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چكيده
گورستان هاي تاريخي در ايران با ساختار متفاوت و با نقوش بسيار زيبا و سمبليکي که بر روي برخي 
از آنها وجود دارد موضوعي اســت که پژوهشگران بســياري را در حيطه مردم شناسي، قوم نگاري، 
باستانشناسي و نيز عالقمندان به تاريخ هنر، مجذوب خود کرده است. امروزه زيباترين و سمبوليک ترين 
سنگ قبرها را مي توان در ميان گورستان هاي باقي مانده در مناطق ترک نشين ايران که روزگاري مقر 
اصلي ترکان ســلجوقي و ايلخانان مغول بوده است، مشاهده کرد. گورستان شادباد مشايخ در استان 
آذربايجان شرقي و محوطه تاريخي خالد نبي در استان گلستان قرار دارد. دو منطقه مورد نظر در پژوهش 
پيــش رو به جهت جغرافيايــي در دو نقطه كامال متفاوت از يكديگر قرار گرفته اند. هدف اصلي پژوهش 
پيش رو بررسي وجود ارتباط فرهنگي- تاريخي بين سنگ افراشته هاي استوانه اي شکل موجود در سايت 
تاريخي منطقه خالد نبي و ميل هاي تدفيني اســتوانه اي شکل گورستان شادباد مشايخ است. در راستاي 
اهداف پژوهش، سؤال اصلي جستار پيش رو بيانگر اين مهم است كه – ويژگي هاي تصويري و ساختاري 
ميل هاي تدفيني مناطق « شادباد مشايخ و خالد نبي»، متاثر از كدام ويژگي هاي فرهنگي و مذهبي هستند؟ 

روش تحقيق توصيفي - تحليلي و به صورت تطبيقي با استناد به برخي داده هاي باستانشناسي، مطالعات 
موردي انجام شــده است و  شيوة جمع آوري اطالعات كتابخانه اي و مطالعه ميداني توسط پژوهشگر 
پژوهشگر بر روي ٣٠ نمونه از سنگ ا فراشته هاي مناطق مورد پژوهش، انجام شده است. نتايج پژوهش 
بيان مي کند كه ميل هاي اســتوانه اي تدفيني موجود در هر دو گورســتان تاريخي- فرهنگي اغلب داراي 
بدنه اي استوانه اي شكل با كالهكي مخروطي با ارتفاع  متفاوت شکل گرفته اند كه بيانگر ويژگي هاي شاخص 
معماري تركان كوچ نشين و بيابانگرد آسياي ميانه با نشانه هاي تاثيرات مذهب بر معماري اسالمي است. 
اما آنچه ميل هاي تدفيني گورستان شاد بادمشايخ را از محوطه  خالدنبي متمايز كرده است، ساختار بسيار 
ســاده و بدوي سنگ افراشته هاي فاقد هرگونه خوشنويسي و يا تزئينات متاثر از معماري اسالمي، در 
گورستان خالد نبي در تقابل با تاثيرات مستقيم معماري عصر اسالمي خصوصا تزئينات معماري حاكم بر 

عصر ايلخاني در طراحي ميل هاي تدفيني گورستان شاد بادمشايخ است. 
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مقدمه
گورستان باز نمود معمارانه نگرش انسانها نسبت به پديده 
مرگ است. اين نگرش معمارانه نسبت به پديده مرگ در 
فرهنگ هاي مختلف و خصوصا در دوران پس از اسالم 
شکلي متفاوت به خود گرفته است. مطالعه ساختار بصري 
و شناخت نشانه هاي تصويري موجود در سنگ قبرها به 
مذهبي  عقايد  با  آشنايي  و  فرهنگي  پيشينه  درک  منظور 
و نقش نشانه ها در بيان فرهنگ پيشينيان در شناخت و 
از  بخش هايي  نيز درک  و  ناشناخته ها  از  برخي  واکاوي 
اقوام مختلف، ضروري است. در حقيقت،  ساختار ذهني 
ساختار معنايي اين سايت هاي تاريخي به عنوان گورستان 
از آغاز شکل گيري، تحت تاثير تفکرات برگرفته از زندگي 
مادي و بيانگر عقايد ديني و فرهنگي افراد بومي آن مناطق 
برگيرنده  در  هر جغرافيا  در  قبرها  است. ساختار سنگ 
باورهاي مردمان آن  از مرگ است و  دنياي پس  اهميت 
اقليم را در شيوه هاي متفاوت تدفين نشان مي دهد. ايران 
در سراسر تاريخ، دوره هاي متفاوتي را با حضور حاکماني 
با عقايد و تفکرات مختلف که مختصات فرهنگي و اجتماعي 
هر  در  مذهب  است.  کرده  تجربه  اند،  داشته  گوناگوني 
دوره اي بخش جدا ناشدني از زندگي انسانها با قوميتهاي 
مختلف است؛ بنابراين، ساختار گورستانها و وجود اشکال 
مختلف سنگ قبرها عالوه بر ساختار فرهنگي و اجتماعي 
هر قومي، وابسته به نقش مذهب نيز است. اين تفاوتهاي 
نمادين پژوهشگران را ترغيب بر رمزگشايي نادانسته هاي 
قومي، زباني، مذهبي و فرهنگي کرده است که شکل متنوع 

سنگ قبرها از اين مقوله مستثنا نيست.
در  که  زيبا  فرم هاي  و  نقوش  با  قبرهايي  سنگ  بين  در 
قسمت هاي مختلف ايران داراي پراکندگي بسيار متنوعي 
هستند، سنگ قبرهاي سمبوليکي به شکل سنگ افراشته يا 
ميل وجود دارند که نمونه هاي منحصر به فرد آن را در 
قسمت هاي مختلف ايران از جمله تايباد، خواف، گلستان، 
آذربايجان  شرقي مي توان مشاهده کرد. در حقيقت، سنگ 
افراشته ها يکي از انواع قبور سنگي متدوال در ايران هستند 
که با ارتفاع و تزئينات متفاوت به عنوان نماد يادبود بر فراز 
گور، قرار گرفته اند. بر طبق مطالعات انجام شده و مدارک 
موجود، سنگ افراشته هاي گورستان هاي پژوهش پيش رو، 
جزو آثار بر جاي مانده از دوران اسالمي است. زيرا پس 
از ورود اسالم به ايران مانند ساير سرزمينهاي اسالمي با 
توجه به بعد اعتقادي افراد، در نوع تدفين مردگان و قبرهاي 
بر جاي مانده تغييرات قابل توجهي شکل گرفته است. در 
سالهاي آغازين ورود اسالم به سرزمينهاي اسالمي، سنگ 
قبرها عموما بدون تزئينات و يا با خط نوشته ساده، به 
صورت سنگ چين و يا تکه سنگي بسيار ساده جهت نماد و 
مشخص شدن جاي قبر، بر روي خاک گذاشته مي شده اند. 
اما شکل گيري سنگ قبرهايي با ساختارهاي متفاوت و 
ساخت بناهاي آرامگاهي به صورت تدريجي از قرن چهارم 

ه. ق. به بعد شکل گرفته است که آرامگاه امير اسماعيل 
ساماني در بخارا اولين آرامگاه اسالمي برجاي مانده از 
قرن ۴ ه. ق. است. از اين زمان به بعد با ورود ترکان و 
عناصر فرهنگي و قومي آسياي ميانه به فالت ايران، سبک 
آرامگاهي  يادبودهاي  و  قبرها  جديدي در ساختار سنگ 
اسالمي با اشکال و آرايه هاي متنوع، ظاهر شده است. در 
تکامل مقبره سازي عصر سلجوقي در عصر  طي روند 
ايلخانان مغول مقبره  سازي به اوج زيبايي و کمال خود 
رسيده است. پيشرفت و تکامل بي سابقه هنر در اين دوران 
باعث پديدار شدن سبک هاي نويني در معماري و تزئين 
بنا شده است که مقبره سازي و شکل گيري سنگ قبرهاي 
متمايز عصر ايلخاني، يکي از مهمترين عناصر معماري اين 
دوران است. بنابراين، با توجه به ساختار منحصر به فرد 
مقبره سازي در اين عصر و اوج تزئينات بي نظير در بناهاي 
مقبره اي، سبک جديدي تحت عنوان سبک معماري تدفيني 
ايلخانيان در حيطه سبک آذري شکل گرفته است که اين نوع 
از مقبره سازي ارتباط مستقيمي با معيشت مردم و ساختار 
تدفيني  اين قوم دارد. ميل هاي  تاريخي  هويت فرهنگي و 
گورستان شادباد مشايخ و گورستان خالد نبي به طور يقين 
بر اساس ساختار فرهنگي آسياي ميانه شکل گرفته اند که 

در ادامه به تفصيل به آنها پرداخته شده است.
ارتباط فرهنگي  اين پژوهش بررسي وجود  هدف اصلي 
و تاريخي بين سنگ افراشته هاي استوانه اي شکل موجود 
سنگ افراشته هاي  و  خالد نبي  منطقه  تاريخي  سايت  در 
استوانه اي شکل گورستان شادباد مشايخ است. همچنين 
سنگ  تزئينات  آرايه هاي  بررسي  شامل  پژوهش  اين 
مشايخ  شادباد  گورستان  شکل  استوانه اي  افراشته هاي 
و سايت تاريخي خالد  نبي از ديگر اهدافا اين مقاله است. 
عالوه بر اين، پژوهش پيش رو به بررسي ساختار نمادين 
و نمود مفاهيم موجود در شکل ظاهري سنگ افراشته هاي 
استوانه اي شکل گورستان شادباد مشايخ در مقايسه با 
سايت تاريخي خالد نبي نيز، مي پردازد. در راستاي اهداف 
پژوهش، سوال اصلي جستار پيش رو بيانگر اين مهم است 
تدفيني  ميلهاي  ساختاري  و  تصويري  ويژگي هاي   – كه 
منطقه « شادباد مشايخ و خالد نبي»، متاثر از كدام ويژگيهاي 

فرهنگي و مذهبي هستند؟
نمادين سنگ قبرها و ساخت مقبره هاي سمبليک۱  شکل 
بيانگر  ديرينه  رسمي  عنوان  به  اسالمي  دوره هاي  در 
درجه اعتبار و اهميت فردي و اجتماعي فرد متوفي است. 
نقش هاي تصويري سمبليک و يا خوشنويسي۲هاي بسيار 
زيباي حک شده بر روي برخي از سنگ قبرها در دوره هاي 
تاريخي اسالمي در ايران و نيز ساختار نمادين قبرها در 
نمادي  خود  که  است  پنهاني  و  آشکار  مفاهيم  برگيرنده 
دنياي  وقايع  بازنمايي  و  حسي  پديده هاي  بيان  از  است 
خارج. اين رمزپردازي و ارائه سمبوليک افکار گذشتگان که 
نيازمند رمزگشايي است، بسياري از پژوهشگران عالقمند 

1. Symbolic

2. Caligraphy
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به فرهنگ و شناخت نمادهاي فرهنگي و قومي را مجذوب 
خود کرده است. سايت منطقه تاريخي خالد نبي و محوطه 
گورستان شادباد مشايخ به جهت ساختار ظاهري سنگ 
افراشته ها، عالوه بر تفاوت هاي فيزيکي داراي شباهت هاي 
ظاهري نيز هستند. در برخي منابع غير علمي به اين نکته 
اشاره شده است که سنگ افراشته هاي اين دو منطقه مربوط 
به يک دوره تاريخي و با ساختاري دقيقا يک شکل است 
که چنين ادعايي نيازمند پژوهشي علمي و اصولي است 
و با قطعيت و به سادگي نمي توان اين ادعا را اثبات کرد. 
گورستان شادباد مشايخ، در بر گيرنده سنگ قبرهايي است 
مربوط به سه دوره مختلف اسالمي که به جهت ساختار 
و شکل ظاهري سنگ قبرها، نقوش، تزئينات و وجود خط 
از جمله جاذبه هايي  ارزش بصري  با  و  زيبا  نوشته هاي 
است که بر اهميت اين گورستان افزوده است. گورستان 
خالد نبي، به جهت ساختار ظاهري با سنگ افراشته هايي در 
سه دسته بندي متفاوت، نزديکترين گورستاني است که با 
گورستان شادباد مشايخ، داراي ساختار ظاهري مشابه 
است. با توجه به شباهت هاي اشاره شده موجود در دو 
گورستان و شواهد وجود ترکان و اقوام آسياي ميانه در 
هر دو منطقه مورد پژوهش و عدم وجود مطالعه تطبيقي 
دقيق در گورستانهاي خالد نبي و شادباد مشايخ، پژوهشگر 
لزوم مطالعه علمي دقيقتري را براي پاسخ به بررسي وجود 
سنگ افراشته هاي  بين  ديني  و  تاريخي  فرهنگي،  ارتباط 
استوانه اي شکل موجود در سايت تاريخي محوطه خالد نبي 
شادباد  گورستان  شکل  استوانه اي  سنگ افراشته هاي  و 
مشايخ را، ضرورت و اهميت پژوهش پيش رو دانسته 

است.

روش تحقيق  
روش تحقيق توصيفي- تحليلي است و شيوه جمع آوري 
اطالعات كتابخانه اي و مطالعه ميداني است . براي دستيابي 
به هدف اصلي پژوهش، جستار پيش رو به صورت تطبيقي 
مطالعات  باستانشناختي،  داده هاي  برخي  به  استناد  با 
موردي انجام شده به صورت کتابخانه اي و نيز مطالعه 
ميداني صورت گرفته توسط پژوهشگر، انجام شده است. 
اشاره به اين نكته ضروري است كه با توجه به شرايط 
بسيار  پراكندگي  و  منطقه گورستان خالد نبي  جغرافيايي 
متنوع سنگ افراشته هاي اين منطقه و تاثيرات عوامل مخرب 
محيطي و سرقت هاي انجام شده تا كنون آمار دقيقي كه 
صرفا تعداد سنگ افراشته هاي مورد نظر پژوهش پيش رو 
را در منطقه مشخص كرده باشد وجود ندارد. در مورد 
به آسيب هاي جدي وارد  با توجه  نيز  گورستان شادباد 
شده به سنگ افراشته ها و جابجايي برخي از آنها، در حال 
حاضر، آمار دقيقي در اختيار نيست. در اين راستا، جامعه 
آماري انتخاب شده در اين جستار شامل ۳۰ نمونه از سنگ 
افراشته هاي استوانه اي شكل موجود در دو محوطه تاريخي 

و فرهنگي گورستان خالد نبي در شرق استان گلستان و 
گورستان شاد باد مشايخ در شمال غربي استان آذربايجان 
شرقي است. تجزيه و تحليل اطالعات گردآوري شده به 
شيوه كيفي صورت پذيرفته است. در جدول جدول شماره 
۱، به صورت رندومي نمونه هايي از ۳۰ مورد سنگ افراشته 
مورد بررسي اين پژوهش به تفكيك منطقه براي درك بهتر 
مخاطب ارائه شده است. تجزيه و تحليل اطالعات گرد آوري 

شده به صورت كيفي صورت گرفته است .

پيشينه تحقيق
با توجه به اهميت اعتقاد به جهان پس از مرگ در بين اديان 
و فرهنگ هاي مختلف خصوصا اهميت ساخت سنگ قبر و 
مقبره سازي پس از اسالم، ساختار بصري و نشانه هاي 
بسيار زيبايي در برخي از گورستان هاي تاريخي ايران 
شکل گرفته است؛ اين امر پژوهشگران عالقمند به فرهنگ، 
باستانشناسي، قوم نگاري و هنرهاي تجسمي را مجذوب 
خود کرده است. در اين راستا مطالعات بسيار گسترده اي 
خصوصا در حوزه معماري، نماد شناسي و باستانشناسي 
در ارتباط با گورستان ها و آرامگاه هاي عرفا و بزرگان در 
مناطق مختلف ايران از جمله آذربايجان شرقي انجام شده 
مطالعه همسويي  پژوهش حاضر،  راستاي  در  اما  است. 
که به صورت تطبيقي بر مقايسه دو گورستان خالد نبي و 
شادباد مشايخ که در دو موقعيت جغرافيايي متفاوتي از 
نشده  انجام  باشد،  متمرکز شده  اند،  گرفته  قرار  يکديگر 
است. در اين بخش، به برخي از پژوهشهاي انجام شده 
در ارتباط با گورستانهايي با سنگ افراشته هاي استوانه اي 
شکل که در حيطه جغرافياي پژوهش پيش رو انجام شده 

است، اشاره شده است.
پژوهشگران باستانشناس ادراه کل ميراث فرهنگي استان 
گلستان، حبيب اله رضايي و سيد مقداد موسوي در سال 
(۱۳۹۵)، با گزارش پرونده ثبت اثر" محوطه تاريخي خالد نبي 
شهرستان كالله"، اقدام به ثبت محوطه تاريخي خالد نبي در 
فهرست آثار ملي کرده اند. پژوهشگران، در گزارش ثبتي 
خود در راستاي پژوهشهاي پيشين انجام شده در منطقه 
خالد  نبي، به شرح دقيق مختصات منطقه و ثبت مستندات و 
مدارک موجود در منطقه پرداخته اند. اگر چه منطقه خالد نبي 
تا پيش از پژوهشهاي رضايي و ميرموسوي (۱۳۹۵)، مورد 
بررسي، شناسايي، گمانه زني و حفاري باستانشناسان و 
 ،(David Stronach,1981) چون  ديگري  پژوهشگران 
در مقاله مطالعه سنگ هاي ايستاده منطقه اترك: گورستان 
خالد نبي، در شماره ۱۹ نشريه موسسه انگليسي مطالعات 
با  پژوهشي  در  خانيکي(۱۳۶۹)،  لباف  رجبعلي  فارسي؛ 
اثر،  فصلنامه  باخرز"،  مزارات  هاي  عنوان"سنگ افراشته 
شماره۱۱؛ منوچهر ستوده (۱۳۷۷)، در كتاب از آستارا تا 
استرآباد: شامل آثار و بناهاي تاريخي كوهستان و دشت 
و  رضايي  اخير  پژوهش  اما  است؛  گرفته  قرار  ؛  گرگان 
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ميرموسوي (۱۳۹۵)، در مقايسه با پژوهش هاي انجام شده 
در منطقه خالد نبي اطالعات علمي و جامع تري را در اختيار 

پژوهشگر قرار داده است.
صمد پروين (۱۳۹۵)، در پايان نامه کارشناسي ارشد خود 
با عنوان"بررسي باستان شناختي سنگ قبرهاي اسالمي 
ُانار  قبرستان  موردي  مطالعة  شهر؛  مشکين  شهرستان 
موقعيت مکاني اثر» با راهنمايي بهروز افخمي در دانشگاه 
با  کتابخانه اي  و  ميداني  بصورت  که  اردبيلي،  محقق 
رويکردي توصيفي و تحليلي انجام شده است به نمادشناسي 
شهرستان  در  ُانار»   » منطقه  قبرهاي  سنگ افراشته هاي 
مطالعات  طبق  بر  پروين،  است.  پرداخته  شهر  مشکين 
و يافته هاي خود به اين مهم اشاره مي کند که ساختار و 
نقوش برجاي مانده در اين سنگ قبرها با نشانه هاي بر 
جاي مانده از آثار هنر و معماري عصر صفوي مطابقت 
دارد. پژوهشگر، در فصل چهارم پژوهش خود به قبرستان 
هاي دوره اسالمي در مشکين شهر و نيز به نمونه هايي از 
قبرستانهاي ديگر مناطق مختلف ايران با سنگ افراشته هايي 
مشابه منطقه « ُانار»  از جمله مناطق مورد پژوهش پيش 

رو پرداخته است.
عنوان«بازتاب  با  پژوهش خود  در   ،(۱۳۹۲) مرادي  امين 
معماري ايلخاني در هنر مقبره سازي سده هاي  ۷و ۸ ه. 
ق.»، برگرفته از طرح مرمت و ساماندهي گورستان ايلخاني 
فرهنگي  ميراث  سازمان  همکاري  با  که  تبريز  شادباد 
انجام  شرقي  آذربايجان  دستي  صنايع  و  گردشگري  و 
شده است؛ به ظهور ايلخانان مغول در منطقه جغرافيايي 
آذربايجان فعلي که منجر به توسعه و رشد هنري در ساير 
هنرها، خصوصا در معماري اين عصر شده است، پرداخته 
است. پژوهشگر عالوه بر تحليل يافته هاي باستانشناسي 
در ارتباط با نقش هنر ايلخاني، در نحوه نگرش جديد در 
تدفين اموات با ترکيب هنر و مذهب در کنار يکديگر در 
نمايش اثري جاودان مرتبط با نگرش خاص مغوالن نسبت 
به مقوله مرگ مي پردازد. مرادي، در پژوهش خود که بخش 
هايي از آن با اهداف پژوهش پيش رو در يک راستا است، 
به تحليل ساختار قبرستان شادباد مشايخ از جهت تاريخي 
و تنوع اشکال سنگ افراشته ها و نقوش بر جاي مانده بر 
سنگ قبرهاي اين منطقه که نمودي از نوعي معماري تدفيني 
اين، پژوهشگر در  خاص است، پرداخته است. عالوه بر 
پژوهش خود به اين مهم اشاره كرده است كه زمينه هاي 
ميلهاي  مانند  تدفيني  معماري  از  خاص  نوع  اين  ايجاد 
موجود در گورستان شادباد ريشه در ساختار معماري و 
هنر ايلخانيان در قلمرو سبك آذري داشته است كه ساختار 
اين نوع سنگ افراشته هاي تدفيني و نيز تزئينات موجود در 
بدنه ميل ها ارتباطي تنگاتنگ با هويت فرهنگي، تاريخي و نيز 

نحوه معيشت قوم مغول دارد.
سيد هاشم حسيني(۱۳۸۹)، در  مقاله" معرفي سبک مقبره 
نشريه   ۴۳ شماره  در  كه  آذربايجان"،  متصوفه  سازي 

معماري و شهر سازي هنرهاي زيبا منتشر شده است، به 
نقش منطقه آذربايجان ايران به عنوان خاستگاه صفويه و 
مذهب شيعه در توسعه و تکامل سبک جديد مقبره سازي 
اسالمي پرداخته است. پژوهشگر به ساختار مقبره سازي 
برجي شکل که از ويژگي هاي معماري عصر ايلخاني است 
و پيشينه اين نوع از مقبره سازي كه ريشه در عرفان و 
تمرکز  با  حسيني،  پردازد.  مي  است،  اسالمي  تصوف 
بر سه مقبره برجي شکل شاخص در قرون ۷ و ۸ ه. ق

(مقبره شيخ صفي الدين اردبيلي، مقبره بردع توربه سي و 
مقبره شيخ حيدر) به تحليل و بررسي تزئينات و ويژگيهاي 
از  پرداخته است. بخشهايي  اين عصر  شاخص معماري 
پژوهش انجام شده در خصوص ويژگيهاي معماري عصر 
ايلخاني با بررسي ويژگي هاي ميل هاي تدفيني پژوهش 

حاضر در گورستان شادباد مشايخ، همسو است. 
رجبعلي لباف خانيکي (۱۳۶۹)، در پژوهش جامعي با عنوان" 
سنگ افراشته هاي مزارات باخرز" كه در شماره ۱۱ فصلنامه 
اثر منتشر شده است، عالوه بر تمرکز بر ساختار ظاهري 
و ويژگي هاي فرهنگي و قومي که در سنگ افراشته هاي 
باخرز وجود دارد در بخشي از پژوهش خود به مقايسه 
ساختار اين سنگ قبرها با سنگ افراشته هاي محوطه تاريخي 
خالد نبي و برخي از سنگ افراشته هاي استان آذربايجان 
شرقي، از جمله ميل هاي تدفيني گورستان شادباد پرداخته 
استان  در  موجود  افراشته هاي  سنگ  پژوهشگر،  است. 
برگرفته  به جهت ساختار  که  به دو گروه  را  آذربايجان 
از معماري عصر سلجوقي و ايلخاني است، تقسيم کرده 
است. گروه اول، سنگ افراشته هايي است با ساقه منشوري 
شش ضلعي، داراي گنبدي مخروطي شکل در راس (همانند 
يورتهاي مغولي) که بر روي پايه اي مکعبي با اشکال مقرنس 
با  است  است. گروه دوم، سنگ افراشته هايي  نصب شده 
ساختار استوانه اي که بر روي استوانه گنبدي پيازي خياره 
دار، شکل گرفته است که گنبد ترک دار آن شباهت زيادي 
دارد به کاله دراويش که معرف نوعي عرفان و توصف 
است. لباف خانيکي، در پژوهش خود بيان کرده است که 
تفاوت قابل مالحظه اي بين سنگ افراشته هاي مستطيل شکل 
منطقه باخرز با سنگ افراشته هاي استوانه اي شکل موارد 
پژوهش پيش رو وجود دارد. پژوهشگر، به اين نکته اشاره 
کرده است که يکي از داليل عدم وجود کتيبه بر روي بدنه 
شادباد  گورستان  و  خالد نبي  محوطه  سنگ افراشته هاي 
اشاره  مناطق  سنگ افراشته هاي  که  است  اين  در  مشايخ 
شده به شکل هيبت انساني ارائه شده اند که مورد پرستش 
اين خود دليل عدم کتيبه  اند؛  يا احترام قرار مي گرفته  و 
نويسي در بدنه آنها است. اين در حالي است که کتيبه هاي 
موجود بر بدنه سنگ افراشته هاي باخرز، حاوي مطالبي در 
تجليل از شخص متوفي است که به صورت سمبليک بر 
بدنه سنگ قبر او، ارائه شده است. لباف خانيکي(۱۳۸۹)، 
همچنين بيان مي کند كه هرچه ارتفاع سنگ افراشته ها بلندتر 



بوده است نشان از زندگي اشرافي و يا مرتبه و جايگاهي 
است که آن شخص در زندگي دنيوي خود داشته است. 
همچنين پژوهشگر، در پژوهش خود اشاره مي کند که بدنه 
استوانه اي شکل ميلهاي تدفيني منطقه شادباد مشايخ، تداعي 
کننده گلدسته مساجد و نيز گنبد پيازي خياره دار برخي 
اين،  بر  است. عالوه  اميرتيمور  گور  گنبد  آنها مشابه  از 
در مواردي نيز گنبد ترک دار برخي از سنگ افراشته هاي 
موجود در منطقه، شباهتي به کاله دراويش نيز دارد که 
معرف عرفان و سمبل جاودانگي شخص عارفي است که 

در خاک خفته است. 

پيشينه تاريخي و  موقعيت طبيعي و مكاني محوطه 
تاريخي خالد نبي

شهرستان کالله داراي ساكنان تركمن با مذهب سني از 
فقه حنفي (زرهاني و نرسيسيانس، ۱۳۹۷: ۱۲۳)، در استان 
دليل  به  گرگان  دشت  منطقه  شرقي ترين  در  و  گلستان 
قرار گيري در منطقه کوهستاني، کوهپايه اي و دشتهاي 
حاصلخيز، از تنوع زيستي مناسبي براي استقرار بشر در 
طول دورانهاي مختلف از عصر نوسنگي تا دوران معاصر 
برخوردار بوده است. اما برخالف وجود چنين پتانسيلي، 
منطقه  اين  در  توجهي  خور  در  باستانشناسي  مطالعات 
انجام نشده است. محوطه تاريخي خالد نبي يکي از اين آثار 
فرهنگي تاريخي است که در۴۰ کيلومتري شمال شهر کالله 
(خط مستقيم)، ۲/۵ کيلومتري شمال روستاي گچي سو باال 
و بر روي ارتفاعات گوگجه داغ، واقع شده است (تصوير 
۱). اين محوطه تاريخي که بر روي تپه ماهورهاي طبيعي 
شکل گرفته است؛ نام خود را در حقيقت از آرامگاه خالدبن 
سنان يکي از مبلغين دين مسحيت گرفته است که در فاصله 
۸۰۰ متري غرب محوطه ذکر شده، قرار دارد (رضايي و 
ميرموسوي، ۱۳۹۵: ۳). تاكنون به علت عدم كاوش جدي 

در منطقه و گورهاي موجود اطالعات دقيقي در ارتباط با 
مذهب دقيق اقوام ساكن در آن منطقه موجود نيست ولي 
طبق مستندات فعلي و گمانه زني هاي صورت گرفته توسط 
باستانشناسان ميراث فرهنگي گرگان، گورستان خالد نبي 
منسوب به دوران اسالمي دانسته شده است. اين محوطه 
(حدود  متر   ۳۰۰ عرض  متر،   ۴۰۰ طول  داراي  باستاني 
۱۲ هکتار) و ارتفاع ۵۹۰ متر نسبت به آبهاي آزاد است 
و فرم کلي آن به صورت بيضي و کشيدگي آن در جهت 
البته وسعت پراکنش  شمالي- جنوبي است (تصوير ۲). 
براي  که  است  بوده  هکتار  از ۱۲  بيشتر  سنگ افراشته ها 
ميداني  مطالعات  به  نياز  پراکندگي ها  اين  دقيقتر  بررسي 

بيشتري است (همان، ص ۵).
 سنگ افراشته هاي ماسه اي محوطه تاريخي خالد نبي از جهت 
ساختار ظاهري داراي اشکال متفاوتي هستند و به سه گروه 
اصلي تقسيم بندي شده اند؛ که هرکدام از اين گروه هاي 
اصلي خود به زيرگونه هاي متفاوت تري قابل تقسيم است. 
دسته اول که از جهت شکل ظاهري مي توان آنها را خود به 
سه دسته تقسيم کرد؛ شامل سنگ افراشته هاي استوانه اي 
شکل است احتماال مربوط به گور مردان با ارتفاع متغير بين 
يک تا سه متر و با قطري بيش از ۳۵ سانتيمتر. همانطور که 
در جدول شماره ۱ و تصوير ۷، مشاهده مي شود اين سنگ 
افراشته ها داراي ارتفاع و تنوع ظاهري متفاوتي هستند. در 
اول، کالهک  افراشته گروه  قسمت فوقاني استوانه سنگ 
مخروطي شکلي برگرفته از فرم يورتهاي تركان آسياي 
مركزي و نيز تركمانان ساكن در منطقه، وجود دارد که 
در برخي از سنگ افراشته ها دور تا دور کالهک، شيارهاي 
عمودي و در دور حلقه اي که در ابتداي کالهک قرار دارد 
شيارهاي موربي نيز وجود دارد (رضايي و ميرموسوي، 
استوانه اي  سنگ افراشته ها،  از  ديگر  برخي   .(۵  :۱۳۹۵
شکل و تنها داراي کالهک، بدون هيچگونه تزيينات ديگري 
استوانه اي  از سنگ افراشته هاي  ديگر  گروه  در  اند.  بوده 

تصوير١.  محوطه باستان شناختي خالد نبي در نقشه شهرستان 
کالله در استان گلستان، مآخذ: رضايي و ميرموسوي،  ١٧:١٣٩٥ .

تصوير ٢. محوطه باستان شناختي خالد نبي(ديد از شمال)،مآخذ: 
همان، ص ۷.        
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۲۰۱

فصلنامة علمي نگره

در دور تا دور کالهک آنها، حلقه هاي تکي و دو تايي با 
فاصله زياد از سر کالهک، وجود دارد. عالوه بر نوارهاي 
دورتا دور کالهک، در طول بدنه برخي از سنگ افراشته ها 
حلقه هاي تکي، با فاصله زياد از قسمت کالهک و در برخي 
ديگر نوارهاي دوتايي و حتي سنگ افراشته هايي با وجود 
نوارهاي سه و چهارتايي در طول بدنه استوانه اي سنگ 
افراشته، وجود داشته است که در حال حاضر اثري از آنها 
موجود نيست و ادعاي وجود چنين سنگ افراشته هايي را 
،(Stronach,1981) در آرشيو تصاوير ثبت شده توسط

 مي توان مشاهده کرد (تصوير۳). اشاره به اين نکته حائز 
منطقه  سنگ افراشته هاي  اول  دسته  در  که  است  اهميت 
خالد نبي هيچ گونه تزيئنات ديگري جز حلقه هاي دايره اي 

شکل بر روي بدنه سنگ افراشته وجود ندارد.
سعيدي رامياني (۱۳۹۴)، در ارتباط با وجود تعداد بندهاي 
خالدنبي،  منطقه  سنگ افراشته هاي  بدنه  طول  در  مختلف 
چنين بيان مي کند:“با توجه به اينکه تعداد بندها يا نعلبک هاي 
موجود در بدنه سنگ افراشته ها با يکديگر متفاوت است و با 
پراکندگي متفاوت در محوطه قرار گرفته اند؛ مي توان بيان 
کرد که سنگ افراشته هايي با ارتفاع بلندتر و با تعداد حلقه هاي 
بيشتر نشان از مرتبه و مقام باالي شخص متوفي دارد. اين 
سنگ افراشته ها به جهت موقعيت مکاني در نقطه خاصي از 
گورستان و يا جدا از ساير سنگ افراشته هاي موجود در 

منطقه قرار گرفته اند. در اين گورستان تنها يک سنگ افراشته 
با حلقه هاي چهارتايي (شايد تعداد متفاوت بندها خود نشان 
از جايگاه اجتماعي و مرتبه واالي شخص متوفي نسبت به 
سايرين باشد) و يک نمونه با حلقه هاي سه تايي و مابقي 
سنگ افراشته ها با بندهاي دوتايي و تکي بوده اند. اين بندها 
به اشکال مختلف و در فاصله هاي معين از يکديگر يا بر 
روي نوار پهن کالهک به صورت نوار دوتايي با فاصله اي 
نزديک به هم قرار گرفته اند که تفسير چرايي وجود بندها با 

تعداد مختلف کاري بس دشوار است“(ص۲-۳).  
تاريخي  سايت  سنگ افراشته هاي  بندي  طبقه  دوم  دسته 
خالف  بر  که  است  هايي  سنگ افراشته  شامل  خالد نبي، 
سنگ افراشته هاي دسته بندي شده در دسته اول، داراي 
بسيار  ارتفاع  جهت  از  و  اند  نبوده  استوانه اي  ساختار 
کوتاهتر از برخي از سنگ افراشته هاي گروه اول هستند. 
همچنين، اين سنگ افراشته ها صليبي شکل (تصوير ۵) با 
محور افقي کروي با شباهتي به سر قوچ (نمونه اين فرم به 
شكل هندسي و خالصه شده نيز در قالي هاي تركمن با نام 
قچك معروف است (نوري و مهرپويا، ۱۳۹۷: ۷۶) هستند 
که در فرهنگ آسياي ميانه اين نقش از موتيف هاي حائز 
اهميت است. نکته قابل توجه اين است که تعداد اين نوع 
از سنگ افراشته ها (گروه دوم) نسبت به سنگ افراشته هاي 
استوانه اي شکل گروه اول که غالب محوطه را در بر گرفته 

تصوير شماره ۳. سنگ افراشته های استوانه ای شکل دسته بندی 
شده در گروه اول با حلقه های سه و چهارتايی، محوطه تاريخي 

 .Stronach,1981:146l :گورستان  خالد نبی، مآخذ

تصوير ۴.  سنگ افراشته های استوانه ای شکل با حلقه های دو تايی 
و سه تايی و نيز با فرم کالهک شيار دار گورستان خالد نبی، مآخذ: 

سعيدی راميانی، ۱۳۹۴: ۹-۷.     



اند، بسيار کمتر است که هنوز دليل اين نکته به درستي 
مشخص نشده است (همان، ص ۶ -۵).

منطقه  سنگ افراشته هاي  بندي  گروه  از  دسته  آخرين 
بسيار  شکل  مستطيل  سنگ افراشته هاي  شامل  خالد نبي، 
ساده فاقد هرگونه تزئينات است (رضايي و ميرموسوي، 
۱۳۹۵: ۵). شکل ديگري از سنگ افراشته نيز در مطالعات 
و تصاوير ثبت شده در پژوهش (Stronach1981)،  قابل 
مشاهده است؛ با شباهتي به سر قوچ به همراه دو فرم منحني 
پيچ خورده که به شکل شاخ قوچ شباهت زيادي دارد. اين 
فرم در دو طرف نيم دايره اي که ما بين دو شاخ با ارتفاع 
 . (P:148)۵ بلندتري وجود دارد قرار گرفته است، تصوير
در اين دسته از سنگ افراشته ها بر خالف سنگ افراشته هاي 
دسته اول و دوم، تزئينات جناقي شکل، خط نوشته ها و 
نيز در برخي از آنها فرمي شبيه فردي با پيراهن بلند و 
دامن شيب دار با دستاني که به دو طرف حلقه شده اند با 
ارتفاع حدود ۵۰ سانتيمتر (تصوير۵)، وجود داشته است.

Stronach 1981) ، اين نوع از سنگ افراشته ها را به فيگور 

مردي با لباسهاي ترکان قاجاري که دستهايش را به کمرش 
زده است، تشبيه کرده اند که به جهت تاريخي و ساختار 
فيزيکي بسيار متفاوت است با سنگ افراشته هاي دسته اول 
که تمرکز پژوهش پيش رو بر آن است (P:149). نمونه 
مشابه اين نوع سنگ قبرها که اغلب مربوط به دوره قاجار 
است در ساير قبرستان هاي مناطق ترکمن نشين استان 
گلستان نيز قابل مشاهده است که دو نمونه زيباي آن فاقد 
هرگونه تزيينات در موزه گرگان نگهداري مي شود (تصوير 
۸). در واقع اين نوع ساختار طراحي سنگ قبر بيش از آنکه 
شبيه پيکره انساني باشد در واقع برگرفته از فرم شاخ قوچ 
است که در بين فرهنگ مردمان اين منطقه حائز اهميت است 
(اسالم دوست، ۱۳۹۵: ۸۷). در برخي از گورستان هاي قوم 
تركمن، طبق باورهاي قومي شاهد سنگ و يا چوب هاي 
تراشيده شده به شكل شاخ هاي قوچ و يا كاربرد واقعي 

شاخ قوچ براي تزئين سنگ قبرها و گورستان ها هستيم 
(نوري و مهرپويا، ۱۳۹۷: ۷۱). زيرا که قوچ نه تنها براي 
و  ميانه، مركزي  آسياي  مردمان  براي  بلکه  مردمان  اين 
قبايل مقيم شمال درياي کاسپين، از زمان هاي دور حيوان 
بركت،  قدرت،  نماد  و  است  آمده  مي  شمار  به  مقدسي 
نيز سمبل کوچ  باروري، جنگاوري، عظمت و صالبت و 
(اسالم  است  گذشته  در  مردمان  اين  عشايري  زندگي  و 
دوست، ۱۳۹۵: ۸۷ ؛ نوري و مهرپويا، ۱۳۹۷: ۷۰). همچنين 
مطالعات باستان شناسي در اقوام آسياي ميانه بيانگر اين 
نكته است كه گوسفند نر(قوچ) در آئين هاي شمني داراي 
تقدس بوده است، زيرا به عنوان محافظ ارواح مردگان در 
جهان پس از مرگ در مقابل نيروهاي شر، شناخته شده 
است. امروزه در مناسك قرباني روز عيدقربان نيز اهميت و 
جايگاه ويژه قوچ طي مراسمي خاص كه ريشه در باورهاي 
شمني اقوام تركمن دارد، قابل مشاهده است. اين باور و 

 .   Stronach,1981:151 . :تصوير ۵. سنگ افراشته هاي دسته بندي شده در گروه سوم، گورستان خالد نبي، مآخذ

گروه  در  بندي شده  دسته  هاي  تصوير۶. سنگ افراشته 
سوم، گورستان خالد نبي، مأخذ: برگرفته از مقاله سعيدي 

رامياني، ۱۳۹۴: ۱۰-۱۲.  
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تصويري سنگ افراشته هاي گورستان  
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۲۰۳
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جنبه مقدس بودن قوچ در باورهاي شمنيستي اقوام تركمن 
حتي پس از پذيرش اسالم، قابل احترام است. طبق اين تفكر 
شمنيستي، امروزه نيز فرم شاخ قوچ به عنوان نمادي حائز 
اهميت در بخش هايي از هنر اقوام تركمن چون فرش، تزئين 
سرستون ها در معماري بنا و مساجد، قابل مشاهده است 

(زرهاني و نرسيسيانس، ۱۳۹۷: ۱۲۴-۱۳۹).
عالوه بر ساختار بسيار منحصربفرد سنگ افراشته هاي 
اين سايت  متفاوت  قرار گيري  و موقعيت  منطقه خالد نبي 
تاريخي به عنوان گورستان در قياس با ساير گورستان 
تايباد)  و  مشايخ  (شادباد  ايران  در  ديگر  مشابه  هاي 
و آسياي ميانه، وجود سفال هاي ساده، تک رنگ، نقش 
کنده و سفال هاي لعابدار منقوش کشف شده مربوط به 
نيز  مياني اسالم، عصر سلجوقي و  اوايل اسالم،  دوران 
صفوي، بر اهميت اين سايت براي شناخت بيشتر اسرار 

نهفته در آن، پژوهشگران را ترغيب به مطالعه و واکاوي 
کرده است. بنابراين، بر طبق شواهد باستانشناسي يافت 
شده در محوطه فرهنگي- تاريخي خالدنبي و نيز اطالعات 
و  (رضايي  گلستان  استان  فرهنگي  ميراث  كارشناسان 
ميرموسوي، ۱۳۹۵)، ادعاي اسالمي بودن سنگ افراشته ها 
يا ميل هاي تدفيني مورد تمركز پژوهش حاضر(گروه اول) 

اثبات شده است(۱۰). 

منطقه  مکاني  و  طبيعي  موقعيت  و  تاريخي  پيشينه 
شادباد مشايخ 

استان  در  نام  اين  به  روستايي  در  شادباد  گورستان 
آذربايجان شرقي، در فاصله ۱۰کيلومتري غرب شهرستان 
تبريز (تصوير ۹)، در دهستان باسمنج بر روي بافت تاريخي 
منطقه اوجان قرار گرفته است (كارنگ، ۱۳۷۵: ۱۰۲). اين 
گورستان در حال حاضر در قسمت جنوب شرقي روستاي 
شادآباد قرار دارد و از طريق يکي از انشعابات مسير اصلي 
اتوبان تهران – تبريز قابل دسترسي است (مرادي، ۱۳۹۲: 
۲). جنس سنگ هاي موجود در اين قبرستان از جنس سنگ 
کبود و يا سنگ خاراي سياه است که در بدنه برخي از تخته 
سنگ ها و يا پاي ميل  هاي افراشته، مشخصات متوفي با 
خط ثلث حکاکي شده است. با توجه به نوشته هاي موجود 
است  قبرها مشخص شده  از سنگ  برخي  کتيبه  هاي  در 
که در اين گورستان عده اي از عرفا، فرمانروايان فاصله 
بين قرن هاي ۶ تا ۹ هجري در تبريز و همچنين برخي 
از مشايخ نامدار اين خطه در اين گورستان دفن شده اند 
(خاماچي، ۱۳۸۹: ۱۸۴-۱۸۲). همچنين، عالوه بر دفن برخي 
از بزرگان نامدار اين منطقه در اين گورستان، قبر يکي از 
معدود پادشاهان آل جالير با نام سلطان اويس (۷۷۹ ه.ق.)، 
در اين گورستان وجود دارد (محمدي، ۱۳۹۰). يکي ديگر از 
داليل حائز اهميت بودن اين گورستان، فاصله نزديک اين 

بندی کلی اشکال مختلف سنگ افراشته های  تصوير ۷. دسته 
محوطه تاريخي خالدنبي بر اساس فرم و ارتفاع، ماخذ: رضايی 

و ميرموسوی، ۹:۱۳۹۵.   

تصوير ۸. سنگ افراشته با فرم سر قوچ، خط شکسته نستعليق، نوع حجاری گود، عصر قاجار، ۱۳۳۷، گورستان بی بی حليمه، 
مأخذ: اسالم دوست، ۱۳۹۵: ۷۸.



گورستان به شهر تبريز است. در گورستان شادباد مشايخ، 
سنگ قبرهايي به شکل سنگ افراشته هاي استوانه اي که در 
دسته ميل هاي تدفيني قرار دارند با تزئينات محرابي مقرنس 
کاري شده و نيز سنگ قبرهاي سياه صندوقي شکل، مشابه 
نمونه هايي که در محوطه پشتي آرامگاه شيخ صفي الدين 
به  مربوط  هاي  (نمونه  تبريز  ارامنه  گورستان  اردبيلي، 
هاي  نمونه  نيز  و  صابر،۸۰:۱۳۹۴)  اسالمي(كبير  دوران 
مشابه ديگري مربوط به عصر اسالمي مانند آنچه در موزه 
فيزيكي  ساختار  دارد.  وجود  مي شود،  نگهداري  گرگان 
مسلمان  هنرمندان  دست  حاصل  گورستان  اين  گورهاي 
تواناي قرن ۹-۷ ه. است که از جهت طراحي و ساختار 
فيزيکي در راستاي ساير آثار برجاي مانده از دوران هاي 
تاريخي نام برده شده، قرار گرفته است (مرادي،۳:۱۳۹۲). 
با توجه به اينکه هنر و معماري ايلخانان مغول عالوه بر 
جنبه امپراطوري داراي جنبه جهاني نيز است، بدون شک با 
مقايسه ويژگي هاي شاخص سبک معماري عصر ايلخاني 

با تزئينات برجاي مانده بر بدنه برخي از ميل هاي موجود 
در اين گورستان تاثيرات مستقيم فرهنگ، عرفان و مذهب، 
باز توليد هويت و ساختار زندگي مغولي غير قابل انکار 

است (ويلبر، ۱۳۹۳: ۳۸).
بررسي تزئينات و ساختار سنگ افراشته هاي گورستان 

شادباد مشايخ( پينه شلوار)
شادباد  روستاي  گورستان  در  موجود  سنگي  گورهاي 
مشايخ، يکي از نمونه هاي ارزشمند سنگ قبرهاي متفاوت با 
ويژگي هاي خاصي است که در برخي از مناطق مختلف ايران 
نمونه هاي مشابه آنها بر جاي مانده است. اين گورستان 
در برگيرنده مجموعه بي نظير فرهنگي است که نشانه هاي 
تاريخ، مذهب و عرفان در شکل گيري و شاخص بودن اين 
سنگ  متفاوت  شکل  است.  داشته  اساسي  نقش  محوطه 
قبرهاي مختلف موجود در اين گورستان نشان از دوره هاي 
تاريخي متفاوتي دارد که عواملي چون قابل دسترس بودن 
براي عموم مردم، عدم محافظت صحيح و نيز عوامل جوي 

تصوير۹. موقعيت جغرافياي گورستان شادباد مشايخ و راه هاي دسترسي به آن، تصوير سمت راست ثبت شده در Google ؛ 
تصوير سمت چپ مأخذ: مرادي،۳:۱۳۹۲.

تصوير۱۰. طراحي ساختار يورت هاي ايلخاني، مآخذ: رجبي فر و گياهي، ۱۳۹۵: ۱۸۳. 

مطالعه تطبيقي ساختار و نشانه هاي  
تصويري سنگ افراشته هاي گورستان  
شادباد مشايخ و خالد نبي/١٩٥-٢١٣  
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فصلنامة علمي نگره

موجود در اين منطقه باعث آسيب شديد اين گنجينه عظيم 
و  هنر  ساختار  اساس  بر  وجود  اين  با  است.  شده  ملي 
معماري بر جاي مانده از عصر مغول (که مغوالن نيز خود 
وام دار سنت هاي ترکي بوده اند) و بقاياي بر جاي مانده در 
محوطه اين سايت تاريخي، کارشناسان ميراث فرهنگي بين 
ساختار طراحي خصوصا سنگ افراشته هاي اين منطقه در 
قسمت کالهک، با ساختار معماري يورت (چادرهاي ترکي- 
مغولي)، ارتباط پيوسته اي بيان کرده اند، تصوير۱۰(مرادي، 
۱۳۹۲: ۶). هيلن برند (۱۳۸۳)، در پژوهش خود به اين نکته 
اشاره مي کند که مقبره هاي کشف شده در حفاري هاي 
انجام شده در آسياي مرکزي به شکل يورت هاي عظيمي 
بوده اند که از مواد با دوامي ساخته شده اند؛ اين پژوهشگر 
معتقد است که ساختار يورتي شکل اين قبرها، ابداع مغوالن 
نبوده است بلکه ناشي از سنت هاي ترکي است (ص۳۳۶). 
ساختار معماري يورت  ها در ساير ميل هاي تدفيني منطقه 
آسياي ميانه و مناطق ترکمن نشين ايران مانند گورستان 
گورستان  (در  گلستان  استان  حومه  نشين  ترکمن  هاي 
سنگي  و  چوبي  افراشته  ميل هاي  نمونه  نيز  و  خالد نبي 
مشابه در گورستان هاي محلي ساير روستاهاي ترکمن 
نشين منطقه) نيز قابل مشاهده است. يورت نوعي چادر 
گرد است که پيرامون يک ستون چوبي شكل گرفته است. 
اين نوع چادرها عالوه بر اينكه به راحتي برپا مي شده است 
در هنگام كوچ نيز به راحتي قابل جمع شدن بوده است. 
ايران قومي صحراگرد  ايلخانان مغول در آغاز ورود به 
و چادر نشين بوده اند و از چادرهايي با نام يورت براي 
اسكان خود استفاده مي كرده اند؛ اين قوم بيابانگرد، اين 

نوع شيوه زندگي را تا پايان عصر ايلخاني همچنان حفظ 
كرده اند و به ساختار زندگي در چادرها تا اواخر آن عصر 

وفادار بوده اند. تصوير۹ (اللهياري و همكاران، ۱۳۹۱: ۴).
سايت  در  نظر  مورد  گورهاي  تدفيني  ميل هاي  ساختار 
ايجاد  براي  است؛  بوده  شکل  اين  به  شادباد  گورستان 
اتاقک تدفين زمين به عمق حدود دو متر حفر شده است و 
ديوارهاي اطراف اتاق تدفين با مالت آهک و سنگ پر شده اند 
فضاي صندوقي  باالي  قسمت  در  (اشپولر،۱۳۹۷: ۱۸۱). 
شکل گور اصلي، ميلي استوانه اي با کالهک مخروطي شکل 
ساده يا ترک دار همانند مقابر برجي شکل که از عمده ترين 
آرامگاه هاي دوره اسالمي است، داراي تزئيناتي محرابي 
شکل که ارتفاع و نوع تزئينات بکار گرفته شده در بدنه 
ميل بستگي به نحوه زندگي دنيوي متوفي دارد، قرار گرفته 
است. درست مانند آنچه که در شيوه مقبره سازي دوران 
اسالمي از قرن ۴ ه. ق. به بعد خصوصا در مقابر سده هاي 
۷ و ۸ ه. ق. متداول بوده است که بيان كننده رابطه مستقيم 
بين ساختار معماري بناي آرامگاه و شخص متوفي است 
(حسيني، ۱۳۸۹: ۵۸). در برخي از گورها بر روي بدنه پايه 
مکعبي شکل زير ميل مشخصات متوفي و تاريخ وفات با 
خط ثلث و يا کوفي به صورت برجسته حک شده است 
(مرادي، ۳:۱۳۹۲) که متاسفانه امروزه همان چند ميل باقي 
مانده در اين گورستان از روي پايه اصلي خود جدا شده و 

بشدت تخريب شده است. 
اما نکته مهم در ساختار ظاهري ميل هاي تدفيني گورستان 
مشاهده   ۱۱ تصوير  در  که  همانطور  است،  اين  شادباد 
مي شود عالوه بر اينکه کالهک ميل تدفين شباهت بسياري 

تصوير ۱۱. طرح بازسازي شده بر اساس اطالعات موجود  از 
اتاقک   A قسمت ، از مقبره هاي گورستان شادباد مشايخ  يکي 
تدفين،B  ميل تدفين، C محل قرار گيري صندوق قبر،  Dپايه 
ميل(محل نقر کتيبه)، شکل ميل هاي تدفيني از نظر شکل ظاهري با 

يورت هاي مغولي مطابقت دارند، مأخذ: مرادي، ۳:۱۳۹۲.

تدفين،  اتاقک  باالي  سنگ  بااليي  قسمت  از  بخشي  تصوير۱۲. 
حفره موجود در تصوير محل قرار گيري پايه (D) مانند آنچه در 

تصوير ۱۱  ترسيم شده است، مأخذ: نگارنده: ۱۳۹۷. 



به ساختار معماري يورت هاي ساكنان ترک نشين آسياي 
ميانه دارد، کالهک مخروطي شکل در قسمت باالي ميل 
که رک ناميده مي شده است بر روي بدنه استوانه مقابر 
(حسيني،  است  قابل مشاهده  نيز  برجي عصر سلجوقي 
۱۳۸۹: ۵۸). مقبره هاي برجي شكل در ساختار اوليه خود 
به شکل استوانة بلندي بنا شده اند که داراي ُرك يا کالهکي 
با حکومت سلجوقيان  که همزمان  است  مخروطي شکل 
پايه شکل گيري يکي از فرم هاي اصلي در معماري ايران 
و بعدتر در آسياي ميانه شده است (رايس، ۱۳۹۷، ۶۶). 
سلجوقيان از خاندان ترکمانان بدوي هستند که بين سال 
عراق  و  ايران  منطقه  دو  بر  ه.ق   ۵۹۰ تا  ه.ق.   ۴۲۹ هاي 
حکومت داشته اند. اين مردمان صحرا گرد ترک در آغاز 
عالقمند به ساختار امروزي زندگي شهري، دين و آنچه 
که ما امروز آن را تمدن مي دانيم، نبوده اند. در ارتباط با 
باورهاي آييني ترکان سلجوقي بايد به اين نکته اشاره کرد 
که قبل از گرويدن آنان به دين اسالم، در بيابان هاي آسياي 
مرکزي و شرقي، رسوم آييني و تدفيني خاصي در بين 
آنها معمول بوده است که برخي از آن رسوم حتي تا عصر 

معاصر نيز ادامه يافته است. حفاري مجموعه بناهاي بر 
جاي مانده در آسياي ميانه مربوط به قرن ۳ پ. م. از اين 
مردمان، نشان از گورهايي دارد به شکل يورت هاي بسيار 
از  و  اند  داشته  قرار  بلندي  پايه هاي  بر روي  که  عظيمي 
مواد پر دوامي مانند سنگ ساخته شده است که ديوارهاي 
مدوري آنها را احاطه کرده است. بنابراين، قرن ۴ و ۵ ه. ق. 
، اوج شکل گيري مقابري استوانه اي شكل است که برگرفته 
افراد ساکن در آسياي ميانه  از فرم يورت هاي ترکان و 

است (کارگر،۸۷:۱۳۷۲-۸۶؛ ويلبر، ۱۳۹۳: ۳۹).
اند،  بوده  از سلجوقيان  بعد  ايلخاني که حاکمان  دودمان 
حاکمان جنگجو بيابان گردي مانند سلجوقيان بوده اند که 
به سرکردگي چنگيز و سپس تيمور بين سال هاي ۹۱۲- 
۵۶۴ ه.ق بر قسمت هاي وسيعي از آسيا از جمله ايران و 
قسمت هايي از اروپا، حاکم شده اند. آنان مانند سلجوقيان 
هنگام استقرار حکومت خود در ايران، فاقد ميراث فرهنگي 
و معماري با ارزشي بوده اند. در حقيقت، معماري ايران در 
عصر ايلخاني قسمتي از شيوه آذري در معماري دوران 
است.  آذربايجان  آن  خاستگاه  که  است  ايران  اسالمي 

تصوير۱۳.   نمونه اي     از ستون هاي سنگي عصر ايلخاني،          گورستان 
ارامنه تبريز، مآخذ: كبير صابر، ۱۳۹۱: ۷۹ .             

تصوير۱۴. نمونه اي از ستون هاي سنگي عصر ايلخاني، گورستان 
ارامنه تبريز، مآخذ: كبير صابر، ۱۳۹۱: ۷۹.

مطالعه تطبيقي ساختار و نشانه هاي  
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شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۲۰۷

فصلنامة علمي نگره

همانطور كه پيشتر گفته شد، در سال هاي آغازين شکل 
گيري حکومت ايلخانيان، معماري بسيار ساده آنها تنها در 
برگيرنده معماري يورت ها و مقبره هايي است که ريشه 
در فرهنگ و سنت هاي ترکي دارد(ميري نژاد و همکاران، 
۱۳۹۳: ۵-۴). در واقع، معماري اوليه آنها شامل چادرهاي 
گنبدي شکل از جنس نمد و يا پوست جانوران بوده است که 
به واسطه شيوه زندگي به شکل بيابان گردي به راحتي قابل 
حمل و نقل و جا به جايي بوده است (کارگر،۱۳۷۲: ۸۸). 
آنچه در ساختار معماري مقبره سازي و گورستان هايي 
با ميل هاي استوانه اي افراشته در قسمت هاي ترک نشين 
آيين  و  معماري  (امتداد سنت  است  مانده  بر جاي  ايران 
به  که  است  ايلخاني  و  سلجوقي  ترکان  مذهبي  تدفيني، 
زيبايي برجاي مانده است) با توجه به مستندات موجود از 
آرامگاه هاي برجي شکل عصر ايلخاني (تصوير ۱۸-  ۱۵) 
به درستي مي توان به اين مهم اشاره کرد که شالودة مقابر 
مورد بررسي در پژوهش پيش رو نيز همگي مربوط به 
عصر ايلخاني است که يکي از ادوار باشکوه مقبره سازي 
دوران اسالمي را تشکيل مي دهد. زيرا يکي از ويژگي هاي 
معماري  از  متمايز  را  آن  که  ايلخانيان  معماري  عمده 
سلجوقي مي کند، شکوه و عظمت بخشي به بناها و نوعي 
عالقه آگاهانه به افزايش ارتفاع و بعد عمودي بنا بوده است 
که در دوره هاي پيشين نمود نداشته است؛ مانند بکار گرفتن 
ايوان هاي بلند و مناره هاي سردر دوتايي و ... که اين ساختار 
در مقبره سازي اين عصر به زيبايي ظاهر شده است. اين 

ساختار، ريشه در تصوف و گرايش هاي عرفاني و باطني 
ناشي از عقايد شمني- عرفاني گسترش يافته مغوالن دارد 
؛ ميري  که نمادي است از کوه کيهاني (پوپ، ۱۳۸۶: ۸۸ 
نژاد و همکاران، ۱۳۹۳: ۸-۶). اگرچه ساختار ميل مقبره ها 
در برخي از مناطق ايران خصوصا مناطق ترک نشين در 
به علت عدم  اما  است  داشته  بسيار  ايلخاني رشد  عصر 
تمرکز پژوهش پيش رو بر مقبره سازي اين عصر، صرفا 
جهت نمونه به دو بناي آرامگاهي استوانه اي شکل عصر 
ايلخاني که به جهت ساختار فيزيكي  با سنگ افراشته هاي 
منطقه مورد مطالعه پژوهش پيش رو مشابهت بسيار دارد 
مانند مقبره شيخ حيدر(۷۳۱ ه.) در مشکين شهر و مقبره 
بردع توربه سي در قراباغ، اشاره شده است. همانطور كه 
در تصوير ۱۵ مشاهده مي شود فرم محراب حكاكي شده 
زيبايي  به  تدفين  ميل  بدنه  قسمت  در  موجود  مقرنس  و 
مغول.  ايلخانان  باشكوه عصر  معماري  از  است  بازتابي 
زيرا هنر و معماري ايلخاني عالوه بر جنبه امپراطوري و 
جهاني جنبه محلي نيز داشته است كه سايه گسترده اين 
ساختار باشكوه معماري را خصوصا در معماري بناهاي 
آذربايجان شرقي مي توان مشاهده كرد (ويلبر، ۱۳۹۳: ۳۶). 
بنابراين، فرم محراب موجود در تصوير ۱۵ و ۱۶ از ويژگي 
هاي معماري بناهاي پس از اسالم است که از سده چهارم 
ه. ق. به بعد بر روي سنگ مزارها نيز حکاکي شده است. 
به عنوان نمونه، تكرار زيباي فرم محراب در قسمت پايه 
ستون هاي سنگي موجود در محوطه گورستان ارامنه تبريز 

تصوير ۱۵. نماي مقبره شيخ حيدر(۷۳۱ ه.)، اواخرعصر ايلخاني، مشکين شهر، مآخذ: نگارنده، ۱۳۹۷.



با تزئينات بي نظير متآثر از نگارگري مكتب تبريز اول و 
مربوط به معماري عصر ايلخاني در تصوير شماره۱۳و 
۱۴ نيز قابل مشاهده است كه احتماال از گورستان ديگري 
به اين گورستان آورده شده است (كبير صابر، ۱۳۹۱: ۷۹). 
فرم محراب در مذهب ميترايسم مکاني است که چه پيش 
از اسالم و چه پس از آن، به عنوان دريچه اي رو به سوي 
خدا و حقيقت هستي تلقي مي شده است. بنابراين، حک طرح 
رابطه عرفاني و  با  ارتباط  بدون  قبرها  بر سنگ  محراب 
روحاني شخص متوفي با خداوند و ارتباط او با پرستش 
نيست كه با تغييراتي در باورها و سنت هاي اديان پيشين 
وارد معماري اسالمي شده است (پروين، ۱۳۹۵: ۵). زيرا كه 
”مهراب“ در عصر مهرپرستان يا ميتراسيم ها محل عبادت 
و پرستشگاه آنها شناخته شده است كه اين كلمه تركيبي 
است از  دو واژه ”مهر“ و ”آبه“. در واقع ” آبه“ به معني 
جاي گود است و در غارهاي صخره اي محل هاي عبادت 
”مهريان“، اين گودي با قرار گرفتن يك پله و يا بيشتر از 
و  ساختار  شبيه  چيزي  است؛  آمده  بوجود  زمين  سطح 
محل قرارگيري محراب در مساجد عصر اسالمي. قبل از 
اسالم، پيروان ميترا معوال غارهاي (يادآور فضا و جهان 
نخستين) محل عبادت خود را طوري طراحي كرده اند كه 
قسمت سقف ”مهرابه“ به شكل گنبد طراحي مي شده است. 

در واقع، ”مهراب“ كه در عصر اسالمي به شكل ”محراب“ 
تغيير شكل داده است، گنبد مهر بوده است و پيشگاه پيروان 
”مهر“ در پرستشگاه اين مذهب بوده است ( علي پور و 

همكاران، ۱۳۹۸، ۳۴). 
مي شود  مشاهده  شماره۱۵،  تصوير  در  که  همانطور    
قسمت باالي سه پنجره و نيز پيش طاق ورودي قسمت 
بيروني مقبره شيخ حيدر داراي مقرنس کاري زيبا با قاب 
محرابي شکلي است که در همه جهات بنا تکرار شده است 
(حسيني، ۱۳۸۹: ۶۰). اين فرم مقرنس كاري در برخي از 
بناهاي ديگر عصر ايلخاني مانند سردر ورودي گنبد غفاريه 
مراغه (۷۲۸-۷۲۵ ه.)، مقبره شيخ احمد در روستاي ”سهرو 
فيروزان"  شهرستان فالورجان از بناهاي عصر ايلخاني، 
مقرنس سنگ قبر مقبره شيخ احمد گردان، سنگ قبر مقبره 
مقرنس هاي  مرند،  جامع  مسجد  محراب  مقرنس  سردار، 
حك شده بر بدنه سنگي سنگ هاي تدفيني عصر ايلخاني 
گورستان روستاي النجق مرند، سنگ قبرهاي مربوط به 
دوره ايلخانان گورستان كوهول تبريز، طاق نماي آجري زير 
ايوان ورودي مسجد جامع ورامين، سردر بناي االكي مرند 
و برخي ديگر از سنگ گورهاي موجود در گورستان هاي 
اين منطقه جغرافيايي قابل مشاهده است (معروفي اقدم و 
حاجي زاده، ۱۳۹۹: ۸-۱۳۵؛ مرادي و عمراني، ۱۳۹۳: ۶۰). 

 تصوير ۱۶. فرم محرابي شکل و تزئينات مقرنس کاري شده سنگ افراشته هاي دوره اسالمي، گورستان شادباد مشايخ، تبريز، مآخذ:  
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۲۰۹

فصلنامة علمي نگره

 تصوير ۱۷. تزئينات نماي مقطع عمودي مقبره بردع توربه سي،  قراباغ، عصر ايلخاني، مآخذ: حسيني، ۱۳۸۹: ۶۲.  

بنابراين، بين طراحي و ساختار فيزيکي و شاخصه هاي 
معماري اواخر عصر ايلخاني با ساختار تزئينات بخشي از 
بدنه ميل هاي تدفين در سنگ افراشته هاي گورستان شادباد 
مانند تصوير ۱۶ و ۱۸، شباهت بسيار زيادي وجود دارد که 
اين خود به روشني همزماني بخشي از سنگ افراشته هاي 
گورستان شادباد را با عناصر معماري عصر ايلخاني بيان 
مي کند. در طول عصر ايلخانان به عنوان آخرين عصر 
رونق مقابر برجي شکل، بر طول ارتفاع مقبره هاي اين عصر 
افزوده شده است و برخي ويژگي هاي بومي و منطقه اي 
ديگر نيز در معماري و تزئينات اين نوع بنا در نظر گرفته 
شده است. در واقع در اين نوع ساختار مقبره سازي، اجساد 
فرد متوفي در زير سنگ قبر حكاكي شده با نقوش مختص 
معماري اين عصر در دخمه هاي طاقدار موسوم به سرداب 
و يا در قسمت مرکزي اتاق دفن مي شده اند (ويلبر،۱۳۹۳، 

۳۶-۳۱؛ مشبکي اصفهاني، ۱۳۹۷: ۲).
عالوه  براين در بناي ديگري که صرفا جهت نمونه به عنوان 
مقايسه فيزيکي عناصر و تزئينات معماري عصر ايلخاني 
داخلي  تزئينات  از  (تصوير ۱۵)، بخشي  است  ارائه شده 
مقبره بردع توربه سي در قراباغ جمهوري آذربايجان را 
نشان مي دهد كه شباهت ظاهري موجود در نوع تزئينات 
داخلي بنا با بخشي از تزئينات موجود در بدنه ميل يکي 

از سنگ افراشته هاي گورستان شادباد مانند فرم محراب و 
بنا در دو موقعيت متفاوت  با آنكه هر دو  قاب بندي آن 
تاثيرات  از  نشان   ۱۷ تصوير  گرفته اند،  قرار  جغرافيايي 
توجه  با  است  ذکر  قابل  دارد.  ايلخاني  عصر  معماري 
جمهوري  خاک  در  توربه سي  بردع  مقبره  قرار گيري  به 
آذربايجان اطالعات جامعي در ارتباط با جزئيات معماري 
اين آرامگاه موجود نيست؛ اما به جهت تزئينات کتيبه نگاري 
بنا و نيز ساختار ظاهري، بنا با مقبره شيخ حيدر در مشكين 
شهر و خصوصا مقبره شيخ صفي الدين اردبيلي که هر 
دو بنا از بناهاي معماري شاخص عصر ايلخاني هستند، 
 .(۶۱  :۱۳۸۹ (حسيني،  دارد  وجود  زيادي  هاي  شباهت 
معماري بناهاي ياد شده که جز مقابر برجي شکل ناميده 
شده اند خود نيز متآثر از سبک معماري آذري دوره اول 

است (پيرنيا، ۱۳۸۳: ۲۰۷).

افراشته هاي  ميل  افتراق  و  اشتراك  وجوه  تحليل   -
تدفيني دو گورستان شادبادمشايخ و خالدنبي

آنچه از مقايسه سنگ افراشته هاي دو گورستان خالدنبي و 
شادباد مشايخ بدست آمده، بيانگر اين مطلب است که هر 
دو گورستان با توجه به اسناد و گمانه زني هاي موجود، 
گورستان هايي مربوط به دوران مختلف اسالمي است؛ با 



قرار گيري در دو موقعيت متفاوت جغرافيايي كه نمي تواند 
از ساختار طراحي و  اما آنچه  بي تاثير بر فرهنگ باشد. 
معماري سنگ افراشته هاي هر دو محوطه تاريخي  پيداست، 
بنا به داليلي كه به تفكيك در جدول شماره ۲، ارائه شده 
است سنگ افراشته هاي استوانه اي شكل گورستان خالدنبي 
اوايل دوران اسالمي  به  بيشتري و مربوط  قدمت  داراي 
است. اگرچه سفالينه ها و اسناد و مدارك ديگري مربوط به 
عصر سلجوقي و نيز عصر صفوي در اين گورستان پيدا 
شده است؛ اما ساختار سنگ افراشته هاي استوانه اي شكل 
به جهت معماري، فرم ساده و بدوي نشاني است از اوايل 
اين  دوران اسالمي. نكته مهم ديگر كه سنگ افراشته هاي 
گورستان را متفاوت از گورستان مناطق خواف و تايباد مي 
كند(كه مورد تمركز پژوهش پيش رو نيست) تفاوت شكل 
مستطيل و زاويه دار سنگ افراشته هاي مناطق نامبرده و نيز 
وجود خوشنويسي هايي در وصف احواالت فرد متوفي بر 
بدنه سنگ افراشته است كه به جهت قوميتي و فرهنگي و 
جغرافيايي نشان از دو نوع نگرش قومي و مذهبي متفاوت 

دارد. 
اما گورستان خالد نبي به جهت ارتفاع سنگ افراشته هايي با 
طول متفاوت و داشتن ميل افراشته هاي بسيار بلند در قياس 
با سنگ افراشته هاي گورستان شادباد  داراي وجه اشتراكي 
با گورستان هايي به شكل ميل افراشته در مناطق شرق كشور 

دارد كه اين طول ارتفاع ها نشان از درجه اعتبار و اهميت فرد 
متوفي است؛ كه اين نكته شايد به جهت جغرافياي نزديكتر 
دو منطقه گلستان و خراسان رضوي نسبت به يكديگر است 
در قياس با گورستان شادباد. اما آنچه گورستان شادباد و 
خالدنبي را در اولين مشاهده شبيه يكديگر نشان داده است، 
فرم بدنه استوانه اي و برجي شكل برخي از سنگ افراشته هاي 
موجود در دو منطقه است كه فاقد هرگونه تزئين خاصي 
است. همچنين، فرم كالهك موجود بر قسمت فوقاني ميل هاي 
با ساير كالهك هاي ميل  دو گورستان مورد پژوهش كه 
افراشته هاي گورستان هاي اردبيل، اُنار و برخي مناطق ديگر 
عرفاي عصر  و  دراويش  كاله  از  برگرفته  كه  آذربايجان 
صفوي است، متفاوت است. با توجه با اينكه اقوام هر دو 
منطقه از نژاد تركان آسياي ميانه و داراي پيشينه فرهنگي 
و قوميتي و مذهبي تقريبا يكساني هستند؛ اما همانطور كه 
در جدول شماره ۲، اشاره شده است تفاوت عمده اي در 
جزئيات و تزئينات موجود بر بدنه سنگ افراشته هاي دو 
گورستان جستار پيش رو وجود دارد كه قدمت تاريخي 
اين دو گورستان را از يكديگر متمايز كرده است. بنابراين، 
آنچه اين دو محوطه تاريخي را به يكديگر نزديك كرده است، 
تاثيرات مشترك فرهنگي و مذهبي است كه اثرات مستقيمي 
بر معماري و ساختار طراحي سنگ افراشته هاي هر دو منطقه 

داشته است.

 تصوير ۱۸. تزئينات مقرنس سنگ افراشته هاي گورستان شادباد مشايخ، تبريز، عصر اسالمي، مأخذ: نگارنده، ۱۳۹۷.
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ويژگي هاي تصويريسنگ افراشته
ويژگي هاي 
ساختاري

ويژگي هاي 
فرهنگي

ويژگي مذهبي

محوطه 

تاريخي 

خالد نبي

وجود كالهك مخروطي بر روي بدنه استوانه 
اي شكل سنگ افراشته/ برخي از ميل افراشته ها 
فاقد تزئينات است/ دور تا دور کالهک دسته اي 
از سنگ افراشته ها شيارهاي عمودي و در دور 
حلقه  ابتداي کالهک، شيارهاي موربي مشاهده 
مي شود/ در دور تا دور کالهک گروه ديگري 
از سنگ افراشته ها، حلقه هاي تکي و دو تايي با 

فاصله زياد از سر کاله وجود دارد/
عالوه بر نوارهاي دورتا دور کالهک، در طول 
بدنه برخي از سنگ افراشته ها حلقه هاي تکي، با 
فاصله زياد از قسمت کالهک و در برخي ديگر 
با  و حتي سنگ افراشته هايي  دوتايي  نوارهاي 
وجود نوارهاي سه و چهارتايي در طول بدنه 

استوانه اي شكل وجود داشته است.

استوانه اي شكل 
داراي فرمي ساده 
و بدوي، ارتفاع 

بسيار بلند با اندازه 
هاي متفاوت

متاثر از ساختار 
يورت هاي قبايل 
ترك در آسياي 

مركزي 

متاثر از ويژگي 
هاي مذهبي 
قرون اوايل 

اسالمي

گورستان 

شادبادمشايخ

وجود كالهك مخروطي بر روي بدنه استوانه 
محرابي  تزئينات  با  سنگ افراشته  شكل  اي 
تخته  از  برخي  بدنه  در  شده/  کاري  مقرنس 
سنگ ها و يا پاي ميل هاي افراشته، مشخصات 
متوفي با خط ثلث حکاکي شده است/ در برخي 
پايه مکعبي شکل زير  از گورها بر روي بدنه 
با خط  وفات  تاريخ  و  متوفي  ميل مشخصات 
ثلث و يا کوفي به صورت برجسته حک شده 

است.

استوانه اي شكل 
با سر برجي و 

مخروطي، سوار بر 
بدنه مستطيل شكل 
با طول ارتفاع بدنه 

تقريبا يكسان

متاثر از ساختار 
يورت هاي قبايل 
ترك در آسياي 

مركزي

متاثر از 
ويژگي هاي  

معماري مذهبي 
عصر ايلخاني

جدول ٢. جدول تطبيقي ويژگي هاي نشانه هاي تصويري  ميل افراشته هاي گورستان شادبادمشايخ و محوطه تاريخي خالدنبي و شادباد 
مشايخ ، مأخذ:  نگارنده: ١٤٠٠.

نتيجه
به بعد خصوصا  ه.  از قرن ٤  از تكامل شكل مقبره سازي و ساختار گورستان هاي اسالمي  پس 
در طول عصر ايلخاني در سرزمين آذربايجان سبك ويژه و مستقلي از معماري تدفيني بصورت 
مقابر برجي شكل با بدنه اي استوانه اي و گاها كالهكي مخروطي شكل با ترك هايي كه رك ناميده 
مي شود و بي شباهت به يورت هاي مردمان آسياي ميانه نيست، شكل گرفته است. بنابراين، آنچه در 
سنگ افراشته ها يا ميل هاي تدفيني موجود در گورستان شاد باد مشايخ در تبريز و سنگ افراشته هاي 
محوطه تاريخي- فرهنگي محوطه خالدنبي مشاهده مي شود، مي توان تاثيرات فرهنگي و مذهبي 
ويژگي هاي  كرد.  زمان مشاهده  در طول  را  اسالمي  معماري  نيز ساختار  و  ميانه  آسياي  تركان 
ساختاري ميل هاي تدفيني كه بيشتر جنبه نمادين و يادبود براي شخص متوفي را دارد و نيز وجود 
برخي از تزئينات در بدنه ميل هاي عصر ايلخاني، نشان از تاثيرات مستقيم عرفان و تصوف اسالمي 



و ساختار زندگي كوچ نشيني و بيابانگردي ساكنان مناطق مورد پژوهش را، در خود جاي داده 
است. نتايج پژوهش بيانگر اين مهم است كه ميل هاي استوانه اي تدفيني موجود در هر دو گورستان 
تاريخي- فرهنگي اغلب داراي بدنه اي استوانه اي شكل (در مواردي ميل هايي با ساختار چهار و 
هشت وجهي نيز قابل مشاهده است) با كالهكي مخروطي شكل است كه بيانگر ويژگي هاي شاخص 
معماري(يورت ها) تركان كوچ نشين و بيابانگرد آسياي ميانه با نشانه هاي تاثيرات مذهب بر معماري 
اسالمي است. اما آنچه ميل هاي تدفيني گورستان شاد بادمشايخ را از محوطه خالدنبي متمايز كرده 
است، ساختار بسيار ساده و بدوي سنگ افراشته هاي فاقد هرگونه خوشنويسي و يا تزئينات متاثر از 
معماري اسالمي است در تقابل با تاثيرات مستقيم معماري عصر اسالمي خصوصا معماري حاكم 
بر عصر ايلخاني در ميل هاي تدفيني گورستان شاد بادمشايخ است. بر بدنه ميل هاي گورستان 
شادبادمشايخ در مواردي ذكر مشخصات متوفي با خطوط ثلث و يا وجود آيات و كلماتي مانند كلمه 
اهللا (جدول شماره ١)، فرم محرابي شكل به همراه مقرنس هاي بسيار زيبا در بدنه و يا در قسمت 
كالهك برخي از سنگ گورها مشاهده مي شود. اين در حالي است كه تزئينات موجود در بدنه و دور 
كالهك سنگ افراشته هاي محوطه خالد نبي تنها به حلقه هاي دوتايي، سه تايي و تنها يك سنگ افراشته 
با وجود چهارحلقه در طول بدنه با ارتفاعي بسيار بلندتر و متمايزتر نسبت به ساير ميل هاي موجود 
در منطقه، خالصه شده است. در هر دو محوطه ارتفاع بلندتر و تزئينات متمايز برخي از سنگ افراشته 
ها بيانگر درجه اهميت و نشان مرتبه فرهنگي و عرفاني شخص متوفي است كه با ساختاري متفاوت 

در هر دو گورستان قابل مشاهده است. 
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زرهاني، سيد محمد؛ نرسيسيانس، اميليا (١٣٩٧). تحليلي جايگاه باورهاي شمني در مناسك قرباني 

در بندر تركمن، پژوهش هاي انسان شناسي ايران، (٢)٨، ١٤٣-١٢٣.

مطالعه تطبيقي ساختار و نشانه هاي  
تصويري سنگ افراشته هاي گورستان  
شادباد مشايخ و خالد نبي/١٩٥-٢١٣  



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۲۱۳

فصلنامة علمي نگره

تاريخي كوهستان و دشت  بناهاي  آثار و  اِستارباد: شامل  تا  از آستارا  ستوده، منوچهر(١٣٧٧). 
گرگان، جلد پنجم، تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

سعيدي رامياني، عبداهللا (١٣٩٤). بررسي و تحليل سنگ افراشته هاي خالد نبي، دومين همايش ملي 
باستانشناسي ايران، دانشگاه بيرجند، ١٦-١.

علي پور، سارا؛ نصير سالمي، محمدرضا؛ فالمكي، محمد منصور (١٣٩٨). تحليل ساختار منظر 
ستايشگاه هاي مهري، فصلنامه علمي و پژوهشي معماري و شهرسازي باغ نظر،  (٧٤)١٦، ٤٢-٣١.

کارگر، محمد رضا (١٣٧٢). « مقابر اسالمي و پايگاه فرهنگي آن در شمال غرب ايران»،آذربايجان، 
پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته باستان شناسي، دانشگاه تربيت مدرس.

کارنگ، عبدلعلي (١٣٧٥).  آثار باستاني آذربايجان؛ آثار و ابنيه تاريخي شهرستان تبريز، راستي نو، 
تبريز.  

كبير صابر، محمد باقر (١٣٩١). آثار سنگي تمدن اسالمي در گورستان ارامنه تبريز( ريشه يابي و 
تبيين داليل وجودي)، فصلنامه علمي و پژوهشي معماري و شهرسازي باغ نظر، (٢٣)٩، ٧٥-٨٢. 

لباف خانيکي، ميثم (١٣٦٩). سنگ افراشته هاي مزارات باخرز، فصلنامه اثر، ( ١٩و ١٨)١١، ١١٢-٩٤.
اللهياري، فريدون؛ مير جعفري، فريدون؛ رنجبر، روح اله (١٣٩١). بازتاب تغيير معيشت مغول در 

معماري عصر ايلخاني، فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ نامه بعد از اسالم، (٥) ٣، ١-١٩. 
مهر(آنالين)،  خبرگزاري  است،  مرمت  حال  در  مشايخ  شادباد  گورستان   .(١٣٩٠) تراب  محمدي، 

    https://www.mehrnews.com/news

مرادي، امين (١٣٩٢). بازتاب معماري ايلخاني در هنر مغبره سازي سده هاي ٧و ٨ ه. ق. ، مقاله 
منتشر نشده برگرفته از طرح مرمت و ساماندهي گورستان ايلخاني شادآباد تبريز که با همکاري 

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي آذربايجان شرقي، ١٥-١.
مرادي، امين؛ عمراني، بهروز (١٣٩٣). باز شناسي تاريخي و تزئينات كاروانسراي آالكي، فصلنامه 

علمي و پژوهشي معماري و شهرسازي باغ نظر، (٢٨)١١، ٦٤- ٥٥.
مشبکي اصفهاني، عليرضا (١٣٩٧). مقايسه تطبيقي معماري مقابر دوره سلجوقي و ايلخانيان در 
شهرستان مراغه با نگرش کالبدي، دو ماهنامه علمي تخصصي پژوهش در هنر و علوم انساني، 

.(٣)٢، ١١-١
معروفي اقدام، اسماعيل؛ حاجي زاده، كريم (١٣٩٩). تحليل، تاريخ گذاري و معناشناسي سنگ قبور 

نوع گهواره اي بوكان، مطالعات هنر و رسانه، (٣)٢ ، ١٤١ -١١٧.
ميري نژاد، سهيل؛ سلجي، نفيسه؛ شهال، نسيم؛ شکوري پرتوي، شبنم ؛ ميرفردوس، مجتبي (١٣٩٣). 

تاثير شمنيسم مغوالن بر معماري ايلخانان در ايران، هويت شهر، (٢٠)٨، ١١-١.
نوري، اكرم؛ مهرپويا، حسين (١٣٩٧). بررسي نقش قوچ در قالي هاي تركمن از منظر تاريخي و 

آئيني، جلوه هنر، (٣)١٠، ٧٩-٦٩.
اعتصام، تهران، شركت  ايرج  هيلن برند، رابرت (١٣٨٣). معماري اسالمي: فرم، عملكرد و معني، 

پردازش و برنامه ريزي شهري.
Stronach, D. ; Royce, W. R.(1981). StudiesStanding Stones in the Atrek Region: 

The Hālat Nabī Cemetery, British Institute of Persian Studies, 19, 147-150.

URL:https://maps.neshan.org/tabriz ، ۱۳۹۹ تاريخ دسترسي: 25 تير  



Scientific Quarterly Journal                                            Faculty of Art Shahed University 

Spring  2023 - NO 65

/216      Abstract

A Comparative Study of  Structure and Visual Signs of the Standing Stones in Shadbad 

Mashayekh and Khalid Nabi Cemeteries
Farzaneh Njafi, Assistant Professor of Visual Communication, Department of Art, Faculty of Engineering, Golestan University, 

Gorgan, Iran.

Received: 2021/04/07  Accepted: 2021/08/25

In fact, the cemetery is an architectural representation of human attitudes toward the phenomenon 

of death, which has taken different forms within different cultures, especially in Iranian Post-

Islamic era. Studying the visual structures and recognizing the visual signs existing in tombstones 

in order to understand the cultural background, religious beliefs and the role of signs in expressing 

the culture of our predecessors is essential to identify and analyze some unknowns and also in 

understanding parts of the mental structure of different ethnic groups. Actually, the semantic 

structure of these historical sites as a cemetery from the very beginning of its formation, was 

influenced by ideas derived from material life and expressed the religious and cultural beliefs of 

the indigenous peoples of the region. The structure of tombstones in any geography reflects the 

importance of the life after death and the beliefs of the inhabitants of that region through different 

styles of burial. Historical cemeteries in Iran, having different structures and very beautiful and 

symbolic motifs on some of them, are a subject that have attracted many researchers in the field 

of anthropology, ethnography, archeology and those interested in art history. Shadbad Mashayekh 

Cemetery is located in East Azerbaijan Province and the Khalid Nabi Historical Site is located in 

Golestan Province. The two regions, subject to the present study, are located in two completely 

different points in terms of geography and a far distance away from each other. The main objective 

of this study is to investigate the cultural-historical relationship between the cylindrical standing 

stones in the historical site of Khalid Nabi and the cylindrical burial pillars of Shadbad Mashayekh 

Cemetery. The detailed objectives of the research are the exploration of the decorative elements 

of cylindrical standing stones in Shadbad Mashayekh cemetery and historical site of Khalid Nabi 

and exploring the symbolic structure and representation of the concepts in the physical appearance 

of the cylindrical standing stones of Shadbad Mashayekh cemetery comparing to the historical 

site of Khalid Nabi. The research question is that which cultural and religious features influenced 

visual and structural features of the burial pillars of «Shadbad Mashayekh and Khalid Nabi»? The 

present study, also seeks to study the decorative elements of cylindrical standing stones in Shadbad 
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Mashayekh cemetery and the historical site of Khalid Nabi, as well as studying the symbolic 

structure and manifestations of the concepts in the physical appearance of standing stones of the 

studied areas. In order to achieve the main objective of the research, the present study is performed 

in a comparative method, based on some archaeological data, case studies conducted in the library 

and also a field study performed by the researcher. The statistical population of this study includes 

all samples of cylindrical standing stones in two historical and cultural sites of Khalid Nabi in east 

of Golestan province and Shadbad Mashayekh cemetery in northwest of East Azerbaijan province. 

Analysis of collected data is carried out in qualitative method. The research results show that by 

what is obvious in the standing stones in Shadbad Mashayekh cemetery and the standing stones 

in the historical site of Khalid Nabi, the cultural influences of the Turkic people of Central Asia as 

well as the structure of Islamic architecture over different periods are seen. The structural features 

of the burial standing stones, which are mostly symbolic and memorial for the deceased, as well 

as the presence of some decorative items on the body of the standing stones of the Ilkhanid era, 

indicate the direct effects of Islamic mysticism and Sufism and existence of the nomadic structure 

and desert life of the people of the studied areas.

Keywords: Shadbad Mashayekh Cemetery, Khalid Nabi Cemetery, Standing Stones, Tomb 

Building, Islamic Architecture 
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