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 چکيده

 تـوان  مـی هـا   ادب را بـر ايـن سـنگ نوشـته     تأثير ،های مختلف در دوره سنگ قبرها ۀمشاهد با
عقايد بر زندگی افـراد و دوران پـس از زنـدگی     تأثيرای از  آينه توان میمشاهده کرد. سنگ قبرها را 

هـای مختلـف    در زمينـه  محققـان سنگ قبرها همـواره مـورد توجـه     گفت که توان می دانست. يقيناً
هـا محـدود بـه دوره يـا مکـانی       اند و اين پژوهش دهکرآن را بررسی ن های گوناگو و جنبه است بوده

پردازند. جسـتار حاضـر    های مختلف به بررسی اين منابع تاريخی می و افراد با ديدگاه شود میخاص ن
به بررسـی و تحليـل    ،سنگ قبرها و اشکال مختلف آن بارۀصری درکوشد تا پس از توضيح مخت می

بـا   جايگاه افراد را در دو دوره ذکر نمايد. تأثيرهای سنگ قبر و ميزان  نظريات مختلف پيرامون جنبه
 يکی از مواردی است که فرد به آن يک ديـد و  قبرهاکه سنگ  شود میمختصر روشن  پژوهشاين 

آن را بـا   کنـد  میپردازد و سعی  اويد ساختن نام خود و اطرافيان خود میميراثی دارد و آن را برای ج
کوشد تا با مغتـنم   و هنرمند میمقداری هنر و به دور از تقليد از گذشتگان به نمايش آيندگان بگذارد 

جاويدان سازد و  قبرهاشمردن فضای موجود اثر خود را که نوعی موجود زنده است، روی اين سنگ 
کارگيری بيشـترين مضـامين بـرای     خلفای اين دوره با بهنر زرين خود را بر جای گذارد. ردّی را از ه

مـردم عـادی    ۀباشـد و طبقـ   آن دوره در اين زمينه مـی  ۀترين طبق برجسته ،جاودان ساختن نام خود
 ت.اس مضامين ادبی برده کمترين بهره را از اين ،جامعه
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