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ســنگ قبــور از مظاهــر ارزشــمند هنــر اســامی بهشــمار م ـیرود؛ بهطوریکــه در ویژگیهــا ،نقــوش و حتــی
فــرم آنهــا ،اندیشــه ،اعتقــادات و ارزشهــای فرهنــگ ایرانی-اســامی را میتــوان مشــاهده نمــود .پژوهــش
حاضــر کــه از نــوع توصیفی-تحلیلــی بــوده و یافتههــای آن مبتنیبــر بررســیهای میدانــی و مطالعــات
اســناد گردآوریشــده اســت ،بــه بررســی و تحلیــل نقــوش ســنگ قبــور دورۀ قاجــار گورســتان دارالســام شــیراز
ـشرو را دنبــال میکنــد -1 :ســنگقبرهای دارالســام شــیراز دارای چــه
پرداختــه و در اینراســتا اهــداف پیـ ِ
نقوشــی بــوده و مضامیــن نمادیــن آنهــا چیســت؟  -2نقــوش ایجادشــده بــرروی ســنگقبرهای دارالســام
شــیراز ردپــای باورهــای اســطورهای و مذهبــی کــدام دوره یــا ادوار تاریخــی و فرهنگــی ایــران را نمایــان
گ قبــور مربــوط بــه عصــر قاجــار گورســتان دارالســام
میســازد؟ بررســیهای صورتگرفتــه بــر روی ســن 
شــیراز اثبــات میکنــد کــه ایــن ســنگقبرها شــامل نقــوش متنوعــی از تصاویــر انســانی ،حیوانــی ،گیاهــی،
هندســی و کتیبــه اســت .بهطــور کلــی ،بیشــتر ایــن نقــوش در عیــن دارا بــودن معانــی و نمادیــن خــاص،
متأثــر از فرهنــگ منطقــه ،اعتقــادات و موقعیــت زمانــی و مکانــی خــود هســتند .از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه
غالــب شــدن تفکــر ملیگرایــی در دورۀ قاجــار ،تصاویــر ایــن ســنگقبرها بهگون ـهای تــداوم نقشمایههــای
ً
دوران ساســانی و هخامنشــی را نشــان میدهنــد کــه بــا فــرم و محتوایــی نســبتا متفــاوت ایجــاد شــده اســت.
کلیدواژگان :شیراز ،گورستان دارالسالم ،سنگ قبور ،ناسیونالیسم ،هخامنشی ،ساسانی.
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پیشینۀ پژوهشی

دربــارۀ ســنگقبرهای دارالســام شــیراز مطالعــات چنــدی انجــام شــده کــه در اینمیــان میتــوان
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تدفیــن مــردگان و بقایــای ســاختاری متعلــقبــه آن در طــی ادوار مختلــف اســامی ،از مهمتریــن ویژگیهــای
فرهنگــی ،اجتماعــی و مذهبــی هــر جامع ـهای بــوده اســت؛ چراکــه از نحــوۀ تدفیــن و ســاختار فیزیکــی آن
میتــوان بــه رگههایــی از فرهنــگ و باورهــای اســطورهای و مذهبــی آن جامعــه دسـتیافت .در اینمیــان،
ً
ســنگقبــور ،در اشــکال مختلــف و بــا انــواع نقــوش :انســانی ،حیوانــی ،گیاهــی ،خــط و کتیبــه ،خصوصــا در
ادوار مختلــف اســامی ،مهمتریــن نقــش را ایفــا میکنــد .ســنگهای قرارگرفتــه توســط گذشــتگان بــرروی
قبــور ،جــدا از کاربردشــان بهعنــوان ســنگ قبــور کــه یــاد و خاطــرۀ متوفــی را بــه شــیوهای ملمــوس گرامــی
مـیدارد ،تاریــخ گویایــی از فرهنــگ و ســنن مردمــان کهــن اســت .آثــار حکشــده بــرروی ایــن ســنگقبرها،
گویــای فرهنــگ غنــی در دورههــای مختلــف تاریــخ ســرزمین ایــران اســت .بایــد عنــوان کــرد کــه بســیاری
از نقــوش نمادیــن بــر ایــن دســته از آثــار حجمــی ،براســاس ماهیــت خــود ،ســیری تاریخــی را طــی کــرده و
بــا نفــوذ در دیگــر دورههــا بــه حیــات خــود ادامــه داده و از آن طریــق وارد دوران اســامی گردیــده اســت.
بهطــور کلــی میتــوان گفــت« ،ســنگقبر» اثــری اســت کــه در نبــرد بیــن چندیــن مؤلفــۀ هویــت فــردی،
روابــط اجتماعــی ،ذهــن اسطورهشناســی ،نظــام مفهومــی ،قومیــت و دیــن ایجــاد شــده اســت و بهعبــارت
دیگــر زمانــی کــه زندگــی فــرد بــه پایــان میرســد ،جوهــرۀ وجــود او را بــا یادمانــی کــه بــر قبــر او قــرار میدهنــد،
مشــخص میکننــد ( )Streiter et al., 2007: 453و درحقیقــت یــک بنــای یادبــود بــرای درگذشــتگان
[همچــون ســنگقبر] یــک پیوســتگی در زمــان ایجــاد مینمایــد (برونوفســکی )127-128 :1359 ،کــه
خــود تجلیگاهــی مانــدگار محســوب میشــود.
اســتان فــارس همچــون دیگــر خطههــای فــات ایــران از قدیماالیــام محــل ســکونت گروههــا و اقــوام
مختلــف بــوده و در اینراســتا گورســتانهای متعــددی نیــز بــرای دفــن مــردگان آنــان بهوجــود آمــده
اســت« .دارالســام» شــیراز ،یکــی از هفــت قبرســتان قدیمــی در شــیراز اســت کــه «معینالدیــن ابوالقاســم
جنیدشــیرازی» در کتــاب خــود (جنیــد شــیرازی ،)1328 ،بــه آن اشــاره میکنــد .در ایــن قبرســتان ،ســنگ
قبــوری از قــرون اولیــۀ اســامی تــا دورههــای اخیــر وجــود دارد کــه نشــانگر اهمیــت فــراوان آن اســت .بــرروی
ســنگ قبــور قبرســتان دارالســام ،نقــوش متعــددی اعــماز نقــوش :انســانی ،نقــوش حیوانــی ،نقــوش
گیاهــی ،نقــوش هندســی و خــط و کتیبــه وجــود دارد؛ بهطــور کلــی ،کشــف معنــا و مفهــوم نقــوش ایجادشــده
ششــدۀ تاریــخ ،هنــر
بــرروی ســنگ قبــور و ماهیــت نمادیــن آنهــا میتوانــد بســیاری از اســرار و نــکات فرامو 
و فرهنــگ منطقـهای و ملــی را بــا وحــدت بیشــتری انســجام و معنــا ببخشــد .در اینراســتا ،پژوهــش حاضــر
بــه بررســی و تحلیــل نقــوش ســنگ قبــور گورســتان دارالســام شــیراز بهخصــوص ســنگ مزارهــای دورۀ
قاجــار پرداختــه و بــا بررســی آنهــا عالوهبــر شناســایی نقــوش ایجادشــده و نمادشناســی آنهــا ،بهدنبــال
منشــأیابی مضامیــن نقــوش در طــی ادوار و در میــان باورهــای اســطورهای و مذاهــب ادوار گذشــته نیــز
میباشــد.
پرسـشهای پژوهــش :پرسـشهای پژوهــش عبارتنــداز -1 :ســنگقبرهای دارالســام شــیراز دارای
چــه نقوشــی بــوده و مضامیــن نمادیــن آنهــا چیســت؟  -2نقــوش ایجادشــده بــرروی ســنگقبرهای
دارالســام شــیراز ردپــای باورهــای اســطورهای و مذهبــی کــدام دوره یــا ادوار تاریخــی و فرهنگــی ایــران را
نمایــان میســازد؟
روش پژوهــش :در پژوهــش حاضــر ،روش تحقیــق توصیفی-تحلیلــی بــوده و گــردآوری یافتههــا
گ قبــور ،تهیــۀ طــرح و عکــس) و مطالعــات
براســاس پژوهشهــای میدانــی (شــامل بازدیــد از ســن 
کتابخانــهای (شــامل :بررســی متــون تاریخــی و اســتفاده از کتــب و )...اســت.
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در گورســتان دارالســام شــیراز ،ســنگ قبــور دورۀ قاجــار بهوفــور دیــده میشــود کــه بیشــتر ایــن آثــار هنــری از
نظــر فــرم کلــی و همچنیــن نقــوش موجــود بــرروی بدنــۀ آنها ،همســان و تکراری هســتند؛ بنابرایــن با توجه
بــه تکــراری بــودن ایــن ســنگ قبــور از منظــر فرمــی و همچنیــن معنــا و مصــداق ،در ایــن تحقیــق تنهــا تعــداد
ـشرو درواقــع حاصــل بررس ـیهای
 50ســنگقبر متعلــقبــه دورۀ مذکــور انتخــاب گردیــده اســت .مقالــۀ پیـ ِ
میدانــی نگارنــدگان در گورســتان دارالســام شــیراز و مطالعــه بــرروی تکتــک ســنگ قبــور اســت؛ بنابرایــن
بخــش وســیعی از جم ـعآوری دادههــا بهصــورت مســتندنگاری و فعالیتهــای میدانــی صــورت پذیرفتــه
ـشرو بــا تجزیــه و تحلیــل بهصــورت کیفــی بهدســت آمــده اســت .جامعــۀ آمــاری و
اســت .نتایــج پژوهــش پیـ ِ
نمونهگیــری ســنگقبرها بهشــیوۀ غیرتصادفــی و هدفمنــد و براســاس میــزان فراوانــی ،فــرم و تنــوع نقــوش
بــوده اســت .در انتهــای مقالــه نیــز بهکمــک نرمافزارهــای اتوکــد ،فوتوشــاپ و کــورل ،بــه ترســیمات خطــی
ایــن ســنگ قبــور و نقــوش آنهــا پرداختــه شــده اســت.

باستانگرایی یا ملیگرایی در دورۀ قاجار

«ناسیونالیســم» کــه ترجمــۀ آن بــه شــکلهای مختلفــی ازجملــه« :ملتبــاوری»« ،ملتپرســتی» و
ن شــده ،از مباحــث رایــج و جــدی در دورۀ پهلــوی اول اســت کــه ریشــههای آنرا
«ملیتگرایــی» بیــا 
میتــوان در دورۀ قاجــار و زمــان «ناصرالدینشــاه» و ســپس دورۀ صفــوی جس ـتوجو کــرد .ایــن مبحــث
فکــری در تعالــی بخشــیدن بــه ملــت ،گذشــتههایش ،کیفیــات و خواســتههایش گرایــش دارد (بیــرو،
 .)139 :1366درحقیقــت ،آشــنایی ایرانیــان بــا غــرب موجــب ایجــاد یــک تحــول فرهنگــی انتقــادی گردید،
از آنپــس ایــران بــا دو فرهنــگ ســروکار دارد؛  -1فرهنــگ مــدرن -2 ،فرهنــگ ســنتی .فرهنــگ مــدرن،
فرهنگــی وارداتــی بــود کــه از ِآن مــردم ایــران نبــود؛ امــا فرهنــگ ســنتی ،فرهنگــی خودمانــی و پیوندخــورده
بــا تاریــخ ایــران بــود .طرفــداران فرهنــگ ســنتی بــا عنــوان ملیگرایــان در جامعــه ،تحتتأثیــر مطالعــات
شرقشناســان ،بــرای نشــاندادن فرهنــگ ایرانباســتان شــروع بــه تعاریفــی از جشــنهای نــوروزی،
جشــنهای ایرانــی ،اســطورههای ایرانــی چــون «کاوه آهنگــر» و داســتانهای تاریخــی باقیمانــده از
ایرانباســتان کردنــد ( .)Shahshahani,1986: 106درواقــع باســتانگرایی را میتــوان یکــی از نتایــج
برخــورد ایــران بــا تمــدن جدیــد غــرب دانســت کــه بهدنبــال رویکــرد روشــنفکران ایرانــی بــه تمــدن غربــی
و جســتوجوی آنــان بــرای درک عقبماندگــی جامــۀ خویــش پدیــد آمــد .روشــنفکران بــرای علتیابــی

] [ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.161

جامعۀ آماری

Downloaded from journal.richt.ir at 10:27 IRST on Monday February 15th 2021

بــه مقــاالت و چندیــن پایاننامــه ازجملــه مقالــۀ «هنرهــای ســنتی :نقشهــای ســنگمزارهای
گورســتان دارالســام شــیراز» از «عبدالرضــا چارئــی» (چارئــی ،)1387 ،پژوهــش «نشانهشناســی نقــوش
ســنگقبرهای دارالســام» ،نوشــتۀ «جــواد پویــان» و «مــژگان خلیلــی» (پویــان و خلیلــی ،)1389 ،مقالــۀ
«نمادهــای گرافیکــی گورســتان دارالســام شــیراز» از «مهــدی پارســایی» و «فاطمــه شــهابیراد» (پارســایی
و شــهابیراد ،)1390 ،پایاننامــۀ «نقــش خاطــرۀ جمعــی در شــکلگیری معمــاری (طراحــی مجموعــۀ
یادمــان عرفــا و مشــاهیر شــیراز)» از «ســمیه روانشــادنیا» (روانشــادنیا ،)1391 ،پایاننامــۀ «بررســی تطبیقــی
ســنگ مزارهــای اســتان فــارس و هرمــزگان» ،نوشــتۀ «مریــم مینوســپهر» (مینوســپهر )1392 ،اشــاره کــرد.
پژوهشهــای صورتگرفتــه تنهــا بــه معرفــی و تــا حــدودی نمادشناســی برخــی از ســنگ قبــور داراالســام
شــیراز پرداختهانــد و درنهایــت بایــد اذعــان داشــت کــه دربــارۀ تطبیــق نقــوش گورســتان دارالســام شــیراز
بــا ادوار پیشازتاریــخ و دالیــل تأثیرپذیــری و ایجــاد نقــوش کــه ایــن پژوهــش ســعی در انجــام آن دارد،
تابهحــال تحقیــق کاملــی صــورت نگرفتــه اســت؛ همچنیــن در ایــن پژوهــش ســعی بــر آن اســت کــه دالیــل
تأثیرپذیــری و ایجــاد نقــوش در دورۀ قاجــار بــا توجــه بــه شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی آن دوره نیــز مــورد
مطالعــه قــرار گیــرد.
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دارالســام ،یکــی از هفــت قبرســتان وســیع دوران اســامی باقیمانــده در شــیراز بــوده کــه امــروزه بــا
وســعت تقریبــی  300x159متــر ،در بلــوار ســیبویه ،جنــب امــامزاده ابوالقاســم واق ـ ع شــده اســت (تصاویــر
 1و  .)2ایــن گورســتان در ابتــدا جنــب مقبــرۀ «مبارکشــاه داعــیاهلل» و پســرش واقعشــده و گورســتان
بهنــام «شیخابوســلم» بــوده کــه بعدهــا «گورســتان دارالســام» نامیــده شــد .دارالســام در ابتــدا در خــارج از
محــدودۀ شــهر شــیراز و در محلــۀ شــاه داعـیاهلل واقــع بــوده کــه بــا توســعۀ شــهر در دورۀ پهلــوی ،در محــدودۀ
ً
شــهر قــرار میگیــرد .بــا گســترش شــهر ،گورســتان دارالســام امــروزه تقریبــا در مرکــز شــهر شــیراز واق عشــده
اســت (نقشــۀ  1و  .)2قدیمیتریــن ســنگقبر شناساییشــده در ایــن مجموعــۀ 10هکتــاری ،متعلــقبــه
«موالنــا شــیخابوالمصائب» ،از عرفــای قــرن  3و  4هـ.ق .اســت (پارســایی و شــهابیراد .)1390 ،تــا ســال
 1357هــ.ش .از ایــن گورســتان جهــت تدفیــن امــوات اســتفاده میشــد و بعــد از آن ،دارالترجمــۀ جدیــد
شــیراز در بخــش جنوبــی ایــن گورســتان افتتــاح گردیــد .تقــدس ایــن گورســتان در طــی ادوار مختلــف ،بــا
حضــور مزارهایــی از نــوادگان پیامبــر؟ص؟ و امــام علــی؟ع؟ (چارئــی ،)134 :1387 ،دانشــمندان و بــزرگان
و ...مشــخص میشــود؛ بهطورکلــی آنچــه بیــش از هرچیــز دیگــری از دوران گذشــته در ایــن گورســتان
بهچشــم میآیــد ،ســنگقبرهای متعــدد دورۀ قاجــار بــا نقــوش متنــوع آنهــا و دیــوار منقــوش آجــری و
ســنگی آن اســت کــه دورتــادور ایــن گورســتان کشــیده شــده و بازگوکننــدۀ بخشــی از تاریــخ کهــن ایــن شــهر
اســت.
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ایــن انحطــاط و عقبماندگــی بهســراغ دورهای از تاریــخ کشــور خــود رفتنــد کــه بهصــورت یــک دورۀ
طالیــی بــا جلــوهای بســیار پرشــکوه و باعظمــت بــر ایشــان جلوهگــر میشــد؛ بنابرایــن باســتانگرایی در
ایــران محصــول عوامــل متعــدد داخلــی و خارجــی و در پــی اهــداف و مقاصــدی معیــن بــود« .نشــانههای
بــارزی هماننــد خودآ گاهــی آریایــی [نائــل شــدن بــه هنــر اصیــل خــود] در دورۀ هخامنشــیان ،شــکلگیری
مفهــوم ایرانیگــری بــا یــک محتــوا و بــار سیاســی-مذهبی در زمــان ساســانی و نوعــی ملیگرایــی بــا خاســتگاه
مردمــی و بــا رویکــرد آرمانــی بــه ســنن باســتانی،نشــانی از چنیــن تالشــی در جهــت پیشینهســازی تاریخــی
بــرای اثبــات نوعــی تــداوم بهدســت میدهنــد .بــا رجــوع بــه تاریــخ ایرانیگــری ،بهروشــنی مشــخص اســت
کــه ایــن جهتگیــری در زبــان رســمی تبلیغــات سیاســی خــود را نخســت در دورۀ صفــوی و ســپس قاجــار
ً
نکــه خــود را
بــاز مینمایانــد» ( .)Bausani, 1971: 81پادشــاهان قاجــار ،خصوصــا «فتحعلیشــاه» بــا ای 
دوسـتدار و متولــی حکومــت دینــی میدانســتند (علیــزاده و خانیکــی ،)192 :1394 ،امــا در پــی برخــورد بــا
غــرب و توجــه آنــان بــه شــکوه تــاج و تخــت در ایــرانباســتان ،رویکردشــان بــه پادشــاهان پیــش از اســام و
ً
دورۀ باســتان فزونــی یافــت .ایــن رویکــرد بــه باســتانگرایی ،خصوصــا ادوار هخامنشــی و ساســانی در برخــی
ن باســتان در دورۀ قاجــار
شــئون فرهنگــی و هنــری ایــن دوره قابــل بررســی اســت .بازگشــت و توجــه بــه ایــرا 
بهوفــور در آثــار هنــری ایــن دوره ازجملــه :قالــی ،ظــروف ،پارچــه ،کتابآرایــی ،نقوشبرجســته و همچنیــن
در ســنگقبرها خــود را بــروز داد .در اینمیــان شــیفتگی برخــی شــاهان قاجــار ازجملــه فتحعلیشــاه نیــز
موجــب ایجــاد نقــوش متأثــر از گذشــته شــد .نقشبرجســتههای ســنگی ،بیــش از هرگونــه هنــر دیگــر
ایــن دوره ،معطــوف و منحصــر بــه نمایــش قــدرت قاجاریــه و نشــان تصنعــی احیــاء ســنتهای هنــری
ن باســتان
هخامنشــیان و ساســانیان بــود کــه از تمایــل آشــکار آنــان بــه احیــاء شــکوه تــاج و تخــت در ایــرا 
خبــر میدهــد .در ایــن ارتبــاط همچنیــن میتــوان بــه نمونههــای چهرهنــگاری اشــاره نمــود کــه تصویــر
فتحعلیشــاه بــا فرزندانــش را همچــون نقشبرجســتههای ساســانی شبیهســازی نمــوده اســت (کمالــی،
 .)188 :1385ایــن گرایــش هنــری نهتنهــا میــان شــاهان قاجــار ،بلکــه میــان دیگــر اقشــار جامعــه نیــز بــروز
پیــدا کــرد .در اینمیــان ســنگ قبــور کــه در ارتبــاط نزدیــک بــا عقایــد و تفکــرات رایــج در جامعــه قــرار دارنــد،
ایــن ویژگــی را بهصــورت نقــوش حکاکیشــده بــرروی خــود بیشــتر نمایانگــر میســازد.
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دستهبندی نقوش سنگ قبور دورۀ قاجار دارالسالم شیراز

درمیــان هــزاران ســنگقبر موجــود در دارالســام شــیراز کــه بیوقفــه در کنــار هــم صفآرایــی کردهانــد و
چــون کتابــی قطــور ،گویــای تاریــخ خا کخــوردۀ مردمانــی خفتــه در زیــر تلنبــاری از خا کانــد ،نقــوش و
ّ
کتیبههــای دورۀ قاجــار قابلتأمــل اســت .آنچــه مســلم اســت ایــن بــوده کــه ایــن نقــوش تنهــا بــرای تزئیــن
حکاکــی نشــدهاند ،بلکــه خــود میتواننــد بیانگــر عالیــق و دلبســتگیهای فــرد متوفــی و بازمانــدگان،
اعتقــادات ،موقعیــت مکانــی و زمانــی و شــاید معــرف شــغل صاحــب قبــر و یــا نمــاد و مفهومــی از اســطورهها و
تفکــرات عمیــق گذشــته باشــد؛ همانطورکــه «هــال» نیــز بــه آن اشــاره دارد« :نمادگرایــی یــا رمزپــردازی یــک
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نقشۀ  .1موقعیت گورستان دارالسالم در شیراز

(.)Google Earth
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تصویر  .2نمایی از مجموعۀ سنگقبرهای دارالسالم شیراز (نگارندگان.)1398 ،

ابــزار دانــش کهــن و قدیمیتریــن و اصولیتریــن بیــان مفاهیــم اســت (هــال .)9 :1380 ،بهطورکلــی تصاویــر
حکشــده بــرروی ســنگقبرهای دارالســام شــیراز ،بــا اســتثناء خطــوط و کتیبههــا ،در یــک دســتهبندی
کلــی بــه گروههــای ذیــل قابــل تقســیم هســتند.
 -1نقوش گیاهی
 -2نقوش انسانی
 -3نقوش حیوانی و پرندگان
 -4کتیبهها ،نقش اشیاء و اشکال هندسی و انتزاعی (نمودار  1و .)2

تحلیل نقوش سنگقبرهای دارالسالم شیراز و ریشهیابی آنها
 -1نقوش گیاهی

نقــوش گیاهــی در ســنگقبرهای دارالســام شــیراز ،گاه بهعنــوان نقــش اصلــی ســنگقبرها خودنمایــی
کرده و تمام ســطح ســنگقبر را میپوشــاند و گاه نیز در حاشــیۀ ســنگ قبور و یا در درون دســتان اشــخاص
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تصویر  .1موقعیت دارالسالم در گذشته (افسر.)1379 ،
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و ســوارکاران دیــده میشــود .تصاویــر گیاهــی بــرروی  19ســنگقبر مــورد مطالعــه موجــود اســت و از ایــن
حیــث نســبت بــه دیگــر نقــوش :انســانی ،حیوانــی ،پرنــدگان و اشــیاء درصــد بیشــتری را دربــر میگیــرد .از
میــان نقــوش گیاهــی موجــود ،دو نقــش گل نیلوفــر و درخــت ســرو نیــز ،بیشــتر مــورد توجــه هنرمنــدان دورۀ
ً
قاجــار بــوده اســت؛ چرا کــه حداقــل یکــی از ایــن دو نقــش بــرروی هرکــدام از ایــن ســنگقبرها حتمــا بهچشــم
ً
میخــورد .گل نیلوفــر معمــوال در حاشــیۀ ســنگ قبــور و در درون دســت اشــخاص و ســوارکاران بهنمایــش
درآمــده و درخــت ســرو نیــز ،نــگارۀ اصلــی بیشــتر ســنگقبرها بــوده کــه بهصــورت تنهــا و گاه درون گلــدان و
ـدگان قرارگرفتــه بــرروی آن بــهتصویــر کشــیده شــده اســت.
همــراه ُبــا پرنـ ِ
 گل نیلوفــر :بــرروی ســنگ قبــور دورۀ قاجــار دارالســام شــیراز ،نــگارۀ گل نیلوفــر بــرروی تعــدادی ازایــن ســنگقبرها بهصورتهــای مختلفــی بهنمایــش درآمــده اســت .ایــن گل بهصــورت ت ـکگل منفــرد
و بــدون هیــچ شــاخوبرگی بــهتصویــر کشــیده شــده ،روی برخــی از ســنگها بههمــراه گلهــای دیگــر و
بــا شــاخ و برگهــای فــراوان ،بــرروی تعــدادی دیگــر درون گلدانهــای ُپــر از گل و یــا گاهــی نیــز در درون
دســت اشــخاص و ســوارکاران دیــده میشــود (تصویــر  .)3در آثــار هنــری ایــران و بســیاری از تمدنهــای
دیگــر ،نقــش گل نیلوفــر خــود را آشــکار میســازد کــه نشــانگر اهمیــت و تقــدس ایــن گل اســت .گل نیلوفــر
یــا لوتــوس ،یکــی از نمادهــای مصــر اســت کــه بــه نقــوش تزئینــی بینالنهریــن راهیافتــه و از آن طریــق وارد
ایــران شــده اســت؛ بــرای مثــال ،نیلوفــر یــا لوتــوس بهعنــوان نمــاد قــدرت ،ابتــدا در دســتان «آشــور بانیپــال»
بهنمایــش درآمــد و بعــد بههمــان کیفیــت در دســت «داریــوش اول» در تختجمشــید مشــاهده گردیــد
ً
(ســودآور .)100 :1384 ،الزم بهذکــر اســت کــه گل نیلوفــر را قبــا آشــوریها و مادهــا نیــز در هنــر خــود ب ـهکار
بــرده بودهانــد (پیشــین )117 :و حتــی در آثــار هنــری لرســتان نیــز بهنمایــش درآمــده اســت (افضلطوســی
و حســنپور .)155 :1391 ،در زمــان اشــکانیان ،نیلوفــر در تزئینــات معمــاری مــورد اســتفاده قــرار گرفــت
و تحتنفــوذ هنــر یونانــی در شــکل و فــرم آن تحــول ایجــاد شــد (حســنوند و شــمیم )29 :1393 ،و از
آنطریــق وارد هنــر ساســانی شــد (تصاویــر  4تــا  .)6حضــور نقــش گل بــرروی ســنگقبرها میتوانــد چندیــن
دلیــل داشــته باشــد ،ازجملــه گل در وجــه کلـیاش نمــاد یــک اصــل انفعالــی اســت و گلــدان گلماننــد جــام
گیرنــدۀ فعــل و انفعــاالت ملکوتــی اســت .رشــد گل از آب و خــاک نمــاد ظهــور اســت و میتوانــد نمــاد رســتاخیز
و آفرینــش دوبــاره باشــد .ازطــرف دیگــر ،نقــش گل میتوانــد نشــانۀ جوانــی و اشــتهار بــه خیــر و نیکــی
صاحبــان قبــور دارالســام نیــز باشــد.
 درخــت ســرو :کثــرت فــراوان نقــش درخــت ســرو در میــان گونههــای مختلــف درختــان بــرروی ســنگقبــور دورۀ قاجــار دارالســام شــیراز ،جالبتوجــه بــوده و میتوانــد معانــی عمیقــی را ورای خــود داشــته باشــد.
تصویــر درخــت ســرو بــرروی ســنگ قبــور بهصــورت نقــش مرکــزی و اصلــی ســنگ و یــا بهصــورت نقــوش
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نمــودار  .1میــزان نقــوش ایجادشــده بــر روی ســنگ نمودار  .2درصد کتیبههای موجود بر روی سنگقبرها
(نگارندگان.)1398 ،
قبــور (نگارنــدگان.)1398 ،
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تصویر  .6پیکرۀ ایزد ِمهر بر روی گل نیلوفر در تاقبستان (گریشمن.)190 :1370 ،

ً
حاشــیهای بــر روی ا کثــر ایــن آثــار دیــده میشــود (تصاویــر  7تــا  .)9نقــش درخــت ســرو ،معمــوال در وســط
ســنگقبرها و بهعنــوان نــگارۀ اصلــی ایــن آثــار معرفــی میشــود .درخــت ســرو در برخــی از نگارههــا درون
گلــدان و در برخــی دیگــر نیــز بهصــورت منفــرد بهنمایــش درآمــده اســت .ایــن نقــش میتوانــد تکوینیافتــۀ
از اندیشـههای درون ذهــن انســان عالــم اســاطیری باشــد ،کــه چــون درخــت هــر ســال در فصــل بهــار سرســبز
و بــارور میشــود ،حــاوی راز جاودانگــی اســت و بدینترتیــب اعتقــاد بــه درخــت زندگــی شــکلمیگیرد
(شــیخمحمدی)58 :1381 ،؛ بهطورکلــی در آثــار متعلــق بــه :لرســتان ،مارلیــک ،املــش ،زیویــه ،آریاییهــا،
مادهــا ،هخامنشــیان و پارتیــان ،تصویــر آیینــی درخــت قابلمشــاهده اســت (دادور .)100 :1385 ،درخــت
ســرو بهوفور برروی کاخهای هخامنشــی ،بهخصوص در تختجمشــید و کاخ شــوش و در دورۀ ساســانیان
نیــز بههمــراه ســایر نقــوش ،در آثــار هنــری ایــن دوره دیــده میشــود (تصاویــر  10و  .)11ارتبــاط کلــی ســرو بــا
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تصویــر  .4نقــش گل نیلوفــر بــر آثــار دورۀ هخامنشــی

تصویــر  .5نقــش گل نیلوفــر در آثــار هنــری دورۀ
ساســانی (ریاضــی.)1382 ،
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تصویر  .3نقوش گل نیلوفر بر روی برخی از سنگقبرهای دارالسالم (نگارندگان.)1398 ،
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تصویر  .9نقش سرو و انسان گل بهدست سوار بر اسب بر روی قبور دارالسالم شیراز (نگارندگان.)1398 ،

تصویر  .10نقش سرو و گل بر کاخهای تختجمشید
(کخ.)150 :1386 ،

تصویــر  .11نقــش درخــت ســرو در تختجمشــید
(بلخــاری.)22 :1389 ،
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تصاویر  7و  .8نقش سرو بر روی قبور دارالسالم شیراز (نگارندگان.)1398 ،
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مفهــوم مــرگ و گورســتان در برخــی نقــاط دنیــا و ازجملــه ایــران شــاید حاکــی از ارتبــاط ســرو (درخــت زندگــی)
ن باســتان پیونــد میــان ایــن درخــت و انتقــال مــرده بــه زمــان
بــا نقیــض آن ،یعنــی مــرگ باشــد .در ایــرا 
تشــیی ع جنــازۀ پادشــاهان ازجملــه «کــورش بــزرگ» بــاز میگــردد« .تشــییعکنندگان درختــان ســروی را کــه
از ریشــه درآورده بودنــد ،پشتســر جنــازه حمــل میکردنــد» (ویدنگــرن ،173 :1377 ،تصاویــر  14و .)15
ایــن درخــت را همــراه بــا درخــت زیتــون ،از آنجهــت کــه همیشــه سرســبزند ،درختانــی بهشــتی میداننــد و
معتقدنــد کــه از بهشــت آمدهانــد (ماســه .)243 :1353 ،جنبــۀ مثبــت و مفــرح روح و زندگــی مذهبــی یکــی
ً
از مهمتریــن مظاهــر درخــت ســرو در دوران اســامی ،خصوصــا در هنــر ایرانی-اســامی اســت؛ ازایـنرو اســت
کــه مکانهــای مقــدس ایــران همچــون گورســتانها ،اماکــن مذهبــی و ســنگقبرها بــا درخــت ســرو و یــا
نقشبرجســتۀ آن احاطــه شــده اســت.
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 -3نقوش حیوانی

همــراه بــا نقــوش انســانی موجــود بــرروی ســنگقبرهای دارالســام ،نقوشــی از حیوانــات نیــز دیــده
میشــود کــه زمینــۀ نقــش را بــرای رســاندن مفهــوم کامــل کــرده اســت؛ بهطورکلــی درمیــان ســایر حیوانــات
نقشبســته بــرروی ســنگقبرهای دورۀ قاجــار گورســتان دارالســام شــیراز و بــا توجــه بــه جامعــۀ آمــاری
پیــشرو ،نقــوش شــیر ،اســب و پرنــدگان بیشــترین آمــار را بهخــود اختصــاص دادهانــد.
پژوهــش
ِ
یشــود ،شــیر بــوده
 نقــش شــیر :برجســتهترین حیوانــی کــه درمیــان ســنگقبرهای دارالســام دیــده م کــه بــه دو صــورت نمایــش داد ه شــده اســت؛ نخســت ،نقــش ایــن حیــوان بــرروی ســنگقبرها؛ و دوم،
بهصــورت مجســمه اســت .ســنت صحنــۀ شــکار بهخصــوص شــکار شــیر از پیشازتاریــخ تاکنــون در اســتان
فــارس ،از ســفالهای باکــون الــف (ســامی )1338 ،تــا نقوشبرجســتۀ دوران هخامنشــی و ساســانیان کــه
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در یــک نــگاه کلــی بــرروی ســنگقبرهای دارالســام ،پــس از نقــوش گیاهــی ،آنچــه بیــش از همــه بهچشــم
میخــورد ،نقــوش انســانی اســت کــه بــه دو گــروه اصلــی تقســیم میشــوند کــه بهنوعــی تکــرار چنــد حالــت
اســت؛ الــف) نقــوش انســانی ایســتاده و گل بهدســت ،ایســتاده همــراه بــا ابــزار جنگــی و ،...ب) نقــوش
انســانی ســوار بــر اســب ،ســوار درحــال شــکار همــراه بــا ابــزار شــکار و جنــگ.
ً
نگارههــای انســانی موجــود بــرروی ســنگقبرهای دارالســام شــیراز ا کثــرا بهحالــت ایســتاده و بــا چهــره
و بدنــی تمــامرخ بــه تصویــر کشــیده شــدهاند .برخــی از ایــن نقــوش بهصــورت منفــرد و در برخــی دیگــر
عالوهبــر نقــش خــود فــرد بهعنــوان نــگارۀ اصلــی ســنگقبر ،نقــوش گل درون گلــدان یــا در دســتان فــرد،
نقــش حیواناتــی شــبیه بــه شــیر و ســگ و یــا ســوار بــر اســبان درحــال تاخــت و ...بهچشــم میخــورد؛ ازجملــه
پرکاربردتریــن نقــش انســانی بــر روی ســنگقبرهای دارالســام شــیراز ،تصاویــر اشــخاص بههمــراه شــاخه
گلــی در درون دســتان آنهــا اســت (تصاویــر  12و  .)13نمونــۀ ایــن نــگاره ســابقۀ بــس طوالنــی در ایــران و
ً
خصوصــا در منطقــۀ فــارس دارد .بــا نگاهــی بــه نقــوش ،بــهتصویــر کشیدهشــده در پلکانهــا و کاخهــای
تختجمشــید از دورۀ هخامنشــیان و نقــوش موزائیکهــای کاخهــای ساســانی ازجملــه بیشــاپور ،ســابقه و
حضــور ایــن نقــش بهروشــنی بــهاثبــات میرســد؛ بهطــور کلــی بایــد عنــوان کــرد کــه نــگارۀ انســان از دوران
پیشازتاریــخ ،در بیشــتر نقــوش صخــرهای موجــود در ســایر نقــاط ایــران و همچنیــن بــر روی ســفالهای
ایــن دوره نقــش بســته اســت .ایــن نقــش در دوران تاریخــی فرا گیرتــر شــده و بــرروی آثــار هنــری دورۀ
س از آن در دورۀ
ایــام ،و همچنیــن هخامنشــی بهخصــوص در تختجمشــید ،و در دور ۀ اشــکانی و پــ 
ساســانی بهعنــوان هنــری رســمی نمــود پیــدا کــرده اســت (تصاویــر  14تــا  .)16ایــن نقــش در دوران اســامی
ً
متأثــر از گذشــته بــه حیــات خــود ادامــه داده و ایــن هنــر احتمــاال جنبــۀ تبلیغاتــی داشــته و بیگمــان دارای
نشــانههای دینــی اســت (لوکونیــن .)76 :1384 ،مطالعــه و تحلیــل نقــوش انســانی بیانگــر ایــن اســت
کــه شــروع ایجــاد نقــش انســان بهصــورت رســمی در دورۀ قاجــار از درون دربــار نشــأت گرفــت و درمیــان
ا کثریــت مــردم ،بهخصــوص افــراد دارای موقعیــت اجتماعــی خــاص نیــز رواج یافتــه اســت .ایجــاد نقــوش
انســانی بهنوعــی یــادآور نقــوش رســمی هخامنشــیان در پلکانهــای آپادانــای تختجمشــید و ساســانیان
در حجاریهــا اســت .ایــن نقــوش بــا وجــود انــدک تغییــرات در فــرم و بــا همــان خصوصیــات و ابهــت ایجــاد
شــده اســت و بهطــور کلــی میتــوان دلیــل ایجــاد آنهــا را غالبشــدن تفکــر ملیگرایــی در دورۀ قاجــار بــر
کل جامعــه دانســت؛ عالوهبــر ایــن ،محوریــت انســان بهعنــوان موضــوع اصلــی در هنرهــای قاجــار ازجملــه
ســنگقبرها پدیــدهای اســت کــه تاحــدود زیــادی بهدنبــال تأثیرپذیــری از فرمهــا و مضامیــن هنــر اروپایــی
و فرهنــگ و تفکــر امانیســتی حاکمبــر جوامــع غربــی ،بــه درون هنــر ایــران رخنــه کــرده و دریچــۀ نــگاه
مثالاندیــش و انتزاعطلــب هنرمنــد ایرانــی را بهســوی جلوههــا و مظاهــر وسوسـهانگیز طبیعــت ســوق داده
اســت (میالنــی.)179 :1380 ،
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تصویر  .14گل نیلوفر در دســتان شــاه در تختجمشــید تصویـر  .15نقـش انسـان گل بهدسـت با لباس رسـمی،
هخامنشـی (کخ.)242 :1386 ،
(حسنوند و شمیم.)27 :1393 ،

|| || 172

ش ــمارۀ  || 13س ــال چ ــهارم || پایـ ــیز || 1399

ً
 نقــش پرنــدگان :نــگارۀ پرنــدگان اکثــرا بهصــورت تکــی و در برخــی از ســنگقبرها نیــز بهصــورتجفتــی بــر روی درختــان ســرو مشــاهده میشــود .عالوهبــر حضــور ایــن نقــوش بــر بــاالی درختــان ســرو در
ســنگقبرهای دارالســام ،نقــش دو پرنــده نیــز در محــل رویــش ایــن درخــت و بهصــورت قرینــه دیــده
میشــوند .ایــن پرنــدگان ممکــن اســت نمــاد خیــر و شــر باشــند و ازســویی ممکــن اســت همــان نگهبانــان
درخــت مقــدس باشــند کــه در هنــر دورۀ اســامی بهخصــوص نقــوش دورۀ قاجــار و بــرروی ایــن ســنگقبرها،
بــا وجــود انــدک تغییــرات در شــکل آنهــا و برگرفتــه از همــان مفهــوم گذشــته ،ایجــاد شــد ه باشــند (کرتیــس،
 .)114 :1389نقــش پرنــدگان از دوران پیشازتاریــخ و از هــزارۀ چهــارم پیشازمیــاد در تمــدن بینالنهریــن
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شــکار شــیر را عالئــم قــدرت پادشــاهان میدانســتند ،دیــده میشــود و کموبیــش تــا زمــان قاجــار نیــز ادامــه
یافتــه اســت (تصاویــر  .)17-18شــیر در تمــام تمدنهــای خاورنزدیــک از گذشــته نشــانۀ قــدرت و ســلطنت
بــوده اســت .قدرتــش برابــر بــا خورشــید اســت .از دیربــاز مــورد توجــه پادشــاهان و عمــوم بــوده و اغلــب
نمــاد شــوکت ،جــال ،ســلطنت و قــدرت اســت (یاحقــی .)553 :1386 ،در هنــر و کیــش هخامنشــیان،
شــیر نمــاد میتــرا بــوده و در آییــن ِمهرپرســتی نیــز شــیر مقــام ویــژهای دارد .اهمیــت ویــژۀ نقــش شــیر در
دوران هخامنشــی و ساســانی باتوجــه بــه اینکــه فــارس پایتخــت ایــن دو سلســلۀ بــزرگ بــوده ،روشــن اســت
(افشــارمهاجر .)61 :1379 ،عالقمنــدی بــه ایــن حیــوان نــزد مــردم فــارس نیــز ازطریــق ســکهها ،مهرهــا،
شــیرهای ســنگی و دیگــر نقــوش و وابســتگی آن بــا گذشــته مشــخص میگــردد .همزمــان بــا حملــۀ اعــراب
و گرایــش ایرانیــان بــه دیــن اســام ،تمــدن پیشــرفته و درخشــان پیشــین از میــان نرفــت ،بلکــه خــود را
بــا شــرایط جدیــد وفــق داد .نقــش شــیر چنانکــه بیــان شــد ،از گذشــته مقــام خاصــی داشــته اســت کــه
بعــد از اســام بــا هوشــمندی خــاص ایرانیــان عملکــردی جدیــد پیــدا میکنــد و خــود یکــی از عوامــل ســنتی
مذهــب جدیــد میشــود (اتینگهــاوزن .)18 :1384 ،نقــش شــیر از قــرن  5و  6هــ.ق .در دورۀ ســلجوقی
بهبعــد دیــده میشــود .نقــش ایــن حیــوان کــه هــم ازنظــر نجومــی و هــممذهبــی اهمیــت دارد ،درمیــان
مســلمانان بهخصــوص شــیعیان دارای اهمیــت اســت .دلیــل آن بهدلیــل نســبتدادن برخــی از ائمــه چــون
امــام علــی؟ع؟ و پیامبــر؟ص؟ بــه شیروخورشــید اســت (خزائــی)57 :1386 ،؛ بنابرایــن بایــد عنــوان کــرد
کــه ایــن انتســاب بهتریــن و مناســبترین موقعیــت را بــرای زنــده نگهداشــتن ایــن ســنت نقشپــردازی
از ادوار گذشــته ،در دوران اســامی بهوجــود آورده و شــیر بهعنــوان مظهــر قــدرت و شــجاعت و نمــادی از
امــامعلــی؟ع؟ درمیــان مــردم باقیمانــد .گذاشــتن شیرســنگی بــر ســر مزارهــا نشــانگر شــهامت و دلیــری و
بزرگــی متوفیانــی اســت کــه بــا شــهامت و شــجاعت کشــته میشــدند؛ بهطــور کلــی نبایــد اســتمرار و حضــور
ایــن نقــوش و وجــود مجســمههای ســنگی از دوران پیشازتاریــخ تــا دوران جدیــد را تصادفــی و بیارتبــاط
ً
بههــم ،و صرفــا تــداوم حافظــۀ بصــری هنرمنــدان دانســت.
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بیشــتر کتیبههایــی کــه بــرروی ســنگقبرهای دورۀ قاجــار گورســتان دارالســام شــیراز نقــر شــده ،حــاوی :نــام
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و شــوش و ایــام ،مظهــر ابــر و پیــک بــاران بــوده و در ادوار بعــدی انــواع خاصــی از آن مقــام و منزلــت ویــژه
ن باســتان ،مرغــان و پرنــدگان ،بهوفــور بــرروی آثــار ایــن دوره نقــش
داشــت (ژولــه .)47 :1381 ،در ایــرا 
بســتهاند و مظهــری از ابــر و پیــك بــاران بودهانــد (پرهــام .)54 :1371 ،از مفاهیــم نمادیــن دیگــری كــه
در تبییــن ایــن نقشمایــه همــواره مطــرح بــوده ،مفهــوم جــان و نفــس اســت؛ بــه ایــن معنــی كــه نفــس،
خــود را بهصــورت ذاتــی بــالدار میبینــد كــه بهســوی عالــم افــاك كــه موطــن اوســت ،پــرواز میكنــد و ایــن
رمــزی بســیار كهــن اســت (صباغپــور و شایســتهفر .)40 :1389 ،پرنــده بهعنــوان نمــاد جاودانگــی روح در
قــرآن نیــز آمــده اســت (شــوالیه .)201 :1367 ،درمیــان نقــوش پرنــدگان ،طــاووس ازجملــه پرکاربردتریــن
آنهــا بــرروی ســنگقبرهای دورۀ قاجــار دارالســام اســت کــه بــرروی هشــت مــورد از ســنگقبرها حــاوی
نــگارۀ پرنــده ،نقــش بســته اســت .در فرهنــگ اســامی از طــاووس بهعنــوان مرغــی کــه از بهشــت آمــده،
یــاد میشــود؛ «موالنــا» بارهــا در ضمــن تشــبیهات و یــا آشــكارا بــه نمادپــردازی پرنــدگان ازجملــه طــاووس
ی بســیار گویــا از ایــن تأویــل
پرداختــه و آنهــا را نمــادی از جــان و روح دانســته اســت .بیــت زیــر نمون ـها 
اســت.
همچو جغدی شد به ویرانۀ حجاز
جان چــــون طاووس در گلــــــزار ناز
(صرفی.)62 :1386 ،
در هنــر اســامی تعبیــر دیگــر از نــور کــه بــهوجــود مبــارک پیامبــر؟ص؟ برمیگــردد ،نقــش طــاووس اســت.
«حکیــم ســنایی» در دیــوان خــود ،از پیامبــر؟ص؟ بهعنــوان طــاووس بوســتان قدوســی یــاد میکنــد« :کــرده
بــا شــاهپر طاووســی /جلــوه در بوســتان قدوســی» (افضلطوســی و حس ـنپور.)150 :1391 ،
 نقــش اســب :اســب در ســنگقبرهای دارالســام درحالیکــه ســواری را بــر پشــت خــود حمــل میکنــدً
و یــا در صحنههــای ســوارکاری و جنــگ و شــکار بهنمایــش درآمــده اســت .نــگارۀ اســب معمــوال درحــال
تاختوتــاز دیــده میشــود و در تصویرگــری آن بــه جزئیــات نیــز همچــون یــال و ســم اســب و ...توجــه شــده
اســت (تصاویــر  19و  .)20نقــوش متنــوع انســان بــرروی اســب بهلحــاظ ســبکی و موضوعــی و همچنیــن
بهلحــاظ تنــوع در اشــیاء موجــود در دستانشــان در نــوع خــود بینظیــر هســتند .نقــش ســوارکاران ازجملــه
نقــوش کهنــه در هنــر ایرانــی اســت .ایــن نقــش از ادوار بســیار کهــن و بــر روی نقــوش صخرهنگارههــای
موجــود در ســایر نقــاط ایــران بهچشــم میخــورد .نقــش اســب در فــات ایــران شــاید بــرای اولینبــار بــرروی
نقــوش غارهــای لرســتان ازجملــه «هومیــان» و «میرمــاس» ظاهــر میگــردد (طالبپــور و پرهــام.)7 :1388 ،
ایــن نقــش از عصرآهــن بســیار چشــمگیر شــده و بــرروی بیشــتر ســفالها و مهرهــای ایــن دوره مورداســتفاده
قــرار میگیــرد .بهطورکلــی بــا توجــه بــه تاریخچــۀ رام نمــودن اســب تــا حــدودی میتــوان علــت افــزون شــدن
ً
ایــن نقــش در ایــن دوره خصوصــا در عصرآهــن  IIو  IIIرا پیبــرد .اســتفاده از خــود اســب در دوران باســتان
بســیار رایــج بــوده ،طوریکــه مادهــا آنرا بهعنــوان مالیــات بــه آشــوریان پرداخــت میکردنــد (Lahafian,
 .)2013: 339ایــن حیــوان بــرروی ا کثــر آثــار دوران هخامنشــی ،اشــکانی و ساســانی بهوفــور بهنمایــش
درآمــده اســت (تصاویــر  21و  .)22در دیــوان شــاعران و ادبیــات نمادیــن عارفــان ،اســب شــریفترین وســیلۀ
بــرای عــروج پیامبــر ا کــرم؟ص؟ بهســوی بیســویی ،المکانــی و الیتناهــی توصیــف میشــود .خردمنــدان آنرا
مظهــری از نجــات و پیــروزی و رســتگاری میداننــد و دهقانــان و کارورزان آنرا نشــانۀ برکــت و فراوانــی و
ســرمایۀ زندگــی .بــرای جنــگاوران اســب ،مایــۀ امیــد و ســرفرازی و فرخندگــی و اطمینــان بــوده اســت .در
قــرآنکریــم ،اســفار تــورات ،انجیــل ،نسـکهای اوســتا و ســخنان حکیمانــۀ مردمــان ملــل متفــاوت ،اســب
بهعنــوان یــار و مــددکار آدمــی و در ادبیــات غنایــی نشــانۀ بــه ســرآمدن دوران جدایــی اســت (ماحــوزی،
.)210 :1377
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تصویــر  .21انســان ســوار بــر ارابــه و اســب هخامنشــی تصویــر  .22ســوارکار درحــال شــکار ،ساســانی (ســرفراز و
(.)www.naria2.blogfa.com
فیروزمندی.)284 :1393 ،

و مشــخصات شــخص متوفــی و ســال وفــات ،همچنیــن اشــعار فارســی و چنــدی از آیــات قرآنــی و عبــارات
عربــی هســتند؛ ازجملــه مهمتریــن کتیبههــای عربــی موجــود بــرروی ســنگقبرها عبــارات و بخشــی از
آیــات قرآنــی همچــون« :هوالحــی»« ،هوالحــی و الــذی الیمــوت»« ،بســم اهلل الرحمــن الرحیــم»« ،کل مــن
ً
علیهــا فــان اال وجهــه» و ...بــوده کــه معمــوال در قســمت بــاال و بــر پیشــانی ایــن ســنگقبرها درون کادرهــای
تزئینــی دیــده میشــود .اشــعار فارســی در کنــار کتیبههــای حــاوی مشــخصات فــرد متوفــی ،بــرروی بیشــتر
ً
ســنگقبرها و بهوفــور بـهکار گرفتــه شــده اســت .ایــن اشــعار فارســی معمــوال یــا بهصــورت ابیاتــی در زیــر هــم،
بــرروی بدنــۀ ســنگقبرها و یــا بهصــورت ابیاتــی در پشتســرهم بــر حاشــیۀ ســنگقبرها نقــر شــده اســت.
یتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد.
ازجملــه مهمتریــن اشــعار فارســی موجــود بــر روی ایــن ســنگقبرها م 
یک بلبل مست در چمـــــــــن نیست مرا»
«افسوس که روح در بدن نیست مرا
این نور چشم ماست که دربر گرفتهای»
«ای خاک تیر دلبــــــر ما را عــــــــزیز دار
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وطندوســتی و مفهــوم ملیــت کــه همزمــان بــا دورۀ قاجــار در اروپــا حکمفرمــا بــود ،موجــب گردیــد کــه در
ایــران نیــز تفکــر ملیگرایــی و بازگشــت بــه گذشــته ،موردتوجــه قــرار بگیــرد و تمــدن باشــکوه ایــرانباســتان را
تجلـیگاه هنــر و معمــاری خــود قــرار دهنــد .ایــن ایرانیگــری َنهتنهــا حاکمــان قاجــاری ،بلکــه زندگانــی و آثــار
هنــری ســایر اقشــار جامعــه را نیــز تحتتأثیــر خــود قــرار داد؛ بنابرایــن معمــاری و ســایر هنرهــای ایــن دوره
همچــون :نگارگــری ،کاش ـیکاری ،ســفالگری ،فــرش ،نقوشبرجشــته ،ســنگقبرها ،مجسمهســازی و...
موبیــش بــا فرهنــگ و هنــر ایــرانباســتانَ ،نــه بــا تقلیــد صــرف ،بلکــه بــا تغییــرات و رنــگ و لعابــی ایرانــی-
ک 
اســامی آراســته گردیــد .ایــن بدانمعنــی اســت کــه باورهــا و آیینهــای گذشــتگان ا گرچــه ممکــن اســت
بهصــورت اولیــۀ خــود باقــی نمانــده باشــد ،ولــی حضــور دوبــار ۀ آنهــا در ادوار بعــد بهدلیــل ریشــۀ عمیــق ایــن
اعتقــادات بــوده اســت کــه در دورههــای مختلــف و حتــی بــا وجــود تغییــر یافتــن شــرایط اجتماعــی ،سیاســی
و مذهبــی باقیماندهانــد (خــودی .)100-103 :1385 ،بــا وجــود تمامــی اتفاقــات دورۀ قاجــار ،آثــار هنــری
ایــن دوره نیــز از شــکوه خاصــی برخــوردار بــوده و ضمــن تأثیــرات جزئــی از غــرب ،بــر هویــت اســامی و هویــت
ملــی و ایرانــی تأ کیــد دارد .ازطــرف دیگــر ،وجــود دو هویــت ملــی و اســامی در آثــار ایــن دوره نیــز تأ کیــد کامــل
و یــا ردی بــر هیچکــدام از آنهــا نبــوده و ضمــن برخــی از فــراز و نشــیبها ،همــواره ســعیبر آن شــده تــا در آثــار
هنــری ایــن دورۀ فرهنــگ ایرانی-اســامی مــورد تأ کیــد باشــد .درمیــان ســایر آثــار دورۀ قاجــار ،ســنگقبرها
یــا ســنگ مزارهــا بهلحــاظ تنــوع فرمــی و همچنیــن ازلحــاظ تنــوع نقــوش ،شــاهکارهای بینظیــری هســتند
کــه ریختشناســی و وا کاوی نگارههــای انســانی ،حیوانــی ،گیاهــی ،هندســی و ...قرارگرفتــه بــرروی آنهــا،
در کنــار هــم اطالعــات ارزشــمندی را در ارتبــاط بــا باورهــا و اعتقــادات مذهبــی ،تفکــرات ایرانی-اســامی،
جامعهشناســی تاریخــی ،فرهنگشناســی و ...در اختیــار قــرار میدهنــد .مطالعــات صورتگرفتــه بــرروی
نقــوش ســنگقبرهای دارالســام شــیراز اثبــات مینمایــد کــه هرکــدام از ایــن نقــوش ضمــن دارا بــودن
جنبههــای نمادیــن و اعتقــادی و همچنیــن متأثــر از جغرافیــای منطقــه ،نوعــی بازگشــت بــه فرهنــگ ایــران
باســتان و تأثیــر از ادوار گذشــته ،بهخصــوص دوران هخامنشــی و ساســانی کــه مرکــز قدرتشــان فــارس
بــوده نیــز در آنهــا قابــل ردیابــی اســت .ایــن بازگشــت بــه گذشــته و ایرانیمآبــی در نقــوش گیاهــی ،نقــوش
حیوانــی و پرنــدگان و نقــوش انســانی قابــل پیگیــری اســت .درمیــان نقــوش گیاهــی کــه بیشــترین آمــار
ً
را بــه خــود اختصــاص داده بودنــد ،گل نیلوفــر و همچنیــن درخــت ســرو ،تقریبــا بــرروی بیــش از نیمــی از
ً
ســنگقبرها دیــده میشــود .بــا توجــه بــه گرایــش دورۀ قاجــار بــه ســنتگرایی ،خصوصــا تقلیــد از ادوار قبــل
از اســام ،یعنــی دورههــای هخامنشــی و ساســانی و بــا توجــه بــه نزدیکــی تختجمشــید بــه شــیراز ،نقــوش
ً
گل و خصوصــا نیلوفــر آبــی منفــرد را میتــوان برگرفتــه از حجاریهــای ایــن منطقــه دانســت؛ بــرای مثــال،
در تختجمشــید ،گل لوتــوس یــا نیلوفــر در دســتان شــاه ،ماننــد نیلوفرهــای قرارگرفتــه در دســتان اشــخاص
ً
و ســوارکاران ســنگقبرهای دارالســام شــیراز بهنمایــش درآمــده اســت .دقیقــا مشــابه تصاویــر گل نیلوفــر
در تختجمشــید و در دســتان شــاه و مالزمــان ،در دورۀ ساســانی و در کاخ بیشــاپور ،اینبــار در دســت یــک
زن بهنمایــش درآمــده اســت .ســرو نیــز ازجملــه نگارههــای ســنگقبرهای دارالســام اســت کــه بهصــورت
فرعــی و در بیشــتر مــوارد بهصــورت نقــش اصلــی در مرکــز ســنگقبر حجــاری شــده اســت .ایــن درخــت
بهدلیــل عمــر طوالنــی و سرســبزی همیشــگیاش ،نشــان از جاودانگــی و تازگــی یــاد مــردگان بــوده کــه هــم
بــر ســنگقبر نقــش آن ایجــاد شــده و هــم بــرروی مــزار مــردگان کاشــت شــده اســت .وجــود ایــن نقــش در
دوران اســامی ،بهخصــوص دورۀ قاجــار بــا وجــود اعتقــادات جدیــد بــا رنــگ و لعابــی نزدیــک بــه همــان
مفهــوم ،یعنــی نمــاد جاودانگــی و نامیرایــی و حیــات پــس از مــرگ و بــا توجــه بــه موقعیــت اجتماعــی جامعــه
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مطالعــه و بررســی انجامشــده پیرامــون ســنگقبرهای دورۀ قاجــار گورســتان دارالســام شــیراز اثبــات
میکنــد کــه ایــن ســنگقبرها دارای نقــوش متنوعــی شــامل :تصاویــر انســانی ،حیوانــی ،گیاهــی ،هندســی
و خــط و کتیبــه اســت .مطالعــه بــرروی نقــوش ایــن دســته از آثــار و بررســی اوضــاع اجتماعــی ،سیاســی
و اعتقــادی عصــر قاجــار ،نشــانگر ایــن بــوده کــه بیشــتر ایــن نقــوش حالتــی نمادیــن و ریشــه در تاریــخ و
فرهنــگ ایرانزمیــن دارنــد و متأثــر از فرهنــگ منطقــه ،اعتقــادات و موقعیــت زمانــی و مکانــی خــود هســتند؛
همچنیــن تصاویــر ایــن ســنگقبرها ،گونــهای از تــداوم نقشمایههــای دوران ساســانی و هخامنشــی
ً
اســت کــه بــا فــرم و محتوایــی نســبتا متفــاوت ایجــاد شــدهاند .نقــوش درختــان ســرو و گل نیلوفــر ازجملــه
نگارههــای اصلــی نقــوشبرجســتۀ تختجمشــید بــوده و تصاویــر انســانی همــراه بــا گل نیلوفــر قرارگرفتــه
در دســتانش ،بهنوعــی تداعیکننــده و تمثالــی بینظیــر از نقــش شــاهان هخامنشــی در تختجمشــید و
نگارههــای کاخهــای ساســانی همچــون کاخ بیشــاپور بــوده کــه جــزو اولیــن نمونههــای تصاویــر موجــود
در ایــران بــا نــگارۀ گل در دســتان ،هســتند .ســوارکاران و صحنــۀ شــکار حیواناتــی همچــون شــیر نیــز کــه
بهفراوانــی بــرروی ســنگقبرهای دورۀ قاجــار دارالســام شــیراز مشــاهده میگــردد ،ریشــه در تاریــخ و
ً
فرهنــگ ایرانزمیــن ،خصوصــا ناحیــۀ فــارس دارد؛ بهطوریکــه نظیــر چنیــن نقشهایــی بــرروی مهرهــای
هخامنشــی یافتشــده از تختجمشــید و ســایر نقــاط دیگــر و همچنیــن بــرروی ظــروف زریــن و ســیمین
ساســانی نیــز دیــده میشــود .درنهایــت بایــد اذعــان داشــت کــه ازجملــه دالیــل ایجــاد ایــن نقشمایههــای
مشــترک بیــن نقــوش ســنگقبرهای دارالســام شــیراز و آثــار باقیمانــده از تمدنهــای قدیــم ســرزمین
ایــران همچــون هخامنشــیان و ساســانیان ،عالوهبــر حاکمیــت تفکــر ملیگرایانــه در دورۀ قاجــار و تأثیــر
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(زمــان قاجــار) ،یعنــی رواج تفکــرات ملیگرایانــه دیــده میشــود .شــرایط اقلیمــی مــکان قبرســتان دارالســام
و مطابقــت بــا پوشــش گیاهــی منطقــه ،یعنــی حضــور درختــان ســرو در ایــن منطقــه نیــز موجــب اهمیــت ســرو
و ایجــاد تصویرگــری آن شــده اســت .نقــش شــیر نیــز در دورۀ اســامی ،ضمــن پذیــرش مفاهیــم و معانــی
دینــی ،برخــی از نمادهــای ادوار مختلــف ایــرانباســتان خــود را تــا بــه امــروز در خــود حفــظ نمــوده اســت.
نقــش شــیر بهصــورت تندیــس در زمــان هخامنشــیان (در تختجمشــید) و همچنیــن بــرروی ســایر اشــیاء
و آثــار هنــری زریــن و ســیمین ساســانی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .طــاووس نیــز ضمــن اینکــه مــر غ
بومــی ســرزمین ایــران نیســت ،امــا بــا اینوجــود حضــور آن را در تمامــی ادوار ،بهویــژه در پارچههــا و اشــیاء
ً
ساســانی ،مینیاتورهــا ،نقاش ـیها و کاش ـیکاریهای دوران اســامی ،خصوصــا آثــار هنــری عصــر صفــوی و
قاجــار شــاهد هســتیم .بهطورکلــی بررســی و تحلیــل نقــوش پرنــدگان و حیوانــات نیــز نشــان میدهــد کــه
ی نمادیــن و تقبــل معانــی تــازه ،مفاهیــم گذشــتۀ
ایجــاد ایــن نقــوش هماننــد گیاهــان ،عالوهبــر جنبههــا 
خــود را نیــز حفــظ نمــوده و تحتتأثیــر غیرمســتقیم آثــار هنــری هخامنشــیان و ساســانیان در منطقهانــد.
حضــور ایــن نقــوش همچنیــن میتوانــد متأثــر از موقعیــت مکانــی قبرســتان دارالســام ،یعنــی شــیراز نیــز
باشــد .شــهری کــه براســاس مکتــب شــیراز بــرروی اکثــر آثــار هنــری ایــن دوره و قبــل و بعــد از آن ،نقــوش
پرنــدگان و گلهــا چشــم را نــوازش میکنــد و ایــن درحالیســت کــه شــاعران گذشــته نیــز همچــون «ســعدی»
و «حافــظ شــیرازی» ایــن شــهر را بــا خصوصیــات خــاص آن ،یعنــی شــهر گل و بلبــل معرفــی میکننــد .بــا
توجــه بــه بررســی و مطالعــۀ ســنگقبرها ،نقــوش انســان ســوار بــر اســب ،انســان درحــال شــکار و انســان
گلبهدســت ،همچــون ادوار قبــل از اســام (هخامنشــی و ساســانی) نقــش موردعالقــۀ عمــوم مــردم
بهخصــوص افــراد دارای موقعیــت اجتماعــی برتــر اســت .بــرروی ســنگقبرهای دارالســام نیــز نقوشــی از
یشــوند و بهنوعــی
انســان ســوار بــر اســب بــا نیــزه و تفنــگ ،درحــال شــکار و بــا گلهایــی در دســت دیــده م 
تداعیکننــدۀ نمــاد ابهــت و بزرگــی فــرد متوفــی بــوده و صحنههــای شــکار بــرروی مهرهــا و ظــروف فلــزی
دوران تاریخــی ایــران و حجاریهــای کاخهــای ایــن دوره را در ذهــن تداعــی میکنــد.
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 حســنوند ،محمدکاظــم؛ و شــمیم ،ســعیده« .)1393( ،بررســی نقشمایــه گل لوتــوس در هنــر مصــر،ایــران و هنــد» .جلــوۀ هنــر ،شــمارۀ  ،11صــص.22-39 :
 خزائــی ،محمــد« .)1386( ،تأویــل نقــوش نمادیــن طــاووس و ســیمر غ در بناهــای عصــر صفــوی».مجلــۀ هنرهــای تجســمی ،شــمارۀ  ،26صــص.24-27 :
 خــودی ،الــدوز« .)1385( ،معانــی نمادیــن شــیر بــر هنــر ایــران» .کتــاب مــاه هنــر ،شــمارۀ  97و ،98صــص.96-104 :
 دادور ،ابوالقاســم؛ و منصــوری ،الهــام .)1385( ،درآمــدی بــر اســطورهها و نمادهــای ایرانــی و هنــددرعهــد باســتان .تهــران :انتشــارات کلهــر ،دانشــگاه الزهــرا.
 روانشــادنیا ،ســمیه« .)1391( ،نقــش خاطــرۀ جمعــی در شــکلگیری معمــاری (طراحــی مجموعــۀیادمــان عرفــا و مشــاهیر شــیراز)» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد معمــاری ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران
مرکــزی (منتشرنشــده).
 ریاضی ،محمدرضا .)1382( ،طر حها ونقوش لباسها و بافتههای ساسانی .تهران :گنجینه هنر. ژوله ،تورج .)1381( ،پژوهشی در فرش ایران .تهران :انتشارات یساولی. ســامی ،علــی« .)1338( ،کاوشهــای 12ســالۀ بنــگاه علمــی تختجمشــید و پاســارگاد و تپههــایماقبــل تاریخــی مرودشــت» .گزارشهــای باستانشناســی ،جلــد  ،4شــیراز.
 ســرفراز ،علیا کبــر؛ و فیروزمنــدی ،بهمــن .)1393( ،باستانشناســی و هنــر دوران تاریخــی :مــاد،هخامنشــی ،پــارت و ساســانی .بهکوشــش :حســین محســنی و محمدجعفــر ســروقدی ،تهــران :انتشــارات
مارلیــک.
 سودآور ،ابوالعالء .)1384( ،فره ایزدی در آیین پادشاهی ایرانباستان .تهران :انتشارات نی. شوالیه ،ژان .)1388( ،فرهنگ نمادها .ترجم ۀ سودابه فضایلی ،تهران :انتشارات جیحون. شهبازی ،علیرضا شاپور .)1389( ،راهنمای مستند تخت جمشید .تهران :بنیاد پژوهشی پارسه. شهبازیشــیران ،حبیــب؛ معروفیاقــدم اســماعیل؛ ســتارنژاد ،ســعید؛ و طهماســبی ،فریبــرز،)1397( ،«مظاهــر و کارکردهــای آناهیتــا ،الهــۀ زن در ایرانباســتان» .مجلــۀ زن در فرهنــگ و هنــر ،دورۀ  ،10شــمارۀ
 ،2صــص.237-262 :
 شــیخمحمدی ،علــی« .)1381( ،بررســی نمــاد درخــت در فیلمهــای عبــاس کیارســتمی» .مجلــۀخیــال ،شــمارۀ  ،2صــص.50-77 :
 صباغپــور ،طیبــه؛ و شایســتهفر ،مهنــاز« .)1389( ،بررســی نقشمایــه نمادیــن پرنــده در فرشهــایصفویــه و قاجــار ازنظــر شــکل و محتــوا» .مجلــۀ نگــره ،شــمارۀ  ،14صــص.39-49 :
 صرفــی ،محمدرضــا« .)1386( ،نمــاد پرنــدگان در مثنــوی» .فصلنامــۀ پژوهشهــای ادبــی ،ســال ،5شــمارۀ  ،18صص.53-76 :
 طالبپــور ،فریــده؛ و پرهــام ،ماندانــا« .)1388( ،جایــگاه اســب در هنــر ایرانباســتان» .جلــوۀ هنــر،دورۀ جدیــد ،شــمارۀ  ،1صــص.5-13 :
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 کخ ،هایدماری .)1380( ،از زبان داریوش .ترجمۀ پرویز رجبی ،تهران :نشر کارنگ. کرتیــس ،وستاســرخوش .)1389( ،اســطورههای ایرانــی .ترجم ـ ۀ عبــاس مخبــر ،تهــران :انتشــاراتمخبــر.
 کمالی ،علیرضا .)1385( ،دیوارنگاری در ایران .ساری :نشر زهره. گریشــمن ،رومــن .)1370( ،هنــر ایــران در دورۀ پارتــی و ساســانی .ترجمــۀ بهــرام فرهوشــی ،تهــران:انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 لوکونیــن ،والدیمیــر .)1384( ،تمــدن ایــران ساســانی .ترجمــۀ عنای ـتاهلل رضــا ،تهــران :نشــر علمــیو فرهنگــی.
 ماحــوزی ،مهــدی« .)1377( ،اســب در ادبیــات فارســی و فرهنــگ ایرانــی» .مجلــۀ دانشــکدۀ ادبیــاتو علــوم انســانی ،دانشــگاه تهــران ،شــمارۀ  146و  ،147صــص.209-235 :
 ماســه ،هنــری .)1353( ،معتقــدات و آداب ایرانــی .ترجمــۀ مهــدی روش ـنضمیر .جلــد اول ،تبریــز:مؤسســۀ تاریــخ و فرهنــگ ایــران.
 مبینــی ،مهتــاب؛ و شــافعی ،آزاده« .)1394( ،نقــش گیاهــان اســاطیری و مقــدس در هنــر ساســانی بــاتأ کیــد بــر نقوشبرجســته ،فلــزکاری و گچبــری» .مجلــۀ جلــوۀ هنــر ،شــمارۀ  ،14صــص.45-64 :
محمدیفــر ،یعقــوب؛ و میرصفــدری ،شــراره« .)1393( ،سبکشناســی معمــاری هخامنشــی».
فصلنامــۀ شــهر ایرانی-اســامی ،شــمارۀ  ،16صــص.19-28 :
 میالنی ،عباس .)1380( ،تجدد و تجدد ستیزی در ایران .تهران :اختران. مینوســپهر ،مریــم« .)1392( ،بررســی تطبیقــی نقــوش ســنگ مزارهــای اســتان فــارس و هرمــزگان بــاتأ کیــد بــر  4آرامســتان (دارالســام شــیراز ،الر ،بســتک ،بنــدر عبــاس)» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد صنایــع
دســتی ،دانشــگاه علــم و هنــر (منتشرنشــده).
 ویدنگرن ،گئو .)1377( ،دینهای ایران .تهران :انتشارات آ گاهان ایده. هــال ،جیمــز .)1380( ،فرهنــگ نــگارهای نمادهــا در هنــر شــرق و غــرب .ترجمــۀ رقیــه بهــزادی،تهــران :انتشــارات فرهنــگ مصــور.
 یاحقــی ،محمدجعفــر .)1386( ،فرهنــگ اســاطیر و داســتانوارهها در ادبیــات فارســی .تهــران:انتشــارات فرهنــگ معاصــر.

