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Abstract 
The ancient village of Joshaqan in the region of Kashan, which is located 

near the rocky hills, has long been a place of stone extraction. In the Safavid 

cemetery of this village, there are thirty large tombstones that are valuable in 

terms of history, art and cultural and social content. The present paper, 

which is based on field study, while paying attention to the artistic and visual 

characteristics of Joshaqan tombstones, the text and content of the 

inscriptions was carefully examined. Then, the designs and content of the 

stone inscriptions were evaluated from different aspects. The examination 

includes the form, decorations, type and quality of lines, and especially the 

religious and cultural content of Shiite inscriptions, identification of the 

names and nominal culture, families, occupations and the dating of the 

tombstones. The religious content of the inscriptions is mainly related to the 

Shiite slogan of salawat-i kabira. Moreover, these stones were briefly 

compared with other examples in Iran. The results depict a part of the social 

history and culture and livelihood of the people of Joshaqan in the Safavid 

period as an example of the culture of all parts of Iran. Of course, the 

livelihood of the people of Joshqan was affected by the stone-cutting 

industry, and the owners of a number of tombstones were stone-cutters or 

members of the stone-cutting family. Also, the large tombstones of this 

cemetery have lost their use with the end of the Safavid period, a trend that is 

more or less present in other places as well. 
 

Keywords: Joshaqan Estark, Safavid Tombstones, Religious Inscriptions, 

Anthropology, Social History. 

 

 

 
1. Email of Author: mmn5135@kashanu.ac.ir 

file:///C:/Downloads/10.22059/jhss.2021.318211.473358
https://jhss.ut.ac.ir/


 استرک جوشقانِ صفوي هايقبرسنگ شناختيبررسي تاريخي و مردم /138

 جوشقانِ صفوي قبرهايسنگ شناختيبررسي تاريخي و مردم

 استرک
 

 1آبادينوش محمد مشهدي
 کاشان دانشگاه فلسفۀ و اديان گروه اردانشی

 (164تا ص  137)از ص 

 18/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 25/11/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
 استخراج محل دیرباز از ،شدهواقع سنگی هایتپه توراجم در که کاشان منطقه باستانی آبادی جوشقان

ه از رد کقدی بزرگ وجود داقبر  سنگقطعه 30. در قبرستان صفوی این آبادیاست بوده و تولید سنگ

ه میدانی ضمن توج ارزشمند است. در این پژوهش تاریخی، هنری و محتوای فرهنگی و اجتماعیحیث 

و  قرار گرفت دقتمورد  هانوشتهسنگ، متن قانوشج ایهرقبسنگهنری و ظاهری  هایویژگیبه 

رزیابی قرار های مختلف مورد اها از جنبهاستخراج شد. سپس نقوش و محتوای کتیبه سنگمحتوای آن 

محتوای مذهبی و  ویژهبهو  شامل شکل ظاهری، تزئینات، نوع و کیفیت خطوط گرفت. این بررسی

قبرها تاریخ سنگ و ها، مشاغلگذاری، خانوادهرهنگ نامف و م، شناسایی ناهای شیعیفرهنگی کتیبه

 هاسنگهمچنین این است.  شعار شیعی صلوات کبیرهمربوط به  عمدتاًها محتوای دینی کتیبه. است

بخشی از تاریخ اجتماعی  آمدهدستتایج بهنآن در ایران مقایسه شد.  هاینمونهدیگر  اجمالی با صورتبه

را  از فرهنگ عموم نقاط ایران اینمونهعنوان به وشقان در دوره صفویجم مرد و معیشت و فرهنگ

ی از بوده و صاحبان تعداد تراشیسنگصنعت  تأثیرتحت جوشقان البته معیشت اهالی  .کندمیتصویر 

بزرگ این قبرستان  قبرهایسنگهمچنین . اندتراشسنگیا از خاندان  تراش بوده ومتوفیان قبرها سنگ

 وجود دارد. وبیشکم، روندی که در نقاط دیگر نیز است دادهازدستوره صفوی کاربرد خود را د انیابا پ
 

، تاریخ شناسیمردممذهبی،  هایکتیبهصفوی،  قبرهایسنگاسترک،  جوشقانِ :کلیدي هايهواژ

 .اجتماعی
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 مقدمه. 1

ی غرب تروملیک 20در ه نیمه کوهستانی شهرستان کاشان است ک هایآبادیجوشقان از 

، شودمیکه از آن سنگ استخراج  هاییتپهکنار آبادی استرک و در دامن  ،این شهرستان

بر جوشقان دیگری نیز در کاشان هست که به جوشقان قالی شهرت دارد. قرار دارد. 

 523) نفر 1952 این آبادی جمعیت ،1385 سال در ایران آمار مرکز سرشماری اساس

در از نقاط باستانی منطقه کاشان است.  قان و استرکوشج هقمنط .است بوده( خانوار

ظروف  ،ی بین جوشقان و استرکگورستاندر  گرفتهانجام شناسیباستان هایکاوش

 بدست آمدپیش از میالد  900تا متنوع سفالی و دیگر آثار فرهنگی متعدد از هزاره دوم 
 .(434-431: 1398زاده و دیگران، )حسین

 هایآبادییکی از  عنوانبهنیز از جوسق ده چهارم هجری س از مدر کتاب تاریخ ق

اثر دوره  ترینمهم .(355-317: 1364)قمی، که باید همین جوشقان باشد  یادشدهکاشان 

، صفوی و از دوران ایلخانیاست که آثاری  محمد اوسط زیارتگاهاسالمی جوشقان 

 .دارد قاجاری

 عنوانبهاز جوشقان  االشعار«خالصه » رهکذدر ت (ق1016ـ ح946ح) کاشانی الدینتقی

در نیمه دوم که  شاعر «وحشتیموالنا » مشاهیراین  ازجمله. بردمینام  «قریه الرجال»

-2/290: 1389 ،؛ عاطفی443-442: 1384کاشانی،  الدینتقی) است کردهمیقرن دهم زندگی 

عزاداری  یهانییآبرجای است که در  از این دوران جوشقان چندین توغ نفیس .(288

هجری است که به لحاظ قدمت  1077از سال  هاآن ترینقدیمی. رودمیمحرم به کار 

 .(147-145: 1394، ادو خداد آبادینوش)مشهدی  است نظیرکمدر نوع خود 

از وضعیت اجتماعی و آمار جمعیتی جوشقان در دوران صفوی اطالعی در دست 

تیول  جوشقان، (ق 1288 تألیف) وره قاجارید بعاندر کتاب تاریخ کاشان از منیست، اما 

و  آبادحسینبرزک و بارنجه و قنات  هایچشمهاز  و شدهمعرفیمیرزا  اسماعیل امیر

، آبادفتحاز  اندعبارت هاآن ترینمهممزرعه بوده است که  6مشرب و شامل  آبادجالل

در این دوران جوشقان  .(154-153: 1356)ضرابی،  آبادعلی، برزآباد و آبادفرحمختص آباد، 

مغازه  6باب حمام و  3باب مسجد،  7 و داراینفر جمعیت  1024خانه و  182 دارای

که  ذکرشدهنفر  556جمعیت جوشقان نیز در مأخذی دیگر ( 156 )همان: بوده است.

محمد فیلسوف متأله در همین دوران  .(310: 1364 )قم نامه استبوده خانوار  176شامل 

 .(39-24: 1394نیا و فراهتی، )عامری در جوشقان به دنیا آمد( ق 1333-1249) شیاکآخوند 



 استرک جوشقانِ صفوي هايقبرسنگ شناختيبررسي تاريخي و مردم /140

 مقاله این درقبرهای بازمانده از دوره صفوی است. از آثار تاریخی جوشقان سنگ

 قبرهایسنگ تمام محتوای به تزئینی و ظاهری هایویژگی معرفی ضمن بار اولین برای

تواند الگویی برای معرفی و می است قرارگرفته لیلتح مورد و اشاره صفوی قبرستان یک

 در معتبری و مهم اسناد قبرهاسنگدقیق و تحلیل محتوای سنگ مزارات ایران باشد. 

 ایران مردم اجتماعی و فرهنگی وضعیت از خوبی اطالعات است و پیشینیان آثار شناخت

 .دهندمی دست به

به رشته تحریر  چند یمقاالت و اهکتابایران  هایگورستان قبرهایسنگ درباره

اخیر نیز  هایسالدر  .(1392یار: )نک؛ خامه معرفی شده است درجاییکه  است درآمده

ارجاع شده است. با این  هاآندر این پژوهش به برخی از که  شدهنوشته بارهدراینآثاری 

 یک مزار و تحلیل آن مطلب جامعی به چشم قبرهایسنگاوصاف درباره محتوای 

با این اوصاف  مگر اشاراتی مختصر در خالل بررسی ظاهری، تزئینات آن. ردخونمی

را معرفی و کاشان نیاسر شهر سنگ مزارات قدیمی  نامه نیاسرحسین راعی در کتاب 

نموده  بندیدستهطاهری آن را  هایویژگیمحتوای آن را نشان داده است و در جدولی 

 .(142-130: 1396 راعی،)ت خوانشی دارد هاباتشگر چه فاقد تحلیل محتواست و ا است.
 

 قبرهاسنگمعرفي . 2

 آبادی این اصلی قبرستان هم هنوز که دارد قرار جوشقان شرقی جنوب در قبرستان

 که ایمدرسه و دارد وجود قدیمی یخچالی بنای قبرستان این کنار در. آیدمی حساببه

 از هاسنگ بیشتر .(1 تصویر) شودیمن یااستفاده آن از امروز اما بناشده پیش دهه چند

 نامنظم و پراکنده صورتبه که دارند استقرار نقطهسه در و شدهبرداشته اصلی محل

 و فرسایش دچار نیز تعدادی و هستند سالم هاآن بیشتر .(2 تصویر) شودمی نگهداری

 از یخرب. است مذهبی عبارات و وفات تاریخ متوفا، نام شامل هاسنگ. است خرابی

 .است گیاهی تزئینات شامل هاآن بیشتر اما ساده قبرهاسنگ
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 .. نمای عمومی قبرستان جوشقانِ استرک1تصویر 

تخت است و تمام قبر را پوشش  هاسنگافقی است و عمده  هاسنگنحوه استقرار 

 ود .است اطراف جوشقان معادنکه سنگ بومی  استبیشتر سار  هاسنگجنس  ،دهدمی

 . (3)تصویر  وجود دارد هاسنگمرمر نیز در میان  نگس

 از و مسطح بقیه و یازدهم سدهاز  ایصندوقه سنگ 3 موردبررسی سنگ 30 میان از

 و طول ایصندوقه هایسنگ به نسبت که است دوازدهم سده اوایل و یازدهم سده

 .هاستآن میان در نیز ایگهواره سنگ یک. دارند بیشتر عرض

 
. قبرستان و نمای معادن سنگ در عمق 3تصویر  .در قبرستان قبرهاسنگ. محوطه اصلی 2تصویر 

 .تصویر

 تاریخی قدمت ترتیب به هاآن از هرکدام معرفی به هاسنگ محتوای تحلیل از پیش

 وی ناکنزدی و فرزند قبرهایسنگ به متوفا معرفی از بعد اینکه جزبه پردازیممی

و مقایسه  سنگسبک و نوع روی از اما ندارد تاریخ قبرهاسنگ از برخی. است شدهاشاره

 .داد تشخیص را آن تاریخی دوره توانمی هاسنگبا دیگر 

 پسر حاج میرزا جوشقاني اسماعیل. 1-2

آن  دورتادورکه بر سطح و سانت  44و ارتفاع  41 در 188به ابعاد  ایصندوقه قبرسنگ

است  ماندهباقی ایسنگ صندوقهسه رستان شده است. در محوطه قب نگاریبهکتی با خط
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. یکی هم قرار دارددر حیات مدرسه کنار قبرستان  که دو تا در محوطه قبرستان و یکی

 بر آن کنده نشده است. ایکتیبههیچ  اساساًاست و یکی هم  کارهنیمه

ش یعنی چهار طرف بخج نپبا توجه به شکل هندسی سنگ که مستطیل است و بر 

عالی کتیبه و نقش نگاشته شده باید گفت این دو سنگ  باکیفیتیساقه و سطح آن 

بیش  این سنگ دهدمیهجری نشان  1054. دقت در تاریخ هاستسنگمتمایز از دیگر 

 است، ترقدیمی هاسنگاز دیگر  قرننیماز 

وات کبیره با خط صل آن یهاساق دورتادورو بر  الکرسیآیتسطح سنگ  دورتادوربر 

در باالی سطح سنگ نیز نقش درختی در میان  شده است. کاریبرجستهثلث عالی 

شده و در باالی آن نیز در سه ردیف نام متوفا و  کاریبرجستهاسلیمی  وبوتهگلنقوش 

 تاریخ به خط نستعلیق متوسط آمده است:
تاریخ شهر رجب سنه ( 3) قانیوشج ازاسمعیل ولد حاجی میر( 2) وفات یافت مرحومی خواجه( 1)

 (4 تصویر) 1054 وچهارپنجاههزار و 

 
 .1 نام فاقد ایصندوقه .5تصویر .جوشقانی میرزاحاج پسر . اسماعیل4تصویر 

 

 فاقد ناماي صندوقه. 2-2

سطح  دورتادور سانت که 38و ارتفاع  38در  161با طول و عرض  ایصندوقه قبرسنگ

عبارت نه سروی تصویر شده است. بر یکی از اضالع ساقه یام ردآن نقوش اسلیمی و 

قسمت پیشانی سطح است، با نسخی ضعیف نوشته شده  ناقص و صورتبهصلوات کبیره 

 سنگ یبه است. بنابر ایناریخ وفات باشد فاقد کتباید کتیبه نام و ت القاعدهعلیسنگ که 

. اول سده یازدهم استمه نی از ،با توجه به نوع و سبکاما  رها شده است، کارهنیمه
 (5 تصویر)

 واقع در حیات مدرسهاي صندوقه. 3-2

تروکه مجاور داخل حیات مدرسه م، بر اثر جابجاییای صندوقه قبرسنگسومین 

آن پیدا  هایکتیبهو  قرارگرفتهسطح اصلی سنگ روی زمین  .است قبرستان افتاده

کبیره به خط ثلث به چشم ات صلو ساقه عبارت دورتادورنیست. با این اوصاف بر 

 (6 تصویر). خوردمی
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 محمدحسین پسر علی غالم و قصاب مقصود پسر محسن . محمد7تصویر  .2نام فاقد ای. صندوقه6تصویر

 محمدحسینو غالم علي پسر  پسر مقصود قصاب محسن محمد. 4-2

سطح سنگ صلوات کبیره به خط  ردوتارود که 63در  206با طول و عرض  قبریسنگ

 وبوتهگلبا نقوش  شده و در میانه نیز تصویر سروی کاریبرجستهثلث ضعیف 

قصاب و  محسن محمددر چهار سطر نام متوفا پیشانی مربع  . در قاباست شدهترسیم

در ذیل  ازآنپس قرننیمحدود  کهاینضعیف آمده است. طرفه  ینستعلیق تاریخ وفات با

 شدهنوشته محمدحسین فرزند متوفاسطر موازی و دو سطر مورب نام  در دوبه کتی این

 تاریخ وفات پدر: نام و روی دو قبر قرار داشته است. گ،است. گویا این سن
شهر ( 4) مقصود قصاب بتاریخ( 3) ولد مرحومی محسن محمد( 2) وفات یافت مرحمت پناه( 1)

 1097 سنه القعدهذی

 :و در زیر آن
( 4) شهر شوال( 3) محمد محسن بتاریخ( 2) غالم علی ابن مرحوم افت مرحمت پناهی اتفو( 1)

 (7 تصویر) 1114سنه 

 پسر مقصود قصاب اهللعنايت. 5-2

صلوات کبیره  مله وبس سطح آن دورتادورسانت است.  62در  180طول و عرض سنگ 

در ذیل آن  و تساضعیف آمده نستعلیق  به و در پیشانی نام و تاریخ ثلث ضعیف به

 :وبوتهگلو گلدانی با نقوش زیبای  تصویر سرو
مقصود قصاب بتاریخ شهر ( 3) ولد مرحومی اهللعنایتپناه ( 2) وفات یافت مرحمت و مغفرت( 1)

 (8 تصویر)1098 ،المعظم سنه هزار و نود هشت( 4) شعبان

 
 قصاب. محمدمحسن دختر خانم . عالیه9تصویر . باقص مقصود پسر اهلل. عنایت8تصویر 
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 قصاب محسن محمدعالیه خانم دختر . 6-2

آن عبارت صلوات کبیره به خط  سانت است. دورتادور 58در  169طول و عرض سنگ 

 تاریخ با نستعلیق ضعیف شده و در پیشانی آن نام متوفا و کاریبرجستهثلثی ضعیف 

 است:آمده 
 محسن محمدمغفرت پناه ( 3) هی المسماه عالیه خانم بنته( 2) و حهلاوفات یافت عفیفه ص( 1)

 (9 تصویر) 1099سنه  االولربیعبتاریخ شهر ( 4) قصاب

 و مهرعلي اهللعنايتپسر  محمدعلي. 7-2

 صورتبهنگ ال و پایین سطح سدر باسانت است.  71در  195طول و عرض سنگ 

ثلث ضعیف  سنگ با خط دورتادور. تسمعکوس دو کتیبه برای دو متوفا نوشته شده ا

حجاری نستعلیق ضعیف  کتیبه صلوات کبیره و در کتیبه پیشانی نام متوفا و تاریخ به

 است: شده
 الحراممحرم( 4) جوشقانی بتاریخ شهر( 3) اهللعنایتابن  محمدعلی( 2) وفات یافت مرحومی( 1)

 1120 سنه

ود قصاب است که به سال قصم رسپ اهللعنایتکه پدر متوفاست،  اهللعنایتاین 

 .(10)تصویر  مقصود قصاب است ینوهمحمدعلی  درنتیجهاز دنیا رفته است و  1098

کتیبه پایین سنگ که با بیش از یک قرن فاصله برای شخص دیگری به نام مهر علی 

 هامصرعردیف نوشته شده و بین  4بیت شعر است که در  4نوشته شده است: این متن 

قائم بر کتیبه اصلی آمده است. خواندن ابیات مقداری مشکل است  صورتهب خیکتیبه تار

 بود این است: خواندنقابلآنچه  شدهنوشتهچون در هم 
از الطاف خود/  الهی( 3) نالگشت ز خون غز /... لطفعلی...( 2) نوجوان علی مهران/ رفت از نکوی( 1)

 .نجنا در روضات ز کرم/جای دهش ا( 4) اش نصیب کنحوریه

 به باال: از پایین هامصرعتیبه تاریخ میان و ک
 1228فی شهر شعبان المعظم سنه 

و بعید است ارتباط  سال فاصله دارد 118، قبرسنگاین کتیبه با تاریخ ساخت اولیه 

 (11 تصویر) .میان این دو شخص باشد فامیلی
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 .مهرعلی و اهللعنایت پسر محمدعلی. 11و  10تصویر

 اهللعنايتقصاب پسر  ناخمحمد. 8-2

به  هاکنارهتکه شده است. در  3 متأسفانهکه  64در  200به طول و عرض  قبریسنگ

انی نام و در پیش شدهنوشتهبه ثلث خوش  «صلوات کبیره» و «لهبسم» متفاوت، شیوه

 شده است: کاریبرجستهنسخ  متوفا و تاریخ وفات با
 ن() جوشقا اهللعنایتولد ( 4) قصاب محمدخان( 3) دتاساو غفران پناه ( 2) وفات یافت مرحمت( 1)

 (12 تصویر) 1130 حجهذی 4بتاریخ ( 5)

 
 تراش.سنگ محمد پسرحاجی کمال . استاد13. تصویر اهللعنایت پسر قصاب . محمدخان12تصویر 

 تراشسنگمحمد  پسرحاجياستاد کمال . 9-2

 که تمامبزرگ  تزئینات این سنگسانت.  78و عرض  234ل وطبزرگ به  قبریسنگ

. باالی محرابنقش اسلیمی  و ساده ترنج و شامل محراب شده، نگاریکتیبهسطح آن 

مربع باال عبارت در قاب  و صلوات کبیره با ثلثی خوش آمده است. بسمله سنگ گرداگرد

« الدرجاتیعفریا « و در قاب مستطیل پایین آن مناجات »محمد کمال ابدال»

 :است نستعلیق ضعیف ختام متوفا و تاری اما، شدهنوشته
االجوار  آرامگاه( 4) پناه و مغفرت رضوان( 3) وفات یافت مرحمت( 2) هواهلل سبحانه( 1)

آثاری ( 8)سنگتراش ولد توفیق ( 7) کمالالمتعال استاد( 6) الملک اهللرحمت( 5))=لجوار(

 اآلخرربیعشهر ( 11) جوشقانی بتاریخ چهارم( 10)سنگتراشمحمد یجایفین ح( 9) الحرمین الشرحاجی

 (13تصویر). 1099 سنه
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 پسر محمد کمال محمدرضا. 10-2

در پیشانی آن با خط نستعلیق سانت.  76و عرض  184ده به طول سا بافرم قبریسنگ

، بهیتو تاریخ آمده و در پایین کباشد(  تراشسنگ)که باید پسر کمال ضعیف نام متوفا 

 :است شدهحجاریای کوچک قوس سوسنی و حفره
محمد کمال جوشقانی ( 3) ابن مرحومی محمدرضاحاجی ( 2) وفات یافت حاجی الحرمین( 1)

 (14 تصویر). 1126 سنه االولربیعشهر ( 4) بتاریخ

 
 مالمیرزامحمد. یعلمدحم پسر . محمدحسین15. تصویر کمال محمد پسر . محمدرضا14تصویر 

 مالمیرزامحمدمحمدحسین پسر محمدعلي . 11-2

در نیمه پایینی سطح سنگ سروی مزین به سانت.  62در  197طول و عرض سنگ 

 ،ثلثی خوش صلوات کبیره با بسمله و دورتادور شده است. کاریبرجستهنقوش اسلیمی 

و در قاب لی« ع بن نارت »یا حسیعب انیپیشقاب مربع شده است. در  کاریبرجسته

به خط نستعلیق خیلی ضعیف  . سپس نام متوفا و تاریخ«کل شئ هالک اال وجه» زیرین

 آمده است:
( 4) محمدعلی مالمیرزامحمد( 3) محمدحسین ولد مرحومی( 2) وفات یافت مرحمت پناه( 1)

 (15تصویر ) .1099 سنهبتاریخ شهر شعبان 

 جوشقان کدخداي اهللفضل شاه حاجي. 12-2

 و شده نگاریکتیبه قبرسنگ سطح تمام در که 64 در 198 عرض و طول با یسنگ

 ضعیف ثلث به کبیره صلوات و بسمله سنگ دورتادور. است نمانده تزئینات برای جایی

 قوس از بعد آن زیر در و «وجه اال هالک شیء کل» عبارت پیشانی در. است آمده

 صورتبه وفات تاریخ پایان در هک هدآم ضعیف نستعلیق خط به شعر بیت هفت محراب،

 است: 1099 عدد معادل که آمده «جوشقان کدخدای» عبارت در تاریخماده
 گذاردمی اول در کی( 3) مهربان نباشد هرگز( کسش) باکسی( 2) جهان وضع مهری بد از آه( 1)

 زانکه( 6) هال لفض از ساخت را خود کار( 5( )احتماالً) جوان اهللفضل شاه حاجی مثل( 4) هوشیار

( ه) را( 9) جهان در کردی خیر کارهای( 8) نهار در سایم و لیل اندر قایم( 7) زمان اوضاع دانستمی

( 12) نهاد و بفردوس مونس آن رفت( 11) جاودان نعیم صدر تا رفت( 10) حسن و کردارپاک را خود
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 کدخدای» ن[ چو] ریابی( 14) رقم شد وفاتش تاریخ بهر( 13) جوان و پیر دل بر حسرت داغ

 (16 تصویر. )«جوشقان

 
 تراش.سنگ العابدینزین دختر . حمیده17. تصویر جوشقان کدخدای اهللفضل شاه . حاجی16تصویر 

 تراشسنگ العابدينزينحمیده دختر . 13-2

یه آ از سنگ با ثلثی ضعیف پس دورتادورسانت است.  50در  174طول و عرض سن 

و در  شدهتزیین سروی یان سنگشده است. در م کاریبرجسته صلوات کبیره ،بسمله

نام  بر جانبین آن پیداست. کشکول مانند که دو سر مرغ ایپایهگلدان در  گلدانی است،

 با خط نستعلیق ضعیف آمده است: در پیشانی متوفا و تاریخ
 سنگتراش العابدینزین( 3) خانم بنت العبده یدمحالمسماه ( 2) هیوفات یافت عفیفه صالحه و ( 1)

 (17 تصویر) 1100 سنهبتاریخ هشتم شهر محرم ( 4)

 کاريمحمدرحیم پسر علي میرزاي مُ. 14-2

 صلوات کبیرهعبارت  ه،بسملسطح سنگ پس از آیه  دورتادور ،71در  218 طول و عرض

متوفا و تاریخ م نا فدر پیشانی آن در پنج ردی ضعیف نقش شده و نسبتاًبه خط ثلث 

وفات و بیت شعری زیبا از عرفی شیرازی به خط نستعلیق ضعیف آمده است. در زیر 

 ای تصویر شده است.آن پرنده رأسر درختی زیبا که در کتیبه نیز تصوی
 علیمرازایابن مرحومی ( 3) رحیمرضوان آرامگاه محمد( 2) وفات یافت مرحمت و مغفره پناه( 1)

 (1)[1]101بتاریخ پنجم ماه شعبان سنه ( 4) ریاکعلی میرزای؟( م)

 مورب شعر عرفی آمده است: صورتبهسپس 
 محرومی دیدار و دگر هیچب وایایبنویسید پس مرگ/ مزارم بر سنگ 

گویا بازار ادب در  (2)در الهور وفات یافت. 999 سالبه ( 936-999) زیعرفی شیرا

بر شهرت یافته که  چنان تفاو زاچنان داغ بوده که شعر وی کمی بعد  عصر صفوی

 (18 تصویر) کاشان کنده شود.ی در یک روستایی قبرسنگ
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 جوشقانی. استادمحمد پسر . استادقاسم19. تصویر مُکاری میرزای علی پسر . محمدرحیم18تصویر 

 استادقاسم پسر استادمحمد جوشقاني. 15-2

باقی  65در  138 ضرآن به طول و ع هایبخشبخش پایینی سنگ شکسته و بیشتر 

نسخ ضعیف  ا بهمشخصات متوف شانیبیره نقش شده و در پیک صلوات هاکنارهاست. در 

 آمده است:
قاسم ابن مرحوم ( 4)رضوان آرامگاه استاد ( 3)و مرحمت پناه و جنت ( 2)وفات یافت مغفرت ( 1)

 (19 تصویر). 1117 سنهجوشقانی بتاریخ ( 5) .استادمحمد

 ماعیلاسا زرسعید پسر می. 16-2

نستعلیق نام  و در پیشانی بهدور سنگ صلوات کبیره به خط ثلث دورتا 54در  166

 :ضعیف باکیفیتی، هر سه آمده است متوفا و تاریخ وفات با خط نسخ
( 4)اسعید خواجه، یا سعیداخواجه( ابن مرحوم  احتماالً)...خوا( 3) مرحوم اسعید( 2) وفات یافت( 1)

 (20 تصویر) (3)0112میرزا اسمعیل سنه 

 
 بنّا. محمدامین پسر محمد . استادخواجه21. تصویر اسماعیل میرزا پسر . سعید20تصویر 

 استادخواجه محمد پسر محمدامین بنّا. 17-2

 کاریبرجستهثلث ضعیف  سطح سنگ عبارت صلوات کبیره به دورتادور 72در  198

 یمحراب « و در ذیل آن در قابکل شیء هالک اال وجه» ترعبا شده است. در پیشانی

 نستعلیق بسیار ضعیف آمده است:متوفا و تاریخ با نام 
ابن ( 4) محمداستاد خواجه ( 3) )غفران پناه( و مغفرت و غفرنپناه( 2) وفات یافت مرحمت( 1)

 . (21 تصویر) (4)1126 سنه( 6) کذا() سنهبتاریخ شهر شوال ( 5) بنّامحمدامین 
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 اسمعیل جوشقاني دخترحاجيخانم شاهزاده . 18-2

سطح سنگ عبارت صلوات کبیره با نسخی ضعیف  دورتادور 67 در 173طول و عرض 

بسیار ضعیف و نام متوفا و تاریخ با نستعلیق  ه است. در قاب پیشانیشد کاریبرجسته

 :زیر آن طرح محرابی ساده آمده است
الحرمین حاجی ( 3)زاده خانم بنت حاجی ت بشاهسماالم هی و( 2) وفات یافت عفیفه صالحه( 1)

 (22 تصویر). 1128 سنهالمظفر بتاریخ شهر صفر( 4) اسمعیل جوشقانی

 
 مالعلی. حاج محمدعلی دختر زاد. پری23. تصویر جوشقانی عیلااسمحاجی دختر . شاهزاده22تصویر 

 اج مالعليح ليعدمحمخانم دختر  زادپري. 19-2

نقش سرو و در  دورتادور آن تزئینات هندسی و در وسط و 50در  188 طول و عرض

 به نسخی ضعیف آمده است: پیشانی نام متوفا و تاریخ
حاجی مالعلی بتاریخ ( 3) خانم بنت محمدعلی زادپری( 2) وفات یافت عفیفه صالحه المسماه( 1)

 (23 تصویر)الباقی ت ان (4) 1128 سنهلحجه الحرام ( 4) اشهر ذی 

 العابدينزينشهربانو بنت . 20-2

سطح سنگ نقوش اسلیمی و در پیشانی کتیبه نام و  دورتادور 55 در 159 طول و عرض

 :یمحراب ر زیر آن قوستاریخ وفات با نستعلیقی بسیار ضعیف و د
ه ، بتراشسنگ ینبداعالزینوفات یافت عفیفه صالحه المسماه بشهربانوخانم بنت مرحمت پناه استاد 

 (24 تصویر). 1129 سنه الثانیربیعتاریخ شهر 

 
 .جوشقانی عبدالغنی پسر . محمدصادق25تصویر  .العابدینزین بنت . شهربانو24تصویر 

 محمدصادق پسر عبدالغني جوشقاني. 21-2

متمایز  نیز فرمو  جنس حاظبه ل که 84 و عرض 234سنگ موجود با طول  ترینبزرگ

سطح پایینی حاشیه  است و دو سطح دارد، ایگهوارهو صورتی از سنگ  هاسنگاز دیگر 

در میان آن قرار  ارتفاع مترسانتی 15سنگ را تشکیل داده و سطح باالیی با  دورتادور
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 قوس سوسنی محراب،شده و در باالی  کاریبرجسته باالیی تصویر سروی سطح دردارد. 

 ثلثی ضعیف در چهار ردیف آمده است: متوفا و تاریخ بام نا هیبتک
( 4) عبدالغنی جوشقانی( 3) ولد مرحوم محمدصادقپناه ( 2) وفات یافت مرحمت و غفران( 1)

 (25 تصویر). 1140 سنهالمرجب بتاریخ شهر رجب

 جوشقاني اسمعیل محمدپسر  العابدينزين. 22-2

 در داخل محراب ت.فرسوده شده اس ریداقمکه عرض  77 سانت طول و 220سنگی با 

ی ضعیف نام متوفا و ثلثبا د و در پیشانی قرار دار شدهتزیین گلدان زیرو سرو، گلدان 

 آمده است: تاریخ
 محمد اسمعیل جوشقانی( 3) العابدین ولد مرحومپناه زین( 2) وفات یافت مرحمت و مغفرت( 1)

 (26 رویتص). 1142 سنهتاریخ شهر شعبان فی ( 4)

 
 اصفهانی. محمدتقی پسر . محمدهادی27. تصویر پسر محمداسماعیل . زین العابدین26تصویر 

 پسر محمدتقي اصفهاني محمدهادي. 23-2

زیاد است، این  قرمز هایرگهکه در آن عرض  68سانت طول و  204با  سبزمرمر  سنگ

است و در پیشانی نام متوفا و تاریخ با ثلثی ت نایئتز ه، فاقدشد دونیمسنگ که از وسط 

 آمده است:در پنج ردیف  ضعیف
هادی ولد مرحوم ، آقا محمدآرامگاه( 2) وفات یافت مرحمت و غفران پناه و جنت رضوان( 1)

ی الحاجات یا قاض( 5) 1150 سنه المرجبرجبشهر ( 4) اصفهانی ساکن جوشقان بتاریخ( 3) محمدتقی

 (27 تصویر) اتمهالمو یا کافی 

 اصفهاني محمدهاديبن  محمدمهدي. 24-2

از جنس و رنگ سنگ قبلی  سنگ مرمریقبر جوشقان نامید. باید آن را زیباترین سنگ

 نقوش گل مزین، سروی بر محور ،سانت با تزئیناتی متمایز 69در  179با طول و عرض 

حال پرواز جانبین  در ندهرپو د االترین بخش ترنج و گلی است وو در ب رفته باالو بوته 

و ذیل آن در  »کل شیء هالک اال وجه« ضعیف یثلث سنگ با در قاب مربع باالی. آن

 :، نام متوفا و تاریخ آمده استسه ردیف
ساکن اش/ سنگتر محمدهادی( 2) ولد محمدمهدیرفعت پناه وفات مرحمت و غفران پناه/ ( 1)

 .11 ... ق اهلل العظیم فی سنه /صد (دلومو) الموالودشهر ربیع ( 3) جوشقان بتاریخ
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 عمداً، اندبودهجوشقان  ساکنو اصفهانی و پسر ر پد قبر اخیرصاحبان دو سنگ

 (28 تصویر. )است صدگان و هزارگان باقیو رقم  محوشده

 
 العابدین. زین29. اصفهانی محمدهادی بن . محمدمهدی28تصویر 

 نديباالعزين. 25-2

در قاب مربع  آمده است.کبیره  صلواتو  لهبسمسانت  85در  226 این سنگدور دورتا

 ؛مصرع ضعیف و در پایین به نسخ شکل پیشانی عبارت »کل شیء هالک اال وجه اهلل«

و تاریخ  العابدینزین اما مشخصات آمده است. «العابدینزینرد از لطف خدا امید دا»

 (29 تصویر. )است شدهرها  ارهکمهینات تزئین مرگ کتیبه نشده و

 محمد سعید. 26-2

که آسیب دیده است. جز تصویر ساده  62در  184 قبری ساده با طول و عرضسنگ

خاطر آسیب  ضعیف نوشته شده، اما به سرو تزئیناتی ندارد. نام متوفا و تاریخ به نسخ

 زیاد بخشی از آن قابل خوانش نیست:
( شهر 4( ... )3انی محمّدسعید )زندگ ( گل نارسیده2) اهپن هغفر( وفات یافت مرحمت و م1)

 (30)تصویر  ...صفرالمظفر

 
 .1. فرسوده 31. تصویر . محمد سعید30تصویر 

 1فرسوده . 27-2

است.  54در  166طول و عرض این سنگ که با تخریب و فرسایش زیادی دچار شده، 

ده و بر پیشانی سنگ ش ریاجف حدورتادور سنگ بسمله و صلوات کبیره به ثلث ضعی

 نام متوفا و تاریخ آمده که بیشتر حروف آن محو شده است:
 (31. )احتماالً( )تصویر 1101...ریخ[ ( ]تا4( ... )3( خواجه... )2پناه ) مت[ ]مرحوفات... ( 1)
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 2فرسوده . 28-2

از را آن  ست وقرار دارد و احتماالً بر روی قبر اصلی ا 25موازات سنگ این در کنار و به

اش تاریخ و نام متوفا اند. برگرد آن صلوات کبیره و بر پیشانیجای خود حرکت نداده

آن از بین رفته و قابل بازخوانی نیست.  آمده است، اما براثر فرسایش تقریباً تمام کتیبه
 (32)تصویر 

 
 .. سنگ شکسته33. تصویر 2 فرسوده. 32 تصویر

 سنگ شکسته. 29-2

قبر شامل نام و تاریخ شکسته شده و اثری از آن نیست. بر بخش اصلی این سنگ

کاری شده و در بخش میانی دورتادور سطح سنگ صلوات کبیره به نسخ ضعیف برجسته

تصویر سروی نمایان است و در پیشانی یک کلمه از آخرین کلمه سطر آخر کتیبه اصلی: 

مانده است. بقیه کتیبه که مربوط هالک اال وجه« باقی شیءکل »ارت از عب «... اال و...»

)تصویر به نام و تاریخ و بخشی از صلوات کبیره است براثر فرسایش تخریب شده است 

33) . 

 کارهنیمهسنگ فرسوده . 30-2
نشان  سنگتختهی قطر زیاد این که دچار فرسایش زیاد شده است، از طرف قبریسنگ

مانده  کارهنیمه درنتیجهشتن روی قبر آماده نشده بوده و ذاگ یاز بردهد که هنومی
شده و یک روزنه نیز بر باالی  کاریبرجستهتصویر سروی  سنگتختهاست. بر روی این 

نیست. به لحاظ قد  رؤیتقابلاحتمالی سنگ به علت فرسایش زیاد  هایکتیبهآن است. 
شکستگی باعث شده تا کامل  الًتماحااز حد متعارف است و  ترکوچکنیز این سنگ 
 .(34 تصویر)نشده رها شود 

 
 .1171کوچک پس از دوره صفوی  قبر. تصویر. سنگکارهنیمه. فرسوده 34تصویر 
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 و نقوش و خطوط هاسنگبررسي کیفیت . 3

 ؛ت ازاست راعب موردبررسی قرار گیردسنگ مزار  تواند در پژوهشکه میهای عام ویژگی

 و مفاهیم نهفته در آن نقوش، اشکال حجاری، نوشتار، نوع، شکل ،نحوه استقرار

ها سنگ ظاهری و هنریهای شود جنبهدر این مقاله سعی می .(23: 1377)خسرونژاد، 

 ها باشد.نگاری و تحلیل محتوای آنشده و تمرکز اصلی بر کتیبهصورت کلی بررسیبه

 يباکیفیت و میزان خر. 1-3

. است است که از معادن نزدیک به جوشقان تهیه شده «تراورتن»ها عمدتاً جنس سنگ

 هرکداماست و  «الشتر»تر از و سه عدد سنگ قدیمی «مرمر»ها البته چند عدد از سنگ

جوشقان در شرایط نامساعدی  قبرهایسنگ. ویژه خود را داردسختی و مقاومت 

وسایل مکانیکی  وسیلهبهکه  هاییجابجاییدر ز نی راخی هایسالو در  شوندمی دارینگه

است؛ از فرسایش کامل  دیدگیآسیبدچار  قبرهاسنگ سومیک تقریباًصورت گرفته، 

رطوبت و  ،فرسایش مؤثرل اماز سنگ. یکی از عو زیادیمتن و نقوش تا فرسایش بخش 

سطح زمین  از رتیا پایینمماس  یاکه  قبرهاییسنگ ویژهبه ی و گرمی هوا است،دسر

  نیست. هاآندچار آسیب جدی شده و امیدی به مرمت و نگهداری  اندداشتهقرار 

 تزئیناتنقوش و . 2-3

قط فساده است و  برخی، دارای نقوش و تزئینات است، اما موردبررسی هایسنگ بیشتر

 طورکلیبهطر آمده است. پنج س -در چهار نام و تاریخ وفات ،سنگ در پیشانی

در قاب  سروگیاه است، اما نقش در هنر ایرانی همراه با نقوش گیاهی  هانگاریکتیبه

و گیاهان و  وسر در کنار درخت. پوشاندمیرا  قبرهابیشتر سطح سنگ، محراب مانندی

های بهشتی است، البته قصر رمزی ازشوند میپرندگانی که گاهی در باالی سرو تصویر 

 (.95: 1390)قس: رضایی، مریم، باشد یایشگاهنمادی از ن تواندمیمحراب 

است و در طراحی کاری ریزهداری تزئینات  عمدتاًجوشقان  قبرهایسنگسروهای  

 ایپایهسرو در داخل گلدانی قرار دارد و گلدان بر روی است، آن دقت به خرج رفته 

و گرفته است صورت ظریفی  هایحجاریگاهی در بدنه طرح سرو هم . کشکول مانند

گاه در جانبین سروها نیز  اسلیمی و ختایی تزئین شده و هایطرح وسیلهبه اطراف آن

گاهی در رأس سرو گاهی دو یک یا دو پرنده تصویر شده است. است.  کاررفتهبهنقوش 

 دورتادورحتی  .خوردمیبه چشم  گیاه وقش گل صلوات کبیره ن هایکتیبهنیز در میان 
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هندسی تکرار شده است. این گیاهی و  هایطرح رهصلوات کبی جایبه قبریسنگ

 .(100-93 :همان) است مقایسهقابلدیگر نقاط ایران  قبرهایسنگ تزئیناتتزئینات با 

است سانت  5تا  4و ارتفاع  8تا  7دارای حفره گرد به قطر جوشقان  قبرسنگ بیشتر

د. درباره علت ایجاد این ی قرار دارکه در قوس محراب یا باالی سرو و یا زیر نوشته پیشان

و یا ب ها برای ریختن آحفرهاین  رسدمیولی به نظر  ،مطرح است هاییگمان هاحفره

برای حیوانات و پرندگان ایجاد شده است، چون امروزه نیز در جوشقان معمول  خوراک

از ریزند، گر چه ممکن است میاست که بر سنگ مزار گذشتگان برنج برای حیوانات 

 لیه آن دور شده باشد.منطق او

 خوشنويسي. 3-3

به ترتیب شامل خط ثلث، نستعلیق و نسخ است.  قبرهاسنگدر  کاررفتهبهخطوط 

که شامل نیمی از  قبرسنگ 15بیشترین خوشنویسی با خط ثلث انجام شده است. در 

 5در  سنگ ثلث تنها و 10 دراست. بدین ترتیب که  کاررفتهبهخط ثلث  قبرهاستسنگ

سنگ دیگر نستعلیق تنها  6است. همچنین در  نستعلیقدیگر ثلث همراه با سنگ 

 است. کاررفتهبهنسخ و در یک مورد نیز نسخ و نستعلیق  قبرسنگ 8است. در  کاررفتهبه

 تا 1054از  هاآنکه تاریخ  ترقدیمی هایسنگخوشنویسی گفت که  توانمی درمجموع

 هاسنگخط بیشتر  درواقعه بعد دارند. به دور سبتاست، کیفیت خط بهتری ن 1099

 سالاز  قبرسنگ ترینقدیمییف است. از این میان البته عضعیف و گاهی نیز بسیار ض

خطی ضعیف  ،هاکتیبه، بقیه ثلثی خوب دارد ثلثی عالی و چند سنگ دیگر نیز 1054

افول نهاده رو به  فتهررفته قبرهاسنگ نگاریکتیبهکیفیت  دهدمیمر نشان دارند، این ا

 .است

 تراشيسنگکارگاه . 4-3

بدون هیچ تزئینات و یا  قبرسنگدر مقیاس  نتراشیده یقطعه شده هایسنگوجود 

که  دهدنشان می از این قبرستان، ایگوشه در کارهنیمهو حتی  شکسته هایسنگ

 نیز در همین محل بوده است. تراشیسنگکارگاه 

کاری محتوای کتیبه رغمعلیاست و  تمامهنیمهم  قبرسنگهمچنین کتابه چند 

قسمت مربوط به شخص متوفا، تاریخ و نقوش خالی مانده است. این امر  ،مذهبی

به این دلیل که کارفرما نتوانسته است  ازجملهدالیل متعددی داشته باشد  تواندمی

ام ماندن باعث ناتم غیرمترقبهرا برآورده کند و یا اتفاقات  تراشسنگانتظارات هنرمند 

 باشد. کارشده
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در قبرستان است که کتیبه و تزئینات تا حدود زیادی پیشرفت  یقبرسنگ بارهدراین

کار داشته اما تزئینات آن در بخش میانی در قابی که معموالً برای معرفی متوفا 

 بر زآنجاکها. اما نیستبر آن مرگ و احیاناً نوشتن شعر است، ناتمام مانده و نام متوفا سال

 قبرسنگآمده، احتمال دارد این  «العابدینزینامید،  ا»دارد از لطف خد ؛عبارت باالی آن

دالیلی نامعلوم رها شده  اما به تراشیده،که به دست خود باشد  تراشسنگ العابدینزین

بزرگی است که در پیشانی آن  قبرسنگدارای  تراشسنگ کمال استاد همچنیناست. 

 جزبهآن بسیار خوش نوشته شده  هایکتیبهال« آمده و همه د کمال ابدعبارت »محم

 دهد کهاین دو نمونه نشان میت. کتیبه نام متوفا در میانه سنگ که نستعلیق ضعیف اس

را نام خود  و در عبارت پیشانی اندتراشیدهمیسنگ مزار خود را  ،قبل از مرگ استادان

 است. شدهکامل میمرگ و سالروز  م متوفاو پس از مرگ نا اندآوردهمی
 

 محتوايي هايبررسي. 4

 هاکتیبهمحتواي . 1-4

نام متوفا نشده است، بلکه و اتفاقات منجر به مرگ  نگاریبه وقایعتوجهی  قبرهاسنگدر 

در  مذهبی و عاطفی هستند که مضامینکامل آمده است. دیگر  طوربهو تاریخ وفات 

 .است شدهفارسی بیان ی و اشعار قالب عبارات قرآنی، ادعیه شیع

دارای  شودمی هاآن دوسومکه شامل  موردبررسی هایسنگسنگ از  20تعداد 

( م)پیامبر، فاطمه و دوازده اما بر چهارده معصوم صلواتکبیره است. این شامل  صلواتکتیبه 

مده آ هاکتیبهبار در  پنج« کل شیء هالک اال وجه اهلل»همچنین عبارت قرآنی  (5).است

. شودمیدیده  «یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات»نیز  هاسنگر یکی از است. ب

 5ت، اما با تبدیل ای آمده استر صندوقهقدیمی هایسنگبر  باریک الکرسیآیتعبارت 

 نبوده است. الکرسیآیتنوشتن برای ی ی، فضاسطح به یک سطح

متضمن که  شودمی ن نیز یافتصفوی دیگری نیز در کاشان و اطراف آ قبرهایسنگ

 نیاسر، (45-44، آبادینوش)مشهدی شهر برزک،  ازجمله. است الکرسیآیتصلوات کبیره و 

در بسیاری از  این دو مضمون .(90-81: 1391)رضوانی یزدلی،  یزدل (142-130 :1396)راعی، 

 .(83-77: 1399، پورکاظم) سنگ مزارات در نقاط مختلف ایران بازتاب دارد

های معماری و هنر مذهبی دوره مقایسه با کتیبهکه قابلت کبیره مضمون صلوا

بر سنگ مزارات از قرون قبل و به دنبال توسعه  .(142: 1389)مشهدی،  صفوی است

 قبرسنگدر  کهچنانفرهنگ شیعی و پاسداشت ائمه شیعه معمول بوده است. 
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: 1345)مشکاتی،  ،نهم هجری از قرنکاشان عمادالدین شیروانی واقف مجموعه عمادی 

: 1399 غیاثیان، آبادی؛نوش مشهدی) استآمدهقرن دهم نیز  فامزرینو سنگ مزارهای  (14

107-131).  

شامل اشعار فارسی است. در این میان بیت که بار عاطفی دارد بخشی دیگر از محتوا 

که  کندمیکمی بعد از وفاتش جلب نظر  همآن( 999 وفات) شعری از عرفی شیرازی

 بمحرومی وای ای مرگ/ پس بنویسید مزارم سنگ بر»موضوع آن سنگ مزار است: 

 شودمیدیگر دیده  قبرسنگ. با این اوصاف عمده اشعاری که بر چهار «هیچ دگر و دیدار

قوتی ندارد. از آن محتوا  وزن و صورت و ازلحاظخصوص شخص متوفا سروده شده و م

 مهر» قبرسنگبیت و  7ی جوشقان« شامل کدخدا اهللفضلحاجی شاه » قبرسنگجمله 

 بیت است. 4ه قاجاری نوشته شده و شامل ورکه در د «علی

 و دوره تاريخي سال. 2-4

رقم با استفاده از  صورتبهماه و سال  دقتبهنام تاریخ وفات  قبرهاسنگدر تمام  تقریباً

. برخی است تاریخماده صورتبهنیز  قبرهاسنگحروف یا عدد آمده است. تاریخ یکی از 

 ازجملهبا قطعیت درباره آن سخن گفت  تواننمیاز تاریخ قبرها نیز مقداری ابهام دارد و 

 (6)مخدوش شده است. خرقم تاری عمداًمحمدهادی و محمدمهدی اصفهانی که  قبرسنگ

و  جوشقانی میرزا حاجی ولد اسمعیل از آن خواجه 1054تاریخ  ترینقدیمی

جوشقان،  ساکن محمدتقی اصفهانی مرحوم ولد محمدهادی آقا قبرسنگآن جدیدترین 

 ؛نوشته شده است 1120 قبرسنگبر روی  علی مهر 1228است. البته تاریخ  1150

هستند که از میانه حکومت صفوی تا  ایصدسالهه ورمتعلق به د قبرهاسنگ بنابراین

فاست. و تاریخ و دو نام متودارای د هاقبرسنگدو قطعه از  دامه دارد.اپایانی آن  هایسال

 دو تاریخ و شدهاستفادهبرای پسر نیز مقصود قصاب است که  قبرسنگ هاآنیکی از 

 دارد. 1140و  1098

 «علی مهر» برای (1228)بعد  سال 118و  1120در سال  دیگری ابتدا قبرسنگ

قمری است که همگی هجری  هاسنگتاریخ  طورکلیبهشده است.  کتیبه استفاده

، (1)101، (1)101، 1199، 1099 ،1099، 1099 ،1098 ،1097 ،1054از  اندبارتع

1117 ،1120(1228 ،)1120 ،1126 ،1128 ،1128 ،1129 ،1130 ،1140 ،1140 ،

1142 ،1150. 

است.  قبرسنگبر آن مربوط به  نویسیکتیبهو  تراشیسنگکاربرد  ترینمهم شکبی

های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در زمینهسعه ایران از دوران صفوی به دلیل تو
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تاریخی جوشقان از این دوره  هایسنگاست. تمام  ماندهبرجایبیشتری  قبرهایسنگ

شاید . رسدمینفیس جوشقان نیز به پایان  قبرهایسنگاست و با پایان این دوره ساخت 

 هاگرشنیا تغییر تغییر سطح معیشت به دنبال ناپایداری اوضاع پس از صفویه و 

 مدفونخاک  دوران بعد کوچک بوده و در قبرهایسنگ درنتیجه. باشد مؤثر بارهدراین

آیا این  (35تصویر ). هنوز باقی است 1171علق به سال یک نمونه از آن را مت. اندشده

 اتفاق منحصر به جوشقان است یا در دیگر نقاط نیز چنین است؟

 10عمومی برزک است که در آن حدود ن قبرستان یک نمونه مشابه در منطقه کاشا

که قابل تطبیق با تاریخ  ماندهبرجایهجری  1161تا  1064از تاریخ  قبرسنگ

 ،آبادینوش)مشهدی  است 1150تا  1054از  هاآنجوشقان است که تاریخ  قبرهایسنگ

1389: 45-44). 

اب نیاسر ن محله رودقبرستان نیاسر در نزدیکی جوشقان نیز چنین است، در قبرستا 

-144: 1396)راعی،  داردامتداد  1148آغاز  1024صفوی است که از سال  قبرسنگ 7

دیگری از این دوران در روستای یزدل در  قبرهایسنگبر روی  هایبررسی. (145

به لحاظ تاریخی و محتوایی قابل تطبیق با  وبیشکمنزدیکی جوشقان صورت گرفته که 

است، از  ایصندوقه بعضاًقدی و  صورتبهکه  هانگساست. این  موردبررسی هایسنگ

-81: 1391)رضوانی یزدلی،  است 1129، 1129، 1004، 1007، 1062، 1039 هایسال

90). 

آن حضور صنعتگران و هنرمندان  تبعبهوجود معادن سنگ و  واسطهبهبا این اوصاف 

 ماندهبرجایابه وستاهای مشبیشتری نسبت به ر قبرهاسنگدر جوشقان استرک، تعداد 

 است.

 جنسیت. 3-4

 5عدد متعلق به زنان و  5تعداد بیست قبر متعلق به مردان،  قبرسنگاز میان سی عدد 

که  دهدمیمردان نسبت به زنان نشان  قبرسنگبیشتر عدد هم نامعلوم است. تعداد 

وه هر دو گر یهاسنگنفیس برای مردان بوده است،  قبرسنگاهتمام بیشتری به ساخت 

، اما در ذکر نام زنان تفاوتی با شودنمیتفاوت معناداری دیده  ست ودارای تزئینات ا

و آن اینکه نام مردان بدون پیشوندی خاص آمده است، اما قبل از  شودمیمردان دیده 

که ذکر نام زن  دهدمیو این نشان  رودمیبه کار ( هدش)نامیده  «المسماه»نام زنان عبارت 

دگی و محرمانه محسوب خانوا ایمسئلهتی بعد از مرگش معمول نبوده و صریح ح طوربه

 است. شدهمی
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و برای مردان  رودمیبه کار  «عفیفه صالحه»نکته عجیب اینکه برای زنان پیشوند 

است،  آمیزاحترام. گر چه عفیفه صالحه عبارتی «مغفرت و مرحمت پناه»عبارت دعایی 

بت به اجتماعی و مذهبی زنان نس ترپایینجایگاه ین مب متوفا یاما عدم طلب آمرزش برا

درک است  غیرقابلامری که از جنبه عاطفی و رسوم مذهبی  در آن دوران است؛ مردان

 سایه افکنده است. آنبر  فیکه باورهای عر دهدمیو نشان 

و  اردتفاوت دبا مردان  اندکرده خود انتخاب که اهالی جوشقان برای زنان هایینام

، «شاه زاده خانم»، «خانم زادپری»ایرانی و بومی است مانند  هاینامگرفته از بر اًعمدت

مقابل نام مردان برگرفته از بزرگان دین در  «.حمیده» و «عالیه خانم»، «خانم شهربانو»

 .را داشته باشندنام بزرگان دینی  توانستندنمی ، گویاایرانی نیست کدامهیچو  است

ترکیبی است یعنی از ترکیب دو اسم مذهبی  عموماًمردان  هاینام کهاینگر نکته دی 

، محمدصادق، مانند شودمیبا محمد آغاز  هاآنبه وجود آمده است و بیشتر 

نکه متضمن تکریم دو تن از ای جزبهاین امر  ...، محمد اسمعیل، محمدعلی ومحمدمهدی

ام چهارم شیعیان علی بن دین لقب امالعابهم نام زین قبرسنگدر سه  .است مقدسان

اسم زن و مرد نشان از اهمیت ایشان  30از حدود  آیدمیه است که به نظر حسین آمد

 در نزد مردم جوشقان است.

 هاوادهخان. 4-4

و حتی پدر و فرزند  صورتبهکه  قبرهاسنگموجود در  و القاب خانوادگی به نامتوجه از 

 فامیلی متوفیان پی برد. هاینسبتبه  نتوامیات، نوه آمده، در کنار  تاریخ وف

 تراشالعابدين سنگزين خانواده. 1-4-4

 دو میان تراش هستند. ازسنگ العابدینزین استاد دختران خانم خانم و شهربانو حمیده

 العابدینزین همین آن از هم یکی است ممکن آمده العابدینزین نام به که قبریسنگ

از مزارات نیاسر که در  دریکیبیک پسر حسین عابدین  قبر محمدهمچنین سنگ .باشد

تراش( )سنگالعابدین حجار حجاری شده است، امضای محمدباقر بن زین 1141سال 

تراش جوشقانی باشد که به العابدین سنگدارد. این محمدباقر ممکن است پسر زین

 1141سال  در قید حیات بوده و پسرش به 1129هنگام مرگ دخترش در سال 

 .(142: 1396)راعی،  قبری تراشیده باشدسنگ
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 تراشخانواده محمد کمال؛ پدر و پسر سنگ. 2-4-4

قبر وجود دارد از یک پدر و پسر که نام پدربزرگ نیز در آن آمده است. یکی دو سنگ

سنگتراش ولد حاجی محمد سنگتراش جوشقانی از سال کمال ابدال(  )محمداستاد کمال 

 .1126مدرضا ابن مرحومی محمد کمال جوشقانی از سال گری حاجی محو دی 1099

 پدر و پسر سنگتراش اصفهاني. 3-4-4

 مرحوم ولد محمدهادی و آقا جوشقان ساکن سنگتراش ولد محمدهادی محمدمهدی

تراشی جوشقان نیز دهنده شهرت سنگجوشقان که نشان ساکن محمدتقی اصفهانی

 هست. 

 بن مقصود قصافرزندان و نوادگا. 4-4-4

از؛ فرزندانش  اندعبارتتن از خفتگان، فرزندان و نوادگان مقصود قصاب هستند که  6

اهلل، عالیه اهلل و محمدمحسن و نوادگانش محمدعلی و محمدخان پسران عنایتعنایت

 .علی فرزندان محمدمحسن قصابخانم و غالم

 ، مناصب و القابمشاغل. 5-4
هستند و  تراشسنگ موردبررسیاندان خاده یا خانو 4ه از مالحظه شد که نام سه خانواد

نفر  4در بین اسامی متوفایان پسوند  مربوط به آنان است. هاسنگحدود سی درصد از 
با است که  6به  1 تقریباًقابل خوانش  هایسنگاست که به نسبت کل  تراشسنگ

 است. زیادین دوران تعداد توجه به تنوع مشاغل موجود در آ
ان به خاطر شغلشان هزینه کمتری برای تراشیدن سنگ چه سنگ تراشگر 

اند، هدآممیبزرگ و نفیس بر قبرهایسنگاز پس هزینه تهیه  درنتیجهو  اندپرداختهمی
زیادی در جوشقان جمعیت تراش سنگ گرصنعت دریافت که توانمیاز این تعداد اما 

آن در منطقه جوشقان و  بقه استخراجوجود معادن متنوع سنگ و سا .دانهاددمیتشکیل 
 کند.حضور سنگ تراشان غیربومی در این آبادی نیز این امر را تایید می

یکی از متوفایان  فامیلاسم .هستندقصاب  واده با پسوند شغلینفر نیز از یک خان 6 
همچنین در نسبت پدر یکی از متوفیان  و یکی بنّا است.است ( چهارواداری)کاری نیز مُ

 .استصب رسمی مبلغ شیعه من ه کهآمد «مال»ب لق
 ؛خوردمیبه چشم  قبرسنگنیز بر سه به معنی آقا و سرور  «خواجه»همچنین لقب 

چه معنایی داشته است اما  دقیقاًآن دوران  گر چه مشخص نیست که این لقب در
 و یا منصبی رسمی باشد. تاز صاحب لقبجایگاه مم دهندهنشان تواندمی

مشاغل و مناسب رسمی در میان این مشاغل است. حاجی شاه  نیز یکی از کدخدااما 
از شاعری در آن قطعه شعری  دارد و یبزرگ قبرسنگکدخدای جوشقان است  اهللفضل
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، متفاوت از همه سته ویوفات تاریخ ماده و محامدآمده که متضمن رثا،  ایحرفه
 .دیگرقبرهای سنگ

النتر نیاسر تراشیده شده با شعر و نیز برای ک قبریسنگدر همین دوران  تقریباً
 تریوسیعو برای منطقه  تررسمیمنصب کالنتری  گویا (136: 1396)راعی، ، تاریخماده

الدین کاشی، )تقی داشته است صفوی دستگاه رسمی قضا رهدر دونیاسر بوده است، زیرا 

1384 :576). 
وجه به حاجی بودن نیز حاجی است. ت هاآنپیشوند نام چهار تن از متوفیان و یا پدر 

نیز که  «استاد»نکته دیگر در پی بردن به تمکن مالی افراد در آن دوران است. پیشوند 
 .، پیشوند نام خبرگان مشاغل استطبعاًو قصابی آمده است،  تراشیسنگبرای مشاغل 

 

 . نتیجه5

 ایهکتیبهو  اقبرهسنگجوشقان با دیگر  قبرهایسنگ محتواشکل، نقوش و به لحاظ 
است برای موارد مشابه در این دوران و  اینمونه، بلکه داردن دوران صفوی تفاوت چندانی

در منطقه کاشان که از قرون اولیه اسالمی با باورها و مفاهیم شیعی آشنایی  ویژهبه
از گذشتگان  بازماندهناصر ع ترینبادوام قبرهاسنگ شناسیمردماز حیث  .اندداشته

تاریخ، هنر، فرهنگ و معیشت مردمان روزگاران پیشین را نشان رشی از بُ وهستند 
صلوات کبیره  کهچنان، دارندجوشقان مضامین دینی وجه اصلی  قبرهایسنگدهند. در 

آیات قرآنی و اسماء جالله و  باورهای شیعی بیشترین بازتاب و تأثیرو اسامی ائمه زیر 
 ری نیز باور دینی اهمیت زیاد دارد؛لحاظ هن به قرار دارد.در رتبه بعدی  الکرسیآیت

، قبرهاستسنگمحرابی و درخت سرو که عنصر اصلی در تصویرپردازی  هایقوس
در بسیاری از سنگ مزارات این  .بهشتی است هایباغقصرها و نمایانگر باور به  نوعیبه

 در نقاط مختلف ایران بازتاب دارد.
ارث گذاشته  چه سنگتراش برای ما بهبلکه آن ست،گفتگوی سنگ با ما نی همهایناما 

اسامی زنان و معنادار و تفاوت  هانامبخشی از فرهنگ و شیوه معیشت نیز هست، تاریخ، 
و سطح معیشت  تراشیسنگشغل و هنر  ویژهبه مردان، مشاغل مناصب و القاب و

 هاآن خانواده ن واز مقابر سنگ تراشا زیادیوجود تعداد  .اندقبیلصاحبان قبرها از آن 
 هایکارگاه آن تبعبهو وجود معادن سنگ در مجاورت آبادی  خاطر بهدر این قبرستان 

صدور باعث جلب صنعتگران به این آبادی شده و  است. ویژگی که تراشیسنگ
آن تا نیاسر شهری در همان حوالی  ردپاهایبوده است که دیگر نقاط  محصوالتشان به

تراشان نامید که در همان کارگاهی که  قبرستان سنگباید  جا را، اینشودمینیز دیده 
به امید بیداری  اندآرمیدهخود را نیز ساخته و زیر آن  قبرسنگ، کردندمی تراشیسنگ

 بزرگ قبرهایسنگ که دهدمی نشان هاسنگ تاریخ باری اما در زیر درخت سرو بهشتی.
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را  هاآنجای  ترکوچک هایسنگو  هدادازدست را خود کاربرد صفوی دوره پایان با
 .دارد وجود وبیشکم نیز مجاورمناطق  در که روندی گرفته است،

 از بخشی عنوانبه خاص طوربه جوشقان قبرهایسنگ و عام طوربه قبرهاسنگ
 قرار نامساعدی شرایط در عموماً اما دارند، مراقبت و حفاظت به احتیاج ملی میراث
 ولی ،شد تعیین جوشقان هایسنگ نگهداری برای یزن مکانی هش،پژو این پی در دارند،
 درزمینهاولین گام با این اوصاف  .است آسیب معرض در و رهاشده پراکنده هنوز هاسنگ

هاست که این مقاله مندی از این میراث، ثبت دقیق مختصات و محتوای آنحفظ و بهره
 کوششی در این راستاست.

 

 نگ قبرها:جدول وضعیت و مشخصات س  
 

صلوات  نام متوفا 

 کبیره

نوع و  سال متن

 کیفیت خط

 نقوش

 

 کیفیت سنگ

1 

 

 خواجه

 اسمعیل

الکرآيت #

 سي

 محراب، سرو، ثلث عالي 1054

گلدان، زيرگلدان، 

 اسلیمي

تخريب بخشي 

 از اطراف

)جاي نام  2

متوفا خالي 

 است(

 ندارد - #

 

محراب، سرو  نسخ ضعیف

تزئیني، گلدان، 

و زيرگلدان 

 اسلیمي

ي فرسودگي کم

 در اطراف

مدفون در زير  معلوم نیست ثلث - - # - 3

 زمین

 محمدمحسن 4

 و غالمعلي

# - 1097 

 1140چ

ثلث و 

نستعلیق 

 ضعیف

محراب، سرو، 

گلدان و زيرگلدان 

 اسلیمي

 قبر دو نفره

 1098 - # عنايت اهلل 5

 

ثلث و 

نستعلیق 

 ضعیف

محراب، سرو 

تزئیني، گلداني و 

ان زير گلد

 اسلیمي

- 

 عالیه خانم 6

 

ثلث و  1099 - #

نستعلیق 

 ضعیف

محراب، سرو 

 تزئیني و گلدان

 

 محمّدعلي 7

 و  مهر علي

بیت  4 #

 شعر

1120 

1228 

 

ثلث و 

نستعلیق 

 ضعیف

 سنگ دو نفره خط محراب ساده

محمّدخان  8

 قصاب

 

 نسخ 1130 - #

 ثلث خوش

فاقد تزينات، 

 حفره

- 

 استاد کمال 9

 سنگتراش

مصرع  #

 شعر

محراب، اسلیمي و  خوش ثلث 1099

 ترنج ساده

- 
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حاجي  10

 محمّدرضا

 

نستعلیق  1126 - 

 ضعیف

محراب ساده و 

 حفره کوچک

- 

 محمدحسین 11

 

کل  #

 شيء...

حسین 

 بن علي

1099 

 

 ثلث خوش

نستعلیق 

 ضعیف

محراب، سرو 

 تزئیني

- 

 شاه حاجي 12

 اهلل فضل

 

 بیت 7 #

شعر کل 

 شيء...

 

 ماده

 تاريخ

(1099) 

 و ثلث

 نستعلیق

 ضعیف

 - محراب سوسني

نستعلیق  1100 - # حمیده خانم 13

 ضعیف

سرو، کشکول، 

گلدان، با تزئینات 

 گل و بوته اسلیمي

- 

بیت شعر  # محمد رحیم 14

 عرفي

نستعلیق  (1)101

 ضعیف

سرو با تزئینات 

اسلیمي، پرنده و 

 حفره

مقداري 

 فرسايش

 استاد قاسم 15

 

تخريب نیمه  بخط محرا عیفنسخ ض 1117 - #

 پايیني

اسعید  16

خواجه)يا 

سعیداخواجه

) 

 - خط محراب نسخ ضعیف 1120  

استاد خواجه  17

 محمّد

 

کل  #

 شيء...

 

 ثلث و 1126

نستعلیق 

 ضعیف

 - محراب ساده

شاه زاده  18

 خانم

نسخ و  1128 - #

نستعلیق 

 ضعیف

 - خط باالي محراب

 پري زاد خانم 19

 

- - 1128 

 

، سرو، محراب ضعیف نسخ

گلدان و 

زيرگلدان، 

 اسلیمي

- 

نستعلیق  1129 - - شهربانوخانم 20

 ضعیف

خط محراب، دورتا 

دور سنگ 

 اسلیمي

- 

 محمد صادق 21

 

محراب، سرو،  ثلث ضعیف 1140 - -

 گلدان، زيرگلدان

مقداري 

 شکستگي

 زين العابدين 22

 

 ثلث ضعیف 1142 - -

 

محراب، سرو، 

 گلدان، زيرگلدان

فرسوده و 

 ريب شدهتخ

آقا محمد  23

 هادي

 

يا قاضي  -

 الحاجات

1150 

 

 - ثلث ضعیف

 

از وسط دو نیم 

 شده
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24 

محراب، ترنج،  - 11... - - محمدمهدي

کبوتر، سرو با 

تزئینات اسلیمي و 

 ختايي

 

 زين العابدين 25

 

کل  #

 شيء...

مصرعي 

 شعر

تزئینات نیمه  محراب نسخ ضعیف ندارد

 کاره

فرالمظص - - دسعیدمحمّ 26

 ر...

 آسیب سرو ساده ضعیف نسخ

 زيادديده

)غیرقابل  27

 خوانش(

# - 1101 

 ()احتماال

تزئینات احتمالي  ثلث ضعیف

 تخريب شده است

تخريب و 

 فرسايش

)محوشد - # )محو شده( 28

 ه(

سرو و گلدان  -

 ساده

 فرسايش زياد
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 هانوشتپي
 است. 1101 شد. پس تاریخهای صفوی عدد هزاره حذف می. در بسیاری از کتیبه1
 مطلع غزل عرفی:. 2

 دن و دار و دگر هیچزمنصور و ان الحق 
 

 
 

 ماییم و لبالب شدن از یار و دگر هیچ
 

 است. 20رگان و صدگان واضح است و یکان و دهکان آن احتماالً . عدد هزا3

 . عبارت سنه تکرار شده.4

زَیْنِ  وَ صَلِّ عَلی وَ البَتُولِ فاطِمَۀَ وَ السِّبطَیْنِ الحَسَنِ وَ الحُسَیْنِ علِیٍ مُحَمَّدٍ وَ المُرتَضَی المُصْطَفی اللَهُمَّ صَلِّ عَلی». 5
وَ الزَّکِیِّ  وَ الرِّضا عَلِیٍّ وَ التَّقِیِّ مُحَمَّدٍ وَ النَّقِیِّ عَلِیِّ وَ الْکاظِمِ مُوسَی اقِر مُحَمَّدٍ وَ الصَّادِقِ جَعْفَرٍیٍّ وَ البَالعِبادِ عَلِ

 «یْهِ وَ عَلَیْهِمْ أجْمَعِینَالمُهُ عَلَصَلَواتُ اهللِ وَ سَ صاحبِ العَصْرِ وَ الزَّمانِ المَهْدیِّ الهادی وَ صَلِّ عَلَی الْعَسْکَریِّ الحَسَنِ

 نویس جناب آقای خسرو خلیق هستم.باره قدردان هنرمند خوشاین . در6
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 .1391، 90-81ا هستی، همگام ب ،انکاش
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 سفید گورستان مزارات سنگ در سرو نقش »بررسی محمد، تراب؛ متولی،ابو پناه،احمد الیاس؛ صفاران،
 .1394، 19-1، ایران اسیشنباستان یمل همایش دومین«، مازندران( استان) بهشهر شهرستان چاه
 ایرج کوشش به صالح، الهیار از هایییادداشت انضمام به ،(القاسان مرآت) کاشان تاریخ، عبدالرحیم ضرابی،

 .1356تهران، امیرکبیر،  افشار،
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 .1394، 39-24 ،7 ۀشمار، کاشان

 تصحیح ،(قمری 806) قمی علی بین حسن ۀترجم ،(هجری 378) قم تاریخ حسن، بن محمد بن حسن قمی،
 .1361، توس ،تهران تهرانی، الدینجالل سید ۀتحشی و

 اسالمی مزارات سنگ نقوش نمادشناسی لریار، »تحلیشه شکرپور، مهدی؛ محمدزاده، مهدی؛ پور،کاظم
 .1399، 86–71 ،1 ۀشمار ،25 ۀ، دورهنرهای تجسمیاهر«،  شهر ۀموز

، کاشان« دارالمؤمنین مزارع و بلوکات و بلده کیفیت و حاالت »کتابچۀ سیدحسین، ،طباطبائی مدرسی
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 ۀنیم و نهم ۀسد اواخر در کاشان فامزرین »الواح محمدرضا، ن،غیاثیا محمد؛ آبادینوش مشهدی

 .1399، 131-107 ،3 ۀشمار ،12 سال ،تاریخی علوم هایپژوهش هجری«، دهم ۀسد اول

 


