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چکیده
با توجه به اهمیت موضوع معاد در جهان بینی اسالمی، مسئله تدفین در اسالم، جایگاهی ویژه دارد. همین امر سبب شده 
گون برجای بماند. شهر اهر دارای تعداد زیادی از  گونا گســتره وســیعی از ایران،ســنگ مزاراتی با عالئم و نقش های  اســت تا در 
سنگ مزارات است و حیاط موزه این شهر، یکی از غنی ترین مجموعه های سنگ مزارات شمال غرب ایران، شناخته می شود. 
گســترش شهرنشــینی، از مکان های  که هم زمان با  ایــن ســنگ مزارات، فاصلــه زمانــی از دوره ایلخانی تــا قاجار را دربرمی گیرند 
اصلــی خود )گورســتان های داخل شــهر و همچنین روســتاهای اطراف(، جابجا شــده و بــه این موزه منتقل شــده اند. در این 
کمک مطالعات میدانی و اســناد و منابع  پژوهش بنیادی تالش می شــود با روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطالعات به 
گیرد. در پژوهش حاضر سعی شده است  کتابخانه ای، نقوش روی این سنگ مزارات با رویکرد نمادشناسی مورد مطالعه قرار 
به یک ســوال پاســخ داده شــود: نقوش ســنگ مزارات موزه اهر از لحاظ مضمون و نمادشناسی شامل چه مفاهیمی هستند؟ 
که با  که بیشتر نقوش موجود بر روی سنگ مزارات موزه اهر مربوط به دوره صفویه بوده  گردید  براساس این مطالعه، مشخص 
که شواهد  کتیبه ای، هندســی، محرابی، ابزارآالت جنگی و صحنه های روایی تزیین شــده اند  انواع مختلفی از نقش مایه های 

مستقیمی از اعتقادات عصر خود را به نمایش می گذارند. 
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گورستان، نشان دهنده دیدگاه مردم نسبت به مرگ است )زارعی 
گورســــتان اهمیت  که  مزرعچــــه، 1393(. به ویژه در  دوره اســــالمی 
کرد )حقیر و شــــوهانی زاد، 1390، ۸2( و ســــاخت مقابر  خاصــــی پیدا 
و آرامگاه هــــا در این دوره، بــــه عنوان جلــــوه ای از باورها و آیین های 
مربوط به پاسداشت مردگان، توام با سایر بناهای مذهبی دیگر آغاز 
شــــد )حســــینی، 13۸9، 5۸( و به موازات آن پیش رفت. شیوه های 
مختلف ساخت مقابر، از نظر ســــاختاری تحت تاثیر عوامل مختلف 
فرهنگــــی و مادی، راهی همگام با آیین ها و باورهای جامعه پیموده 
اســــت )همان، 5۸؛ علی زاده، 1395(. هر چند مســــئله احکام مقابر 
در فقه اســــالمی، آرای مختلف و متفاوتی را به خود اختصاص داده 
اســــت، اما حضور تعداد بســــیار زیادی از اینگونه بناها در بسیاری از 
کشورهای اسالمی، نشان از جایگاه ویژه این ابنیه در جامعه اسالمی 
دارد )حســــینی، 13۸9، 5۸(. در ایران نیز، بناهای آرامگاهی از سده  
چهارم ه. ق. قمری به بعد )از قبیل آرامگاه امیر اســــماعیل سامانی 
در بخارا )کیانی، 1374، 43(، مقبره ارســــالن جاذب در سنگ بست 
مشهد )همان، 173((، با پدید آمدن سلسله های مختلف محلی در 
شــــرق و شمال ایران رواج یافت و طی دوره های بعدی تداوم یافت. 
گی های ســــاختاری و  نکته مهــــم در رابطه با ایــــن ابنیه، ارتباط ویژ
کــــه افراد عادی از مقابر  تزیینی آنها با فرد متوفی اســــت؛ بدین معنا 
ح جامعه از مقابر شاخص تری برخوردار بوده اند.  ســــاده و افراد مطر
گواهی تاریخ همــــواره مقابر بزرگان مذهبــــی در طول دوران های  به 
گســــترده تر شــــده اند.  گاهی  کرده و  بعدی نیز اهمیت خود را حفظ 
که بعد از مدتــــی به مجموعه های مذهبــــی حاوی بناهای  بطــــوری 
متعدد تبدیل شــــده اند. خطه آذربایجان طی  قرون هفتم و هشتم 

ه.ق. )دوره حکومــــت ایلخانــــان(، بــــا توجــــه به مرکزیــــت حکومت 
ایلخانان در منطقه آذربایجان و توجه خاص سالطین مغول به عرفا 
کز مهــــم تصوف، از اهمیت  و مشــــایخ متصوفه، به عنوان یکی از مرا
ویژه ای برخوردار می شــــود )حســــینی، 13۸9، 5۸( و سنگ مزارات و 
ج مدور مراغه )خدایی،  مقابر برجی شــــکل ارزشــــمندی )از جمله بر
خ مراغه )تقی زاده و علیمحمدی اردکانی، 1396(  گنبد ســــر  ،)1395
و بقعه شــــیخ حیدر مشکین شهر)حســــینی، 13۸9(،  با مشخصاتی 
ویژه برای فرد متوفی ســــاخته می شــــود. طی دوران ایلخانی در این 
منطقه، سبك خاصی از ســــنگ مزارات و معماری تدفینی، به وجود 
که مبانی آن ریشــــه در عقاید ایــــن دوره، به ویژه مکتب  آمده اســــت 
شــــیخ صفی الدیــــن اردبیلی از عرفای بــــه نام قرون هفتم و هشــــتم 
ه.ق دارد.  در ایــــن پژوهــــش، به جهــــت مطالعه مفاهیــــم نمادین 
که  این ســــنگ مزارات، به صورت موردی، ســــنگ مزارات موزه اهر، 
از نقــــاط مختلف شــــهر و همچنین روســــتاهای اطــــراف جمع آوری 
گردیدند. تعداد  شــــده و در این محل نگهداری می شــــوند، انتخاب 
که براساس  ســــنگ مزارات )سالم و ناســــالم( این موزه 50 عدد است 
که دارای بیشــــترین حجم از  نمونه گیــــری انتخابی تعــــداد 25 مورد 

گردیدند.  اطالعات نمادشناسی بودند، انتخاب 
کیفی اســــت و روش انجام آن از نوع  این پژوهــــش از نظر هدف، 
توصیفی-تحلیلی است. جهت انجام این پژوهش، در مرحله اولیه 
براساس مطالعات میدانی، مستندنگاری های الزم از قبیل عکاسی، 
کتیبه ها و نقوش صورت پذیرفته اســــت. پس از  طراحی و خوانــــش 
ارائه توصیفات، اطالعات به روش تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

گرفته اند. 

مقدمه

پیشینه پژوهش

ســــنگ مزارات یکــــی از مهم تریــــن آثار منطقــــه آذربایجــــان را به 
گســــتره وســــیعی از استان اردبیل تا  که در  خود اختصاص می دهند 
کرد. این ســــنگ مزارات  آذربایجان شــــرقی می توان آنها را مشــــاهده 
که در دوره های مختلف تاریخی ســــاخته و منطبق با آیین، مذهب 
و ســــنت منطقــــه ای مورد تزیین واقع شــــده اند، بــــه دلیل موقعیت 
کندگی مکانی، مورد توجه پژوهشــــگران واقع نشــــده  قرارگیــــری و پرا
و مطالعــــات چندانی بــــر روی آنها صورت نگرفته اســــت. هم زمان با 
دوره پهلوی و با توسعه شهرنشینی، سنگ مزارات موجود در داخل 
و حومه شــــهر از مکان های اصلی خود جابجا شده بر همین اساس 
بخــــش مهمی از آثــــار منقول موزه های اســــتان آذربایجان شــــرقی را 
ایــــن آثار به خود اختصاص داده اند. ســــنگ مزارات منطقه اهر مورد 
گزارشــــات بررسی های میدانی  توجه محققان قرار نگرفته و حتی در 
کرول و دمورگان به آنها اشــــاره  کالیس،  باستان شناســــانی همچون 
نرفته اســــت. تنها اثر قابل ارائه مقاله ی سنگ قبرهای روستای آس 

که در این مقاله به ارائه  قدیم، نوشــــته محمد الوانساز خوئی اســــت 
کتفا شده است )1390(. در دسته ای خاص،  تصاویر ســــنگ مزارات ا
مقاالتی نظیر مزارات چرنداب تبریز )میرجعفری و بزاز دســــتفروش، 
13۸۸(، مــــزارات بیالنکوه )میرجعفــــری و بزاز دســــتفروش، 1391(، 
گورســــتان ارامنه ی تبریز )کبیر صابر،  آثار ســــنگی تمدن اســــالمی در 
1391( و بررســــی تأثیر مزارات درتوسعه ی ســــاختار شهرِی شهر تبریز 
از دوره ی ایلخانــــی تــــا صفوی )بلیالن اصــــل و دوســــتار، 1394(، از 
مطالعات مرتبط با این موضوع به حساب می آیند. از مرور سابقه ی 
 
ً
کثرا که پژوهش های انجام شده، ا موضوع چنین برداشــــت می شود 
با هدف معرفی سنگ مزارات، معرفی شماری از افراد معروف در یک 
گورســــتان مشــــخص و در برخی موارد تزیینات موجود روی مزارات 
که پژوهش حاضــــر عالوه بر طبقه بندی  گرفته اند؛ در حالی  صــــورت 
نقوش تزیینی ســــنگ مزارات مــــوزه اهر، با رویکرد نمادشناســــی نیز 

گرفته اند.  مورد مطالعه قرار 
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کندگی سنگ مزارات در منطقه اهر پرا

گورهایی با سنگ افراشــــت ها و ســــنگ قبرهای عظیم   تدفین در 
که در اصطالح باستان شناســــی به آن منهیر و دلمن اطالق می شود، 
ســــابقه ای دیرینه در منطقه اهــــر دارد. از همــــان دوران قبل از تاریخ 
کالنســــنگی بــــا  گورهــــای  و مقــــارن بــــا هــــزاره دوم ق.م.، تدفیــــن در 
سنگ افراشــــت های تراش داده شــــده در منطقه وجود داشته است 
گور  )دمــــورگان1، 133۸؛ Kroll2,  2005(. ایــــن نــــوع قبور، شــــامل یک 
مستطیلی با چیدمانی از ســــنگ های بزرگ در اطراف )آیرملو ،1392( 
و همچنین سنگ افراشت هایی بر باالی قبور در ابعاد متفاوت است 
که نشان از رعایت سلسله مراتب اجتماعی پیشرفته است )تصویر 1(. 

این اولین شواهد از حضور نشانه بر باالی سنگ مزارات در منطقه 
که پس از مدتی در منطقه شکل و شمایل دیگری به  به شمار می آید 
خود می گیرند و در شــــهر یری )در مشکین شهر( )1350 تا 600 ق.م( 
به صورت شمایل انســــانی ظاهر می شوند و چهره انسان ها بصورت 
انتزاعی )Ingraham and summers, 1979( القای نوعی انسان متفکر 
و ماورایــــی را می کنند )تصویر 2(. با توجه به توضیحات ارائه شــــده، 
کلی سنگ مزارات  سنگ مزارات در منطقه اهر را می توان به دو دسته 
پیش از اســــالم و ســــنگ مزارات پس از اســــالم تقســــیم بندی نمود. 
که دارای بیشترین تعداد سنگ مزارات اسالمی است  موزه شــــهر اهر 
حاصل انتقال ســــنگ مزارات از نقاط اطراف شــــهر و روســــتاهای آن 
که براســــاس مطالعات میدانی باستان شناسی نگارندگان، دو  است 
که به نظر می رسد بیشترین  گردید  گورستان روســــتایی شناســــایی 

گورستان ها، به این موزه منتقل شده اند:  حجم سنگ مزارات از این 
گورســــتان روستای آس قدیم مابین جاده اهر-کلیبر، واقع در شمال 
که از قدیم االیام به عنوان ییالق عشایر ایل  کوه شــــیور  اهر در دامنه 
گورســــتان  بزرگ شاهســــون مورد اســــتفاده قرار می گیرد )تصویر3( و 
روســــتای بهل واقــــع در جنوب غربی شــــهر اهــــر مابین جــــاده اهر-
گرفته و دامنه های این  کوه قوشاداغ قرار  که در دامنه  مشکین شهر 

کوه نیز مامن عشایر منطقه ارسباران هست. 

سنگ مزارت موزه شهر اهر

 در ایــــن بخــــش، ســــنگ مزارات موزه اهــــر، براســــاس نقوش، به 
گروه هایی تقســــیم بندی شــــده و براســــاس نمونه گیری انتخابی از 
گروه، یک نمونه جهت مطالعه انتخاب خواهند شــــد. البته قبل  هر 
از ورود بــــه بحث ســــنگ مزارات موجود موزه شــــهر اهر، الزم اســــت 
که در حیاط بنای  اشــــاره ای به خود مزار شیخ شــــهاب الدین اهری 

تصویر 2- استل های محوطه شهر یری.
)Burney3, 1979, 200( :ماخذ

تصویر 4- حصار سنگی مزار شیخ شهاب الدین اهری.

کندگی سنگ مزارات در اهر. تصویر3- پرا

تصویر 1- سنگ افراشت های زردخانه.

تصویــــر 5- بخشــــی از تزیینــــات ســــنگی )مقرنــــس هــــای آویخته( حصار ســــنگی مزار شــــیخ 
شهاب الدین اهری.
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تاریخی بقعه شیخ شــــهاب الدین اهری4 )همان موزه شهر اهر( واقع 
شده است، داشته باشیم. در داخل حیاط این بقعه، حصار سنگی 
کبود  مشــــبکی به طــــول 15.1متر و ارتفاع 1.5 متر از ســــنگ خــــارای 
کنگره دار )تصویر4(، با تزیینات حجاری شــــامل ســــتون و  جرز دار و 
که به  نیم ستون های آویخته شــــده )نواری از ستونک( و قطاربندی 
صورت یکپارچه سنـــــگی بریده شده است )کاظم پور، 1394(، وجود 
گهواره ای  دارد)تصویر 5(. سنگ مزار شــــیخ از جنس بازالت و از نوع 
تخت، در وســــط این حصار ســــنگی واقع شده است. این سنگ مزار 
کادربندی شده و  مســــتطیلی شکل، توســــط قاب محرابی پنج برگی 
گودی منتهی شده  قسمت فوقانی آن به نقوش هندسی هفت برگ 

است )تصویر 6(.
گوشــــه شــــرقی، چندیــــن تکــــه  ج از آن و در   همچنیــــن در خــــار
که همان  ســــنگ مزار مربوط به دوره صفوی روی هم تلنبار شده اند 

نمونه های انتخاب شده جهت مطالعه هستند )تصویر7(. 
گورســــتان های تاریخی شــــهر  به ظن قوی، این ســــنگ مزارات از 
بدانجا آورده شده اند. البته درباره فراهم آمدن زمینه انتقال این آثار، 
باید به یک نکته تاریخی توجه شود؛ با روی کارآمدن رضاشاه، تعدادی 
که قدمت برخی از آنها حتی به دوران  گورستان های تاریخی شــــهر  از 
کالبدهای  ایلخانی نیز می رسید، جهت توسعه فضای شهری و ایجاد 
نوین، تخریب و تســــطیح شدند. این برنامه بخشــــی از مداخالت در 
نظام کالبدی شهر سنتی به منظور شباهت یافتن به شهرهای اروپایی 
گونه شناسی فرمی، سنگ مزارات  بود )کبیرصابر، 1391، 79(. از لحاظ 
موجــــود در مــــوزه اهــــر، در دو نــــوع قابــــل تقســــیم بندی هســــتند.
که در قسمت پایه  گهواره ای تخت:سنگ مزاراتی   ســــنگ مزارات 
ارتفاع کمی دارند و به صورت تخت هســــتند. این فرم از سنگ مزارات 
بیشــــترین نــــوع فــــرم را در میان ســــنگ مزارات مــــوزه اهــــر را به خود 

تصویرعنوانردیف

کادر از نوع محرابی نخل هفت برگی در موزه اهر1 گهواره ای تخت با  سنگ مزار از نوع 

2
گورستان بیالنکوه کادر از نوع محرابی نخل هفت برگی در  گهواره ای تخت با  سنگ مزار از نوع 

)میر جعفری و بزاز دستفروش، 1391، 16(

گاه اردبیل 3 گورستان شهید  کادر از نوع محرابی نخل هفت برگی در  گهواره ای تخت با  سنگ مزار از نوع 
)شایسته فر، 13۸۸، 77(

گاه اردبیل 4 گورستان شهید  کادر از نوع محرابی نخل هفت برگی در  گهواره ای تخت با  سنگ مزار از نوع 
)بهشید و بهلولی نوری، 1392، 6(

گاه اردبیل در 5 گورستان شهید  کادر از نوع محرابی نخل هفت برگی در  گهواره ای تخت با  سنگ مزار از نوع 
گورستان بناب

6
گاه اردبیل در  گورستان شهید  کادر از نوع محرابی نخل هفت برگی در  گهواره ای تخت با  سنگ مزار از نوع 

آرامگاه امیر اویس اردستان

)خبرگزاری فارس(

تصویر 6- ســــنگ مزار شــــیخ شــــهاب الدین اهری 
واقع در حیاط بقعه)موزه اهر(.

گهواره ای تخت. جدول 1- فرم سنگ مزارات از نوع 

تصویر 7- سنگ مزارات دپو شده در حیاط موزه شهر اهر.
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اختصاص می دهند. از لحاظ فرمی، بیشــــترین نوع سنگ مزارات در 
که  منطقه آذربایجان و اســــتان اردبیــــل نیز مربوط به ایــــن فرم بوده 
از جمله آنهــــا می توان به ســــنگ مزارات بیالنکوه )میرجعفــــری و بزاز 
دستفروش، 1391(، چرنداب تبریز، شهیدگاه اردبیل)بهشید و بهلولی 
گورســــتان پینه شلوار تبریز، انار مشکین شهر، آرامگاه  نوری، 1392(، 
کلخوران و سنگ مزارات موجود در اطراف موزه آذربایجان اشاره  شیخ 
کادرها )قاب هایی( به روش  نمود )جدول 1(. در این ســــنگ مزارات، 
کنده کاری دورتادور ســــنگ مزارات اجرا شــــده اســــت.  هدف از اجرای 
کتیبه ها و نقوش بوده  این قاب ها، تعریف حریمی جهت ساماندهی 
است )پارسایی و شهابی راد، 1390(. در سنگ مزارات موزه اهر، قاب ها 
دارای تناسب و به شکل مستطیل هستند و شکل آنها شبیه درگاهی 
طاق دار )طرح محرابی( اســــت. قاب بندی های محرابی خود شامل 
گونه: از جمله طرح محرابی ســــاده، محرابی نخل پنج برگی  چندیــــن 
و محرابــــی نخل هفت برگی می شــــود. طرح محرابی در واقع شــــامل 
که  کادر مســــتطیلی به روی هم چسبیده است. در مستطیل باال  دو 
کوچک تر است، آیه حدیث یا سال و مشخصات فرد متوفی نقر  خیلی 
که بزرگ تر است، قاب بندی هایی با  کادر مستطیل پایینی  شده و در 
که نقوش مختلفی در درون آن ایجاد شده  طرح محرابی ایجاد شده 

است )بهشید و بهلولی نوری، 1392، 1۸(.
ســــنگ مزارات گهــــواره ای صندوقی: در این نمونه از ســــنگ مزار، 
قســــمت پایه به شکل صندوقی است و طول برجستگی فوقانی، کمی 
کوتاه تر از قسمت پایه در نظر گرفته می شود )ثمری، 1395(. نمونه های 
گلســــتان )رجایــــی علوی و  مشــــابه این نوع ســــنگ مزارات در منطقه 
وفایی، 13۸۸، 55(، بیالنکوه )میر جعفری و بزاز دستفروش، 16،1391(، 

قبرســــتان روســــتای خانقاه )کوهپر و دیگران، 1394، 145(، روســــتای 
سوســــاوا خلخال، روســــتای خانقاه هریس )همان، 143(، قبرســــتان 
کنــــاری، 13۸4، 3۸5( و قبرســــتان  امامــــزاده عقیل زنجــــان )نیکزاد و 
کیوج مهربان )کوهپر و دیگران، 1394، 143(، شناسایی شده  روستای 
اســــت )جدول 2(. این فرم سنگ مزارات، بیشتر از اوایل قرن هشتم در 
گرفته اند. نقوش بکار رفته در  محدوده شــــهر تبریز مورد اســــتفاده قرار 
سنگ مزارات صـندوقی شـکل، شامل دو جفت مسـتطیل سـاده بـر روی 
کلیـت  نمـــــای فوقانی سنگ مزار بود اما کم کم نقـــــش محرابی شـکل، 
کثـرا  که ا گل نیلوفر و...  گرفت و استفاده از  نمـای فوقـانی سـنگ را در بـر 

تبـدیل بـه اشکال هندسی شده است، مورد توجه واقع شد. 

نمادشناســــی نقش مایه هــــای ســــنگ مزارات 
موزه اهر

کارهای   هنرمندان همیشــــه مترصــــد بهانــــه و توجیه فلســــفی 
کــــردن آثار خود و رابطه میــــان هنر خود و  خویشــــاند و برای مردمی 
کمــــک می گیرنــــد )صفی خانی  عقایــــد دینــــی، از تصاویــــر و خطوط 
کــــه پــــای را در وادی  و دیگــــران، 1393، 69(. انســــان در مــــواردی 
اعتقــــادات، باورهــــا و فرهنــــگ می گــــذارد، بــــرای ابراز اندیشــــه ها و 
که بیان )خورشیدی، 1392( آن مشـــــکل بـوده، از نقوش  مفاهیمی 
که در فرهنگــــی معین، به معنی تصویر، ترســــیم،  اســــتفاده می کند 
ح )معیــــن، 1364، 135( آمده اســــت. یکی از  صــــورت، رســــم و طــــر
جلوه های فرهنگ، در مراســــم تدفین و همچنین آیین های مرتبط 
با آن قابل درک اســــت و در مکان های تدفینی و سنگ مزارات نمود 

تصویرعنوانردیف

سنگ مزار از نوع صندوقی در موزه اهر )دوره صفوی(1

گورستان های نیر اردبیل )دوره صفوی(2 سنگ مزارات از نوع صندوقی در یکی از 

سنگ مزار از نوع صندوقی در موزه مراغه )دوره ایلخانی(3

4
سنگ مزار از نوع صندوقی در بقعه خضر همدان )قرن پنجم هجری(                  

)زارعی، 1387، 196(

گهواره ای صندوقی. جدول 2- فرم سنگ مزارات از نوع 

تحلیل نمادشناسی نقوش سنگ مزارات اسالمی موزه شهر اهر
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که سنگ تراشــــان بر  می یابــــد بر همین اســــاس نقــــوش و تصاویری 
کرده اند، دارای دو معنی اســــت یکی معنای حقیقی  مزارها ترســــیم 
که ریشــــه  و دیگری معنای اســــتعاری )خورشــــیدی، 1392( و رمزی 
در باورهــــا، اعتقادات و ســــنن آنها دارد.  رمزپردازی یــــا نمادگرایی از 
ابزارهــــای هنرمندان ســــنگ تراش، بــــرای بیان مفاهیم اســــت و در 
فراسوی مرزهای ارتباطی جای دارد )صفی خانی و دیگران، 1393، 
69(. نقش مایه های سنگ مزارات موزه اهر هم منطبق با این مبانی 
و مفاهیم بوده و با نقوش ســــطح خــــود اعتقادات و باورهای جامعه 
گذشــــته را به نمایش می گذارد. این تصاویر بــــا اعتقاد به جاودانگی 
روح ارتبــــاط داشــــته و عقایــــد مذهبــــی زمــــان خــــود را بــــه نمایش 
می گذارد )فقیــــه میرزایی و دیگــــران، 13۸4، 225(. نقش مایه های 
گونه شناسی و در یک تقسیم بندی  ســــنگ مزارات موزه اهر از لحاظ 
کتیبه ای، نقش مایه های هندسی،  گروه: نقش مایه های  کلی به پنج 
نقش مایه های روایی)شــــامل نقوش انســــانی و حیوانی(، نقش مایه 
کمان( قابل تقسیم بندی  محراب و نقش مایه ابزارآالت جنگی)تیر و 

هستند. 

کتیبه ای گروه اول: نقش مایه های 
کتیبه ها به لحاظ فرم و ماهیت مکتوب خود در القای مفاهیمی   
چون توحید، عبادت، تعهد اخالقی و احســــاس حضور در برابر ذات 
کتابت شــــده بر ســــنگ مزارات،  کتیبه های  باری تعالی نقش دارند. 
نه فقط نمونه های زیبایی از هویت بخشــــی را به ظهور رسانده اند، 
بلکه چون منابع تاریخی و مکتوب نقش مهمی در مشخص نمودن 
وضعیــــت مذهبی، سیاســــی و هنری ایــــران در دوره هــــای مختلف 
کتیبه های ســــنگ مزارات  داشــــته اند )اتینگهــــاوزن، 1379، 205(. 
معمواًل دربردارنده آیه های مذهبی، شعری در ارتباط با فانی بودن 
دنیــــا و همچنین تاریخ فوت و نام متوفی هســــتند. از مضامین بکار 
کتیبه های ســــنگ مزارات، شامل اشــــعار فارسی با مفاهیم  رفته در 
عرفانی و پندآموز درباره دیدگاه مســــلمانان به دنیا و توجه به تقوا  و 
که در این موضوع، اشــــعار شاعرانی همچون سعدی،  یاد خداست 
مولوی، حافط، انوری جامی و قاســــم انوار نســــبت به سایر شاعران 
بیشــــتر اســــتفاده شــــده اســــت. ســــنگ مزارات موجود در موزه اهر، 
کتیبــــه ای به خط ثلث بوده و معمواًل آیه ای از قران، حدیث،  دارای 
ادعیه و یا نام شــــخص متوفی ذکر شــــده است. خود سنگ مزارات با 
که در  کتیبه ای در ســــه دسته قابل تقســــیم بندی هستند  مضامین 
کدام از دســــته ها  ایــــن پژوهش به صورت نمونه گیری انتخابی از هر 
یک نمونه جهت مطالعه انتخاب شــــده است: دسته اول: در تعداد 
کتیبه ها با آیه شریفه )کل  20 نمونه از ســــنگ مزارات موزه اهر، شروع 

که  من علیها فان( )ســــوره الرحمن آیه 26( است با شعری از سعدی 
پس از آن اسم شخص متوفی آمده است: 

 آنکه آمد به جهان فنا خواهد بود
آنکه پاینده و باقیست، خدا خواهد بود

)سعدی( )تصویر۸(. 
در این ســــنگ مزارات، انتخاب آیه ای از ســــوره الرحمن و بیتی از 
گرفته و هر دو مفهوم  گاهانه صورت  گلســــتان ســــعدی، به صورتی آ
گوشزد می کنند. این  کی و انسان را به آدمیان  فانی بودن دنیای خا
آیه شریفه )آیه 26 سوره الرحمن( که بیانگر فناپذیری همه موجودات 
که بر مراز و قبر  کسی  روی زمین اســــت، تذکر دهنده  این اســــت: ای 
مرده ای حاضر شــــده ای، تــــو نیز مانند همین صاحــــب قبر، روزی از 
که ذکر آن رفت،  دنیا رخت برمی بندی. این آیه شــــریفه همانگونــــه 
با شــــعری از سعدی همراه شده و فانی بودن دنیا را متذکر می شود. 
این شــــعر از ســــعدی در بقعه تاریخی خضر همــــدان )متعلق به قرن 
پنجم هجری(، بر روی ســــنگ مزار آمده اســــت )تصویر9(. همچنین 
کاشان متعلق به قرن  در قبور قدیمی میدان مقابل مسجد شیروانی 
گورســــتان دارالشفا خوانده می شود، بر  که به نام  نهم هجری قمری 
روی سنگ قبر امیر عمادالدین محمود شبلی شیروانی، آیه الکرسی 
و اسامی چهارده معصوم به خط رقاع و در دیواره پایین سنگ، این 

بیت از سعدی نقر شده است )مشکوتی، 1345، 2(. 
کــــه تعداد آنها ده مورد اســــت،   دســــته دوم: در نمونه هــــای دیگر 
کتیبه ای به صورت حاشیه ای  گهواره ای تخت  و  سنگ مزارات از نوع 
بدون ترکیب با نقوش اسلیمی و ختایی به دور سنگ مزار نوشته شده 
است )تصویر10(. در روی این سنگ مزارات، صلوات بر چهارده معصوم 

کل من علیه فان با شعری از سعدی. تصویر8- سنگ مزار با آیه شریه 

کتیبه با مضمون هرکه آمد به جهان فنا خواهد بود؛ آنکه پاینده و باقیســــت، خدا  تصویــــر9- 
خواهد بود )سعدی( بر روی سنگ قبر بقعه خضر همدان منتسب به قرن پنجم هجری.

ماخذ: )زارعی، 1387، 198(  

    
 .سنگ مزار با آیه شریه کل من علیه فان با شعری از سعدی -8تصویر
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به خط ثلث نوشته شده است: »و صل علی االمام الحسن الرضا و صل 
علی االمام الحسین الشهید بکربال و صل علی االمام علی...« )زاهدی، 
1390(. نمونه این نوع مضمون در سنگ مزارات دوره صفوی: امامزاده 
گاه اردبیل )شایسته فر،  احمد اصفهان )شــــاهمندی، 1396(، شهید 
13۸۸(، چرنداب تبریز )میرجعفری و بزاز دســــتفروش، 13۸۸(، بقعه 
خضــــر همدان )زارعــــی، 13۸7(، تخت فوالد اصفهان )شــــاهمندی و 
گرگان )شایسته فر، 13۸۸(  شــــهیدانی، 1392( و همچنین نهارخوران 

)تصویر11( و سجاس )تصویر12( نیز استفاده شده است. 
دســــته ســــوم: نمونه ای دیگر از این دســــته ســــنگ مزارات وجود 
گیاهی هســــتند. این نوع ســــنگ  که دارای جنس مرمر و نقوش  دارد 
کتیبــــه با پیچ و خم های  مزارات از جنس ســــنگ مرمر بوده و ترکیب 
گل های اســــلیمی و ختایی، جلــــوه ای از پایگاه اجتماعــــی واالی فرد 
گذاشته است. در روی این سنگ مزارات صلوات  متوفی را به نمایش 
بــــر چهــــارده معصوم در پیــــچ و تاب های گل های اســــلیمی و ختایی 
نوشته شده اســــت ولی ترکیب با نقوش ختایی و اسلیمی وجه تمایز 
ایــــن ســــنگ مزارات از نمونه هــــای قبلی اســــت )تصویــــر13(. در این 
ســــنگ مزارات، سرلوحه، حواشــــی، قاب بندی خطوط و دیواره های 
که با انواع اسلیمی های زیبا  جانبی سنگ قبور از فضاهایی هســــتند 
گود و برجســــته حجــــاری و تزیین شــــده اند. تزیینات  به شــــیوه های 
اسلیمی و ختایی با پیچش های متنوع خود، دستاویز مناسبی برای 
طراحان و حجاران قبور بوده اند )بوکهارت، 13۸9، 131(، تا با خالقیت 
خود، جلوه ای زیبا به ســــنگ مزارات اسالمی ببخشند. این نقوش از 
دوره سلجوقی در ســــنگ مزارات پدیدار می شوند و در دوره تیموری و 
صفوی به اوج زیبایی و ظرافت خود در قبور می رسند. نقوش ختایی 
گل ها، غنچه ها، برگ ها و ســــاقه ها اســــت )حیدری،  مجموعــــه ای از 

که بر روی یک ســــاختار حلزونی شکل قرار می گیرند و در بیشتر   )1394
گرفته می شــــوند )پور خرمی،  مــــوارد به همراه نقوش اســــلیمی بــــه کار 
که در سنگ مزارات  1379، 6(. ســــاختار حلزونی ســــاقه های ختایی 
کثرت در وحدت  کثرت و  شاهد آن هستیم، خود نمایانگر وحدت در 
کشش چشم به مرکز نقش  است )معمارزاده، 13۸6 ،127( و همواره با 
همراه است که تمثیلی از وحدانیت خداوندگار متعال و مرکزیت سلطۀ 
گیاهی در اثر نیازهـــــای مردم  او است )بیادار و توفیقی، 1396(. نقوش 
به آرامــــش روحی و روانی، اعتقاد به جاودانگی و شــــادی روح متوفی 
بر مزارها ترســــیم می شده اســــت و با باورها و عقاید مسلمانان پیوند 

عمیقی دارند )عسگری خانقاه و خورشیدی، 1392، 11(. 

گروه دوم: نقش مایه های هندسی
 در هنر دوره اسالمی، برای دوری جستن از واقعیت مادی و نزدیکی 
گونه ای  به بطن حقیقت الهی، نقش ها از حالت طبیعی دور شده و به 
تجریدی جلوه گر می شــــوند )صفی خانی و دیگــــران، 1393، 77(. هنر 
اسالمی که به دنبال معنی دادن به حیات هدف دار خود است، در بیان 
کرده و به  که با قیود اعتقادی خود سازگار  و تجسم توحید، هندســــه را 
مدد آن نقش های زیبایی را خلق می نماید. هنرمندان مسلمان به دو 
که  گسترش دادند: دلیل اول این بود  دلیل هنر هندسی را اســــتفاده و 
جایگزینــــی را برای تصاویر ممنوع موجودات زنــــده فراهم می آورد. چرا 
که مخاطبین را به تفکر روحانی دعوت می کرد و دلیل دوم، پیشرفت و 
جایگاه علم هندسه در دنیای اسالم بود. در کیهان شناسی دین مبین 
اسالم، اشکال هندسی، ابعاد کیهانی را شرح کرده و در هنر مقدس تجلی 
می یابند. این اشکال واقعیتی را در بر دارند که درك آن از راه تأویل، آدمی 
را به عالم مثال و ســــرانجام به حقیقت رهنمون می ســــازد )شریفی نیا، 

تصویر12-صلوات چهارده معصوم به خط ثلث در سنگ مزار سجاس.

کتیبه ای. تصویر10- سنگ مزار با نقوش 

گرگان. تصویر 11- صلوات چهارده معصوم به خط ثلث قبرستان نهارخوران 
کتیبه ای و اسلیمی.ماخذ: )شایسته فر، 1388: 77( تصویر13- سنگ مزار موزه شهر اهر با نقوش 

تحلیل نمادشناسی نقوش سنگ مزارات اسالمی موزه شهر اهر
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1391؛ نجیب اوغلو، 1379، 145(. یك هنرمند مســــلمان و یا پیشه وری 
کند، پیچاپیچی هندســــی بی گمان  کــــه بر آن بود تا ســــطحی را تزیین 
که این نقوش هندســــی، اشاره  عقالنی ترین راه شــــمرده می شــــد زیرا 
که یگانگی الهی یا وحدت الوهیت،  بسیار آشکاری است بر این اندیشه 
گونی های بیکران جهان اســــت )فتحی زاده، 13۸۸(.  گونا زمینه و پایه 
در واقع وحدت الوهیت، در ورای همه مظاهر اســــت، زیرا سرشت آنکه 
کل است، چیزی را در بیرون وجود خویش نمی گذارد و همه  مجموع و 
را فــــرا می گیرد و وجود دومی بر جای نمی گــــذارد. با این همه، از طریق 
که وحدت الوهیت در جهان نمودار  هماهنگی تابنده بر جهان اســــت 
می شود و هماهنگی هم چیزی نیست جز کثرت در وحدت و وحدت در 
کثرت )بوکهارت، 1365، 76(. این نقوش هندسی، اشاره بسیار آشکاری 
که، یگانگی الهی یا وحدت الوهیت، زمینه و پایه  اســــت بر این اندیشه 
گونی های بیکران جهان است )شریفی نیا، 1391؛ بمانیان، 1390(.  گونا
در سنگ مزارات موزه اهر، نقوش هندسی در ترکیب با سایر نقوش مورد 

استفاده قرار گرفته است. از جمله فرم هندسی پرکاربرد در سنگ مزارات 
موزه اهر، دایره است که کامل ترین شکل و از نظر نمادین در تمام دوره ها 
اهمیت تاریخی ویژه ای داشته است )صفی خانی و دیگران، 1393، 77( 
)تصویر14(. در عالم کبیر، نقش دایره: نماد خالق، خط مستقیم و نماد 
عقل الهی، مثلث: نماد نفــــس و چهارضلعی: نماد ماده بودند. »دایره 
کمال، نمادی از خلق جهان و نیز مفهوم زمان اســــت.  عالوه بر مفهوم 
دایره نمادی اســــت از حرکت پیوسته و مدور آسمان و با الوهیت نیز در 
ارتباط است، همچنین نماد روح نیز معرفی شده است« )صفی خانی و 

دیکران، 1393، 77 و 7۸؛ پویان، 13۸9 ، 105(. 
    نقوش هندسی در سنگ مزارات موزه اهر، در قالب نقوش هندسی 
که به صورت هفت برگی  کنده کاری شــــده اســــت  گود )به فرم دایره(، 
می شود )جدول3(. این نوع نقش، از نقش مایه های هندسی رایج و 
منحصر به ســــنگ مزارات منطقه آذربایجان و اردبیل به شمار می آید. 
گورســــتان های دوره صفویه چرنداب و  این نوع نقــــش را می توان در 
بیالنکوه تبریز )میرجعفــــری و بزاز دســــتفروش، 13۸۸؛ میرجعفری و 
بزاز دستفروش، 1391(، پینه شلوار )قندگر، 1396( و شهیدگاه اردبیل 
گورستان ارامنه  )بهشــــید و بهلولی نیری، 1392(، انار مشکین شهر و 
تبریز )شجاع دل، 13۸5( مشاهده نمود. در تمامی این سنگ مزارات 
گود به فرم هفت پر اجرا شده است و انتخاب این  این نقوش هندسی 

کاری شده هفت پر. کنده  گود  جدول 3- نقوش هندسی 

تصویر14- نقوش هندسی سنگ مزارات موزه شهر اهر.

 .نقوش هندسی گود کنده کاری شده هفت پر -3جدول 

 تصاویر عنوان ردیف
 صورت هفت برگی در موزه اهرهکاری شده بسنگ مزار با نقوش هندسی گود کنده 1

 
 کاری شده بصورت هفت برگی در شهیدگاه اردبیلسنگ مزار با نقوش هندسی گود کنده 2

 (5، 1332)بهشید و بهلولی نیری، 

 
   کاری شده بصورت هفت برگی در پینه شلوار شادآباد مشایخنقوش هندسی گود کندهسنگ مزار با  3

 (3، 1331)قندگر، 

 
                             کاری شده بصورت هفت برگی در بیالنکوسنگ مزار با نقوش هندسی گود کنده 4

 (11 ،1331)جعفری و بزاز دستفروش، 

 
             صورت هفت برگی در گورستان ارامنه تبریزهکاری شده بکندهسنگ مزار با نقوش هندسی گود  5

 (4، 1335)شجاع دل، 
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گاهانه صورت پذیرفته است. میان اعداد، اعدادی  عدد، به صورتی آ
که با تصور هاله ای  به مانند هفت و چهل از جمله اعـــــدادی هـستند 
ج و منزلت  کثـر جوامـع و فرهنـگ هـا از ار از تقدس و تبرك برای آنها در ا
خاصی برخوردارند و در وادی ســــلوک تصوف این عدد جایگاه باالیی 
دارد. در بیــــن ایرانیان، عدد هفت، از مهم تریــــن اعداد بوده و خوش 
گذشته های  کلی، هفت عددی است معروف و از  یمن است. به طور 
دور، مــــورد توجه اقوام مختلف بوده و اغلب در امور ایزدی )عاصیان، 
1392( و نیك بکار می رفته اسـت )حسنزاده، 13۸6، 15(. در طالع بینی 
آریایی ها در معرفی این عدد چنین آمده اســــت: »عدد هفت، نماد و 
کی، روشـــــنایی، ذات  جـــــوهره از خودگذشــــتگی، اخالق مداری، پـــــا
منـــــزه آفریــــدگار، نیــــروی آفرینش، جهان هســــتی و معنویت اســــت. 
»عدد ســــحرآمیز هفت، همگام با تحرکات هستی است و خرد را پیروز 
کســــی طالعش تحت تأثیر عدد هفت باشـــــد آن را خوش  می کند و هر 
یمن می داند« )همان، 17(. بر اســــاس آیات قرآن و مفسران احادیث، 
باالترین درجه ســــعادت معنوی، ورود به طبقه هفتم بهشت است. 
مســــلمانان به وجود هفت طبقه یا مرحله آمرزش و بهشــــتی  شــــدن 
که  اعتقــــاد دارنــــد. ایــــن طبقــــات هفت گانــــه همان هایی هســــتند 
حضرت محمد )ص( در شــــب معراج خود، ســــوار بر ُبراق، آنها را طی 
کامـل، هفت  کرده است. در اندیشه های اســـــالمی، نخـستین عـــــدد 
است و با مراجعه بـه سـوره هـایی همچـون بقـره، یوسف، بنیاسرائیل، 
کهــــف و... عظمت عدد هفــــت را درمی یابیم. آیات بســــیاری در قرآن 
که همه نشــــانگر آفرینش آسمان ها و زمین و استواری  می توان یافت 
آنها تحـت حکم الهی بر عدد هفت است و نشانگر عدم تغییر و تبدیل 
در آفـرینش الهـی و دلیلـی هم بر تقدس کمال این عدد است: »آسمان 
و زمین هر دو، هفت طبقه دارد و )حمدیه، 1392( هفـت ملـك )فرشته( 
مــــوکل بر آنند« ) صادق زاده، 1376، 69-71 ؛ اســــدیان، 13۸4، 65 (. 
نقوش شمســــه و ستاره، جزو اشکال هندسی پرکاربرد در سنگ_

که در این میان، ستاره شش پر،  مزارات موزه اهر محسوب می شوند 
پرکاربردترین آنها است. ســــتاره شش پر در بقاع آذربایجان و معمواًل 
که  کاماًل ماهرانه به اجرا درآمده اســــت  در ورودی این بقاع بصورتی 
نمونــــه آن در ورودی بقعه شــــیخ شــــهاب الدین اهــــری )تصویر15(،  
بقعه شیخ حیدر مشــــیکن شهر )تصویر16( و بقعه شیخ صفی الدین 
اردبیلی به چشــــم می خورد. هر ســــه بقعه دارای ســــابقه ای از دوره 
کرده اند. به  که به زمان دوره صفویه توســــعه پیدا  ایلخانی هســــتند 
نظر می رســــد این نوع نقش دارای ســــابقه ای از دوره ایلخانی است 
کاربرد ایــــن نوع نقــــش در دوره ایلخانی نســــبت به  که میــــزان  چــــرا 
دوره های دیگر بیشــــتر به چشــــم می خورد و حتی در سکه های این 

دوره نیز نمود یافته است )تصاویر 17 و 1۸(. 
در بسیاری از ســــنگ مزارات دوره ایلخانی از جمله: زوارق بناب، 
کوه  تزیینات قبر شــــیخ صفی الدین اردبیلی، ســــنگ مزارات اطراف 
سهند )قندگر، 1396(، سنگ مزارات میمند فارس )بزرگ نیا، 13۸9(، 
گورســــتان ســــفیدچاه مازندران )همان، 23( و بقعــــه خضر همدان 
)زارعی، 13۸7(، این نوع نقش به چشــــم می خورد )جدول 4(. دوره 
ایلخانــــی، یکی از دوره های درخشــــان اســــتفاده از هندســــه در هنر 
اســــالمی محسوب می شود و نقوش هندسی در این دوره، از جایگاه 
ویژه ای برخوردار می شــــود. عالوه بر آن تسامح مذهبی و عدم وجود 
تعصبــــات مذهبی، باعث اعــــالم وجود فرقه هــــای مختلف مذهبی 
کدام به نوعی در آثار متعلق به این دوره، ایدئولوژی  که هر  می شــــود 
خود را نمود داده اند. از لحاظ نمادشناســــی، شمسه )ستاره(، نماد 
کثــــرت، تجلی صفات  کثرت اســــت.  کثــــرت در وحدت و وحدت در 
کرده  کثیــــر ظهور  که در این نقش به صورت اشــــکال  خداوند اســــت 
که از مرکزی واحد ساطع شده اند. این نقش چنانکه از نام آن  است 
کریم نیز  که قرآن  پیداســــت مفهوم نور را تداعی می کند، همان طور 
خداوند را نور می نامد » اهلل نورالسموات و االرض« )نور؛ 64( پس در 

تصویر15- نقش ستاره شش ضلعی در بقعه شیخ شهاب الدین اهری.

تصویر18- نقش ستاره شش پر بر روی سکه ایلخانی.
تصویر17- نقش ستاره شش ضلعی به کاررفته در تزیینات گچ بری اما مزاده فضل بن سهل آوه.

ماخذ: )لشکری، 1396، 100( 

تصویر16- نقش ستاره شش ضلعی در بقعه شیخ حیدر مشکین شهر.     

تحلیل نمادشناسی نقوش سنگ مزارات اسالمی موزه شهر اهر
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واقع شمســــه، نمادی از خداوند محسوب می شود )احترام، 1392؛ 
که به  کیفیت نوربخشــــی ستاره است  ســــتاری 1376، 53(. معمواًل 
ذهن می آید و در نتیجه ســــتاره منبع نور انگاشــــته می شود. ستاره 
مظهر خداوند در شــــب ایمان اســــت تا مؤمن را از شــــر تمام موانعی 
کند. نقوش بکار رفته  که بر ســــر راه رسیدن به خداوند اســــت،حفظ 
در این ســــنگ مزارات بیشتر در ارتباط با معبود و نشانه هایی از انوار 
که در قالب شمســــه و ســــتاره خودنمایی می کند )آبکار  الهی اســــت 
اصفهانی، 1393(. در تحلیل نمادین ســــتاره شش پر باید یادآور شد 
که در تفکر نمادین باستانی، آسمان شش سیاره دارد و خورشید در 
مرکز آن اســــت و شــــش جهت فضا دارای یک نقطه واسط یا مرکزی 
کل مکان و زمان است  که جهت هفتم آن را میســــازد و نماد  اســــت 

)شمس اسفندآباد، 1391؛ شوالیه، 13۸5، 557 (. عدد شش، نشان 
که از  کائنات شش ضلعی را  از فاصله میان مبداء و ظهور آن اســــت. 
گرفته شده اند، از نگاه رمزی، اندیشه های اولیه خداوند  دایره واحد 

لر، 1362، ۸5 (. گرفته است )ال که از وحدت مدور نشات  می داند 

کمان( گروه سوم: نقش مایه ابزارآالت جنگی )تیر و 
کمان   در تعداد 20 نمونه از سنگ مزارات موزه شهر اهر، نقش تیر و 
در فرم های مختلف مشاهده می شود. در این سنگ مزارات، نقش تیر 
کمان به صورت مجرد ترســــیم شده و شخص متوفی حضور ندارد و  و 
کل سطح سنگ مزار  خود نقش تیر وکمان به عنوان عنصری تزیینی، 
کمان دقت فراوان  را پوشــــش داده اســــت. عالوه بر آن در ترسیم تیر و 

جدول4- سنگ مزارات با نقوش ستاره شش ضلعی.

تصویرعنوانردیف

نقوش شش ضلعی سنگ مزارات موزه اهر.1

کزاد(2 گورستان تاریخ زوارق بناب ) تصویر از حسین خا ضلعی در 

شش ضلعی در آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی3

کوه سهند در روستای غزان چای )قندگر 1394، 2(4 سنگ مزار با نقش شش ضلعی یافت شده در اطراف 

نقوش شش ضلعی در سنگ مزارات میمند فارس )بزرگ نیا، 13۸9، 4(5

گورستان سفید چاه )بزرگ نیا، 13۸9، 4(6 نقوش شش ضلعی در 

سنگ مزار با نقش شش ضلعی در بقعه خضر همدان )زارعی، 13۸7، 196(7

گورستان سفید چاه ۸ نقش چلیپا، 
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کمان کشــــــی در ادبیات و هنر ایران،  کمان و  شــــده است )جدول 5(. 
دارای سابقه دیرینه است. نقطه اوج این نماد در شاهنامه فردوسی، 
کهن  در ستیز میان رستم و اسفندیار، می تواند بازنمایی نمادین یک 
که طی آن،  گردد  الگــــوی دیرینه در ارتباط با پدیده باران آوری منظور 
ایزد باران آور به ســــتیز با دیو خشکســــالی برمی خیزد و ســــــبب ریزش 
کمان کشــــــی، رویین تنی، چشم و نیز درخت  باران می گردد. چنانچه 
گز، به عنوان عناصر موثر در نقطه اوج داســتان وجهی نمادین داشــته 
باشــــــد، خود می تواند یادآوِر مفاهیم اســــــاطیری رایج در میان اقوام 
هندواروپایی یا قلمــــــرو تحت نفوذ آن در ارتباط با باران و خشکسالی 
باشد که طی آن از برخورد تیر، نیزه، چوب و یا جسمی تیز بر صخره ای، 
گرفتار در خشکســالی نجات می یابند.  آب می جوشد و ســرزمین های 
گز بر چشــــم اســــفندیار در این روایت، اســــتعاره ای از  گــــر برخورد تیر  ا
جوشیدن چشمه ای خشک و مرتبط با عنصر آب در اندیشه ایرانیان 
باشد، چنین تصویرســازی هایی خود یادآور مفاهیمی عمیقًا باستانی 
کمان کشــــی و جریان یافتن آب در اثر معجزه  اســــت. این امر مرتبط با 
کرده  کشیده و تیری به تخته سنگ رها  کمان را  که میترا  میترا اســــت 
اســــت )رضی، 13۸1، ج1، 392( و بر اثر برخورد آن، خشکســــالی از بین 
کمان در قالــــب طرحی نمادین  رفته اســــت.  در دوره اســــالمی، تیر و 
هم در دســــت اشــــخاص )مثل ســــنگ مزارات روســــتای آســــقدیم( و 
هــــم به صورتی تک در روی ســــنگ مزارات نمود می یابد. پادشــــاهان 
که به نقش تیر و  ســــلجوقی به هنگام بارعام زیر سایبانی می نشستند 
کمان یا عقاب مزین بود )اشــــپولر، 1392، ج 2، 132(. در دوره صفویه 
ج این دوره بوده  کمان گری و تیرگری، از پیشــــه ها و هنرهای پــــرار نیز 
و بخش هایی از قشــــون صفوی از جملــــه قورچی ها، عالوه بر تفنگ از 

که نشانه ای بر دلیری و جوانمردی بوده  تیر وکمان استفاده می کردد 
است )دالوله، 13۸4، 34۸؛ مینورسکی، 1379، 52(. همچنین یکی 
کلمات، ادعیه و اسم اعظم بر روی  از رسوم دوره صفویه نوشتن برخی 
که در  کمان از نمادهایی اســــت  تیر بود )بیهقی، 1375، 2479(. تیر و 
اســــطوره و افسانه های ملل بکار رفته است و از جمله معنای نمادین 
آن پرواز، صعود به آسمان، تطهیر، پرتو خورشید، نیرو و جنگ است.

گروه چهارم: نقش مایه محراب
گهواره ای تخت، نقش محرابی به   در تمامی سنگ مزارات از نوع 
عنوان کادر به دور سنگ مزارات ایجاد شده است )تصویر19( و فقط در 
که نقش محرابی به صورت تودرتو در قسمت باالیی  یک نمونه است 
ســــنگ مزار به اجــــرا درآمده اســــت )تصویر20(. محــــراب جزو معدود 
که می توان یکســــره آن را با دالیل مذهبی و  اشــــکال نمادینی اســــت 
کثر سنگ مزارات منطقه آذربایجان و اردبیل  عارفانه توضیح داد و در ا
ایــــن نوع نقش وجود دارد )تصاویــــر 21 و22(. محراب از عناصر اصلی 
گاه به مثابه دروازه  مسجد محسوب می شــــود و در فرهنگ اسالمی، 
بهشــــت نیز آمده اســــت )تصویر23(. در باور اســــالمی، محراب محل 
که نماد آن نور اســــت، محراب حرکتی از زمین  تجلی خداوند اســــت 
مادی به سوی ملکوت اعلی است و درگاه می تواند مرز دنیای قدسی 
)درونی( و دنیای طبیعی و شیطانی )بیرونی( باشد. درگاه نماد ارتباط 
گشــــوده شــــدن این درب مقدس،  دنیای مردگان و زندگان اســــت و 
گذر از دنیای  که روح با  نشــــانه باز شــــدن درب های بهشــــتی اســــت 
کفر و اهریمنی وارد آن می شــــود و در فرهنگ اسالمی نیز پیامبر)ص( 
و ائمه معصوم، دروازه های بهشــــت را به روی مؤمنان می گشــــایند و 

جدول5- سنگ مزارات با نقوش ستاره شش ضلعی. 

تصویرعنوانردیف

کمان در سنگ مزارات موزه اهر1 شکارچی با تیر و 

کمان به همران  خنجر و تبر در سنگ مزاری از موزه اهر2 تیر و 

کمان به همران  خنجر و تبر در سنگ مزاری از موزه اهر3 تیر و 

کمان در سنگ مزاری از موزه اهر4 تیر و 

گورستان شهیدگاه5 کمان و خنجر در  نقش تیر و 
)بهشید و بهلولی نیری، 1392، 6(

تحلیل نمادشناسی نقوش سنگ مزارات اسالمی موزه شهر اهر
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در آستانه نشانه ای از ورود انســــان به دو عالم زمین و آسمان است. 
حضور فرشــــتگان، آیات و احادیث در داخل این درگاه های محرابی، 
گذر انسان از دنیای فانی  که محل  معنای پربارتری به این دروازه ها 

به جهان باقی است، می بخشد. 

گروه پنجم: نقش مایه روایی 
در برخی از سنگ مزارات موزه اهر نقوشی مرتبط با شغل شخص 
کلیبر مشاهده می شود.  که نمونه بارز آن در منطقه آس  متوفی است 
در موزه اهر یک ســــنگ مزار مشابه با ســــنگ مزار روستای آس وجود 
که شــــخص متوفی را در حال شکار  به همراه حمایل جنگی )از  دارد 
گرز و لباس جنگی(، اسب و سگ شکاری در حال  کمان،  قبیل تیر و 
کوهی نشان می دهد  تعقیب دسته ای از حیوانات وحشی از قبیل بز 
)جدول 5(. در یک نمونه دیگر نیز شــــخص به صورت سوار بر اسب با 
کردن دسته ای از حیوانات  ســــگ شــــکاری و حمایل در حال دنبال 
کنار  اســــت. در ایــــن صحنه های روایی، نقش انســــان و حیــــوان در 
یکدیگر به تصویر درآمده است. نقوش حیوانی سنگ مزارات موجود 
کلی حیوانات اهلی و وحشــــی  در مــــوزه اهر را می توان در دو دســــته 
گوسفند و  گاو، بز،  دسته بندی نمود. حیوانات اهلی از قبیل: اسب، 
سگ و غیراهلی از قبیل آهو و بز وحشی هستند. در خصوص مفاهیم 

که از میان حیوانات مورد اشــــاره،  کرد  نمادین حیوانات باید اشــــاره 
کهن دینی، شاهنامه  اســــب در پیش از اســــالم و در اســــاطیر، متون 
و...دارای نقشــــی بسیار ارزشمند و مورد ستایش بوده است. به غیر 
کارکردهای آیینی  از اســــتفاده رایــــج آن مانند حمل و نقل و شــــکار، 
)صفی خانی و دیگران، 1393، 72(، اقتصادی، رزمی، بزمی، تزیینی 
و تشــــریفاتی نیز داشته است. پس از اسالم در قرآن و متون اسالمی، 
از سرشــــت نیک و اهمیت این موجود بســــیار ســــخن به میان آمده 
اســــت )همان، 72(.  آهو نیز در تمام اساطیر شــــرق حضور داشته و 
در قالب نماد زنانگی خودنمایی می کند. نقش آهو در سنگ مزارات 
گیاهی و یا در صحنه شــــکار در حــــال دویدن دیده  در بســــتر نقوش 
که نقش مایه های روایی ســــنگ مزارات  می شــــود. باید یادآور شــــد 
مــــوزه اهر، با مشــــاغل فرد متوفــــی در ارتباط اســــت. نمونه این نوع 
نقش مایه، در ســــنگ مزارات لرستان، ســــنگ مزارات استان اردبیل 
گورستان شــــهیدگاه )بهشید و بهلولی نوری، 1392(، در  خصوصا در 
کرد، در استان فارس در  اســــتان خوزستان در قلعه شاداب، در شهر 
گورستان داراالسالم شیراز )پویان و خلیلی، 13۸9( و در استان ایالم 
در منطقه هلیالن )Mortensen,1993( این نوع نقش ها وجود دارد. 

بحث

 براساس شواهد باستان شناختی، با شروع عصر آهن )هزاره دوم 
گورســــتان شکل  ق.م(، در میان جوامع یکجانشــــین، مکانی به نام 
که در طی ســــال به مکان های  کوچرو  گرفــــت. ولی در میــــان جوامع 
گورستان به معنای واقعی  کوچ می کردند، امکان تشــــکیل  مختلفی 
کســــپاری می شــــد  کلمــــه وجود نداشــــت و مــــرده در داخل مرتع خا
و توســــط ســــنگ مزارات، موقعیت مکانی قبور مشــــخص می شــــد.  تصویر19- نقش محراب در سنگ مزارات موزه اهر.

تصویر20- نقش محراب در سنگ 
مزارات موزه اهر.

تصویر21- نمونه ای از نقش محرابی 
فــــوالد  تخــــت  مــــزارات  ســــنگ  در 

اصفهان.
ماخذ: )شاهمندی، 1395، 30(

تصویــــر22: نمونــــه ای از نقــــش محرابی در ســــنگ 
مزارات تخت فوالد اصفهان.  

ماخذ: )شاهمندی، 1396، 31(
تصویر23- بخشــــی از تزیینات گچ بری به شکل محراب 

در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی.
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سنگ مزار با نقش شکار در موزه شهر اهر

2

نقوش حیوانی در سنگ مزارات موزه شهر اهر

3

شخص متوفی در حال زندگی روزمره در سنگ مزار لرستان
)هاشمی، 1397، 3(

4
سنگ قبر دوره صفویه شهرکرد

)آرشیو میراث فرهنگی(

5
سنگ قبر قبرستان قلعه شاداب در خوزستان

)تصویر از س.آیباقی(

6

نقش سوارکار قزلباش بر سنگ قبر شهیدگاه
)بهشید و بهلولی نیری، 1392، ۸(

7
نقش سوارکار بر سنگ قبور دارالسالم شیراز

)پویان و خلیلی، 13۸9، 105(

۸

سنگ قبر در منطقه ی هلیالن، استان ایالم 
)Mortensen, 1993(

کالن ســــنگی یــــا به عبارتی همــــان اجداد  گورهای  این قبــــور همان 
ســــنگ مزارات دوره اســــالمی هســــتند. این قبور، توسط سنگ های 
درشــــت دیوارچینی و سنگ افراشتی بر باالی آن قرار می گرفت. پس 
گســــترش جوامــــع و شــــکل گیری امپراطوری های بزرگ،  از مدتــــی با 
کشــــمکش ها و درگیری های شدید نظامی بود  که نتیجه آن شــــروع 
گورهایی  کــــرد،  جنــــگاوری و دالوری بیــــش از پیــــش اهمیــــت پیدا 
گردید. هم زمــــان با دوره  متناســــب با شــــخصیت جنگاوران ایجــــاد 
کمتر  کوفی، نیاز به ایجاد نشانه روی قبور  گسترش خط  اســــالمی و با 
کتیبه شــــخص متوفــــی معرفی می شــــد. دومین تغییر  شــــد و با یک 

جدول 6- نقوش سنگ مزارات با نقش مایه صحنه های روایی.

در دوره اســــالمی، مربــــوط به ایجــــاد بنایی با عنوان آرامگاه اســــت. 
ج نهادن بر شخصیت های برجسته  گونه دیگری از ار آرامگاه ســــازی، 
که از همان قرن دوم ه.ق. در ایران  سیاسی، مذهبی و اجتماعی بود 
شــــاهد آن هستیم. براســــاس شــــواهد برجای مانده، این آرامگاه ها 
نقش اساسی را در تمرکز قبور و تبدیل اطراف آن به یک فضای بزرگ 
گورســــتانی داشــــته اند. این امر پس از دوره ایلخانی نمود بیشــــتری 
که هم زمان با این دوره و شــــروع سیســــتم اجتماعی  دارد به طوری 
کنار مزار این ایلخانان و یا شــــخص برجســــته  بــــه نام ایل خانی5، در 
گورســــتان وسیعی به دور مزارات آنها شکل می گرفت. دوره  مذهبی، 

تحلیل نمادشناسی نقوش سنگ مزارات اسالمی موزه شهر اهر
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ایلخانــــی همچنین وجه تمایز دیگری هم نســــبت به دوره های قبل 
دارد. ایــــن دوره هم زمان اســــت با شــــکل گیری و اعالم وجــــود انواع 
کــــه به نوعی از لحــــاظ ایدئولوژیک با  مختلفــــی از فرقه های مذهبی 
گونه ای ســــعی در  کشــــمکش و رقابت بوده اند و به  همدیگر در حال 
گســــترش عقاید خود داشته اند. بر همین اســــاس، این دوره را دوره 
که در  ظهــــور انواع مختلفی از نمادهای مذهبی و اعتقادی می دانند 
انواع مختلفی از هنرها شاهد آن هستیم. بیشتر نقوش نمادین این 
کاربرد  دوره، در قالب نقوش هندسی نمود یافته است و این دوره در 
هندسه و نقوش هندسی نسبت به دوره های قبل جایگاهی متمایز 
دارد. پــــس از ایــــن دوره، دوره دیگــــری در تاریخ سیاســــی ایران آغاز 
که با دوره های قبل تفاوت بارزی را بــــه نمایش می گذارد.  می شــــود 
که از لحاظ مذهب رسمی و ایدئولوژی  این دوره، دوره صفویه است 
قابل مقایســــه با دوره ایلخانی نیســــت. از این دوره، تسامح مذهبی 
جای خود را به تعصبات شــــدید مذهبی می دهــــد و فرقه های دیگر 
کم کم رنگ می بازند و یک ایدئولوژی به نام شیعه حکمرانی می کند. 
براساس این ایدئولوژی، نمادهای مرتبط با شیعه گری در آثار هنری 
کاربردی و تجسمی(، نمود می یابد و اسماء متبرکه، نقوش  )از قبیل 
هندســــی و نمادهایی مرتبط با این مذهب ظاهر می شوند. در این 
کمتر به چشــــم می خورد  دوره، آرامگاه ســــازی نســــبت به دوره قبل 
ولی برخالف آن ســــنگ مزارات با ســــنگ هایی از قبیل مرمر و بازالت 
منطبــــق با شــــخصیت های با پایگاه اجتماعی ســــاخته می شــــوند. 
ســــنگ مزارات موزه اهر نیز از این قائده مســــتثنی نبوده اســــت. این 
شــــهر با قدمت تاریخی متعلق به اوایل اسالم، دارای انواع مختلفی 
کتیبه ها مزین  که با انــــواع مختلفی از  از بناهای تاریخی و آثار اســــت 
شده اند. از آثار منحصر بفرد این شهر، بقعه شیخ شهاب الدین اهری 
که با قدمت متعلق به دوره ایلخانی خانقاه و مدفن این عالم  اســــت 
برجســــته است. براساس شواهد، مزار شــــیخ در داخل حصار سنگی 
واقع شــــده و یک ســــنگ مزار حاوی نقوش ســــاده هندســــی هفت 
کتیبه حاوی نام شــــیخ باقی مانده اســــت. این امر باعث شــــده  پر و 

کنار مزار شیخ دفن  اســــت تا شخصیت های سیاسی و مذهبی نیز در 
گورستانی بزرگ تبدیل شود. براساس شواهد  شــــوند و اطراف قبر به 
باستان شناختی، قدیمی ترین ســــنگ مزارات در منطقه اهر متعلق 
که وجود آرامگاه مادر تیمور لنگ )توپال  به روستای آس قدیم است 
گورستانی بزرگ در اطراف آن شده است.  تیمور(، باعث شــــکل گیری 
که مناسب جهت دامداری و زندگی عشایری است، مورد  این روستا 
توجه ایلخانان واقع شده و در دوره صفوی شکوفا شده است. سنگ 
مزارات این روســــتا، از لحاظ بازه زمانی از دوره ایلخانی تا قاجار را در 
برمی گیرند ولی بیشترین حجم سنگ مزارات مربوطه به دوره صفویه 
است. به غیر از ســــنگ مزارات روستای آس، ردپای سنگ مزارات در 
منطقه اهر، در روســــتای بهل نیز قابل جستجو است. سنگ مزارات 
بهل دارای موتیف های تزیینی با ماهیت تزیینی متفاوتی از ســــنگ 
مزارات روستای آس هســــتند. سنگ مزارات این روستا چهار تفاوت 
عمده را با سنگ مزارات روســــتای آس به نمایش می گذارند: سنگ 
مزارات از نوع ســــنگ مزارات تخت هستند، ســــنگ مزارات از لحاظ 
ابعاد بزرگ تر از ســــنگر مزارات روســــتای آس هســــتند، جنس سنگ 
مزارات آهکی و در موارد بسیاری از نوع بازالت و نقوش مورد استفاده 
بیشــــتر در ارتباط بــــا مفاهیم نمادین از جمله نقوش هندســــی و تیر 
کمان اســــت. پس از این روســــتاها، بیشــــترین حجم آثــــار برجای  و 
مانده از نوع ســــنگ مزارات متعلق به موزه شــــهر اهر هست. به نظر 
گســــترش شــــهر از دوره پهلوی، از  می رســــد این ســــنگ مزارات طی 
گورستان های شهر جابجا شده و به این مکان منتقل شده اند. البته 
به نظر می رســــد تعدادی از این سنگ مزارات از روستاهای مجاور از 
جمله روســــتاهای بهــــل و انداب قدیم به این مکان منتقل شــــده و 
گونه شناسی، سنگ  در این مجموعه نگهداری می شــــوند. از لحاظ 
گهواره ای تخت و صندوقی  مزارات موزه اهر در دو نوع سنگ مزارات 
قابل تقســــیم بندی هســــتند و جنــــس آنها از نــــوع آهکــــی و بازالت 
که  است. این ســــنگ مزارات دارای انواع مختلفی از نقوش هستند 
براســــاس نقوش روی آنها از دوره ایلخانی تا صفویه را در بر می گیرند. 

گویای ســــابقه تاریخی شهر اهر است.   بررســــی های انجام شده، 
آثــــار، بناها و ســــنگ مــــزارات برجای مانــــده در نقــــاط مختلف این 
گویای اهمیت این شــــهر در دوره های مختلف تاریخی است.  شهر، 
بررســــی ها نشان می دهد، ســــنگ مزارات منطقه اهر حداقل از قرن 
که  هشــــتم هجری مصادف با ایلخانان مغول وجود داشــــته اســــت 
مقبره و ســــنگ مزار شــــیخ شــــهاب الدین اهری و همچنین ســــنگ 
کرده اســــت. بــــا توجه به  مــــزارات روســــتای آس قدیم این را اثبات 
این مطالعه، عمده ســــنگ مزارات موجود در موزه شــــهر اهر مربوط 
به دوره صفویه اســــت، به نظر می رســــد شــــهر اهــــر در دوره مذکور از 
اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اســــت. شــــاید بتوان دلیل این امر را 
کزی  کناف ایــــران در مرا حضور و تجمع دانشــــمندانی از اطــــراف و ا
چون  بقعه شیخ شهاب الدین اهری دانست. سنگ مزارات موجود 

گروه مورد دســــته بندی قرار  در موزه اهر براســــاس نقش مایه در پنج 
کمان(،  کتیبه ای، هندســــی، ابزارآالت جنگی )تیر و  که نقوش  گرفت 
نقش محرابی و روایی از جمله این نقش مایه ها به حساب می آیند. 
کالبدی ســــنگ مزارات و یا نشــــانه هایی  از مفهوم نهفته در شــــکل 
کــــه بگذریم،  که بر روی ســــنگ مزارات موزه اهر نقش بســــته اســــت 
نقش مایه ها ابــــزاری برای هنرمنــــد در بیان مفاهیــــم نمادین بوده 
است. این نقش مایه ها صرفًا جنبه تزیینی نداشته و دارای مفاهیم 
ویــــژه ای بوده انــــد. همچنین این نقــــوش تجلی گاه اندیشــــه، ذوق 
که در برخــــورد با تصاویــــر و نقوش دارای  و احســــاس مردمی اســــت 
کــــی نمادین بوده و رابطه بین صورت و معنای نقش را به خوبی  ادرا
کتیبه ای و هندسی، از مهم ترین و زیباترین  می شناخته اند. نقوش 
که هم جواری آن با نقوش  نقش مایه های این سنگ مزارات اســــت 

نتیجه
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گیاهی )صفی خانی و دیگران، 1393، 79(، معانی نمادین متفاوتی 
که فانی بودن دنیا را در ذهن  کرده است. بیتی از سعدی  را بازآفرینی 
تداعــــی می کند با آیه ای از قران با وجهــــی تعلیمی و عرفانی باورهای 
یــــک جامعه به دنیــــا و زندگی پس از مــــرگ را بازگو می کنــــد. در این 
رهگذر، نقش مایه های هندســــی از جمله هفــــت ضلعی و همچنین 
شش ضلعی که از گذشته های دور، مورد توجه بوده و جایگاه ویژه ای 
گونه ای دیگر  در بین باورهای عامیانه مردمان داشــــته اســــت نیز به 
ایفای نقــــش نموده و با مفهومی نمادین، باالترین درجه ســــعادت 
که همانا ورود به طبقه هفتم بهشت اســــت را، برای متوفی  معنوی 
که بگذریم، به نقش مایه  کنند. از نقش مایه های مورد اشاره  آرزو می 

که جزو نقوش پرکابرد در این سنگ مزارات هستند  شمسه و ستاره 
کثرت  که  گویی این نقش مایه ها در اینجا هســــتند  برخورد می کنیم. 
که یکی از صفات خداوند است را بازگو  کثرت  در وحدت و وحدت در 
که از نام آنها نیز پیداســــت، مفهوم نور را  نماینــــد. همچنین، چنان 
کریم نیز خداوند را نور می نامد:  که قــــرآن  تداعی می کنند، همانطور 
» اهلل نورالســــموات و االرض«. پس در واقع شمســــه و ستاره  نمادی 
کمان، به  از خداوند محســــوب می شوند. نقوش دیگر از جمله تیر  و 
همراه صحنه های روایی دیگر، جایگاه رفیع شجاعت و دالوری را به 
انسان متذکر شده و از طریق این نقوش، این خصلت های شایسته 

انسانی را جاودانه ساخته اند.

پی نوشت ها

1 شرق شناس فرانسوی.
2 باستان شناس آلمانی.

3 باستان شناس انگلیسی.
که خود خانقاه و مدفن عالم برجسته قرن  4 بقعه شیخ شهاب الدین اهری 
کاربری موزه مورد  که امروزه با  هشــتم هجری شــیخ شهاب الدین اهری اســت 

گیرد. استفاده قرار می 
کــه بلندپایه ترین  کدام از ایالت برای خود خان یا بیگ داشــته اســت  5 هــر 

شخصیت اجتماعی آن ایل محسوب می شده است.
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iven the importance of the issue of death and 
resurrection in the Islamic worldview, the issue 

of burial and how to do it in Islam has a special place. 
This has made it possible to stay in stone with many 
signs and symptoms from various historical periods 
in a wide range of geography in Iran. One of the 
places where a significant number of stone strata of 
the Islamic period have been left is Ahar, which has 
made the museums of the city one of the richest 
collections of the country’s rock formations. These 
gravestones cover the period from the Ilkhanid to 
Qajar period, which were moved to the museum at 
the same time as the Pahlavi era and the beginning 
of the urbanization of its main places (cemeteries in 
the city as well as surrounding villages). The stone 
graves, which are decorated with various types of 
geometric, vegetarian, human, animal and inscrip-
tion, are associated with the religious beliefs and 
beliefs of the people of this region and show direct 
evidence of the beliefs of their time. The present 
study intends to study the gravestones on the stone 
grounds through a symbolic approach through 
field studies and library studies. In this regard, an 
attempt has been made to answer a fundamental 
question in this research: What are the implications 
of the Ahar Museum’s astronomical motifs in terms 
of themes and symbolism? According to the stud-
ies, the designs on the stone estates of the Ahar 
museum were related to the symbolic religious be-
liefs and in some cases, by choosing a narrative 
scene, the deceased was depicted in life. The cem-
etery can be seen as the architectural manifestation 
of people’s attitude to the phenomenon of death. In 
different cultures, there is a different encounter with 
the dead, and after Islam, Iran is the place where 

* This article is based on a research project, entitled: “The Study of Azarbaijan Islamic Stone Graves Symbol in Islamic Period (Based on the Study of 
Ahar Museom Stone Graves)” with code 142, No. 13642, dated 11/01/1396, with the first author and in collaboration with the second and third authors 
that it already completed.
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G the burial of the dead is carried out and the death 
and grave, and further, the cemetery is of particular 
importance. The construction of the monument in 
the Islamic era began as a manifestation of beliefs 
and practices related to the protection of the dead, 
along with other religious monuments, and pro-
ceeded almost parallel to it. The various methods 
of constructing the monuments, structurally influ-
enced by various cultural and material factors, are 
in line with the religions and beliefs of the society. 
Although the issue of sacred ordinances in Islamic 
jurisprudence has different opinions, but the pres-
ence of a large number of these buildings in many 
Islamic countries indicates the particular status of 
this structure in the Islamic society. In Iran, during 
the Islamic period, the tomb buildings dating back 
to the fourth century BC, with the advent of various 
local dynasties in the east and north of Iran, con-
tinued throughout the subsequent Islamic periods. 
The important point in relation to this structure is 
the relationship between their structural and deco-
rative features with the deceased person; that is, 
ordinary people have a more significant reputation 
than simple mantles and prominent people. 
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