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 چکیده:

اردبیل که امروزه یکی از استانهای کشور بدین نام شهرت یافته است یکی از شهرهای کهن و مهم در دوران      

های مختلف تاریخی از جمله اسالمی بوده است. این استان در دوران پادشاهی صفویه، به منتهای عظمت و 

و تمدن آنهاست سنگ قبر است. وجود  قدرت می رسد. ازجمله میراث گذشتگان که منعکس کننده فرهنگ

سنگ قبر بر روی قبور دوره اسالمی همواره در همه نقاط ایران به چشم میخورد و این مساله هرچند در اکثر 

فرهنگ ها وجود دارد، در فرهنگ دوران اسالمی و ایران به عنوان یکی از شاخص های تدفین همواره مدنظر 

وهش شناسایی و مطالعه سنگ قبر در منطقه مربوطه در دوره اسالمی می مسلمانان بوده است. هدف از این پژ

در تمامی سنگ قبور دوره اسالمی اردبیل جایگاه مذهب تشیع را به خوبی می توان دید. در  طبق نتایجباشد. 

واقع می توان گفت: آمیزش هنر و اعتقاد موجب گشته است تا سنگ قبور از اهمیت و تنوع خاصی برخوردار 

ند و خط و نقوش حجاری شده بر روی آنها مبین باورهای اعتقادی و فرهنگی و همچنین قلمرو ادبیات این باش

روش به خطه می باشد. نقوش بیشتر شامل نقوش اسلیمی، گل و برگ، نقوش حیوانی و آیات قرآنی می باشد.

 باشد.می میدانی مطالعاتی کارگرفته شده در پژوهش حاضر براساس روش

 

 : اردبیل، دوره اسالمی،  سنگ قبرهاواژه کلید  
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 مقدمه-1-1

 دوره دو توان می کلی نگاه یک در. است نموده تجربه را متنوعی و مختلف تاریخی دوران ایران سرزمین

 می اسالم از پس دوران نیز و باستانی دوره شامل دو این. گرفت نظر در سرزمین این برای مدت طوالنی تاریخی

 ویژه فرهنگی و اجتماعی مختصات که اند داشته وجود هایی سلطنت و ها حکومت دوران این از کدام هر در. باشد

 این آثار. است داشته اجتماعی ساختارهای و فرهنگ بر زیادی اثیرت ایران تاریخ در اسالم حضور. اند داشته را ای

 در اسالم مکتب از متاثر ایرانی فرهنگ همچنین. نمود مشاهده اسالم از پس تحوالت و هنر در توان می را تاثیرات

 و قبور سنگ اسالمی فرهنگ از متاثر رسوم و ها آیین جمله از. است مشاهده قابل وضوح به ایرانیان سنن و آداب

 تمدن تمامی  مکتوب منابع(  اولین جرأت به حتی) مهمترین از یکی واقع در.هاست آن به مربوط نقوش و ساختار

 سیاسی و فرهنگی تاریخی، اطالعات ی زمینه در فراوانی های ارزش حاوی که است، قبر سنگ تاریخ طول در  ها

 های ریشه و هنر فرهنگ، تاثیرات ی کننده منعکس نوعی به آن بر موجود های مایه نقش و قبر سنگ. باشد می

 زوایای مکتوب اسناد این بررسی. است بوده درگذشتگان مورد در زمانی خاص ی برهه یک در قومیت یک مذهبی

 . سازد می آشکار را تاریخی اطالعات از زیادی پنهان

درفصل  دوم                         ستپایان نامه مورد بررسی قرار گرفته ا این پژوهش مقدمه و کلیات درفصل اول

اردبیل پرداخته ایم درفصل سوم نیز به سنگ مزارات ایران پرداخته ایم فصل  به مطالعه اقلیم و شرایط  جغرافیایی

سنگ  مزارات اردبیل اختصاص داده ایم. در فصل پنجم به بررسی و تحلیل  سنگ  بررسی و مطالعه بهرا   چهارم

    اخته ایم. درفصل ششم بحث و نتیجه گیری انجام گرفته است.مزارات اردبیل پرد

 کلیات-1-2

 مسالهبیان  -1-2-1

هنر پدیده ایست که با تکامل بشر و با زندگی روزمره عجین است و با روحیات و اعتقادات و دیانت پیوند 

خ بیرون می آیند. هنر همواره ناگسستنی دارد به گونه ای که همواره در کنار هم از تاریکی های اعصار ماقبل تاری

بخش بزرگی از زندگی محسوب میشود که رد آن را می توان در جای جای زندگی بشری مشاهده نمود. نمونه 

اعتقادات مذهبی عجین شده با زیبایی و احساسات درونی را می توان در سنگ مزارهای دوره اسالمی مشاهده 

نقاط مختلف دنیا و به خصوص ایران دارای ویژگی قومی ، فرهنگی نمود. سنگ مزار ها در تمدن های گوناگون در 
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و هنری متفاوت و در عین حال تمامی آنها دارای خصیصه های مشترک فراوانی به خصوص در زمینه ی اعتقادی 

می باشند. سنگ قبر ها همواره در طول تاریخ به عنوان اسناد مکتوب، هنر اعصار مختلف را در دل خود نگاه 

و به نسل های بعدی منتقل نموده است، با تکامل اسالم و عبور خود سرانه از مرز های ساده زیستی سنگ داشته 

قبر ها نیز به مراتب جمیل تر و شکیل تر گشته و کم کم وارد ساختار هنر طبقاتی گردیدند. از این رو سنگ قبر 

می باشد که در شناخت هر چه بیشتر های دوره اسالمی دارای اطالعات ارزشمند تاریخی ، فرهنگی و سیاسی 

ویژگی های فرهنگی هنری عصر خود ارزشمند است. در این پژوهش سعی شده تا با نگاهی دقیق ویژگی های 

مختلف هنری این سنگ قبرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و زمینه های گوناگون آن به صورت دقیق ارائه 

 گردد. 

 پژوهش های سؤال -1-2-2

 ؟ است چگونه اسالمی دوره های قبر سنگ طراحی در رایج اسلوب و غالب های فرم 

 است؟ بوده صورتی چه به قبرها سنگ مضامین بر دوره هر... اجتماعی، ، معنوی،سیاسی عناصر تاثیر 

 میباشد؟ چگونه قبرها سنگ اساس بر اجتماعی بندی رتبه 

 پژوهش های فرضیه -1-2-3

 .باشند می تکاملی اصول و قواعد دارای رایج های فرم و طراحی در اصلی های الگو 

 .است کرده پیدا ادامه اسالمی دوره های مزار سنگ در ایرانی هنری های ویژگی از بسیاری 

 رابطه متوفی فرد اجتماعی جایگاه با ها مزار سنگ ی پیرایه و تزیین و هنری اعتالی میزان سنگ، جنس 

 .دارد تنگاتنگ

 هشپژو (اهدافهدف) -1-2-4

دلیل ارتباط خاصی که با انسان دارند، بستر مناسبی برای نمایش افکار او و تصاویر نمادین  سنگ قبرها به

دلیل فراموش شدن مفاهیم شان از صفحه سنگ قبرها محو  ها هستند، تصاویر و نقوشی که امروزه به مربوط به آن

های  ژگی از اشیاء تاریخی به حساب آورد که ویتوان بخشی  اند. سنگ گورهای متعلق به هر قومی را می گردیده 

خود  آیینی و فرهنگی آن قوم را در خود حفظ کرده و نوع نگاهشان به مقوله مرگ، که همواره ذهن بشر را به

آگاهی از سبک و فنون هنری به کار رفته در سنگ توان دریافت. کرده را از قالب این شیء تاریخی می مشغول می

مختلف اطالعات بسیار مناسبی از شیوه ی زندگی تمدن های مختلف در اختیار ما می گذارد. قبرهای دوره های 

هدف از انتخاب موضوع، بررسی نقوش سنگ قبرها؛ بررسی، شناخت و تفکیک سنگ قبرها به لحاظ شکل 

بندی  ستهکار رفته برروی آن؛ د های به مایه ظاهری؛ بررسی، شناخت و تفکیک سنگ قبرها به لحاظ نقوش و نقش

صورت مجزا؛ بررسی و تحلیل نماد و سبک نقوش سنگ قبرها از لحاظ بصری؛ انسجام بخشی و  و تحلیل نقوش به
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شناسی،  ها و نگاره کاری ارایه یک تحلیل و پاسخ مناسب با تحلیل و بررسی و سیر تحول نقوش با دقت در ریزه

ن این سنگ قبرها در یک پژوهش دقیق و مناسب بندی، نوع کاربرد، تاریخ ساخت، محل ساخت و سازندگا دسته

 به طور کلی مهمترین اهداف این پژوهش عبارتند از : بوده است.

  شناخت ویژگی های هنری سنگ مزارات هر دوره در شناخت هر چه بهتر فرهنگ وتمدن قوم های

 ساکن در این منطقه کمک می نماید.

  هنرهای به کار برده شده در آن.بررسی روند تکاملی سنگ مزار های دوره اسالمی و 

 .شناخت سبک ها و تکنیک های مختلف هنری در سنگ قبر های  شهرستان اردبیل 

 اهمیت پژوهش ضرورت و-1-2-9

  ها آن فرمیک بررسی همچنین و رفته در سنگ قبرهای دوره اسالمی اردبیل کار به هنرهای دقیق مطالعه

 باستان مطالعات به شایانی کمک و گردد می منطقه   این در نساک اقوام رسوم و آداب کامل شناخت به منجر

 آثار این داری نگه و حفاظت جهت در مناسبی اطالعاتی بستر تواند می امر این همچنین. نماید می شناسی

  .دهد قرار اختیار در ارزشمند

 ی پژوهشپیشینه -1-2-6

صیفی پرداخته شده است، بررسی ها به در مقاالت متعددی به بررسی سنگ قبر ها به صورت توضیحات تو

صورت ناحیه های جداگانه، یا در محوطه های پراکنده بوده و تا کنون بررسی جامع و یک پارچه  به صورت 

منطقه ای انجام نگرفته است. مطالعات جامع صورت گرفته در موردسنگ مزارات  بیشتر مربوط به هنر کتیبه 

 نگاری آن  می باشد.
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 مقدمه -2-1

درصد کل مساحت کشور را  03/4کیلومتر که  47319استان اردبیل در شمال غرب ایران با مساحتی 

تشکیل می دهد، قرار گرفته است. این استان از شمال به جمهوری آذربایجان )دره ارس(، از غرب به استان 

نوب به استان زنجان و از شرق به استان گیالن و جمهوری آذربایجان محدود می آذربایجان شرقی از ج

شهر اردبیل در  .(2 :4932 درسی، های کتاب تالیف و ریزی برنامه دفتر جغرافیایی گروهکارشناسان )شود

 طول جغرافیایی قرار دارد. مختصات مرکز شهر 20/11الی  1/11عرض جغرافیایی و  1/91الی  2/91مختصات 

اردبیل در گذرگاه »مولف کتاب   .(91: 4911امیری،)طول جغرافیایی است 1/11عرض جغرافیایی و  1/91حدود 

اکنون والیت اردبیل از شمال به گرمی و دشت مغان از » :درباره موقعیت جغرافیای شهر اردبیل می نویسد« تاریخ

ه خلخال و قسمتی از شهرستام میانه و از شرق به جنگل های تالش بندر آستارا و قسمتی از خلخال از جنوب ب

 (4: 4911صفری، )«مغرب به حدود مشگین شهر و سراب محدود است

کیلومتر مربع، یک درصد مساحت کل  10زار و ه 41در شمال غربی فالت ایران، با بیش از  اردبیلاستان 

کشور را تشکیل می دهد. این استان از شمال به رود ارس ، دشت مغان و بالها رود در جمهوری آذربایجان، از 

، از جنوب به رشته کوه ها، دره ها و جلگه های به هم  گیالنشرق به رشته کوههای طالش و بغرو در استان 

چهار شهرستان این استان در طول  محدود است .  آذربایجان شرقیپیوسته استان زنجان و از غرب به استان 

کیلومتر از این مرز، رودهای ارس و بالهارود  413کیلومتر با جمهوری آذربایجان هم مرز هستند. در  1/212

با جمهوری آذربایجان از دو نقطه اصالندوز و بیله سوار ارتباط دارد.  اردبیلجریان دارند. در طول این مرز، استان 

و خلخال دارد. استان  اردبیلهای پارس آباد ، مشکین شهر ،  آذربایجان شرقی مرزهای مشترک با شهرستان

از طریق شهرهای  گیالناردبیل همچنین در جنوب با استان زنجان همجوار است. این استان از مشرق با استان 

 اردبیل و خلخال و رشته کوه طالش همسایه می باشد. 

 وجه تسمیه اردبیل -2-2

 زبان قدیم، نویسندگان اردبیل نام ی درباره. است ایران فرهنگ تاریخ مهم های واژه از یکی اردبیل واژه

  .اند گرفته نظر در یکسانی تقریبا معنای و اند داشته مختلفی عقاید کتب نظران صاحب و سانشنا

 :ضمن ابیات آورده استدر کاظم رجوی از شعرای عصر ما چکامه بلندی در این باره سروده، 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
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Abstract: 

     Ardabil city - province of Iran country – is one of the important ancient cities in different 

historical periods, including Islamic period. This province during the Safavid Kingdom reaches to 

the edge of greatness and power. Among the legacy of the past that reflect their culture and 

civilization is the tombstone. The existence of tombstones on the graves of the Islamic period has 

seen in all parts of Iran and although this is common in most cultures here, but in the culture of 

Islamic medieval and Iran has been as an indicator of burial for Muslims. The aim of this study is 

to identify and study the tombstone in the relevant region in the Islamic period. According to the 

results, in all tombstones of the Ardebil’s Islamic period can be seen the position of Shia as well. In 

fact, it can be said: The intercourse of art and belief has led to issue that tombstones have been 

possessed of particular importance and diversity and line and carving reliefs on them is 

representative of religious and cultural beliefs as well as is the realm of literature in this region. 

Most of the motifs are consist of arabesque (Persian patterns), flower and leaf, animal motifs and 

verses of Quran. The method used in this research is based on field studies. 
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