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محمدرضاعطایی1

چکیده

تنها  انسان  که  آنجا  از  اما  است،  زنده  موجودات  تمام  بین  در  حتمی  اتفاقی  مرگ 

فلسفه  ایجاد  این مرگ اندیشی سبب  اندیشه می کند،  به مرگ خود  موجودی است که 

و به تبع نمادپردازی خاص مرگ در بین اقوام مختلف شده است؛ این نماد ها در طی 

از  اما همواره بخشی  تغییراتی شده  نفوذ فرهنگ های متفاوت دستخوش  با  اعصار و 

باورهای کهن از طریق این نمادها به نسل های بعدی منتقل شده و تا زمانی که ابزار 

منطقه  کرده اند.  حفظ  را  خود  بود،   نگذارده  سنتی  رفتارهای  ریشه  بر  تیشه  مدرنیته، 

زاگرس میانی به دلیل سابقه تمدن دیرپای خود، میراث دار نمادهایی کهن از دیرباز 

تاریخ است که بررسی آنها می تواند گوشه ای از باورهای مردم ایران کهن را نشان دهد. 

یکی از نمونه های آن نقوش حکاکی شده روی سنگ قبرهای منطقه زاگرس میانی 

است که به گواهی کاوش های باستان شناسی بخشی از این نمادها، از حدود هفت هزار 

سال پیش نیز در مراسم تدفین کاربرد داشته و در گورهای باستانی به دست آمده است. 

این تحقیق بر آن است با نمادشناسی این تصاویر و دریافتن فلسفه آنها دریچه ای به 

باور مردم این دیار در خصوص مرگ بگشاید.

کلیدواژگان

مرگ؛ سنگ قبر؛ نیلوفر آبی؛ مرگ اندیشی؛ کیهان شناسی؛ اسطوره؛ جاودانگی روح

1. رئیس بنیاد ایران شناسی دفتر منطقه ای زاگرس؛ mr.ataei@physicist.net؛

وی سنگ قبر نمادشناسی مرگ بر مبنای نقوش حک شده ر
کید بر شهرستان نهاوند در منطقه زاگرس میانی با تأ
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مقدمه

از  چندانی  اطالعات  امروز  شاید  دانست،  بشر  دغدغه  قدیمی ترین  می توان  را  مرگ 

دغدغه های انسان باستانی به صورت مکتوب یا شفاهی باقی  نمانده باشد، اما از طریق 

بررسی و نمادشناسی قبرها و سنگ  قبرهای باقی مانده، می توان به بخشی از دغدغه ها 

و باورهای آنها دست یافت. اما پیش از این الزم است که با بررسی فلسفه مرگ و 

ریشه های مرگ اندیشی اطالعاتی در خصوص مرگ و باور به مرگ ارائه شود.

وجود طرح های خاص بر روی سنگ قبرها تا حدود 40 سال پیش که گاه تکرار شده 

و گاه منحصر به فرد حکاکی شده اند و یافتن برخی آنها در گورستان های قدیمی این 

مسئله را به ذهن متبادر می سازد که این نقوش دارای فلسفه و نمادپردازی می باشند که 

 الزم است برای دست یافتن به نگاه اقوام گذشته پیرامون مرگ به واکاوی آنها پرداخت.

اهمیت موضوع نمادشناسی تصاویر حک شده در مراسم تدفین از آن روست که با پی 

بردن به نگاه اقوام گذشته پیرامون مرگ، بسیاری از باورهای آنان مشخص خواهد شد 

و از این منظر می توانیم اطالعات خود را در خصوص مردم ساکن در منطقه زاگرس 

میانی و شهرستان نهاوند تکمیل کنیم.

جایگاه قبور و احترامی که پیوسته بشر برای اموات داشته، سبب شده در طول تاریخ 

مربوط  باورهای  بگیرند.  قرار  تخریب  و  دست کاری  تعرض،  مورد  کمتر  اماکن  این 

به مرگ را می توان از دست نخورده ترین باورهای آدمی دانست، چرا که بشر با همه 

پیشرفت هایی که از نظر تکنولوژی به دست آورده، هنوز موفق به حل مسئله مرگ 

شاید  دور.  هزاره های  مردم  که  می شویم  مواجه  همان گونه  مرگ  با  امروز  ما  و  نشده 

تعابیر  برخی  و  برده  باال  را  زندگی طول عمر  کیفیت  بهبود  و  پیشرفت های پزشکی 

پیرامون مرگ را دست خوش تغییر کرده باشند، اما مواجه با مرگ امری یکسان است 

که هنوز بزرگترین دغدغه بشر می باشد.

با مشاهده تصاویر حک شده روی قبور این سئواالت به ذهن متبادر می شود:

1- آیا تصاویر مفاهیمی را منتقل می کنند یا تنها جنبه تزئینی دارند؟

2- آیا نشان ها مربوط به خاندان هاست یا مفاهیمی گسترده تر را در خود دارند؟

3- هدف از حک این تصاویر چه بوده است؟

تداوم کاربرد این نشانه ها و نمادها طی قرون متمادی و ادامه یافتن آنها تا قرن حاضر، 
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امکان خوبی را برای بررسی دقیق تر فراهم آورده است. اما با توجه به گذشت دوران 

قید  در  سنگ تراشان  از  کسی  متأسفانه  نقوش،  این  حک  زمان  از  طوالنی  نسبت  به 

حیات یافت نشد و بیشتر افراد سالمند محلی نیز نسبت به دلیل اصلی استفاده از این 

نقوش ابراز بی اطالعی کرده و یا دالیل را به دست فراموشی سپرده اند و به ذکر مواردی 

می پرداختند که چندان با شواهد دیگر قابل تأیید نیست؛ لذا به جهت رعایت اختصار 

از درج جز جز آنها خودداری شده است. بنابراین بیشتر اتکا تحقیق بر جمع آوری 

اطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد.

مبانینظریوپیشینهپژوهش

در کل نمادشناسی در کشور ما جز علوم تازه محسوب می شود و بیشتر منابع موجود 

در زبان فارسی نیز ترجمه می باشد و پژوهشگران اندکی به آن پرداخته و می پردازند.

متأسفانه تاکنون بررسی نمادشناسانه و تالش برای دست یافتن به فلسفه مرگ از طریق 

سنگ قبرها به خصوص در منطقه مورد نظر انجام نگرفته و اگر تحقیقی هم در خصوص 

گورستان ها بوده، بیشتر برای جمع آوری آمار و ارقام زیرساخت روستایی و شهری 

بوده است. همچنین یک پژوهش از سوی اداره کل میراث  فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری به جهت تهیه شناسنامه گورستان های تاریخی در استان همدان انجام شده 

که در آن نیز تنها به ذکر تصاویر موجود روی سنگ های قبر پرداخته شده و پژوهشی 

برای یافتن معانی و مفاهیم این تصاویر صورت نگرفته است. اما در آن سوی مرزها، 

پژوهشگران خارجی به اهمیت تصاویر باقی  مانده از گذشتگان پی برده و تحقیقات 

زیادی را در خصوص نمادشناسی این تصاویر و یافتن مفاهیم آنها انجام داده اند، که 

یا مربوط به جوامعی متفاوت از جامعه مورد بحث ماست که جهت این منطقه کارایی 

در  که  بوده اند  ریشه هایی  دنبال  به  بیشتر  شده،  انجام  ایران  مورد  در  اگر  یا  و  ندارد 

فرهنگ ما جایی نداشته است. در نتیجه می توان این پژوهش را در نوع خود اولین 

نامید که مسیر را برای کارهای بعدی هموار می سازد.

تاریخ  در طول  انسان  دغدغه  ماناترین  و  پایدارترین  مرگ  اندیشه  که  گفت  می توان 

بوده است؛ زیرا اجتناب ناپذیری، ترس و ناشناختگی مرگ همواره از مهم ترین مسائل 

ذهنی بشر بوده که خاستگاه و انگیزه بسیاری از امیال و رفتارهای انسان برای مبارزه، 
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بی رنگ کردن اثر مرگ و رسیدن به جاودانگی بوده است. انسان ها برای نیل به این 

منظور شیوه های مختلفی را در ادوار و فرهنگ های گذشته به کار گرفته اند تا آنجا که 

برای تحلیل، شناخت، کند کردن و حتی عقب  راندن مرگ شاخه های مختلفی از هنر، 

تفاوت دیدگاه  است.  ابداع شده  بشر  ... توسط  و  ادبیات، پزشکی، تکنولوژی  علوم، 

و  تنوع  مرگ،  به  ناظر  زبان  گفت  بتوان  که  شده  سبب  مرگ  به  نگاه  در  بشر  انواع 

گوناگونی بسیاری دارد، در نتیجه تلقی افراد درباره  مرگ نیز با یکدیگر متفاوت است 

)پترسون و دیگران، 1388: 121(.

در تعریف خود کلمه مرگ می توان گفت مرگ کلمه ای است قراردادی، ساخته زبانی 

ما انسان ها برای نامیدن یک اتفاق )عطایی، 1397: 16(. در بیشتر فرهنگ ها، وقوع 

مرگ حادثه ای ناگوار است که در ازل ایجاده شده؛ اعتقاد بر این است که مرگ نتیجه 

سانحه ای است که در زمان های آغازین پیش آمده )نتیجه هبوط( یا به دست یکی از 

دشمنان آفریدگار به جهان راه یافته )الیاده، 1379، ج 3: 98( یا در اثر گناه و سرکشی 

انسان است.

مرگ قطعی ترین امر درباره  زندگی است، اما شیوه های رنگارنگ انکار مرگ، الگو های 

متنوع برعکس ساختن معنای آن و روش های هوشمندانه بازتفسیر و بازخوانی این 

رخداد طبیعی، چنان رواجی یافته که هر ذهن کنجکاو را در برابر پرسش از مفهوم 

مرگ دچار سرگیجه می کند. در حالی که شناخت مرگ به عنوان مسئله اصلی زندگان، 

پرسش های زیادی را برای آدمیان به وجود می آورد که بیشتر ریشه در زندگی دارد، 

به نظر می رسد ما انسان ها ابهامی که در مفهوم زندگی وجود دارد را به مرگ تسری 

روی  نمادپردازی  و  بیشتر  ابهام پردازی های  به  مرگ،  حجم  از  کاستن  برای  و  داده 

آورده ایم؛ تا آنجا که کار، گاه به بازی های زبانی نیز کشیده شده؛ درست همان کاری 

که رومیان باستان انجام دادند که چون لفظ مرگ را سنگین می دیدند، به جای »مرگ« 

از »ترک زندگی« استفاده می کردند تا بار معنایی را لطافت ببخشند. نمونه امروزی این 

رفتار، پیشنهاد جایگزینی واژه »آرامستان« به جای »گورستان« به این دلیل که مفهوم 

آرامستان  واژه  کارگیری  به  و  است  مردم  برای  حزن انگیز  فضای  یادآور  گورستان 

بسیاری  افراد  وقتی  اما  است.   1384 دی ماه  در  می شود،  منفی  تصور  این  جایگزین 

در برابر چشم ما می میرند و تاریخ هم مرگ انسان های بزرگی را گواهی می کند، »تن 
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زدن از فکر مرگ چطور میسر است و چگونه می شود در هر لحظه این خیال را در 

سر نپروراند که مرگ گریبان ما را گرفته است؟« )دومونتنی، 2003: 93(. از این رو 

ناخودآگاه فردی و جمعی همواره به مرگ مشغول است.

مرگ یک اتفاق شخصی و تجربه ناشدنی است، اگر بخواهیم مرگ را اتفاق زیست شناختی 

صرف بدانیم، اشتباه کرده ایم؛ زیرا »رهیافت های ناظر به مرگ و اهمیت مرگ برای 

شخص، می تواند اصل سامان بخش مهمی دانسته شود که معین می کند شخص چگونه 

خود را در زندگی اش هدایت می کند« )فیفل، 1959: 157(.

مهم  نمونه  دارد؛  به سزایی  اهمیت  افراد  از  بسیاری  نظر  در  موقع  به  و  مرگ درست 

هنگام  به  مرگ  که  هستند  کسانی  قهرمان ها  معمول  طور  به  است،  قهرمان گرایی  آن 

انتخاب می کنند. »بنده حریف شکست  را در برابر نجات دیگران و زندگی در ذلت 

یا  پیروزی  یعنی  خدایگان  آیین  و  نرفته  راه  فرجام  تا  جانبازی  در  که  است  خورده 

مرگ را نپذیرفته و با زنده ماندن تن به بندگی داده است« )هگل، 1357: 51(. »زندگی 

کار مهمی نیست، تمام برده ها زندگی می کنند و حیوانات نیز. آن چه مهم است مرگ 

شرافتمندانه، شجاعانه و بخردانه است« )سنکا، 1920، ج3: 148(. در مقابل باید گفت 

از ما  با ارزش ترین چیز که هستندگی است را  به همراه دارد،  نیست شدگی که مرگ 

دریغ می کند که این خودش به شدت ترسناک خواهد بود.

در توجیه ترس از مرگ، پروفسور شلی کگان، استاد فلسفه دانشگاه یِل، در مجموعه 

سخنرانی های خود در باب مرگ، می گوید: »وجود نوعی عدم یقین یا جهل و به تعبیر 

می شود«  مرگ  از  ترس  بروز  سبب  نبودن،  پیش بینی پذیر  و  غیرمترقبه  نوعی  دیگر 

انسان در  این نظرند که  بر  از محققان  )کاگن، 2007: سخنرانی(. در حالی که بخشی 

پاسخ به ترس از مرگ است که نیروهای خالقانه  خود را برای آفرینش های هنری و 

علمی بسیج کرده و تمدن می آفریند؛ اما از سوی دیگر باید متذکر شد که ترسی که 

آنها مطرح می کنند، ترسی پویاست که به تحرک بیشتر برای به تأخیر انداختن خطر 

احتمالی- در اینجا مرگ-  منجر می شود، نه ترسی سلبی، که حتی مجال انجام کارهای 

از  انسان ها  بگیرد )عطایی، 1397: 24(. همین ترس سبب شده  از آدمی  را  روزمره 

دیرباز به دنبال فلسفه و نمادهایی برای تفسیر مرگ و کاستن از حجم ترس از آن باشد.

]واقعیت های  سوژه   که  است  این  شده،  مبتنی  آن  بر  مرگ  رانه  که  بنیادینی  واقعیت 
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ذهنی[ انسانی فاقد دسترسی مستقیم به معانی است که بر زندگی ما حاکم اند )عطایی، 

1397: 26(. انسان ها برای دسترس پذیر ساختن سوژه های ذهنی خود از مرگ شروع 

به تصویرسازی های آن و ساختن نمادهای مربوط به آن می کنند، نمادهای مربوط به 

مرگ و جهان پس از مرگ از دیرپاترین تصاویری است که بشر خلق کرده است. با 

همه پیشرفت هایی که انسان در علوم مختلف داشته، اما مرگ هنوز برای ما همان اندازه 

اسطوره های  از طریق  »رانه  مرگ  است:  معتقد  برای گذشتگان؛ الکان  که  است  مبهم 

خانوادگی و تروماهای کهن به گونه ای انضمامی به بقایا و فضوالت خاطرات جای گرفته 

در پوست و استخوان ما مربوط است« )الکان، 1947: سخنرانی(. از این رو نمادها و 

اسطوره های مرگ هنوز هم می توانند کارکردهای خود را داشته باشند.

همین تالش انسان سبب نمادپردازی هایی برای مرگ شده است، نمادها و آیین هایی 

که شاید بخش مهمی از آن در گذر زمان از دسترس خارج شده باشد، اما بخش هایی 

از آن به وسیله آثار به جا مانده از قبور به ما رسیده، خواه با بررسی شیوه های دفن 

با واکاوی نمادهای حکاکی شده روی سنگ  قبر.  باقی مانده در قبور و خواه  و آثار 

این نمادها و نشانه ها امروزه کارکردهای خود به عنوان بخشی از مناسک تدفین را از 

دست داده اند، اما بازخوانی آنها نشان از دغدغه هایی مشترک بین انسان در هزاره های 

گوناگون دارد و بخشی از اطالعات از دست رفته از گذشته را حکایت می کند.

روششناسی

آنها  که روی  آمده  به دست  اشیاءیی  باستانی،  گورستان های  از  مانده  جا  به  آثار  در 

تصاویر و نمادهایی از باورهای باستانی به مرگ و زندگی پس از مرگ وجود دارد. در 

منطقه مورد پژوهش، مهم ترین نمونه ای که تاکنون به دست آمده است اسکلتی مربوط 

به دوره مفرغ است که بهار 1390 در کاوش علی خاکسار در محوطه تپه باستانی گیان 

نهاوند در طبقاتIII  و IV و از نظر زمانی اواسط هزاره سوم تا اواخر هزاره دوم پیش 

از میالد به دست آمده و تقریبًا سالم باقی مانده است و در کنار مرد دفن شده، 19 قلم 

شی از جمله شش ظرف سفالی منقوش و اشیاء برنزی به عنوان هدایای گور مشاهده 

می شود. بر روی ظروف سفالی تصاویر و نمادهایی وجود دارد که بسیاری از آنها بر 

روی سنگ های قبور منطقه به چشم می خورد.
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با استناد به موارد کشف شده دیگر، به نظر می رسد این نمادها از دیرباز جزئی از فرهنگ 

عامه مردم بوده که در گذر دوران مختلف، باقی مانده و پس از ورود اسالم به منطقه 

 و ممنوعیت دفن اشیاء با متوفی، نقش آنها بر روی سنگ های قبور حک شده است. 

هزاران عالمت و نماد طی سالیان و ادوار گوناگون سنگ قبرها را مزین ساخته که از 

نقش بستن هر کدام منظور و انتظار خاصی می رفته و همچنین دیدگاه و باور هر قوم به 

مرگ و جهان ورای مرگ را نشان می دهد. عالئمی که نشان دهنده باور متوفی به دین 

یا مسلک و آئین خاصی را می رساند یا نقوشی که حیات بعد از مرگ متوفی را ترسیم 

می سازد و یا نشان هایی که شغل، جنسیت، سن و اندیشه وی را بازگو می کند.

در منطقه مورد بحث تا حدود 40 سال پیش هر آنچه روی سنگ قبر نقش می بسته، 

بیشتر از آنکه جنبه تزئینی داشته باشد، نمادی بوده که کارکرد خاص خود را داشته 

نظارت  و  دفن  شیوه  اداری شدن  و  دستگاه های حجاری  با ورود  متأسفانه  اما  است. 

شهرداری بر آن که حتی تا صدور بخشنامه در خصوص رنگ، اندازه، طرح و تمام 

ارکان سنگ قبر پیش رفت، این نمادها نیز رنگ باخته و جای خود را به نقش زدن 

تصویر چهره متوفی بر سنگ قبر دادند.

انجام این پژوهش با یافتن طرح های به کار رفته روی سنگ های قبور گورستان قدیمی 

شهر نهاوند معروف به قبرآقا آغاز شد. به منظور یافتن معانی این تصاویر و نمادشناسی 

آنها در ابتدا آثار به دست آمده از گورهای باستانی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته 

و جمع آوری تصاویر آنها از طریق کتب چاپ شده و تصویربرداری از اشیاء موجود 

در موزه ها آغاز شد. چهارگورستان قدیمی شهر نهاوند که یکی از آنها در حال حاضر 

و  روستا  گورستان های 70  و  شده  تبدیل  پارک  به  و  شده  تخریب  کامل  به صورت 

گورستان های 4 شهر مجاور )مالیر، بروجرد، تویسرکان و کنگاور( به صورت کامل 

بررسی و تصویربرداری شد و از گورستان های قدیمی دیگر مناطق زاگرس میانی حد 

فاصل بین استان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مرکزی، 

بین  این  در  شد.  انجام  تصویربرداری  و  بازدید  نمونه  به صورت  کرمانشاه  و  همدان 

هر منطقه تصاویر مشترک را به نوعی خاص حک می کرده اند که گاه از روستایی به 

روستای مجاور متفاوت بود.

برای رسیدن به مفاهیم بنیادی تر از پرداختن به جزئیات خودداری شده و تصاویر کلی 
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که در منطقه شهرستان نهاوند بیشترین کاربرد را داشتند، مورد بررسی قرار گرفته و با 

یافتن نمونه های مشابه این تصاویر در میان اسطوره ها و نمادهای ایرانی و پیوند آن با 

فرهنگ های منطقه به بررسی و نمادشناسی آنها پرداخته شده است.

تحلیلدادههاویافتههایپژوهش

در بخش باالی سنگ های قبور تصاویر متعددی به چشم می خورد که به طور معمول در 

بیشتر مناطق زاگرس وجود دارد. در گورستان های قدیمی می توان نمونه های مختلفی 

از این تصاویر را مشاهده کرد. در تمامی گورستان های قدیمی شهر و روستا نمونه های 

متنوعی از این موارد به دست آمده است:

پرکاربردترین نمادها عبارتند از:

نوربخشی ستاره،  کیفیت  به طور معمول  نماد جهان اصغر است.  الف-ستارهپنجپر: 

اولین چیزی است که به ذهن می رسد، در نتیجه ستاره منبع نور دانسته می شده است. 

خصوصیت آسمانی ستاره، آنرا جز نمادهای روح به خصوص برخورد میان دو نیروی 

باطنی و ظاهری یا معنوی و مادی یا نور و ظلمت قرار می دهد. از سویی دیگر ستاره 

خبر از آمدن شب و تولد دوباره و دائمی روز از دل شب و شب از بطن روز را می دهد. 

همچنین ستاره مظهر خداوند در شب ایمان است، تا مؤمن را از شر تمامی موانعی که بر 

سر راه رسیدن به وصل خداست، حفظ کند؛ این باور وجود داشته که ستاره می درخشد 

نه فقط در آسمان ظاهری که در قلب آدمی، که با هوس هایش تاریک شده، گویی در 

شب معانی غوطه ور است. با این تفاسیر می توان ستاره را نماد راهنمای الهی و حافظ 

متوفی در سفر به دنیای دیگر دانست.

است  نور  کننده  چراغ صادر  است.  مرتبط  نور  تابش  با  چراغ  نمادگرایی  ب-چراغ:

چراغ  است.  مذهبی  راهنمای  نشانگر  چراغ  نتیجه  در  است؛  خداوندی  نور صفت  و 

منتشر کننده نور در زمین است، به نوعی می توان چراغ را جایگزین خورشید در زمین 

دانست. در باور باستانی چراغ نماد انتقال زندگی و تداوم زنجیره زندگی های پی درپی 

است که تغییر شکل می دهد. چراغ یکی از مظاهر انسان نیز دانسته شده است. پیکری 

مادی دارد و روحی در اهتزاز، روح به شعله چراغ تشبیه شده است که اساس وجود 

بخش مادی چراغ برای آن است. از این رو می توان چراغ را نماد جاودانگی روح، 

ایمان، نور خرد و معرفت الهی عنوان کرد.



س
یزاگــر

تانـساندررشــتهکوههـــا
شحیــا

یمنشأپیــدای
بررســ

InvestigationsonO
riginsofH

um
anLifeintheZagrosM

ountains

319

پ-نیلوفرآبی: گلی است که ریشه آن در لجن، ساقه آن در آب راکد مرداب و گل آن 

بر باالی آب شکوفا می شود، از این رو نیلوفر آبی نماد انسان معنوی است که تخم آن 

در زمین پر از پلیدی کاشته شده، در مانداب جهان مادی رشد می کند و در نهایت به 

سمت نور الهی شکوفا می شود. باز و بسته شدن گل نیلوفر با حرکات خورشید نمادی از 

تولد و مرگ و تولد مجدد است. پایه های پیچان نیلوفر نماد بند ناف است که انسان را 

به ریشه هایش وصل می کند. برخی باورهای کهن، نیلوفر آبی را اولین گیاه دانسته و بر 

این باورند که حیات ابتدا در آب ها به وجود آمد و سپس از طریق گل نیلوفر به جهان 

باالی آن و روی خشکی آمد؛ این باور با تحقیقات علمی که منشا اولیه حیات را درون 

آب می دانند همخوانی دارد. برخی بر این باورند که دانه درون گل نیلوفر آبی همان 

هوم یا مایع مقدس را در خود دارد. می توان گل نیلوفر را نمادی از برآمدن زیبایی و 

نور از دل تاریکی و رسیدن به حقیقت اصلی و پاکی دانست.

ت-ماهی: بر طبق متن بندهش، ماهی دوازدهمین موجودی است که به وجود آمده 

ده  شد،  آفریده  ماهی  »دوازدهم  دارد.  فرعی  گونه   262 و  اصلی  گونه   10 و  است 

سرده1: نخسن، اَرز و اَرزوکا و َمرزوکا2 و دیگران که نام ]ایشان در[ اوستا است. پس 

سرده« دو  و  وشصت  دویست  حد  به  تا  شد  جدا  سرده ای3  در  سرده  سرده ای،   ازهر 

)فرنبغ دادگی، 1390: 79(. ماهی به دلیل تعداد باالی تخم ریزی نماد باروری دانسته 

شده است؛ طلسم هایی به شکل ماهی برای بارداری و باریدن باران درست می شده که 

تا دوره اسالمی نیز ادامه داشته است و از آنجا که تخم های ناقص را می خورد و باقی 

را می پروراند، نماد تعالی و حرکت به سوی کمال نیز می باشد. در اساطیر ایران باستان 

ماهی از جانوران اورمزدی است و حفاظت از گیاه مایع مقدس جاودانگی را دو ماهی 

بر عهده دارند. »گنامینو4، در آن ژرف آب وزغی آفریده است که آن هوم از میان 

ببرد و اورومزد برای بازداشتن آن وزغ ده ماهی کر5 آنجا آفریده است... جایی هست 

1. گونه
2. نام ماهیانی که اینجا آمده، هیچ یک برابر اوستایی ندارد و کیفیت آنها مشخص نیست.

3. سرده در سرده: انواع فرعی
4. اهریمن

5. این نام امروزه برای نوع خاصی از ماهی به کار می رود که ماهی خواب آلود و بزرگی است 
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آن ماهی ارزآبی نوشته شده است. چنین گویند که بزرگترین آفریدگان اورمزد آن 

ماهی و بزرگترین آن گنامینو، آن وزغ است به تن و زور... ماهی واس پنجاسدوران1 

که آن ماهی، آن گونه حساس است که اگر در آن آب ژرف نوک سوزنی آب بیفزایند 

یا بکاهند، دریابد« )یوستی، 1388: 98- 99(. بر طبق کتاب هفتم دینکرد، فصل 14، 

بند 34 فره ایزدی از جم جدا شده و به پیکر ماهی درآمد و در رود شنا کرد تا اینکه با 

نیایش زرتشت دوباره پدیدار شد. از این متن برداشت می شود که ماهی توان حمل فره 

ایزدی را داراست. ماهی نماد آب نیز هست و با ناخودگاه ارتباط دارد. از این رو ماهی 

نماد خرد ایزدی، هدایت کننده به سوی نیکی و همچنین باروری و تجدید حیات است.

ث-مرغ: مرغ در کل نشانی از کلیه پرندگان است، آنگونه که در تصاویر حک شده نیز 

گاه به صورت های مختلف نشان داده می شود و گاهی در یک تصویر با خصوصیات 

پرندگان مختلف نمایان است. بر طبق متن بندهش حیوانات در سه »کرده« حیوانات 

اهلی و وحشی، پرندگان و جانوران آبی آفریده شده اند؛ در »آیینه مرغان، سیمرغ سه 

انگشت بزرگ ترین و تَر فروترین است« )فرنبغ دادگی، 1390: 78(. همچنین مرغ 

سیزده سرده  ده سرده:  و  »مرغان یک صد  می شود:  که خلق  است  موجودی  دهمین 

َکرِشفت، آلوه2، کرکس که دالمن خوانند، کالغ، ُپش3، خروس  ایشان چون سیمرغ، 

که َپروَدرش خوانند و کلنگ است« )همان، 79(. در بند 1، فصل 52، روایت پهلوی 

آفرینش مرغان برای اورمزد از برپاکردن رستاخیز و تن پسین دشوارتر دانسته شده 

است. مرغ از آیات و نشانه های تقدس دانسته می شده است و به جز مرغ َکَمک مرغ 

به میان آمده که وظایف  از مرغانی سخن  نام برده نشده است، حتی  اهریمنی دیگر 

بزرگی را بر عهده دارند. »درباره چمروش مرغ، گوید که به سر کوه البرز، هر سه سال، 

بسیاری از ]مردم[ سرزمین های انیرانی گرد آیند برای رفتن به سرزمین های ایرانی، 

برای زیان ]رسانیدن[، کندن و نابود کردن جهان. آنگاه برزیزد از آن ژرف دریای 

که سست و تنبل به نظر می رسد و اجازه می دهد کشتی ها کاماًل به او نزدیک شوند.
1. ماهی که تمام جانواران دریا تحت حمایت او هستند.

2. عقاب یا شاهین
3. جغد
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ارنگ برآید، آنچمروش1 مرغ را بر ایستاند بر بالست همه آن کوه بلند، ]تابر[ چیند 

آن همه ]مردم[ سرزمین های انیران را بدان گونه که مرغ دانه را. درباره مرغ کرشفت، 

اوستا  بدان جا  بخشید.  برد و رواج  او  به ورجمکرد  گفتن و دین  داند  گوید که سخن 

است،  بهمن  مرغ  که مرغ زوربرك و  اشوزشت  مرغ  زبان مرغ خوانند. درباره  به  را 

که جغد خوانند، گوید که بخشی، از اوستا در زبان او آفریده شده است. هنگامی که 

بخواند، دیوان از را او گریزند و در آنجا بنه نکنند و بدان روی، بنه در بیابان کند و 

در ویرانستان باشد تا دیوان آنجا بنه نکنند. اگر ناخن ]گرفته شده[ افسون نشده باشد، 

دیوان و جادوان ]آنرا[ ستانند، تیرگونه بر او افگنند و کشند. بدین روی، آن مرغ ناخن 

را، اگر افسون نشده باشد، ستاند و خورد تا دیوان و جادوان آنرا کار نفرمایند. چون 

افسون شود، ]جغد آنرا[ نخورد و دیوان بدان وسیله گناه کردن نتوانند. نیز دیگر ددان 

مرغان همه به دشمنی دیوان و خرفستران آفریده شده اند. چنین گوید که مرغان دد 

دشمن خرفستران و جادوان اند. این را نیز گوید که مرغان همه زیرك اند، کالغ ]از همه[ 

زیرک تر است. درباره باز سپید گوید که مار پردار را کشد. کاسکین مرغ ملخ را کشد 

و به دشمنی آن آفریده شده است. کرکس پیری اندیش، که دالمن است، برای نسای2 

خوردن آفریده شد. چنین نیز کالغ و سارگر3، ]که[ مردار گاو کوهی، پازن، آهو، گور 

.)153  -152 را«)همان،  خرفستران  دیگر  نیز  ایدون  خورند،  را  همه،  ددان،  دیگر   و 

را  نسوش  که  مرغ  »آن  است:  آمده   5 بند   ،2 فصل  ناشایست  و  شایست  رساله  در 

می رانند، سه مرغ اند: سارگر و کالغ سیاه و کرکس. مرغ نیز در آن زمان نسوش را راند 

که سایه بر آن جسد افکند« )مزداپور، 1369: 45(. از این رو مرغ نماد پاکسازی بوده 

و هدایت ارواح را بر عهده دارد.

ج-درختسرو: درخت سرو با آرامگاه و مرگ پیوندی عجیب دارد و به دلیل همواره 

به  باورهای کهن مربوط  است. در  از مرگ  نماد جاودانگی و حیات پس  بودن  سبز 

میترا هفت سرو داللت بر هفت سیاره دارد که روح در سفر خود به سوی آسمان و 

جاودانگی از آنها می گذرد. همچنین نماد مرگ و سوگواری است که با خدایان دنیای 

1. پرهیزگاری
2. تن بی جان

3. مرغی است مرده خوار
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زیرین در ارتباط است. به دلیل صمغ فاسدناشدنی آن باور داشتند این درخت بدن را 

حفظ می کند، همچنین نشان از جاودانگی و استقامت دارد. یک باور کهن بر این عقیده 

است که شعله های سوزاندن میوه و شاخه سرو موجب کشف طال و یشم می شده است و 

از این رو این باور ایجاد شد که این درخت مسیر حقیقت و جاودانگی را به ارواح نشان 

نماد قوه حیاتی سرو را تصویر می کردند.  به عنوان  خواهد داد. در هنر تصویرگری 

تصویر دو سرو در کنار هم در حالی که رو به یکدیگر دارند نماد زناشویی نیز بوده است، 

حتی برخی روایت ها از دفن شاخه های جوان سرو با متوفی در گذشته حکایت دارد. 

 از این رو به نظر می رسد سرو نمادی از هدایت به سوی حقیقت جاودانگی روح باشد.

چ-درختبلوط: از دیرباز در اکثر فرهنگ ها به دلیل تنومندی، دوام و عمر طوالنی، 

درختی مقدس به شمار می رفته است. چون صاعقه را می گرفت نماد عظمت و شوکت 

دانسته می شده است. میوه بلوط از قدیمی ترین خوراک های بشر عنوان می شود. حتی 

گاه به کسانی که برای نجات جان دیگران فداکاری کرده و موفق می شدند، تاجی از 

برگ بلوط هدیه می دادند )وارنر، 1395: 580(. درخت بلوط ستون کیهان نیز دانسته 

به طور خاص  بلوط  است.  داشته  بر عهده  را  اتصال زمین و آسمان  نقش  و  می شده 

است. در  معنوی آن  و  مادی  معنای  در  دراز، رفعت  قدرت، عمر  استحکام،  نشانگر 

نتیجه بلوط نشان دلیری و قدرت مردانه و درختی مقدس است که با غیب گویی مرتبط 

و همچنین نماد باروری و حضور خداست.

ح-قیچی: یک اصل فعال است که در اصل انفعالی اثر می کند. نماد نیرویی که می برد، 

قطع می کند و جدا می سازد. نماد نیرویی که اولین عمل روح را مشخص می کند. هر 

الهه  سه  افسانه های کالسیک  در  می شود.  واقع  تحت عمل  اما  است  عامل  چند خود 

سرنوشت وظیفه ریسیدن نخ، بافتن آن و بریدن را بر عهده دارند و قیچی نماد بریدن 

نخ است که وظیفه قطع ناگهانی حیات را دارد. قیچی نمادی دو وجهی است که مرگ و 

زندگی را در خود دارد؛ یعنی اتحاد بین این دو در تیغه های آن، زمانی که بسته بوده و 

به صورت یک تیغه درمی آید و زمانی که باز است )کوپر، 1392: 304(. در تصاویر 

موجود روی سنگ های قبر قیچی در سه حالت دیده می شود: دو لبه آن بر هم قرار 

گرفته است و یکی شده؛ یک لبه مستقیم بوده و دیگری باز می باشد؛ دو لبه باز شده 

و از هم دور می باشند. با بررسی نوشته های موجود روی هر سنگ قبر به نظر می رسد 
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اولی برای کسی حک شده که عمر خود را به سرانجام رسانده و در سن کهولت بر اثر 

مرگ طبیعی فوت کرده است؛ دومی برای کسی که جوان بوده و یا به مرگ غیرطبیعی 

کشته شده و سومی برای جوانی که به مرگ غیرطبیعی درگذشته است.

خ-شانه: وسیله ای مفید و زینتی است اما از آنجا که روی سر قرار می گیرد و مسئول 

همچنین  باشد.  آسمان  با  ارتباط  وسیله  می تواند  پس  است  سر  موی  ساختن  منظم 

نشان خاکسپاری است. می تواند تمثیلی از پرنده نیز باشد زیرا در تصاویر باستانی گاه 

پرنده را به صورت شانه ترسیم می کردند و نمادی از پرواز روح باشد که باقی مانده 

نمادهای قربانی است. همچنین یکی از مهم ترین نمادها برای ماتم وسوگواری است. 

را  خدا  پیمان  که  مردمانی  روان  می کند:  روایت  دوزخ  گزارش  در  ارداویرف نامه 

و  می خورند  تنشان  گوشت  از  و  می خراشند  را  خود  تن  آهنین  شانه های  با  بشکنند 

روان زنانی که به پیمان خود با شوهرانشان خیانت ورزند با شانه های آهنین پستان و 

سینه  خود را می برند )ژینو، 1372: 358 و 371(. در تصاویر سنگ قبر، بر گورهای 

مردان شانه های یک طرفه و بر گور زنان شانه دوطرفه نقش بسته؛ به نظر می رسد قرار 

در  موجود  باورهای  از  زنان  برای  دو طرفه  و  مردان  برای  شانه های یک طرفه  دادن 

ارداویرف نامه نشأت گرفته باشد که مردان پیمان شکن با یک شانه عذاب می شده اند 

و زنان پیمان شکن و خیانت کار با دو شانه، گویی الزم بوده شخص متوفی همراه خود 

وسیله عذابش را به جهان دیگر ببرد.

الزم به ذکر است که در برخی منابع شانه و قیچی را نماد نظافت ذکر کرده اند که با 

توضیحات باال چندان معتبر به نظر نمی رسد.

تسبیح  اما  است،  ذکرگویی  نماد  و  رفته  کار  به  دعا  برای  اینکه  بر  عالوه  تسبیح: د-

نمادپردازی پیچیده ای دارد. نخ تسبیح نماد وحدت و بازگشت به مبدا را دارد، حالت 

دوار آن سبب می شود که ابتدا و انتهای آن به یک نقطه ختم شود و هر پایانی ابتدای 

آغازی دیگر باشد. دانه های تسبیح نمادی از همه موجودات هستی است که در وحدتی 

هماهنگ حول یک اصل واحد قرار گرفته و در جای خود محکم شده اند. تسبیح بین 

با عالم ملکوت ارتباط و اتصال برقرار می کند. در باورها و  دعاکننده در عالم پایین 

فرهنگ های مختلف تعداد دانه های آن تفاوت دارد؛ به عنوان مثال در باور مسلمانان 

99 دانه تسبیح از تعداد اسماءالحسنی ناشی شده و دانه صدم که پنهان شده هم نمادی 
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از اسم اعظم است و هم نشانه بازگشت از کثرت به وحدت و بازگشت به مبدأ هستی. 

همچنین تسبیح نماد دایره مقدس وحلقه سرنوشت می باشد. به نظر می رسد به نگرش 

درباب مرگ بی زمان )a-chronic( مرتبط باشد.

آنچه در برخی سنگ  قبرهای شهرستان نهاوند منحصر به فرد به چشم می خورد، وجود 

به طور معمول  قرار گرفته و  یک تکه سنگ جداگانه است که در زیر سنگ اصلی 

تصاویر خاصی از فرم های متفاوت گل نیلوفر )لوتوس( به همراه فرم های دیگر در آن 

نقش بسته است. نکته جالب آنکه همه گورها تکه دوم را ندارند و تعداد آنها به نسبت 

کل قبرستان محدود است. در پژوهش انجام شده از میان همه گورستان های بررسی 

شده، نمونه این سنگ در گورستان معروف به قبر آقا نهاوند 131 مورد است، در بقایای 

گورستان مجاور آن که به پارک آزادگان تبدیل شده 3 نمونه مشاهده شد، در گورستان 

دو  گورستان های  در  مشاهده شد،  نمونه   8 است  نهاوند  ترمینال  روبروی  که  قدیمی 

روستای گلزرد و کفراش )که دقیقًا مجاور نهاوند قرار دارند( به ترتیب 2 و 3 نمونه 

یافته شد و در موزه لطفیان شهر مالیر یک نمونه از این تکه سنگ وجود دارد که از 

روستاهای بین نهاوند و مالیر به دست آمده است و در مابقی گورستان ها این تکه 

سنگ دوم قبرها مشاهده نشد.

در تمام موارد بررسی شده با وجود همخوانی تقریبی نمادهای روی این تکه سنگ ها، 

هیچگاه دو مورد که دقیقًا بر هم منطبق باشند یافته نشد و در حاالت قرار گرفتن موارد 

حک شده، تفاوت های فاحشی وجود دارد از تعداد گلبرگ های گل نیلوفر آبی تا موارد 

اضافه شده و حتی ترتیب قرار گرفتن آنها.

در تمام این تکه ها نقش محوری بر عهده گل نیلوفر آبی است که با تعداد گلبرگ های 

متفاوت از 4 تا 34 گلبرگ ترسیم شده اند. تنها اعداد فرد تعداد گلبرگ ها 5 و 7 می باشد، 

هیچ نمونه ای از این تکه سنگ ها یافت نشده که فاقد گل نیلوفر آبی باشد؛ تنها در یک 

نمونه به جای ترسیم گلبرگ های گل نیلوفر، این گل با شاخه های متفاوت و با چندین 

گل و به صورت درختچه حکاکی شده است.

برخی باورهای باستانی ایران، گل نیلوفر آبی را همان گیاه مقدس می دانند که مایع هوم 

در درون تخم میان گل آن  را ایجاد می شود. متون کهن در خصوص هوم داستان هایی 

دارند. ویدن گرن با استناد به بهمن یسن می گوید: زرتشت برای ورود به خلسه و رفتن 
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به جهان کیهانی، به روشی متوسل شد و به مدت هفت شبانه روز در خواب رفت. در 

واقع در متن اینگونه آمده است که هرمزد علم مطلق را به صورت مایعی ]به نام هوم[ 

در دست زرتشت نهاد و مایع با وی درآمیخت. وقتی زرتشت به خود آمد، هرمزد 

خوابش را تعبیر کرد. به نظر ویدن گرن، معنای مکاشفه ای این داستان در روایت پهلوی 

تأیید می شود که می گوید گشتاسپ پس از نوشیدن می آمیخته با هوم بیهوش شد و 

به بهشت رفت. این داستان ریشه در کتاب هفتم دینکرد دارد که در آن آمده است 

گشتاسپ نوشابه ای آمیخته با هوم نوشید، نوشیدنی ای روشنایی بخش که به وسیله آن 

و با کمک چشم جان، فره و راز را دید )ژینو، 1392: 99(. این اتفاق در باور ایران 

الهی وجود خود  بهره  با  فرد  آن  واسطه  به  که  است  و خودآگاه  فعال  حالتی  باستان 

درمی آمیزد. نیولی نشان می دهد که »مگه« ]که در اثر نوشیدن هوم حاصل می شود[ در 

ادبیات پهلوی یعنی حالت جدایی و رسیدن به جهانی که اهریمن در آن قدرتی ندارد. 

نیولی استمرار و انسجام مفهوم مگه را در سنت زرتشتی تصدیق می کند و تا آنجا پیش 

می رود که مگه را حالتی می داند که انسان موفق می شود در ضمن آن مینوی خود را 

از بهره جسمانی جدا کند و این او را قادر می سازد قدرتی بیابد که نه تنها پس از مرگ 

بلکه در دوران زندگی به شهودی روحانی دست یابد )ژینو، 1392: 101(.  بخشی از 

صفت های هوم را می توان به هوش یا مرگ تعبیر کرد، دارمستتر آنرا به آنچه مرگ را 

دور می سازد ترجمه کرده؛ هومباخ آنرا به دشوارسوز، ضدآتش و نسوز ترجمه کرده 

و از اینجا ضدمرگ بلکه نامیرا و سبب نامیرایی؛ فلتری و شوارتس به دورنگاه دارنده 

نابودناشدنی و پیرار به آنچه به آسانی آسیب نمی بیند )ژینو،  نابودی؛ نارتن آنرا به 

1392: 102(. در نتیجه کسی که از آن استفاده می کند به حالتی شبیه مرگ فرو می رود 

اما نمی میرد و به مکاشفه می پردازد. نیلوفر آبی حک شده روی تکه دوم سنگ قبرها 

را می توان در ارتباط با هوم و مفاهیم مربوط به مکاشفه روح در عالم کبیر یا باورهای 

کیهانی گذشتگان تعبیر کرد؛ که اعتقاد داشتند روح پس از جدا شدن از بند تن به عالم 

کبیر رفته و درآنجا به مکاشفه پرداخته و زندگی کیهانی او در جهان مینوی که دست 

اهریمن از آن کوتاه است، از سر گرفته می شود.
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نتیجهگیری

نوع طراحی سنگ ها به شکلی است که گویی سنگ اصلی از دو بخش تشکیل یافته 

است؛ قسمت باالیی که شامل طرح هایی از گل و پرنده و شانه و قیچی و تسبیح و ... 

است مربوط به زندگی معنوی فرد می باشد، بخش متن که شامل نام و نسب و تاریخ 

تولد و وفات است؛ و همچنین با اشعار، ابیات و آیاتی از کتاب مقدس مسلمین قرآن 

مزین گشته تا بازماندگان را به ذکر دعا و فاتحه وادارد، مربوط به زندگی مادی. اما تکه 

سنگی که جدا از این دو حکاکی شده به نظر می رسد مربوط به زندگی کیهانی شخص 

متوفی باشد.

از بحث فوق می  توان نتیجه گرفت، ساکنان منطقه زاگرس میانی به خصوص شهرستان 

نهاوند، از دیرباز به وجود زندگی پس از مرگ در جهانی دیگر که مرحله باالتری از 

این جهان است و هجرت و جاودانگی روح، اعتقاد داشته و بر این باور بوده اند که 

مرگ جدا شدن روح حقیقی از جسم فانی و ادامه زندگی او در جهان مینوی بوده که 

تنها در حلقه قدرت پاک خداوندی است و دست اهریمن از آن کوتاه بوده و شخص 

بسته به اعمال خود در آن جهان به سمت خوبی مطلق یا عذاب هدایت می شده است.

در  دور  هزاره های  از  که  قبور  سنگ های  روی  شده  حک  تصاویر  این  بر  عالوه 

آیین های مربوط به تدفین کاربرد داشته، نشان از پیوستگی این باورها در بین مردم 

دارد که تا همین اواخر ادامه داشته و مدتی است به دست فراموشی سپرده شده است.

با توجه به دالیل فوق تصاویر حک شده روی سنگ های قبر تنها جنبه تزئینی نداشته 

و مفاهیمی غنی از تروماهای کهن و اسطوره های زندگی، مرگ و جاودانگی را بازگو 

می کنند. با توجه به همخوانی این تصاویر در قبرها و مناطق گوناگون به نظر نمی رسد 

بتوان آنها را جز نشان های خانوادگی محسوب کرد. هدف از حک این تصاویر یاوری 

 متوفی و راهنمایی او برای حرکت صحیح در سفر جاوادانه به سرمنشأ حقیقت بوده است.

با توجه به گستردگی مفاهیم موجود و پراکندگی این نگاره ها به صورت های مختلف به 

نظر می رسد با دقیق شدن در نگاره ها در هر منطقه خاص جغرافیایی و ریشه یابی آنها 

در باورهای بومی آن مناطق، نکات دقیق تری از باورهای کهن منطقه زاگرس میانی 

به دست آید که راهنمای پژوهشگران برای دست یابی به فرهنگ غنی منطقه باشد.

از بین رفتن نگاره های برخی  یکی از مواردی که در طی این تحقیق به دست آمد، 
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مناطق به دلیل قرار گرفتن گورستان های قدیمی در طرح های توسعه شهری و هادی 

روستایی بوده که پیشنهاد می شود متولیان این امر نسبت به این مهم دقت بیشتر داشته 

باورهای کهن  به  بردن  این نگاره ها در پی  نمادشناسی  اهمیتی که  به  با توجه  باشند. 

نیاکان دارد، پیشنهاد می شود در هر منطقه موزه ای خاص جهت نگه داری نمونه های 

منحصر به فرد این نگاره ها ایجاد شود تا پژوهشگران بتوانند با مقابله این موارد در 

کنار هم به مفاهیم بیشتری دست یابند.
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