين نوع از حجاري نه 

، شايان توجه است تاريخ تمدن، تاريخ اديان و روابط فرهنگي بين اقوام كه داراي اين نوع معماري هستند

  ).1381(سرافراز و فيروزمندي، 

هاي گردشگري و به طور گسترش روزافزون گردشگري در جهان و ظرفيت كشور ايران در اكثر زمينه

تواند زمينه مناسبي در جهت ارتقاي فرهنگ ملي و توسعه جوامع محلي باشد. خاص گردشگري فرهنگي، مي

هاي پاوه در استان كرمانشاه) كه با دارا بودن مناظر طبيعي از مكانكيلومتري شهرستان  8روستاي دشه (در 

تواند ها و قلعه تاريخي روستا نيز، ميشود از لحاظ وجود گوردخمهجذاب براي گردشگران محسوب مي

  براي گردشگران فرهنگي مكاني مورد توجه باشد. 

هاي توسعه از فرصت در اين پژوهش سعي بر آن شده است كه نقش گوردخمه به عنوان يكي

گردشگري فرهنگي در روستاي دشه مورد مطالعه قرار گيرد؛ مقاله حاضر با اين هدف، به بررسي اين سواالت 
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ها قابليت تبديل شدن به يك جاذبه فرهنگي و رونق گردشگري روستاي دشه پرداخته است كه: آيا گوردخمه

  تاي دشه تأثيري بر توسعه گردشگري روستا دارد؟را دارند؟ و اينكه آيا گسترش گردشگري فرهنگي در روس

  مباني نظري پژوهش

  گردشگري فرهنگي

دهد. طبق آمار سازمان گردشگري فرهنگي، بخش مهمي از تقاضاي جهاني گردشگري را تشكيل مي

شود و اين تقاضا در حال لي با انگيزه فرهنگي انجام ميلمالدرصد از گردشگري بين  37جهاني  گردشگري، 

و گردشگري ميراث نوين، توجه سياست گذاران و محققان  1باشد. از اين رو گردشگري فرهنگيايش ميافز

  ).1385بسياري  را در سراسر دنيا به خود جلب كرده است (كاظمي، 

اني را در بر اين نوع از گردشگري، مفهوم فرهنگ از چشم انداز جغرافيايي، الگوهاي رفتار آموخته شده انس

ر يا از گروهي ها و تصورات، از نسلي به نسل ديگها، اسطورهاين الگوها در چهارچوب انتقال ايدهگيرد. مي

عيت ذهني، شوند. چشم انداز فرهنگي در هر محيط جغرافيايي بر پايه ميراث، واقبه گروه ديگر منتقل مي

  ).1375گيرد (هاگت، اجتماعي و فني شكل مي

- آن بخش از صنعت (فعاليت)گردشگري است كه به جذابيت مقصود از گردشگري فرهنگي در واقع،

د كه شوكند. از اين منظر گردشگري فرهنگي آن نوع از گردشگري را شامل ميهاي فرهنگي خاص توجه مي

محلي و  هاي سنتي وهاي محلي، آشنايي با لباسافراد صرفاً جهت بازديد از صنايع دستي، موسيقي و رقص

  ).1385ه سفر مي پردازند (كاظمي، غذا در هريك از جوامع ب

باني هاي فرهنگي موجود، پشتيگيري گردشگري فرهنگي در يك منطقه وابسته به ارائه جذابيتشكل

هم،  هاي فرهنگي و طبيعي در تلفيق بامحلي و منطقه اي از گردشگري فرهنگي و همچنين وجود جاذبه

ه مضرات و ه با افزايش آگاهي ساكنان محلي دربارباشد. از اين رو شكل گيري اين گونه گردشگري همرامي

ط الزم يابي به شرايتواند مفيد واقع شود. حمايت از ميراث فرهنگي و دستمنافع گردشگري فرهنگي، مي

ي فرهنگي براي حفظ جمعيت محلي در هر منطقه از جمله ديگر نيازهاست. انواع ايده ها براي رشد گردشگر

ت يك ثال، ايده ايجاد موزه زيست بوم كه عرضه فرهنگ سنتي در محيط اسارائه شده است؛ به عنوان م

  ).1380چهارچوب مستحكم براي گردشگري فرهنگي به وجود مي آورد (بوني فيس،

                                                           
١ . Heritage tourism 
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، 2باچلينترتواند آثار زير را به دنبال داشته باشد (منطقه مي به طور كلي گردشگري فرهنگي در هر

1999:(  

  امتيازات و آثار فرهنگي گمشده ساكنان محلي.كشف دوباره و اهميت يافتن  .1

احساس  هاي منطقه، در بعد فضايي و هويت فرهنگي و توسعه فزايندهامكان تشخيص و توسعه آگاهي .2

  خوب تعلق به يك فرهنگ. 

  ايجاد زير بناي اقتصادي در يك دوره بلند مدت. .3

 .افزايش اشتغال در يك اقتصاد در حال ركود .4

  گوردخمه

ردگان، هاي مختلف، معاني متعددي همچون گورخانه گبران، سردابه مدر فرهنگستانواژه گوردخمه 

  ردابه جسد مردگان را در آنجا نهند. ساي كه گور و گورستان زرتشتيان را دارد. دخمه سردابه

حدود به انسان دوران كهن با كندن صخره هاي طبيعي ر دامنه كوها و ايجاد حفرها از يك فضاي كوچك  م

ماري و خالقيت به فضاي بزرگي مي رسد ازآن به عنوان خانه ياآرامگاه استفاده مي كند.اين  هنر و مع تدريج

مولي ساختمان انسان و معماي بر روي صخره اي ويا دخمه اي مي نامند . به عبارتي معمار  مصالح آزاد و مع

  )63،1381فيروزمندي،(سرفراز ،"به وجود نمي آيد بلكه از صخره كه اثار طبيعي ايجاد  مي شود

 راقرار داد زي با توجه به معماري و ويژگهاي آن مي توان آنها را به عنوان يك مجموعه تاريخي مورد مطالعه

ريخ تمدن ،و كه ايجاد اين نوع حجاري نه تنها از نظر تاريخي و هنر و باستان شناسي بلكه براي شناخت تا

زمند (سرفراز فيروتاريخ اديان و روابط فرهنگي بين اقوام كه داراي اين نوع معماري هستند ،شايان توجه است .

راي آئين وه غاري مقدس بوده است كه ب) به نظر ميرسد كه در بعضي از فرهنگها ي،باستان ك94،93،همان 

ده از آب بيرون هاي   و مناسك مذهبي و نيايشي كاربرد داشته است.در اين فرهنگها ،كوه به عنوان اولين  ما

لطبيعه داشته است آورده مورد احترام بوده و نقش مهمي در اعتقادات و باورها براي نزديكي به نيروهاي ماوراا

اها و گورهاي آنها كه رب النوع ها در آسمان قرار دارند .بنابراين اگر معابد و پرستشگ.گذشتگان معتقد بودند 

  ) 107،108،1381باالي و در دل كوه باشد به رب النوع  نزديك تر خواهد بود .(خاتم،

                                                           
٢  Bachleitner 
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ز كيلومتري كرمانشاه نمونه اعتقادات فرهنگ  مي تواند باشد .ا 30براي مثال در استان كرمانشاه كوه بيستون 

را ماخوذ »بغستان«آورده اند وبرخي از تاريخ نگاران »بهستون«،»بهستان « نظر جغرافيدانان بيستون را به صورت

  )29،1383از بغ نگاشته و آنرا جايگاه خدايان دانسته اند (حاتم،

گوردخمه نوعي معماري صخره اي مي باشد وفضايي است ،گوردخمه ها اسحاق وند اين گوردخمه در 

قرار دارند .نام اين گور دخمه »ده نو«كيلومتري جنوب غربي هرسين ،در شما ل شرقي روستاي بيست پنچ 

فرهاد «گرفته شده است.در ميان اهالي محل اين گوردخمه ها به »ها از روستايي به نام اسحاق وند  

  معروف است»تاش

ر فالت ايران را بايد گور ريشه منشĤ مقابر و معماري گوردخمه اي د) 1390(اضغر پور سارويي ،غالمعلي 

دخمه هاي اورارتويي جستجو كرد به عبارتي گوردخمه هاي ماد فرم تكامل يافته تر مقابر اوراتويي هستند . 

از طرفي عدم استفاده از پلكان در نماي گور دخمه ماد راه دستيابي به مقادير را از بين برده است  اما به نظر 

گوردخمه هاي اورارتويي  عالوه بر دسترسي به داخل مقابر . احتماال نقش  مي رسد استفاده از پلكان در نماي

استفاده نقش برجسته در نماي گوردخمه هاي مادي نوع اعتقاد و باورهاي ديني روحاني نيز داشته است. 

مادها را نشان مي دهدو از طرفي عدم استفاده از نقش برجسته در نماي گوردخمه هاي اورارتويي ايده بي 

ديني اورارتوها نشان ميدهد .  در دوره هاي اوليه وير بودن  خدايان و نداشتن مجسمه و تنديس را در تص

استفاده از ستون و سر ستون در نماي ظاهري گوردخمه  هاي ماد عالوه بر تكامل اين مقابر در دوره هاي 

  بعدي نقش تزئيني نيز داشته است 

  تمدن ماد 

بودند كه در قرن هشتم ق.م از دامنه هاي جنوب قفقاز به شماغربي آذربايجان مادها گروهي از اقوام آريايي 

  )1337،42وارد شدند (مهاجري نژاد 

حرفي را از خطوط ميخي آشوري ساختند و اين  39مادها خط ميخي را از آشوريها فرا گرفتند و الفباي 

  ) 1375،159خطوط از مادها به پارسها منتقل گرديد .(بيگلري،
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و پارسي با يكديگر از لحاظ پيشينه نژاد ،زبان و دين مرتبط بوده اند و مغها در ميان هر دو قوم مراسم  قوم ماد

معتقد بود ه  پيش از ميالد)50و40ديني اجرا مي كردنده اند لذا استرابون ،جغرافي دان يونان  باستان در سال (

  )221،1369نيا ،اس كه مادها به زبان همان مردم باختر صحبت مي كرده اند(پير 

)به اين نتيجه رسيده قوم ماد در هزاره اول پيش از ميالد در منطقه غرب ايران به 1383غالمعلي حاتم (

حكومت رسيدند ،در اين دوره هنرهاي به ويژه معماري پيشرفت چشمگيري پديد امد . كه در سينه كوه و 

اما به خمه ها دوران ماد نسبت ميدهند .در صخره سنگ كنده شده اند مشاهده ميكنيم.با وجود اين گور د

درستي و اطمينان تاريخ گذاري نگرديده اند و حتي بعضي از آنها به دوره بعد مادو هخامنشيان مربوط مي 

با اقوام اورارتوها دانند . و برخي از باستان شناسان تصور كرده اند كه اين تقليد ي از آرامگاه هاي آسياي صغير

كه در آرامگاه  هاي صليبي شكل زمان تصور درست باشد اما تمام عناصر مهمي بوده است ،شايد اين 

آغازش را دوران ماد مي بينيم . و در وصف هخامنشينان در تخت جمشيد و نقش رستم به چشم مي خورد ،

گور دخمه ها از سنگ تراشيده شده ،وجود ستون ها با سر ستون ها ايواني شكل ،و نقوش برجسته در بعضي 

ين آثار يك نوع سايه روشني را به وجود آورده است اينها همگي گوياي نكات زيادي از عناصر هنر ي از ا

،و عقايد باورها اين گونه معماري است حاصل انديشه و خواست هنرمندان خالق اين مرز بوم به شمار آيند 

.  

  دين مادها 

گرفته و مادها قبل از استقالل كامل و  در زمان مادها تدفين يا در شكاف كوها يا در زير زمين صورت مي

تشكيل حكومت بتدريج يا مذهب زرتشت آشنايي پيدا كرده بودند .ولي هرگز آن دين به صورت رسمي ابالغ 

نشده بود . كاوش هاي نوشيجان تپه (نزديكي همدان )موئيد اين مطلب است كه نيايشگران در مكاني مخفي 

آنكه قدرت را در دست گرفته وآشور را جا مي آوردند . اما پس از در آتشگاه مراسم اعتقادي خود را به 

شكست دادند كه شايد مهمترين عوامل ايجاد قدرت و انسجام طوايف مختلف ماد گرايش به همين مذهب 

رفتند و جالب پيشزرتشتي بوده كه باعث برتري آنها بر قوم آشور گرديد .در هر صورت آنها دين زرتشت را 

  ).1371،87هستند (آذريدميرچي ،»مغ ها«ه طوليفي كه در بين مادها بر شمرده شده اند است كه از جمل

  تمدن اورارتو 
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پيش از ميالد نامي از سرزمين اوراتور و تصرف هشت استان  13در نوشته هاي شلمنصر پادشاه آشور در قرن 

آن سخن به ميان رفته است و سپس بعد از غلبه بر آشوريها سرزمين اوراتور جز توابع مادها شدو سپس سالها 

  داريوش در بيستونبرا اخرين بار نام اورارتو به شكل اوراشتو در متن بابلي كتيبه بعد 

محل استقرار آنها از زمام نصير پال )63،1348ق.م)به چشم مي  خورد .(پيوتروفسكي  520(حدود سال 

ق .م) منطقه اي ميان دريا وان اورميه و رود فرات تا اردبيل اوراتو نام گرفت (پيو تر وفسكي 833-859(

  )24و33،

وآثار باستاني و جمعيت شناسي اشاره به اين نكته  محمد جواد مشكور در كتاب نظري به تاريخ آذربايجان

دارد كه مردم اوراتور سرزمين خود را به نام (بيه نا)مي خواندند .در پايان قرن نهم و آغاز قرن هشتم ق.مالاقل 

داراي چهار عنصر نژادي بو ده اند كه غير اوراتور از حوريان و ارمنيان ،ساسپريان و ميتانيان بوده اند. (مشكور 

در مورد خط و نشته آنها نوشته سلطنتي ديده اورارتوخدا ديده نشده اين نكته مي تواند اشاره اي )86،1349،

به اقتباس از فرهنگ و مذهب اقوام باشد كه به صورت مهاجر از سرزمين هاي مشرق به اين منطقه وارد شده 

گرد كه نمي توانستند مجسمه خدايان اقوام مهاجر و قبايل بيابن.)1390(اصغر پور سارويي ،غالمعلي ،بودند

جاي اقامت ثابتي براي خدايشان بسازند اشياي را كه نشانه و عالمتي از خدا  خود حمل كنند و نمي توانستند 

بود  با خود حمل  مي كردند  .خداي قبايل بيابانگرد  تصور ،شكل و محل اقامت داشته اند و عالئم خدايان 

اده است و ولي ترجيح دادن به عالمت و نشانه به جاي تصوير خدا در حافظ جاي خود خدايان طبيعت د

ميان آشوري ها نيز رواج پيدا كرده بود يكي از اثار نفوذي فرهنگي و ديني كاسيان بوده است و ايده بي تصوير 

  )84،1373بودن خدا به اديان اوله هند و ايراني ،گاتها و ريگ ودا مي رسد (حاجي زاده ،

از خدايان مهمتر كه برگرفته از همسايگانشان بوده است  . بر روي كو هاي و در كاخها و دژهاي اما تصاويري 

خود حك مي كرده اند .البته شايان ذكر است كه اين تصاوير در گرودخمه هاي اورارتويي استفاده نشده است 

حيوان و تصاوير انسان .در تمدن خدايان با اهميت كمتر نيز ديده مي شود كه به صورت نيمه انسان نيمه 

بالدار و....كه تمدن آشوري به ميان اورارتو ها راه يافته است .اما خدايان با اهميت بيشتر به شرح زير هستند 

:  

  خالدي :خداي ايراني است . خداي آسمان و جنگ .با شير مرتبط است .-

  تشه با :با خداي هوريان است .خداي طوفان .با گاو نر مرتبط است -
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ونو :خداي زمين ودر اثر زانو زده حاصل قرص خورشيد بالدار (برگرفته از فرهنگ مصريان و سوري شي -

  )89)(حاجي زاده همان ،

  پس مي توان عتقاد و باورهاي ديني مادها را به دوره متمايز كرد:

 شكالت موجود و جنگها به هر دينيمدوره اي كه مادها دين رسمي نداشته اند و به خاطر مسائل و  -1

 كه موقعيت و ثبات سياسي آنها حفظ مي كرده روي مي آورده اند (مهر پرستي يا ميتراويسم ،...)

 دوره اي كه بعد ثبات سياسي و استقالل كامل دين زرتشت را به صورت رسمي پذيرفتند  -2

دين مادها در دروه نخست پيش از قرن هفتم قبل از ميالد و ديگري از آغاز آن قرن به بعد بوده است 

 .  

  گورد خمه ها در تمدن اورارتو 

  از راستاي رودخانه ارس تا نواحي شمالي نقده در قسمتهاي غرب اروميه به چشم مي خورد .

 ورهرام سر مزار ايران نخجوان  -

 كيلومتري شمال ماكو 9سنگر در  -

 قوشچي بين شهرهاي سلماس و اورميه  -

 كيلومتري غرب اروميه  32قلعه اسماعيل آقا در  -

 كيلومتري جنوب غربي سلماس  15روك در قارهي يا -

 كيلومتري سلماس  14زنجيره قلعه در  -

 كيلومتري مياندوآب  25شاه تپه در  -

 كيلومتري مراغه  48گوهر قلعه در  -

  كيلو متري مياندوآب 10شيطان آباد در -

هاي هستند. زيرا برخالف گوردخمه اورارتويي نوع تكامل يافته هنر مادها هاي يافت شده از دورانگوردخمه
بوده و بر اساس اهميت  ستوننيم و ستون و تزئينات معماري مانند برجستهنقش وره اورارتو، اغلب دارايد

رودي متفاوت هستند. برخالف فرد دفن شده و همچنين تاريخ ساخت، داراي نماي و
توان به هاي دوران ماد را نميكه صاحبانشان مشخص و معلوم هستند، گوردخمه هخامنشيان هايگوردخمه

توان در رابطه با ز طرفي به لحاظ مورد دستبرد قرارگرفتن در طول تاريخ، نميشخص خاصي منسوب نمود. ا
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ها بر هاي اين دوره، اظهارنظر نمود. اين گوردخمهچگونگي تدفين يا ماهيت اشياء همراه مرده در گوردخمه
 [3.]شوندطور كلي به سه دسته مختلف تقسيم مياساس نماي ورودي به

يا دخمه سنگي با  گوردخمه فخريگاه .هايي كه در نماي ورودي داراي ستون آزاد هستندگوردخمه .1
كيلومتري  60) گوردخمه صحنه ،(مهاباد انزده كيلومتري شمال شرقيپ( 288شماره ثبت ملي 

از  (سرپل ذهاب نزديكي) گوردخمه دكان داود و (سراب صحنه در محل همدان به كرمانشاه راه
به ثبت  148و با شماره ثبت ملي  1315/10/10كه در تاريخ  گوردخمه صحنه .انداين جمله

 [4.]باشدهاي دوطبقه دوره مادها مياست از جمله نادرترين گور دخمهرسيده

ها دو نيم ستون تزئيني در كوه هايي كه بجاي ستون آزاد، در دوطرف نماي ورودي آنگوردخمه .2
با شماره ثبت ملي  دادور يا گوردخمه دودختر توان بهها مياست. از اين نوع گوردخمهكنده شده

تخت  هشت كيلومتري جنوب) گوردخمه آخور رستم و (استان فارس ممسني نزديكي( 299
 .اشاره كرد جمشيد

ستون بوده و عمدتاً در منطقه كردستان يافت فاقد ستون يا نيمهاي ساده كه گوردخمه .3
قريه ديره سرپل ) گوردخمه ديره ،(كرمانشاههرسين پانزده كيلومتري) گوردخمه سكاوند .اندشده

  .اندين جملهكيلومتري گوردخمه سكاوند) از ا 19) دهگوردخمه سرخ ذهاب) و

 گور دخمه روانسر(غار شيرين و فرهاد)                                                                       

متري از سطح قبرستان  35اثر صخره اي در دل ديوار تسطيح شده صخره بوجود آمده است. اين اثر در ارتفاع 

قسمت تسطيح شده شامل يك ديواره عمدي به عرض  مجاور خود و درجهت مشرق كوه حجاري شده است.

سانتي متر پيش آمدگي دارد.  10متر است. قسمت باالي ديوار مذكور در حدود  30/2متر و ارتفاع حدود  3

  انتي متر عمق دارد، به وجود امدهس 81در پاي اين ديوار يك صفحه نامنظم كه حدود 

است.صخره هاي زير صفه(سكو ) تسطيح و حجاري نشده اند. به همسن دليل دستيابي به گور به آساني انجام  

پذير است .سطح ديوار در قسمت باال بصورت خشن حجاري گرديده است و در قسمت زير ان در يك 

     سانتيمتر قاب بندي،در ورودي و يك نقش برجسته حجاري شده است.  20فرورفتگي با حدود 



 3، شماره1، دوره1397انساني، زمستان جغرافيا و روابط                             

 

 

١٤٠ 

 

          

  گور دخمه هاي روانسر-1شكل

سانتيمتر  8قاب بندي اصلي در ورودي مقبره فرو رفته تر است و در چپ و راست آن سوراخ هايي به عمق 

و از طرف بيرون تعبيه شده است. نر و مادگي به وجود آمده در باال و پايين چهار چوب صخره اي در ورودي 

زماني از بيرون به وسيله ي اين دو سوراخ استوار نگه داشته مي شده مقبره موبد اين است كه در ورودي 

است. اين نر و مادگي ظاهراٌ  به عنوان پايه مورد استفاده بوده اند. ورودي دخمه به شكل مستطيل است. 

اطاقك مقبره در طرح مربعي شكل است و چهار گوشه ي آن انحناء يافته اند. كف اطاقك فاقد هر گونه پستي 

آن مسطح است و در چهار جهتي كه به ديوار ختم مي شود با ديوار به شكل قوس هايي "لندي و سقف و ب

نامنظم ارتباط پيداكرده ، بطوريكه به سقف حالتي تاقي(قوس)شكل داده است. اين شكل دقيقا با فرم قبور 

متر طول و 43/2نسر دوره هخامنشي  مانند قبر داريوش اول در نقش رستم مطابقت دارد. اتاقك دخمه روا

متر است كه ابعاد آن بي درنگ ذهنيت  X 1.64 2,43 روانسر ابعاد اتاقك دخمه متر ارتفاع دارد .  64/1عرض 

متر را براي ما القا مي نمايد. از سوي ديگر در اين مورد 2�3اطاقكي تقريبا در ابعاد موجود در آرامگاه كورش

كل از كار مغاير با سيستم تدفين تيره دوم پادشاهان هخامنشي شاهد قبري در داخل اطاقك نيستيم كه اين ش

(از داريوش به بعد)است.همچنانكه مي دانيم در شيوه ي تدفين زردشتيان قبري وجود ندارد. بلكه استخوان 

هاي اموات را پس از زدودن گوشت آن ،درون دخمه هاي سنگي قرار مي دادند. البته عده اي از مورخين به 

در آرامگاه كوروش اشاره كرد كه اگر اين مسئله را بپذيريم بايستي دخمه روانسر را بنايي با  وجود تابوت

عملكرد مشابه عنوان نماييم. آنچه امروزه در اختيار ماست دخمه اي خالي با يك نقش برجسته است. وضعيتي 

اسحاق وند در هرسين  كه در آرامگاه كوروش،نقش رستم و برخي ديگر از گور دخمه ها نظير گور دخمه هاي

  داريم 
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كيلومتر 60گوردخمه هاي دوران ماد ها به شخص خواستي  منسوب نمي شود .گوردخمه هاي سنگي صحنه (

راه كرمانشاه به سمت همدان در محل سراب صحنه)گوردخمه دكان داود (در نزديكي سرپل ذهاب ازاين 

به ثبت رسيده اند ازجمله نادرترين  148 با شماره ملي10/10/1315جمله اند گوردخمه صحنه در تاريخ 

  گوردخمه دو طبقه مادها مي باشد.

گوردخمه سكاوند پانزده كيلومتري هرسين كرمانشاه ،گوردخمه دبره (قريه دبره سرپل ذهاب ،گوردخمه سرخ 

  كيلومتري گوردخمه سكاوند)از جمله اند 19ده (

  

  گور دخمه هرسين -2شكل

مسلم است كه اين آرامگاه يا دخمه ها از "دخمه هاي ايران مي گويد :تقريبا رمان گيرشمن در باره گور 

سالطين مادي بوده است با اين حال نمي توان انها را به يك پادشاه بخصوصي نسبت داد.اين آرامگاه ها 

رمامگاه متعلق به نيمه دوم قرن هشتم تا اواخر قرن هفتم پيش از ميالد وبرخي هم تصور كرده اند كه آ"احتمال 

  »81،1371گيرشمن،«باشديح شده اند وممكن است اين فرض صح آسيا ي صغير ويا اور ارتو ها تقليد

تاريخ اورتو ها نشان داده است كه انها از اطاق ها يا دخمه ها به عنوان آرامگاه يا زير زمين استفاده  مي كرده 

شده اندبه چشم مي خوردكه باستان شناسان اند در شهر وان آثاري از اين دست گور دخمه ها در كوه ايجاد 

  )53،1368آنها را متعلق به پادشاهان اوراتويي مي دانند (كارگر

اطالعات و بررسيهاي باستان شناسان در مناطق ايران حاكي از اين است  كه پيش از آمدن قوم ماد اقوامي از 

ودند زندگي مي كردند.ازطرفي در بخش قبيل لولوبي ها ،گوتي ها ،وكاسي ها كه با مردم محلي در آميخته ب

نهم قبيل از ميالد امپراطوري بزرگ قدرمندي بنام اورارتو دولت  9غربي نواحي شرقي آسيا صغير از ابتدا قرن 

مقتدري تشكيل داده بودند ودر بيشتر مواقع منطقه تحت سلطه آنها تا پيروامون درياچه اروميه نيز مي رسيده 
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دات ديني و مذهبي سرزميني مركب بوده اند و روابط قومي وفرهنگي ميان اين است .لذا فرهنگي و اعتقا

  ناحيه با ساكنين سرزمين هاي مجاور درزمانهاي دور بوده است  

دوره مادي و آشوري دوره زودگذر برتش ماد اهميت بسياري در تاريخ ايران باستان دارد و مي توان مطا 

نوشته هاي هردوت تاريخ نويس يوناني بدست آورد ه كه بايتخت  ت مهمي در باره اين تمدن باستان ازعال

  يا همدان امروزي مي باشد .»هگمتانه«اين تمدن اشاره و انرا توصيف كرده است كه اين بايتخت همان 

با انكه اطالعات زيادي از هنر مادها و آشوري ها در دست ندارم اما به جرات مي توان گفت  كه هنر هاي 

ت تاثير ايد هاي اورارتويي بوده است .شايان ذكر است كه عقيده مغان زردشتي نيز هنر سرزمين عمده مادها تح

ماد تاثيرات به سزايي داشته است كه بر روي حجا ريها ي گوردخمه باقي مانده است .مقبره هاي صخره اي 

و تمدن بخصوص معمار  كه ظاهرا به زمان هفتم و آغاز ششم پايش از ميالد بر مي گردد تصوير ناقصي از هنر

 )374، 137آن زمان است (دياكو نوف

نوع خاصي از معماري تمدن باستاني   استان كرمانشاهور دخمه هاي غرب كشور گهدف از اين مقاله بررسي  

بيرامون  معماري هزار  پژوهش با عنوان معماري گوردخمه اي شهرت دارد اين نوع معماري راه شناخت و 

از مي كند كه مقابر اورارتويي كه اغلب در آذربايجان غربي قرار دارند و طي بررسي هاي اول قبل از ميالد ب

ناسايي شده اند بسيار قياس با گوردخمه هاي دوران شهكي و رسوبي آهاي ه كو1363و1360طي سالهاي 

شاه گور دخمه واستان كرمانماد هستند .از طرفي اين نوع معماري بعدها به معماري هخامنشيان راه يافته است .

متري شمال غربي روستاي شمشير واقع 150اسحاق وند ،در شهرستان پاوه، بخش مركزي، دهستان شمشير،

وبه عنوان اثار ملي ثبت شده 23849شماره ثبت 1387ابان  25شده است   تنها گور دخمه ثبت شده در تاريخ 

تري سر راه كرمانشاه به پاوه جاي كيلوم 10است و شناساي گور دخمه هاي شهرستان پاوه روستاي شمشير 

گرفته است.باستان شناسان با توجه به فرم وريخت اين گوردخمه ،آن را وابسته( مربوط  )به روزگار فرا 

هخامنشيني (پس از هخامنشينان )مي دانند،كه نمونه ديگر آن در كرمانشاه و هم در استان( پارس)فارس 

يكي از جاذبه هاي تاريخي شهرستان پاوه كنده كاري هاي و و گور دخمه روستاي نسمه خودنمايي مي كند

دخمه ها و غارهاي باستاني است كه ماحصل تالش انسانهايي است كه روزي در اين ديار مي زيسته و 

دخمه هاي سنگي كه در دل صخره هاي و سنگ هاي بزرگ كنده  .هايي از خود بر جاي نهاده اند يادگاري

ادت و راز و نياز بوده و گاهي مقبره اي شخصي كه درآن پادشاه و يا فرمانده شده است گاهي محلي براي عب
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ديكي شهر پاوه و در دامنه زدر ن .اي شجاع به خواب ابدي رفته و گاهي نيز مقبره كاهن و پارسايي بوده است

ار داشتن كوه آتشگا دخمه اي در دل صخره به يادگار مانده است اين دخمه داراي ويژگيهاي است از جمله قر

در محلي بلند و دور از دست رس كه بايد بوسيله نردبان وارد آن گرديد همچنين نشيمن گاه و محل مشتسن 

در آن به صورت سكويي كنده كاري شده و نيز طوري ساخته شده كه مي توان سر را بر روي آن قرار داد و 

د اين دخمه در دهانه ورودي دو خوابيد همچنين به صورت دارز كش مي توان كامال در آن راحت خوابي

حفره در دو گوشه دارد كه جايي براي لوالي درب بوده است تا بتوان بصورت عمودي دربي براي آن طراحي 

اين دخمه مي تواند محلي براي نگهباني نيز مي تواند به كار رفته باشد  .شده است را براي محافظت بست

وار قرار دارد كه غار بزرگ و تاريخي هفت سواران نيز در آن دخمه باستاني پاوه در منطقه باستاني هفت س

   )1394(مرادي عدنال ،قرار دارد

    

  

  گوردخمه هاي شهرستان پاوه ،روستاي نسمه -3شكل

منطقه اورامانات از اين معماري منحصر به فرد كه نشان دهنده قدمت تاريخي  استان كرمانشاه و  شناساي

منطقه كه برخي از اين گور دخمه ها راه شناخت معماري هزار اول بيش از ميالد كه سالها معماري دوران 

ن در باستان را تحت تاثير خود قرار داده است باز مي كند .از طرفي اگر اين معماري و نقش برجسته  هاي آ

دسترس نبوده يقينا تاريخ هنر و شناحت برخي اعتقادات ديني ومناسك مذهبي و باورهاي ديني گذشتگان بر 

ما معلوم ومشخص نمي گيرد لذا بررسي گوردخمه ها عالوه بر نحوه ساخت ساز از لحاظ معماري و نقش 

  ندتدافعي ،نوع نگرش و جهان بيني و اعتقادات ديني دنياي باستاني مشخص مي ك
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متري شمال غربي روستاي شمشير  150، بخش مركزي، دهستان شمشير، شهرستان پاوه در گوردخمه شمشير

به ثبت  آثار ملي ايران عنوان يكي ازبه 23849 ثبت ،با شماره 1387آبان  25واقع شده و اين اثر در تاريخ 

  رسيده است

  

  تصوير گور دخمه روستاي شمشير-4شكل

  ساختار كالبدي  گوردخمه ها 

انسان با وجود فكر ، ايده خود و نقش طبيعت در زندگي كه با كندن سنگ  هاي سخت براي دفن مردگان 

در ارتفاعات زياد ،شايد براي هر كسي سوال باشه چطور در زمان گذشته توانسته اند  اين گوردخمه ها رو 

كنند با توجه به منطقه وجود خاك و سنگ ودرست كردن تپه اي در كنار اين سنگ به راحتي توانسته درست 

اند اين گور دخمه هارو درست كنند و بعد از اتمام كار گوردخمه ها خاك را دوباره جابجا كرده اند   تنها 

و مي كردند.  ي استفادهفكري كه شايدبراي كندن گوردخمه ها بكار برده اند واغلب سنگهاي براي گورها

گور دخمه هاي روستاي نسمه و شمشير و گالل ،شوه سر باينگان و گوره گوره و شكل انسان خم شده در 

سخت بودن جنس سنگ وبيشتر به صورت مستطيل با توجه گور دخمه روستاي شمشير بارتفاع زياد از زمين ،

تطيل و داراي دو سه تا گور دخمه كه و شكل اين گور دخمه ها به صورت مس به بررسي هاي شده است

تپه تله دشه در شهرستان پاوه، بخش متر از سطح زمين ارتفاع دارند و نزديك  15با ارتفاع حالت داالني 

از  يكي عنوانبه 12473 ثبت ◌ٔبا شماره 1384مرداد  11 خياثر در تار نيدشه واقع شده و ا يروستا ،يمركز

  ]طرح جامع شهر پاوه است.[ دهيبه ثبت رس رانيا يآثار مل

نقش پله درمعماري  گور دخمه ها  :استفاده از پله گور دخمه هاي اورارتويي متداول بوده است . سنگر و 

پله گزارش باستان شناسي شده است  30گوردخمه ورهرام آن از دست آثارند . در گور دخمه سنگر 

   شود. ي ماد پله ديده نمي ).اما در نماي خارجي گور دخمه ها312،289، 1348(كاليس
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  گوردخمه ماد اورارتويي-5شكل

طاقچه و در  5طاقچه :در برحي از گر دخمه هاي ماد اورارتويي گزارش شده است . در گور دخمه سنگر 

طاقچه در اتاق اول گزارش شده است كه در روي هر كدام يك ظرف قرار داشته است  7گور دخمه ورهرام 

  )62و1354،61(كاليس

  روستاي دشه گوردخمه ها 

باشد. منطقه قلمرو مكاني تحقيق روستاي دشه از توابع شهرستان پاوه بخش مركزي  استان كرمانشاه  مي

ي اصلي شهر پاوه  و مرز شهرستان، هكتار از جهت شرق  و به جاده 24358گردشگري دشه با وسعت حدود 

شرقي و شرق به ديك مي باشد ، از جهت جنوباز جهت غربي و به مرز نوسود و سد داريان و هيروه نز

سرتاويران  با فاصله مركز  روستا روستاي گالل جاده قديم روستا به شهر پاوه  عرفي روستاي دشه و چشمه

واقع شده است. روستاي دشه در منطقه اورامانات  در استان كرمانشاه و كردستان مي باشد از شمال به مريوان 

وانرود از غرب به كشور عراق واز شرق به ارتفاعات شاهو مر تبط است نزديك به .از جنوب به شهرستان ج

شهرستان پاوه مي باشدونزديك به روستاي گالل و نورياب از طرف شرق واز طرف غرب به روستاي هيروه 

و كومره و از طرف جنوب غربي روستاي متروكه بلبزان و از طرف جنوب به روستاي زردويي نزديك مي 

اين حال اين روستا قسمت بسيار زيباي از استان قرار گرفته .دشه حدوداًده كيلومتري از پاوه تقريباًصد  باشدبا

كيلومتر كرمانشاه فاصله دارد اين روستا داراي آب هواي سرد كوهستاني كه در بهار و پاييز هوا معتدل ودر 

نفر وجز روستاهاي پاوه 2000و هزار جمعيت بيش از د  تابستان هوا كمي گرم و در زمستان هوا نسبتاًسرد

مي باشد و جود وسعت زياد و شرايط اقليمي ونزديك به شهرستان پاوه و   طبيعت بكر چشم هر بيننده را به 

طرف خود مي كشد و طبيعت خدادادي زيبا مي توان روستاي اورامي زبان نام برد مردمان مهمان نواز روستا 

اصل نژاد دشه ييها در دارد اكثر كارها با همكاري مردم انجام شده استكه صفا و صميمت در اين مكان وجود 
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كتاب نور االنور عبد الصمد طوار آمده است كه مردم دشه خود را اوالد پير يونس فرزند پير الياس پير خضر 

امام " شاهو مي دانند اما با با مردوخ در كتاب كرد و كردستان آنها را از نسل سيد محمود اصفهاني و نهايتا

رضائي  (صادق (ع) مي دانند.شايد وجود نظرگاه پير خضر شاهو در دشه نظر اولي را صادق تر جلوه دهد

  )1382،علي حسين :

  اذبه هاي طبيعي و تاريخي روستاي دشهج -1جدول 

                                                           
  مره به زبان هورامي يعني غار ٣

چشمه     
  سرتاويران 
محل نشتن 

  مردان 
  

جاي پاي 
  اصحاب 

  
  

گورخمه 
هاي دوران 
اوراتور دو 
تا از گور 

  دخمه 

زندان 
قديمي 

روستاي 
دشه ده 

سه  
  وهوشه

)،قلعه Pasgahقلعه پاسگه (
  )،قلعه رضا Mooradمراد (

په ت -
ثبت 

شده ملي 
تپه تله 

دشه 
1384  

 قران 
و  يخط
 يخيتار

ماموستا 
محمود 

  يدشه ا

جاذبه 
  تاريخي 

  جنگل ،درتفي 
  

،تالگ    غار (مرو) جن 
  و ماه منگي

  غار انار ،غار هواسبگي ،
(ده رو مران) دره غارها 

و ئاوي) 3،غارو آب(مر
 ظاهر مرو  سموكي ،،مرو 

باوي (هانه مرو  بگي 
سينالي )  مرو ،آهن 

كونكو كي  ،غار محمد 
وري ،،مرو  قنجه 

،مروهومر،غار ، ) مرو 
يخي  ،مرو  كمره سوري 

مرو مايسور ،مرو زنگه 
چمچه  ،مرودانه   كاه

 تاشان،مرو
 قال،مروە،مريوسوي

 ،مرويعز
،مره روكواترانقاژان،م

سياوه ،مره زنگه ،مره 
كوليني ،مرو چمچه 

تاشا،مرو 
يوسويِ(يوسف)مرومرو 

عزه (عزيز) مرو قال  
،مرو تاوي ،مرو كوتي 

  ،مرو ماران 

آبشار 
هيوورد،آبشار 

وه زه نه بن 
،پاوه رود 

،آبشار 
هواليس 

،آبشار شمله 
،آسياب و 
دوئاواني ، 

تنل زير 
،،زميني 

هيوورد،گنچ 
يز گا... كار

قديمي دوران 
ساسانيان 

تنگه پاسگاه 
،  

منطقه زيبا 
ورئا ور 
  چناري 

مكان ييالقي 
هيالوو 

Healiav ستاره(
شناسي آن را 

  )H l enهلن (
(چشمه زيبا 

  هيالوو

مكان زيبا 
قله قندي 

(قله 
بروژ)وهه 

واليس ،سه 
ياسر ،ده 

  رتفه
  

كوه زين 
العابدين 
،گردنه 
  عثمان  

چشمه 
سر 

تاويران 
وسط 
و  روستا
چنار 
  تنومند

  هانه گل (هانه گر)
  

  چشمه سرتاويران 
 )SartawiransPaskah(  

  
  

 Hanehهانه كوان (

kowans p(  
  

  )Pavehrood rپاوه رود (

جنگل 
  سياوالن

طبيعي 
:جنگل 

،كوه 
،چشمه، 

و 
رودخانه 

،گونه 
  جانوري

  طبيعي 
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قلعه معرفي شده در  كيلومتري شهر پاوه به سمت غرب مي باشد. دشه  به معني دژه يا7اين روستا در  

 ،نودشه شهر  صورتي كه دشه در زبان اوستايي تلفظ آن تشه ،مي باشد در استان كرمانشاه دو تا دشه داريم

كه گرفته شده تشه ،و نوتشه به زبان هورامي مي باشد تشه به معني خداي جنگ با توجه  ،دشهروستاي و 

.   اين گور دخمه ها  است شناخته شده  ا   نا  آنهوجود اين گور دخمه ها در روستا هنوز تاريخ اصلي 

  تاريخي اين روستا را نشان مي دهد. نشانه قدمت

  

نيايشگاه         
سلطان 
  اسحاق

  ،پير ميكائل
  

،باواخاكي، 
پيرخضر 

معاذ 
عبداهللا 
(ماذل 

  عودي  ،

جاي 
پاي 

اصحاب 
و 

  هيوورد
  

،فقيه 
هواهس 

،  

  ياهللا نقشبند بيحب خيش
  قاضي جوانرود در سال 

  
  

مقبره 
اشخاص 
از جمله 
ماموستا 
محمود 

 يمفت
  زاده

مقبره 
سيد 

شهاب 
الدين 
  تالشي

  مذهبي 
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  منطقه مورد مطالعه ، نگارندگان :1نقشه

  

  

  گور دخمه روستاي دشه-6شكل

  ورارتوا دخمه هايورگ

عالوه بر كاوشهاي باستان شناسي در مورد گوردخمه هاي اور ارتويي توسط سن مارتن فرانسوي و اطالعات 

مندرج بر كتيبه هاي آشوري  و نوشته هاي هردودت يوناني در مورد فرهنگ و تمدن ماد بررسي قرار داده 

گرفته است .استان ما مساحت  است استان كرمانشاه در ميانه ظلع غربي ايران در بين رشته كو ه زاگرس قرار

درصد ار مساحت كشور را در بر گرفته و از اين نظر رتبه هجدهم را به 45/1كيلو متر مربع ،جمعا 24586

دقيقه عرض شمالي با استان 18دقيقه 35دقيقه تا  36درجه و 33خود اختصاص داده است.پهنه مذكور بين 

كيلومتربا 330شرق به استان همدان و از عرب به طول مرز كردستان،از جنوب به استان لرستان و ايالم و از 

كشور عراق همسايه مي باشد .اين منطقه عمدتا شامل اراضي واقع در قسمتي از رشته كوههاي زاگرس است 

و اراضي كشاورزي و مناطق مسكوني آن در بيشتر كوهپايه و آبررفت هاي  تشكيل شده در حد فاصل كوه 

منطقه كرمانشاه عموماً كوهستاني است و بخش اعظم آن داراي زمستان هاي سرد توام  ها وتپه ها قرار دارند.

با يخ بندان است،حاشيه جنوب غربي منطقه كرمانشاه زمستان هاي معتدل و تابستانهاي گرم دارد .ارتفاع 

ليمي مناطق گرمسيري به طور چشمگيري از ارتفاع مناطق سردسيري كمتر است.كه توجيه كننده اختالف اق

دو منطقه است .  به طور كلي از ارتفاعات مناطق شهري در استان به طور تقريب اراضي كوهپايه اي و ابرفتي 

متر از سطح دريا بلندترين نقطه استان به شمار 3400اطراف آنها را در بر مي گيرد . شهرستان پاوه با ارتفاع 

شهر پاوه يكي از شهرهاي استان قلمداد مي شود .  مي ايد .در ميان اين شهرها پاوه كوهستاني ترين شهرستان

نفر جمعيت در غرب كشور و يكي از شهرهاي هزار ماسوله 1395درسال 30000استان كرمانشاه با جمعيت 
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اين شهر با ويژه گي  هاي  كه از نظر  هزار نفر مي باشد. 61.كه كل شهرستان پاوه با جمعيت نام دارد

وجود كوهستان هاي  از نوع رسوبات اهكي و  توپوگرافي شيب تند و پلكاني و آب هواي معتدل  است 

غارها و گور دخمه هاي كه بيشتر در روستاهاي منطقه هستند .كه از جمله اين روستاها، روستاي زردوئي 

بيشترين گور دخمه ها رو دارن در شهرستان پاوه ،و اين باعث  گوردخمه ماكوان ، شيوسر ، ،شمشير، دشه كه

شناخت منطقه از نظر باستاني مانند ديگر شهرهاي ايران ، شهرستان پاوه هم وجود دارند ولي هنوز ثبت ملي 

  نشده اند 

  سواالت :

  ها قابليت تبديل شدن به يك جاذبه فرهنگي و رونق گردشگري روستاي دشه را دارند؟ گوردخمه

  ؟شده است روستاي  دشه فرهنگي  گردشگري عدم  باعث گور دخمه ها معماري  وارتفاع 

  

  

  فرضيه :

  به نظر مي رسند گور دخمه ها قابليت تبديل به يك جاذبه فرهنگي و رونق گردشگري روستاي دشه را دارند.

  . روستاي دشه است  فرهنگي  گردشگري عدم معماري گور دخمه هاباعث و ارتفاع رسد به نظر مي

گوردخمه ها تنها در حد  تي. قابلستيمورد خاص ن هيو  اديبه حساب م يخياز جاذبه تار يگوردخمه جزئ

 تشيگردشگر در اون كم است اما به طور مثال غار سهوالن قابل ياثر است و ماندگار يخيو مشاهده تار دنيد

 يرگگردش يبرا يمانع تواند  يم  و صعب العبور بودن ارتفاعاتبيشتر گردشگر ي.ماندگار شترهيب

 ريتاث نيبهش نگا كرد قطعا كم تر نيياز پا شهيو فقط مد امكانات ندار نكهيا ليفقره قا به دل  د.گوردخمه باش

ازش  ستايتور شهيكم م يليدورافتاده قرار گرفته خ يجا يكه تو  رانيخره هنج ايد  دار يرو در گردشگر

سي انجام شده مكان اين گور دخمه ها  شمال شرقي روستاي دشه قرار ربنا به دليل ميداني و برند كن ديبازد

و ساختن پله هاي با معماري بومي منطقه باعث مي شود گردشگران  ،گرفته اند  و ديدن چشم انداز روستا 

استفاده از تكنولوژي و مد براي خود روستا و آو مردمان محلي  از اين گوردخمه ها بازديد كنند و باعث در
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و چشم انداز زيا و گونه گياهي ه اصلي روستا به سمت گور دخمه هاروز به عنوان تله كابين كه از سمت جاد

اني كه بازيد ازآنها  داشته و با توجه به مصاحبه هاي از كس منطقه باعث جذابيت اون گور دخمه ها شده است 

 شكل  گور دخمه هاي دروان اوراتور ساخته شده اند  اين  گوردخمه ها بهاند

  نتيجه گيري 

ي براي آنها پيدا نشده است به اين صگور دخمه هايي كه در دوران مادها كشف شده اند، معموال صاحب خا

معنا كه بي نام و نشان بوده اند. از طرف ديگر، اشيايي كه به همراه اين گور دخمه هاي دفن شده است اكثرا 

رقت رفته اند و به همين دليل نمي توان دقيقا مشخص كرد كه چه شي اي به همراه آنها دفن شده بوده به س

 هخامنشيان ي ها دخمه گور مادها، دوران هاي بر خالف گور دخمه گور دخمه هاي دوران هخامنشيان.است

 اين باالي قسمت در معموال. شود مي ديده صليب از طرحي آنها ي همه روي و اند بوده نشان و نما داراي

هاي بيشتر گور دخمه شود نمي ديده تزييني هيچ آنها، پاييني قسمت در و كوچك ي برجسته نقش يك صليب،

هخامنشي در نقش رستم و نقش رجب متمركز هستند. آخرين گور دخمه اي كه از هخامنشيان به دست آمده 

طور به نظر مي رسد كه كار كنده كاري و است، به داريوش سوم برمي گردد كه در بررسي آن اين 

مقابل آتشدان ديده مي شود. تخمين  در شاه نقش آن، باالي در فقط و است نشده تكميل آن روي تزيينات 

گور دخمه هاي بعد از .سال طول كشيده است 10زده شده كه ساخت هر كدام از اين گور دخمه ها، 

هم به سبك گوردخمه هاي دوران هخامنشيان است با اين گور دخمه هاي بعد از هخامنشيان  هخامنشيان

درباره ي گورد خمه ها بايد بدانيد .تفاوت كه ديگر تزيينات به آن شكل در اين گوردخمه هاي ديده نمي شود

كه آنها را معموال در ارتفاعات قرار مي داده اند، طوري كه گاهي براي رسيدن به آنها بايد خطرهاي زيادي 

شخص به صورت آويزان قرار مي گرفته تا خود را به آنجا برساند و در بسياري از موارد هم  مي شده است و

اما با توجه به ساخت بعضي از اين گور دخمه ها كه شرح آنها .نياز به تجهيزات خاص مثل طناب بوده است

اندازه اي به شكل در پي خواهد آمد ،و با نگرشي به نقش نماي اين دخمه ها ،يا آرامگاه  ها مي توان تا 

نماي آنها بيشتر به منزله در ورودي آنها محسوب مي شوند و سقف آنها .«ساختمان هاي آن زمان پي برد 

روي ستوني قرار گرفته است . نما شباهت زيادي به ايواني دارد كه در تابستان ايجاد سايه مي نمايد و مانع 

رعكس نور خورشيد به علت تابش متمايل خود،وارد ورود آفتاب به درون ساختمان مي گردد،ودر زمستان ب

كاخ تخت جمشيد  ساختمان مي شود و اين ايوان به صورت پناهگاهي براي جلوگيري از برف و باران است 
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نيز از روي همين اصل ساخته شده اند و اين اصل حتي امروز هم در ساختمان هاي ايراني رعايت مي شود 

روستا ورعكس   مه هاي روستاي دشه در قسمت شمال شرقي روبرو خودبا توجه گور دخ)87گيرشمن ،ص »(

تابش نور خورشيد و تابستان ايجاد سايه مي نمايد مانع ورد آفتاب به درون ساختمان گردخمه ها و ايوان 

پناهگاهي يراي جلو گيري از برف و باران است گور دخمه روستاي دشه از اين نوع گوردخمه ها هستند كه 

 با توجه به اهميت ندادن اين گوردخمه به عنوان شكل يا برجسته دوران اان حكاكي نشده است نوشته در 

ريشه و منشا اين آرامگاها و معماري گور دخمه اي در فالت ايران بايد در گور دخمه هاي مي باشد ورارتو

اورارتويي جست جو كرد به عبارت ديگر ،گور دخمه هاي ماد صورت تكامل يافته تر مقبره هاي اورارتويي 

تفاوت پالنهاي اند .وجود پلكان ،در نماي گوردخمه هاي اورارتويي،عالوه به دسترسي به داخل بوده است و 

شايد قبايل متعدد اورارتويي بوده است .اين  نظر معماري ،نشانه اي از نفوذ فرهنگ محلي ياگوردخمه ها ،از 

گور دخمه ها بيانگر  ساختار ابتدايي آنهاست كه بعدها در دوره ماد وسپس ،هخامنشي به صورت ستوني و 

شده است .  با توجه به تصاوير مربوط به گور  شكل هاي پيشرفته اي در اين گور دخمه ها به كار گرفته

دخمه ها نقش برجستگي در انها وجود ندارن بيشتر انها مستطيلي شكل هستند و بيشتر گور دخمه ها در 

استان كرمانشاه و هرسين روستاهاي شهرستان پاوه يافت مي شوند كه نشان از فرهنگ و زندگي مادها و 

 (وستاها است  كه روستاي زردوئي منطقه ماكوان و باينگان شيوسر گوراشكانيان و هخامنشينيان در اين ر

وجود دارند و اداره صنايع دستي و ميراث  و گور دخمه شمشير و نسمه وگالل و   دشه گوردخمه بزرگ )كوره

فرهنگي و گردشگري  اين شهرستان و معرفي و ثبت اين اثار ملي و جذب گردشگر و دسترسي به اين مكانها 

اين استان و شهرستانهاي آن  ان داخلي و خارجي گردشگرتوجه به گذاشتن راه پله ها و موجب جذب  ها با

  مي باشد .
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  باشد .  براي روستا و بازديد گردشگران  داخلي و خارجي
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