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چکیده

پژوهش حاضر به بررسی توصیفی روابط فرهنگی و اقتصادی مسلمانان و مسیحیان روستای فهره (استان
لرستان) میپردازد .در این پژوهش روابط فرهنگی و اقتصادی و میزان تعاملات و ارتباطاات باین پیاروان
این دو دین الهی و آدابورسوم اجتماعی آنان از قبیل مراسم مذهبی و دینی و دادوستد مالی و اقتصاادی
موردبررسی قرارگرفته است .روش تحقیق در این مقاله مصاحبهای بوده و برای مصاحبه باکسانی کاه در
این زمینه اطلاعات کافی داشتهاند به روستای فهره مراجعه شده و پس از هماهنگیهاای لاازم ،مصااحبة
حضوری توسط نویسنده انجامگرفتاه اسات .در بر ای ماوارد بارای مطالعاة تعاملاات باین مسالمانان و
مسیحیان به کتابها و در موارد فرهنگی و اقتصادی به مصاحبه رجاو شاده اسات .از مهمتارین نتاایج
بهدستآمده از این پژوهش میتوان به رواباط عمیاق و مساالمتآمیز مسایحیان و مسالمانان در روساتا
پردا ت که میتوان به دادوستد مالی و شرکت در مراسم جشن عروسی یکدیگر پردا ات کاه در تااریخ
اجتماعی روستا ،دارای اهمیت میباشد.
واژههای کلیدی :مسلمانان ،مسیحیان ،روابط فرهنگی ،روابط اقتصادی ،روستای فهره.
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مقدمه

یکی از مؤلفههای مهم در بخش اقتصاد و فرهنگ مهاجرت میباشد .اقوام و گروهها
برای تجارت و کارهای اقتصادی ناگزیر به مهاجرت میباشند و در اثر این مهاجرتهاست
که مردم با آدابورسوم و فرهنگهای یکدیگر آشنا میشوند و اقتصاد به جریان میافتد و
مردم بهراحتی میتوانند با یکدیگر دادوستد کنند.
در روابط اقتصادی و فرهنگی مسلمانان و مسیحیان ،مهاجرت ارامنه کاه بخشای از
مسیحیت را تشکیل میدهند ،در اورمیانه زبانزد است .یکی از باارزترین وقاایع تااریخی
باشهرت و ارزش اقتصادی و فرهنگی ارامنه ،مهاجرت هزاران انوار از مسیحیان ارامنه از
ارمنستان به اصفهان به دستور شاهعباس اول است( .شهبازی ،8391 ،ص )17
در این بخش ،روابط اقتصادی و فرهنگی و شکوفایی آنکه در اثار ایان مهااجرت و
دادوستد بین مسیحیان و مسلمانان ایجادشده است را ماورد برسای قارار اواهیم داد تاا
ابعادی از روابط مسلمانان و مسیحیان از جهت اقتصادی و فرهنگی مشاخ

گاردد و در

ادامه به آثار باقیمانده از مسیحیان روستا پردا ته میشود تا بتوان از طریق آثار بهجامانده
اطلاعاتی از سبک زندگی و نحوه ارتباط اقتصادی و فرهنگی مسلمانان و مسیحیان را باه
دست آورد.
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شرکت در مراسم دینی

مسیحیان این منطقه ،روابط وب و مناسبی با مسلمانان داشتند .آنها در مراسم ماذهبی
مسلمانان شرکت میکردناد و باه هماراه آناان باه عازاداری اماام حساین

میپردا تناد.

مسیحیان بهصورت ویاژه در مراسام عازاداری بار سارور ساالار شاهیدان حضارت اباعبداللاه
الحسین

شرکت میکردند .آنان پا بهپای مسلمانان باه عازاداری میپردا تناد و بار اماام

حسین

گریه میکردند .مسیحیان برای روزهای عزای اهلبیات و شاهادت اهماه ،ارزش و

احترام ویژهای قاهل بودند بهگونهای که در این روزها ،به صوص روز تاسوعا و عاشاورا از کاار
کردن و رفتن به سر زمین کشاورزی ودداری میکردند ،حتی آب دادن زمین را رها میکردند
و کسی از آنان به آبیاری مازار مشالول نمیشاد و از کاار کاردن در ایان روزهاا اودداری
میکردند .مسیحیان در روز عاشورا در مراسم مذهبی ازجمله تعزیه وانی مسالمانان ،شارکت و
به عزاداری میپردا تند .مراسم تعزیه وانی که در روستا تمام میشد ،اهالی طبق آدابورساوم
هرکدام چیزی را بهعنوان نذر و کمک به دستگاه اماام حساین

پردا ات میکردناد مللاا

هرکدام از اهالی پنج من گندم یا بیشتر کمک میکردند .مسایحیان هام میگفتناد :مان هام
کمک میدهم و مقداری هم او برای برپایی مجلس امام حسین

کمک میکرد و افارادی

که وضع مالی بهتری داشتند کمک بیشتری میدادند .علاوه بر شرکت مسیحیان در مجاالس و
محافل عزاداری مسلمانان در مساجد یا حسینیهها ،مسیحیان در روضههای انگی هم شرکت
میکردند .وقتی یکی از اهالی در انه ،روضه انگی میگرفت ،آنها هم شارکت میکردناد و
احترام ویژهای میگذاشتند .این حضور نهتنها در این روستا بلکه در روستاهای اطراف که ارامنه
ساکن بودند نیز قابلمشاهده میباشد که مسیحیان پا بهپای مسلمانان در این مراسم مذهبی و
دینی مسلمانان شرکت میکنند که نشانگر تعاملات فرهنگی بین پیاروان ایان دو دیان بازر
الهی میباشد (شهبازی ،8391 ،ص .)17 -11
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حضور علمای مسیحی در عزاداری مسلمانان

حضور مسیحیان در مراسم مذهبی مسلمانان فقط مخت

به شهروندان و مردمان عادی

نبوده بلکه کشیشان و علمای مسیحی و ارامنه نیز در این مراسام شارکت میکردناد و هماراه
علمای مسلمان به عزاداری میپردا تند .علماا و بزرگاان مسایحی نیاز بارای ایان مراسام و
عزاداریها به صوص عزاداری بر اباعبداللاه

احتارام اصای قاهال بودناد ،باهویژه در روز

عاشورا که پابهپای بزرگان و در کنار علما و روحانیون به عزاداری میپردا تند که نمونههایی از
آن را میتوان در کشور لبنان و مناطق مختلف ایران و حتای در مراسام ویاژه اربعاین در ایان
سالها مشاهده کرد .حضور با پایبرهنه در مراسم پیادهروی اربعاین و تشارف باه حارم اماام
حسین

بهترین دلیل بر روابط متقابل و مسالمتآمیز مسیحیان و مسلمانان و احتارام ویاژه

پیروان این دو دین الهی به آدابورسوم دینی یکدیگر میباشد (شهبازی ،8391 ،ص .)19-11
شرکت در جشنهای عروسی

زمانی که مسیحیان جشن عروسی داشتند از مسلمانان و همساایگان مسالمان اود
دعوت میکردند تا در جشن آنها شرکت کنند و همسایه مسالمان نیاز باا روی اوش،
دعوت او را میپذیرفت و در برنامه آنها شرکت میکرد و بعد از صارف شاام و شایرینی،
همسایه مسلمان هدیهای را که آماده کرده بود به آنها میداد .مسیحیان نیاز باه هماین
صورت در جشن عروسی مسلمانها شرکت میکردند و پاس از اوردن شاام و شایرینی
طبق آنچه که در روستا رسم بود ،هدیه ود را میدادند و باه اناه اود میرفتناد .ایان
رفتوآمد و شرکت در مراسم یکدیگر و تعاملات آنها نشان از روابط عمیق و دوستانه بین
آنها میباشد که مسلمان و مسیحی را در کنار یکدیگر قرار داده بود.
درباره ازدواج بین مسیحیان و مسلمانان نیز در روستا اطلاعات دقیقی به دست نیاماد
اما دور از ذهن نمیباشد که د تر مسیحی ،اسلام میآورد و با پسار مسالمان ازدواج کناد.
نقلهایی در این مورد وجود داشته اما به اطر محکم نبودن آن ،ذکرشده است ولی کلیت
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این حرف با موارد زیادی که در سرزمینهای مختلف وجاود داشاته کاه د تار مسایحی،
مسلمان شده و با پسر مسلمان ازدواجکرده است .اینها ود حکایت از ارتباط عمیق باین
این دو دین الهی و مردمان آن میباشد( .شهبازی ،8391 ،ص )91-19
شرکت در مراسم مردگان

اگر فرد مسلمانی از دنیا میرفت ،مسیحیان به منزل او یا بستگان او میآمدناد و باه
انواده مصیبتدیده ،احترام میکردند و با آنان همدردی میکردناد و باه اناههای اود
میرفتند .اگر فرد مسیحی نیز از دنیا میرفت ،مسلمانان در منزل او یا بساتگان او حاضار
میشدند و با آنان همدردی میکردند و باه اناههای اود بازمیگشاتند .در ایان ماوارد
مسیحیان و مسلمانان به یکدیگر احترام میگذاشاتند و جلاوهای از انساانیت و کرامات و
تعاملات انسانی را به تصویر میکشیدند (شهبازی ،8391 ،ص .)91
توسل بزرگان مسیحی به خاندان اهلبیت

به نقل از اهالی روستا یکی از بزرگان مسیحی (ارامنه) مشکلی برایش پیش میآید یا
برای فرزند او اتفاقی میافتد یا حاجت مهمی داشته است .در اثر تعامل و روابط دوستانه با
مسلمانان روستا شنیده بود که در روستای (فرسش) امامزادهای وجود دارد که بنا بر نقلها
سه تن از نسل موسی بن جعفر

معروف به سه تن فرسش در آنجا مادفون هساتند و

مردم برای حوایج ود به آنها متوسل میشوند و نذورات ود را باه آنجاا میبرناد .فارد
مسیحی ،نذر میکند و حاجت او که برآورده میشود ،هرساله یک گوسفند ناذری ،باه آن
روستا جهت زیارت و قربانی کردن نذری ود ،مایرود .یکباار متاولی اماامزاده او را راه
نمیدهد و میگوید فعلا درب بسته است و امکان ورود شما به دا ل امامزاده نیست .بنا بر
نقلها این فرد مسیحی بهشدت ،دلگیر میشود و همینکاه دسات باه قفال در اماامزاده
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میزند ،قفل درباز میشود و به دا ل امامزاده میرود و زیاارت میکناد و ناذری اود را
قربانی و در بین مردم پخش میکند و برمیگردد (صالحی ،8391 ،ص .)98-91
روابط دوستانه مسلمانان و مسیحیان

شلل مردم روستا کشاورزی بوده و مسیحیان (ارامنه) بیشتر به شالل کشااورزی اشاتلال
داشتهاند .همین امر باعث دادوستد و ارتباط تنگاتنگ روزانه بین آنان میشد و بهقادری رواباط
صمیمی و گرمی داشتهاند که بنابر نقل مردم روستا ،زمانی که فصل تابستان میرسید و ماردم
مشلول کار کشاورزی و درو کردن و رمن بودند و از منزل برای افراد اانواده کاه در ارمن
مشلول کار و فعالیت بودند ،آب نک و غذا میآوردند ،همسایه مسیحی که در مجاورت آنان بر
سر رمن یا زمین کشاورزی ود مشلول به کار بود ،برای رفاع تشانگی اود از آب ناک و
سردی که نزد همسایه مسلمان ود بود ،استفاده میکرد و یا وقتیکاه روزهاا بار سار زماین
مشلول کشاورزی بودند و از روستا برایشان ناهار میآوردند ،همسایگان مسیحی و مسالمان باا
یکدیگر ناهار می وردند یا در طول روز که سته میشدند برای رفع ستگی با یکدیگر چاای
درست میکردند و رفع ساتگی میکردناد .همساایگان مسایحی (ارمنای) و مسالمان بااهم
مینشستند ،صحبت میکردند و چای می ورند .بعدازاینکه ستگی همگاان درمیرفات ،بلناد
میشدند و هرکسی مشلول کار ود میشد .این رواباط و دوساتیها ،همنشاینیها و تعاملاات
بین مسلمانان و مسیحیان به تعبیر ود اهالی روابط بینظیر باوده و قطعاا مهرباانی و احتارام
متقابل بوده است که اینگونه روابط دوستانه و متقابل را رقم میزند (مهدور ،8397 ،ص .)98
آب و چشمه در فرهنگ مسیحیان (ارامنه)

آب در زمره آن عناصر طبیعای اسات کاه در حیاات انساانی دارای نقاش اسااس و
تعیینکننده و از عوامل حیاتی ،اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود .نوشیدن آب بهملابه
یک نیاز همیشگی جسمانی ،ضامن بقای انسان است .نقش آب در امر نظافت و بهداشات
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و امور اجتماعی و اقتصادی نقش فوقالعاده حیاتی و مهمی است .به همین اطر است که
نخستین تمدنها در حاشیه رودها و دریاچهها به وجود آمدهاند .مسایحیان (ارامناه) آب را
مقدس دانسته و برای آن ارزش اصی قاهل بودند .همانطور که در میان دیگر ملال نیاز
آبها و رودها ،چشامهها و دریاهاا دارای اهمیات میباشاند .باهعنوانملال در ارمنساتان
مسیحی ،هزاران چشمه ٴ◌ بزر و کوچک وجود دارد که از سوی سااکنان اطاراف آنهاا
مقدس شمرده و دارای ویژگیهای اعجاز گونه تلقی میشوند .مردم آب این چشمهها را با
افرو تن شمع ،واندن دعا ،زیارت کردن ،قرباانی دادن و باه شایوههای دیگار تکاریم و
تقدیس میکنند .در اثر روابط نزدیک و دوستانه مسلمانان و مسیحیان این مسئله در روستا
جاری بوده و هماکنون نیز باور مردم به صوص زنان بر این موضو میباشد و ایان ناو
باور و بر ورد در اثر روابط مسالمتآمیز و ارتباط نزدیک مسلمانان و مسیحیان سااکن در
روستا به وجود آمده است .در صورت ا تلاف و تضاد نمیتوان اینهمه نسبت به تحولات و
فرهنگ و آداب اجتماعی یکدیگر آشنا و نزدیک بود و به آن احتارام گذاشات .باه هماین
جهت در روستا چندین چشمه وجود دارد که از زمان مسایحیان (ارامناه) ماورد تقادس و
پرستش قرارگرفته و در میان مردم روستا جایگاه ویژهای داشاتهاند ازجملاه اینکاه ماردم
به صوص زنان برای دعا و زیارت کردن این چشمهها میرفتند و حتی شا های جمعاه
برای رفع مشکلاتشان در کنار این چشمهها شمع روشن میکردند و در استفاده از آب آن،
بسیار احتیاط میکردند و در هرجایی استفاده نمیکردند مللا در شستن لباسهای کلیف یا
حتی در پختن نان و درست کردن میر از آب آن استفاده نمیشد ،چراکه قاهل بودند اگار
از آب این چشمه برای درست کردن میر استفاده شود ،میر درست نمیشود و ناان آن
راب میشود ،این هم به اطر اعتقاد ،ارزش و قداستی بود که بارای آب ایان چشامهها
قاهل بودند و مسلمانان نیز برای احترام به این تفکر مسیحیان ،نسبت به این چشمهها این
بر وردها را داشتهاند (انصاری ،8391 ،ص .)93-90
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طلب باران و حضور مسلمانان در این مراسم

مسیحیان به صوص ارامنه نسبت به طل باران اعتقاد ویاژهای داشاتند و بارای آن
آیین اصی را اجرا میکردند .یکی از مواردی که در اثر همزیستی و تعامل بین مسلمانان
و مسیحیان در امور اجتماعی و فرهنگی وجود داشته ،بحث طل باران بود ،آنهم به یک
روش اص در میان مسیحیان .کیش پرستش آب مخت

به ارامنه بوده و در میان آنها

تجلی پیدا میکرد .کیش پرستش باران در میان مسیحیان (ارامنه) با اعمال نمادین همراه
بوده است و بر ی از نشانههای آن تا به امروز به حیات ود ادامه داده است .مراسم طل
باران به هنگام شکسالی که در میان مسیحیان ارامنه معروف به (نورین) 8باوده ،انجاام
میگرفته و در مناطق مختلف ارمنستان مسیحی باه صاورتهای متفااوت و باا وانادن
شعرهایی که متن آن باهم تفاوت دارد ،برگزار میشود .در روستا ایان مراسام باه سابک
اصی برگزار میشد .در میان ارامنه مسیحی که در روستا ساکن بودند ،در فصل بهار کاه
فصل کشت و زر بوده و باران نمیآمد ،عدهای از آنان به صوص نوجوانان جمع میشدند
و زنگولههایی را که به گردن حیوانات مخصوصا بزها میاندا تند را از گردن این حیوانات
باز میکردند و ش ها میان کوچههای روساتا حرکات میکردناد و زنگولاهها را باه صادا
درمیآوردند و به درب هر انه که میرسیدند این اشعار را می واندند:
هَل هَل کوسه 2گرونه امر خدا بارونه

گندمها به زیر خاکن زِ تِشنگی هلاکن

به این معنا که کوسهای که در آب است اگر بیآب شود و از تشنگی به هلاکات بیفتاد
یلی سخت است ولی امر دا باه باارش بااران تعلاق واهاد گرفات چراکاه گنادمها در
زیر اکاند و از تشنگی منتظر بارش باران .اهالی انهها نیز ظرفی پار از آب میکردناد و از
بالا روی سر آنها میریختند و یا شیرینی و وراکی میآوردند و به آنهاا میدادناد تاا باه
 .8مراسم طل باران.
 .0نوعی مراسم طل باران.
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مسیر ود ادامه دهند و به درب انه دیگری بروند و معتقد بودند که داوند به این کار نظر
واهد کرد و باران رحمت الهی میبارد .کیش پرستش باران و مراسم طل بااران در دوران
بتپرستی و حتی پسازآن در عصر مسیحیت همچنان با بر ی تلییرات به حیات ود اداماه
داد .نکته قابلتوجه این است که در هنگام اجرای این مراسم ،مسلمانان نیز در برنامه آنهاا
شرکت میکردند و حتی مدتها بعدازاینکه مسیحیان (ارامناه) از روساتا کاوک کردناد ،ایان
مراسم در بین مسلمانان ساکن در روستا مرسوم بوده است و این ود بیانگر رواباط اوب و
مسالمتآمیز مسیحیان و مسلمانان بوده است( .انصاری ،8391 ،ص )99-93
چهارشنبهسوری یا درندر

1

یکی از مشترکات مسلمانان و مسایحیان ارامناه کاه در روساتا باه آن میپردا تناد
مراسمی بود که در بین ایرانیان مسلمان معاروف باه چهارشنبهساوری و در میاان ارامناه
مسیحی معروف به درندر بود که در چهارشنبه آ ر سال برگزار میگردد .البتاه مسایحیان
(ارامنه) این مراسم را هرساله در ماه فوریه برگزار میکنند .آنها در اجرای این برناماه باه
این امید از روی آتش میپرند که دردها و بیماریهای جسم و روح را به شعلهها بسپارند و
از درد و بیماری دور و در امان باشند( .نوری زاده ،8371 ،ص )010
مردمان روستا نیز در چهارشنبههای آ ر سال برنامه چهارشنبهسوری داشتند .در این
مراسم زنها مقداری از موی ود را قیچی میکردند و رها میکردند تا نسیم و جریان باد
آن را با و د ببرد و معتقد بودند با این کار غم و اندوه را تا سال دیگر به باد میدهیم تا با
ود ببرد و از ما دور باشد و یا مانند مسیحیان ارمنی از روی شعلههای آتش میپریدناد و
غم و اندوه را به شعلههای آتش میدادند( .نوری زاده  ،8371ص )010

 .8مراسم چهارشنبهسوری.

39

شماره  ،93پاییز  ،8938ویژه تاریخ اسلام

نکته قابلتوجه این است که این نحاوه اجارای مشاترک مراسام نشاان از تعامال و
همزیستی مسلمانان و مسیحیان و حضور در برنامهها و آیینهای یکدیگر دارد و قطعاا در
یک روستا که محدود بوده و جمعیت اندکی داشته است وقتی مسلمان و مسیحی در کنار
یکدیگر زندگی میکنند و از احوال یکدیگر با بر هستند و آیینها و مشاترکاتی دارناد در
مراسم یکدیگر شرکت میکردند( .شهبازی ،8391 ،ص )99-99
تأثیرپذیری معماری کلیسای مسیحیت از معماری اسلامی

کلیسای ارامنه در سرزمینهای وسیعی که در طول تاریخ محل سکونت مسیحیان ارمنی
بوده ،پراکنده میباشاند .نموناههایی از آنهاا در اساتانهای ترکیاه اماروزی ،آسایای صالیر،
نخجوان و ایران به چشم می ورد .در بخشهایی از ایران باه ساب حضاور مردماان ارمنای،
نمونههایی از کلیسای ارمنی یافت میشود ،چه در نواحی شمال شرق ایران که ارامنه مسایحی
از دیرباز در آنجا زندگی میکردند و چه در مناطق دیگر که بعادها باه آنجاا کاوک داده شادند.
کلیساها از معماری سرزمینهای جدید تأثیر پذیرفتهاند ازجمله این کلیساها میتوان به کلیسای
جلفای اصفهان اشاره کرد که به سب ویژگیهای اقلیمی و سارزمینی و فناون معمااری آن و
حتی سازندگان آن و همچنین شرایط سیاسی آن روزگار ،کالبدی متفاوت با اصل ود یافتاه و
به بنای ایرانی و معماری اسلامی که در ایران و مردم مسلمان آن در معماریهاای اود بکاار
میبردند ،شباهت نزدیکتری داشته است( .ملکیان ،8311 ،ص )30
به نقل از مردم روستا ،مسیحیان ارامنه وقتی از جلفای اصفهان به این روستا آمدند و
برای ود کلیسایی ،سا ته بودند از جهت بناا و ساا ت و معمااری آن بسایار شابیه باه
سا تها و بناهایی بود که در روستا میسا تند باکمی تلییر و تحولات .اینها ود نشانگر
تعاملات مسیحیان با مسلمانان هر منطقاه و اثرپاذیری آناان از فرهناگ ماردم و ارتبااط
فرهنگی و اجتماعی این دو آیین بوده است( .شهبازی ،8391 ،ص )99
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ایرانیان مسلمان و ارمنیان مسیحی از روزگاران دور تا به امروز ،در کنار هام زنادگی
کرده و بر زبان و فرهنگ و سنتهای یکدیگر اثر گذاشتهاند .هیچ قاوم و ملتای بهانادازه
ارمنیان با ایرانیان نزدیک نبوده چراکه زبان ارمنیان مسیحی باا ایرانیاان مسالمان بسایار
نزدیک و زبان ارمنی یکی از زبانهای مستقل آریاهی است که باا زباان فارسای پیونادی
ناگسستنی دارد و اینها ود حاکی از ارتباط نزدیک و مشترکات زباانی و دینای و رواباط
وب و دوستانه این دو آیین الهی دارد( .نوری زاده ،8371 ،ص )010
حضور مسلمانان در کلیسا

همانطور که مسیحیان در مراسم عزاداری مسلمانان شارکت میکردناد ،مسایحیان
مراسمی بنام گُلِدرون 8داشتند که در کلیساا انجاام میشاد ،ایان مراسام هماان مراسام
غسلتعمید بود که باید طبق آیین مسیحی در کلیسا انجام میشد و در بین مردم روستا به
حلال کردن بچه و نوزاد معروف بود .مسیحیان از مسلمانان دعاوت میکردناد تاا در ایان
مراسم شرکت کنند .مسلمانان نیز میپذیرفتند و در این آیین ماذهبی مسایحیان شارکت
میکردند و از طرف مسیحیان نیز بسیار مورداحترام و پاذیرایی قارار میگرفتناد و بسایار
وشحال میشدند از اینکه همسایگان مسلمان در آیین ماذهبی آناان شارکت کردهاناد.
(شهبازی ،8391 ،ص )91
روابط اقتصادی مسلمانان و مسیحیان

یکی از کارها و فعالیتهایی که مسیحیان و ارامناه باه آن مشالول باوده و مهاارت
اصی در این زمینه داشتهاند ،کشاورزی و باغداری بوده است.

 .8غسلتعمید.
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به همین اطر شاهعباس تعداد زیادی از مسیحیان ارامنه را به اصافهان کاوک داد و
زمینهای نزدیک رود انه زایندهرود را به ارمنیان مسیحی داد تا مشالول کاار کشااورزی
شوند و باعث رونق اقتصادی و فعالیت کشاورزی در این منطقه شوند.
بر اساس بررسیها و مطالعاتی که انجامگرفته مسیحیان روستای فهره پس از پراکناده
شدن مسیحیان در منطقه جلفای اصفهان و فریدن ،آرامآرام به سمت روستا فهاره مهااجرت
کردند و چون روستا از جهت آب و هاوایی و زمینهاای حاصالخیزی کاه در آن میباشاد،
شرایط ویژهای را برای باغداری و کشاورزی به وجود آورده بود ،مسیحیان ارامنه با دیدن این
روستا و شرایط مناس آن ،آنجا را برای اقامت و محل زندگی ود انتخاب کردند.
مسیحیان ارامنه در روستا مشلول به کار کشاورزی و باغداری میشوند و در کنار آن
به کار دامداری و پرورش اس مشلول میشوند بهگونهای که در اثر این فعالیتها ،روستا
رونق بسیار زیادی از جهت کشاورزی و باغداری و حتی پرورش اس پیدا میکند کاه در
بین روستاهای اطراف و حتی روستاهای دوردستتر ،روستایی اثرگذار و بااهمیت به شامار
میآیند( .نصیری نیا ،8391 ،ص )91

وشرفتاری شاهعباس با مسیحیان ارامنه
شاهعباس عاقبتاندیش ،دریافته بود که بامحبت و روابط مسالمتآمیز بهتر میتاوان
اراده ود را به کسی تحمیل کرد ،ازاینرو پس از رسانیدن ارمنیان مسایحی باه ایاران و
ساکن کردن آنها در اصفهان باا آناان وشرفتااری کارد و امتیازهاایی از قبیال آزادی
مذه برای آنان قاهل شد و با توجه به مهارت آنان ،زمینهای کشاورزی را در ا تیار آنان
قرار داد و برای کس وکار و فعالیت اقتصادی و حتی در سا تن انههایشان ،آنان را یاری
کرد( .هوویان ،8311 ،ص )89
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شاهعباس با ارمنیان مسیحی بسیار مهربان بود و به

آنها احترام میگذاشت».
از آن زمان تاکنون به آزادی مذه ارامنه مسیحی لطمهای وارد نشده است که ایان
ود یکی از عوامل مهم در روابط مسالمتآمیز مسیحیان و مسلمانان در ابعاد مختلف بوده
است .بر اساس همین رویکرد بود که وقتی عدهای از ارامنه مسیحی اصافهان آرامآرام باه
سمت روستای فهره آمدند و مدتی را که با مسلمانان در کنار یکدیگر زنادگی میکردناد،
روابطی بسیار وب و مسالمتآمیز باا یکادیگر داشاتند ،احتارام ویاژهای باه همساایگان
مسلمان ود میگذاشتند و بهراحتی در کنار مسالمانان باه کسا وکار مشالول بودناد و
دادوستد مالی با آنان داشتند( .نصیری نیا ،8391 ،ص )91

واگذاری تجارت ابریشم به مسیحیان
بر ی از مسیحیان (ارامنه) که به جلفای اصفهان کوک داده شدند ،ازآنجا به روستا آماده و
ساکن شدند .بر ی از آنان در جلفای اصفهان بازرگان بودند و در آن زمان تجارت ابریشم ایران
در انحصار شاه صفوی باود .شااهعباس صادور ابریشام را باه بازرگاناان ارمنای واگاذار کارد.
شاهعباس برای صدور ابریشم ایاران از بازرگاناان ارمنای (مسایحی) اساتفاده میکارد چراکاه
ارمنیان جلفا در کار توسعه تجارت ابریشم نقش بسیار مهمی داشتند .از انبارهاای مختلفای باه
بازرگانان ارمنی -مسیحی ابریشم داده میشد تا به هندوستان یاا کشاورهای اروپاایی ببرناد و
پس از فروش بهای آن را به زانه شاهی بپردازند( .هوویان ،8311 ،ص )9
بههرحال نقش بازرگانان مسیحی (ارامنه) را در گسترش تجارت ایارانزمین نمیتاوان
نادیده گرفت ،ازجمله تجارت انه تومانیان ،تجارت انه معتبری باود کاه ناهتنها در سراسار
ایران بلکه در قفقاز ،روسیه و کشورهای اروپایی نیز شعبه داشات .در اثار هماین تجاارت و
دادوستد بود که روابط مسلمانان و مسیحیان روزبهروز بهتر میشد( .هوویان ،8311 ،ص )89
در شهرها و روستاها ازجمله روستای فهره ،این ارتباط وجود داشت .روستای فهره باه ااطر
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حضور مسیحیان (ارامنه) و ارتباطی که با بازرگانان جلفای اصفهان داشتند کالاهاا و وساایل
موردنیاز ود را از این طریق به دست میآوردند و با مسیحیان جلفای اصفهان دادوستد مالی
و ارتباط فراوانی داشتند و این ود باعث روناق اقتصاادی در روساتا و ایجااد کسا وکار و
گسترش معاملات مسلمانان و مسیحیان شده بود( .شهبازی ،8391 ،ص )91-97

مشارکت صنعت گران مسیحی (ارامنه) در توسعه شهری
اکلر مسیحیان (ارامنه) که اندکانادک باا مهااجرت از شاهرهای تبریاز ،سالماس و
جلفای اصفهان به تهران آمده بودند و در محلهای ساکن شده بودند ،صنعتگر بودناد .در
زمان روی کار آمدن سلسله قاجار و انتخاب شهر تهاران باه پاایتختی ایاران ،گروهای از
ارمنیان در نوسازی و توسعه شهر مشاارکت داشاتند( .هوویاان ،8311 ،ص  )89یکای از
نویسندگان ،آمدن ارمنیان به تهران را در دوره سلطنت فتحعلی شاه میداند و مینویساد
به دستور فتحعلی شاه قاجار ده تن شیشهگر از مسیحیان (ارامنه) جلفاای اصافهان بارای
اندا تن شیشههای قصر تازهساز او به تهران آورده شدند و پس از چنادی شیشاه گاران،
انوادههای ود را از جلفای اصفهان به تهران آوردند و در محله دروازه شااه عبادالعظیم
ساکن کردند( .هوویان ،8311 ،ص )89
حضور گسترده صنعت گران و بازرگانان مسیحی در ایران هم باعث رونق اقتصادی و
دادوستد مالی شده بود و هم روابط مسلمانان و مسیحیان را ارتقاء بخشیده بود .نمونه این
حضور و تعامل در روستا را میتوان در قبرستان ارامنه مسیحی روستا مشااهده نماود کاه
مسیحیان برای مردگان ود ،سنگهای بازر را از شاهرها و منااطق دیگار باه روساتا
میآوردند و آنها را برش میدادند و روی آنها حجاری میکردناد و مشخصاات فارد را
روی آن مینوشتند .تا قبل از ارامنه ،مسلمانان ساکن در روستاهای همجوار این کار را باه
اطر کمبود امکانات و عدم دسترسی نمیکردناد اماا بعادازاین باا ورود صانعت گاران و
طاطان باه روساتا ،آنهاا هام بارای مردگاان اود سانگقبر میگذاشاتند و روی آن
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مشخصات مرده را حکاکی میکردند و این را میتوان در سنگهای قبور اولیه مسالمانان
مشاهده نمود که طرح ظاهری آن با سنگ قبور ارمنیان مسیحی بسیار شبیه و نزدیک باه
هم میباشند .همه اینها نشاانگر تعامال مسایحیان و مسالمانان و در پای آن گساترش
فعالیتهای اقتصادی و تجاری بین آنها بوده است.

توسعه کشاورزی
ارامنه و مسیحیان در استان گلستان ،توتون کاران ماهری بودند که توتون کااری را
رواج دادند .آنان از مسیحیان (ارامنه) ترابوزان ترکیه بودناد .مااجرای مهااجرت آناان باه
گلستان چنین است هنگامیکه در ترکیه به قتلعاام ارامناه مسایحی روی آورده بودناد،
آنهایی که جان سالم به دربرده بودند به روسیه گریختند و در آنجا مشلول کار کشاورزی
شدند ،بعدازآن به سمت ایران مهاجرت کرده و به شهرهای مختلف ایران روانه شادند تاا
جایی که وش آبوهوا و مناس برای کار کشاورزی انتخاب کنند و در آنجا مشالول باه
کار شوند .آنها ابتدا به تبریز رفته و در آن شهر اقامت گزیدند و چند نفر را بارای یاافتن
زمین و آبوهوای مساعد برای توتون کاری باه اساتانهای مختلاف ایاران فرساتادند و
سرانجام افرادی که به گرگان اعزامشده بودند ،آن منطقه را برای توتاون کااری مناسا
یافتند( .هوویان ،8311 ،ص )09
دکتر هامبارتسوم مارکاریان  -پزشک مسیحی  -دندانپزشک مقایم گرگاان باود و
آنان را با مالک (قرق) منطقهای در گرگان آشنا کرد .انوادههای مسیحی (ارمنی) در قرق
ساکن شدند و به احیاا و آباادی زمینهاای کشااورزی و توتاون کااری پردا تناد .دکتار
مارکاریان سه حلقه چاه برای تأمین آب آشامیدنی ارمنیان قرق حفر کرد و وسایلی را کاه
موردنیاز کشاورزان بود ،در ا تیارشان قرار داد .مسیحیان توانستند با ساعی و کوشاش باه
پیشرفت کشاورزی و اقتصادی آن منطقه کمک رسانند( .هوویان ،8311 ،ص )09-09
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تمام این شواهد نشان از حضور در منااطق اوش آبوهاوا و مناسا بارای کاار و
کشاورزی در اکلر مناطق ایران دارد و روستای فهره نیز یکی از این مناطق بوده است.
همانطور که گفته شد مسیحیان این روستا نیز وقتی از سمت فریدن و اصفهان باه ایان
روستا آمدند و شرایط مساعد و آبوهوای وب روستا و زمینهای حاصلخیز آن را دیده بودناد،
عدهای از آنها در روستا ساکن میشوند و به کار کشاورزی و باغداری مشلول میشوند .بعدها
که مسلمانان به روستا آمدند و با آنان زندگی میکردند ،از تلاش بیوقفه و فعالیت آناان در امار
کشاورزی که باعث رونق فعالیت کشاورزی در منطقه شده باود ،ساخن میگفتناد و در زمیناه
کشاورزی ،ارتباطات و دادوستدهای وبی داشتهاند( .کیانی ،8391 ،ص )91

دادوستد مالی بین مسیحیان و مسلمانان (قرض دادن)
اگر فرد مسلمانی تهیدست بود یا احتیاج مالی داشت و در آن زمان پاول یاا کالاای
موردنظر را نداشت و همسایه مسیحی او آن کالا یاا پاول ماوردنظر را داشات ،ایان فارد
مسلمان نزد همسایه مسیحی ود میرفت و از او در واست کمک میکرد ،فرد مسایحی
هم اگر او را میشنا ت و اعتماد کامل به او داشت ،در واست او را رد نمیکرد و پاول یاا
آن کالا را به او میداد .اگر هم شنا ت کاملی نداشت ،به او میگفات اگار فلاان شاخ
تأیید کند پول یا کالا را به شما میدهم .این برنامه دوطرفاه باوده اسات یعنای اگار فارد
مسیحی چیزی را لازم داشت و همسایه مسلمان او آن کالا را داشت ،نزد او میرفت و از او
کالای موردنظر را میگرفت( .شهبازی ،8391 ،ص )99-99
بهعنوانملال در روستا مرسوم بوده که اهالی گوسفندها را باه گلاه میفرساتادند تاا
فردی که مسئول چرای گله بود آنها را به چرا ببرد و مردم راحتتر به کار کشاورزی ود
برسند .به نقل از اهالی یکی از آنان میگفت روزی واستم گوسافندها را باه گلاه ببارم،
تعداد گوسفندانمان کم بود و ش قبل هم فردی مقداری گوسفند برای فروش باه روساتا
آورده بود ،در بین راه وقتی گوسفندان را به سمت گله میباردم یکای از اهاالی مسایحی
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(ارمنی) مرا دید و پرسید فلانی چرا گوسفندانت کم هستند؟ چرا دیش آن گوسفندان را که
برای فروش آورده بودند ،نخریدی؟ چون از قبل در فکر رید تعدادی گوسفند بودم و باه
اهالی گفته بودم که اگر کسی گوسفند برای فروش داشات ماا قصاد ریاد داریام .فارد
مسلمان میگوید به او جواب دادم کاه پولهایماان کام باود ،نتوانساتم آنهاا را بخارم،
مسیحی جواب داد :آنها را می ریدی ،پولشان را ما میدادیم .این فرد مسلمان میگویاد
فرد مسیحی رفت و پولی را آورد و به من داد و گفت برو گوسفندان را بخر ،بعدها پول من
را پس بده .ایشان میگوید من گوسفندان را ریدم و پاهیز مقاداری از آنهاا را فارو تم،
پول همسایه مسیحی را جور کرده و به او پس دادم( .شهبازی ،8391 ،ص )99

کمکهای مالی
مسیحیانی که به جلفای اصفهان مهاجرت داده شادند و بعاد ازآنجاا عادهای از آناان باه
سمت فریدن و روستاهای اطراف آن و به روستای فهره آمدناد ،اکلار آناان در کاار تجاارت و
کشاورزی مشلول بوده و از جهت مالی وضعیت مناسبی داشتند .به نقل از اهالی و بزر ترهاا،
عدهای از مسیحیان ساکن در روساتا ،دارای ثاروت و ماال فراوانای باوده و در ایاامی کاه باا
مسلمانان در این روستا زندگی میکردند ،هرگاه برای همساایه مسالمان اود مشاکلی بایش
میآمد یا احتیاج به چیزی داشت این فرد مسیحی کوتاهی نمیکرد و مشکل او را حل میکرد.
اگر پولی احتیاج داشت به او پول میداد و مشکل مالی او را برطرف مینمود ،اگر باه وسایلهای
احتیاج داشت که ود او داشت ،دریغ نمیکرد و کار همسایه مسالمان اود را راه میانادا ت.
مسلمانانی که در روستا بودند نیز همینگونه عمل میکردند یا اگر از جهت مالی وضعیت وبی
هم نداشتند سعی میکردند بهگونهای دیگر جبران کنند و این روابط دوستانه در ایان حاد باین
مسیحیان و مسلمانان برقرار بوده است( .مهدور ،8397 ،ص )99-91
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آثار باقیمانده از ارامنه در روستا

تاریخ مهاجرت ارامنه به منطقه اصفهان و به دنبال آن فریدن و روستاهای الیگاودرز
به حدود  311سال قبل در زمان شاهعباس صفوی برمیگردد که از منطقه جلفای ارومیه و
ارمنستان فعلی به این منطقه مهاجرت کرده و صنعت گران آنان عموماا سااکن اصافهان
بودند .البته در آن زمان منطقه جلفاای اصافهان از حوماه شاهر بیارون باود و بعادها باا
سا توساز و توسعه شهری به شهر متصل گردید.
بخشی از ارامنه نیز در منطقه فریدن از توابع استان اصافهان و روساتاهای دیگاری
ازجمله سنگباران ،یگان علیا و سفلی از روستاهای اصفهان و ازنا اوله که از روساتاهای
الیگودرز و در نزدیکی روستای فهره میباشند ،ساکن شدند.
ارامنه ساکن در این مناطق تا زمان انقلاب در این مناطق به صوص در فریدن بودند.
هنوز در مناطق و روستاهای فریدن ،ارامنه ساکن میباشند و دادوستد وب و زیادی هم با
مردم فهره در زمانهای گذشته و هماکنون دارند.
ارامنه روستای فهره تا حدود  11سال پیش در روستا ساکن بودند و بعد آن روستا را ترک
کردند .عدهای به تهران و عدهای به ارمنستان بازگشتند( .نصیری نیا ،8391 ،ص )99
البته در مدت این چند سال و یک دهه ا یر نیز ارامنه به روستای فهاره میآمدناد و
یک روزی در روستا میماندند و به دیدار قبرستانهای اقوام و نزدیکان ود میرفتند و با
مردم روستا دیدار و گفتگو میکردند .در ادامه به محله و انههایی کاه از آناان باقیماناده
بود ،میرفتند و اطرات ود را مرور میکردند( .نصیری نیا ،8391 ،ص )811-99
آثاری که از ارامنه باقیمانده بود و میتوان به آن اشاره کرد عبارتاند از:
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باغها
مسیحیان بیشتر مشلول به کار کشاورزی و باغداری بودهاند و با مهاجرت به این روساتا و
شرایط مناس آن ،مشلول به کشاورزی و باغداری شدند و باغاات بازر و اوبی را در ایان
روستا ایجاد کردند .یکی از این باغها که در نزدیکای روساتا باوده اسات ،متعلاق باه پیرزنای
مسیحی به نام (اوها) بود که بیشتر روزها را در آن به کار و فعالیت مشلول بود .به نقل از مردم
روستا وقتیکه میوههای این باغ میرسید ،همساایگان و زناان مسالمان یاا نوجواناان را صادا
میکرد و از میوههای باغ به آنها میداد تا ببرند و در انه ود از آن استفاده کنناد .ایان کاار
علاوه بر ایجاد محبت و دوستی باعث ارتباطات فراوان بین مسلمانان و مسایحیان میشاد و از
جهت اقتصادی نیز کمک فراوانی را به مردم روستا میکرد و آنان را از جهات تاأمین نیازهاای
زندگی و دسترسی به آنها بینیاز میکرد .باغهایی توساط ارامناه احداثشاده اسات و هناوز
موجود میباشند( .نصیری نیا ،8391 ،ص  )811با توجه به آنکه شالل اکلار ارامناه سااکن در
روستای فهره ،کشاورزی بود و اکلر آنان به باغداری مشالول و علاقاه اصای باه کشااورزی
داشتند و در اطراف روستا ،باغهای بزرگی را ایجاد کرده بودند.
روستا از جهت موقعیت جلرافیایی روی چند تپه موازی باهم قرارگرفته است و اطراف
روستا را تپههای فراوانی در برگرفته که درههای آن به روستا تم میشوند یکای از ایان
درهها که به روستا تم میشود و اطاراف آن را درههاای بزرگای فراگرفتاه و در ورودی
روستا قرار دارد ،دره باغها نام دارد.
علت این نامگذاری این دره به اطر آن بود که ارامنه تمام این دره و تپاههای آن را
تبدیل به باغ کرده و در تان میوه ٴ◌ فراوانی را در آن کاشته بودناد و اسام آن را هام دره
باغها گذاشته بودند .هماکنون نیز به این اسم معروف است.
باغ بزر و زیبای دیگری را در بین روستا ایجاد کرده بودند که هماکنون محال آن
باغ تبدیل به مسجد و نانوایی شده .درواقع جایگاه فعلای مساجد و ناانواهی کاه در مرکاز
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روستا میباشند ،در زمان ارامنه ،زمینی در کنار انههایشان بوده که تبدیل به باغ میشود
و یکی از باغهای مهم ارامنه به شمار میرفت.
در این باغ فندق هم دیده بودیم .برای اولین بار توسط ارامنه در روستا کاشاته شاده
بود و باغهای دیگری که در اطراف انههایشان ایجاد کارده بودناد و بعضای از آثاار آن
باغها موجود و بعضی هم کاملا از بین رفتهاند( .نصیری نیا ،8391 ،ص )811-818

انهها
ارامنه در روستا انههای ود را بر روی تپه و مکان فعلی روستا سا ته بودند.
درواقع محدوده میدان روستا و تعداد انههای آنان به حدود  01اناه میرساید .اطاراف
انهها را که زمین الی بود و آب فراوان نیز در دساترس باود ،تبادیل باه بااغ کارده بودناد.
انههای ارامنه متأثر از معماری مردم و روستاهای اطاراف باود .اناههای را باا گال و مهاره
درست میکردند و سقف انهها را با تیرهای چوبی و شا ههای در تان میپوشانیدند.
تا چند سال پیش هنوز بیشتر انههایی که بهوسیله ارامنه سا تهشده باود و قادمتی
بیش از  11سال داشتند ،در روستا موجود و قابلمشاهده بود ولی کمکم آنهاا یاا اراب
شدند یا مسلمانانی که آنها را از ارامنه ریداری کرده بودند و مالک آنهاا شاده بودناد،
آنها را تخری و بازسازی کردند( .آبکار ،8391 ،ص )810-818

کلیسا
مسیحیان در روستا دو کلیسا داشتند .یک کلیسای کوچک که تملال مبارک حضرت
مریم(س) که کودک ود -حضرت عیسی

 -را در آغوش کشیده بود و بر روی سنگی

حکاکی و بر سینه دیوار نص شده بود .کلیسای بازر آنهاا بار روی بلنادی تپاهای در
ورودی روستا قرار داشت و هماکنون مدرسه فعلی روساتا بار روی آن سا تهشاده اسات.
درباره کلیسای مسیحیان (ارامنه) در روستا بیش از این اطلاعاتی نیسات و شااید اشایاء و
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سنگهای حکاکی شده ٴ◌ تملال حضرت مریم و علامتها و نمادهای صلیبی در زیر همین
تپه و محل کلیسا باشد که احتیاج به تحقیاق جداگاناهای دارد( .نصایری نیاا ،8391 ،ص
 )810این موضو به تحقیقات میراث فرهنگی و باستانشناسی مرتبط میباشد.

گورستان ارامنه
بررسی گور نگارهای گورستانهای ارامنه در شهرستان الیگودرز به صوص روستای
فهره ،نشان میدهد که علاوه بر صلی  ،گل شاش پار ناوکتیز ،سانگهای نتراشایده و
نامنظم و طرحهای گیاهی ،وجود دارد.
در این گور نگارهها علاوه بر نقشهای یادشده به نقشهایی برمی اوریم کاه در ناواحی
شمال غرب ایران و سرزمین مادری ارمنیان (ارمنستان غربی ،شرق ترکیه) نیز دیده نمیشود.
این نقشها ازنظر مطالعات فرهنگی و انسانشناسی قابلتوجه است .نقشهای گاور
نگارهها در روستای فهره شامل صلی میباشد که نشان دین و اعتقاد شاخ

متاوفی و

معرف تعلق او به جامعه مسیحیت است .همچنین از نقشهای حجاریشده بار روی ایان
گورها چنین میتوان نتیجه گرفت که ایان نقشهاا بازتاابی از زنادگی افاراد و صااحبان
گورهاست( .بهرامی ،8391 ،ص )813-810
طرح موضوعات مربوط به زندگی در گور نگارههای طوایف لار نیاز دیاده میشاود .گاور
نگارههایی که موضوعات واقعی مربوط به زندگی روزمره در آنان به تصاویر کشایده شاده ،در
میان طوایف لر پیشینهای طولانی دارد .با ورود ارمنیان به این نواحی و اقبالشاان باه ایان گاور
نگارهها و اقتباس از آنها این شیوه حجاری روی سنگ گور باه ناواحی وسایعتری گساترش
یافت بهگونهای که این موارد را بهوضوح در روستای فهره و در سنگ گورهای ارامنه میتاوان
مشاهده کرد .این اقتباس از موضوعات مربوط به زندگی روزمره در گور نگارهاا در الیگاودرز و
روستاهای آن پررنگتر بود و بخش جداییناپذیری از گور نگارها بهحساب میآید.
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مساحت گورستان و انواع سنگقبرها

گورستان ارامنه روستای فهره بر روی تپاهای در مجااورت روساتا و در کناار درهای
معروف (به دره ده) قرار دارد و دارای مساحتی حدود  811×891متر است و درشی ملاایم
تپه قرار دارد.
پیشینه این گورستان با استناد به تاریخهای حکاکی شده ٴ◌ بر روی گورها حداقل باه
 891الی  011سال قبل برمیگردد.
اهمیت این گورستان به دلیل نگارههای حکاکی شده بر روی سنگ گورستان اسات.
ازنظر مطالعات باستانشناسی و انسانشناسی و بررسی زندگی روزمره افراد متوفی در زمان
حیات او اهمیت دارد( .بهرامی ،8391 ،ص )813
تعداد گورها در این گورستان به بیش از  811عادد میرساد .اکلار سانگ گورهاای
حکاکی شده متعلق به زنان و مردان است و برای کودکاان و اطفاال از سانگ گورهاای
ساده ،تراش نخورده و کوچک استفادهشده است.
سنگ گورهای موجود در این گورستان به چند دسته تقسیم میشود:
دسته اول :سنگهای فاقد تراش و نامنظم که بر روی ایان دساته از سانگ گورهاا
هیچگونه نوشتهای وجود ندارد و سنگها را به همان شکلی که از معدن آوردهاند ،بر روی
محل دفن قرار دادهاند .این دسته از سنگ گورها بیشتر برای گاور کودکاان استفادهشاده
است.
دسته دوم :سنگ گورهای بدون تراش و دارای شکلهای نامنظم کاه بار روی ایان
سنگ گورها تنها نقش صلی بهصورت کندهکاری برای مشخ
ایجادشده است.

کردن دین صاح گور
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دسته سوم :سنگ گورهای دارای تراش منظم و شکل هندسی یا مستطیلی هساتند.
این دسته از سنگ گورها در بخش بالای سر یعنی محل سر متوفی دارای نقش صلی به
شکل کندهکاریشده یا نقش برجسته میباشند.
دسته چهارم :مهمترین سنگ گورها میباشند و شامل گورهایی دارای نوشته به زبان
ارمنی هستند .این دسته از سنگ گورها درواقع از پرکارترین سنگ گورها ازنظر کندهکاری
محسوب میشوند و ازنظر هنری و مفاهیم اساطیری دینی و انسانشنا تی مطرحشاده در
آنان نیز قابلتوجه هستند .بیشتر سنگ گورهای گورستان در این دساته جاای میگیرناد.
دارای سنگنوشتهها به ط و زبان ارمنی هستند و در آن متوفی معرفای و ساال تولاد و
وفات وی ذکرشده است.
ضخامت این سنگ گورها متفاوت است .بعضی از آنها به  89سانتیمتر و حتی بیشاتر از
آنهم میرسد .بعضی دیگر کمتر از این میباشند .طاول گورهاا نیاز متفااوت اسات ،بعضای
بزر تر میباشند که به حدود یک متر و نیم میرسند و بعضی کوچکتر و حتی بعضی به نایم
متر هم میرسند .عرض سنگ گورها نیز بین  89تا  01سانتیمتر متفاوت است.
ضخامت این سنگها و حجاری آنها حکایت از هنر و توجه ارامنه به مساهل حجااری و
هنری را نشان میدهد ،مخصوصا با توجه به اشکال و گلهای چند پر و نمادهایی که بار روی
این سنگ گورها حجاریشده است( .بهرامی ،8391 ،ص )819-819
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نتیجهگیری

با توجه به ضرورت و اهمیت روابط مسلمانان و مسیحیان و تبیین این موضو  ،پاس
از بررسی روابط مسلمانان و مسیحیان در نقاط مختلف بخصوص مناطقی که مسیحیان و
مسلمانان مدت مشخصی را در آنجا زندگی کرده و روابط مساالمت آمیازی داشاتهاند باه
وبی میتوان عمق روابط بین این دو دین الهی را دریافت.
پس از بررسی روابط مسلمانان و مسیحیان در روستای فهره در ابعاد مختلاف فرهنگای و
اقتصادی مشخ

شد مسالمانان و مسایحیان ساالهای زیاادی را در کناار یکادیگر زنادگی

مسالمت آمیز داشته و روابط اقتصادی و فرهنگی عمیقی با یکدیگر در سطح روستا داشتهاند.
و این روابط به گونهای بوده است که در بعد فرهنگی در مراسمات یکدیگر شرکت و
احترام متقابل به آیین و فرهنگ یکدیگر میگذاشتند.
در بعد اقتصادی نیز روابط بسیار وبی داشته و همیشه کمک حال یکدیگر بودهاند.
بنابراین آنچه را که میتوان نتیجه گرفت این که روستاها و شهرهای زیادی در ایران
وجود دارند که مانند روستای فهره مسالمانان و مسایحیان در کناار یکادیگر باه صاورت
مسالمت آمیز زندگی میکردند یا هم اکنون در حال زندگی کردن میباشند کاه باا جماع
آوری این اسناد و اطلاعات میتوان کمک فراوانای باه رواباط مساالمت آمیاز و دوساتانه
پیروان این دو دین بزر الهی انجام داد و روابط را بیش از گذشته تقویت نمود و از تنش
و جدایی بین پیروان این دو دین الهی جلوگیری نمود و با تکیه بر اشاتراکات فرهنگای و
اجتماعی میتوان روابط پیروان این دو دیان بازر را بیشاتر کارد و رواباط اقتصاادی و
اجتماعی را تقویت نمود و از ظرفیتهای بیرون آمده از دل این رواباط مساالمت آمیاز در
جهت اتحاد و پیشرفت استفاده فراوان برد.
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