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شناخت و بررسی مضامین و نقوش تزیینی سنن

ببنور

شهرستان درهشهر در استان ایالم
اکبر شریفینیا ،*1مجید ساریخانی 2،عباس دولتیاری 3،نعیمه بائمی

4

 .1کارشناس ارشد باستانشناسی ،گرایش دورۀ اسالمی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2عضو هیئتعلمی گروه باستانشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .3مدرس پژوهشی گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد درهشهر ،ایران
 .4کارشناس ارشد باستانشناسی ،گروه باستانشناسی ،مؤسسه آموزش عالی گلستان ،گرگان ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،94/8/3 :تاریخ پذیرش نهایی)94/11/12 :

چکیده
نقشمایههای تزیینی سنگ قبور ،دریچهای به دنیای افکار دینی و فرهنگی هر منطقه است .این پژوهش به واکااوی و تحلیا
نقشمایههای سنگ قبور شهرستان درهشهر (قبرستانهای مهدی صالح ماژین ،ورکمره ،کلهجوب ،قورقمرباگ ،شایخمکاان و
قبرستان باباسیفالدین أرمو) پرداخته است .هدف اصلی ایان پاژوهش ،مطالعاق نقاوش تزیینای سانگ قباور قبرساتانهاای
شهرستان درهشهر است .این پژوهش ،ضمن دستهبندی نقشمایههای تزیینی ،به دنبال پاسخگویی باه ایان ساؤال اسات کاه
مضمون و محتوای نقوش تزیینی سنگ قبور قبرستانهای مورد مطالعه در ارتباط با فضاای اجتمااعی و فرهنگای شهرساتان
درهشهر چگونه تبیین و تفسیر میشود؟ روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی و همراه باا مطالعاات میادانی و کتابخاناهای اسات.
نتایج پژوهش نشان میدهد نقوش تزیینی قبور زنان با مردان متفاوت بوده است و نقشمایهها شام مضامینی همچون شکار،
مجالس همنشینی ،نشاندادن ابزارآالت روزمرۀ زندگی (خنجر ،تفنگ ،شانه ،قیچی ،آفتابهلگن و )...و نقوش مذهبی (کتیبههای
مذهبی و نقوش مهر و تسبیح) هستند و تکرار و همانندی نقوش در تمامی قبرستانهای مورد مطالعه ،نشااندهنادۀ الگاویی
مشخص و حاکم بر طراحی و تزیین سنگ قبور است و مضامین نقوش بازتاب زندگی عشایری بر آثاار هناری و درون فضاای
دینی تشیع در منطقه است.

واژگان کلیدی
بررسی میدانی ،درهشهر ،سنگ قبور ،نقوش تزیینی.
*نویسندۀ مسئول :تلفن ،09182386903 :نمابر.E-mail: akbarsharifinia@yahoo.com ،084-35226585 :
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مقدمه ____________________________________________________
یکی از تفکرات اساسی آدمای از بادو هساتی تاا باه اماروز،
مسئلق مرگ و جهان پس از آن است .این بیانش در تماامی
جوامع ،دارای مجموعهای از نمودها و جلوههای گونااگون (از
آیینها ،مراسم و سارودها گرفتاه تاا خلاق آثااری همچاون
مجسمهها ،نقاشیها و آثار مصور) است .مازار و سانگمازار،
یکی از اجزای الینفک این تفکر در همق جوامع اسات؛ زیارا
توانسته است همچون ابزاری اساسی برای نمودهای عینای و
معنوی آن به کار رود .سنگ از دیرباز در زندگی آدمای ،چاه
در قالب منزلگاه و جایگااه ساکونت و چاه باهعناوان ابازار و
وسیلق کار و چه در قالاب هاویتی مقادس و ماذهبی ،نقاش
مهمی ایفا کرده است (خسرونژاد.)23 :1377 ،
سنگ قبور قبرستانهاای شهرساتان درهشاهر همچاون
سنگ قبور دیگر مراکز ایران (همچون سنگقبور شهرساتان
آبدانان از استان ایالم) ،مزین به نقوشی هستند که از متن و
بطن تاریخ فرهنگی ،اجتماعی و دینی مردماان ایان منطقاه
نشئت می گیرند .هدف اصلی ایان پاژوهش ،مطالعاق نقاوش
تزیینی سنگ قبور قبرستانهاای شهرساتان درهشاهر بارای

پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 .1چه نوع نقوش تزیینی روی سنگ قبور قبرستانهای
مورد مطالعه به کار رفته است؟
 .2این نقوش در فضای اجتماعی و فرهنگای شهرساتان
درهشهر چگونه تبیین و تفسیر میشود؟
ضرورت مطالعه و بررسی ایان آثاار ،عاالوه بار تواناایی
بسیار زیاد چنین تزییناتی در مطالعات مردمشناسی ،ثبات و
ضبط آنها قب از نابودی کام آنها است .مطالعاه ،درک و
آگاااهی از مضااامین نهفتااه در ایاان نقااوش ،مساایر نیا بااه
ارزشهای فرهنگی ،اجتمااعی و تفکارات بومیاان منطقاه را
هموار ساخته است؛ به نحوی که پیامد آن میتواناد آشانایی
با فرهنگ و تمدن دیرینق مردماان منطقاه ماورد مطالعاه و
رسیدن به شناختی روشمند و علمی از آنها باشد.
این پژوهش به روش توصایفی -تحلیلای و مطالعاات آن
به صورت میدانی (بازدید میادانی از گورساتانهاای قادیمی
شهرستان ،عکس برداری ،طراحی و )...و مطالعات کتابخانه ای
به سرانجام رسیده است.

پیشینۀ پژوهش
در مورد سنگمزارها و نقوش تزیینی آنها میتوان به مطالعاات
زیر اشاره کرد« :آثار سنگی تمدن اساالمی در گورساتان ارامناه
تبریز» نوشاتق محمادباقر کبیرصاابر (« ،)1391مازار پیرماراد،
منظر فرهنگی -آیینی شهرستان بانه» نوشتق فرنوش مخلاص و
دیگران (« ،)1392نشانهشناسای نقاوش سانگهاای قبرساتان
دارالسالم شیراز» نوشتق جواد پویان و مژگاان خلیلای (،)1389
«ساافیدچاه ،نمایااهای فراتاار از یااک گورسااتان» نوشااتق روجااا
علینژاد (« ،)1393بررسی سنگنبشتههای تااریخی شهرساتان
یزد (سنگ قبور قرون  5تا  )13با تأکید بر ویژگیهای گرافیکای
آن» نوشااتق صااداقت جباااری کلخااوران و محمدرضااا خبیااری
(« ،)1389ساانگمزارهااای ایااران» نوشااتق هوشاانگ پااورکریم
(« ،)1342سنگمزارها از پنجارۀ ماردمشناسای هنار» نوشاتق
پدرام خسرونژاد (« ،)1377معرفای و بررسای باساتانشاناختی
نقوش قبرها در گورستانهای اسالمی بخش مرکزی شهرساتان
آبدانان» نوشتق مهساا فیضای و دیگاران ( )1392و . ...پاژوهش
حاضر ،نقاوش تزیینای سانگ قباور قبرساتانهاای شهرساتان

درهشهر را برای نخستین بار مورد مطالعه ،تحلی و واکاوی قارار
داده است.

یافتههای پژوهش
دادههای مورد استناد این پژوهش در شهرستان درهشهر قرار
گرفتااهانااد .شهرسااتان درهشااهر از توابااع اسااتان ایااالم ،در
142کیلااومتری جناااوب شاارقی شهرساااتان ایاااالم و 35
کیلااومتری باارب شهرسااتان پ ا دختاار بااه عاارل و طااول
جغرافیایی  33درجه و  7دقیقه و  47درجه و  21دقیقه ،در
شاارو ویرانااههااای شااهر تاااریخی ساایمره بنااا شااده اساات
(ساریخانی و دیگران( )163 :1391 ،نقشق .)1
تمااامی قبرسااتانهااای مااورد مطالعااه ،در مساایر جااادۀ
ارتباااطی شهرسااتان درهشااهر بااه شهرسااتان پاا دختاار
(قبرستانهای کله جوب ،شیخ مکان ،قور قمربگ ،أرمو) و در
مسیر جادۀ ارتباطی شهرستان پا دختار باه اساتان اهاواز،
یعنی در بخش ماژین از توابع شهرستان دره شهر (قبرساتان
مهدی صالح ،قبرستان ورکمره) قرار دارند (تصویر .)1
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نقشۀ  .1موبعیت جغرافیایی شهرستان درهشهر

تصویر .1موبعیت جغرافیایی ببرستانهای دره شهر
مأخذ)Google earth ( :

عل نامگذاری قبرستانهای مورد مطالعه را میتاوان در
موارد زیر خالصه کرد:
 .1برخاسته از موقعیت جغرافیاایی مکاان قبرساتانهاا
همچون قبرستان شایخ مکاان (در روساتای شایخ مکاان)،
قبرستان کلهجوب (در روستای کلهجوب) ،قبرستان ورکمره
(در منطقق جغرافیایی به نام ورکمره).
 .2برخواسته از اسامی خاص که نشاندهندۀ شخصیت و
جایگاه اجتماعی فارد متاوفی باوده همچاون قبرساتان قاور
قمربااگ (قمربااگ بااه گمااان بساایار ،شخصاایتی بااا جایگاااه
اجتماعی بسیار زیاد بوده است).
 .3به دلی قرارگیری در کناار امااکن دیگاری همچاون
امامزاده بابا سایفالادین (قبرساتان أرماو باه ناام قبرساتان
باباسیفالدین) یا قبرستان مهدی صالح (قرارگیاری در کناار
بقعق مهدی صالح بنایی از دورۀ ایلخانی) است.

بحث
بااا اسااتناد بااه شااواهد باااقیمانااده از تماادنهااای کهاان در
مشروزمین ،شمای نگاری و تصویرسازی آن هم به شایوهای

روایتگرانه ،بخش جاداییناپاذیر از آرامگااههاا ،سانگهاا و
لوحهای قبور است (خسرونژاد .)24 :1377 ،با ظهور اسالم و
اعتقاد به معاد و حیات اخروی ،شیوۀ تدفین تغییر پیدا کارد.
در این دوران اماوات دفان مایشادند؛ زیارا اعتقااد باه روح
معنوی و جدایی آن از کالبد جسمانی امری رایج بوده است.
در قرن چهارم ،بارای بزرگداشات افاراد ،سانگ قباوری
ساخته شده است تا یاد و خاطرۀ آنها برای بازماندگان بااقی
بماند .این سنگ قبور دارای مضامینی نظیر آیات قرآن (برای
طلااب بخشااش روح متااوفی) ،نااام و سااال متااوفی اساات و
محتوای تزیینات آنها ارتباط تنگاتنگی باا شخصایت افاراد
دفنشده دارد (جباری کلخوران و خبیری.)62 :1389 ،
تدفین و معماری وابسته به آن در ایاران دارای ساابقهای
دیرینه است؛ اماا تااریخ دقیاق اساتفاده از سانگ قبار بارای
شناسایی فرد مدفون در ایران امری نامشخص است و تا بعد از
اسالم ،هیچ سند و مدرکی دال بر چگونگی آبااز کارگذاشاتن
سنگ بر قبر وجود ندارد؛ اما انجام تدفین و گذاشتن سنگ بار
قبر پس از چه روز در فقه شایعه را مایتاوان سارآباز ایان
سنت به حساب آورد (تناولی.)7 :1388 ،
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بر اساس مطالعات ،هریک از این سنگ قبور ،متناسب باا
شرایط فرهنگی ،اجتماعی و دینی به نقاوش تزیینای مازین
شدهاند .نقوش با مضامین دینای دارای کتیباهنگااری آیاات
قرآنی و احادیث الهی است و نقاوش بیردینای ،بیاانکننادۀ
تفکرات شخصی متوفی ،شغ  ،فرهنگ و طبقق اجتماعی وی
بوده است کاه در قالاب نقاوش سامبلیک همچاون نقاوش
حیوانی ،هندسای ،خوشنویسای و حتای نقاوش انساانی باه
تصویر کشیده شدهاند و ویژگیهای عام سنگمزارها حکایات
از نحااوۀ اسااتقرار و شااک و پیکاارۀ آنهااا ،نااوع حجاااری و
پرداخت سنگ ،نوشتار و آرایش خطاوط ،نقاوش و اشاکال و
مفاهیم نهفتاه در تصااویر دارد (خسارونژاد .)24 :1377 ،در
این پژوهش ،نگارندگان تمرکز مطالعاتی خاود را باه نقاوش،
اشکال و مفاهیم نهفته در سنگ قبور قبرستانهاای قادیمی
شهرستان درهشهر معطوف کردهاند تا بتوانند برگی از تااریخ
نانوشتق فرهنگی و هنری این منطقه را بررسی کنند.

سنگ قبور درهشهر در فاصلق زمانی سالهاای  1302تاا
 ،1386تهیه و استفاده شده اند و گاهی به اشکال مساتطی ،
لوزی و گاهی در نمایی محرابمانناد باا تزییناات کنگارهای
طراحی و تزیین شدهاند (تصویر .)2
برخی با سنگ یکپارچه تهیه و برخی دیگر سنگ زیرین
را سنگچاین یاا آجارچین ،باهصاورت سااده یاا دنداناهای
(مثلثی) و سنگ باالی سر را با سنگ یکپارچه تهیه کردهاند.
گاهی اطراف سنگ یکپارچه را نیاز باهصاورت سانگ چاین
تزیین کردهاند (تصویر .)3
نکتق جالبتوجه در این میان ،وجود دو سنگ مزار بارای
هر متوفی است که یکی بار بااالی سار و دیگاری پاایین پاا
بهمنظور شناسایی قبور در نظر گرفته شده است و معموالً بر
هر دو این سنگ قبور ،نقوش و کتیبههاایی توساط هنرمناد
1
کندهکاری و نقش شده است (تصویر .)4

تصویر .2نمونههایی از اشکال مختلف سن ببور شهرستان درهشهر

تصویر  .3نمونههایی از ببور سن

یا آجرچینی شده در ببرستان بوربمرب
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تصویر  .4نمونههایی از کاربرد دو سن

یکاای از وجااوه مهاام ساانگ قبااور شهرسااتان درهشااهر،
کتیبهنگاری آنها است .این ویژگای مهام را مایتاوان از دو
منظر کاربردی و تزیینی مورد مطالعه قرار داد .متن کتیبهها
بالباً عبارتاند از:
ذکر نام متوفی به خط نستعلیق و تاریخ فاوت ایشاان و
اینکه فرزند چه کسی و از چه طایفهای است.
و عباراتی به خط نستعلیق و با مضامینی همچون:

شهادتین «أشْهَدُ أنْ ال الهَ االّ اللّه و أشْهَدُ أنّ مُحَمَّاداً
رَسُولُ اللّه و اشهد انّ علیاً ولی اهلل»؛
«هو الحی الیموت ک من علیها فان»؛
«هوالباقی»؛
«ک شی فان»؛
«جنت مکان»؛
«یا فاطمه الزهرا»؛
«انا هلل و انا الیه راجعون».
تنها در یک مورد حاشیق قبر مزین به اشعاری با مضمون
زیر است« :افسوس که روح در بدن نیسات مارا ،یاک بلبا
مست در چمن نیست مرا ،یااران و بارادران مارا یااد کنیاد،
رفتم سفری که آمدن نیست مرا» (تصویر .)5

تصویر  .5نمونهای از سن

مزار در ببرستانهای درهشهر

گونهشناسی نقوش تزییننی سنن

ببنور

درهشهر
مطالعق اولیه بر روی تزیینات سنگ قبور شهرستان درهشهر،
نگارندگان را بر آن داشت که نقوش را در دو گونق ماذهبی و
بیرمذهبی تقسیمبندی و واکاوی کنند.
نقشمایههایی با مضمون غیرمذهبی
نقوش بیرمذهبی شام صحنه های شاکار ،نقاش ابازارآالت
روزمره و مهم زندگی و نقوش گیاهی هستند که در ادامه باه
آنها پرداخته شده است.
مضمون شکار
در برخی از سنگ قبور شهرستان دره شهر ،صحنههای شکار
بارزترین نقوش تزیینی هستند .در این نقوش ،تصاویر انسانی
(تفنگبهدست) و حیوانی (اسب ،بز کوهی و )...نقر شدهاناد و
در تمااامی آنهااا شخصاایت سااوارکار یااا پیاااده ،در حااال
تیراندازی و تعقیبوگریزِ بزهای کوهی است (تصویر .)6

ببور شهرستان درهشهر مزین به کتیبههای دینی و ادبی
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الف

ب
تصویر  .6الف) نقش شکار در سن

ببور شیخمکان -ب) ببرستان مهدی صالح ماژین

در نمونهای در قبرستان شیخمکان ،تصویر ماردی در حاال
مبارزه با پلناگ و شاکار بزکاوهی دیاده مایشاود (تصاویر .)7
نگارندگان در بررسی میدانی و مصاحبق شفاهی باا بزرگاان ایان
روستا ،چرایی نقر چنین نقشی را جویاا شادند .نتاایج مصااحبه
بیانکنندۀ این است که نقش ،تصویر مردی است کاه در زماان
زندگی خویش ،در مبارزه با پلنگی موفق شاده باود .باه هماین
دلی  ،بعد از مرگ ایشان ،داستان قهرماانی وی بار روی سانگ
قبرش تصویر شده و به یادگار مانده است.

ابزارآالت روزمرۀ زندگی
اکثر سنگ قبور شهرستان درهشهر ،مزین به نقوشی هساتند

تصویر  .7نقش شکار پلن

که به نحوی ابزار و لوازم زندگی روزمرۀ مردمان این منطقاه
را در گذشته به تصویر کشیدهاناد .نقوشای همچاون قلیاان،
کرکیاات (شااانق قالیبااافی) ،شااانه (یااکطرفااه و دوطرفااه)،
آفتابهلگن ،سینی ،کاسه ،قیچی و قالی) (تصویر .)8

نقوش گیاهی
در برخی از سنگ قبور همچون قبرستان مهدیصالح مااژین
و قبرستان قورقمربگ ،تعدد و تکارار نقاوش گیااهی سارو و
درخت نخ مشاهده شد .این نقوش در ارتبااط مساتقیم باا
نقوش انسانی و حیوانی بار روی سانگ قباور نقار شادهاناد
(تصویر .)9

و بزکوهی در ببرستان شیخمکان
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تصویر  .8نمونهای از ببور مورد مطالعه با نقوش ابزارآالت روزمرۀ زندگی

تصویر  .9لوازم و ابزار زندگی روزمرۀ نقششده بر سن ببور شهرستان درهشهر

تصویر  .10سن ببور با نقوش درختان نخل و سرو
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نقوش همنشینی و نقوش ترکیبی
در یکاای از ساانگ قبااور قبرسااتان مهاادی صااالح ماااژین،
صحنه ای نقر شده است که احتماالً بیانکنندۀ جلساهای یاا
نشستی (بیش از شش نفر) در محضر شخصایتی برجساته و
بزرگ است (تصویر  .)11این افاراد در ساایق درخات نخلای
ایستادهاناد و تفناگ یاا وسایلهای را بار شاانق خاود حما
میکنند و فرد متشخص جلسه بر روی سکو یا قالی در حال
کشیدن قلیان است و در گوشق سمت راست این تصویر ،یک
آفتابهلگن هم نقر شده است.
در یک نمونه از سنگ قبور در قبرساتان قورقمرباگ ،ساه
صحنه به تصویر کشیده شده است .در قسمت باال نقش شکار،

تصویر  .11سن

در قسمت میانی فعالیت روزمره (کشیدن قلیان و آفتابهلگان و
یک نفر را احتماالً در حال دوشیدن شیر) و در قسمت پاایین،
تصویر سه نفار را در کناار درخات نخا نشاان مایدهاد .در
توضیح این نقاش بایاد افازود همانناد نقاوش ایاران باساتان
(دیهمبخشی) ،یک نفر ایستاده در کنار درخت نخ  ،حلقاهای
دندانهدار را به دو نفر دیگر تقدیم میکند (تصویر .)12

نقوش مذهبی
یکی از نقوش تقریباً ثابت در تمامی سانگ قباور شهرساتان
درهشهر ،نقوش مذهبی است .این نقوش به اشکالی همچاون
مهر و تسبیح بر سنگقبور نقر شدهاند (تصویر .)13

ببر با نقش همنشینی و جلسه در ببرستان مهدی صالح ماژین

تصویر  .12سن

ببری در ببرستان بوربمرب

با نقوش ترکیبی

تصویر  .13نمونهای از سن ببور با طرح مهر و تسبیح
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تحلیل
در بررسی و مطالعق تزیینات سنگ قبور شهرستان درهشاهر،
تأثیر فرهنگ و آداب و سنن عشایری در سایق تعاالیم دینای
کامالً قاب مشاهده و ملموس است .هماانگوناه کاه مطارح
شد ،تزیینات سنگ قباور را مایتاوان در دساتهبنادیهاای
جدول  .1نقوش تزیینی سن

شکار

ابزارآالت روزمرۀ زندگی

نقوش دینی

نقوش با مضمون
همنشینی و مجالست

نقوش گیاهی

نقوش ترکیبی

مختلفی همچاون نقاوش باا مضامون شاکار ،هامنشاینی و
مجالست ،نقوش باا تصااویری از ابازارآالت روزمارۀ زنادگی،
نقوش دینی و نقاوش باا تصااویر گیاهاان خااص 2و نقاوش
ترکیبی تقسیمبندی کرد (جدول .)1

ببور شهرستان درهشهر
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نگارندگان با انجام مطالعات میدانی مبتنای بار مصااحبه
با بزرگان و ریشسفیدان منطقه (در یک همنشینی و ترکیب
نقوش تزیینی سنگقبور با یکدیگر) توانستند باه نتاایجی از
آداب و رسوم عشایری منطقه به شرح زیر دست یابند:

فرهن

شکار بین مردمان عشایر

فرهنگ و آداب و رسوم عشایری که ارتبااط مساتقیم میاان
طبیعاات و انسااان را نشااان ماایدهااد ،شااکار و متعاقااب آن
سوارکاری و تیراندازی ،امری مهم و حیاتی تلقی میشاد .در
این میان ،تنها حیوان قاب استفاده و مناسب بارای نیا باه
اهدافی همچون شکار ،اسب بود .بزکاوهی یاا کا (در زباان
لکی یا لری) ،بیشترین گونق حیوانی در دامنههای کبیرکوه و
گواراترین بذای مردمان عشایری محسوب می شد .شاجاعت
از جملق دیگر ویژگیهای یک شخص عشایری است .نبرد باا
حیواناات وحشای و شاکار آنهااا ازجملاه پلناگ ،گاارگ و...
امتیازی دوچندان بیشتر نسبتبه شاکار بزکاوهی باا تفناگ
داشت .بنابراین ،شکار و توانمندیهایی همچون اسبساواری

و تیراندازی ازجملق آرزو و آمالی بود که داشتن آن ،در باین
مردمان عشایری از وجه امتیاز بسیاری محسوب میشد.

ابزارآالت مهم در زندگی عشایری
برای گذراندن روزگار عشایری و تأمین بسیاری از نیازمندیهای
شخصی و اجتماعی ،ابزار و وسایلی الزم بود .بارای زناان ابازاری
همچون ،قیچی ،کرکیت (شاانق قاالیباافی) بارای باافتن قاالی
(تصااویر  ،)14شااانق دوطرفااه و ...و باارای مااردان قلیااان ،شااانق
یکطرفه و خنجر و ...مورد نیاز بود .بعضی از ابزار آالت همچاون
سینی ،آفتابهلگن و قلیان را باید از وساای و ابازار مهام زنادگی
عشااایری منطقااه در نظاار گرفاات .در مراساام مهمای همچااون
مجالس و میهمانیها و ...و حتی در زنادگی شخصای ،کشایدن
قلیان و پذیرایی از میهمانان بهصورت شستن دساتان او قبا از
خوردن باذا باا آفتاباهلگان و ساینی و کاساه ،تعاارف قلیاان و
کشیدن آن از رسوم مهم عشایری در زمینق احترام به میهماناان
بود .نمونههایی از آفتابهلگنها را میتوان در موزۀ باستانشناسی
درهشهر نیز مشاهده کرد (تصویر .)15

تصویر  .14کرکیت یا شانۀ بالیبافی
مأخذ :بختیاری و امیری27 :1383،

تصویر  .15آفتابهلگنهای موجود در موزۀ باستانشناسی درهشهر

در تزیین سنگ قبور برخی از زنان منطقه ،تصویر قلیاان
یا خنجر دیده می شود .نتیجق مصاحبههای محلی نشاان داد
که زنان صااحب قباور ،باهاصاطالح محلای ،از «شایرزنانی»
بودهاند که در فرهنگ عشایری مردسااالر ،باه انادازۀ ماردان

دارای شأن و جایگاه اجتمااعی باودهاناد .بناابراین ،کشایدن
قلیان و داشتن خنجار یاا حتای تفناگ را بار خاود واجاب
میدانستند.
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نقوش نمادین سرو و درخت خرما
در فرهناگ پارسای ،صافات بسایاری از قبیا راساتین ،بلناد،
سرکش ،جوان ،پایدار و قامات معشاوو بارای آن وصاف گشاته
است .از ماوارد دیگاری کاه در میاان اقاوام مختلاف باه چشام
میخورد ،ارتباط آن یعنی درخت زندگی با مفهاوم مارگ اسات.
سرو با این مفهوم بسیار درگیر و مرتبط بوده و از این درخات در
گورستانها و بر سار قبرهاا بسایار اساتفاده مایگردیاده اسات
(علینژاد .)54 :1392 ،در کشورهای مختلف نظیر ایران ،ترکیاه
و ...مشاهده میگردد که بر سر گورها و مزارهاا ،سارو کاشاته یاا
نخ را که نشانی از تابوت امام حسین(ع) بوده با بوتهها و چاوب
درخت سرو ساخته و این نشانی از ارتباط این درخت باا نقای
آن یعنی مرگ است (یاحقی .)459-461 :1388 ،درخت سارو
در عین حال ،مظهری است از جنبق مثبت و مفرح روح و زندگی
مذهبی .از این روست که مکانهای مقدس ایران با درخت سارو
احاطه شده اند (علینژاد .)54 :1393 ،هماین معاانی و مفااهیم
الهی را میتوان برای درخت نخ هام در نظار گرفات« :فِیهِماا
فاکِهَقٌ وَ نخْ ٌ وَ رُمَّانٌ» :3در آنها میوههای فراوان و درخت خرما
و انار است.

فرهن

بهتصویرکشیدن آن را می توان دلیلی بر اهمیات موضاوع در
الیههای مختلف فرهنگی و تمدنی آن منطقه در نظر گرفت.
نگارندگان اهمیت بهتصاویرکشایدن مضاامین دینای تشایع
دوازدهامااامی را در مصاااحبههااای حضااوری بااا بزرگااان و
ریشسفیدان منطقه کامالً درک کردند.

انتقال فرهن

در قبرستان قورقمربگ ،تصویری مشاهده شد کاه صاحنهای
از اهدای یک حلقه را نشان میدهد .در این تصویر ،در کناار
درخاات نخ ا  ،یااک نفاار یااک حلقااق ماازین بااه تزیین اات
دندانهایشک را به دو نفر تقدیم میکند کاه پوشاش آنهاا
بهصاورت زناناه (باا لبااس بلناد) و مرداناه اسات و دساتان
همدیگر را نگه داشتهاند (تصویر .)16

دینی مردمان منطقۀ درهشهر

قرارگیری کتیبه هایی با مضمون دینی همچون «أشْهَدُ أنْ ال
الهَ االّ اللّه و أشْهَدُ أنّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه و اشهد انّ علیاً ولای
اهلل»« ،هو الحی الیموت ک من علیهاا فاان»« ،هوالبااقی»،
«ک شی فان»« ،جنت مکان»« ،یا فاطمه الزهرا»« ،اناا هلل و
انا الیه راجعاون» ،در کناار نقاوش تصاویری مهار و تسابیح
(ارائهشده در تصاویر فوو) ،نقش دین تشیع و اهمیات آن را
بین مردمان این منطقه نشان مایدهاد .اصاوالً حضاور یاک
تفکر در زندگی اجتمااعی و فرهنگای ماردم یاک منطقاه و

بومی به نسلهای آینده

تصویر .16صحنۀ اهدا و تقدیم در ببرستان بوربمرب

در ایااران باسااتان بااهویااژه دورۀ ساسااانیان ،دیهاایم و
دیهیمبخشی یکی از لوازم و نشانههای شهریاری باوده اسات.
دیهیم مرکب از حلقهای مدور باا دو روباان ماوا اسات کاه
گاهی بر گردن فرمانروا بهصورت طوو روباندار یا بادون آن،
قاب ا رؤیاات اساات (آورزمااانی( )36 :1392 ،تصااویر .)17
بنابراین ،میتوان بارای نقاش فاوو ،پایشزمیناق تااریخی و
تمدنی قائ گردید.

تصویر  .17تاجگیری بهرام اول از اهورامزدا ،تن

چوگان ،بیشاپور ،استان فارس

مأخذ :آورزمانی37 :1392 ،

34
هنرهای زیبا -هنرهای تجسمی  دورۀ  ،21شمارۀ  ،1بهار 1395

در نقوش ترکیبی سنگ قبار قبرساتان قورقمرباگ ساه
تصویر دیده می شود (تصویر .)13یک تصویر ،نقاش شاکار و
تصویر میانی کشیدن قلیان ،آفتابهلگان و دوشایدن شایر از
یک حیوان (به علت مشخصنبودن تصویر حیوان بهدرساتی
و به دلی طرز نشستن شخص و کاسق مقاب او میتاوان آن
را صحنهای از دوشیدن شیر در نظر گرفت) را نشان میدهد.
تصویر ساوم ،هماان صاحنق تقادیم و اهادا اسات .باه نظار

نگارندگان ،تقدیم حلقاق دنداناهدار ،تقادیم فرهناگ ایلای و
عشایری به مرد و زنی است که میتوان آنهاا را نماینادگان
یک طایفه در نظر گرفت .فرهناگ شاکار ،کشایدن قلیاان و
استفاده از آفتابهلگن و دوشیدن شیر حیواناات اهلای کاه در
بخشهای فوو به آن پرداخته شد ،از ویژگیهای مهم زنان و
مردان ایلی و عشایری است کاه متناساب باا ناوع جنسایت
آنها متفاوت بود.

نتیجه ____________________________________________________
آنچه بیان شاد ،نتیجاق ضارورت مطالعاق تزییناات سانگقباور
شهرستان درهشاهر باود .باهدرساتی کاه مطالعاق چناین آثاار
مهجوری از نگاه پژوهشگران ،راهگشای فهم بهتر فرهناگ باومی
و محلاای حاااکم باار ایاان مناااطق اساات .یکاای از نکااات بساایار
جالبتوجه در بررسی و شاناخت تزییناات آثاار ماورد مطالعاه،
تفکیک جنسیتی است که میتوان آن را بر اسااس ناوع نقاوش
تزیینی بهدرستی دریافت.
قبور زنان مزین به نقوشی همچون قیچی ،شانق دوطرفه،
کرکیت (شانق قالیبافی) و قبور مردان مزین به تصاویر شکار،
شانق یک طرفه ،خنجر یا شمشیر اسات .اساتثنائاتی در ایان
میان در تزیین سنگ قبور و نقوش آن دیده میشود کاه آن
را میتوان وابسته به جایگاه اجتماعی شخص متوفی در نظار
گرفت .عالوه بر این نکته ،هنرمند تالش کرده اسات نقوشای
را به کار ببرد که نمایانگر ویژگایهاای ماورد پساند زناان و
مردان عشایری منطقه بوده است؛ ویژگیهایی نظیار شاکار،
قالیبافی ،میهماننوازی و مراسم مربوط به مجالس همچاون

شستن دست و صورت میهمان با آفتابهلگن ،تهیق قلیان و. ...
هنرمند با این روش و در حجم کم سطوح سانگ قباور ،باه
بازگویی تصویری از مهم ترین ویژگی های فرهناگ عشاایری
حاکم بر منطقه پرداخته است.
تأثیر فرهنگ دینای (جماالت دینای و نقاوش باا مضامون
دینی نیز همانگونه که در متن به آن پرداخته شاد) ،در تازیین
آثار مورد مطالعه نیز کامالً ملماوس و قابا مشااهده و بررسای
است .در نهایت ،وجود چنین گنجینق ماذهبی و هناری در ایان
شهرستان ،نشان از توجه ویژۀ بومیاان منطقاه باه حفای آیاین
تدفین و گرامیداشتن یاد عزیزانشان دارد که با کمکگارفتن از
نقوش سمبلیک و زیبا و ثبات آنهاا روی سانگ قباور ،تأکیاد
مؤکدی بر این امر داشتهاند .با این حال ،اماروزه باه دلیا دفان
مردگان جدید در این گورستانها و رعایتنکردن حقوو میارا
فرهنگی و سه انگاری در حفاظت از ایان آثاار ،سانگمزارهاا و
فرهنگ تدفین این منطقه رو به نابودی و فراموشی است.

پینوشتها
 .1متأسفانه بر اثر گسترش قبرساتان و ایجااد سانگ قباوری باا سابک
جدید و متفاوت با فرهنگ حاکم بر منطقه از گذشته ،شاهد تخریاب
این آثار و بیتوجهی به آنها به لحاا مطالعاات فرهنگای و هناری
هستیم.
 .2اصطالح خاص را تنها به این دلی به کار بردهایم که تنها نقوش سارو
و نخ در تزیین این سنگ قبور به کار رفته است.
 .3الرّحمن .68
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