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شناخت و بررسی مضامین و نقوش تزیینی سنن  ببنور   

 در استان ایالم شهر شهرستان دره

 4نعیمه بائمی 3،یاری عباس دولت 2،مجید ساریخانی ،*1نیا  اکبر شریفی

  تهران، ایران دانشگاه تربیت مدرس، ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانیشناسی، گرایش دورۀ اسالمی،  باستانکارشناس ارشد  .1

  ، شهرکرد، ایراندانشگاه شهرکرددانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی،  ،شناسی باستانگروه  علمی هیئتعضو  .2

 ایرانشهر،  ، واحد درهاسالمی دانشگاه آزاد ،گروه معماری مدرس پژوهشی. 3

 ایرانمؤسسه آموزش عالی گلستان، گرگان،  ،شناسی گروه باستان، شناسی کارشناس ارشد باستان .4

 (12/11/94، تاریخ پذیرش نهایی: 3/8/94خ دریافت مقاله: )تاری

 چکیده
و تحلیا    واکااوی این پژوهش به . است منطقههر  افکار دینی و فرهنگیبه دنیای  ای دریچهی سنگ قبور، تزیین های مایه نقش

مکاان و   شایخ رقمرباگ،  جوب، قو کلهماژین، ورکمره، مهدی صالح های  قبرستان) شهر درهشهرستان سنگ قبور های  مایه نقش

هاای   قبرساتان ینای سانگ قباور    یهدف اصلی ایان پاژوهش، مطالعاق نقاوش تز     .پرداخته است (أرمو الدین باباسیفقبرستان 

ال اسات کاه   ؤباه ایان سا   گویی  پاسخ به دنبال، های تزیینی مایه نقش بندی دستهضمن  ،است. این پژوهش شهر درهشهرستان 

شهرساتان  فضاای اجتمااعی و فرهنگای     در ارتباط بامورد مطالعه  های قبرستانقبور ینی سنگ ینقوش تزمضمون و محتوای 

  اسات.  ای کتابخاناه همراه باا مطالعاات میادانی و    و تحلیلی  -توصیفی ،روش تحقیق ؟شود میین و تفسیر یچگونه تب شهر دره

چون شکار، هممضامینی  ها شام  مایه و نقشبوده است مردان متفاوت  باقبور زنان  نقوش تزیینی دهد مینتایج پژوهش نشان 

 های کتیبه) نقوش مذهبیو  و...( لگن آفتابهشانه، قیچی، تفنگ، )خنجر،  زندگی ۀدادن ابزارآالت روزمر نشاننشینی،  مجالس هم

 الگاویی  دهنادۀ  نشاان  ،مورد مطالعه های قبرستانتکرار و همانندی نقوش در تمامی و  هستند مذهبی و نقوش مهر و تسبیح(

درون فضاای  بر آثاار هناری و   زندگی عشایری  تابباز نقوش مضامین و ین سنگ قبور استیمشخص و حاکم بر طراحی و تز

   است.  در منطقه دینی تشیع

 کلیدی گانواژ
 ی.تزیین، سنگ قبور، نقوش شهر درهبررسی میدانی، 

 . E-mail: akbarsharifinia@yahoo.com، 084-35226585، نمابر: 09182386903مسئول: تلفن:  ۀنویسند*
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  ____________________________________________________ مقدمه
 ،از بادو هساتی تاا باه اماروز     آدمای  اساسی یکی از تفکرات 

آن است. این بیانش در تماامی    از مرگ و جهان پس قمسئل
از ) گونااگون  های جلوهاز نمودها و  ای مجموعهدارای  ،جوامع
، مراسم و سارودها گرفتاه تاا خلاق آثااری همچاون       ها آیین

 ،مازار  سانگ مازار و  است.  ر مصور(آثا و ها نقاشی، ها مجسمه
 زیارا  ؛اسات   جوامع قهمیکی از اجزای الینفک این تفکر در 

نمودهای عینای و  همچون ابزاری اساسی برای  توانسته است
چاه   در زندگی آدمای، از دیرباز  سنگکار رود.  معنوی آن به

عناوان ابازار و    در قالب منزلگاه و جایگااه ساکونت و چاه باه    
نقاش   ،چه در قالاب هاویتی مقادس و ماذهبی    وسیلق کار و 

 (. 23: 1377خسرونژاد، ) مهمی ایفا کرده است
همچاون   شاهر  درهشهرساتان   هاای  قبرستان رسنگ قبو

شهرساتان   قبور سنگهمچون ) سنگ قبور دیگر مراکز ایران
که از متن و  هستند یمزین به نقوش ،(آبدانان از استان ایالم

ینی مردماان ایان منطقاه    بطن تاریخ فرهنگی، اجتماعی و د
نقاوش   مطالعاق  ایان پاژوهش،  . هدف اصلی گیرند می نشئت
 بارای  شاهر  درهشهرساتان   هاای  قبرستانی سنگ قبور تزیین

 :است گویی به سؤاالت زیر پاسخ
 های قبرستانی روی سنگ قبور تزیینچه نوع نقوش  .1 

  کار رفته است؟ه مورد مطالعه ب
رهنگای شهرساتان   این نقوش در فضای اجتماعی و ف .2
 ؟شود میین و تفسیر یچگونه تب شهر دره
عاالوه بار تواناایی    ت مطالعه و بررسی ایان آثاار،   ورضر 
، ثبات و  شناسی مردممطالعات اتی در تزیینچنین  زیادبسیار 
درک و  ،است. مطالعاه  ها آنکام   قب  از نابودی ها آنضبط 

نقااوش، مساایر نیاا  بااه مضااامین نهفتااه در ایاان آگاااهی از 
فرهنگی، اجتمااعی و تفکارات بومیاان منطقاه را      های زشار

آشانایی   تواناد  می پیامد آنبه نحوی که  ؛است ساخته هموار
و  منطقاه ماورد مطالعاه   مردماان   قدیرینفرهنگ و تمدن با 

 باشد. ها از آن روشمند و علمی یرسیدن به شناخت
تحلیلای و مطالعاات آن    -توصایفی این پژوهش به روش 

قادیمی   یهاا  انگورسات  بازدید میادانی از ) صورت میدانی به
 ای کتابخانهمطالعات  وطراحی و...(  برداری، عکس ،شهرستان

 به سرانجام رسیده است.
 

 پیشینۀ پژوهش
به مطالعاات   توان می ها آنی تزیینو نقوش  مزارها سنگدر مورد 
آثار سنگی تمدن اساالمی در گورساتان ارامناه    »: کردزیر اشاره 

مازار پیرماراد،   » (،1391) محمادباقر کبیرصاابر   نوشاتق  «تبریز
نوشتق فرنوش مخلاص و   «آیینی شهرستان بانه -منظر فرهنگی

قبرساتان   هاای  سانگ شناسای نقاوش    نشانه»(، 1392) دیگران
 (،1389) جواد پویان و مژگاان خلیلای   نوشتق «دارالسالم شیراز

نوشااتق روجااا  «فراتاار از یااک گورسااتان ای نمایااهساافیدچاه، »
های تااریخی شهرساتان    نبشته بررسی سنگ»(، 1393) ادنژ علی
گرافیکای   های ویژگی( با تأکید بر 13تا  5سنگ قبور قرون ) یزد
 نوشااتق صااداقت جباااری کلخااوران و محمدرضااا خبیااری «آن
 نوشااتق هوشاانگ پااورکریم« مزارهااای ایااران ساانگ» (،1389)
نوشاتق   «هنار  شناسای  ماردم مزارها از پنجارۀ   سنگ»(، 1342)

شاناختی   معرفای و بررسای باساتان   » (،1377) خسرونژادم اپدر
ی اسالمی بخش مرکزی شهرساتان  ها نانقوش قبرها در گورست

 ژوهشپا .  ( و...1392) نوشتق مهساا فیضای و دیگاران   « آبدانان
شهرساتان   یهاا  ناقبرسات ی سانگ قباور   تزیینا ، نقاوش  حاضر

ر و واکاوی قارا  تحلی  ،مطالعه برای نخستین بار موردرا  شهر دره
   .داده است

 های پژوهش یافته
شهر قرار  پژوهش در شهرستان درهاین های مورد استناد  داده

شااهر از توابااع اسااتان ایااالم، در  شهرسااتان دره .انااد گرفتااه
  35کیلااومتری جناااوب شاارقی شهرساااتان ایاااالم و    142

دختاار بااه عاارل و طااول  کیلااومتری باارب شهرسااتان پاا 
دقیقه، در  21جه و در 47دقیقه و  7درجه و  33جغرافیایی 

 شااده اساات هااای شااهر تاااریخی ساایمره بنااا شاارو ویرانااه
 (.1نقشق )( 163: 1391ساریخانی و دیگران، )

 ۀدر مساایر جاااد ،مااورد مطالعااه هااای قبرسااتانتمااامی 
 ردختاا بااه شهرسااتان پاا   شااهر درهارتباااطی شهرسااتان  

رمو( و در أ، شیخ مکان، قور قمربگ، جوب کله های قبرستان)
 ،دختار باه اساتان اهاواز     تباطی شهرستان پا  مسیر جادۀ ار

برساتان  ق) شهر درهیعنی در بخش ماژین از توابع شهرستان 
 (.  1صویر ت) دمهدی صالح، قبرستان ورکمره( قرار دارن
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شهر درهموبعیت جغرافیایی شهرستان . 1نقشۀ   

    
 دره شهر یهاناببرستموبعیت جغرافیایی . 1تصویر

 (Google earth)  خذ:أم

در  تاوان  ی مورد مطالعه را میها ناقبرستگذاری  نام عل 
 :موارد زیر خالصه کرد

 هاا  ناقبرسات برخاسته از موقعیت جغرافیاایی مکاان    .1 
روساتای شایخ مکاان(،     )در همچون قبرستان شایخ مکاان  

 جوب(، قبرستان ورکمره کله)در روستای  جوب کلهقبرستان 
 .()در منطقق جغرافیایی به نام ورکمره

دهندۀ شخصیت و  برخواسته از اسامی خاص که نشان .2
جایگاه اجتماعی فارد متاوفی باوده همچاون قبرساتان قاور       

شخصاایتی بااا جایگاااه  ،)قمربااگ بااه گمااان بساایار قمربااگ
 بوده است(. زیاداجتماعی بسیار 

چاون  هم یکن دیگار ادلی  قرارگیری در کناار اما  ه ب .3
باه ناام قبرساتان    )قبرساتان أرماو   الادین   سایف امامزاده بابا 
)قرارگیاری در کناار    ( یا قبرستان مهدی صالحالدین باباسیف

 بقعق مهدی صالح بنایی از دورۀ ایلخانی( است.

 بحث 
کهاان در  هااای تماادناز  مانااده باااقیشااواهد  بااا اسااتناد بااه

 ای شایوه هم به  آن و تصویرسازی نگاری شمای  ،زمین مشرو

و  هاا  سانگ ، هاا  اهآرامگا از  ناپاذیر  جادایی بخش  ،گرانه روایت
(. با ظهور اسالم و 24: 1377خسرونژاد، ) استقبور  های لوح

 .شیوۀ تدفین تغییر پیدا کارد  ،اعتقاد به معاد و حیات اخروی
زیارا اعتقااد باه روح     ؛شادند  مای اماوات دفان    در این دوران

 بوده است.  رایج امری معنوی و جدایی آن از کالبد جسمانی
سانگ قباوری    ،اشات افاراد  بارای بزرگد م، قرن چهاردر 

برای بازماندگان بااقی   ها تا یاد و خاطرۀ آن ه استساخته شد
 برای) آیات قرآن نظیرمضامینی  دارای بماند. این سنگ قبور

و  اسااتنااام و سااال متااوفی  (،روح متااوفیطلااب بخشااش 
 شخصایت افاراد   گی باا نها ارتباط تنگات آن اتتزیین محتوای
 (.62: 1389خبیری،  کلخوران وجباری )شده دارد  دفن
ای  تدفین و معماری وابسته به آن در ایاران دارای ساابقه   

بارای  قبار    سانگ اساتفاده از   تااریخ دقیاق  دیرینه است؛ اماا  
تا بعد از و  در ایران امری نامشخص است شناسایی فرد مدفون

هیچ سند و مدرکی دال بر چگونگی آبااز کارگذاشاتن    ،اسالم
ا انجام تدفین و گذاشتن سنگ بار  ام ؛بر قبر وجود ندارد سنگ

سارآباز ایان    تاوان  مای قبر پس از چه  روز در فقه شایعه را  
 (.  7: 1388تناولی، ) حساب آورد  سنت به
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 متناسب باا ک از این سنگ قبور، یبر اساس مطالعات، هر

مازین   یتزیینا  نقاوش  بهاجتماعی و دینی  ،شرایط فرهنگی
 آیاات  نگااری  باه دارای کتیمضامین دینای  نقوش با . اند شده
 کننادۀ  بیاان نقاوش بیردینای،   و  و احادیث الهی است قرآنی

تفکرات شخصی متوفی، شغ ، فرهنگ و طبقق اجتماعی وی 
همچاون نقاوش    سامبلیک  کاه در قالاب نقاوش    ه استبود

حیوانی، هندسای، خوشنویسای و حتای نقاوش انساانی باه       
حکایات   مزارها سنگعام  های ویژگی اند و شدهتصویر کشیده 

، نااوع حجاااری و هااا آن شااک  و پیکاارۀ نحااوۀ اسااتقرار و از
اشاکال و   و پرداخت سنگ، نوشتار و آرایش خطاوط، نقاوش  

(. در 24: 1377خسارونژاد،  ) دارد مفاهیم نهفتاه در تصااویر  
نگارندگان تمرکز مطالعاتی خاود را باه نقاوش،     ،شاین پژوه

قادیمی   یهاا  ناقبرستاشکال و مفاهیم نهفته در سنگ قبور 
برگی از تااریخ   بتوانندتا  اند دهکرمعطوف  شهر درهان شهرست
 . کنند بررسی را فرهنگی و هنری این منطقه قنانوشت

تاا   1302 هاای  سالدر فاصلق زمانی  شهر دره سنگ قبور
 ،به اشکال مساتطی  گاهی  و اند شدهتهیه و استفاده  ،1386

 ای کنگاره ات تزیینا مانناد باا    محراب یلوزی و گاهی در نمای
 (.2 تصویر) اند شده تزیینحی و طرا

سنگ زیرین برخی با سنگ یکپارچه تهیه و برخی دیگر 
  ای دنداناه سااده یاا    صاورت  باه یاا آجارچین،    چاین  سنگرا 
. اند کردهبا سنگ یکپارچه تهیه را ( و سنگ باالی سر مثلثی)

 چاین  سانگ  صاورت  باه اطراف سنگ یکپارچه را نیاز   گاهی
 (.  3 )تصویر اند کرده تزیین
توجه در این میان، وجود دو سنگ مزار بارای   جالب قنکت

هر متوفی است که یکی بار بااالی سار و دیگاری پاایین پاا       
بر  شده است و معموالً  یی قبور در نظر گرفتهمنظور شناسا به

هنرمناد   توساط  هاایی  کتیبهو  هر دو این سنگ قبور، نقوش
     1(.4 تصویر) است شدهو نقش  کاری کنده
 

    
شهر درهشهرستان  ببور سن اشکال مختلف  از هایی نمونه .2تصویر  

    

 از ببور سن  یا آجرچینی شده در ببرستان بوربمرب  هایی نمونه. 3تصویر 
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شهر دره یهاناببرستاز کاربرد دو سن  مزار در  هایی نمونه .4تصویر   

 
 ،شااهر دره شهرسااتان قبااور  ساانگیکاای از وجااوه مهاام 

از دو  تاوان  مای . این ویژگای مهام را   ستا ها نآ نگاری کتیبه
 ها کتیبهمتن  ی مورد مطالعه قرار داد.تزیینمنظر کاربردی و 

 :از اند عبارتبالباً 
ذکر نام متوفی به خط نستعلیق و تاریخ فاوت ایشاان و    

 . است ای طایفهاینکه فرزند چه کسی و از چه 
  :عباراتی به خط نستعلیق و با مضامینی همچونو 
و أشْهَدُ أن ّ مُحَمَّاداً   اللّهشْهَدُ أنْ ال الهَ االّ أ» هادتینش

 ؛«اشهد انّ علیاً ولی اهللو  رَسُولُ اللّه
 ؛«و الحی الیموت ک  من علیها فانه» 
 ؛«والباقیه» 
 ؛«  شی فانک» 
 ؛«نت مکانج»
 ؛«ا فاطمه الزهرای» 
 . «نا هلل و انا الیه راجعونا» 

ون مقبر مزین به اشعاری با مض قحاشیدر یک مورد تنها 
فسوس که روح در بدن نیسات مارا، یاک بلبا      ا» :تزیر اس

یااران و بارادران مارا یااد کنیاد،       ،مست در چمن نیست مرا
 (.5 تصویر) «ارفتم سفری که آمدن نیست مر

ی سنن  ببنور   تزیینن نقوش شناسی  گونه

 شهر دره

، شهر درهشهرستان  قبور  سنگات تزیینمطالعق اولیه بر روی 
ماذهبی و   قگون را در دو نگارندگان را بر آن داشت که نقوش

   .کنندواکاوی بندی و   تقسیم بیرمذهبی

 هایی با مضمون غیرمذهبی  مایه نقش
زارآالت نقاش ابا   ر،شاکا  های نقوش بیرمذهبی شام  صحنه

هستند که در ادامه باه   ش گیاهیونقروزمره و مهم زندگی و 
 .ها پرداخته شده است آن

 مضمون شکار
شکار  های صحنه، شهر درهشهرستان  قبور  سنگ برخی ازدر 

 یتصاویر انسان ،در این نقوش. هستندی تزیینبارزترین نقوش 
 و ناد ا نقر شده( و... بز کوهی ،)اسب حیوانی و (دست هب فنگت)

در حااال  ،یااا پیاااده شخصاایت سااوارکار هااا آندر تمااامی 
  (.  6 )تصویر کوهی است بزهای گریزِ و تعقیبتیراندازی و 

       
 دینی و ادبی های کتیبهمزین به  شهر درهاز سن  ببور شهرستان  ای نمونه .5تصویر 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.islamquest.net%2Ffa%2Farchive%2Fquestion%2Ffa10278&ei=b3knVb-aJYX8UPrPg4AE&usg=AFQjCNHuJNwz0neStTrHHYOB8p8TgA4U7A&bvm=bv.90491159,d.bGQ&cad=rja
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 الف

     
 ب

 ببرستان مهدی صالح ماژین (ب -مکان شیخنقش شکار در سن  ببور  (الف .6تصویر 

، تصویر ماردی در حاال   مکان  شیخدر قبرستان  ای در نمونه
 (.7 )تصاویر  شاود  مای زه با پلناگ و شاکار بزکاوهی دیاده     مبار

شفاهی باا بزرگاان ایان     قنگارندگان در بررسی میدانی و مصاحب
نتاایج مصااحبه    .روستا، چرایی نقر چنین نقشی را جویاا شادند  

نقش، تصویر مردی است کاه در زماان    این است که کنندۀ بیان
ه هماین  با . ر مبارزه با پلنگی موفق شاده باود  زندگی خویش، د

بعد از مرگ ایشان، داستان قهرماانی وی بار روی سانگ     ،دلی 
 و به یادگار مانده است. شده قبرش تصویر

 زندگی ۀابزارآالت روزمر
 هساتند نقوشی  مزین به ،شهر درهشهرستان  قبور  سنگ اکثر

مردمان این منطقاه   ۀزندگی روزمر ابزار و لوازم به نحوی که
چاون قلیاان،   همنقوشای   اناد.  کشیدهرا در گذشته به تصویر 

طرفااه(،  دوطرفااه و  یااک) )شااانق قالیبااافی(، شااانه کرکیاات
 . (8 )تصویر (قالی و قیچیکاسه، ، سینی، لگن آفتابه

 نقوش گیاهی  
مااژین   صالح مهدیقبرستان همچون  قبور  سنگدر برخی از 

تعدد و تکارار نقاوش گیااهی سارو و      و قبرستان قورقمربگ،
این نقوش در ارتبااط مساتقیم باا    شد. درخت نخ  مشاهده 

 اناد  شاده بار روی سانگ قباور نقار     و حیوانی نقوش انسانی 
 (.9 )تصویر

    
 مکان شیخنقش شکار پلن  و بزکوهی در ببرستان  .7تصویر 
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 یزندگ ۀروزمراز ببور مورد مطالعه با نقوش ابزارآالت  ای نمونه. 8تصویر 

     
 شهر درهشهرستان  ببور سن شده بر  لوازم و ابزار زندگی روزمرۀ نقش .9تصویر 

   

          
 سروبا نقوش درختان نخل و  ببور سن  .10 تصویر
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 و نقوش ترکیبی نشینی همنقوش 
قبرسااتان مهاادی صااالح ماااژین،   قبااور  ساانگدر یکاای از 

یاا   ای جلساه  ۀکنند بیان احتماالً نقر شده است که ای صحنه
در محضر شخصایتی برجساته و   )بیش از شش نفر(  ینشست
 در ساایق درخات نخلای   این افاراد  (. 11 )تصویر استبزرگ 
حما   را بار شاانق خاود     ای وسایله تفناگ یاا   و  اناد  ایستاده

بر روی سکو یا قالی در حال و فرد متشخص جلسه  کنند می
در گوشق سمت راست این تصویر، یک و  کشیدن قلیان است

 شده است. نقر هم لگن آفتابه
در قبرساتان قورقمرباگ، ساه     قبور  سنگدر یک نمونه از 

 در قسمت باال نقش شکار،. صحنه به تصویر کشیده شده است

و  لگان  آفتابه)کشیدن قلیان و  در قسمت میانی فعالیت روزمره
در قسمت پاایین،   و (دوشیدن شیردر حال  االًاحتم نفر رایک 

در . دهاد  مای تصویر سه نفار را در کناار درخات نخا  نشاان      
 توضیح این نقاش بایاد افازود همانناد نقاوش ایاران باساتان       

 ای حلقاه بخشی(، یک نفر ایستاده در کنار درخت نخ ،  دیهم)
 (.12 )تصویر کند مینفر دیگر تقدیم  را به دو دار دندانه

 نقوش مذهبی
شهرساتان   قباور   سانگ ثابت در تمامی  یکی از نقوش تقریباً

چاون  هم، نقوش مذهبی است. این نقوش به اشکالی شهر دره
 (.13 )تصویراند  شدهنقر  قبور سنگمهر و تسبیح بر 

  
 سن  ببر با نقش همنشینی و جلسه در ببرستان مهدی صالح ماژین .11تصویر 

   
 یببرستان بوربمرب  با نقوش ترکیب ی درسن  ببر .12یر تصو

   
 رح مهر و تسبیحبا ط ببور سن از  ای نمونه .13تصویر 
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 تحلیل
، شاهر  درهشهرستان  قبور  سنگات تزییندر بررسی و مطالعق 

شایری در سایق تعاالیم دینای   تأثیر فرهنگ و آداب و سنن ع
گوناه کاه مطارح     قاب  مشاهده و ملموس است. هماان  کامالً
 هاای  بنادی  دساته در  تاوان  مای ات سنگ قباور را  تزیین ،شد

نشاینی و   هام ر، مختلفی همچاون نقاوش باا مضامون شاکا     
مجالست، نقوش باا تصااویری از ابازارآالت روزمارۀ زنادگی،      

و نقاوش   2نقوش دینی و نقاوش باا تصااویر گیاهاان خااص     
 .  (1)جدول  بندی کرد تقسیم ترکیبی

 شهر درهشهرستان  ببور  سن ی تزییننقوش  .1جدول 

 

 شکار

 

 

 ابزارآالت روزمرۀ زندگی

 

ینقوش دین  

 

 نقوش با مضمون

نشینی و مجالست هم  

 

 نقوش گیاهی

 

 نقوش ترکیبی
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نگارندگان با انجام مطالعات میدانی مبتنای بار مصااحبه    

و ترکیب  نشینی همه )در یک منطق سفیدان ریشبا بزرگان و 
 باه نتاایجی از  توانستند  با یکدیگر( قبور سنگی تزییننقوش 

 :دست یابندزیر  شرح به آداب و رسوم عشایری منطقه

 فرهن  شکار بین مردمان عشایر
فرهنگ و آداب و رسوم عشایری که ارتبااط مساتقیم میاان    

، شااکار و متعاقااب آن دهااد ماایطبیعاات و انسااان را نشااان 
در . شاد  میسوارکاری و تیراندازی، امری مهم و حیاتی تلقی 

نیا  باه   بارای  تنها حیوان قاب  استفاده و مناسب  ،این میان
)در زباان   بزکاوهی یاا کا    چون شکار، اسب بود. هماهدافی 

کبیرکوه و  های دامنهلکی یا لری(، بیشترین گونق حیوانی در 
شاجاعت   .شد میگواراترین بذای مردمان عشایری محسوب 

یک شخص عشایری است. نبرد باا   های ویژگیاز جملق دیگر 
 ازجملاه پلناگ، گاارگ و...   هااا آنحیواناات وحشای و شاکار    

به شاکار بزکاوهی باا تفناگ      نسبتازی دوچندان بیشتر امتی
ساواری   اسبچون هم هایی توانمندیشکار و  ،داشت. بنابراین

آن، در باین   داشتنو تیراندازی ازجملق آرزو و آمالی بود که 
 .  شد میمحسوب  یوجه امتیاز بسیاراز مردمان عشایری 

 عشایریمهم در زندگی  ابزارآالت
 یها نیازمندیشایری و تأمین بسیاری از برای گذراندن روزگار ع
ابزار و وسایلی الزم بود. بارای زناان ابازاری     ،شخصی و اجتماعی

 بارای باافتن قاالی    باافی(  )شاانق قاالی   چون، قیچی، کرکیتهم
، شااانق دوطرفااه و... و باارای مااردان قلیااان، شااانق  (14 )تصااویر

مچاون  ت هآال بعضی از ابزار... مورد نیاز بود. خنجر و و طرفه یک
زنادگی    مهام وساای  و ابازار   و قلیان را باید از  لگن آفتابه ،سینی

همچااون  یمهماا در نظاار گرفاات. در مراساام عشااایری منطقااه
کشایدن   ،و... و حتی در زنادگی شخصای   ها میهمانیمجالس و 

ان او قبا  از  شستن دسات  صورت به اناز میهمانقلیان و پذیرایی 
تعاارف قلیاان و    ه،و ساینی و کاسا   لگان  آفتاباه باا   خوردن باذا 
در زمینق احترام به میهماناان   عشایری  مهمم واز رس کشیدن آن

 شناسی باستاندر موزۀ  توان میرا  ها لگن آفتابهاز  هایی نمونه بود.
 (.  15 )تصویر نیز مشاهده کرد شهر دره

 
 کرکیت یا شانۀ بالیبافی .14تصویر 

 27: 1383و امیری، بختیاری خذ:أم

 
 شهر درهشناسی  موجود در موزۀ باستان های لگن آفتابه .15تصویر 

تصویر قلیاان  برخی از زنان منطقه،  قبور  سنگ تزییندر 
محلی نشاان داد   های مصاحبه ق. نتیجشود مییا خنجر دیده 

 «یرزنانیشا »از  ،اصاطالح محلای   باه  ،که زنان صااحب قباور  
دان که در فرهنگ عشایری مردسااالر، باه انادازۀ مار     اند بوده

کشایدن   ،. بناابراین اناد  باوده دارای شأن و جایگاه اجتمااعی  
قلیان و داشتن خنجار یاا حتای تفناگ را بار خاود واجاب        

 .  دانستند می
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 سرو و درخت خرما نمادین نقوش 
 بلناد،  قبیا  راساتین،   از بسایاری  صافات  ،پارسای  فرهناگ  در

 وصاف گشاته   آن بارای  معشاوو  قامات  و پایدار جوان، سرکش،

 باه چشام   مختلاف  اقاوام  میاان  در کاه  دیگاری  ردماوا  از. است

. اسات مارگ   مفهاوم  با زندگی درخت یعنی آن ارتباط ،خورد می
 در این درخات  از و بوده مرتبط و درگیر بسیار مفهوم این با سرو

 تاسا  گردیاده  مای  اساتفاده  بسایار  قبرهاا  سار  بر و ها ناگورست
 رکیاه ت ایران، نظیر مختلف کشورهای در(. 54: 1392، نژاد علی)

 یاا  کاشاته  سارو ، مزارهاا  و گورها سر بر که گردد می مشاهده ...و

 چاوب  و ها بوته با بوده )ع(حسین امام تابوت از نشانی که نخ  را

 نقای   باا  درخت این ارتباط از نشانی این و ساخته درخت سرو

 سارو  درخت .(459-461: 1388)یاحقی،  مرگ است یعنی آن

 زندگی و روح مفرح و مثبت قجنب از است مظهری ،حال عین در

 سارو  درخت با ایران مقدس یها نامک که روست این از .مذهبی

هماین معاانی و مفااهیم    (. 54: 1393نژاد،  علی) اند شده احاطه
یهِماا  فِ» :برای درخت نخ  هام در نظار گرفات    توان میالهی را 

رما فراوان و درخت خ های میوه ها آندر  :3«فاکِهَقٌ وَ ن خْ ٌ وَ رُمَّانٌ
 .  و انار است

 شهر درهفرهن  دینی مردمان منطقۀ 
شْهَدُ أنْ ال أ»با مضمون دینی همچون  هایی کتیبه یقرارگیر
اشهد انّ علیاً ولای  و  و أشْهَدُ أن ّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه اللّهالهَ االّ 
، «والبااقی ه» ،«و الحی الیموت ک  من علیهاا فاان  ه»، «اهلل
ناا هلل و  ا»، «ا فاطمه الزهرای»، «مکاننت ج»، «  شی فانک»

، در کناار نقاوش تصاویری مهار و تسابیح      «انا الیه راجعاون 
و اهمیات آن را  تشیع نقش دین  (،در تصاویر فووشده  ارائه)

یاک   رحضاو  اصاوالً . دهاد  مای بین مردمان این منطقه نشان 
تفکر در زندگی اجتمااعی و فرهنگای ماردم یاک منطقاه و      

دلیلی بر اهمیات موضاوع در    توان می تصویرکشیدن آن را به
 مختلف فرهنگی و تمدنی آن منطقه در نظر گرفت. های الیه

تشایع   کشایدن مضاامین دینای    تصاویر  بهنگارندگان اهمیت 
حضااوری بااا بزرگااان و   هااای مصاااحبهرا در  امااامی دوازده
 درک کردند.   منطقه کامالً سفیدان ریش

 آینده های نسلانتقال فرهن  بومی به 
 ای صاحنه کاه  مشاهده شد  یتصویرقبرستان قورقمربگ، در 

. در این تصویر، در کناار  دهد مییک حلقه را نشان  یاز اهدا
ات تزییناادرخاات نخاا ، یااک نفاار یااک حلقااق ماازین بااه   

 هاا  آنکاه پوشاش   کند  تقدیم میرا به دو نفر  شک  ای دندانه
دساتان   )باا لبااس بلناد( و مرداناه اسات و      زناناه  صاورت  به

 (.16 تصویر) اند داشتهنگه همدیگر را 

 
 اهدا و تقدیم در ببرستان بوربمرب   ۀصحن .16تصویر

م و یویااژه دورۀ ساسااانیان، دیهاا  بااهدر ایااران باسااتان  
 .اسات  باوده  شهریاری های نشانه و لوازم از یکی بخشی میدیه

 کاه  اسات  ماوا   روباان  دو مدور باا  ای حلقه از مرکب دیهیم

 ،آن بادون  یا دار روبان صورت طوو به فرمانروا گردن بر گاهی
 .(17تصااویر ( )36: 1392)آورزمااانی،  اساات رؤیاات قاباا 

تااریخی و   زمیناق  پایش بارای نقاش فاوو،     توان می ،بنابراین
 تمدنی قائ  گردید.  

 
 فارس استان بیشاپور، چوگان، تن  اهورامزدا، از اول بهرام تاجگیری. 17تصویر 

 37: 1392آورزمانی،  خذ:أم

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.islamquest.net%2Ffa%2Farchive%2Fquestion%2Ffa10278&ei=b3knVb-aJYX8UPrPg4AE&usg=AFQjCNHuJNwz0neStTrHHYOB8p8TgA4U7A&bvm=bv.90491159,d.bGQ&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.islamquest.net%2Ffa%2Farchive%2Fquestion%2Ffa10278&ei=b3knVb-aJYX8UPrPg4AE&usg=AFQjCNHuJNwz0neStTrHHYOB8p8TgA4U7A&bvm=bv.90491159,d.bGQ&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.islamquest.net%2Ffa%2Farchive%2Fquestion%2Ffa10278&ei=b3knVb-aJYX8UPrPg4AE&usg=AFQjCNHuJNwz0neStTrHHYOB8p8TgA4U7A&bvm=bv.90491159,d.bGQ&cad=rja


 34 

 1395، بهار 1، شمارۀ 21دورۀ   هنرهای تجسمی -هنرهای زیبا 

 
ساه  ترکیبی سنگ قبار قبرساتان قورقمرباگ     در نقوش
و   یک تصویر، نقاش شاکار  (. 13)تصویر شود میتصویر دیده 
و دوشایدن شایر از    لگان  آفتابهکشیدن قلیان، تصویر میانی 
درساتی   بهنبودن تصویر حیوان  مشخص)به علت  یک حیوان

آن  تاوان  میو به دلی  طرز نشستن شخص و کاسق مقاب  او 
. دهد مییدن شیر در نظر گرفت( را نشان از دوش ای صحنهرا 

 نظار  باه هماان صاحنق تقادیم و اهادا اسات.       ،تصویر ساوم 

، تقادیم فرهناگ ایلای و    دار دنداناه نگارندگان، تقدیم حلقاق  
نماینادگان  را  هاا  آن توان میعشایری به مرد و زنی است که 

یک طایفه در نظر گرفت. فرهناگ شاکار، کشایدن قلیاان و     
و دوشیدن شیر حیواناات اهلای کاه در     لگن آفتابهاستفاده از 

زنان و   مهم های ویژگیفوو به آن پرداخته شد، از  های بخش
باا ناوع جنسایت     کاه متناساب  است مردان ایلی و عشایری 

 متفاوت بود. ها آن

  ____________________________________________________  نتیجه
 قباور  سانگ ات تزیینا آنچه بیان شاد، نتیجاق ضارورت مطالعاق     

ین آثاار  درساتی کاه مطالعاق چنا     هباود. با   شاهر  درهشهرستان 
گشای فهم بهتر فرهناگ باومی    مهجوری از نگاه پژوهشگران، راه

یکاای از نکااات بساایار و محلاای حاااکم باار ایاان مناااطق اساات. 
ات آثاار ماورد مطالعاه،    تزیینا توجه در بررسی و شاناخت   جالب

 را بر اسااس ناوع نقاوش    آن توان میتفکیک جنسیتی است که 
 درستی دریافت.   هب یتزیین

چون قیچی، شانق دوطرفه، همه نقوشی قبور زنان مزین ب
)شانق قالیبافی( و قبور مردان مزین به تصاویر شکار،  کرکیت
اساتثنائاتی در ایان   خنجر یا شمشیر اسات.  ، طرفه یکشانق 

کاه آن   شود میو نقوش آن دیده  قبور  سنگ تزیینمیان در 
وابسته به جایگاه اجتماعی شخص متوفی در نظار   توان میرا 

 نقوشای  تالش کرده اسات  بر این نکته، هنرمند عالوهگرفت. 
ماورد پساند زناان و     هاای  ویژگای  نمایانگرکه  را به کار ببرد

شاکار،   هایی نظیار  ویژگی ؛است طقه بودهمردان عشایری من
مربوط به مجالس همچاون    ممراسو  نوازی میهمانبافی،  قالی

. ، تهیق قلیان و... لگن آفتابهشستن دست و صورت میهمان با 
در حجم کم سطوح سانگ قباور، باه    هنرمند با این روش و 
فرهناگ عشاایری    های ویژگی ترین مهمبازگویی تصویری از 

  حاکم بر منطقه پرداخته است.
)جماالت دینای و نقاوش باا مضامون       تأثیر فرهنگ دینای 

 تازیین ، در (گونه که در متن به آن پرداخته شاد  دینی نیز همان
ملماوس و قابا  مشااهده و بررسای      آثار مورد مطالعه نیز کامالً

وجود چنین گنجینق ماذهبی و هناری در ایان     ،در نهایت است.
بومیاان منطقاه باه حفای آیاین       ۀشهرستان، نشان از توجه ویژ

گارفتن از   کمکداشتن یاد عزیزانشان دارد که با  گرامیتدفین و 
 روی سانگ قباور، تأکیاد    هاا  آننقوش سمبلیک و زیبا و ثبات  

اماروزه باه دلیا  دفان      ،حال  این . بااند داشتهر مؤکدی بر این ام
حقوو میارا    نکردن و رعایت ها ناگورستمردگان جدید در این 

مزارهاا و   سانگ ، آثاار ایان   زا در حفاظت انگاری سه فرهنگی و 

 .استفرهنگ تدفین این منطقه رو به نابودی و فراموشی 

 

 
 ها نوشت پی
اثر گسترش قبرساتان و ایجااد سانگ قباوری باا سابک        متأسفانه بر .1

جدید و متفاوت با فرهنگ حاکم بر منطقه از گذشته، شاهد تخریاب  
لعاات فرهنگای و هناری    ها به لحاا  مطا  به آن یتوجه بیاین آثار و 
 هستیم.

که تنها نقوش سارو   ایم بردهاصطالح خاص را تنها به این دلی  به کار . 2
 کار رفته است.ه ب قبور  سنگاین ین یتزو نخ  در 

 .68. الرّحمن 3

 منابع
ی نمادهااای آییناای در پوشااش  (، رازگشااای1392) آورزمااانی، فریاادون

، ساال اول، شامارۀ   فصلنامق هنر و تمادن شارو   شهریاران ساسانی،
 .33-42اول، صص 
 ،گلایم نقاش برجساتق ایاالم    (، 1383) امیاری، بهازاد   و بختیاری، حمید

 هاد دانشگاهی شهید بهشتی و ایالم، ایالم.تهران، انتشارات ج

 دورۀ، و ماردم  نار ه  ،ایاران  مزارهاای  سنگ(، 1342) پورکریم، هوشنگ
 .39-31 صص ،12 شمارۀجدید، 
قبرهاای   نقاوش سانگ   شناسای  نشاانه  ،(1389) خلیلی، مژگان و پویان، جواد

 .98-107صص ،144، شمارۀ کتاب ماه هنرقبرستان دارالسالم شیراز، 
 نشر بنگاه، تهران.، قبر سنگ(، 1388)تناولی، پرویز

ررساای ب ،(1389) جباااری کلخااوران، صااداقت، خبیااری، محمدرضااا،   
 13تاا   5سنگ قبور قارون  ) های تاریخی شهرستان یزد نبشته سنگ

، شامارۀ  کتاب ماه هنار گرافیکی آن،  های ویژگیهجری( با تأکید بر 
 .60-72صص ،145

هنار،   شناسای  ماردم نگ مزارهاا از پنجارۀ   س(، 1377) خسرونژاد، پدرام،
 .23-26صص ،1 ، شمارۀکتاب ماه هنر
گااهی ناو باه قلعاق     ن (،1391) قنبری، نادا  و ، اکبرانی شریفی ؛ساریخانی، مجید

 دوقلعاه یاا کاروانسارا(،    ) توجه به عناصر ساازندۀ بناا   میربالم هاشمی، با
 .161-173صص ،2، شمارۀ شناسی باستانفصلنامه نامق 
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 ...شناخت و بررسی مضامین و نقوش تزیینی سنگ قبور

 
گورساتان   یاک  از فراتار  ای نمایاه  چااه،  فیدسا  ،(1393) ، روجاا نژاد علی

چااه،   سافید  گورساتان  تصویری نقوش و مضامین بررسی و شناخت
 ،2 شامارۀ  ،19 دورۀ ،تجسامی  هنرهاای  - زیباا  هنرهاای  نشاریه 
 .49-56صص

شاناختی   معرفی و بررسی باستان(، 1392 ) نسیم ،فیضی و فیضی، مهسا
ی اساالمی بخاش مرکازی شهرساتان     هاا  نانقوش قبرها در گورسات 

، صاص  41و  40 شامارۀ ، 14 دورۀ فصلنامه فرهناگ ایاالم،  ، آبدانان
67-47 . 

سانگی تمادن اساالمی در گورساتان      ثاار آ(، 1391)کبیرصابر، محمدباقر
 ،23، شمارۀ باغ نظریابی و تبیین دالی  وجودی،  ریشه -ارامنه تبریز

 .75-82صص
زار ماا ،(1392) شااهره و جااوادی،احماادعلی  ؛ فاارزین،مخلااص، فرنااوش

، 10 ، دورۀبااغ نظار  آیینی شهرستان باناه،   -پیرمراد، منظر فرهنگی
 .27-38صص ،24 شمارۀ

ها در ادبیاات   فرهنگ اساطیر و داستان واره(، 1388یاحقی، محمدجعفر)
 تهران. فرهنگ معاصر، ،فارسی
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