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چكيده
 ســنگ مزارهاي آرامستان ارامنة جلفاي اصفهان با گنجينه اي از نگاره هاي فرشتگان و نقوش ديگر، از 
دوران صفوي و در طي چند قرن بســتر هنر آفريني هنرمندان و حجاران بوده اســت  ، که با استفاده از 
تناسبات، ترکيب بندي ها و شکل هاي گوناگون ايجاد شده اند.ارزش  روابط موجود در سنگ  مزارها و کمبود 
پژوهش هاي صورت گرفته اقتضا مي کند تا درعرصة نگهداري و بررسي آن تالش بيش تري صورت گيرد. 
روابط هندسي مشخصي در تقسيم بندي کادر سنگ قبور ارامنه و تناسب هاي آن وجود دارد و اهدف اين 
پژوهش بررسي روابط در ترکيب بندي و تناسبات سنگ مزارهاي با نقش مايه فرشته در آرامستان ارامنه 
و بررسي انواع نقوش فرشتگان به کار رفته و ريشه يابي آن در نقوش باستاني ايراني و مسيحيت(ارامنه) 
است. در اين ارتباط پرسش هايي مطرح است:١. چه تناسب ويژه اي ميان ابعادکادر نقش فرشته ها به کادر 
کلي ســنگ مزارها وجود دارد؟ ٢. ترکيب بندي، قاب بندي و ميزان برجســتگي نقش فرشته ها در سنگ 
مزارها به چه صورت هستند؟ ٣. کدام مفاهيم در ريشه نقش مايه فرشتگان سنگ مزارهاي ارامنه قرار 
دارد؟ ٤- چه عناصر تصويري ديگري با نقوش فرشته ها، در سنگ قبور ارامنه جلفا ترکيب شده اند؟اين 
مقاله بر آن است با روش توصيفي-تحليلي و با ديدگاهي هندسي، به بررسي سنگ قبور با نقوش فرشتگان 
در اين آرامستان تاريخي بپردازدکه شيوه جمع آوري آن ميداني و کتابخانه اي است. نتايج اين پژوهش 
نشان مي دهد که تصاوير فرشتگان قبرستان ارامنه تقريبا به يک اندازه متاثر ازمسيحيت(ارامنه) و هنر 
ايران دوره باستان و دوره اسالمي است. همچنين تناسب خاصي ميان ابعاد کادر نقش فرشتگان درسنگ 
مزارها وجود دارد که درچهاردسته کلي(لچکي/چهارتايي-چليپايي/ تکي /جفتي-قرينه) ايجاد شده اند. 
حجاري سنگ مزارها به دو شيوة گود- برجستگي و فرم قاب بندي ها به فرم قوس مازه دار، تيزه دار و 

مستطيلي مي باشد. 
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آگاهي از خطر نابودي سنگ ها در برابر عوامل انساني- 
در  صورت گرفته  دقيق  پژوهش هاي  کمبود  و  طبيعي 
اين  در  که  مي رسد  نظر  به  الزم  مزارها  سنگ  هندسة 
فرم ها،  در  نهفته  هندسة  و  حجاران  توانمندي  بررسي 
کادربندي و شيوه هاي اجرايي نگاره هاي اين ميراث هاي 
بسا  چه  آشکارشوند.  کامل تر  فراموشي  حال  در 
الهام و  بتواند منبع  جمع آوري و مطالعة     گنجينه آن ها 

الگوي مناسبي براي ديگرمحققان و هنرمندان باشد.

روش تحقيق  
انجام  تحليلي  توصيفي-  روش  با  رو  پيش  پژوهش 
تحقيقات  مبناي  بر  آن  اطالعات  وگردآوري  پذيرفته 
ميداني و مطالعات کتابخانه اي صورت گرفته است که در 
فاصله زماني هفت ماه وچندين نوبت صدها سنگ مزار 
پژوهش  گسترة  شد.  تصوير برداري  نگارندگان  توسط 
پيش رو کلية سنگ مزارهاي فرشتگان آرامستان ارامنة 
در  بي شماري  قبور  مي گيرد.  بر  در  را  اصفهان  جلفاي 
فضاي چند هکتاري آرامستان پراکنده شده اند. از آن جا 
که تعداد سنگ مزارهاي قديمي و جديد فرشتگان که به 
طور سالم يا شکسته بر جاي مانده اند، زياد و بسياري 
مشابه يا تخريب و شکسته بودند که در نهايت نمونه هاي 
تقريبا سالم و متنوع (از دوران مختلف و با فرم و اشکال 
مختلف) منطبق با تنوع نمونه هاي جامعه آماري و با در 
نظر گرفتن دوره هاي مختلف تاريخي انتخاب شدند. در 
ادامه ميان حدود پنجاه سنگ مزار بر جاي مانده با نقش 
مايه فرشته، بيست نمونه  سنگ قبر متنوع و تقريبا سالم 
بندي،  قاب  ها،  هندسي(فرم  مختلف   عوامل  اساس  بر 
شکل نقوش فرشتگان) انتخاب شد و مورد بررسي قرار 
گرفت.  نمونه  هاي قبور از دوران هاي مختلف و طي بازه 
زماني چند صد سال( از صفوي تا دوره معاصر) قرار 
دارند که به طور نامنظم در آرامستان پراکنده شده اند. 
محدوديت زماني در نظر گرفته نشد تا بتوان به ارزيابي 
جامعي با موردهاي مختلف و سير تحول نقش فرشته 
داده  تعميم  ارامنه  مزارهاي  به کل سنگ  و  يافت  دست 
و  کيفي  مطالعات  از  ترکيبي  رو  پيش  شوند.پژوهش 
اشکال  و  اعداد  پايه  بر  آن  از  بخشي  زيرا  است،  کمي 
شيوه  به  تحليل ها  انتها  است.در  شده  گذاشته  بنيان 
هندسي انجام شد و سپس مطالعات گونه شناسي شکلي 
نرم افزارهاي  کار  شد.ابزارهاي  انجام  فرشتگان،  نقش 
با  فرشتگان  نقوش  شد  تالش  که  بودند  گرافيکي1 
ترسيم  و  مقياس طراحي  و  نسبت  يک  با  و  دقيق  ابعاد 
شکلي  نظر  از  فرشتگان  قبور  سنگ  نمونه هاي  شوند. 
ميزان  طبق  بر  و  طبقه بندي  قرارگيري  فرم  همچنين  و 
برجستگي  نقوش، ويژگي  کادرها و تناسبات آن ها، فرم 
قاب (ستون دار و بي ستون)، قوس ها (مازه  دار، تيزه  دار، 
مستطيلي)، نواره هاي قوس ها(ساده و طرح دار)، ترکيب 

مقدمه
نياکان  انديشه  دهندة  نشان  آرامستان ها  مزار  سنگ 
دربارة   احترام به مردگان است که براي پاک کردنشان 
اجساد را به يکي از چهارآخشيگ(باد، آب، آتش و خاک) 
آيين ها  از  يکي  تدفين مردگان در دل خاک  مي سپردند. 
اين  شد.  مزارها  سنگ  آمدن  وجود  به  موجب  که  بود 
سنگ ها عالوه بر محافظت مردگان از آسيب هاي محيطي 
در  اسکان  با  بود،تا  مردگان  ارواح  ترس  بر  غلبه  براي 
وجودسنگ  يابند.  دست  جاودانه  آرامشي  به  آن ها 
مزار ها درکنار هم،به مرور زمان يکي از داليل به وجود 
بسياري  گذشته  در  شد.  شهرها  در  قبرستان ها  آمدن 
هم چون:  جداگانه اي  قبرستان  اصفهان  شهر  محالت  از 
«طوقچي، تخت فوالد، درب امام، دارالبطيخ، يهوديان و 
ارامنه» داشتند.آرامستان ارامنةجلفا يکي از قبرستان هاي 
به  ارامنه  مهاجرت  با  که  مي باشد  تاريخي  و  معروف 
ايران در دوران صفوي ايجاد شده است. سنگ مزارهاي 
اين آرامستان واسطه اي نمادين بين انسان و نيروهاي 
آسماني انگاشته و از اين رو محل هنرآفريني خطوط و 
نگاره هاي هندسي شکسته و گردان شدند. نقش فرشتگان 
الهي  پيک  که  اين سنگ هاهستند  مهم  آرايه هاي  از  يکي 
که  نقش هايي  بودند.  ارواح  براي  پيامي خوش  حامل  و 
 - ارامنه  مذهبي  اعتقادات  و  ايراني  باورهاي  اساس  بر 
مسيحيت و در گسترة زماني چندصد سال در اشکال و 

اندازه  هاي مختلفي ايجاد شده اند.
با  تا  است،  اهداف  اين  به  رسيدن  پي  در  مقاله  اين 
ابعاد  اجرايي،  شيوه هاي  اندازه ها،  فرمي،  بندي  دسته 
آن ها،بر  ارزيابي  و  توضيح  و  مزارها  تناسبات  کادر، 
بندي  ترکيب  نظامات  بررسي  به  ميداني  تحقيقات  پايه 
در  فرشته  مايه  نقش  با  مزارهاي  سنگ  تناسبات  و 
انواع  است  آن  بر  همچنين  و  بپردازد  ارامنه  آرامستان 
يابي  ريشه  مزارهاو  در  رفته  کار  به  فرشتگان  نقوش 
آن ها و بررسي تطبيقي با نقوش اسالمي تخت فوالد را 
صورت گرفته  بررسي هاي  با  دهد.  قرار  ارزيابي  مورد 
سواالتي مطرح مي شود و تالش در پاسخ گويي به موارد 

زيراست.
۱-چه تناسب ويژه اي ميان ابعادکادر نقش فرشته ها به 

کادر کلي سنگ مزارها وجود دارد؟ 
نقش  برجستگي  ميزان  و  بندي  قاب  بندي،  ۲-ترکيب 

فرشته ها در سنگ قبرها به چه صورت هستند؟
سنگ  فرشتگان  مايه  نقش  ريشه  در  مفاهيم  ۳-کدام 

مزارهاي ارامنه قرار دارد؟
۴-چه عناصر تصويري ديگري با نقوش فرشته ها، در 

سنگ قبور ارامنه جلفا ترکيب شده اند؟
آرامستان  تاريخي و هنري مزارهاي  ارزش  به  باتوجه 
ارامنه، عدم نگهداري مزارهاي سالم و مرمت سنگ هاي 
همچنين  مي طلبد؛  را  بيش تري  عنايت  که  شده  تخريب 

1. نرم افزارهاي
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نقوش و ويژگي ترسيمي نقش فرشتگان مورد بررسي 
و در پايان نمونه ها با فرشتگان تخت فوالد مورد مقايسه 

قرار گرفتند.  

پيشينه تحقيق
بار  نخستين  براي  کلي گويي،  از  پرهيز  با  مقاله  اين  در 
با ديدگاهي هندسي به بررسي ترکيب بندي و تناسبات 
آرامستان  در  فرشتگان  مايه  نقش  با  مزارهاي  سنگ 
ارامنة جلفا و اشکال و ريشه هاي آن پرداخته مي شود.

ارتباط  در  شده  انجام  مطالعات  شامل  پژوهش  پيشينه 
بررسي  ايران،  به  آنان  مهاجرت  و  ارامنه  تاريخ  با 
در  فرشته  نقش  بررسي  اصفهان،  و  ايران  آرامگاه هاي 
خاچکارهاي ارامنه(صليب سنگ)، مطالعات پژوهشگران 
در حجاري قبور و ساير عناصر تصويري که به تعدادي 
پژوهش  موضوع  به  نزديک  ارتباط  اساس  بر  آن ها  از 

اشاره مي شود.
به  ارامنه  مهاجرت  دربارة  گوناگوني  پژوهشگران 
در  ارامنه  زندگي  جلفا،  شکل گيري  اصفهان،  و  ايران 
اصفهان از دوران صفوي تا به امروز، فرهنگ، اتفاقات 
و  مشاهير  ارامنه،  آرامستان   جلفا،  تاريخي،کليساهاي 
بزرگان ارمني و زندگي آنان، نامداران و ديگر اروپاييان 
آرميده در آرامگاه تحقيق کرده اند (حق نظريان،۱۳۸۵)، 
(الزاريان،۱۳۸۲)، (مظاهري، ١٣٨٢)،(درهوهانيان،۱۳۷۹

)(هوويان، ۱۳۸۴). در اين ميان تعدادي از محققان اشارة 
مختصري به ارامنة جلفاي اصفهان داشته اند(تحويلدار، 
۱۳۸۸)،(بالنت، ۱۳۸۴)، (هولتسر،۱۳۸۲)، (شاردن،۱۳۶۲).

يکي از محققان با بررسي کلي از سنگ  مزارها به عنوان 
از طريق  عقايدشان  بروز  عنوان  به  ايرانيان  قدم  اولين 
پيشينة مجسمه سازي و تصويرگري  و  حجم -تصوير 
قبور  سنگ  برخي  به  اشاره اي  و  مي کند  ياد  امروزي 

ارامنه جلفاي اصفهان دارد(تناولي، ١٣٨٨).
تاريخي  بررسي  به  پژوهشگران  از  ديگري  دستة 
پرداخته اند(غروي،  اصفهان  و  ايران  در  مزارات  برخي 
قبور  پژوهش  هاي  اکثر  ۱۳۷۶)،(مهدوي،۱۳۸۲).البته 
فوالد  تخت  دربارة  قدمت  و  اهميت  جهت  به  اصفهان 
(تاريخچه، افراد مدفون، معماري بناها،حجاري سنگ ها و 
نقوش و کتيبه ها)صورت گرفته است (همايي،۱۳۸۱)،(فقيه 
(نادري،  (عقيلي،۱۳۸۵)،  ديگران،۱۳۸۴)،  و  ميرزايي 
با  هنر  حوزة  محققان  برخي  تنها  ميان  اين  ۱۳۸۸).در 
بررسي آرايه هاي قبور ارامنه ايران در چند دستة کلي 
نقوش صليب، فرشتگان، گياهان، انسان و جانوران براي 
نخستين بار به مطالعة تصويري سنگ مزارهاي ارامنه 
در ايران و فرم آن ها به طور کلي و از ديدگاه نشانه و 
زيبا،١:١ ديگران،هنرهاي  و  (شاهمندي  پرداخته اند  نماد 

٨،١٣٩٢)،(جهانمرد،١٣٩٧)، (خدادادي و ديگران،هنرهاي 
صورت گرفته  پژوهش هاي  ديگر  از  زيبا،٣:٢٣،١٣٩٧). 

آرامگاه هاي اصفهان  نگاره هاي  در سنگ مزارها، سرو 
مي باشد که برخي مزارهاي ارامنة تزيين يافته با نگاره 
(تميزي،١٣٩٢).نقش  است  شده  آوري  جمع  سرو، 
حيث  واز  ديني  علوم  پژوهشگران  سوي  از  فرشتگان 
نماد و نشانه بررسي شده است وهمچنين پژوهشگران 
پيرامون  گوناگوني  تحليل هاي  نيز  شرقي  و  غربي 
جايگاه فرشتگان (از دوران باستان تا به امروز) را در 
گستره هاي مختلفي از جمله بناهاي معماري، نسخه هاي 
چاپي و فرش موردپژوهش قرار داده اند (سرلو،۱۳۸۹؛ 
شواليه،۱۳۸۵؛ هال، ۱۳۸۰؛ آيت اللهي و ديگران، ۱۳۸۶؛ 

طاهري، ۱۳۸۷؛ ملکي،۱۳۸۷).

پيشينه روابط ارامنه با ايرانيان و مهاجرت  آنان به 
ايران

ارامنه و ايرانيان دو کشور کهن که از اقوام هندو اروپايي 
محسوب مي شوند و از چند هزارسال پيش تاکنون همواره 
در کنار هم حضور داشته و بر فرهنگ و سنن يکديگر 
اند. روابط اين دو نژاد آريايي(ايرانيان و  تاثير گذاشته 
ارمنيان) از سده هفتم پيش از ميالد و روزگار پادشاهي 
دست  به  مادها  انقراض  از  پس  که  شد  آغاز  مادها 
کوروش هخامنشي، ارمنستان در زمره کشورهاي تحت 
آمد.  در  مستقل  نيمه  پادشاهي  صورت  به  ايران  تسلط 
موقعيت جغرافيايي و قرارگيري ارمنستان بين تمدن ها و 
قدرت هاي بزرگ همسايه از همان آغاز مسيحيت، منجر 
اين  و  بود  روم  و  ايران  جنگ هاي  از  بسياري  بروز  به 
کشور هرازگاه يک بار زير چتر امپراطور رم شرقي و 
بيزانس و يا دولت اشکاني و ساساني قرار مي گرفت. پس 
از قرون وسطا و فروپاشي رم شرقي و روي کار آمدن 
دولت عثماني، کشور ارمنستان از سده دهم هجري ميدان 
جنگ صفوي و عثماني گرديد (هوويان،۱۳۸۴، ۱۱-۲۲). 
شاه عباس با هدفي نظامي دستور به گرد آوري ارامنه 
امپراتوري  بين  مرزي  شهرهاي  ساکنان  کليه  خروج  و 
ايران و عثماني، از اين مناطق داد. او مي خواست با ايجاد 
يک منطقة   متروکه و خالي از سکنه و آذوقه، سپاهيان 
مهاجرت  اين  از  شاه  ديگر  هدف  کند.  هالک  را  عثماني 
استفاده از مردمي ثروتمند و با تجربه در صنعت و ماهر 
در تجارت و بازرگاني بود که بسياري از آن ها در جلفاي 
اصفهان ساکن شدند(حق نظريان، ۱۳۸۵،۱۵) از اين پس 
روابط ارامنه و ايرانيان نزديک تر شد و بر هنر و فرهنگ 
از آن ها هنر و  يکي  تاثيرات زيادي گذاشتند که  يکديگر 

سنت حجاري بود.

آرامستان ارامنة جلفا و حجاري سنگ مزارها
با مساحتي حدود ۳۰ هکتار،در  ارامنة جلفا   آرامستان 
اصفهان  جنوبي شهر  دربخش  کوه صفه  جنوبي  دامنة 
(در ورودي آن خيابان صفه، درضلع غربي) قرار گرفته 



و قديمي ترين سنگ مزار آن متعلق به تاريخ ۱۵۵۱ميالدي 
است. مزارها مدفن انبوه مسيحيان به ويژه ارامنة ايران 
و اروپاييان مسيحي و از تمامي اقشار جامعه است که 
از دوران صفوي تا به امروز در آن جا آرميده اند(بالنت،

۱۳۸۳،۱۰۴)(تصوير۱و۲).
حجاري از هنرها و صنايع باستاني که با مفهوم سنگ 
عجين شده و بر ديوارة  کتيبه هاي کاخ ها و دخمه ها در 
بر جاي  و ساساني  اشکاني  ماد، هخامنشي،  تمدن هاي 
مانده است.سنگ ها به جهت ماندگاري زياد و دسترسي 
بوده اند.  بشر  آثار  خلق  براي  ماده  اولين  راحتشان 
گوردخمه ها مي تواند سرآغاز حجاري سنگ ها در آيين 
تدفين باشد.  يکي از نمودهاي اين هنر، سنگ مزارهاي 
ارامنه هستند. حجاران ارمني که همواره از سنگ تراشان 
مي باشند،در  گمنام  بسياري  و  خودبودند  زمان  ماهر 
انتخاب و تراش سنگ ها نهايت دقت را لحاظ مي کردند.

آنان با ميل تبرک بخشيدن به مزارها و طلب مغفرت براي 
بازماندگان سنگ مزارها(انواع  درگذشتگان به سفارش 
سنگ مرمرمقاوم در برابر عوامل محيطي) را با اشکال 
و فرم هاي مختلف آراسته به خطوط و نقوش کرده اند.در 
دوره صفوي، زنديه و قاجار غناي قلم و تيشة در دستان 
نشانگر  آن  از  اماپس  داشت،  زيادي  پيشرفت  حجاران 
انحطاط هنر حجاري در دوره پهلوي و حاضر(در زير 
قبور  سنگ  حکاکي  ليزر  دستگاه هاي  و  صنعت  ساية 

امروزه) مي باشد. 

ساختار کلي سنگ مزارها
قاب  کلي،  فرم  نظر  از  قبور  مقاله ساختار سنگ   دراين 
بندي، شيوة ترسيمي و تناسبات کادرها مورد بررسي 

قرار خواهندگرفت.  

فرم قرار گيري و شکل سنگ مزارها
را  ارامنه  مزارهاي  استقرارسنگ  و  قرارگيري  نحوة 
مي توان در دو دستة کلي افقي و ترکيبي طبقه بندي کرد.

- سنگ هاي افقي: در ميان سنگ هاي قبور ارامنه،مزارهاي 
افقي خوابيده سهم بيش تري به ويژه در قبور قديمي و 
تاريخي دارند. برخي ميزان برجستگي کنوني شان نسبت 
به خاک اطراف کم تر از۱۰سانتي متراست و به دو فرم 
با  کلي مستطيلي و غيرمستطيل شکل، در بخش بااليي 
گوشه هاي پخ شده يا فرم منحني، هستند. برخي مزارهاي 
افقي با برجستگي بيش تر نسبت به خاک اطراف بين ۱۰ 
به  نسبت  زياد  نسبتا  برجستگي  با  يا  تا۳۰ سانتي مترو 
خاک اطراف قبر بيش از ۳۰ سانتي متر در برخي موارد 
مکعبي  شکل  سانتي متربه  ۵۰تا۷۰  حدود  ضخامت  با 
و  ساده  صندوقي  قبر  سنگ  اطراف  گاهي  وصندوقي، 
قاب بندي هاي منفرد  اکثر سنگ ها  ياحجاري شده است. 
دارند،اما نوع اندکي از سنگ هاي افقي فرشتگان دو سنگ 

پيوسته مختص زوجين ارمني هستند (جدول۲- رديف 
.(۱۲-۱۵

-سنگ هاي ترکيبي (عمودي و افقي):
سنگ هاي عمودي(افراشته)۱ اصوال ارتفاع کمي۳۰ تا۵۰ 
سانتي متر يا متوسط و بلند حدود ۵۰ تا ۱۲۰ سانتي متر 
دارندکه عمدتا بدون پشت بند هستند. در آرامستان ارامنه 
به ويژه در دوران معاصر نمونة سنگ هاي ترکيبي افقي- 
عمودي بسيار چشم گير شده اند. سنگ هاي عمودي افراشته

ناميده  خاچکار۲  که  دارند  -چليپا  صليب  فرم  اکثرا 
ديگري  اشکال  به  افراشته  سنگ هاي  برخي  مي شوند. 
شده اند(جدول۲- ساخته  تنديس گون  فرشته هاي  چون 

رديف۱۷-۲۰).
با  و  شکل  مستطيل  کلي  طرح  با  افقي  مزارهاي  سنگ 
نسبت عرض به طول متفاوت گاهي نزديک به تناسبات 
و  تناسبات کشيده  با  نمونه ها  بسياري  در  و  طاليي۳   
برخي  در  ويژه  به  اندکي  موارد  در  و  اغراق آميز  بلند 
مزارها (که باعرض زيادترو طول کم تر)  به تناسبات 
مربع شکل نزديک مي شوند. طول اکثر نمونه هاي مورد 
بررسي بين ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتي متر و عرضي حدود ۵۰ 
تا۸۰ سانتي متر(خيلي مزارها با ابعادي حدود ۵۰× ۱۵۰ 
فرشتگان  قديمي  مزارهاي  سنگ  مي باشند.  سانتي متر) 
در قياس با قبور امروزي ابعاد کوچکتري گاهي با طول 
کم تر از ۹۰ سانتي متر و همچنين برجستگي نسبت به 
خاک اطراف کم تر از ۱۰ سانتي متر مي باشند و تناسبات 
هستند  تا   نسبت   بين  اکثرا  آن ها  طول  به  عرض 
 ،۲ (جدول  مي شوند  نزديک 

 

تناسب  به  بسيارکم  و 
تناسبات و کادرها).

قاب بندي و ويژگي کادر سنگ مزارها 
 فرم قاب بندي قبوربه فرم هاي قوس مازه دار(بيز)،قوس 
تيزه دار(جناغي) و مستطيلي تقسيم مي شوند(تصوير۳).

از  مورد   ۱۳ مازه  دار(با  قوس  فرم  با  قاب بندي    -۱
بندي ها  قاب  ساير  به  نسبت  قبور)  ۲۰نمونة  مجموع 

تصوير۱. آرامگاه ارامنه   جلفاي اصفهان در دوره قاجار، ماخذ: هولتسر،۱۳۸۲

1.  سنگ هاي افراشته نيز به تنهايي 
بدون سنگ افقي در برخي مزارها به 
کارمي روند که اين نمونه در سنگ هاي 
سنگ هاي  نشد.  مشاهده  فرشتگان 
افراشته گاهي تنها از روبرو و در برخي 
موارد از هردو طرف حجاري شده اند.  
سنگ هاي  عمدتا    Khachkar .2  
ايستاده  شکل  مستطيل  بزرگ 
مي باشندکه از ترکيب خاچ به معناي 
صليب و کار به معناي سنگ ايجاد 
شده اند) خاچکارها گاهي به صورت 
بازويي(صليب شکل) و يا يک تخته 
سنگ چهارضلعي به صورت ساده يا 
منقوش هستند(شاهمندي،۱۳۹۲، ۱۶۸).

  .3

بندي  ترکيب  و  تناسب  بررسي 
سنگ مزارهاي با نقش مايه فرشته 
درآرامستان   ارامنه   جلفاي  اصفهان/

٥٣- ٦٧



شماره۵۲  زمستان۹۸
۵۷

فصلنامة علمي نگره

پرکاربردتر است(جدول۲).
۲- قاب بندي با فرم قوس تيزه دار قديمي تر و تاحدودي 
وام دار ميراث خاچکارهاي قديمي ارامنه و طرح محرابي 

اسالمي مي باشد(جدول۲).
فاقد  يا  و  شکل  مستطيل  سادة  ۳-قاب بندي هاي 
مي شوند(جدول۲). ديده  اندکي  نمونه هاي  در  کادرکه 

به  اکثرا  نمونه ها  در  مازه  دار  قوس  با  بندي هاي  قاب 
مدل سرستون داريا بي سرستون در کليه قاب بندي هاي 
تيزه دار و مستطيلي و برخي قاب هاي مازه اي و نواره 
 .(۲ پيچ دار هستند(جدول  و  به شکل ساده  نيز  قوس ها 
اکثرا مزارهاي افقي داري دو کادر مي باشند يکي کادر 
که  پاييني  لوحه  و  مي شود  ناميده  سرلوحه  که  بااليي 
را درخودجاي  يا تصويري  و  نوشتاري  عناصر  عمدتا 

مي دهد.
سنگ  طول  به  سنگ  سرلوحه  کادر  طول  ميان  تناسب 
) هستند.  لوحه پاييني قبر 

 
تا 

  
قبر بين نسبت حدود(

تا  ) مي باشد و 
 

به طول کل آن بين نسبت حدود( 
بيان گر اين که کادر پايين بيش ترين فضاي سنگ را به 

خود اختصاص داده است (جدول-2 تناسبات کادرها).
نيز  سنگ،  دور  حاشية  و  بندي  قاب  بيروني  فضاي 
نقش داراکثرا گل و برگ، و در برخي موارد ساده و بي 

نقش هستند (جدول٢- عناصرپرکننده)

ميزان برجستگي نقوش سنگ  قبور- تشت آب
برجسته  دوشيوة  به  ارامنه  سنگ مزارهاي  حجاري 
زياداست(جدول٢-  و  متوسط  کم،  صورت  وگودوبه 

ويژگي برجستگي). 
صورت  به  شيوه  اين  در  طرح  ها  برجسته:  -حالت 
زمينه  طرح  اطراف  کردن  خالي  با  و  هستند  برجسته 
پرداخت  با  نقوش  و  حروف  زواياي  و  کرده  را صاف 
صاف مي شود. برجستگي ها به ويژه در قبور قديمي کم 
نمونه هاي  در  و  ۲سانتي مترهستند  از  کم تر  متوسط  و 
اخير تاجايي پيش رفته که از حالت نقش برجسته فرم 
سه بعدي و تنديس گون مي يابند. برخي قبور نوشته هاي 
ايجاد  فرورفتگي  صورت  به  اکثرا  اما  دارند،  برجسته 
در  تنها  فرشتگان  نقش  زياد  برجستگي هاي  شده اند. 

تصوير٢. آرامگاه ارامنه   جلفاي اصفهان، پاييز١٣٩٥، ماخذ: نگارندگان

تصوير۳. انواع قاب بندي هاي سنگ مزارها، ماخذ: نگارندگان



عناصر  وبيش ترمختص  امروزي  اندک  نمونه هاي 
تصويري و يا نوشتارها هستند.

و خط  نقش  که  گود  رفتگي):صورت  گود(فرو  -حالت 
و  نقر  و صاف سنگ  بر روي سطح صيقلي  رفته  فرو 
ديگران،  و  مي شود(فقيه ميرزايي  رنگ  مرکب  با  گاهي 
١٣٨٤، ١٢٢). فرو رفتگي ها اکثرا شامل نوشته ها و برخي 
صورت  به  که  مي شوند  دورگيري ها  و  نقوش  خطوط 
کم يا متوسط گود شده اند. فرو رفتگي هاي زياد و عميق 

بيش تردر فرم تشت آب ها ديده مي شود.
تشت آب عنواني است که براي نقوش حجاري شده بر 
روي برخي قبور که اغلب به صورت حوضچه هاي کوچک 
يا بزرگ و به اشکال مختلف هندسي ايجاد شده اند و محل 
تجمع آب و از عناصر تزييني و معنايي قبور با فرم هاي 
زمان  گذشت  هستند(شاهمندي،١٣٩٢،٣٣).البته  مختلفي 
و عوامل محيطي(سيل و برف) و انساني موجب ساييده 
گودي هايشان  و  برجستگي   از  و  شده  سنگ ها  شدن 

کاسته و به هم سطحي نزديک شده اند(تصوير٤).

نقوش سنگ مزارهاي ارامنه
عناصر پرکنندة فضاي سنگ مزارهاي ارامنه، نقوش و 
تزيينات ديگر و نوشتارهستند(جدول۲- عناصرپرکننده). 
نوشتار سنگ  قبوراکثرا در کادر پاييني قبور افقي و به 
خط ارمني و گاهي در تاريخ گذاري از اعداد التين و در 
ارمني  و  فارسي،التين  خط  از  ترکيبي  اندک  نمونه هاي 
دو  قبوردر  سنگ  نقوش  ۲-رديف۲۰).  هستند(جدول 
ضلعي هاي  چند  هندسي  شکسته(اشکال  هندسي  دستة 
شامل  مجموع  در  که  گردان۱   و  غيرمنتظم)  و  منتظم 
اشيا  و  انساني  فرشتگان،  گياهي،جانوري،  نگاره هاي 
هستند. نقوش و موتيف هاي گياهي(گل ها، درختان) به 
و  غيره)  و  آهو  گوسفند،  جانوري(  نقوش  ديگر  نسبت 
اشيا(صليب، شمع، مهر،تسبيح و اشياي مرتبط با مشاغل) 
بيش ترين تنوع و کاربرد را در سنگ مزارها دارند که در 

شيوه اجرايي،گاهي انتزاعي و ذهني و يا به شيوه طبيعت 
دو  خودبه  انساني  هستند.نقوش  واقعي  کامال  گرايانه 
دستة شخص متوفي(در حالت ايستاده، نشسته، سواره) 

يا مسيح  و نقش فرشتگان تقسيم مي شوند. 

بررسي ريشه نقش مايه فرشته
واسط  عنوان  به  فرشته  از  فرهنگ ها  و  اديان  همه  در 
سو  يک  از  آن  قديمي  ريشه  و  است  شده  ياد  خداوند 
بال تصوير  يا  ايران باستان (روح را مانند پرنده و  به 
مي کردند) و به دين زرتشت و حضور هفت امشاسپندان 
بهمن،  اورمزدي(سپندمينو،  آفريده  مقدس  وجاودانان 
ارديبهشت، شهريور، سپندارمد، خرداد، امرداد) و ايزدان( 
ميترا، آناهيد، سروش و غيره) و فروهر( نماد اورمزد يا 
اهورامزدا)(تصوير۶) از طرف ديگر به دين مسيحيت و 
باورهاي ارامنه(خدايان بال دار يونان و روم که نگهبان 
دين و مردم بودند) و بيزانس مي رسد(آموزگار،۱۳۹۲، 
۴۰-۱۶)،(تصوير۵).فرشتگان موجوداتي صرفا از جنس 
نور يا از مادة روحي مناسب براي جسمي اثيري و يا 
از جنس هوا هستند؛ که از نظر ظاهري در سنگ قبور به 
صورت انساني در مي آيند، با اين تفاوت که آنان اصوال 
جنسيت مذکر و مونث ندارند. آنان پيام آوران، نگهبانان 
که  هستند  مومنان  حاميان  و  الهي  فرامين  مجريان  و 
خصوص  به  و  آسماني  اديان  در  رنگي  پر  حضور 
مسيحيت دارند. فرشتگان دو بال دارند و هرچه جايگاه 
شد.  خواهد  افزوده  بال هايشان  تعداد  بر  يابند  باالتري 
فرشتگان مقرب شش بال دارند که با آن به دور عرش 
الهي مي چرخند؛ دوبال براي پوشاندن صورت، دو بال 
با  تا  پرواز  براي  دوبال  و  خود  پاهاي  پوشاندن  براي 
آن فرامين خداوند را به جهانيان منتقل کنند و بر آنان 
نظارت داشته باشند. بال در مجموع نمادي از پرواز و 
عروج، فهم، خرد و معنويت است(شواليه، ۱۳۸۴، ۳۸۸-

.(۳۸۳

تصوير٤. نمونه هاي تشت آب و نقش مايه فرشته در باالي برخي سنگ مزارهاي ارامنه، ماخذ: نگارندگان

1.   نقوش هندسة  شکسته فرم هايي 
و  افقي  عمودي،  خطوط  ترکيب  از 
مورب هستند که شکل هاي چندضلعي 
و گره ها را ايجاد مي نمايند، اما فرم 
ترکيب  از  گردان  هندسي  نقوش 
ايجاد  وار  دايره  و  منحني  خطوط 
نقوش  عمده ترين  (از  است  شده 
هندسي گردان، اسليمي ها، ختايي ها و 

نقش گل ها).

بندي  ترکيب  و  تناسب  بررسي 
سنگ مزارهاي با نقش مايه فرشته 
درآرامستان   ارامنه   جلفاي  اصفهان/

٥٣- ٦٧



شماره۵۲  زمستان۹۸
۵۹

فصلنامة علمي نگره

فرشتگان در بسياري مزارهاي ارامنه تنها با سر و دو بال 
ظاهر شده و در نمونه هاي ديگر با تنه (عمدتا پوشيده با 
لباس بلند و اندک مواردي نيمه عريان) حجاري شده اند 
کليساها و مزارهاي  به حجاري هاي  که شباهت زيادي 

ارامنه در ايران و ارمنستان دارند(تصوير۷).

ويژگي فرشتگان در آرمستان ارامنه جلفا
در سنگ قبور ارامنة جلفا فرشتگان با دو بال و اکثرا با 
خطوط گردان و يا شکسته ترسيم شده اند، حال آن که 
تعداد  با  فرشتگان  انواع  کليسايي  تزيينات  و  نقوش  در 
بال هاي مختلف موجود هستند که به فرشتگان چهاربال و 
شش بال به ترتيب کروبه و سروبه مي گويند(تصوير۵). 
نماد مسيح و  دور  به  مزارها  از  بسياري  در  فرشتگان 
صليب هستند که اولوهيت او را شهادت مي دهند. اصلي 
ترين فرشتگان خداوند در تمامي اديان توحيدي ميکائيل، 
اديان  اين  آموزه هاي  در  مي باشند.  اسرافيل  و  جبرئيل 

همه انسان ها، فرشتگان نگهبان دارند که به ويژه براي 
هستند  بشارت  و  پيام خوش  داراي  پرهيزکاران  ارواح 
مانند حضرت  پيامبران  بر  تاريخ  طول  در  فرشتگان  و 
ابراهيم، حضرت موسي، حضرت مريم، حضرت عيسي 
اند  و حضرت محمد(ص) و برخي قديسان ظاهر شده 

(شاهمندي،۹۹-۱۳۹۲،۱۰۰).
و  تکي  صورت  به  مزارها  تعدادي  در  فرشتگان  تعداد 
در برخي نمونه ها به طور جفتي و در نمونه هاي اندکي 
سه و چهارتايي و اکثرا متقارن هستند. محل قرارگيري 
تمامي نمونه هاي فرشتگان در نسبت هاي بين ۱به ۳ تا 
۱به ۱۷لوح بااليي سنگ قبور افقي هستند و گاهي فرم 
تنديس وار گرفته اند و بر سنگ افقي يا عمودي(خاچکار-

فرشتگان  مساحت  نسبت  مي گيرند.  قرار  صليب سنگ) 
به کل مزار بين   تاحدود  متغير بوده و اکثرا فضاي 
چندان زيادي از قبر را در برنگرفته اند. با اين که نقش 
فرشتگان بر روي قبور ارامنه زياد حجاري شده  است، 

تصوير۵. حجاري هاي کليساي تادئوس مقدس، ماخذ: شاهمندي،۱۳۹۲،۱۰۱

تصوير۶-  فروهر- تخت جمشيد، ماخذ: آرشيو نگارنده 



تکرار شده اند که در ميانه آن ها عموما صليبي قرار داده 
شده است.

٣- فرشته تکي- با هاله مقدس که در باالي سنگ مزار 
يا طلب مغفرت براي   نيايش، دعا و  با حالت  ايستاده و 

متوفي، با صورتي محزون دستانش را گره زده است.
اکثرا در  ٤-فرشتگان جفتي قرينه-با فرم هاي مختلف 
و  خداوند)  مسيح(هديه  شاهي  تاج  حمل  و  پرواز  حال 
دور صليب و ديگر عناصر تصويري نمادين (مانند بره، 
خورشيد، گنبد کليساهستند که اشاره به رستاخيز مسيح 
و قدرت و سلطنت او دارند) و يا شکل متوفي(مزارهاي 
بر  در  را  جديد)  متوفي(مزارهاي  تصوير  يا  قديم) 
جديد  ارمني  ( خط  نوشتاري  عناصر  ساير  با  و  دارند 

چهارتايي  لچکي،  به  مي توان  را  آن ها  کلي  شکل  اما 
چليپايي، تکي و جفتي قرينه طبقه بندي نمود که در موارد 
اندکي فرم مجسمه به خود مي گيرد(تصوير٨)(جدول٢- 

ويژگي نقش فرشتگان).
و  تنه  بدون  اکثرا  که  فرشته  لچکي-دو  ۱-فرشتگان 
گوشه هاي  در  لچکي  صورت  به  بال  دو  و  سر  با  تنها 
قبرايجاد شده اند واکثرا سنگ هاي فرشتگان ارامنه از اين 
نمونه مي باشند. برخي حضور نقش مايه فرشته لچکي 
و  انسان  اعمال  ناظر  و  نگهبان  فرشته  دو  از  نمادي  را 
فروهر مي دانند نقش  بال هاي گشوده،  با  را  آن  پيشينه 

(شاهمندي،١٣٩٢،١٠٢).
٢- چهارتايي (چليپايي)- فرشتگاني که به طور قرينه 

تصوير۸ .  شکل انواع فرشتگان، ماخذ: نگارندگان

تصوير۷. کليساي استپانوس مقدس- جلفا، ماخذ: سايت تاريخ ارمنستان 

بندي  ترکيب  و  تناسب  بررسي 
سنگ مزارهاي با نقش مايه فرشته 
درآرامستان   ارامنه   جلفاي  اصفهان/

٥٣- ٦٧
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تصوير۹. فرشتگان مزارهاي تخت فوالد، ماخذ: نگارندگان

مي شوند  ترکيب  فارسي)  موارد  اندک  و  التين  قديم،  و 
فرشته)شکل  نقش  ويژگي  ستون  (جدول٢)،(جدول١). 
کلي صورت فرشتگان اکثرا به صورت تمام رخ و سه رخ و 
در اندک مواردي نيم رخ هستند. فرم دوتايي بالشان بيش تر 

مثلثي و يا چهارگوش و بيشتر با خطوط گردان هستند. 

تاثيرات نقش مايه فرشته سنگ مزارهاي ارامنه جلفا 
فوالد  تخت  مزارهاي  در  اسالمي  فرشتگان  نقوش  از 

اصفهان
ميراث  از  ارامنه  فرشتگان  نقش  تاثيرات  بر  عالوه 
خاچکارهاي ارمنستان و حجاري هاي کليساهاي جلفا و 
بررسي  اين  از  پيش  که  باستان  ايران  فرشتگان  نقوش 
مزارهاي  با  تفاوت هايي  و  شباهت ها  نگاره ها  اين  شد، 
آرامستان مسلمانان اصفهان که مهم ترين آن تخت فوالد 
است، دارند. تاکنون برخي پژوهشگران به بررسي تطبيقي 
نقوش مختلف سنگ مزارهاي اين دو آرامستان پرداخته 
اند. آرامستان تخت فوالد به مساحت تقريبي ٧٥ هکتار 
قرار گرفته  پل خواجو  زاينده رود و  در حاشيه جنوبي 
است و قدمت آن به تاريخ شهر اصفهان مي رسد که از 
دوره صفويه به مهم ترين گورستان عمومي شهر تبديل 
شد. درتخت فوالد، نقش فرشته بر تعداد نسبتا زيادي از 
مزارها به خصوص در تکيه ميرفندرسکي، ديده مي شود 
که مظهر معاد انساني و زندگي جاودانه در دنياي ديگر و 
مانند ارامنه، نمود مقام و تقدس فرشتگان در دين(اسالم) 
و نقش واالي آنان در کتاب آسماني(قرآن) است که در 

بستر مرگ نواي زندگي دارند. 
دراعتقادات مسلمانان پس از اين که مرده به خاک سپرده 
مي شود، دو فرشته نکير و منکر بر او ظاهر مي شوند 
و در شب اول قبر ميت را مورد حساب رسي و سوال 
قرار مي دهند. همچنين اين فرشتگان سنگي اشاره به دو 
فرشته اي دارند که بر شانه هاي چپ و راست انسان ها 
نقوش  هستند.  آنان  بد  و  نيک  اعمال  نوشتن  حال  در 
فرشتگان در مزارهاي تخت فوالد مانند ارامنه اصفهان 
بيش از جنبه تزييني، نمادين هستند و به صورت جفتي 
و قرينه ديده مي شود؛ اما به جاي نقش محوري صليب 

  جدول١.  نسبت کادرهاي سنگ مزارها ،  ماخذ: نگارندگان

اينجا  در  است  ارمني  فرشتگان  دستان  در  که  تاج  و 
فرشتگان اکثرا با پيکره کامل در دو سوي سرلوحه،گل 
دارند.  سر  بر  را  پادشاهي  تاج  و  دست  در  گياهي  و 
که  حالي  در  فرشته اي  تک  گاهي  نيز  مواقع  برخي  در 
ارامنه  نسبت  به  و  مي شود  ديده  دارد  دست  در  گلي 
توجه  قابل  نکته  هستند.  تري  کم  اندوه  با  و  تر  برهنه 
در بررسي نمونه هاي مزارهاي ارامنه و مسلمانان آن 
با  فوالد  تخت  مزارهاي  در  فرشتگان  نقوش  که  است 
جفتي  صورت  به  تر  وحجيم  تر  عريان  و  کامل  اندام 
در دو سوي سنگ مزار هستند، در حالي که تصاوير 
فرشتگان ارمني در تعداد بيش تري از مزارها به شکل 
سر بدون تنه، همراه با بال هاي گشوده (لچکي) و تخت 
در  ارامنه  نمونه هاي  برخي  در  مي شوند.  گر  جلوه  تر 
مآبانه  اروپا  تفکرات  ورود  دليل   به  معاصر  دوران 
فرشتگان  باستان،  ايرانيان  هنري  سنن  به  بازگشت  و 
گاهي فرمي حجيم و مجسمه گون مي يابند که همچنين 
درآرامگاه  و  است  ارامنه  خاچکارهاي  ميراث  دار  وام 
تخت فوالد چندان ديده نمي شود .يکي از داليل شباهت 
سنگ مزارهاي ارامنه و مسلمانان الهام گرفتن حجاران 
آرامستان ارامنه (مانند هوانس آلکساندريان و سورن 
ارامنه در برخي  از برخي  ميناسيان) است  که به نقل 
حجاران  از  ارمني  حجاران  کمبود  دليل  به  دوران 
است(تصوير٩)،(جدول۲)  شده  استفاده  مسلمان 



ويژگي کادرها و   تناسبات سنگ مزاررديف
برجستگي

طرح و تصويرويژگي نقش فرشتهعناصرپرکننده
ماخذ: نگارنده

 ١   

نسبت عرض به طول 
قبر: ۱/۳.۴

نسبت سرلوحه به طول 
قبر:١/٦

نسبت مساحت فرشته به 
قبر:١/٢٣

محل قرارگيري فرشته:
١/٦ بااليي مزار

نوع قاب بندي:  مازه دار و 
سر ستون دار 

نوارکادرها:  ٢عددفتيله اي
شکل کادرقبر: مستطيلي
برجستگي: متوسط و کم

در نقوش و نواره ها
فرورفتگي: کم درنوشتار

نوع قبر: افقي

کادر باال:
فرشته-گل و

برگ
کادر پايين:

نوشتار ارمني
صليب

حاشيه: ساده

تقارن: دارد
تعداد: فرشته تکي
شکل: چهارضلعي

و دايره -  فرشته به
صورت کامل و تمام
رخ درحال نيايش و 

و پوشيده، با هاله 
نوراني ايستاده است.

٢  

نسبت عرض به طول 
قبر: ١/٢

نسبت سرلوحه به طول 
قبر:١/٢٥

نسبت مساحت فرشته به 
قبر:١/١٤

محل قرارگيري فرشته:
١/٧ بااليي مزار

نوع قاب بندي: تيزه دار و 
فاقد ستون 

نوارکادرها:  ٣عدد- ساده
شکل کادرقبر: مستطيلي
برجستگي: متوسط و کم

در نقوش و نواره ها 
ونوشته

فرورفتگي: کم در 
دورگيري

نوع قبر: صندوقي

کادر باال:
فرشته-گل و
انسان، چليپا

خورشيد وماه
کادر پايين:

نوشتار ارمني
صليب

حاشيه: گل دار

تقارن: دارد
تعداد: فرشته جفتي
شکل: مثلث ودايره
فرشته به صورت 
نيمه با سر وبال و 

تمام  رخ و لچکي در 
سرلوحه بااليي قبر 

است.

۳  

نسبت عرض به طول 
قبر: ۲/١

نسبت سرلوحه به طول 
قبر:۶/١

نسبت مساحت فرشته به 
قبر:۱/۱۷

محل قرارگيري فرشته:
١/۶ بااليي مزار

نوع قاب بندي: مستطيلي و 
فاقد ستون 

نوارکادرها:  ۲عدد- 
نقشدار

شکل کادرقبر: مستطيلي
برجستگي: متوسط و کم

در نقوش و نواره ها 
ونوشته

فرورفتگي: کم در نقوش
نوع قبر: صندوقي

کادر باال:
فرشته-گل 
کادر پايين:

نوشتار ارمني
حاشيه: نقشدار

تقارن: دارد
تعداد: فرشته جفتي
شکل: مثلث ودايره
وچهارضلعي- دو 

فرشته بااليي لچکي 
و دو فرشته در پايين 
با تن عريان و سه رخ 

درحال پروازهستند.

۴  

نسبت عرض به طول 
قبر: ۲/١

نسبت سرلوحه به طول 
قبر: ۱/۳.۵

نسبت مساحت فرشته 
به قبر:۱/۹

محل قرارگيري فرشته:
۱/۳.۵بااليي مزار

نوع قاب بندي: مازه دار و 
سر ستون دار

نوارکادرها:  ۲عدد- ساده
شکل کادرقبر: مستطيلي
برجستگي: متوسط و کم

در نقوش و نواره ها 
ونوشته

فرورفتگي: دورگيري و 
طرح

نوع قبر: صندوقي

کادر باال:
فرشته-گل 

گنبد کليسا-تاج  
مسيح

کادر پايين:
نوشتار ارمني

حاشيه: نقشدار

تقارن: دارد
تعداد: ۲فرشته جفتي

شکل: مثلث ودايره
وچهارضلعي- دو 

فرشته بااليي لچکي و 
دو فرشته  عريان  در 
پايين درحال حمل تاج 

باالي گنبدهستند

جدول ٢- بررسي سنگ مزارها- ماخذ: نگارندگان 

بندي  ترکيب  و  تناسب  بررسي 
سنگ مزارهاي با نقش مايه فرشته 
درآرامستان   ارامنه   جلفاي  اصفهان/

٥٣- ٦٧
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  تناسبات سنگ رديف
مزار

ويژگي کادرها و 
برجستگي

ويژگي نقش عناصرپرکننده
فرشته

طرح و تصوير
ماخذ: نگارنده

 ٥   

نسبت عرض به طول 
قبر: ٢/۱

نسبت سرلوحه به طول 
قبر:١/٥

نسبت مساحت فرشته به 
قبر:١/٢٣

محل قرارگيري فرشته:
١/٩ بااليي مزار

نوع قاب بندي:  مازه دار و سر 
ستون دار 

نوارکادرها:  ٢عددفتيله اي
شکل کادرقبر: هاللي

برجستگي: متوسط و کم
در نقوش و نواره ها

فرورفتگي: کم درنوشتار
نوع قبر: افقي- خاچکار

کادر باال:
فرشته-صليب
قلب، بره،چليپا

کادر پايين:
نوشتار ارمني
حاشيه: ساده
و بدون نقش

تقارن: دارد
تعداد: فرشته جفتي

شکل: مثلث و دايره 
فرشته به صورت نيمه 
و تمام رخ با سرو بال 

به صورت لچکي درون 
قاب قرار گرفته است.

٦  

نسبت عرض به طول 
قبر: ١/٢

نسبت سرلوحه به طول 
قبر:١/٥,٥

نسبت مساحت فرشته به 
قبر:١/١٥

محل قرارگيري فرشته:
١/١٠ بااليي مزار

نوع قاب بندي: مازه دار و فاقد 
ستون 

نوارکادرها:  ٢عددفتيله اي
شکل کادرقبر:غيرمستطيلي

برجستگي: متوسط و کم
در نقوش و نواره ها ونوشته
فرورفتگي: کم در دورگيري

نوع قبر: افقي-تشت آب

کادر باال:
فرشته-گل و

صليب، قلب
خورشيد،تاج

تشت آب
کادر پايين:

نوشتار ارمني 
حاشيه: گل دار

تقارن: دارد
تعداد: فرشته جفتي

شکل: مثلث ودايره و 
چهارضلعي-فرشته ها 

به صورت کامل با 
رداي بلند و بازوي 

عريان در حال حمل تاج 
شاهي هستند.

٧  

نسبت عرض به طول قبر: 
١/١,٥

نسبت سرلوحه به طول 
قبر:١/٣

نسبت مساحت فرشته به 
قبر:١٠/۱

محل قرارگيري فرشته:
١/۶ بااليي مزار

نوع قاب بندي:  مازه دار و سر 
ستون دار

نوارکادرها: ٢عدد فتيله اي 
شکل کادرقبر:غيرمستطيلي

برجستگي: متوسط و کم
در نقوش و نواره ها

فرورفتگي: متوسط نوشتار
نوع قبر: افقي-تشت آب

کادر باال:
فرشته- صليب

قلب،گل، تاج
تشت آب 

کادر پايين:
نوشتار ارمني

حاشيه: نقشدار

تقارن: دارد
تعداد: فرشته جفتي
شکل: مثلث ودايره

وچهارضلعي فرشته ها 
به صورت کامل با 
رداي بلند و بازوي 

عريان در حال حمل تاج 
شاهي هستند.

٨  

نسبت عرض به طول 
قبر: ۲/١

نسبت سرلوحه به طول 
قبر: ۵.٤/۱

نسبت مساحت فرشته به 
قبر:١٤/۱

محل قرارگيري فرشته:
۱/٧بااليي مزار

نوع قاب بندي: مازه دار و سر 
ستون دار

نوارکادرها: ٢عدد فتيله اي
شکل کادرقبر:غيرمستطيلي

برجستگي: متوسط و کم
در نقوش و نواره ها 

فرورفتگي: دور و نوشته
نوع قبر: افقي

کادر باال:
فرشته-گل 

صليب
کادر پايين:

نوشتار ارمني
حاشيه: ساده

بدون نقش

تقارن: دارد
تعداد: ۲فرشته جفتي

شکل: مثلث ودايره
دو فرشته به صورت 
لچکي با سر و بال به 

صورت تمام رخ درون 
قاب قرار دارند.

 ۹   

قبر:  به طول  نسبت عرض 
۱/۲.۳

طول  به  سرلوحه  نسبت 
قبر:۴.۵/١

به  فرشته  مساحت  نسبت 
قبر:۱۱/١

محل قرارگیری فرشته:
١/۴.۵ باالیی مزار

نوع قاب بندی:  مازه دار و  فاقد 
ستون

نوارکادرها:  ٢عدد ساده
شکل کادرقبر: مستطیلی
برجستگی: متوسط و کم

در نقوش و نواره ها
فرورفتگی: کم درنوشتار

نوع قبر: صندوقی

کادر باال:
فرشته-گل و

برگ
کادر پایین:
نوشتار ارمنی

حاشیه: نقش دار

تقارن: دارد
تعداد: ۳فرشته 

شکل: چهارضلعی
فرشته  دو   – دایره  و 
یک  و  درباال  لچکی 

فرشته تکی به حال 
رخ  تمام  و  نیایش 

ایستاده است.

١٠ 

قبر:  به طول  نسبت عرض 
١/۱.۵

طول  به  سرلوحه  نسبت 
قبر:۵/١

به  فرشته  مساحت  نسبت 
قبر: ۱۲/١

محل قرارگیری فرشته:
١/۵ باالیی مزار

نوع قاب بندی: مازه دار و ستون 
دار

نوارکادرها: ٢عدد فتیله ای 
شکل کادرقبر: مستطیلی
برجستگی: متوسط و کم

در نقوش و نواره ها 
فرورفتگی: نوشتار و دور

نوع قبر: صندوقی

کادر باال:
فرشته-گل و
انسان، چلیپا

خورشید وماه
کادر پایین:
نوشتار ارمنی

صلیب
حاشیه: گل دار

تقارن: دارد
تعداد: فرشته جفتی
شکل: مثلث ودایره

فرشته به صورت نیمه 
با سر وبال و تمام  رخ 
سرلوحه  در  لچکی  و 

باالیی قبر است.



بندي  ترکيب  و  تناسب  بررسي 
سنگ مزارهاي با نقش مايه فرشته 
درآرامستان   ارامنه   جلفاي  اصفهان/

٥٣- ٦٧
  تناسبات رديف

سنگ مزار
ويژگي کادرها و

 برجستگي
عناصر
پرکننده

ويژگي 
نقش فرشته

طرح و تصوير
ماخذ: نگارنده

۱۱  

قبر:  طول  به  عرض  نسبت 
١/۳.۵

طول  به  سرلوحه  نسبت 
قبر:۴.۲/١

به  فرشته  مساحت  نسبت 
قبر:۱/۳۴

محل قرارگیری فرشته:
١/۱۷ باالیی مزار

فاقد  دار و  بندی: تیزه  قاب  نوع 
ستون 

نوارکادرها:  ۲عدد- ساده
شکل کادرقبر: مستطیلی
برجستگی: متوسط و کم

در نقوش و نواره ها 
فرورفتگی: درنوشته و دور 
نوع قبر: صندوقی. تشت آب

کادر باال:
فرشته-گل 

انسان(متوفی)
کادر پایین:
نوشتار ارمنی

تشت آب
نقش  حاشیه: 

دار

تقارن: دارد
تعداد: فرشته جفتی
شکل: مثلث ودایره

به  باالیی   فرشته  دو 
صورت نیمه  ولچکی

سنگ  بسیاری  در  که 
قرار  ارامنه  مزارهای 

دارند.

۱۲  

قبر:  طول  به  عرض  نسبت 
١/۳

نسبت سرلوحه به طول قبر: 
۱/۳

به  فرشته  مساحت  نسبت 
قبر:۱/۴۸

محل قرارگیری فرشته:
۱/۱۴باالیی مزار

فاقد  دار و  بندی: تیزه  قاب  نوع 
ستون 

نوارکادرها:  ۳عدد- ساده
شکل کادرقبر: مستطیلی

برجستگی: متوسط و زیاد
در نقوش و نواره ها

فرورفتگی: دور ونوشته
نوع قبر: افقی- جفتی

کادر باال:
فرشته- صلیب 

ارمنی  نوشتار 
تشت آب

کادر پایین:
نوشتار ارمنی
حاشیه: ساده

بدون نقش

تقارن: دارد
تعداد: ۲فرشته جفتی
شکل: مثلث ودایره

وچهارضلعی- فرشته ها 
به صورت کامل و تمام 
و  بسته  بال های  با  رخ 
عریان در دوسو تکیه 

داده اند.

 ۱۳  

نسبت عرض به طول قبر: 
۱/۱.۶

نسبت سرلوحه به طول 
قبر:۸/١

نسبت مساحت فرشته به 
قبر:۱۵/١

محل قرارگيري فرشته:
١/۸ بااليي مزار

نوع قاب بندي:  مازه دار و سر 
ستون دار 

نوارکادرها:  ٢عددفتيله اي
شکل کادرقبر: مستطيلي
برجستگي: متوسط و کم

در نقوش و نواره ها
فرورفتگي: درنوشتار و دور

نوع قبر: صندوقي- 
جفتي

کادر باال:
فرشته-صليب

کادر پايين:
نوشتار ارمني
حاشيه: نقش 

گل دار

تقارن: دارد
تعداد: فرشته جفتي

شکل: مثلث و دايره 
– ۲فرشته لچکي  به 
صورت نيمه با سر و 
بال و تمام  رخ و در 
سرلوحه بااليي قبر 

قراردارند .

 
١٤ 

نسبت عرض به طول قبر: 
١/٢

نسبت سرلوحه به طول 
قبر:۴/١

نسبت مساحت فرشته به 
قبر:۲۷/١

محل قرارگيري فرشته:
١/٧ بااليي مزار

نوع قاب بندي: تيزه دار و فاقد 
ستون 

نوارکادرها:  ۲عدد- ساده
شکل کادرقبر: مستطيلي
برجستگي: متوسط و کم

در نقوش - فرورفتگي: کم 
متوسط دورگيري و نوشتار
نوع قبر: صندوقي- جفتي

کادر باال:
فرشته- صليب

گل
کادر پايين:

نوشتار ارمني
صليب

حاشيه: ساده
بدون نقش

تقارن: ندارد
تعداد: فرشته جفتي
شکل: مثلث ودايره

فرشته هاي لچکي به 
صورت نيمه با سر 
وبال و تمام  رخ  در 

سرلوحه بااليي يکي از 
قبور قرار دارند.

۱۵  

نسبت عرض به طول قبر: 
١/۲

نسبت سرلوحه به طول 
قبر:۴/١

نسبت مساحت فرشته به 
قبر:۱/۹

محل قرارگيري فرشته:
١/۴ بااليي مزار

نوع قاب بندي:  مازه دار و سر 
ستون دار 

نوارکادرها:  ٢عددفتيله اي
شکل کادرقبر: مستطيلي
برجستگي: متوسط و کم

در نقوش 
فرورفتگي: درنوشتارو دور
نوع قبر: صندوقي- جفتي

کادر باال:
فرشته- گل 

قلب و تاج
کادر پايين:

نوشتار ارمني
حاشيه: نقش 

گل دار

تقارن: دارد
تعداد: فرشته جفتي
شکل: مثلث ودايره

وچهارضلعي-فرشته ها 
به صورت کامل با 

لباس بلندو چين دار در 
حال پرواز و حمل تاج 

هستند.

 

۱۶  

نسبت عرض به طول قبر: 
١/۳

نسبت سرلوحه به طول 
قبر: ۱/۵.۵

نسبت مساحت فرشته به 
قبر:۱/۱۹

محل قرارگيري فرشته:
۱/۹بااليي مزار

نوع قاب بندي: مازه دار و سر 
ستون دار

نوارکادرها:  ٢عددفتيله اي
شکل کادرقبر: مستطيلي
برجستگي: متوسط و کم

در نقوش و نواره ها 
فرورفتگي: نوشتار و دور

نوع قبر: افقي-خاچکار

کادر باال:
فرشته-صليب
تاج- کليسا و 
خورشيد- گل
عکس خاچکار
کادر پايين:

نوشتار ارمني
حاشيه: ساده 

تقارن: دارد
تعداد: فرشته جفتي
شکل: مثلث ودايره
وچهارضلعي- دو 

فرشته کامل با نيم تنه 
عريان در حال پرواز و 

حمل تصوير  هستند.



شماره۵۲  زمستان۹۸
۶۵

فصلنامة علمي نگره

  تناسبات رديف
سنگ مزار

ويژگي کادرها و 
برجستگي

عناصر
پرکننده

ويژگي
 نقش فرشته

طرح و تصوير
ماخذ: نگارنده

 ۱۷  

نسبت عرض به طول 
روي قبر: ۱/۲

ارتفاع قبر:۵۰ سانتي 
متر

ارتفاع مجسمه 
فرشته: ۴۰سانتي متر

محل قرارگيري 
فرشته:

وسط سنگ بااليي 
مزار

نوع قاب بندي:   ندارد 
نوارکادرها: ۵عدد ساده
شکل کادرقبر: مکعبي

برجستگي: متوسط و زياد
در نقوش و نواره ها

فرورفتگي: کم درنوشتار و 
دورگيري

نوع قبر: صندوقي- مجسمه

وجه باال:
فرشته

چهار وجه قبر:
نوشتار ارمني

تصوير کودک 
متوفي- صليب
حاشيه: ساده

تقارن: دارد
تعداد: فرشته تکي

فرم: تنديس  فرشته 
بر روي سنگ مزار 
به حالت عروسک 
درحال نيايش که 
از نمونه هاي جديد 

مزارها است.

  
 ١٨ 

نسبت عرض به طول 
قبر: ۲.۵/١

نسبت ارتفاع خاچکار 
به عرض قبر: ۱.۵/١

نسبت مساحت 
فرشته به کل خاچکار 

قبر: ۱/۵
محل قرارگيري 

فرشته:
بر روي سنگ عمودي 

نوع قاب بندي سنگ افقي: 
مازه دار و سر ستون دار
نوارکادرها:  ٣عدد- ساده
شکل کادرقبر: مستطيلي

برجستگي: متوسط و زياد
در نقوش و نواره ها 

فرورفتگي: کم در نوشته
نوع قبر: صندوقي- مجسمه

سنگ عمودي:
فرشته و عکس 

متوفي
سنگ افقي:

نوشتار ارمني
التين-صليب

حاشيه: گل دار

تقارن: دارد
تعداد: فرشته تکي

فرم: تنديس  فرشته 
بر روي سنگ مزار 
عمودي با سر خم 

شده با شاخه گل هاي 
دردست در سوگ 

نشسته است.

۱۹  

نسبت عرض به طول 
قبر: ۳/١

نسبت ارتفاع خاچکار 
به عرض قبر: ۱.۵/١

نسبت مساحت 
فرشته به کل خاچکار 

قبر: ۱/۵
محل قرارگيري 

فرشته:
۱/۳ خاچکار مزار

نوع قاب بندي: مازه اي فاقد 
ستون

نوارکادرها:  ۳عدد- ساده
شکل کادرقبر: مستطيلي

برجستگي: متوسط و زياد
در نقوش و نواره ها

فرورفتگي: نوشتار و دور
نوع قبر:  افقي- خاچکار

خاچکاربااليي:
فرشته- صليب
گل و عکس 

متوفي-
سنگ افقي:

نوشتارارمني و 
التين- صليب 
حاشيه: ساده

تقارن: دارد
تعداد: فرشته جفتي
شکل: مثلث ودايره
وچهارضلعي- دو 

فرشته کامل با نيم تنه 
عريان درحال حمل 
عکس متوفي پرواز 

مي کنند.

۲۰  

نسبت عرض به طول 
قبر: ۲.۵/١

نسبت ارتفاع خاچکار 
به عرض قبر: ۲/١
نسبت مساحت 

فرشته به خاچکار 
قبر: ۱/۱۲

محل قرارگيري 
فرشته:

۱/۵ خاچکار مزار

نوع قاب بندي سنگ افقي: 
مازه دار و فاقد ستون

نوارکادرها:  ۳عدد- ساده
شکل کادرقبر: مستطيلي

برجستگي: متوسط و زياد
در نقوش و نواره ها 

فرورفتگي: دور و نوشته
نوع قبر: افقي- خاچکار

خاچکاربااليي:
فرشته- عکس 
متوفي-صليب

نوشتارفارسي و 
ارمني و التين

سنگ افقي:
نوشتار-لوگو
حاشيه: نقشدار

تقارن: دارد
تعداد: ۲فرشته جفتي
شکل: مثلث ودايره
دو فرشته لچکي 
به صورت نيمه و 
تمام رخ در باالي 

خاچکارباالي صليب و 
عکس متوفي هستند.

ادامه   جدول٢.



نتيجه
با توجه به بررسي هاي صورت گرفته آشکار شد که در تناسبات کادربندي هاي سنگ مزارهاي ارامنه 
روابط هندسي مشخصي ديده مي شود. تناسبات کلي عرض به طول سنگ قبور اکثرا بين نسبت   تا 
  و تناسب ميان طول کادر سرلوحه سنگ به طول سنگ قبر بين نسبت حدود(  تا  ) هستند و 
بيان گر اين است که کادر پايين بيش ترين فضاي سنگ قبر را به خود اختصاص داده است و چندان به 
تناسب طاليي نزديک نمي شود. محل قرارگيري فرشتگان در لوح بااليي سنگ قبور و نسبت مساحت 
فرشتگان به کل مزار متغير است.تناسب يکساني ميان ابعاد کادر نقش فرشتگان به کادر کلي سنگ مزار 
وجود ندارد و کادر سرلوحه فرشتگان به کل بيش تر با نسبت هاي نزديک به هم و مشابه(بين ۱به ۲ تا 
۱به۸) مي باشند(جدول٢-تناسبات کادرها).حجاري سنگ مزارها به دوشيوة  برجسته و گود که به صورت 
کم (کم تر از۲ سانتي متر)، متوسط و زياد( بيش از ۲سانتي متر تا حدود۱۰ سانتي متر)است(جدول٢) 
برخي قبور نوشته هاي برجسته دارند اما اکثرا به صورت فرورفتگي ايجاد شده اند. برجستگي زياد در 
نقش فرشتگان بيش تر در نمونه هاي امروزي وجود دارند. هرچند فرسايش سنگ ها به مرور زمان از 
برجستگي ها کاسته است.قاب بندي قبور به فرم هاي قوس مازه  دار(بيز)،قوس تيزه دار(جناغي) و مستطيلي 
در بخش بااليي تقسيم مي شوند. نقشمايه فرشته ارامنه جلفا به يک ميزان هم از سنت هاي پيش از اسالم و 
دوران اسالمي و هم از ميراث نقوش بال دار يوناني، روم و مسيحيت بهره مي برد. نقش فرشتگان عمدتا به 
شکل (لچکي، چهارتايي، تکي و جفتي قرينه) ودرترکيب با نقوش ديگرگل و برگ، صليب، تاج شاهي، حلقه، 
گنبد کليسا، بره، سرستون و شکل متوفي(مزارهاي قديم) يا تصوير متوفي(مزارهاي جديد) و نوشتار(خط 

ارمني، التين و فارسي) همراه مي شوند(جدول٢) 

منابع و مآخذ
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the techniques used in the site’s tombstone frames. Furthermore, a typical categorization of the 

tombstones’ angelic motifs, as well as a comparative study with the Islamic motifs of Takht-i 

Foulad cemetery will be done. The questions in this research are: 1) What specific proportions 

could be seen between dimensions of the frame of angelic motifs and that of the tombstones 

in general? 2) How do framing, composition and depth of the angelic motifs appear in this 

cemetery? 3) What notions can be deduced from the roots of the angelic motifs in the Armenian 

tombstones? 4)  Apart from the angelic motifs, what other pictorial elements have been used in 

this cemetery? To answer these questions, this study will retain a geometrical approach and an 

analytical-descriptive method to investigate these tombstones. In addition, data were collected 

through field research and bibliography. 

Considering the historic and artistic significance of the graves in this cemetery, it is necessary 

to maintain the gravestones which are already in good shape, as well as to restore the damaged 

ones, with focus on the possibilities of stone degradation due to the environmental and human 

factors. Moreover, the scarcity of studies about the geometrical features and significance of other 

proportional characteristics in these tombstones, demonstrating the deft skills of the artists and 

stone carvers, will be suggested in the future in-depth studies so that a repertoire of forms can be 

created as an invaluable source of inspiration for the contemporary artists and stone-masters. The 

findings of this study indicate that the angelic motifs of the Armenian New Julfa cemetery are not 

only influenced by the Armenian-Christian, as well as the ancient and Islamic Iranian arts, but 

also have benefited a lot from the ancient Greek ethnic motifs. In addition to floral and cruciform 

patterns, other shapes such as the depiction of a crown, ring, church dome, lamb, column capital, 

or the portrait of the deceased (both in the old and contemporary tombs), and written inscriptions 

(in Armenian, Latin and Farsi) have been common in the composition of these tombstones as well. 

All in all, there is a specific quality in the tombstones and frame proportions containing angelic 

motif. The placement of angelic motifs on the burial headstones and proportions of the area over 

the tombstones were variable. No similar proportions were observed between the overall frame 

and the one containing the angelic motif. Even though similar proportions were seen between 

the headstone frames, they were not similar to the golden ratio. At last, these frames can be 

categorized into four main groups: triangular gables (lachaki), quadrilateral cruciform-shaped, 

singular, and paired-symmetrical. The stone-carving method has been reliefs, engraved in three 

levels (shallow, deep and very deep), and the framing seems to be formed using the elliptical and 

pointed arches as well as the rectangular frames. 

Keywords: : Angelic Motifs, Stone Carving, Tombstone, New Julfa Armenian Cemetery of 

Isfahan
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The gravestones containing the angelic motifs and other forms in Isfahan’s New Julfa cemetery 

have been a treasured repertoire and context for the artists and stone carvers to hone their skills in 

applying different proportions, compositions, and shapes over several centuries from the Safavid 

era through the contemporary times. Such cemeteries always represent the prevailing attitude 

towards deceased ancestors whose corpses were bestowed to one of the four natural elements 

to be purified. The emergence of tombstones is one of the consequences of burial rituals as a 

process of getting settled in an eternal shelter that was considered to provide protection not 

only against the environmental degradations, but also in dealing with the fear of the afterlife. In 

the city, a cemetery or graveyard is built when tombstones accumulate in one area. In Isfahan, 

many historic districts contain separate graveyards; such as Towqchi, Takht-i Foulad, Darb-i 

Imam, Dar-ul Batikh, Jewish and Armenian cemeteries. New Julfa cemetery is one of these 

historic sites that was built to serve the needs of the Armenians who immigrated to Isfahan 

during the Safavid times. Through an interplay between the geometrical shapes, curved and 

straight lines, the patterns and motifs of its tombstones demonstrate a symbolic relationship 

between the humane and divine forces. The depiction of angelic motifs on tombstones, as the 

messengers and bearers of good news for the deceased spirits, is a significant aspect of this 

cemetery, in which different shapes and dimensions were formed based on the ancient Iranian 

as well as Armenian-Christian beliefs. Additionally, definite geometrical relationships in the 

making of tombstone frames and their proportional characteristics can be found here. Therefore, 

this research aims to investigate the relationships between the proportions and composition of 

tombstones containing angelic motifs in the Armenian New Julfa cemetery and to trace their 

previous roots in other ancient Iranian and Armenian-Christian motifs. Therefore, this paper will 

attempt to represent compositional and proportional formulations for the tombstones containing 

angelic motifs through categorizing their formal characteristics, proportional dimensions and 


