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فصلنامة علمي نگره

چكيده
طي ادوار مختلف اسالمي، بنا بر اعتقادات و باورهاي مذهبي و فرهنگ و جغرافياي خاص هر منطقه از ايران، سنگ قبور 
متنوعي در اشکال و ابعاد مختلف بر روي قبور، مورد استفاده قرار گرفته که از آن جمله مي توان به سنگ قبور افراشته، سنگ 
قبور محرابي، سنگ قبور ساده ايستاده، سنگ قبور صندوقي، سنگ قبور گهواره اي، سنگ قبور قوچ شکل، شيرهاي سنگي، 
سنگ قبور اسب شکل و .. اشاره کرد. از جمله مهمترين اين دسته از سنگ قبرها از منظر معناشناختي و باورهاي اسطوره اي، 
قوچ هاي سنگي هستند که عمومًا در نيمه غربي ايران و باالخص در شمال غرب و غرب ايران يافت مي شوند. بررسي و مطالعه 
اين گروه از سنگ قبرها مي تواند به نمودارسازي و کشف مفاهيم اين آثار ارزشمند در هنر ايراني - اسالمي منجر شود 
و اهداف  عبارتند از :  الف.  بررسي و مطالعه قوچ هاي سنگي گورستان هاي حاوي اين سنگ قبر ب. نمادشناسي و مطالعه 
کهن الگوي قوچ هاي سنگي و تطبيق آن با مفهوم شناختي اين نقش در ايران باستان ج. بررسي طرح و نقوش موجود بر روي قوچ ها
 سؤاالت اين تحقيق عبارتند از  : ١- قوچ هاي سنگي در گورستان هاي دوران اسالمي ايران، در کدام حوزه جغرافيايي و در چه 
زماني مورد استفاده قرار گرفته است؟ ٢ -    باورها و اعتقادات نهفته در تنديس قوچ سنگي در گورستان هاي ايران کدام بوده و چه 
ارتباطي بين مفاهيم و نمادشناسي اين نقش در دوران اسالمي با نقش آن در پيش از اسالم وجود دارد؟  ٣- انواع نقوش بر روي 
قوچ هاي سنگي کدامند و ريشه هاي آنها چيست؟ روش تحقيق اين مقاله به شيوه توصيفي-تحليلي و شيوة گرداوري اطالعات 
كتابخانه اي و ميداني اســت.  نتايج نشــان مي دهد که قوچ هاي سنگي بيشــتر در نيمه غربي ايران يافت مي شوند 
و غير از چند مورد، اکثرا متعلق به قرون نهم و دهم هجري هســتند. قوچ در ايران باســتان نماد باروري و به عنوان 
نشانه اي از فر ايزدي و در ارتباط با خداي پيروزي يعني بهرام بوده است.  قرار گرفتن نقش قوچ به شکل يک سنگ 
 قبر بر روي گورهاي دوران اســالمي، به معناي رســيدن به طي طريقت و فرزانگي و نشــان از استحاله فرد متوفي 
اســت. بنا بر اعتقاد مردم، حضور قوچ هاي ســنگي در گورستان ها، مانع از ورود شياطين مي شده و استفاده از آنها 
با ظاهري انتزاعي به نشــانة دالوري و رشــادت دليران ايراني و حکايت از مردانگي، قدرت و شــجاعت آنان دارد. 

واژگان كليدي 
سنگ قبر، قوچ هاي سنگي، ايران باستان، دوران اسالمي، گورستان  .
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مقدمه
قوچ از جمله نگاره هاي نمادين کهن سرزمين ايران بوده 
که نمونه هاي قديمي آن را مي توان بر روي آثار فراواني 
از جمله صخره نگاره ها، سفالينه هاي پيش از تاريخ همچون 
آثار  باستاني سيلک و گورستان مارليک،  تپه  نمونه هاي 
ايران همانند مهرهاي دوران هخامنشي و  دوره تاريخي 
ادوار بعدي مشاهده کرد. قوچ از آغاز دوران نوسنگي در 
، زيرا گوسفند  ايزد بانو اهيت خود را پيدا کرد  با  پيوند 
منبع غذايي مهمي شد و قوچ به عنوان ياريگر توليد مثل 
و باززايي گوسفندان اهميت بسيار دارد. نقش اين حيوان 
در ادوار بعدي در ايران با بياني مفهوم انگارانه و نمادين 
و با تقبل مفاهيم جديد مورد استفاده هنرمندان ايراني قرار 
گرفته و طي دوره اسالمي نيز، وراي مفاهيم کهن،  رنگ و 
جالي جديدي به خود گرفته و در قالب سنگ قبر و استل 
در کنار گورستان ها، طي ادوار مختلف، سير تحول تاريخي 
آثار  ساير  همانند  سنگي  قوچ هاي  کرد.  سپري  را  خود 
هنري اين مرز و بوم، نشان از هنرمندي دستان تواناي 
نياکان ما بوده که با آميزه اي از باورهاي قومي و اعتقادات 
انتقال مفاهيم ديني و حتي  مذهبي دوران اسالمي، براي 
اسطوره اي پاي به عرصه وجود نهاده اند. بايد عنوان کرد 
که اين احجام و آثار فرهنگي، صرفا جنبه تزييني نداشته و 
عالوه بر اشاره مستقيم به پاره اي مفاهيم، اسنادي تجسمي 
هستند که ويژگيهاي اعتقادي، فرهنگي و اجتماعي دوران 
خود را بازگو ميکنند و به عنوان جزيي از اجزاي تشکيل 
دهنده فرهنگ مردم ايران، مفاهيم و معاني نهفته زيادي را 
در وراي خود دارند که گشودن هريک از اين رموز مي تواند 
قسمتي از فرهنگ، اعتقادات و ذهنيت مردمان گذشته را 

بازگو کند
بدون شک با توجه به پيشينه هنر ايراني، نقش قوچ نيز 
همانند ساير نقوش ديگر، ريشه در ادوار ماقبل خود داشته 
و اين تفاوت در انديشه ها، باورها و عقايد دوران اسالمي 
نسبت به ادوار پيشين است که موجب گرديده تا نقش قوچ 
گورستان ها  درون  و  قبور  سنگ  قالب  در  دوره  اين  در 
نمود پيدا کند. اين مقاله سعي بر آن دارد تا ضمن مطالعه 
و چيستي و چرايي قوچ هاي سنگي، به شناسايي نماد و 
کهن الگوي تخصصي اين اثر هنري و ارتباط آن با نقش 
اين حيوان در ادوار پيش از اسالم بپردازد، لذا اهداف اين 
پژوهش عبارتند از : الف. بررسي و مطالعه قوچ هاي سنگي 
گورستان هاي حاوي اين سنگ قبر ب.نمادشناسي و مطالعه 
کهن الگوي قوچ هاي سنگي و تطبيق آن با مفهوم شناختي 
اين نقش در ايران باستان ج. بررسي طرح و نقوش موجود 

بر روي قوچ ها و سؤاالت تحقيق عبارتند از :
١ . قوچ هاي سنگي در گورستان هاي دوران اسالمي ايران، 
در کدام حوزه جغرافيايي  و در چه زماني مورد استفاده 
قرار گرفته است؟٢.باورها و اعتقادات نهفته در تنديس قوچ 
سنگي در گورستان هاي ايران کدام بوده و چه ارتباطي بين 

مفاهيم و نمادشناسي اين نقش در دوران اسالمي با نقش 
آن در پيش از اسالم وجود دارد؟ ٣.انواع نقوش بر روي 

قوچ هاي سنگي کدامند و ريشه هاي آنها چيست؟

ضرورت و اهميت تحقيق
مهمترين  از  يکي  گورستان ها،  در  موجود  قبور  سنگ 
داده هاي فرهنگي بشري در طول دوران اسالمي بوده که 
در ساير حوزه هاي فرهنگي و مناطق مختلف ايران زمين به 
صورت بارزي خودنمائي مي کنند. اين آثار چه از منظر فرم 
و شکل ظاهري و چه به لحاظ نقوش و کتيبه هاي متنوع 
در  را  ارزشمندي  دانسته هاي  آنها،  روي  بر  گرفته  قرار 
ارتباط با فرهنگ و اعتقادات جامعه در دل خود پنهان دارند. 
در اين ميان قوچ هاي سنگي بجاي مانده از قرون مختلف 
اسالمي در گورستان ها، خصوصا در نيمه غربي کشور، 
نمودي شاخص از اين آثار برجسته در ارتباط با اعتقادات 
و باورهاي مردمي منطقه را نشان مي دهد. حال با توجه به 
اهميت سنگ قبرها، خصوصا سنگ قبرهاي نوع قوچ شکل 
در روند مطالعات دوران اسالمي اين منطقه، ضروريست تا 
بتوان به مهمترين ويژگي هاي اين گروه از سنگ قبرها از 
نظر فرم و شکل و تنوع نقوش، اعتقادات و باورهاي نهفته 
در ساخت و برپايي آنها و همچنين مقايسه و تطبيق آن 
با نقش قوچ در پيش از اسالم ايران و مفاهيم آن در آن 

دوران پي برد.

روش تحقيق 
اين پژوهش مبني بر  روش توصيفي - تحليلي و تاريخي 
بوده و منابع آن به دو صورت کتابخانه اي و ميداني، از 
بررسي هاي  و  مرتبط  مقاالت  و  کتابها  به  رجوع  طريق 
ميداني صورت پذيرفته است. سنگ قبور نوع قوچ شکل يا 
قوچ هاي سنگي، بيشتر در گورستان هاي نيمة غربي كشور 
ديده مي شود. بنابراين با توجه به تکراري بودن اين سنگ 
قبر از منظر فرمي و همچنين معنا و مصداق، در اين تحقيق 
تنها نمونه هايي از برخي گورستان هاي مهم دوران اسالمي 
در اين منطقه مورد بررسي قرار گرفته است. مقاله پيش 
در  نگارندگان  ميداني  بررسي هاي  حاصل  واقع  در  رو 
گورستان ها و موزه هاي سنگ آذربايجان، اردبيل، زنجان، 
مراغه، عجب شير، سرعين، اهر، مرند، خوي، سلماس، بناب، 

مشکين شهر و روستاهاي پيرامون بوده است. 
غير  شيوه  به  قبرها  سنگ  نمونه گيري  و  آماري  جامعه 
تصادفي و هدفمند و بر اساس ميزان فراواني، فرم و تنوع 
نقوش قوچ هاي سنگي در گورستان هاي مختلف بوده است. 
از اين روي از تمامي گورستان هاي حاوي سنگ قبر قوچ 
ايران،  ايران، خصوصٌا در شمال غرب و غرب  شکل در 
تعداد ۵۰ نمونه سنگ قبر به عنوان جامعه آماري انتخاب 
شده و مورد بررسي قرار گرفته اند. در انتهاي مقاله نيز به 
کمک نرم افزارهاي اتوکد، فوتوشاپ و کورل، به ترسيمات 
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خطي سنگ قبور و نقوش آنها پرداخته شده است. به طور 
کلي در اين مقاله در ابتدا به مقدمه اي کوتاه در ارتباط با 
قوچ هاي سنگي و پيشينه آن پرداخته شده و سپس نقوش 
قوچ در آثار و انديشه پيش از اسالم به روش کتابخانه اي 
به انجام رسيده است. در مرحله بعد نيز با توجه به اين 
بيشتر سنگ قبرهاي قوچ شکل موجود در گورستان هاي 
بنابراين  نگرفته،  قرار  مطالعه  مورد  قبال  اسالمي،  دوره 
بخش وسيعي از جمع آوري داده ها به صورت مستندنگاري 
و فعاليت هاي ميداني صورت پذيرفته است. در انتها نيز به 
نتايج  تحليل  نقوش و  نرم افزارهاي مذکور، ترسيم  کمک 
حاصله از بررسي ها انجام و با مطالعات صورت گرفته، 
تطبيق و تکميل شده است. نتايج پژوهش پيش رو با تجزيه 

و تحليل به صورت کيفي به دست آمده است.

پيشينه  تحقيق
در زمينه قبور و خصوصًا سنگ قبور، کتب و مقاالتي به 
چاپ رسيده است و چندين مقاله از جمله: «سنگ مزارهاي 
ايران» در شماره ١٢ مجله هنر و مردم که به سنگ قبور 
«سنگ  ١٣٤٢)؛  (پورکريم،  پرداخته  قم  واران  روستاي 
قبرهايي از دهکده فشندک» در شماره ٢٣ مجله هنر و مردم 
که سنگ قبور موجود در گورستان روستاي مذکور را 
معرفي و مطالعه کرده (پورکريم، ١٣٤٣)؛ «سنگ هاي مزار 
از پنجره  مردم شناسي هنر» در شماره ۱ کتاب ماه هنر 
که نويسنده در آن به صورت مختصر و در چند صفحه، 
انواع سنگ قبور و نوع آرايش آنها را مطالعه نموده است 
(خسرونژاد، ۱۳۷۷)؛ «نمونه هايي از سنگ مزارهاي موزه 
گرگان» در شماره ۲۲-۳ مجله موزه ها که نويسندگان تنها 
چند سنگ قبر موجود در موزه گرگان را معرفي و مطالعه 
کرده اند (رجايي علوي و وفايي، ۱۳۷۹)؛ «نقش هاي سنگ 
مزارهاي گورستان دارالسالم شيراز» در شماره ۶ مجله 
آينه خيال (چارئي، ۱۳۸۷) و «نشانه شناسي نقوش سنگ 
قبرهاي قبرستان دارالسالم شيراز» در شماره ١٤٤ کتاب 
دو  اين  نويسندگان  که  خليلي، ١٣٨٩)  و  (پويان  هنر  ماه 
مقاله نيز سنگ قبور گورستان دارالسالم شيراز، خصوصٌا 
نقوش و معناشناختي نمونه هاي متعلق به دوره قاجار را 
بررسي کرده اند. «سنگ مزار ناصرالدين شاه و يک سند 
تازه» در شماره ۱۷۱ مجله تنديس که بررسي مختصري 
«سنگ   ،(۱۳۸۹ (حامدي،  داشته  قبر  سنگ  اين  روي  بر 
نبشته هاي تاريخي شهرستان يزد (سنگ قبور قرن ٥ تا ١٣ 
هجري)» در شماره ١٤٥ کتاب ماه هنر که تنها به نمونه هاي 
موجود در منطقه مورد مطالعه پرداخته و آنها را معرفي و 
بررسي نموده است (جباري کلخوران و خبيري، ١٣٨٩)؛ 
«سنگ مزار در گورستان هاي کهن» در شماره ٦٣ مجله 
به چند گورستان مهم  مقاله مذکور،  نويسنده  که  معمار 
در ايران از جمله خالد نبي و هفشجان و .. اشاره کرده و 
سنگ قبور آنها را مطالعه نموده (بزرگ نيا، ١٣٨٩)؛ «سنگ 

که  الوانساز  محمد  نوشته  قديم»  آس  روستاي  قبرهاي 
سنگ قبور موجود در اين روستا را معرفي و به نقوش آنها 
پرداخته است (الوانساز، ١٣٩٠)؛ « سنگهاي مزار، نمودي 
از وحدت مذاهب مختلف اسالمي در ايران» در شماره ٢٠ 
پژوهشنامه تاريخ اسالم که در اين مقاله نويسندگان فرم و 
نقوش مشترک بين شيعه و اهل تسنن در سنگ قبرهاي نوع 
گهواره اي را مورد مطالعه قرار داده اند (کوهپر و ديگران، 
پايان نامه  پايان نامه همچون:  تعدادي  و همچنين  ١٣٩٤)؛ 
«بررسي فرم و نمادپردازي در سنگ گورهاي لرستان» 
از حجت اهللا حسنوند در دانشگاه تربيت مدرس که ايشان 
تنها به معرفي سنگ قبرهاي استان لرستان و معناشناختي 
يا نمادشناختي نقوش موجود بر روي اين آثار پرداخته اند 
(حسنوند، ١٣٨٨)، «بررسي نگاره هاي سنگ مقابر در دوره 
صفويه» از مريم افقهي در دانشگاه الزهراء که سنگ قبور 
موجود در پايتخت هاي عصر صفوي (اردبيل، قزوين و 
از  (افقهي، ١٣٨٧)  نموده  معرفي  و  بررسي  را  اصفهان) 
جمله مي توان به کتاب «سنگ مزارها و کتيبه هاي تاريخي 
گرگان و استرآباد» اثر اسداهللا معطوفي که تنها به بررسي 
و مطالعه سنگ قبرهاي استان گرگان پرداخته (معطوفي، 
سنگ  که  تناولي  پرويز  اثر  قبر»  «سنگ  کتاب  ١٣٨٧)؛ 
قبرهاي تصويري از جمله شير سنگي، قوچ سنگي موجود 
در لرستان و آذربايجان را معرفي نموده (تناولي، ١٣٨٨)؛ 
کتاب «مزارات، سنگ نوشته ها و اسناد مراغه» اثر يوسف 
بيگ باباپور که همان طور که از عنوان کتاب نمايان است، 
به سنگ قبور موجود در مراغه پرداخته است (بيگ باباپور، 
١٣٨٨)؛ کتاب «سنگ قبرهاي علويان در موزه مصر» اثر 
ميرزا حسن غفارنژاد که نمونه هايي از سنگ قبور موجود 
و  بررسي  بود،  علويان  به  متعلق  که  را  موزه مصر  در 

مطالعه نموده (غفارنژاد، ١٣٧٦) و ... اشاره کرد. 
به طور کلي بايد عنوان کرد که هيچ يک از کتب، مقاالت و 
يا پايان نامه هاي مذکور به طور اخص به قوچ هاي سنگي 
نپرداخته اند و نوشتار پيش رو از اين حيث قابل توجه بوده؛ 
همچنين هيچ کدام از اين بررسي هاي صورت گرفته در 
ارتباط با سنگ قبرها، به ريشه شناسي و کهن الگويي قوچ 
سنگي و مقايسه آن با ايران قبل از اسالم نپرداخته است. 
به طور کلي در ارتباط با ريشه شناسي و بررسي قوچ هاي 
سنگي، اگرچه در برخي از کتب و مقاالت تصاويري از آنها 
ارائه گرديده، اما پژوهشي که به طور جامع و موشکافانه به 
مطالعه اين آثار هنري بپردازد، تا به امروز صورت نگرفته؛ 
همچنين نوشتار حاضر به دنبال کهن الگويي و ريشه شناسي 
اعتقادي قوچ و نقش قوچ در ايران بوده که در اين زمينه 
نيز نقطه عطفي در مطالعه آن محسوب مي گردد. از طرف 
ديگر اين نوشتار با مطالعه نقوش قوچ در پيش از اسالم و 
پس از ورود آن به آثار هنري دوران اسالمي، ضمن تطبيق 
معاني و مفاهيم آن در هر دو دوره، معاني و مفاهيم جديد 
اکتسابي آن بر اساس بينش دوران اسالمي را نيز مورد 



مطالعه قرار مي دهد.

نقش قوچ در آثار هنري پيش از اسالم
قوچ از جمله اشکال جانوري بوده که در خاورميانه، يونان 
(هال، ١٣٩٠:  است  بوده  پرستش  مورد  باستان  و مصر 
٧٩). شکار اين حيوان در هزاره دوم پيش از ميالد نه تنها 
در ايالم، بلکه در سرزمين هاي دوردست همچون مارليک 
مرسوم بوده که جنبه معيشتي داشته و براي قرباني بوده 
و  قوچ  از  فراواني  هاي  نشانه  (مهرآفرين، ١٣٧٥).  است 
شاخ هاي آن در هنر ايران دوران باستان بر جاي مانده 
است. نقش جانوران شاخدار به ويژه قوچ در هنر ايران و 
خاصه روي سفال هاي منقوش کهن پيوسته تکرار شده 
است (پوپ، ١٣٨٨: ٢١). قوچ از جمله حيواناتي بوده که به 
وفور بر روي سفالينه ها و آثار محوطه هاي باستاني ايران 
از جمله تپه سيلک، مارليک، تپه سنگ چخماق، تپه حصار و  
... ديده مي شود. نقش اين چهارپا به صورت نقاشي روي 
سفال (سيلک کاشان)، به شکل صورتک تزئيني (تپه حصار 
دامغان) و به صورت پيکرک (تپه سنگ چخماق و مارليک) 

در ضمن حفاري به دست آمده است (تصوير ١).
 قوچ در سنگ نگاره هاي موجود در ايران نيز به تصوير 
درآمده که از آن جمله مي توان به نقوش صخره اي تيمره 
(فرهادي، ١٣٧٤: ٢٢؛ تصوير ٢)، صخره نگاره هاي الخ مزار 
نگاره هاي  سنگ   ،(١٣٩٤:٦١ ديگران،  و  (صادقي  بيرجند 
اسبقه يزد (آيتي زاده، ١٣٩٣: ٨٤) و دشت توس (بختياري 
شهري، ١٣٨٨: ٢٧) اشاره کرد. يکي از آثار کهن به دست 
آمده از ايران که پيوند تنگاتنگ ايزد بانو و قوچ را نشان 
مي دهد، جام حسنلو است. ايزد بانويي با دستاني گشوده 
بر پشت قوچي در بخشي از تصاوير اين جام نشان داده 
شده است. باالي سر ايزد بانو دو خدم، دو گوسفند را، 
شايد براي قرباني يا آييني ديگر، هدايت مي کنند. در آثار 
به دست آمده از لرستان در يک قطعة مفرغي، ايزد بانو، 
در حالي که با دستان خود سينه هايش را محکم گرفته 
است، قوچي را بر باالي سر دارد. در فرهنگ ايالمي نيز 
«هوسا» که يکي از خدايان ناشناخته است، سمبلي به شکل 
سر يک قوچ دارد. اسم وي از آثار باقي مانده دو نفر از 
پادشاهان عيالمي مشخص گرديده است. اولين بار هيتا 
قرارداد دوستي  متن  در  را  اين خدا  نام  َاوان،  از سلسله 
تِمپت  بار و آخرين  پادشاه آکد آورده و دومين  با  خود 
ُهومبان اينشوشيناک، پادشاهي از سلسله عيالم نو، قبل از 
سقوط دولت عيالم از اين خدا روي سنگ آهکي مکشوفه 
از شوش ياد مي کند (صراف، ١٣٨٤: ٤٦، ١٤٢، ٢٠٤). با 
ورود به دوره هخامنشي نقش نمادين قوچ در ساير آثار 
هنري ايراني نمود بيشتري پيدا کرده، به طوري که امروزه 
در ساير موزه ها همچون موزه ملي، موزه رضا عباسي، 
موزه متروپوليتن، موزه ميهو و... آثار زيبايي با پيکره قوچ 
زينت بخش اين موزه ها گشته است. نقش قوچ، پس از دوره 

هخامنشيان، در دوره اشکاني و خاصه در دوره ساساني 
بيشتر مورد استفاده قرار گرفته؛ به طوري که شاخ هاي 
قوچ به شکل واگرا از ويژگي هاي هنر ساساني بوده که 
بر روي تاج برخي از شاهان اين دوره نيز ديده مي شود 
(مبيني، ١٣٩٥: ١١٠؛ تصاوير ٣ و ٤). تنها اثري که از نساجي 
دوره اشکاني باقي مانده، چند تکه پارچه ابريشي است که 
به همراه پارچه هاي بافته شده در چين، در ضمن کشفيات 
ناحيه لوالن در منتهي اليه شرقي ايران امروز به دست آمده 
اين پارچه به همراه نقش درخت مو و مرغ  که بر روي 
خيالي، نقش قوچ نيز ديده مي شود (چيت ساز، ١٣٧٩، به 
نقل از ابراهيمي و ديگران، ١٣٩٠: ٤).  نقش اين حيوان، به 
فراواني بر روي پارچه هاي ساساني و همچنين ظروف 
زرين و سيمين اين دوره مانند بشقاب گالري ساکلر و ... 
مشاهده مي شود (فيروزمندي و بابايي، ١٣٩٣: ٩٦؛ تصوير 
٥). بر روي يکي از پارچه هايي  ساساني باقي مانده که 
در آنتيگونه (Antinoe) يافت شده، نقش باشکوه قوچي 

تصوير ١ . پيکرک قوچ، تپه سنگ چخماق بسطام، ماخذ:
https://iranatlas.info/regional%20prehistoric/bastam/bas2.htm

تصوير ٢. طرح نقش قوچ بر روي نقوش صخره اي، مأخذ: فرهادي، 
١٣٧٤: ٢٢

تحليلي بر طرح و نقوش و بررسي  
ريشه هاي تاريخي قوچ هاي سنگي  در  
ايران اسالمي  گورستان هاي دوران 
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فصلنامة علمي نگره

را که افسر شاهي بر گردن دارد و روبان هاي ساساني در 
پس آن به اهتزاز در آمده، نشان مي دهد. نمونه ديگري از 
نقش قوچ را مي توان در لوحي از مالت گچ، يافته شده در 
کيش مشاهده کرد (فريه، ۱۳۷۴: ۷۲ به نقل از زارع ابرقويي، 
۱۳۹۳: ۱۰۰ – ۱۰۱).  پس از اسب و گراز، قوچ سومين 
نقوش جانوري است که از نظر درصد فراواني، بر روي 
آثار هنري ساساني ديده مي شود (فيروزمندي و بابايي، 
١٣٩٣: ١٠٧). نقش اين حيوان به تعداد کمي نيز بر روي 
ظروف و مهره هاي باستان ديده شده، که در آن زمان نماد 
دالوري و پيروزي و براي نشان دادن فر شاهي و بزرگي 
شاه ترسيم شده است (دادور و منصوري، ١٣٨٥: ٩٤). 
قوچ و گراز نماد خداي «َوَرَثَرغَنه» هستند که عامالن شر را 

.(Harris, 2004: 69) در اوستا مجازات مي کنند
                                           

نقش قوچ در انديشه و افکار پيش از اسالم: 
قوچ در فرهنگ ايراني داراي معاني و نمادهاي زيادي است. 

در باورهاي قومي و اساطيري، اين حيوان اولين عالمت 
منِطَقه الُبروج (ماه فروردين) بوده و از اين رو نماد افکار نو 
و طلوع دوره جديد مي باشد (حبيبي، ١٣٨١: ١١٨). شاخ قوچ 
نماد نيروي فوق طبيعي است؛ الوهيت و نيروي جان يا اصل 
حياتي که از سر بر مي خيزد. شاخهاي قوچ يا بز به معني 
نيروي زاد و ولد و باروري است (بيگدلي، ١٣٨٣: ٣٦). از 
قوچ و يا شاخ قوچ با عنوان نيروي مردانگي، باروري نرينه، 
قدرت و شجاعت ياد مي کنند (شريف و ديگران، ١٣٩٥: ١٣). 
قوچ از حيواناتي است كه در كارنامة اردشير بابكان به عنوان 
نماد فر ايزدي از آن ياد شده، كه اكتساب آن توسط شاه 
نمادي از مشروعيت و تأييد سلطنت مي باشد (دوستخواه، 
که  است  آمده  بابکان  اردشير  کارنامه  در   .(٤٣٥  :١٣٧٥
هنگام گريز وي به پارس، «قوچي به دنبال او مي دويد و 
چون پرسيدند که آن چيست که به دنبال وي روان است، 
گفتند فره کياني باشد» (کارنامه اردشير بابکان، فصل ٤، 
بند ١٠ و ٢٤). اين نقش در مهرهاي ساساني با ترکيب سر 
قوچ با بدن پرنده نمايش داده شده است که به عنوان خداي 
پيروزي (بهرام) و  در ارتباط با مفهوم شکوه شاهانه بود 
(Lerner,1975: 169). در بهرام يشت هفتمين تجلي ايزد 
بهرام در كالبد« وارَغن» سبك پروازترين و تندترين پرنده 
و در هشتمين تجلي در كالبد قوچ با شاخهاي پيچ در پيچ 

توصيف شده است (دوستخواه، ١٣٧١: ٤٣٤ – ٤٣٥). 
در فرهنگ زرتشتي از جلوه هاي ايزد بهرام قوچ است. الهه 
بهرام از نظر ايرانيان بر شرارت آدميان و ديوان غالب مي 
آيد و نادرستان و بدکاران را به عقوبت گرفتار مي کند. 
همچنين بهرام از نظر نيرو، نيرومند ترين، از نظر پيروزي 
در  است.  ترين  فرهمند  فره،  نظر  از  و  ترين  ،پيروزمند 
يشت ١٤ آمده است که «َوَرَثَرغَنه بهرام» يا الهه پيروزي 
ده تجسم يا صورت دارد که هر کدام از آنها مبين نيروي 
پوياي اين خدا است (هينلز١، ١٣٦٨:  ٤١-٤٠) و در يشت 
هشتم نيز مي خوانيم که: « بهرام اهوره هشتمين بار به کالبد 
(دوستخواه،  شد»  روان  او  به سوي  زيبايي  دشتي  قوچ 
١٣٧١، ج١: ٤٣٥)؛ به اين مفهوم که جلوه هشتم ايزد بهرام 
(قرباني و ديگران،  به صورت قوچ ظاهر مي گشته است 

 .(١٣٩٧: ٤٩
گله داران و جوامع دامداري اوليه در فالت ايران، قوچ را 
نماد برتري بر ساير دام ها به ويژه گوسفند مي دانستند 
و مشخصه اصلي قوچ، شاخ هاي حلزوني شکل اوست. 
قوچ از خدايان مذکر وابسته به باروري و زايش بوده و در 
اسطوره هاي مصري نماد آمون خداي آفرينش و خنوم و 

خداي خالقيت است (افضل طوسي، ١٣٩١: ٥٧).

نقش قوچ در دوران اسالمي ايران
با شروع دوران اسالمي در ايران، نقوش به کاررفته در آثار 
هنري ادوار پيشين، توسط هنرمندان مسلمان مورد توجه 
و استفاده دوباره قرار گرفته و در ساير هنرهاي اين دوره 

تصوير ٣ . مهر هخامنشي با نقش قوچ. مأخذ: همايون فرخ، ١٣٤٩: ٧٣؛ 
به نقل از دادور و روزبهاني، ١٣٩٥: ٢٢.

تصوير ٤. بشقاب زراندود ساساني با نقش شکار قوچ. مأخذ:
https://www.metmuseum.org



به کار گرفته شدند. در اين دوره در ابتدا، بازنمايي پيکره و 
نقوش انساني و حيواني مورد پرهيز واقع شد و به نوعي 
گرايش اسالم به سمت و سوي تحريم تصوير بود؛ که چند 
دهه بعد از وفات پيامبر (ص) هيچ يک از متکلمان، مخالفت 
جدي با تصاوير و پيکره ها نکردند (اتينگهاوزن و گرابر، 
١٣٩١: ٨).  قوچ از جمله نقوش حيواني بوده که از اوايل 
اسالم و تا به امروز در ساير آثار اين دوره نقش ايفا مي کند 
که از نمونه هاي ابتدايي دوره اسالمي مي توان به سفالينه  
يافته شده از گرگان، متعلق به قرن ٤ ه.ق اشاره داشت که 
بر روي آن نقش قوچي در حال حرکت به نمايش در آمده 

است (تصوير ٦). 
قبل از روي کار آمدن صفويان، غرب ايران در دست دو قوم 
ترک به نام آق قويونلو و قره قويونلوها بود که بر کردستان، 
آذربايجان و شرق ترکيه و بين النهرين حکومت مي کردند. 
تقريبًا همه منابعي که تا به امروز درباره قوچهاي سنگي 
نوشته شده، آنها را به ترکمنهاي آق قويونلو و قراقويونلو 
نسبت داده اند؛ زيرا معناي لغوي اين دو قوم است که با 
گوسفند و قوچ مرتبط هستند و با توجه به اينکه بر بيرق اين 
دو طايفه نقش گوسفند به نمايش در آمده است، به همين 
دليل قوچ هاي سنگي را به اين دو حکومت محلي در ايران 
نسبت مي دهند (تناولي، ١٣٨٨: ٧٤ - ٧٦). اگرچه نصب قوچ 
سنگي بر روي مزار مردگان را، سنتي متعلق به اين دو 
قوم مي پندارند، اما ريشه هاي اين سنت را بايد در زمان 
کاسي ها، اجداد لرهاي امروزي که در هزاره دوم پيش از 
ميالد در اين مناطق مي زيسته اند، جست و جو نمود (تناولي، 

 .(۵۲ :۱۳۹۲
از جمله آثار هنري ديگر مربوط به دوره اسالمي که در آن 
شاخ هاي قوچ کاربرد فراوان دارد، «بزبند» مي باشد که در 
ميان ترکمن ها بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد (تصوير 
٧). اين زيور به لباس کودکان دوخته شده و يا به عنوان 
طومار بر گردنشان آويخته مي شده است. درون محفظه 
اين زيور، غالبا سوره اي از قرآن و يا دعا قرار مي دادند تا 
طفل را از شومي، بال، چشم و زبان بد حفظ نمايد (رستمي 
و مير، ١٣٩٧: ١١٣). اين حيوان و نمادهاي مرتبط با آن، 
ترکمنهاي  هنري  آثار  و  زندگي  با  وفور  به  نيز  امروزه 
قالي هاي  نمد و  به طوريکه بر روي  ايراني عجين گشته 
آنها، قوچ و شکلهاي ياده شده آن، يکي از مهمترين نقوش 
را تشکيل مي دهد. اين نماد در فرشها و بافته هاي ترکمني 
با اصطالح  «قوچوق» ظاهر مي شود (تصوير ٨). قوچوق 
همان معناي شاخ قوچ را دارد. زن و دختر ترکمن در بافتن 
اين طرح، تخيالت خود را در تجسم مردي که چون قوچ، 
قوي، کوبنده، مقاوم، سريع، نجيب، وفادار و بارور است، 
به کار مي گيرد (قزلچه، ١٣٨٧). وجود اصطالحاتي مانند 
«قوچ بولدي» (قوچ شد) که هنگاه ختنه پسران مي گويند 
و «قوچ ييگيت» که به جوانان اطالق مي شود، نشان دهنده 
عمق نفوذ اين نماد در زندگي روزمره مردمان ترکمن بوده 

است (گلي، ١٣٦٦: ٣٤٠). ترکمن ها حتي تا سالهاي اخير، 
سنگ قبور خود را نيز به هيئت شاخ قوچ مي تراشيدند و 
حتي شاخ قوچ را عينا بر روي قبور مي گذاشتند. اين نقش را 
حتي بر در و ديوار منازل و مساجد ترکمن ها نيز مي توان 

مشاهده کرد (حيدرزاده و حيدري، ١٣٩٦: ٥١).

سنگ قبور قوچ شکل در گورستان هاي دوران اسالمي
ازجمله  سنگي  هاي  قوچ  و  شيرها  اسالمي  دوره  در   
به  گورستان ها  و  امامزاده ها  کنار  در  كه  هستند  آثاري 
عنوان سنگ قبور، از اواسط اين دوره در ايران، برجاي 
مانده اند. آنچه که مسلم است، اين آثار سنگي ، مختص 
قبور مردان ايراني بوده که در طي قرون متمادي و تا به 
امروز، حکايت از حضور قبر شخصيتي واال در زير خود 
اساس  بر  ديگران، ١٣٩٧: ٥٤).  قهفرخي و  (قرباني  است 
مطالعات صورت گرفته سنگ قبور نوع قوچ شکل يا همان 
قوچ هاي سنگي بيشتر در نيمة غربي كشور يعني لرستان، 

تصوير ٥ . بازسازي نقش قوچ در پارچه ساساني، به نقل از گريشمن. 
مأخذ: رياضي، ١٣٨٢: ٢٢٣

تصوير ٧ . نقش شاخ قوچ در بزبند. مأخذ: رستمي و مير، ١٣٩٧: ٩٤

تصوير ٨ . نقش قوچوق يا قوچک بر روي قالي ترکمن. مأخذ: جاللي 
و ديگران، ١٣٩٧: ٣٥

تحليلي بر طرح و نقوش و بررسي  
ريشه هاي تاريخي قوچ هاي سنگي  در  
ايران اسالمي  گورستان هاي دوران 
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فصلنامة علمي نگره

آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، كهكيلويه و بوير احمد، 
خوزستان و چهارمحال و بختياري يافت مي شود. بر اساس 
بررسي هاي صورت گرفته، بيشترين تعداد قوچ هاي سنگي 
در گورستان هاي شمال غرب ايران، شرق ترکيه و قفقاز 
شناسايي شده است که با مناطق زيستي طوايف ترکمن آق 
قويونلو و قراقويونلو هم خواني دارد (تصوير ٩). تعدادي 
سنگ قبر نيز در مناطقي خارج از اين محدوده به دست 
آمده که از آن جمله مي توان به قوچ سنگي بختياري مربوط 
به اوسط قرن هجدهم ميالدي و قوچ هاي قرار گرفته بر 
روي قبور ارمني ها در ديلمقان اروميه اشاره کرد (تناولي، 
همان: ٧٧). با توجه به بررسي هاي صورت گرفته، تاريخ 
استفاده از قوچ هاي سنگي بر روي گور ها، بسيار قديمي تر 
از دوره آق قويونلو و قراقويونلو بوده، به طوري که اين 
رسم در آسياي کهن مرسوم بوده و در مناطق مختلف 
نيز يافت شده  با قدمت هاي کهن تر  آذربايجان، قوچ هايي 

 .(Ağasioglu, 2013: 28 -31) است

از جمله مهم ترين گورستان هايي که در آنها از سنگ قبور 
قوچ شکل استفاده شده مي توان به اين موارد اشاره کرد: 
گورستان انجق مرند، قوچ سنگي ديزج عليا مرند، گورستان 
روستاي شجاع مرند، گورستان کججان سردرود اسکو، 
سجاس  روستاي  قبور  سنگ  سرعين،  نقانلو  گورستان 
ايجرود  خدابنده زنجان، سنگ قبور روستاي سعيدآباد  
زنجان، گورستان خالد نبي گرگان (تنها نماد قوچ به شکل 
دو شاخ مارپيچي موجود است)، گورستان خواجه تبريز، 
تبريز،  اسفنجان  تبريز، گورستان  پينه شالوار  گورستان 
گورستان روستاي تسوج تبريز، قوچ سنگي محله شتربان 
تبريز، قوچ سنگي روستاي مجارشين اسکو، قوچ سنگي 
گورستان  بناب،  خانابره  گورستان  شبستر،  خليل  ديزج 
هيق هريس، گورستان ايواغلي خوي، گورستان آغبالغ عليا 
خوي، گورستان مراکان چايپاره، گورستان قورول سفلي 
چايپاره، گورستان خسروآباد سلماس، گورستان روستاي 
باالس عجب شير، قوچهاي سنگي روستاهاي: لبالب، گوي 
گنبد، نگارستان، آقا بابا سنگ، آقا بابا فرامرزي، سغندل 
و ... ورزقان، قوچ هاي سنگي روستاهاي مراغه، قوچ هاي 
سنگي موزه سنگ و موزه تاريخي مراغه، قوچهاي سنگي 
چالشتر،  قلعه  سنگي  قوچهاي  تبريز،  آذربايجان  موزه 
قوچهاي سنگي خوزستان، قوچهاي سنگي هفشجان شهر 
کرد، قوچ سنگي بلداچي چهار محال، قوچهاي سنگي گهرو 
چهار محال و بختياري، قوچهاي سنگي مشکين شهر و نير 
اردبيل، قوچ هاي سنگي داش بوالغ مشکين شهر کرد (نقشه 

.(١
پراکندگي  بيشترين  است،  مشخص  که  طور  همان 
به  متعلق  شکل،  قوچ  قبور  سنگ  داراي  گورستان هاي 
شمال غرب ايران بوده، که نمونه هاي مشابه اين قوچ ها 
را در جمهوري آذربايجان همچون موزه نخجوان و در 
ترکيه نيز مي توان مشاهده نمود. از جمله مهمترين مناطق 
و گورستانهاي ترکيه و آذربايجان که در آنها سنگ قبور 
تپه ، کول  به: نخجوان  ياقت مي شود مي توان  قوچ شکل 

( تپه خاکستر) قديمي، اي ماختا، تپه اسماعيليه، مال عيساقلي، 
ميل قره تپه، آنادولو (Anadolu)، لِريک (Lerik)، گوي تپه 
و ... اشاره کرد و عالوه بر اين در مناطقي مانند ارزروم، 
تفليس و ايروان، قوچهاي سنگي با اضافه نمودن نقش يک 
صليب بر روي بدنه آنها، بر روي قبور مسيحيان نيز مورد 
 .(Ağasioglu, 2013: 28 -31) استفاده قرار گرفته است
با عبور از شمال غرب و نزديک شدن به غرب ايران، از 
تعدد قوچ هاي سنگي کاسته شده و در اين مناطق بيشتر از 
برد شيري يا همان شيرهاي سنگي بر روي مزار بزرگان 
و دليرمندان بهره برده شده است جنس اين قوچ ها اغلب 
از نوع سنگ هاي رسوبي و آهکي بوده و تالش هنرمند 
حجار آن، بيشتر در شکل دهي فرم اصلي به صورت يک 
قوچ واقعي و تاکيد زياد بر فرم شاخهاي پيچان آن بوده و 
Hinnells.1کمتر به جزئيات و ايجاد نقش و نگار و کتيبه بر روي آنها 

 Kiani, :تصوير ٦ . سفالينه گالبه اي چند رنگ با نقش قوچ. مأخذ
1984: ٤٥؛ به نقل از مرتضايي و صداقتي زاده، ١٣٩١:٥٢

تصوير ٩. قوچ هاي سنگي موجود در موزه نخجوان. مأخذ: نگارندگان



پرداخته شده است. به طور کلي قوچ هاي سنگي از نظر فرم 
تراش کامال مشابه يکديگر بوده و با توجه به کابرد نقوش 
و کتيبه بر روي بدنه آنها، به دو گروه: الف) قوچهاي سنگي 
تقسيم  ساده و ب) قوچهاي سنگي حاوي نقش و کتيبه 

مي شوند.
اين قوچها بيشتر از جنس  الف) قوچهاي سنگي ساده: 
سنگ رسوبي بوده و به صورت يکپارچه تراشيده شده اند 
آن  از  کوچکتر  و  واقعي  قوچ  يک  اندازه  در  معموال  که 
هستند. طول اين قوچها بين ۷۵ سانتيمتر تا ۱۵۰ سانتيمتر 
متفاوت بوده و عرض و ارتفاع آنها نيز در حدود تقريبي 
۵۰ سانتيمتر و بيشتر است. دست و پاي قوچ هاي سنگي 
متصل به يکديگر و به صورت دو تکه افقي تراش خوره که 
در بيشتر موارد در قسمت زيرين، به وسيله سنگ افقي به 
همديگر متصل گشته اند. همان طور که ذکر گرديد، بيشترين 
تالش هنرمند حجار در تراش اين قوچ ها، توجه تام به فرم 
و ابعاد قوچ و دقت در ايجاد شاخهاي پيچ خورده دور سر 

آنها است (تصاوير ۱۰ و ۱۱). 
فرم  نظر  از  کتيبه:  و  نقش  داراي  قوچ هاي سنگي  ب) 
از  اول،  نمونه  مانند  به  نيز  قوچ ها  از  دسته  اين  ظاهري، 
سنگهاي رسوبي يکپارچه ايجاد شده اند و شاخهاي پيچ 
خورده مهمترين ويژگي شکل ظاهري آنها است. تفاوت 

اين دسته از قوچها نسبت به گروه اول، در به کارگيري 
از  استفاده  همچنين  و  آنها  بدنه  روي  بر  متنوع  نقوش 
کتيبه هاي تاريخ دار و اشعار فارسي و عربي بر روي انها 
است. مهم ترين نقوش به کار رفته در سنگ قبور قوچ شکل 
شامل: تير و کمان، گاو آهن، گاو، گوزن و شکارچي، خنجر، 
شمشير، سپر و ... بوده که در نمونه هاي موزه زنجان، 
تبريز، بناب، عجب شير، نخجوان و ترکيه و ... قابل مشاهده 
است. کتيبه هاي به کار رفته بر روي اين سنگ قبرها نيز 
الکرسي، صلوات کبير، تاريخ و محل ساخت  شامل: آيه 
و اشعاري از شاعران نامداري چون فردوسي و سعدي 
مي باشد (تصاوير ۱۲ – ۱۵). با توجه به قرائت کتيبه ها، اين 
نوع سنگ قبور بيشتر به متعلق به قرون ۹ و ۱۰ هجري و 

خصوصًا دوره صفوي هستند. 
                                                  

ويژگي هاي فرمي قوچ هاي سنگي
فرم، ترکيب عناصري است که مجموعه اي واحد را به وجود 
هماهنگي  عناصر،  اين  بين  که  و سبکي  آورده اند؛ روش 
برقرار کرده و به طور خالصه، عاملي که شخصيتي ممتاز 
به مجموعه اي واحد بخشيده است (معين، ١٣٦٢: ٢٥٢٢). 
فرم هر اثر هنري چيزي جز شکل و آرايش اجزا و جنبه 
مرئي آن نيست (ريد، ١٣٥٢ :١٨). در مقوله هنر، اغلب منظور 

نقشه ١. محدوده پراکندگي قوچ هاي سنگي در گورستان هاي دوران اسالمي ايران. مأخذ: نگارندگان.

تحليلي بر طرح و نقوش و بررسي  
ريشه هاي تاريخي قوچ هاي سنگي  در  
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از فرم، اشاره به شکل بنا [اثر هنري]، روش چيدمان و نيز 
هماهنگي عناصر و بخشها در ايجاد ترکيبي واحد است ... 
در حاليکه فرم، اغلب شامل درک احساسي از توده سه 
بعدي است، شکل بيشتر به ماهيت ظاهري -که سيماي 
جسم را به وجود مي آورد- اشاره دارد (چينگ، ١٣٧٠: ٥٢). 
در يک جمع بندي کلي، معني فرم را اين گونه مي توان ارائه 
داد: الف) فرم شامل کليت فيزيکي و قابل مشاهده اثر هنري 
مي باشد. ب) فرم شکل را نيز در بر مي گيرد، ولي محدود 
به آن نيست. ج) فرم شامل ويژگيهاي بصري مانند شکل، 
نوروزي،  و  (مقبلي  مي گردد  نيز   ... و  بافت  اندازه،  رنگ، 
١٣٩٧: ٤٧). در ارتباط با سنگ قبور نوع قوچ شکل، از منظر 
ساختار کلي بايد عنوان نمود که اين دسته از سنگ قبرها از 
سنگ هاي يکپارچه ساخته شده اند؛ بدين شکل که هنرمندان 
دوره اسالمي ابتدا سنگ را از صخره هاي کوه جدا نموده 
و سپس به کمک ابزارهاي مناسب به شکل دهي سنگ به 
صورت حجمي از يک قوچ پرداخته اند. جنس سنگ ها در 
اين نوع از سنگ قبور و به طور کلي در بيشتر فرم هاي 
ديگر نيز، از نوع سنگ هاي رسوبي بوده که قابليت تراش 
آسانتري را نسبت به ديگر سنگ ها دارند. قوچ ها از نظر 
شکل ظاهري، فرمي واقع گرايانه ندارند و به عمق و حجم 

بدن آنها توجه کافي نشده است. قوچ هاي سنگي کوچکتر از 
اندازه واقعي بوده و به صورت چهارپا ايستاده و با بدني 
صاف و کشيده، در حالي که دو پاي جلو و همچنين دو 
پاي عقب آنها به هم چسبيده و در يک قالب کلي تراش 
سنگ  اين  پيچان  شاخ هاي  مي شوند.  ديده  خورده اند، 
قبرها، تنها قسمت به نمايش درآمده از قوچ ها بوده که تا 
حدودي واقع گرايي در آن ديده مي شود و دقت بيشتري 
در حجم دهي و تراش آن شده است. از نظر ابعاد و اندازه، 
اندازه واقعي قوچ ها در  سنگ قبور نوع قوچ، کوچکتر از 
طبيعت هستند؛ به طوري که ارتفاع اين آثار تجسمي به طور 
ميانگين در حدود ٥٠ سانتيمتر بوده و از طولي در حدود 
٧٥ تا ١٥٠ سانتيمتر برخوردار هستند. نقوش و کتيبه هاي 
به تصوير کشيده شده بر روي بدنه قوچ ها محدود و تنها بر 
روي برخي از اين سنگ قبرها، کتيبه هايي شامل نام شخص 
متوفي و عبارات و آيه الکرسي و همچنين نقوش ابزارآالت 
جنگي ديده مي شود. به طور کلي مشخصه اصلي سنگ 
قبور نوع قوچي شکل، حجم و فرم کلي بدنه اين حيوان 
بوده که با بينش، باورها و اعتقادات مذهبي دوران اسالمي 
پيوند خورده و موجبات حضور آن را در گورستان ها و بر 

روي قبور شخص متوفي سبب گشته است.

تصوير ١١ .  قوچ سنگي موجود در موزه آذربايجان مأخذ: نگارندگان



نقش قوچ در انديشه و افکار دوران اسالمي: 
در دوره اسالمي بر خالف دوران قبل از اسالم که نقش 
قوچ به صورت نگاره  يا تصويري بر روي اشياي سنگي و 
سفالين و آثار هنري زرين و سيمين نقش مي بسته است، 
در اين دوره در کنار تصويرگري آن بر روي پارچه، قالي 
و نمد، سفال، ظروف فلزي، در و ديوار منازل، بيرق و ...؛ 
به صورت حجمي و در قالب يا فرم يک پيکره بزرگ نيز 
در گورستان ها و در کنار اماکن مذهبي خودنمايي مي کند 
(تصوير ١٦). در دوره اسالمي قوچ مولد نسل در گله  بوده، 
درعين حال شاخ هايش اسبابي است که در و ديوارهاي 
بنابراين  مي کشاند،  ويراني  به  را  محصور  شهرهاي 
وسيله اي براي گشودن حصارها است، در ضمن شاخهاي 
پيچان قوچ نشانه رسيدن به حد کمال است و شکل جناغي 
دو شاخ، يادآور سر سپردن به راهي باطني و طي طريق 
است (حيدرزاده و حيدري، ١٣٩٦: ٤٨). قوچ به يقين نشانه 
طي طريق در طريقت باطني است، زيرا شاخهاي او به شکل 
V نشانه Verbe (کلمه اهللا) و عقل رحماني است. قوچ نماد 
(شهابي،  است  استحاله  نماد  و  قداست  و  رواني  نيروي 

١٣٩٢: ١٢٩). شاخ قوچ داراي کارکردي به عنوان طلسم 
«چشم زخم» و «شور چشمي» و يا شگون به شمار مي رفته 
(گلي، ١٣٦٦: ٣٩؛ به نقل از نوري و مهرپويا، ١٣٩٤: ٧٢) و 
امروزه نيز کله و شاخ قوچ، بز کوهي و آهو باالي ورودي 
خانه هاي روستايي در نقاط مختلف ايران، از جمله يزد، 
خوي، ايالم، گرگان و ... ديده مي شود. گاه نيز در گذشته، 
دور تا دور قلعه و يا خانه با شاخ زينت بندي مي شده است 
نمادين،  بر ساير جلوه هاي  (فرهادي، ١٣٧٩: ٢٦). عالوه 
قوچ به عنوان رهبر و نماد گله، نماد منزلت و جايگاه اجتماعي 
است. به اين مطلب در کتاب «التفهيم» نيز اشاره شده است .در 
اين کتاب آمده قوچ داللت بر گروهي از مردم و پيشه وران دارد؛ 
از آن جمله ملوک، صريفان و ضرابان و شبانان و ديگران و 
همچنين هر برجي داللت بر خويي دارد، همچنان که بر روي 
خندان و ملک طبع و بزرگ منش داللت دارد (التفهيم، ١٣٦٢: 
٣٢٥ – ٣٣١). به اين معنا که در اين کتاب نيز قوچ را نشانه اي 
از پادشاه و افرادي که داراي جايگاه اجتماعي بوده اند معرفي 
مي کند. بنابراين قوچ هم نماد فرمانروايي و رهبري است و هم 
نماد جايگاه و منزلت اجتماعي و هم نماد فره ايزدي. به همين 

تصوير ١٣.قوچ سنگي با کتيبه آيإ الکرسي و صلوات کبير، موزه زنجان. تصوير ١٢ .  قوچ سنگي عجب شير. مأخذ: نگارندگان
https://www.ilna.ir :مأخذ

. قوچ سنگي با نقش خنجر، موزه آذربايجان. مأخذ:  تصوير ١٤ 
نگارندگان

مأخذ:  نخجوان.  موزه  نقش شمشير،  با  قوچ سنگي  تصوير ١٥. 
نگارندگان
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جدول ١ . فراواني قوچ هاي سنگي در گورستان هاي مورد مطالعه از نظر آماري و نقوش و کتيبه، مأخذ: نگارندگان

اماکن (گورستان ها و رديف
موزه ها)

فراواني نمونه ها 
در محل (اماکن)

فراواني در نوع نقش و کتيبه

٣ نقش (شاخ پيچان)٣سرعين١

١١ نقش (٨ شاخ پيچان، ١خنجر، ١ خنجر، ١تيروکمان ٨موزه تبريز٢
و ١ کتيبه)

٦ نقش (٢ شاخ پيچان، ٢ کتيبه و ٢ نقوش هندسي)٢موزه زنجان٣

١٤نقش (٧شاخ پيچان، ٢کتيبه، ٢ نقش انساني، ٢ تير ٧عجب شير٤
وکمان، ١ گوزن)

٣ ٧موزه مراغه٥ سپر،   ٢ تيروکمان،   ٢ پيچان،  شاخ   ٧) نقش   ١٧
شمشير، ٢ خنجر، ١ کتيبه)

١١ نقش (٨شاخ پيچان، ٢ شمشير، ١ مجلس بزم)٨موزه نخجوان٦

٢ نقش شاخ پيچان٢قلعه چالشتر٧

ستاره هاي شش ٤مرند٨ سپر،  يک  پيچان،  شاخ   ٤) نقش   ٦
پر)

٥ نقش (سه شاخ پيچان، ٢ صليب)٣آنادولو ترکيه٩

٥ نقش (٤ شاخ پيچان، ١ نقش سپر)٤سلماس١٠

٣ نقش (٢ نقش شاخ پيچان، ١ نقش خنجر)٢چايپاره١١

دليل مجسمه سنگي قوچ را بر مزار کدخدايان، بزرگان ايل و 
افراد صاحب نفوذ که نزد مردم منزلت اجتماعي بااليي داشتند، 

و به نوعي انسانهاي فره مندي بودند قرار مي داده اند. 
حضور قوچ هاي سنگي بر مزار دليران ايران، خود گواه و 
نشانه اي بر دالوري و رشادت اين شيرمردان نيز است. ذکر 
اين نکته ضروري است که قوچ سمبلي از مردانگي است و به 
همين جهت فقط به روي قبر مردان قرار مي گرفته و روي قبر 
زنان حتي اگر افراد شايسته و قابل احترامي بوده باشند، قوچ 
سنگي قرار نمي دادند (قرباني و ديگران، ١٣٩٧: ٥٤؛ جدول  ١ 

و ٢).           

تحليل داده ها
بسياري از نقوش و نمادهاي پيش از اسالم ايران پيشينه 
تاريخي بسيار کهني را دارا هستند و استفاده مجدد آنها 
بيانگر  اسالمي،  دوران  در  خصوصا  و  بعدي  ادوار  در 
نمادگرايانه کهن الگوهاي اوليه بشري و اسطوره شناختي 
گذشت  همچون  عواملي  است.  ايراني  فرهنگ  در  اصيل 
زمان، روابط بين فرهنگ ها و اجتماعات، تحوالت تاريخي، 
و  آرا  و  عقايد  دگرگوني  همچنين  و  مذهبي  و  سياسي 
انديشه ها در طول تاريخ،  سبب آن گشته که بسياري از 
نقوش متعلق به دوره  يا برهه اي از تاريخ، در ادوار ديگر 



جدول ٢ . قوچ هاي سنگي و معناشناختي نقوش قرار گرفته بر روي بدنه آنها مأخذ: نگارندگان
گورستان يا رديف

محل نگهداري
تصوير نقشتصوير سنگ قبرنمادشناسيکتيبهنقش و نگار

------شاخ پيچانسرعين ١
---

نيروي فوق طبيعي، کلمه اهللا (شاخ قوچ به شکل 
V، نشانه Verbe (کلمه اهللا) و عقل رحماني، 

  مردانگي

نقوش موزه زنجان٢ و  شاخ 
هندسي 

آيه الکرسي 
صلوات  و 

کبير

 نيروي فوق طبيعي، نشانه کلمه اهللا، مردانگي

------تير و کمانموزه تبريز٣
---

مردانگي، قدرت، دالوري، رشادت، 

------شاخ  پيچانباالس عجبشير٤
---

نيروي فوق طبيعي، مردانگي، قدرت، دليري

   

------سپر و شمشيرموزه مراغه٥
---

مردانگي، جنگاوري، قدرت، دالوري، 

  

------شاخ پيچانقلعه چالشتر٦
---

قدرت، نيروي ما فوق، نماد باروري مردانگي، 

  

------شمشيرنخجوان٧
----

شجاعت، قدرت، دالوري، بزرگي

پيچان، موزه تبريز٨ شاخ 
خنجر

------
----

دالوري،   قدرت،  مردانگي،  جنگاوري، 
استحاله

  

گل شجاع مرند٩ و  سپر 
شش پر

------
---

قدرت، شجاعت، استقامت، بزرگي

، عجب شير١٠ ن ز گو
 ، چي ر شکا

شمشير

------
--

قدرت، شجاعت، نيروي زياد

-عجب شير١١ - - - - -
---

شخص 
متوفي و ...

کتيبه ناخوانانيروي فوق طبيعي، مردانگي، قدرت، دليري

شجاعت، مردانگي، قدرت، دالوريکتيبه عربيشاخ پيچانآنادولو ترکيه١٢

پيچان، مراکان چايپاره١٣ شاخ 
خنجر

------
---

جنگاوري،  مردانگي،  طبيعي،  فوق  نيروي 
قدرت، دالوري

د ١٤ با آ و خسر
سلماس

------شاخ و سپر
--

مردانگي،  محافظ،  طبيعي،  فوق  نيروي 
جنگاوري، قدرت، 
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و يا برهه زماني ديگر، دچار تغييرات و تحوالت اساسي 
گشته، به طوري که در برخي موارد به نقوش افزوده گردد 
و يا گاهي نيز قسمت هايي از آن حذف گردد. بر اين اساس 
نقوش و نمادشناختي آنها، بر اساس حقيقت و ماهيت خود، 
سير تاريخي و تحوالت زيادي را طي کرده و باقي مانده اند 
و به دوره هاي بعدي نيز انتقال داده شده و مجدداٌ مورد 
استفاده هنرمندان قرار گرفته است. در ايران از دوران پيش 
از اسالم، نقوش متنوعي وجود دارد که جنبه اي نمادين و 
اسطوره اي داشته و در دوران اسالمي، با اندک تغييراتي 
در شکل و اجرا و بر اساس نوع باورها و اعتقادات جوامع 
متعلق به آن، دوباره به حيات خود ادامه داده است. از جمله 
نقوشي که در دوران پيش از تاريخ و دوران تاريخي و 
به  ايراني، چه  همچنين بعدها در دوران اسالمي در هنر 
صورت تصويري و چه به صورت فرمي يا حجمي، کاربرد 
فراواني داشته، نگاره و يا تنديس قوچ است. نقش قوچ در 
هنر ايراني در ابتدا و در ادوار پيش از تاريخ به صورت 
تصويري و نگاره اي بر روي صخره ها و آثار سفالين به 
نمايش در آمده است و بعدها در دوران تاريخي در کنار 
تصويرگري آن بر روي ساير آثار هنري، شکلي حجمي يا 
فرمي به خود مي گيرد و در ساخت اشياي سنگي، سفالين 
... مورد استفاده قرار  و فلزي همچون ريتون، تنديس و 
مي گيرد. در دوران اسالمي، بکارگيري نقش قوچ همچنان 
 .. و  نمد، ظروف، گچبري  و  قالي  آثار همچون  در ساير 
ديده مي شود، با اين تفاوت که در اين دوره قوچ و يا نقش 
قوچ، بيشتر به صورت تنديس و حجمي در مي آيد که در 
گورستان ها و بر روي قبور مسلمانان قرار داده مي شود 
(تصوير ١٧).  شايان ذکر است که در پيش از اسالم نيز 
تنديس قوچ به شکل ظروف پيکره اي، نه بر روي گور، بلکه 

درون گورها و در کنار تدفين قرار داده مي شده است. 
به  انتزاعي  به صورت  اکثرٌا  نقوش  تاريخ،  از  پيش  در 
نمايش در آمده اند و بنا به گفته نويسندگان و محققين، 
که  مي شود  ديده  مکان هايي  در  بيشتر  موجود  نقوش 
که  مي دهد  نشان  اين  و  داشته اند  را  شکارگاه  نقش 
هدف از آن، ايجاد زيبايي و بروز مهارت بوده و مجال 
بنابراين  است.  نداشته  وجود  نيز  کار  براي  فراوان 
ايجاد اين نقوش به صورت انتزاعي و نمادين، تنها در 

توسط  مي گرديد،  احساس  آن ها  ضرورت  که  مواقعي 
شکارگران بر روي صخره ها و در ديگر مکان ها نقش 
تصويرنگاري  صورت  به  نقوش  ايجاد  است.  مي بسته 
در پيش از تاريخ، جنبه هاي آييني و جادويي نيز داشته 
که  مي دهد  نشان  موجود  نقوش  ساير  مطالعه  است. 
سرگرمي  جنبه  آنها  تصويرگري  و  نقوش  اين  نمايش 
آداب  و  ابتدايي  مذهب  نوعي  نقوش  اين  بلکه  نداشته، 
که  طوري  به  مي کند؛  مجسم  را  جادويي  رسوم  و 
نقش بستن حيوان بر روي صخره ها و در صحنه هاي 
بوده  حيوان  آن  کنترل  منظور  به  و  منزله  به  شکار، 
در  که  حيواني  نقوش  بيشتر  که  گفت  بايد  است.  
دوران پيش از تاريخ بر روي بدنه غارها و صخره ها 
نمادين،  تمثالي  بعدي  ادوار  در  درمي آمده،  نمايش  به 
آييني و مذهبي و يا تزئيني  به خود گرفته و بر روي 
شده  کشيده  تصوير  به  ديگر  آثار  ساير  و  سفالينه ها 
است. در دوران تاريخي، نقوش عالوه بر حفظ برخي 
ضمن  و  مي يابند  ارتباط  خدايان  با  قبلي،  نمادهاي  از 
نمادي از خدايان، جنبه تزئيني به خود مي گيرند. همين 
در  و  به وقوع مي پيوندد  نيز  اتفاق در دوران اسالمي 
يک  به صورت  نقوش،  از  بسياري  نيز،  دوره  اين  طي 
کهن الگو، ضمن حفظ بسياري از نمادهاي گذشته خود، 
معاني و مفاهيم جديدي به خود مي گيرند. قوچ از جمله 
خود،  گذشته  معاني  کنار  در  که  بوده  حيواني  نقوش 
با توجه به باورها و اعتقادات اسالمي، معاني جديدي 
يا  تنديس  صورت  به  بيشتر  و   (٣ (جدول  کرده  پيدا 
مي گيرد.  قرار  استفاده  مورد  گورستان ها  در  حجمي 
اين سنگ قبر بيشتر در گورستان هاي نيمه غربي ايران 
يافت مي شود و با توجه به نمونه هاي تاريخ دار، به غير 
نهم  قرن  به  متعلق  قوچ هاي سنگي  اکثر  مورد،  چند  از 
نيز  قبال  که  طور  همان  هستند.  هجري  دهم  و  هجري 
بدان اشاره شده، قوچ در دوران اسالمي، عالوه بر دارا 
جايگاه  بزرگي،  از  نمادي  مذکور،  مفاهيم  ساير  بودن 
اجتماعي و منزلت نيز بوده و به همين دليل است که در 
دوره اسالمي، قوچ ها بيشتر به صورت حجم يا تنديس 
و در قالبي بزرگ و تنومند به نمايش در مي آمده و بر 

روي گور بزرگان قرار داده مي شده است.

تصوير ١٦ .  نقش قوچ بر روي قالي جيرفت. مأخذ: نگارندگانتصوير ٩. قوچ هاي سنگي موجود در موزه نخجوان. مأخذ: نگارندگان



نتيجه 
به طور کلي، با بررسي آثار هنري پيش از اسالم و همچنين ادوار اسالمي، مي توان دريافت که اين 
هنرمندان، حيواناتي را مبناي تصورات و باورهاي خود قرار داده و معتقد بودند که اين جانوران داراي 
نيرو و قدرت ماورالطبيعه بوده که مي تواند در روند زندگي آنها موثر گشته و بالهاي طبيعي و حوادث 
را از آنها دور گردانيده و يا موجب نزول نعمت بر معيشت آنها گردد. آنچه که مسلم است، اين بوده 
که برخي از نقوش هنري حيوانات و ...، چه در دوران باستان و چه در  دوران اسالمي، متاثر از محل 
زندگي، شيوه امرار معاش آنها و وابسته به افکار و اعتقادات اين مردمان بوده و اين امر نشان از 
اهميت و توجه خاص اين مردمان به طبيعت و موجودات پيرامون خود است. عالوه بر اين، آداب  و 
رسوم، باورها و اعتقادات قديمي و گاه حتي خرافه پرستي ها نيز همواره الهام بخش و متاثر بر ساير 
دست ساخته ها و آثار هنري اين مردمان بوده است. بر طبق اعتقادات مردمان و خصوصا روستاييان، 
طلسم يا قدرت جادويي و همچنين قدرتهاي مذهبي تجسم يافته در ساير آثار و هنرها، خطرات احتمالي، 
آسيبها و تاثيرات منفي را کم کرده و يا به کلي دور نگاه مي دارد. اين آثار مي توانند، صاحبان خود را 

از اين مصيبت ها به دور دارند. 
 نقش قوچ يا قوچ سنگي نيز در کهن الگوها و باورهاي و انديشه هاي قديمي ريشه دارد. بينشي که در 
به کارگيري نگاره قوچ يا ديگر موجودات در سنگ قبور و ساير هنرهاي اين دوره حکم فرما بوده، يک 
نگاه و تفکري فرا دوره اي و اعتقادي بوده که گاه با همان افکار و گاه با تقبل نماد و معاني جديد ديگر 
به حيات خود ادامه داده و مورد استفاده مجدد هنرمندان اسالمي قرار گرفته است. بنابراين نقوش قوچ 
و قوچهاي سنگي قرار گرفته بر روي گورهاي دوره اسالمي، هر کدام معنا و مفهومي را در وراي خود 
داشته که در ارتباط با تصورات اعتقادي و مذهبي و يا فرهنگي مردمان منطقه است. استفاده از قوچ هاي 
سنگي در گورستان ها و اماکن مذهبي، در واقع زنده کردن و زنده نگه داشتن باورهايي است که در 
گذشته نيز وجود داشته، با اين تفاوت که در دوره اسالمي، با توجه به بينش اسالمي، برخي از معاني 

 نقش قوچ در دوره اسالمينقش قوچ در پيش از اسالم

    

موقعيت
صخره ها، سفال؛ پارچه، پيکرک کوچک در منازل، 
الواح  ظروف زرين و سيمين، مهره ها، تاج شاهي، 

گلي و گچي، گورها 

زيارتگاهها، اماکن مذهبي، گورستان ها، پارچه، قالي و نمد، سفال، 
ظروف فلزي، در و ديوار منازل، بيرق، 

کاربرد
زينت، غلبه بر حيوان، تلقين، قدرت شاهي، بزرگي 

شاه، 
و  قدرت  به  يابي  زخم، دست  دفع شر، چشم  قوم،  نشانه  زينت، 
قبر  سنگ  چشمي،  شور  ثروت،  عالمت  قدرت،  عالمت  شجاعت، 

مزار پهلوانان و دليران

نمادشناسي

کردن،  رام  برکت،  بهرام،  ايزد  باروري،  و  زايش 
خورشيد، طلوع نو، فروردين، نيروي مافوق طبيعي، 
نماد سلطنت،  ايزدي، شکوه شاهانه،  فر  کياني،  فر 

نيرومندي،  

باروري  و  قدرت  شگون،  زخم،  چشم  چشمي،  شور  بال،  دفع 
نماد  تکامل،  استحاله،  باطني،  راه  نسل،  مولد  دالوري،  مردانگي، 

کلمه اهللا نماد قدسي، رشادت، دالوري

جدول ۳ . مقايسه و تطبيق مفاهيم نقوش قوچ در پيش از اسالم و دوران اسالمي. مأخذ: نگارندگان.
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آن به فراموشي سپرده شده و برخي ديگر نيز به همراه اضافه شدن نمادها و باورهاي جديد مورد 
پذيرش قرار گرفته است. قوچ هاي سنگي نمادي از هنر سنگ تراشي و حجاري بسيار هنرمندانه از ادوار 
مختلف اسالمي است که بيشترين نمونه هاي آن در قلمرو تحت حاکميت قراقويونلوها و آق قويونلوها 
شناسايي گشته است. بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد که در ادوار قبل از اين دو حکومت و 
پس از آنها نيز، سنگ قبور قوچ شکل موجود بوده و در گورستان ها و بر روي مزار از آنها استفاده 
شده است. بنابراين تفکر استفاده از قوچ هاي سنگي بر روي مزار مردگان، ريشه در ادوار کهن تر دارد. 
بر اساس مطالعات صورت گرفته، قوچ هاي سنگي بيشتر در گورستان هاي شمال غربي و غرب ايران و 
به طور کلي در نيمه غربي ايران مورد استفاده قرار گرفته است. اين آثار، ضمن وجود نمونه هاي اندکي 
متعلق به ادوار قديمي تر، بيشتر در قرون ٩ و ١٠ هجري مورد استفاده فراوان قرار گرفته است. اين 
قوچ ها معموًال بر روي مزار قهرمانان و پهلوانان و در کنار اماکن مذهبي قرار داده شده اند که اين خود 
مي رساند که معنا و مفاهيمي همچون: بزرگي، قدرتمندي، جنگاوري، پهلواني، رشادت و حتي خداشناسي 
و طي طريقت، مهمترين وجه کارکردي و نمادشناسي اين دسته از آثار بوده است. لقب دادن قوچ براي 
قهرمانان هنوز هم در آذربايجان مرسوم است مانند: قوچ علي، قوچ نبي، قوچ کوراوغلي، تيمور قوچي و 
… . يکي از مراسم  قديم اين منطقه به مبارزه کشيدن قوچ ها بوده و باورشان اين است که قوچ سمبل 
مبارزه و قهرماني مي باشد. کله قوچ و يا شاخ قوچ امروزه نيز بر باالي دروازه برخي از منازل شهري 
و خصوصا روستاهاي ايران در ساير نقاط از جمله در گرگان، يزد و خوي و ايالم ديده مي شود که از 
آن به عنوان چشم زخم يا چشم شوري و نشانه قدرت و ثروت استفاده مي کنند. جداي از فرم کلي اين 
آثار، نوع نقوشي که بر روي قوچ هاي سنگي موجود در گورستان ها نيز قرار گرفته، مفاهيمي هم سو با 
آن ها را دارا هستند. از جمله مهمترين نقوشي که بر روي بدنه قوچ هاي سنگي کنده نگاري شده شامل: 
تير، کمان، شمشير، خنجر، سپر، گرز، نقش گاو و ... بوده که در پشت تمامي اين نقوش نيز، مفاهيم و 
معاني اي همچون، دالوري، جنگاوري، قدرت، شجاعت، بزرگي و ... نهفته است. بنابراين بايد عنوان نمود 

که انتخاب اين نقوش نيز آگاهانه و با دقت يادي صورت گرفته است. 
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as abstract appearances, symbolized the valor and bravery of the Iranian brave men as well as 
indicating their masculinity, power and courage. The design of ram or rock ram, in turn, is rooted 
in ancient patterns, beliefs and old ideas. It should be noted that the insights, that have been used in 
the use of the design of the ram or other creatures in the gravestones and other arts of this period, 
have been based on a transcendental vision, thought and belief, that sometimes in accordance with 
the same thoughts and sometimes going on with symbolism and new meanings, have been reused 
by Islamic artists. Therefore, design of each ram and stone ram placed on the graves of the Islamic 
era, had a meaning behind them that relates to the beliefs and religious imaginations or culture 
of the peoples of the region. The use of stone rams in cemeteries and religious sites is actually a 
revival of beliefs that existed in the past, but in the Islamic era, according to the Islamic vision, 
some of their meanings have been forgotten. Others have been accepted along with new symbols 
and beliefs. The stone rams are a symbol of masonry art and very artistic stone carving of various 
Islamic eras, most of which have been identified in the Qaraqoyunlu and Agh Qiyunluo-ruled 
territories. Surveys show that, the ram-shaped gravestone was present in the times before these 
two governments and afterwards, and used in cemeteries and on graves. So the idea of using stone 
rams on the graves of the dead is rooted in ancient times.  According to studies, stone rams are 
mostly used in cemeteries in the northwest and west of Iran, and generally in the western part of 
Iran. These works, while there are few specimens of which left from an older era, have been used 
extensively in the 9th and 10th centuries. These rams are usually placed on the tombs of heroes 
and alongside religious sites, which imply meanings that the most functional and symbolic of this 
category of works have been greatness, power, boldness, bravery and even theology. Naming the 
ram for the champions is still common in Azerbaijan, such as Quch Ali, Quchi Nabi, Quch Qur 
Gogli, and so on. One of the oldest ceremonies in the region has been the fight against the rams, 
and they believe that the rams are a symbol of struggle and heroism. Nowadays, horns are also 
seen on the gates of some urban homes, especially in Iranian villages in other parts of the country, 
including Gorgan, Yazd, Khoy and Ilam. They use it to prevent evil eye (scar or saline eye) and as 
a sign of strength and wealth.
Keywords: Tombstone, Ram-shaped Tombstone, Ancient Iran, Islamic Era, Cemetery
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According to religious beliefs, cultures and geographies of each region of Iran, different gravestones 
have been used in various shapes and sizes during different Islamic times. These include standing 
tombstone, altar tombstone, simple standing tombstone, masonry tombstone, cradle tombstone, 
ram-shaped tombstone, rock valves, horse-shaped tombstone and others. The stone rams are The 
most important of these types of gravestones in terms of their semantics and mythical beliefs that 
are commonly found in the western half of Iran and especially in northwest and western Iran. 
Studying this group of tombstones can lead to the revelation and discovery of the concepts of these 
valuable works in Iranian-Islamic art and ultimately to the achievement of the following goals and 
Questions:
Goals:
1. Study of the stone rams of the cemeteries of Iran
2. Symbolology and study of the archeology of the stone rams 
3. Study of the designs and motifs on the stone rams
Questions:
1.  In which Geographical area and which period of time stone rams were used?
2. What is the relationship between popular belief in stone rams and understanding and symbolism 
before Islam?
The current research is conducted using library research method and field studies as well as 
analytical-comparative method to trace semantics, ancient archetypes, as well as the etymology of 
belief in the design of the ram in Islamic gravestones of Iran, through following it up in prehistoric 
and historical periods, and seeks a rational answer to the above-mentioned questions.
The prior Studies show that stone rams are mostly found in the western Iran and most of them 
belong to the ninth and tenth centuries AH, except for a few. The ram in ancient Iran has been a 
symbol of fertility, and a sign of a lord in connection with the god of victory, Bahram. Placing the 
design of a ram, in the form of a tombstone on Islamic-era graves, means arriving at the wisdom 
and symbolizing the transformation of the deceased. According to the beliefs of the people, 
the presence of stone rams in the cemeteries prevented demons from entering, and using them 


