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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب تمامی حقوق مادی و معنوی 

هایِ ناشیییی ان ان ای ایژ هشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگااه مقق  اردییییمتعلق به 

ان ایژ اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ستاد  شگاه محقق اردبیلی، نای ا ش و دان راهنما و دان

 بالمانع است.

 

 

دکترای  آموختهدان  اقدماسگگگیا یع معروفیاین یانب 

 دانشکدهدوره اسالمی  گرای   -شناسییاستان رشته تخصصی

به  دانشگگااه مقق  اردیییی ادییات و  یوم انسگگگانی

ان  18/8/33که در تاریخ   3911861139 دانش ویی شیماره

حت عنوا"    رسییییا ه عه و  تحصییییلی خود ت طال م

شناختی سنگ قبرهای دوره اسالمی حوزه جغرافیایی گونه

 موکریان شرقی

 شوی که ای، متعهد می  دفاع نموده

گونه مدرك را قبالً براي دریافت هیچ رسیییا ه( ایژ 9

تحصییییلا یا به عنوا" هرگونه فعا یت هشوهشیییی در 

هشوهشی داخل و ها و مؤسسات آمونشی و سایر دانشگاه

 ای.خارج ان کشور ارائه ننموده

 نامه( مسییلو یت ّییّحت و سییقی تمامی مندریات هایا"2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می

، حاّل هشوه  ان ای شده توسط این انب رسا ه( ایژ 9

 باشد.می

( در مواردي كه ان دسیییتاوردهاي علما و هشوهشیییا 4

وابط و مقّررات ای، مطابق ضدیگرا" اسیتااده نموده

ّل امانتداری علمی، نای منبع  مربوطه و با رعایت ا

مورد استااده و سایر مشخصات آ" را در متژ و فهرست 

 ای.منابع ذكر نموده

( چنانچه بعد ان فراغت ان تحصیل، قصد استااده یا 5

برداري اعی ان نشر كتاب، ثبت اختراع هر گونه بهره

 را داشییته باشییی، ان حونه رسییا هو ... ان ایژ 

معاونت هشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 م ونهاي النی را اخذ نمایی.

در  رسا همسیتخرج ان ایژ  مقا ه ( در ّیورت ارائه6

ها و ها، سیییمینارها، گردهماییها، کنارانسهمای 

انواع م الت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

دانش و و اساتید راهنما و مشاور( نای نویسندگا" )

 ذکر نمایی.

( چنیانچه در هر مقطع نمانا، خال  موارد فوق ثابت 7

یمله ابطال مدرك ان شیییود، عواقب ناشیییا ان آ" )



، طرح شییکایت توسییط دانشییگاه و ...( را تحصیییلا

دانی هذیری و دانشگاه محقق اردبیلی را م ان میما

مربوطه رفتار با این انب مطابق ضیییوابط و مقّررات 

 نماید.
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 نام پدیدآور: و عنوان
/ اسماعیل یشرق یانموکر یاییحوزه جغراف یدوره اسلام  یسنگ قبرها شناختیمطالعه و گونه

 اقدممعروفی

 دکتر رضا رضالو /زادهدکتر کریم حاجی : راهنما اناستاد

 دکتر بهروز افخمی ان مشاور:استاد

 ختاری

 61/1/99دفاع:
 

ات: صفح تعداد

 ص 073
 

 نامهانینام گروه / شماره پا نامه:پایانشماره 

در مییا" آثیار برییای میانده ان فرهن   چکیدده: 

های انسییانی، سیین  قبرهای مویود در گورسییتا"

دوره اسییییالمی، ان  حاز میکا" کاربرد و تنوع 

شییناختی آنها و همچنیژ ان منظر هنری و نیبایی

ای را به خود اختصییاد داده اسییت. یایگاه ویشه

های و ویشگی مکارات چه ان  حاز فری کلی سییین 

و چه ان منظر نقوش قرار گرفته بر روی  بصیییری

آنها، ان تنوعات نیادی برخوردار هسیییتنده به 

شناسی سن  قبور و واکاوی طوری که مطا عه ریخت

های انسانی، حیوانی، گیاهی، هندسی قرار نگاره

عات  نار هی  اطال ها، در ک ته بر روی آن گرف

را در ارتباط با باورها و اعتقادات  ارنشمندی

شناختی تاریخی، اسیالمی، یامعه -مذهبی ایرانی 

 دهد.شیییناسیییی و ... در اختیار قرار میفرهن 

تحلیلی و  –رسییا ه هی  رو به شیییوه توّیییای 

عات  طا  یدانی و تاریخی و بر اسییییاط  م م

ها و بررسییی و تحلیل گورسییتا"ای به کتابخانه

افیایی موکریا" شیییرقی قبرهای حونه یغر سییین 

هرداخته و در ایژ راستا ضمژ شناسایی و معرفی 

های اسیییالمی منطقه مورد سییین  قبور گورسیییتا"

شناختی سن  بندی و گونهمطا عه، به دنبال طبقه

ها گذاری و مطا عه کتیبهقبرها و همچنیژ تاریخ

و نقوش تکئینی ایژ دسییییته ان آثار اسییییت. 

آثار  ایژ هد کهدنشا" میمطا عات ّیورت گرفته 

های توا" به گروهح می میفرمی ییا ان منظر  را

اّییلی  محرابی شییکل، افراشییته، قو، سیینگی، 



 ای و ساده، گلدستهیا مطبق، ّییندوقی ایگهواره

، بیانگر ایژ سییین  قبرها. فری تقسییییی نمود

های مسییلله بوده که تمامی ایژ اشییکال یا ح ی

ایتماع انتخاب گشییته، در کنار تاثیرهذیری ان 

ماری  یامعه، در ارتباط کامل با مع و فرهن  

تراش با آگاهی دینی و قدسی بوده و هنرمند سن 

کامل ان معناشناختی اح ای سن  قبرها، به خلق 

قرار نقوش همچنیژ  ایژ آثار هرداخته اسییییت.

حیوانی،  گرفته بر روی سیین  قبرها شییامل نقوش

ست سی و کتیبه ا ایژ نقوش در عیژ  هگیاهی، هند

تأثر ان  خاد، م مادیژ  عانی و ن دارا بود" م

مانی و  یت ن قادات و موقع قه، اعت ن  منط فره

 هستندنیک مکانی خود 
  

 شناسیهای اسلامی، سنگ قبور، گونهآذربایجان غربی، موکریان شرقی، گورستان های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 ییان مسئیه -1-1

هنر حجاری بر سددنگ قبر از جمله هنرهای مولومی اسددت که شدداید به دلیل همسددایگی با 

ها یکی داسدتان مرگ، کمتر کسی سری به سرای آن می زند. قبرستان های قدیمی در طول سال

پس از دیگری نابود شدده و آنچه هم که باقی مانده، مورد کم لطفی مردم قرار می گیرند. چه بسا 

ه شناسی باشند که بر سنگ قبرها پهن شده اند، تنها سندهای تاریخی و تودههمین نقش هایی ک

آرامگاه ها، گورها و سنگ  های گذشته کمک شایانی انجام دهند.بتواند در شناخت بیشتر فرهنگ

مزارات قدمتی بس دیرینه در فرهنگ و تمدّن بشری و از جمله ایران زمین دارند اما تنها از منور 

ن شناسی و ویژگی های معماری مورد بررسی قرار گرفته اند. در این میان هیچگاه تاریخی، باسدتا

به نحوة شدکل گیری، سدیر تحول و معانی و مفاهیم مرتبط با تزئینات قبور توجه چندانی نشده و 

این در حالی اسدت که نقوش قبور علاوه بر جنبه های زیباشدناسی، دارای معانی عمیق اساطیری، 

عرفانی هستند و با باورهای مردمان زمانه خویش گره خورده اند. تزئینات سنگ دینی، فلسدفی و 

مزارات بواسددطم ماندگاری و تداوم حیات، یکی از منابع مهم مردم شددناسددی و بررسددی هنرهای 

ها در فرهنگ و هنر ایران به شمار می روند. پس از ظهور اسلام در ایران مرسوم تزئینی و نقشمایه

ن روی سدنگ قبرها عباراتی شدامل نام و نشان متوفّی را می نگاشتند. در همین بوده که مسدلمانا

راسدتا و در پرتو تعالیم و تثثیرات اسدلامی و میل به تبرّب بخشدیدن قبرسدتان و طلب رستگاری 

برای متوفّی حجّاری آیات قرآن )با خط کوفی( آغاز گردید و به مرور زمان از قرون سددوم و چهارم 

با نقوش گیاهی، هندسددی و انواع کتیبه ها )با خطوط مختل ( تزئین گردید.  هجری سددنگ قبرها

اگرچه پس از طلوع اسدلام، مجسدمه سدازی بنا به ضدرورت نادیده گرفته شد، اما نقوش نمادین و 

ای کامل تند و در کنار خطوط قبور، مجموعهسدمبلها همچنان در اعصدار مختل  اسلامی ادامه یاف

های اسدلامی رقم زدند. بعدها و با حضدور عناصدر شیعی، از این هم رسدتاناز خط و نقش را در قب

فراتر رفت و از دورة صفویه به بعد تزئین سنگ قبور با نقوش مختل  نمادین و زینتی مثل نقوش 

اری شیوع یافت. همه این نقوش قرآنی و احادیث با خوشنویسی و حجدرخت سرو و گلدانی، آیات 



 

وحدت خود ویژگی اصلی هنر اسلامی را بر پهنم سنگ قبر آشکار کنند  و خطوط در تلاشدند که با

ق هنر اسلامی با خل و نیز اشاراتی به حیات مجدد و طلب عفو و مغفرت برای متوفّی داشته باشند.

صدورتهای جدید و گاه با بهره گیری از تصداویر و فرمهای هنری گذشدته همچون ایران باستان و 

ازه به پی ریزی فرهنگی غنی و شددکوفا در تمدن اسددلامی پرداخت. از هنر بیزانس و با نگرشددی ت

ویژگی هدای درونی هنر و تزئینات اسدددلامی زبان رمزگونه و تمثیلی اسدددت که با مفاهیم ماوراء، 

 عرفان، فلسفه و حکمت اسلامی آمیخته است.

هم  دهد که جایگاهی برای گردهای مقدس سدددامان میهای مقدس را در مکانانسدددان پدیده

آمدن افراد و انجام فرایض دینیِ هماهنگ از سدوی آنهاسدت. بی شک حضور هر یک از نمادها در 

ها و بر روی قبور دارای معانی و مفاهیم خاصی هستند که برای شناخت ها، آرامگاهمعابد، نیایشگاه

ا دارای ها وارد شدددد. نمادههدا باید از راه شدددناخت نمادها و کارکرد آنو درب معندای واقعی آن

ها هستند. نمادها توانایی اندیشیدن و حل کارکردها و کاربردهای مشدخصدی در جوامع و فرهنگ

برند و انسدان را قادر می سدازند که به ماورای مفاهیم انسانی و جهانی مسدائل گوناگون را بالا می

نگی شیاء سدسدت پیدا کند. انسدان از زمانی که توانست سنگ تراشی بیاموزد و به ساخت آثار و ا

بپردازد کم کم دریافت که می تواند باورها، اعتقادات و اندیشددده های خود را نیز روی سدددنگ ها 

نقش و حک کند و به این ترتیب به آنها جاودانگی ببخشد. بر روی سنگ قبور در گذشته، علائم و 

تمایلات و نقش هایی وجود دارد که هر کدام خصدددوصدددیاتی از وفات یافته، آداب، عادات، باورها، 

اعتقادات مردمان گذشته را بیان می دارند نقوشی مثل: سوار کار، اسب، شمشیر، تفنگ، کارد، دار 

قالی، دف، قیچی، شانه یک طرفه و دو طرفه، کبوتر، پرنده، گل، گلاب پاش، شمع، شمعدان، چراغ 

ه، نقش خورشید، لمپا، مهر و تسدبیح و سدجاده، آفتابه، آئینه، درخت سرو، بزکوهی، قوچ، حلال ما

استفاده شده است،   سدتاره، قلیان، لوازم چای و غیره که متناسدب با شرح حال وفات یافته از آنها

 هر کدام از این نقوش حامل پیامی خاص می باشند.

 گ، جهانمر موضوع که اسدت آن بیانگر نیز جهان مختل  نقاط در باسدتانشدناختی مطالعات

 فرهنگهای در های انساندغدغه مهمترین از یکی عنوان به آن، با مرتبط سنتهای و آداب و آخرت

 پس دنیای اهمیت های(. نشانهTaylor, 2002است ) رفتهمی شدمار به مختل  ادوار و گوناگون

 شکلهای به که مدفن انسدانها و های تدفینشدیوه در توانمی را گوناگون هایفرهنگ در مرگ از

 پسین حیات هایدغدغه جلوه بهترین بتوان جستجو کرد. شایداست،  یافته ظهور و بروز متفاوتی

 و مومیایی صورت به اموات جسدد حفظ برای را ایآداب ویژه یافت که مصدریان قدیم میان در را

ساختند  برپا بشر تاریخ طول در را مقابر ترینعویم و نهادند یادگار به برای جهانیان اهرام ساخت

(kampp – seyfried, 2004, Germer, 2004, wafaa el-saddik, 2004, verhoeven, 

سداده  قبور از متنوع طیفی ایران، در تدفین هایشدیوه درباره مانده جای به آثار (. بارزترین2004



 

(، انواع 9989؛ خلعتبری،  negahban, 1996(، تددا قبور کلدان سدددنگی )9989)هژبری نوبری، 

( در ازمنه پیش از تاریخ تا آرامگاه کوروش و دیگر 9981و خلعتبری،  9986ها ) رضددالو، کورگان

ای ( قبور خمره9979پادشداهان هخامنشی در پاسارگاد، نقش رستم و تخت جمشید )گیرشمن، 

( را در 9972های دوره سداسانی )گیرشمن، ( و گوردخمه9989فرد، در دوره اشدکانی )کامبخش

تفکر انسان در ادوار مختل  پیش از اسلام ایران  های برشمرده، همگی نمودی ازگیرد. نمونهبر می

(. این 9919روند )موسدددوی کوهپر و دیگران، در زمینده مرگ و جهدان پس از آن به شدددمار می

 تر تداوم داشته، به طوریایدئولوزی و تفکر در دوره اسدلامی ایران نیز در سدطحی بسدیار گسترده

ها و سنگ قبور ها، گورسدتانور افتاده، آرامگاهکه در سدایر نقاط مختل  ایران و حتی در نواحی د

نوازی قابل مشدداهده اسددت. از جمله این مناطق که در آن متنوع به همراه نقش و نگارهای چشددم

شدددود، منطقه موکریان در حضدددور زیداد سدددنگ قبور متعلق به ادوار اسدددلامی در آن دیده می

 باشد.آذربایجان غربی میاستان

 کتاب وسددیعی در طور به میلادی( )چهاردهم قمری هجری هشددتم دهسدد آغاز از موکریان نام

 و شمال از هایی بخش (. موکریان بر99: 9989اسدت )روژبیانی،  آمده جغرافیایی و تاریخی های

 با که است، منطبق غربی آذربایجان استان غرب جنوب و جنوب و کُردستان غرب اسدتان شدمال

 سردشت، های شهرستان (. این منطقه9975)محمودی، میشود  خوانده شمالی کُردسدتان عنوان

سقز  و بوکان اُشنویه، نقده، مهاباد، های و شهرستان زاب( رودخانه آبریز حوضه بانه )در و پیرانشهر

 موکریان نقشه (. اخیرا5ً: 9971 ال ، گیرد )خضری می در بر را ارومیه( دریاچم آبریز حوضه )در

 -سیاسی اینقشه که ارائه گردیده ( 2007 توسط )چوکالی، استکهلم در کُرد انستیتوی سدوی از

 نقشم براساس است. موکریان جمعیتی دربارة و سدیاسی -اداری توضدیحات دارای و دموگرافیکی

 ایران رسددمی آمارگیری اسدداس بر آن و جمعیت مربع کیلومتر 17946 موکریان مسدداحت اخیر

 شاهین بوکان، مهاباد، سردشت، پیرانشهر، نقده، اُشنویه، های شدهرستان و اسدت نفر 1240219

دارند. در این منطقه  قرار موکریان حیطم در سددقز شددمال از کوچکی و بخش میاندوآب دژ، تکاب،

سنگ قبور متنوعی در نواحی شهر و روستاهای آن قرار دارد که تا به امروز مورد بررسی و مطالعه 

ور اند. در این راستا، با توجه به حضآثار ملی نیز نرسیدهجامع و کاملی قرار نگرفته و حتی به ثبت 

ها و سددنگ قبور در بخش شددرقی موکریان، این پژوهش  به دنبال ثبت و ضددبط و زیاد گورسددتان

گذاری، نمادشددناسددی نقوش، ردیابی نقوش در ادوار گذشددته و شددناسددی، تاریخشددناسددایی، ریخت

رات دو ایدئولوژی متفاوت مذاهب شددیعه و اهل همچنین بازسددازی جامعه تاریخی آن دوره و تاثی

 تسنن بر روی این سنگ مزارها و نقوش آن است.

 های( پژوهشسؤال )سؤال -1-2

 است؟های موکریان شرقی چگونه شناسی سنگ قبور گورستانساختار و ریخت .9



 

 متعلق به کدام ادوار هستند؟ های موکریان شرقیسنگ قبور گورستان .2

رای چه ارتباطی با شخص متوفی دا موکریان شده بر روی سنگ قبورنقوش به کار گرفته  .9

 هستند؟

به بازسازی جامعه آن توان چگونه می،  سنگ قبرهای موکریانبا اسدتفاده از نقوش روی   .4

 دوره در منطقه پرداخت؟

 ؟نمادشناسی نقوش موجود بر روی سنگ قبور موکریان شرقی چیست .5

های تاریخی و پیش از قابل ردیابی در دوره موکریان آیا نقوش موجود بر روی سنگ قبور  .6

 تاریخ هستند؟

 های( پژوهشفرضیه)فرضیه -1-9

سددنگ قبور منطقه مورد مطالعه به انواع مختل : سددنگ قبور افقی، عمودی، افراشددته یا  .9

 شوند.و ... تقسیم می ای، صندوقی، گلدستهای، پلکانیمیل، قوچ سنگی، گهواره

ر روی سدددنگ قبرهای منطقه موکریان شدددرقی و همچنین نقوش و های موجود بکتیبده .2

 است. ادوار مختل  اسلامی به  شناسی این آثار نشان از تعلق آنهافرم

نقوش به کار رفته بر روی سددنگ قبور دارای ارتباط مسددتقیم با شددخص متوفی بوده؛ در   .9

 اوتیبعضددی گورسددتانها جنسددیت نوع سددنگ قبر را مشددخص کرده و در بعضددی دیگر تف

 نداشته است. 

توان دسدت به یک بازسازی جامعه روستایی آن زمان با اسدتفاده از مطالعه این نقوش می .4

زد و مشدخص نمود که در آن زمان چه نوع مشاغل و علایقی وجود داشته است و در کنار 

 آن تصویری از حیوانات و گیاهان منطقه هم مشاهده کرد.

ایمان، آراسددتگی، میل به  مادهای زیادی از جملهنقوش سددنگ قبور مورد مطالعه دارای ن .5

شدجاعت، دلاوری، جاودانگی و .. اسدت. این نمادها به صورت کلی  جاودانگی، پرهیزگاری،

 دهند.جنسیت و رتبه اجتماعی و شغلی فرد و ... را نشان می

و  شدهد که بیشتر این نقمطالعات صدورت گرفته بر روی نقوش سدنگ قبرها نشدان می .6

 پیشهای دور داشته و در ادوار قرار گرفته بر روی سدنگ قبور، ریشه در گذشته نگارهای

 شود.به وفور دیده می از اسلام

 هدف )اهداف( پژوهش -1-4

 نهای منطقه مورد مطالعهبندی گورستاو دورهال . شناسایی، بررسی 



 

 هاشناسی سنگ قبور گورستانب. گونه

سنگ قبور و ارتباط آن با دین، جنسیت و سن و... ج. نمادشدناسی نقوش حجاری شده بر روی 

 شخص متوفی

 د. ردیابی نقوش سنگ قبور دوره اسلامی در آثار و هنرهای ادوار تاریخی و پیش از تاریخ ایران

 ضرورت و اهّییت پژوهش -1-1

ها و شدمار متعلق به ادوار اسدلامی در ایران و همچنین حضور گورستانهای بیحضدور محوطه

نویر بر روی قبور اسلامی در سایر نقاط این مرز و بوم، لزوم توجه بیشتر ی سدنگ قبور بیقرارگیر

طلبد که متاسفانه تا به امروز در ارتباط با سنگ قبور و ها و مطالعات زیادی را میو انجام بررسدی

گورسددتانهای دوره اسددلامی و حتی خود محوطه های اسددتقراری این دوره تلاش جدی و پژوهش 

 و کاملی صورت نگرفته است. جامع

منطقه آذربایجان یکی از مهمترین مناطق ایران در ادوار مختل  اسلامی بوده است. این منطقه 

گردد، نقش پر های مهم سددیاسددی، مذهبی و هنری انتخاب میپس از آنکه به عنوان یکی از کانون

کند. در این میان منطقه یرنگ و غیر قابل انکاری در رشددد فرهنگ و تمدن ایران اسددلامی ایفا م

موکریان و سدنگ قبور بر جای مانده از ادوار مختل  اسلامی این ناحیه، نمودی شاخص از تاریخ و 

دهد. به طور کلی در موکریان و بالاخص در ناحیه هنر دوره اسدلامی منطقه آذربایجان را نشان می

ها و سنگ قبور آن خالی رستانشناختی در ارتباط با گوهای باستانموکریان شدرقی جای پژوهش

 بوده و تا به امروز بررسی و تحقیق کلی در ارتباط با آنها صورت نگرفته است.

 ی پژوهشپیشینه -1-8

های متعلق به ادوار اسددلامی در ایران چندین پژوهش به در ارتباط با سددنگ قبور و گورسددتان

توان به کتاب از آن جمله میکه ای در برخی مناطق صدددورت پذیرفته صدددورت پراکنده و منطقه

(، کتاب 9987. معطوفی )نوشددته اسدددا.« و اسددترآبادهای تاریخی گرگان سددنگ مزارها و کتیبه»

ه نوشت« گ قبور استان کهگلویه و بویراحمدسن»(، کتاب 9987شته پرویز تناولی )نو« سنگ قبر»

« تددداریخی اصفهان ت فدددولاد یادمدددانتخ»،  کتاب (9912) ول شریفی و پیمان نعمتیعبدالرس

نوشته علیرضا « های لرستانگورنگاره»تاب (، ک9984نوشدته گیلان فقیه میرزایی و زهرا حبیبی )

مطالعه سنگ های بررسی و »نم ساغر حمیدی کجوری تحت عنوان نامه خا(، پایان9984فرزین )

م خسرونژاد ناسدی پدرا(، پایان نامه کارشد9979در دانشدگاه هنر اصدفهان )« تاریخی تخت فولاد

(، پایان نامه 9979در دانشددگاه هنر تهران )« بررسددی سددنگ مزارهای ایل بختیاری»تحت عنوان 

 رامون نقدددشزبان نقش و سنگ مزار)کندو کاو پی»ارشد پدرام خسرونژاد تحت عنوان کارشناسی 

   ناسی ارشد مهدینامه کارش(، پایان9977در دانشگاه آزاد تهران )« و شدکل در سدنگ مزار(
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Abstract 

Among the remnants of human culture, the tombstones in the cemeteries of 

the Islamic period have a special place in terms of their use and diversity, as 

well as in terms of art and aesthetics. This category of works can be 

considered as one of the most complex works of human art in terms of 
semantics behind them; Because gravestones deal with the most important 

and painful event in human life, namely death and the hereafter. Tombstones 

have a great variety, both in terms of general form and visual features, as 
well as in terms of the designs placed on them; So that the study of the 

morphology of tombstones and the analysis of human, animal, plant, 

geometric drawings placed on them, together with valuable information 

about the Iranian-Islamic religious beliefs, historical sociology, cultural 
studies Provides. The present dissertation in a descriptive-analytical and 

historical manner and based on field and library studies has studied and 

analyzed cemeteries and tombstones in the geographical area of Eastern 
Mokryan and in this regard while identifying and introducing the gravestones 

of Islamic cemeteries in the study area, It seeks to classify and specify the 

tombstones, as well as the history and study of the inscriptions and decorative 
motifs of these works. Studies show that these works can be divided into 

main groups in terms of form or volume: altar-shaped, raised, stone ram, 

cradle or mattress, box, garland and simple. The form of the tombstones 

indicates that all these forms or volumes have been selected, in addition to 
being influenced by the society and culture of the society, in full connection 

with religious and sacred architecture, and the stonemason artist with full 

knowledge of the semantics of tombstones. , Has created these works. Also, 
the motifs on the tombstones include animal, plant, geometric and inscription 

motifs; These motifs, while having special and symbolic meanings, are also 

influenced by the culture of the region, their beliefs and their temporal and 

spatial location.      
 

Keywords: West Azerbaijan, East Mokrian, Islamic cemeteries, gravestones, 

typology 
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