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بررسی و مقایسه تطبیقی طشت آبهای قبور در آرامگاه های 
تخت  فوالد و ارامنه اصفهان
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چکیده
هنر، معماری و ادبیات ایران و جهان مملّو از آفرینش هایی است که با کمک نمادها و نشانه ها در جهت تقّدس و احترام 
گذاشتن به طبیعت و عناصِر آن عمل می نماید. اسطوره هاِی آب حیات، چشمه های مقّدس و معابِد تقدیس آب از دنیای ُکهن 
و سنگاب ها و سّقاخانه ها از دوره  های اخیر، همگی توّجه به عنصر آب را متذّکر می شوند. »طشت آبها« با حّجاری و تزیینات 
زیبا، از دیگر اَشکال نمادین هستند که گرچه روی قبور َحک شده و با مفهوم مرگ و نیستی در ارتباطند، اّما در واقع عنصر 
ــت آبها  ــده  اند. حضور متعّدد و متنّوع طش ــی عجین ش حیات را درون خود جای داده و با معنای عمیق زندگی و مراتب ُقدس
ــوند، قابل توّجه و  ــوب می ش در آرامگاه تخت فوالد و ارامنه که هر یک در جایگاه خود جزء مهم ترین آرامگاه های ایران محس
ــتگی انسان با طبیعت،  ــتمر و تعامالت این دو قوم از زمان های ُکهن، قرابت ادیان توحیدی و همبس ــت. ارتباط مس تامل اس
ــیاری را باعث شده که برخی از آنها در قالب نقوش قبور و بویژه طشت آبها جلوه گر می شود.  ــتراکات فرهنگی و هنرِی بس اش
این پژوهش در پی آن است با مطالعه ای تحلیلی و تطبیقی، ریشه های شکل گیری و معانی مرتبط با طشت آبهای قبور را در 

فرهنگ ایرانی و ارمنی مورد بررسی قرار دهد.
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به نظر می رسد اسطوره ها، آیین ها و آفرینش های اولّیه، در اثر توّجه 
ــتگی بشر به طبیعت و عناصر اصلی  ــان به جهان پیرامون و وابس انس
ــد. انسانِ  نخستین نیاز  ــکل گرفته باش آن)آب، باد، خاک و آتش( ش
ــف کند. او به یاری  ــت که طبیعت را بشناسند و رموز آن را کش داش
اسطوره ها، طبیعت و رازهای آن را به گونه ای نمادین و تمثیلی توجیه 
ــزدان خاصی را در نظر  ــانه ها و ای ــرد و برای مظاهر طبیعت، نش می ک
می گرفت)اسماعیل پور،1387، 19(.  از سوی دیگر »اکثر آیین های کهن 
همبستگی جاودانه ای با عناصر اربعه دارند و در هر جشنی آهنگی موزون 
از آفرینش، تقدیس، پرستش، سوزاندن و یا غسل دادن وجود دارد. انسان 
ما قبل تاریخ، احتماالً طبیعت را در قالب هنری آن مجّسم می کرده، 
چرا که بدین واسطه سود و فایده فراوانی نصیب خود نموده و با اعتقاد 
به سحر و جادو بر مشکالت طبیعت چیره می شد« )ماال،1384، 288(.

»در میان اقواِم کهن ایرانی نیز پرستش عناصِر طبیعت رواج داشته 
است و گاه خدایانی با اسامی یکسان و مشابه پرستیده می شدند که در 
میان آنها خدایان آتش، آسمان و الهۀ آب بیشترین اهمّیت را داشته اند. 
ــته های ایالمی، صحنۀ بارعام خدایان آنها  از قدیمی ترین نقش برجس
ــان قرار دارد و ظرفی  ــد که یک آتشدان فروزان در مقابل ایش می باش
ــدای ایالمی دیده  ــت خ ــود در دس که آب زندگی از آن خارج می ش
می شود« )آزاد،1384 ،4-2(. در فرهنگ ارامنه نیز از ایّام باستان، توّجه 
به عناصر اصلی طبیعت، حضوری پر رنگ داشته و اجرام آسمانی، آب، 
آتش و صخره ها پرستش می شدند. از سوی دیگر برگزاری مراسم های 
ــس آب( و عید »وارداوار1«  مذهبی همچون »ِجراورَهنگ«)عید تقدی
ــاراتی به ارزش و تقّدس عناصر طبیعت در نزد  از دوره مسیحّیت، اش
ارامنه است)نوری زاد، 1376، 195-197(. »در حکمت اسالمی، عالَم، 
ــه در اصالت وجودی خود هیچگونه  ــت ک جوهری مجّرد و نورانی اس
تجّسم ماّدی ندارد اّما در سیر نزولی خود از کلمه نخستین تا انسان، آرام 
آرام از تجّرد فاصله گرفته و در نهایت به جسم و شکل گیری کائنات 
منجر می شود و این عالم در چهار عنصر هوا، آب، خاک و آتش خالصه 

می گردد« )بلخاری،1383، 26-50(. 
ــوی دیگر، طبیعت و مرگ ارتباط تنگاتنگی با هم دارند زیرا  از س
هر دو زندگی دوباره را نوید می دهند، هر لحظه در حال تکثیر و نوزایی 
هستند و بخش بزرگی از فلسفۀ هستی را در بر می گیرند. فلسفۀ مرگ 
و زندگی نیز به مانند طبیعت، از رموز هستی و جزء اعتقادات مشترک 
ــری است. وجود خدایاِن مرگ  در تمامی ادیان و تمّدن های بزرگ بش
ــاطیر جهان، آثار به جای مانده بر دل غارها و صخره ها،  و حیات در اس
ادبیات و داستان های رایج در میان فرهنگ ها و آموزه های دینی، همگی 
ــان به این موضوع است. همچنین آیین های  گوشه هایی از توّجه انس

بزرگداشت و احترام به اموات، نثار آب و ُگل به روح متوّفی، قرار دادن 
ابزار مختلف در گورها و اجرای مراسم قربانی، در گسترۀ حقیقت مرگ 
قرار گرفته و ریشه در تمایل انسان به جاودانگی و حیات ابدی دارد. بر 
ــان نیز پیش از آنکه گویای مرگ انسان باشد،  پایه این تفّکر، مزار انس

نشانه زندگی انسان است.
در میان عناصر طبیعت، آب، هم نماد زندگی و هم سمبل مرگ 
ــت و گاه با زندگی جاویدان ارتباط می یابد. اسطوره  و حیات مجّدد اس
ــمه حیات«، داستان های حضرت خضر و الیاس  »آب حیات2« یا »چش
ــاطیری چون »گیل گمش« و »آشیل« به خوبی این  و روایت های اس
ــمه های مقّدس،  ــوند. معابد تقدیِس آب، چش نزدیکی را یاد آور می ش
ــنگاب ها، حوض ها و همچنین »طشت آبها«، بیانگر ارزش و جایگاه  س
ــا در آرامگاه ها و  ــه حضور آنه ــتند ک ــری هس طبیعت در زندگی بش
ــیار قابل توّجه و ملموس است زیرا با حضور  پهنه سنگ قبور نیز بس
ــت آبها و روشن شدن شمع بر روی قبور، چهار عنصر طبیعت در  طش
ــجم و نمادین، هویّت واقعی و مقّدس خود را می یابند.  یک قالب منس
عناصر طبیعت به شکلی نمادین و در فضایی مقّدس حضور می یابند تا 
گوشه هایی از حقایق جهان هستی را بر ما آشکار کنند و چه مکانی بهتر 
از آرامگاه که اگر با تفّکر عمیق بدان نگریسته شود، مناسب ترین مکان 
برای آرامش و پرواز روح انسان خواهد بود. اما شناخت و تعبیر آنچه بر 
پهنه سنگ های قبور نقش بسته، کار چندان ساده ای نیست؛ از یک سو 
ــت  فاصله ای که بین ما و خالقان نقش های قبور از نظر زمان و ُگسس
معرفتی وجود دارد و از سویی تنّوع نگاره ها که هر کدام تعبیرات خاص 
خود را دارند و باالخره در نبود منابع مکتوب و رساالتی که به فلسفه و 
چرایی حضور اینگونه از آرایه ها اشاره کنند، راه تفسیر را دشوار می سازد. 
لذا برای رسیدن به تعابیر منطقی و صحیح، پس از معّرفی طشت آب، با 
مطالعه ای تحلیلی و تطبیقی، ریشه های شکل گیری و موارد مشترک 
مرتبط با این عنصر)از جمله جایگاه عناصر اربعه، باور مرگ و اشتراکات 
ــیحی و ایرانی-اسالمی  فرهنگی( را در دو فرهنگ و آیین ارمنی-مس
مورد بررسی قرار داده و در پایان با کمک تصاویر به اشتراکات معنایی 
ــد. این  ــت آبها پرداخته خواهد ش و صوری موجود در نقش و فرم طش

پژوهش سواالت و فرضیه زیر را پیگیری می کند:
-روند شکل گیری طشت آبها و پیوندشان با عناصر طبیعت و مظاهر 

تقّدس آنها در ارتباط با سّنت های آرامگاهی چگونه است؟
ــتراکات فرهنگی و همنشینی ایرانیان و ارامنه چه تاثیری در  -اش

شکل گیری و تشابهات موجود در طشت آبها داشته است؟ 
ــت آبها منحصر به فرهنگ ایرانی-اسالمی نیستند و از یک  -طش

بینش و تفّکر جهانی پیرامون عناصر طبیعت سرچشمه می گیرند.

1- طشت آب

ــده بر قبور  ــت برای نقوش حّجاری ش ــت آب« عنوانی اس »طش
قدیمی که اغلب به صورت حوضچه های کوچک یا بزرگ و به اشکال 

مختلف هندسی ایجاد شده اند. طشت آبها چنانکه از اسم آنها بر  می آید 
محل تجّمع آب و از عناصر تزیینی و معنایی قبور هستند که در دل 

مقدمه
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ــّوع همراه با نقوش  ــده و در فرم های زیبا و متن ــنگ قبرها کنده ش س
دیگری چون درخت، ماهی و فرشته ارائه می شدند. دهخدا در لغت نامه 
طشت آب را اینگونه معرفی می کند: »تشت )فارسی( و طشت )عربی(؛ 
ظرف فلزی بزرگ و سنگین که گودیش کمتر از لگن است و در زبان 
ــت و ارمنی »تاس« نام دارد چنانکه  ــتا تشته )ظرف(، پهلَوی تش اوس

»تشت آتش« کنایه از خورشید می باشد«)دهخدا،1377، 6746(.
طشت آبها تنها به ایران و جهان اسالم مربوط نمی شوند بلکه آنها از 
یک تفّکر و نگرش مشترک جهانی در تمّدن های مختلف بویژه مشرق 
زمین بهره مند هستند بطوریکه اینگونه نقوش گذشته از تخت فوالد 
ــا تعدد و تنوع فراوان در آرامگاه های ارامنه اصفهان، یهودیان و حتی  ب
خاور دور نیز وجود دارند. طشت آبها، هم عناصری کاربردی و هم دارای 
ویژگی های معنایی هستند که گرچه به لحاظ شکلی و تصویری گاه 
ساده به نظر می آیند، اما این اشکال پر رمز و راز با یک ساحت مقّدس 
و جاودان در ارتباط هستند که به تدریج با مفاهیم زیبا شناسانه عجین 
شده اند. به گفته تیتوس بورکهارت، »هنرمند سّنت گرا در پناه و ظّل 
حمایِت دورِ و تسلسِل سحرآمیِز شکِل مقّدس، در عین حال همچون 
کودکی و همانند مردی فرزانه هنر می آفریند چون الگوهایی که نقش 
می کند به معنای رمزی و از لحاظ نمادی، سرمدی یعنی ازلی و ابدی 

است« )بورکهارت،1390، 194(.
طشت آبها که جایگاه ویژه ای در برخی از قبور گذشتگان داشته اند، 
در دل سنگ قبور کنده می شدند و در فرم های هندسی زیبا و متنّوع 
ــته ارائه می شدند و در عین حال  همراه با عناصری چون ماهی و فرش
ــّقاخانه ها داشتند. اصوالً  ــنگاب ها، حوض ها و س پیوند تنگاتنگی با س
ــود که  ــدازه ای حّجاری و کنده کاری ش ــت در ان ــت آب می بایس طش
ــکالی که به  گنجایش حجمی از آب در آن لحاظ گردد و لذا نباید اش
صورت اتّفاقی و یا با کاربردهای دیگر بر سنگ قبور حک شده اند را با 
طشت آبها یکسان تلقی نمود. همچنین در طشت آبها می توان رّد پای 
ــتگاری برای متوّفی را  طلب امید به رحمت، مغفرت، آرزومندی و رس
مشاهده نمود. نقوش ماهی، گل و گیاه در طشت آبها هنگامی که آب 
در آن می نشیند معنایی جز این نمی تواند داشته باشد. در وجه دیگر 
باید گفتارهای شفاهی زائران و توده مردم را پیرامون طشت  آبها لحاظ 
نمود. پندارهای عامیانه گرچه محّل تحقیق و چون و چراست، اما گاهی 
می تواند رهیافتی مناسب برای رسیدن به معنا باشد و هیچ پژوهشگری 
ــت. در باور عاّمه، طشت آب محّل ریختن آب بر روی  از آن بی نیاز نیس
قبور است)یا به دست انسان و یا به وسیله بارش باران( بدان منظور که 
ــرات از آن بیاشامند و از این راه ثوابی  حیوانات و پرندگان و حتی حش
به روح متوّفی برسد که آمرزیده شود یا سهم بیشتری از رحمت الهی 

نصیبش گردد)راوندی،1363، ج6، 230(.
ــمبل و نمادی از روح  ــت که گاه س تأکید گفته عوام بر پرنده اس
می باشد که سّیال است و رها و می تواند به هر کجا پرواز نماید. در برخی 
روایات نقل شده که گاهی روح انسان در هیات پرنده یا جانوری تشنه 
ــیراب کردن خویش است و پرنده ای که از آب  در می آید و به دنبال س
طشت آب می نوشد، می تواند روح همان متوّفی باشد. در معراج السعاده 
آمده است که روح متوّفی در عصر جمعه بسان پرنده ای بر شاخساری 
به منزل خود می آید)نراقی، 1385، 56(. روح به جستجوی خدای خود 

همچون آهویی تشنه به دنبال آب تازه است )مزامیر3-2-42(. روح چون 
زمین خشک و تشنه ای است که به طرف آب جهت می گیرد و منتظر 
ظهور خداوندی است )مزامیر2-32(. این مطالب هم در گفتار شفاهِی 
عامه مسلمانان و نیز در افواه ارامنه مسیحی، پذیرفته و تأکید شده است.

حّتی در میان ارامنه اینگونه نقل می شود که در گذشته نه چندان 
دور برای شفای بیماران از آب همین طشت آبها که برایشان متبّرک بود، 
استفاده می شد. انساِن عصر سّنت به عناصر طبیعت تمّسک می جست 
و در آنها نیرویی مقّدس را می دید که می توانست شیاطینی که باعث 
بیماری روحی و روانی او شده اند از جان و تن بیرون کند. مورد اخیر را 
با چشمۀ آب حیات نیز می توان پیوند داد که در فرهنگ های مسیحی و 

اسالمی معانی و مفاهیم پُربار و مشترکی را در پی دارد.

2- مفاهیم مرتبط با طشت آب

 1-2- فنجان نماها 
ــت آبها را بتوان در فرم و  ــاید قدیمی ترین ریشۀ پیدایش طش ش
کارکرد »فنجان نماها3« جستجو کرد. فنجان نما به گودی های ایجاد 
ــان و گاه به دست طبیعت(  ــده بر روی تخته سنگ ها )توسط انس ش
ــترده ترین آثار موجود در میان  ــود که از کهن ترین و گس گفته می ش
ــتان هستند. به نظر  ــنگ نگاره های جهان و از جمله ایران و ارمنس س
ــرای کارکردهای  ــرای امور روزمره و هم ب ــد فنجان نماها هم ب می رس
آیینی و در مکان های مقّدس حّکاکی شده و به مرور، ابعاد آنها تغییر 
کرده و تزیینات مختلفی از جمله نقوش جانوری و نمادین نیز به آنها 
ــت. نگهداری آب، روغن مقّدس و دیگر  اضافه و آنها را متنّوع کرده اس
مایعات اّولین کاربردشان بوده و در گذر زمان از آنها به عنوان عنصری 
نمادین جهت اجرای مراسم  عصاره گیری از گیاهان مقّدس استفاده شده 
ــت)تصویر1(. حّتی توّجه و دغدغه انسان  اولّیه نسبت به آسمان و  اس
ستارگان نیز در فنجان نماها قابل بّررسی است چنانچه برخی از ُصور 
فلکی با حّجاری این عناصر بر روی صخره ها تصویر شده اند. انسان های 
اولّیه شیره گیاهان مقّدس را درون فنجان نماها می ریختند و در کنار 

بررسی و مقایسه تطبیقی طشت آبهای قبور در آرامگاه های تخت  فوالد 
و ارامنه اصفهان

تصویر1- فنجان نما، اصفهان. 
ماخذ: )ناصری  فرد،1388، 221(  
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چشمه های مقّدس، ضمن برپایی آیین های خاص مثل روشن نمودن 
آتش، برآورده شدن آرزوهای خود را تمّنا می کردند)ناصری فرد،1387، 
150-148(. مشابهت فنجان نماها با طشت آبها و سنگاب  های طبیعی 
حداقل از لحاظ فرمی و کارکردی حائز اهمّیت است و ما را به واکاوی 

سرمنشأ طشت آبها نزدیک تر می کند. 

2-2- آیین میترائیسم 
ــاص خود را  ــه آب در تمامی فرهنگ ها ارزش خ ــته از آنک گذش
داراست اّما تا آنجا که به عصر باستان باز می گردد، تاثیر و رّدپای آیین 
ایرانِی میترائیسم، می تواند در شکل گیری طشت آب قابل تاّمل باشد. 
از قدیم االیّام فرهنگ و مذهب ایرانیان در ارمنستان نفوذ داشته و در 
دوره اشکانیان آیین مهرپرستی در میان ارامنه و بسیاری از تمّدن های 
آن زمان طرفدار داشت و به گفته  برخی محّققان، کیش و آیین پیش از 
مسیحّیت ارامنه، آیین مهر پرستی بوده است. در گاه شماری ارمنستان 
باستان، هشتمین روز ماه، »مهر« نام داشت و هفتمین ماه سال، »مرگان« 
یا »مهرگان« نامیده می شد که در تقویم باستانی ایرانیان جشن مهرگان 
برگزار می گردید )هوویان،1384، 99-94(. در آیین میترائیسم، آب از 
ــوردار بوده و مهم تر آنکه مفاهیم حوض یا  ارزش معنایی فراوانی برخ
حوضچۀ آب، جنبۀ نمادین و کاربردی داشته است. در معابد میترائیسم، 
نمازخانه هایی مخصوص پرستش هر یک از عناصر اربعه وجود داشته 
است. همچنین در جلوی مهرابه ها و بر روی َمصَطبه ، طشت آبی تعبیه 
ــده بود و مهرپرستان به وسیله آن غسل تعمید می کردند. درجات  ش
ُسلوک در آیین میترائیسم به صورت نمادهای هفت گانه )کالغ، همسر، 
سرباز، شیر، پارسی، پیک خورشید، پیر( مشّخص می گشت که همسر، 
نمود عنصر آب، کالغ نماد هوا، سرباز معّرف عنصر خاک و شیر هم گویای 
عنصر آتش بوده است. در واقع کسی که در مراسم مهر پرستی شرکت 
می جسته در مرحله ای از مراحل تشّرف می بایست از میان تمام عناصر 
ــه عبور کند)ورمازن،1387، 188-41(، که این امر خود اهمّیت و  اربع
ارزش طبیعت و عناصر تشکیل دهنده آن را در این آیین یادآور می شود.

3-2- حوض ها، سّقاخانه ها و سنگاب ها
آب در فضای معماری کارکردهای گوناگونی دارد که از آن جمله 
ــامیدن، بهداشت، حّظ بصری و نقش آیینی و  می توان به کارکرد آش
نمادین آن اشاره نمود. سّقاخانه ها در دوران اسالمی، یادگار و استمراری 
از احترام به آب و آتش در اعصار باستانی ایران است که وظیفه سیراب 
نمودن تشنگان را نیز بر عهده دارد. در مجموع سّنت احترام به آب و 
ــنایی در ایران پیش از اسالم بدون کوچکترین مخالفتی در دوره  روش

اسالمی نیز ادامه یافت.
ــیدن آب از سّقاخانه، طلب نور، روشنایی و گره گشایی از امور  نوش
است )دادبه،1378، 34(. نّیت ادای احترام و قدر دانی از عنصر آب و دفاع 
از مظلومّیت و تشنگی غمبار امام حسین)ع( در هم ادغام شد و شالوده 
ــنگاب ها در ایران با نام امام حسین  پیدایش نخستین سّقاخانه ها و س
ــیراب کردن تشنگان،  و ابوالفضل عباس آغاز گردید که در آن نّیت س
ــع حاجت به طرق مختلف نمودار بود. در  ــن پاداش اخروی و رف گرفت
سّقاخانه ها آب در درون سنگاب ها یافت می شد و آتش در روشن نمودن 

ــمع)هنرفر، 1345، 16(. چندان که حوض ها و حوضچه ها در ادیان  ش
کهن وجود داشته اند اما به نظر می رسد که سنگاب ها تاریخ جدیدتری 
دارند و آنها از این نظر دست کم متعلّق به دوران اسالمی اند چرا که نمونه  
سنگاب های موجود، اغلب مزیّن به خطوط و نقوش اسالمی هستند و 
ــاجد و اماکن اسالمی در جای  ــادۀ آنها نیز به جز در مس نمونه های س
دیگری یافت نشده اند. سنگاب های اصفهان فقط به مسلمانان اختصاص 
نداشته، چنانچه ارامنه نیز سنگاب هایی داشته اند و  اینک یکی از آنها در 
موزه کلیسای وانک نگهداری می شود. تأثیر پذیری سنگاب از طشت آب 
ــد در سیر تحّوالت و در  در قبور ارامنه نیز وجود دارد و به نظر می رس
روند مدرن شدن قبور ارامنه)تبدیل نقش به حجم(، طشت آبهای قبور 

به سنگاب های کنار قبور تبدیل شده اند. 

3- اعتق�ادات و باورهای مش�ترک دینی و 
قومی ایرانیان و ارامنه

1-3 همنشینی ایرانیان و ارامنه
گفته شده است که »هیچ قوم و ملّتی به اندازۀ ارمنیان به ایرانیان 
ــان و ارامنه هر دو از  ــدی، 1388، 93(. ایرانی ــتند« )احم نزدیک نیس
ــوند که از چند هزار سال  ــوب می ش جمله اقوام هند و اروپایی محس
ــته و بر فرهنگ و هنر  ــش تاکنون همواره در کنار هم حضور داش پی
یکدیگر تاثیر گذاشته اند. این دو قوم کهن به واسطۀ اشتراکات فراوان 
نژادی و فرهنگی، به خوبی در جوار هم زندگی کرده اند و بویژه از دوره 
صفویه و با کوچ ارامنه به ایران این نزدیکی ها و تشابهات بیشتر نیز شده 
است. از جمله این اشتراکات فرهنگی و مذهبی می توان به جشن های 
»وارداوارد«، »ناواسارد4« و »ِدرنِدز5« اشاره کرد که اغلب پیرامون احترام 

به آب تمرکز دارند.
ــان، طی حضور در ایران،  ــه، بخصوص ارامنه جلفای نو اصفه ارامن
ارزش های فرهنگی مختلفی را باعث شدند؛ فرهنگی که همراه با آداب 
و رسوم خود از ارمنستان به ایران آورده و در این دیار به حفظ و رشد 
آن هّمت گماشتند. هنرمندان و بزرگان ارامنه ایران آنچه را با فرهنگ 
و مذهب، سلیقه هنری و روحّیات آنان قرابت داشت، از ایرانیان گرفته و 
به هنر و تمّدن خود شکوهی تازه بخشیدند. در قرون هفدهم و هجدهم 
م، جلفای اصفهان کانون دانش و هنر ارامنۀ ایران بود. تولید نسخه های 
خّطی و چاپ سنگی، مینیاتور، زرگری، قالی بافی از جمله فعالّیت های 
ــیان،1352، 351-348(. ارمنیان  هنرِی ارامنه در آن دوره بود)قوکاس
جلفای قدیم با مهاجرت به اصفهان، هنر و سّنت حّجاری خود را نیز 
به جلفای نو منتقل نمودند چنانکه هنر حّجاری بر روی سنگ قبور در 
سده های هفدهم و هجدهم میالدی)12و13 هجری( استمرار سّنت 
ساخت »خاچکارها6« در جلفای قدیم است)بابائیان،1386، 169-171(.

2-3 باور مرگ و تجّلی آن در طشت آب
ــتان، مصریان بیش از دیگر ملل،  ــد در جهاِن باس به نظر می رس
ــرگ را مورد توجه قرار داده و عقیدۀ حیاِت پس از مرگ را با فراهم  م
ــکار نموده اند. مرگ در  ــایل مورد نیاز متوّفی به وضوح آش آوردن وس
آیین مسیحّیت مبتنی بر جهان برزخ، رستاخیز، داوری الهی و بهشت 
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ــیحّیت در همه فرقه های آن و از  ــت. وجه تمایز آیین مس و دوزخ اس
ــیحّیت »گریگوری7« با ادیان الهی دیگر، تاکید محوری بر  جمله مس
ــطوره رنج، مصلوب شدن، رستاخیز و شعائر  شخصّیت مسیح)ع(، اس
ــیح و ترسیم دوره های زندگی وی و به  مرتبط با وی است. چهرۀ مس
صلیب کشیدنش، نقش مهّم حضرت مریم)ع(، فرشتگان و حواریون از 
جمله مظاهر این اعتقاد برای سامان بخشیدن به حیات دنیوی و اخروی 

است)مولند،1380، 100-127(.
ــا گذرگاهی به  ــالمی، تنه ــۀ اس ــرگ از دیدگاه عرفان و اندیش م
ــوی جهان غیب، گامی به مرحله کامل تر زندگی و آغاز حیاتی تازه  س
ــد. در همین راستا، قرآن کریم با آیات متعّدد، حقیقت مرگ و  می باش
ــود. ادیان بزرگ الهی از  ــان ها متذّکر می ش حیات پس از آن را به انس
ــمه معنوی نشأت گرفته و در باب مفهوم مرگ و زندگی،  یک سرچش
اعتقادات و برداشت های مشابهی دارند. این اعتقادات، باعث خلق آثار 
فراوان ادبی و هنری شده که گرچه از لحاظ صوری با هم تفاوت هایی 
دارند لیکن از نظر محتوایی به مفاهیمی یکسان یعنی زندگی، مرگ، 
رستاخیز انسان ها و حیات جاودانه اشاره می کنند. حضور انواع مشابه 
نقوش گیاهی، فرشتگان، نشانه های مذهبی و عنصر طشت آب، حکایت 
از همین باورهای مشترک دارد. حّجاران و سنگ تراشان ایرانی و ارمنی 
با استفاده از نقوش مختلف، توانسته اند به خوبی این معانی و مفاهیم را 

در حّجاری قبور نشان دهند.

3-3 توجه به طبیعت و عناصر اربعه
ــته های دور نزد ایرانیان و  طبیعت و عناصر چهارگانۀ آن از گذش
سایر اقوام، ارزشمند و مقّدس شمرده می شد. آب از جمله نمادهای 
بسیار رایج و با اهمّیت در تمام فرهنگ ها است و با اسطوره های ازلی و 
سپیده دمان حیات و آفرینش گره خورده است. آب را چشمۀ حیات، 
وسیله تزکیه و مرکز زندگی دوباره تعریف کرده اند)شوالیه،1382، 3(. 
در آیین ها و ادیانی چون یهودیّت، زرتشت، میترائیسم، مسیحّیت و 
اسالم، آب مظهری با نیروی کیهانی، شفا دهنده، پاک کننده و نمادی 
از نور و روشنایی و آغاز آفرینش است. فرهنگ اسالمی نگرش کاملی 
به هستی داشته و طبیعت را نیز از نشانه های حکمت خداوند به شمار 
می آورد. در قرآن کریم ارزش معنوی و مادی آب و اینکه سرمنشأ تمام 
هستی است بارها تکرار شده است: »وجعلنا من الماء کل شی حی« ما 
هر چیز را از آب زنده گردانیدیم )انبیاء:30(. در ارمنستاِن کهن به مانند 
تمام تمّدن های دیگر، تندیس هایی برای پرستش آب وجود داشت و 
پرستشگاه های مختلفی برای ایزد آب در نظر گرفته می شد . رود ُفرات 
ــاور بودند که هر  ــس ارامنه بوده و آنان بر این ب ــم مورد تقدی از قدی
که از این رود عبور کند انسانی خارق العاده می شود)نوری زاده،1376، 
180-170(. زمین و خاک نیز مادر و خوراک بخشنده از آب های فرو 
ــمان محسوب می شد. ایرانیان در دوره اشکانی و ساسانی  ریزنده آس
مردگان را در تابوت های سفالی یعنی از عنصر خاک دفن می کردند و 
در برخی مناطق مردگان را به آب می سپردند. سنگ در تفّکر بشری 
همواره نشان قدرت، تداوم و بی مرگی بوده است و نماد زمین- مادر 
ــت نبودند، اما از ایّام  ــز به همراه دارد. ایرانیان گرچه سنگ پرس را نی
ُکهن از صخره ها برای ساخت کاخ ها، معابد و آرامگاه ها بهره جستند. 

ارامنه نیز از دوران باستان با عنصر سنگ و نحوه استفادۀ آن در هنر 
و معماری آشنایی داشتند و در دوره های بعد هنر حّجاری خود را تا 
مرز یک میراث ارزشمند جهانی ارتقاء دادند که نمونۀ آن را می توان 
در کتیبه های اورارتویی، کلیساهای سنگی ارامنه، قوچ و اسب سنگی 
و از همه مهمّ تر در خاچکارهای نفیس و همچنین قبور با سنگ های 

بسیار حجیم مشاهده نمود. 
ــتان کهن تأثیراتش را از دین  ــتش آتش در ارمنس آیین پرس
ــرام به عنصر آتش در دوره  ــتی و آیین میترائی  گرفت و احت زرتش
ــز تداوم یافت)همان،  ــیحّیت و حّتی حضور ارامنه در ایران نی مس
200(. روشن نمودن شمع و سوزاندن اِسپند و ُکنُدر در مکان های 
دینی و مقّدس، از دیگر رسوم ارامنه و ایرانیان است. »هنوز هم در 
نقاطی از ایران به جهت دفع جانوران موذی و ارواح خبیث، بر روی 
قبور آتش روشن می شود و این رسم نزد زرتشتیان تا سه روز ادامه 
ــاها و آرامگاه هایشان و  دارد«)رضی،1391، 171(. ارامنه در کلیس
ــّقاخانه ها و روی مزارات از عناصر اربعه جهت  مسلمانان نیز در س
ــتفاده می کنند و لذا  ــدن حاجات و احترام به متوّفی اس برآورده ش
ــمع  ــت آب، محلّی نیز برای قرار دادن ش بر روی قبور عالوه بر طش
ــوزاندن ُکندر در نظر گرفته شده است. ُکنُدر سوزهای ارامنه  و س
عموماً در باالی پیشانی سنگ و جدا از سنگ قبر تعبیه شده اند از 
این رو نباید طشت آب را محل سوزاندن اسپند یا ُکندر تلّقی نمود. 

4-3 اسطورة قربانی و آیین جرعه افشانی
یکی از آیین های مشترک تمامی ادیان و تمّدن ها، مراسم قربانی 
ــه در اعماق زندگی چندین هزار ساله بشری  کردن است که ریش
دارد و ایرانیان نیز به آن پایبند بودند. گرچه در برخی فرهنگ های 
باستانی، آدمی برای پیش کشی به خدایان قربانی می شد، اما رفته 
ــد تفّکر بشری و پیدایش ادیان توحیدی، قربانی های  رفته و با رش
انسانی جای خود را به قربانی کردن حیوانات داده و به مرور زمان، 
ــراب جایگزین خون شد. آب به عنوان مایۀ زندگی و ماّده  آب و ش
ــیدن آب  ــد که گونه های مختلف آن)پاش اصلی حیات، نثار می ش
پشت سر مسافر، شستن قبور با آب و عطر و جشن های آب پاشی( 
ــوم است. شراب به عنوان خون  هنوز هم نزد ایرانیان و ارامنه مرس
ــد و اعتقاد  انگور و خون زمین برای نزدیکی به خدایان، نثار می ش
بر این بود که روان نیاکان و خدای زمین همواره در زندگی انسان 
ــیراب می شوند. حافظ به  ــتند و بدین وسیله س حاضر و ناظر هس

زیبایی این سّنت کهن را یادآور می شود:  
اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک 
از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک

ــردن و زیارت قبور به  ــم از قدیم هنگام عبادت ک ــان ه یهودی
ــانی می کردند و  ــتگان بر مزار آنها جرعه افش افتخار روان درگذش
ــراب و آب بر  ــی را برای ریختن ش ــن جهت جام های کوچک از ای
سر گورها می نهادند)مصطفوی، 1369، 25-5(. طشت آبهای حک 
شده بر قبور به نظر از این آیین ها تاثیرات زیادی گرفته  و در سیر 
ــنگ قبور تبدیل  ــه یک فضای خالی بر س ــی خود از جام ب تاریخ

شده اند.

بررسی و مقایسه تطبیقی طشت آبهای قبور در آرامگاه های تخت  فوالد 
و ارامنه اصفهان
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4- طشت آب در ملل و فرهنگ های دیگر

 هنرمنِد عصر سّنت به یقین با تکیه بر خواسته های زمانه اش عمل 
می کرد. نمادهای رایج در اطراف حّجار و سنگ تراش و باورهای دینی 
ــّخص شده بود. در بستر سّنت و  ــان از پیش مش حاکم بر آنها و کارش
ــکال تعاریفی دارند که برای اغلب  مفاهیم ُمندرج در آن، نقوش و اش
ــنا است اّما در ُگسست معرفتِی عصر  مردمان زمانه خود مأنوس و آش
مدرن بود که نا آگاهی ما از سّنت افزایش یافت. در باور حّجاران و حّتی 
خواسته های صاحبان متوّفی، حّجاری نقوش بر قبور چیزی جز سّنت، 
دین و باورهای دینی نبود. نگرش ادیان به مرگ، زندگی و جهان پس از 
آن هرچه بود، بُن مایه نمادها را تشکیل می داد. لذا اشکالی همچون گل 
و گیاه، سرو، فرشته، خورشید، آهوان و ماهی که از جمله سمبل های 
روشنایی و نامیرایی و زیبایی هستند، بر قبور َحک می شدند. با توجه 
به بازدید هایی که از آرامگاه اقلّیت های مذهبی همچون آرامگاه ارامنه و 
یهودیان در اصفهان و سایر شهرها صورت گرفت و همچنین با تحقیقات 
ــتجوهای اینترنتی و بّررسی آرامگاه ها و  بر روی منابع مختلف و جس
سنگ قبور در سایر ملل، این نتیجه حاصل شد که طشت آبها منحصر 
به فرهنگ ایرانی-اسالمی نیستند و کما بیش در تمامی فرهنگ های 
ُکهن بخصوص مشرق زمین حضور دارند)تصاویر2و3(. وجه مشترک 
همه آنها حرکت به سوی نمادهای جاودان، نشان از پیوند فطرت آدمی 
در رویکرد به مسئله مرگ و حیات اخروی و میل به جاودانگی است و 

همچنین از توّجه و احترام به عناصر اربعه ناشی می شود. اما به طور قطع 
در بستر هنر و آداب ایرانی-اسالمی، طشت آبها به نحو زیبایی تلطیف 
ــاّدی و ظاهری و هم ابعاد معنوی  ــده اند، به گونه ای که هم وجوه م ش

طشت آبها به درستی لحاظ شده است.

5- نگاهی ب�ه قبرس�تان های تخت فوالد و 
ارامنه اصفهان

ــتان وسیعی است که قدیمی ترین  ُجلفای اصفهان دارای قبرس
ــنگ قبر آن به تاریخ 1551م باز می گردد. این آرامگاه را موزه باز  س
ــمان می خوانند چرا که از یک سو اقشار مختلف از جمله  در زیر آس
شخصّیت های بزرگ ارامنه همچون خواجه های ُجلفا، تّجار، هنرمندان 
ــی، فرهنگی و نام آوران در آنجا آرمیده اند و  و بسیاری از افراد سیاس
ــنگ های قبور با نقش های متنّوع و زیبا خودنمایی  از طرف دیگر س
ــه تلخی ظاهری اش،  ــیان،1383، 98(. مرگ با هم می کنند)میناس
بازتاب زیبایی در »قبرستان ارامنۀ اصفهان« دارد. از یک سو میل به 
جاودانگی و حیات ابدی باعث شده تا ارامنه نیز مانند اغلب تمّدن های 
ُکهن از عناصر مشترکی جهت نشان دادن و معنی بخشیدن به این 
تفّکر بر روی قبورشان استفاده کنند. عالوه بر این، ویژگی های خاّص 
ملّی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی ارامنه در طول تاریخ مفهوم مرگ 
ــت. در این رهگذر، ارتباط ارامنه با  ــوش آنها متنّوع کرده اس را در نق

تصویر2- طشت آب در ترکیه.
)www.AGS.org( :ماخذ

تصویر3- طشت آب در ژاپن.
)www.AGS.org( :ماخذ
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ــلمانان در مقوله آرامگاه و سنگ قبور را نیز نباید نادیده گرفت.  مس
تمامی خصوصّیات قبور اسالمی اعّم از معماری و حّجاری های نفیِس 
ــه آرامگاهی »تخت  ــوان یکجا در مجموع ــوط و نقوش را می ت خط
ــاهده نمود. تخت فوالد اصفهان با مقبره منسوب  فوالد اصفهان« مش
ــتانی  ــع نبی، تاریخ این مکان مقّدس را به اعصار کهن و باس به یوش
ــاند، همچنانکه کتیبه ها و خطوط کوفی مکشوف در آن، این  می رس
ــالمی مهّم کرده است. این آرامگاه  منطقه را از همان قرون اولّیه اس
هم از لحاظ تعداد تکایا، مشاهیر مدفون در آن و هم جلوه های هنری 
ــد )نیلفروشان،1384،  ــاخص ترین ها در نوع خود می باش یکی از ش
ــوالد و ارامنه اصفهان  ــتان تخت ف ــه ویژگی های قبرس 4-1(. ازجمل
ــاره کرد.  ــور و تجّمع فراوان آنها اش ــه عدم پراکندگی قب می توان ب
ــأله به ثبات نسبی و  می توان پذیرفت که بخش عمده ای از این مس
حیات شهری و ویژگی های فرهنگی-هنری اصفهان باز می گردد. در 
حقیقت پیوستگی های زمانی و مکانی در این دو آرامگاه بیش از دیگر 
ــتان ها به چشم می خورد و گویی که هنرمندان حّجار ارمنی و  قبرس

مسلمان یک آبشخور داشته و هدفی مشترک را دنبال کرده اند.

6- بررسی تطبیقی طشت آبهای تخت فوالد 
و قبرستان ارامنه

1-6- طشت آبهای شمسه ای)خورشیدی(
ــت آبها، شمسه ای شکل و چند الیه  بوده  حّجاری این نوع از طش
ــد که  ــیدی خواهد ش ــان خورش ــدن آب درون آن، بس و با جاری ش
ــر را در بر خواهد  ــش متوّفی و زائ ــای گرمابخش و حیات بخش پرتوه

ــن بود که بین آب و  ــر4و5(. »اعتقاد کهن ایرانیان بر ای گرفت)تصاوی
روشنایی ارتباطی مطلق وجود دارد زیرا این دو از یک جنس و از یک 
چشمه هستند و در یک بستر روان می شوند«)بلخاری1384، 82(. آب 
در زبان رمز ُعرفا نیز، رمز نور هستی است که در هر لحظه در سراسر 
جهان نفوذ و جریان دارد. در شمایل نگاری مسیحی، شعاع های خورشید 
نماد گرما، نور و باران هستند. یعنی هم به مانند آب،  حیات بخشند و هم 
حقیقت اشیاء را آشکار می کنند. مسیح نیز خود خورشید عدالت خوانده 

می شود که بر جهان پرتو دارد)شوالیه،1384، 118(.

2-6- طشت آب همراه با فرشتگان
فرشتگان در همه تمّدن ها و ادیان به عنوان پیام آوران الهی، نگهبان 
ــوند. از این رو نقش آنان در تزیینات  ــناخته می ش و حامی بزرگان ش
معماری اسالمی و مسیحی از جمله آرامگاه ها بسیار پُر رنگ است. در 
ــاطیر ایران، برای آب صورت های مختلفی است که از آن  فرهنگ اس
جمله می توان به آبان و آناهیتا )ناهید( اشاره نمود که هر دو فرشته های 
ــتند. آبان فرشته آب و تدبیر و ناهید سرچشمۀ همۀ  نگهبان آب هس
آب های زمین است)یاحقی، 1375، 25(. همچنین از دیدگاه فرهنگ و 
عرفان اسالمی، فرشته به عنوان رابط انسان با خدا و پیام آور انسان های 
ــود. در فرهنگ و هنر مسیحی فرشتگان همواره  مؤمن معرفی می ش
ــیح و در تمامی وقایع زندگی وی از لحظه تولّد تا هنگام  گرداگرد مس
مصلوب شدن و عروج تصویرسازی شده اند و در نقوش قبور نیز از این 

امر مستثنی نیستند.
بنا بر روایات انجیل، فرشتگان، سنگ قبر مسیح را کنار می زنند تا 
حاضرین مزار خالی وی را دیده و متوجه زنده شدن او شوند)اوسپنسکی، 

تصاویر4و5- طشت آب شمسه ای،آرامگاه ارامنه و تخت فوالد.

بررسی و مقایسه تطبیقی طشت آبهای قبور در آرامگاه های تخت  فوالد 
و ارامنه اصفهان
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ــتگان همراه با صلیب، تاج  1388، 182(. تعداد کثیری از نقوش فرش
پادشاهی، انواع نقوش گیاهی، کتاب قرآن و انجیل و طشت آب در قبور 
ارامنه و مسلمانان وجود دارد که هر یک به جایگاه قدسی و وظایف این 

موجودات اشاره دارند)تصاویر6و7(.

3-6- طشت آب محرابی
ــکل محرابی اینگونه از طشت آبها دروازه  و دریچه ای است رو به  ش
ــان را از دنیای فانی به جهان باقی رهنمون می سازد و  خداوند که انس
نشانه ای از درب بهشت است که متوّفی از دنیای طبیعی و عالم برزخ 
عبور و به ملکوت وارد می شود. حضور صلیب و انواع ادعیه و آیات قرآنی 
ــی به آن می بخشد و با جاری شدن آب  در اطراف محراب ارزش ُقدس
در آن، مفهوم یک دروازه نورانی و روشن را تداعی می کند)تصاویر8و9(. 

 
4-6- طشت آب به فرم گل نیلوفر

در فرهنگ اسطوره ای، آب نماد اقیانوسی بود که کیهان از آن آفریده 
شد و نیلوفری که روی آب در حرکت بود به مشابه زهدان آن به شمار 
می رفت)هال،1380، 309(. از طرفی نیلوفر در فرهنگ ایران باستان از 
جایگاه ویژه ای برخوردار بود و برای آن جشن برگزار می شد. از کنار هم 
قرار گرفتن آب و نیلوفر دو ایزدمهر و ناهید پدیدار می شوند که ارتباط 
نزدیکی با هم دارند. در اساطیر ایرانی آناهیتا یا ناهید ایزد آب است و 
نماد آن گل نیلوفر می باشد و مهر)ایزد نور و روشنایی( خود از گل نیلوفر 
یعنی ناهید، زاده می شود )بلخاری، 78،1384-81(. در اساطیر ارمنی 
ــی را دارد که ایزد بانوی باروری و  »آناهید« همان نقش آناهیتای ایران
ثمر دهی است. »میهر« یا مهر نیز از دیگر ایزدان مهّم ارمنستان است که 
نماد نیروی حیات بخِش آتش است )نوری زاده، 1376، 203(. هنرمندان 

ــته و از نقش گل نیلوفر در  ــه خوبی به این معانی توجه داش ــار ب حّج
بسیاری از طشت آبها استفاده کرده اند)تصاویر10و11(.

5-6- طشت آب تُرنجی
ترنج از نقوش کهن ایرانی-اسالمی است که بیشتر برای تزئین جلد 
و صفحات ُکتب و نیز تزئین قالی و دیگر هنرهای سّنتی و از جمله در 
ــکل و گاه  حّجاری  قبور به کار می رود. تُرنج معموالً لوزی یا بادامی ش
ــید، ستاره یا گل های چند  چهارگوش، بیضی یا گرد، همچون خورش

پَر است. 
این نقش غالباً در وسط زمینه قرار می گیرد و داخل آن با برگ، گل 
و طرح های اسلیمی یا تصاویری از حیوان و انسان پُر می شود)حشمتی 
رضوی،1387، 137(. طشت آبهای ترنجی ارامنه و مسلمانان  با  اشکال 
ــنایی و  متنّوع، ما را به عالم معنا متصل کرده و بار دیگر مفاهیم روش

حیات جاودان را بیان می کنند)تصاویر12و13(. 

6-6- طشت آب هندسی ساده
ــلمانان می توان به  ــترک ارامنه و مس ــت آبهای مش از دیگر طش
ــی)دایره، مربع، چند ضلعی و...( با فرم ساده  انواع طشت آبهای هندس
اشاره کرد که تعّدد آنها از دیگر نمونه های طشت آبها به مراتب بیشتر 

است)تصاویر14و15(.

6-6- طشت آب زوجی 
تعدادی از قبور آرامگاه تخت فوالد و همچنین قبور زوجی ارامنه 
ــت آب )با فرم قرینه  و غیر قرینه( حّجاری و تزیین شده اند  با دو طش
ــویی در میان ارامنه  )تصاویر16و17(. روابط خانوادگی و پیوند زناش

تصاویر8و9- طشت آب محرابی،آرامگاه ارامنه و تخت فوالد.تصاویر6و7- طشت آب با فرشتگان،آرامگاه ارامنه و تخت فوالد.
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مسیحی مانند دیگر فرهنگ ها بسیار مستحکم و مقّدس است. چراکه 
ــویی خود را در مکانی مقّدس یعنی کلیسا آغاز  اوالً اینان پیوند زناش
ــوی دیگر  می کنند که این امر تقّدس امر ازدواج را باال می برد و از س
ارامنه برای حفظ هویّت قومی و دینی خود ابتدا باید روابط خانوادگی 

ــند. بر همین اساس، در بسیاری از سنگ قبرهای  را استحکام بخش
ــوهر( در نظر  ــنگ مزار برای زن و ش ارامنه قاب بندی زوجی)یک س
ــده و این قبور گاه با دو طشت آب و گاهی با یک طشت آب  گرفته ش

ارائه شده اند. 

تصاویر10و11- طشت آب گل نیلوفر، آرامگاه ارامنه و تخت فوالد.

تصاویر12و13- طشت آب ترنجی،آرامگاه ارامنه و تخت فوالد.

بررسی و مقایسه تطبیقی طشت آبهای قبور در آرامگاه های تخت  فوالد 
و ارامنه اصفهان

تصاویر14و15-طشت  آبهای ساده هندسی،آرامگاه ارامنه و تخت فوالد.
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تصاویر18و19- طشت آب و سرو ،آرامگاه ارامنه و تخت فوالد.

7-6- طشت آب و سرو
ــرو در ارتباط با خدایان زیرین  ــتان و روم، س در فرهنگ یونان باس
است و از همین لحاظ در قبرستان ها ظاهر می شود و به خاطر سرسبزِی 
همیشگی اش در بسیاری از فرهنگ ها از جمله ایران نماد بی مرگی و حیات 
جاودانه می گردد )شوالیه،580،1383(. سرو که همواره نماد جاودانگی بوده 
با قرار گرفتن در کنار طشت آب و یا در نقش طشت آب، همچون سرو همیشه 
زنده نمایان شده و معنای پُر بارتری به خود می گیرد)تصاویر18و19(.  

8-6- طشت آب  و ماهی 
طشت آب همراه با نقش ماهی از نمونه طشت آبهایی است که به 
آرامگاه تخت فوالد اختصاص داشته و معنای زندگی و حیات را بر قبور 
جاری می کند)تصویر20(. ماهی نماد زایندگی است و از نقوش کهن 
ارامنه نیز به حساب می آید. این نقش که از اوایل مسیحّیت به عنوان 
نماد مسیحیان بر ورودی کاتاکومب ها )معابد و مقابر مخفی مسیحیان 

در قرون اول میالدی( نقش بسته بود، نمونه ای از آن در کنار طشت آبها 
و روی قبور ارامنه اصفهان به دست نیامد. 

9-6- طشت آب با فرم قلب:
ــی در حقیقت قلب یک سنگ قبر  ــت آبها با هر فرم و نقش طش
ــتند که حیات و زندگی را در آن ساری و جاری می سازند و این  هس
معانی زمانی به اوج خود می رسد که قلبی همراه با صلیب، نمادی از 
قلب مسیح در نظر گرفته شده و به طشت آب تبدیل شود. در اینجا 
خون عیسی همچون آب حیات، زندگی جاودان را نوید می دهد. طبعاً 
این شکل از طشت آبها فقط به قبور ارامنه اختصاص دارند)تصویر21(.

10-6- طشت آب کشکولی:
کشکول این صندوقچه اسرار و نشان رضایت و قناعت، همراه 
ــتاویز خوبی برای هنرمند حّجار مهّیا  با مزار دراویش، ایده و دس

تصاویر16و17- طشت  آب های زوجی و قرینه ای،آرامگاه ارامنه و تخت فوالد.
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نتیجه
ــا طبیعت قرار دارد.  ــان همواره در یک وحدت معنوی ب انس
ــاِن سّنت گرا، آدمی با عالم تناظر و تقارن دارد.  در جهان بینِی انس
ــان برآمده از طبیعت است و به آن باز خواهد گشت. هنرمند  انس
ــّنت گرای ایرانی و ارمنی، طبیعت را با معیارها و تفّکرات قومی  س
و مذهبی خود هماهنگ و همراستا می کند تا هم به آن ارج نهاده 
ــود. لذا رو به آفرینش و ابداع آثار مختلف  و هم از آن بهره مند ش
ــد در قالب یک اثر هنری و در  آورده و به انحاء گوناگون می کوش

سایه باورهای عامیانه، به این معانی شکل عینی ببخشد.
طشت آب به عنوان عنصر و هنری برخواسته از دل طبیعت و 
ــت که ماّده اصلی خود را نیز از طبیعت  جهت تقّدس طبیعت اس
ــنگ می گیرد. سنگ این ماده پُر وفور که در تفّکر انسان  یعنی س
ــیاطین بود مأمن و  ــگاه خدایان و ارواح ش ــه نمودی از جای اولّی
ــّدِس دیگر عناصر  ــده و در نگهداری و تق ــان ش ابزاری برای انس
ــت آبهای تخت فوالد و ارامنه  ــاند. طش طبیعت او را یاری می رس
ــرام به عنصر آب  ــانه ای از احت ــکال زیبا و نمادین خود، نش با اش
هستند که از طرفی زائر و متوّفی و از سویی مرگ و حیات را به 
ــمان انسان امروزی  هم پیوند می دهند. این عناصر گرچه از چش
ــناخته مانده اند، اما چنانکه اشاره شد گذشته ای پر  مهجور و ناش
رمز و راز را در خود نهفته دارند و با معانی بس عمیق و متعالی، 
ــد. مفاهیمی که در حقیقت  ــتجو وا می دارن ــا را به تفّکر و جس م

ــتی را در بر  ــان و در یک کالم تمام هس ــد، حیات، مرگ انس تولّ
می گیرند.

ــت آبها، نزدیکی  ــی و فرمی طش ــباهت های نقش از طرفی ش
ــی را متذّکر  ــترک دین ــوام و باورهای مش ــی و هنری اق فرهنگ
می شوند. طشت آبها نه تنها با نمادهای مسیحی)همچون صلیب، 
ــی، فرشتگان و دیگر  ــلیمی، هندس بّره و قلب( بلکه با نقوش اس
عناصر نوشتاری تلفیق شده  و همگی در راستای همین اشتراکات 
ــکار و  ــه اینگونه از عناصر، نوعی رقابت آش ــل می نمایند، بلک عم
ــلمانان  پنهان در طّراحی و حّجاری میان هنرمندان ارامنه و مس
ــت آبها  را نیز حکایت می کنند. با توجه به آنکه تعّدد و تنّوع طش
ــتر است، اما به  ــیار بیش ــبت به تخت فوالد بس در قبور ارامنه نس
ــکل گیری و خلق  طور قطع و یقین نمی توان گفت که در روند ش
 آنها، مسلمانان و فرهنگ ایرانی-اسالمی بر ارامنه تاثیرگذار بوده 
ــور در ایران به این روند  ــا هنرمندان و حّجاران ارمنی با حض و ی
ــت آبها  ــت که طش کمک کرده اند. اّما آنچه اهمّیت دارد این اس
ــط هنرمندان خوش  ــن دو فرهنگ با تفّکری عمیق و توس در ای
ــته اند. تمامی مطالب ذکر  ــا ظرافت تمام بر قبور نقر گش ذوق، ب
ــّنت های کهن،  ــده، احترام به طبیعت و عناصر آن، توجه به س ش
ــتراکات فرهنگی و هنری اقوام و ضرورت پژوهش های بیشتر  اش

پیرامون این موضوعات را یادآور می شوند. 

ــت آبها معنای عرفانی و صوفیانه به خود  نموده تا معدودی از طش
ــنویس  ــت آب بر مزار خوش ــرد . بهترین نمونه از این نوع طش گی
ــرار دارد)تصویر22(.  ــد طالقانی« ق ــدار، »درویش عبدالمجی نام
کشکول مهم ترین شیئی است که با زندگی دراویش مرتبط است 
ــتِی  ــود، در فرهنگ و ادبیات عرفانی کش ــکل خ و با توجه به ش
شراِب قلندران معرفی شده است)ملکیان شیروانی، 1385، 57(. 
ــالمی  ــت که این مفاهیم مربوط به فرهنگ ایرانی-اس طبیعی اس
ــت آبها را در آرامگاه  ــود این نوع از طش ــت و نباید انتطار وج اس

ارامنه داشت.

تصویر21- طشت آب  به فرم قلب،آرامگاه ارامنه. تصویر20- طشت آب  و ماهی،آرامگاه تخت فوالد.

تصویر22- طشت آب  کشکولی، تخت فوالد.

بررسی و مقایسه تطبیقی طشت آبهای قبور در آرامگاه های تخت  فوالد 
و ارامنه اصفهان
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پی نوشت ها  

ــتان است که پس از پذیرش  ــتی ارمنس 1 وارداوارد یکی از اعیاد دوره بت پرس
مسیحّیت با برخی تغییرات در شمار اعیاد کلیسای ارمنیان قرار گرفت. در این عید 
مردم ارامنه به یکدیگر آب می  پاشند، کبوتر می پرانند و مراسمی را هم جهت آبیاری 
گل ها انجام می دهند. این جشن از کهن ترین جشن های ایرانیان و ارامنه است که به 

جشن »تیرگان« یا »آب پاشان« نیز معروف است)هوویان،1382، 44(.
ــمه ای مفروض در  ــات، آب زندگی، آب حیوان یا آب جاودانگی چش 2 آب  حی
ظلمات است که هر که از آن بنوشد یا سر و تن در آن بشوید جوانی را از سر می گیرد و 
جاودانه زندگی می کند. این تفّکر پیشینه ای کهن دارد و در راستای تفّکر به مرگ و چاره 
ــی برای آن زاده شده است)دایره المعارف بزرگ اسالمی ج1،1374، 38-36(. اندیش

3 Cup Marks.
ــرد از دیگر جشن های مشترک ایرانیان و ارامنه  ــن ناواسارد یا نوس 4 جش
ــای بزرگ و  ــن در کنار رودخانه ه ــوالً این جش ــت. اص ــال نو اس به معنای س
ــدر ایزدان ارمنی(،  ــن هایی برای آرامازد)پ ــد و ارامنه جش مقّدس برگزار می ش
آناهیت)ایزدبانوی مادر و حاصلخیزی و باروری( و آستقیک)ایزدبانوی زیبایی( 

برپا می ساختند)آیوازیان،1383، 66و65(.
ــن ِدرنِدز، جشنی است که به یاد مسیح و رویت او از ابتدای مسیحّیت  5 جش
ارامنه برگزار می شد. جشن درنذر همچنین از جشن  های مشترک ایرانیان و ارامنه 
است که به جشن »سده« یا »آتش افروزی« هم معروف بوده و پس از مسیحّیت در 
قالب جشن های مذهبی صورت گرفته است. ایرانیان باستان دهم بهمن مصادف با 
صدمین روز زمستان را جشن گرفته و آتش روشن می کردند که این رسم هنوز در 

بین زرتشتیان و ارامنه ادامه دارد. 
ــنگ  khachkar 6: در زبان ارمنی خاچ به معنی صلیب و کار به معنای س
می باشد. خاچکارها عمدتاً سنگ های بزرگ مستطیل شکل و ایستاده با ابعاد 1×2 
ــتاری حک شده اند.  ــتند که روی آنها انواع صلیب و نقوش تزیینی و نوش متر هس
صلیب سنگ ها هم برای افراد عادی و هم به یاد قهرمانان جنگی، قدیسان، عشاق 
ناکام و به مناسبت حوادث تاریخی با جنبه های ملی -مذهبی و نیز به جهت نذورات 
تقدیمی به کلیساها بر پا می شدند. خاچکارهای قدیمی و پر نقش و نگار را می توان 
ــتی هنرمندان حّجار  جزء ارزنده ترین نمونه های فرهنگ مادی و معنوی و زبردس
ارمنی از گذشته های دور تا کنون به حساب آورد)برای اطالعات و تصاویر به سایت

www.khachkar.com رجوع شود(. 
ــط  ــان ارامنه که در قرن پنجم م توس ــیحّیت در می ــاخه ای از آیین مس 7 ش

»گریگوری مقّدس« باعث رواج مسیحّیت در ارامنه گردید. 
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