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چكيده
سنگ  مزارها يکي از اجزاء جدايي ناپذير تفکر مرگ در ميان تمامي جوامع از روزگاران کهن تا به امروز 
بوده و ابزاري اساسي براي نمودهاي عيني و معنوي آن به کار رفته است. اگرچه در زمينة ساخت َمزار 
و نشانه هاي مرتبط با آن در جوامع گوناگون ديدگاه هاي متفاوت وجود دارد، اين پديده در جهان بيني 
ايراني - اسالمي جايگاه ويژه اي داشته است و در شکل هاي مختلف و نقش مايه هاي تزييني متنوع ايجاد 
شده اند. منطقة شمال   غرب ايران (آذربايجان ايران) به دليل حکمراني اقوام سلجوقي، ايلخاني، آق قوينلو، 
قره قوينلو و صفوي يکي از مناطق مستعد براي اين گونه آثار مادي است. اين پژوهش با هدف شناسايي، 
گونه شناسي و تحليل برخي از سنگ مزارهاي اين منطقه انجام گرفته و به دنبال پاسخ به سوالهاي اساسي 
زير است: ١. سنگ مزارهاي شمال غرب ايران از نظر گونه شناسي و شکل در چه اشکالي ايجاد شده 
است؟٢.   تحليل ريشه شناختي برخي از شکل سنگ مزارهاي شمال غرب ايران به کدام مناطق بر مي گردد؟ 
٣.نقوش تزييني سنگ مزارهاي شمال غرب ايران در چند دسته قابل تقسيم بندي است؟  روش تحقيق، 
توصيفي - تحليلي و شيوة جمع آوري اطالعات، اسنادي و ميداني است . نتايج پژوهش نشان مي دهد 
که سنگ مزارها از منظر نحوة  قرارگيري در سه نوع عمودي، افقي و ترکيبي با گونه هاي مختلف قابل 
دسته بندي است؛ همچنين مطالعات تطبيقي سنگ  مزارها نشان مي دهد که از نظر ريشه شناختي برخي از 
اشکال سنگ قبرها با فرهنگ هاي آسياي ميانه ارتباط نزديکي دارد که نشان از تاثير و تاثرات فرهنگي ميان 
حکومت هاي دوره اسالمي ايران با آسياي ميانه است. سنگ  مزارهاي مورد مطالعه از لحاظ آرايه هاي 
تزييني داراي انواع مختلفي با مفاهيم متنوعي است از جمله: الف) انساني، ب) گياهي، ج) حيواني، د) هندسي 
- نمادين، ه) اشياء و ابزارآالت است. هم  اکنون بسياري از اين آثار دچار آسيب انساني و طبيعي شده و 

تنها تعدادي از آن ها از وضعيت نسبتًا مطلوبي برخوردارند.
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مقدمه
سنگ مزارها يکي از اجزاي مراسم تدفين و به عنوان 
شخص  درگذشت  تاريخ  و  هويت  بيان کننده  که  ابزاري 
انتقال  براي  ويژه اي  جايگاه  و  مي شود  محسوب  متوفي 
بسياري از مفاهيم فرهنگ عامه را داراست. سنگ مزارها در 
هر منطقه و کشور متأثر از ويژگي هاي جغرافيايي، سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي آن منطقه است. در ميان گورستان هاي 
تنوع  از  اسالمي  دوره  سنگ مزارهاي  مختلف،  دوره هاي 
آرايه هاي تزييني و شکل ظاهري برخوردارند و مجموعة 
بسيار خوبي براي مطالعات باستان شناسي، تاريخ، فرهنگ، 

هنر، سياست مناطق مختلف است.
منطقة شمال غرب ايران در دورة اسالمي به دليل وجود 
گروه هاي مختلف انساني بستري مناسب براي شکل گيري 
سنگ مزارهاي متناسب با باورهاي آييني - اعتقادي اين 
جوامع شده است؛ بنابراين در اين منطقه، گورستان هاي 
بيشتري از دوره هاي مختلف اسالمي باقي مانده که در آن ها 
طيف وسيع و متنوعي از سنگ مزارها شکل گرفته است؛ 
با اين حال تاکنون پژوهش جامع پيرامون گونه شناختي 
از  ايران  اسالمي شمال غرب  طبقه بندي سنگ مزارهاي  و 
نظر شکل ظاهري و نقش مايه هاي به کارفته در آن ها انجام 
باستان شناسي،  از نظر  نشده است. مطالعه سنگ مزارها 
مردم شناسي، زبان شناسي، هنر و ساير علوم حائز اهميت 

بوده و نيازمند پژوهش منسجم و متمرکزي است. 
هدف اين پژوهش، ضمن مطالعه سنگ مزارها در مناطق 
مختلف آذربايجان ايران، به طبقه بندي و گونه شناسي سنگ مزارها 
از دو منظر شکل ظاهري - ايستايي و نقش مايه هاي تزييني 
ايجاد شده برروي آن هاست. سوالهاي اين پژوهش عبارتند 
از: ۱. سنگ مزارهاي شمال غرب ايران از نظر گونه شناختي 
و شکل در چه اشکالي ايجاد شده است؟ ۲. ريشه شناختي 
برمي گردد؟  مناطق  کدام  به  از شکل سنگ مزارها  برخي 
ايران در چند  ۳.نقوش تزييني سنگ مزارهاي شمال غرب 
دسته قابل تقسيم بندي است؟ ضرورت و اهميت تحقيق 
نقش  و  شکل  تنوع  و  زيبايي  اگرچه   كه  است  اين  در 
از  ايران  منطقة شمال غرب  اسالمي  دورة  سنگ مزارهاي 
از پژوهشگران و سياحان  باز مورد توجه بسياري  دير 
از نظر  تاکنون  اين حال سنگ مزراها  با  قرار گرفته است؛ 
شکل ظاهري، آرايه هاي به کاررفته و ريشه شناختي کمتر 
مورد توجه قرار گرفته و سزاوار بررسي، تحليل بيشتر 
و جامع تري بوده است تا زمينه اي براي بررسي هاي دقيق 

علمي در ساير نواحي براي طبقه بندي اين گونه آثار باشد.

روش تحقيق
اين پژوهش مبتني بر رويکرد کيفي و روش تحقيق 
توصيفي – تحليلي تدوين يافته و گردآوري اطالعات براساس 
جامعه  است.  شده  انجام  ميداني  و  کتابخانه اي  مطالعات 
آماري اين پژوهش شامل ۳۰ گورستان در شهرستان هاي 

مشکين شهر، خلخال، نير، اردبيل، سرعين، مراغه، ورزقان، 
و  مياندوآب  آذرشهر،  اهر،  مرند،  تبريز،  بستان آباد، 
اين گورستان ها حجم  از  که  است؛  انجام گرفت  سلماس 
نمونه و روش محاسبه (نمونه گيري) به صورت تصادفي 
انتخاب شد. در انتخاب سنگ قبرهاي اين گورستان ها در 
مرحله نخست تمام سنگ قبرهاي گورستان مستندنگاري 
(عکس برداري، ابعاد سنگ قبرها، نقوش تزييني، جهت قبور، 
جنس سنگ) شد. در پژوهش حاضر براي دست يابي به 
نتايج بهتر سنگ مزارهايي که از نظر سالمت و تنوع نقوش 
در  کلي  به طور  شدند.  انتخاب  داشتند  بهتري  وضعيت 
پژوهش حاضر جامعه آماري مورد نظر تعداد ۲۰ سنگ قبر 
در گورستان هاي روستاي سوساوا، بيجق، گال، ورزقان، 
سفيدآباد، صومعه دل، اونار، مراغه، سرخه ديزج، َورجوي 
انتخاب گرديد و با نرم افزارهاي کورل و اتوکد، طرح ها و 
نقش مايه ها طراحي و طبقه بندي گرديده اند و با روش هاي 
کيفي و کمک گرفتن از روش هاي مطالعات تطبيقي مورد 

تحليل و بررسي قرار گرفتند.

پيشينه تحقيق
زمينه  در  متعددي  پايان نامه هاي  و  مقاالت  تاکنون 
سنگ مزارهاي شمال غرب ايران در دوران اسالمي به رشته 
تحرير در آمده که با نگاهي گذار به هريک مي توان دريافت 
که در اين نوشتارها عمومًا گورستان هاي محدودي مد نظر 
بوده و به صورت کلي نگر به گورستان ها پرداخته نشده 
است؛ به همين دليل در متون موجود نه تنها به طبقه بندي 
شکل ظاهري سنگ مزارها کم توجهي شده بلکه ريشه شناسي 
همين سبب  به  است.  نشده  مطالعه  نيز  اين سنگ مزارها 
منابع در دسترس، توصيف کننده برخي از سنگ مزارهاي 
گورستان هاي اين منطقه بوده اند. از جمله مقاالت کار شده 
در باره سنگ قبرهاي شمال غرب ايران مي توان به موارد 
زير اشاره کرد: «تزئينات کتيبه اي نماي بيروني بقعه شيخ 
صفي الدين اردبيلي» (مهناز شايسته فر و ملکه گلمغاني زاده 
اصل، ۱۳۸۱، علوم اجتماعي و انساني، دورة ۱۹، شمارة 
۱)، «تزئينات کتيبه اي سنگ قبرهاي شيخ صفي و تطبيق آن 
با نهار خوران گرگان» (مهناز شايسته فر، ۱۳۸۸، کتاب ماه 
هنر، شماره ۱۳۴)، «آثار سنگي تمدن اسالمي در گورستان 
باغ  ماهنامه  (محمدباقر صابرکبير، ۱۳۹۱،  تبريز»  ارامنه 
(ميرجعفري  تبريز»  بيالنکوه  «مزارات   ،(۹ شماره  نظر، 
سال  تاريخي،  پژوهش هاي  بزازدستفروش،۱۳۹۱،  و 
مذاهب  از وحدت  نمودي  ۴۸، شماره ۱۴)، «سنگ مزارها 
مختلف اسالمي ايران» (موسوي کوهپر و همکاران، ۱۳۹۴، 
پژوهش نامه تاريخ اسالم، سال ۵، شماره ۲۰) و غيره را نام 
برد. در اين مقاالت پژوهشگران بيشتر به مطالعه عناصر 
تزييني به کار رفته در سنگ قبرهاي برخي از گورستان ها 
به خصوص مجموعه شيخ صفوي اردبيل پرداخته اند اين 
در حالي است؛ که از نظر مطالعات عناصر تزييني بايستي 

گونه شناسي، طبقه بندي و تحليل سنگ  
مزارهاي  اسالمي شمال غرب ايران 
(مطالعه  موردي  دوره ايلخاني تا پايان 

دوره صفويه)/١٦٣- ١٧٧



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۶۵

فصلنامة علمي نگره

به ريشه شناختي و تاثير فرهنگ هاي مختلف در شکل گيري 
اين عناصر توجه شود؛ بر همين اساس در پژوهش حاضر 

براي نخستين بار نگارندگان به اين مبحث پرداخته اند.
در سال هاي اخير پايان نامه هايي با محوريت مطالعه 
برخي از سنگ قبرهاي اين منطقه کار شده است؛ از جمله 
بهمن کارگر در پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان «مقابر 
شمال غرب ايران» که با استاد راهنمايي جابر عناصري در 
دانشگاه تربيت مدرس دفاع کرده است. در اين پايان نامه 
ضمن توصيف بناهاي آرامگاهي، اشاره مختصر به برخي 
(کارگر،  است  داشته  اسالمي  دوره  سنگ مزارهاي  از 
با  باستان شناسي  کارشناسي ارشد  پايان نامه   .(۱۳۷۲
عنوان «بررسي و مطالعه سنگ مزارات شهرستان مراغه 
استاد  به  مرکز  تهران  آزاد  دانشگاه  اسالمي»  دورة  در 
(محرم پور، ۱۳۸۲).  است  دفاع شده  الله  هايده  راهنمايي 
سنگ مزارهاي  از  برخي  معرفي  به  پايان نامه  اين  در 
و  ظاهري  شکل  از  جامع  طبقه بندي  اما  پرداخته  مراغه 
کارشناسي ارشد  پايان نامه  است.  نداده  ارائه  نقش مايه ها 
باستان شناسي با عنوان «مطالعه و بررسي سنگ قبرهاي 
استاد  به  اردبيلي  محقق  دانشگاه  اردبيل»  اسالمي  دورة 
(ثمري،  است  دفاع شده  کريم حاجي زاده  دکتر  راهنمايي 
۱۳۸۵). در اين پايان نامه به توصيف سنگ مزارهاي دورة 
اسالمي اردبيل پرداخته و همانند ساير منابع به توصيف 
از  جامعي  طبقه بندي  و  ريشه شناختي  و  پرداخته  نقوش 
سنگ مزارها ارائه نکرده است. پايان نامه کارشناسي ارشد 
اسالمي  دورة  سنگ مزارهاي  «مطالعه  باستان شناسي 
اونار» به استاد راهنمايي بهروز افخمي در دانشگاه محقق 
اردبيلي دفاع شده است (پروين، ۱۳۹۵). در اين پايان نامه 
اين گورستان،  افراشته اي  ضمن توصيف سنگ مزارهاي 
به ريشه شناختي اين پديده و چرايي آن نپرداخته و تنها 
به توصيف شکل کلي و دوره زماني آن اشاره کرده است. 
در پايان نامه هاي اشاره شده پژوهشگران به طبقه بندي 
عمومًا  و  کرده  توجه  کمتر  سنگ مزارها  گونه شناسي  و 
گورستان ها  در  سنگ مزارها  از  برخي  کلي  توصيف  به 
پرداخته اند. با اين حال در پژوهش حاضر نگارندگان ضمن 
طبقه بندي و گونه شناسي سنگ مزارهاي شمال غرب ايران به 
ريشه شناختي سنگ مزارها و عناصر تزييني آن پرداخته اند 

که از جنبه هاي نوآوري پژوهش محسوب مي شود.
متون تاريخي ضمن اشاره به حوادث و آثار تاريخي 
منطقه شمال غرب  گورستان هاي  از  برخي  به  منطقه  اين 
اشاره گذرا داشته اند از جمله اين منابع مي توان به موارد 
زير اشاره کرد. قديمي ترين منبع که در آن به گورستان هاي 
اسالمي آذربايجان اشاره شده، کتاب «ُنزهت القلوب» نوشتة 
شهر  گورستان  به  کتاب  اين  در  است.  مستوفي  حمداهللا 
تبريز به خصوص گورستان بيالن کوه اشاراتي شده است 
(مستوفي، ۱۳۳۶: ۸۹). اثر بعدي کتاب «روضات الجنان» 
نوشتة کرباليي تبريزي است. در اين منبع به مزارات برخي 

از شعراي نامي ايران زمين از جمله فاريابي، اسدي توسي، 
قطران و همام شيرازي در گورستان هاي تبريز اشاره کرده 
تاريخي  منابع  در   .(۴۹۷  :۱۳۴۴ تبريزي،  (کربالئي  است 
ديگر از جمله کتاب «روضه اطهار» نوشتة حشري تبريزي 
(حشري تبريزي، ۱۳۷۱: ۶۳)، کتاب «منظر االولياء» نوشتة 
محمدکاظم تبريزي (تبريزي، ۱۳۸۸: ۱۲۱) نيز اشاراتي به 
مزارات برخي از اشخاص در گورستان هاي تاريخي شهر 
تبريز کرده اند. جيمز موريه در سده ۱۹ ميالدي ضمن سفر 
ايران، در کتاب  از شهرهاي منطقة شمال غرب  به برخي 
خود با عنوان «سفرنامه جيمزموريه» ضمن بازديد خود 
از شهر مراغه، به گورستان هاي تاريخي و نقش مايه هاي 
ايجاد شده بر روي سنگ مزارهاي اين شهر اشاراتي کرده 

.(Morier,1888 :291-289)است
مطالعات  و  بررسي  باستان شناسان خارجي ضمن   
آثار باستاني منطقة شمال غرب به برخي از گورستان هاي 
کاليس  ولفرام  جمله  از  کرده اند؛  اشاره  نيز  تاريخي 
ِسدوک  و  آذرشهر  شهر  تاريخي  گورستان هاي  از  که 
اروميه بازديد و تصاويري از آن در نوشتاري با عنوان 
کرده  ثبت  شمال غرب»  باستان شناسي  «بررسي هاي 
زبان  به  نوشته ها  اين  بعدها   .(Kleiss,41:1969) است 
فارسي ترجمه شد و در قالب کتابي با عنوان «گزارش هاي 
باستان شناسي در ايران» از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب  در  واندنبرگ  به چاپ رسيد.  کتاب در سال ۱۳۵۴ 
در  تهران  دانشگاه  انتشارات  از  ايران»  «باستان شناسي 
سال ۱۳۴۸  در توصيف محوطه گوي تپه به سنگ مزارهاي 
قوچي شکل اين روستا اشاره کرده و آن ها را به دوران 
 .(۱۳۴۸ (واندنبرگ،  است  دانسته  منسوب  اسالم  از  قبل 
عبدالعلي کارنگ در کتاب «آثار و بناهاي تاريخي تبريز» 
به گورستان هاي  ملي  مفاخر  آثار و  انجمن  انتشارات  از 
اسالمي شهرهاي آذرشهر، تبريز و اسکو اشاره مختصر 
کرده است (کارنگ، ۱۳۷۴). «سنگ نوشته هاي آذربايجان» 
عنوان کتابي از انتشارات دانشگاه تبريز است که در آن به 
معرفي برخي از گورستان هاي دورة اسالمي شمال غرب 
پرداخته است (برادران شکوهي و رحيم لو، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲). 
از  برخي  معرفي  به  گذرا  به صورت  کتاب ها عمومًا  اين 
از  گونه شناسي  و  طبقه بندي  و  پرداخته اند  سنگ مزارها 
اشکال سنگ مزارها ارائه نکرده اند. به طور خالصه مي توان 
اين گونه بيان کرد که تاکنون، با گذشت سال ها تالش و 
پژوهش در زمينه سنگ مزارهاي دورة اسالمي شمال غرب 
ايران، هنوز طبقه بندي، گونه شناسي و ريشه شناسي جامع 
از اين آثار نشده است. در منابع مطالعاتي پيشين عمومًا 
آثار به صورت گزارش گونه و توصيفي بوده و به همين 
دليل گذشته از طبقه بندي سنگ مزارها از نظر شکل ظاهري 
اين منطقه  انگاشتن ريشه هاي سنگ افراشته هاي  نداده  يا 
نتواستند علت اصلي در تنوع سنگ مزارها در اين منطقه را 
پيدا کرده و ديگر ابعاد موضوع را روشن نمايند؛ برهمين 



طراحي قدمتنوع گورستاننمونه
سنگ مزار

نقوش نوع خطوط
سنگ مزار

آسيب شناسي 
سنگ مزارها

تيموري روستاييآذرشهر
- صفوي

کوفي ساده فن حجاري
و ثلث

گياهي، 
هندسي، ابزار

اکثر سنگ مزارها 
شکسته شده است

کوفي فن حجاريصفويشهداي چالدارناردبيل
بنايي، رقاع، 

نستعليق

آيات قرآني، 
اشعار فارسي، 

گياهي، 
هندسي، 

ابزارآالت و 
حيواني

در محوطه شيخ 
صفوي محافظت 

مي شوند

ايلخاني تا موزهاهر
صفوي

گياهي، کوفي، ثلثفن حجاري
هندسي، 

آيات قرآني، 
حيواني، 
انساني، 
ابزارآالت

تحت حفاظت ميراث 
فرهنگي

ايلخاني تا مشايخ روستاييتبريز
قاجار

گياهي، کوفي، ثلثفن حجاري
هندسي، 

آيات قرآني، 
ابزارآالت

تحت حفاظت ميراث 
فرهنگي

کوفي ساده فن حجاريصفويروستاييخلخال
و ثلث

آيات قرآني، 
گياهي و 
هندسي

وضعيت نامناسب 
برخوردارند

آيات قرآني، کوفي سادهفن حجاريصفويروستاييسرعين
هندسي و 

گياهي

وضعيت نامناسب 
برخوردار هستند

آيات قرآني، کوفي سادهفن حجاري-روستاييسلماس
هندسي و 

گياهي

وضعيت نامناسب 
برخوردارند

روستايي- موزه مراغه
سنگ نگاره ها

ايلخاني تا 
پهلوي

کوفي ساده فن حجاري
و بنايي، ثلث 

و نستعليق

آيات قرآني، 
اشعار فارسي، 

گياهي، 
هندسي، 
ابزارآالت

در داخل موزه 
سنگ نگاره ها قرار 

دارند.

تيموري تا داخل شهرورزقان
پهلوي

گياهي، کوفي و ثلثفن حجاري
هندسي، 

آيات قرآني، 
ابزارآالت،

در گورستان فعلي 
شهر قرار دارند

جدول ١. شناسنامه گورستان هاي مورد مطالعه. مأخذ: نگارندگان

گونه شناسي، طبقه بندي و تحليل سنگ  
مزارهاي  اسالمي شمال غرب ايران 
(مطالعه  موردي  دوره ايلخاني تا پايان 

دوره صفويه)/١٦٣- ١٧٧



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۶۷

فصلنامة علمي نگره

شناسايي  ضمن  بار  نخستين  براي  پژوهش  اين  اساس 
برخي از سنگ مزارهاي کمتر شناخته شده اين منطقه به 
اين آثار پرداخته است  طبقه بندي، گونه شناسي و تحليل 
و توانسته از نظر ريشه شناختي برخي از سنگ مزارها را 

مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.

گورستان ها و سنگ مزارهاي اسالمي شمال غرب ايران
نام  با  بيشتر  تاريخي  منابع  در  که  ايران  شمال غرب 
استان هاي  امروزه شامل  است  آذربايجان شناخته شده 
اردبيل، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي است. در اين 
منطقه گورستان هاي متنوعي از دوره هاي مختلف از جمله 
عصر مفرغ و آهن باقي مانده است که نخستين شواهد از 
بناهاي آييني – تدفيني دورة اسالمي شمال غرب ايران در 
قالب بناهاي يادماني به خصوص مقابر سده ۵ ه.ق. به بعد 
 ،(Godard,301:1965) دانست، از جمله گنبد سرخ مراغه
برج مقبره کبود مراغه (Kleiss,40:1969)، سه گنبد اروميه 
بناهاي  معماري  نوع  است.  غيره  و   (۸۵  :۱۳۹۰ (پوپ، 
آرامگاهي در دوره هاي بعدي از جمله ايلخاني، صفوي و 
غيره در اين منطقة ادامه مي يابد. به نظر مي رسد اين نوع 
معماري ريشه در سنت مقبره سازي آسياي ميانه داشته 
(هيلن براند، ۱۳۸۰: ۲۷۵) که با ورود اقوامي از آسياي ميانه 
به اين مناطق ادامه پيدا کرده است. در کنار مقبره سازي 
اين  که  گرفته  شکل  گورستان هاي  مناطق  از  برخي  در 
گورستان ها داراي سنگ مزارهاي با شکل و نقوش متنوع 
است. گورستان هاي اسالمي اين منطقه با وجود شباهت 
در  ايران،  مختلف  نواحي  گورستان هاي  ساير  با  کلي 
گونه شناختي و نقش مايه هاي تزييني داراي تفاوت هاي بوده 
که اين تفاوت ها به نظر ريشه در باورها و اعتقادات طراحان 

و حجاران اين سنگ مزارها دارد.
 در مطالعات سنگ مزارهاي اسالمي اين منطقه، نکات 
مشترک زيادي ميان آن ها شناسايي گرديد، از جمله: ۱. 
قرارگيري در کنار روستاهاي امروزي، ۲. عمدتًا برروي 
گاهنگاري  نظر  از   .۳ دارند،  قرار  مرتفع  نواحي  و  تپه ها 

مياني  سدة  از  بعد  گورستان ها  اين  سنگ مزارهاي 
داراي  تيموري شکل گرفته اند، ۴.  ايلخاني و  به خصوص 
از  بعدي  دوره هاي  در  که  بوده اند  متنوع  سنگ مزارهاي 
سنگ مزارهاي قديمي به عنوان سنگ افراشته بهره گرفته اند، 
۵. نقوش هندسي – انتزاعي نسبت به ساير نقوش در حجم 
بيشتر کار شده است، ۶. سنگ مزارهاي سده هاي مياني 
به خصوص سلجوقي و ايلخاني بيشتر متعلق به اهل سنت 
بوده و سنگ مزارهاي دوره هاي بعدي متعلق به اهل تشيع 
ديده  ائمه  نام  از  برروي سنگ مزارها شواهدي  که  است 
مي شود (اين روند دگرگوني عناصر مذهبي با جريان تغيير 
مذهب از اهل سنت به تشيع را در منطقه نشان مي دهد)، ۷. 
اين گورستان ها امروزه توسط روستاييان منطقه براي دفن 

اموات، مجدد مورد استفاده قرار گرفته است (جدول ۱).

طبقه بندي سنگ مزارهاي دوران اسالمي شمال غرب از 
نظر شکل ظاهري

براساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده از مناطق 
تنوع  با  زيادي  گورستان هاي  ايران  شمال غرب  مختلف 
مطالعات  در  است.  شده  معرفي  و  شناسايي  سنگ مزار 
سنگ مزارها تاکنون اصول خاصي براي طبقه بندي آن ها ارائه 
نشده است (Yildirim,97:2016)، با اين حال سنگ مزارها 
را از نظر نحوه قرارگيري و ايستايي به سه دسته مجزا با 
فوق  گونه هاي  نمود.  تقسيم بندي  مختلف  شاخه هاي  زير 
عبارت اند از: ۱) سنگ مزارهاي افقي شکل که در شکل هاي 
الف) صندوقي، ب) پلکاني-مطبق، ج) گهواره اي، د) پيکره وار 
قابل دسته بندي است. ۲) سنگ مزارهاي عمودي شکل که 
و  نخورده  تراش  الف)  شکل  در  سنگ افراشته  به صورت 
 (۳ استوانه اي.  ج)  منشوري،  ب)  محرابي،  تراش خورده 
از  برخي  است  گفتني  (نمودار ۱).  ترکيبي  سنگ مزارهاي 
سنگ گورهاي شناسايي شده از نظر آسيب شناسي وضعيت 

مناسبي نداشته است و عمدتًا تخريب شده اند.
۱-سنگ مزارهاي افقي:

 اين سنگ قبرها به صورت خوابيده برروي گور قرار 

نمودار ١. طبقه بندي سنگ مزارهاي دورة   اسالمي شمال غرب ايران براساس شکل ظاهري. مأخذ: نگارندگان



که در اين گروه زائده اي مضاعف و با عرض کم به صورت 
طولي و برجستگي فوقاني ايجاد شده که نمونه اي از آن 
در قبرستان اونار مشکين شهر باقي مانده است (پروين، 
دسته  اين  پيوسته:  گهواره اي  ۱۳۹۵: ۴۵). سنگ مزارهاي 
و  پايه  قسمت  و  دارند  کشيده  حالتي  سنگ مزارها  از 
برجستگي فوقاني آن ها به صورت پيوسته تراشيده شده اند 
و همکاران، ۱۳۹۴: ۱۴۱). سنگ مزارهاي  (موسوي کوهپر 
گهواره اي تخت ساده که نمونه هاي از آن در منطقة خلخال 

(جدول ۲)؛ و گورستان کرويق ورزقان باقي مانده است.
 

د) سنگ مزارهاي پيکره وار:
پيکره  به صورت  عمودي  اين گونه سنگ افراشته هاي   
انساني، شير، قوچ و اسب ايجاد شده اند، نمونه قديمي از اين 
سنگ مزارها در آسياي ميانه (Arslan,2017)، جمهوري 
 (Berkli,2012) ترکيه   Ağasıoğlu)  ,2013) آذربايجان 
از  بيانگر تصويري  انسان نما  پيکره هاي  باقي مانده است. 
شخص متوفي بوده که در بين اقوام ترک زبان با اسامي 
است  شده  شناخته  «داش ننه»  و  «داش بابا»  همچون 
(Arsalan,1926:2017). پيکره انساني به نظر مي سد به دليل 
نفي اسالم در باب صورتگري به ندرت تراشيده شده؛ با اين 
حال به صورت يک آرکي تايپ در دورة اسالمي نيز ساخت 
(Berkli,28:2012؛  است  کرده  پيدا  ادامه  انساني  پيکره 
Demirel,4:2008). در دورة اسالمي سنگ قبرها عمدتًا 
سر  شکل  و  گردن  که  انساني  مجسمه  يک  به صورت 
شده اند  تراشيده  واضح  پاها  و  دست  جزييات  به  نسبت 
(Baykara,128:1993). آنچه در باره اين نقش برجسته ها 
مي توان گفت اين است که آن ها ريشه در فرهنگ هنر بومي 
دارد (کارگر، ۱۳۷۲: ۳۸۸) که نشان مي دهد مردم آذربايجان 
قبل از اسالم برروي مزار مرده هايشان پيکره اي از انسان 
قرار مي داده اند (افندي اف، ۱۳۹۲: ۲۴) که در دورة اسالمي 
 .(Berkli,28:2012) با تغييرات جزيي ادامه پيدا کرده است
در  پيکره ها  اين  از  نمونه هاي  نيز  ايران  شمال غرب  در 
قبرستان نيار استان اردبيل (کارگر، ۱۳۷۲: ۳۸۸)، مرادتپه 
(افقهي، ۱۳۸۷: ۹۴) و اونار مشکين شهر باقي مانده است. 
سنگ قبرهاي افراشته گورستان اونار مشکين شهر از نظر 
شکل ظاهري با نمونه هاي سنگ قبرهاي ترکيه قابل مقايسه 
بوده (Arsalan,1931:2017) که کاليس نيز ضمن بازديد 
از اين سنگ مزارها به چنين شباهتي بين آن ها اشاره کرده 
است (Kleiss,81:1969) همچنين در گورستان پينه شلوار 
نيز  بجوشين  شادبادمشايخ،  بردوک،  شيروان)،  (پينه 

نمونه هاي از اين سنگ مزارها باقي مانده است.
 يکي ديگر از سنگ مزارهاي ايجاد شده، متعلق به پيکره 
شير است. پيکره سنگ مزار شير در روستاهاي «کيقال» 
و «سيغاي» شهرستان ورزقان شناسايي شده است. نقش 
شير به عنوان يک نماد جايگاه مهمي در تزيينات هنر ايران 
داده  اختصاص  به خود  را  اسالمي  دورة  و  اسالم  قبل از 

گرفته و طول سنگ به طور متوسط طول گور را پوشانده 
دورة  سنگ مزارهاي  نوع  رايج ترين  از  شکل  اين  است. 
اسالمي مي باشد. اين نوع سنگ مزارها از نظر نحوه تراش 
براساس  آن  از  هريک  و  بوده  مختلفي  شکل هاي  داراي 
شکل ظاهري و ايستايي گونه هاي متنوع دارد که عبارت 
است از: الف) سنگ مزارهاي صندوقي: سنگ مزارهايي به 
شکل مکعب مستطيل که داراي اندازه هاي متفاوت بوده و 
از تخته سنگ يکپارچه تراشيده شده اند. اين سنگ مزارها از 
لحاظ حجاري به دو نوع ساده و منقوش تقسيم مي شوند 
در  سنگ مزارها  اين  از  نمونه هاي   .(۳۵۹  :۱۳۷۲ (کارگر، 
موزه سنگ نگاره هاي مراغه، موزه آذربايجان تبريز، محوطه 
شيخ صفي اردبيل، گورستان ورزقان، بناب، مشکين شهر، 
تازه شهر سلماس، گورستان شام اسبي1، پيله شلوار تبريز، 

روستاي آس اهر و غيره ديده مي شود.

ب) سنگ مزارهاي پلکاني يا مطبق: 
دومين نوع از سنگ مزارها شکل پلکان داشته و از اين 
منظر به آن سنگ مزارهاي پلکاني گفته مي شود. اين نوع 
سنگ قبر از لحاظ جنس، نقش و خطوط شبيه به نوع صندوقي 
از لحاظ شکل متفاوت است؛ سنگ مزارهاي  تنها  بوده و 
پلکاني داراي شکل يکسان نبوده و تعداد پلکان هاي آن ها 
متغيير است (افقهي، ۱۳۸۷: ۹۷). بعضي از اين سنگ مزارها 
در سطح رويي خود داراي ستون هاي کوچک تراش خورده 
بوده که تعداد آن ها از يک تا چهار متغيير است (کارگر، 
۱۳۷۲: ۳۷۰)، اين نوع سنگ مزارها عمدتًا بازه زماني سده ۶ 
تا ۱۰ هجري بوده غالبًا متعلق به مقابر بزرگان مي باشد. از 
اين نمونه سنگ مزارها در روستاهاي ورزقان، اهر، خلخال، 

پينه شلوار، اونار مشکين شهر و غيره ديده مي شود.

ج) سنگ مزارهاي گهواره اي:
 اين سنگ مزارها متشکل از دو قسمت بدنه و برجستگي 
فوقاني است. قسمت پايه، بخش اصلي سنگ قبر را تشکيل 
مي دهد که بيشترين تزيينات بر روي آن ايجاد مي شود. 
بدنه  به  متصل  و  پيوسته  به صورت  برجسته،  قسمت 
شکل هاي  نظر  از  سنگ مزار  اين گونه  مي شود.  تراشيده 
آن ها  ترکيب بندي  نحوه  و  فوقاني  بخش  پايه،  مختلف 
تفاوت هاي دارند که برهمين اساس آن ها را به دسته هاي 
گهواره اي  سنگ مزارهاي  نمود:  تقسيم بندي  مي توان  زير 
تخت که در اين گروه اندازه برجستگي فوقاني همسان يا 
بيشتر از ارتفاع پايه است. گروه دوم سنگ مزارهاي نوع 
گهواره اي صندوقي است که در اين گروه، ارتفاع برجستگي 
پايه در نظر گرفته مي شود. گروه سوم  از  فوقاني کمتر 
سنگ مزارهاي مطبق هستند (موسوي کوهپر و همکاران، 
خود  تخت  گهواره اي  سنگ مزارهاي   .(۱۳۷-۱۳۶  :۱۳۹۴
نيز به گونه هاي زير قابل تقسيم بندي است: سنگ مزارهاي 
گهواره اي تخت با زائده اي برروي قسمت برجستگي فوقاني 

١ . گورستان شام َاسبي در شهر 
برخي  است.  شده  واقع  اردبيل 
گورستان  اين  سنگ مزارهاي  از 
متعلق به سده ٦ الي ٨ هجري بوده 
(کارگر، ١٣٧٢: ٣٥٨) و تعدادي از 
قبرها متعلق به اهل سنت مي باشد.
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جدول ٢.  نمونه اي از سنگ مزارهاي افقي،  مأخذ: همان.

منبعقدمتمالحضاتقبرستان

افقي  نوع  از  ساده  سنگ مزار   .۱
خوابيده

۲. روستاي بيجق مشکين شهر
۳. فن حجاري

۳. نقش محراب، نقوش اسليمي و گل 
لوتوس

ي  ر تيمو
از  پس  و 

آن
نگارندگان

۱ سنگ مزار صندوقي
۲. شهيدگاه اردبيل

۳. فن حجاري
۴. آيات قرآني، نقوش اسليمي، نقش 
خنجر، نام حضرت علي با خط کوفي 

بنايي تکرار شده است.
۱۳۹۵: صفوي (ثمري، 

(۹۸

۱. سنگ مزار مطبق/پلکاني
۲. گورستان صومعه دل ورزقان

۳. فن حجاري
۳. فاقد نقش بوده و کتيبه آن به دليل 

رسوب ناخواناست.
نگارندگان

۱. سنگ مزار گهواره اي تخت
۲. روستاي َاميرآباد اردبيل

۳. فن حجاري
۴. فاقد نقش

احتماًال 
صفوي

(موسوي 
کوهپر و 

همکاران، ۱۳۹۴: 
(۱۳۷

است. در دورة اسالمي خصوصًا اواخر دورة سلجوقي به 
بعد با مفهوم مذهبي نماد حضرت علي (ع) ارتباط معنايي 
در  سنگي  شيرهاي  کاربرد  مي رسد  به نظر  و  کرده  پيدا 
امامزاده ها و يا بر روي سنگ مزارها از همين اعتقاد ناشي 
مي شده است، به طوري که بر شانه راست اين شيرهاي 
آن ها،  چپ  سمت  در  و  پيامبر)  (نماد  خورشيد  سنگي، 
شمشير قرار دارد (خزايي، ۱۳۸۱: ۵۵)؛ و به تدريج از دورة 
پيدا  نيز پيکره شير عمومت  صفوي برروي سنگ گورها 

کرده است (تناولي، ۱۳۵۴: ۴۵).
 پيکره قوچ – گوسفند به عنوان يک ويژگي از فرهنگ 
ترکي آسياي ميانه شناخته شده (Berkli,220:2007) که در 

مناطقي از مغولستان، قزاقستان، آذربايجان، ايران و ترکيه بر 
روي قبور قابل مشاهده است (Aksoy,36:2017). نقش قوچ 
همواره مورد احترام پيشينيان بوده و در منطقه آذربايجان 
به عنوان نمادي از بهره وري، فراواني، قدرت، شجاعت و 
 Alyilmaz &,305:2017) جنگاوري شناخته شده است
Alyilmaz). استفاده مي کردند1  در دورة اسالمي استفاده 
از پيکره گوسفند و قوچ مختص قبور مسلمان ها نبوده بلکه 
در جهان بيني ساير اديان ترک زبان نيز باقي مانده است 
(Ağasıoğlu,2013: 31). مردم منطقه آذربايجان نسبت به 
پيکره هاي سنگي احترام زيادي قائل بوده اند به طوري که 
زنان به منظور باردار شدن به پاي گوسفندان مي افتادند و 

١. امروزه در برخي از روستاهاي 
را  قوچ  سر  آذربايجان  منطقه 
به  ستون ها،  و  ديرک  انتهايي  به 
منزله خير و برکت نصب مي کنند 
قبر  سنگ   .(٣٩  :١٣٩٢ (افندي اف، 
قوچ براي قبور مردان و سنگ قبر 
داده  قرار  زنان  قبور  در  گوسفند 
.(Ağasıoğlu,2013: 31) مي شد



اين سنگ مزارها از نسلي به نسل ديگر انتقال پيدا مي کرد 
(Efandiof,14:1986). واندنبرگ گاهنگاري سنگ مزارهاي 
قوچي را به اشتباه مربوط به قبل از اسالم دانسته (واندنبرگ، 
اين  شده  انجام  پژوهش هاي  براساس  که   (۱۱۷  :۱۳۴۸
سنگ مزارها عمدتًا مربوط به سده ۱۰ هجري است (کارگر، 
۱۳۷۲: ۳۸۵)، پيکره قوچ در روستاهاي َورجوي مراغه، گنبد 
کبود ورزقان، ليالب، گال، اهر، مرند، عجب شير و غيره وجود 
داشته که امروزه تنها تعدادي از آن باقي مانده و بيشتر آن ها 

آسيب ديده و شکسته شده اند.
 پيکره اسب نيز همانند قوچ در برخي مناطق آذربايجان 
باقي مانده است. پيکره اسب نسبت به پيکره شير و قوچ بسيار 
نادر بوده و تنها نمونه هاي از آن در روستاي «ُسرخه ديزج» 
شهرستان ورزقان باقي مانده که قابل مقايسه با نمونه هاي 
 .(Ağasıoğlu,2013: 31) است  آذربايجان  جمهوري  از 
اسب در هنر تدفيني نماد مرگ بود و روان متوفي را با خود 
مي برد (هال، ۱۳۸۰: ۲۴) و در جوامع باستاني باعنوان بهترين 
پيشکش افتخارآميز بوده است (وارنر، ۱۳۸۶: ۵۱۸) به طوري 
تاريخي  از گورستان هاي پيش از  که در کاوش هاي برخي 
محوطه هاي شمال غرب ايران نمونه هاي از تدفين اسب کشف 
شده است (رضالو و آيراملو، ۱۳۹۳: ۱۱۵). به طوري کلي اين 

حيوان، پيش از اسالم و در اساطير، متون کهن ديني، شاهنامه 
و فرهنگ بومي منطقه، نقشي بسيار ارزشمند و مورد ستايش 
داشته است. به غير از استفاده رايج آن، مانند حمل ونقل و 
شکار، کارکردهاي آييني، اقتصادي، رزمي، بزمي، تزييني و 
تشريفاتي نيز داشته است (احمدزاده و همکاران، ۱۳۹۷: ۸۷) 

(جدول ۳).

منبعقدمتمالحضاتتصويرگورستان

پيکره 

شير

cm ۹۰×۵۷×۲۷ ۱. ابعاد
۲. جنس سنگ آذرين بيروني

و  نقوش  فاقد  و  ساده   .۳
کتيبه

تيموري 
- صفوي

فرهنگي  ميراث  آرشيو 
(عکس از

مهرداد محرم پور)

پيکره 

اسب

۱. جنس سنگ آذرين بيروني
ايجاد  جهت  حجاري  فن   .۲

زين، يراق و دهنه اسب
۳. داخل گورستان صفوي

نمونه هاي  با  مقايسه  قابل   .۴
جمهوري آذربايجان است.

تيموري 
- صفوي

نگارنده

قوچ 

سنگي

۱۳۰cm×۶۷×۳۳ ۱. ابعاد
۲. جنس سنگ آذرين بيروني

۳. کتيبه با مضامين اهللا، محمد 
نگارندهصفويو علي

جدول ٣. سنگ مزارهاي حيواني شکل. مأخذ: همان.

تصوير ۱. نمونه اي سنگ مزار ترکيبي که به صورت يک افراشته 
ورزقان:.  گورستان  است،  يک سنگ قبر صندوقي  و  منشوري 

مأخذ: نگارندگان.
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۲- سنگ مزارهاي عمودي:
در  عمدتًا  و  عمودي  به صورت  نوع سنگ قبرها  اين   
سني  مناطق  در  که  طرف  دو  هر  يا  متوفي  سر  قسمت 
اين سنگ مزارها  مذهب رواج دارد، قرار داده شده است. 
از ارتفاع متنوع برخوردار بوده و ابعاد آن ها نيز متغيير 
همانند  نظر شکل ظاهري  از  اين گونه سنگ مزارها  است. 
سنگ مزارهاي افقي متنوع بوده است که عبارت اند از: ۱) 
«ميل»  گاهًا  را  سنگ مزارها  اين  افراشته:  سنگ مزارهاي 
گور  کنار  در  سنگ افراشته  دادن  قرار  پيشينه  مي نامند. 
 I در منطقة شمال غرب ايران به عصر مفرغ جديد و آهن
است.  کرده  پيدا  تداوم  اسالمي  دورة  تا  و  برمي گردد 
سه  در  شکل  نظر  از  اسالمي  دورة  سنگ افراشته هاي 
گروه قابل تقسيم بندي است: الف) افراشته استوانه اي 
خوش تراش  به صورت  سنگ افراشته ها  اين  شکل: 
اين  از  برخي  برروي  دارند،  صاف  سطحي  و  بوده 
سنگ ها کتيبه ايجاد شده و قسمت فوقاني آن نيز گاهًا 
نمونه هاي  که  بوده  ترک  دوازده  با  عمامه  به صورت 
 ۸۸۱ تاريخ  به  اونار مشکين شهر  در گورستان  آن  از 

هجري (پروين، ۱۳۹۵: ۷۰)، پينه شلوار تبريز، بردوک 
اروميه (Kleiss,41:1969)، باقي مانده است.

 ب) افراشته تراش نخورده و تراش خورده محرابي: 
در  تخته سنگ هاي  به صورت  سنگ افراشته ها  قبيل  اين 
دو طرف  گاهًا  و  در جهت غرب و شرق  مختلف  ابعاد 
آرايه هاي  اين سنگ ها  برروي  مي شود.  داده  قرار  گور 
متنوع ايجاد شده و در مناطق ترک نشين به اين سنگ ها 
اصطالح «باش داشي» به معناي سنگ سر به کار مي رود 
و در مناطق سني مذهب عمدتًا دو طرف گور دو قطعه 
داده  قرار  ارتفاع متوسط ۵۰-۱۰۰ سانتي متر  سنگ در 
مي شود. در اين سنگ مزارها مشخصات شخص متوفي 
که عمدتًا شامل نام شخص به همراه نام پدر، تاريخ فوت 
به هجري نگاشته شده است. در اين دسته، سنگ مزارهاي 

محرابي شکل را نيز مي توان قرار داد.

 ج) منشوري و مطبق:
 اين سنگ مزارها همانند نمونه هاي استوانه اي بوده و 
اين  از  نمونه هاي  دارد.  تفاوت هاي  تنها در شکل ظاهري 

منبعقدمتمالحضاتنوع سنگ مزارنمونه

افراشته مطبق

۱. فن حجاري
۲. مستطيلي مطبق

۳. به صورت ساده 
و فاقد هرگونه کتيبه 

نامشخصاست.
گورستان سوسهاب 

خلخال (موسوي کوهپر و 
همکاران، ۱۳۹۴: ۱۴۴)

سنگ افراشته 
منشوري

۱. فن حجاري
۲. منشوري ۸ 

ضلعي
۳. کتيبه با مضامين 

اسماء جالليه و 
نام متوفي و تاريخ 

ناخوانا

روستاي گال ورزقان تيموري
(نگارندگان)

سنگ افراشته 
تراش خورده 

محرابي

۱. فن حجاري
۲. محرابي شکل

۳. کتيبه با مضامين 
کل عليها فان، نام 
متوفي و نام پدر، 
تاريخ به هجري 

۹۰۰

تيموري - 
صفوي

سفيده خوان بستان آباد 
(نگارندگان)

جدول ۴. نمونه اي از سنگ مزارهاي افراشته. مأخذ: همان.



نقوش انساني
۱-به ندرت تصوير انساني ايجاد شده است؛ ۲- تصوير مرداني تمام رخ که 

در دست خود چهارپاياني دارند، ۳- اسب سوار و شکارگر.

نقوش حيواني

عمده تصاوير حيواني سنگ مزارهاي شمال غرب، مربوط به حيوانات اهلي از 
قبيل بز و گوسفند بوده و به ندرت تصاويري از سگ، اسب و ساير حيوانات 

به خصوص پرندگان ديده مي شود.

نقوش گياهي

جمله:  از  است  شده  ايجاد  سنگ مزارها،  برروي  متنوعي  گياهي  نقش مايه 
اسليمي و ختايي، لوتوس، درخت زندگاني است.

نقوش ابزار و ادوات

۱- عمده تصاوير مربوط به آالت جنگي از قبيل شمشير، تير و کمان، سپر، 
تبر و غيره است.۲- نقوش آالت روزمره زندگاني از قبيل شانه، کوزه آب، 

قيچي و غيره است.

هندسي و نمادين
دايره،  اصلي  شکل هاي  در  سنگ مزارها  روي  بر  شده  ايجاد  نقش مايه هاي 

مربع، مثلث، مستطيل، ستاره داوود، محراب، شمسه، ترنج و غيره است.

تزيين کتيبه اي

کتيبه هاي روي سنگ مزارهاي شمال غرب، عمومًا به خط کوفي، نسخ، ثلث و 
نستعليق و حاوي مطالب زير است: اسماء جالليه، آيات قرآني با مضامين 
تن   ۵ غيره،  و  الکرسي  آيت  عمر،  گذر  آخرت،  بودن  حق  دنيا،  بودن  فاني 
به عربي) و گاهَا  تاريخ فوت  پدر،  نام  (نام،  آل عبا، معرفي شخص متوفي 

اشعاري به زبان فارسي

طراحي نمونه نقوش 
سنگ مزارهاي برخي 

از گورستان هاي 
شمال غرب

  a

  

      

   

جدول ٥.  آرايه هاي سنگ مزارهاي دوران اسالمي ايران. مأخذ: همان.
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سنگ افراشته هاي مطبق در روستاي سوساوا (سوسهاب) 
شده  ساخته  طبقه  سه  به شکل  که  خلخال  شهرستان 
است (موسوي کوهپر و همکاران، ۱۳۹۴: ۱۴۳). اين قبيل 
قبيل  از  تزييني  نقوش  و  کتيبه  داراي  گاهًا  سنگ مزارها 
سنگ افراشته ها  اين  و  بوده  نمادين   – هندسي  و  گياهي 
بيشتر در قسمت غربي گور قرار مي گيرند. نمونه هاي از 
سنگ افراشته هاي اين دسته در اکثر روستاهاي آذربايجان 

باقي مانده است (جدول ۴).

۳- سنگ مزارهاي ترکيبي:
 اين دسته از سنگ مزارها به صورت عمودي و افقي 
است. در اين دسته يک سنگ مزار مزين به آيات قرآني، 
اشعار و نقش مايه هاي تزييني به صورت افقي بر روي گور 
قرار گرفته و سنگ مزار ديگر در سمت سر متوفي به صورت 
عمودي  سنگ مزار  است.  گرفته  قرار  ايستاده  و  عمودي 
عمدتًا شامل کتيبه هاي است که هويت شخص متوفي را 
نشان مي دهد. اين گونه از سنگ مزارها متداول ترين گونه 
از سنگ مزارهاي گورستان هاي تاريخي منطقة شمال غرب 

ايران است (تصوير ۱).

گونه شناسي عناصر تزييني سنگ قبرهاي گورستان هاي 
شمال غرب ايران

سنگ مزارها را جدا از شکل ظاهري و نحوه قرارگيري 
مي توان از منظر نگاره ها و آرايه هاي به کاررفته بر روي 
الف)  نمود:  زير دسته بندي  گونه هاي  در  مي توان  گورها 
ه)  هندسي-نمادين،  د)  گياهي،  ج)  حيواني،  ب)  انساني، 
اشياء و ابزار (جدول ۵). هرکدام از آرايه هاي به کار رفته 
در مناطق مختلف از نظر نحوه ايجاد نقش و شکل ظاهري 
آن ها  جزييات  در  محسوسي  تفاوت هاي  و  بوده  متنوع 
ايجاد  تفاوت  اين  مي رسد  به نظر  که  است؛  قابل مشاهده 
شده بيشتر ملهم از جهان بيني هنرمندان طراح آرايه هاي 
سنگ قبرهاست. شکل گيري نگاره برروي سنگ مزارها با 

کتيبه، زيورآالت، هنر، زبان و ادبيات و دغدغه زيبايي شناختي 
است (Ertan,109:2010) که با جهان بيني دين اسالم در 
رابطه با سنت هاي تدفين ارتباط تنگاتنگي دارد؛ آنچه را تا 
قبل از اسالم به نشانه موقعيت اجتماعي، فردي و اعتقادي 
اشخاص متوفي در داخل گور قرار مي داده اند، در دورة 
اسالمي منع گرديده و به دليل کمرنگ شدن چنين اعتقاداتي 
برروي گور ايجاد شد، در نتيجه تصاوير نمادين از رفتارها، 
باورها و به عنوان انعکاس جامعه شناختي از شيوه زندگي 
حيات  زمان  در  که  افراد  اعتقادي  و   (Berkli,39:2012)
داشته اند، شکل گرفت (افقهي، ۱۳۸۷: ۱۰۷). اين تصاوير در 
حالت کلي با اعتقادات جاودانگي روح ارتباط دارد و بدون 
شک اين تصاوير متأثر از عقايد مذهبي، روايات و باورها 

قرار گرفته است (فقيه ميرزايي، ۱۳۸۴: ۲۲۵).

بحث و تحليل
منطقة شمال غرب ايران از دوران پيش از تاريخ تاکنون 
مذهبي  باورهاي  با  مختلف  فرهنگ هاي  و  اقوام  مسکن 
منطقه مسکن  اين  اسالمي  در دوره  است.  بوده  متنوعي 
اقوام ترک زبان آسياي ميانه از جمله سلجوقي، ايلخاني، 
تيموري و غيره مي شود. در روند بازنمايي نقوش و شکل 
ايران،  شمال غرب  منطقة  اسالمي  دورة  سنگ مزارهاي 
شاهد تأثير سه فرهنگ متفاوت چون فرهنگ ايران باستان، 
دوره  در  هستيم.  ميانه  آسياي  فرهنگ  و  اسالم  فرهنگ 
اسالمي سه فرهنگ مذکور در قالب يک فرهنگ واحد با نام 
فرهنگ ايراني – اسالمي شکل گرفت که نمودهاي آن را به 
وضوع در نقش مايه ها و شکل سنگ قبرها مي توان مشاهده 

کرد (نمودار ۲).
سنگ افراشته هاي شمال غرب ايران به عنوان نمونه اي 
مي دهد.  نشان  به خوبي  را  مذکور  فرهنگي  تأثيرهاي  از 
شکل ظاهري  نظر  از  اونار  گورستان  سنگ افراشته هاي 
گورستان هاي  در  موجود  نمونه هاي  با  زيادي  شباهت 
جمهوري آذربايجان و ترکيه دارد که ريشه هر دوي آن ها 
به آسياي ميانه بازمي گردد. شکل اين سنگ مزارها نشانگر 
تاثير روابط فرهنگي آسياي ميانه بر فرهنگ  شمال غرب 
ايران در دوره اسالمي دارد. جوامع آسياي ميانه عمومًا 
متکي به باورهاي شمني بوده و سنت هاي تدفيني خاص 
برروي  ميانه  آسياي  فرهنگ هاي  در  داشته اند.  را  خود 
گورها سنگ هاي به صورت عمودي و افقي قرار مي داده اند 
که نمونه هاي جالب آن، سنگ هاي افراشته اي که به صورت 
پيکره هاي عمدتًا انساني ايجاد شده است. اين پيکره هاي 
سنگي در اصطالح محلي بيشتر بانام «داش بابا» يا «بالبال» 
شناخته شده است؛ در شکل سيماي انساني که يک دست 
خود را بر کمر بسته و دست ديگر را به نشانه احترام به 

سينه خود قرار داده به نمايش مي گذارد.
 ريشه قرار دادن استل و به طور کلي سنگ هاي افراشته 
منقوش برروي گورها به نظر مي رسد با باورهاي شمني در 

نمودار ٢. تأثير فرهنگ هاي مختلف بر شکل گيري شکل و نقش مايه هاي 
سنگ قبرهاي شمال غرب ايران در دوره اسالمي. مأخذ همان.



ارتباط بوده است. در دوران پيش از تاريخ، شامان ها برروي 
سنگ هاي افراشته (استل) تصاويري حک مي کرده اند. در 
و سنگ  روح  بين  ميانه  آسياي  اقوام  و  اعتقادات شمني 
ارتباطي نزديک وجود دارد. سنگ ها نمايانگر روح اجداد و 
نگهبان مزارها مطرح بوده اند؛ که برهمين اساس براي سنگ 
منزلت اسطوره اي و رمزي مي توان قائل شد. ابن فضالن 
در سفرنامه خود رسم قرار دادن سنگ برروي قبرها را 
به منظور يادبود و خاطره قهرمانان و جنگجويان کشته 
شده دانسته است که به عنوان يکي از سنت هاي قديمي 
ترکان اوغوز محسوب مي شود. ترک ها با پذيرش اسالم 
کرده  ترک  را  گذشته خود  از سنت هاي  برخي  ناچار  به 
و متأثر از جهان بيني اسالم قرار گرفتند. در آيين اسالم 
برخالف مسيحيت و بودايي که تصاوير را به عنوان مظهري 
از ذات خداوند ستايش مي کنند، پرداختن به تصاوير انسان، 
ترسيم شمايل و ساخت پيکره منع شده بود بنابراين قرار 
دادن پيکره انساني برروي گورها تغييراتي اعمال گرديد که 
براساس اين تفکر جديد پيکره ها فاقد چهره و اندام شده و 
به جاي آن کتيبه هاي قرآني و عناصر و نمادهاي مذهبي 

مانند عمامه و نقوش اسليمي ايجاد شد (جدول ۶).
نقش مايه هاي  از  برخي  اسطوري  و  نمادين  بيان   
ايران پيش از  ايران با سنت هاي  سنگ قبرهاي شمال غرب 
اسالم ارتباط معناداري دارد و نشانگر استفاده از کهن الگوها 
در دوره اسالمي و حتي متأخر است. نقوش چون خورشيد، 

گل لوتوس، چليپا و حتي نقوش گياهي که نمادي از باروري، 
زايش و زيبايي هستند. نمونه هاي از اين نقش مايه ها را از 
دوره پيش از تاريخ تا ورود اسالم در آثار و بناهاي مختلف 
باستان شناختي  براساس شواهد  شاهد هستيم. همچنين 
در ايران پيش از اسالم متناسب با پايگاه اجتماعي افراد در 
داخل قبرها قرار داده مي شد. اشياء درون گورها و حتي 
ساختار چينش گورها داراي مفاهيم و نمادهايي است که 
و  جامعه  يک  اجتماعي  به ساختار  مي توان  آن  براساس 
فرد متوفي دست پيدا کرد. با ورود اسالم سنت قرار دادن 
اشيا در داخل گورها نهي شد که براساس آن نقوش غير 
مذهبي مانند نقش ابزارآالت چون قيچي، شمشير، تير و 
کمان، ظروف و غيره بر روي سنگ قبرها ايجاد شد. اين 
نقوش بيان کننده تفکرات شخص متوفي و پايگاه اجتماعي 
وي بوده است. در کنار اين دو فرهنگ تأثير باورهاي شيعه 
به خصوص پس از دوره تيموري نمود بيشتري پيدا کرد. 
برخي از نقوش و مفاهيم کتيبه ها ارتباط نزديکي با باورهاي 
شيعه دارد؛ از جمله نقش ۱۲ ترک بر روي سنگ افراشته هاي 
روستاي اونار بيانگر تفکرات دوازده امامي در ايجاد اين 
نقوش است همچنين رواج اسامي از قبيل علي و خليفه الخلفا 
اشاره کرد. به طورکلي سنگ مزارهاي شمال غرب ايران از 
نظر نقوش و نحوه استقرار متأثر از سه فرهنگ متفاوت از 
نظر اعتقادي، جغرافياي و زماني است که در اين منطقه در 

قابل يک فرهنگ واحد نمود پيدا کرده است.

نمونه اي از 
سنگ مزارهاي غير 

اسالمي آسياي 
ميانه

نمونه اي از 
سنگ مزارهاي 
اسالمي ترکيه

سنگ مزارهاي اسالمي 
گورستان اونار 

مالحضاتمشکين شهر

۱. سنگ مزارهاي افراشته اسالمي شمال غرب 
ايران ادامه سنت پيکره سازي بر روي گورهاي 
آسياي ميانه بوده که در جزييات تفاوت هاي 
محسوسي با نمونه هاي غير اسالمي خود 

دارد.
۲. سنگ افراشته هاي دورة اسالمي شمال غرب 
ايران با نمونه هاي ترکيه در عدم تصويرسازي 

انساني، وجود کتيبه و داشتن عمامه (کاله 
مذهبي) است.

۳. در سنگ افراشته هاي اسالمي شمال غرب 
ايران مفاهيم و نمادهاي تشيع قابل مشاهده 
است که تفاوت هاي با نمونه هاي ترکيه دارد.

۱. پيکره انساني
۲. داراي چهره
۳. داراي اندام 

به خصوص دست
۴. عمدتًا فاقد کتيبه

۵. غير اسالمي

۱. سيماي کلي 
پيکره انساني
۲. فاقد چهره
۳. فاقد اندام 

حرکتي
۴. داراي کتيبه
۵. داراي عمامه

۶. اسالمي

۱. سيماي کلي پيکره 
انساني

۲. فاقد چهره
۳. فاقد اندام حرکتي

۴. داراي کتيبه
۵. داراي عمامه با ۱۲ 

ترک نماد تشيع
۶. اسالمي

جدول ٦. نمونه هاي از سنگ مزارهاي افراشته. مأخذ: همان.

گونه شناسي، طبقه بندي و تحليل سنگ  
مزارهاي  اسالمي شمال غرب ايران 
(مطالعه  موردي  دوره ايلخاني تا پايان 

دوره صفويه)/١٦٣- ١٧٧



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۷۵

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
آنچه در متن مقاله به آن پرداخته شد سنگ قبرهاي برخي از گورستان هاي دورة اسالمي شمال غرب 
ايران است. اين سنگ قبرها از نظر زماني عمومًا از دوره ايلخاني تا اسالمي متأخر هستند. سنگ قبرهاي 
اين گورستان ها از نظر شکل و نحوه ايستايي به سه دسته کلي قابل افقي، عمودي و ترکيبي با 
زيردسته هاي مختلف (افراشته، گهواره اي، صندوقي، پلکاني، حيواني و ...) قابل تقسيم هستند؛ همچنين 
از نظر نقش مايه هاي ايجاد شده بر روي سنگ ها نيز به دسته هاي از جمله نقش مايه انساني، حيواني، 
گياهي، هندسي، ابزار و ادوات و کتيبه اي قابل تقسيم هستند. مطالعه و تفسير شکل و عناصر تزييني 
برخي از اين سنگ مزارها ريشه در فرهنگ هاي جوامع آسياي ميانه دارد به طوري که سنگ قبرهاي 
عمودي يا افراشته گورستان اونار شباهت انکارناپذيري با افراشته هاي گورستان هاي آسياي ميانه 
منطقه  اين  در شکل گيري گورستان هاي  آسياي مرکزي  فرهنگ هاي  تأثير  نشان مي دهد  که  دارد 
بيشتر بوده است. مهم ترين عامل در روند تاثيرگذاري فرهنگ هاي آسياي ميانه بر شمال غرب ايران 
را بايستي در گروه هاي قومي ترک زبان ساکن اين منطقه از جمله سلجوقيان، ايلخانيان، تيموريان، 
صفويان و غيره دانست؛ که بخشي از سنت هاي سنگ مزارهاي منطقة آسياي ميانه را با خود به داخل 

َنجد ايران آورده اند.
مطالعات تطبيقي ميان سنگ مزارهاي ايجاد شده در ايران با ساير مناطق نوعي تشابهات سبک شناختي 
را مي توان مشاهده کرد. با اين حال مطالعه و تحليل مضامين نقش مايه هاي به کار رفته در سنگ مزارها 
به گونه اي ادامه سنت هاي ايران باستان را نشان مي دهد که با تغييرات جزيي برروي سنگ مزارهاي 
دورة  اسالمي ايجاد شده اند، در عين حال مفاهيم به کاررفته در سنگ مزارها ضمن نشانگر سنت هاي 
ايران باستان ارتباط با فرهنگ هاي آسياي ميانه و جهان اسالم را نيز دارد و در نگاه کلي سنگ مزارهاي 
شمال غرب ايران برخواسته از تفکر سه فرهنگ و اعتقادات متفاوت (ايران باستان، آسياي ميانه و 

جهان اسالم) بوده که در اين منطقه در يک وحدت هنري جلوه گري کرده است.
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The North West area of Iran in Islamic era had a good potentiality for shaping headstones 
fitting the religion beliefs due to existence of different groups of people . Thus, in this area , 
there are so many graveyards from different periods of Islamic era left and a huge , diverse 
spectrum of headstones were shaped in them. However, there were no global research in terms 
of appearances and figurations around typology and classification of Islamic headstones of 
Iran < s North West region so far. Studies on headstones in terms of archeology , anthropology, 
linguistics , arts and other science are important and they need an intense, coherent research. 
Accordingly , this research studies headstones in different areas of Azerbaijan in addition 
to classification and typology of headstones in two aspects of appearance and decorative 
figuration.. The elegance and variety of form and shape of the headstones of Iran < s North West 
in Islamic era were an attraction for many researchers and visitors for a long time. However , 
headstones were less focused in terms of appearances , used array and cognitive foundations, 
and they deserve more comprehensive and wider researches to become a specific science 
study field in other cases for classifying these monuments . The research has been edited 
based on qualitative approach and descriptive –  analytical research method, and information 
gathered by library and field studies . For this purpose , about 30 graveyards of Islamic era of 
Iran < s North West were studied. That way Due to scattered graveyards in North West area 
and also no registration and unknown samples by relevant organizations , with field studies in 
Meshkin shahr, Khalkhal, Nir , Ardebil , Sarein , Maragheh, Varzaghan , Bostanabad , Tabriz, 
Marand , Ahar , Miand oab and Salmas counties some of monuments were recognized . In 
next phase , these data were classified and analyzed with qualitative method s and comparative 
study methods. Also in this research, some pictures of graveyards from Sosava , Bijagh , Gal 
, Varzaghan , Sefidabad , Soume ’eh del and Salmas villages were selected and also schemes 
and figurations were designed and classified with analyzes from Corel and Autocad software, 
and in the end , we achieve a relative typology from figurations and appearances of North 
West headstones in Islamic era.
Keywords: Northwest of Iran, Tombstones, typology, Iranian-Islamic culture, Central Asia.
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Headstones have been one of the inseparable thoughts of death among all the communities from 
old times to nowadays that were used as an essential tool for their visual and spiritual aspects . 
However , there are various point s of view in creating headstones and their relative sign fields in 
different societies. This phenomenon had a special place in Islamic – Iranian < s attitude and are 
created in different forms and decorative figurations . The North West area of Iran is one of the 
finest place for such materials that this research was done to identify, Typology and analyze them 
in order to find answer s for these questions : what are the typology and forms of Iran < s North 
West < s headstones ? Analyzing cognitive foundations of headstones of Iran < s North West 
refers to which areas ? How many categories the decorative figurations of these headstones can be 
separated ? This research is using descriptive – analytical method along with several documents 
and field studies for recording some graveyards of Iran < s North West in Islamic era. The result 
of this research indicate s that in shape of place ment , headstones are divided to three forms: 
horizontal, vertical and hybrid with different kinds . Some of the headstones are rooted in middle 
- Asia societies and have various concepts in terms of decorative arrays . Prime examples are: a) 
human, b) herbal, c ) animal, d ) geometric – symbolic, e) objects and tools. . Currently, many of 
these monuments are damaged by mankind and nature, and just a few of them are in fine shape.
Headstones are one of the components of funerals and used as an identification and date of the 
dead person. It is also a great place to transfer concepts of public culture. Headstones are affected 
by geographical, political, social and cultural features of each area. They have a special place for 
mankind believes and are affected by attitude of different people areas. Islamic eras>s headstones 
have various decorative array and appearances, also a great collection for studying archaeology, 
history, culture, art and politic of different places and is knowledgeable about social and believes 
of people for researchers. Studying headstones from different region of Iran indicates that they 
have an important place in Islamic – Iranian < s Culture . Headstones of each region have their 
own specialities and Islamic eras ’s headstones of Irans ’ s North West have a lot of variety among 
them.
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