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Tombstones in cemeteries are perhaps one of the most semantically complex 
human works of art. Tombstones deal with the most important and most 
painful event in human life, namely death and the hereafter. Tombstones 
exhibit great variety, both in general form and in their decorative motifs. 
Studying the morphology of the gravestones and exploring the human, 
animal, vegetal, geometric and other images, together they provide valuable 
information on Iranian-Islamic religious beliefs and historical sociology. 
Tombstones vary signficantly according to the religious beliefs and the 
culture and geography of each region. In the group of tombstones analyzed in 
this paper the most important,  from the point of view of visual semantics and 
mythological beliefs, are rams and stone lions. This group of tombstones are 
generally found in the western half of Iran, especially in the northwest and 
west of Iran. This paper is a descriptive-analytical study of field and library 
studies, seeking to discover the congruence between tombstone form and 
motifs and ornaments, i.e., the relationship between meanings and patterns in 
gravestones and lion-like stones found in cemeteries of the era of Islam in 
Iran. Studies show that the ram and lion tombstones themselves are symbols 
of greatness, bravery, heroism, greatness and courage, and all the sub-motifs 
on the body of these works also somehow reflect these traits and meanings, 
and they are completely dependent on the volume or morphology of the 
tombstones. Finally, it can be concluded that the stone carving artist has 
chosen these motifs with full knowledge of the meanings of the shape of the 
tombstones as well as the motifs placed on them. Therefore, he has been 
looking for the connection and dependence between form and image in his 
artwork. 
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1. Introduction 
A tombstone is a product that is created in the confrontation between several 
components of individual identity, social relations, mythological mindsets, conceptual 
system, ethnicity and religion. A grave is placed and marked (Streiter, Leonhard & 
Yoann, 2007: 2) and in fact is a monument for the deceased, which creates a continuity 
in time (Qorbani et al, 2007: 52). In general, it should be stated that there are many 
signs and symbols present on the tombstones, as well as in the engravings depicted on 
these works. Consequently, their study can provide a great deal of information related to 
studied communities and the deceased person themself. 

Tombstones can be divided into several categories in terms of form, including: altar-
shaped tombstones, raised tombstones or shafts (stone or wood), simple conical 
tombstones, vertical rectangular tombstones, stone rams, stone lions, stone horses, 
cradle tombstone, and matching or stepped tombstones. Finally, it should be said that 
each of these forms or sizes, motifs and inscriptions, in addition to having artistic and 
aesthetic aspects, represent religious, holy and cultural thoughts and ideas. According to 
previous studies, ram-shaped tombstones or stone rams are mostly found in the western 
half of Iran, i.e., in the provinces of Lorestan, East and West Azerbaijan, Kohgiluyeh 
and Boyer Ahmad, Khuzestan, and Chaharmahal and Bakhtiari. Almost all the sources 
that have been written about stone rams up to now have attributed them to the Turkmens 
of Aq Qoyunlu and Kara Qoyunlu (Tanavoli, 2008:74). 

In general, the image of the ram, with its twisted horns, in addition to being a sign of 
a ritual symbol or forgotten symbols of Iranian clans in the general culture of Iran 
(Mokhtarian and Shukri, 1390: 140), also has various other functions, including some 
other symbols. It is also possible to refer to the symbol of strength, masculinity and 
courage (Bigdeli, 1369: 117; Jalali et al., 2017: 29). In addition to other symbolic 
manifestations, the ram as the leader and symbol of the herd is a symbol of dignity and 
social status. This matter is also mentioned in the book "Al-Tafhim". In this book, the 
ram refers to a group of people and professionals; Among them, Muluq, Sarifan, 
Zarraban, Shabanan, and others, as well as any tower, indicates temperament, just as it 
indicates a smiling and noble character (Homaei, 1362: 325-331). 

Bard Shir or Shir Sangi is more common among Lors and Qashqais and can be found 
in most valleys and mountains of the Zagros in the west, southwest and parts of 
southern Iran, as well as in the slopes of Western Alborz. In general, in addition to parts 
of Armenia and Azerbaijan, these works are scattered across the provinces of East and 
West Azerbaijan, Zanjan, Lorestan, Chahar Mahal and Bakhtiari, Kohgiluye, Fars, 
Isfahan and Khuzestan. One of the rites in Bakhtiari culture is placing a stone lion (bard 
shir) on the graves of long-lasting figures, famous and well-known, called the family 
(Qanbari Adivi, 2013: Foreword). These rites and rituals caused not only the lion stone 
itself, but also the motifs placed on its body to be a story and a symbol of the greatness, 
courage and prominence of these people (Hasanvand, 1388: 133). 

Unlike other tombstones, on which all kinds of geometrical, plant, animal, and 
human motifs can be seen, on the tombstones of stone rams and lions, in most cases and 
in about 90% of this group of tombstones, tools and weapons have been chosen as the 
main motifs on the bodies of lions and stone rams. As mentioned, the chosen motifs 
include: swords, bows and arrows, daggers, guns, shields, maces, horsemen, all of 
which somehow recall the deceased person's power and glory during his lifetime. These 
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war tools all represent and imply words such as power, fighting, strength, courage, 
combativeness, and high social status. 
Tombstones, in addition to bearing mythological and archetypal meanings in relation to 
the art and religion of ancient Iran, are also symbols of power, strength, courage, 
greatness, social status and the grandeur of the deceased person. The interesting thing to 
note about the ram and lion tombstones is that the appearance of these tombstones, 
including the patterns and decorations carved on them, demonstrates the same 
meanings. These motifs, which are mostly weapons and tools of war, typically represent 
the strength and courage of the deceased person, the greatness and respect, awe and 
glory, valor and bravery of the deceased person, etc. In general, they portray the social 
status of the deceased person. Finally, it can be said that all the concepts and symbols of 
the motifs placed on this group of tombstones represent the same meanings in their form 
and shape, and this shows that the craftsperson who carved them was fully aware of the 
meanings of the form. The artisan has paid attention to the selection of the gravestones 
and the motifs and sought to establish the connection and dependence between form and 
image in their artwork. 
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از نظر  يبشر يآثار هنر نتریدهیچیاز پ یکیبتوان  دشای را هاگورستان موجود در يقبرهاگ سن
انسان  یواقعه زندگ نیتر دردناكو  ترین مهمدسته از آثار با  نیا چراکهآنها دانست؛  يدر ورا یمعناشناخت

منظر نقوش قرار گرفته بر  و چه از یمرگ و آخرت سر و کار دارند. سنگ مزارات چه از لحاظ فرم کل یعنی
 يسنگ قبور و واکاو شناسیختیکه مطالعه ر يبرخوردار هستند؛ به طور يادیآنها، از تنوعات ز يرو

را  يآنها، در کنار هم  اطالعات ارزشمند يو ... قرار گرفته بر رو یهندس ،یاهیگ ،یوانیح ،یانسان هاينگاره
و ... در  شناسیفرهنگ ،یخیتار شناختیجامعه ،یاسالم - ینرایا یدر ارتباط با باورها و اعتقادات مذهب

از ، بنا بر اعتقادات و باورهاي مذهبی و فرهنگ و جغرافیاي هر منطقه، سنگ قبرها. دهدیقرار م اریاخت
این دسته از سنگ قبرها از منظر معناشناختی و  ترین مهماز جمله تنوع چشمگیري برخوردار هستند. 

در  باألخصدر نیمه غربی ایران و  عموماًها و شیرهاي سنگی هستند که ، قوچايباورهاي اسطوره
شناختی و شوند. شکل و هیبت این سنگ قبرها، عالوه بر معانی اسطورهو غرب ایران یافت می غرب شمال

 کهن الگویی نسبت به هنر و آیین ایران باستان، نمادي از قدرت، صالبت، شجاعت، بزرگی، جایگاه اجتماعی
و  یدانیو با توجه به مطالعات م یلتحلی – یفیتوص وهیمقاله به ش نیا. و ابهت شخص متوفی هستند

و  یمعان نیهمان ارتباط ب ای ناتیحجم با نقوش و تزئ ایفرم  نیب سوییبه دنبال کشف هم ،ايکتابخانه
است.  رانیا یمدوران اسال هايموجود در گورستان یسنگ ریو ش ینگدر سنگ قبور نوع قوچ س قیمصاد
و  یبزرگ ،یرشادت، قهرمان ،یاز بزرگ يخود نماد ریقوچ و ش يکه سنگ قبرها دهدینشان م هایبررس

 یبازگوکننده و تداع یبه نوع ز،یآثار ن نیبدنه ا يقرار گرفته بر رو ینقوش فرع یشجاعت بوده و تمام
 . هستند قبرها سنگ ختیر ایجم کامل با ح یبوده و در ارتباط و وابستگ یصفات و معان نیکننده ا

 .اسالمی، ایران، سنگ قبور، قوچ سنگی، شیر سنگی ةدور: کلیدي هايواژه
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 مقدمه .1
هاي تاریخی و بسیار مهم در طول دوران اسالمی که به صورت پراکنده و کم و بیش در یافته ترین مهمیکی از 

ها است. گردد، سنگ قبور یا سنگ مزارات موجود در گورستانتمامی مناطق جغرافیایی ایران زمین یافت می
هاي اسالمی بوده، به طوري ها بخش الینفک جوامع اسالمی در ایران و سایر سرزمینستانسنگ مزارها و گور

ها به نوعی با مسئله مرگ، گورستان و سنگ قبور سر و کار داشته و که هر کدام از اقوام، قبایل و تمدن
اند. حاصل توجه به تههمانند سایر آثار، ذوق و سلیقه هنري خود را در فرم و تزئین سنگ گورها نیز به کار گرف

مرگ، آخرت و جاودانگی، سنگ مزارهاي زیادي را سبب گشته که هر کدام از این دسته از آثار، نقش مهمی را 
در شناسایی و مطالعه جوامع در بعدهاي تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و سایر ابعاد دیگر ایفا 

روند و شاید بتوان عنوان کرد که از دوران خود به شمار می ها آثاري مکتوبکنند. سنگ قبور گورستانمی
نقش را در شناسایی جامعه آن دوران، حداقل در بعد مذهبی و جریانات فکري، اعتقادي و باورها به  ترین مهم

شود که حداقل چندین سنگ قبر جالب توجه را عهده دارند. به طور کلی کمتر گورستانی در ایران یافت می
ها خود نگاه نداشته باشد. این در حالی است که این آثار هنري با توجه به قرارگیري آنها در گورستاندر سینه 

اند. گرچه کتب، مقاالت و تصاویر مهري رو به رو شدهو مناطق دور افتاده، کمتر مورد توجه قرار گرفته و با بی
مندان و و در اختیار عالقه شده هیتههاي متمادي هاي مقدس در طی سالشماري از مزارها و آرامگاهبی

و  آمده هنوز کمهاي به عملتالشرغم )؛ علی111: 1391و خراسانی مقدم،  حمزه نژاد( مشتاقان قرار گرفته است
هاي اسالمی وجود دارد. باید هایی در این زمینه، خصوصاً در مطالعات سنگ قبور موجود در گورستانکاستی

هاي زندگی آن جامعه و پذیر خواهد بود که تمام جنبهع گذشته تنها زمانی امکانعنوان کرد که شناخت جوام
 گیري خاصی، مورد مطالعه و کنکاش جدي قرار بگیرد.آثار بازمانده از آنها، بدون جهت

 قرار استفاده مورد قبر سنگ عنوان به زمانی چه از که نیا و سنگی اهمیت نمادین اشیاء با ارتباط در
 ها سنگو  اند بوده قدیمی بسیار معنی یک داراي طبیعی هاي سنگ گذشته جوامع براي« گفت باید اند گرفته
 سنگ در را فرد روح نوعی بهیعنی ). 365: 1352(یونگ،  »شدندشناخته می ارواح جایگاه منزله به غال با

 داشت؛ نیز ريدیگ اعتقادات در ریشه مردگان براي یادبود بناهاي ساخت همچنین دانستند.می محبوس
 خواهد سرگردان آنها روح نسازند، مدفون ايشایسته نحو به را اموات اگر بودند معتقد یونانیان که همچنان

 هویت مؤلفه چندین بین مصاف در که است اثري قبر سنگ گفت توانیم کلی طور به .)111: 1340(هیس،  شد
 دیگر عبارت به و است شده ایجاد دین و قومیت مفهومی، نظام ،یشناس اسطوره ذهن اجتماعی، روابط فردي،
 خصـمش ند،ـدهمی قرار او قبر بر که یادمانی با را او وجود جوهره دـرسیم پایان به فرد زندگی که زمانی

 یک درگذشتگان براي یادبود بناي یک حقیقت در و )Streiter, Leonhard & Yoann, 2007: 2(کنند می
به طور کلی باید عنوان کرد که در فرم یا شکل  ).52: 1397، همکاران(قربانی و ماید نایجاد می زمان در پیوستگی

و  ها نشانهکلی سنگ قبرها و همچنین در نقش و نگارهایی که بر روي این آثار به تصویر کشیده شده، 
ورد مطالعه و خود توان اطالعات زیادي را در ارتباط با جوامع منمادهاي زیادي قرار دارد که با مطالعه آنها می

 شخص متوفی به دست آورد. 
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 پژوهشی  ۀ. پیشین2
هاي اخیر مطالعات چندي در ارتباط با سنگ قبور و نقوش قرار گرفته بر روي این دسته از آثار هنري، در دهه

طوفی، (مع» هاي تاریخی گرگان و استرآبادسنگ مزارها و کتیبه«کتاب توان به: انجام گرفته؛ که از آن جمله می

 مزارات، سنگ«کتاب  )؛1387(رویایی، » هفتاد سنگ قبر«کتاب  )؛1388(تناولی، » سنگ قبر«کتاب  )؛1387
کتاب  )،1376(غفارنژاد، » قبرهاي علویان در موزه مصرسنگ«کتاب )؛ 1388باباپور، (بیگ» ها و اسناد مراغهنوشته

شماري همچون: و مقاالت بی)؛ 1393، عدیوي، (قنبري» شیر سنگی، پژوهشی درباره شیر سنگی در بختیاري«
مزار  هاي سنگ« )؛1343(پورکریم، » سنگ قبرهایی از دهکده فشندك«)؛ 1342(پورکریم، » سنگ مزارهاي ایران«

(رجایی علوي و وفایی، » هایی از سنگ مزارهاي موزه گرگان نمونه«)؛ 1377(خسرونژاد،  »شناسی هنر مردم  از پنجره
سنگ مزار «)؛ 1389(پویان و خلیلی،  »شناسی نقوش سنگ قبرهاي قبرستان دارالسالم شیرازنشانه«؛ )1379

تا  5هاي تاریخی شهرستان یزد (سنگ قبور قرن سنگ نبشته«)، 1389(حامدي، » شاه و یک سند تازه ناصرالدین
سنگ « )؛1389ا، نی(بزرگ» هاي کهنسنگ مزار در گورستان« )؛1389(جباري کلخوران و خبیري، » هجري) 13

 در اسالمی مختلف مذاهب وحدت از نمودي مزار، هاي سنگ« )؛ 1390(الوانساز، » قبرهاي روستاي آس قدیم
 مطالعه و بررسی«)؛ 1393نژاد، (علی» اي فراتر از یک گورستان، نمایهچاه دیسف« )؛1394، همکاران(کوهپر و » ایران

؛ سنگ قبرهاي )1396نیا و لشکري، (شریفی» دره شهر شهرستان از زلیخا مادر قبرستان هاي سنگ تزئینی نقوش
زبان نقش و «نامه : پایاننامه همچونو تعدادي پایان )؛Afandi & Afandiyev, 1983(آذربایجان غربی 

 بررسی فرم و نمادپردازي در«)؛ 1385(محمدزاده،  »هزارجریب گورهاي سنگ«)؛ 1377(پدرام، » مزار هاي سنگ
(چارئی، » هاي سنگ مزارهاي گورستان دارالسالم شیراز نقش« )، 1388(حسنوند،  »لرستانسنگ گورهاي 

)؛ 1388(خلیلی، » شیراز قبرستان دارالسالم قبرهايسنگ شناسینشانه و طراحی ساختار بررسی«، )1387

ش سرو بر بررسی تطبیقی فضاي تصویري نق« )؛1387(افقهی، » صفویه دورةهاي سنگ مقابر در بررسی نگاره«
سیاحان، مکتشفان و افسران سیاسی مانند: راولینسن  اشاره کرد.) 1390زنگنه، (پري» سنگ قبور اصفهان

نیز که از مناطق ایران عبور کرده، در  )1935(؛ فیلبرگ )1932(؛ استارك )1845(دوبد )؛ 1839-1837(
سوگواري اشاراتی داشته و در  يها نییآها، سنگ گورها و خود به طور ضمنی به گورستان يها سفرنامه

)؛ 1964(؛ ملدگارد )1959(اند مانند: آیلرز مختصري در این باب نوشته يها یبررسهمچنین پژوهشگرانی که 
 ، موریه، الیارد، خانم بیشاب، کارنگو  مشاهدات کرزن) 1974(؛ پورکریم )1972(واندن برگ  )؛71-1970(گاف 

هاي آقاي پرویز تناولی که ذکر آن رفت؛ از جمله پژوهش» نگ قبرس«جداي از کتاب . به طور کلی )1374(
بررسی اسطوره «توان به مقاله دیگري که به طور اخص به سنگ قبور قوچ سنگی و یا شیر سنگی پرداخته می

، همکاران(قربانی و » ياریو بختسنگی چهارمحال  هاي قوچو نماد قوچ در فرهنگ ایران باستان با محوریت 

و ) 1397(ارسنجانی، » در فارس» کالنی«دیرینگی تاریخی و شیرهاي سنگی؛ میراث کهن گورستان «)؛ 1397
 »بختیاري چهارمحال و استان تاریخی هاي قبرستان محوطه در شیرسنگی حفاظت به نوین نگاهی«نامه پایان

اخص به فرم سنگ  پژوهشی که به طوراشاره داشت. به طور کلی باید عنوان کرد که تاکنون ) 1388(زمانی، 
اي بین نقوش سنگ مزارات و فرم یا شکل آنها باشد، صورت نگرفته و قبرها بپردازد و همچنین در پی رابطه

 این مقاله نقطه عطفی در مطالعه سنگ قبرها در باب پیوستگی و ارتباط بین معانی و مصادیق است.
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 . سنگ قبور دوران اسالمی ایران3
 تواند یمشناسی که هاي باستانیافته ترین مهماریخ، در دوران اسالمی نیز، یکی از پیش از ت يها دورههمانند 

معنوي جوامع گذشته در اختیار قرار دهد، آداب و رسوم دفن مردگان  يها جنبهاطالعات مفیدي در ارتباط با 
اسالمی ایران و در  . در دوران اسالمی، سنگ قبور متنوع که در سایر ادواراستمتعلق به این امر  يها دادهو 

آثار در ارتباط با اعتقادات  ترین مهمشود، در کنار مساجد و مقابر، از جمله می اکثر نقاط این مرز و بوم دیده
آیات قرآنی و احادیث، نقوش  شمار یبمذهبی و باورهاي دینی هستند. معماري این دسته از آثار و حضور 

با شناخت اعتقادات و  در ارتباطرا  دستاورد ترین مهمتواند ا، میانسانی، حیوانی و گیاهی و ... بر روي آنه
هاي قبور در واقع بخش سنگ و لوحشناسی را به دست دهد. شناختی اقوام، فرهنگباورهاي مذهبی، جامعه

در تمامی مناطق و هر جا که نشانی از یک گورستان  عموماًهاي دوران اسالمی هستند که الینفک گورستان
 نیست، دست در قبر بر سنگ گذاشتن کار آغاز چگونگی از مدرکی و نشان هیچ اگرچهشوند. یده میباشد، د

 این سرآغاز تواندمی روز، چهل از پس قبر بر سنگ)( نشانه گذاشتن و تدفین چگونگی در شیعه فقه صراحت اما
 و است متنوعى اشکال ىدارا اسالم جهان در قبر به طور کلی سنگ). 7: 1388(تناولی، آید  حساب به سنت
در یک نگاه کلی به سنگ قبور موجود ). 51 – 50: 1393نژاد، (علی استمنطقه  فرهنگ و معمارى از متأثر غالباً

اند که در برخی از به کار رفته(عمودي) تاده ـو ایس(افقی) ها، این آثار به دو شیوه خوابیده در گورستان
توان مشاهده نمود. شروع این سنت یعنی به هر دو را در یک گور میها و بعضی مناطق، ترکیبی از گورستان

ها و همچنین تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر مشخص کارگیري سنگ قبور ایستاده و خوابیده در گورستان
کار افقی به  هاي سنگ ).24: 1377(خسرونژاد، اي در این زمینه دارد ها و مطالعات گستردهنیست و نیاز به بررسی

ها داراي طرحی ، مستطیل شکل و صندوقی بوده که در برخی از گورستانمعموالًگرفته شده در تدفین، 
هاي و فرم قبرها در سنگ قبور نوع ایستاده یا عمودي بسیار بیشتر بودهمحرابی شکل نیز هستند. تنوع سنگ

 گیرد.کلی بیشتري را در برمی
 بندي سنگ قبور از منظر فرمی. طبقه4
 ؛، گورها و سنگ مزارات، قدمتی بس دیرینه در فرهنگ و تمدن بشري و از جمله ایران زمین دارندها امگاهآر

گاه  اند. در این میان هیچمعماري مورد بررسی قرار گرفته يها یژگیوشناسی و اما تنها از منظر تاریخی، باستان
ینات قبور توجه چندانی نشده و این در حالی گیري، سیر تحول و معانی و مفاهیم مرتبط با تزئبه نحوة شکل

زیباشناسی، داراي معانی عمیق اساطیري، دینی، فلسفی و عرفانی  هاي جنبهاست که نقوش قبور عالوه بر 
. تزئینات سنگ قبور به واسطۀ ماندگاري و تداوم اند خوردههستند و با باورهاي مردمان زمانه خویش گره 

ها در فرهنگ و هنر ایران به شمار مایهشناسی و بررسی هنرهاي تزئینی و نقشحیات، یکی از منابع مهم مردم
هاي اسالمی ایران، . عالوه بر نقوش متنوع بر روي سنگ قبور، خود این آثار سنگی نیز در گورستانروند می

هاي معماري از الگو تأثیرپذیريها بوده که هر کدام از این اشکال و احجام، ضمن شکلداراي انواع و اقسام 
هاي تدفین، آرامگاه و اسالمی آیین –در فرهنگ ایرانیعمیق قدسی نیز هستند.  مفهومدوران خود، داراي 

برخوردار بوده؛ به طوري که بسیاري از آثار به جاي مانده متعلق به دفن مردگان،  يا ژهیوسنگ قبور از اهمیت 
شناسی و چه از منظر خوشنویسی، نقوش و فرم همچون مقابر و سنگ قبرهاي متنوع، چه از نظر معماري و

ها، داراي اطالعات ارزشمندي هستند. تمامی این اهتمام و ارزش در ارتباط با دفن مردگان، از تزئینات آن
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گیرد. در دوران اسالمی، سنگ قبرها به جایگاه واالي مردگان مسلمان و اعتقادات مذهبی آنان سرچشمه می
هاي متنوع شناختی، در اشکال و یا فرمو حتی اسطوره ادات مذهبی و باورهاي دینیرغم ارتباط آنها با اعتق

آیات قرآنی و احادیث، نقوش انسانی،  شمار یباند. فرم و معماري این دسته از آثار و حضور بروز پیدا کرده
اط با شناخت اعتقادات مهمی را در ارتب يدست آوردهاتواند حیوانی و گیاهی و ...  قرار گرفته بر روي آنها، می

به طور کلی سنگ قبرها به  شناسی، اسطوره و ... به دست دهد.شناختی اقوام، فرهنگو باورهاي دینی، جامعه
گ قبور افراشته یا ـشامل: سنگ قبور محرابی شکل، سن که شوند یملحاظ فرمی به چندین دسته تقسیم 

سنگی، شیر  هاي قوچبور مستطیل شکل عمودي، ها (سنگ یا چوب)، سنگ قبور مخروطی ساده، سنگ قمیل
اي، سنگ قبور مطبق یا پلکانی است. در نهایت باید گفت که هر کدام سنگی، اسب سنگی، سنگ قبور گهواره

هاي هنري و هاي قرار گرفته بر روي آنها، عالوه بر دارا بودن جنبهها یا احجام و نقوش و کتیبهاز این فرم
 کشند. هاي دینی و قدسی و فرهنگی را با خود به یدك میو اندیشه شناختی، تفکراتزیبایی

 سنگی هاي قوچ. 5
 غربی در نیمۀ سنگی بیشتر هاي قوچسنگ قبور نوع قوچ شکل یا همان  بر اساس مطالعات صورت گرفته

یافت  بختیاري و و چهارمحال خوزستان احمد، بویر و کهکیلویه غربی، و شرقی آذربایجان لرستان، یعنی کشور
 و قویونلوآق هاي ترکمن به را آنها ،شده نوشتهسنگی  هاي قوچ درباره به امروز تا که منابعی همه تقریباً شود.می

هستند. با  مرتبط قوچ و گوسفند با قوم دو این لغوي معناي زیرا). 74: 1388(تناولی، اند داده نسبت قراقویونلو
سنگی را به  هاي قوچ، به همین دلیل نداگوسفند به نمایش درآمدهنقش  با توجه به اینکه بیرق این دو طایفه

هاي صورت گرفته، اس بررسیـبر اس). 76 - 74: 1388(تناولی، دهند این دو حکومت محلی ایران نسبت می
که با  ندایی شدهایران، شرق ترکیه و قفقاز شناسا غرب شمالهاي سنگی در گورستان هاي قوچبیشترین تعداد 

خوانی دارد. تعدادي سنگ قبر نیز در مناطقی خارج از قویونلو و قراقویونلو همزیستی طوایف ترکمن آق مناطق
قرن هجدهم  اواسطتوان به قوچ سنگی بختیاري مربوط به این محدوده به دست آمده که از آن جمله می

با توجه به ). 77: 1388(تناولی،  ه کردها در دیلمقان ارومیه اشارقرار گرفته بر روي قبور ارمنی هاي قوچمیالدي و 
و  ونلویقو آق دورةتر از ها، بسیار قدیمیسنگی بر روي گور هاي قوچهاي صورت گرفته، تاریخ استفاده از بررسی

هایی با قراقویونلو بوده؛ به طوري که این رسم در آسیاي کهن مرسوم بوده و در مناطق مختلف آذربایجان، قوچ
 ). Ağasiogu, 2013: 28 -31( نیز یافت شده استتر هاي کهنقدمت

هاي آذربایجان غربی ، شامل استانشده استفادههایی که در آنها از سنگ قبور قوچ شکل ورستانگ ترین مهم    
ها با این فرم هاي این گورستاننمونه ترین مهمکه از  استو شرقی، اردبیل، زنجان، چهارمحال و خوزستان 

به  گورستان روستاهاي انجق، دیزج علیا و شجاع مرند، گورستان نقانلو سرعین، سنگ قبور  توانسنگ قبر می
روستاي سجاس و سعیدآباد خدابنده زنجان، گورستان خواجه، پینه شالوار، اسفنجان، تسوج و محله شتربان 

تاي باالس ـتان روسـشهر، هریس،گورستان ایواغلی و آغبالغ خوي، گورستبریز، اسکو و شبستر، مشکین
سنگی روستاهاي : لبالب، گوي گنبد، نگارستان، آقا بابا سنگ، آقا بابا فرامرزي، سغندل  هاي قوچشیر، عجب

؛ نقشه  1- 6(تصاویر اشاره کرد  چهارمحالو بلداچی  شهر کرد سنگی قلعه چالشتر، هفشجان هاي قوچورزقان، 
1(.  



 )یسنگ ریقوچ و ش ي(مطالعه مورد رانیا یمعنا و مصداق در سنگ قبور دوران اسالم نیو ارتباط ب یوستگیپ                         177

هاي داراي سنگ قبور قوچ شکل، متعلق به رستانهمان طور که مشخص است، بیشترین پراکندگی گو     
ها را در جمهوري آذربایجان همچون موزه نخجوان و در مشابه این قوچ يها نمونهایران بوده، که  غرب شمال

ترکیه و آذربایجان که در آنها سنگ  يها گورستانمناطق و  ترین مهماز جمله  توان مشاهده نمود.ترکیه نیز می
ماختا، تپه اسماعیلیه، مال قدیمی، اي( تپه خاکستر)  توان به : نخجوان، کول تپهشود میمی فتایقبور قوچ شکل 

، گوي تپه اشاره کرد و عالوه بر این در مناطقی )Lerik(لریک ، )Anadolu( عیساقلی، میل قره تپه، آنادولو
بر روي بدنه آنها، بر روي قبور  سنگی با اضافه نمودن نقش یک صلیب هاي قوچمانند ارزروم، تفلیس و ایروان، 

 ). Ağasioglu, 2013: 28 -31(مسیحیان نیز مورد استفاده قرار گرفته است 

 
 : نگارندگان)مأخذهاي داراي سنگ قبور نوع قوچ سنگی در ایران (ورستانی گ: پراکندگ1شمارةنقشه 

Map 1. Distribution of cemeteries with ram-shaped tombstones in Iran (authors) 
 نمادشناسی قوچ سنگی و نقوش فرعی آن .5-1

نقوش و کتیبه بر روي بدنه  کاربردمشابه یکدیگر بوده و با توجه به  کامالًسنگی از نظر فرم تراش  هاي قوچ
 شوند.سنگی حاوي نقش و کتیبه تقسیم می هاي قوچسنگی ساده و ب)  هاي قوچآنها، به دو گروه : الف) 

شود که بر روي این سنگی ساده: سنگ قبور نوع قوچ شکل اکثراً ساده بوده و کمتر دیده می هاي قوچ الف)
کلی بدن  شکل آثار سنگی نقوش و یا کتیبه قرار بگیرد. در این آثار، توجه هنرمند سنگ تراش، بیشتر بر

چ بوده که نگاه هر هاي پیچان قو؛ به طوري که در نگاه اول، این شاخاستپیچان آن  يا شاخهحیوان و ترسیم 
 نمایند. می جلباي را به خود بیننده

دار: در بررسی و مطالعه سنگ قبور قوچ شکل ایران و مناطق همجوار، سنگی منقوش و کتیبه هاي قوچب) 
ها و بر روي قبر متوفی قرار داده شده است. در این تعدادي به همراه کتیبه و نقش و نگار نیز در گورستان

گردد، نقوش بر روي دو پهلوي قوچ و در مواردي نیز بر پشت قوچ داد محدودي را شامل میکه تع ها قوچ
رسوبی  هاي سنگها نیز به مانند نمونه اول، از نگاري شده است. از نظر فرم ظاهري، این دسته از قوچکنده

فاوت این دسته از ویژگی شکل ظاهري آنها است. ت ترین مهم خورده چیپ يا شاخهاند و یکپارچه ایجاد شده
هاي نسبت به گروه اول، در به کارگیري نقوش متنوع بر روي بدنه آنها و همچنین استفاده از کتیبه ها قوچ

در سنگ قبور قوچ شکل شامل :  کاررفته بهنقوش  ترین مهمدار و اشعار فارسی و عربی بر روي آنها است. تاریخ
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موزه زنجان،  يها نمونهجر، شمشیر، سپر و ... بوده که در ، گاو، گوزن و شکارچی، خنگاوآهنتیر و کمان، 
هاي به کار رفته بر روي این سنگ شیر، نخجوان و ترکیه و ... قابل مشاهده است. کتیبهتبریز، بناب، عجب

قبرها نیز شامل: آیه الکرسی، صلوات کبیر، تاریخ و محل ساخت و اشعاري از شاعران نامداري چون فردوسی و 
هجري و  10و  9ها، این نوع سنگ قبور بیشتر به متعلق به قرون . با توجه به قرائت کتیبهاستسعدي 
 صفوي هستند.  دورةخصوصاً 

پیچان آن، عالوه بر نشان از نماد آیینی یا نمادهاي از یاد رفته از  يا شاخهبه طور کلی تمثال قوچ و 
داراي کارکردهاي متنوع دیگري نیز بوده  ،)140: 1390مختاریان و شکري، ( طوایف ایران در فرهنگ عمومی ایران

(بیگدلی، بودن آن نیز اشاره کرد  مردانگی و شجاعتشناختی قدرت و توان به عالمت و نشانهکه از آن جمله می
هاي نمادین، قوچ به عنوان رهبر و نماد گله، نماد عالوه بر سایر جلوه). 29: 1397، همکاران؛ جاللی و  117: 1369

نیز اشاره شده است. در این کتاب آمده قوچ » التفهیم«لت و جایگاه اجتماعی است. به این مطلب در کتاب منز
وران دارد؛ از آن جمله ملوك، صریفان و ضرابان و شبانان و دیگران و داللت بر گروهی از مردم و پیشه

 و بزرگ منش داللت دارد همچنین هر برجی داللت بر خویی دارد، همچنان که بر روي خندان و ملک طبع
اي از پادشاه و افرادي که داراي به این معنا که در این کتاب نیز قوچ را نشانه). 331 – 325: 1362(همایی، 

کند. بنابراین قوچ هم نماد فرمانروایی و رهبري است و هم نماد جایگاه و معرفی می اند بودهجایگاه اجتماعی 
که پیشتر اشاره شد، فره صرفاٌ مختص شاه نیست و عموم  طور هماندي که منزلت اجتماعی و هم نماد فره ایز

توانند آن را به دست آورند. به همین دلیل مجسمه سنگی قوچ را بر مزار کدخدایان، بزرگان ایل مردم نیز می
قرار  بودند يفرهمند يها انسانو افراد صاحب نفوذ که نزد مردم منزلت اجتماعی باالیی داشتند، و به نوعی 

(هال، مظهر قدرت و نیرو بوده است گاو نر و گاو ماده و قوچ)،  يها شاخ ژهیو به(اند. شاخ در میان اقوام مختلف دادهمی

توان به عنوان نماد قدرت و شکست ناپذیري در نظر گرفت که بر سر مزار سنگی را می هاي قوچ ).19: 1669
ر قهرمانان گوها بر سر  ار سنگی در آذربایجان در بیشتر گورستان. این آثگرفتند یمپهلوانان و جنگ آوران قرار 

توان به مواردي گشت که از آن جمله میشد و نام قهرمانان نیز با قوچ عجین می و پهلوانان گذاشته می
 دورةهاي مسلم است قوچ در گورستان آنچهعلی و ... اشاره کرد. همچون قوچ کوراوغلی ، قوچ نبی، قوچ

اي ایران باستان، بیشتر به عنوان سمبل مردانگی و رشادت، ر کنار سایر معانی نمادین و اسطورهاسالمی، د
 منزلت و جایگاه واال در جامعه به کار گرفته شده است.

                          
: مأخذو کمان، موزه آذربایجان ( : قوچ سنگی با نقش تیر2نگارندگان) تصویر: مأخذ: قوچ سنگی با نقوش شکار گوزن و شمشیر (1تصویر 

 نگارندگان)
Figure 1. Stone ram with deer hunting motifs and sword (authors) 

 Figure 2. Stone ram with bow and arrow motifs, Azerbaijan Museum (authors) 
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: مأخذ: قوچ سنگی با نقش شمشیر، موزه نخجوان (4رندگان)    تصویر : نگامأخذ( ن: قوچ سنگی با نقش خنجر، موزه آذربایجا3تصویر 

 نگارندگان)
Figure 3. A stone ram with a dagger pattern, Azerbaijan Museum (authors)  
Figure 4. A stone ram with a sword pattern, Nakhchivan Museum (authors) 

     
 : نگارندگان)مأخذ: قوچ سنگی با نقش سپر و شمشیر، مراغه (6تصویر       ن): نگارندگامأخذ، مراغه (انرکمیت: قوچ سنگی با نقش 5تصویر 

Figure 5. A stone ram with a bow and arrow motif, Maragheh (authors) 
Figure 6. A stone ram with a shield and sword motif, Maragheh (authors) 

 . شیرهاي سنگی6
هاي زاگرس در ها و کوهها متداول بوده و در اکثر درهر یا شیر سنگی بیشتر در میان لرها و قشقاییشیبرد

شوند.  به طور هاي البرز غربی یافت میهمچنین در دامنه از جنوب ایران و ییها بخشو  غرب جنوبغرب، 
هاي آذربایجان شرقی و غربی، ستاناز کشورهاي ارمنستان و آذربایجان، در ا ییها قسمتکلی این آثار عالوه بر 

، فارس و اصفهان و خوزستان پراکنده هستند. این آثار هیلویکهگو بختیاري،  چهارمحالزنجان، لرستان، 
شوند؛ از آن جمله هوتوم دیگر ایران نیز به صورت نادر یافت می يجا يجامختص این مناطق نبوده و در 

: 1388(تناولی، ن و سایکس از شیر سنگی در مشهد یاد کرده است شنیدلر از شیر و قوچ سنگی در قهرود کاشا
12.(  

گردد که بیشترین تجمع این گروه از سنگ قبرها، با یک نگاه سریع به جغرافیاي شیرهاي سنگی معلوم می
هاي چهارمحال و بختیاري، خوزستان، کهگیلویه و متعلق به سرزمین لرهاي بزرگ بوده که در سرتاسر استان

: 1388(تناولی، شمارد صفوي برمی دورةترین شیرهاي سنگی را متعلق به اند. پرویز تناولی قدیمیپراکنده فارس

ایران و در منطقه آذربایجان  غرب شمالترین نمونه شیر سنگی در اما بر اساس منابع مکتوب، قدیمی)؛ 30 - 27
سنت استفاده  ).112: 1377(کارنگ،  است ریجال آل، دومین سلطان سلسله شیاویافت شده که متعلق به سلطان 

اقتدار  يها زمانمختلف و  يها دورهمانده و به تناسب  تاکنوناز شیرهاي سنگی در فرهنگ بختیاري از دیرباز 
گرفته است، یعنی هر زمان که ها با شکل، هیبت و اندازه مختلفی روي قبرها قرار میو شکوه ایران این سنگ
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بوده همانند  تر باشکوهگرفته نیز مقتدرانه و وده، شیرهایی که بر روي مزارها قرار میاوج قدرت ایران ب دورة
حضور شیرهاي سنگی در این ). 43: 1393(قنبري، عدیوي، است  مانده یباقصفویه و زندیه  دورةشیرهایی که از 

ی شهرت مناطق به حدي است که برخی از شهرها همچون هفشجان در چهارمحال، به شهر شیرهاي سنگ
اي سنگ قبرهاي مردان [بختیاري] هبه طور کلی شکل شیر). 5: 1395؛ هفشجانی،  86 – 85: 1389نیا، (بزرگدارد 

تواند ناشی از روحیه مردانگی و جنگندگی در این سامان باشد که در فرهنگ محلی با واژگانی و لرستان، می
(حسنوند، ت و نترس بودن مردان همراه است همچون شیر شکار، شیر زرد و دیگر القاب براي توصیف شجاع

شمار برد شیري در این منطقه، در ارتباط عالوه بر این شاید نیز این مسئله یعنی حضور بی). 133 – 132: 1388
اطراف  يها جنگلبا سرزمین اصلی شیر ایرانی یعنی حاشیه کارون بوده باشد. شیر ایرانی در مناطق وسیعی از 

و رامهرمز و بوشهر و کازرون و دشت ارژن در غرب  مانیمسجدسلدز، و کارون گرفته تا هاي کرخه، رودخانه
توان گفت که فرهنگ و سنت مردمان ایل بختیاري از سویی زاییده زیسته است. در واقع باید میشیراز می

 ). 107: 1390(رضادوست و مومبینی، محیط پیرامون آنها نیز بوده است 
مشایخ و ده لیقوان  شادآبادهاي داراي شیر سنگی شامل: شیر سنگی گورستان تانگورس ترین مهماز جمله 

شهرکرد، گورستان دشت الله کوهرنگ، سنگ شیرهاي گورستان جان) (هفشیهفشجان  هايتبریز، گورستان
گوجان و گورستان چلیچه فارسان، گورستان کهباد و ترشک بخش سوسن، شهسوار، راسوند و جاده پیان ایذه، 

هاي چهارمحال، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و گورستان دارالسالم شیراز و به طور کلی اکثر گورستان
شکل ظاهري برد شیرها به صورت ایستاده با سر و گردن مستقیم و ارتفاع ). 2؛ نقشه  12 – 7(تصاویر اصفهان 

روه از سنگ قبرها به صورت کمتر از یک متر و طول یک متر و بیست تا سی سانتیمتري است. چهره این گ
بر  يدیتأکهاي درشت و ابروهاي پیوسته و بینی به نمایش درآمده که در واقع یک مرد با سبیل بلند و چشم

 ).102: 1388(حسنوند، شیر و خصوصیات طبیعی و ذاتی اوست  بتیباهخصلت مردانگی و شجاعت و پیوند آن 
و جزئیات بدن به نمایش در  شده پرداختهی بدن حیوان رهاي سنگی، بیشتر به چهارچوب کلیدر فرم دهی ش

 نیامده است.

 
 ن): نگارندگامأخذسنگی در ایران ( سنگ قبور نوع شیري هاي دارا: پراکندگی گورستان1شمارةنقشه 

Map 1. Distribution of cemeteries with stone lion tombstones in Iran (authors) 
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 ش فرعی آننمادشناسی شیر و نقو .6-1

اي در شیعه، هنر و معماري را وسیله مذهب تداوم و تحکیم براي صفویان نیز هاي دیگر،همانند سایر حکومت
 مقصود این به نیل براي شیر أتیه و شکل ،يساز مجسمه با هنر رابطه مذهب قرار دادند. دربه  خدمت راه

 (ع) علی حضرت نماد را آن شناختند،می دیرباز از ار شکل این ایرانیان نکهیا بر عالوه زیرا. بود عامل بهترین

 از یکی .دادند قرار خود هنري هايپدیده اصلی موضوع را شیر اندام صفویان که بود چنین .شمردندمی نیز
 بهره بختیاري بیشترین و چهارمحال مردم که بود سنگ قبر عنوان به سنگی شیرهاي از استفاده هاپدیده این

 خوانیم : در اشعار مولوي می  ).56 – 55: 1392(تناولی،  بردند آن از را
 ».از علی میراث داري ذوالفقار      بازوي شیر خدا هستت بیار«

: 1377(هال و لوچیک، کرده  یزندگهاي بومی خود ها به مدت بیش از دو هزار سال در سرزمینلرها یا بختیاري

بنابراین آثار هنري موجود  )،40: 1388، مؤذن(دادور و لویه است و تمرکز آنها در لرستان، چهارمحال و کهگی) 228
هاي موجود شناختی آنها سرچشمه گرفته است. یکی از آیینها، باورها و اسطورهدر سرزمین آنها نیز از سنت

هاي ماندگار، سرشناس بزرگ و بنام ایل در فرهنگ بختیاري، قرار دادن شیر سنگی (بردشیر) بر مزار چهره
این آیین و رسومات موجب گردید که نه تنها خود سنگ شیر، بلکه گفتار). : پیش1393(قنبري عدیوي، ه است بود

حتی نقوش قرار گرفته بر روي بدنه آن نیز حکایت و نمادي از بزرگی و شجاعت و برجستگی این افراد باشد 
ها و مردان کالنتران، جنگجویان، ایل بک، ها گورخانلرهاي بختیاري این نماد را بر روي ). 133: 1388(حسنوند، 

و  شکار هایی چون هنرمندي در اي بود از شجاعت، دالوري و ویژگینشانهکردند که شجاع و مهم نصب می
بر روي سنگ قبور برد شیري نیز همانند  به همین دلیل است که  سوارکاري و مهارت در جنگ تیراندازي در

ها به نوعی بازگوکننده تمامی ی از ابزارهاي جنگی قرار گرفته که این نگارهسنگی، نقوش متنوع هاي قوچ
گ قبور قرار گرفته ـنقوشی که بر روي این دسته از سن ترین مهمنمادهاي این آثار سنگی هستند. از جمله 

 ن نقوشکه تمامی ای اشاره داشت : نقش سوارکار، تفنگ، شمشیر، خنجر، گرز، سپر، چاقو، تیر و کمانتوانمی
گذاشتن شیر سنگی بر سر  شیر بر روي مزار نصب شده است. با نمادکه  بیانگر موقعیت اجتماعی فردي بود

 شدند. مزارها نشانگر شهامت و دلیري و بزرگی متوفیانی است که با شهامت و شجاعت کشته می
 به یا و تنهایی به اسالمی دورةر د و بود مهر ایزد نماد ،نجومی مفاهیم بر عالوه شیر نقش باستان ایران در     

 علی حضرت نمادو با )  مذهبی مفهوم با بعد به هجري ششم و پنجم قرن سلجوقیان، دورة اواخر خصوصاً( خورشید همراه
 دلیر و شجاع از کنایه شیر نیز ایران ادبیات و فرهنگ در). 38: 1380(خزایی،  شود می یدهد (ع) امام اول شیعیان

 از یکی نام شیر حتی و ددار نکته این بر داللت ، مست شیر ، شیر ساالر همچون الحاتیاصط چنانچه است.
شود  ترین حیوانی که در میان سنگ قبور دیده می برجستهدهخدا، ذیل واژه شیر). ( است بوده ایران پهلوان دوازده
 .شوندمصور میمه صورت مجسبه    وهمچنین ؛که به دو صورت نقش این حیوان بر روي سنگ قبور استشیر 

هاي خاور نزدیک از گذشته سمبل قدرت و سلطنت بوده است. قدرتش برابر با خورشید  شیر در تمام تمدن
است. از دیرباز مورد توجه پادشاهان و عموم بوده و اغلب نماد شوکت، جالل، سلطنت و قدرت است 

 ).553 :1386(یاحقی،
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 )https://hamgardi.com: أخذم: شیر سنگی هفشجان (7تصویر 

 )https://fa.wikipedia.org: مأخذشیرهاي سنگی ایذه (ي : نقوش تفنگ، شمشیر و خنجر بر رو8تصویر 
Figure 7. Hafeshjan stone lion (https://hamgardi.com) 

Figure 8. Patterns of guns, swords and daggers on Izeh stone lions (https://fa.wikipedia.org) 

                      
 )http://www.donyayesafar.com/n/9257: مأخذبا نقش شمشیر (ه : شیر سنگی ایذ9تصویر 

 )http://4iranian.com/index.aspx?siteid: مأخذ: شیر سنگی بختیاري با نقوش شمشیر و سپر (10تصویر 
Figure 9. Ize stone lion with a sword pattern (http://www.donyayesafar.com/n/9257) 

Figure 10. Bakhtiari stone lion with sword and shield designs (http://4iranian.com/index.aspx?siteid) 

    
 )http://rezvanstone.ir: مأخذفنگ و خنجر یا چاقو (ش ت: شیر سنگی بختیاري با نق11تصویر 

 )http://lalinews.ir/Pages/News-3425: مأخذ: شیرهاي سنگی اللی خوزستان با نقوش شمشیر، سپر، و ... (12تصویر 
Figure 11. Bakhtiari stone lion with the image of a gun and dagger or knife (http://rezvanstone.ir) 

Figure 12. Lali Khuzestan stone lions with sword, shield, etc. patterns (http://lalinews.ir/Pages/News-
3425) 

 . تحلیل نقوش سنگ قبور مورد مطالعه7
در دوران اسالمی و خصوصاً در ایران اسالمی، هنرمند سنگ تراش در ایجاد نقوش بر روي بدنه سنگ قبرها، 

سو با هم وکننده شناختی، تکمیلیباییهاي زبه انتخاب نقوشی اهتمام ورزیده که در عین دارا بودن جنبه
و نگاره، در  شکلمفاهیم و معانی نمادین فرم کلی سنگ مزارات باشد. این نکته و دقت در ارتباط بین 

و به آسانی قابل تشخیص  شدهسنگی و شیرهاي سنگی به نسبت دیگر سنگ قبرها بیشتر رعایت  هاي قوچ
ها انواع نقوش هندسی، گیاهی، حیوانی، انسانی یر سنگ قبور دیگر، که بر روي آناست. بنابراین بر خالف سا

https://fa.wikipedia.org/
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% این گروه از سنگ 90شود؛ بر روي سنگ قبور قوچ و شیر سنگی، در بیشتر مواقع و در حدود دیده می
دیده سنگی انتخاب گر هاي قوچبه عنوان نقوش اصلی بر روي بدنه شیرها و  افزارها جنگمزارات، ابزارآالت و 

طور که ذکر گردید شامل: شمشیر، تیر و کمان، خنجر، تفنگ، سپر، گرز، نقوش انتخاب گشته همان است.
این شوند. سوارکار بوده که تمامی آنها به نوعی قدرت و شکوه شخص متوفی در زمان حیات وي را یادآور می

گاوري، نیرو، شجاعت، رزمندگی، جنگی تماماً بازنمایی و داللت بر واژگانی همچون قدرت، جن ابزارآالت
با قرار دادن معانی فرم سنگ قبرها و مفاهیم نقوش مذکور در کنار یکدیگر، ، جایگاه اجتماعی دارند. یپهلوان

ها، به انتخاب این دسته از با آگاهی کامل از نمادشناسی نقش تراش سنگمتوجه خواهیم گشت که هنرمند 
روي سنگ قبور شیر و قوچ سنگی اهتمام ورزیده است. نمادشناسی این ها پرداخته و به نقر آنها بر نگاره

دارد و  واالمقامهاي به تصویر کشیده شده، اشاره به شخصیتی مبارز و قدرتمند و دهد که نگارهنقوش نشان می
 ). 2و  1شمارةهاي (جدول استجایگاه مهم اجتماعی وي  کننده منعکس

 شمشیر ةنگار .7-1
شود. هنوز هم شکل از یک تیغه و یک قبضه است و بنابراین نماد اتحاد شمرده میشمشیر در اصل مت 

رود. شمشیر را شرقی و بخشی از لباس رسمی آنها به شمار می يها اسقفشمشیر یک نماد مذهبی براي 
ر اند. شمشیر به سبب داللت بنمادي از انهدام جسمانی و اراده روحی و نیز نماد روح و کالم خدا دانسته

نابودي جسم، باید نمادي براي تکامل معنوي باشد. در میان برخی اقوام شمشیر هرگز یک شی عادي نبوده و 
همواره حق  باًیتقررتبگان و واالترین درجات بوده است. شمشیر برعکس همیشه نمادي متناسب عالی

). این ابزار جنگی در 46: 1393، دماخوان اق؛ به نقل از  533-530:  1388(سرلو، انحصاري مقامات باال بوده است 
دنیاي باستان، نمادي از قدرت، مبارزه و مقاومت در برابر دشمنان بوده و همواره از اهمیت و احترام خاصی 
برخوردار بوده است. از نکات جالب توجه در ارتباط با شیرهاي سنگی، حضور نقش شمسه بر پهلوي آنها در 

زاده هارون و درب امام و البه اصفهان در بر وي شیرهاي سنگی امامکه این مورد  استکنار نقش شمشیر 
هاي نمادین و معانی مذهبی بوده؛ به خورشید داراي جنبه د. فرم شیر در کنار نقوش شمشیر وشویافت می

و (ع) طور که در نزد هنرمندان شیعی، خورشید نمادي از حضرت محمد (ص)، شیر نمادي از امام علی 
ذوالفقار نزد بسیاري از مسلمانان ). 39-38: 1380(خزایی، شمشیر ذوالفقار ایشان است  ازادي شمشیر نیز نم

را در (ع) نمودار شده است. امام علی  امام علی(ع) شجاعت به صورت نمادي از قدرت و شیعیان مخصوصاً
در (که در نگاه عوام شمشیري دو زبانه است) اند که ذوالفقارش  کرده در حالتی تصور می معموالًهاي مذهبی،  شمایل

هاي مسی ضرب و بر  وسنقش شمشیر ذوالفقار را بر روي فل صفوي دورة در ).849: 1392(ذوالقرنین، دست دارد 
نیز هنوز نقش کردن ذوالفقار بر روي  فتحعلی شاه قاجار کردند، در زمان ها رسم می روي پارچه درفش

هاي نظامی سپاه وي نقش این شمشیر را داشته است. در یکی از  اي از درفش ها متداول بوده و عده درفش
قاجار در انگستان منتشر شده است، در ضمن بحث راجع به قشون عهد فتحعلی  دورةهاي اروپایی که در  کتاب

هاي گوناگون و با اقسام  ها بر رنگ هر فوجی درفش مخصوص به خود دارد این درفش«است:  شاه نوشته
هاي مذهبی یا  و بر روي آنها شعار استو مثلثی و گوشدار  شده ساخته بها گرانهاي  مختلف است و از پارچه

گردیده است علی) نقش   (شمشیر دو تیغهو روي اغلب آنها شیر و خورشید یا ذوالفقار  شده نوشتهآیاتی از قرآن 
 ). 13 ریتصو؛  29 – 21: 1344(ذکاء، 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 : نگارندگان)مأخذشمشیر در سنگ قبور قوچ و شیر سنگی (ش : تنوع نق13تصویر 

Figure 13. Variation of the role of the sword in the tombstones of Koch and Shir Sangi (authors) 
 تیر و کمان ةنگار .7-2
در تمدن بشري اهمیت تیراندازي با کمان به قدري است که دانشمندان امروزي، پیشرفت اولیه بشر را مدیون  

دانند. ایرانیان اولین مللی بودند که تیراندازي با کمان را به عنوان پیدایش آتش، چرخ و تیراندازي با کمان می
هاي و سنت ها فرهنگدگی خود ابداع و به کار گرفتند. این وسیله از آغاز پیدایش در تمام یک ضرورت در زن

کمان نشانۀ قدرت است؛ مبناي این نماد مفهوم کشش بوده و  شود. به طور کلیاقوام ایرانی به وضوح دیده می
یروي باروري و بسیار شبیه قدرت حیات و نیروي معنوي است. تیر و کمان را نشان انرژي خورشید و ن

پیکان نشانۀ  نماید.پیکان/ تیر درخشش قدرت متعالی را می ).630:  1388(سرلو، اند کنندگی نیز دانسته پاك
تیر و کمان در اوستا به عنوان ابزاري جهت یاري رساندن و  ).243: 1388سرلو، (پرتو خورشید نیز بوده است 

اي در فروردین یشت، در توصیف شخصیت اسطورهنمایش قدرت و آمادگی توصیف شده است. در اوستا 
گشتاسب، وي را مجهز به تیر و کمانی توصیف نموده که با سالح خود، آماده یاري رساندن به دین اهورایی 

پارسا، تهم، متحد با کالم مقدس، دارنده گرز نیرومند (گشتاسب)، » ویشتاسپ«فروهر کوي « زرتشتی است: 
کمان و با تیر براي راستی (اشه) جاي آزاد جست؛ که با کمان و با تیر براي راستی  ستاییم که بااهورایی را می

؛ به نقل از  105:  1382(موالیی،  جاي آزاد یافت، که خود را بسان بازو و یاور این دین اهورایی زرتشتی آماده کرد
 ). 14؛ تصویر  57: 1391رسمی، 

                         
 : نگارندگان)مأخذتیر و کمان بر روي سنگ قبور قوچ و شیر سنگی ( ة: نگار14تصویر 

Figure 14. The image of a bow and arrow on the tombstone of a ram and a stone lion (authors) 
 خنجر ةنگار .7-3

ر زاید را از بین تواند اموز است و نیز میتمی قوهخنجر از لحاظ نمادشناسی بر خرد انسان داللت دارد که داراي 
 ,Ronnberg & Leeuwen(دهد و ابزاري است با معناي نابودي ببرد. خنجر مثله کردن اجباري نیز معنا می
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. استاین نقش اشاره به شخصیتی قدرتمند و جنگجو دارد و نمایانگر مردانگی شخص متوفی ). 490 :2010
ران بوده که این رسم نشانه آمادگی براي ستیز یکی از رسومات در ایران باستان، خنجر فرستادن به سوي دیگ

). این داستان و رسم فرستادن خنجر در داستان بهرام چوبین در 15و نمایش زورمندي بوده است (تصویر 
 شاهنامه فردوسی، بین او و هرمزد شاه انجام گرفته است 

 ). 193: 1396؛ به نقل از قهرمانی،  2041: 6ج ،1374(فردوسی، » یکی سله از خنجر انباشته         یکایک سر تیغ برگاشته«

                      

                                 
 

 : نگارندگان)مأخذ: تنوع اشکال خنجر بر روي سنگ قبور قوچ و شیر سنگی (15تصویر 
Figure 15. The variety of dagger shapes on the tombstones of ram and Lion Stone (authors) 

 تفنگ یا اسلحه ةنگار .7-4
تفنگ بر روي سنگ قبور مورد مطالعه به دو صورت تپانچه و یا تفنگ بزرگ نقش بسته و اغلب بر روي  ةنگار

اسلحه، کمان و شمشیر، سه  ).16(تصویر  آمده استرد شیري یا شیر سنگی به نمایش درسنگ قبرهاي ب
جنگی هستند که بر روي قالی و سایر هنرهاي تجسمی دیگر به وفور به نمایش در آمده است و هر  تابزارآال

؛  ghazarian, 1985: 24-31 ؛ 57 – 76: 1389(هال، کدام نمادي از دفاع و مقابله در برابر شیطان هستند 

Margarian, 1986: 61-68 .(اسالمی  دورةد که در تفنگ به همراه شمشیر جزو آن دسته از نمادهایی هستن
به وفور مورد استفاده قرار گرفته و در نمادپردازي ایرانی، نماد و سمبلی از قدرت، مبارزه جویی و جهاد در راه 

 ). 87: 1387زاد، (مرشديخدا است 

                               
 : نگارندگان)مأخذ: اشکال تفنگ بر روي سنگ قبور شیر سنگی (16تصویر 

Figure 16. The shape of a gun on the tombstone of a stone lion (authors) 
 سپر  ةنگار .7-5

سپر جنگی بر روي سنگ قبور ادوار اسالمی ایران، به دو صورت ساده و همراه با تزئینات و اکثراً در کنار نگاره 
ه در نبرد بوده و جان آدمی را در سپر یک نماد طبیعی براي مبارز. )17(تصویر  شمشیر به نمایش در آمده است
کرد. سپرها همانند شمشیر و تیر و کمان و سایر ادوات جنگی دیگر،  نمادي برابر حمله دشمن محافظت می

اسالمی، براي نشان دادن شجاعت،  دورةبراي قدرت هستند. این نگاره بر روي سنگ قبور  شده شناختهبسیار 
نقش سپر در هنر و نشانی از قدرت و جنگاوري و هیبت هستند.  حفاظت و کسب پیروزي به کار گرفته شده
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(ع) اي از جان سپر نمودن امام علی اسالمی ایران معانی دیگري را نیز دارد؛ از آن جمله این نقش نماد و نشانه
. بر استانسان با ایمان از شر شیاطین  دهنده نجاتبوده که محبت و دوستی ایشان به مثابه سپري محافظ و 

امام الْانْس و  -قَسیم النّارِ و الْجنَّۀِ ؛ وصی الْمصطَفی حقاً  -علی حبه جنَّه  «ر در حرم امام علی (ع) کتیبه : س
است که محبت او سپر از آتش است و علی (ع) است (ع) علی«نگاشته شده که معناي آن چنین است : » الْجنَّۀِ

که (ع) است و علی (ص) است، علی (ع) است که به حقانیت وصی مصطفی که قسمت کننده آتش و بهشت 
به طور کلی باید عنوان کرد که سپر به همراه شمشیر، بر ). 993: 1382/1، همکاران(رشاد و  »امام جن و انس است

 بسته است. نقش می باك یبروي سنگ قبور افراد شجاع، نترس و 

                             

                                 
 : نگارندگان)مأخذ: تنوع اشکال سپر بر روي سنگ قبور قوچ و شیر سنگی (17تصویر 

Figure 17. The variety of shield shapes on the tombstones of ram and Lion Stone (authors) 
 گرز  ةنگار .7-6

هر چوبی براي شکار و پیکار ابزار مناسبی  چراکهشمار آورد، ترین ابزار جنگی جهان به شاید بتوان گرز را کهن
ها، چماق چوبی کوتاهی با کره گردي در انتها بوده که از ترین شکل گرزو ساده نیتر کهنتوانسته باشد. می

ی به گواهی اوستا، این ابزار سالح گروه ).2978: 1387(پوپ، رود عصر حجر تا به امروز در شرق میانه به کار می
، همکاران(جلودار و  از ایزدان و فرشتگان آیین مزدیسنا، از جمله ایزد بهرام، ایزد سروش و ایزد هوم بوده است

هاي ایرانی صورتی آیینی و نمادین یافته است. گرز ابزار نمادین نبرد و آویزش با گرز در اسطوره). 2: 1394
مهر توانمند تیرهاي «یزد مهر با اهریمن یاد شده است : اهریمنان است. در اوستا از گرز به عنوان ابزار نبرد ا

مهر دروجان رسد،  هاي سرزمینیک اندازة به پر شاهین نشانده، بدانان ببخشد. بدان هنگام که او سواره به 
نخست گرز خویش را به اسبان و مردان نشانه رود و به ناگاهان اسب و سوار هر دو را به هراس دراندازد و به 

و در  آشوبد میآفریدون براندازندة دهاك ماردوش به یاري گرزة گاو سر، بر او ). 25(اوستا، کرده » کندنیستی اف
). 200: 1396(قهرمانی،  اندازد یدرمکوبد و از پاي پایان جهان نیز در هزارة آخر، گرشاسب یل، دهاك را با آن می

توصیف  گونه نیاو آن را  شده یمعرفیان، گرز هه با دوزخـتا نیز ابزار جنگی مهر در مواجــت اوسـمهریشدر 
و صد تیغه بر دست گیرد و به سوي روان [همستار] نشانه رود و آنان را از پـاي در  صد گرهگرزي «کند : می
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ترین] بخشگــرزي از فلــز زرد ریخته و از زر سخت ساخته، که استوارترین و پیروزترین [پیروزي  افگنـد.
 ).32: 1394، همکاران؛ به نقل از نیکویی و  96ستا: مهریشت، کردة بیست و چهـارم، بنـد(او» رزم افزار است

اي رستم بر گرفته شده است؛ به طوري که رستم پس از یکی از معانی نمادینی گرز از شخصیت اسطوره     
: 1388(آموزگار، تولد و ظهورش، گرزي را با خود به همراه دارد که این گرز را گرشاسپ به وي سپارده است 

(شهروئی، رفته است به ارث بردن گرز گرشاسپ به نوعی به ارث بردن تمام بعد پهلوانی او به شمار می). 63

اي از پهلوانی و نامیرایی قلمداد شده و به طور کلی تمامی بر این اساس گرز در اینجا نماد و نشانه). 132: 1394
براي این نقش بر روي سنگ قبور ادوار اسالمی ایران در توان میرا  معانی قدرت، بزرگی، شکوه، افتخار، دلیري

 ). 18(تصویر  نظر گرفت

                                  
 : نگارندگان)مأخذ: اشکال نگاره گرز بر روي سنگ قبور قوچ و شیر سنگی (18تصویر 

Figure 18. Shapes of the mace on the tombstones of Koch and Lion (authors) 
 آنها ینماد شناخت: نقوش متنوع قرار گرفته بر روي سنگ قبور مورد مطالعه و 1شمارةجدول 

Table 1. Various motifs placed on the studied tombstones and their symbolism (authors) 
موقعیت  رهنگا نمادشناسی نگاره تصویر نگاره تصویر سنگ قبر

 مکانی
رد سنگ قبر

 یف

 

 

قدرت، شجاعت، تکامل، 
نماد امام علی و عالی 

 رتبگان

شمشیر، تیر و 
کمان، شکارچی 

 و گوزن

 1 قوچ سنگی شیرعجب

  

قدرت حیات و نیروي 
 معنوي، آمادگی، یاوري

 2 قوچ سنگی تبریز ةموز تیر و  کمان

  

نشانه جنگجویی، 
نابودکننده، مردانگی، 

 منديزور

 3 قوچ سنگی تبریز ةموز خنجر

 
 

نماد امام علی و عالی 
رتبگان، قدرت، مقاومت، 

 شجاعت

 ةموز شمشیر
 نخجوان

 4 قوچ سنگی

 
 

نماد امام علی و عالی 
رتبگان، قدرت، مقاومت، 

 شجاعت

 ةموز شمشیر
 نخجوان

 5 قوچ سنگی

 

 

نماد مبارزه، قدرت، 
محافظت، نماد عالی 

و جان رتبگان، جنگاوري 
 سپر نمودن

 6 قوچ سنگی مراغه ةموز سپر و شمشیر
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نماد مبارزه، قدرت، 
محافظت، نماد عالی 

رتبگان، جنگاوري و جان 
 سپر نمودن

 7 قوچ سنگی مراغه ةموز سپر و شمشیر

 
 

نابود کننده، نشانه 
شخصیتی قدرتمند، 

 جنگجو، زورمندي

مراکان  خنجر
 ارهچایپ

 8 قوچ سنگی

  

قدرت حیات و نیروي 
معنوي، شخصیتی 
قدرتمند، جنگجو، 

 زورمندي

تیر و کمان و 
 خنجر

 9 قوچ سنگی مراغه ةموز

 
 

مبارزفریال قدرت، 
محافظت، نماد جان سپر 
نمودن امام علی، کسب 

 پیروزي، شجاعت

 10 قوچ سنگی  سپر

 

 

دفاع و مقابله در برابر 
دشمن، قدرت، جهاد، 
شخصیتی قدرتمند، 

 جنگجو، زورمندي

 11 شیر سنگی چهار محال تفنگ و خنجر

 

 

شجاعت، قدرت، جهاد، 
مبارزه با اهریمن، 

 پهلوانی، دلیري، بزرگی

سپر، شمشیر، 
گرز، تفنگ، 

 عصا

اللی 
 خوزستان

 12 شیر سنگی

 
 

نماد مبارزه، قدرت، 
محافظت، نماد عالی 

رتبگان، جنگاوري و جان 
 سپر نمودن

 13 شیر سنگی لرستان مشیر و سپرش

  

نماد امام علی و عالی 
رتبگان، قدرت، مقاومت، 

 شجاعت

 14 شیر سنگی ایذه شمشیر

 

 

شجاعت، قدرت، جهاد، 
مبارزه با اهریمن، 

 پهلوانی، دلیري

، تفنگ، ریشمش
 خنجر، گرز

 15 شیر سنگی هفشجان

 
 

شجاعت و قدرت، دلیري، 
پهلوانی، نماد امام علی، 

 جنگاوري

 16 شیر سنگی چهار محال شمشیر و گرز

 

 
نماد قدرت، دفاع و 

مقابله، جهاد، 
 ییجو مبارزه

 17 شیر سنگی الیگودرز تفنگ
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نماد مبارزه، قدرت، 
محافظت، نماد عالی 

و جان رتبگان، جنگاوري 
 سپر نمودن

 18 شیر سنگی لرستان شمشیر و سپر

 
 

نماد امام علی و عالی 
رتبگان، قدرت، مقاومت، 

 شجاعت

 19 شیر سنگی ایذه شمشیر

 

 
نماد قدرت، دفاع و 

مقابله، جهاد، 
 ییجو مبارزه

 20 شیر سنگی لرستان تفنگ

 
 دشناسی فرم سنگ قبور  قوچ و شیر سنگی و نقوش قرار گرفته بر بدنه آنها: مقایسه تطبیقی نما2شمارةجدول 

Table 2. Comparative of the symbology of the shape of the ram and stone lion tombstones and the motifs 
placed on their bodies (authors) 

نوع سنگ  ردیف
 قبر

 سنگ قبور ینماد شناخت
 

 نقوش فرعی ینماد شناخت قبورنقوش فرعی سنگ 
 

قدرت، شوکت، منزلت، جایگاه  قوچ سنگی 1
اجتماعی، پادشاهی، فرمانروایی، 

 رهبري، شکست ناپذیري

شمشیر، کمان، خنجر، 
 گرز، شکارگر، گوزن،

ثروت و قدرت، شجاعت، منزلت، دلیري، 
پهلوانی، اتحاد، برجستگی، جایگاه 

اجتماعی، سلطنت، نماد پادشاهی و 
 بزرگی

 
نماد امام علی، بزرگی، شجاعت،  شیر سنگی 2

 قدرتبرجستگی، دالوري، سلطنت، 
 شوکت

شمشیر، تفنگ، کمان، 
 خنجر، گرز، شکارگر،

نماد بزرگی و قدرت، نماد امام علی، 
نماد عالی رتبگان، منزلت اجتماعی، 

 شجاعت، بزرگی، مبارزه و ....

  . نتیجه8
قرار گرفته بر روي آنها، با توجه به ماندگاري و مقاومت آن در طول ها و نقوش تزئینی سنگ قبور گورستان

شناختی تاریخی و بررسی هنرهاي تزئینی و منابع در ارتباط با جامعه ترین مهمقرون متمادي، یکی از 
. با ظهور دین مبین اسالم و در همان ابتدا سنگ قبور روند میدر فرهنگ و هنر ایران به شمار  ها هیما نقش
کردند. ار ساده بوده و مسلمانان تنها به نقر و حکاکی نام و نشان متوفی بر روي این دسته از آثار اکتفا میبسی

ها و طلب رستگاري براي متوفّی، حجاري در همین باب و در راستاي تأثیرات اسالمی و تبرك نمودن گورستان
م و چهارم هجري سنگ قبرها با نقوش گیاهی، آغاز گردید و به مرور زمان از قرون سو(با خط کوفی) آیات قرآن 

بنا به ضرورت  يساز مجسمهتزئین شدند. اگرچه پس از طلوع اسالم، (با خطوط مختلف)  ها بهیکتهندسی و انواع 
-همچنان در اعصار مختلف اسالمی ادامه یافتند و در کنار کتیبه رمزهانادیده گرفته شد، اما نقوش نمادین و 

مورد  مزارها سنگهاي دوران اسالمی و بر بدنه نقش و نگارهاي متنوعی نیز در گورستانهاي روي سنگ قبور، 
استفاده قرار گرفتند. به طور کلی در طی چهارده قرن دوران اسالمی ایران، بنا بر اعتقادات و باورهاي مذهبی 

فاده قرار گرفته که و فرهنگ و جغرافیاي هر منطقه، سنگ قبور متنوعی در اشکال و ابعاد مختلف مورد است



 190                                                                               1401 -31پیاپی  زیی، پا3 ة، شمار14 ةدور ،شناسیمطالعات باستان مجله 

توان به سنگ قبور افراشته، سنگ قبور محرابی، سنگ قبور ساده عمودي، سنگ قبور صندوقی، سنگ قبور می
این  ترین مهماي، سنگ قبور قوچ شکل، شیرهاي سنگی، سنگ قبور اسب شکل و .. اشاره کرد. از جمله گهواره

در  عموماًها و شیرهاي سنگی هستند که اي، قوچسطورهدسته از سنگ قبرها از منظر معناشناختی و باورهاي ا
شوند. شکل و هیبت این سنگ قبرها، عالوه و غرب ایران یافت می غرب شمالدر  باألخصنیمه غربی ایران و 

شناختی و کهن الگویی نسبت به هنر و آیین ایران باستان، نمادي از قدرت، صالبت، شجاعت، بر معانی اسطوره
اجتماعی و ابهت شخص متوفی هستند. نکته جالب توجه در ارتباط با سنگ قبور قوچ و شیر،  بزرگی، جایگاه

بر روي آنها نیز تماماً  شده کندهاین است که در کنار فرم ظاهري این سنگ مزارات، نقوش و تزئینات 
تیر و کمان، باشند. نقوش تفنگ، شمشیر، خنجر، اسب و سوارکاري، سپر، شالق، همان معانی می بازگوکننده

ها و شیرهاي سنگی هستند. این نقوش ها بر روي قوچو پرکاربردترین نگاره ترین مهمصحنه شکار و عصا و ... 
اي همچون: قدرت و شجاعت فرد متوفی، بزرگی داراي معانی عموماًگردد، افزارها را شامل میکه بیشتر جنگ

وفی و ... بوده که در یک نگاه کلی جایگاه و منزلت مندي فرد متام، هیبت و شکوه، پهلوانی و دلیرو احتر
توان عنوان کرد تمامی مفاهیم و نمادهاي نقوش کشند. در نهایت میاجتماعی شخص متوفی را به تصویر می

کند و این نشان قرار گرفته بر روي این دسته از سنگ مزارات، همان معانی فرم و شکل آنها را بازنمایی می
قبرها و همچنین نقوش قرار گرفته بر روي تراش با آگاهی کامل از معانی فرم سنگسنگ دهد که هنرمندمی

آنها، به انتخاب این نقوش اهتمام ورزیده و در پی ارتباط و وابستگی بین فرم و نگاره در اثر هنري خود بوده 
 است.
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