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نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان
تخت فوالد اصفهان

(با تاکید بر نقوش حیوانی شیر و ماهی)

نینا صفی خانی*1، سید ابوتراب احمدپناه2، علی خدادادی3
1 دانشجوی کارشناسی ارشد گرافيک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: 93/1/24، تاریخ پذیرش نهایی: 93/4/8)

چكیده
در قبرســتان تخت فوالد اصفهان که قدم بگذاریم، از مشــاهير و دانشمندان آرميده در آن که بگذریم، این مکان حاوی 
گنجينه ای از نقوش و تصاویر می باشــد و در این رهگذر، تبلور نقوش حيوانی شــير و ماهی در کنار دیگر تصاویر، نشــان از 
اهميت و نقش ویژه آنها در ميان باورها و عقاید انســانی می باشــد. شير که در این قبرستان به صورت نقش گود، برجسته و 
مجسمه نمود پيدا کرده است، در هنر و فرهنگ بسياری ملل، به عنوان سمبل شجاعت، قدرت، دالوری، آتش، پرتو خورشيد، 
پيروزی، روح زندگی، سلطنت، عقل، غرور، مراقبت و محافظت شناخته شده است. ماهی نيز که به صورت تکی و جمعی غالباً 
داخل گودال حوض مانند تصویر گردیده، عالوه بر زیبایی فوق العاده کالبدي، دربرگيرنده مفاهيم مستقيم و نمادین بسياری 
اســت. در این تحقيق با گردآوری 600 نمونه از ســنگ قبور و بررســی 150 نمونه شاخص، با روش توصيفی-  تحليلی، در 
روند شناسایی تزئينات، به طبقه بندی گونه های نقوش در قالب اشکال گياهی، انسانی، حيوانی و اشياء، پرداخته شده است. 
یافته های این مقاله نشــان می دهد که نقوش، صرفاً جنبه تزئينی نداشــته و عالوه بر اشاره مستقيم به مفاهيم، سندی است 

که ویژگی های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی دوران را آشکار می سازد.
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به درستی معلوم نيست که چه عواملی باعث شد تا ایرانيان 
توجه ویژه به سنگ قبر داشته باشند و آن را تا مرز هنر بيارایند. 
از سنگ قبرهای گذشته ایران نشانه زیادی وجود ندارد و آیين 
تدفين و خاکسپاری ایران باستان نيز نشان از عدم وجود سنگ 
قبر دارد. «اسالم اگر چه تدفين و به خاکسپاری را معمول کرد، 
اما مقبره سازی و برآوردن گور از سطح زمين و انداختن سنگ 
آغاز  چگونگی  از  مدرکی  و  نشان  هيچ  چه  اگر  نداد.  ترویج  را 
فقه  صراحت  اما  نيست،  دست  در  قبر  بر  سنگ  گذاشتن  کار 
شيعه در چگونگی تدفين و گذاشتن نشانه (سنگ) بر قبر پس 
از چهل روز، می تواند سرآغاز این سنت به حساب آید» (تناولی، 
1388، 7). گورستان تخت فوالد، واقع در جنوب شهر اصفهان، 
از جایگاه ارزنده ای در ميراث فرهنگی کشورمان برخوردار است. 
«تخت فوالد، در زمره گورستان های مهم ایران و جهان اسالم، از 
جمله، گورستان بقيع در مدینه منوره، قبرستان ابوطالب در مکه 
وادی السالم  گورستان  در دمشق،  باب الصغير  گورستان  معظمه، 
در نجف اشرف و گورستان تاریخی شهر قم محسوب می شود» 

(فقيه ميرزایی، 1382، 18).
و  اصفهان  در  ایرانی  هویت  از  شاخص  نمادی  فوالد،  تخت 
موزه ای از هزاران اثر هنری است که شاید کمتر به آن توجه شده 
تصاویر  پنهان  مفاهيم  بازشناخت  و  معناشناسی  به  نياز  و  باشد 
بی تردید،  می باشد.  کاماًل محسوس  قبور  روی سنگ  بر  موجود 
بناهای  با  فوالد،  تخت  غنای  با  ميراثی  بر  تفحصی  و  پژوهش 
تاریخی و سنگ نوشته ها و نقوش فراوان، پنجره ای بر بسياری از 

جنبه های تاریخی و فرهنگی می گشاید. 
در این تحقيق سعی گردیده به روش توصيفی - تحليلی از 
طریق گردآوری و مطالعه اسناد و مدارك موجود کتابخانه ای و 
همچنين سنگ های موجود در موزه سنگ و برداشت ميدانی، با 
بررسی تصاویر تقریباً 600 قطعه از سنگ قبور این گورستان و 
اثر، عالوه بر شناخت و دستيابی به نقش مایه های  تحليل 150 
این  پنهان  مفاهيم  و  بصری  ویژگی های  فوالد،  تخت  قبور 
تاریخچه  از  تا گوشه ای  قرار دهيم،  بررسی  را مورد  نقش مایه ها 

گرافيک بومی این مرز و بوم نمایان گردد.

سابقه تاریخی و وجه تسمیه قبرستان تخت 
فوالد اصفهان

از  قبل  به  زمين  این  تاریخچه  به  سفرنامه خود  در  شاردن1 
دوران صفویه اشاراتی داشته است، اما در خصوص قدمت آن پيش 
از اسالم اطالعاتی در دست نيست و به نظر می رسد که تاریخچه 
آن پيش از اسالم ریشه در اساطير و باورهای مردم منطقه داشته 
است. از قدیمی ترین آثار مربوط به دوران قبل از اسالم، می توان 
انبيا بنی اسرائيل در تکيه  اوليا و  از  به قبر یوشع بن نون، یکی 
لسان االرض2 اشاره کرد که هویت این شخصيت مذهبی، دقيقاً 
نام های،  به  تاریخ  طول  در  گورستان  این  نمی باشد.  مشخص 
لسان االرض، تخت فوالد و مزار بابا رکن الدین3 شهرت داشته که 
برای هر کدام وجوهی ذکر شده است که به تنها یک روایت، در 

وجه تسميه این قبرستان، کفایت می کنيم.
لسان االرض: در سوره فصلت (آیه11) ذکر شده است، که 
فرمود:  زمين  و  آسمان ها  به  عال، خطاب  و  که حق جل  گاهی 
روی  از  آمدیم  گفتند:  جواب  در  بيایيد،  کراهت  یا  ميل  به 
فرمانبرداری(وميل) «پس زمين اصفهان خدای را اجابت کرد و 
فرمان پذیرفت، پس اصفهان دهان و زبان دنياست» (اصفهانی، 

.(41 ،1377
تخت فوالد: شاردن در سفرنامه خود پس از شرحی که راجع 
به الهوردیخان 4و محمد علی بيک 5 آمده است، می نویسد: «در 
ماورای آنها تخت فوالد واقع شده است که به مناسبت سکونت 
سردار بزرگی در آنجا که به واسطه پيروزی هایش - پوالد بازو- 

لقب داشته، چنين ناميده شده است».
مزار بابارکن الدین: یکی از جایگاه های عبادت و ریاضت بوده 
که عرفا و صوفيه در آنجا برای خود عبادت خانه هایی می ساختند 

که یکی از مهم ترین این عرفا (بابارکن الدین) بوده است.
فقها،  علما،  از  اعم  اصفهان  مشاهير  تدفين  حقيقت،  در 
هنرمندان، عرفا و عموم مردم از عهد صفوی به بعد، به خصوص 
در زمان شاه عباس انجام شده، به همين جهت به نظر می رسد 
و چند دهه  یازدهم شروع شده  قرن  از  قبرستان  این  گسترش 
قرار  اصفهان  گورستان  مشهورترین  و  بزرگ ترین  عنوان  به  بعد 
گرفته است. از مشاهير خفته در این قبرستان می توان به استاد 
اصفهانی9و...  واله   ،8 رفيعا  ميرزا  ميرفندرسکی،7  فوالد حلوایی،6 

اشاره نمود.

تخت  گورستان  کالبدی  فضاهای  و  عناصر 
فوالد

«از آن زمان که گورستان تخت فوالد با دفن بابارکن الدین در 
خانقاه خویش، مورد توجه بيشتر قرار گرفت، تکایا و خانقاه های 
زیادی در اطراف آن ساخته شد، تا جایی که مجمع دراویش نام 
ارادت خاص خود  گرفت. مریدان، عرفا و دراویش نيز به سبب 
به آنها، بناهای وابسته بسياری در آنجا ساخته و موقوفات زیادی 

مقدمه
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از عناصر و  ميرزایی، 1384، 131).  (فقيه  آن وقف کردند»  بر 
تکایا، مساجد، مصلی ها، خانقاه ها،  به  کالبدی می توان  فضاهای 
ضيافت خانه ها،  سنگاب ها،  سقاخانه ها،  یخچال ها،  انبارها،  آب 
چله خانه ها  ریاضت خانه ها،  قربانگاه ها،  غسالخانه ها،  کاروانسراها، 

و سنگ قبور و ... اشاره کرد.

سنگ نوشته های تخت فوالد

کتيبه  قالب  در  فوالد  تخت  قبرستان  نوشته های  سنگ 
گورستان  این  قبرهای  سنگ  می کند.  خودنمایی  قبر  سنگ  و 
عظيم، موزه ای است از ذوق و قریحه شاعران، با خطوط زیبای 
خطاطان و قلم هنرمندانه حجاران و سنگ تراشان، که جای بسی 
تامل دارد. این سنگ قبرها به سه شکل افقی(خوابيده)، عمودی 
(افراشته) و عمودی - افقی دیده می شوند، که به نظر می رسد، 
چگونگی انتخاب هر یک از این نمونه ها، تنها به سليقه شخصی و 

ویژگی فضایی و مکانی محل دفن مرتبط می باشد.

نوشتار سنگ نوشته ها
نوشتار سنگ قبرها عموماً به سه قسمت تقسيم می شوند:

نوشته  متن  فراز  بر  که  است  عبارتی  آغازین:  یا  1. سر لوحه 
می آید.

آن  به  نوشته  سنگ  اعظم  قسمت  نوشته:  سنگ  متن   .2
اختصاص داده شده است و شامل نام شخص متوفی، تاریخ تولد، 

فوت و همچنين گاهی شغل او نيز می باشد.
3. حواشی: در آن به تزئينات یا نگارش شعری زیبا پرداخته 

شده است (تصویر1).

بدون  و  کوتاه  متن  دارای  که  دارند  وجود  نيز  قبوری  البته 
حاشيه می باشند.

نوع سنگ و حجاری
ترکيبی  و  برجسته  گود،  شکل  سه  به  قبور  سنگ  حجاری 
نيز، حجاران دقت  انتخاب سنگ  فرآیند  در  است.  کار می شده 
الزم را می کردند و از معادنی سنگ انتخاب می کردند که شرایط 
محيطی و آب و هوایی نظير اصفهان را داشته باشد. مثاًل سنگ 
سياه را از نجف آباد، سنگ مرمر سفيد را از کرمان و سنگ مرمر 
این فرآیند، حجاران مسائلی  از یزد تهيه می کردند، در  را  سبز 
نيز مدنظر قرار  هم چون دوام و استحکام، رنگ و نوع طرح را 
می دادند. آجر لعاب دار نيز که زمينه ای دیگر برای تبلور نقش و 

رنگ می باشد، در اندك قبور تخت فوالد دیده می شود.

خطوط سنگ نوشته ها
بدون شک خط و کتابت یکی از مهم ترین موضوعات تزئينی 
و مهم ترین وسيله و عامل هنرنمایی بوده است، خطوطی که در 
سنگ نوشته های تخت فوالد به کار رفته است شامل، خط کوفی، 

ثلث، رقاع، تعليق، نسخ، نستعليق، طغرا و مسلسل می باشد.

نقوش
کارهای  فلسفی  توجيه  و  بهانه  مترصد  هميشه  هنرمندان 
خویش اند و برای مردمی کردن آثار خود و رابطه ميان هنر خود 
و عقاید دینی، از تصاویر و خطوط کمک می گيرند و نوك قلم 
را بر سنگ بی جان کشيده و روح و طراوت به آن می بخشيدند. 
نقش مایه های سنگ قبور قبرستان تخت فوالد را می توان به پنج 
گروه 1. نقوش گياهی 2. نقوش حيوانی 3. نقوش انسانی 4. نقوش 
ابزار و اشيا 5. نقوش انتزاعی و هندسی، تقسيم بندی کرد، که به 
نظر می رسد، «این تصاویر به نحوی با اعتقادات جاودانگی روح 
ارتباط دارد و بدون شک این تصاویر تحت تاثير عقاید مذهبی 
 ،1384 ميرزایی،  (فقيه  است»  گرفته  قرار  باورها  و  روایات  و 
225). رمز پردازی یا نمادگرایی از ابزارهای هنرمندان کهن، برای 
دارد.  جای  ارتباطی  مرزهای  فراسوی  در  و  است  مفاهيم  بيان 
قبرستان، همنشينی  این  در  تابلوهای حجاری شده  کامل ترین 
هم زمان نقوش حيوانی، گياهی، انسانی از جمله فرشته در قالب 
نقوش هندسی و انتزاعی می باشد (جدول3). که از جمله معانی 
نمادین این گونه طرح ها می توان به بهشت و دنيای جاودان اشاره 
کرد. در ادامه به بررسی نقوش و نمادهای به کار رفته بر روی 

سنگ نوشته ها می پردازیم.

نقوش گیاهی
می توان  فوالد  تخت  قبور  گياهی سنگ  نقوش  نمونه های  از 
به انواع درخت از جمله درخت سرو و گل بوته هایی اشاره کرد 
که در طبيعت نمونه آن وجود ندارد و با برگ ها و شاخه های ریز 
می گردد. حجاری  افزوده  آن  پرکاری  و  زیبایی  به  شده،  تزئين 

نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان
تخت فوالد اصفهان

تصویر1-  بخش های موجود بر سنگ قبرها.
ماخذ: (مجموعه افالکیان)
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به  توجه  با  و  قبور  خالى  فضاى  پرکردن  بر  عالوه  گیاه  و  گل 
زندگى  با  مذهب  آمیخته شدن  از  بعد  آن،  زیبایى شناسى  جنبه 
مردم معانى نمادین و شکل هاى خاص دیگرى یافت(جدول1). 
همچنین از نمونه هاى نقش گل مى توان به نقش گل در دست 
انسان اشاره کرد که بر تعدادى از قبور دیده شده است (جدول 2).

از دورترین ایام، تصویر مثالى درخت به مثابه آئینه تمام نماى 

انسان و ژرف ترین خواسته هاى او بوده است. این تصویر مثالى، 
گسترش  بسیارى  شاخه هاى  در  که  است  رمز  انبوهى  زاینده 
تمدن هاى  ادبیات  و  هنرها  ادیان،  اساطیر،  بستر  در  و  مى یابند 
انسان،  اعتقادى  جهان  «در  مى گیرند  معنا  و  شکل  گوناگون 
و  تکامل  و  رشد  و  تولد  از  نمادى  بى تحرکى،  وجود  با  درخت 
یافته  و هم جلوه هاى قدسى  دانسته شده  زندگى  به طور کلى 

جدول1- نمونه هایی از نقش گل و گیاه (گلدان) بر روی قبور تخت فوالد.

جدول 2- نمونه هایی از نقش گل در دست بر روی قبور تخت فوالد.
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است، درخت صورت مثالی زندگی و نماد تطور و نوشدگی است» 
 (غنی نژاد، 1379، 46). رشد مداوم گياهان، نشانه تجدید حيات 
ادواری و یادآور اسطوره بازگشت جاودانه به اصلی واحد است، 
درخت  چون  مقدسی  درختان  از  آفرینش  اساطير  در  این رو  از 

آفرینش، شجره ممنوعه، درخت معرفت و .... یاد می شود.
هنر  در  درخت  نمادین  و  تجریدی  نقوش  مهم ترین  از  یکی 
ایرانی، درخت زندگی است که شاید تبلور آن در سنگ قبرها را 
بتوان درخت سرو در نظر گرفت که از جمله درخت هایی است 
که وجه اساطيری قوی تری نسبت به سایرین دارد و از درختان 
نمادین و مقدس و زندگی بخش به شمار می رفته است. در برخی 
از متون غربی درخت سرو «نماد درخت بهشتی و خوش اقبالی 
بوده است»10. سبز بودن درخت سرو، به آن وجهه ای تقدس گونه 
و جاودانه بخشيده است(جدول4). سرو در ایران باستان مقدس 
شمرده شده است، همانطور که در تخت جمشيد نمونه های آن 
دیده می شود، گروهی بر این باورند سروی تحت عنوان مينوپسند 
است،  زرتشت  شخص  به  حتی  و  اهورامزدا  ایزد  نور  به  مربوط 
با گرفتن  اسطوره ها  اکثر  در  این درخت  نمادین  غالب  اما وجه 
رنگ مایه مذهبی اشاره به رمز جاودانگی و ناميرایی و حيات پس 
از مرگ است، درست مطابق مفهوم درخت زندگی که با ابدیت 

جدول 3- نمونه هایی از همنشینی گل، گیاه، پرنده و انسان بر روی قبور تخت فوالد.

گل  نوشته ها،  غالب سنگ  در  است.  ارتباط  در  جاوید  حيات  و 
بوته ها در گلدان هایی تصویر گردیده است، که می توان گلدان را 
سمبل آرامگاه و جایگاه اصلی دانست و گل و بوته در آن را نقش 
در گذشتگانی دانست که به سوی خدا رجعت کرده و در گلدان 

ابدی جای گرفته اند(جدول1، تصویر 9-1).
یکی از انبوه طرح هایی که در سنگ قبور این گورستان دیده 
می شود، نقوشی از درخت و یا گل بوته می باشد، که در قسمت پایين 
آن دو پرنده، روبرو یا پشت به هم در کنار و یا متصل به آن حجاری 
گردیده، که به نظر می رسد سنگ تراش، همان درخت زندگی را 
مدنظر داشته که توسط دو پرنده محافظت می گردند و پرنده روی 
برخی از این درخت ها نيز، می تواند اشاره ای به روح شخص متوفی 
باشد(جدول 3). همچنين همراهی گياه و آب نيز که نمود آن در 
سنگ قبور، گودالی است حوض مانند (معروف به طشت آب) که در 
باور محلی آبشخوری است برای پرندگان و نثار ثواب آن به روح متوفی؛ 
و یا شاید طراوت روح مردگان تلقی می گردیده است (تصویر 2).

این همنشينی توسط اسطوره شناسان و شاعران به کرات تاکيد 
گردیده به عنوان مثال، گيلویک 11شاعر می گوید: «آری آب جریان 
دارد و درخت انتظار می کشد، آب در گودی زمين می ریزد، در جسم 
درخت می ریزد، و درخت انتظار می کشد» (ستاری، 1387، 20).

تصویر 4تصویر 3تصویر 2تصویر 1

تصویر 8تصویر 7تصویر 6تصویر 5

تصویر 9
 

تصویر 12تصویر 11تصویر 10

جدول 4- نمونه هایی از نقش سرو بر روی قبور تخت فوالد.

تصویر4تصویر3تصویر2تصویر1   

تصویر 8تصویر7 تصویر6تصویر5

تصویر 12تصویر11تصویر10تصویر9

نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان
تخت فوالد اصفهان
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نقوش حیوانی
می شود،  دیده  قبور  سنگ  روی  که  دیگری  نقوش  جمله  از 
نقش حيوانات مختلف است که می توان آنها را به سه دسته کلی 

تقسيم کرد: 1. چهارپایان 2. آبزیان 3. پرندگان.
از جمله نقوش جانوری که بيشتر جلب توجه می کند می توان 
به نقش مایه های شير، ماهی، بزکوهی، آهو، اسب، سگ شکاری(در 
تصاویر  (جدول5).  نمود  اشاره  و...  سگ  گوسفند،  شکار)،  صحنه 
حيوانی در سنگ قبور این گورستان در کنار نقوش گياهی بيشترین 
مورد استفاده را داشته، عليرغم اینکه این نقوش به صورت محدودی 

در کنار نقوش انسانی و نقوش اشيا نيز جلب توجه می کند.
اسب: تصویر اسب با سوار در حال انجام حرفه و یا در کنار نقوش 
ابزار و یا به تنهایی در سنگ قبور این گورستان، تصویر  اشياء و 
گردیده است. این حيوان پيش از اسالم و در اساطير، متون کهن 
دینی، شاهنامه و...دارای نقشی بسيار ارزشمند و مورد ستایش است. 
به غير از استفاده رایج آن مانند حمل و نقل و شکار، کارکردهای 
آئينی، اقتصادی، رزمی، بزمی، تزئينی و تشریفاتی نيز داشته است. 
پس از اسالم در قرآن و متون اسالمی از سرشت نيک و اهميت این 

موجود بسيار سخن به ميان آمده است (جدول 6، تصویر 8-5). 
    جدول 5- نمونه هایی از نقش حیوانات بر روی قبور تخت فوالد.

ماهیآهواسباسب

ماهیماهیماهیماهی

گوسفندشير و خورشيدشيرشير

سگگوسفند

تصویر 2- دو گلدان و حفره که محل نگهداری آب بر روی سنگ قبور است.
ماخذ: (مجموعه افالکیان)
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آهو: این حيوان علف خوار در تمام اساطير شرق حضور داشته و 
خودنمایی می کند، در معانی اسطوره شناسی، آهو اساساً نماد زنانگی 
است و زیبایی او در برق خارق العاده چشمانش نهفته است. نقش 
آهو در سنگ قبور در بستر نقوش گياهی و یا در صحنه شکار در 
حال دویدن دیده می شود(جدول6، تصویر 7). «هنرمندان اسالمی 

معموالً استفاده از آهو را کنایه از گذر سریع و برق آسای عمر انسان 
می دانند» (فضلی، 1387، 312).

پرنده: نقش پرنده در هنر ایران زمين بسيار مورد توجه بوده و 
به همين جهت بر روی سفال، پارچه قلمکار، قلمزنی، جلد کتاب ها 
و حتی روی سنگ قبرها و طرح فرش ها نيز جایگاه ویژه ای داشته، 

جدول 6- نمونه هایی از همنشینی نقش حیوان، گیاه و انسان بر روی قبور تخت فوالد.  

تصویر 5تصویر 4تصویر 3تصویر 2تصویر 1 

تصویر 10تصویر 9تصویر 8  تصویر 7تصویر 6

تصویر 15تصویر 14  تصویر 13 تصویر 12 تصویر 11  

تصویر 20تصویر 19تصویر 18تصویر 17تصویر 16 

نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان
تخت فوالد اصفهان
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از پرواز و اوج گرفتن که در فلسفه و  نقش پرندگان نشانه ایست 
به سوی عالم غيرمادی  پرواز  انسان و  از عروج روح  عرفان نشان 
دارد (جدول 7). پرنده سمبل آزادی و رهایی روح از بند تن و عالم 
خاکی است. نقش پرنده معموالً به همراه شاخسار و گل که اشاره ای 
به رمز زندگی و حيات دارد، با یک مفهوم مشترك در کنار هم قرار 
می گيرند. در این ارتباط، تک پرنده نشسته بر باالی درخت سرو را 
می توان مشاهده کرد که می تواند اشاره ای به روح شخص متوفی 
باشد. برخی بر این باورند که پس از مرگ و جدایی روح از بدن، روح 
به شکل پرنده در می آید.«پرنده نماد گستره روح است و در ایران 
باستان، مرغان و پرندگان، مظهر ابر و پيک باران بوده اند»(پرهام، 
1371، 154). در ميان انواع طرح های پرنده، به نقش طاووس بر 
روی سنگ قبور می توان اشاره کرد. طاووس حيوان صد چشم معرفی 
دیدار  نشان دهنده  و  است  ابدی  پرنده عالمت سعادت  این  شده، 
با خداوندی خدا است. مسيحيان طاووس را چرخ خورشيد  روح 
آسمان  یادآور  را  طاووس  دم  نيز  و  می دانند  جاودانگی  عالمت  و 
اسالم  در  «طاووس  تصویر20).  می کنند(جدول6،  طلقی  پر ستاره 
نمادی کيهانی است. در یک حکایت صوفيانه که احتماالً از اصل 
پارسی، آمده است که، خداوند ذات را به شکل طاووس فرستاد و 
در آئينه ماهيت الهی، صورت خود را به او نشان داد؛ از هيبت الهی 
و  او جاری شد  از  عرق  قطرات  که  رفت  به طاووس  چنان حالی 
تمام مخلوقات از این قطرات خلقت شدند» (فضلی، 465،1387). در 
سنت عرفانی، طاووس نماد تماميت است. عالوه بر طاووس، پرندگان 
دیگری نيز از جمله، پرستو، هدهد، کبوتر، عقاب، مرغابی، کبک 
یا پرواز و در اکثر تصاویر به صورت نيمرخ  و... در حالت نشسته 
دیده می شود، که هنرمند کوشيده است با توجه به ساده کردن آنها 
باشد(جدول6).  آشنا  بيننده  برای  و  نرود  بين  از  آن  واقعی  شکل 
شیر: شير از دیر باز مورد توجه بوده و جایگاهی خاص در ميان 

باورهای انسانی داشته است. شير در هنر و در فرهنگ بسياری 
از ملت ها به عنوان سمبل شجاعت، قدرت، دالوری، آتش، پرتو 
خورشيد، پيروزی، روح زندگی، سلطنت، عقل، غرور، مراقبت و 
محافظت شناخته شده است. نقش شير در قبرستان تخت فوالد 
می شود.  دیده  مجسمه  و  گود  و  برجسته  نقش  صورت  سه  به 
گونه های  به  می توان  را  قبرها  سنگ  روی  بر  نماد  این  حضور 

مختلف مورد بررسی قرار داد. 
1. مظهر مرگ، ابدیت و جاودانگی: شاید بتوان نقش شير را 
ارتباط داد. از آن جهت که شير قدرت  با زروان (خدای زمان) 
فایقه ای در امر کشتن دارد و سر زروان خدای زمان را نيز، به 
صورت شير کشيده اند که نمادی است از قدرت مرگ آور زمان، و 
در همين رابطه «شاید بتوان شير را در ارتباط با خدای زمان نماد 

جاودانگی در زمان بی پایان دانست» (خودی، 1385، 100).
ميترائيسم، خورشيد  آیين  در  نگهبان:  و  نشانه محافظت   .2
دارد.  واالیی  مقام  و  است  ميترا  نگهبان  هم  شير  و  مهر  همان 
به  دراز،  ساليان  طی  در  که  خورشيد،  و  شير  نماد  بنابراین 
باقی مانده،  آثار هنری  از  صورت های مختلف در ميان بسياری 
محافظ  و  نگهبان  عنوان  به  را  شير  که  است  باوری  نمایانگر 
تلقی می کرده اند. «شير در ميان ملل مختلف به عنوان نگهبان 
قرار می گرفته  استفاده  مورد  آرامگاه ها  و  مقبره ها  پرستشگاه ها، 
دور کردن  این حيوان موجب  درنده خویی  تصور می شد که  و 

تاثيرات زیان آور باشد»(هال، 1380، 61).
روی  بر  از شير سنگی  استفاده  دالوری:  و  نماد شجاعت   .3
سنگ قبور، با توجه به قيودات مذهبی اسالمی در منع استفاده 
از مجسمه، مطمئناً به گذشته های دور باز می گردد، ولی بعد از 
اسالم در ایران، دامنه های زاگرس را همان گونه که زادگاه شير 
ایرانی بوده است، زادگاه اصلی این گونه مجسمه ها می دانند، که 

جدول 7- نمونه هایی از نقش پرنده بر روی قبور تخت فوالد.  
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عالوه بر تمام مناطق لرنشين، استان های چهار محال بختياری، 
کهگيلویه و بویر احمد و فارس، برخی از شهرهای سایر مناطق 
از جمله اصفهان نيز دارای شيرهای سنگی پر اهميتی می باشد. 
با رنگ مایه گرفتن باورهای مردم با اعتقادات اسالمی، همچنين 
عالقه ایرانيان به حضرت علی(ع) که در شجاعت و دالوری، آن 
(شيرخدا)  اسداهللا  به  را  او  و  می زنند  مثل  شير  به  را  حضرت 
لقب داده اند، همچنين، با توجه به روایاتی که از برخورد حضرت 
علی(ع) با شير نقل شده است، بهترین و مناسب ترین موقعيت 
را برای کار گذاشتن شير و زنده نگهداشتن این سنت به وجود 
را می توان مظهری  از مجسمه شير،  بنابراین، استفاده  می آورد، 
را  سنگی  شيرهای  دانست.  حضرت  آن  مردانگی  و  شجاعت  از 
معموالً بر روی سنگ قبر جوانانی می گذاشتند که با شهامت و 
شجاعت کشته می شدند. بر روی برخی از این شيرهای سنگی، 
نقش مایه هایی مانند: شمشير، سپر، نيزه، اسب، تبر، تپانچه، چاقو 
جنگ آوری  و  شجاعت  بر  تاکيدی  می تواند  که  شده  حک  و... 

شخص متوفی باشد(تصویر3).
4. ارتباط شير و علوم نجومی: «در نجوم سنتی، شير نماینده 
برج پنجم از دوازده برج فلکی(اسد) است»(فرهنگ دهخدا). از 
زمان  گيرد،  قرار  اسد  برج  در  خورشيد  گاه  هر  منجمان،  نظر 
آسایش و آرامش است و خورشيد در نيرومندترین وضعيت خود 
قرار دارد. برج اسد با نقش شير نشان داده می شود، و این برج 
مطابق با مرداد ماه، یعنی اوج گرمی و درخشندگی تابستان است. 
روی کمر و باالی ران بيشتر شيرهای سنگی، نقشی به صورت 
شمسه تزئينی یا ستاره حک شده است که نماد خورشيد می باشد 

و این به علت رابطه نجومی ميان شير و خورشيد بوده است.
نجومی  مفهوم  مفاهيم مذهبی(اسالمی): هر چند  و  5. شير 
دوره سلجوقی،  اواخر  از  ولی  بوده،  توجه هنرمندان  مورد  شير، 

مذهبی  مفهوم  با  خورشيد،  همراه  به  یا  تنهایی  به  شير  نقش 
خورشيد  که  ترتيب  این  به  گرفت،  قرار  توجه  مورد  بيشتری 
منظور  علی(ع)  عنوان حضرت  به  شير  و  پيامبر  نماد  عنوان  به 
روی  یا  و  امامزاده ها  در  سنگی  شيرهای  «کاربرد  و  می گردید 
سنگ قبور از همين اعتقاد ناشی می شده است، به طوری که بر 
شانه راست این شيرهای سنگی، خورشيد و در سمت چپ آنها، 
اشاره  که  طور  همان   .(55  ،1381 دارد»(خزایی،  قرار  شمشير 
گرویدن  از  پس  و  داشت  واالیی  مقام  ميترائيسم  آیين  در  شد 
با  از مجسمه)  استفاده  به منع  توجه  (با  اسالم  به دین  ایرانيان 
دقت ایرانيان عملکردی تازه یافت و اعتقادات سنتی و مذهبی 

جدیدی به آن افزوده شد. 

ماهی
یکی از نقش مایه هایی که در آثار هنری قبل و بعد از اسالم 
به فراوانی یافت می گردد، ماهی می باشد. ماهی عالوه بر زیبایی 
فوق العاده در شکل، دربرگيرنده مفاهيم مستقيم و نمادین بسياری 
است، که موجب گردیده تا هنرمندان اعصار مختلف چه در ایران 
و چه در فرهنگ های دیگر با افزودن مفاهيم و معانی، به ترسيم و 
خلق دوباره آن بپردازند(جدول 5). ماهی عالوه بر نقش مهمی که 
در ایران باستان و اساطيرشان داشته، در فرهنگ اسالمی نيز از 
جایگاه قابل تاملی برخوردار بوده که بازتاب آن به ویژه در شعر و 
ادبيات و هنر ایرانی با پيوندی درونی و هم خوانی ذاتی گره خورده 
است. حضور این نماد در سنگ قبرهای تخت فوالد اصفهان به 
صورت تکی و یا جمعی، در قاب (حوض مانند) و یا خارج از آن 
به شکل های خاردار و ساده دیده می شود که با توجه به تک رنگ 
مورد نظر حجار مشخص  ماهی  رنگ  قبرهای سنگی،  اکثر  بودن 
نمی باشد اما با توجه به باورهای ایرانيان به نظر می رسد که ماهی 

 تصویر 3- نقوش حك شده بر شیر سنگی.

نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان
تخت فوالد اصفهان
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قرمز می تواند نظریه ای نزدیک تر در شناخت تاویلی نظر هنرمند 
حجار باشد. نگارنده حضور این نماد را در فرهنگ ایران باستان و 
دوره اسالمی و با نگاهی اجمالی به وجود این نقش در تمدن ها و 

فرهنگ های دیگر، در طبقه بندی زیر مورد نظر قرار می دهد.
1. ماهی در باورهای ایران باستان (پيش از اسالم): «در آیين 
مهر، باور بر این بوده که مهر(ميترا) درون آب متولد شده است. 
به همين دليل در آثار این آیين، مهر را به صورت کودکی بر روی 
نيلوفر آبی و در حال بيرون آمدن از آب با دو ماهی دلفين تصویر 
می کنند»(حصوری، 1381، 43). از نمادهای ایزدبانو آناهيتا به 
ماهی نيز اشاراتی شده است. در بندهشن نيز ماهی، در فهرست 
چهار عنصر مونث جهان بيان شده است. «همچنين در اوستا از 
دو ماهی مينوی یاد می شود که اورمزد آنان را مامور حراست و 
نگهبانی گياه گوکرن از آسيب اهریمن نموده است این گياه که 
هوم سپيد نيز ناميده شده، گياهی اساطيری است که ته دریای 
یا  جهان  باز سازی  در  و  می آورد  بی مرگی  و  می روید  فراخکرد 
فرشگرد به کار خواهد آمد»(آموزگار، 1386، 33 ). بودن ماهی در 
سفره هفت سين جشن نوروز، دیگر نشانه اهميت این موجود، نزد 
ایرانيان می باشد، از آنجا که ماهی در آب است و آب زالل و پاك، 
نشان دهنده شادابی و تازگی است و جنبش و تحرك این موجود، 
پویایی و سر زندگی به ارمغان می آورد و از دیگر باورها و اعتقادات 
ایرانيان باستان می توان به بودن جهان در پشت ماهی اشاره نمود.

2. ماهی در باورهای دینی(اسالمی): در گذر از ایران باستان و با 

سيطره اسالم بر این سرزمين و اشارات داستان وار و اساطيری کتاب 
مقدس مسلمانان (قرآن کریم)، برخی باورها تاکيد و برخی از نو به بار 
معنایی این موجود اضافه گردید. در روایتی« این ماهی بر دریا، دریا 
بر باد و باد بر قدرت قرار دارد. گویند آن ماهی استکبار کرد و به خود 
متعجب شد و خواست که جهان زیر و رو کند. خدا پشه ای بيافرید تا 
بينی او در شد و بيرون شد و پيش روی او بنشست. از آنگاه چشم آن 
ماهی باز مانده است و در آن پشه همی می نگرد» (یاحقی، 1386، 748). 
شکم  در  شد،  مرتکب  که  خطایی  واسطه  به  یونس  حضرت 
ماهی گرفتار شد و از انوار بامداد زندگانی محروم و محجوب ماند: 
اما با تسبيح خداوند از شکم ماهی(کالبدی مادی) رهایی یابد واال 

در همان کالبد هضم و ناپدید خواهد گشت.
ماهی در حوض(طشت آب) نقشی معمول در روی سنگ قبور 
است که می تواند نماد انسان بهشتی(انسان کامل) باشد که درون 

حوض کوثر، غسل داده شده و تطهير می شود(تصویر4).

نقوش انسانی
انسان در سنگ قبور تخت فوالد به صورت سوار بر اسب و در 
حال انجام حرفه و.... دیده می شود. عالوه بر این تصاویر، نقش 
فرشته را نيز که بر روی تعداد معدودی از سنگ قبرها به چشم 
می خورد، می توان در این تقسيم بندی قرار داد. این نقش مایه 
مظهر روح و زندگی جاویدان و دنيای ماوراء الطبيعه که خاستگاه 

معاد انسانی است، می باشد(جدول 8).

جدول 8- نمونه هایی از نقش انسان و فرشته بر روی سنگ قبور تخت فوالد.  

تصویر 5تصویر 4تصویر 3 تصویر 2تصویر 1

تصویر 10تصویر 9تصویر 8تصویر7تصویر 6

تصویر 13تصویر 12تصویر 11

تصویر 14
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جدول 9- نمونه هایی از نقوش هندسی«محراب و سرلوح» بر روی سنگ قبور تخت فوالد.    

ختایی و  اسليمی  تصویر5، محرابتصویر4، محرابتصویر3، محرابتصویر2، اسليمی و ختاییتصویر1، 

تصویر10، سرلوحتصویر9، محرابتصویر8، محرابتصویر7، محرابتصویر6، محراب

تصویر15، گل چندپرتصویر14، سرلوحتصویر13، سرلوحتصویر12، سرلوحتصویر11، سرلوح

تصویر20، طشت آبتصویر19، طشت آبتصویر18، طشت آبتصویر17، گل چندپرتصویر16، گل چندپر

تصویر25، اشکال هندسیتصویر24، اشکال هندسیتصویر23، اشکال هندسیتصویر22، اشکال هندسیتصویر21، اشکال هندسی

نقوش هندسی و انتزاعی
در دوران هنر اسالم و نمود آن در نقش سنگ قبرها، برای 
دوری جستن از واقعيت مادی و نزدیکی به بطن حقيقت الهی، 
نقش ها از حالت طبيعی دور شده و به گونه ای تزئينی و تجریدی 
که  می باشد  دایره  هندسی،  نقوش  جمله  از  می شود،  جلوه گر 
کامل ترین شکل و از نظر نمادین در تمام دوره ها اهميت تاریخی 
ویژه ای داشته است «دایره عالوه بر مفهوم کمال، نمادی از خلق 
حرکت  از  است  نمادی  دایره  است.  زمان  مفهوم  نيز  و  جهان 
پيوسته و مدور آسمان و با الوهيت نيز در ارتباط است، همچنين 

تصویر 4- نمونه طشت آب، نقش ماهی در حوض.

نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان
تخت فوالد اصفهان
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تصویر1، تسبیح، انگشتر و 
گل چندپر

تصویر4، کشکول، تبرزین، تصویر3، قفلتصویر2، تسبیح، شانه و سرو
تسبیح، شانه و طشت آب در 

شکل گل چندپر

تصویر5، چتر

تصویر6، کباده، میل، سنگ 
و تخته شنا (پهلوان)

تصویر 10، حرفه (بنا)تصویر 9، حرفه (خیاط)تصویر 8، حرفه (خیاط)تصویر 7، حرفه (آشپز)

تصویر 15، حرفه (میوه تصویر 14، حرفه (مقنى)تصویر 13، حرفه (حمامى)تصویر 12، حرفه (قهوه چى)تصویر 11، حرفه (زغالى)
فروش)

تصویر 16، حرفه (میوه 
فروش)

تصویر 20، حرفه (نظامى)تصویر 19، حرفه (چوپان)تصویر 18، حرفه (چوپان)تصویر 17، حرفه (نانوا)

تصویر 22، عصاتصویر 21،حرفه(حالف)

جدول10- نمونه هایی از نقش اشیا، مشاغل و ... بر روی سنگ قبور تخت فوالد.  

روح نیز معرفى شده است»(پویان، 1389، 106 ). نقش دیگرى 
که در سنگ قبور بسیار دیده مى شود، نقوش اسلیمى و ختایى 
مى باشد (جدول 9، تصویر 1-2). اسلیمى با اینکه به اسالم تعلق 
نداشته، اما ویژه هنر اسالمى مى باشد و با توجه به قدغن بودن 
ترسیم اشکال انسانى و حیوانى در اسالم، این تحریم با احتیاط 
با همراهى مفاهیمى چون کثرت در وحدت  علما و هنرمندان، 
آن  اساس  که  کرد  پیدا  ویژه اى  نقش  اسلیمى  و  گردید  همراه 
با آن  را یک دایره اصلى و چند دایره فرعى تشکیل مى داد که 
انواع خطوط اسلیمى، ختایى و گل هاى چند پر(که نماد گردونه 
خورشید است) ترسیم مى شد(جدول 9، تصاویر 15-17). از دیگر 

نقوش هندسى ساده شده به طرح محراب مى توان اشاره کرد که 
در غالب شکل کالبدى قبور و همچنین کادرهاى محرابى متبلور 
مى گردد(جدول 9، تصاویر3-9). طرح محراب یک نماد معمارى 
جهانى است و به روشنى یادآور غار سرپوشیده به وسیله آسمان 
و تحت حمایت زمین است و احتماالً به دوران قبل از اسالم باز 
مى گردد، اما در دوران اسالمى و خلفاى اموى این طرح، دوباره 
بازسازى و به ویژه در مساجد، نقش و اهمیت ویژه اى پیدا کرد 
و برخى وجود آن را با معابد آیین مهر که مهرابه نامیده مى شده 
در  را  نقش مایه  این  آن،  اهمیت  به  توجه  با  و  مى دانند  مرتبط 
از بعد  در   ... و  حجارى  زیلو،  فرش،  معمارى،  نقاشى،  هنرهاى 
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نتیجه

بستر  و  داشته  انسان  زندگی  با  خاصی  ارتباط  قبور  سنگ 
رودخانه  است.  بوده  او  افکار  در آوردن  تصویر  به  برای  با ارزشی 
افکاری که در عبور از بستر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، مسير 
جدید خود را در عينيتی نو پيدا کرده و مقرر است، معنای آن، در 
رهگذر ذهنيت نگارندگان مقاله و تاویل مجدد آن توسط خواننده، 
در محيط اجتماعی امروز بازآفرینی گردد. به این مسير، فرسایش 
هر روزه آثار را نيز اگر بيفزایيم، شاید دیگر کمتر اثری از معنای 
متصور پدیدآورنده اصلی اثر درك شود، ولی با این حال در این 
مسير  در  نقش مایه ها،  نمادین  معنای  تا  گردیده  سعی  پژوهش 
به  توجه  با  از اسالم  بعد  و  باستان  ایران  تاریخ طبقه بندی شده 

منابع موجود مورد نظر قرار گيرد.
از مضامين نهفته در شکل کالبدی سنگ قبور و یا نشانه هایی 
اصفهان،  فوالد  تخت  قبور  سنگ  روی  بر  حجم،  قالب  در  که 
نقش بسته است که بگذریم، خطوط و تصاویر به صورت سطح و 
خط، ابزار دیگری برای هنرمند حجار در تصویر مضامين است. 
این نقوش هيچ گاه صرفاً جنبه تزیينی نداشته و دارای مفاهيم 
و  ذوق  اندیشه،  تجلی گاه  نقوش  این  همچنين  بوده اند.  ویژه ای 
دارای  نقوش  و  تصاویر  با  برخورد  در  که  است  مردمی  احساس 
ادراکی نمادین بوده و رابطه بين صورت و معنای نقش را به خوبی 

می شناخته اند.

نقوش حيوانی از مهم ترین و زیباترین نقش مایه هایی است که 
همجواری آن با نقوش گياهی و انسانی، معانی نمادین متفاوتی 
را بازآفرینی می کند. در این رهگذر، نقش مایه شير از دیر باز مورد 
توجه بوده و جایگاهی خاص در ميان باورهای انسانی داشته است. 
شير در هنر و فرهنگ بسياری از ملت ها به عنوان سمبل شجاعت، 
زندگی،  روح  پيروزی،  خورشيد،  پرتو  آتش،  دالوری،  قدرت، 
است.  شده  شناخته  محافظت  و  مراقبت  غرور،  عقل،  سلطنت، 
ماهی نيز از دیگر نقش مایه هایی است که در آثار هنری قبل و بعد 
از اسالم به فراوانی یافت می گردد، که عالوه بر زیبایی فوق العاده 
در شکل، دربرگيرنده مفاهيم مستقيم و نمادین بسياری است، 
که موجب گردیده تا هنرمندان اعصار مختلف چه در ایران و چه 
در فرهنگ های دیگر با افزودن مفاهيم و معانی، به ترسيم و خلق 
دوباره آن بپردازد. این نقوش که زمانی، دارای جنبه های مذهبی 
و نمادین بوده، با گذشت زمان، ميزان استفاده از آنها کاهش یافته 
و معانی نمادین آنها به فراموشی سپرده شده است و با توجه به 
فرسایش هر روزه آثار و کم توجهی مسئوالن، هم از لحاظ ظاهر 
و هم از بعد معناشناسی، نياز به مطالعه ای ژرف در این خصوص 
احساس می گردد؛ چرا که این نقش مایه ها، جزئی از گنجينه های 
به  خود  آنها  شناخت  و  می شوند  محسوب  سرزمين  این  هنری 

حفظ و تداوم نقوش کمک شایانی می کند.

اسالم به وفور می توان یافت.
در  کادربندی  به صورت  بيشتر  که  هندسی  نقش های  دیگر 
تصاویر استفاده شده، می توان به دایره، نيم دایره، ربع دایره، مربع، 
لوزی، مستطيل، متوازی االضالع و مثلث و چند ضلعی های منتظم 
و ... اشاره کرد و در کنار این نقوش، نقش های هندسی نامنظم 
.(9 می نماید(جدول  توجه  ... جلب  و  ستاره  مانند  نيز  و خاص 

نقوش ابزار و اشیا
با توجه به اشاراتی که در مطالب قبل مورد نظر قرار گرفت، 
عالوه بر نقوش حيوانی، گياهی، انسانی و نقوش هندسی که اغلب 
غير مستقيم  رویکردی  هنرمند،  برخورد  و  داشته  نمادین  جنبه 
جنبه  فقط  که  می گردد  یافت  دیگری  نقوش  بوده،  کنایه وار  و 
اطالع رسانی داشته و نشانگر حاالت معنوی و یا شغل متوفی بوده 
از مشرب صوفيه دارد  است مانند: کشکول و تبرزین که نشان 
و مهر و تسبيح و جانماز، اشيایی است که شخص مومن، برای 
مراسم و شعائر مذهبی به کار می برده و شاید بيانگر تقوی و ایمان 
متوفی باشد و یا شغل متوفی که با ابزار آالت حرفه وی بر روی 
سنگ قبور تصویر می شده مانند: چنگک و وردنه که اشاره به نانوا 
بودن دارد، البته افراد بومی بر این باورند که اینها نشانه هایی برای 
شناخت قبور برای افراد بی سواد بوده است. از جمله حرفه هایی 
به  می توان  گردیده اند  مشخص  نقوش  با  قبرستان  این  در  که 

حمامی، آشپز، حالف، قهوه چی، معمار و بنا، مقنی، نانوا، خياط، 
بقال، پهلوان، ميوه فروش، آهنگر، تراشکار، پزشک، قاضی، زغالی، 
نویسنده، چوپان و ... اشاره کرد. برخی از این ابزارآالت عالوه بر 
اینکه ابزارآالت حرفه متوفی محسوب می گردد، جنبه نمادین نيز 
دارد مانند قيچی که عالوه بر شغل متوفی که خياط می باشد، 
از  نيز می باشد. یکی دیگر  از مرگ و قطع رشته حيات  نمادی 
مواردی که از لحاظ مردم شناسی حائز اهميت است، وجود نقوش 
و احجامی است که شناسایی سنگ قبور زنان و مردان را برای 
افراد عامی ميسر می نموده است، مانند زائده ای که به نام«بالين» 
در بين مردم اصفهان مصطلح است. این زائده در باالی قبور و به 
صورت افقی، نشان از قبور مردان و زائده در باال و پایين قبور به 
زن بودن متوفی اشاره دارد. در برخی از نوشته ها نيز برای تميز 
جنسيت متوفی به شانه یک طرفه و دو طرفه اشاراتی گردیده 
است که با بررسی تطبيقی این نقش مایه با نوشته های روی قبور، 
برای زنان  برای مردان و هم  اینکه شانه یک طرفه هم  به  نظر 
این نظریه را  این قبرستان تصویر می شده است، نگارندگان  در 
حداقل در خصوص فرهنگ و باورهای بومی مردم اصفهان قابل 
قبول نمی دانند. از دیگر نقوش تصویر شده در سنگ قبور تخت 
فوالد، می توان به سپر، شمشير، نيزه، تفنگ، خنجر، تبر، چاقو، 
انگشتر، کالسکه، کتاب، شيشه عطر، قفل، چتر، ماه، ستاره و ... 

اشاره کرد(جدول 10).

نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان
تخت فوالد اصفهان
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پی نوشت  ها

1  سیاح فرانسوى.
2  قدمت این تکیه به دوره دیالمیان مى رسد در دوره صفویه قبریوشع(ع)، 

از پیامبران بنى اسرائیل در یکى از اتاق هاى این تکیه قرار داشت.
3  سردار زمان شاه عباس.

4  نگارگر دوره صفوى.
5  عارف 959 هجرى قمرى.

6  عالم، حکیم، فیلسوف بزرگ دوره صفوى.
7  عالم، فقیه، حکیم، فیلسوف و زاهد.

8  شاعر و عارف دوره قاجار.
9  از خوشنویسان شیوه تعلیق و نستعلیق اواخر دوره زند و اوایل دوره قاجار.

10 Professor of Cimmuunity Forestry and Tree Health (Dr.
Kim D.codar).

11  شاعر مشهور فرانسوى.
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