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نشانهشناسی نقوش سنﮓ ﻗبور ﻗبرستان
تﺨت فوﻻد اﺻﻔﻬان

)با تاکید بر نقوش حیوانی شیر و ماهی(

نینا ﺻﻔی خانی* ،1سید ابوتراب احمدﭘناه ،2علی خدادادی

3

 1داﻧﺸﺠوی کارشناﺳی ارشد گرافيﮏ ،داﻧﺸﮑده هنر و معﻤاری ،داﻧﺸگاه ﺗربيﺖ مدرس ،ﺗﻬران ،ایران.
 2اﺳتادیار داﻧﺸﮑده هنر و معﻤاری ،داﻧﺸگاه ﺗربيﺖ مدرس ،ﺗﻬران ،ایران.
 3کارشناﺳی ارشد معﻤاری ،پردیﺲ هنرهای زیﺒا ،داﻧﺸگاه ﺗﻬران ،ﺗﻬران ،ایران.
)ﺗاریﺦ دریافﺖ مﻘالﻪ ،93/1/24 :ﺗاریﺦ پﺬیرش ﻧﻬایی(93/4/8 :

ﭼكیده
در ﻗﺒرﺳــتان ﺗﺨﺖ فوﻻد اﺻﻔﻬان کﻪ ﻗدم بگﺬاریﻢ ،از مﺸــاهير و داﻧﺸﻤندان آرميده در آن کﻪ بگﺬریﻢ ،این مﮑان حاوی
گنﺠينﻪای از ﻧﻘوش و ﺗﺼاویر مﯽباشــد و در این رهگﺬر ،ﺗﺒﻠور ﻧﻘوش حيواﻧی شــير و ماهی در کنار دیگر ﺗﺼاویر ،ﻧﺸــان از
اهﻤيﺖ و ﻧﻘﺶ ویﮋه آﻧﻬا در ميان باورها و ﻋﻘاید اﻧﺴــاﻧی میباشــد .شير کﻪ در این ﻗﺒرﺳتان بﻪ ﺻورت ﻧﻘﺶ گود ،برﺟﺴتﻪ و
مﺠﺴﻤﻪ ﻧﻤود پيدا کرده اﺳﺖ ،در هنر و فرهنﮓ بﺴياری مﻠﻞ ،بﻪ ﻋنوان ﺳﻤﺒﻞ شﺠاﻋﺖ ،ﻗدرت ،دﻻوری ،آﺗﺶ ،پرﺗو ﺧورشيد،
پيروزی ،روح زﻧدگی ،ﺳﻠﻄنﺖ ،ﻋﻘﻞ ،ﻏرور ،مراﻗﺒﺖ و مﺤافﻈﺖ شناﺧتﻪ شده اﺳﺖ .ماهی ﻧيﺰ کﻪ بﻪ ﺻورت ﺗﮑی و ﺟﻤعی ﻏالﺒاً
داﺧﻞ گودال حوض ماﻧند ﺗﺼویر گردیده ،ﻋالوه بر زیﺒایی فوقالعاده کالﺒدي ،دربرگيرﻧده مﻔاهيﻢ مﺴتﻘيﻢ و ﻧﻤادین بﺴياری
اﺳــﺖ .در این ﺗﺤﻘيﻖ با گردآوری  600ﻧﻤوﻧﻪ از ﺳــنﮓ ﻗﺒور و بررﺳــی  150ﻧﻤوﻧﻪ شاﺧﺺ ،با روش ﺗوﺻيﻔی -ﺗﺤﻠيﻠی ،در
روﻧد شناﺳایی ﺗﺰﺋينات ،بﻪ طﺒﻘﻪبندی گوﻧﻪهای ﻧﻘوش در ﻗالﺐ اشﮑال گياهی ،اﻧﺴاﻧی ،حيواﻧی و اشياء ،پرداﺧتﻪ شده اﺳﺖ.
یافتﻪهای این مﻘالﻪ ﻧﺸــان میدهد کﻪ ﻧﻘوش ،ﺻرفاً ﺟنﺒﻪ ﺗﺰﺋينی ﻧداشــتﻪ و ﻋالوه بر اشاره مﺴتﻘيﻢ بﻪ مﻔاهيﻢ ،ﺳندی اﺳﺖ
کﻪ ویﮋگیهای اﻋتﻘادی ،فرهنگی و اﺟتﻤاﻋی دوران را آشﮑار میﺳازد.

واژههای کلیدی

اﺻﻔﻬان ،لﺴاناﻻرض ،ﺗﺨﺖ فوﻻد ،ﺳنﮓ ﻗﺒر ،شير ،ماهی.

*ﻧویﺴنده مﺴﺌول :ﺗﻠﻔن ،09358279930 :ﻧﻤابر.ahmadp_a@modares.ac.ir ،021-88008090 :
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مقدمه

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

)فﻘيﻪ ميرزایی.(18 ،1382 ،
ﺗﺨﺖ فوﻻد ،ﻧﻤادی شاﺧﺺ از هویﺖ ایراﻧی در اﺻﻔﻬان و
موزهای از هﺰاران اﺛر هنری اﺳﺖ کﻪ شاید کﻤتر بﻪ آن ﺗوﺟﻪ شده
باشد و ﻧياز بﻪ معناشناﺳی و بازشناﺧﺖ مﻔاهيﻢ پنﻬان ﺗﺼاویر
موﺟود بر روی ﺳنﮓ ﻗﺒور کام ً
ال مﺤﺴوس میباشد .بیﺗردید،
پﮋوهﺶ و ﺗﻔﺤﺼی بر ميراﺛی با ﻏنای ﺗﺨﺖ فوﻻد ،با بناهای
ﺗاریﺨی و ﺳنﮓﻧوشتﻪ ها و ﻧﻘوش فراوان ،پنﺠرهای بر بﺴياری از
ﺟنﺒﻪهای ﺗاریﺨی و فرهنگی میگﺸاید.
در این ﺗﺤﻘيﻖ ﺳعی گردیده بﻪ روش ﺗوﺻيﻔی  -ﺗﺤﻠيﻠی از
طریﻖ گردآوری و مﻄالعﻪ اﺳناد و مدارك موﺟود کتابﺨاﻧﻪای و
هﻤچنين ﺳنﮓهای موﺟود در موزه ﺳنﮓ و برداشﺖ ميداﻧی ،با
بررﺳی ﺗﺼاویر ﺗﻘریﺒاً  600ﻗﻄعﻪ از ﺳنﮓ ﻗﺒور این گورﺳتان و
ﺗﺤﻠيﻞ  150اﺛر ،ﻋالوه بر شناﺧﺖ و دﺳتيابی بﻪ ﻧﻘﺶمایﻪهای
ﻗﺒور ﺗﺨﺖ فوﻻد ،ویﮋگیهای بﺼری و مﻔاهيﻢ پنﻬان این
ﻧﻘﺶمایﻪها را مورد بررﺳی ﻗرار دهيﻢ ،ﺗا گوشﻪای از ﺗاریﺨچﻪ
گرافيﮏ بومی این مرز و بوم ﻧﻤایان گردد.

سابقه تاریﺨی و وﺟه تسمیه ﻗبرستان تﺨت
فوﻻد اﺻﻔﻬان
شاردن 1در ﺳﻔرﻧامﻪ ﺧود بﻪ ﺗاریﺨچﻪ این زمين بﻪ ﻗﺒﻞ از
دوران ﺻﻔویﻪ اشاراﺗی داشتﻪ اﺳﺖ ،اما در ﺧﺼوص ﻗدمﺖ آن پيﺶ
از اﺳالم اطالﻋاﺗی در دﺳﺖ ﻧيﺴﺖ و بﻪ ﻧﻈر میرﺳد کﻪ ﺗاریﺨچﻪ
آن پيﺶ از اﺳالم ریﺸﻪ در اﺳاطير و باورهای مردم منﻄﻘﻪ داشتﻪ
اﺳﺖ .از ﻗدیﻤیﺗرین آﺛار مربوط بﻪ دوران ﻗﺒﻞ از اﺳالم ،میﺗوان
بﻪ ﻗﺒر یوشﻊ بن ﻧون ،یﮑی از اوليا و اﻧﺒيا بنیاﺳراﺋيﻞ در ﺗﮑيﻪ
لﺴاناﻻرض 2اشاره کرد کﻪ هویﺖ این شﺨﺼيﺖ مﺬهﺒی ،دﻗيﻘاً
مﺸﺨﺺ ﻧﻤیباشد .این گورﺳتان در طول ﺗاریﺦ بﻪ ﻧامهای،
لﺴاناﻻرض ،ﺗﺨﺖ فوﻻد و مﺰار بابا رکنالدین 3شﻬرت داشتﻪ کﻪ
برای هر کدام وﺟوهی ذکر شده اﺳﺖ کﻪ بﻪ ﺗنﻬا یﮏ روایﺖ ،در
وﺟﻪ ﺗﺴﻤيﻪ این ﻗﺒرﺳتان ،کﻔایﺖ می کنيﻢ.
ﻟساناﻻرض :در ﺳوره فﺼﻠﺖ )آیﻪ (11ذکر شده اﺳﺖ ،کﻪ
گاهی کﻪ حﻖ ﺟﻞ و ﻋال ،ﺧﻄاب بﻪ آﺳﻤانها و زمين فرمود:
بﻪ ميﻞ یا کراهﺖ بيایيد ،در ﺟواب گﻔتند :آمدیﻢ از روی
فرماﻧﺒرداری)وميﻞ( »پﺲ زمين اﺻﻔﻬان ﺧدای را اﺟابﺖ کرد و
فرمان پﺬیرفﺖ ،پﺲ اﺻﻔﻬان دهان و زبان دﻧياﺳﺖ« )اﺻﻔﻬاﻧی،
.(41 ،1377
تﺨت فوﻻد :شاردن در ﺳﻔرﻧامﻪ ﺧود پﺲ از شرحی کﻪ راﺟﻊ
بﻪ الﻬوردیﺨان 4و مﺤﻤد ﻋﻠی بيﮏ  5آمده اﺳﺖ ،می ﻧویﺴد» :در
ماورای آﻧﻬا ﺗﺨﺖ فوﻻد واﻗﻊ شده اﺳﺖ کﻪ بﻪ مناﺳﺒﺖ ﺳﮑوﻧﺖ
ﺳردار بﺰرگی در آﻧﺠا کﻪ بﻪ واﺳﻄﻪ پيروزیهایﺶ  -پوﻻد بازو-

لﻘﺐ داشتﻪ ،ﭼنين ﻧاميده شده اﺳﺖ«.
مزار بابارکﻦ اﻟدیﻦ :یﮑی از ﺟایگاههای ﻋﺒادت و ریاﺿﺖ بوده
کﻪ ﻋرفا و ﺻوفيﻪ در آﻧﺠا برای ﺧود ﻋﺒادتﺧاﻧﻪهایی میﺳاﺧتند
کﻪ یﮑی از مﻬﻢﺗرین این ﻋرفا )بابارکن الدین( بوده اﺳﺖ.
در حﻘيﻘﺖ ،ﺗدفين مﺸاهير اﺻﻔﻬان اﻋﻢ از ﻋﻠﻤا ،فﻘﻬا،
هنرمندان ،ﻋرفا و ﻋﻤوم مردم از ﻋﻬد ﺻﻔوی بﻪ بعد ،بﻪ ﺧﺼوص
در زمان شاه ﻋﺒاس اﻧﺠام شده ،بﻪ هﻤين ﺟﻬﺖ بﻪ ﻧﻈر میرﺳد
گﺴترش این ﻗﺒرﺳتان از ﻗرن یازدهﻢ شروع شده و ﭼند دهﻪ
بعد بﻪ ﻋنوان بﺰرگﺗرین و مﺸﻬورﺗرین گورﺳتان اﺻﻔﻬان ﻗرار
گرفتﻪ اﺳﺖ .از مﺸاهير ﺧﻔتﻪ در این ﻗﺒرﺳتان میﺗوان بﻪ اﺳتاد
فوﻻد حﻠوایی 6،ميرفندرﺳﮑی 7،ميرزا رفيعا  ،8والﻪ اﺻﻔﻬاﻧی9و...
اشاره ﻧﻤود.

عناﺻر و فﻀاهای کاﻟبدی ﮔورستان تﺨت
فوﻻد
»از آن زمان کﻪ گورﺳتان ﺗﺨﺖ فوﻻد با دفن بابارکنالدین در
ﺧاﻧﻘاه ﺧویﺶ ،مورد ﺗوﺟﻪ بيﺸتر ﻗرار گرفﺖ ،ﺗﮑایا و ﺧاﻧﻘاههای
زیادی در اطراف آن ﺳاﺧتﻪ شد ،ﺗا ﺟایی کﻪ مﺠﻤﻊ دراویﺶ ﻧام
گرفﺖ .مریدان ،ﻋرفا و دراویﺶ ﻧيﺰ بﻪ ﺳﺒﺐ ارادت ﺧاص ﺧود
بﻪ آﻧﻬا ،بناهای وابﺴتﻪ بﺴياری در آﻧﺠا ﺳاﺧتﻪ و موﻗوفات زیادی
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ﻧﺸاﻧﻪ شناﺳی ﻧﻘوش ﺳنﮓ ﻗﺒور ﻗﺒرﺳتان
ﺗﺨﺖ فوﻻد اﺻﻔﻬان

بر آن وﻗﻒ کردﻧد« )فﻘيﻪ ميرزایی .(131 ،1384 ،از ﻋناﺻر و
فﻀاهای کالﺒدی میﺗوان بﻪ ﺗﮑایا ،مﺴاﺟد ،مﺼﻠیها ،ﺧاﻧﻘاهها،
آب اﻧﺒارها ،یﺨچالها ،ﺳﻘاﺧاﻧﻪها ،ﺳنگابها ،ﺿيافﺖﺧاﻧﻪها،
کارواﻧﺴراها ،ﻏﺴالﺨاﻧﻪها ،ﻗرباﻧگاهها ،ریاﺿﺖﺧاﻧﻪها ،ﭼﻠﻪﺧاﻧﻪها
و ﺳنﮓ ﻗﺒور و  ...اشاره کرد.

سنﮓ نوشتههای تﺨت فوﻻد
ﺳنﮓ ﻧوشتﻪهای ﻗﺒرﺳتان ﺗﺨﺖ فوﻻد در ﻗالﺐ کتيﺒﻪ
و ﺳنﮓ ﻗﺒر ﺧودﻧﻤایی میکند .ﺳنﮓ ﻗﺒرهای این گورﺳتان
ﻋﻈيﻢ ،موزهای اﺳﺖ از ذوق و ﻗریﺤﻪ شاﻋران ،با ﺧﻄوط زیﺒای
ﺧﻄاطان و ﻗﻠﻢ هنرمنداﻧﻪ حﺠاران و ﺳنﮓﺗراشان ،کﻪ ﺟای بﺴی
ﺗامﻞ دارد .این ﺳنﮓ ﻗﺒرها بﻪ ﺳﻪ شﮑﻞ افﻘی)ﺧوابيده( ،ﻋﻤودی
)افراشتﻪ( و ﻋﻤودی  -افﻘی دیده میشوﻧد ،کﻪ بﻪ ﻧﻈر میرﺳد،
ﭼگوﻧگی اﻧتﺨاب هر یﮏ از این ﻧﻤوﻧﻪها ،ﺗنﻬا بﻪ ﺳﻠيﻘﻪ شﺨﺼی و
ویﮋگی فﻀایی و مﮑاﻧی مﺤﻞ دفن مرﺗﺒﻂ میباشد.
نوشتار سنﮓ نوشتهها
ً
ﻧوشتار ﺳنﮓ ﻗﺒرها ﻋﻤوما بﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴيﻢ میشوﻧد:
 .1ﺳرلوحﻪ یا آﻏازین :ﻋﺒارﺗی اﺳﺖ کﻪ بر فراز متن ﻧوشتﻪ
میآید.
 .2متن ﺳنﮓ ﻧوشتﻪ :ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺳنﮓ ﻧوشتﻪ بﻪ آن
اﺧتﺼاص داده شده اﺳﺖ و شامﻞ ﻧام شﺨﺺ متوفی ،ﺗاریﺦ ﺗولد،
فوت و هﻤچنين گاهی شﻐﻞ او ﻧيﺰ میباشد.
 .3حواشی :در آن بﻪ ﺗﺰﺋينات یا ﻧگارش شعری زیﺒا پرداﺧتﻪ
شده اﺳﺖ )ﺗﺼویر.(1

تصویر -1بﺨﺶهای موﺟود بر سنﮓ ﻗبرها.
ماخﺬ) :مجموعه افﻼکیان(

الﺒتﻪ ﻗﺒوری ﻧيﺰ وﺟود دارﻧد کﻪ دارای متن کوﺗاه و بدون
حاشيﻪ میباشند.
نوع سنﮓ و حجاری
حﺠاری ﺳنﮓ ﻗﺒور بﻪ ﺳﻪ شﮑﻞ گود ،برﺟﺴتﻪ و ﺗرکيﺒی
کار میشده اﺳﺖ .در فرآیند اﻧتﺨاب ﺳنﮓ ﻧيﺰ ،حﺠاران دﻗﺖ
ﻻزم را میکردﻧد و از معادﻧی ﺳنﮓ اﻧتﺨاب میکردﻧد کﻪ شرایﻂ
مﺤيﻄی و آب و هوایی ﻧﻈير اﺻﻔﻬان را داشتﻪ باشد .مﺜ ً
ال ﺳنﮓ
ﺳياه را از ﻧﺠﻒ آباد ،ﺳنﮓ مرمر ﺳﻔيد را از کرمان و ﺳنﮓ مرمر
ﺳﺒﺰ را از یﺰد ﺗﻬيﻪ میکردﻧد ،در این فرآیند ،حﺠاران مﺴاﺋﻠی
هﻢ ﭼون دوام و اﺳتﺤﮑام ،رﻧﮓ و ﻧوع طرح را ﻧيﺰ مدﻧﻈر ﻗرار
میدادﻧد .آﺟر لعابدار ﻧيﺰ کﻪ زمينﻪای دیگر برای ﺗﺒﻠور ﻧﻘﺶ و
رﻧﮓ میباشد ،در اﻧدك ﻗﺒور ﺗﺨﺖ فوﻻد دیده میشود.
خﻄوط سنﮓ نوشتهها
بدون شﮏ ﺧﻂ و کتابﺖ یﮑی از مﻬﻢﺗرین موﺿوﻋات ﺗﺰﺋينی
و مﻬﻢﺗرین وﺳيﻠﻪ و ﻋامﻞ هنرﻧﻤایی بوده اﺳﺖ ،ﺧﻄوطی کﻪ در
ﺳنﮓﻧوشتﻪهای ﺗﺨﺖ فوﻻد بﻪ کار رفتﻪ اﺳﺖ شامﻞ ،ﺧﻂ کوفی،
ﺛﻠﺚ ،رﻗاع ،ﺗعﻠيﻖ ،ﻧﺴﺦ ،ﻧﺴتعﻠيﻖ ،طﻐرا و مﺴﻠﺴﻞ میباشد.
نقوش
هنرمندان هﻤيﺸﻪ مترﺻد بﻬاﻧﻪ و ﺗوﺟيﻪ فﻠﺴﻔی کارهای
ﺧویﺶاﻧد و برای مردمیکردن آﺛار ﺧود و رابﻄﻪ ميان هنر ﺧود
و ﻋﻘاید دینی ،از ﺗﺼاویر و ﺧﻄوط کﻤﮏ میگيرﻧد و ﻧوك ﻗﻠﻢ
را بر ﺳنﮓ بیﺟان کﺸيده و روح و طراوت بﻪ آن میبﺨﺸيدﻧد.
ﻧﻘﺶمایﻪهای ﺳنﮓ ﻗﺒور ﻗﺒرﺳتان ﺗﺨﺖ فوﻻد را میﺗوان بﻪ پنﺞ
گروه  .1ﻧﻘوش گياهی  .2ﻧﻘوش حيواﻧی  .3ﻧﻘوش اﻧﺴاﻧی  .4ﻧﻘوش
ابﺰار و اشيا  .5ﻧﻘوش اﻧتﺰاﻋی و هندﺳی ،ﺗﻘﺴيﻢبندی کرد ،کﻪ بﻪ
ﻧﻈر میرﺳد» ،این ﺗﺼاویر بﻪ ﻧﺤوی با اﻋتﻘادات ﺟاوداﻧگی روح
ارﺗﺒاط دارد و بدون شﮏ این ﺗﺼاویر ﺗﺤﺖ ﺗاﺛير ﻋﻘاید مﺬهﺒی
و روایات و باورها ﻗرار گرفتﻪ اﺳﺖ« )فﻘيﻪ ميرزایی،1384 ،
 .(225رمﺰپردازی یا ﻧﻤادگرایی از ابﺰارهای هنرمندان کﻬن ،برای
بيان مﻔاهيﻢ اﺳﺖ و در فراﺳوی مرزهای ارﺗﺒاطی ﺟای دارد.
کامﻞﺗرین ﺗابﻠوهای حﺠاری شده در این ﻗﺒرﺳتان ،هﻤنﺸينی
هﻢزمان ﻧﻘوش حيواﻧی ،گياهی ،اﻧﺴاﻧی از ﺟﻤﻠﻪ فرشتﻪ در ﻗالﺐ
ﻧﻘوش هندﺳی و اﻧتﺰاﻋی میباشد )ﺟدول .(3کﻪ از ﺟﻤﻠﻪ معاﻧی
ﻧﻤادین این گوﻧﻪ طرحها میﺗوان بﻪ بﻬﺸﺖ و دﻧيای ﺟاودان اشاره
کرد .در ادامﻪ بﻪ بررﺳی ﻧﻘوش و ﻧﻤادهای بﻪ کار رفتﻪ بر روی
ﺳنﮓ ﻧوشتﻪها میپردازیﻢ.
نقوش ﮔیاهی
از ﻧﻤوﻧﻪهای ﻧﻘوش گياهی ﺳنﮓ ﻗﺒور ﺗﺨﺖ فوﻻد میﺗوان
بﻪ اﻧواع درﺧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﺖ ﺳرو و گﻞ بوﺗﻪهایی اشاره کرد
کﻪ در طﺒيعﺖ ﻧﻤوﻧﻪ آن وﺟود ﻧدارد و با برگها و شاﺧﻪهای ریﺰ
ﺗﺰﺋين شده ،بﻪ زیﺒایی و پرکاری آن افﺰوده میگردد .حﺠاری
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ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﮐﺮدن ﻓﻀﺎى ﺧﺎﻟﻰ ﻗﺒﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﻪ زﯾﺒﺎﯾﻰﺷﻨﺎﺳﻰ آن ،ﺑﻌﺪ از آﻣﯿﺨﺘﻪﺷﺪن ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﺷﮑﻞﻫﺎى ﺧﺎص دﯾﮕﺮى ﯾﺎﻓﺖ)ﺟﺪول.(1
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﻧﻘﺶ ﮔﻞ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﻞ در دﺳﺖ
اﻧﺴﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪادى از ﻗﺒﻮر دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول .(2
از دورﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺎﻟﻰ درﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ آﺋﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎى

اﻧﺴﺎن و ژرفﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى او ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺎﻟﻰ،
زاﯾﻨﺪه اﻧﺒﻮﻫﻰ رﻣﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎرى ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﻰﯾﺎﺑﻨﺪ و در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺎﻃﯿﺮ ،ادﯾﺎن ،ﻫﻨﺮﻫﺎ و ادﺑﯿﺎت ﺗﻤﺪنﻫﺎى
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﮑﻞ و ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ »در ﺟﻬﺎن اﻋﺘﻘﺎدى اﻧﺴﺎن،
درﺧﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻰﺗﺤﺮﮐﻰ ،ﻧﻤﺎدى از ﺗﻮﻟﺪ و رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ و
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ زﻧﺪﮔﻰ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺟﻠﻮهﻫﺎى ﻗﺪﺳﻰ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺟدول -1نمﻮنه هایی از نقﺶ ﮔﻞ و ﮔیاه )ﮔﻠدان( ﺑر روی ﻗبﻮر تﺨﺖ ﻓﻮﻻد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ 1

ﺗﺼﻮﯾﺮ 2

ﺗﺼﻮﯾﺮ 3

ﺗﺼﻮﯾﺮ 4

ﺗﺼﻮﯾﺮ 5

ﺗﺼﻮﯾﺮ 6

ﺗﺼﻮﯾﺮ 7

ﺗﺼﻮﯾﺮ 8

ﺗﺼﻮﯾﺮ 9

ﺗﺼﻮﯾﺮ 10

ﺗﺼﻮﯾﺮ 11

ﺗﺼﻮﯾﺮ 12

ﺗﺼﻮﯾﺮ 13

ﺗﺼﻮﯾﺮ 14

ﺗﺼﻮﯾﺮ 15

ﺗﺼﻮﯾﺮ 16

ﺟدول  -2نمﻮنه هایی از نقﺶ ﮔﻞ در دﺳﺖ ﺑر روی ﻗبﻮر تﺨﺖ ﻓﻮﻻد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ 1

ﺗﺼﻮﯾﺮ 2

ﺗﺼﻮﯾﺮ 3

ﺗﺼﻮﯾﺮ 4

71
ﻧﺸاﻧﻪ شناﺳی ﻧﻘوش ﺳنﮓ ﻗﺒور ﻗﺒرﺳتان
ﺗﺨﺖ فوﻻد اﺻﻔﻬان

اﺳﺖ ،درﺧﺖ ﺻورت مﺜالی زﻧدگی و ﻧﻤاد ﺗﻄور و ﻧوشدگی اﺳﺖ«
)ﻏنی ﻧﮋاد .(46 ،1379 ،رشد مداوم گياهان ،ﻧﺸاﻧﻪ ﺗﺠدید حيات
ادواری و یادآور اﺳﻄوره بازگﺸﺖ ﺟاوداﻧﻪ بﻪ اﺻﻠی واحد اﺳﺖ،
از اینرو در اﺳاطير آفرینﺶ از درﺧتان مﻘدﺳی ﭼون درﺧﺖ
آفرینﺶ ،شﺠره مﻤنوﻋﻪ ،درﺧﺖ معرفﺖ و  ....یاد میشود.
یﮑی از مﻬﻢﺗرین ﻧﻘوش ﺗﺠریدی و ﻧﻤادین درﺧﺖ در هنر
ایراﻧی ،درﺧﺖ زﻧدگی اﺳﺖ کﻪ شاید ﺗﺒﻠور آن در ﺳنﮓ ﻗﺒرها را
بتوان درﺧﺖ ﺳرو در ﻧﻈر گرفﺖ کﻪ از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﺖهایی اﺳﺖ
کﻪ وﺟﻪ اﺳاطيری ﻗویﺗری ﻧﺴﺒﺖ بﻪ ﺳایرین دارد و از درﺧتان
ﻧﻤادین و مﻘدس و زﻧدگیبﺨﺶ بﻪ شﻤار میرفتﻪ اﺳﺖ .در برﺧی
از متون ﻏربی درﺧﺖ ﺳرو »ﻧﻤاد درﺧﺖ بﻬﺸتی و ﺧوشاﻗﺒالی
بوده اﺳﺖ« .10ﺳﺒﺰ بودن درﺧﺖ ﺳرو ،بﻪ آن وﺟﻬﻪای ﺗﻘدس گوﻧﻪ
و ﺟاوداﻧﻪ بﺨﺸيده اﺳﺖ)ﺟدول .(4ﺳرو در ایران باﺳتان مﻘدس
شﻤرده شده اﺳﺖ ،هﻤاﻧﻄور کﻪ در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸيد ﻧﻤوﻧﻪهای آن
دیده میشود ،گروهی بر این باورﻧد ﺳروی ﺗﺤﺖ ﻋنوان مينوپﺴند
مربوط بﻪ ﻧور ایﺰد اهورامﺰدا و حتی بﻪ شﺨﺺ زرﺗﺸﺖ اﺳﺖ،
اما وﺟﻪ ﻏالﺐ ﻧﻤادین این درﺧﺖ در اکﺜر اﺳﻄورهها با گرفتن
رﻧﮓمایﻪ مﺬهﺒی اشاره بﻪ رمﺰ ﺟاوداﻧگی و ﻧاميرایی و حيات پﺲ
از مرگ اﺳﺖ ،درﺳﺖ مﻄابﻖ مﻔﻬوم درﺧﺖ زﻧدگی کﻪ با ابدیﺖ
ﺟدول  -3نمونه هایی از همنشینی ﮔل ،ﮔیاه ،ﭘرنده و انسان بر روی ﻗبور تﺨت فوﻻد.

و حيات ﺟاوید در ارﺗﺒاط اﺳﺖ .در ﻏالﺐ ﺳنﮓ ﻧوشتﻪها ،گﻞ
بوﺗﻪها در گﻠدانهایی ﺗﺼویر گردیده اﺳﺖ ،کﻪ میﺗوان گﻠدان را
ﺳﻤﺒﻞ آرامگاه و ﺟایگاه اﺻﻠی داﻧﺴﺖ و گﻞ و بوﺗﻪ در آن را ﻧﻘﺶ
درگﺬشتگاﻧی داﻧﺴﺖ کﻪ بﻪ ﺳوی ﺧدا رﺟعﺖ کرده و در گﻠدان
ابدی ﺟای گرفتﻪاﻧد)ﺟدول ،1ﺗﺼویر .(9-1
یﮑی از اﻧﺒوه طرح هایی کﻪ در ﺳنﮓ ﻗﺒور این گورﺳتان دیده
میشود ،ﻧﻘوشی از درﺧﺖ و یا گﻞ بوﺗﻪ میباشد ،کﻪ در ﻗﺴﻤﺖ پایين
آن دو پرﻧده ،روبرو یا پﺸﺖ بﻪ هﻢ در کنار و یا متﺼﻞ بﻪ آن حﺠاری
گردیده ،کﻪ بﻪ ﻧﻈر میرﺳد ﺳنﮓﺗراش ،هﻤان درﺧﺖ زﻧدگی را
مدﻧﻈر داشتﻪ کﻪ ﺗوﺳﻂ دو پرﻧده مﺤافﻈﺖ میگردﻧد و پرﻧده روی
برﺧی از این درﺧﺖها ﻧيﺰ ،میﺗواﻧد اشارهای بﻪ روح شﺨﺺ متوفی
باشد)ﺟدول  .(3هﻤچنين هﻤراهی گياه و آب ﻧيﺰ کﻪ ﻧﻤود آن در
ﺳنﮓ ﻗﺒور ،گودالی اﺳﺖ حوض ماﻧند )معروف بﻪ طﺸﺖ آب( کﻪ در
باور مﺤﻠی آبﺸﺨوری اﺳﺖ برای پرﻧدگان و ﻧﺜار ﺛواب آن بﻪ روح متوفی؛
و یا شاید طراوت روح مردگان ﺗﻠﻘی میگردیده اﺳﺖ )ﺗﺼویر .(2
این هﻤنﺸينی ﺗوﺳﻂ اﺳﻄورهشناﺳان و شاﻋران بﻪ کرات ﺗاکيد
گردیده بﻪ ﻋنوان مﺜال ،گيﻠویﮏ 11شاﻋر میگوید» :آری آب ﺟریان
دارد و درﺧﺖ اﻧتﻈار میکﺸد ،آب در گودی زمين میریﺰد ،در ﺟﺴﻢ
درﺧﺖ میریﺰد ،و درﺧﺖ اﻧتﻈار میکﺸد« )ﺳتاری.(20 ،1387 ،
ﺟدول  -4نمونه هایی از نقﺶ سرو بر روی ﻗبور تﺨت فوﻻد.

ﺗﺼویر 1

ﺗﺼویر 2

ﺗﺼویر 3
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تصویر  -2دو ﮔلدان و حﻔره که محل نﮕﻬداری آب بر روی سنﮓ ﻗبور است.
ماخﺬ) :مجموعه افﻼکیان(

نقوش حیوانی
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘوش دیگری کﻪ روی ﺳنﮓ ﻗﺒور دیده میشود،
ﻧﻘﺶ حيواﻧات مﺨتﻠﻒ اﺳﺖ کﻪ میﺗوان آﻧﻬا را بﻪ ﺳﻪ دﺳتﻪ کﻠی
ﺗﻘﺴيﻢ کرد .1 :ﭼﻬارپایان  .2آبﺰیان  .3پرﻧدگان.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘوش ﺟاﻧوری کﻪ بيﺸتر ﺟﻠﺐ ﺗوﺟﻪ میکند میﺗوان
بﻪ ﻧﻘﺶمایﻪهای شير ،ماهی ،بﺰکوهی ،آهو ،اﺳﺐ ،ﺳﮓ شﮑاری)در
ﺻﺤنﻪ شﮑار( ،گوﺳﻔند ،ﺳﮓ و ...اشاره ﻧﻤود )ﺟدول .(5ﺗﺼاویر
حيواﻧی در ﺳنﮓ ﻗﺒور این گورﺳتان در کنار ﻧﻘوش گياهی بيﺸترین
مورد اﺳتﻔاده را داشتﻪ ،ﻋﻠيرﻏﻢ اینﮑﻪ این ﻧﻘوش بﻪ ﺻورت مﺤدودی
در کنار ﻧﻘوش اﻧﺴاﻧی و ﻧﻘوش اشيا ﻧيﺰ ﺟﻠﺐ ﺗوﺟﻪ میکند.
اسﺐ :ﺗﺼویر اﺳﺐ با ﺳوار در حال اﻧﺠام حرفﻪ و یا در کنار ﻧﻘوش
اشياء و ابﺰار و یا بﻪ ﺗنﻬایی در ﺳنﮓ ﻗﺒور این گورﺳتان ،ﺗﺼویر
گردیده اﺳﺖ .این حيوان پيﺶ از اﺳالم و در اﺳاطير ،متون کﻬن
دینی ،شاهنامﻪ و...دارای ﻧﻘﺸی بﺴيار ارزشﻤند و مورد ﺳتایﺶ اﺳﺖ.
بﻪ ﻏير از اﺳتﻔاده رایﺞ آن ماﻧند حﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و شﮑار ،کارکردهای
آﺋينی ،اﻗتﺼادی ،رزمی ،بﺰمی ،ﺗﺰﺋينی و ﺗﺸریﻔاﺗی ﻧيﺰ داشتﻪ اﺳﺖ.
پﺲ از اﺳالم در ﻗرآن و متون اﺳالمی از ﺳرشﺖ ﻧيﮏ و اهﻤيﺖ این
موﺟود بﺴيار ﺳﺨن بﻪ ميان آمده اﺳﺖ )ﺟدول  ،6ﺗﺼویر .(8-5

ﺟدول  -5نمونههایی از نقﺶ حیوانات بر روی ﻗبور تﺨت فوﻻد.
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معﻤوﻻً اﺳتﻔاده از آهو را کنایﻪ از گﺬر ﺳریﻊ و برق آﺳای ﻋﻤر اﻧﺴان
میداﻧند« )فﻀﻠی.(312 ،1387 ،
ﭘرنده :ﻧﻘﺶ پرﻧده در هنر ایران زمين بﺴيار مورد ﺗوﺟﻪ بوده و
بﻪ هﻤين ﺟﻬﺖ بر روی ﺳﻔال ،پارﭼﻪ ﻗﻠﻤﮑار ،ﻗﻠﻤﺰﻧی ،ﺟﻠد کتاب ها
و حتی روی ﺳنﮓ ﻗﺒرها و طرح فرشها ﻧيﺰ ﺟایگاه ویﮋهای داشتﻪ،

آهو :این حيوان ﻋﻠﻒﺧوار در ﺗﻤام اﺳاطير شرق حﻀور داشتﻪ و
ﺧودﻧﻤایی میکند ،در معاﻧی اﺳﻄورهشناﺳی ،آهو اﺳاﺳاً ﻧﻤاد زﻧاﻧگی
اﺳﺖ و زیﺒایی او در برق ﺧارقالعاده ﭼﺸﻤاﻧﺶ ﻧﻬﻔتﻪ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ
آهو در ﺳنﮓ ﻗﺒور در بﺴتر ﻧﻘوش گياهی و یا در ﺻﺤنﻪ شﮑار در
حال دویدن دیده میشود)ﺟدول ،6ﺗﺼویر » .(7هنرمندان اﺳالمی
ﺟدول  -6نمونههایی از همنشینی نقﺶ حیوان ،ﮔیاه و انسان بر روی ﻗبور تﺨت فوﻻد.
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ﻧﻘﺶ پرﻧدگان ﻧﺸاﻧﻪایﺴﺖ از پرواز و اوج گرفتن کﻪ در فﻠﺴﻔﻪ و
ﻋرفان ﻧﺸان از ﻋروج روح اﻧﺴان و پرواز بﻪ ﺳوی ﻋالﻢ ﻏيرمادی
دارد )ﺟدول  .(7پرﻧده ﺳﻤﺒﻞ آزادی و رهایی روح از بند ﺗن و ﻋالﻢ
ﺧاکی اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ پرﻧده معﻤوﻻً بﻪ هﻤراه شاﺧﺴار و گﻞ کﻪ اشارهای
بﻪ رمﺰ زﻧدگی و حيات دارد ،با یﮏ مﻔﻬوم مﺸترك در کنار هﻢ ﻗرار
میگيرﻧد .در این ارﺗﺒاط ،ﺗﮏ پرﻧده ﻧﺸﺴتﻪ بر باﻻی درﺧﺖ ﺳرو را
میﺗوان مﺸاهده کرد کﻪ میﺗواﻧد اشارهای بﻪ روح شﺨﺺ متوفی
باشد .برﺧی بر این باورﻧد کﻪ پﺲ از مرگ و ﺟدایی روح از بدن ،روح
بﻪ شﮑﻞ پرﻧده درمیآید».پرﻧده ﻧﻤاد گﺴتره روح اﺳﺖ و در ایران
باﺳتان ،مرﻏان و پرﻧدگان ،مﻈﻬر ابر و پيﮏ باران بودهاﻧد«)پرهام،
 .(154 ،1371در ميان اﻧواع طرحهای پرﻧده ،بﻪ ﻧﻘﺶ طاووس بر
روی ﺳنﮓ ﻗﺒور میﺗوان اشاره کرد .طاووس حيوان ﺻدﭼﺸﻢ معرفی
شده ،این پرﻧده ﻋالمﺖ ﺳعادت ابدی اﺳﺖ و ﻧﺸاندهنده دیدار
روح با ﺧداوﻧدی ﺧدا اﺳﺖ .مﺴيﺤيان طاووس را ﭼرخ ﺧورشيد
و ﻋالمﺖ ﺟاوداﻧگی میداﻧند و ﻧيﺰ دم طاووس را یادآور آﺳﻤان
پرﺳتاره طﻠﻘی میکنند)ﺟدول ،6ﺗﺼویر» .(20طاووس در اﺳالم
ﻧﻤادی کيﻬاﻧی اﺳﺖ .در یﮏ حﮑایﺖ ﺻوفياﻧﻪ کﻪ احتﻤاﻻً از اﺻﻞ
پارﺳی ،آمده اﺳﺖ کﻪ ،ﺧداوﻧد ذات را بﻪ شﮑﻞ طاووس فرﺳتاد و
در آﺋينﻪ ماهيﺖ الﻬی ،ﺻورت ﺧود را بﻪ او ﻧﺸان داد؛ از هيﺒﺖ الﻬی
ﭼنان حالی بﻪ طاووس رفﺖ کﻪ ﻗﻄرات ﻋرق از او ﺟاری شد و
ﺗﻤام مﺨﻠوﻗات از این ﻗﻄرات ﺧﻠﻘﺖ شدﻧد« )فﻀﻠی .(465،1387 ،در
ﺳنﺖ ﻋرفاﻧی ،طاووس ﻧﻤاد ﺗﻤاميﺖ اﺳﺖ .ﻋالوه بر طاووس ،پرﻧدگان
دیگری ﻧيﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ،پرﺳتو ،هدهد ،کﺒوﺗر ،ﻋﻘاب ،مرﻏابی ،کﺒﮏ
و ...در حالﺖ ﻧﺸﺴتﻪ یا پرواز و در اکﺜر ﺗﺼاویر بﻪ ﺻورت ﻧيﻤرخ
دیده میشود ،کﻪ هنرمند کوشيده اﺳﺖ با ﺗوﺟﻪ بﻪ ﺳادهکردن آﻧﻬا
شﮑﻞ واﻗعی آن از بين ﻧرود و برای بيننده آشنا باشد)ﺟدول.(6
شیر :شير از دیرباز مورد ﺗوﺟﻪ بوده و ﺟایگاهی ﺧاص در ميان
ﺟدول  -7نمونههایی از نقﺶ ﭘرنده بر روی ﻗبور تﺨت فوﻻد.

باورهای اﻧﺴاﻧی داشتﻪ اﺳﺖ .شير در هنر و در فرهنﮓ بﺴياری
از مﻠﺖها بﻪ ﻋنوان ﺳﻤﺒﻞ شﺠاﻋﺖ ،ﻗدرت ،دﻻوری ،آﺗﺶ ،پرﺗو
ﺧورشيد ،پيروزی ،روح زﻧدگی ،ﺳﻠﻄنﺖ ،ﻋﻘﻞ ،ﻏرور ،مراﻗﺒﺖ و
مﺤافﻈﺖ شناﺧتﻪ شده اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ شير در ﻗﺒرﺳتان ﺗﺨﺖ فوﻻد
بﻪ ﺳﻪ ﺻورت ﻧﻘﺶ برﺟﺴتﻪ و گود و مﺠﺴﻤﻪ دیده میشود.
حﻀور این ﻧﻤاد بر روی ﺳنﮓ ﻗﺒرها را میﺗوان بﻪ گوﻧﻪهای
مﺨتﻠﻒ مورد بررﺳی ﻗرار داد.
 .1مﻈﻬر مرگ ،ابدیﺖ و ﺟاوداﻧگی :شاید بتوان ﻧﻘﺶ شير را
با زروان )ﺧدای زمان( ارﺗﺒاط داد .از آن ﺟﻬﺖ کﻪ شير ﻗدرت
فایﻘﻪای در امر کﺸتن دارد و ﺳر زروان ﺧدای زمان را ﻧيﺰ ،بﻪ
ﺻورت شير کﺸيدهاﻧد کﻪ ﻧﻤادی اﺳﺖ از ﻗدرت مرگآور زمان ،و
در هﻤين رابﻄﻪ »شاید بتوان شير را در ارﺗﺒاط با ﺧدای زمان ﻧﻤاد
ﺟاوداﻧگی در زمان بی پایان داﻧﺴﺖ« )ﺧودی.(100 ،1385 ،
 .2ﻧﺸاﻧﻪ مﺤافﻈﺖ و ﻧگﻬﺒان :در آیين ميتراﺋيﺴﻢ ،ﺧورشيد
هﻤان مﻬر و شير هﻢ ﻧگﻬﺒان ميترا اﺳﺖ و مﻘام واﻻیی دارد.
بنابراین ﻧﻤاد شير و ﺧورشيد ،کﻪ در طی ﺳاليان دراز ،بﻪ
ﺻورتهای مﺨتﻠﻒ در ميان بﺴياری از آﺛار هنری باﻗی ماﻧده،
ﻧﻤایاﻧگر باوری اﺳﺖ کﻪ شير را بﻪ ﻋنوان ﻧگﻬﺒان و مﺤافﻆ
ﺗﻠﻘی میکردهاﻧد» .شير در ميان مﻠﻞ مﺨتﻠﻒ بﻪ ﻋنوان ﻧگﻬﺒان
پرﺳتﺸگاهها ،مﻘﺒرهها و آرامگاهها مورد اﺳتﻔاده ﻗرار میگرفتﻪ
و ﺗﺼور میشد کﻪ درﻧده ﺧویی این حيوان موﺟﺐ دور کردن
ﺗاﺛيرات زیان آور باشد«)هال.(61 ،1380 ،
 .3ﻧﻤاد شﺠاﻋﺖ و دﻻوری :اﺳتﻔاده از شير ﺳنگی بر روی
ﺳنﮓ ﻗﺒور ،با ﺗوﺟﻪ بﻪ ﻗيودات مﺬهﺒی اﺳالمی در منﻊ اﺳتﻔاده
از مﺠﺴﻤﻪ ،مﻄﻤﺌناً بﻪ گﺬشتﻪهای دور باز میگردد ،ولی بعد از
اﺳالم در ایران ،دامنﻪهای زاگرس را هﻤانگوﻧﻪ کﻪ زادگاه شير
ایراﻧی بوده اﺳﺖ ،زادگاه اﺻﻠی این گوﻧﻪ مﺠﺴﻤﻪها میداﻧند ،کﻪ
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ﻋالوه بر ﺗﻤام مناطﻖ لرﻧﺸين ،اﺳتانهای ﭼﻬار مﺤال بﺨتياری،
کﻬگيﻠویﻪ و بویر احﻤد و فارس ،برﺧی از شﻬرهای ﺳایر مناطﻖ
از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻔﻬان ﻧيﺰ دارای شيرهای ﺳنگی پراهﻤيتی میباشد.
با رﻧﮓمایﻪ گرفتن باورهای مردم با اﻋتﻘادات اﺳالمی ،هﻤچنين
ﻋالﻗﻪ ایراﻧيان بﻪ حﻀرت ﻋﻠی)ع( کﻪ در شﺠاﻋﺖ و دﻻوری ،آن
حﻀرت را بﻪ شير مﺜﻞ میزﻧند و او را بﻪ اﺳداﷲ )شيرﺧدا(
لﻘﺐ دادهاﻧد ،هﻤچنين ،با ﺗوﺟﻪ بﻪ روایاﺗی کﻪ از برﺧورد حﻀرت
ﻋﻠی)ع( با شير ﻧﻘﻞ شده اﺳﺖ ،بﻬترین و مناﺳﺐﺗرین موﻗعيﺖ
را برای کار گﺬاشتن شير و زﻧده ﻧگﻬداشتن این ﺳنﺖ بﻪ وﺟود
میآورد ،بنابراین ،اﺳتﻔاده از مﺠﺴﻤﻪ شير ،را میﺗوان مﻈﻬری
از شﺠاﻋﺖ و مرداﻧگی آن حﻀرت داﻧﺴﺖ .شيرهای ﺳنگی را
معﻤوﻻً بر روی ﺳنﮓ ﻗﺒر ﺟواﻧاﻧی میگﺬاشتند کﻪ با شﻬامﺖ و
شﺠاﻋﺖ کﺸتﻪ میشدﻧد .بر روی برﺧی از این شيرهای ﺳنگی،
ﻧﻘﺶمایﻪهایی ماﻧند :شﻤﺸير ،ﺳﭙر ،ﻧيﺰه ،اﺳﺐ ،ﺗﺒر ،ﺗﭙاﻧچﻪ ،ﭼاﻗو
و ...حﮏ شده کﻪ میﺗواﻧد ﺗاکيدی بر شﺠاﻋﺖ و ﺟنﮓآوری
شﺨﺺ متوفی باشد)ﺗﺼویر.(3
 .4ارﺗﺒاط شير و ﻋﻠوم ﻧﺠومی» :در ﻧﺠوم ﺳنتی ،شير ﻧﻤاینده
برج پنﺠﻢ از دوازده برج فﻠﮑی)اﺳد( اﺳﺖ«)فرهنﮓ دهﺨدا( .از
ﻧﻈر منﺠﻤان ،هر گاه ﺧورشيد در برج اﺳد ﻗرار گيرد ،زمان
آﺳایﺶ و آرامﺶ اﺳﺖ و ﺧورشيد در ﻧيرومندﺗرین وﺿعيﺖ ﺧود
ﻗرار دارد .برج اﺳد با ﻧﻘﺶ شير ﻧﺸان داده میشود ،و این برج
مﻄابﻖ با مردادماه ،یعنی اوج گرمی و درﺧﺸندگی ﺗابﺴتان اﺳﺖ.
روی کﻤر و باﻻی ران بيﺸتر شيرهای ﺳنگی ،ﻧﻘﺸی بﻪ ﺻورت
شﻤﺴﻪ ﺗﺰﺋينی یا ﺳتاره حﮏ شده اﺳﺖ کﻪ ﻧﻤاد ﺧورشيد میباشد
و این بﻪ ﻋﻠﺖ رابﻄﻪ ﻧﺠومی ميان شير و ﺧورشيد بوده اﺳﺖ.
 .5شير و مﻔاهيﻢ مﺬهﺒی)اﺳالمی( :هر ﭼند مﻔﻬوم ﻧﺠومی
شير ،مورد ﺗوﺟﻪ هنرمندان بوده ،ولی از اواﺧر دوره ﺳﻠﺠوﻗی،

تصویر  -3نقوش حك شده بر شیر سنﮕی.

ﻧﻘﺶ شير بﻪ ﺗنﻬایی یا بﻪ هﻤراه ﺧورشيد ،با مﻔﻬوم مﺬهﺒی
بيﺸتری مورد ﺗوﺟﻪ ﻗرار گرفﺖ ،بﻪ این ﺗرﺗيﺐ کﻪ ﺧورشيد
بﻪ ﻋنوان ﻧﻤاد پيامﺒر و شير بﻪ ﻋنوان حﻀرت ﻋﻠی)ع( منﻈور
میگردید و »کاربرد شيرهای ﺳنگی در امامﺰادهها و یا روی
ﺳنﮓ ﻗﺒور از هﻤين اﻋتﻘاد ﻧاشی میشده اﺳﺖ ،بﻪ طوری کﻪ بر
شاﻧﻪ راﺳﺖ این شيرهای ﺳنگی ،ﺧورشيد و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آﻧﻬا،
شﻤﺸير ﻗرار دارد«)ﺧﺰایی .(55 ،1381 ،هﻤان طور کﻪ اشاره
شد در آیين ميتراﺋيﺴﻢ مﻘام واﻻیی داشﺖ و پﺲ از گرویدن
ایراﻧيان بﻪ دین اﺳالم )با ﺗوﺟﻪ بﻪ منﻊ اﺳتﻔاده از مﺠﺴﻤﻪ( با
دﻗﺖ ایراﻧيان ﻋﻤﻠﮑردی ﺗازه یافﺖ و اﻋتﻘادات ﺳنتی و مﺬهﺒی
ﺟدیدی بﻪ آن افﺰوده شد.
ماهی
یﮑی از ﻧﻘﺶمایﻪهایی کﻪ در آﺛار هنری ﻗﺒﻞ و بعد از اﺳالم
بﻪ فراواﻧی یافﺖ میگردد ،ماهی میباشد .ماهی ﻋالوه بر زیﺒایی
فوقالعاده در شﮑﻞ ،دربرگيرﻧده مﻔاهيﻢ مﺴتﻘيﻢ و ﻧﻤادین بﺴياری
اﺳﺖ ،کﻪ موﺟﺐ گردیده ﺗا هنرمندان اﻋﺼار مﺨتﻠﻒ ﭼﻪ در ایران
و ﭼﻪ در فرهنﮓهای دیگر با افﺰودن مﻔاهيﻢ و معاﻧی ،بﻪ ﺗرﺳيﻢ و
ﺧﻠﻖ دوباره آن بﭙردازﻧد)ﺟدول  .(5ماهی ﻋالوه بر ﻧﻘﺶ مﻬﻤی کﻪ
در ایران باﺳتان و اﺳاطيرشان داشتﻪ ،در فرهنﮓ اﺳالمی ﻧيﺰ از
ﺟایگاه ﻗابﻞ ﺗامﻠی برﺧوردار بوده کﻪ بازﺗاب آن بﻪ ویﮋه در شعر و
ادبيات و هنر ایراﻧی با پيوﻧدی دروﻧی و هﻢ ﺧواﻧی ذاﺗی گره ﺧورده
اﺳﺖ .حﻀور این ﻧﻤاد در ﺳنﮓ ﻗﺒرهای ﺗﺨﺖ فوﻻد اﺻﻔﻬان بﻪ
ﺻورت ﺗﮑی و یا ﺟﻤعی ،در ﻗاب )حوض ماﻧند( و یا ﺧارج از آن
بﻪ شﮑﻞهای ﺧاردار و ﺳاده دیده میشود کﻪ با ﺗوﺟﻪ بﻪ ﺗﮏرﻧﮓ
بودن اکﺜر ﻗﺒرهای ﺳنگی ،رﻧﮓ ماهی موردﻧﻈر حﺠار مﺸﺨﺺ
ﻧﻤیباشد اما با ﺗوﺟﻪ بﻪ باورهای ایراﻧيان بﻪ ﻧﻈر میرﺳد کﻪ ماهی
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ﻗرمﺰ میﺗواﻧد ﻧﻈریﻪای ﻧﺰدیﮏﺗر در شناﺧﺖ ﺗاویﻠی ﻧﻈر هنرمند
حﺠار باشد .ﻧگارﻧده حﻀور این ﻧﻤاد را در فرهنﮓ ایران باﺳتان و
دوره اﺳالمی و با ﻧگاهی اﺟﻤالی بﻪ وﺟود این ﻧﻘﺶ در ﺗﻤدنها و
فرهنﮓهای دیگر ،در طﺒﻘﻪبندی زیر موردﻧﻈر ﻗرار میدهد.
 .1ماهی در باورهای ایران باﺳتان )پيﺶ از اﺳالم(» :در آیين
مﻬر ،باور بر این بوده کﻪ مﻬر)ميترا( درون آب متولد شده اﺳﺖ.
بﻪ هﻤين دليﻞ در آﺛار این آیين ،مﻬر را بﻪ ﺻورت کودکی بر روی
ﻧيﻠوفر آبی و در حال بيرون آمدن از آب با دو ماهی دلﻔين ﺗﺼویر
میکنند«)حﺼوری .(43 ،1381 ،از ﻧﻤادهای ایﺰدباﻧو آﻧاهيتا بﻪ
ماهی ﻧيﺰ اشاراﺗی شده اﺳﺖ .در بندهﺸن ﻧيﺰ ماهی ،در فﻬرﺳﺖ
ﭼﻬار ﻋنﺼر موﻧﺚ ﺟﻬان بيان شده اﺳﺖ» .هﻤچنين در اوﺳتا از
دو ماهی مينوی یاد میشود کﻪ اورمﺰد آﻧان را مامور حراﺳﺖ و
ﻧگﻬﺒاﻧی گياه گوکرن از آﺳيﺐ اهریﻤن ﻧﻤوده اﺳﺖ این گياه کﻪ
هوم ﺳﭙيد ﻧيﺰ ﻧاميده شده ،گياهی اﺳاطيری اﺳﺖ کﻪ ﺗﻪ دریای
فراﺧﮑرد میروید و بیمرگی میآورد و در بازﺳازی ﺟﻬان یا
فرشگرد بﻪ کار ﺧواهد آمد«)آموزگار .( 33 ،1386 ،بودن ماهی در
ﺳﻔره هﻔﺖ ﺳين ﺟﺸن ﻧوروز ،دیگر ﻧﺸاﻧﻪ اهﻤيﺖ این موﺟود ،ﻧﺰد
ایراﻧيان میباشد ،از آﻧﺠا کﻪ ماهی در آب اﺳﺖ و آب زﻻل و پاك،
ﻧﺸاندهنده شادابی و ﺗازگی اﺳﺖ و ﺟنﺒﺶ و ﺗﺤرك این موﺟود،
پویایی و ﺳرزﻧدگی بﻪ ارمﻐان میآورد و از دیگر باورها و اﻋتﻘادات
ایراﻧيان باﺳتان میﺗوان بﻪ بودن ﺟﻬان در پﺸﺖ ماهی اشاره ﻧﻤود.
 .2ماهی در باورهای دینی)اﺳالمی( :در گﺬر از ایران باﺳتان و با

ﺳيﻄره اﺳالم بر این ﺳرزمين و اشارات داﺳتانوار و اﺳاطيری کتاب
مﻘدس مﺴﻠﻤاﻧان )ﻗرآن کریﻢ( ،برﺧی باورها ﺗاکيد و برﺧی از ﻧو بﻪ بار
معنایی این موﺟود اﺿافﻪ گردید .در روایتی» این ماهی بر دریا ،دریا
بر باد و باد بر ﻗدرت ﻗرار دارد .گویند آن ماهی اﺳتﮑﺒار کرد و بﻪ ﺧود
متعﺠﺐ شد و ﺧواﺳﺖ کﻪ ﺟﻬان زیر و رو کند .ﺧدا پﺸﻪای بيافرید ﺗا
بينی او در شد و بيرون شد و پيﺶ روی او بنﺸﺴﺖ .از آﻧگاه ﭼﺸﻢ آن
ماهی بازماﻧده اﺳﺖ و در آن پﺸﻪ هﻤی میﻧگرد« )یاحﻘی.(748،1386،
حﻀرت یوﻧﺲ بﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﻄایی کﻪ مرﺗﮑﺐ شد ،در شﮑﻢ
ماهی گرفتار شد و از اﻧوار بامداد زﻧدگاﻧی مﺤروم و مﺤﺠوب ماﻧد:
اما با ﺗﺴﺒيﺢ ﺧداوﻧد از شﮑﻢ ماهی)کالﺒدی مادی( رهایی یابد واﻻ
در هﻤان کالﺒد هﻀﻢ و ﻧاپدید ﺧواهد گﺸﺖ.
ماهی در حوض)طﺸﺖ آب( ﻧﻘﺸی معﻤول در روی ﺳنﮓ ﻗﺒور
اﺳﺖ کﻪ میﺗواﻧد ﻧﻤاد اﻧﺴان بﻬﺸتی)اﻧﺴان کامﻞ( باشد کﻪ درون
حوض کوﺛر ،ﻏﺴﻞ داده شده و ﺗﻄﻬير می شود)ﺗﺼویر.(4
نقوش انسانی
اﻧﺴان در ﺳنﮓ ﻗﺒور ﺗﺨﺖ فوﻻد بﻪ ﺻورت ﺳوار بر اﺳﺐ و در
حال اﻧﺠام حرفﻪ و ....دیده میشود .ﻋالوه بر این ﺗﺼاویر ،ﻧﻘﺶ
فرشتﻪ را ﻧيﺰ کﻪ بر روی ﺗعداد معدودی از ﺳنﮓ ﻗﺒرها بﻪ ﭼﺸﻢ
میﺧورد ،میﺗوان در این ﺗﻘﺴيﻢبندی ﻗرار داد .این ﻧﻘﺶ مایﻪ
مﻈﻬر روح و زﻧدگی ﺟاویدان و دﻧيای ماوراءالﻄﺒيعﻪ کﻪ ﺧاﺳتگاه
معاد اﻧﺴاﻧی اﺳﺖ ،میباشد)ﺟدول .(8

ﺟدول  -8نمونههایی از نقﺶ انسان و فرشته بر روی سنﮓ ﻗبور تﺨت فوﻻد.

ﺗﺼویر 1

ﺗﺼویر 2

ﺗﺼویر 3

ﺗﺼویر 4

ﺗﺼویر 5

ﺗﺼویر 6

ﺗﺼویر7

ﺗﺼویر 8

ﺗﺼویر 9

ﺗﺼویر 10

ﺗﺼویر 11

ﺗﺼویر 12

ﺗﺼویر 13

ﺗﺼویر 14
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ﻧﺸاﻧﻪ شناﺳی ﻧﻘوش ﺳنﮓ ﻗﺒور ﻗﺒرﺳتان
ﺗﺨﺖ فوﻻد اﺻﻔﻬان

نقوش هندسی و انتزاعی

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

در دوران هنر اﺳالم و ﻧﻤود آن در ﻧﻘﺶ ﺳنﮓ ﻗﺒرها ،برای
دوری ﺟﺴتن از واﻗعيﺖ مادی و ﻧﺰدیﮑی بﻪ بﻄن حﻘيﻘﺖ الﻬی،
ﻧﻘﺶها از حالﺖ طﺒيعی دور شده و بﻪ گوﻧﻪای ﺗﺰﺋينی و ﺗﺠریدی
ﺟﻠوهگر میشود ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘوش هندﺳی ،دایره میباشد کﻪ
کامﻞﺗرین شﮑﻞ و از ﻧﻈر ﻧﻤادین در ﺗﻤام دورهها اهﻤيﺖ ﺗاریﺨی
ویﮋهای داشتﻪ اﺳﺖ »دایره ﻋالوه بر مﻔﻬوم کﻤال ،ﻧﻤادی از ﺧﻠﻖ
ﺟﻬان و ﻧيﺰ مﻔﻬوم زمان اﺳﺖ .دایره ﻧﻤادی اﺳﺖ از حرکﺖ
پيوﺳتﻪ و مدور آﺳﻤان و با الوهيﺖ ﻧيﺰ در ارﺗﺒاط اﺳﺖ ،هﻤچنين

ﺟدول  -9نمونههایی از نقوش هندسی»محراب و سرﻟوح« بر روی سنﮓ ﻗبور تﺨت فوﻻد.

ﺗﺼویر ،3مﺤراب

ﺗﺼویر ،4مﺤراب

ﺗﺼویر ،5مﺤراب

ﺗﺼویر ،6مﺤراب

ﺗﺼویر ،7مﺤراب

ﺗﺼویر ،8مﺤراب

ﺗﺼویر ،9مﺤراب

ﺗﺼویر ،10ﺳرلوح

ﺗﺼویر ،11ﺳرلوح

ﺗﺼویر ،12ﺳرلوح

ﺗﺼویر ،13ﺳرلوح

ﺗﺼویر ،14ﺳرلوح

ﺗﺼویر ،15گﻞ ﭼندپر

ﺗﺼویر ،16گﻞ ﭼندپر

ﺗﺼویر ،17گﻞ ﭼندپر

ﺗﺼویر ،18طﺸﺖ آب

ﺗﺼویر ،19طﺸﺖ آب

ﺗﺼویر ،20طﺸﺖ آب

ﺗﺼویر ،1اﺳﻠيﻤی و ﺧتایی ﺗﺼویر ،2اﺳﻠيﻤی و ﺧتایی

ﺗﺼویر ،21اشﮑال هندﺳی ﺗﺼویر ،22اشﮑال هندﺳی ﺗﺼویر ،23اشﮑال هندﺳی ﺗﺼویر ،24اشﮑال هندﺳی ﺗﺼویر،25اشﮑالهندﺳی
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روح ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ«)ﭘﻮﯾﺎن .(106 ،1389 ،ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮى
ﮐﻪ در ﺳﻨﮓ ﻗﺒﻮر ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻘﻮش اﺳﻠﯿﻤﻰ و ﺧﺘﺎﯾﻰ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول  ،9ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(2-1اﺳﻠﯿﻤﻰ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ وﯾﮋه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻏﻦ ﺑﻮدن
ﺗﺮﺳﯿﻢ اﺷﮑﺎل اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺣﯿﻮاﻧﻰ در اﺳﻼم ،اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط
ﻋﻠﻤﺎ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﻰ ﭼﻮن ﮐﺜﺮت در وﺣﺪت
ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدﯾﺪ و اﺳﻠﯿﻤﻰ ﻧﻘﺶ وﯾﮋهاى ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺎس آن
را ﯾﮏ داﯾﺮه اﺻﻠﻰ و ﭼﻨﺪ داﯾﺮه ﻓﺮﻋﻰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰداد ﮐﻪ ﺑﺎ آن
اﻧﻮاع ﺧﻄﻮط اﺳﻠﯿﻤﻰ ،ﺧﺘﺎﯾﻰ و ﮔﻞﻫﺎى ﭼﻨﺪﭘﺮ)ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﮔﺮدوﻧﻪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ( ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﻰﺷﺪ)ﺟﺪول  ،9ﺗﺼﺎوﯾﺮ  .(17-15از دﯾﮕﺮ

ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﻰ ﺳﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺤﺮاب ﻣﻰﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
در ﻏﺎﻟﺐ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻟﺒﺪى ﻗﺒﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎدرﻫﺎى ﻣﺤﺮاﺑﻰ ﻣﺘﺒﻠﻮر
ﻣﻰ ﮔﺮدد)ﺟﺪول  ،9ﺗﺼﺎوﯾﺮ .(9-3ﻃﺮح ﻣﺤﺮاب ﯾﮏ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﻤﺎرى
ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﯾﺎدآور ﻏﺎر ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺳﻤﺎن
و ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دوران ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﺎز
ﻣﻰﮔﺮدد ،اﻣﺎ در دوران اﺳﻼﻣﻰ و ﺧﻠﻔﺎى اﻣﻮى اﯾﻦ ﻃﺮح ،دوﺑﺎره
ﺑﺎزﺳﺎزى و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاى ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
و ﺑﺮﺧﻰ وﺟﻮد آن را ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﻬﺮاﺑﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰﺷﺪه
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ،اﯾﻦ ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪ را در
ﻫﻨﺮﻫﺎى ﻧﻘﺎﺷﻰ ،ﻣﻌﻤﺎرى ،ﻓﺮش ،زﯾﻠﻮ ،ﺣﺠﺎرى و  ...در ﺑﻌﺪ از

ﺟدول -10نمﻮنههایی از نقﺶ اﺷیا ،مشاﻏﻞ و  ...ﺑر روی ﺳنﮓ ﻗبﻮر تﺨﺖ ﻓﻮﻻد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ،1ﺗﺴﺒﯿﺢ ،اﻧﮕﺸﺘﺮ و
ﮔﻞ ﭼﻨﺪﭘﺮ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ،2ﺗﺴﺒﯿﺢ ،ﺷﺎﻧﻪ و ﺳﺮو

ﺗﺼﻮﯾﺮ ،3ﻗﻔﻞ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ،4ﮐﺸﮑﻮل ،ﺗﺒﺮزﯾﻦ،
ﺗﺴﺒﯿﺢ ،ﺷﺎﻧﻪ و ﻃﺸﺖ آب در
ﺷﮑﻞ ﮔﻞ ﭼﻨﺪﭘﺮ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ،5ﭼﺘﺮ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ،6ﮐﺒﺎده ،ﻣﯿﻞ ،ﺳﻨﮓ
و ﺗﺨﺘﻪ ﺷﻨﺎ )ﭘﻬﻠﻮان(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،7ﺣﺮﻓﻪ )آﺷﭙﺰ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،8ﺣﺮﻓﻪ )ﺧﯿﺎط(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،9ﺣﺮﻓﻪ )ﺧﯿﺎط(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،10ﺣﺮﻓﻪ )ﺑﻨﺎ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،11ﺣﺮﻓﻪ )زﻏﺎﻟﻰ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،12ﺣﺮﻓﻪ )ﻗﻬﻮه ﭼﻰ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،13ﺣﺮﻓﻪ )ﺣﻤﺎﻣﻰ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،14ﺣﺮﻓﻪ )ﻣﻘﻨﻰ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،15ﺣﺮﻓﻪ )ﻣﯿﻮه
ﻓﺮوش(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،16ﺣﺮﻓﻪ )ﻣﯿﻮه
ﻓﺮوش(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،17ﺣﺮﻓﻪ )ﻧﺎﻧﻮا(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،18ﺣﺮﻓﻪ )ﭼﻮﭘﺎن(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،19ﺣﺮﻓﻪ )ﭼﻮﭘﺎن(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،20ﺣﺮﻓﻪ )ﻧﻈﺎﻣﻰ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ ،21ﺣﺮﻓﻪ)ﺣﻼف(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،22ﻋﺼﺎ
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ﺗﺨﺖ فوﻻد اﺻﻔﻬان

اﺳالم بﻪ وفور میﺗوان یافﺖ.
دیگر ﻧﻘﺶهای هندﺳی کﻪ بيﺸتر بﻪ ﺻورت کادربندی در
ﺗﺼاویر اﺳتﻔاده شده ،میﺗوان بﻪ دایره ،ﻧيﻢ دایره ،ربﻊ دایره ،مربﻊ،
لوزی ،مﺴتﻄيﻞ ،متوازیاﻻﺿالع و مﺜﻠﺚ و ﭼند ﺿﻠعیهای منتﻈﻢ
و  ...اشاره کرد و در کنار این ﻧﻘوش ،ﻧﻘﺶهای هندﺳی ﻧامنﻈﻢ
و ﺧاص ﻧيﺰ ماﻧند ﺳتاره و  ...ﺟﻠﺐ ﺗوﺟﻪ میﻧﻤاید)ﺟدول .(9
نقوش ابزار و اشیا
با ﺗوﺟﻪ بﻪ اشاراﺗی کﻪ در مﻄالﺐ ﻗﺒﻞ مورد ﻧﻈر ﻗرار گرفﺖ،
ﻋالوه بر ﻧﻘوش حيواﻧی ،گياهی ،اﻧﺴاﻧی و ﻧﻘوش هندﺳی کﻪ اﻏﻠﺐ
ﺟنﺒﻪ ﻧﻤادین داشتﻪ و برﺧورد هنرمند ،رویﮑردی ﻏيرمﺴتﻘيﻢ
و کنایﻪوار بوده ،ﻧﻘوش دیگری یافﺖ میگردد کﻪ فﻘﻂ ﺟنﺒﻪ
اطالعرﺳاﻧی داشتﻪ و ﻧﺸاﻧگر حاﻻت معنوی و یا شﻐﻞ متوفی بوده
اﺳﺖ ماﻧند :کﺸﮑول و ﺗﺒرزین کﻪ ﻧﺸان از مﺸرب ﺻوفيﻪ دارد
و مﻬر و ﺗﺴﺒيﺢ و ﺟاﻧﻤاز ،اشيایی اﺳﺖ کﻪ شﺨﺺ مومن ،برای
مراﺳﻢ و شعاﺋر مﺬهﺒی بﻪ کار میبرده و شاید بياﻧگر ﺗﻘوی و ایﻤان
متوفی باشد و یا شﻐﻞ متوفی کﻪ با ابﺰارآﻻت حرفﻪ وی بر روی
ﺳنﮓ ﻗﺒور ﺗﺼویر میشده ماﻧند :ﭼنگﮏ و وردﻧﻪ کﻪ اشاره بﻪ ﻧاﻧوا
بودن دارد ،الﺒتﻪ افراد بومی بر این باورﻧد کﻪ اینﻬا ﻧﺸاﻧﻪهایی برای
شناﺧﺖ ﻗﺒور برای افراد بیﺳواد بوده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ حرفﻪهایی
کﻪ در این ﻗﺒرﺳتان با ﻧﻘوش مﺸﺨﺺ گردیدهاﻧد میﺗوان بﻪ

حﻤامی ،آشﭙﺰ ،حالف ،ﻗﻬوهﭼی ،معﻤار و بنا ،مﻘنی ،ﻧاﻧوا ،ﺧياط،
بﻘال ،پﻬﻠوان ،ميوه فروش ،آهنگر ،ﺗراشﮑار ،پﺰشﮏ ،ﻗاﺿی ،زﻏالی،
ﻧویﺴنده ،ﭼوپان و  ...اشاره کرد .برﺧی از این ابﺰارآﻻت ﻋالوه بر
اینﮑﻪ ابﺰارآﻻت حرفﻪ متوفی مﺤﺴوب میگردد ،ﺟنﺒﻪ ﻧﻤادین ﻧيﺰ
دارد ماﻧند ﻗيچی کﻪ ﻋالوه بر شﻐﻞ متوفی کﻪ ﺧياط میباشد،
ﻧﻤادی از مرگ و ﻗﻄﻊ رشتﻪ حيات ﻧيﺰ میباشد .یﮑی دیگر از
مواردی کﻪ از لﺤاظ مردمشناﺳی حاﺋﺰ اهﻤيﺖ اﺳﺖ ،وﺟود ﻧﻘوش
و احﺠامی اﺳﺖ کﻪ شناﺳایی ﺳنﮓ ﻗﺒور زﻧان و مردان را برای
افراد ﻋامی ميﺴر میﻧﻤوده اﺳﺖ ،ماﻧند زاﺋدهای کﻪ بﻪ ﻧام»بالين«
در بين مردم اﺻﻔﻬان مﺼﻄﻠﺢ اﺳﺖ .این زاﺋده در باﻻی ﻗﺒور و بﻪ
ﺻورت افﻘی ،ﻧﺸان از ﻗﺒور مردان و زاﺋده در باﻻ و پایين ﻗﺒور بﻪ
زن بودن متوفی اشاره دارد .در برﺧی از ﻧوشتﻪها ﻧيﺰ برای ﺗﻤيﺰ
ﺟنﺴيﺖ متوفی بﻪ شاﻧﻪ یﮏ طرفﻪ و دو طرفﻪ اشاراﺗی گردیده
اﺳﺖ کﻪ با بررﺳی ﺗﻄﺒيﻘی این ﻧﻘﺶمایﻪ با ﻧوشتﻪهای روی ﻗﺒور،
ﻧﻈر بﻪ اینﮑﻪ شاﻧﻪ یﮏ طرفﻪ هﻢ برای مردان و هﻢ برای زﻧان
در این ﻗﺒرﺳتان ﺗﺼویر میشده اﺳﺖ ،ﻧگارﻧدگان این ﻧﻈریﻪ را
حداﻗﻞ در ﺧﺼوص فرهنﮓ و باورهای بومی مردم اﺻﻔﻬان ﻗابﻞ
ﻗﺒول ﻧﻤیداﻧند .از دیگر ﻧﻘوش ﺗﺼویر شده در ﺳنﮓ ﻗﺒور ﺗﺨﺖ
فوﻻد ،میﺗوان بﻪ ﺳﭙر ،شﻤﺸير ،ﻧيﺰه ،ﺗﻔنﮓ ،ﺧنﺠر ،ﺗﺒر ،ﭼاﻗو،
اﻧگﺸتر ،کالﺴﮑﻪ ،کتاب ،شيﺸﻪ ﻋﻄر ،ﻗﻔﻞ ،ﭼتر ،ماه ،ﺳتاره و ...
اشاره کرد)ﺟدول .(10

نتیجه
ﺳنﮓ ﻗﺒور ارﺗﺒاط ﺧاﺻی با زﻧدگی اﻧﺴان داشتﻪ و بﺴتر
باارزشی برای بﻪ ﺗﺼویر درآوردن افﮑار او بوده اﺳﺖ .رودﺧاﻧﻪ
افﮑاری کﻪ در ﻋﺒور از بﺴتر ﺗاریﺨی ،اﺟتﻤاﻋی و فرهنگی ،مﺴير
ﺟدید ﺧود را در ﻋينيتی ﻧو پيدا کرده و مﻘرر اﺳﺖ ،معنای آن ،در
رهگﺬر ذهنيﺖ ﻧگارﻧدگان مﻘالﻪ و ﺗاویﻞ مﺠدد آن ﺗوﺳﻂ ﺧواﻧنده،
در مﺤيﻂ اﺟتﻤاﻋی امروز بازآفرینی گردد .بﻪ این مﺴير ،فرﺳایﺶ
هر روزه آﺛار را ﻧيﺰ اگر بيﻔﺰایيﻢ ،شاید دیگر کﻤتر اﺛری از معنای
متﺼور پدیدآورﻧده اﺻﻠی اﺛر درك شود ،ولی با این حال در این
پﮋوهﺶ ﺳعی گردیده ﺗا معنای ﻧﻤادین ﻧﻘﺶمایﻪها ،در مﺴير
ﺗاریﺦ طﺒﻘﻪبندی شده ایران باﺳتان و بعد از اﺳالم با ﺗوﺟﻪ بﻪ
منابﻊ موﺟود مورد ﻧﻈر ﻗرار گيرد.
از مﻀامين ﻧﻬﻔتﻪ در شﮑﻞ کالﺒدی ﺳنﮓ ﻗﺒور و یا ﻧﺸاﻧﻪهایی
کﻪ در ﻗالﺐ حﺠﻢ ،بر روی ﺳنﮓ ﻗﺒور ﺗﺨﺖ فوﻻد اﺻﻔﻬان،
ﻧﻘﺶ بﺴتﻪ اﺳﺖ کﻪ بگﺬریﻢ ،ﺧﻄوط و ﺗﺼاویر بﻪ ﺻورت ﺳﻄﺢ و
ﺧﻂ ،ابﺰار دیگری برای هنرمند حﺠار در ﺗﺼویر مﻀامين اﺳﺖ.
این ﻧﻘوش هيﭻ گاه ﺻرفاً ﺟنﺒﻪ ﺗﺰیينی ﻧداشتﻪ و دارای مﻔاهيﻢ
ویﮋهای بودهاﻧد .هﻤچنين این ﻧﻘوش ﺗﺠﻠیگاه اﻧدیﺸﻪ ،ذوق و
احﺴاس مردمی اﺳﺖ کﻪ در برﺧورد با ﺗﺼاویر و ﻧﻘوش دارای
ادراکی ﻧﻤادین بوده و رابﻄﻪ بين ﺻورت و معنای ﻧﻘﺶ را بﻪ ﺧوبی
میشناﺧتﻪاﻧد.

ﻧﻘوش حيواﻧی از مﻬﻢﺗرین و زیﺒاﺗرین ﻧﻘﺶمایﻪهایی اﺳﺖ کﻪ
هﻤﺠواری آن با ﻧﻘوش گياهی و اﻧﺴاﻧی ،معاﻧی ﻧﻤادین متﻔاوﺗی
را بازآفرینی میکند .در این رهگﺬر ،ﻧﻘﺶمایﻪ شير از دیرباز مورد
ﺗوﺟﻪ بوده و ﺟایگاهی ﺧاص در ميان باورهای اﻧﺴاﻧی داشتﻪ اﺳﺖ.
شير در هنر و فرهنﮓ بﺴياری از مﻠﺖها بﻪ ﻋنوان ﺳﻤﺒﻞ شﺠاﻋﺖ،
ﻗدرت ،دﻻوری ،آﺗﺶ ،پرﺗو ﺧورشيد ،پيروزی ،روح زﻧدگی،
ﺳﻠﻄنﺖ ،ﻋﻘﻞ ،ﻏرور ،مراﻗﺒﺖ و مﺤافﻈﺖ شناﺧتﻪ شده اﺳﺖ.
ماهی ﻧيﺰ از دیگر ﻧﻘﺶمایﻪهایی اﺳﺖ کﻪ در آﺛار هنری ﻗﺒﻞ و بعد
از اﺳالم بﻪ فراواﻧی یافﺖ میگردد ،کﻪ ﻋالوه بر زیﺒایی فوقالعاده
در شﮑﻞ ،دربرگيرﻧده مﻔاهيﻢ مﺴتﻘيﻢ و ﻧﻤادین بﺴياری اﺳﺖ،
کﻪ موﺟﺐ گردیده ﺗا هنرمندان اﻋﺼار مﺨتﻠﻒ ﭼﻪ در ایران و ﭼﻪ
در فرهنﮓهای دیگر با افﺰودن مﻔاهيﻢ و معاﻧی ،بﻪ ﺗرﺳيﻢ و ﺧﻠﻖ
دوباره آن بﭙردازد .این ﻧﻘوش کﻪ زماﻧی ،دارای ﺟنﺒﻪهای مﺬهﺒی
و ﻧﻤادین بوده ،با گﺬشﺖ زمان ،ميﺰان اﺳتﻔاده از آﻧﻬا کاهﺶ یافتﻪ
و معاﻧی ﻧﻤادین آﻧﻬا بﻪ فراموشی ﺳﭙرده شده اﺳﺖ و با ﺗوﺟﻪ بﻪ
فرﺳایﺶ هر روزه آﺛار و کﻢ ﺗوﺟﻬی مﺴﺌوﻻن ،هﻢ از لﺤاظ ﻇاهر
و هﻢ از بعد معناشناﺳی ،ﻧياز بﻪ مﻄالعﻪای ژرف در این ﺧﺼوص
احﺴاس میگردد؛ ﭼرا کﻪ این ﻧﻘﺶمایﻪها ،ﺟﺰﺋی از گنﺠينﻪهای
هنری این ﺳرزمين مﺤﺴوب میشوﻧد و شناﺧﺖ آﻧﻬا ﺧود بﻪ
حﻔﻆ و ﺗداوم ﻧﻘوش کﻤﮏ شایاﻧی میکند.
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ﭘینﻮﺷﺖها
 1ﺳﯿﺎح ﻓﺮاﻧﺴﻮى.
 2ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ دوره دﯾﺎﻟﻤﯿﺎن ﻣﻰ رﺳﺪ در دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻗﺒﺮﯾﻮﺷﻊ)ع(،
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﯾﮑﻰ از اﺗﺎق ﻫﺎى اﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ.
 3ﺳﺮدار زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس.
 4ﻧﮕﺎرﮔﺮ دوره ﺻﻔﻮى.
 5ﻋﺎرف  959ﻫﺠﺮى ﻗﻤﺮى.
 6ﻋﺎﻟﻢ ،ﺣﮑﯿﻢ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرگ دوره ﺻﻔﻮى.
 7ﻋﺎﻟﻢ ،ﻓﻘﯿﻪ ،ﺣﮑﯿﻢ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف و زاﻫﺪ.
 8ﺷﺎﻋﺮ و ﻋﺎرف دوره ﻗﺎﺟﺎر.
 9از ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ﺷﯿﻮه ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ اواﺧﺮ دوره زﻧﺪ و اواﯾﻞ دوره ﻗﺎﺟﺎر.
10 Professor of Cimmuunity Forestry and Tree Health (Dr.
Kim D.codar).
 11ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻮى.
ﻓﻬرﺳﺖ مناﺑﻊ
اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ،اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) ،(1377ذﮐﺮ اﻻﺧﺒﺎر اﺻﺒﻬﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﻧﻮراﷲ ﮐﺴﺮاﯾﻰ ،ﻧﺎﺷﺮ ﺳﺮوش ،ﺗﻬﺮان.
ادواردو ﺳﺮﻟﻮ ،ﺧﻮان ) ،(1389ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﺮاﻧﮕﯿﺰ اوﺣﺪى،
اﻧﺘﺸﺎرات دﺳﺘﺎن ،ﺗﻬﺮان.
آﻣﻮزﮔﺎر ،ژاﻟﻪ ) ،(1386ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎﻃﯿﺮى اﯾﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺳﻤﺖ ،ﺗﻬﺮان.
اﻋﻈﻢزاده،ﻣﺤﻤﺪوﭘﻮرﻣﻨﺪ،ﺣﺴﻨﻌﻠﻰ)،(1388درآﻣﺪىﺑﺮﻧﺤﻮهﺷﮑﻞﮔﯿﺮىﻧﻘﻮش
در ﺳﻨﮓ ﮔﻮرﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﺎه ،ﻫﻨﺮﻫﺎى ﺗﺠﺴﻤﻰ ،ﺷﻤﺎره  ،39ص .95-102
ﭘﻮﯾﺎن ،ﺟﻮاد و ﺧﻠﯿﻠﻰ ،ﻣﮋﮔﺎن ) ،(1389ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﻘﻮش ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻫﺎى
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن داراﻟﺴﻼم ﺷﯿﺮاز ،ﮐﺘﺎب ﻣﺎه ﻫﻨﺮ ،ﺷﻤﺎره ،144ﺻﺺ .98-107
ﺗﻨﺎوﻟﻰ ،ﭘﺮوﯾﺰ ) ،(1388ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ ،ﻧﺸﺮ آﮔﺎه ،ﺗﻬﺮان
ﺣﺼﻮرى ،ﻋﻠﻰ ) ،(1381ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﻨﺘﻰ اﯾﺮان ،ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ ،ﺗﻬﺮان.
ﺧﻮدى ،اﻟﺪوز ) ،(1385ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺷﯿﺮ در ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ،ﮐﺘﺎب ﻣﺎه ﻫﻨﺮ،
ﺷﻤﺎره  ،97ص .96
ﺧﺰاﯾﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ ) ،(1381ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ در ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻰ ،ﻫﻨﺮﻫﺎى ﺗﺠﺴﻤﻰ،
ﺷﻤﺎره  ،17ﺻﺺ .54-57

دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﻰ اﮐﺒﺮ ) ،(1378ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان.
دوﺑﻮﮐﻮر ،ﻣﻮﻧﯿﮏ ) ،(1387رﻣﺰﻫﺎى زﻧﺪه ﺟﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺟﻼل ﺳﺘﺎرى ،ﻧﺸﺮ
ﻣﺮﮐﺰ ،ﺗﻬﺮان.
رﻣﻀﺎﻧﻰ ﻧﺒﺮد ،اﻣﯿﺮ ) ،(1388ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺐ در آﺛﺎر ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﺷﭽﯿﺎن ،ﻧﮕﺮه،
ﺷﻤﺎره  ،12ﺻﺺ .71-94
ﺳﯿﺮوس ،ﭘﺮﻫﺎم ) ،(1371دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ ﻫﺎى ﻋﺸﺎﯾﺮى و روﺳﺘﺎﯾﻰ ﻓﺎرس ،ﺟﻠﺪ
دوم ،ﻧﺸﺮ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮ ،ﻣﻬﻨﺎز و ﺻﺒﺎغ ﭘﻮر ،ﻃﯿﺒﻪ ) ،(1388ﺗﺎوﯾﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎدﯾﻦ
ﻧﻘﺶ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻫﻰ در ﻗﺎﻟﻰ ﻫﺎى دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﻨﻮى ﻣﻌﻨﻮى ﻣﻮﻻﻧﺎ،
ﮔﻠﺠﺎم ،ﺷﻤﺎره  ،12ﺻﺺ .31-54
ﺷﻮاﻟﯿﻪ ،ژان و ﺑﺮﮔﺮ ) ،(1387ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺳﻮداﺑﻪ ﻓﻀﻠﻰ،
اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﯿﻬﻮن ،ﺗﻬﺮان.
ﺷﺎﻫﻤﻨﺪى ،اﮐﺒﺮ و ﺷﻬﯿﺪاﻧﻰ ،ﺷﻬﺎب ) ،(1392ﻧﻘﺶﻫﺎى ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،ﻧﺎﺷﺮ
ﻣﻮﻟﻒ ،ﺗﻬﺮان.
ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯿﺮزاﯾﻰ ،ﮔﯿﻼن و ﻣﺨﻠﺼﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ و ﺣﺒﯿﺒﻰ ،زﻫﺮا ) ،(1384ﺗﺨﺖ
ﻓﻮﻻد ﯾﺎدﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﺻﻔﻬﺎن ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺎﺑﮏ ،ﺗﻬﺮان.
ﻋﺎﺑﺪ دوﺳﺖ ،ﺣﺴﯿﻦ و ﮐﺎﻇﻢ ﭘﻮر ،زﯾﺒﺎ ) ،(1390ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﻧﻤﺎد ﮐﻮه و
درﺧﺖ در ﻫﻨﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮى ﮐﻬﻦ اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ آن در ﻓﺮش ﻫﺎى ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮاﻧﻰ،
ﻧﮕﺮه ،ﺷﻤﺎره  ،20ﺻﺺ .21-32
ﻏﻨﻰ ﻧﮋاد ،ﻓﻬﯿﻤﻪ ) ،(1379اﻓﺴﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﻓﺴﻮن ،ﮐﺘﺎب ﻣﺎه ﻫﻨﺮ ،ﺷﻤﺎره
27و ،28ﺻﺺ .44-47
ﮐﻮﭘﺮ ،ﺟﻰ ﺳﻰ ) ،(1379ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﻮر ﻧﻤﺎدﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﻠﯿﺤﻪ
ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ،ﻧﺸﺮ ﻓﺮﺷﺎد ،ﺗﻬﺮان.
ﮐﻮﻫﺰاد ،ﻧﺎزﻧﯿﻦ ) ،(1389ﺗﻘﺪس ﻧﻘﺶ ﺳﺮو در ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ،ﻧﻘﺶ ﻣﺎﯾﻪ ،ﺷﻤﺎره
 ،5ﺻﺺ .7-16
ﻧﻮﻋﺎﻧﻰ ،ﺳﻤﯿﻪ ) ،(1391ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺗﺼﻮﯾﺮى ﻟﻮح زن رﯾﺴﻨﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ دوران اﯾﻼم ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﮕﺮه ،ﺷﻤﺎره  ،23ﺻﺺ .31-42
ﻫﻮاگ ،ﺟﺎن و ﻣﺎرﺗﻦ ،ﻫﺎﻧﺮى ) ،(1382ﺳﺒﮏ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎرى در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﭘﺮوﯾﺰ ورﺟﺎون ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ.
ﻫﺎل ،ﺟﯿﻤﺰ ) ،(1380ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﮕﺎرهاى ﻧﻤﺎدﻫﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :رﻗﯿﻪ ﺑﻬﺰادى،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﺮ ،ﺗﻬﺮان.
ﯾﺎﺣﻘﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ) ،(1386ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺎﻃﯿﺮ و داﺳﺘﺎن واره ﻫﺎ در ادﺑﯿﺎت
ﻓﺎرﺳﻰ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﻬﺮان.

