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بررسی تطبیقی نقش مایه فرشته در سنگ قبور آرامگاه ارامنه
و تخت فوالد اصفهان
علی خدادادی* ،1نینا صفی خانی ،2سید ابوتراب احمدپناه

3

 1پژوهشگر دکترای فلسفه هنر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
 2کارشناسی ارشد گرافیک ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 3استادیار دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/11/25 :تاریخ پذیرش نهایی)96/10/23 :

چکیده

تاثیــر متقابــل هنر مســیحیت و هنر دوران اســامی در ایران ،با گســیل ارامنه جلفای قدیم به جلفای نــو در اصفهان در دوران
صفویــه رنــگ و بویــی تــازه بــه خــود گرفت و یکــی از نمودهــا و تجلی ایــن اثرگذاریهــای متقابل ،حجــاری بر روی ســنگ قبور
میباشــد .از جملــه تصاویــر مشــترک منقوش در دو قبرســتان تخت فــوالد و ارامنه اصفهان ،نقشمایه فرشــته اســت .در این
ً
پژوهش ســعی شــده تا عالوه بر برداشــت اســنادی ،با تصویربرداری میدانی تقریبا  50ســنگ قبر دارای نقش فرشــته ،به روش
توصیفی -تحلیلی ،شناخت و معناشناسی این نقشمایه ،امکانپذیر و وجوه تشابه و تفارق آن در دو گورستان بررسی گردد.
نقشمایه فرشــته در تخت فوالد (عالوه بر تأثیرپذیری از هنر ایران باســتان و دوران اســامی) ،بیشــتر متاثر از دوران رنســانس
بوده ولی تصاویر فرشــته در قبرســتان ارامنه ،بیشــتر متأثر از هنر بیزانس بوده اســت .علی رغم مشــترکاتی همچون جنســیت،
تعداد بالها و ...در به تصویرکشیدن نقشمایه فرشته در دو قبرستان ،نمودی واضح مبنی بر تأثیر ارامنه بر هنرمندان حجار
تخــت فــوالد مشــاهده نگردید .ولی نقوش اســلیمی و ختایی در همنشــینی با نقشمایه فرشــته را میتــوان از نمودهای تاثیر
متقابل فرهنگ ایرانی-اسالمی و ارامنه -مسیحی در نظر گرفت.

واژههای کلیدی

اصفهان ،قبرستان تخت فوالد ،قبرستان ارامنه ،سنگ قبر ،نقش مایه فرشته.

*نویسنده مسئول :تلفن ،09123194408 :نمابر.E-mail: ali.kh1377@gmail.com ،021-88646360 :

84
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۳شماره  ،۳پاییز ۱۳۹۷

مقدمه
آشــنایی ایرانیــان بــا آییــن مسیحیت،ســابقهای بســیار دیرینــه
دارد و نقــش ایرانیــان در اســتقبال از ایــن دیــن و هنــر مرتبــط بــا آن
را نمیتــوان نادیــده گرفــت ،بــه گونهای کــه میتوان ایــن گونه تصور
نمــود كــه مســیحیت از آغاز در ایران بوده اســت .اشــترا کات فراوانی
کــه در مبانــی و ریش ـههای دو تفکــر اســام و مســیحیت وجــود دارد،
بــدون شــک بســتری بســیار همــوار بــرای ارتبــاط و تاثیــرات متقابل
مردمــان و هنرمنــدان متأثــر از ایــن دو تفکــر را در طــول تاریــخ فراهم
نمــوده اســت .مهاجــرت اقوام مســیحی به ایــران و ارتباطــات آنها با
دولتها و مواجهشدن با تنوع فرهنگ مردمان ایران زمین ،همواره
در طــول تاریــخ بــا فــراز و نشــیبهای گونا گونــی همــراه بوده اســت.
تاثیر هنر مســیحیت و هنر دوران اســامی بر یکدیگر ،با گسیل ارامنه
جلفــای قدیــم بــه جلفــای نــو در اصفهــان در دوران صفویــه ،رنگ و
بویــی تــازه به خود گرفت و یکــی از نمودهای تجلی ایــن اثرگذاریها
را در هنــر حجــاری بــر روی ســنگ قبور در دو قبرســتان تخت فوالد و
ارامنــه اصفهان میتوان مشــاهده نمــود .از جمله نقوشــی که در هر
دو گورســتان دیده میشــود ،نقشمایه فرشــته اســت که ریشــه این
اشــترا ک را میتــوان در متــون مقدس و روایات دینــی این دو تفکر و
كاركرد این موجود در این دنیا و دنیای پس از مرگ یافت.
محققــان در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه کمبــود منابــع و اســناد

کتابخانهای ،برای دســتیابی به تصاویر ،عالوه بر برداشــت اسنادی،
ً
بــا تصویربــرداری میدانــی ،به تقریبا  50ســنگ قبــر دارای نقش مایه
فرشته دسترسی پیدا نموده و این تصاویر را با نرم افزار CorelDRAW
بصــورت خطــی تجزیه نمودند و به بررســی آنهــا پرداختند .با تحلیل
تصاویــر مذکــور ،بــه روش توصیفــی -تحلیلــی تــاش شــد تا عــاوه بر
شــناخت و معناشناســی این نقش مایه ،وجوه تشــابه و تفارق آن در
دو گورستان مورد بررسی قرار گیرد.
در این مقاله ،ابتدا شــرحی از مهاجــرت ارامنه به ایران از جلفای
قدیم ذکر شده و با ریشهیابی کلمه"فرشته" ،این نقشمایه در متون
دینــی و روایــات بررســی گردیــده و در ادامه عــاوه بــر بازگویی نقوش
ســنگ قبور دو قبرســتان ،به مشــخصات ظاهری نقشمایه فرشــته
به تفکیک در ســنگ قبور دو آرامگاه پرداخته شــده اســت و در انتها
ایــن نقــش مایه در دو گورســتان از نظر ویژگی ظاهــری ،تنوع تعداد،
ایســتایی ،کنش ،جنســیت ،بال ،پوشــش ،نقوش همنشــین با هم
مقایسه گردیده است.
باید توجه نمود که بســیاری از ســنگ قبور با توجه به کم توجهی
مســئولین و فرســایش اقلیمــی در اثــر گذشــت زمــان از بیــن رفتــه و
بــدون شــک ثبــت و یــادآوری لــزوم حفاظت از ایــن بن مایــه هنری،
پژوهشهایی تکمیلی را طلب مینماید.

ایرانیان ،مسیحیت و ارامنه
آشــنایی ایرانیان با آیین مسیحیت،ســابقهای بســیار دیرینه دارد
و نقــش ایرانیــان در اســتقبال از ایــن دیــن را نمیتــوان نادیــده گرفت
تــا جایی كــه بنابر قدیمیترین شــرح موجود از انجیــل در قرن چهارم
میالدی و با توجه به انجیل متی ،باب دوم ،مجوســان مشــرقی كه بر
عیســی ،هنگام تولد وارد شــده بودند را ،به ایرانیان نسبت میدهند.
«بــه گونــهای [میتوان این گونه تصــور نمود كه]مســیحیت از آغاز در
ایــران بــوده اســت» (میردامــادی .)248 ،1378 ،وجــود مســیحیان و
مهاجرت اقوام مســیحی به ایران و ارتباطــات آنها با دولتها ،همواره
در طول تاریخ با فراز و نشیبهای گونا گونی همراه بوده است و در این
گــذر تاریخی ،عصر صفویه را با توجه بــه روابط صمیمانه با دولتهای
مســیحی ،میتوان دوران تجدید حیاط مســیحیت در ایران دانســت
«بطــوری كــه موجــی از جمعیتهــای مســیحی در قالــب هیــأت
میســیونری و تبشــیری ،از كلیســاهای مختلف جهان به ایران سرازیر
شــده و از طرفی شــاه عباس صفوی (قرن هفدهم میالدی) ،جمعی از
گرجیان و ارامنه را به ایران گسیل داشت .ارامنه بدون شک تحت تأثیر
شرایط محلی و در مقاطعی نیز تحت تأثیر امپراتوری بیزانس و روسیه
بودهانــد .ایرانیان و ارامنه ،هردو از نژاد هندواروپایی محســوب شــده
و از چندیــن هزار ســال پیــش در كنار هم حضور داشــته و بر فرهنگ و

تمدن یكدیگر تأثیر گذاشتهاند«،از جمله اشترا كات فرهنگی و مذهبی
میتوان به جشنهایی مانند "وارداوارد"،"۱ناواسارد "۲و"درندز "۳اشاره
نمود» (شاهمندی.)36 ،1392 ،
حضــور ارامنــه و بــه ویــژه ارامنــه جلفــا نــو اصفهــان در ایــران،
ارزشهــای فرهنگــی مختلفــی را باعث شــدند ،فرهنگی كــه همراه با
آداب و رسوم خود از ارمنستان به ایران آورده و در این دیار به حفظ
و رشــد آن همت گماشــتند« .هنرمندان و بزرگان ارامنه ایران ،آنچه
را با فرهنگ و مذهب و ســلیقه هنری و روحیات آنان قرابت داشت،
از ایرانیان گرفته و به هنر و تمدن خود شكوهی تازه بخشیدند« .در
قــرون هفدهــم و هجدهــم میالدی ،جلفــای اصفهان كانــون دانش
و هنــر ارامنــه ایــران بــود ،تولیــد نســخههای خطــی و چاپ ســنگی،
مینیاتــور ،زرگــری ،قالــی بافی[دوخــت ،تزییــن پارچههــای زینتــی و
حجــاری] ،از جملــه فعالیتهــای هنــری ارامنــه در آن دوره بــود»
(قوكاســیان .)351-348 ،1352 ،نمونههایــی از آنهــا ،هــم اینک در
موزه کلیســای وانک در اصفهان ،از بزرگترین موزه های ارمنیان در
جهان ،نگهداری میشود.
ارمنیــان جلفــای قدیــم بــا مهاجــرت بــه اصفهــان ،هنــر و ســنت
حجــاری خــود را نیــز بــه جلفای نــو منتقــل نمودنــد« ،چنانچــه هنر
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حجاری بر روی کتیبهها ،سنگ قبور و سنگ یادبودها در سدههای
هفدهم و هجدهم میالدی ( 12و 13هجری) ،استمرار سنت ساخت
"خاچكارها "۴در جلفای قدیم است» (بابائیان.)171-169 ،1386 ،

معرفی قبرستان ارامنه اصفهان
آرامگاه ارامنه اصفهان با مساحت حدود 30هکتار ،در دامنه کوه
صفه و در قســمت جنوبی شــهر قرار دارد .تاریخ اولین ســنگ در این
قبرســتان ،ســال  1551میــادی را نشــان میدهــد و نویســنده کتاب
"تاریــخ جلفــای اصفهــان" در قــرن  19میالدی چنین اشــاره کرده که
به تعداد سنگهای موجود ،همین مقدار هم از بین رفته است.
آرامــگاه ارامنــه اصفهــان جــزو قبرســتانهای مهــم جهــان
اســت .ایــن آرامــگاه چهرههایــی شــاخص از روحانیــون مســیحی و
شــخصیتهای نامــدار ایران و جهــان را در خود جای داده اســت.
جلفــای اصفهــان ،آثــار برجامانــده از آن و تاریــخ مردمــش عبــارت
اســت از تالش مســتمر و بیوقفه مردمانی که در طول بیش از چهار
قــرن ،نــه تنهــا توانســتهاند هویــت خــود را بــه منزل ـهی یــک ایرانی
حفــظ کننــد ،بلکه ســهمی عمــده در رشــد و اعتالی ایــن هویت در
فالت تمدنســاز مرکزی ایران داشتهاند.

معرفی قبرستان تخت فوالد اصفهان
گورســتان تخت فــوالد ،واقع در جنوب شــهر اصفهــان ،از جایگاه
ارزنــدهای در میــراث فرهنگــی کشــورمان و جهــان اســام برخــوردار
است .این گورستان در طول تاریخ به نامهای ،لساناالرض ،۵تخت
فوالد و مزار بابا رکنالدین ۶شهرت داشته است.
« شــاردن ۷در ســفرنامه خــود ،بــه تاریخچــه ایــن زمین بــه قبل از
دوران صفویه اشاراتی داشته است ،اما در خصوص قدمت آن پیش
از اســام اطالعاتــی در دســت نیســت و به نظر میرســد کــه تاریخچه
آن پیش از اســام ،ریشــه در اســاطیر و باورهای مردم منطقه داشته
است» (صفیخانی و همکاران.)68 ،1393 ،
در حقیقت ،تدفین مشاهیر اصفهان اعم از علما ،فقها ،هنرمندان،
عرفــا و عمــوم مــردم از عهــد صفــوی به بعد بــه خصوص در زمان شــاه
عبــاس ،در ایــن قبرســتان صــورت پذیرفتــه اســت و بــه همین جهت
به نظر میرســد گســترش این قبرســتان ،از قرن یازدهم شروع شده و
چنــد دهه بعد به عنوان بزرگترین گورســتان اصفهان شــهرت گرفته
اســت .از عناصــر و فضاهای کالبدی این قبرســتان میتــوان به تکایا،
مســاجد ،مصلیهــا ،خانقاههــا ،آب انبارها ،یخچالها ،ســقاخانهها،
ســنگابها ،ضیافتخانهها ،کاروانسراها ،غسالخانهها ،قربانگاهها،
ریاضتخانهها ،چلهخانهها ،سنگ قبور و  ...اشاره نمود.

نقوش ســنگ قبــور در قبرســتان تخــت فوالد و
ارامنه اصفهان
نقشمایههای سنگ قبور قبرستان تخت فوالد و ارامنه اصفهان

را میتــوان بــه شــش گونــه  .1نقــوش گیاهــی .2 ،نقــوش حیوانــی،
.3نقوش انسانی .4 ،نقوش ابزار و اشیا .5 ،نقوش انتزاعی وهندسی
و  .6نقــوش ترکیبــی ،تقســیمبندی کــرد ،کــه فهرســتوار بــه ایــن
نقشمایهها اشاره میگردد.
نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فوالد  :گیاهی (سرو ،گل ،میوه،
اســلیمی ،ختاعــی ،گل چند پــر و ،)...حیوانی (شــیر ،ماهی ،پرنده،
بزکوهی ،آهو ،اســب ،سگ شکاری در صحنه شکار ،گوسفند ،سگ،
ماهی ،طاووس ،پرستو ،هدهد ،کبوتر ،عقاب ،مرغابی ،کبک و،)...
انسانی (انسان در حال انجام حرفه ،انسان سوار بر اسب ،انسان گل
در دســت ،فرشــته و  ،)...نقوش ابزار و اشــیاء (مهر ،تسبیح ،جانماز،
گلدان ،کشکول ،تبرزین ،قیچی ،سپر ،شمشیر ،نیزه ،تفنگ ،خنجر،
تبر ،چاقو ،شیشــه  ،انگشتر ،کالســکه ،کتاب،عطر ،قفل ،چتر و ،)...
نقوش هندسی (طرح محرابی ،ستاره ،دایره ،نیم دایره ،ربع دایره،
مربــع ،لــوزی ،مســتطیل ،متوازیاالضالع ،مثلــث و چندضلعیهای
منتظــم ،نقــوش هندســی غیرمنتظــم و ،)...نقــوش نشــانه شــغل و
حرف ـه همچــون (حمامــی ،آشــپز ،حــاف ،قهوهچــی ،معمــار و بنــا،
مقنــی ،نانوا ،خیــاط ،بقــال ،پهلوان ،میوهفــروش ،آهنگر ،تراشــکار،
پزشــک ،قاضــی ،زغالــی ،نویســنده ،چوپــان و ،)...نقــوش ترکیبــی
انسان بالدار (فرشته) و نشانههای حجمی طشت آب ،۸بالین ۹و ....
نقوش سنگ قبور قبرستان ارامنه وسنگهای یادبود :گیاهی
(ســرو ،گل ،اســلیمی ،ختاعــی ،گل چندپــر و ،)...حیوانــی (آهــو،
گوســفند ،عقاب ،اژدها و ،)...انســانی (انســان در حال انجام حرفه،
انسان آرمیده ،انسان ایستاده ،انسان نشسته ،انسان گل در دست،
مســیح مصلــوب ،فرشــته و  ،)...نقوش ابــزار و اشــیاء (صلیب ،عصا،
گردنبند ،شمعدان ،شمع ،شیپور ،تاج ،شال ،گنبد ،قیچی ،دوک نخ
ریســی ،انبر ،چاقو ،تبر ،مهر ،تســبیح ،جانمــاز ،گلدان ،کتاب ،ظرف
و ،)...نقــوش هندســی (طــرح محرابی ،قــوس رومی ،ســتاره ،قلب،
بــال ،دایــره ،نیم دایــره ،مربع ،لوزی ،مســتطیل ،متــوازی االضالع و
مثلــث و چندضلعیهای منتظم ،نقوش هندســی غیرمنتظم و،)...
نقوش نشــانه شــغل و حرفه ( خیاط ،قالیباف ،اســقف و  ،)...نقوش
ترکیبی انســان بالدار(فرشــته) ،صلیــب بالدار(ترکیــب صلیب و بال
پرنده) و نشــانههای حجمی طشــت آب ،کندر ســوز ... ،۱۰و نقوشــی
خیالی و فراواقعی مانند اژدهای دوســر(ترکیب عصا و اژدها) و عقاب
دوسر و نقوش اسلیمی دهان اژدهایی نیز دیده میشود.
عــاوه بــر تفاوتهایی کــه در نقوش کارشــده در ســنگ قبور این
دو قبرســتان از نظــر نــوع ،تناســبات ،ترکیببندیهــا ،فراوانــی و ...
مشــاهده میشــود ،اشترا کاتی نیز قابل رویت اســت که معناشناسی
نقشمایههــا و بررســی ایــن تفاوتهــا و اشــترا کات ،بــا توجــه بــه
همزیســتی مســلمانان و ارامنــه و نزدیکــی ایــن دو قبرســتان از نظــر
مکانــی و قرارگرفتن در دورههای مشــترک تاریخــی ،میتواند عالوه بر
روشــن نمودن بســیاری از مفاهیم ،ســندی قرار گیرد تا گوشــهای از
ویژگیهــای اعتقادی ،فرهنگی و اجتماعــی و تاثیرات این دو نگرش
بر همدیگر آشكار گردد.
ً
از جملــه نقوشــی کــه بــا فراوانــی تقریبا همســان در دو قبرســتان
مشــاهده شــده و ریشــه آن را در باورهــا و اعتقــادات ادیــان الهــی ،از
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جملــه مســیحیت و اســام میتــوان یافت ،نقشمایه فرشــته اســت
کــه در ایــن مقاله ســعی گردیده بازنمایــی (تجریدی در فــرم خطی)،
بررسی و معناشناسی گردد.

ریشهیابی واژه فرشته
فرشــته (افرشــته ،فریشــته ،فرشــتك ،فرســته) كه در زبان فارسی
كهــن" ،ســروش" گفتــه میشــود ،از دو كلمــه تشــكیل شــده اســت.
"فــر" یــا "پــر" به معنــی پیش و "شــته" مخفف هشــته یا گذاشــته و در
مجموع یعنی "جلوی پایش گذاشته" « زیرا فرشتگان از مقامی دون
به مرتبهای واال رســیدهاند» (شایگان .)14 ،1382 ،این واژه در زبان
عربــی ملك و هاتف گفته میشــود ،به گفته راغــب اصفهانی ،۱۱برخی
محققــان بیــن واژه ملــك ( بــه فتــح میــم و الم) و ملــك (بــه كســرالم)
تفــاوت قائل شــدهاند و ّاولــی را متــرادف مالئكه ،عهدهدار سیاســت
و تدبیــر امــور ،و دومی را بشــر عهدهدار سیاســت و تدبیــر میدانند« .
در آیین زرتشــتی كلمه "ایزد" به فرشتگان اطالق میشود» (یاحقی،
 .)322 ،1375معادل عبری فرشــته" ،ملخ" و در ادبیات صابئین دو
واژه "ملكا" و "مالحی" برگرفته از زبان آرامی و مشتق واژه " "malakoبه
معنای رسول برای آن ذكر گردیده است .معادل انگلیسی " "angelو
معادل فرانسوی " ."anjeاز واژه یونانی " "angelosبه معنای پیامآور،
واژه های معادل فرشته می باشند.
«در مجمــوع بررســی واژه فرشــته در عربــی ،فارســی ،انگلیســی،
آرامــی و ...نشــان میدهــد با وجــود پرا كندگــی جغرافیایــی و فاصله
زمانی بســیار ایــن زبانها از یكدیگر ،ایــن واژه در همه آنها به معنای
فرستاده شده یا پیامرسان است» (خزعلی.)155 ،1387 ،

فرشته در ادیان
فرشــته و ایــران باســتان :در دیــن زرتشــت "امشاســپندان" و
"یــزدان" (بــه معنای مقدســان بی مرگ و جاودان پــاك) را با توجه به
تطابــق كاركردهــای آنها با ماهیت و كاركرد ذكر شــده فرشــته در دیگر
ادیان االهی و دیگر متون ،معادل مالئكه دانستهاند و در این رهگذر
برخی محققین نقش فرشــته را در ادامه و تكامل قرص بالدار دوران
كهــن میداننــد و «فروهــر را گاهــی بــه عنــوان دیســك بالــدار و قــرص
بالــدار معرفــی میكننــد كــه در فرهنــگ ایــران در نقــش نــور و نیروی
روشــنی ،نماد اهورامزدا یا اور مزد اســت» (كوپر .)162 ،1379 ،برخی
از مشــخصات ظاهری طرح فروهر در دین زرتشــت (جنســیت مذكر،
دســتهای برافراشــته نگهدارنــده شــیئی مانند جام و ریتــون ،دو بال
سه طبقه ،حلقه دایره شكل در كمرگاه ،رشته آویزان از میان حلقه،
دامــن ســه تكــه) و دایــره بالــدار را میتــوان بعدهــا در تجسمبخشــی
شــكل ظاهــری فرشــته مشــاهده نمــود .عــاوه بــر این مشــخصات،
گاهی برخــی موجودات تركیبی مانند هارپی (تركیب انســان-پرنده)
و مشــخصات ظاهــری همچون ،جنســیت مذكــر و مونــث ،بالهای
گشــوده ،در دســت داشــتن بیرق و جام مروارید ،كاله بر سرداشــتن،
هالههای مقدس یا آتشهای طالیی دور سر و  ...را نیز در سیر تكامل

و تحــول ایــن نقشمایــه در ایران باســتان میتــوان مشــاهده نمود.
«در ایران باستان ،روح را بوسیله بال به نمایش درمیآوردند و این
طور تصور مینمودند كه این اساطیر چه انسان و چه حیوان به وسیله
بــال ،دارای حیات پــس از مرگ هســتند» (دادور.)143-159 ،1385 ،
«در انگارههای مانوی نیز فرشــتگان ،ده آســمان را به ســوی باال نگاه
میدارند و در جهان روشــنی ســا كن هســتند» (كامرانی.)58 ،1385 ،
فرشــته و مســیحیت :در آییــن مســیحیت و پیــرو آن در كتــاب
انجیــل ،بارهــا از فرشــتگان ســخن گفتــه شــده اســت :رویارویــی با
ابراهیم و لوط (پیدایش  ،)19:18كشــتی گرفتن با یعقوب (پیدایش
 ،)33:24فرشــته محافــظ افــراد و ملــل مختلــف (متــی ،)10:18
فرشــتهای در مقــام اعــام مقــام مریــم مقــدس ( لوقــا ،)1:فرشــته
اعالنكننده رســتاخیز ( متی  )7-1 :28و ...
بــا توجــه بــه متــون و روایــات مســیحیت ،فرشــتگان ،موجودات
خوشنهادی هســتند كه كاركردها و مشخصاتی مانند ،آشكاركننده
حقایــق الهــی ،كمكرســان و محافــظ انســان ،عبادتكننــده خــدا،
ستایشــگر و خدمتكننــده خداونــد و اراده او ،محافظــت از بچههــا،
راهنمــای ارواح مردگان ،محافظان عرش خدا ،مجرد از ماده ،دارای
سلسله مراتب و ...برای آنها متصور گردیده است.
در آثــار هنــری مســیحیت در بیشــتر دورههــا ،ایــن موجــود،
مقدسوار ،بصورت انســان و با بال به تصویر كشــیده شده است ،به
جز موارد نادری كه به نظر نگارندگان ،ریشه در عقاید دوره رنسانس
و پیرو آن اندیشه برخی از هنرمندان متاثر از آن دارد.
فرشــته و اســام :فرشــتگان در دیــن اســام دارای مرتبــهای باال
معرفــی شــدهاند بطــوری كــه خداونــد در قــرآن ،پنج واقعیــت (خدا،
قیامت ،مالئكه ،كتاب و انبیا) را در كنار هم ذكر نموده اســت« :آمن
الرســول بمــا انــزل الیه من ربــه و المومنون كل آمن بــاهلل و مالئكته و
كتبــه و رســله (بقــره .)285 ،ولكــن البــر من آمــن باهلل و الیــوم االخر و
المالئكه و الكتاب و النبیین» (بقره.)177 ،
قــرآن كریــم و روایــات ایــن موجــود را اینگونــه معرفــی مینمایند:
دارای مقــام ،منزلت ،مراتب و درجات میباشــند ،دارای ماهیت نور
و متفــاوت از ماهیــت بشــر و جن ،مطیــع و مجری امر الهی هســتند،
جنسیت (مذكر و مونث) و ذریه ندارند ،تعدادشان بی نهایت است،
در آسمان تردد دارند ،دارای موت و حیات هستند و ...
همــه مســلمانان باور دارنــد كه « مالئكه ،اجســام لطیف و نورانی
هســتند كــه دارای بالهــای دوگانــه ،ســهگانه ،چهارگانــه و یا بیشــتر
هســتند و میتواننــد بــه شــكلها و هیبتهــای مختلــف درآیند[یــا
متجســم شــوند] و حركات صعودی و نزولی داشته باشند» (خزعلی،
 .)157 ،1387شــاید ایــن عقیــده و باورها را بتوان ریشــه تجســم این
موجــود بــه شــكلهای مختلــف و جنســیتهای گونا گــون در هنــر
دوران اسالمی دانست.
بســیاری از مفســران و اندیشــمندان اســامی با ماهیــت و عباراتی
همچون ،اجسام لطیف ،نور ،هوا ،حقیقت موجود در ستارگان ،عقول
مجــرد از مــاده ،غیرمــادی بــودن ،ذوات قائــم به نفس و  ...به تفســیر
ماهیتو كاركرد این موجود پرداختهاند ،ولی از مجموع این آراء بدست
میآید «كه مالئكه باید ماهیتی ملكوتی داشته باشند[ ،و كاركردشان
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در ایــن دنیــا و دنیــای پــس از مــرگ ،تعریــف میشــود] ،البتــه در مورد
ملكوت و قوانین آن نمیتوان اظهارنظر كرد» (خزعلی.)165 ،1387 ،

نقشمایه فرشته در سنگ قبور گورستان تخت
۱۲
فوالد اصفهان (تصاویر ( )15-1جدول )1
در قبرســتان تخــت فــوالد اصفهــان نقشمایــه فرشــته بصــورت

انســانی بــا دو بــال ،بصــورت تکی (تصویــر  )3-1و یــا دوتایــی (تصویر
 )14-4و همنشین با دیگر نقوش مانند نقوش هندسی (کادر محرابی،
مستطیل و ( )...تصویر  ،)1،2،3،4،7،8،12گیاهی (اسلیمی ،ختائی،
گل و ( )...تصویر  ،)14-1حیوانی (پرنده و( )...تصویر  ،)2،3،5اشیاء
(شــیپور،کتاب ،کوزه و ( )...تصویر  )1،9،15و انســانی ،درکنش هایی
همچــون حمــل کــوزه گل (تصویــر ،)1،2،3،4،8،10،11،14دویدن در
انبــوه گیاهان(تصویــر  ،)3کتــاب در دســت (تصویــر  ،)9حمل کتیبه

جدول -1نقشمایه فرشته بر سنگ قبور قبرستان تخت فوالد اصفهان.12

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3

تصویر 5

تصویر 6

تصویر 7

تصویر 8

تصویر 9

تصویر 10

تصویر 11

تصویر 12

تصویر 14

تصویر 4

تصویر 13

تصویر 15
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(تصویر  )12گل در دســت (تصاویر  ،)2،3،4،11،14دمیدن در شــیپور
(صوراســرافیل)( ۱۳تصویــر  ،)15بصــورت معلــق در حال پــرواز (تصویر
 ،)7،12معلــق و وارونــه (تصویــر  ،)15ایســتاده (تصویــر  )1و نشســته
بصــورت نیــم خیــز (تصاویــر  ،)4،5،13،14قابــل مشــاهده اســت کــه
این همنشــینی بیشــتر با نقوش گیاهی دیده میشــود کــه میتواند
تصــوری از کارکــرد ایــن موجود در دنیــای غیرمادی و بهشــت موعود
را تداعــی نمایــد .قابل تأمل اســت که ایــن نقشمایه در ا کثر ســنگ
قبور بصورت نیمه برهنه (تصاویر )1،3،5،7،8،9،10،11،12،13اســت
کــه علیرغــم آموزههــای دین اســام مبنی بــر رعایت پوشــش ،به نظر
نگارنــدگان ایــن امر را میتــوان ریشــه در دوره به تصویرکشــیدن این
نقشمایه (دوره قاجار) و اقتباس هنرمندان آن دوران از هنر و سبک
عگــرا و همچنیــن توجه به
رایــج در غــرب در آن زمــان کــه تصاویــر واق 
آناتومی بدن اهمیت ویژه دارد ،در نظر گرفت.
از مــوارد قابــل توجه ،تصویر شــدن این موجود بصــورت تمام قد
و بــا جنســیت مونــث در تمامی ســنگ قبور اســت ،البتــه در برخی از
ســنگ قبور ،جنســیت ایــن موجود با توجه به پوشــش و کاله بر ســر
داشــتن (تصاویر  ،)2مذکر تصور میگردد که به نظر میرســد با توجه
به جنســیت مونث تصویر شــده فرشــته در هنرهای دوران اســامی،
علت را میتوان در ناواضح بودن این تصاویر در نظر گرفت که به نظر
نویســندگان ایــن پژوهــش دلیلی غیــر از ناخوانا بــودن تصاویر بدلیل
فرســایش ســنگ قبور و عدم تبحر ســنگتراش در به تصویر کشیدن
این نقشمایه نمیتواند داشته باشد.

نقشمایــه فرشــته در ســنگ قبــور گورســتان
ارامنه اصفهان (تصاویر ( )19-1جدول )2
در قبرســتان ارامنــه اصفهــان نقشمایــه فرشــته بصــورت
انســانی بــا دو بــال ،بصــورت تکــی (تصویــر  ،)5،15دو تایــی (تصویــر
 ،)2،3،4،6،7،10،13،17چهارتایی(تصویــر  ،)4،6،13،17همنشــین
بــا دیگر نقوش مانند نقوش هندســی (قوسهای مــازهدار و تیزهدار،
قــوس گهــوارهای ،مســتطیل ،ســتاره ،نقــش قلــب ،خورشــید و )...
(تصویــر  ،)20-1گیاهــی (اســلیمی ،ختائــی ،گل چندپــر ،ســرو و )...
(تصویــر  ،)2،4،5،6،8،9،10،13،14،15،17حیوانــی (گوســفند،
اژدهای دوســر ،عقاب دوسر و( )...تصویر  ،)1،4،9،16اشیاء (شیپور،
صلیــب رومــی و یونانــی ،شــمع و شــمعدان ،تبــر ،گنبــد ،عصــا و )...
(تصویــر  )1،2،6،7،8،10،14،17و انســانی در کنشهایــی همچــون
تــاج گذاشــتن بــر صلیــب ،گنبــد و پیکــره (تصاویــر ،)2،4،6،17،18
نگهداشــتن صلیــب (تصویــر  ،)3دمیــدن در شــیپور (تصویــر  ،)8دعا
خوانــدن (تصویــر  ،)15درحــال انجــام مراســم (تصویــر  ،)12بصــورت
معلــق در حــال پــرواز (تصویــر  ،)2،3،4،6،7،13ایســتاده (تصویــر
 )15و نشســته بصــورت نیمخیز(تصاویــر  )17قابــل مشــاهده اســت
کــه این همنشــینی بیشــتر با تــاج و صلیب میباشــد که در بســیاری
از هنرهــای مختلــف در دورانهــای ســیطره تفکــر مســیحیت واضح
و قابــل شناســایی اســت .نقشمایــه فرشــته در ا کثــر ســنگ قبــور با
پوشش کامل (تصاویر  )2،3،4،6،10،13،15است و در معدود سنگ

قبــور بصــورت نیمهبرهنــه (تصویر  )17تصویر شــده اســت کــه به نظر
نگارنــدگان ،ریشــه آن را همچــون تصاویــر نیمهبرهنــه هنرهای دوره
قاجــار میتــوان در اقتباس هنرمندان آن دوران از هنر و ســبک رایج
در غرب که تصاویر واقعگرا و همچنین توجه به آناتومی بدن اهمیت
ویژه دارد ،در نظر گرفت.
تمامی نقشمایههای فرشته در این قبرستان با جنسیت مونث به
تصویر کشیده شده است که با جنسیت به تصویر درآمده در هنرهای
مختلــف تحــت ســیطره تفکــر مســیحیت قابــل تطبیــق و همخوانــی
میباشــد .از نکات قابل توجه در مورد تصویر فرشــته در این قبرستان
میتوان به تنوع ظاهری ،تمام قد+بال(تصویر  ،)2،3،4،6،15،17نیم
تنه+بال(تصویر  ،)10سر+بال(تصویر،)1،4،5،6،8،9،13،14،16،17تما
مقد+بال+هاله دور سرو(تصویر  ،)15سر بدون بال+شیپور(تصویر ،)8
این تصاویر اشــاره نمود ،یكی دیگر از ویژگیهای نقشمایه فرشــته در
ا كثر ســنگ قبور كه بســیار بارز میباشد ،ظاهر این نقشمایه با ابروان
پیوســته میباشد كه با ظاهر به تصویركشیده زنان ایرانی در هنرهای
دوران قاجارهمخوانی و مطابقت دارد .آرایش گونهها و چانه در سنگ
قبور (تصویر  ،)11یكی از پرداختهای منحصر بفردی اســت كه نمونه
آن را نگارندگان به غیر از ســنگ قبر مورد اشــاره ،در هیچ یك از ســنگ
قبور مشاهده ننمودند.

تشــابه و تفــاوت نقشمایــه فرشــته در ســنگ
قبور گورستان ارامنه اصفهان و گورستان تخت
فوالد اصفهان و تاویل و علتیابی آن
بــا توجــه به فراوانی نقوش فرشــته كه بــا توجه بــه كل قبور در هر
قبرســتان ،در قبرســتان ارامنــه نســبت و تنــوع بیشــتری را شــامل
یگــردد ،بازیابــی وجــوه تفــاوت و شــباهتهای ایــن نقــوش در
م 
دو قبرســتان ،بــا توجــه بــه اشــترا كات مكانــی و زمانــی ،میتوانــد به
شناسایی خصوصیات فرهنگی و همچنین تأثیرات متقابل فرهنگی
مســلمانان و مســیحیان در اصفهــان كمــك شــایانی نمایــد كــه ایــن
وجوه تشــابه وتفــارق را میتوان با رویكــرد ویژگیهای ظاهری نقش
فرشته و همنشینی آن با دیگر نقوش اینگونه بر شمرد:
پوشش :در قبرستان ارامنه ،ا كثر نقوش با پوشش كامل تصویرشــدهاند بــه جــر معــدود تصاویــری كــه نیمــه برهنهانــد كــه بــا توجه
بــه تاثیرپذیــری ارامنــه جلفــای قدیــم از هنــر بیزانــس ،قابــل توجیه
میباشــد و نیمهبرهنــه بــودن برخــی نقــوش را شــاید در تأثیرپذیری
از دوران رنســانس و یــا همزمانــی بــا قاجــار و همزیســتی با قبرســتان
ً
مســلمانان ریشــهیابی نمود ولی در قبرستان تخت فوالد ،دقیقا این
نســبت متفاوت میباشد و ا كثر نقشها ،نیمهبرهنهاند و با توجه به
همزمانی دوران قاجار با رنســانس اروپا و ارتباطات شــاهان ایرانی با
اروپاییــان در این دوره ،برهنگی و پرداخت به آناتومی بدن میتواند
قابل توجیه باشد.
در خصــوص حالت موها نیــز مجعد بودن فقط در نقوش ارامنهدیــده میشــود در صورتــی كه در قبرســتان تخت فــوالد ،موها بدون
حالت تصویر گردیده است.
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جدول -2نقشمایه فرشته در سنگ قبور و سنگ یادبود ارامنه اصفهان.

 بیشترین نقشمایه همنشین فرشته در قبرستان ارامنه ،تاج ودر تخت فوالد ،گل و گیاه میباشد.
 تنــوع تعداد :در قبرســتان ارامنه ،عالوه بــر تخت فوالد كه فقطاین نقشمایه بصورت تكی و دوتایی تصویر گردیدهاند ،تعداد چهار
فرشته در یك سنگ قبر نیز مشاهده میگردد.
 -فرشته بصورت معلق و وارونه فقط در تخت فوالد رویت میگردد.

 نقش سر بدون بال كه بخاطر شیپور در دهان داشتن ،فرشتهتشــخیص داده میشــود ،فقط در قبرســتان ارامنه دیده میشــود،
كــه بــا توجه بــه اینكه فقط در دوران رنســانس ،تصاویری از فرشــته
بدون بال دیده می شــود ،شــاید این نقش را بتوان در تأثیر هنر آن
دوران در نظر گرفت.
 -در تخت فوالد ،نقش فرشته فقط بصورت تمام قد دیده میشود
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جدول -3ویژ گیها و مشخصات نقشمایه فرشته در قبرستان تخت فوالد و ارامنه اصفهان.

قبرستان ارامنه اصفهان
ویژ گی
ظاهری
تنوع تعداد

ایستایی
كنش
جنسیت
مشخصات
بالها

پوشش

نقوش
همنشین

قبرستان تخت فوالد اصفهان

تم��ام قد+ب��ال  -نی��م تنه+بال  -س��ر+بال  -سر+دس��ت+بال -تم��ام قد+بال+هاله دور
سر  -سر بدون بال+شیپور

تمام قد+بال

یك  -دو  -چهار

یك -دو

عمودی  -مایل -افقی

عمودی  -مایل -افقی

معلق و در حالت پرواز -ایستاده  -نشسته (نیمخیز)

معل��ق و در حال��ت پ��رواز  -معلق وارونه  -ایس��تاده  -نشس��ته نیمخیز)
 -در حال دویدن)

تاج گذاشتن بر صلیب ،گنبد ،پیكره  -نگهداشتن صلیب  -انجام مراسم  -دمیدن در نگهداش��تن گل ،ك��وزه ،كتیب��ه ،كت��اب  -دویدن در انب��وه گل و گیاه -
دمیدن در شیپور -انجام مراسم
شیپور  -دعاخواندن  -حالت نظارهگر و دست بر چانه و ...
زن

زن

تعداد بال2 :

تعداد بال2 :

بال باز در حال پرواز  -بال بسته

بال باز در حال پرواز  -بال بسته

بدن :پوشش كامل  -نیم برهنه

بدن :پوشش كامل  -نیم برهنه

مو :مجعد  -بدون حالت

مو :بدون حالت -كاله بر سر

كادره��ای م�اـزهدار و تی��زهدار (ط��اق گه�وـارهای و -)...گل و گیاه (گل آفتابگردان ،ســرو و
- )...گل چندپر-اسلیمی-ختائی-صلیب رومی ،یونانی  8 -صلیب متقاطع-ستاره -كادرهایهندسی(مستطیلو،)...قوسی -گلو گیاه،اسلیمی-ختایی-
نقش قلب -گوسفند-گنبد-شیپور-خورشید-ش��معدان و شمع-عصای دوسراژدها -كتاب-پرنده-پیكره-ش��یپور-پرده پارچ��ه ای ،نق��وش هندس��ی و ...
پیكره-تبر؟-عقاب دوسر-نقوش هندسی و ...

در صورتــی كه در قبرســتان ارامنه با تنوع بســیار مشــاهده میگردد.
 از اشترا كات نقوش در دو قبرستان ،میتوان به دو بال داشتننقوش ،جنسیت مونث نقوش ،فرشته شیپور در دهان و همنشینی
با نقوش گیاهی ،اسلیمی ،ختائی و  ...اشاره نمود.
 -از دیگــر اشــترا كات نقــوش در دو قبرســتان ،میتــوان بــه تقارن

رعایت شــده در تصاویر اشــاره نمــود .نگارندگان ،عــدم رعایت تقارن
(تصویــر18و )12را فقــط در اندكــی از ســنگ قبور تشــخیص دادند كه
ایــن ســنت شــكنی (عــدم رعایــت تقــارن) ،فقــط در پوشــش نقــوش
فرشــته صــورت پذیرفته اســت در صورتی كــه تقــارن ،در دیگر عناصر
تصویری این نقشمایه رعایت شده است.

نتیجه
تصویــر نقشمایــه فرشــته بهعنوان یکــی از نمودهای بــارز نگرش
شــمایلانگاری ،علیرغم عدم تجویز آن در تفکر اسالم و مسیحیت،
در هنر دوران مختلف متاثر از این دو تفکر ،نقشــی اساســی درآوردن
عالــم ملکــوت به عالم خا کــی ایفا میکنــد .این نقشمایــه تنها برای
محــا کات زمــان و مــکان فانی به کار نمــی رود بلکه حقایقــی متعالی
همچــون رســتگاری و نجــات در ملکــوت خــدا ،اســاس تصویــر آن
میباشــد .نقــوش فرشــته اینــک درقالــب هنر حجــاری در قبرســتان
تخت فوالد و ارامنه اصفهان ،خود افزاینده این معانی و نشاندهنده
خواســت هنرمند در ارتباط دادن دنیای الهوت و ناســوت میباشد
گویی که در بستر مرگ ،سرود زندگی مینوازند.
بــه نظــر نگارنــدگان ،تصاویــر موجــود در هــر دو قبرســتان ،عــاوه
بــر جنبــه تزیینــی ،جنبــه نمادین نیــز دارند کــه این جنبــه نمادین،

وجه غالبی نســبت بــه تزیینی بودن نقوش ایفــا مینماید .این وجه
رمــزی و نمادیــن بــودن ،در تصاویــری همچون فرشــته بــه اوج خود
میرســد .آنجا که در به تصویر کشــیدن این نقشمایه ،ارتباط آن با
دنیای ماورا مقصود اســت و مفاهیمی همچون آشــكاركننده حقایق
الهی ،كمك رســان و محافظ انســان ،عبادتكننده خدا ،ستایشگر و
خدمتكننده خداوند و اراده او ،محافظت از بچهها ،راهنمای ارواح
مردگان ،محافظان عرش خدا و  ...را به ذهن متبادر میسازد.
بــا توجــه بــه پوشــش نقشمایــه فرشــته کــه در قبرســتان تخــت
ً
فــوالد ا کثــرا بصــورت نیمهبرهنــه و با پرداخت نســبی بــه حالتهای
بدن(آناتومــی) میباشــد و بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع کــه وجه
مقــدس بــودن ایــن نقشمایــه در قبرســتان تخــت فــوالد ،کمتــر
توجهشــده و گاهــی حتی بیاعتنایی هنرمند بــه این وجه هنر دینی
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بسیار جلب توجه مینماید و با توجه به همزمانی شکوفایی رنسانس
و قاجار و اقتباس هنرمندان ایرانی آن دوره از شــیوه تفکر رنســانس،
تأثیــر ایــن عصــر بــر روی هنرمنــدان حجــار بســیار واضــح میباشــد.
علیرغم تخت فوالد ،در قبرستان ارامنه ،ا کثر نقوش با پوشش کامل
ترسیمشده ،که با در نظر گرفتن تاثیر هنر ارامنه جلفای قدیم از هنر
بیزانس و روســیه و با توجه به مشــخصات ظاهری این نقشمایه در
ســنگ قبور و ســنگ یادبودهای ارامنه (پوشــش کامل ا کثر نقوش،
غالــب بــودن وجــه نمادین و مقــدس وار نقوش ماننــد هاله تقدیس
دور ســر) ،میتوان اینگونه اســتنباط نمود که تأثیر بیزانس نسبت به
تاثیــر رنســانس در تصویــر نقشمایههای این قبرســتان بیشــتر بوده
اســت ،مشــترکات زمانی و مکانی شــکلگیری این دو قبرســتان و آثار
ً
بجا مانده در آن که ا کثرا از دوره قاجار اســت ،خارج شــدن تصاویر از

حالتهــای مقــدس و نیمهبرهنه بودن معــدودی از نقشمایههای
فرشــته در قبرســتان ارامنــه ،از تأثیرگذاریهــای فرهنــگ ایرانــی-
اسالمی بر ارامنه به نظر میرسد.
از دیگر نمودهای تاثیر هنر دوران اســامی و بخصوص هنرمندان
حجــار تحت تاثیر تفکر اســامی بر هنرمندان ارامنــه ،نقشمایههای
هندسی و انتزاعی همچون اسلیمی و ختائی است که در همنشینی
نقشمایه فرشته در هر دو گورستان مشاهده میشود.
در این تحقیق ،پژوهشــگران علیرغم وجود مشــترکاتی همچون
جنســیت ،تعداد بالها ،تقارن و ...در به تصویر کشــیدن نقشمایه
فرشــته در دو قبرســتان ،نمــودی واضــح مبنــی بــر تأثیــر ارامنــه بــر
هنرمندان حجار تخت فوالد مشــاهده ننمودند و شاید این موضوع
نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد که همه نقوش را در بر گیرد.

پینوشتها
 1یکــی از اعیــاد دوره بتپرســتی ارمنســتان اســت کــه پــس از پذیــرش
مسیحیت ،با برخی تغییرات ،جزء اعیاد کلیسای ارمنیان قرار گرفت .در این
عید مردم ارامنه بر روی یکدیگر آب میپاشــند ،کبوتر میپرانند و مراســمی را
هــم جهــت آبیاری و پــرورش گلها انجــام میدهند .این جشــن از کهنترین
جشــنهای مشــترک ایرانیان و ارامنه اســت که به جشــن تیرگان یا آبپاشــان
نیز معروف است.
 2جشــن ناواســاد یــا نوســرد ،از دیگر جشــنهای مشــترک ایرانیــان و ارامنه
ً
بــه معنــای ســال نــو اســت .اصــوال ایــن جشــن در کنــار رودخانههــای بــزرگ و
مقــدس برگــزار میشــد و ارامنــه جشــنهایی بــرای آرامازد(پدر ایــزدان ارمنی)،
آناهیت(ایزدبانــوی مــادر و حاصلخیــزی و بــاروری) و آســتفیک (ایــزد بانــوی
زیبایی) برپا میساختند.
 3جشنی است که به یاد مسیح و رویت او از ابتدای مسیحیت ارامنه برگزار
میشــد .این جشــن از جشــنهای مشــترک ایرانیان و ارامنه اســت که جشــن
ســده یا آتشافروزی هم معروف بوده و پس از مســیحیت ،در قالب جشنهای
مذهبی صورت گرفته است .ایرانیان باستان ،دهم بهمن مصادف با صدمین
روز زمســتان را جشــن گرفته و آتش روشــن میکردند که این رســم هنوز در بین
زرتشتیان و ارامنه ادامه دارد.
 : Khachkar 4در زبــان ارمنــی" ،خــاچ" بــه معنــی صلیــب و " كار" بــه معنای
ً
ســنگ میباشــد .عمدتــا ســنگهای بزرگ مســتطیل شــكل بــا ابعــاد  2*1متر
هستند كه روی آنها انواع صلیب و نقوش تزیینی و نوشتاری حك شدهاند.
 5به معنای زبان زمین .در ســوره فصلت (آیه )11ذکر شــده اســت ،که گاهی
کــه حــق جــل و عــا ،خطــاب بــه آســمانها و زمیــن فرمــود :بــه میل یــا کراهت
بیاییــد ،در جــواب گفتنــد :آمدیــم از روی فرمانبرداری(ومیــل) «پــس زمیــن
اصفهــان خــدای را اجابــت کــرد و فرمان پذیرفت ،پــس اصفهان دهــان و زبان
دنیاست» (اصفهانی.)41 ،1377 ،
 6بابــا رکنالدیــن یکــی از عرفــای به خا ک ســپرده شــده در قبرســتان تخت
فــوالد میباشــد کــه ایــن مــزار ،از جایگاههــای مهــم عبــادت و ریاضــت بــوده و
میباشد.
 7سیاح فرانسوی.
 8گودالــی اســت حوض مانند حکا کیشــده بر روی ســنگ قبور کــه در باور
محلی آبشــخوری اســت برای پرندگان و نثار ثواب آن به روح متوفی؛ و یا شــاید
طراوت روح مردگان تلقی میگردیده است.
 9زائــدهای کــه بــه نام«بالیــن» در بین مــردم اصفهــان مصطلح اســت .این
زائــده در بــاالی قبــور و بــه صورت افقی ،نشــان از قبور مــردان و زائــده در باال و

پایین قبور به زن بودن متوفی اشاره دارد (صفی خانی و دیگران.)42 ،1393 ،
 10نشــانهای حجمی که در کنار ســنگ قبور برای ســوزاندن کندر اســتفاده
میشود.
 11ابوالقاســم حســین بن محمد معروف به راغب اصفهانی ،لغتشناس و از
ادیبان و حکیمان اهل اصفهان.
 12خطوط آناتومی تصاویر  7و 8و 9بدلیل قابل چاپ نبودن حذف گردیده
اســت .دسترســی پژوهشــگران بــه تصاویــر بــا جزییــات كامــل از طریــق پســت
الكترونیكی نگارندگان امكانپذیر میباشد.
 ۱۳اسرافیل یا اسرافین ،نام فرشته شیپور زن در روز رستاخیز است.
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