
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  97ـ122، صص 1394 پاييز، وپنجم بيست ي  ، شمارههفتمسال 

  

  انجيل خطي هوانس معرفي
   و معرفي مكتب واسپوراكانها با تأكيد بر تحليل بصري نگاره

  

 **منصوره مهرمحمدي، *لر السادات موسوي اشرف
  

  چكيده
آرايي و نگارگري     هاي خطي، ارزش وااليي دارند و كتاب        در فرهنگ ارمني، نسخه   

  دوم    ي  متعلـق بـه نيمـه     انجيل هوانس   . رود  شمار مي   از هنرهاي شاخص ارمنيان به    
اي از نگـارگري      ي شاخصِ شـيوه     ي خاچاطور گساراتسي، نمونه      در موزه  14 قرن

  . واسپوراكان پديد آمدمكتبارمني است كه در 
ي هنر ارمني در ايران، بيشتر به معمـاري           شده درباره   هاي انجام       تاكنون پژوهش 

رگري ارمنيـان ـ يكـي از    هاي ديواري ارمنيان اصـفهان پرداختـه و نگـا    و نقاشي
اين پـژوهشِ نظـري بـا    . ايشان ـ در ايران ناشناخته مانده است هنرهاي شاخص 

 5ي شاخصِ ايـن مكتـب و تحليـل     روش توصيفي ـ تحليلي و انتخاب يك نمونه 
پديدار شدن مكتـب واسـپوراكان در       : هاست   در پي يافتن اين پرسش     ي آن،   نگاره
 بـوده اسـت؟       تـاريخي و فرهنگـي      تحـت تـأثير چـه عوامـل        14و13هـاي     قرن

وانس كـدام اسـت؟ كـدام ويژگـي                ويژگي هـاي مكتـب      هاي گرافيكـي انجيـل هـ
  واسپوراكان در انجيل هوانس بارز است؟

ي   مكتـب واسـپوراكان، مـوزه   ، هنـر ارمنـي، نگـارگري ارمنـي     :هاي كليـدي    واژه
  .خاچاطور گساراتسي

                                                 
 )a.mousavi925@gmail.com. ()س( دانشگاه الزهراهنر  دانشيار گروه پژوهش* 

  )m.mehrmohamadi@gmail.com. ()س( هنر دانشگاه الزهرا ارشد پژوهش دانشجوي كارشناسي** 
  07/02/1395:        تاريخ تاييد02/05/1393: تاريخ دريافت

  شناسي ارمنيان ايران در قرن      بررسي مباني زيبايي  «با عنوان   دوم  ي    ي نگارنده   نامه  اين مقاله برگرفته از پايان    
لر بـه     السادات موسوي   به راهنمايي دكتر اشرف   ) س(ي هنر دانشگاه الزهرا       دانشكدهدر    است كه  »ميالدي  17

 .انجام رسيد
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  مقدمه
هاي   هايي كه از قرن      كتاب تعداد زياد .  پديد آمد  1در مكتب واسپوراكان  انجيل خطي هوانس    

اي از فعاليـت فرهنگـيِ كليـساي ارمنـي در ايـن       دست آمده، نشانه  از اين منطقه به   14و13
تـر از كوچانـدنِ       تأثير دو فرهنگ ايراني و ارمني بر يكـديگر، تـاريخي كهـن            . است  دوران  

 اينكـه   بـاوجود   « 2رسـد؛   نشيان مي دارد و به دوران مادها و هخام      ) 1605(ارمنيان به ايران    
 3.»، اساس فرهنگ آن ايرانـي بـود       ميانه تعلق داشت    هاي    سدهارمنستان به جهان مسيحيت     

جواري دو سرزمين ارمنستان و ايران و پيوستگي فرهنگي و روابط سياسي آنها در طـي                  هم
ي    مطالعـه  ليـل به همـين د   دهد؛    ي اقوام ايراني قرارمي     قرون متمادي، قوم ارمني را در زمره      

  .تمدن آنها در سيرِ مطالعات تاريخ ايران مهم است
در . گساراتسي دو كتاب تأليف شده است          ي خاچاطور   هاي خطيِ موزه    در معرفي نسخه  

ـ  4رآوِتيـسيان تسـمبات   هيأتي از ارمنـستان بـه سرپرسـتي         ،  1902  نويـسي   راي فهرسـت  ب
لـون   توسـط     ماهـه  ايـن بررسـي چهـار     ي    نتيجه. ندبه ايران آمد    اين موزه طي  اي خ ه  نسخه

 7كالوسته گولبنكيـان   و همكارانشان كامل شد و بنياد6و پروفسور لون خاچيكيان5ميناسيان
 9مينياتورهاي ارمني اصفهان   كتاب ديگر    8.داندو زبان آلماني و ارمني به چاپ رس       آن را به    

اي شـاخص مـوزه     هـ    است كـه بـه معرفـي تعـدادي از نـسخه            10اثر سيرارپي درنرسسيان  
  .پردازد مي

نداشتن محققان به زبان ارمني، كمبود منابع فارسي و انگليـسي و نيـز نپـرداختن                  تسلط  
                                                 

1. Vaspurakan :ي وان غربي در اطراف درياچه ايالتي در ارمنستان. 

 تـصرف هخامنـشيان      بـود و سـپس بـه      ) م. ق 678ــ 550(ارمنستان جزئـي از امپراطـوري مادهـا         ا   ابتد .2
 .آمد  در)م. ق330ـ550(

3. T.F. Mathew and A. K. Sanjian, (1991), Armenian Gospel Iconography: The Tradition of 
the Glajor Gospel, Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Studies, p. 1. 
4. Smbat Ter Avetissian 
5. Levon Minassian 
6. Levon Khatchikian 
7. Calouste Gulbenkian 
8. S. Der Nersessian and A. Mekhitarian, (1986), Armenian Miniatures From Isfahan, 
Brussels: Catholicosate of Cilicia and the Editeurs d' Art Associes, p. 5.     
9. Armenian Miniatures From Isfahan 

10. Sirarpie Der Nersessian) 1989گام مطالعات تاريخ هنرارمني پيش): 1986ـ. 
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ماندن هنر ايـن قـوم شـده       پژوهشگران ارمني به موضوعات تخصصي هنري، باعث مهجور       
 و در ايران آرپـي    1 رِج نرسسيان   چون سيرارپي درنرسسيان و    گرچه در دنيا محققاني   . است  

  شناسـي   مفاهيم و سـبك  اند؛ اما بررسي به موضوع هنر و نگارگري ارمني پرداخته     2مانوكيان
  .طلبد هاي بسياري را مي شناسي، هنوز پژوهش اين آثار فاخر با رويكرد زيبايي

تحليلي و با هـدف معرفـي هنـر يكـي از اقـوام        ـ   لذا پژوهش حاضر با روش توصيفي
مكتب را انتخاب كرده است و سپس با مروري تاريخي بر           ي شاخصِ اين      ايراني، يك نمونه  

پـردازد و     هاي علمي در اين دوره، به معرفـي انجيـل هـوانس مـي               يافتن فعاليت   علل شدت 
 نگاره، در هركدام 6سپس با تحليل . كند  ي موردنظر را تبيين مي      هاي گرافيكي نسخه    ويژگي

پردازد كـه     مي)  آن نگاره بارزتر شده    كه در (ويژگي بارز مكتب واسپوراكان       به بررسي چند    
تـزئين بـا ويژگـي      .2هـا؛     الگوهاي ثابت تـصويري در بازنمـايي شخـصيت        . 1: عبارتند از 

دورشدن از بيزانس و    . 4ها باحالت آييني و با پوشش آن دوران؛           نمايش اندام . 3گري؛    بيان
. 8زگرايـي؛   رم. 7بنـديِ روايـي؛       تركيـب . 6بـودي؛     هـم . 5شدن به مكتب عباسي؛       نزديك

هـاي   تـصويركردنِ شخـصيت  . 10دسـتي؛ و   خـام . 9بازنمايي براساس تفاسير دينيِ ارمني؛     
  .فرعي در ميان تصاوير

  

  ي خاچاطور گساراتسي موزه
 كليـساي   هـايي در شـمال حيـاط        اتاق در   هاي خطي و اشياي تاريخي     ها، نسخه   كتابابتدا  

 سـركيس   ،نقـاش معـروف ارمنـي      1922در  . شـد    مي  نگهداريوانك در جلفاي اصفهان،       
 در سـاختمان    ،ه بـود  هاي اصفهان بـه ايـران آمـد          كاخ  براي مرمت نقاشي   كه   خاچاطوريان

 رشـد صـنعت توريـسم، سـاخت         .نهـاد را بنـا     بنيان موزه    1930 در   كليسا، تغييراتي داد و   
 1971 در    جديد در شمال محراب كليساى وانك      ي  هموزكرد و     تر را ايجاب      اي بزرگ   موزه

  خاچـاطور  ي  ه مـوز  ،گذار صنعت چاپ در ايران     بنيانبه ياد    2012 اكتبر   22در  . افتتاح شد 
 است جلد كتاب خطي 40   موزه حدود ايناز جمله آثار بسيار نفيس . ناميده شدگساراتسي

                                                 
1. Vrej Nersessian) 1948ي بريتانيا  مسيحي كتابخانه ي مسئول بخش خاورميانه ):-تا. 

 .ي ارمنيان پيمان ي فصلنامه مدرس دانشگاه، عضو هيئت تحريريه و  كارشناس ارشد تاريخ.2
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هـاي جلفـاي اصـفهان و         كه اغلب آنها داراي مضامين مذهبي هستند و در دو گروه كتـاب            
  1.اند بندي شده  طبقههايِ مناطق ديگر كتاب

  
  مرور تاريخي

قويونلوها و   قرهي ن، سلطهها، ايلخانا  مغولحمالتدليل   به.م 15  تا  13 هاي   قرني  فاصلهدر
هـا، مغـوالن      در طـول ايـن سـال      . ، وضعيت سياسي ارمنستان نابـسامان بـود       قويونلوها آق
 و   كردنـد  الً ويـران  كـارين را كـام     و   شهرهاي باشكوه و عظيمي چون آني، قارص، دوين       «

مانـده،    جـا   هـاي بـه     وجود اين، تعـدد نـسخه       با  2».ساكنان آنها را كشتند يا به اسارت بردند       
فرهنگـي آن      و   شكوفاييِ حيات فرهنگي ديرها در اين دوران است كه مراكز علمي           ي  هنشان

ـ 1291 (هـاي صـليبي    ا شـروع جنـگ    ب. شدند  زمان محسوب مي   نفـوذ مـذهب    ) .م1095ـ
غـرب ايـران، در دسـت         در اين زمان شمال   .  ميان مسيحيان شرق شدت گرفت     كاتوليك در 

ها براي تبليغ آيين خود، آزاديِ مذهبي داده بودند كه            آنها به كاتوليك  . امپراطوري مغول بود  
مـاكو و جنـوب   و بعـدها  ( در مراغـه  13ي آن تأسيس مراكز مذهبي در اواخر قـرن         نتيجه

بـه  )  ارمنيـان  ويـژه   به( مسيحيان غرب آسيا      آنها پيوستن  مهمف  اهديكي از ا  . بود) ارمنستان
  3.ي شرق در كمك به صليبيون بود كليساي كاتوليك و تقويت جبهه

شـد پادشـاه     غربي، باعـث   به ارمنستان) .م1250ـ1375(مصر   گيرِ مملوكان حمالت پي
در منطقـه  ها    كليكيه براي جلب حمايت غرب با پاپ متحد شود و اين امر بر نفوذ كاتوليك              

ومرج داخلي كه خطر      ي آن هرج     گرويدن بسياري از مسيحيان به ايشان و در نتيجه         4.افزود
همچـون   (ارمنـستان   مـذهبي  رفتن اتحاد ملي را درپي داشت، مخالفت بـاقي مراكـز              از بين 

                                                 
   اصفهان و جنوب ايران،  گري ارامنه ، خليفه» خاچاطور گساراتسي كليساي وانكي ه موزي هتاريخچ «.1

http://www.vank.ir/fa/(accessed31/10/2015)  
فصلنامه فرهنگـي ارمنيـان   ، »ساركيـس بيتـزاك، هنرمندي برخاسته از فرهنگ كيليكيه « آرپي مانوكيان،    .2

  پيمان،
http://www.paymanonline.com/article.aspx/ (accessed31/10/2015)  

 مان،فصلنامه فرهنگي ارمنيان پي ،»گريگور داتواتسي« شاهن هوسپيان، .3
 http://www.paymanonline.com/article.aspx/ (accessed31/10/2015) 

  .همان، »گريگور داتواتسي «.4
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در اين زمان روحانيون ارمني، يكي      .  را برانگيخت  سيونيكو  ) اچميازدين در ايروان كنوني   
ديرها شاگردان بسياري را    . دانستند    ها را گسترش دانش مي      ي كاهش نفوذ كاتوليك   ها  از راه 

پزشكي، موسـيقي،   (كردند كه عالوه بر يادگيري دروس اصلي، در يك يا چند رشته               تربيت  
 و مجـوز    شـده موفق به دريافت فرمان اسـقفي       شدند و     متخصص مي ) معماري و نگارگري  
   1.شدند تادشان به ديرهاي دور و نزديك اعزام ميكردند و با تصميم اس تدريس كسب مي

هـا، ظهـور      در ايـن نـسخه    .  شد  نگاشته ي خطي   نسخه صدها   ،گسترش دانش همگام با   
ايـن  .   آغاز شده بـود  13توان ديد كه از اواخر قرن       سبك جديدي در نگارگري ارمني را مي      

نظـر    دستانه بـه    ت، خام مكتب در مقايسه با نگارگريِ كالسيك ارمني كه متأثر از بيزانس اس           
. ي كاغـذ اسـت      هاي محدود، بر زمينه       هاي ساده با رنگ     ها طراحي   ويژگي بارز آن  . رسد  مي

اسـت كـه نـواحي        اي از فعاليـت فرهنگـي كليـساي ارمنـي در ايـن دوران                 اين آثار نشانه  
نام      به و مكتبي را پديد آورد كه     2داد  مي تأثير قرار   غربي ايران را نيز تحت      نشينِ شمال   مسيحي

 و  4مراكز مهم اين مكتب، خيـزان      از   3.شود  تاريخي اين منطقه، مكتب واسپوراكان ناميده مي      
  .سيونيك بودند

هاي ديگر    از نمونه .  را داشت  .م14  هاي خطي در قرن     ترين توليد نسخه    واسپوراكان بيش 
ره كـرد   اشادر همين موزه) MS 481) 1330 5تبريزي توان به انجيل كراكاس مكتب مياين 

اين نسخه در روستاي النكْشن مصور شده، اما با توجه به سبك            «.  نگاره است  6كه داراي   
                                                 

 .همان .1

، اطالعـات   15 و  14 هـاي   هاي ارمنيِ قرن    در بسياري از نسخه   . مركز اصلي جوامع ارمنيِ ايران تبريز بود       «.2
 مراغه و سلطانيه وجود دارد كه حتي قلمـرو          زيادي در مورد جوامع ارمني ساكن در خوي، مرند، سلماست،         

 .)Armenian Miniatures From Isfahan, p. 9( ».اند پاپي نيز داشته

، »ميراث مينياتور ارمني«آرپي مانوكيان، (اين مكتب را وان » ميراث مينياتور ارمني«ي   مانوكيان در مقاله.3
 نامــد ؛ و درنرســسيان واســپوراكان مــي)69، پــائيز، ص69، 1393ي فرهنگــي ارمنيــان پيمــان،  فــصلنامه

)Armenian Miniatures From Isfahan, p. 88, 93, 99, 106(. 

4. Khizan :ي واسپوراكان غربيِ منطقه در جنوب. 

5. Kirakos of Tabriz در سيونيك )Siunike) (مـرز ايـران   يكي از مراكز فعال در شمال واسپوراكان و هم (
 . تبريز بودكرد كه نزديك به فعاليت مي
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انجيل ديگـري هـم وجـود       ). 2و1تصاوير (1»توان آن را توليد سيونيك دانست       ها مي   نگاره
اي بـه نـام    ايـن اثـر در صـومعه   ). MS 689)1391 نـام ناهاپِـت    دارد به كتابت شخصي به

  ).4و3تصاوير( تصوير دارد 22ان مصور شده و گاماقئيل در خيز
  

  مقدس هوانس انجيل
در  MS 404انجيـل مقـدس   . هاي مكتب واسپوراكان است  از برترين نمونه2انجيل هوانس

سـاركيس، بـراي مـصورسازي و مرمـت بـه             ساركيس و كشيش    ، به سفارش راهب   .م1362
 در N 333 درنرسـسيان انجيـل   .بـود 3او از نقاشـان مـشهور بِركْـري   .  شـد  هوانس سـپرده 

. انـد    كـه همـين تـصاوير در آن تكـرار شـده            4داند  ي ملي پاريس را نيز كار او مي         كتابخانه
توان به هـوانس نـسبت    ي ماتناداران ايروان را هم مي  در موزهMS 3717انجيل ) 5تصوير(

بنـدي      ، تركيـب    يگيـر    و قلـم    طراحي. اند   شبيه  هاي آن نسخه نيز به همين نسخه        صحنه. داد
گذاريِ دو نـسخه بـا هـم          ي رنگ   ها، تزئينات و شيوه     خوردگي جامه   ها، خطوط چين    صحنه
هـوانس و   (ي اسـم يكـسان هـر دو نگـارگر             عالوه  هاي بصري، به    تطابقِ ويژگي . اند  مطابق

كنـد    و نيز محل آفرينش آثار كه خيزان است، اين احتمال را ممكن مـي             ) هوانس خيزانتسي 
عنوان صحاف  در كتاب نام آندرِئاس به  )6تصوير. (ر دو نسخه، كار يك نگارگر باشندكه ه

بر روي قفـل    . گياهي دارد  ي كتاب، نقش صليبي در ميان تزئينات      جلد چرم .  است  قيد شده 
  )1جدول(» .كنيد آوِديس را دعا« : حك شدهعبارتاين  فلزي كتاب،

  

  ابعاد گرافيكي انجيل هوانس
ــسخه   ــن ن ــرگ  257اي ــانتي 9/23 × 8/30(ب ــر س ــتون ) مت ــي  21دارد و در دو س خط

 ي خـالي    تنهـا صـفحه   ). 2جدول(است     كتابت شده    5بلُراگير به خط ) متر  سانتي  2/24 × 8/6(
                                                 

1  . Ibid, p. 74. 

 . نام نگارگرش، انجيل هوانس ناميده شده  در نوشتار حاضر، اين نسخه به.2

3. Berkri :غربي واسپوراكان اي در خيزان در جنوب منطقه.  
4  . Armenian Miniatures From Isfahan, p. 94. 

5. Bolor'gir :لُراگيريا حروف گرد،     ب   اسـت  17تـا 14هـاي     هاي ارمني در قرن     سخه رايج ن  از انواعِ خطوط  .
 جدا از هم نوشـته و   از چپ به راست و    .  شبيه هستند  به حروف عبري و التين     از نظر ظاهري     حروف ارمني 
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 و حـروف  اصلي عناوينو  شده  نوشته مشكيمركب با   متن 1.استراست    1 ي  ه، صفح كتاب
 ، روان تصاوير كتاب   هاي  زني  قلمي    اهده با مش  .اند  شده نوشته   با قرمز ها    بخش ابتداي   بزرگ

 گفـت كـه كاغـذ از        تـوان   مي آن   يقليصصاف و تاحدودي     كاغذ و سطح  نسوج يكنواخت   
  )2جدول. (است جنس مرغوبي 

اند و تاريخ پيدايش آن با زمان كتابت          ظرافت ترسيم شده     بدون   2ول فهرست اناجيل  جد
هـاي پركـار بـا       ين بـه سـرلوح    آغـاز هـر چهـار انجيـل، مـز         ). 2جدول(انجيل برابر است    

ترين نقوش تزئيني     نقوش گياهي، متداول  ). 2جدول(پيچيده است     هاي گياهيِ درهم    مايه  نقش
همانند ديگر اناجيل ارمني، حرف اول هر بخش با نماد انجيل           ). 2جدول(هنر ارمني هستند    

ـ ) Գبـزرگ     حـرف   (براي مثال حرف اول انجيل متـي        .  است همان حواري طراحي شده    ه ب
جلـو دراز كـرده و در دسـت           اي درآمده كه انجيلي را در دسـت راسـتش، بـه             شكل فرشته 

به شـكل  ) Իحرف بزرگ   (انجيل يوحنا    حرف اول    يا. اي را نگاه داشته است      ديگرش پرنده 
  )2جدول (.اي با گردن خميده درآمده كه انجيلي را با منقارش گرفته است پرنده

  
  تحليل تصاوير انجيل

كند و   را روايت مي  )ع( نگاره، زندگي مسيح   13. صور در اين نسخه وجود دارد     ي م    نگاره 17
. دهـد    مـي   انـد، نـشان     ها جاگرفتـه    ، حواريونِ صاحب انجيل را كه در ابتداي انجيل           نگاره 4
 )1جدول(

                                                                                                                   
 .و نقطه ندارند اعراب  ودنشو خوانده مي

ـ ، نبود منابع    كمبود زمان : مختلفي مثل داليل   به( ها  ماندن بعضي صفحه    خاليهاي خطي،     در نسخه  .1   يـا  اليم
ت نـامرغوب كاغـذها يـك بـرگ      زيـاد يـا   به دليل نازكي گاهي هم   . بودهعادي  ) جنگ بـراي  كامـل  كيفيـ 

 .شد ها كنار گذاشته مي تصويرسازي

طراحي كرد تا بتـوان در يـك نگـاه، تفـاوت و            ) 265ـEusebius) (340(بيوس  اي كه يوزِ   گانه  جداول ده  .2
  . اناجيل را تشخيص داد تطابق
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  يوحناي مقدس
  خوانش تصوير

ز  است كـه بـه طـاق هاللـيِ پـر ا             فضاي فراخِ تصوير به صحنه، سكوت و سكون بخشيده        
ي   شـاخه (خطي مورب از سـقف      . كند  رسد و فضايي معنوي را ايجاد مي         مي  تزئينات گياهي 

در 2)نمـاد كهنـسالي   (رسد كه عـصايي       مي) يوحنا(سالك سالخورده   1 راست  به دست ) نوري
درحال نوشتن بر روي آن     ) پروكروس(دست او به لوحي وصل است كه جواني         . دست دارد 

  ).كند ي پروكروس ديكته مييوحنا الهاماتش را برا(است 
هاي علمـاي مـسيحي، مطابقـت         تصاوير متون مقدس، كامالً با روايات انجيل يا خطابه        

 اين نگاره پر از رمز است       .مقدس بود   ي متن كتاب    داشت؛ چراكه هر تصوير، خوانش دوباره     
چون حضوري معنوي فـضا را تقـديس كـرده و           . كه حاصل تفسير زبان رمزي انجيل است      

و ) اهـ  مانند سه حواريِ ديگر در ابتـداي انجيـل    (ها در حال نگارش وحي هستند         شخصيت
)  برصليب )ع(غير از مسيح    به(هاي تصاوير     برخالف باقيِ شخصيت  پا ندارند     كدام كفش به    هيچ

 ).7تصوير(
  

  ها الگوهاي تصويريِ ثابت شخصيت. 1
ظـاهر  ) اي از انجيل   نهو نه در صح   (در نگارگري مسيحي اگر شخصيتي از انجيل به تنهايي          

وجـود   اي از شباهت بـه  شد تا درجه شد و اگر اوصافي هم از او در دست بود، تالش مي  مي
خواستند مـردان   كردند و نمي مسيحيان بسيار به ويژگي تاريخيِ آيات خود افتخار مي        . بيايد

كردن اگـر مهيـا   . كننـد   توصيف) كه در هر تصوير فرق كند     (مقدس خود را با ظاهري اتفاقي       
شد؛ چنانچـه    يك شمايل معتبر، ممكن نبود، به رسمِ معمول، بر يك الگوي نهايي توافق مي             

توان به راحتي    شوند و مي   ها ظاهر مي    و حواريون همواره با همان ويژگي      )س(، مريم )ع(عيسي
دسـت   از همين روست كه در ابتداي انجيل يوحنا، او پيرمردي عصا به 3.ها را بازشناخت آن

                                                 
با دسـت راسـت   ) ع(مسيح. نويسند نويسان با دست راست انجيل را مي ر مسيحي، هميشه انجيل    در تصاوي  .1

 .دهد  را غسل مي)ع(دهد، يوحنا با دست راست مسيح بركت مي

 . نماد كهنسالي يحيي است، چرا كه در ميان حواريون تنها او به سن كهولت رسيد، عصا.2
3. V. Nersessian, (2001), Treasures  From The Ark: 1700 Years of Armenian Christian Art, 
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 در تمـام تـصاوير      )ع(مـسيح ). 7تصوير(شود    ي سپيد در كنار مصاحبش، تصوير مي      با موها 
 هم با لباسي شبيه به      )س(كتاب، موهايش بلند و صاف است و لباسي تيره به تن دارد و مريم             

ي نگـارگري ارمنـي در الگـوي ثابـت            ايـن خصيـصه   .  و با حجاب كـشيده شـده       )ع(مسيح
 داد، آشـكارتر   ي غسل تعميد موهايي برآشـفته  نهي يوحنا كه در صح ها، در نگاره   شخصيت

  )9 و5، 1تصاوير. (است
  

  )ع(تولد مسيح
  خوانش تصوير

در ) )س(مـريم (زنـي محجـوب     . دهد   را نشان مي   )ع( اولين تصوير انجيل هوانس، ميالد مسيح     
حيوانـات در كنـار     . نگـرد   مي) )ع(مسيح(مركز صحنه آرميده است و به فرزندش در گهواره          

زنند   چوپانان سازمي . كنند  همه از وجود اين نورسيده، شادي مي      . خندند  ي كودك مي    گهواره
هـاي    پايين تصوير سـه مـرد  بـا لبـاس          . دهند  اي را مي    ي تولد نكوزاده    و با فرشتگان مژده   

زر و مـرّ و     (بها     پيشكشي گران  2))س(يوسف نامزد مريم  (براي پيرمرد   1)سه مجوسي (اشرافي  
هـا بـا    كـشاند و غوغـاي اسـب     مي)ع( پيرمرد، نگاه بيننده را به مسيحدست. اند  آورده) كندر

 ).8تصوير(ي خندان حيوانات قرابت دارد  فضاي شاد باالي تصوير و چهره
  

  گري تزئين با ويژگي بيان. 2
گـري در     وجود نقوش تزئيني، اين مجموعه را به هنري زينتي بدل نكـرده و هنـوز روايـت                

و .  صفت هنر سنتي و دينـي اسـت و نـه اصـل و حقيقـت آن      تزئين،. ها، غالب است    صحنه
 3توان به هنرهاي سنتي، عنوان هنرهـاي تزئينـي          نمي«: گويد  گونه كه كوماراسوامي مي     همان

را كاله و لباس زنانه داد؛ چراكه پذيرفتن تزئين به عنوان گوهر و ذات هنر مثل اين است كه 
                                                                                                                   
Los Angles: The British Library Board, p. 77. 

 را در شرق ديدند، با زر و مرّ و كنـدر بـه ديـدارش                )ع(ي مسيح    بنا به انجيل متي، سه مجوسي كه ستاره        .1
 ).11: 2: انجيل متي(شتافتند 

كه گاه به شكل مردي جـوان و اغلـب          ) 16: 1: انجيل متي  (بود)س( بنا به انجيل متي يوسف همسر مريم       .2
 . تجاوز نكرد)س( پاكي مريم شود، براي اشاره اينكه به شبيه به پيرمردي ظاهر مي

3. decorative 
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بينيم براي ايجاد حس و       قشي تزئيني مي  رگاه ن  در اين تصاوير، ه    1.»خود جوهر لباس بدانيم   
گر همان غاري كـه      كه بيان  )س( ي تزئيني دورتادور مريم     حاشيه. كار رفته است     صحنه به   حال
). 8تـصوير (كنـد     مـي  به آن پناه برد نيز هست، شادي و سرور صحنه را دوچنـدان               )س(مريم
اجيل هم به فضاي معنوي تـصوير        تزئينيِ طاق هاللي باالي سر حواريون در ابتداي ان          آرايه
 ).7تصوير(افزايند  مي

  

  ها با حالت آييني، ساده و با پوشش دوران نمايش اندام. 3
هـا منطبـق بـا        در مكتب واسپوراكان اغلب لباس    . لباس مجوسان، پرتكلف و متفاوت است     

ي   بر روي آسـتين مجوسـان كلمـه       . شد  ها و براساس پوشش آن زمان طراحي مي         شخصيت
خطوط مواج  ها با     جامه.  به ارمني و كلمات نامعلومي شبيه به خط عربي نوشته شده           پادشاه
ي آييني    شيوه  به) النهرين و مصر    همچون بين (ها    اندام. اند  شده    كشيده چروك و چين  پرو  مو    قلم

 )2و8تصاوير (.اند شده رسم )رخ رخ و دستان و پاها از نيم هاي تمام بدنبا (
  

  يزانس و نزديك شدن به مكتب عباسيدورشدن از ب. 4
 در شهرهاي بغداد، موصل، كوفه و واسط به اوج شـكوفايي  .م13  مكتب عباسي كه در قرن

گرايـي     نـوعي واقـع     و هاي تصويريِ كالسيكي، بيزانـسي و مـانوي،         تلفيق سنت «رسيد، از   
هـاي    زمينغير از مسلمانان، مسيحيانِ سـر       هنرمندانِ مكتب عباسي به   .  پديد آمد  2»توصيفي
 امـا آيـا     هاي ميـان دو مكتـب بـديهي اسـت،           باهت هم بودند؛ بنابراين يافتن ش      سلطه  تحت
كرد كه مكتب عباسي بر مكتب واسپوراكان تـأثير گذاشـته؟ در صـورتي كـه                 توان ادعا   مي

هاي هنري بيزانس و مسيحيت شـرق اسـت؟ در اينجـا              مكتب عباسي خودش وامدار سنت    
 از مكتب عباسي نيست، بلكه رهاشدنِ نگارگري ارمني از سـنت            »تأثير«توجه    ي قابل   نكته

پـردازي بـا      جامـه . به مكتب عباسي است   » شدن  نزديك« و   3 پيشين يعني بيزانس    تصويري
                                                 

ي   مؤسـسه : ، ترجمه اميرحسين ذكرگـو، تهـران       هنر مسيحي و شرقي     فلسفه،  )1386( آنانداكومارا سوامي  .1
 .49، ص»متن«نري تأليف، ترجمه و نشر آثار ه

 .353فرهنگ معاصر، ص: ، تهرانسازي، گرافيك نقاسي، پيكره: المعارف هنر دايرة، )1379( روئين پاكباز.2

 و متـأثر   گرايانه داراي سبكي طبيعت) زمان شكوفا شد كه در همين( آثار كالسيك ارمني و مكتب كيليكيه      .3
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هـا و سـطوح       زني مختـصر در چهـره       ها، سايه   گيري بارز در پيكره     وتاب، قلم   خطوط پرپيچ 
كـه در مكتـب واسـپوراكان       ) 10تصوير(ي ساده     هاي محدود و زمينه     رنگي تخت، رنگ    آب

 هـستند   .م14و13هـاي   هاي عباسيان در قرن     ي نگاره   ، خصيصه )2تصوير(كنند    نمود پيدا مي  
هنر مـسيحي در  . است» مكتبِ جهانيِ عباسي  «كه در كليتي منسجم و مشخص، حاال ديگر         

نزديـك   اش  شدن به مكتب عباسي، دوباره به الگوهاي شـرقي          مكتب واسپوراكان با نزديك   
درنرسسيان با اشاره به شباهت ميان دو سـبك، در توصـيف مكتـب واسـپوراكان                . شود  مي
هـاي    هاي نسخه   هاي گرد و خط چشم بلند آنها، چهره         هاي چاق و صورت     بدن«: نويسد  مي

 )10و2تصاوير (1.»آورد  ياد مي خطي عربي از مكتب بغداد را به
  

  بودي هم. 5
 در غار آرميده، چوپانـان  )س(حاليكه مريم در. بينيم  ميدر اين نگاره، چندين رويداد را با هم   

شوند و در همين زمان و مكـان، يوسـف و مجوسـان               هاي بيرونِ غار هم، ديده مي       و فرشته 
  سـنتي زدايي هنرهـاي    روند طبيعتدر»  و مكان شدن زمان يكي«اين، يعني  . اند  تصوير شده 

ومكـان     زمـان    متفاوت در يـك    هاي  زمانها و      مكان معناي نمايش    به   بودي  هم  . دهد  رخ مي 
 مختلف،  زوايايزمان از      در اين شيوه، هنرمند با نمايش داستان به طور هم          ).8تصوير (است

هاي داسـتان     يكي از داليل اين امر، روايت تمام جنبه       . آفريند  فضايي غيرمادي و خيالي مي    
  . دجاست؛ انگار كه بيننده، داستان را از روي تصاوير بخوان دريك

  

  غسل تعميد
  خوانش تصوير

، )تعميـد (شـود     در رود، تقـديس مـي     ) يوحنـا (ي سـالكي      وسيله  ، به )مسيح(مقدس    جواني  
او ) خـدا (آيد و وجودي ماورائي       به سوي او فرود مي    ) القدس  كبوتر روح (وجودي روحاني   

 رود  در اعماق ) شيطان(فرشته در بلنداي آسمان شاهد ماجراست و هيوال         . دهد  را بركت مي  
 .شود غرق مي

                                                                                                                   
 .از بيزانس بود

1. Armenian Miniatures From Isfahan, p. 88. 
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  بندي روايي تركيب. 6
بنـدي اسـت و       اي داشته اما استاد مـسلم تركيـب         دستانه  هوانسِ نگارگر، شايد طراحيِ خام    

ترتيـب،    چرخد و به    نگاه بيننده در تصوير مي    . كنند  تصاويرش، ماهرانه داستان را روايت مي     
 دقيقـاً در مركـز تـصوير    )ع(حمـسي . شود اي از نظر گم نمي     صحنه  خواند و هيچ    روايت را مي  

القـدس برفـرازش،      ي نـورِ كبـوتر روح        شـاخه   اي مقدس با سـه      جاي دارد و سر او با هاله      
. كنـد  چرخش سر و دست راست وي، بيننده را به سوي يوحنا هدايت مـي . تر شده   مشخص

اين بيننده،  . رساند  و دست خدا مي   ) دوباره مسيح (القدس    دست يوحنا نگاه را به كبوتر روح      
شود و درخت و قطرات روغن كـه          خواند و سپس نگاهش به فرشته جلب مي         تصوير را مي  

و نگاه بيننده را با خـودش بـه         ) تعمدي است (رسد    با انحرافي غيرعادي به دست يوحنا مي      
  بنـدي در خـدمت روايـت        تركيب. شود  هاي آب از نظر گم مي       افكند كه زير موج     شيطان مي 

سـواد يـا غيرمـسيحي نيـز           با انجيل مطابق است و حتي يك بـي         متن است و روايت كامالً    
  تـصوير بـه   « .مسيحي بـود  مقاصد اصليِ هنر  اين يكي از    . »خواند  مي«داستان را از تصاوير     

 عواطف عام و برانگيختنِ از طرف ديگر تصاوير باعث انفعالِ. است  سوادان ي انجيل بي مثابه
 1.»ساخت مي يق مسيحيت را در جان مردم، حك و ليكن حقا شدند شورِ مذهبيِ مردمان مي   

 )9تصوير(
  

  رمزگرايي. 7
مفهوم زيبايي با مفـاهيم اسـتعاليي       ادغام  هاي ميانه،     مسيحي در سده    هنرترين ويژگي     صليا

 .طبيعـي    اي اسـت از يـك چيـز فـوق           طبيعي، رمز و نـشانه     ، هر چيز  معنوير  كدر تف . است
ي درك انسان عامي فراتـر بـود، از زبـان             ه از حوزه  انديشمندان ديني، براي بيان مواردي ك     

بردند و همين مسأله نيز منجر به حضور عناصر نمادين و مفاهيم پوشيده در                 مي  نمادين بهره 
اي  هم در نقاشي و هم در ادبيات ساختار دقيق و ماهرانه« در اين دوران، .  شد فرهنگ ديني 

هر چيـزي از چنـدين سـطح معنـا          ... يردگ  هاي تصويري شكل مي     از معاني تمثيلي و نشانه    
                                                 

ـ  هسسؤم: ، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران    شناسي  نامه تاريخي زيبايي    فرهنگ،  )1393(دبني تاونزند  .1 يف، أل ت
 .105ـ107، ص»متن«ترجمه و نشر آثار هنري 
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معنا به چند معنايي تبديل شده است و زيبايي نيز، هرچند هنـوز منظـري       .. .برخوردار است 
  1.»نمايد آيد، به چندين شكل گوناگون جلوه مي است كه در اثر اشراق به وجود مي

از  يـسي  هنگـام ع    در اين «: گويد  ي تصويري انجيل لوقا است كه مي        اين تصوير، ترجمه  
كه عيسي از آب بيرون آمد        همين. ي جليل آمد و در رود اردن از يحيي تعميد گرفت            ناصره

آمد و آوازي از      صورت كبوتري به سوي او فرود       القدس به   شد و روح    ديد كه آسمان شكافته   
درنـگ    پـس بـي   » .تو پسر عزيز من هستي، از تو خشنودم       «:  گفت  آسمان شنيده شد كه مي    

كرد و با  مي مدت چهل روز در صحرا بود و شيطان او را تجربه     . برَد  بيابان مي  وي را به     روحِ
   2».دنمودن برد و فرشتگان او را پرستاري مي وحوش بسر مي

. چرا كه زبانِ كتاب مقدس رازآلود اسـت . ست ا  تمثيلي ،قدسم كتاب   بازنمايي تصويري 
، كبـوتر   )حـضور پـدر   (ا  خـد   دسـت : شـود   از تمام اين رمزها، نشاني در تصوير ديـده مـي          

، وجـود فرشـته     )رود اردن (، آب   ))ع(فرود كبوتر بـر عيـسي     (، واژگوني كبوتر    )القدس  روح(
 )9و1،5تصاوير ().شده شيطان مغلوب( و اژدهاي واژگون )ع(عيسي حفاظت از(

  
  بازنمايي براساس تفاسير ارمني. 8

ي تفاسير    اوير برپايه ، بازنمايي تص  )همچون هنر مسيحي  (يكي از خصايص ديگر هنر ارمني       
تدهين به جاي اينكه همانند باقي تصاوير مـسيحي در            در اين نگاره، روغنِ   . شان است   ديني

هوانسِ نقـاش   «: نويسد  باره مي   درنرسسيان دراين . دست يوحنا باشد، به دست فرشته است      
تدهين   غنجاي ريختن رو    چنانچه فرشته به  . نتوانسته به مفهوم واقعي برخي تصاوير پي ببرد       

ي  دهد، آن را روي درختي كه در حاشيه       كه يوحنا او را غسل تعميد مي         در حالي  )ع(بر مسيح 
ن كه متخصص الهيـات ارمنـي اسـت،         ارِج نرسسي ). 9تصوير(3.»ريزد  رود اردن روييده، مي   

باره نظر ديگري دارد؛ او ريختن روغن مقدس از دست فرشته را خالقيت هوانس در                 دراين
داند كه به مراسم غسل تعميد و دعـاي كـشيش در               جديد از اصول دينيِ ارمني مي      تفسيري

                                                 
 .243ص، شناسي نامه تاريخي زيبايي  فرهنگ.1

 .10ـ14 : 1 انجيل مرقس .2
3. Armenian Miniatures From Isfahan, p. 102. 
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  ) 9و1،5تصاوير( 1.آن مراسم اشاره دارد
مختلف از  » تفاسير«هاي مختلف، ناشي از       تفاوت بازنمايي يك روايت يكسان در سنت      

ره بـا    نرسـسيان در ايـن     . اسـت  )ع(ترين نمونه، تصوير ذبـح اسـحاق       جالب. آن روايت است  
 در مورد جزئيات و ترتيب تصويركردنِ وقايعِ صـحنه را نقـل   2اسكندريه توضيحات سيريل

كنند؛    سوار بر استر است و پسرش و دو نفر ديگر او را همراهي مي              )ع(ابراهيم. 1...«: كند  مي
 با يك خنجر به همراه اسحاق كه يك دسته          )ع(مانند، و ابراهيم    همراهان و استر پايين مي    . 2

 خنجر )ع(شده، و ابراهيم ها بسته اسحاق به هيزم  . 3روند؛   كند، از تپه باال مي      مي  را حمل   هيزم  
ها بايـد كـامالً مطـابقِ مـتن، و تـصاوير بايـد               كند كه صحنه    مي  سيريل تأكيد   . برد را باال مي  
هنرمندان مسيحي نيز بـه ايـن       . ي اجزاي روايت با ترتيب اصلي باشند         بصريِ همه   بازنماييِ

   3.»ر وفادار ماندندتفسي
 و يوناني متمايز اسـت، قـوچي        5ي سرياني پشيتا     كه از نسخه   4ي كالسيك ارمني    ترجمه

» شـده   آويـزان «هايش   را به جاي قوچي كه از شاخ      ) kaleal(»   افتاده  دام  به«كه در مرغزار    
)kagheal (       ي   دهـد كـه ترجمـه      اين نشان مـي   . كنند  ترجمه كرده و در تفسير خود معني مي
هاي  رو هنرمندان ارمني در صحنه همين از. ي اصلي سوري وفادار مانده است رمني به نسخها

هـايش در   كشند كه با شـاخ  دادن قوچ در زير درخت، قوچي مي        به جاي نشان   ،اسحاق  ذبح  
  )4تصوير( 6. افتاده است ميان درخت گير

                                                 
1. Treasures  From The Ark, p. 176. 

2. Cyril of Alexandria : 412ـ444(، اسقف اسكندريه )376ـ444(سيريل اكندريه.( 
3. Treasures  From The Ark, p. 69. 

، در )362ــ Mesrop Mashtots() 440(مـسروپ ماشـتوتس   ي  وسـيله   تا پيش از اختراع خط ارمني به.4
ي مكتـوبِ ارمنـي از كتـاب           و ترجمـه   5شد و تا اوايل قـرن         مييوناني استفاده    و از خط سرياني     ارمنستان

، ارمنيان ايران ) 1384(آندرانيك هوويان ( ندشد  ها اجرا مي     و مراسم مذهبي به اين زبان      مقدس وجود نداشت  
 ).36هرمس، ص: تهران

5. peshitta  :ياني استي معيار كتاب مقدس در كليساهاي سنت سر ، نسخهيتا يا پشيطتاپش. 
6. Ibid., p. 76. 
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  زنان مقدس در مقبره
  خوانش تصوير
هـايي در دسـت    بـا ظـرف  )  و سـالومه ، مـريم مجدليـه  )س(ممري(هاي نوراني  سه زن با هاله  

هاي آن،    گنبد و ستون  (نگرند كه زير يك گنبد ايستاده         مي) مسيح(به مردي مقدس    ) حنوط(
).  اسـت     كه از مرگ برخاسته و از عالمي روحاني بازگشته و زنان حائل شده             )ع(ميان مسيح 

، نشـسته اسـت و      )جبرئيـل (خـشد   در  اي كه لباس سفيدش در تصوير مي        در كنار او فرشته   
اش، توجه بيننده   ي نيزه   ي دست و ادامه     او با اشاره  . دهد  چيزي را به زنان مقدس توضيح مي      

شوند كه دوتـا      كند و بعد پنج نگهبان با چشمان بسته ديده مي           را به كفن پايين قبر جلب مي      
اره نگـاه بيننـده بـه زنـان         هاي آنها دوب    با نيزه ). 11تصوير(اند    ها انگار به خواب رفته      از آن 

 )ع(هنگامي كه مـسيح (از باال تا پايين اي كه  شود و پرده مقدس و به باالي سر آنها جلب مي      
  )11تصوير. (است پاره شده  1)روحش را تسليم كرد

 2و بعـد از سـبّت،     «: پردازد   از قبر مي   )ع(ي انجيل به داستان برخاستن مسيح       نهمين نگاره 
 ناگـاه   و ؛جهـت ديـدن قبـر آمدنـد        هديگر ب  و مريم    هفته، مريم مجدليه    هنگام فجرِ روز اول   

 خداوند از آسمان نزول كرده، آمد و سنگ را ي هرو كه فرشت اي عظيم حادث شد از آن زلزله
 د؛ و و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفيد بو           ؛از درِ قبر غلطانيده، بر آن بنشست      

  )11تصوير( 3».ه درآمده، مثل مرده گرديدندچيان به لرز  كشيك، اواز ترسِ
. ي ديگـر بـود      هاي انجيل، رونگاري از يك نـسخه        هاي بازنماييِ داستان    يكي از روش  

برداريِ مـستقيم     ي پيكرها و يا حتي گرته       هاي ريزي در كناره     نگارگران گاه با ايجاد سوراخ    
كاتـب ناهاِپـت، رونگـاريِ       در انجيل    .كردند بنديِ اصلي، كارشان را رونگاري مي      از تركيب 
  ).3تصوير(شود  مي   ديده) ي زنان مقدس در مقبره از انجيل هوانس از صحنه(اي  ناشيانه

برداري خـود را برگردانـده و در نتيجـه طـرح را      نگارگر بدون اينكه متوجه شود، گرته   
گيرد  ي بر خالف رسمِ معمول با دست چپ، حالت ايراد خطابه م)ع( كرده است و مسيح     قرينه

                                                 
1. Armenian Miniatures From Isfahan, p. 99. 

   صبح يكشنبه.2
 .1ـ4: 28: انجيل متي .3
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 )3و11تصاوير (1.كند طور فرشته با دست چپ به تابوت اشاره مي و همين
  

  2دستي خام. 9
هـا و     ي چهـره    ي، حاالت سـاده     هاي ساده   هاي محدود و طراحي     رنگ«برخي عناصر نظير    

اين ويژگـي در    . دستي تعريف كنند    سبب شده كه آثار واسپوراكان را با صفت خام        3»ها  لباس
تنوع .  نيست، آشكارتر استپردازي كاري و حجم روشن  از سايهها خبري ها كه در آن طراحي
هاي آبرنگيِ سـاده و يكدسـت         و رنگ ) اي  قهوه  قرمز، آبي، زرد، سبز، صورتي و       (كم    رنگيِ  

  .تأثير نيستند  نيز در اعطاي چنين عنواني بيكاغذي  ي ساده برروي زمينه
  

   بر مسند جهان)ع(مسيح
 خوانش تصوير

طاق (، بر مسندي با شكوه، زير طاقي نيلگون         )مسيح(ي نور     ه، پادشاهي با هاله   باالي صفح 
و 4 چهارگانـه نمـاد اتحـاد     (اي    چهـار موجـود اسـطوره     . نشسته اسـت  ) آسمان و كل هستي   

و يـك   ) لوقا(سمت راست يك گاو بالدار      : اند  او را احاطه كرده   ) كمانداران حامي مسيحيت  
در پايينِ تصوير، ). متي(و يك فرشته ) مرقس(الدار ، و سمت چپ يك شير ب)يوحنا(عقاب 

 و   هـا را بـاالبرده      كه دو نفر آنها با حالت نيايش دست       . نگرند  مي) مسيح(پنج مرد به پادشاه     
در كنـار   ) 12تـصوير  (.كنند  اشاره مي ) مسيح(تر به پادشاه      هاي كوچك    نفر ديگر با جثه     سه

  .»است كه بر تخت چهارگانه نشستهاين تثليث مقدس «:  چنين نوشته شده)ع(مسيح
در . شـد    همين شكل ترسيم مـي      چهاردهم، غالباً به     برمسند جهان در قرن    )ع(روايت مسيح 

اين تصوير، بازنمـايي پادشـاهيِ      . بندي را ديد    توان دقيقاً همين تركيب     انجيل ناهاپِت هم مي   
ما چـون پـسر     ا«:  با عدل و داد است كه در انجيل چنين توصيف شده           )ع(ي مسيح   هزارساله

 خويش آيد، آنگاه بـر كرسـي جـالل خـود             مقدسِ ي  هانسان در جالل خود با جميع مالئك      
 10تـا 5اي در كنـار مـسيح، تفـسير آيـات              نمايش چهار حيوان افـسانه     5.»خواهد نشست 

                                                 
1. Armenian Miniatures From Isfahan, p. 106. 
2. Naive 
3. Ibid., p. 88. 
4. tetramorph 

  31: 25:  انجيل متي.5
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  )13و12تصاوير. ( است1حزقيال
  

  هاي فرعي در ميان تصاوير شخصيت. 10
 اسـمي از ايـشان بـه جـا          ،اند و يا تنها     ناشناخته مانده  اغلب   هاي خطي    نسخه هنرمندان اين 

كرد تنها تضميني بود براي اينكه اعتبـار         اگر اثرش را امضا مي    «هنرمند مسيحي   . مانده است 
ي حاميـان، حتمـاً در         اما نام و گاه نگاره     2.»ساخت اثرش به شخص ديگري منسوب نشود      

اي از متـون      نسخه. شد  تر شمرده مي  دهنده بيش   شد، چرا كه ارزش كار سفارش       كتاب ذكر مي  
آمـد، كـه در بهـشت         مي  شمار  ي فناناپذيري به    ي گنجينه   منزله  در نظر صاحب آن، به    «مقدس  

ي نسخه، با اهداي آن به كليسا يا صومعه، بر اميدواري بـه نجـات           كننده  وقف. شد  ذخيره مي 
  3.»شد ميافزود، زيرا نام او از آن به بعد در دعاهاي روزانه تكرار  خود مي

توان اطالعاتي در مورد نام پديدآورنگان، طلب دعاي          هاي ارمني، مي    نسخهي    برحاشيه
يابي به اثـر      هاي ساخت كتاب يا تالش اهداكننده و بستگانش در دست           خيرِ آنها و دشواري   

 زيـر تـصوير   4.شـده اسـت    ذكـر   صـفحه 6نام حاميان اثـر، در     در اين نسخه نيز     . پيدا كرد 
اهداكننـدگان  . هـاي حاميـان، تـصوير شـده اسـت           مـسند جهـان نيـز، چهـره        بـر     )ع(مسيح

زمينـه در حـال عبادتنـد         در پـس  ) سـارگيس و سـه پـسرش        سـارگيس و راهـب      كشيش(
در . هاي ديگري از ايـن تـصاوير را ديـد           توان نمونه   در انجيل كراكاس هم مي    ). 12تصوير(

اي نگارگريِ مكتب عباسـي در      ه  اي از آن، هوانس پسر حاميِ اثر شبيه به شخصيت           صفحه
 داده و تيردانِ پـر از تيـرش بـر            ي راست تكيه    گُرزش را روي شانه   .  قرن، تصويرشده   همان

هـاي    كاله قرمز خَزدارش به يك پر مزين است و به تقليد از نسخه            . كمربندش آويخته است  
  ).2تصوير(اي به عربي وجود دارد  ي لباسش نوشته عربي بر روي لبه

                                                 
اسرائيل و مردمان و      د عتيق است كه درمورد داوريِ بني      هاي عه   گويي   كتاب حزقيال نبي جزء بخش پيش      .1

 .اسرائيل است آمرزش بني

 .170، ص هنر مسيحي و شرقي فلسفه .2

 .172 صطهوري،:  رقيه بهزادي، تهران  ، ترجمهارمنيان، )1390( سيرارپي درنرسسيان، .3
4. Armenian Miniatures From Isfahan, p. 201. 
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   نتيجه
ي خاچاطور گساراتسي كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده است،   موزهMS 404انجيل 

مشخصات كامـل آن در    است كه.م1604هاي شاخص مكتب واسپوراكان در  يكي از نمونه
 و مـذهبي    ي اوضـاع سياسـي      مكتـب واسـپوراكان در نتيجـه      . است   جدول يك، بيان شده   

 در سـواحل شـرقيِ درياچـة وان پديـد آمـد و              .م15تا13هاي    ي سده   ارمنستان در فاصله  
. 2ها، مملوكان مصر و تركمنان؛        حمالت مغول . 1: ترين عوامل پديدآمدنِ آن عبارتند از       مهم

. 3؛  )كارين و   آني، قارص، دوين  : همانند(نابود شدن شهرهاي بزرگ و باشكوه تمدن ارمني         
غربي   نزديك و مرزهاي شمال   ها در خاور    نفوذ مذهبي كاتوليك  . 4هاي صليبي؛     آغاز جنگ 

. 5ها و پادشـاه كيليكيـه بـود؛           گير آنها در اين منطقه كه باحمايت مغول         ايران و تبليغات پي   
مخالفت سرسخت مراكز مذهبي و     . 6ومرج ديني و خطر از بين رفتن اتحاد ملي؛            آغاز هرج 

 و  ايجاد مدارس، تربيت متخصـصان علمـي و هنـري و ترجمـه            . 7راهكار گسترش دانش؛    
  .كنندگان و حاميان اناجيل افزاش هبه. 8تأليف متون مذهبي و غيرمذهبي؛ و 

هاي گرافيكي اين نسخه كه در جدول دو هم به آن اشـاره شـده مـوارد زيـر                     از ويژگي 
هاي  تزئينات زياد در سرلوح بخش  . 2ي متن؛     استفاده از تزئينات زياد در حاشيه     . 1: هستند

جـداول  . 4جداول و كادرهاي ترسيم شده با دست؛ . 3ياهي؛ اناجيل چهارگانه با تزئينات گ  
  .ها طراحي حروف در ابتداي بخش. 5ي فهرست اناجيل؛ و  ساده

ها ابتدا با تكيه براصـول     در تحليل نگاره  .  نگاره تحليل شد   5در قسمت اصلي پژوهش،     
  توضـيح ها    بنديِ بصري، به خوانش هر تصوير پرداخته و رمزهاي روايات در تحليل             تركيب

ي مكتـب واسـپوراكان،       دسـتانه   ي خـام    در تحليل تصاوير مشاهده شد كـه شـيوه        . داده شد 
در . اسـت   شدن بـه مكتـب عباسـي بـوده          هاي شرقي و نزديك     تأثير بازگشت به ريشه     تحت

نهايت ده ويژگي مهم و بارز تصاوير انجيل هوانس و مكتـب واسـپوراكان بـه شـرح زيـر                    
  :مشخص شد

هاي   در نگاره . هاي اصلي، ثابت است     تصويري در بازنمايي شخصيت   الگوهاي ثابت   . 1
با موي تيره و بلند و لبـاس         ()ع( ، مسيح )پيرمردي سفيدموي (موردبحث، يوسف همسر مريم     

دهنـده    ، يحيي تعميد  )با لباس تيره و صورت گرد و غمناك و باحجاب كامل          () س( ، مريم )تيره
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  .اند بازنمايي شده) دست با مصاحبش بهپيرمرد عصا(با موهايي برآشفته و يوحنا 
جا در تصوير، عنصري بيهوده بـه كـار           گري استفاده شده و هيچ      تزئين با ويژگي بيان   . 2

ي آثار واسپوراكان    البته اين ويژگي در انجيل هوانس بارز است و در مورد همه           (نرفته است   
  ).كند صدق نمي

آرايـش  . ن دوران بازنمـايي شـده اسـت       ها باحالت آييني و با پوشش آ        نمايش اندام . 3
شده است كه     ها كلماتي عربي درج     ها به آثار مكتب عباسي شباهت دارد و روي لباس             لباس

  .كند  آثار واسپوراكان را به مكتب عباسي نزديك مي
پردازي با خطـوط پـر        جامهشدن به مكتب عباسي در        دورشدن از بيزانس و نزديك    . 4
رنگـي    هـا و سـطوح آب       زني مختصر در چهره     ها، سايه   رز در پيكره  گيري با   و تاب، قلم    پيچ  

  .ها ي ساده و طرز آرايش لباس هاي محدود و زمينه تخت، رنگ
 .مكاني رويدادهاي متفاوت در يك لحظه اسـت         زماني و هم    بودي كه به معناي هم      هم. 5
تند هـم، ديـده     ها كه بيرون غـار هـس         در غار خوابيده، چوپانان و فرشته      )س(حاليكه مريم   در
  .اند شوند و در همين زمان و مكان، يوسف و مجوسان هم تصوير شده مي

  .كند بنديِ روايي كه در تصاوير ماهرانه داستان را روايت مي تركيب. 6
مسيحي است، در تمام تصاوير وجود دارد و در           هنر ترين ويژگيِ   صليارمزگرايي كه   . 7

، )شـيطان (، اژدهـا  )خداوند( دستي در ميان ابرها ،)القدس روح(، كبوتر )آسمان(طاق هاللي   
  .شود نمايان مي... و) نويس چهار حواري انجيل(اتحادچهارگانه 

 تعميد و قرباني اسـحاق   هاي غسل بازنمايي براساس تفاسير دينيِ ارمني كه در نگاره  . 8
ـ » تفاسـير «ها در هنر ارمنـي، ناشـي از           بازنماييِ متفاوت روايت  . بررسي شدند  ف آن  مختل
  .روايت است

قرمـز، آبـي، زرد،   (كـم    و نيز تنوع رنگـيِ   تر است   ها واضح   دستي كه در طراحي     خام. 9
 كاغذي نخوديِ     هاي آبرنگيِ ساده و يكدست برروي زمينه        و رنگ ) اي  قهوه  سبز، صورتي و    

  .دستي تعريف كنند سبب شده كه آثار واسپوراكان را با صفت خام
چراكـه  . شـود  وير حاميان و بستگانشان را شـامل مـي        هاي فرعي كه تصا     شخصيت. 10

  .ترين نقش را داشتند هاي خطي مهم ي نسخه حاميان در تهيه
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  ، غـسل  )1330(تبريـزي،      انجيل كراكـاس   )1تصوير
  .تعميد

  انجيلِ مشابه با انجيل هوانس
ي يحيـي را در ايـن         الگوي ثابت موهـاي برآشـفته     

  .توان ديد نسخه مي
  .Armenian Miniatures From Isfahan, p. 107: مأخذ

، هـوانس   )1330(تبريـزي،      انجيل كراكاس  )2تصوير
  . پسر حامي اثر

واســوراكان را در  عباســي و  شــباهت ميــان مكتــب
هـاي محـدود و       پـردازي، رنـگ     پردازي، جامه   چهره

  .توان ديد هاي عربي روي لباس مي آبرنگي و نوشته
  .Armenian Miniatures From Isfahan, p. 102: مأخذ

    
، زنان مقـدس در     )1391( انجيل ناهاپِت،    )3تصوير
  .معبد

برداري خـود را برگردانـده و    نگارگر ناآگاهانه گرته 
 بر خالف رسـمِ     )ع( كرده است و مسيح     طرح را قرينه  

گيـرد و    معمول با دست چپ، حالت ايراد خطابه مي       
طور فرشته با دست چـپ بـه تـابوت اشـاره             همين
  .كند مي

  .Armenian Miniatures From Isfahan, p. 132: مأخذ

  .، قرباني اسحاق)1391( انجيل ناهاپِت، )4تصوير
دادنِ   نگارگر بر طبق تفاسير ارمنـي بـه جـاي نـشان           

هـايش   قوچ در زير درخت، قوچي كشيده كه با شاخ     
  .در ميان درخت گير افتاده است

  .Armenian Miniatures From Isfahan, p. 129: مأخذ
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، )14اواخــر قــرن ( انجيــل هــوانس  )5تــصوير

  .تعميد غسل
مقايـسه  (ي پـاريس      اثر ديگري از هوانس در موزه     

  )9شود با تصوير
 /http://www.houshamadyan.org/en:مأخذ

  )10/4/1394: تاريخ بازبيني(

وانس   :  باال )6تصوير تـسي     انجيـل هـ1392( خيزان( ،
  .ورود مسيح به اورشليم

  /http://www.armenica.org  :خذمأ
  ؛)12/4/1394:  بازبيني تاريخ(

ــايين ــوانس : پ ــل ه ــه )1362(انجي ــسيح ب ، ورود م
  )نگارندگان: مأخذ(. اورشليم
ي ايروان و     ي دو انجيل مشابه، يكي در موزه        مقايسه

ديگري در موزه خاچـاطور گساراتـسي و احتمـال          
  انتساب هر دو اثر به يك نگارگر

  
  ، )1362( انجيل هوانس )7تصوير

ــا موهــاي ســپيد در كنــار  يوحنــا عــصابه دســت ب
  . مصاحبش

  )نگارندگان: مأخذ(

  .، ميالد مسيح)1362( انجيل هوانس )8تصوير
  : زمان تصويرشذه در اين نگاره چندين رويداد هم

ها بيـرون غـار و     در غار ، چوپانان و فرشته   )س(مريم
   .ديدار يوسف با مجوسان

  )گارندگانن: مأخذ(
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  . تعميد ، غسل)1362( انجيل هوانس )9تصوير
روغن تدهين را روي درختـي در كنـار اردن            فرشته
  .ريزد مي

  )نگارندگان: مأخذ(

، )1224( برگي از كتـاب ديـسقوريدس،        )10تصوير
  ..اكسير تهيه

گيـري بـارز ،       از خصوصيات بارز مكتب بغداد، قلـم      
 آبرنگـي و    هـاي محـدود     زنـي مختـصر، رنـگ       سايه
  ي ساده است  زمينه

  .كه در مكتب واسپوراكان هم وجود دارد
   http://www.metmuseum.org/collection : مأخذ

  )12/4/1394: تاريخ بازبيني(

  
، زنان مقـدس در  )1362( انجيل هوانس    )11تصوير
  .مقبره

  )نگارندگان: مأخذ (

، مسيح بر مـسند     )1391( انجيل هوانس،    )12تصوير
  .جهان
  .Armenian Miniatures From Isfahan, p. 147: مأخذ
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، مسيح بر مسند    )1394( انجيل ناهاپِت،    )13تصوير
  .جهان
  .Armenian Miniatures From Isfahan, p. 134: مأخذ

  

  )نگارندگان: مأخذ (شناسنامه انجيل هوانس موزه خاچاطور گساراتسي . 1جدول 
  تصاوير MS 404   در موزهشماره ثبت

  مطلوب  وضعيت سند

   خاچاطور گساراتسيموزه  محل نگهداري

  كليساي سارگيس مقدس  محل نگهداري پيشين
  چهار انجيل مقدس  مضمون

  ميالدي1362  تاريخ كتابت

  بِركْري در خيزان  محل كتابت
  )ارمنستان غربي(

  كشيش و راهب سارگيس  دهنده سفارش 
  هوانس  نگارگر
  نامعلوم  كاتب

  )و احتماالً آوِديس(آندرئاس   صحاف
  جلد چرميِ داغي خورده  جلد

نقش يك صليب در ميان   تزيينات جلد
  نقوش گياهي

تـوان    ي مصور است كه مي       صفحه 17اين انجيل شامل    
. الـف :  گروه تقسيم كرد2آنها را از لحاظ موضوعي به     

  .نويسان انجيل. زندگي مسيح و ب
معرفي مسيح در معبد؛  . 2تولد؛  . 1 :زندگي مسيح . الف

عروسـي در قنـا و      . 5كوه تبـديل؛    . 4غسل تعميد؛   . 3
. 7بازداشت مـسيح بـه دو روايـت؛         . 6ها؛   پيتر در آب  

. 9برخاستن از قبـر؛       . 8تصليب؛ نجات آدم از دوزخ؛      
مــسيح برمــسند جهــان و . 11پنجاهــه؛ . 10معــراج؛ 

ــصاويرحامي ــا،  ت ــزات. 12ه ــيج و  : معج ــفاي افل ش
شـستن   ورود به اورشـليم و      . 13برخاستن الزاروس،   

  ).حواريونپاي 
  .ا و يوحنا متي، مرقس، لوق:نويسان انجيل. ب
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هاي  ويژگي. 2جدول 
  گرافيكي
: مأخذ(انجيل هوانس 
  )نگارندگان

سرلوح صفحه اول   جداول يوزِبي  متن
  اناجيل

تعداد 
    برگ257  ها برگ

  متر  سانتي25 × 18
ـ   8از صفحه    ا راسـت ت

  چپ11
 

اندازه هر 
  برگ

9/23 × 
8/30  

  متر سانتي
تعداد 
ها  ستون

  وسطرها

  ستون2
  سطر21

اندازه 
  ها ستون

8/6 × 
2/24 

  متر سانتي

اندازه 
  سطرها

8/6 × 
2/24  

  متر سانتي

  بلُراگير  نوع خط

    

 

ات
زئين

ت
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