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 چکیده

فهره )استان  یروستا یحیانمسلمانان و مس یو اقتصاد یروابط فرهنگ یفیتوص یپژوهش حاضر به بررس

 یاروانپ ینتعاملات و ارتباطاات با یزانو م یو اقتصاد یپژوهش روابط فرهنگ ین. در اپردازدیلرستان( م

 یو اقتصااد یمال ستدو دادو ینیو د یمراسم مذهب یلآنان از قب یورسوم اجتماعو آداب یاله یندو د ینا

کاه در  یمصاحبه باکسان یبوده و برا یامقاله مصاحبه یندر ا یقتحق روش قرارگرفته است. یموردبررس

 ةصااحبلاازم، م هااییفهره مراجعه شده و پس از هماهنگ یاند به روستاداشته یاطلاعات کاف ینهزم ینا

مسالمانان و  باین تعاملاات ةمطالعا یماوارد بارا یگرفتاه اسات. در بر اانجام یسندهتوسط نو حضوری

 یجنتاا ینتاربه مصاحبه رجاو  شاده اسات. از مهم یو اقتصاد یو در موارد فرهنگ هاکتاببه  یحیانمس

نان در روساتا و مسالما یحیانمسا یزآمو مساالمت یاقبه رواباط عم توانیپژوهش م ینآمده از ادستبه

 یخپردا ات کاه در تاار یکدیگر یو شرکت در مراسم جشن عروس یبه دادوستد مال توانیپردا ت که م

 .باشدیم یتاهم یروستا، دارا ماعیاجت

 فهره. یروستا ی،روابط اقتصاد ی،روابط فرهنگ یحیان،مسلمانان، مس :های کلیدیواژه
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 مقدمه

ها . اقوام و گروهباشدیمهم در بخش اقتصاد و فرهنگ مهاجرت م یهااز مؤلفه یکی

هاست مهاجرت ینو در اثر ا باشندیبه مهاجرت م یرناگز یاقتصاد یتجارت و کارها یبرا

و  افتدیم یانو اقتصاد به جر شوندیآشنا م یکدیگر یهاورسوم و فرهنگکه مردم با آداب

 دادوستد کنند. یکدیگرنند با توایم یراحتمردم به

از  یمهاجرت ارامنه کاه بخشا یحیان،مسلمانان و مس یو فرهنگ یروابط اقتصاد در

 یخیتاار یعوقاا یناز باارزتر یکیزبانزد است.  یانهدر  اورم دهند،یم یلرا تشک یحیتمس

ارامنه از  یحیانارامنه، مهاجرت هزاران  انوار از مس یو فرهنگ یباشهرت و ارزش اقتصاد

 (17، ص 8391 ی،عباس اول است. )شهبازشاه وره اصفهان به دستارمنستان ب

مهااجرت و  یانکه در اثار اآن ییو شکوفا یو فرهنگ یبخش، روابط اقتصاد ینا در

داد تاا  یمقارار  اواه یاست را ماورد برسا یجادشدهو مسلمانان ا یحیانمس یندادوستد ب

مشاخ  گاردد و در  یفرهنگو  یاز جهت اقتصاد یحیاناز روابط مسلمانان و مس یابعاد

جامانده آثار به یقتا بتوان از طر شودیروستا پردا ته م یحیاناز مس ماندهیادامه به آثار باق

را باه  یحیانمسلمانان و مس یو فرهنگ یو نحوه ارتباط اقتصاد یاز سبک زندگ یاطلاعات

 دست آورد.
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 دینی شرکت در مراسم

در مراسم ماذهبی  هاآنمسیحیان این منطقه، روابط  وب و مناسبی با مسلمانان داشتند. 

پردا تناد. یم کردناد و باه هماراه آناان باه عازاداری اماام حساینیممسلمانان شرکت 

ساالار شاهیدان حضارت اباعبداللاه  سارورویاژه در مراسام عازاداری بار  صورتبهمسیحیان 

پردا تناد و بار اماام یمی مسلمانان باه عازاداری پابهپا کردند. آنان یمشرکت  الحسین

یات و شاهادت اهماه، ارزش و باهلکردند. مسیحیان برای روزهای عزای یمگریه  حسین

کاار روز تاسوعا و عاشاورا از   صوصبهی که در این روزها، اگونهبهای قاهل بودند یژهواحترام 

کردند یمکردند، حتی آب دادن زمین را رها یمی  وددارو رفتن به سر زمین کشاورزی  کردن

ی  اوددارکاار کاردن در ایان روزهاا  و ازشاد ینمو کسی از آنان به آبیاری مازار  مشالول 

 وانی مسالمانان، شارکت و یهتعز ازجملهکردند. مسیحیان در روز عاشورا در مراسم مذهبی یم

 ورساومآدابشد، اهالی طبق یم وانی که در روستا تمام یهتعزپردا تند. مراسم یمبه عزاداری 

کردناد مللاا  یمپردا ات  نذر و کمک به دستگاه اماام حساین عنوانبههرکدام چیزی را 

گفتناد: مان هام یممسایحیان هام  کردند.یماز اهالی پنج من گندم یا بیشتر کمک  هرکدام

کرد و افارادی یمکمک  حسین دهم و مقداری هم او برای برپایی مجلس امامیمکمک 

دادند. علاوه بر شرکت مسیحیان در مجاالس و یمکه وضع مالی بهتری داشتند کمک بیشتری 

ی  انگی هم شرکت هاروضهها، مسیحیان در ینیهحسمحافل عزاداری مسلمانان در مساجد یا 

کردناد و یم هم شارکت هاآنگرفت، یمکردند. وقتی یکی از اهالی در  انه، روضه  انگی یم

در این روستا بلکه در روستاهای اطراف که ارامنه  تنهانهین حضور ا گذاشتند.یمای یژهواحترام 

ی مسلمانان در این مراسم مذهبی و پابهباشد که مسیحیان پا یم مشاهدهقابل ساکن بودند نیز

و دیان بازر  کنند که نشانگر تعاملات فرهنگی بین پیاروان ایان دیمدینی مسلمانان شرکت 

 (.17 -11ص  ،8391باشد )شهبازی، یمالهی 
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 حضور علمای مسیحی در عزاداری مسلمانان

حضور مسیحیان در مراسم مذهبی مسلمانان فقط مخت  به شهروندان و مردمان عادی 

کردناد و هماراه یمنبوده بلکه کشیشان و علمای مسیحی و ارامنه نیز در این مراسام شارکت 

پردا تند. علماا و بزرگاان مسایحی نیاز بارای ایان مراسام و یمعلمای مسلمان به عزاداری 

یژه در روز وباهاحتارام  اصای قاهال بودناد،  عزاداری بر اباعبداللاه  صوصبهها یعزادار

یی از هانهنموپردا تند که یمی بزرگان و در کنار علما و روحانیون به عزاداری پاپابهعاشورا که 

توان در کشور لبنان و مناطق مختلف ایران و حتای در مراسام ویاژه اربعاین در ایان یمآن را 

روی اربعاین و تشارف باه حارم اماام یادهپبرهنه در مراسم یپامشاهده کرد. حضور با  هاسال

یز مسیحیان و مسلمانان و احتارام ویاژه آممسالمتبهترین دلیل بر روابط متقابل و  حسین

 .(19-11ص  ،8391شهبازی، ) باشدیمدینی یکدیگر  ورسومآدابپیروان این دو دین الهی به 

 عروسی یهاجشنشرکت در 

زمانی که مسیحیان جشن عروسی داشتند از مسلمانان و همساایگان مسالمان  اود 

 ،د و همسایه مسالمان نیاز باا روی  اوشنشرکت کن هاآنتا در جشن  کردندیمدعوت 

 ،و بعد از صارف شاام و شایرینی کردیمشرکت  هاآنو در برنامه  پذیرفتیمدعوت او را 

مسیحیان نیاز باه هماین  .دادیم هاآنکرده بود به ای را که آماده هدیههمسایه مسلمان 

و پاس از  اوردن شاام و شایرینی  ندکردها شرکت میصورت در جشن عروسی مسلمان

ایان  .رفتنادیمو باه  اناه  اود  دادندیمهدیه  ود را  بود، طبق آنچه که در روستا رسم

نشان از روابط عمیق و دوستانه بین  هاآنیکدیگر و تعاملات  مراسمو شرکت در  وآمدرفت

 که مسلمان و مسیحی را در کنار یکدیگر قرار داده بود. باشدیم هاآن

 نیاماد به دستیقی ات دقدرباره ازدواج بین مسیحیان و مسلمانان نیز در روستا اطلاع

کناد.  و با پسار مسالمان ازدواج آوردیماسلام ، که د تر مسیحی باشدینماما دور از ذهن 

است ولی کلیت  ذکرشده ، اطر محکم نبودن آنه ی در این مورد وجود داشته اما بیهانقل
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 ،مختلف وجاود داشاته کاه د تار مسایحی هایینسرزماین حرف با موارد زیادی که در 

 ود حکایت از ارتباط عمیق باین  هاینااست.  کردهازدواجشده و با پسر مسلمان مسلمان 

 (91-19ص  ،8391، شهبازی) .باشدیمو مردمان آن الهی این دو دین 

 شرکت در مراسم مردگان

باه  و آمدنادیممسیحیان به منزل او یا بستگان او  رفت،یماگر فرد مسلمانی از دنیا 

 اود  یها اناه و باه کردنادیمو با آنان همدردی  کردندیماحترام  دیده،یبتمص انواده 

مسلمانان در منزل او یا بساتگان او حاضار  رفت،یماگر فرد مسیحی نیز از دنیا  .رفتندیم

در ایان ماوارد  گشاتند.یبازم اود  یها اناهو باه  کردندیمو با آنان همدردی  شدندیم

از انساانیت و کرامات و  یاجلاوهو  گذاشاتندیم مسیحیان و مسلمانان به یکدیگر احترام

 .(91ص  ،8391، شهبازی)کشیدند یمتعاملات انسانی را به تصویر 

 تیباهلتوسل بزرگان مسیحی به خاندان 

یا  آیدیمبرایش پیش  ی( مشکلارامنه) یحیمسبه نقل از اهالی روستا یکی از بزرگان 

 در اثر تعامل و روابط دوستانه با .یا حاجت مهمی داشته است افتدیمبرای فرزند او اتفاقی 

 هانقل بنا بروجود دارد که  یا( امامزادهشسفر) یروستامسلمانان روستا شنیده بود که در 

در آنجا مادفون هساتند و  فرسشمعروف به سه تن  از نسل موسی بن جعفرسه تن 

برناد. فارد یمذورات  ود را باه آنجاا و ن شوندیممتوسل  هاآنمردم برای حوایج  ود به 

باه آن  ناذری،یک گوسفند  هرساله شود،یم برآوردهو حاجت او که  کندیمنذر  مسیحی،

او را راه  زادهامااممتاولی  بااررود. یکیماروستا جهت زیارت و قربانی کردن نذری  ود، 

 بنا بر. مزاده نیستبسته است و امکان ورود شما به دا ل اما بفعلا  در گویدیمو  دهدینم

کاه دسات باه قفال در اماامزاده ینهمو  شودیمدلگیر  ،شدتبهاین فرد مسیحی  هانقل
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و ناذری  اود را  کنادیمو زیاارت  رودیمو به دا ل امامزاده  شودیم دربازقفل  زند،یم

 .(98-91ص  ،8391 صالحی،) گرددیبرم و کندیمقربانی و در بین مردم پخش 

 مسلمانان و مسیحیانروابط دوستانه 

یشتر به شالل کشااورزی اشاتلال ( بارامنه) یحیانمسشلل مردم روستا کشاورزی بوده و 

ی رواباط قادربهشد و یم. همین امر باعث دادوستد و ارتباط تنگاتنگ روزانه بین آنان اندداشته

ید و ماردم رسیمکه بنابر نقل مردم روستا، زمانی که فصل تابستان  اندداشتهصمیمی و گرمی 

و  رمن بودند و از منزل برای افراد  اانواده کاه در  ارمن  درو کردنمشلول کار کشاورزی و 

آوردند، همسایه مسیحی که در مجاورت آنان بر یمو غذا   نکآبمشلول کار و فعالیت بودند، 

و   ناکآبسر  رمن یا زمین کشاورزی  ود مشلول به کار بود، برای رفاع تشانگی  اود از 

کاه روزهاا بار سار زماین یوقتیا و کرد یمی که نزد همسایه مسلمان  ود بود، استفاده سرد

آوردند، همسایگان مسیحی و مسالمان باا یممشلول کشاورزی بودند و از روستا برایشان ناهار 

شدند برای رفع  ستگی با یکدیگر چاای یم وردند یا در طول روز که  سته یمیکدیگر ناهار 

 بااهمارمنای( و مسالمان ) یحیمساکردناد. همساایگان یمکردند و رفع  ساتگی یمدرست 

رفات، بلناد یدرمینکه  ستگی همگاان بعدازا ورند. یمکردند و چای یمنشستند، صحبت یم

ها و تعاملاات ینینشاهمها، یدوساتشد. این رواباط و یمی مشلول کار  ود هرکسشدند و یم

قطعاا  مهرباانی و احتارام  نظیر باوده ویبیر  ود اهالی روابط بین مسلمانان و مسیحیان به تعب

 .(98، ص 8397مهدور، )زند گونه روابط دوستانه و متقابل را رقم میینامتقابل بوده است که 

 ارامنه() انیحیمسآب و چشمه در فرهنگ 

انساانی دارای نقاش اسااس و  یااتدر حآب در زمره آن عناصر طبیعای اسات کاه 

 ملابهبهشیدن آب نو .شودیمو اقتصادی محسوب اجتماعی  و از عوامل حیاتی، کنندهیینتع

و بهداشات  نظافتنقش آب در امر  .ضامن بقای انسان است جسمانی،یک نیاز همیشگی 
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ست که ابه همین  اطر  حیاتی و مهمی است. العادهفوقو امور اجتماعی و اقتصادی نقش 

را  ( آب)ارامناه مسایحیان .اندآمدهوجود ه ب هایاچهدردر حاشیه رودها و  هاتمدننخستین 

که در میان دیگر ملال نیاز  طورهمان بودند.مقدس دانسته و برای آن ارزش  اصی قاهل 

در ارمنساتان  ملالعنوانباه .باشاندیماهمیات  دریاهاا دارایو  هاچشامه و رودها، هاآب

 هااآنی سااکنان اطاراف بزر  و کوچک وجود دارد که از سو ٔ  چشمهان هزار ،مسیحی

را با  هاچشمهمردم آب این  .شوندیمنه تلقی های اعجاز گویژگیومقدس شمرده و دارای 

دیگار تکاریم و  هاییوهشاقرباانی دادن و باه  زیارت کردن،  واندن دعا، افرو تن شمع،

تا در روس مسئلهمسلمانان و مسیحیان این در اثر روابط نزدیک و دوستانه  .کنندیمتقدیس 

و ایان ناو   باشدیمزنان بر این موضو    صوصبهنیز باور مردم  اکنونهمجاری بوده و 

و ارتباط نزدیک مسلمانان و مسیحیان سااکن در  یزآممسالمتباور و بر ورد در اثر روابط 

نسبت به تحولات و  همهینا توانینمصورت ا تلاف و تضاد ه وجود آمده است. در روستا ب

باه هماین  فرهنگ و آداب اجتماعی یکدیگر آشنا و نزدیک بود و به آن احتارام گذاشات.

تقادس و  ( ماوردارامناه) یحیانمسادر روستا چندین چشمه وجود دارد که از زمان  جهت

ازجملاه اینکاه ماردم  اندداشاته اییژهومردم روستا جایگاه  یاندر مو  قرارگرفتهپرستش 

جمعاه  یهاشا و حتی  رفتندیم هاچشمهنان برای دعا و زیارت کردن این ز  صوصبه

 ،و در استفاده از آب آن کردندیمشمع روشن  هاچشمهبرای رفع مشکلاتشان در کنار این 

کلیف یا  یهالباسکردند مللا  در شستن نمی ی استفادهرجایو در ه کردندیمبسیار احتیاط 

قاهل بودند اگار  چراکه ،شدنمی  میر از آب آن استفادهحتی در پختن نان و درست کردن 

شود و ناان آن نمی  میر درست ،از آب این چشمه برای درست کردن  میر استفاده شود

 هاچشامهارزش و قداستی بود که بارای آب ایان  اعتقاد، به  اطراین هم  شود،یم راب 

این  هاچشمهنسبت به این  حیان،برای احترام به این تفکر مسیقاهل بودند و مسلمانان نیز 

 .(93-90ص ، 8391، انصاریاند )داشتهبر وردها را 
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 طلب باران و حضور مسلمانان در این مراسم

و بارای آن  دداشاتن اییاژهوارامنه نسبت به طل  باران اعتقاد   صوصبهمسیحیان 

بین مسلمانان  یکی از مواردی که در اثر همزیستی و تعامل .کردندیمآیین  اصی را اجرا 

به یک  همآن بحث طل  باران بود، و مسیحیان در امور اجتماعی و فرهنگی وجود داشته،

 هاآن یاندر مو پرستش آب مخت  به ارامنه بوده کیش یان مسیحیان. در مروش  اص 

اعمال نمادین همراه  ( باارامنه) یحیانمس. کیش پرستش باران در میان کردیمتجلی پیدا 

مراسم طل   آن تا به امروز به حیات  ود ادامه داده است. یهانشانهو بر ی از بوده است 

انجاام  ،باوده 8)نورین( که در میان مسیحیان ارامنه معروف به یسالباران به هنگام  شک

متفااوت و باا  وانادن  یهاصاورتو در مناطق مختلف ارمنستان مسیحی باه  گرفتهیم

در روستا ایان مراسام باه سابک  .شودیمبرگزار  ،ردتفاوت دا باهمشعرهایی که متن آن 

در فصل بهار کاه  ،در میان ارامنه مسیحی که در روستا ساکن بودند .شدیم اصی برگزار 

 شدندیمنوجوانان جمع   صوصبهاز آنان  یاعده ،آمدنمی فصل کشت و زر  بوده و باران

را از گردن این حیوانات  اندا تندیمرا که به گردن حیوانات مخصوصا  بزها  ییهازنگولهو 

را باه صادا  هاو زنگولاه کردنادیمروساتا حرکات  یهاکوچهمیان  هاش و  کردندیمباز 

  واندند:یماین اشعار را  رسیدندیمکه  هر  انهبه درب  و آوردندیدرم

 زِ تِشنگی هلاکن به زیر خاکن هاگندم   بارونه امر خدا گرونه 2هَل هَل کوسه

آب شود و از تشنگی به هلاکات بیفتاد یبی که در آب است اگر اکوسهبه این معنا که 

در  هاگنادم چراکاه یلی سخت است ولی امر  دا باه باارش بااران تعلاق  واهاد گرفات 

کردناد و از یمنیز ظرفی پار از آب  ها انهاند و از تشنگی منتظر بارش باران. اهالی یر اکز

دادناد تاا باه یم هااآنآوردند و به یمیختند و یا شیرینی و  وراکی ریم هاآنبالا روی سر 

                                                 
 .مراسم طل  باران .8
 .نوعی مراسم طل  باران .0
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مسیر  ود ادامه دهند و به درب  انه دیگری بروند و معتقد بودند که  داوند به این کار نظر 

بارد. کیش پرستش باران و مراسم طل  بااران در دوران یم واهد کرد و باران رحمت الهی 

ر مسیحیت همچنان با بر ی تلییرات به حیات  ود اداماه در عص ازآنپسی و حتی پرستبت

هاا این است که در هنگام اجرای این مراسم، مسلمانان نیز در برنامه آن توجهقابلداد. نکته 

روساتا کاوک کردناد، ایان  ( ازارامناه) یحیانمسینکه بعدازا هامدتکردند و حتی یمشرکت 

بوده است و این  ود بیانگر رواباط  اوب و  مراسم در بین مسلمانان ساکن در روستا مرسوم

 (99-93، ص 8391انصاری، ) یز مسیحیان و مسلمانان بوده است.آممسالمت

 1ی یا درندرسورچهارشنبه

 پردا تنادیمیکی از مشترکات مسلمانان و مسایحیان ارامناه کاه در روساتا باه آن 

و در میاان ارامناه  یساورچهارشنبهمراسمی بود که در بین ایرانیان مسلمان معاروف باه 

 یحیانمساالبتاه  .گرددیمکه در چهارشنبه آ ر سال برگزار بود  رمسیحی معروف به درند

در اجرای این برناماه باه  هاآن .کنندیماین مراسم را هرساله در ماه فوریه برگزار  ارامنه()

و  بسپارند هاشعلهرا به جسم و روح  یهاکه دردها و بیماری پرندیماین امید از روی آتش 

 (010ص  ،8371نوری زاده، ) از درد و بیماری دور و در امان باشند.

در این  .داشتند یسورچهارشنبهبرنامه  آ ر سال یهاچهارشنبهمردمان روستا نیز در 

تا نسیم و جریان باد  کردندیمو رها کردند یممقداری از موی  ود را قیچی  هازنمراسم 

تا با  دهیمیمد ببرد و معتقد بودند با این کار غم و اندوه را تا سال دیگر به باد آن را با  و

و  پریدنادیمآتش  یهاشعلهمسیحیان ارمنی از روی   ود ببرد و از ما دور باشد و یا مانند

 (010 ، ص8371نوری زاده ) .دادندیمآتش  یهاشعلهغم و اندوه را به 

                                                 
 .یسورچهارشنبهمراسم  .8



 ویژه تاریخ اسلام، 8938، پاییز 93شماره   39

 

این است که این نحاوه اجارای مشاترک مراسام نشاان از تعامال و  توجهقابلنکته 

یکدیگر دارد و قطعاا  در  هاییینآو  هابرنامههمزیستی مسلمانان و مسیحیان و حضور در 

یک روستا که محدود بوده و جمعیت اندکی داشته است وقتی مسلمان و مسیحی در کنار 

و مشاترکاتی دارناد در  هایینآهستند و و از احوال یکدیگر با بر  کنندیمیکدیگر زندگی 

 (99-99ص  ،8391، شهبازی) کردند.یمیکدیگر شرکت  مراسم

 معماری کلیسای مسیحیت از معماری اسلامی یریرپذیتأث

های وسیعی که در طول تاریخ محل سکونت مسیحیان ارمنی ینسرزمکلیسای ارامنه در 

یای صالیر، آسا ی ترکیاه اماروزی،هااساتانر هاا دیی از آنهانموناهباشاند. یمبوده، پراکنده 

یی از ایران باه ساب  حضاور مردماان ارمنای، هابخش ورد. در یمنخجوان و ایران به چشم 

شود، چه در نواحی شمال شرق ایران که ارامنه مسایحی یمیی از کلیسای ارمنی یافت هانمونه

 بعادها باه آنجاا کاوک داده شادند.کردند و چه در مناطق دیگر که یمیرباز در آنجا زندگی داز 

توان به کلیسای یماین کلیساها  ازجملهاند یرفتهپذیر تأثهای جدید ینسرزمیساها از معماری کل

های اقلیمی و سارزمینی و فناون معمااری آن و یژگیوجلفای اصفهان اشاره کرد که به سب  

وت با اصل  ود یافتاه و حتی سازندگان آن و همچنین شرایط سیاسی آن روزگار، کالبدی متفا

هاای  اود بکاار یمعماربه بنای ایرانی و معماری اسلامی که در ایران و مردم مسلمان آن در 

 (30، ص 8311ملکیان، ) تری داشته است.یکنزدبردند، شباهت یم

و  ز جلفای اصفهان به این روستا آمدندمسیحیان ارامنه وقتی ا به نقل از مردم روستا،

سا ته بودند از جهت بناا و ساا ت و معمااری آن بسایار شابیه باه  ،ییکلیسابرای  ود 

 ود نشانگر  هاینا باکمی تلییر و تحولات. سا تندیمی بود که در روستا و بناهای هاسا ت

آناان از فرهناگ ماردم و ارتبااط  یریاثرپاذتعاملات مسیحیان با مسلمانان هر منطقاه و 

 (99ص  ،8391، شهبازی. )تفرهنگی و اجتماعی این دو آیین بوده اس
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زنادگی در کنار هام  ایرانیان مسلمان و ارمنیان مسیحی از روزگاران دور تا به امروز،

 انادازهبههیچ قاوم و ملتای  .اندگذاشتهیکدیگر اثر  یهاسنتزبان و فرهنگ و  و بر کرده

ان بسایار مسالم یرانیاانباا ازبان ارمنیان مسیحی  چراکهارمنیان با ایرانیان نزدیک نبوده 

فارسای پیونادی  باا زباانمستقل آریاهی است که  یهازبانو زبان ارمنی یکی از  نزدیک

و رواباط   ود حاکی از ارتباط نزدیک و مشترکات زباانی و دینای هاینادارد و  یناگسستن

 (010ص  ،8371نوری زاده، ) یین الهی دارد. وب و دوستانه این دو آ

 حضور مسلمانان در کلیسا

مسایحیان  کردناد،یمعزاداری مسلمانان شارکت  مراسمکه مسیحیان در  طورهمان

ایان مراسام هماان مراسام  شاد،یمداشتند که در کلیساا انجاام  8مراسمی بنام گُلِدرون

و در بین مردم روستا به  شدیمبود که باید طبق آیین مسیحی در کلیسا انجام  یدتعمغسل

تاا در ایان  کردنادیممسیحیان از مسلمانان دعاوت  .معروف بود حلال کردن بچه و نوزاد

و در این آیین ماذهبی مسایحیان شارکت  پذیرفتندیممسلمانان نیز  مراسم شرکت کنند.

و بسایار  گرفتنادیمی قارار و پاذیرای مورداحترامن نیز بسیار و از طرف مسیحیا کردندیم

 .انادکردهناان شارکت آیین ماذهبی آ شدند از اینکه همسایگان مسلمان دریم وشحال 

 (91ص  ،8391، شهبازی)

 روابط اقتصادی مسلمانان و مسیحیان

که مسیحیان و ارامناه باه آن مشالول باوده و مهاارت  هایییتفعالیکی از کارها و 

 کشاورزی و باغداری بوده است. ،اندداشته اصی در این زمینه 

                                                 
 .یدتعمغسل .8
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ارامنه را به اصافهان کاوک داد و  یحیاناز مستعداد زیادی  عباسشاه به همین  اطر

مشالول کاار کشااورزی  را به ارمنیان مسیحی داد تا رودیندهزانزدیک رود انه  هایینزم

 شوند و باعث رونق اقتصادی و فعالیت کشاورزی در این منطقه شوند.

مسیحیان روستای فهره پس از پراکناده  گرفتهانجامها و مطالعاتی که یبررس بر اساس

به سمت روستا فهاره مهااجرت  آرامآرامجلفای اصفهان و فریدن،  در منطقهشدن مسیحیان 

باشاد، یمهاای حاصالخیزی کاه در آن ینزمکردند و چون روستا از جهت آب و هاوایی و 

امنه با دیدن این آورده بود، مسیحیان ار به وجودای را برای باغداری و کشاورزی یژهوشرایط 

 روستا و شرایط مناس  آن، آنجا را برای اقامت و محل زندگی  ود انتخاب کردند.

و در کنار آن  شوندیممسیحیان ارامنه در روستا مشلول به کار کشاورزی و باغداری 

روستا  ها،یتفعالکه در اثر این  یاگونهبه شوندیمبه کار دامداری و پرورش اس  مشلول 

کاه در  کندیمکشاورزی و باغداری و حتی پرورش اس  پیدا  از جهتیار زیادی رونق بس

به شامار  یتبااهمو  اثرگذاری ، روستایتردوردستو حتی روستاهای  بین روستاهای اطراف

 (91، ص 8391نصیری نیا، ) .آیندیم

 با مسیحیان ارامنه عباسشاه یرفتار وش

تاوان یمبهتر  یزآممسالمتو روابط  بامحبتدریافته بود که  ،یشاندعاقبت عباسشاه

پس از رسانیدن ارمنیان مسایحی باه ایاران و  روینازا ،کسی تحمیل کرداراده  ود را به 

از قبیال آزادی  یازهااییامتکارد و  یرفتاار وشدر اصفهان باا آناان  هاآنساکن کردن 

رزی را در ا تیار آنان کشاو هایینزم ،مذه  برای آنان قاهل شد و با توجه به مهارت آنان

آنان را یاری  یشان،ها انهدر سا تن حتی و فعالیت اقتصادی و  وکارکس برای و قرار داد 

 (89، ص 8311، هوویان) کرد.
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بود و به  با ارمنیان مسیحی بسیار مهربان عباسشاهشخ  » نویسد:یمآراکل مورخ 

 .«گذاشتیمها احترام آن

وارد نشده است که ایان  یالطمهمذه  ارامنه مسیحی به آزادی  تاکنوناز آن زمان 

مسیحیان و مسلمانان در ابعاد مختلف بوده  یزآممسالمت ود یکی از عوامل مهم در روابط 

باه  آرامآراماز ارامنه مسیحی اصافهان  یاعدهاساس همین رویکرد بود که وقتی  بر است.

کردناد، یمن در کنار یکدیگر زنادگی سمت روستای فهره آمدند و مدتی را که با مسلمانا

باه همساایگان  اییاژهوداشاتند، احتارام  یکادیگرباا  یزآممسالمتروابطی بسیار  وب و 

مشالول بودناد و  وکارکسا در کنار مسالمانان باه  یراحتبهو  گذاشتندیممسلمان  ود 

 (91ص ، 8391نصیری نیا، ) .داشتند آنانمالی با  دادوستد

 شم به مسیحیانواگذاری تجارت ابری

به روستا آماده و  ازآنجابه جلفای اصفهان کوک داده شدند،  ( کهارامنه) یحیانمسبر ی از 

ی اصفهان بازرگان بودند و در آن زمان تجارت ابریشم ایران در جلفاساکن شدند. بر ی از آنان 

 کارد.صادور ابریشام را باه بازرگاناان ارمنای واگاذار  عباسشااهدر انحصار شاه صفوی باود. 

 چراکاهکارد یم ( اساتفادهمسایحی) یارمنابرای صدور ابریشم ایاران از بازرگاناان  عباسشاه

ارمنیان جلفا در کار توسعه تجارت ابریشم نقش بسیار مهمی داشتند. از انبارهاای مختلفای باه 

شد تا به هندوستان یاا کشاورهای اروپاایی ببرناد و یممسیحی ابریشم داده  -بازرگانان ارمنی

 (9، ص 8311هوویان، ) ز فروش بهای آن را به  زانه شاهی بپردازند.پس ا

تاوان زمین نمییارانادر گسترش تجارت  ( راارامنه) یحیمسنقش بازرگانان  هرحالبه

در سراسار  تنهاناهمعتبری باود کاه   انهتجارتتومانیان،   انهتجارتنادیده گرفت، ازجمله 

ایران بلکه در قفقاز، روسیه و کشورهای اروپایی نیز شعبه داشات. در اثار هماین تجاارت و 

( 89، ص 8311هوویان، ) شد.یمبهتر  روزروزبهدادوستد بود که روابط مسلمانان و مسیحیان 

 باه  ااطرروستای فهره، این ارتباط وجود داشت. روستای فهره  ازجملهدر شهرها و روستاها 
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یل وسااارتباطی که با بازرگانان جلفای اصفهان داشتند کالاهاا و  ( وارامنه) یحیانمسور حض

آوردند و با مسیحیان جلفای اصفهان دادوستد مالی یم به دستموردنیاز  ود را از این طریق 

و  وکارکسا و ارتباط فراوانی داشتند و این  ود باعث روناق اقتصاادی در روساتا و ایجااد 

 (91-97، ص 8391شهبازی، ) ات مسلمانان و مسیحیان شده بود.گسترش معامل

 توسعه شهری در( ارامنه) یحیمسمشارکت صنعت گران 

و سالماس  باا مهااجرت از شاهرهای تبریاز، انادکاندک ( کهارامنه) یحیانمساکلر 

در  .بودناد گرصنعت ،ساکن شده بودند یامحلهجلفای اصفهان به تهران آمده بودند و در 

ایاران، گروهای از  یزمان روی کار آمدن سلسله قاجار و انتخاب شهر تهاران باه پاایتخت

یکای از  (89ص ، 8311، هوویاان) ارمنیان در نوسازی و توسعه شهر مشاارکت داشاتند.

 نویساد یمو داند یمدوره سلطنت فتحعلی شاه  آمدن ارمنیان به تهران را در ،نویسندگان

اصافهان بارای  ی( جلفااارامنه) یحیانمساز  گریشهشجار ده تن به دستور فتحعلی شاه قا

 ،او به تهران آورده شدند و پس از چنادی شیشاه گاران سازتازهقصر  هاییشهشاندا تن 

اصفهان به تهران آوردند و در محله دروازه شااه عبادالعظیم  یاز جلفا ود را  یها انواده

 (89ص ، 8311، هوویان) ساکن کردند.

رده صنعت گران و بازرگانان مسیحی در ایران هم باعث رونق اقتصادی و حضور گست

نمونه این  دادوستد مالی شده بود و هم روابط مسلمانان و مسیحیان را ارتقاء بخشیده بود.

در قبرستان ارامنه مسیحی روستا مشااهده نماود کاه  توانیمرا  حضور و تعامل در روستا

بازر  را از شاهرها و منااطق دیگار باه روساتا  یهاسنگ ،مسیحیان برای مردگان  ود

و مشخصاات فارد را  کردنادیم حجاری هاآنو روی  دادندیمرا برش  هاآنو  آوردندیم

باه  این کار را جوارهمساکن در روستاهای مسلمانان  ،از ارامنه تا قبل نوشتند.یمروی آن 

باا ورود صانعت گاران و  ینبعادازاکردناد اماا نمی اطر کمبود امکانات و عدم دسترسی 

و روی آن  گذاشاتندیم قبرسانگهام بارای مردگاان  اود  هااآن ،باه روساتا  طاطان
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قبور اولیه مسالمانان  یهاسنگدر  توانیمو این را  کردندیممشخصات مرده را حکاکی 

مشاهده نمود که طرح ظاهری آن با سنگ قبور ارمنیان مسیحی بسیار شبیه و نزدیک باه 

نشاانگر تعامال مسایحیان و مسالمانان و در پای آن گساترش  هایناهمه  .باشندیمهم 

 بوده است. هاآناقتصادی و تجاری بین  هاییتفعال

 توسعه کشاورزی

توتون کاران ماهری بودند که توتون کااری را  ارامنه و مسیحیان در استان گلستان،

مهااجرت آناان باه  مااجرای .ترکیه بودناد ( ترابوزانارامنه) یحیانمسآنان از  .رواج دادند

 ،ارامناه مسایحی روی آورده بودناد عاامقتلدر ترکیه به  کهیهنگامگلستان چنین است  

بودند به روسیه گریختند و در آنجا مشلول کار کشاورزی  دربردهکه جان سالم به  ییهاآن

تاا شهرهای مختلف ایران روانه شادند  بهبه سمت ایران مهاجرت کرده و  بعدازآن ،شدند

آنجا مشالول باه  و درو مناس  برای کار کشاورزی انتخاب کنند  وهواآبکه  وش  ییجا

ابتدا به تبریز رفته و در آن شهر اقامت گزیدند و چند نفر را بارای یاافتن  هاآن کار شوند.

مختلاف ایاران فرساتادند و  یهااساتانباه  یتوتون کارمساعد برای  یوهواآبزمین و 

ی مناسا  توتاون کاارآن منطقه را برای  ،بودند شدهاعزامبه گرگان سرانجام افرادی که 

 (09، ص 8311، هوویان) یافتند.

و مقایم گرگاان باود  پزشکدندان -پزشک مسیحی  -مبارتسوم مارکاریان دکتر ها

قرق  ( درارمنی) یحیمس یها انواده .در گرگان آشنا کرد یا( منطقهقرقمالک )آنان را با 

دکتار  پردا تناد. یتوتاون کاارکشااورزی و  هاایینزماحیاا و آباادی ساکن شدند و به 

را کاه  یلیوساآب آشامیدنی ارمنیان قرق حفر کرد و  ینتأممارکاریان سه حلقه چاه برای 

و کوشاش باه  یبا ساعمسیحیان توانستند  در ا تیارشان قرار داد. ،کشاورزان بود یازموردن

 (09-09ص ، 8311، هوویان) پیشرفت کشاورزی و اقتصادی آن منطقه کمک رسانند.
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و و مناسا  بارای کاار  وهاواآبتمام این شواهد نشان از حضور در منااطق  اوش 

 دارد و روستای فهره نیز یکی از این مناطق بوده است. کشاورزی در اکلر مناطق ایران

ین روستا نیز وقتی از سمت فریدن و اصفهان باه ایان که گفته شد مسیحیان ا طورهمان

های حاصلخیز آن را دیده بودناد، ینزمی  وب روستا و وهواآبروستا آمدند و شرایط مساعد و 

شوند. بعدها یمشوند و به کار کشاورزی و باغداری مشلول یمها در روستا ساکن ی از آناعده

وقفه و فعالیت آناان در امار یبکردند، از تلاش یمدگی که مسلمانان به روستا آمدند و با آنان زن

گفتناد و در زمیناه یمکشاورزی که باعث رونق فعالیت کشاورزی در منطقه شده باود، ساخن 

 (91، ص 8391کیانی، ) .اندداشتهی  وبی دادوستدهاکشاورزی، ارتباطات و 

 دادن( ضقر) مسلمانانمالی بین مسیحیان و  دادوستد

یا احتیاج مالی داشت و در آن زمان پاول یاا کالاای دست بود یتهنی اگر فرد مسلما

ایان فارد  ،را داشات ماوردنظررا نداشت و همسایه مسیحی او آن کالا یاا پاول  موردنظر

فرد مسایحی  کرد،یمو از او در واست کمک  رفتیممسلمان نزد همسایه مسیحی  ود 

کرد و پاول یاا نمی رد او رادر واست  ،و اعتماد کامل به او داشت شنا تیم او راهم اگر 

اگار فلاان شاخ   گفاتیمبه او  ،اگر هم شنا ت کاملی نداشت .دادیمآن کالا را به او 

ده اسات یعنای اگار فارد این برنامه دوطرفاه باو .دهمیمکند پول یا کالا را به شما  ییدتأ

و از او  رفتیماو نزد  ،را داشتکالا مسیحی چیزی را لازم داشت و همسایه مسلمان او آن 

 (99-99ص  ،8391، شهبازی) .گرفتیمرا  موردنظرکالای 

تاا  فرساتادندیمدر روستا مرسوم بوده که اهالی گوسفندها را باه گلاه  ملالعنوانبه

به کار کشاورزی  ود  ترراحترا به چرا ببرد و مردم  هاآنفردی که مسئول چرای گله بود 

 ،روزی  واستم گوسافندها را باه گلاه ببارم گفتیمآنان  نقل از اهالی یکی از به برسند.

تعداد گوسفندانمان کم بود و ش  قبل هم فردی مقداری گوسفند برای فروش باه روساتا 

 یحیمسایکای از اهاالی  باردمیمدر بین راه وقتی گوسفندان را به سمت گله  ،آورده بود
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چرا دیش  آن گوسفندان را که دید و پرسید فلانی چرا گوسفندانت کم هستند؟  ( مراارمنی)

نخریدی؟ چون از قبل در فکر  رید تعدادی گوسفند بودم و باه  ،برای فروش آورده بودند

فارد  اهالی گفته بودم که اگر کسی گوسفند برای فروش داشات ماا قصاد  ریاد داریام.

 ،را بخارم هااآننتوانساتم  ،کام باود یماانهاپولبه او جواب دادم کاه  گویدیممسلمان 

 گویادیماین فرد مسلمان  دادیم.یمپولشان را ما   ریدی،یمرا  هاآن :یحی جواب دادمس

پول من  ، بعدهافرد مسیحی رفت و پولی را آورد و به من داد و گفت برو گوسفندان را بخر

، مهاا را فارو تگوید من گوسفندان را  ریدم و پاهیز مقاداری از آنیم. ایشان را پس بده

 (99ص  ،8391، شهبازی) .می را جور کرده و به او پس دادسیحهمسایه م پول

 مالی یهاکمک

ی از آناان باه اعاده ازآنجاامسیحیانی که به جلفای اصفهان مهاجرت داده شادند و بعاد 

فریدن و روستاهای اطراف آن و به روستای فهره آمدناد، اکلار آناان در کاار تجاارت و  سمت

، ترهاابزر یت مناسبی داشتند. به نقل از اهالی و کشاورزی مشلول بوده و از جهت مالی وضع

ی از مسیحیان ساکن در روساتا، دارای ثاروت و ماال فراوانای باوده و در ایاامی کاه باا اعده

برای همساایه مسالمان  اود مشاکلی بایش  هرگاهکردند، یممسلمانان در این روستا زندگی 

کرد. یمکرد و مشکل او را حل آمد یا احتیاج به چیزی داشت این فرد مسیحی کوتاهی نمییم

ای یلهوسانمود، اگر باه یم برطرفداد و مشکل مالی او را یماگر پولی احتیاج داشت به او پول 

انادا ت. یمکرد و کار همسایه مسالمان  اود را راه احتیاج داشت که  ود او داشت، دریغ نمی

کردند یا اگر از جهت مالی وضعیت  وبی یمگونه عمل ینهمانانی که در روستا بودند نیز مسلم

ی دیگر جبران کنند و این روابط دوستانه در ایان حاد باین اگونهبهکردند یمهم نداشتند سعی 

 (99-91، ص 8397مهدور، ) مسیحیان و مسلمانان برقرار بوده است.
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 ستااز ارامنه در رو ماندهیباقآثار 

آن فریدن و روستاهای الیگاودرز  دنبالتاریخ مهاجرت ارامنه به منطقه اصفهان و به 

که از منطقه جلفای ارومیه و گردد یبرمصفوی  عباسشاهر زمان سال قبل د 311به حدود 

سااکن اصافهان  عموماا  نو صنعت گران آنا هارمنستان فعلی به این منطقه مهاجرت کرد

باا  هان از حوماه شاهر بیارون باود و بعادهازمان منطقه جلفاای اصافالبته در آن  بودند.

 و توسعه شهری به شهر متصل گردید. وسازسا ت

گاری بخشی از ارامنه نیز در منطقه فریدن از توابع استان اصافهان و روساتاهای دی

و ازنا اوله که از روساتاهای از روستاهای اصفهان یا و سفلی ،  یگان علبارانسنگ ازجمله

 ساکن شدند. باشند،یم فهرهیگودرز و در نزدیکی روستای ال

 در فریدن بودند.  صوصبهانقلاب در این مناطق  زمانارامنه ساکن در این مناطق تا 

 وب و زیادی هم با  دادوستدو  باشندیمارامنه ساکن  ،هنوز در مناطق و روستاهای فریدن

 دارند. اکنونهمگذشته و  یهازماندر  فهرهمردم 

سال پیش در روستا ساکن بودند و بعد آن روستا را ترک  11ارامنه روستای فهره تا حدود 

 (99، ص 8391نصیری نیا، ) ی به ارمنستان بازگشتند.اعدهی به تهران و اعدهکردند. 

و  آمدنادیم فهارهالبته در مدت این چند سال و یک دهه ا یر نیز ارامنه به روستای 

و با  رفتندیماقوام و نزدیکان  ود  یهاقبرستانو به دیدار  ندندمایمیک روزی در روستا 

ی کاه از آناان باقیماناده هایدر ادامه به محله و  انه .کردندیممردم روستا دیدار و گفتگو 

 (811-99ص ، 8391، نصیری نیا) .کردندیمرا مرور  دو  اطرات  و رفتندیم ،بود

 از: اندعبارتبه آن اشاره کرد  توانیم آثاری که از ارامنه باقیمانده بود و
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 هاباغ

و با مهاجرت به این روساتا و  اندبودهمسیحیان بیشتر مشلول به کار کشاورزی و باغداری 

شرایط مناس  آن، مشلول به کشاورزی و باغداری شدند و باغاات بازر  و  اوبی را در ایان 

تا باوده اسات، متعلاق باه پیرزنای که در نزدیکای روسا هاباغروستا ایجاد کردند. یکی از این 

که بیشتر روزها را در آن به کار و فعالیت مشلول بود. به نقل از مردم  ( بوداوهانام )مسیحی به 

رسید، همساایگان و زناان مسالمان یاا نوجواناان را صادا یمهای این باغ یوهمکه یوقتروستا 

 انه  ود از آن استفاده کنناد. ایان کاار داد تا ببرند و در یم هاآنهای باغ به یوهمکرد و از یم

شاد و از یمعلاوه بر ایجاد محبت و دوستی باعث ارتباطات فراوان بین مسلمانان و مسایحیان 

ین نیازهاای تاأمکرد و آنان را از جهات یمجهت اقتصادی نیز کمک فراوانی را به مردم روستا 

اسات و هناوز  شادهاحداثارامناه  یی توساطهاباغکرد. یمنیاز یبها زندگی و دسترسی به آن

با توجه به آنکه شالل اکلار ارامناه سااکن در  (811، ص 8391نصیری نیا، ) باشند.یمموجود 

روستای فهره، کشاورزی بود و اکلر آنان به باغداری مشالول و علاقاه  اصای باه کشااورزی 

 ی بزرگی را ایجاد کرده بودند.هاباغداشتند و در اطراف روستا، 

است و اطراف  قرارگرفته باهمجهت موقعیت جلرافیایی روی چند تپه موازی  روستا از

یکای از ایان  شوندیمآن به روستا  تم  یهادرهفراوانی در برگرفته که  یهاتپهروستا را 

و در ورودی  فراگرفتاهبزرگای  یهاادرهو اطاراف آن را  شودیمکه به روستا  تم  هادره

 نام دارد. هاباغدره  ،روستا قرار دارد

ی آن را هاتپاهکه ارامنه تمام این دره و  آن بود به  اطری این دره گذارنامن علت ای

ا هام دره را در آن کاشته بودناد و اسام آن ر فراوانی ٔ  یوهم تبدیل به باغ کرده و در تان

 نیز به این اسم معروف است. اکنونهم گذاشته بودند. هاباغ

محال آن  اکنونهمبین روستا ایجاد کرده بودند که  باغ بزر  و زیبای دیگری را در

جایگاه فعلای مساجد و ناانواهی کاه در مرکاز  درواقعی شده. یباغ تبدیل به مسجد و نانوا
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 شودیمبوده که تبدیل به باغ  یشانها انهزمینی در کنار  ،در زمان ارامنه باشند،یمروستا 

 .رفتیممهم ارامنه به شمار  یهاباغو یکی از 

توسط ارامنه در روستا کاشاته شاده  . برای اولین بارق هم دیده بودیمر این باغ فندد

و بعضای از آثاار آن یشان ایجاد کارده بودناد ها انهاف دیگری که در اطر یهاباغبود و 

 (811-818ص ، 8391، نصیری نیا) .اندرفتهاز بین  کاملا موجود و بعضی هم  هاباغ

 ها انه

  ود را بر روی تپه و مکان فعلی روستا سا ته بودند. یها انهارامنه در روستا 

رساید. اطاراف یم اناه  01ی آنان به حدود ها انهمحدوده میدان روستا و تعداد  درواقع

را که زمین  الی بود و آب فراوان نیز در دساترس باود، تبادیل باه بااغ کارده بودناد.  ها انه

ی را باا گال و مهاره ها اناهو روستاهای اطاراف باود.  از معماری مردم متأثری ارامنه ها انه

 پوشانیدند.یمی در تان هاشا هها را با تیرهای چوبی و کردند و سقف  انهیمدرست 

قادمتی باود و  شدهسا تهارامنه  یلهوسبهکه  ییها انهچند سال پیش هنوز بیشتر  تا

یاا  اراب  هااآن کمکمد ولی بو مشاهدهقابلدر روستا موجود و  ،داشتند سال 11بیش از 

 ،شاده بودناد هااآنرا از ارامنه  ریداری کرده بودند و مالک  هاآنشدند یا مسلمانانی که 

 (810-818ص  ،8391، آبکار) را تخری  و بازسازی کردند. هاآن

 کلیسا

ی کوچک که تملال مبارک حضرت یک کلیسا. مسیحیان در روستا دو کلیسا داشتند

بر روی سنگی و را در آغوش کشیده بود  -حضرت عیسی-)س( که کودک  ود مریم

در  یاتپاهبار روی بلنادی  هااکلیسای بازر  آن بود. شدهنص حکاکی و بر سینه دیوار 

اسات.  شادهسا تهمدرسه فعلی روساتا بار روی آن  اکنونهمو  داشتورودی روستا قرار 

یش از این اطلاعاتی نیسات و شااید اشایاء و درباره کلیسای مسیحیان )ارامنه( در روستا ب
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و نمادهای صلیبی در زیر همین  هاعلامتتملال حضرت مریم و  ٔ  شده حکاکی یهاسنگ

ص ، 8391، نصایری نیاا) ی دارد.اجداگاناهاج به تحقیاق تپه و محل کلیسا باشد که احتی

 .دباشیممرتبط  یشناسباستاناین موضو  به تحقیقات میراث فرهنگی و  (810

 گورستان ارامنه

روستای   صوصبهدر شهرستان الیگودرز  ی ارامنههاگورستان ینگارها بررسی گور

نتراشایده و  یهاسانگ، یزتناوک گل شاش پار ،صلی  علاوه برکه  دهدیمنشان  فهره،

 ی گیاهی، وجود دارد.هاطرحو  نامنظم

 اوریم کاه در ناواحی یبرمیی هانقشی یادشده به هانقشعلاوه بر  هاگور نگارهدر این 

 شود.شمال غرب ایران و سرزمین مادری ارمنیان )ارمنستان غربی، شرق ترکیه( نیز دیده نمی

گاور  یهانقش است. توجهقابل یشناسانسانمطالعات فرهنگی و  ازنظر هانقشاین 

که نشان دین و اعتقاد شاخ  متاوفی و باشد یمدر روستای فهره شامل صلی   هانگاره

بار روی ایان  شدهیحجار یهانقشرف تعلق او به جامعه مسیحیت است. همچنین از مع

ز زنادگی افاراد و صااحبان بازتاابی ا هاانقشنتیجه گرفت که ایان  توانیمگورها چنین 

 (813-810 ص ،8391، بهرامی) گورهاست.

شاود. گاور یمی طوایف لار نیاز دیاده هاگور نگارهطرح موضوعات مربوط به زندگی در 

یی که موضوعات واقعی مربوط به زندگی روزمره در آنان به تصاویر کشایده شاده، در هانگاره

گاور ای طولانی دارد. با ورود ارمنیان به این نواحی و اقبالشاان باه ایان یشینهپمیان طوایف لر 

تری گساترش یعوساها این شیوه حجاری روی سنگ گور باه ناواحی و اقتباس از آن هانگاره

تاوان یمدر روستای فهره و در سنگ گورهای ارامنه  وضوحبهی که این موارد را اونهگبهیافت 

در الیگاودرز و  گور نگارهاامشاهده کرد. این اقتباس از موضوعات مربوط به زندگی روزمره در 

 آید.یم حساببه گور نگارهاناپذیری از ییجدابود و بخش  ترپررنگآن  روستاهای
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 قبرهاسنگع انواو مساحت گورستان 

ای و در کناار دره در مجااورت روساتا یاتپاهگورستان ارامنه روستای فهره بر روی 

ملاایم  ی درشو  متر است 811×891رای مساحتی حدود قرار دارد و دا معروف )به دره ده(

 تپه قرار دارد.

حداقل باه بر روی گورها  ٔ  شدهحکاکی  هاییختارپیشینه این گورستان با استناد به 

 گردد.یبرمسال قبل  011الی  891

 سنگ گورستان اسات.بر روی  هحکاکی شد یهانگارهاهمیت این گورستان به دلیل 

و بررسی زندگی روزمره افراد متوفی در زمان  یشناسانسانو  یشناسباستانمطالعات  ازنظر

 (813ص  ،8391، بهرامی) او اهمیت دارد. حیات

اکلار سانگ گورهاای  رساد.یمعادد  811ستان به بیش از تعداد گورها در این گور

متعلق به زنان و مردان است و برای کودکاان و اطفاال از سانگ گورهاای  حکاکی شده

 است. شدهاستفادهتراش نخورده و کوچک  ،ساده

 شود:یمبه چند دسته تقسیم موجود در این گورستان  گورهایسنگ 

بر روی ایان دساته از سانگ گورهاا که منظم ی فاقد تراش و ناهاسنگسته اول: د

بر روی  ،اندآوردهرا به همان شکلی که از معدن  هاسنگندارد و  وجود یانوشته گونهیچه

 شادهاستفادهبرای گاور کودکاان بیشتر  گورهااین دسته از سنگ  .انددادهمحل دفن قرار 

 است.

بار روی ایان  ی نامنظم کاههاشکلدسته دوم: سنگ گورهای بدون تراش و دارای 

ردن دین صاح  گور برای مشخ  ک یکارکنده صورتبهسنگ گورها تنها نقش صلی  

 یجادشده است.ا
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ی یا مستطیلی هساتند. سدسته سوم: سنگ گورهای دارای تراش منظم و شکل هند

این دسته از سنگ گورها در بخش بالای سر یعنی محل سر متوفی دارای نقش صلی  به 

 باشند.مییا نقش برجسته  شدهیکارکندهشکل 

شامل گورهایی دارای نوشته به زبان باشند و میسنگ گورها  ینترمهم دسته چهارم:

 یکارکنده ازنظراز پرکارترین سنگ گورها  درواقعاین دسته از سنگ گورها  .ارمنی هستند

 در شادهمطرح یشنا تانسانهنری و مفاهیم اساطیری دینی و  ازنظر شوند ویموب محس

 گیرناد.یمتان در این دساته جاای بیشتر سنگ گورهای گورس هستند. توجهقابلنیز  آنان

ساال تولاد و  به  ط و زبان ارمنی هستند و در آن متوفی معرفای و هانوشتهسنگدارای 

 است. ذکرشدهوفات وی 

سانتیمتر و حتی بیشاتر از  89ها به ضخامت این سنگ گورها متفاوت است. بعضی از آن

باشند. طاول گورهاا نیاز متفااوت اسات، بعضای یمرسد. بعضی دیگر کمتر از این یم همآن

و حتی بعضی به نایم  ترکوچکرسند و بعضی یمباشند که به حدود یک متر و نیم یم تربزر 

 متر متفاوت است.یسانت 01تا  89رسند. عرض سنگ گورها نیز بین یممتر هم 

ایت از هنر و توجه ارامنه به مساهل حجااری و ها حکو حجاری آن هاسنگضخامت این 

ی چند پر و نمادهایی که بار روی هاگلبا توجه به اشکال و  مخصوصا دهد، یمهنری را نشان 

 (819-819، ص 8391بهرامی، ) شده است.یحجاراین سنگ گورها 
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 یریگیجهنت

موضو ، پاس  ینا یینو تب یحیانروابط مسلمانان و مس یتتوجه به ضرورت و اهم با

و  یحیانکه مس یدر نقاط مختلف بخصوص مناطق یحیانروابط مسلمانان و مس یاز بررس

اند باه داشاته یازیکرده و روابط مساالمت آم یرا در آنجا زندگ یمسلمانان مدت مشخص

 .یافترا در یاله یندو د ینا ینعمق روابط ب توانیم ی وب

و  یفهره در ابعاد مختلاف فرهنگا یستادر رو یحیانروابط مسلمانان و مس یاز بررس پس

 یزنادگ یکادیگررا در کناار  یاادیز یساالها یحیانمشخ  شد مسالمانان و مسا یاقتصاد

 اند.در سطح روستا داشته یکدیگربا  یقیعم یو فرهنگ یداشته و روابط اقتصاد یزمسالمت آم

شرکت و  یکدیگردر مراسمات  یبوده است که در بعد فرهنگ یاروابط به گونه ینا و

 .گذاشتندیم یکدیگرو فرهنگ  ییناحترام متقابل به آ

 اند.بوده یکدیگرکمک حال  یشهداشته و هم ی وب یارروابط بس یزن یبعد اقتصاد در

 یراندر ا یادیز یکه روستاها و شهرها ینگرفت ا یجهنت توانیآنچه را که م بنابراین

باه صاورت  یکادیگردر کناار  حیانیفهره مسالمانان و مسا یوجود دارند که مانند روستا

کاه باا جماع  باشندیکردن م یهم اکنون در حال زندگ یا کردندیم یزندگ یزمسالمت آم

و دوساتانه  یازباه رواباط مساالمت آم یتوان کمک فراوانایاسناد و اطلاعات م ینا یآور

نمود و از تنش  یتاز گذشته تقو یشانجام داد و روابط را ب یبزر  اله یندو د ینا یروانپ

و  یبر اشاتراکات فرهنگا یهنمود و با تک یریجلوگ یاله یندو د ینا یروانپ ینب ییو جدا

و  یکارد و رواباط اقتصااد یشاتربازر  را ب یاندو د ینا یروانروابط پ توانیم یاجتماع

در  یازرواباط مساالمت آم ینآمده از دل ا یرونب هاییتنمود و از ظرف یترا تقو یاجتماع

  استفاده فراوان برد. یشرفتاد و پجهت اتح
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