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 Abstract 
The Azerbaijan Museum has historical artworks from the pre-Islamic to Islamic periods. One of 
the most important parts of this museum is an open-air section, where a large number of 
Gravestones, were collected and transported to this place from cemeteries around the city 
(Tabriz), as well as various East Azerbaijan cities cemeteries. Collecting of gravestones from 
different parts, has created a very rich collection of gravestones in this museum, which has 
provided a very good opportunity for studying East Azerbaijan gravestones in the Islamic 
periods. Now, in this research, we have tried to classify the gravestones ornaments types in the 
first stage by systematic research and collecting information by fieldwork and library methods, 
and afterward in the next step we will analyze the gravestones ornaments by symbolism 
approach. This research, which is of descriptive-analytical type, aims to answer the following 
questions: What are the symbolic meanings of the Azerbaijan Museum gravestones ornaments? 
What are the main features of the decorations of this gravestones and what motifs have been 
used the most? Based on this study, it was determined that the motifs ornaments in the 
Azerbaijan Museum gravestones (which are related to 14th to 17th century) are divided into four 
categories: palnet, geometric, Altar and inscription motifs that has direct relationship with 
religious beliefs of decided. Among these motifs inscription motifs are used mostly, basically 
poems and verses that shows mortality people initiation to the world. According to their 
religious beliefs, these people consider this world to be mortal and have tried to warn others 
about this mortality. Accordingly, they have been careful enough in choosing the theme, in 
choosing the poems, and in choosing the verses of the Qur'an. This has led to a harmony 
between the themes. Among the plant motifs on the Azerbaijan Museum gravestones, Khatai 
and Arabesque, and among the geometric patterns, circle are used mostly.  
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1. Introduction: 
In the ornaments of the Azerbaijan Museum gravestones, the artist has tried to go beyond the 
objective and current of the real world and enter to semantic text with its own meanings. 
Although it must be admitted that the beliefs of the artist and the deceased person have been 
effective in producing the meaning of that motif, but nevertheless, these motifs, in addition to 
the referential and representative character, have also had the ability to express. According to 
the definition of symbolism, since anything that acts as a signifier, referent or pointer to 
something other than itself is a sign (Allen, 2001; Culler, 2001; Chandler, 2008; Barthes, 1977), 
then the gravestones motif can also be considered as a symbolic text that has multiple meanings. 
Exposes the audience to interpretation, interpretation and understanding. In the Islamic 
civilization, among the so many artworks, Gravestones has the most preserved various types of 
symbolic ornaments. During the Islamic period, the construction of tombs, which reflect the 
people's view to death, became particularly important and began as a manifestation of beliefs 
and rituals related to the protection of the dead, along with other religious buildings (Tanavali, 
2009). An important point in these artworks is their decoration functional and decorative 
features relationship to the religious beliefs of the deceased. One of the most important periods 
in Iran that has so many tombs and gravestones with various motifs, is the Ilkhanid period (14th 
century) (Burckhardt, 2010). During this period, the special attention of the Mongol sultans to 
the mystics and Azerbaijan mystical elders (as one of the important centers of Sufism) led to the 
construction of Gravestones and tombs of valuable shape, including the Maragheh Modavar 
tower (Maragheh circular tower), Maragheh Sorkh dome (Maragheh red Dome), Sheykh Shahab 
Al-Din Ahari Shrine and the tomb of Sheikh Haidar Meshkinshahr with special views. In 
Azerbaijan, during the Ilkhanid Period (14th century), a special style of gravestones and burial 
architecture has emerged, that roots of them come back to the beliefs of 13th -14th century 
mystics. The gravestones that made for the deceased during this period have deep artistic 
meanings and beliefs. Beliefs that reflect the deceased's vision to the world, God, and the 
resurrection. Since the ornaments have a religious believes aspect, the style of ornaments 
present is abstract. Many of these gravestones remain in any part of the country where the 
Ilkhans had infiltrated. Since during this period Tabriz was their capital, in this research, the 
Azerbaijan Museum gravestones will be studied.  The gravestones of the Azerbaijan Museum 
are collected from different parts of East Azerbaijan province as well as cemeteries inside the 
city of Tabriz and are kept in this place )(Figure 1). According to what was stated, the purpose 
of this article is to use the semiotic analytical approach to analyzing and reading the motifs of 
the Azerbaijan Museum gravestones. For this purpose, some analytical tools of semiotic 
approach, such as the principle of substitution and companionship, interaction and contrast of 
signs, explicit and implicit meaning, context or context and intertextuality, are introduced and 
then tested in the analysis and reading of themes. This research is qualitative and the method is 
descriptive-analytical. In order to conduct this research, in the first stage, based on field studies, 
the necessary documents such as photography, design and reading of inscriptions and designs 
have been done. Then, after descriptions, based on library studies, information is analyzed. 
During this study, the Azerbaijan Museum gravestones were classified into four groups based 
on the motifs, including inscriptional (Figure 14-21), geometric (Tables 1 and 2, Figure 22-24), 
altar (Figure 28-31) and plant (Figure 25-27) motifs. Aside from the concept hidden in the 
physical form of the gravestones or the signs that are engraved on the Azerbaijan Museum 
gravestones, the motifs have been an artistic tool for expressing symbolic concepts. These 
motifs were not merely decorative and had symbolic meanings. Also, these motifs have been the 
manifestation of popular thoughts and feelings that have a symbolic perception in dealing with 
images and motifs and have known the relationship between the face and the meaning of the 
motif well. Wherever art is associated with meaning and symbolism, symbolic motifs have the 
opportunity to emerge and manifest themselves in the form of sacred art. On this basis, 
inscriptions and geometric motifs are the most dominant, most important and most beautiful 
motifs in the Azerbaijan Museum gravestones. Their proximity to plant motifs has recreated 
different symbolic meanings. A verse from Saadi that evokes the mortality of the world in its 
mind with a verse from the Qur'an with an educational and mystical aspect recounts a society's 
beliefs about the world and life after death. Among these, geometric motifs, including hexagons 
and hexagons, which have been considered since ancient times and have a special place among 
the folk beliefs of the people, have also played a role in a different way and with a symbolic 
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meaning, the highest degree (Satari, 1997). They wish the deceased spiritual happiness, which is 
to enter the seventh floor of heaven. Leaving aside the mentioned motifs, we come across the 
motifs of the sun and the star, which are among the most widely used motifs in these 
gravestones. It is as if these motifs are here to recount plurality in unity and unity in plurality, 
which is one of the attributes of God (Mac Call, 1994). So in fact the sun and the star are 
considered a symbol of God. The presence of plant motifs on gravestones has been associated 
with doctrinal concepts because the tree and the plant have been sanctified in terms of vitality 
and fertility (Namvar Motlagh, 2011). The plant, not only in the Islamic period but also in 
ancient civilizations around the world, has been considered a symbol of fertility and growth or a 
blessing medium, and its leaves have healing properties of human suffering and have been 
widely used in decorative and symbolic arts (Sojoudi, 2004). Among the plant motifs on the 
Azerbaijan Museum gravestones, the one that has been used the most is the Khatai and 
Arabesque, which the artist has given the heavenly space to the eternal house of the deceased. 
Among the geometric patterns, the one that is used the most than other geometric forms is the 
circle. The circle in Islamic civilization is a symbolic form and is associated with the Creator of 
the world. The universe of galaxies, the positional motion of the spheres around the axis of the 
circle, testifies to this claim. The circle is a symbol of mobility, dynamism and life, and its use 
on the Azerbaijan Museum gravestones is a direct reference to the belief in resurrection among 
Muslims. In addition, according to Muslim belief, circular patterns and shapes actually bring 
man closer to God. Unlike in other forms, several lines are used to create a shape, but in the 
circle, there is only one line that makes it existential and has a kind of unity and monotheism.  
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 چکیده
جهان واقعی را ارائه  صرفاً ها مایه نقششاخصه آن است اما این  ترین مهمموزه آذربایجان تبریز، از  هايمزارسنگدر  ثبت عناصر

توان به  را می مایه نقشتند. بنابراین، هر ، از قابلیت بیانگرایانه و نمادین نیز برخوردار هساندهیبازنماکنند، بلکه عالوه بر خصلت  نمی
ست ابزارهاي ، کاربرو نیادهد. از  عرض تفسیر و تأویل مخاطب قرار میهاي متعددي را در م ي دانست که داللتا نشانه مثابه متنی

و همنشینی،  هدف این مقاله است. بدین منظور، اصل جانشینی ،هامزارسنگشناسی در تحلیل و خوانش  تحلیلی رویکرد نشانه
 هاي مایه نقشعرفی و در تحلیل و خوانش یا زمینه و بینامتنیت، مها، معناي صریح و ضمنی، بافت  تعامل و تقابل نشانه

قش . سازوکار و ن1از:  اند عبارتدر این پژوهش  شده مطرحهاي  اند. پرسش به آزمون گذاشته شده موزه آذربایجان هايمزار سنگ
موجود در موزه هاي مزارسنگ . 2چیست.  هامزارسنگ مایه نقششناسی در تحلیل و خوانش  ابزارهاي تحلیلی رویکرد نشانه

 بر اساسهاي آن  تحلیلی بوده و داده -باشند؟ این پژوهش به روش، توصیفی ریز داراي چه مفهوم نمادشناسی میآذربایجان تب
کاربست ابزارهاي تحلیلی  واسطه بهاین پژوهش مشخص گردید که  بر اساس .اند اي جمع آوري شده مطالعات میدانی و کتابخانه

هاي متعدد مفهومی، بصري و  ، جلوهها مایه نقشو خوانش روشمند  لیوتحل هیتجزشناسی، افزون بر  رویکرد نشانه موجود در
گردد. بدین شکل که به کمک این  نیز فراهم می ها مایه نقشبندي  شود و چارچوبی براي تقسیم شناسی آنها آشکار می زیبایی

این مطالعه مشخص گردید که  بر اساسرا تشخیص داد. همچنین  ها مایه شنقتوان جهت ارجاع  می تر قیدقابزارها، بهتر و 
اي قابل  وکتیبه ، محرابیگیاهی، هندسی هاي مایه نقشدسته:  چهارموزه آذربایجان در ي هامزارسنگموجود روي  هاي مایه نقش

 طبق مردمان این. گذارندبه نمایش می بندي هستند که شواهد مستقیمی از اعتقادات و باورهاي آئینی و دینی عصر خود را تقسیم
 هم اساس همین بر .نمایند گوشزد دیگران به اند کرده سعی را بودن فانی این و کرده تلقی فانی را جهان این خود، دینی باورهاي

 شده باعث امر مینه .اند داشته کافی دقت امر این به قران از هایی آیه انتخاب در هم و اشعار انتخاب در هم ،مایه نقش انتخاب در
 .باشد داشته وجود ها مایه نقش بین  هارمونی یک است
 ، باورها و اعتقاداتمایه نقش ،هامزار سنگ شناسی،نمادتحلیل  موزه آذربایجان،کلیدي: هايهواژ

 همقدم. 1
ی و جاري جهان واقععینی و هنرمند سعی در گذر از امري  موزه آذربایجان تبریز، هايمزار سنگ مایه نقشدر 

هنرمند و  باورها و اعتقادات ،. اگرچه باید پذیرفتبوده استهاي خاص خود  با داللت معناییورود به متنی 
، عالوه بر ها مایه نقشاین همه،  است ولی با اینبوده  رگذاریتأث مایه نقش، در تولید معناي آن شخص متوفی

 ازشناسی،  تعریف نشانه بر اساس اند. بودهبرخوردار  خصلت ارجاع دهنده و بازنمایانه، از قابلیت بیانگرایانه نیز
یک نماید،  میگر به چیزي غیر از خود عمل  که هر چیزي که به عنوان داللتگر، ارجاع دهنده یا اشارهآنجا

هاي متعددي  اي دانست که داللت را هم به مثابه متنی نشانهمزارات  سنگ مایه نقشتوان  پس می، نشانه است
ي مانده از تمدن اسالمی اآثار برج ترین مهماز جمله  د.ده تأویل و فهم مخاطب قرار می ،سیررا در معرض تف

 و ساخت مقابردر دوره اسالمی، هستند.  هامزار سنگ ها را در خود حفظ نموده است انواع مختلفی از نشانهکه 
اي از به عنوان جلوه کرد واهمیت خاصی پیدا  هستنددیدگاه مردم نسبت به مرگ  دهنده نشانکه  ،هاآرامگاه

نکتۀ مهم در رابطه  .با سایر بناهاي مذهبی دیگر آغاز شد توأمهاي مربوط به پاسداشت مردگان، باورها و آیین
هاي مهم  یکی از دوره. فرد متوفی استباورهاي دینی و تزیینی آنها با  کاربرديهاي ، ارتباط ویژگیآثاربا این 

 خاص توجه در این دوره، .دوره ایلخانی است متنوع در ایران، هاي مایه نقش با مزار امگاه و سنگساخت آر
-سنگ) باعث ساخت تصوف مهم مراکز از یکی عنوانآذربایجان(به  متصوفه مشایخ و عرفا به مغول سالطین
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 علی (تقی زاده وگنبد سرخ مراغه )،1395 (خدایی،از جمله برج مدور مراغه ارزشمندي شکل برجی مزارات و مقابر
 ایلخانی هدور طی. شد ویژه مشخصاتی ، با)1389(حسینی، شهر و بقعه شیخ حیدر مشکین) 1396محمدي اردکانی، 

 در ریشه آن مبانی که تدفینی، به وجود آمده است مزار و معماريسنگ از خاصی سبک ،آذربایجان در
دوره براي شخص متوفی ساخته ی که در این مزارهای سنگدارد.  ه.ق هشتم و هفتمقرون  عرفاياعتقادات 

د. اعتقاداتی که بینش فرد متوفی نباش نه داراي مفاهیم عمیق اعتقادي میهنرمندا کامالً یبه صورتشده است 
جنبه اعتقادي دارند شیوه ارائه آنها  ها مایه نقش که ییآنجادهد. از  نسبت به جهان، خدا و معاد را نشان می

 داکردهیپاي از کشور که ایلخانان به آنجا نفوذ  در هر نقطه مزارها سنگاز این تعداد بسیار زیادي . استانتزاعی 
 هايمزار سنگدر این پژوهش، تبریز در این دوره پایتخت آنها بوده است،  که ییآنجااست. از  مانده یباقبودند 

مختلف استان موزه آذربایجان، از نقاط  هايمزارسنگموزه آذربایجان مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. 
 .شوندو در این محل نگهداري می شده يآور جمعهاي داخل شهر تبریز  شرقی و همچنین گورستان آذربایجان

حلیل شناسی در ت با توجه به آنچه بیان شد، هدف از نگارش این مقاله، کاربست ابزارهاي تحلیلی رویکرد نشانه
دین منظور، برخی از ابزارهاي تحلیلی رویکرد است. بهاي موزه آذربایجان مزار سنگ مایه نقشو خوانش 

ها، معناي صریح و ضمنی، بافت یا زمینه  شناسی، مانند اصل جانشینی و همنشینی، تعامل و تقابل نشانه نشانه
  شوند.  به آزمون گذاشته  می ها مایه نقشو بینامتنیت، معرفی و سپس، در تحلیل و خوانش 

 پژوهشش رو. 2
انجام این پژوهش، در  تحلیلی است. جهت -دف، کیفی است و روش انجام آن توصیفیاین پژوهش از نوع ه 

ها و هاي الزم از قبیل عکاسی، طراحی و خوانش کتیبهمطالعات میدانی، مستندنگاري بر اساس مرحله اول
د مور، اطالعاتاي،  مطالعات کتابخانه بر اساسپس از ارائه توصیفات،  ،نقوش صورت پذیرفته است. سپس

 اند. قرار گرفته لیوتحل هیتجز
 پیشینه پژوهش. 3
دهند که در گستره وسیعی از آثار منطقه آذربایجان را به خود اختصاص می ترین مهمیکی از  ،هامزارسنگ 

هاي مختلف که در دوره هامزارگـسناهده کرد. این ـتوان آنها را مش شرقی می استان اردبیل تا آذربایحان
اند، به دلیل موقعیت اي مورد تزئین واقع شدهمنطبق با آئین، مذهب و سنت منطقه تاریخی ساخته و

قرارگیري و پراکندگی مکانی، مورد توجه پژوهشگران واقع نشده و مطالعات چندانی بر روي آنها صورت 
ود در موج هايمزارسنگهمزمان با دوره پهلوي و با توسعه شهرنشینی،  که ییآنجاهمچنین از نگرفته است. 

از مطالعه موردي  اي ابقهسبر همین اساس اند  هاي اصلی خود جابجا شدهاز مکانتبریز داخل و حومه شهر 
قبرهاي سنگ«اله ـقابل ارائه مق عات،ـمله مطالـاز ج وجود ندارد. تبریزهر ـش محدودههاي موجود در  قبرستان

ي این هامزارسنگاویر ـن مقاله به ارائه تصساز خوئی است که در ایـ، نوشته محمد الوان»روستاي آس قدیم
(میرجعفري و بزاز » مزارات چرنداب تبریز«نظیر مقاالتی خاص، ايدسته در ).1390( استاکتفا شده  روستا،

 گورستان در اسالمی تمدن یآثار سنگ، )1391، فروش دست(میرجعفري و بزاز ، مزارات بیالنکوه )1388، فروش دست
 ایلخانی يدوره از تبریز شهر شهريِ ساختار يتوسعه در مزارات تأثیر و بررسی )1391صابر،  (کبیرتبریز يارامنه

در خصوص آیند. می حساب بهاز مطالعات مرتبط با این موضوع  )1394(بلیالن اصل و دوستار،  صفوي تا
تمی، محمودي و مزارهاي لرستان نوشته رس سنگ مایه نقشنمادشناسی توان به  ، میهامزارسنگنمادشناسی 

 اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهاي بومی  در کهاشاره نمود ) 1396( زاده ملک
مزارهاي لرستان  سنگ هاي مایه نقشدر  مورداستفادهمادهاي به چاپ رسیده است اشاره کرد. در این مقاله ن

https://www.civilica.com/Papers-CSIA01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-CSIA01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C.html
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د مزارهاي آرامستان تخت فوال اي با عنوان نمادشناسی نقوش سنگ نامه در پایان .قرار گرفته است یموردبررس
نگارش درآمده در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران به  )1396( زاده ملکاصفهان که توسط سودابه 

مورد بررسی را  ها مایه نقشاین نمادین وم ، مفههامزار بندي انواع نقوش این سنگ تقسیم، ایشان پس از است
مزار آرامستان آقا نورالدین که توسط  گهاي سن همچنین در کتابی با عنوان نمادشناسی در نقش. اند دادهقرار 

مورد استفاده مورد تحلیل نمادشناسی قرار  مایه نقش انواععباس محمدي به رشته تحریر درآمده است 
هاي سنگی  اي با عنوان: بررسی اسطوره و نماد قوچ در فرهنگ ایران باستان با محوریت قوچ در مقالهاند.  گرفته

بیشتر مباحث تاریخی مورد )، 1397( بانی قهفرجی، یزدانی راد و براتی ارداجیبختیاري نوشته قر و چهارمحال
 ها و و کمتر به بررسی نقش نمادین و جایگاه آنها در فرهنگ سمبلیک و ارتباط آنها با اسطوره توجه قرار گرفته

 شده حکنقوش ناسی مرگ بر مبناي اي با عنوان نمادش در مقاله .است نمادهاي باستانی ایران پرداخته شده
 یالملل نیبدر مجموعه مقاالت همایش که کید بر شهرستان نهاوند در منطقه زاگرس میانی با تأ قبر سنگوي ر

نقوش حکاکی شده روي  از ییها نمونه ،است به چاپ رسیده )1398( زاگرس شناسی توسط محمدرضا عطایی
هزار سال پیش  از حدود هفت، شناسی باستان يها کاوشکه به گواهی ی، منطقه زاگرس میان يقبرها سنگ

 برداشت چنین موضوع يسابقه مرور از .مورد مطالعه قرار گرفته است ،در مراسم تدفین کاربرد داشتهتاکنون 
 یک در معروف از افرادمزارات، معرفی شماري هدف معرفی سنگ با اکثراً شده انجام هاي که پژوهش شودمی

حاضر پژوهش  که یدرحال اند؛گرفته صورت مزارات روي موجود ناتـئیموارد تز برخی در و مشخص گورستان
موزه آذربایجان، با رویکرد نمادشناسی نیز مورد مطالعه قرار  رهايمزابندي نقوش تزئینی سنگطبقه بر عالوه
 اند. گرفته

 آذربایجان تبریزموزه  هايمزارسنگ. 4
 بر اساس [ مزار ، تعداد زیادي سنگبیده به فضاي موزهچسیجان و درست اجانب شرقی موزه آذربباز  يفضادر  

فرم و نقوش متنوع وجود دارد که با  ]باشند. عدد می 50، به تعداد 20/12/1397 به تاریخ هشمارش میدانی توسط نگارند
بر  .)1(تصویراستمشخص و قابل استناد تاریخی آنها  هاي دورهو  محل کشفرسانی  توسط بردهاي اطالع

به این محل  اهر هاي تاریخی داخل شهرهاي تبریز و تان، از گورسهامزار سنگبیشتر این ، اتابلوهاین  اساس
شوند بلکه به  را شامل می رهاي مختلف تاریخی از ایلخانی تا قاجا نه تنها دوره هامزار این سنگ اند. منتقل شده

مختلف هاي  از سنگ هامزار این سنگ. گذارند یگر به نمایش مییکدنیز تفاوت بارزي را با  شیلحاظ فرمی و نق
 هستند کهداراي ابعاد متفاوتی اند و  و مرمر تراش داده شده (که در منطقه وجود دارند)آهکی، بازالت

 .استمتر طول و یک متر عرض  3به ابعاد  آنها نیتر بزرگ

 
 )هزه آذربایجان(نگارنددر داخل حیاط مو مزارها سنگ: پراکندگی 1تصویر

Figure 1: Scattering of Gravestones inside the courtyard of the Azerbaijan Museum (author) 
 مزارها سنگ مایه نقش لیتأوشناسی در  روش نشانه. 5

هـاي جهـان اسـت کـه از طریـق خوانـش و  شناسـی نوعـی دانش در جهـت درك و دریافت پدیـده نشـانه
ا به عبارتی ی )،344؛ 1395(غفاري و فالمکی، شـود  ـده، حاصل میهـاي موجـود در هـر پدی قرائـت نشـانه

 هامزار ویژگی سنگ. گیرد  ها را در برمی هـاي برآمده از رمزگشـایی، پدیده شناسـی تمامـی خوانش نشـانه
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گـون هستند و داراي  ، یـک متـن الیههامزار شناسی این است که سنگ نسبت با سایر متون در نشانه
، فرم و نقوش مزارها سنگشناسـی  شـانهند. هستنمعناهـاي متعـدد در درون رمـزگان خود مضامیـن و 

مدنـی بـه عنـوان یـک متـن برخاسـته از آن،  -را بـا توجـه بـه روابـط اجتماعـی و فرهنگـی  مزارها سنگ
ایط سیاسی، اجتماعی ، با توجه بـه شرمزارها سنگدهد. مخاطب در روبـرو شـدن بـا  مـورد خوانـش قرار مـی

معنا دهد و به  قرار می لیتأورا مورد  مزارها سنگگیري نقوش و طرح روي  هاي فرهنگی بسـتر شکل و زمینـه
پـردازد بـه  مـی شده یغنـگاه که بـه فضایی آن مزارها سنگشناسـی  پـردازد. نشـانه ها می بـراي طرح يساز

(جایـی هـاي اسـاطیري  تصویري؛ موجودیت -هاي شکلی  دیتنگـرد: موجو هـاي گوناگـون زیـر می موجودیت
در رویکـرد  ).383؛  1391فالمکـی،  (آینـد) اي هسـتند بـه میـدان می کـه نمادهایی که موضعـی، اقلیمـی، اندیشـه

متنـی اسـت کـه تنهـا بـر اسـاس مطالعه سـاختار و قواعد  هامزار سنگ، نقوش هامزار شناسی سنگ نشانه
اي اسـت کـه تنهـا در ارتبـاط بـا کل  تـوان آن را تحلیـل کـرد. هر جزء آن نشـانه می اش دهنده شکلی زبان

ها  اي از نشـانه از مجموعـه ،مایه نقشاسـت و برعکـس. بنابرایـن در ایـن نگـرش، هـر  فهم قابلزبـان 
 مایه نقشد. آنچـه کـه از باشن شناسی داراي دال و مدلول می قواعد نشانه بر اساسکه  شده لیتشک

محورهاي جانشینی و  بر اساسشـود عناصـر درگیـر در آن اسـت که  در مرحله اول یافت می هامزار سنگ
آورنـد. دال کالبـد هـر  اي واحد به وجـود می را به صورت پیکـره هامزار سنگهمنشـینی و در کنـار یکدیگـر 

. در واقـع ارتباط و تقابـل بیـن فـرم و محتـوا کند یملت بـه مفهـوم آن طـرح دال و مدلـولبوده طـرح 
که به تزئینات مربوط است) و  آنچهبـه تعبیري ارتبـاط بیـن دال (فرم و نقوش و هر  .شـود مطـرح مـی

قـراردادي و مربوط بـه فرهنگ جامعه مصـدر  هـاي حامل هر کدام از تزئینات) (روح، مفاهیـم، معنا و ارزشمدلـول 
 شـوند ها بررسـی می با روابط فرهنگی و مناسـبات انسـان ارتباط هـا در نشـانه، ر اسـت. بـه بیـان دیگراثـ

پنـدارد و از ایـن راه درصدد  درون یـک فرهنـگ را نشـانه می يها یشناس نشانه. )345؛ 1395(غفاري و فالمکی، 
اه یـا ناخـودآگاه پذیرفتـه و بـه آن معنـی اسـت تـا قوانیـن و مقرراتـی کـه اعضـاي آن فرهنـگ، خـودآگ

، نقوش به هامزار سنگ مایه نقششناسی  . در مقوله نشانه)Culler, 2001: 35( انـد، را تشـخیص دهـد داده
شناسی  د. بـه بیـان دیگـر، در نگـرش نشانهنشـو هـاي التزامـی فرهنـگ بـدل می اي بـراي جنبه موضوع تـازه

 پرداخته و سـپس در برابـر هـر نشـانه هامزار سنگهایـی از متـن  ـدا به جسـتجوي نشـانه، ابتهامزار سنگبه 
 .ندیگز یبرمرا در متـون نظري آن  )مدلـول(مفهـوم و معنایـی خـاص  )دال(
 آذربایجان ةموزي هامزار سنگفرم . 6
فرم  بر اساس کهوعی هستند هاي متن ذربایجان داراي فرمآموزه ي هامزار سنگکه ذکر آن رفت،  يطور همان 

که خود به دو نوع صندوقی  هايمزار سنگ الف) بندي هستند: دسته قابل تقسیم سهدر ظاهري 
به فرم  مزار سنگ ب) .دنشو بندي می تقسیم اي صندوقی گهواره هايمزار سنگ و تختصندوقی  هايمزار سنگ

مربوط به هزاره دوم ق.م  هايمزار سنگ، از نسانیبه فرم ا مزار سنگ. یبه فرم انسان مزار سنگج)  ،قوچ ایستاده
در بحث فرمی مورد تحلیل قرار  منحصراًبه دلیل عدم انطباق با بحث مطالعه فعلی، در منطقه هستند که 

 گرفت. خواهند 
که در قسمت پایه ارتفاع کمی دارند و به صورت تخت هستند  يمزارها سنگ :صندوقی تخت مزار سنگ: 6-1

فرم بوده  و اردبیل از این نوعدر منطقه آذربایجان موجود مزار بیشترین نوع سنگلحاظ فرمی،  از باشند. می
 چرنداب ،)1391(میرجعفري و بزاز دستفروش، کوه النیب هايمزارتوان به سنگکه از جمله آنها می) 2(تصویر

 موزه اهر و شهر نیمشکانار یز، گورستان پینه شلوار تبر، )1392(بهشید و بهلولی نوري، ، شهیدگاه اردبیلتبریز
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باشند  می متر یسانت 60و عرض  متر2به طول با فرم مستطیلی شکل،  معموالً هامزار این نوع سنگ .اشاره کرد
 . )3تصویر( بندي شده است هایی تقسیم به قابکاري  کنده فنبا آنها  ییرو سطحکه 

 
 )ه(نگارندن تبریزمزار صندوقی تخت موجود در موزه آذربایجا : سنگ2تصویر

Figure 2: Flat box Gravestones in the Azerbaijan Museum, Tabriz (Author) 
 )هنگارندطرح کلی سنگ مزار به فرم صندوقی تخت( :3تصویر 

Figure 3: General design of Gravestones in the form of  flat box (author) 
که قسمت تحتانی داراي صندوقی است  فرم، مزارنمونه از سنگدر این  :اي گهواره صندوقی مزار سنگ: 6-2

 شده دادهاي تراش  به گونه هامزار فرم کلی این سنگ .)4(تصویر استفوقانی عرض بیشتري نسبت به قسمت 
 (تصویردرآمده است ها نقوش متنوعی به اجرا و در هرکدام از این قسمت درآمدهکه شبیه به حالت پلکانی 

داراي ارتفاعی به اندازه یک متر  که در دو قسمت  هستندصندوق فرم که شبیه به  ارهامز سنگاین . )5
 خورد که مابین آنها مقرنس اجرا شده است به چشم میجفتی  صورت بهطرحی شبیه طرح گلدانی عرضی آن 

دو روي ، شامل دو جفت مسـتطیل سـاده بـر صـندوقی شـکل رمزادر سنگبندي نقوش  قاب .)6ویر تص(
نمـاي  .استبراي نوشتن کتیبه در قسمت فوقانی  تر کوچکقسمت تحتانی و میانی و کادرهاي مستطیلی 

تبـدیل بـه اشکال  اکثراًو استفاده از گل نیلوفر و... که  با کتیبه پر شده است هامزار سـنگاین نوع فوقـانی 
 .استه مورد توجه واقع شدنیز هندسی شده است، 

 
 )هاي در موزه آذربایجان تبریز(نگارند به فرم صندوقی گهواره مزار سنگ : چهار عدد از4تصویر

Figure 4: Four Gravestones in the form of a cradle in the Azerbaijan Museum (Author) 
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 ) ه(تصویر از نگارنداي در موزه آذربایجان تبریز مزار به فرم صندوقی گهواره سنگ: 5تصویر

Figure 5: Gravestone in the form of a cradle box in the Azerbaijan Museum (author) 

 
  )ه(نگارنداي با طرح گلدانی صندوقی گهوارهمزار  سنگ: نماي جانبی 6تصویر

Figure 6: Side view of a cradle with a vase design (author  )  
قبل اول به هزاره  هابوده و تاریخ آن یرم انسانمزار داراي ف این نوع سنگ :یپیکره انسان به فرم مزار سنگ: 6-3

 .استشهرستان اهر  هامزار محل کشف این سنگبر طبق اطالعات مندرج بر روي آنها،  .گردد از میالد برمی
و  کارشدهصورت به سبک انتزاعی و  ات بدن از قبیل دستیو جزئ استانتزاعی  هامزار گسبک اجراي این سن

ها فقط  افراشت این نوع سنگ که ییآنجااز . )7ویر (تص شود بر کمر آنها دیده می حمایل جنگی از قبیل شمشیر
این نوع یافت شده است به احتمال به اشتباه محل یافت آن اهر ذکر شده است.  شهر نیمشک »یري«در شهر 

ظاهر شمایل انسانی  صورت به) شهر نیمشکها در هزاره دوم و اول ق.م در شهر یري(واقع در  سنگ افراشت
علیرغم نداشتن تناسب هنري  )Ingrham and Summers 1979(انتزاعی   صورت بهها  شوند و چهره انسان می

 ق.م را . 600تا  1350تاریخی بین  هامزار . این سنگکنند یمر و ماورایی را خاص القاي نوعی انسان متفک



 ینشانه شناس کردیرو یلیتحل يابزارها يبر مبنا زیتبر جانیموزه آذربا يهجر ازدهمیمزارات قرون هشتم تا  مطالعه نقوش سنگ /220

 
 ه)(نگارندز: سنگ مزار به فرم پیکره انسانی در موزه آذربایجان تبری7تصویر

Figure 7: Tombstones in the form of human figures in the Museum of Azerbaijan, Tabriz 
(Author) 

هایی هستند که بر روي  از جمله مجسمه سنگی هاي قوچ در منطقه آذربایجان، قوچ: به فرم مزار سنگ: 6-4
با هایی هستند که  هاي سنگی، نمادها و نشانه چقو آذربایجان، مختلف نقاط دردادند.  قبر فرد متوفی قرار می

نیز، از اصطالح قوچ  براي معرفی افراد شجاع و سلحشور  عامه فرهنگو در دالوري و شجاعت در ارتباط بوده 
تاریخی هاي  مربوط به دوره عدد) 6(به تعداد  هاي سنگی موجود در موزه آذربایجان قوچکنند.  استفاده می

و به این محل  شده يآور جمع یشرق جانیآذرباشهرهاي اشند که از نقاط مختلف ب ایلخانی و صفوي می
در دوران قبل از اسالم و مناطق  آن راها بر روي قبور باید ریشه  خصوص قرار دادن پیکره در .اند منتقل شده

تقدیم آب  شوند رسم جسدهایی که دفن می النهرین اعتقاد بر این بود که اگر بین باستانی جستجو نمود. در
به زندگان آسیب  به آنها توسط منسوبان زنده انجام نگیرد به ارواحی سرگردان تبدیل خواهند شد و

(مک کال،  ساختند هاي یادبودي براي مردگان می همین افکار بود که زندگان پیکرك پیرو احتماالً رسانند و می
از همان  دار شاخجانوران  مایه نقش اند. بوده دار اخشدادند که اغلب جانوران  بر باالي قبور قرار می و )39؛ 1373

عقاید  تأثیرآغاز موضوع هنر ایرانی بوده و نمایش این جانوران عالوه بر اینکه نماد باروري بودند به سبب 
نماد با  آن راشاخ قوچ هست که  دار شاخیکی از این حیوانات ت. گرفته اس جادویی یا مذهبی نیز انجام می

قوچ از باید یادآوري نمود که . )49؛ 1397(قربانی قهفرجی و دیگران،  اند دانستهمرتبط اع نور آفرینش و شع
 جام حسنلوهزاره اول ق.م بوده و در آثار  خصوصاًهاي مختلف تاریخی  دوره نمادهاي رایج هنر ایران در

 هاي مایه نقشاین حیوان جزو  )10(تصویر مارلیک و تپه )9(تصویر )22؛ 1388(پوپ، هاي لرستان مفرغینه ،)8(تصویر
 آید. غالب به شمار می

 
 ). 142؛ 1390(مختاریان و شکري، حسن لوقوچ در جام : 8تصویر

Figure 8: Rams in Hasanlu Cup (Mokhtarian and Shokri, 2011: 142) 
  ).143؛ 1390(مختاریان و شکري، بزرگ لرستان با قوچی بر دوش يبانو زدیاقطعه مفرغی : 9تصویر

Figure 9: Bronze piece of the great goddess of Lorestan with a ram on her shoulder 
(Mokhtarian and Shokri, 2011: 142) 

 )ه(نگارندهاي بالدار بر روي جام مارلیک : قوچ10تصویر
Figure 10: Winged rams on the Marlik Cup (Author) 
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، قوچ جایگاه و منزلت خود را به عنوان موجودي نمادین توانسته است مناطق مختلف ایران عامه فرهنگدر 
آید و یـک دام  عنـوان گوسفند نر، قدرت گله به حسـاب می حفظ نماید. در میان قوم ترکمن، قوچ، بـه

ها، این حیوان را بیش  سودمند و با برکت اسـت؛ همـراه شـدن ایـن مهـم، بـا عقاید و باورها در میان ترکمن
هایی  . در میان اقوام لر نیز آئین)72؛ 1397(نوري و مهرپویا،  ز پیش براي این قوم عزیز و باارزش کرده استا

هاي ازدواج و زایش،  مرتبط با نان و قوچ وجود دارد که از جمله آنها آئین هرهراونگ، کوو، آئین حقیقه، آئین
سمبل  چقودر میان قبایل آذربایجان نیز،  .)11(تصویر است )1390(مختاریان و شکري،  سال نو و چشم زخم

قوچ بر سر قبر قهرمانان و پهلوانان   ها که مجسمه عالوه بر گورستان و است  رفته می فراوانی و غلبه به شمار
 ومانند قوچ کوراوغلی  :است  شده شد نام قهرمانان مردمی با نام این حیوان یعنی قوچ برده می گذاشته می

است. فر در اصطالح اوستایی آن کاربرد سمبلیک قوچ، فر ایزدي  ترین مهم از یکی .)31و 21(تصاویر قوچ نبی
، جالل و عظمت معنوي هحقیقتی الهی و کیفیتی معنوي است که چون بر کسی حاصل شود او را به شکو

وانی به خود . این فر گاهی صورت حی)397؛ 1370(زرشناس،  کند رساند و صاحب سعادت می می
مظاهر فر متعدد بود و بر حسب  ،در مورد پادشاهان ایران به همین خاطر )148، 5؛ ج 1385ستاري، (گرفت یم

شاپور دوم کالهخودي مرصع به  ،به عنوان مثال در میدان نبرد .کردند ترین آنها را اختیار می موقعیت، مناسب
؛ 1397ربانی قهفرجی و دیگران، (ق شکل سر قوچ بر سر داشت و در طول زمان هر یک از این مظاهر تحولی داشت

، 1380(ویلیام گلن، هنري مارتین، قوچ عالوه بر اینکه نماد فره ایزدي است نماد شاهنشاهی نیز بوده است  ).49
در دوره اسالمی نیز قوچ از حیوانات بااهمیت بوده و به همراه شیر، از جمله حیواناتی در ادامه و . )1557

اي بر این باورند که رسم قرار دادن  عده آنها بر روي قبور قرار داده شده است.به فرم هایی  که مجسمه هستند
. این دو قوم قبل از است ونلویقو قرهقوچ سنگی به روي قبور مربوط به زمان حکمرانی ترکمانان آق قویونلو و 

بوده است و  کردند و بیرقشان به نقش قوچ و گوسفند مزین یمدن صفویان بر غرب ایران حکومت مروي کار آ
دو سلسله بزرگ با عناوین  يگذار نام. )52؛ 1388(تناولی،  اند داده ن خود نیز قوچ قرار میبزرگا هايبر روي مزار

قویونلوها بیانگر اهمیت این حیوان در معیشت این دو سلسله و نشانگر پایگاه اجتماعی آنان  قویونلوها و قره آق
قوچ نیز  .هاي زیاد توصیف شده بود گله بخوب رمه به معناي صاح ه پیشتر از این جمشید در اوستابوده ک

نماد منزلت و جایگاه اجتماعی است که در کتاب التفهیم نیز به این  گوسفندانبه عنوان رهبر و نماد گله 
دارد از آن جمله ملوك، صریفان و  وران شهیپ مردم وحمل داللت بر گروهی از «مطلب اشاره شده است:

حمل داللت بر روي خندان  همچنان کهنان و دیگران و همچنین هر برجی داللت بر خویی دارد ضرابان، شابا
در این کتاب نیز قوچ نماد پادشاه و افرادي است . )331؛ 1362، بیرونی( »داللت دارد منش بزرگو ملک طبع و 

ي قبور مردان، نشانی بوده بنابراین قرار دادن قوچ بر روکه داراي پایگاه اجتماعی باالیی در جامعه هستند. 
دوره قبل از  ناست بر پایگاه اجتماعی آن شخص و رجعتی بوده است بر جایگاه این نماد در باورهاي مردما

هاي جسمانی، شجاعت و دالوري  ست که تنها افرادي که داراي شایستگیاسالم و یادآور فره ایزدي بوده ا
 دریافت نمایند.  آن راتوانستند  بودند می
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 )53؛ 1397و بختیاري(قربانی قهفرجی،  چهارمحال: مجسمه سنگی، قبرستان روستاي گهرو از توابع استان 11تصویر

Figure 11: Stone statue, Gohro village cemetery - Chaharmahal and Bakhtiari province 
(Ghrbani Ghohfaraji, 2018: 53) 

 )1397، پور محمدرحمتی و عکس از ن تبریز(: قوچ سنگی موجود در موزه آذربایجا12تصویر
Figure 12: Stone ram in the Azerbaijan Museum in Tabriz (Photo by Rahmati and 

Pourmohammad, 2018( 

 
 )54؛ 1392قوچ سنگی یافت شده از محله دوه چی(شتربان) تبریز (تناولی، : 13تصویر

Figure 13: Stone ram found from Dohechi (Shterban) neighborhood of Tabriz(Tanavali, 2013) 
مزار به صورت عمودي و ایستاده در باالي مزار قرار  این نوع سنگ :افراشتهمحرابی  به فرم سنگ مزار: 6-5

موجود در  مزارهاي سنگمحل کشف  شود. گرفتند و در بعضی از آنها نقوش اسلیمی و هندسی دیده می می
جایگاه نمادین محراب و  .)14(تصویر  باشند صفوي و قاجار میهاي  بوده و مربوط به دورهموزه آذربایجان تبریز 

بخش مسجد،  ترین مهمعنوان   به و استدر نزد مسلمانان که با پرستش و عبادت در ارتباط تقدس آن 
ه فرم ب يمزارها سنگگیرد باعث شده است تا  به خود میهمواره نمایی متفاوت از سایر اجزاي ساختمان 

ز دیدگاه عرفانی، محراب برگرفته از ریشه حرب به مفهوم ا .محراب بر روي قبور مسلمانان قرار داده شود
ي موجودات  محل جنگ است. جنگ با شیطان نفس و جهان، خود همانند یک محراب است؛ چراکه همه

. )154؛ 1393بیادار و توفیقی، ( اي در حال تسبیح و تنزیه پروردگار و مشغول مبارزه با شیطان هستند گونه به
عنوان قلب مسجد شباهت به  محراب به. یا دیگر کارهاي مذهبی و آیینی است پرستش، نیایش مکانمحراب 

، چهار دیقرآن مجطور کلی خلوت هر انسانی دارد. در  با معبودش و به (ص)غار حرا و خلوت رسول اکرم 
: کار رفته است جمع مکسر به به شکلي محاریب  مهمرتبه کل مفرد و یک به شکلي محراب  مرتبه کلمه

فیزیکی مثل درها گشودنی  به لحاظاگرچه محراب  ).13(سبأ:  »یعملُونَ لَه ما یشَاء من محارِیب و تَماثیلَ«
 اي از زمان به سرمدیت است. استفاده از نقش محراب در دهنده روزنه لحاظ متافیزیکی نشان  نیست، اما به

از  و یانهد  نیز بر همین نماد اصرار دارد؛ زیرا کسی که براي نمازگزاردن گام به سجده میو سنگ مزار سجاده 
طور کلی، هنرمندان طراح  به .است و آسماندر آستانه دو عالم زمین  بندد یبرماین دنیاي خاکی رخت 

ها و عوارض آن مورد ادراك ما  گیي ناهماهن گونه که با همه محراب درصدد تصویر جهان خارج نیستند، آن
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قصد توصیف ماهیت ازلی یا به   طور غیرمستقیم از عمل نگارگري توان گفت طراح محراب به گیرد. می قرار می
است که  یبه شکلها  ر محراب نوشته. د)7: 6513(بورکهارت،  کند را می» اعیان ثابته اشیاء«تعبیر عرفانی 

کند و این القاي  پایانی را به ذهن القا می سان بی شوند، بدین کجا ختم می توان فهمید از کجا آغاز و به نمی
 .پایانی و جاودانگی در تمام سطوح است؛ وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت حرکت بی

 
 ( نگارنده)آذربایجان موزه در به فرم محرابی مزارات سنگ: 14تصویر

Figure 14: Gravestones in the form of altar in the Azerbaijan Museum (Authur) 
  آذربایجان موزه هايمزارسنگ نقوش تحلیل نمادشناسی . 7

اند و براي مردمی کردن آثار خود و رابطه هنرمندان همیشه مترصد بهانه و توجیه فلسفی کارهاي خویش
موزه  هايمزارسنگ يها هیما نقش .گیرندمیان هنر خود و عقاید دینی، از تصاویر و خطوط کمک می

را  گذشتهخود اعتقادات و باورهاي جامعه  سطحهم منطبق با این مبانی و مفاهیم بوده و با نقوش آذربایجان 
و عقاید شته جاودانگی روح ارتباط دا د، این تصاویر به نحوي با اعتقاد بهرسد. به نظر مینگذاربه نمایش می

 تقسیمدسته  سهبه موزه آذربایجان  هايمزارسنگ يها هیما نقش. گذاردزمان خود را به نمایش میمذهبی 
 گیاهی. مایه نقش: سوم و گروه هندسی هاي مایه نقش، گروه دوم: ايکتیبه هاي مایه نقشگروه اول: .شوند می

مرحله از پی بردن به محتواي  ترین مهمیکی از  اي:کتیبه هاي مایه نقشتحلیل نمادشناسی گروه اول: : 7-1
 معموالً هامزارهاي سنگتیبهاست.ک آنهابر روي  شده يکار کندهخواندن مطالب حک و  ،هارمزا سنگ

باشند. هاي مذهبی، شعري در ارتباط با فانی بودن دنیا و همچنین تاریخ فوت و نام متوفی میدربردارنده آیه
فانی و پندآموز درباره عر با مفاهیمشامل اشعار فارسی  ،مزاراتهاي سنگاز مضامین بکار رفته در کتیبه

اشعار شاعرانی همچون سعدي،  ،دیدگاه مسلمانان به دنیا و توجه به تقوا  و یاد خداست که در این موضوع
 نمونه از دهدر هف است. شده استفادهنسبت به سایر شاعران بیشتر ، انوري جامی و قاسم انوار حافظمولوي، 

با خط ثلث به صورت برجسته  )26(سوره الرحمن آیه  علیها فان کل من :موزه آذربایجان آیه شریفه مزارات سنگ
 مزارهاي سنگاین آیه از  .ودات روي زمین استبیانگر فناپذیري همه موج این آیه،. )51ویر (تص کارشده است

 یبه صورتالرحمن  ةاي از سورانتخاب آیه هامزاردر این سنگاستفاده شده است.  ردوره ایلخانی تا دوره قاجا
 این آیه شریفهد. کناهانه صورت گرفته و مفهوم فانی بودن دنیاي خاکی و انسان را به آدمیان گوشزد میآگ

اي  و قبر مرده رازاین است: اي کسی که بر م  تذکردهندهکه بیانگر فناپذیري همه موجودات روي زمین است، 
 دي. بن ، تو نیز مانند همین صاحب قبر، روزي از دنیا رخت برمیيا حاضرشده
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 )ه(نگارندفان بر روي سنگ مزاري در موزه آذربایجان تبریز ا: آیه کل من علیه14تصویر

Figure 14: فان  اکل من علیه verse on the tombstone in the Museum of Azerbaijan in Tabriz 
(Author) 

الکرسی سید آیات قرآن  تآی. )51(تصویر است شده نوشته الکرسی آیتدیگر،  سنگ مزارنمونه از  8تعداد در 
 -شهرهاستمکه سید -یا علی ! من سید عربم: ” ندبه حضرت علی (ع) فرمود (ص)است و نقل است پیامبر

 -بهشتند اهل جوانان سید فرزندانت –جبرئیل سید همه فرشتگان است  -هاست کوهکوه سینا سید همه 
کلمه 50آیه آن که است آیه یک بقره در و –است قرآن يها سوره همه سید بقره –کتابهاست همه سید قرآن

الکرسی  ن از نظر امام موسی کاظم (ع) آیتالکرسی است. همچنی برکت دارد و آن آیت 50دارد و هر کلمه 
خواند پس حضرت فرمود:  نیدم که کسی داشت سوره حمد را میاست: از بعضی پدران بزرگوارم ش نامه امان

خواند فرمود: ایمان  بعد حضرت شنید که سوره توحید می اداش رسید.هم شکر خدا را به جاي آورد و هم به پ
و آمرزیده شد و بعد  خواند فرمود: راست گفت آورد و سپس شنید که سوره قدر می آورد و ایمنی به دست

الکرسی بر روي  . ذکر آیتنامه برایش فرو فرستاد خواند فرمود: خداوند خالق امان الکرسی می شنید که آیت
 امان براي متوفی بوده است.  طلب قتیحقدر  ارمز سنگ

 
 )ه(نگارندالکرسی موجود در موزه آذربایجان تبریز مزار با نوشته آیه : سنگ15تصویر

Figure 15: Gravestone with Ayat Ol Korsi frome Azerbaijan Museume (Auture)  
مونه این نوع مضمون در ن ).16یر(تصوت بر چهارده معصوم حجاري شده استصلوامورد نیز 4تعداد در 

 )،1388(شایسته فر، ، شهیدگاه اردبیل)1396(شاهمندي، دوره صفوي: امامزاده احمد اصفهان هايمزارسنگ
(شاهمندي تخت فوالد اصفهان )،1387(زارعی، بقعه خضر همدان )،1388(میرجعفري و بزاز دستفروش، چرنداب تبریز 

نیز استفاده  )18(تصویرسجاس  ) و71(تصویر )1388(شایسته فر، ان گرگان) و همچنین نهارخور1392و شهیدانی، 
 شده است. 
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 )همزار با مضمون صلوات بر چهارده معصوم موجود در موزه آذربایجان تبریز (نگارند : سنگ16تصویر

Figure 16: Tombstone with the theme of Salavat Chahardeh Masoom in the Azerbaijan Museum 
in Tabriz (Author) 

 
 ). 77: 1388قبرستان نهارخوران گرگان(شایسته فر،  : صلوات چهارده معصوم17تصویر

Figure 17: Salavat Chahardeh Masoom Gorgan Naharkhoran Cemetery (Shayestehfar, 2009: 77) 
 )ه(نگارندسنگ مزار سجاس ،صلوات چهارده معصوم: 18تصویر

Figure 18: Salavat Chahardeh Masoom Sajas Gravestones (Auture) 
ی بودن دنیا به نیز چند بیتی از شاعران ایرانی با مضمون فان مزار در تعدادي از سنگعالوه بر مضامین فوق،

ر یک طرف اند که گاه در یک طرف شعر و در طرف دیگر آیه و گاهی هم هر دو د همراه آیاتی آمده
 ).21تا  19تصاویر( ندا به نگارش درآمده ،مزار سنگ

 
 تصویر 19: سنگ مزار با نوشته: هذالمرقد محی الدین سعد الدین فی منتصو محرم سنه سبع الف. در موزه آذربایجان تبریز(نگارنده).

Figure 19: Gravestones with the text: هذالمرقد محی الدین سعد الدین فی منتصو محرم سنه سبع الف in the 
Azerbaijan Moseume (Auture) 

 
الی رحمه اهللا تعالی سعد الدین محمود بن محی الدین الی محمد بن صدوق نوراهللا در موزه  تصویر20: سنگ مزار با نوشته:

 آذربایجان تبریز(نگارنده).
Figure 20: Gravestone with the text:  الی رحمه اهللا تعالی سعد الدین محمود بن محی الدین الی محمد بن صدوق

 in the Azerbaijan Moseume (Auture) نوراهللا
تصویر21: سنگ مزار با نوشته: چه سال هاي فراوان و عمر هاي دراز که خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفت(گلستان سعدي) در 

 موزه آذربایجان تبریز(نگارنده).
Figure 21: Gravestone with a poem of Golestan Saadi (Auture) 
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در هنر دوره اسالمی، براي دوري جستن از واقعیت : هندسی هاي مایه نقشتحلیل نمادشناسی دوم:  گروه: 7-2
-گر می تجریدي جلوه يا گونه بهاز حالت طبیعی دور شده و ها مادي و نزدیکی به بطن حقیقت الهی، نقش

 را  هندسه توحید، سمتج و بیان در است، خود دارهدف حیات به دادن معنی دنبال به که یهنر اسالمشوند. 
 دو به مسلمان هنرمندان .نماید می خلق را زیبایی هاي نقش آن مدد به و سازگار کرده خود اعتقادي قیود با

 ممنوع تصاویر را براي جایگزینی که بود این اول دلیل دادند: گسترش و استفاده را هندسی هنر دلیل
 و پیشرفت دوم دلیل و کرد می دعوت روحانی تفکر به را مخاطبین آورد. چراکه می فراهم زنده موجودات

 را کیهانی ابعاد هندسی، اشکال دین مبین اسالم، شناسی کیهان در .بود اسالم يایدر دن هندسه علم جایگاه
 را سطحی تا بود آن بر که وري پیشه یا و مسلمان هنرمند یک. یابند می تجلی در هنر مقدس و کرده شرح

 اشاره ،هندسی نقوش این که رایزشد  می شمرده راه ترین عقالنی گمانبی ندسیپیچاپیچی ه کند، تزیین
 کرانبی هاي گوناگونی پایه و زمینه الوهیت وحدت یا الهی که یگانگی اندیشه این بر است آشکاري بسیار
 را چیزي است وکل مجموع آنکه سرشت زیرا مظاهر است، همه وراي در الوهیت وحدت واقع در است. جهان

 طریق از همه این گذارد. با نمی بر جاي دومی وجود و ردیگ یفرام را همه و گذارد نمی خویش وجود بیرون در
جز  نیست چیزي هماهنگی هم و شود می نمودار جهان در الوهیت وحدت که است برجهان تابنده هماهنگی

 که، اندیشه این بر است آشکاري بسیار اشاره ،هندسی نقوش کثرت. این در وحدت  و وحدت در کثرت
  .است جهان کرانبی هاي گوناگونی پایه و زمینه لوهیتا وحدت یا الهی یگانگی

 )ه: نقوش هندسی گود کنده کاري شده هفت پر(نگارند1جدول 
Table 1: Seven feathered carved geometric patterns (author) 

 تصاویر عنوان ردیف
 ذربایجانمزار با نقوش هندسی در موزه آ سنگ 1

Gravestone with Geometrical patern ornament at the Azerbaijan 
museum(Auture)   

 

 )ه(نگارندهفت برگی در موزه اهر صورت بهکاري شده  مزار با نقوش هندسی گود کنده سنگ 2
Gravestone with Geometrical patern ornament at the Azerbaijan 

museum (Auture)   

 
 )5، 1392مزار با نقوش هندسی در شهیدگاه اردبیل(بهشید و بهلولی نیري،  سنگ 3

Gravestone with Geometrical patern ornament at the Shahidgah 
Ardabil(Behshid and Bohlouli Nouri, 2013:5)   

 
 )3، 1396مزار با نقوش هندسی در پینه شلوار شادآباد مشایخ(قندگر،  سنگ 4

Gravestone with Geometrical patern ornament at the Pineh Shalvar 
Shadabad Mashayekh-Tabriz(Ghandgar, 2017:3)   

 
 )17؛ 1391مزار با نقوش هندسی در بیالنکو(جعفري و بزاز دستفروش،  سنگ 5

Gravestone with Geometrical patern ornament at the Bilankouh-
Tabriz(Jafari and Bazaz Dastfroush, 2012:17)   

 
 )4، 1385مزار با نقوش هندسی در گورستان ارامنه تبریز(شجاع دل،  سنگ 6

Gravestone with Geometrical patern ornament at the Armenian 
Cemetery in the Tabriz(Shojadel, 2006:4) 
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با سایر نقوش مورد استفاده قرار گرفته است. از موزه آذربایجان، نقوش هندسی در ترکیب  رهايمزادر سنگ
ترین شکل و از نظر که کامل استموزه آذربایجان، دایره  هايمزارجمله فرم هندسی پرکاربرد در سنگ

کمال است و یکی  عالم معنا، آسمان، اي داشته است. دایره نماد:ها اهمیت تاریخی ویژهنمادین در تمام دوره
موزه  هايمزارنقوش هندسی در سنگ .)106،  1389(پویان، هندسی دوره اسالمی است يها ین نقشتر از اصلی

در  شود. هفت برگی می صورت بهکاري شده است که آذربایجان، در قالب نقوش هندسی گود(فرم دایره)، کنده
است و  پر اجرا شدهاین نقوش هندسی گود به فرم هفت )1(جدول  مناطق آذربایجان و اردبیلهاي مزارسنگ

هفت و چهل از جمله  مانند بهآگاهانه صورت پذیرفته است. میان اعداد، اعدادي  یبه صورتانتخاب این عدد، 
از ارج و منزلت  ها فرهنگاي از تقدس و تبرك براي آنها در اکثـر جوامـع و اعـدادي هـستند که با تصور هاله

باالیی دارد. در بین ایرانیان نیز، عدد هفت، گل این عدد جایگاه  تصوف سلوك واديخاصی برخوردارند و در 
کلی، هفت عددي است معروف و از دیرباز مورد توجه اقوام  طور بهسرسبد اعداد مقدس و خوش یمن است. 

بینی در طالع ).15، 1386، زاده حسن( رفته اسـت مختلف جهان بوده و اغلب در امور ایزدي و نیک بکار می
مداري، ، اخالقیازخودگذشتگعدد چنین آمده است: عدد  هفت، نماد و جـوهره ها در معرفی این آریایی

پـاکی، روشـنایی، ذات منـزه آفریـدگار، نیروي آفرینش، جهان هستی و معنویت است. عدد سحرآمیز هفت، 
کند و هر کسی طالعش تحت تأثیر عدد هفت باشـد آن را  همگام با تحرکات هستی است و خرد را پیروز می

 .داند یمن می شخو
(تصویر موزه آذربایجان هستند مزارهاي سنگمیان دیگر موجود در هندسی ستاره جزو اشکال  و شمسه نقوش

کاربرد این نوع نقش در دوره ایلخانی نسبت به  واي از دوره ایلخانی است داراي سابقه مایه نقشاین نوع  .)22
ابدیت و  تعالی، ستاره نماد الوهیت، لحاظ نمادشناسی،از . )2جدول( خوردهاي دیگر بیشتر به چشم میدوره

 امید است.

  
 

 )ه(نگارندموزه آذربایجان تبریز مزار بر روي سنگ نقوش ستاره و شمسهطرح  :22تصویر
Figure 22: Star and Shamsa designs on the Azerbaijan Museum Gravestones (Auture)   

است که عالوه بر تزئینات این موزه داراي نقوش متنوع و پرکار هندسی  فرد منحصربه هايمزار کی از سنگی
نمونه این ). 23(تصویراستدار  هاي تند دندانه هندسی با گره ناتیتزئکاري داراي  اي، گیاهی و مقرنس کتیبه

سازي اسالمی،  کنند و در سنت گره یجاد میرا در خود ا  که انواع شمسهدار است  ها از نوع گره تند دندانه گره
به دلیل امکان تطبیق بر هندسه  نهیچند زمشود. گره  گردان نیز گفته می یا دست نهیچند زمهاي  به آنها گره

سابقه  .بسترهاي پیچیده با تشکیل چند شمسه متفاوت در خود سعی در انطباق با زمینه پیچیده خود دارد
هاي  سازي درهم در برج مقبره ر معماري دوره ایلخانی با تلفیق آجر،کاشی یا گرهچینی د کاربرد این نوع گره
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و برج  کبود مراغهگنبد خ، هاي آن در گنبد سر و اولین نمونهرسد  ششم می هاي مربوط سدة دوازدهم/ دوره
 عالءالدین ورامین قابل مشاهده است.

 (نگارندگان)یضلع ششبا نقوش ستاره  مزار : سنگ2جدول
Table 2: Gravestones with hexagonal star motifs 

 تصویر عنوان ردیف
 ه)موزه اهر(نگارندمزار  سنگ یضلع ششنقوش  1

Gravestones with hexagonal star motifs at the Ahar Museum 

 
 ه)(نگارندضلعی در گورستان تاریخ زوارق بناب 2

Gravestones with hexagonal star motifs at the Zavaragh 
Benab(Auture) 

 
 ه)(نگارنداردبیلی الدین صفیدر آرامگاه شیخ  ضلعی شش 3

Gravestones with hexagonal star motifs at the Sheykh Safi Al-Din 
Ardabili Shrine(Auture) 

 
 )2، 1396یافت شده در اطراف کوه سهند (قندگر  ضلعی ششبا نقش مزار  سنگ 4

Gravestones with hexagonal star motifs in the Sahand mountain 
behind (Ghandgar, 2017:2)  

 )4، 1389میمند فارس(بزرگ نیا،  مزار سنگدر  ضلعی ششنقوش  5
Gravestones with hexagonal star motifs at the Meymand-

Fars(Bozorgniya, 2010:4) 

 
 )4، 1389یا، در گورستان سفید چاه(بزرگ ن ضلعی ششنقوش  6

Gravestones with hexagonal star motifs in the Sefid Chah 
Cemetery(Bozorgniya, 2010: 4) 

 
 )196؛ 1387در بقعه خضر همدان(زارعی،  ضلعی ششبا نقش مزار  سنگ 7

Gravestones with hexagonal star motifs at the Hamedan Khezr 
Tomb(Zarei, 2008:196) 

 
در دورة  يِغفارگنبد  ، افزون برآنهاي اجراي  از نمونهه ایلخانی از این فن زیاد استفاده شده است که در دور

 مسجد جامعمزار شیخ عبدالصمد نطنزي اصفهانی،  ،توان به بناهاي دیگري مثل گنبد سلطانیه ایلخانی می
هاي  گره مایه نقشي و همچنین فرم ظاهرمزار به لحاظ  این سنگ ورامین اشاره کرد. مسجد جامعو  اشترجان
این بدنه . است منبت بسیار ریز اجراشده صفوي است که باشاه اسماعیل کاري شده  منبتمشابه قبر هندسی، 

. در حاشیه بیرونی استچینی شده  شامل دو حاشیه و متن گرهقبر شاه اسماعیل، صندوق صندوق مشابه با 
و اشعاري از شاعران ایرانی از جمله اي از آیات  رون آن کتیبهکه د درآمدهبه اجرا  »شش و تکه «بدنه، گره 

اي از  و بازوبندي همراه با کتیبه چهار لنگهخط ثلث کار شده است. گره هشت و  منبت و به فنبا  سعدي،
با نمونه مشابه این قبر  .است درآمدهاجرا  آیات قرآن کریم و نقوش گیاهی در دومین حاشیه از بدنه صندوق به

 ).24(تصویر شود یافت می وفور بهاردبیل و مراغه هاي قرن نهم و دهم هجري  فرم و تزئینات در گورستاناین 
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 (نگارنده)مزار با نقوش هندسی در موزه آذربایجان تبریز : سنگ23تصویر
Figure 23: Gravestone with Geometrical patern motifes at the Azerbaijan Museum (Auture) 

 
 ).75؛ 1388مراغه (بیگ باباپور،  هندسی درمزار با نقوش  سنگ :24تصویر

Figure 24: Gravestone with Geometrical patern motifes in the Maragheh city(Beygh Babapour, 
2009: 75) 

ی منحصر به دنیاي اسالم نیست؛ ول اگرچهش اسلیمی ونق گیاهی: مایه نقشتحلیل نمادشناسی : سومگروه : 7-3
هنرمند مسلمان در هنر اسالمی، آید.  مهم هنر اسالمی به شمار می هاي ویژگیبه خاطر اسمش (آرابسک) از 

ها) نشان داده  ر کنار آن نقوش متنوع هندسی (گرهنبوغ هنري خود را در جهت خلق انواع نقوش اسلیمی و د
ه خود را در هر زمان و مکانی حاضر هستند ک جا همهنقوش اسلیمی و هندسی همگی مبتنی بر مرکز،  .است

اند تا بتوانند نمودار حرکت ازلی و ابدي  شدهاز طبیعت دور  قدر آناین نقوش   .کنند که بخواهند تجلّی می
هاي  تزئینات اسلیمی با پیچش شود. راي آن پایان و غایتی متصور نمیخالق و مخلوق باشند، حرکتی که ب

اي زیبا به  اند تا با خالقیت خود جلوه راي طرّاحان و حجاران قبور بودهآویز مناسبی ب متنوع خود دست
شوند و در  پدیدار می مزارها سنگاسالمی ببخشند. این نقوش انتزاعی از دورة سلجوقی در  هايمزار سنگ

بندي خطوط و  سرلوحه، حواشی و قاب. رسند ایی و ظرافت خود در قبور میدورة تیموري و صفوي به اوج زیب
ه هاي گود و برجست هاي زیبا به شیوه ضاهایی هستند که با انواع اسلیمیهاي جانبی سنگ قبور از ف دیواره

دهد که از  ندي کار را نقوش اسلیمی تشکیل میب در ترکیبات نقوش گیاهی اسکلت .اند حجاري و تزئین شده
هاي اسلیمی قرار  نقش يال بهالهاي ختایی در  ترند و گل و برگ تر و ضخیم قوي ،لحاظ بصري استوارتر

 توان می که،)25(تصویر است گردیده تصویر هایی گلدان در ها وبوته گل،هامزار این نوع سنگ غالب در .گیرند می
 سوي به که دانست درگذشتگانی نقش آن را در وبوته گل و دانست اصلی جایگاه و آرامگاه سمبل را گلدان

تخت فوالد یافت  هايمزار . نمونه مشابه این نقش در سنگاند رفتهگ جاي ابدي گلدان در و کرده رجعت خدا
 گلدان، پیرامون و داخل در گلدانی، هاي طرح بیشتر در. )26(تصویر )71؛ 1393صفی خانی و دیگران، (شود می
 جالب و متنوع بسیار آن، هاي گل و ها گلدان این هاي طرح است و شده کشیده اي پراکنده زودرشتیر هاي گل
داخل آن، محدود به تزئین هاي اسلیمی و ختایی در  اشاره نمود که نقش گلدانی با گل البته باید .اند هتوج

 مایه نقشاي این دوره این ه معماري و همچنین منسوجات و بافتهنبوده بلکه در تزئینات  هامزار سطح سنگ
 روي بر شده حجاري گلدانی هاي نقشهاي اصلی و غالب بوده است. به عنوان مثال در معماري،  جزو نقش

 ساده صورت اصفهان به آورد نیم و چهارباغ مدارس در خصوص به صفویه دوره مدارس مرمر سنگ
 به گلدان نقش این دوره، هايمزار آثار معماري و همچنین بر روي سنگدر  ).96؛ 1395مسعودي،  و یمؤمن(است

البته باید ذکر نمود که طرح گلدانی پس از . است رفته کار به مختلف اشکال در که است گرا واقع  صورت
کند و در دوره قاجار در تزئین سنگ مزار و آثار معماري زیاد  دوره صفویه در آثار مختلف هنري ادامه پیدا می

 دوره درگلدانی دوره صفویه با دوره قاجار در این است که  هاي طرحخورد. از جمله تفاوت  به چشم می
اند ولی در دوره قاجار  قرار گرفته ریز هاي گل و ختائی و اسلیمی هاي طرح اف آن،اطرو  در گلدان صفویه،
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ها یا حیوانات و پرندگان  ها، گلهچون انواع میو يا انهیگرا عتیطبگلدانی با محوریت عناصر  هاي مایه نقش
 گیاهان، مداوم رشد وجود نقوش گیاهی بر روي سنگ مزار با .)27(تصویر)51؛ 1387(مکی نژاد،  اند یافتهترکیب 

(صفی خانی و  استمرتبط  واحد اصلی به جاودانه بازگشت اسطوره يیادآور و حیات ادواري تجدید نشانه
 ).71؛ 1393دیگران، 

 
 (تصویر از نگارندگان) موزه آذربایجان تبریز مزار گلدانی بر روي یکی از سنگ مایه نقش: 25تصویر

Figure 25: Vase motif on one of the Azerbaijan Museum Gravestone (Auture) 
 )71؛ 1393تخت فوالد (صفی خانی و دیگران،  مزار بر روي یکی از سنگ: نقش گلدان 26تصویر   

Figure 26: Vase motif on one of the Takht Foulad Gravestone (Safikhani ET all, 2004: 71) 
 ).9، 1396حمد اصفهان دوره قاجار(شاهمندي، مزار امامزاده ا نقش گلدان در سنگ: 27تصویر

Figure 27: Vase motif on one of the Emamzadeh Ahmad (Isfahan) Gravestone (Shahmandi, 
2017:9) 

اي تخت، نقش از نوع گهواره مزاردر تمامی سنگ محراب:  مایه نقش تحلیل نمادشناسی گروه چهارم:: 7-4
 هامزار محراب بر روي سنگ مایه نقشغیر از به  .ایجاد شده است مزارسنگبه عنوان کادر به دور  محرابی

مزار را آرایش  سطح سنگو  ظاهرشدهمحراب به عنوان عنصر تزئینی  مایه نقشجهت ایجاد کادرهاي تزئینی، 
ی کرده است که تمام ییوانماطرح محراب کپی در  يا گونه بهاز موارد هنرمند  برخیدر  ).28ر(تصویداده است
اشکال  محراب جزو معدود .)29(تصویر است رسم شدهمحراب به همراه مقرنس و قندیل نیز  اتیجزئعناصر و 

منطقه  هايمزار عارفانه توضیح داد و در اکثر سنگتوان یکسره آن را با دالیل مذهبی و  نمادینی است که می
شود و در فرهنگ  سجد محسوب میآذربایجان و اردبیل این نوع نقش وجود دارد. محراب از عناصر اصلی م

در باور اسالمی محراب محل تجلی خداوند است که نماد  .اسالمی گاه به مثابه دروازه بهشت نیز آمده است
تواند مرز دنیاي قدسی  ه سوي ملکوت اعلی است و درگاه میآن نور است، محراب حرکتی از زمین مادي ب
درگاه نماد ارتباط دنیاي مردگان و زندگان است و گشوده  .شد(درونی) و دنیاي طبیعی و شیطانی (بیرونی) با

هاي بهشتی است که روح با گذر از دنیاي کفر و اهریمنی وارد آن شدن این درب مقدس نشانه باز شدن درب
گشایند و هاي بهشت را به روي مؤمنان میشود و در فرهنگ اسالمی نیز پیامبر(ص) و ائمه معصوم دروازهمی

 در داخلحضور فرشتگان، آیات احادیث . است و آسماناي از ورود انسان به دو عالم زمین نشانه در آستانه
که محل گذر انسان از دنیاي فانی به جهان باقی  ها دروازههاي محرابی، معناي پربارتري به این این درگاه
 تزئینات رایج سنگ مزار از مایه نقشاین مفاهیم محراب بوده که این  بر اساسبه احتمال  .بخشداست می

آذربایجان در گورستان  مزارهاي سنگعالوه بر . آید آذربایجان به حساب می مزارهاي سنگ خصوصاًایران 
 ).31و 03(تصاویر  آید رایج به شمار می ناتیتزئاز  مایه نقشتخت فوالد اصفهان نیز این 
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 (تصویر از نگارندگان)موزه آذربایجان تبریز زارهايم سنگان عنصر تزئینی بر روي طرح محراب به  عنو: 82تصویر

Figure 28: Altar motif as a decorative element on the Azerbaijan Museum Gravestones (Auture) 
 (تصویر از نگارندگان)  موزه آذربایجان تبریز مزارهاي سنگان عنصر تزئینی بر روي طرح محراب به  عنو: 29تصویر  

Figure 29: Altar motif as a decorative element on the Azerbaijan Museum Gravestones (Auture) 
 ). 30، 1395تخت فوالد اصفهان(،  مزارهاي سنگاز نقش محرابی در  يا نمونه: 30تصویر 

Figure 30: Altar motif as a decorative element on the Takht Foulad (Isfahan) Gravestones  
 ).28؛ 1391، روزآبادیف(خلیل زاده مقدم و صادق پور  محرابی نقش با و زربفت ابریشم از قبر : روپوش31رتصوی

Figure 31: The grave cover is made of silk with altar pattern (Khalilzadeh Moghadam and 
Sadeghpour Firouzabad, 2012:28) 

دوره صفویه در انواع  خصوصاًهاي مختلف  است که در دورهتزئینی  هاي موتیفمحراب از جمله  مایه نقش
به غیر از ذکر آن رفت زیاد استفاده شده است.  قبالًی از هنرها به دلیل جایگاه معنوي خود که فمختل

هاي دوره صفوي این نقش از نقوش پرکاربرد بوده و در یکی از  در منسوجات و پارچه، معماري تزئینات
در که م، 17- ق.ه11سده به متعلق یزد بافت زري جنس از گیاهان، خوشنویسی و شنق با صفوي يها پارچه
 این.نکته جالب توجه اینکه، )29(تصویرخورد ه چشم میب مایه نقشاین  شود می نگهداري ایران ملی موزه

 ثلث خط به معصوم، چهارده صلوات بر دعاي آن هیپرحاش و داشته کاربرد قبر پوشش به عنواننیز  پارچه
 و بوده وبوته گل نقوش داراي پارچه، زمینه .است شده تزئین محراب طرح با ارچه اینپ متن و شده بافته جلی
خلیل زاده مقدم و (کوفی بافته شده است خط به نقشبند غیاث یعنی آن بافنده نام ،یعباس شاههاي  گل درون

 .)28؛ 1391، روزآبادیفصادق پور 
 بحث. 8
پردازد و طرح تمایز میان  شناسی، به تحلیل متن می رویکرد نشانه : منشینیمحورهاي جانشینی و ه: 8-1

ابزار براي نشان ِ دادن چگونگی تولید معنا در متون  نیتر يا هیپامحورهاي جانشینی و همنشینی، اولین و 
شود.  شی میها نا شناسی، معنا از تمایز میان نشانه در واقع، در رویکرد نشانه ).1394زاده،  (مهديمتعدد است

و جانشینی (چگونگی جایگزینی  عناصر در کنار هم) قرار گرفتن(چگونگی  اند: همنشینی این تمایزها بر دو نوع
بیانگر اصل  ییتنها بهمزار  روایی هر سنگ مایه نقشگام نخست،  در ).127: 1387، چندتر(هم) يجا بهعناصر 

هاي مختلف زندگی یک شخص، بر بخش و  و جلوه(هنرمند) از میان عناصر تراش سنگجانشینی است؛ زیرا 
اي برگزیده از  اي و لحظه روایی، قطعه مایه نقشبنابراین هر نهد.  کوچک از واقعیت زندگی آن، قاب می يا تکه

 .است جهان شخص است که ارجاعاتی به لحظات پیش از مرگ شخص دارند که این همان اصل جانشینی
(هنرمند) بر پایه عمل جانشینی و همنشینی تراش سنگ، کنش مزار ي سنگدر تزئین و نقش اندازي رو اساساً

ه و با قاب اي معین جدا نمود لحظه اي را در از رخدادي که در جریان بوده، تکههنرمند ،  .استوار بوده است
ود را عناصر متضاد در قاب، دید خالق و نگاه تیزبین خ قرار دادناي از امري واقعی و  نهادن بر گوشه و لحظه

سو، نقش را از متنی عادي به متنی جذاب و قابل تأمل تبدیل کرده و از  نشان داده است. این شگرد از یک
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دیگر سو، موضع جامعه را در رابطه با رویداد موردنظر بیان نموده است. عمل سنگتراش با قاب نهادن بر 
ب ادامه یافته (همنشینی) و سرانجام با (جانشینی) و با سامان بخشیدن به عناصر درون قا آغازشده، يا سوژه

گري همزاد  با گزینش مایه نقشتر، هر  ده است (جانشینی). از منظري جزئیثبت سوژه موردنظر، به پایان رسی
توانسته سوژه  ماست، می يشرویپمزار که  اصل جانشینی است. قاب روي هر سنگاست و گزینش، مترادف با 

، هر حالهاي متفاوت دیگر را به وجود آورد. به  ومی دیگرگونه با داللتمفهتصویر و متفاوت را ثبت نماید و 
ها) روبروست، مانند انتخاب  نشینیها (جا هنرمند در مواجهه با دنیاي بیرونی، با طیف وسیعی از انتخاب

ؤثر و ها، بالقوه نقش م موضوع، سبک ارائه، نحوه ارائه و نو قاب (عمودي یا افقی). هرکدام از این انتخاب
نمایند. از  هاي متعدد ایفا می متفاوت از نظر بصري و مفهومی ایجاد خوانش هاي مایه نقشبنیادینی در خلق 

ل از واقعیت بیرونی، در کلیت ، مستقمایه نقشتوان گفت هر واحد و عنصر موجود در  شناسی می منظر نشانه
ها  عناصر و نشانه مایه نقشبد. در یک یا میشود و معنا  روابطش با سایر عناصر، دگرگون میمزار و در  سنگ
اي که با عناصر جهان خارج  دهند و معناي خود را از رابطه عناصري در عالم واقع، ارجاع نمی تنها به لزوماً

 هاي مایه نقشدر  .ها، سازنده معناي آنهاست ه روابط درونی بین عناصر و نشانهکنند؛ بلک دارند، کسب نمی
نیایی فراتر از واقعیت و طبیعت ذهن مخاطب را به د تا ندآفری معانی و مفاهیمی می هنرمند ،مزارها سنگ

 .نمایدپردازي او فراهم  ن و خیالند و در نهایت، مجالی براي اندیشیدکد، قوه تخیل او را تحریک برب
و در گزیند  هایی هستند که یک شاعر برمی ، مانند کلمات و واژههامزار سنگ مایه نقشهمنشینی عناصر درون 

کند. عالوه بر اینکه محور جانشینی  نماید و معناي موردنظر خود را بیان می یک قطعه شعر با هم ترکیب می
ه بار معنایی نمادین این نمایند بلک به خوبی پایگاه شخص را مشخص می ،مزار سنگ تزئیناتو همنشینی در 

واقعی، به  عناصرقرارگیري عناصر انتزاعی در کنار  هامزار سنگنماید. در  را به خوبی آشکار می ها مایه نقش
ا اند که توجه مخاطب ر ر فضایی آرام و پرمعنی خلق نمودهیکدیگ در کناراند که  تبدیل شده هایی نشانه
ز هر نوع نظام تراش ا در حقیقت سنگ .سازد یمیم ارزشمند در زندگی شخص آشنا انگیزد و او را با مفاه برمی

گیرند براي آنکه  در رابطه بـا محـیط و جامعه از آن بهره می ها انساننماید تا بتواند آنکه  داللتی استفاده می
 معنـایی را منتقـل کننـد را به نمایش بگذارد. 

ابد، بلکه ارزش آن ی اي قائم به خود معنی نمی بر مبناي این اصل، هیچ نشانه ا:ه مل و تقابل نشانهتعا: 8-2
مندند و در  ها نظام شناسی، نشانه از دید نشانه ).24؛ 1383(سجودي،  هاي دیگر است شانهي آن با ن ناشی از رابطه

کنند.  می ینیمعنا آفرگیرند و  پیچیده قرار می تقابل یا تعامل با یکدیگر قرار دارند و از این طریق در فرایندي
ها و در تعامل یا چالشی  سایر نشانه در کنارنیستند، بلکه  هایی منزوي مزار، نشانه هر سنگ يا هیما نقشعناصر 

اي  ، رابطهمایه نقشعناصر در درون هر کنند. هنرمند، به وسیله همنشینی  که با آنها دارد، معنا آفرینی می
برد. به  اي بیان معنا و مفهوم خود سود میکند و آگاهانه از این شگرد بر تعاملی یا تقابلی میان آنها برقرار می

دفینی تبدیل شده و روي تمامی که به یک نشان ت )(کل من علیها فان نشانه متنی ،زارم سنگطور مثال، در 
فضایی روحانی و  سعی در ساختنقوش هندسی  با ایجاد رابطه تعاملی با شده استنوشته  هامزار سنگ

را  همای نقش، معناي این عناصر و یا تغییر شکل و حالت هر کدام از آنهاحذف یکی از  قطعاً. استمعنایی 
ار هم قرار دادن چند مل کنع گرداند. از ارزش محتوایی و بصري تهی می آن راکلی دگرگون کرده و حتی  به

هاي  طی کالرك نیز مرتبط دانست. نشانههاي ارتبا توان با نشانه را می هامزار سنگ مایه نقش نشانه در 
 .رندیگ یمقرار  طبیعی يها نشانهبل بـا و از این نظر در تقا شوند میارتباطی به قصد ایجاد ارتباط تولید 

که فرد برقرارکنندة  شوند میارتبـاطی قلمداد  هاي نشانه، ایما و اشاره، در صورتی ها عالمتچون  ییها نشانه
ارتباط نشانه را با قصد ایجاد تأثیر بر تفسیرگر تولیـد کـرده باشد؛ فرد برقرارکنندة ارتباط قصد داشته باشد 

و در نهایت تفسیرگر این قصد را شناسایی کند. تأثیر نشانه بر  ن قصـد را شناسـایی کنـدـیرگر آکـه تفس
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بیشتر  هنرمند سنگتراشدر این راستا،  .تفسیرگر دلیلی بر بازشناسـی قصـد از سوي تفسیرگر خواهد بود
هاي  ویژگی به نشانهاین استفاده نماید که ارتباطی انتقال مفاهیم  يرو نمادینهاي  نشانه تالش کرده است از

چون شـعر نـوعی  یشناخت ییبایزدهـد. در آن صورت نشانۀ  قـدرت آفریننـدگی مـی یشناخت ییبایز
و نوپایند و فقط زمانی  ختهیخودانگهایی که  هاست، نشانه نشانه کننده ابداعسـاختن و ابـداع اسـت و شـاعر 

  در آن آشکار شود. تینشانه شناخته شوند که رابطۀ دالل منزله بهتوانند  می
اي داراي دو گونه کلی از معناست که  شناسان معتقدند که متون نشانه نشانه: معناي صریح و معناي ضمنی: 8-3

شود. معناي صریح را با عباراتی چون معناي  تحت عنوان معناي صریح و معنا یا معناهاي ضمنی شناخته می
 1383سجودي، ( اند مبتنی بر دریافت عام توصیف کرده معناي، معناي بدیهی یا یاللفظ تحتمبتنی بر تعریف 

اروین پانوفسکی محقق اروپایی مدعی  است که داللت صریح در تصاویر و به طور کلی هنرهاي  ).102:
بندد. واژة داللت  خورد با آن اثر در ذهنشان نقش میتجسمی، همان معنا و دریافتی است که همۀ افراد در بر

اجتماعی و تاریخی یک مدلول تکیه دارد. بدیهی است  -هاي فرهنگی لتزامی بیشتر بر جنبهیا معناي ا ضمنی
هاي هنري  عناي ضمنی پدیدهکه سن و سال مخاطب، طبقه، جنسیت و پایگاه فرهنگی او در فهم و افادة م

اکثریت با آن در حقیقت معناي صریح، معنایی است که  ).119: 1383(ضیمران،  کند نقشی انکارناپذیر ایفا می
توان  این اساس، می دهد و بر خبر می ها نشانهو منش چندمعنایی هستند. معناي ضمنی نیز از ماهیت  يرأ هم

در یک نقش عالوه بر معناي  ).54: 1371(احمدي، ها را در معرض تفسیر و تعبیرهاي متعدد قرار داد  نشانه
به بیان دیگر، اگر نقش نیز همچون  .آید به دست میدهد، معناهاي ضمنی  صریح که در ابتدا خود را نشان می

هاي صریح در آثار هنري،  داللت. ن پیام هم شفاف است و هم رمزآلودگرفته شود، ای در نظرعکس پیام 
 منطبق کردنآورد، یعنی  همان معناي اولیه را به وجود می هنرهاي تجسمی، در نگاه مخاطب خصوص به

و  متنی درونهاي ضمنی است که به عواملی نظیر عوامل  اللتله بعدي این دمدلول، اما در مرحعینی دال بر 
رمزگانی را  هاي نظامهاي ضمنی بیرون کشید و  اللتباید معناي اثر را از دل این ددهد و  بینامتنی ارجاع می

مزگان . ر)33، 1392(دادور و خیري،  هاي فرهنگی است بینامتنی، رمزگان هاي اللتدیکی از این  .کشف کرد
فرهنگی در هر پردة نقاشی، آن دسته از کدهایی هستند که داللت خود را بیرون از پرده و حتی خارج از هنر 

آورند. کاربرد عناصر زندگی اجتماعی و فرهنگی در پرده، از  ارگري به معناي کلی آن به دست مینقاشی و نگ
ري، معماري، موسیقی، شکار، گل آرایی، کنار هم از آداب رفتا هایی نشانهشیوة لباس پوشیدن و آرایش موها تا 

، شوند یمبه شیوه و مناسبات اجتماعی مرتبط  ژهیو بهکه  ییها نهیزم پسنشستن و نظم عناصر تصویري در 
، معبدي، همۀ کدهاي فرهنگی اي، قصري هري، آرایش صحنه در خانهروستایی یا ش همچون تصاویر زندگی

عی(نقش گلدان به سبک یبهایی از عناصر ط مزار، با صحنه سنگدر  ). 74: 1383(احمدي،  شوند می وبمحس
تراش است  هاي صریح سنگ هاي تصویري داللت روبرو هستیم که این نشانهرئالیستی، تاریخ دفن و نام متوفی) 

مانند  هاي رمزگانی ضمنی ها و نظام دهد؛ اما در برخورد با نشانه رد اولیه به این موضوعه ارجاع میکه با برخو
وانیم ت هاي فرهنگی را می رمزگان هندسی، آیات و اشعار هاي مایه نقشن از جمله هاي نمادی برخی نقش

این فرایند داللت در آثار سنگتراش در برخورد اولیه ما با آثار  .ت دارندبیرونی دالل هاي ارجاعبازشناسیم که به 
که ریشه در  دهد میهایی  ه جاي خود را به موضوعهاي روزمر دهد و حال همان موضوع قرار می تأثیررا تحت 

گر و نمادین نام برده شد و  تهایی دالل عنوان نشانه حضور موارد فوق که از آنها به .آداب و رسوم آیینی دارند
هایی دید. در  توان شباهت اساطیري می -هاي رمزگانی فرهنگی و باورهاي آیینی  تطبیق آنها با نظام

با واقعیت بیرونی، توجه مخاطب را به شناسایی  ها نقشحله نخست، نسبت و شباهت در مر، مزارها سنگ
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قواي فکري، طه واس شود، به نماید؛ اما معنایی که در برخورد اول حاصل می عناصري از دنیاي واقعی جلب می
 خشد.ب ، معناي اولیه خود را به معانی دیگري میقتیدر حق کم جاي احساسی و تخیلی مخاطب، کم

هاي مهم قرن بیستم است که نگرش نوینی در زمینه رابطه عناصر  بینامتنیت از کشف :بینامتنیت: 8-4
اي است  نظریه ). 10: 1390، نامور مطلق( پردازد دهد و به تعامل و جاذبه میان متنی می ها ارائه می کهکشان متن

هاي  و با این روش تأثیري را که متن پردازد که به خوانش یک متن یا یک اثر هنري در راستاي متون دیگر می
دهد. این اصطالح نخستین بار توسط ژولیا کریستوا از  گذارند، مورد توجه قرار می جدید در خلق آثار جدید می

و گسترش این نظریه پرداختند  الحارت و ژرار ژنت، به اصمطرح شد و سپس کسانی چون روالن ب 1960دهه 
ک متن در پرتو متون دیگر ها و روشی را که در آن، خوانش ی تگوي میان متنتعامل و گف ). 129: 1380(آلن، 

ها نوعی  این است که میان متون و نوشته بر در این چارچوب فرض«نامند.  گیرد، بینامتنیت می صورت می
؛ 1382(ضیمران، اند  گفتگو و تعامل در حالمواره با هم ها ه توان گفت که متن ود دارد و میعالقه و قرابت وج

بینامتنی، اگـر چنـین  هاي وضعیتدر این  .متنی متعدد است هاي مؤلفهشـکل یـافتن هـر مفهـوم از  ).73
گفتۀ وضـعیتی بـه طـور صـحیح برقرارشـده باشـد، هـیچ نیـازي به ارجاع به منبع خاصی نیست و به 

توان گفت که  می ).Barthes, 1977: 160( ایـم هـاي بـدون گیومـه  مواجـه قـول و مـا بـا نقـل »بـارت«
کنند و  هـاي معـانی مـتن را بـه روي مخاطب باز می کننـد کـه دروازه ها همچون امـوري عمـل مـی بینامتن

نشاندهندة ناحیـۀ تقـاطع  بینامتنیت،). 99؛ 1392(غیاثوند،  درك و دریافت متن بدون آنها میسر نیست اساساً
هـر متنـی بینـامتنی در  است.ها  هاي هنري و ملیت ها، سبک ، مؤلفان، سوژهسـیت، دورة زمـانیمرزهـاي جن

هاي پیش از خود است. هیچ متن اصیل و یکتایی و هیچ اصالتی در کار نیست. چراکـه هـر مـتن در  دل متن
 واسطۀ تخریـب و به متون پیشین که گاه به دگرگونحقیقت یک فرآوري یا تولید است که در اثر رهیافتی 

فهم هر متن، در حقیقت فهم متونی دیگـر و  .شود یابد، فرآوري یا تولید می واسطۀ تقویم تحقق می گاه به
در نسبت با آنها میسر است. هـیچ نویسنده  صرفاًمی از آنها است و چنین فهمی مبتنی بر در دست داشتن فه

دو محور بررسی کرد:  بر اساسان متون را تو می .تواند باشد نمی اساساًاي جدا افتاده نیست و  و مؤلفی جزیره
دهد و دیگري محور عمودي که متن را با سایر متون مرتبط  یکی محور افقی که خالق را به مخاطب پیوند می

، در فهم و خوانش مایه نقشهاي درون  بط و نشانهکه روا طور هماندر این رابطه،  ).284: 1387چندلر، ( سازد می
توجه  ها با سایر هنرهاي آن دوره  و متون نیز بایستی مورد رند، روابط این عناصر و نشانهدا و ارزیابی آنها نقش
و یا غیرمستقیم به سایر  اي آشکار و مستقیم ، اشارهها مایه نقشترین سطح، برخی از  اي قرار گیرند. در پایه

به  ها مایه نقشن اهر همیاساس، ممکن است مخاطب از ظ نیبر همدر  آثار هنري دیگر دارند.  ها مایه نقش
 هاي مایه نقشهنري کشیده شود. در میان آثار  هاي مایه نقشبا دیگر  مایه نقشود میان طرف روابط موج

ایران زیاد  هايمزار فان، با شعري از سعدي که در سنگ موزه آذربایجان آیه کل من علیها مزارهاي سنگ
خدا خواهد  است یباقان اهل فنا خواهد بود، آنکه پاینده و شود رابطه متنی دارد: آنکه آمد به جه استفاده می

. نقوش هندسی اند نقوش مورد استفاده قرار گرفتهدر ترکیب با سایر هندسی که  هاي مایه نقشبود و همچنین 
هفت  صورت بهري شده است که کا، در قالب نقوش هندسی گود(فرم دایره)، کندهمزار موزه آذربایجاندر سنگ
پر اجرا شده مناطق آذربایجان و اردبیل این نقوش هندسی گود به فرم هفت هايمزارشود. در سنگ برگی می

هفت و چهل از  مانند بهآگاهانه صورت پذیرفته است. میان اعداد، اعدادي  یبه صورتاست و انتخاب این عدد، 
از ارج و  ها فرهنگر جوامـع و اي از تقدس و تبرك براي آنها در اکثـجمله اعـدادي هـستند که با تصور هاله

داراي  مایه نقشاین عدد جایگاه باالیی دارد. این نوع  تصوف سلوك واديمنزلت خاصی برخوردارند و در 
هاي دیگر بیشتر به چشم اي از دوره ایلخانی است و کاربرد این نوع نقش در دوره ایلخانی نسبت به دورهسابقه

 . خوردمی
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 نتیجه . 9
هاي  هر، گویاي اهمیت این شهر در دورهبرجاي مانده در نقاط مختلف این ش هايمزار سنگ آثار، بناها و

از قرن هشتم هجري مصادف با  حداقل زیتبر هايمزار دهد، سنگ ها نشان می مختلف تاریخی است. بررسی
مختلف این هاي متعلق به این دوره در نقاط  تعداد بسیاري از گورستانایلخانان مغول وجود داشته است که 

مزارهاي  بین رفته است. بیشترین میزان سنگتعداد زیادي از آنها از  متأسفانهشهر وجود داشته است که 
یا به ینی همراه بوده است از بین رفته با دوره پهلوي که با تحوالت و توسعه شهرنش زمان همتاریخی 

هایی است که بیشترین میزان از  از مکان زه آذربایجان تبریز، یکیاند. حیاط مو شده منتقلهاي دیگري  مکان
این  شوند. و در اینجا نگهداري می شده يآور جمعر خود دارد که از نقاط مختلف ها را دمزار سنگ این

در طی این مطالعه، شوند.  یلخانی تا دوره قاجار را شامل میاز دوره ا یختلف تاریخهاي م بازه مزارها سنگ
بندي قرار گرفت  گروه مورد دسته چهاردر  مایه نقش بر اساس ربایجان تبریزآذموجود در موزه  هايمزار سنگ

ز مفهوم نهفته در آیند. ا به حساب می ها مایه نقشاز جمله این گیاهی  و ، محرابیاي، هندسی که نقوش کتیبه
ته است نقش بس آذربایجان تبریزموزه هاي مزار سنگکه، بر روي  هایی نشانهو یا  هامزار شکل کالبدي سنگ

جنبه  صرفاً ها مایه نقشاین  بیان مفاهیم نمادین بوده است. براي هنرمندانهابزاري  ها مایه نقشکه بگذریم، 
 بوده گاه اندیشه و احساس مردمی همچنین این نقوش تجلید. ان بوده نمادینتزیینی نداشته و داراي مفاهیم 

ناي نقش را به ین بوده و رابطه بین صورت و معاست که در برخورد با تصاویر و نقوش داراي ادراکی نماد
نمادین فرصتی براي  هاي مایه نقشنماد همنشینی داشته باشد هر کجا که هنر با معنا و د. ان شناخته خوبی می

و  يا بهیکتنقوش سازند. بر همین اساس است که  می گر جلوهرا در قالب هنر قدسی  ظهور پیدا کرده و خود
 يجوار همکه  موزه آذربایجان هستند مزارهاي سنگ يها هیما نقشو زیباترین  نیتر ممه ،نیتر غالبهندسی 

با نقوش گیاهی معانی نمادین متفاوتی را بازآفرینی کرده است. بیتی از سعدي که فانی بودن دنیا را در  هاآن
به دنیا و زندگی  نسبتاز قران با وجهی تعلیمی و عرفانی باورهاي یک جامعه  يا هیآبا  کند یمذهن تداعی 

 ضلعی ششو همچنین  یضلع هفتهندسی از جمله  يها هیما نقش، میان. در این کند یمبازگو پس از مرگ را 
در بین باورهاي عامیانه مردمان داشته است نیز  يا ژهیودور، مورد توجه بوده و جایگاه  يها گذشتهکه از 

 طبقه به معنوي که همانا ورود ن، باالترین درجه سعادتدیگر ایفاي نقش نموده و با مفهومی نمادی يا گونه به
شمسه و  مایه نقشمورد اشاره که بگذریم، به  يها هیما نقشاز  .کنند یماست را براي متوفی آرزو  بهشت هفتم

در اینجا  ها هیما نقش. گویی این میکن یمهستند برخورد  مزارها سنگدر این  پرکاربردستاره که جزو نقوش 
 خداوند است را بازگو نمایند. همچنین از صفاتکثرت که یکی  در وحدت و وحدت در کثرتهستند که 

 نور را خداوند نیز کریم قرآن کهي طور همان ،کنند یمتداعی  را نور مفهوم پیداست آنها نیز نام از چنانکه
وجود . شوند می سوبمح خداوند از شمسه و ستاره نمادي عقوا در پس ».و االرض نورالسموات اهللا«  :نامد یم

 زندگی  جنبهاز و گیاه درخت با مفاهیم اعتقادي در ارتباط بوده چراکه  مزارها سنگنقوش گیاهی بر روي 
باستانی  يها تمدندر نه تنها در دوره اسالمی بلکه  گیاه .استبوده مورد تقدیس بودن بخش و باروري 

م البخشی آ خاصیت درمان شیها برگو  شده ردهشمخیروبرکت  واسطهسراسر جهان، نماد باروري و رویش یا 
میان نقوش گیاهی بر در است. بسیار مورد استفاده قرار گرفته در هنرهاي تزیینی و رمزي و بشري را داشته 

 يها گلآنچه که بیشتر از سایر نقوش مورد استفاده قرار گرفته است موزه آذربایجان،  مزارهاي سنگروي 
به خانه ابدي متوفی بخشیده است. در میان طریق این رمند فضاي بهشتی را از هن ختایی و اسلیمی است که

دایره  هندسی مورد استفاده قرار گرفته است دایره است. يها فرمآنچه که بیشتر از سایر نیز   نقوش هندسی،
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رات بر ، حرکت وضعی کها کهکشان. عالم با خالق جهان ارتباط دارد است ودر تمدن اسالمی یک فرم نمادین 
هست و استفاده از آن بر روي دایره نماد تحرك، پویایی و زندگی  ت.ل محور دایره گواهی بر این مدعاسحو

 .موزه آذربایجان اشاره مستقیمی به باور زندگی دوباره پس از مرگ در میان مسلمانان دارد مزارهاي سنگ
بر  . کند یم تر کینزدت انسان را به خدا نقوش و فرم مدور در حقیقباور مسلمانان،  بر اساسعالوه بر آن، 
در سایر اشکال چندین خط مورد بهره است تا شکلی پدید آید اما در دایره تنها یک خط است خالف اینکه 

و به نوعی دچار وحدت و توحید است. نقطه شروع و پایان در دایره پنهان  سازد یمکه حیثیت وجودي آن را 
موزه آذربایجان،  مزارهاي سنگبر روي  .سازد یم زیمتمارا از سایر اشکال  است و رمز آلودگی این پدیده آن

داراي زاویه ، ها فرمباورهاي نمادین اسالمی این  بر اساس چراکهشده است ستفاده اکمتر مثلث و مربع  فرم
فناست و زاویه خلوت گاه شیطان است. از دیدگاه عرفا، هر چه زاویه داشته باشد، محکوم به فساد و  هستند

 .دهد میچون از عالم ناسوت گزارش 
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