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 مقدمه -1-1

- مقوله چنانچه است، داشته ظاهري زیبایی از فراتر جایگاهی اسالمی - ایرانی هنر در تزیینی نقوش

. است آمدهمی شمار به اسالمی ایران هنر مهم هايشاخصه از دخو آثار هنري جلوه دادن زیبا و زیبایی ي

 نادیدنی و باطنی معناي یک آغاز دیدن حکم در اسالمی - ایرانی هنر در هنري نقوش از بسیاري ظاهر

دلیل  به تنها هاشنق اینگونه طرح از هنرمند اصلی هدف که گونه). بدین24: 1386(خزایی، است بوده

 بوده خویش ظاهري بطن در نمادین مفاهیم حاوي نقوش این و نبوده خویش هنري آثار دادن جلوه زیبا

 ماندگار رسمی عنوان به سنگ قبر يمقوله اسالمی - هنر ایرانی آثار میان ). در24: 1386است(خزایی، 

 حمایت دلیل به سنگ قبور روي بر گشته حک سمبلیک و نمادین نقوش با همراه ایرانی فرهنگ در

 و نمادین ). نقوش74 - 80: 1388است( شایسته فر،  برخوردار ویژهاي جایگاه از مسلمانان گسترده

 وقایع بازنماي و حسی هايپدیده بیان از نمودي خود ایرانی قبرهاي سنگ روي بسته بر نقش سمبلیک

 که تصویري و گفتار هر از است عبارت کلی به طور نمادها این دارد، همراه به خود با را خارجی دنیاي

اند( جمشیدي، دادهمی جاي خود در نیز را ايپوشیده ايکنایه معانی خود صریح و آشکار معناي بر عالوه

 و افکار نمایش براي مناسبی بستر دارند انسان با که خاصی ارتباط دلیل به قبرها سنگ ).8 - 9: 1392

 هنرمندان رجوع عمده دلیل کشند. ومی تصویر به را مختلف مناطق مردمان از سوي گشته عجین عقاید

 تریناصولی و قدیمیترین و ابزار یک رمزپردازي که است جهت بدان نیز و نمادگرایی رمزپردازي سوي به

  ).94: 1389است( شایسته فر،  بوده مفاهیم بیان

  

 بیان مساله  -1-2

 قبرستان اونار از آثارتاریخی مربوط به دوره اسالمی است که به دلیل سنگ قبرهاي متنوع از نظر

 این اثر در هفتم. اي یافته استتانی ویژههاي متعدد، ارزش تاریخی و باسجنس و سنگ نوشته شکل و

 هايبه عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده و در زمره جاذبه 6244با شماره ثبت  1381مهرماه 

قبر افراشته که  ها عبارتند از سه سنگزیباترین این سنگ .دارد قرار شهرگردشگري شهرستان مشکین

پر و در باالى لچک آن دو گل هفت محراب است ها. در زیر سنگ نوشتهاست اىداراى نوشته هایکی از آن

ترك، شبیه کاله دراویش وجود دارد.  12ها ساقه و باالى آن کالهکى با نقش یافته است. در باالى نوشته

به دلیل عدم رعایت موازین  هاي اخیرموجود در محوطه این قبرستان در سال متأسفانه آثار تاریخی
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هاي تاریخی بسیاري از سنگ اي افراد سودجو مورد تخریب گسترده قرار گرفته وسط عدهحفاظتی تو

  اند. شکسته و برخی نیز جابه جا شده

قایل  شود.خرافات زاییده شده ولی پایان کار آن به علوم منتهی می از اوهام و اگرچه سحر و جادو

مناسک  از آن میان، نمازها و بیعه شده کهشدن روح براي اشیاء سبب پیدایش عده زیادي عقاید فوق الط

از مفاهیم است، اي به هم بافته و در هم گره خوردهاي عجیب و قریب شده است، زندگی، مجموعه

یابند. در این میان مفاهیم دینی در تمام طول می ادبی،  هنري، دینی و... ظهورهاي قالب مفاهیمی که در

ي زندگی هار بوده اند، در واقع شاید بتوان اظهار داشت که تمام جنبهتاریخ بشر از جایگاه باالیی برخوردا

گیرد. دین، بخش جدانشدنی زندگی مردم در قرون مختلف بوده است، باوري که در هر می بشر را در بر

دوره به صور مختلف در حیات مردم رخنه کرده و باعث پیدایش فرهنگ، هنر، ادبیات و حتی تاریخ خاص 

ه است. در باور مردم پیش از تاریخ، مذهب، به مانند تمامی دوران دیگر، ارزش باالیی داشته هر منطقه شد

، سنگ هاکه پیکركاي گذارند. دورهمی است، در این دوره مردم، نمادهاي مذهبی مختلف را به نمایش

گرفته اند. در می رتوان شاهد بود که زبان بیان مذهب مردم قراو بسیاري آثار هنري دیگر را می هاافراشت

هر برهه از زمان مردم متناسب با اعتقادات رایج باعث پیدایش برخی آثار شده اند که امروزه تالش 

توان نخستین مزار را می سنگ باشد.می محققان بر شناخت زبان نمادین و رازهاي نهفته در آنها

اش بر  ناخوشی،حرفه و پیشه و روزگار هاي جهان دانست،زیرا تاریخ حـیات انـسان، ایام شـادمانیکتاب

جا مانده در دل سنگ، چون کالمی خاموش گنجینه هنر  آثار به .شده استسـنگ مـزار نـقر می

و تمدن جهان در بـستر  هنر کند؛ نقوشی که سرآغاز نوعی معرفت در طول تاریخگذشتگان را معرفی می

کند. می آنها بـسیار مـبهم و اسرارآمیز جلوه اصلی هـنرهاي مـختلف بوده است، تا جایی که سرچشمه

سرو،  درخت مشهودتر نخل، انگور و از همه نقوش گیاهی مانند گل نیلوفر، رز، زنبق و درختانی چون

هاي ها و نـقش(بز،گاو،پرنده و...)، اسب و شیرهاي سنگی (حجمی)، و طرح نقوش انسانی و حیوانی

هاي ناب در حجاري و کتابت سنگ مزار مـعرفی یوان، باورهاي قومی را در فرمو ح انسان مـشترك بـین

 هايشیوه با شناسی مردم و شناسیباستان تاریخ، علوم .اي استاهمیت ویژه داراي رو کند و از اینمی

 در چند هر حاضر هشپژو .یکدیگرند ملزوم و الزم مواقع از بسیاري در خود خاص پژوهشی و تحقیقی

-ردمم در تحقیق هايروش که دانیممی اما است، استوار شناسی مردم هايشیوه اساس بر مسائل برخی

 اصولی و هايشیوه بر متکی شناسیجامعه خصوصاً  و انسانی علوم هايشاخه برخی از پیروي به و شناسی

 است. نشده پیش بینی آندر کهن جوامع زندگی از مانده جاي بر مادي بقایاي در مستقیم کاوش که است

- مردم محقق دست هاي خاموش)تمدن زمینه در و پژوهش (تحقیق راستا این در عمالً و،ر همین از

 به شناسیمردم و شناسیباستان علم بین تنگاتنگی و مستقیم ارتباط اینجاست که است. بسته شناسی



4 

 کرده و فراهم را الزم مصالح و مواد خود میدانی پژوهش خاص هايروش با شناسیآید. باستانمی وجود

 دهدمی را این فرصت شناسمردم محقق به پردازدمی هاآن باب در پژوهش و مطالعه به خود آنکه ضمن

  بپردازد. هاداده مطالعه و تبیین و تفسیر به نیز يو که

روندکه براي یادبود رمز و راز ترین منابع تاریخ گذشتگان به شمار می پر از یکی قبرهاسنگ

 آن منطقه است. فرهنگ و معماري تأثیر تحت کشوري و منطقه هر قبرهايسنگ شوند.مردگان ایجاد می

هاي تاریخی که بر روي سنگ قبرها حکاکی شده مجموعه بسیار خوبی براي بررسی تمعرفی شخصی

و کلیتی از موقعیت اجتماعی، اعتقادات و باورهاي مردم هر  هنر مناطق مختلف است و تاریخ، فرهنگ

ی شده شاید در میان انواع سنگ قبرهاي شناسای منطقه است که در اختیار بشر امروزي قرار گرفته است.

یکی از انواع قبور سنگی است  افراشتهشت را بسیار جالب و عجیب دانست. سنگان فرهنگ سنگ افرابتو

گیرند. گاهی یک و چند سنگ افراشت را می هاي بلندي هستند که بر فراز گور قرارکه در واقع سنگ

ي کنده شده هامتفاوت بوده و در برخی داراي نقش هاگذاشتند. اندازه این سنگمی روي برخی از گورها

توانند جنبه سمبولیک و آئینی داشته ها میرود که این سنگ افراشتهمی بسیار تجریدي هستند و احتمال

باشند و الزامًا روي گور قرار نگیرند؛ مانند سنگ افراشت نشتبان سراب و نقاطی در خارج از ایران. فرهنگ 

ران تاریخی بشر است که تا دوره صفوي این افراشته بخشی از فرهنگ و تمدن پیش از تاریخ و دوسنگ

سنت تدام دارد. آثار باقی مانده آن از شرق و جنوب آسیا گرفته تا شرق و شمال اروپا به طور پراکنده 

توان در نوعی از گسترده شده است. این فرهنگ بخشی از سیر حیات تمدن بشري است که نماد آن را می

هاي جهان دانست، توان نخستین کتابهاي مزار را میراین سنگمعماري بناهاي سنگی بزرگ دید. بناب

شده است اش بر سنگ مزار نقر میزیرا تاریخ حیات انسان، ایام شادمانی و روزگار ناخوشی، حرفه و پیشه

ترین و مهم ترین درد بشر در طول مرگ مرموز ترین، ناشناخته از آنجایی که ).134: 1387(چارئی، 

یابی به جاودانگی تالش زیادي کرده و به ایجاد بناهاي باشکوهی دست زده براي دست تاریخ بوده است،

هایی چون اختالف واقعیت ها پابرجاست. همانطور که در زندگی اجتماعیکه بخش قابل توجهی از آن

 قشربندي اجتماعی و جنسیت بسیار تعیین کننده هستند در گورستان نیز، این عوامل به صورت طبقاتی،

و  شدندکنند.به عنوان نمونه بناهاي یادشده در باال براي افراد برگزیده ساخته میبارزي خودنمایی می

توجه به اینکه سنگ  ولی مردم براي ماندگاري راه خود را یافتند و با بهره بودند.ها بیمردم عادي از آن

هاي متنوعی سنگ گورها تندیس د.لحی بادوام و مقاوم است از آن براي نشان گور خود استفاده کردنمصا

هاي رو سنگ ها و نوشتهها نقششوند. شکلهاي گوناگوندیده میهستند که در نقاط مختلف به شکل

اند بطوري که پژوهش بر روي هرورستان بطور کامل و را در دل خود پنهان کرده هاگورها دنیایی از ناگفته

ر هر سرزمین و در هر دوره تاریخی نشانگر نوع اعتقادات، مجزا ضرورت دارد.اصوال گورها و روش تدفین د
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-گورهاي کشف شده درمحوطه ها و باورهاي یک قوم یا مردم یک سرزمین بوده است.اداب و رسوم، سنت

ها پاسخ هاي آنکنند و به پرسشهاي متروکه تاریخ راهنمایی میراههاي تاریخی، پژوهشگران را به کوره

اي شامل آیات نگ گورها که بیشتر به دوران اسالمی تعلق دارند داراي تزئینات ویژهگویند. برخی از سمی

یینی و اسلیمی و گاهی مشبک هستند،  هر چند که آن تزیینات تجملی در حد هاي تزقرآنی و نقش

وان تاند به عنوان مثال میها نیز به اقشار برگزیده جامعه تعلق داشتهبناهاي گفته شده ندارند، ولی آن

سنگ گورهاي عمارت باغ نشاط الر، سنگ گور موجود در مقبره  سنگ گورهاي تکیه هفت تنان شیراز،

 "ابی سعدبن محمدبن احمد کدوك "شیخ کلخوران اردبیل، گورستان اونار مشکین شهر و یا سنگ گور 

هاي تر به نمونهشوند را نام برد، ولی در این پژوهش بیشنگهداري می نیویورك 1تروپولیتنمکه در موزه 

ها مربوط به عموم مردم پرداخته شده است. همانطور که گفته شد سنگ گورها بسیار متنوع هستند و آن

ورود اسالم در نوع تدفین و قبور تغییراتی با توجه بندي کرد. بعد از توان به اشکال مختلفی تقسیمرا می

ي خاصی از جمله قرار هام بودند داراي ویژگیبه بعد اعتقادي مردم ایجاد شد، قبرهاي که قبل از اسال

دادن هدایا در دورن قبر و جهت قبور با دوره اسالمی تفاوتهایی ایجاد کرد، در قرون اولیه اسالم عمدتا 

قبرها فاقد هرگونه سنگ قبرهاي تزینی بودند و صرفا بعد از دفن مرده روي قبر را با خاك و الشه 

جدید در قبور دوره اسالمی ایجاد شد، اي ي چهارم هجري کم کم شیوهکردند، از سده می یی پرهاسنگ

هجري  4و نخستین آرامگاههاي اسالمی که باقی مانده مربوط به امیر اسماعیل سامانی مربوطه به سده 

سبک جدید در قبور اسالمی  ،ایران بان به فالتقمري است، از این تاریخ به بعد با ورود عناصر ترك ز

ي هاگوناگون با آرایه طوري که رفته رفته قبور دوره اسالمی داراي سنگ قبرهاي با اشکالایجاد شد، ب

فه و طبقه اجتماعی آن توان به حرمی با بررسی تزینات روي سنگ قبرهاي شخص متوفی متنوعی شد.

و  اندبعد اعتقادي خاصی همراه بوده رسد سنگ قبرها هم به نوعی بامی همچنین به نظر شخص پی برد

سنگ قبرها در هر منطقه و کشوري تحت تاثیر شاید آن را در پیش از اسالم نیز جست و جو کرد، 

ي هاللی نعل هامعماري و فرهنگ آن منطقه و کشور است. مثال سنگ قبرهاي اسپانیا و افریقا داراي قوس

ل متنوعی اسبی است که خاص معماري این مناطق است. در جهان اسالم نیز سنگ قبرها داراي اشکا

است که نمایانگر معماري هر منطقه است. در گورستان روستاهاي خلخال محرابی و صندوقی هستند که 

هر دو شکل در ایران داراي پیشینه معماري اند. طرح محراب که اصال طرحی متعلق به دوران 

ی شد. محراب است، پس از اسالم، از سده چهارم هجري قمري به بعد بر سنگ مزارها حکاک» میترایسم«

 رو به سوي خدا و حقیقت هستی تلقیاي مکانی است که چه پیش از اسالم و چه پس از آن، دریچه

                                                
1.  Metropolitan Museum of Art 
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و قبور  ها، که بررسی سنگ افراشتشده است و کندن تصویر آن بر سنگ قبرها بی ربط نیستمی

  باشد. پژوهشتواند راهگشاي این می صندوقی شکل شمال غرب ایران

  

  شسواالت پژوه -1-3

  در راستاي مطالعات اولیه در مورد موضوع سواالت زیر مطرح گردید:

 ی است؟یهاگاهنگاري سنگ قبرهاي روستاي اونار مربوط به چه دوره -1

 برگرفته از چه نوع مفاهیمی است؟ي بکار رفته روي سنگ قبرها هاتزینات و آرایه -2

 

  فرضیات پژوهش -1-4

  گردد:ات مطرح میبه دنبال سواالت باال  فرضیات ذیل جهت اثب

 صفوي است  ي به کار رفته مربوط دورههارسد شکل سنگ قبرها و آریهبه نظر می -1

ي بکــار رفتــه روي هــر ســنگ قبــري نمــادي از حرفــه و باورهــاي مــذهبی اشــخاص هاآرایــه -2

 دفن شده دارد.

 

  اهداف پژوهش -1-5

  شناخت و طبقه بندي سنگ قبرهاي روستاي انار -1

 ی سنگ قبرهاي تزییناتهابررسی آریه -2

 بررسی نماد و نمود مفاهیم مذهبی بر روي سنگ قبرها -3

  

  ضرورت و اهّمیت پژوهش -1-6

ــري  ــکل گی ــل ش ــاره دالی ــف در ب ــات مختل ــران و نظری ــالمی در ای ــاي اس ــنگ قبره ــی س فراوان

ــا را  ــنگ قبره ــن س ــناختی ای ــتان ش ــی باس ــه و بررس ــرورت مطالع ــا، ض ــنگ قبره ــف س ــکال مختل اش

دیگــر منطقــه مشــکین شــهر نیــز بــه دلیــل داشــتن پیشــینه قــوي در ســنگ کنــد، از طــرف می بیشــتر

توانــد بــه نتــایج خــوبی می ذربایجــان در ایــن خصــوصآقبرهــاي و مطالعــات نســبتا جــامع در جمهــوري 

  در باره سنگ قبرهاي دوره اسالمی منتهی گردد.

  

  پیشینه پژوهشی -1-7

ف صــورت گرفتــه اســت کــه هــاي مختلــدر خصــوص ســنگ قبرهــا در ایــران مطالعــاتی در زمینــه

  شود.اشاره می هابه تعدادي از آن
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ــه  ــوان ب ــور مــی ت ــه قب ــه مطالعــات در زمین ــار«از جمل  گورســتان در اســالمی تمــدن ســنگی آث

ــز ــه تبری ــابرکبیر (» ارامن ــاقر ص ــد ب ــته محم ــی«)، 1391نوش ــر فرهنگ ــراد، منظ ــر م ــزار پی ــی  - م آیین

ــه ــتان بان ــران(» شهرس ــص و دیگ ــوش مخل ــته فرن ــانه« )، 1392نوش ــینش ــوش شناس ــنگ نق ــايس  ه

ــالم ــتان دارالس ــیراز قبرس ــی(» ش ــان خلیل ــان و مژگ ــواد پوی ــته ج ــفیدچاه،« )، 1389نوش ــه س  يامای

ــر ــک از فرات ــتان ی ــژاد(» گورس ــی ن ــا عل ــته روج ــی«  )،1393نوش ــنگ بررس ــته س ــاينبش ــاریخی ه  ت

نوشــته » ي کرافیکــی آنهــاویژگیهجــري) بــا تاکیــد بــر  13تــا  5شهرســتان یــزد (ســنگ قبــور قــرون 

ـــرانهـــاســـنگ مزار« )، 1389صـــداقت جبـــاري کلخـــوران و محمدرضـــا خیبـــري(  نوشـــته » ي ای

ــــورکریم( نوشــــته هوشــــنگ » فشــــندك  دهکــــده از قبرهــــایی ســــنگ« )، 1342هوشــــنگ پ

ــدرام خســرونژاد( » هنــر شناســی مــردم نجــرة از مزارهــا ســنگ« )، 1343پــورکریم( )، 1377نوشــته پ

ي اســالمی بخــش مرکــزي هادر گورســتان هــاشــناختی نقــوش قبر باســاتان بررســی و معرفــی« 

شــناخت و بررســی مضــامین و نقــوش ).« 1392نوشــته مهســا فیضــی و دیگــران (» شهرســتان آبــدانان

).  1395نوشــته شــریفی نیــا و همکــاران(» تزیینــی ســنگ قبــور شهرســتان دره شــهر در اســتان ایــالم

ــا توجــه لرســتان ورهــايگســنگ در نمــادپردازي و فــرم بررســی« ــه ب » اســاطیري و تــاریخی پیشــینه ب

ــنوند(  ــه حس ــت ال ــته حج ــی«)، 1388نوش ــوش بررس ــه و نق ــايکتیب ــاي ه ــنگ قبره ــتان س  گورس

ــراهیم ــارس مرودشــت در ســلطان اب ــوذر توکــل(» ف ــابر هــا)، بررســی نگاره1394نوشــته اب ي ســنگ مق

ــر پایتخــت ــد ب ــا تاکی ــریم افقهــی(ن» هــاي ایــن دوره)در دوره صــفویه (ب ســنگهاي « و  )1387وشــته م

ــدي و مطالعــه  ــه شناســی، طبقــه بن ــران: گون ــف اســالمی در ای مــزار نمــودي از وحــدت مــذاهب مختل

ــه ــوارهآرای ــوع گه ــاي ن ــنگ مزاره ــاي س ــفويه ــا ص ــلجوقی ت ــوهپر و » اي دوران س ــوي ک ــته موس نوش

ــاران(  ــتین « )، 1394همک ــده نخس ــاي س ــنگ قبره ــی س ــوش تزئین ــی نق ــه تطبیق ــالمی مطالع اس

ـــیراف و موتیف ـــاریخی س ـــدر ت ـــوفه از بن ـــامکش ـــانی ه ـــر ساس ـــفارانو » ي هن ـــاس ص ـــته الی نوش

ــاران( ــفهان « )، 1395همک ــوالد اص ــتان تخــت ف ــور قبرس ــنگ قب ــوش س ــی نق ــانه شناس ــته » نش نوش

ي قبــور تخــت فــوالد و ابیانــه هاطراحــی و گرافیــک خطــوط ســنگ« )، 1393صــفی خــانی و همکــاران(

ــفهان  ــتان اص ــته» اس ــکیبایی( نوش ــغود ش ــنگ « )، 1389مس ــوش س ــاهیم نق ــل مف ــی و تحلی معرف

بررســی خــط نگــاره و ). « 1392نوشــته فریــدون کرمــی(» مزارهــاي تــاریخی منطقــه گــوران کرمانشــاه 

ــارت هفتنگاره ــوزهء ســنگ شــیراز (عم ــاي م ــان) ه ــه ). « 1379نوشــته عبدالرضــا چــاریی(» تن مطالع

ــتان ــزارات گورس ــنگ م ــوش س ــوا در نق ــرم و محت ــنگ هاف ــوردي س ــه م ــدران ( نمون ــتان مازن ي اس

ــهر  ــتان بهش ــاه شهرس ــفید چ ــتان س ــزارات گورس ــولی()» م ــد مت ــته محم ــی و « )، 1392نوش بررس
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ــاه به ــاه گلوگ ــفید چ ــتان س ــاي گورس ــنگ مزاره ــوش س ــه نق ــهر مطالع ــی » ش ــید مرتض ــته س نوش

  ).1392( حسینی

  کنیماشاره می هااز آن و مطالعات فرعی نیز صورت گرفته که به تعدادي هاانواع گزارش

ــا  ــوبی ب ــندوق قبرچ ــه ص ــک نمون ــر روي ی ــفی ب ــن یوس ــط حس ــده توس ــام ش ــات انج مطالع

ــانی موجــود در ســمت ــدین محــی آرامگــاه ورودي راســت برجســتگی فوق ــه ال  شــیخ محمــد درمجموع

ــدین صــفی ــرد (یوســفی، ال ــاره ک ــی اش ــر شناســایی دو 255: 1389اردبیل ــی ب ــزارش دیگــري مبن ). گ

شهرســتان بیجــار  از توابــع آبــاد امــامزاده عقیــل شــهر حســن حــوالی در قبرســتانی نمونــه ســنگ قبــر

ــاري،  ــزاد و کن ــود دارد (نیک ــان وج ــتان زنج ــر در 384: 1384اس ــنگ قب ــه س ــه نمون ــین س ). همچن

ي گنبــد، گرگــان و امــامزاده عبــد اهللا ایــن شــهر هاموزه گرگان وجــود دارد کــه محــل کشــف آنهــا شــهر

ــایی،ذکــر شــده اســت (رجــایی علــوي  ــا ســنگ 31:1388و وف ). از همــین منطقــه کتــابی در رابطــه ب

ي تـــاریخی گرگـــان و اســـتر آبـــاد توســـط اســـداله معطـــوفی تـــالیف گردیـــده هاهـــا و کتیبـــهمـــزار

یی بــا یــک برجســتگی فوقــانی هــا). در اســتان لرســتان نیــز  شناســایی ســنگ قبر1387اســت(معطوفی،

الشــتر(گرکو، پیرمحمدشــاه،  در قبرســتان هــاقبر ایــن نــوع ســنگ تعــداد انجــام گرفتــه کــه بیشــترین

 پراکنــده آبــادخــرم شــرق یلــومتريک 35 در بایــه گورســتان در نیــز محــدودي تعــداد جوانمرد، بتکــی) و

  ).104: 1389؛ داودي،93:1384هستند(فرزین،

  

  مواد و روش شناسی پژوهش -1-8

  مطالعه اولیه _1

  طرح مساله _2

  فرضیه _3

  العات گردآوري اط _4

  

  گردآوري اطالعات  -1-9

روش میدانی: با توجه به اینکه بر روي سنگ قبرهاي روستاي اونار تاکنون هیچ گونه مطالعه مــدون 

و سیستماتیک صورت نگرفته، ضرورت کار میدانی و صــحرایی را بــر روي ســنگ قبرهــاي حــوزه پــژوهش 

 یدانی بوده است. نامه یک کار مشود. قابل ذکر است این پایانبیشتر مشخص می

هــاي بررســی شــده در ایــران اي: در زمینه مطالعات کتابخانه با رجــوع بــه قبرســتانروش کتابخانه

اي در جهــت تبــین غرب و فیش برداري، مبانی نظري از سنگ قبور بدست آمــد و مقدمــهبخصوص شمال

  ها و اعتقادات صاحبان قبرها آماده شد.ماهیت نقش
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  فصل دوم

طبیعی و تاریخی  جغرافیاي

  رشهمشکین
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  موقعیت جغرافیایی -1-2

کیلومترمربــع  3617شهر دومین شهر بعد از مرکز استان بوده و مســاحت آن بــه شهرستان مشکین

هــاي مغــان و گرمــی و از جنــوب بــه و از شمال به شهرســتانشده در دامنه شمالی سبالن واقع رسد ومی

-هاي اهر و هــریس و از شــرق بــه شهرســتان اردبیــل محــدود مــیشهرستانشهرستان سراب، از غرب به 

درجــه و یــک  47).مرکز آن مشکین اســت کــه در 391: 1376(فرهنگ جغرافیایی اهر،  )1- 2(شکلشود

شــده اســت(ترابی ثانیــه عــرض شــمالی واقع 34دقیقــه و  33درجــه و  38ثانیه طول شرقی و  7دقیقه و 

کیلــومتر بــا جمهــوري آذربایجــان  56از طرف شمال شــرقی بــه طــول ). این شهرستان 1335طباطبایی، 

هــاي بخــش بــه نــام 4هاي مشــکین، رضــی و الهــرود و مرز است. این شهرستان داراي سه شهر به نامهم

نفر را شــامل  164007روستا که جمعیتی در حدود  311دهستان و  12مرکزي، شرقی، ارشق و مرادلو و 

  ).1385بیل شود( آمارنامه استان اردمی

  
(آرشیو سازمان میراث فرهنگی  آن شهر درو موقعیت شهرستان مشکین نقشه استان اردبیل - 1- 2 شکل

  استان اردبیل).
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  منابع آب -2-2

هاي گرم معدنی دامنه سبالن سرمایه اصلی و انگیزه مطلوب توســعه توریســتی بــه شــمار باآنکه آب

هــاي توجه برفوده عظیم اتشفشانی سبالن با ذخایر قابلآید، بارزترین مشخصه طبیعی این شهرستان تمی

نــاطق هاي معــدنی فراوانــی ازجملــه قوتورســویی، شــابیل و قیرنجــه اســت کــه یکــی از مدائمی و چشــمه

اي بــس بــدیع و بکــر ارائــه آمیخته و  مجموعــههاي طبیعت درهمن زیباییانگیز قاره آسیاست، در آشگفت

هاي معــدنی آن، رودهــاي متعــددي در ایــن هاي دائمــی و چشــمهو برفداده است. از برکت وجود سبالن 

هــاي منطقــه اهمیــت فــراوان دارد. ایــن رودهــا همگــی از منطقه جریان دارد. که ازنظر آبیاري مزارع و باغ

خیــاو چــاي، انــار چــاي و اهــر ” هاترین آنمهم. سو بوده که در مرکز شهرستان جاري استشعبات رود قره

ارتفاعات پیرامون سبالن سرچشمه گرفته و پــس از مشــروب کــردن اراضــی، توســط رود  چاي است که از

هاي پســت مغــان در شــمال ریزند. وجود ارتفاعات بلند در جنوب شهرستان و جلگهسو به رود ارس میقره

صــورت سبب پیدایش مراتع خوب و درنتیجه اسکان عشایر شده اســت. پوشــش گیــاهی منطقــه بیشــتر به

ها در دامنــه ســبالن هاي ممرز و بلوط است. تنوع رســتنیطور پراکنده جنگلو استپ بوده و بهمراتع غنی 

، ها شــامل هلــوو ســردرختی، حبوبــات، بیش از سه هزار گونه برآورد شده و محصوالت غالب منطقه غالت

ها و رودخانــهتــوان بــه دو دســته انگور و گالبی است. منــابع آب منطقــه را می، درختیسیب، زردآلو، آلبالو

  بندي نمود. چشمه تقسیم

  

  ها رودخانه -3-2

هاي دائمــی منطقــه و از انار چاي و قــره ســو. مشــگین چــاي از رودخانــه، مشگین چاي، خیاو چاي

کیلومتر و ارتفاع سرچشمه و ریزشگاه آن به اهــر چــاي  40هاي اهر چاي است. طول کل رودخانه سرشاخه

کیلومتري جنوب  23هاي شمالی کوه سبالن در شگین چاي از دامنهمتر است. م 900و  3000به ترتیب 

 5/5ســوي شــمال جریــان یافتــه و ســرانجام در بــا شــیب تنــدي به، غربی مشگین شهر سرچشمه گرفتــه

پیوندد. رود اهر چاي به شهرستان اهــر و آذربایجــان کیلومتري شمال غربی کوه ایالنی داغ به اهر چاي می

کنــد، نخســتین بخشــد و بخشــی از آب مشــروب ایــن منــاطق را تــأمین میدر مســیر خــود زنــدگی می

یابد. تــا هاي شمال غربی آذربایجان میهاي پیر ستار، مشک عنبر و کوهستانهاي خود را در کوهسرچشمه

شــوند. هاي مجــاور بــه ایــن رود متصــل میرشته آب جاري باریک از دره 20بیش از ، حدود بخش ورزقان

پیونــدد سو میگذرد و به رود قرهوب ساختن اراضی سر راه خود از جنوب شهر اهر میاهرچاي پس از مشر

  کیلومتر است.  120ي اهر چاي حدود ریزد. طول رودخانهو سپس به ارس می

ســو ریــزد. رود قرهســو میکیلومتري شمال روستاي صاحب دیوان به قره 4رودخانه اهرچاي نیز در 

کیلومتري شمال غربــی اصــالندوز بــه  2دهد و در سمت شمال ادامه مسیر میپس از این بانام دره رود به 
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اي به نام تــازه شود، در ناحیهپیوندند. رودخانه ارس که زهکش اصلی منطقه محسوب میرودخانه ارس می

ریــزد. کند از مرز ایران خارج شده و وارد کشور جمهوري آذربایجان شده و در این کشور به دریاي خزر می

  ). 36: 1386تم زاده، (رس

  شرایط اقلیمی  -4-2

و در  - 6/4بهمــن ، - 9/3هــاي دي گراد و در ماهدرجه سانتی 9/5حداقل دماي هواي مشگین شهر 

رســد و مــاه ســیر صــعودي پیــداکرده و در تیرمــاه اوج میگراد بــوده و  از بهمندر جه سانتی - 8/2اسفند 

دهــد کــه بیشــترین مقــدار ت نسبی این شهرستان نشان مییابد. مطالعه میانگین رطوببعدازآن کاهش می

شــود و در بقیــه هاي سرد و به آذر لغایــت اســفند مربــوط میدرصد به ماه 59تا  41این پارامتر به میزان 

درصد متغیر است. میانگین ساالنه و میانگین حــداکثرها  47تا  41هاي سال میانگین رطوبت نسبی از ماه

، درصد است . بــر اســاس آمــار و ارقــام 48و  77 - 63ی مشگین شهر به ترتیب هاي رطوبت نسبو حداقل

هاي فصل زمســتان متر است. این مقدار در ماهمیلی 2/361میانگین مجموع ساالنه بارندگی مشگین شهر 

هاي فروردین، اردیبهشــت متر و در فصل بهار مقدار بارندگی در ماهمیلی 5/60و  4/38 – 3/34به ترتیب 

هاي تیر، مرداد و شهریور بــه متر و در فصل تابستان در ماهمیلی 7/24و  7/40 – 3/59اد به ترتیب و خرد

 3/27و  5/18 – 2/18، آبــان و آذر بــه ترتیــب هــاي مهــرمتــر و در ماهمیلی 7/4و  3/1 – 4/18ترتیــب 

مــاه اتفــاق وردینمتــر اســت کــه در فرمیلی 0/46روز رسد. بیشترین بارندگی طی یک شــبانهمتر میمیلی

متــر کــه میلی 6/134دهد که بیشترین مقدار بارندگی در بهــار بــا افتاده و توزیع فصلی بارندگی نشان می

افتد. (آمارنامــه اســتان درصد بارندگی ساالنه را به خود اختصاص داده، در این فصل اتفاق می 3/38حدود 

  ). 1385اردبیل، 

ت و سرعت باد غالب این شهر در طــول ســال، جنــوب غربــی و سم، شدهبر اساس آمار و ارقام ارائه 

درصــد و بــدون بــاد  1/10متر بر ثانیه و درصــد بــاد غالــب ســالیانه  8/6میانگین سرعت باد غالب ساالنه 

درصد است. شدیدترین باد وزیده شــده طــی دوره آمــاري بلندمــدت آن از ســمت جنــوب بــا  3/74ساالنه

به وقوع پیوسته است. تعــداد روزهــاي بــا پوشــش ابــري ســاالنه  2004متر بر ثانیه در سال  0/32سرعت 

روز بوده و بیشترین و کمترین تعداد روزهاي همراه با پوشــش ابــر بــه ترتیــب بــه  86مشگین شهر تقریباً 

هاي سرد ســال کــه تعــداد روزهــاي هاي اسفند و خرداد تعلق دارد. کمترین تعداد ساعات آفتابی به ماهماه

ســاعت و بیشــترین تعــداد  9/143دارد، کمترین ساعات آفتابی مشگین شهر به آذرماه بــا  ابرناك بیشتري

روز در ســال  6ساعت و متوسط تعداد روزهاي طوفانی با رعد و بــرق  1/270ساعات آفتابی در مردادماه با 

  ). 1385است. (آمارنامه استان اردبیل، 
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  پوشش گیاهی -5-2

هاي پست مغان در شــمال ســبب پیــدایش مراتــع ان و جلگهوجود ارتفاعات بلند در جنوب شهرست

صورت مراتع غنی و اســتپ بــوده خوب و درنتیجه اسکان عشایر شده است. پوشش گیاهی منطقه بیشتر به

ها در دامنه ســبالن بــیش از ســه هــزار گونــه هاي ممرز و بلوط است. تنوع رستنیجنگل، طور پراکندهو به

آلبــالو  –زردآلــو  –ها شمال هلــو حبوبات و سردرختی –لب منطقه غالت برآورد شده است و محصوالت غا

نوع نبات وحشی از قبیــل گــون، آبیشــن،  32رفته قریب به همانگور و گالبی است. روي –درختی سیب –

بیــد  - لوس و غیره مناطق ییالقی و مراتع کوهستانی را پوشانده است. همچنین درختانی از قبیــل تبریــزي

  توان دید. ره را در این مناطق میچنار و غی –

  کوه سبالن  -6-2

کیلومتري جنوب شــرق مشــگین  25کیلومتري جنوب غرب اردبیل و  40کوه آتشفشانی سبالن در 

تــر طورکلی ســه قلــه دارد کــه قلــه بزرگشهر، در شمال استان آذربایجان شرقی واقع است . ایــن کــوه بــه

و دو قله دیگر را هــرم داغ (ســبالن کوچــک) و کســري (آقــام (متر از سطح دریا) را سبالن سلطان  4820

هاي خود را بازکرده اســت. مــردم نامند. منظره این کوه از شهر اردبیل همچون عقابی است که بالداغ) می

اند و عقیده دارند که یکی از انبیا در قله آن مــدفون اســت. ایــن آذربایجان احترام خاصی براي سبالن قائل

هجري از اردبیل دیدن کــرده و در (معجــم  716که یاقوت حموي در سال یمی دارد، چنانعقیده ریشه قد

اند. به علت ارتفــاع زیــاد و نزدیکــی بــه البلدان ) نوشته است که در کوه سبالن بسیاري از صالحین مدفون

وهواي کوه سبالن و مناطق اطراف آن ســرد و مرطــوب اســت. حــداکثر درجــه حــرارت در آب، دریاي خزر

که حــداکثر درجــه حــرارت گراد هست. درحالیدرجه سانتی 40- و در زمستان  15تابستان در قله سبالن 

درجــه و حــداقل درجــه حــرارت آن در  30شهر اردبیل واقع در دامنه شمال شرقی آن در تابستان حــدود 

مراتــع در جه نیز رسیده اســت. بــه علــت وجــود  - 25ها تا درجه است که بعضی سال - 20زمستان حدود 

هــاي ساله در اواخر بهار عشایر ایل ســون جهــت چرانیــدن دامهمه، هاي اطراف آنسرسبز فراوان در دامنه

هاي آب مانند. وجود چشــمهکنند و تا اواخر تابستان در آنجا میخود از دشت مغان به این منطقه کوچ می

ســاله مســافرین ی، مویل و... همهقطور سوی، هاي آب گرم سرعینهاي این کوه چشمهگرم معدنی در دامنه

  ). 47- 46 :1386کشاند. (باباخانی، زیادي را به این منطقه می

 

  تسمیه و سابقه تاریخیوجه -7-2

شــده اســت. در ایــن مشگین شهر در حاشیه سرزمینی افتاده که روزگاري به اســم آران نامیــده می

رم هجــري پایــدار مانــده اســت. بــدین ترتیــب اند که تا قرن چهادوران مردم این سامان زبان خاصی داشته
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 740هاي خیلی قدیم نیامــده، ولــی حمــداهللا مســتوفی در ســال اگرچه نام خیاو یا مشگین شهر در کتاب

اي خوانده و حدود ثغور و حتی دیوانش را نشان داده است. وجود آثار مختلــف از ادوار هجري خیاو را قصبه

ویژه اشــکانیان و ساســانیان دال بــر قــدمت ایــن د و اســالم و بــههــاي قبــل از مــیالمختلف تاریخ از هزاره

شهرستان است .با توجه به مدارك موجود که از آن جمله یک کتیبه سنگی است سابقه تــاریخی مشــگین 

رسد. این کتیبه مؤید آن است که قلعه مخروبه در ضلع شرقی شــهر مربــوط بــه شهر به دوره ساسانیان می

که اولین بار یک ســنگ نبشــته بــه خــط پهلــوي در آذربایجــان است و ازلحاظ آن دوره شاپور دوم ساسانی

  العاده حائز اهمیت بوده و نشانگر رونق این شهر بوده است. شده، فوقکشف

بنا به روایات متعدد تاریخی، مشگین شهر قبل از اسالم به نام (وراوي) زادگــاه ســعدالدین وراوینــی 

نامه بوده که بعدها در دوره اتابکان آذربایجــان چــون و مترجم مرزبان یکی از دانشمندان قرن ششم هجري

محمد بن پشگین گرجی حاکم این دیار گشته، به نام او معروف شده است. در این باره حمــداهللا مســتوفی 

خواندنــد. چــون محمــد بــن پشــگین آورده است:  مشگین از اقلیم چهارم اســت و .... و در اول (وراوي) می

). مجدالدین محمــد الحســینی آورده اســت: ( 94آنجا شد و بدو معروف گشت(نزهت القلوب،  گرجی حاکم

(زینــه المجــالس:  قــدر دهــی مانــده اســتک از شــهرها بهدر بلوك پشگین هفت شهر بوده و اکنون از هری

شــده اســت. ). این وراوي یا به قول مجــدي ورامــی آبــادي بزرگــی بــوده و مرکــز شــهر محســوب می474

صورت دهی در دوازده کیلومتري شمال غربی مشــگین شــهر در نزدیکــی روســتاي اي آن امروزه بههخرابه

  خوانند. مانده و آن را اورامینی یا اورامی میپري خان باقی

 باز از قول حمداهللا مستوفی در کتــاب نزهــت القلــوب، تومــان مشــکین کــه در اصــل وراوي نامیــده

کلیبــر و تکلفــه بــوده اســت. در  –اهــر  - انار –ارجاق  - خیاو –ن هاي پشگیشده داراي هفت شهر بهناممی

حال حاضر این شهر به دو نام خیاو و مشگین شهر معروف است و از تکلفه نیز هیچ آثــاري وجــود نــدارد و 

ه.ش زمــانی کــه  1266سفیدها معتقدند کــه ایــن شهرســتان  از ســال طورکلی از بین رفته است. ریشبه

کنند که پایگاه نیروهاي دولتی که همیشه بــا اشــرار اعتبار و ارزش یافت. روایت میسربازخانه احداث شد، 

در جنگ بوده و در روستاي نصیرآباد امروزي قرار داشته و چون مواقع جنگ، اشرار آب ایــن روســتا کــه از 

مشــگین  گیرند سربازخانه را از نصیرآباد بهکردند، عقالي قوم تصمیم میگذرد را قطع میمشیگن شهر می

بخشــد. در ایــن زمــان شهر منتقل کنند و بدین ترتیب نصیرآباد ارزش و اعتبار خود را به مشگین شهر می

شوند. در جاهــاي سازند و ازا ین قلعه به اطراف منطقه مسلط میاست که کهنه قاال را در مشگین شهر می

  رشاه. گذاري ناداند، این قلعه یادگاري است از دوران تاجدیگر نیز آورده

اند. چنانچه یکــی هاي تاریخی رونق تاریخی این شهرستان را مربوط به دوره صفویه دانستهدر کتاب

هاي شیخ صفی به نام شیخ حیدر حاکم و والی این شهرستان بوده و در آبادي این شهر کوشــیده و از نواده
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شــده اســت. شــیخ حیــدر نــوه ها به دست مردي به اسم شیروان شاه قرابــاغی کشتهسرانجام دریکی از دره

دختري شاه صفی و نوه پسري شیخ صفی بوده است. شاه اسماعیل صفوي فرزند این مرد اســت و در ســال 

هجري در خیاو به دنیا آمده است. همچنین مشــگین شــهر روزگــاري پایگــاه بابــک و یــارانش بــوده،  900

ساوالن، پایگاه بابک و یــارانش بــوده چنانچه غالمحسین ساعدي آورده است، (تمام ناحیه مشگین و اطراف 

) در این مورد آمده است، (و نشســت 52). نیز در کتاب زین االخبار گردیزي (صفحه 71است. ). (ساعدي: 

هاي تنگ و باریک بود و جــاي سردســیر و چــون لشــگر آنجــا شــدي بــا آن خرمــدینان او (بابک) اندر کوه

چنار تنومندي وجــود دارد کــه وســط آن خــالی اســت و   مقاومت ندانستندي.). در روستاي انار نیز درخت

شده است. در زمان قاجاریه نیــز ایــن شهرســتان شب در داخل این چنار پنهاناهالی معتقدند که بابک یک

ساله ایران و روس ایــن شــهر معبــري بــراي لشــگریان هاي سیزدهاعتبار زیادي داشته است. در زمان جنگ

مانده است . ســند باارزشــی کــه از آن از این دوران در بقعه شیخ حیدر باقی هاییعباس میرزا بوده و نشانه

دوران به یادگار مانده، کتابی به نام (تاریخ العجم و االسالم) نوشته شیخ عبــدالغفور ثــامن نــامی اســت کــه 

میــرزا نگار عباس شود. شیخ عبدالغفور وقایعاي از آن در کتابخانه بوعلی سیناي همدان نگهداري مینسخه

کــرده اســت. ایــن کتــاب در زمان جنگ ایران و روس بــوده و حــوادث روزانــه خیلــی دقیــق یادداشــت می

سازد. دریکی از سفرها که لشکریان عبــاس میــرزا ده روز هاي تاریک زیادي را از این دوران روشن مینکته

ب مــذکور بــدین کتــا 77هایی کــرده اســت کــه در صــفحه در مشگین اقامت کردند، عبدالغفور یادداشــت

آوریم: (امــا پــس از چنــد روز توقــف در اردبیــل و مضمون آمده است که آن را از کتاب خیاو در اینجا مــی

هجري قمري به شهر خیاو که از مراکز تجمــع عبــاس  1218شعبان المعظم سنه  14تحریر وقایع در روز 

تر و وفــور آب و هر از اردبیــل کوچــکوارد شدیم. این شــ، العبور سبالن گذشتههاي صعبمیرزا بوده، از راه

حداعال بود. بالفاصله در دارالحکومــه شــهر اتــراق کــردیم. حــاکم ایــن شــهر انهار جاریه بساتین و باغات به

الدین علیشاهی بود که مردي معمم و محاسن طویل و سفیدي داشته و انــدامی شخصی به نام سید شمس

شــد و دره بزرگــی ي تپه بود که از باالي این شهر دیده میقوي و تنومند داشت. دارالحکومه مشرف بر باال

گفت: اصل این قلعه یادگار نادرشاه مرحوم است کــه نیز کنارش قرار داشت. میرزا کوکب خان مستوفی می

رفت و براي اتراق در آن زمان ایجاد کرده بودند و امــا یــوم گذاري به صحراي مغان میاز این شهر براي تاج

عظم در محضر باسعادت حاکم شهر به زیارت مقبره شیخ حیدر مشرف شدیم . بقعه گنبدي شعبان الم 15

درخشید و بدنه این گنبد به خطوط اهللا اهللا منقــوش اســت و در حیــاط طالیی داشت که در زیر آفتاب می

نبــر عریض و طویل این مقبره مطهره، از کثرت زن و مرد جایی نبود. پس از اقامه صاله ظهــر، بــر بــاالي م

به زیارت مشرف شدیم. بورجعلی خان، حاکم عسکري عباس میرزا کــه جــوان ، رفت. پس از استفاضه کامل

متدین و دعاخوانی بود، شجره این مقبره متبرکه را از آقا شیخ سیف الدین متولی خواســتار شــدند. شــجره 
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اده شد و بالفاصــله صفحه بود که نشان د 42در توي پوست سیاه رنگ و معطري مجلد شده بود که حاوي 

ه حاکم  اعطا شد و البته به زبان عربی که حقیر عنوان نذورات وسیلیک مشت زر و سیم به متولی باشی به

شده است. در اینجا مرقد مطهــر آقــا شــیخ حیــدر رحــمِ اهللا ســید ام و چنین نوشتهبه پارسی ترجمه کرده

الدین طال تراه که حــاکم و والــی شــرع منطقــه یالقدر و بزرگوار نواده ذکور مرحوم المغفور شیخ صفجلیل

ه.ق یــوم  708خیاو، مشگین و برزند و مغانات است و از اعقاب امام جعفــر صــادق (ع) اســت کــه در ســنه 

دین و کافر مخلــد در نــار ابــدیت، شــیروان شــاه قرابــاغی ســفاك و الثالث محرم الحرام به دست زندیق بی

الــدین فرزنــد شــیخ حراهاي خیو شهید شده است .پدرش شهید محیرحم، خائنانه و از روي حیله در صبی

دختر مرحوم شاه صفی است . فرزند واال تبارش شاه اسماعیل صفوي کــه مــروج صفی و مادرش زینب شاه

مذهب شیعه اثنی عشري و قاتل کفار و زندیقان عثمانی است. انتقام جماعت شیعیان را به نحــو احســن از 

هجري در شهر خیــو  900به رحمت ایزدي پیوست. شاه اسماعیل در سنه  930ه عثمانیان گرفت و در سن

متولد شده است. حقیر قلمدان را از جیب درآورده، این مطلب را بنوشتم و پس از ده روز اقامت در خیــو از 

  .راه معلومی به شهر اهر حرکت کرد
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  فصل سوم

  دبیات و مبانی نظري پژوهشا
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  مرگ -3-1

 اســت، کــرده مشغول خود به را انسان ذهن امروز به تا هستی آغاز از که بنیادینی موضوعات از یکی

 بــه اعتقــاد است داشته وجود دور هايگذشته از انسان در جاودانگی به میلآن است.  از پس جهان و مرگ

 را متفاوتی يهاواکنش ند،کمی مکان نقل دیگر جهان به از جهانی و اوست براي دوباره تولدي مرگ که این

 ایــن يهانمونــهاســت.  داشــته او دوران و تــاریخی اجتماعی بسترهاي در ریشه که است آوردهمی وجود به

 در را آن بصــري يهــاجلوه .یافــت تــوانمی ...و هااسطوره و نمادها مراسم، ،هاآیین در را فکري يهاجریان

 مزارهــا در سنگ ایران جمله از مناطق از بعضی در خاص طور هب نیز و هانگاري کتیبه ،هانقاشی ،هامجسمه

 اســتفاده ابــزار عنــوان بــه آن از و بــوده انســان توجــه مــورد دور يهاگذشته از سنگ. کرد مشاهده توانمی

 آرامگــاه کنــار در مزار نگهبان و آیینی شئ عنوان به آن از شده انجام يهاپژوهش اساس بر. کرده استمی

( مهرابــی  بمانــد بــاقی ناپــذیر فساد سنگ مانند همیشه براي مردگان روح تا است شدهمی هاستفاد مردگان

اســت(  فرآینــد ایــن پایــانی نقطــه و انســان زنــدگی رویــداد تــرینقطعــی مــرگ، ).1: 1395هفشــجانی، 

Taylor‚2000‚12بشــر،  ذهــن در را مــرگ آن، از پــس رویدادهاي از شناخت عدم با همراه قطعیت این ). و

 مــرگ از همــواره انســان .دارد بشــر عمــر درازاي به عمري که ییهاهتجرب. است کرده ترسناك و ارآمیزاسر

 انــد. درکــرده نفــرت ابــراز آن از اند یاکرده تقدیس را آن شناخت، قابل غیر ماهیت دلیل به و داشته هراس

 ایــن. اندبرده کار به خود ردگانم تدفین منظور به مختلفی را هايگونه ها وشیوه انسانی جوامع تاریخ، طول

 را خود مردگان که است جایی در آن بازتاب و مرگ پس در مفهومی به خلق انسانی جوامع نیاز از نشان امر

 ماســت، پیرامون مناظر از بخشی شکل دهنده نه تنها ). مرگ،Miller‚2006‚334است (  دفن کرده آن در

  ).24Colvin‚1991‚ي در مغرب زمین است( آغازگر معمار 2کالوینواردهاتعبیر به بلکه

 نیانســاا فرهنــگ سراســر بــر آن آلــود ابهــام و راز و رمــز پر سایه که است موضوعاتی جمله از مرگ

 کــريف و دینــی مکاتــب و انسانها پرسش بنیادین و دائمی دغدغه مرگ، ماهیت و چیستی و شاده گساترده

 . است متنوع بسیار شده، داده بدان که هاییپاسخ و است بوده تاکنون آغاز از مختلف

                                                
2.  Howard Calvin  
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 دیــده،پ ایــن کــه دریافت توانمی مرگ، پدیده به مربوط مطالعات و تحقیقات به فراگیر نگاه یک در

 يهاگاه دیده و است بزرگ فلسفی و مکاتب فکري و ادیان در شده مطرح مباحث ترین محوري از همچنان

  .است شده کشیده چالش به زمینه این در مختلفی

  

  مرگ در اسطوره -3-1-1

 در و نگاشــته را آن زمــان طولدر هاانسان جمعی ناخوداگاه که است مخیلی و قدسی تاریخ اسطوره

 زمان خدادهاير و وقایع از اغلب هاقبیل داستان این. است داده ارائه فرهنگی جامعه به افسانه و قصه قالب

 اهگــ و ناگهــانی گونــاگون دخــول و ورود وارههمــ و گویندمی سخن )چیز همه بدایت و شگرف زمان( اولین

 و داده روي واقعاً که گویندمی سخن وقایعی از کامالً و کنندمی وصف عالم در را مینوي عنصر آمیز وفاجعه

 رینشآفــ اسطوره مثل .هاستواقعیت به آنها ارجاع» خلقت« متضن همیشه و است گشته پدیدار تمامی به

کــه هســته  - تولــد و مــرگ منشاء و اصل اسطوره یا کندمی اثبات را آن عیتواق خود، عالم وجود که کیهان

 اقعــیو داّل بر  خود موجودات، تولد و مرگ چونکه است واقعی نیز  - دهداصلی اغلب اساطیر را تشکیل می

 ).14 - 15: 1362ها است( ایلیاده، آن بودن

 بیش موضوعکه  رسدمی نظر به نینچ عامیانه هايداستان و اساطیر از برخی به اجمالی نگاه دریک

 « .یگريد  » مرگ پنداري جاندار «ها یکی از آن برخوردارند؛ خاصی برجستگی یک از مرگ درباره همه از

 است.  » مرگ از پس زندگی نوع یک اعتقادبه

 نهســازا اســطوره و انگارانه سانان اساساً که - زبان عامل دو از ناشی احتماالً » مرگ پنداري جاندار «

 جهل سبب هب هستی هايپدیده برابر در که همواره است بدوي اقوام بیش و آوردیم دپدی را اندیشاه و است

 را» مــرگ «مثــل  انتزاعــی هــايپدیــده و اشــیاء کردندمی سعی همیشه و شدندمی سرگشتگی دچار خود

: 1360، امونواونبتراشند(  یعلل آنها براي خود، تخیل نیروي از گیريبهره با و بسازند خود برحسب تصورات

132.(  

 بــراي بشــر« نویســد: مــی 3چنانکه یــان کــات اولیه، اقوام از مانده باقی اساطیر و هاداستان اغلب در

 فــریفتن براي است ممکن یا کند ومی منازعه آن با یا و بنددمی پیمان و عهد آن با یا مرگ انداختن تعویق

(یــان » شودمی پیروز پایان در همواره و است سرکش مرگ کندمی سعی هرچه ولی کند جهد و جد مرگ،

  ).104: 1377کات، 

 و اســاطیر از کــه آنجا تا اولیه بشر : گفت باید مرگ از پس انسان سرنوشت به اولیه اعتقاد درباره اما

 و تعداداســ داراي را آنان و بوده مرگ معتقد از پس انسان بقاي به حدودي تا آیدمی بر عامیانه هايداستان

 او بدن بستن یا مرده جسد برروي سنگ از انبوهی گذاشتن که است دانستهمی بشري طبیعت فوق توانایی

                                                
3 . Jan Kott 
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 بــراي زمــین بر او کردن میخکوب و مرده جسد و سینه در تیز نوك چوبی کردن و فرو محکم هايطناب با

 9 - 10: 1375باشــد ( بــی نــاس، مدعا  دلیل بر این  تواندمی مردگان، افتادن راه به و حرکت از جلوگیري

  ).58 - 60و

  

 ومکاتب ادیان، هاآئین دیدگاه از مرگ -2 -3-1

 جهــان براســاس کــه هستند منابعی جمله ازفلسفی  و فکري بزرگ مکاتب از برخی و هاآئین، ادیان

 از را آن و داده قــرار بررســی و مطالعــه را مورد مرگ موضوع خود، خاص فکري نظام بر حاکم اصول و بینی

 نگــرش براســاس را هــاآن تــوانمــی کلــی طور به که اندنگریسته عقیدتی و فکري گوناگون اندازهاي چشم

  کرد تقسیم دسته دو به مرگ فکریشان درباره

 ناپذیري اجتناب جنبه و مرگ واقعیت تا دارند سعی که هستند مکاتبی و هاآئین، ادیان  :اول دسته

 خالصــه جهــان ایــن زندگی در کاه هستی کنند تحمیل برما را آگاهی نای خواهندمی و باشد ما یاد در آن

 .رودنمی شمار به آن ارزشمند بخش حتی و شودنمی

 آن از و داننــدمی زنــدگی هــايجوي گرداب را مرگ که هستند مکاتبی و هاآئین، ادیان : دوم دسته

 پایــان در تلــخ واقعــه یک عنوان به را رگو م گذارندیمشنمای به هاانساان دیدگان برابر در هولناکی تصویر

  .کنندمی قلمداد دنیوي زندگی

 

  هندوئیسم دیدگاه از مرگ -3-1-2-1

 و جین مذاهب و اوپانیشاد تعلیمات و وداها کتب بر مبتنی مرگ مورد در هندوئیسم اندیشه اساس

  شودمی آورده یخیتار ترتیب با حفظ مرگ به نسبت آنها از یک هر دیدگاه اجمال طور به که بوداست

  وداها -3-1-2-1-1

 بــاقی جاودانــه نــذور کمــک بــه مــرگ از پس بدن حیات معتقدند که این وجود با ودا آئین پیروان

 تــرجیح اخــروي زنــدگی بــر را دنیوي زندگی، عمل در ). ولی همواره488: 1372ماند (جاللی نایینی، می

  .سازند دور مرگ تار و تیره و هراسناك راه این از را خود کنندمی سعی و دهندمی

  وپانیشادهاا -3-1-2-1-2

 تابع خدایان حتی و گیاهان ،جانوران، انسان از اعم جهان در موجودات تمام اوپانیشاد، تعالیم طبق

 شــروع بلکــه نیست انتهاي زندگی وجه هیچ به فکر سنخ یاندا در مرگ و قانون کارما و تناسخ) اصل( دو

در هــر  آید؛می دنیا به مرگ و تولد دوري تسلسل در بارها که فردي و است انیزندگ هايدوره از دوره یک

 راه .بینــدمــی اســت، شــده مرتکــب گذشــته ادوار در کــه را خــود اعمــال دوره از زندگی نتایج نیک و بد

   به از (کارما) رها سازد. این عمل را خود که است این در مرگ، و تولد چرخه این از شخص رستگاري



 

Family name: Parvin                                                       Name: Samad 

Title of Thesis: investigate the archaeology of Islamic tombstones in 

Meshkinshahr’s city: Case Study of Onar’s Cemetery 

 

Supervisor: Behrouz Afkhami   

Advisor: habib shahbazi shiran 

Graduate Degree M.A. 

Major: Archaeology and history                               Specialty: Islamic 

University: Mohaghegh Ardabili                                                                     

Faculty: literature and Human Scinces 

Graduation date: 2017/02/15                                           Number of pages: 168 

Abstract:  
Tombstones have great importance in belief and artistic areas due to its close connection 

with human beliefs. Meshkinshahr’s city was selected as the studied area due to its location 

at a particular geography and its proximity to the Safavid religious capital, as well as its 

richness in terms of Islamic gravestones and lack of adequate studies in this field. Among 

the cemeteries of this city, the cemetery of Onar was investigated as a main sample of 

graves. The purpose of this cemetery was to identify, typology, record the gravestones, 

examine, and analyze the used symbolic designs or signs, chronology the gravestones, as 

well as to show the importance of the gravestones of Onar to represent the civilization and 

culture of the region as a concrete heritage and to prevent the destruction of these 

tombstones. This research has been conducted through field surveys and library studies 

based on the descriptive-analytical approach. So studies have shown that most graves or 

tombs are related to the Safavid era in terms of chronology. Date for a number of simple 

graves were not set due to the lack of motifs or signs of guidance. Some of the attributes of 

the Safavid period in Onar’s gravestones are: human paintings with a special cap of the 

Safavid period, erected stones with a cap leaving 12 cracks as the symbol of Qizilbashan, 

using the great Salavat pray is one of the prays that was common upon gravestones from 

entering of Safavids. The status of Khalifa al-Khulfa and the role of sterlized three-leaves 

of palm tree symbolizing the Imam Hussein's coffin is one of the most important religious 

positions of the Safavid era, and it was common in Safavid period. 

Keywords: Tombstone, Onar’s cemetery, the Safavid period, Symbolism of signs 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of  literature and Human Scinces 

Department of Archaeology and history                                            

  

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.A. in Archaeology 

 

Title: 

investigate the archaeology of Islamic tombstones in 

Meshkinshahr’s city: Case Study of Onar’s Cemetery 

 

Supervisor: 

Behrouz Afkhami  (Ph. D) 

 

Advisor: 

 Habib shahbazi shiran (Ph. D) 

 

By: 

Samad Parvin 

wenter – 2017 


