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چكيده
پيدايش هنر ارمنيان در ايران به دوران مادها و هخامنشــيان مي رســد. بعــد از کوچ اجباري ارمنيان 
به ايران توســط شاه عباس، ميراث هنري ارمني نيز به مکان جديد منتقل شد. قرون هفدهم و هجدهم 
ميالدي، جلفاي اصفهان مهد علم و دانش ارمنيان ايراني گرديد و نسخ خطي فراواني کتابت و مصور 
شــدند که هم اکنون در موزه کليســاي وانک نگهداري مي شوند. در اين پژوهش، ٥ نمونه از نگاره هاي 
مکتب جلفاي نو اصفهان با موضوع تولد حضرت عيســي مســيح (ع) را که در اين موزه وجود دارد، 
موردمطالعه قرارگرفته است. هدف انجام اين پژوهش، تحليل نگاره هاي ارمنيان (تولد حضرت عيسي 
مسيح)مي باشد.  سئوال اصلي اين پژوهش تحليل نگاره هاي  توّلد در انجيل ها برچه اساسي مصور 
شده اند ؟ در اين پژوهش روش تحقيق توصيفي-تحليلي و روش جمع آوري اطالعات کتابخانه اي و 
اينترنتي اســت. روش تجزيه وتحليل اطالعات بصورت کيفي است. پس از خوانش نمونه هاي موردي 
اين نتيجه حاصل شد که مضامين و نحوة ديد هنرمندان در سنت نگارگري ارمني، بر اساس وفاداري 
بر واقعيات تاريخي اتفاق افتاده ترسيم شده اند وپيوند نگاره ها با مضامين اسطوره اي (کهن الگوي تولد 

قهرمان و رمزگان اسطوره اي) آشکار مي شود.
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مقدمه
وجود ارمنيان در ايران، به دوران مادهاوهخامنشيان 
تعلق دارد. اساس فرهنگ ارمنستان ايراني بود اگرچه به 
جهان مسيحيت در سده هاي ميانه تعلق داشت. دو سرزمين 
ارمنستان وايران هم جوار بوده و طي سده هاي طوالني 
داشتند  ارتباط  باهم  سياسي  روابط  و  فرهنگي  ازنظر 
بنابراين قوم ارمني در زمرة اقوام ايراني قرارگرفته است. 
سده هاي هفدهم و هجدهم ميالدي، جمع كثيري از هنرمندان 
هم جمع  گرد  اصفهان  جلفاي  در  ارمني  دانش پژوهان  و 
شدندوبه فعاليت هاي هنري و فرهنگي  پرداختند به همين 
دليل جلفاي اصفهان سرزمين علم و دانش ارمنيان مقيم 
ايران شده بود. در دهة سوم قرن هفدهم خليفه خاچاطور 
كساراتسي (وفات١٦٤٦ميالدي)، پيشواي مذهبي ارمنيان 
جلفا، با سعي و اهتمام مكتب عالي (مدرسة ديني) را بنا 
نهاد مكتبي كه درزمينه هاي تاريخ و تمدن و فرهنگ ارمنيان 
به نهايت شكوفايي رسيدونام دانشگاه به خود گرفت از اين 
مكتب افرادي فارغ التحصيل شدند كه از چهره هاي درخشان 
بودند و خدمات ارزنده اي در تاريخ تمدن و فرهنگ ارمنيان 
داشته اند. هم چنين آثاري كه درزمينة نقاشي هاي ديواري و 
مينياتور به دست هنرمندان ارمني خلق شده است، شايسته 
تحليل  پژوهش،  اين  انجام  هدف  است.  تحسين برانگيز  و 
نگاره هاي ارمنيان (تولد حضرت عيسي مسيح) براي پاسخ 
دادن به سئوال پژوهش است که نگاره هاي تولد در انجيل ها 
برچه اساسي مصور شده اند؟ عدم تسلط پژوهشگران به 
زبان ارمني ،کم توجهي پژوهشگران ارمني به موضوعات 
تخصصي هنري باعث فقدان منابع فارسي و انگليسي شده 
است در نتيجه بسياري از ابعاد اين آثار هنوز ناشناخته 
است باتوجه به اين موارد اهميت و ضرورت اين تحقيق 

را ايجاب مي کند.

روش تحقيق
روش تحقيق دراين پژوهش توصيفي-تحليلي وشيوة  
گرد  ابزار  و  واينترنتي  کتابخانه اي  اطالعات  آوري  جمع 
آوري اطالعات، مشاهده وفيش برداري است.جامعه آماري 
(خاچاطور  وانک  کليساي  درموزة  که  است  هايي  انجيل 
کساراتسي) نگه داري مي شوند. ٥ نگاره از مکتب جلفاي 
انتخاب  (ع)  تولد حضرت مسيح  با مضمون  نو اصفهان 
ومورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه گيري ،غير تصادفي 
ها  ويافته  اطالعات  وتحليل  تجزيه  روش  و  (موردي) 

،بصورت کيفي است.

پيشينه تحقيق
(ع)،  تولد عيسي مسيح  پيرامون  متعددي  مقاالت  در 
رستاخيز  بشارت،  چون  ديگري  موضوعات  درکنار 
 ،(۱۳۹۴) لرومهرمحمدي  موسوي  است.  اشاره شده  و... 
درمقاله اي با عنوان «معرفي انجيل خطي هوانس۱ با تأکيد 

واسپوراکان»  مکتب  نگاره هاومعرفي  بصري  تحليل  بر 
در نشريه مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره ۲۵ به معرفي 
انجيل هواِنس۲  پرداخته و نگاره هاي آن را موردمطالعه 
قرار داده اند. که در ميان اين تصاوير، نگاره تولد مسيح 
هم ديده مي شود. هم چنين شايسته فرو همکاران (۱۳۹۰)، 
شمايل نگاري  موضوعي  «بررسي  عنوان  با  مقاله اي  در 
پيامبراسالم (ص) در نگارگري دوره ايلخاني و حضرت 
نتيجه  اين  (به  متأخر»  بيزانس  مذهبي  درنقاشي  مسيح 
رسيده اندکه نقاشي اسالمي بيشتر از نقاشي بيزانس تأثير 
پذيرفته و موضوعاتي همچون تولد، غسل مسيح، خيانت، 
در ايشان (حضرت محمدومسيح)، تعامل بين مسلمانان و 
مسيحيان، معراج و کشته شدن مسيح موضوعات متشابهي 
ا ست که تصاوير تولد مسيح (ع) نيز در بين آن ها موجود 

است.
شکرايي (۱۳۹۲)درمقالة «تقدير قهرمان شدن با تولد 
پژوهشي،  ادب  نشريه  در  وافسانه»  دراسطوره  نمادين 
شماره ۲۶ به تحليل روان شناسانه به تولدهاي اسطوره اي 
وغير عادي ونمادين پرداخته است.وتولد مسيح (ع) را نيز 

جزو اين تولدهاي نمادين برشمرده است.
شکيبي ممتازو حسيني (۱۳۹۳)درمقاله اي با عنوان«اسطوره 
تولد قهرمان» در نشريه ادب و پژوهشي، شماره ۲۹ به 
قهرمان  تولد  شناسانه  واسطوره  شناسانه  روان  تحليل 
اين  اند وتولد مسيح (ع)را در زمره  درداستانها پرداخته 

تولدها قرار داده اند.
مهرمحمدي (۱۳۹۴) در پايان نامة ارشِد خود با عنوان 
قرن  در  ايران  ارمنيان  نگارگري  زيبايي شناسي  «مباني 
۱۷ ميالدي»، در دانشگاه الزهرا به راهنمايي موسوي لر، 
نگاره هاي مسيح (ع) را مورد مطالعة زيبايي شناسانه قرار 

داده است.
در تعدادي از کتاب هاي فارسي و يا ترجمه شده از التين 
در کنار موضوعات ديگري از زندگاني مسيح (ع)، به تولد 
آن حضرت هم اشاره شده است. اوسپنسکي ولوسکي در 
کتاب خود معناي شمايل ها که ترجمة داوودي (۱۳۸۸-نشر 
سوره مهر) است درباره تولد حضرت عيسي مسيح (ع)، 
مطالبي را نوشته اندويک نگاره ازتولد مسيح را موردمطالعه 
خود  کتاب  در  مختاريان،  و  درنرسيسيان  داده اند.  قرار 
مينياتور ارمنيان اصفهان که به زبان انگليسي چاپ شده 
موزه  در  موجود  انجيل  چندين  (۱۹۸۶ميالدي)،  است 
کليساي وانک را معرفي کرده اندوتوضيحات مختصري 
درباره نگاره هاي ترسيم شده در آن ها داده اندونگاره هاي 

تولد مسيح هم در بين اين نگاره ها وجود دارد.
پژوهش حاضر در ادامة پژوهش هاي انجام گرفته، در 
پي ارائة خوانشي روشمند و عميق تر از نگاره هاي ارمنيان 
اصفهان با موضوع موردي تولد عيسي مسيح (ع) است 
اين آثار بر چه اساسي مصور  باين نتيجه برسد که  تا 

شده اند.
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هنر ارمني
هنر ارمني که اصالت چند هزارساله دارد،  از ويژگي 
خاص خود برخوردار است از هزاره سوم پيش از ميالد 
سرچشمه گرفته در شرايط اجتماعي و زيستي قوم هاي 
رسيده  تکامل  به  تاريخ  طي  در  ارمن  ملت  تشکيل دهنده 
است. آثاري که از دوران اورارتو ازجمله خرابه هاي معبد 
موساسير بجا مانده است و نيز بسياري آثاري ديگر چون 
نگاره هاي گرمابه گارني و خود پرستشگاه گارني که اخيرًا 
توسط شادروان مهندس الکساندر ساهينيان بازسازي و از 
نو بپا شده است گواه ادعاي فوق است. پس ازآنکه مسيحيت 
در ارمنستان رواج يافت هنر ويژه هنر کليسايي بر هنر 
ارمني سايه افکند و تم هاي انجيل با تأثيرات هنر يوناني 
آنگاه  و  داد  را تشکيل  نقاشي هاي هنري  اصلي  موضوع 
مذهبان به تذهيب انجيل ها و کتب مقدس پرداخته کتاب هاي 
مصور آوردند و امروزه بسياري از آن ها در موزه هاي 
وانک اصفهان، ارمنستان، ونيز، وين و ساير جاها نگهداري 
مي شود. هم زمان با تذهيب کتاب هاي مقدس، تصاوير و 
مناظر انجيلي توسط هنرمندان ارمني بر روي ديوارهاي 

کليسا و منازل شخصي توانمندان زمان نقش بست.
به  شاه عباس  توسط  ارمنيان  اجباري  کوچ  از  پس   
ايران ميراث هنري ارمني نيز به مکان جديد منتقل گرديد 
از ميراث  با بهره جويي  نو  ارمني در جلفاي  و هنرمندان 

هنري سرزمين ابا و اجدادي خود و نيز با متاثرشدن از 
پرداختند.  گوناگوني  هنري  آثار  ابداع  به  پارسايي  هنر 
کليساها و عمارات و مجلل بنا گرديد و اين ها با نقاشي هاي 
ديواري زيبا تزيين گرديدند» (گرما نيک،۴:۱۳۶۳). سده هاي 
و  رويدادها  پيدايش  دوران  تاريخ  در  هجدهم  و  هفدهم 
تحوالت عظيم دوران گذر از سده هاي ميانه به عصر جديد 
در  مردم  رفتن سطح خودآگاهي  باال  مي روند.  به شمار 
تمامي زمينه هاي زندگي معنوي آشکار بود و آن چيزي 
جز خودشناسي، شناخت گذشته و حال سرزمين و ادبيات 
خويش و نيز حفظ زبان نبود. کمبود کتاب هاي ارمني حتي 
ضرورت  و  جبران  قابل  متعدد  خطي  نسخه هاي  توسط 
کتب محسوس گرديده بود جلفاي نو وکليساي اچميادزين 
(نخستين کليساي جامع در تاريخ مسيحيت ) از مراکز عمده 
پيشرفت نقاشي هنري سده هاي هفدهم و هجدهم بشمار 
مي رفتند. جلفاي نو يکي از مراکز مهم سياسي، اقتصادي 
هنري  ميراث  بود.  مذکور  سده هاي  در  ارمنيان  وزندگي 
کنده کاري و نقاشي جلفاي قديم پايه و اساس هنر جلفاي نو 

را تشکيل مي داد. (قازاريان،۱۳۶۳).

معرفي نسخه ها و نگاره ها
تصوير يک (۳۰ در ۲۲ سانتي متر) که متعلق است به 
چهار انجيل مکان و زمان ايجاد آن ناشناخته است. ولي 
خيزان  دربرکري  آن،  دوباره  تصويرسازي  و  بازسازي 
(ارمنستان غربي) صورت گرفته است. رونويسي توسط 
مشهور  نقاشان  (از  هواِنس۲  آن  نقاش  هواِنس۱  کشيش 
ِبرْكري) است. اهداکنندگان اثر، کشيش سارگيس۳ ومونک 
و  برگ   ۲۵۶ انجيل  هستند.  (۱۳۶۲ميالدي)  سارگيس۴ 
برگه ها در ابعاد ۸/۳۸ در ۹/۲۳ هستند. متن انجيل با جوهر 
بلراگيروسرستون  خط  و  خطي   ۲۱ دردوستون  مشکي 
انجيل  اين  مفقوده  برگه هاي  است.  شده  كتابت  قرمز  ها 
توسط تصويرگران (۱۳۶۲ميالدي) به آن اضافه شده است 

. (Dernersessian & Mekhitarian, 1986

تزيينات  ميان  در  صليبي  نقش  که  است  چرمي  آن  جلد 
گياهي دارد. بر روي قفل فلزي كتاب، اين عبارت حک شده: 
«آِوديس را دعا كنيد» (موسوي لر،۱۰۲:۱۳۹۴) که احتماًال 

آوديس نام صحاف اين انجيل است.
اندام ها (همچون بين النهرين و مصر) به روش آييني (با 
بدن هاي تمام رخ و دستان و پاها از نيم رخ) رسم شده اند. 
لباس ها منطبق باشخصيت ها و بر اساس پوشش آن زمان 
طراحي شده اند. بر روي آستين مجوسان کلمة پادشاه به 
ارمني و كلمات نامعلومي شبيه به خط عربي نوشته شده 

است.
قلم گيري  پرپيچ وتاب،  خطوط  با  پردازي  جامه 
بارزدرپيكره ها، سايه زني مختصر در چهره ها و سطوح 
آب رنگي تخت، رنگ هاي محدود و زمينة ساده كه در مکتب 
واسپوراكان قرن ۱۴ نمود پيدا مي کنند،ويژگي نگاره هاي 

1.the priest Hovanes

2. Hovanes

3. The priest Sargis

4. Monk sargis

٥. سبک جديدي در نگارگري ارمني 
که از اواخر قرن ١٣ آغازشده بود. اين 
مکتب در مقايسه با نگارگري کالسيک 
است،  بيزانس  از  متأثر  که  ارمني 
خام دستانه به نظر مي رسد. ويژگي 
بارز آن ها طراحي هاي ساده بارنگ هاي 
محدود، بر زمينه ي کاغذ است اين آثار 
نشانه اي از فعاليت فرهنگي کليساي 
ارمني در اين دوران است که نواحي 
مسيحي نشيِن شمال غربي ايران را نيز 
تحت تأثير قرار مي داد و مکتبي را پديد 
آورد که به نام تاريخي اين منطقه، مکتب 
واسپوراکان ناميده مي شود. از مراکز 
مهم اين مکتب، خيزان وسيونيک بودند.

تصوير ١.  تولد مسيح، چهار انجيل، هواِنس ١٣٦٢. مأخذ: 
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(موسوي  است.  ميالدي  و ۱۴  قرن هاي ۱۳  در  عباسيان 
لر،١٣٩٤).

ِدرنرسيسيان درباره مکتب واسپوراکان٥ مي نويسد: 
«بدن هاي چاق و صورت هاي گرد و خط چشم بلند آن ها، 
به  را  بغداد  مكتب  از  عربي  خطي  نسخه هاي  چهره هاي 
ياد مي آورد» تصوير بدون پس زمينه يا چشم انداز است 
و رنگ هاي برتر اين پيکره ُسرخ، آبي، سبز، زرد، بنفش 
و قهوه اي است که مختص سرزمين وان (قرن ۱۴) است 

(Dernersessian & Mekhitarian, 1986

از  که  رويداد  چند  از  هايي  طرح  تصوير،  اين  «در 
همبستگي روايي برخوردارند، در کنار يکديگر و در يک 
صفحه ترسيم  شده اند» (مانوکيان،۱۳۹۳). در اين روش، 
نگارگريانقاش با نمايش داستان به طور هم زمان از زواياي 
مختلف، فضاي غيرمادي و خيالي مي آفريند يعني روايت 
تمام جنبه هاي داستان دريک تصوير امکان پذير مي شود. 
گويا بيننده، داستان را از روي تصاوير بخواند (موسوي 
لر، همان). در اين نگاره، مريم (س) درغارآرميده، هم زمان 
چوپانان و فرشته هاي فضاي بيروِن غار هم ديده مي شوند 
و در همين زمان و مكان، يوسف و سه مرد بالباس هاي 
اشرافي هم (بنا به انجيل متي: سه مجوسي كه ستارة مسيح 
(ع) را در شرق ديدند، با زرومّرو كندر به ديدارش شتافتند) 

تصوير شده اند.
طاليي  رنگ  رنگ ها،  تنوع  از  اثري  تصوير،  اين  «در 
و پس زمينه رنگ آميزي ديده نمي شود و طرح هاي اصلي 
ساده  و  سياه  خطوط  از  مجزا  قاب هايي  محدوده  در 
محصورشده اند. اين سادگي درنمايش پيکره ها و چهره ها 
نيز وجود دارد و به جز خطوطي که چين وچروک لباس ها 
را به نمايش مي گذارند ظرافت وجزيي گرايي ديگري در 
تصوير ديده نمي شود (خصوصيات مکتب واسپوراکان)» 

(مانوکيان،۱۳۹۳).
اين تصوير که متعلق است به چهار انجيل، مشابه به 
انجيل هواِسن که در سال ۱۳۳۰ توسط کاراکاس تبريزي 
به تصوير کشيده شده است. از صفحه ۱ تا ۲۸۲ پوست 
حيوان و از ۲۸۳ تا ۲۸۸ از کاغذ است اندازه برگه ها ۲۳ 
در ۱۶ سانتي متر است. وضعيت کتاب مناسب، جلد کتاب 
المان هاي  و  جلد  روي  صليب  کنده کاري  درجلوبا  چرم، 
گوناگون حکاکي شده در پشت جلد کتاب ديده مي شود. 
کتاب با جوهر مشکي، سرستون ها طاليي، آغاز جمالت 
ابتدا با طاليي، قرمزوآبي و متن  معموًال با قرمز، کلمات 
دردوستون ۲۳ خطي، با خط بلراگير نگاشته شده است. 
در حاشيه، تصاوير بي شماروالمانهاي تزييني (پرندگان، 
تبريزي  کاراکاس  اثر  اين  نقاش  مي شوند.  ديده  گل ها...) 

.(Dernersessian & Mekhitarian, 1986) است
ويژه  و  خاص  خيلي  رنگ ها  دامنه  تصوير  اين  در 
هستند. رنگ هاي بنفش گلي، قرمز، آبي، سبزوطاليي براي 
هاله سرديده مي شوند. در پس زمينه شطرنجي، آجرفرش 

و خشت، پايک آسمان ستاره نشان، يک چشم انداز فانتزي 
و معماري باابهت ديده مي شود. فيگورها با چهره هاي گرد 
و بزرگ و چشمان کمي بادامي شکل دارند (يادآور الگوي 
مغولي که گاه وبيگاه در مجسمه سازي استان هاي سيونيک۱ 
توليد مي شوند). اين فيگورها کمتر تغيير دارند هرچند از 
تجربيات گوناگون تقليد کرده اند ظاهرًا بدون نبوغ و ابتکار 
به نظر مي رسند. چين ها به طور عالي و روشي خاص حتي 
سيخ و مستقيم کشيده شده اند ولي از خط هاي اندام تبعيت 
زياده روي  است.  کامًال مشخص  فيگورها  مي کنندوحالت 
خصوصيات  از  يکي  زينتي  هاي  موتيف  از  استفاده  در 
متمايز اين نگاره (و ديگر نگاره هاي اين انجيل) است. نفوذ 
ابتدايي  مراحل  در  مجازي،  صحنه هاي  داخل  زيورآالت 
درکارهاي نقاش ايگناتيوس۲ (آغاز قرن ۱۳ در منطقه آني) 
ديده شده است. مربع هاي کوچک، دايره ها، چهارگوش هاي 
رنگي قرمز و نقاط سفيد پراکنده در پس زمينه آبي فضاي 
خالي اطراف فيگورها را مي پوشانند. اين سليقه تزيينات 
بر شيوه تصويربرداري از منظره تأثير مي گذارد. تپه هاي 
سالي که مريم بر روي آن ها نشسته است، ديوار آجرچيني 
ازآنجا دو چشمه آب  که در آن دو شکستگي هست که 
بيرون مي آيد از الحاقات جديد در اين انجيل (سبک) است 
شده  تصوير  انجيل  در  که  است  ترکيب بندي  همان  .اين 
توسط موميک ظاهرشده است اما در اين تصوير مگي نشان 
داده نشده است به طوري که چيزي براي خيره شدن يوسف 

مأخذ:  آناپات.  هواِسن  به  مشابه  انجيل  مسيح  تولد  تصوير٢. 
همان: ١١٥ 

1.Siunike

2.Ignatios

 مطالعة تحليلي در نگارگري  ارامنه 
 ايران :  خوانش نگاره هاي تولد مسيح (ع)

٥٧-٦٩ /



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۶۱

فصلنامة علمي نگره

ارائه نشده و سرش را به سمت چپ برگردانده است. اين 
اثبات مي کند که اين تصوير توسط کاراکاس ترسيم شده و 
به نسخه خطي موميِک (۱۳۰۲م) وابستگي ندارد و همچنين 
با انجيل تصوير شده از سرگيس پيس داک (قرن ۱۳) هم 
تفاوت دارد. اين مشخصات مخصوص انديشگاه سيونيک 
است. در پايان قرن سيزدهم تا نيمه اول قرن ۱۴، صومعة 
گالدزور۱، دراستان سيونيک از يک شهرت زياد برخوردار 
بود. در اصل راهبان ازاستانهاي مختلف ارمني، يا پادشاهي 
کليکيه، براي آموزش به اين مرکز علمي مشهور مي آمدند 
که امروزه به نام آتن دوم شهرت دارد. دقت در طراحي، 
و  گياهي  آرايش  و  طاليي  پس زمينه  رنگ ها،  درخشاني 
طرح هاي حيواني و تزيينات نسخ خطي اين دوره ارتباط 

نزديک به کارهاي کيليکيه۲   قرن ۱۳ دارد.
تصوير ۳ (۳/۱۷ در ۳/۱۲ سانتيمتر)  که متعلق به چهار 
انجيل، (کپي و تصوير شده در جلفاي نو۱۶۰۷ ميالدي) 
در اصفهان است. کم وبيش صفحات آن به خوبي حفظ شده 
است داراي ۲۵۳ برگه در ابعاد ۲۶ در ۱۸ سانتي متر است. 
وبايک  بسته بندي شده  پرزرق وبرق  و  مجلل  چرمي  جلد 
گوشه ها  و  يک صليب  است  پوشانده شده  قرمز  مخمل 
بکار  آن  در  گران بها  سنگ   ۲۷ و  شده  زراندود  نقره  با 
بسته شده است و گيره ها نقره هستند. رونويس و نقاش 
هاکوب۳   از جلفا است. اين انجيل با جوهر مشکي و متن در 
دو ستون ۲۳ خطي با خط بلراگيروسرستون ها با طاليي 

کتابت شده است. انجيل خصوصي است و قابل مقايسه با 
انجيلي در ماتنادران در ايروان که هاکوب از جلفا در سال 
۱۶۱۰ميالدي آن را انجام داده و درهمان سال ۱۶۰۷ميالدي 
توسط مونک سرگيس در جلفاي نو از روي آن تقليد کرده 

 . (Dernersessian & Mekhitarian, 1986 )است
در اين تصوير هنرمند در جستجوي تأثيرات کل در 
اصول ترکيب بندي است. تنها سرهاي االغ و گاو از پشت 
پس زمينه آبي ظاهرشده است و کوسن هايي که نوزاد روي 
آن ها قرار دارد روي زانوان مادر قرارگرفته و گهواره او 
به شکل مستطيلي تزييني مانند بالشي پشت سر مادر قرار 
دارد. ترکيب بندي رها، زمينه متنوع، رنگ هاي درخشان و 
غني با سايه هاي ظريف، رنگ هاي قرمز، زرد، آبي، سبز، 
اين  طاليي، بنفش، رنگ سايه هاي تيره براي چهره ها در 
نگاره مشهود است. در اين نگاره لباس ها پرچين، معماري 
تخيلي، قيافه فيگورها سخت و خشن ودرخدمت تالش براي 
رساندن معناي تصوير، نگاره به روش انگ زدن (سايه هاي 
ظريف) رنگ آميزي و سايه گذاري شده، چهره ها ته رنگ 
تيره دارند و بيشتر ژست ها ايستا هستند. خطوط سفيد 
ابرهاي روشن را تجسم  آبي،  اطراف رنگ  با پيچش در 
کرده اند. در مقايسه باکارهاي ظريف استادان کيليکيه، يا 
حتي تصاوير نسخ خطي منطقه وان، تصاوير اين انجيل 
فيگورها  عظمت  مي رسد.  نظر  به  خشک  و  غيررسمي 
هنرمند  اما  داده شده،  نشان  باوقار  حرکات  و  درسکون 
براي بيان حرکات اغراق کرده است.. در اين نگاره حاالت 
انگشتان دست نشان مي دهد  دست ها مخصوصًا شصت 
که اين تصوير از روي تصوير اصلي گرته برداري شده 

است.
تصوير ۴ به چهار انجيل ربع سوم يا چهارم قرن ۱۳ 
تعلق دارد. کاغذ آن ضخيم ولي قابل ارتجاع،۳۰۱ برگه در 
ابعاد ۴/۳۰ در ۳/۲۱ سانتي متر است. وضعيت اين نسخه 
خطي، از وضعيت نمناک، تااندازه اي مطلوب است برگه هاي 
باال و پايين که بازسازي شده سفيد و در چرم پيچيده شده 
است. رونويس اين اثر روبن و نقاشان آن چندنفرهستند 
که بي نام ونشان مانده اندو صفحه عريضه ها گم شده است. 
متِن انجيل، با جوهرمشکي، با خط بلراگير، حروف ابتدايي 
و تزيينات حاشيه اي طاليي، قرمز و آبي کتابت شده است 
و نوارهاي تزييني به عنوان سر صفحه عنوان يا پاراگراف 
باال يا ميانه تصوير قرار داده شده است. سرستون و اول 
خط ها و پاراگراف ها طاليي، متن به طور ميانگين ۲۱ خط که 
شامل مينياتورهاي کوچک و متوسط در داخل متن است. 
دارد  تعلق  به دوره شکوفايي هنردراين دوره  انجيل  اين 
و نقاشان اين مينياتورها به خانواده هنري که دو نسخه 
خطي کيليکيه را در ربع سوم قرن ۱۳ به تصوير کشيده اند، 
متعلق مي باشند. تصاوير اين انجيل بعد از نوشته شدن 
متن درجاهايي که خالي گذاشته شده بود ترسيم شده اندکه 
اين يکي از مشخصات کارهاي کيليکيه در قرن ۱۳ است. 

تصوير ٣. تولد مسيح، اصفهان (١٦٠٧)- هاکوب از جلفا. 
مأخذ: همان: ١٥٠

1.Gladzor

2.Cilician

3. Hakob



 (Dernersessian & Mekhitarian 1986)

در تصوير تولد، شخصيت هاي متفاوت بطورموزون 
در اطراف فيگور مرکزي (مريم)، تصوير شده اند. بستر 
قرمزي که مريم روي آن خوابيده براي تمرکز بيشتر بيننده 
به سمت مريم کمک مي کند. طبق آيکونوگرافي رايج در هنر 
مسيحي مگي در حال دادن پيشکش به مريم و فرشته ها در 
حال رساندن خبر خوب تولد به چوپانان، از ترکيب بندي 
اين نگاره است. استفاده از رنگ طاليي که گاه با شيوه اي 
لباس ها  خطوط  درميان  برجسته  شکلي  به  مبتکرانه 
ترسيم شده ونمايانگرچين هاي موجود بر روي آن هاست. 
اين تصوير (۵) به چهار انجيل (۱۲۳۶ ميالدي) تعلق 
برگه  پوستي سفيد،۴۰۷  کاغذ  عالي،  دارد. وضعيت سند 
ابعاد ۵/۳۳ در ۲۴ سانتي متر، پيچيده در چرم و يک  در 
صليب باميخ هايي ترسيم شده روي آن حکاکي شده است. 
نقاش اين انجيل ايگناتيوس و شاگردش هوِسپ۱ هستند 

.( Dernersessian & Mekhitarian, 1986

متن دردوستون ۱۷ خطي،  با جوهر مشکي،  انجيل   
بارنگ  ابتدايي  کلمات  ارکاتاگير،  دوازدهي  يک  خط  با 
پس زمينه  دريک  غني  رنگ هاي  است.  شده  کتابت  قرمز 
بشدت آبي، رنگ هاي لطيف صورتي، زرد، قهوه اي، آبي، 
سبزوسفيد براي ريش هاوموهاي سر در اين تصوير ديده 
که عمومًا  از چهره ها  گوياوپرمعني  مي شود. مدل سازي 
غمگين هستندورنگ سايه هاي تيره دارند. چين ها خشک 
چهارچوب  مي کنند.  پيروي  بدن  خط هاي  از  اما  هستند 
مي شود.  ديده  کم  مقدار  به  منظره  پرداخت  و  معماري 
رنگ آميزي غني اين تصوير در پس زمينه آبي ترکيب بندي 
ضعيف آن ها تعديل کرده است. هنرمند ترکيبات متفاوت 
را ايجاد کرده است. ايگناتيوس داستان هاي فرعي زيادي 
اين  به تصوير کشيده است.  بديع  انجيل را درروشي  از 
مشخصاِت مکتب آني است که ايگناتيوس عمدتًا در اين 
منطقه، در قلمرو متعلق به زکريا و واعظانش فعاليت داشته 
است ويکي از بهترين هنرمندان اين دوره بوده است. از 
هفت انجيل شناخته شده کامًال يا قسمتي از آن ها توسط 
ايگناتيوس ترسيم شده اندکه فقط اين انجيل در جلفاي نو 

محفوظ مانده است.

تحليل نگاره ها وشناسايي معناي ثانوي آثار
در اين مرحله از تحليل به متوني پرداخته خواهد شد 
که اثر در ارتباط با آن ها قرار دارد و اين ارتباط بينامتني، 
معناي ثانوية اثر را آشکار خواهد کرد. در فرآيند کشف اين 
روابط است که درخواهيم يافت شخصيتي که در اثر تصوير 
اثر چه ماجرايي را روايت  شده است، چه کسي است و 
مي کند. بخش توصيفي نگاره ها از سرود عيد اقتباس شده 
است: «امروز باکره موجودي فرا جوهري به دنيا مي آورد 
و فرشتگان به شبانان جالل مي بخشند و مردان خردمند به 
دنبال ستاره سفر مي کنند زيرا براي مايک کودک کوچک، 

خداي ابدي به دنيا آمده است».در انجيل لوقا مي خوانيم: 
خدا جبرييل فرشته را به ناصره پيش دختري به نام مريم 
که نامزد مردي به نام يوسف بود فرستاد. فرشته به مريم 
پسري  فرزند  صاحب  و  شده  آبستن  تو  به زودي  گفت: 
خواهي شد و نام او را عيسي مي گذاري. مريم گفت: چگونه 
انجام پذير است بچه دار شوم درصورتي که مردي مرا لمس 
نازل  نکرده است فرشته پاسخ داد: روح پاک خدا بر تو 
مي شود و قدرت خدا برتو سايه مي اندازد. اوغطس امپراتور 
روم فرمان داد در سرتاسر کشور مردم را سرشماري 
کنند ازاين روي از همه خواستند براي سرشماري به شهر 
اجدادي خود بروند چون يوسف از خاندان سلطنتي داود 
بود مجبور شد از شهر ناصره به بيت الحم در يهوديه سفر 
کند. يوسف مريم را هم با خودش مي برد و روزهاي آخر 
بودند  الحم  دربيت  هنگامي که  را سپري مي کرد.  آبستني 
وقت تولد بچه رسيد و مريم اولين فرزند خود را که پسر 
بود به دنيا آورد اورادر قنداق پيچيد ودرآخوري خوابانيد 

تصوير٤. تولد مسيح. چهار انجيل قرن١٣. مأخذ:  
Dernersessian & Mekhitarian,1986:46)

و  ايگناتيوس   (١٢٣٦) انجيل-  چهار  مسيح.  تولد  تصوير٥.  
شاگردش هوِسپ. مأخذ:٦٩  

1.Hovsep
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شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۶۳

فصلنامة علمي نگره

کشيده شده وآنهارا از زمينه جدا کرده است که نشان دهنده 
موعظه اي  «در  است.  نوزاد  تولد  محل  که  است  غاري 
منسوب به گرگوري نيسا ميان تولد مسيح در غار و نور 
روحاني که درد ره مرگ تابيدن مي گيرد و انسآن هارا رها 
مي کند مقايسه اي صورت مي گيرد. به اين معناي نمادي، 
غاري که در تصاوير است خود جهان است که از گناه آدم 
آلوده شده، اما خورشيد حقيقت در آن تابيدن گرفته است» 

(اوسپنسکسي، لوسکي،۱۵۳،۱۳۸۸).
در انجيل درباره نوزادي که ميان پارچه ها پيچيده شده 
و علوفه ها آمده است، «او را در پارچه ها پيچيده و روي 
علوفه ها قراردادند». در اين تصاوير پارچه هاي دور نوزاد 
ديده مي شود ولي علوفه ترسيم نشده است. ولي خروگاوي 
که کنار نوزاد ترسيم شده اند نشان دهنده اين است که محلي 
که نوزاد به دنيا آمده طويله (غار) است .در انجيل درباره 
آن ها چيزي گفته نشده است ولي در بيشتر شمايل هاي 
تولد در کنار کودک و مرکز نگاره تصوير شده اند نشانده 

چون در مسافرخانة آنجا براي ايشان جا نبود. نام او را 
عيسي گذاشتند. (خالصه فصل ۱ و ۲ از انجيل لوقا).

شمايل  پژوهش  در  موردمطالعه  نگاره هاي  در 
والدت مسيح به شکل ديداري نقش مادر مسيح را مورد 
تاکيدقرارداده است زني که در ميان يا مياني نگاره خوابيده 
ودرمرکزيت تصوير قرار دارد براي تأکيد، بزرگ تر از بقيه 
فيگورها تصوير شده وازديگر فيگورها متمايز شده است. 
زمين»  تولدهاي  همه  بازآفريني»«احياي  «عيد  «اودراين 
و حواي جديد است» (اوسپنسکي، لوسکي،۱۵۵:۱۳۸۸) و 
اولين چيزي است که نگاه بيننده را به سمت خود مي کشد. 
حالت مادر مسيح نيمه نشسته است ونشان دهنده اين است 
که او مانند زنان معمولي براي زايمان دچار درد و عذاب 
نشده است و اشاره به والدت از دوشيزگي و خدايي بودن 

کودک دارد. (تصوير۶)
 درکنارش کودکي قنداق پيچ شده تصوير شده است 
و همة جزييات معطوف به اوست. دور نوزاد و مادر خطي 

تصوير ٦. بخشي از تصاوير تولد، مأخذ: همان

تصوير ٧. بخشي از نگاره هاي تولد، مأخذ: همان



اهميت آن ها در شمائل نگاري کليسايي است اين حيوانات 
خود  صاحب  «گاو  مي اندازد:  اشعيا  سخنان  ياد  مارابه 
را مي شناسد واالغ تخت سرور خود را مي شناسد، ولي 
اسراييل مرا نمي شناسند و مردم به من بي توجه هستند». 
فرشتگان در اين تصاير وظيفه اي دوگانه دارند برخي از 
برخي  و  مي دهند  خبر  را  مسيح  آمدن  همديگر  به  آن ها 
به سوي پايين نگاه مي کنند و تولد مسيح را به آدم ها مژده 

مي دهند (تصوير۷).
مشغول  بيابان  آن  در  که  هستند  چوپاناني  آدم ها 
به  کردن  گوش  سرگرم  بودند  خويش  دام هاي  چراندن 
سخنان فرشتگان هستند ويکي از آن ها براي اين خبر خوش 
ني مي نوازد که در اکثر شمايل هاي والدت ديده مي شود 

(تصوير۸).
مرد  (سه  ايستاده اند  خردمند  مردان  تصاوير  در 
مجوسي) که از لباس هايشان مشخص است ازسرزميني 
ديگر هستندوحرکت ستاره ايشان را به اينجا راهنمايي کرده 
است. آن ها با هدايا براي ديدن نوزاد آمده اند. اين سه مرد 
در نگاره هاي مختلف به حاالت مختلفي ترسيم شده اند. به 
حالت نشسته و زانوزده زير پاي مريم و کودک درحالي که 
حال  در  ديگر  ويکي  هستند  هدايا  دادن  حال   در  تن  دو 
صحبت با يوسف است (تصوير ۲-۹) در بعضي تصاوير 
مجوسان ايستاده اند و درحالي که هدايا دردستشان است 
درحال گفتگو با يوسف هستند (۵-۹) و يا ايستاده ودونفر 
در حال دادن هدايا ويکي ديگر در حال نگاه کردن به آسمان 
است (۱-۹) در تصوير (۴-۹) دومرددرحال نگاه کردن به 

آسمان ويکي ديگر در حال گفتگو با مرد ديگر است.
غار  به  آسمان  از سمت  (تصوير ۱۰)  نور  پرتو  يک 
تابيده است که يک ستاره که احتماًال همان ستارة راهنماي 
سه مرد مجوسي است از طريق اين پرتوبه آسمان پيوسته 
مي شود نشانه نمادين جهان افالکي است که تولد مسيح 
را زمينيان بشارت مي دهد. «اين نور بنا به انديشه لئوي 
قديس، از ديد يهوديان پنهان بوده ولي کفار آن را مي ديدند» 

(اوسپنسکي، لوسکي،۱۵۶:۱۳۸۸).
در برخي نگاره هاي مربوط به والدت دو زن در حال 

شستشوي کودک هستند که دردوتصوير انتخابي نيز ديده 
مي شوند. «اين صحنه بر اساس سنتي کشيده شده است 
که به واسطه انجيل هاي غيررسمي متي مجعول و يوحنا 
مجعول از آن آگاهيم» (همان،۱۵۶:۱۳۸۸). دو زن را يوسف 
براي کمک به مريم آورده است و اين نشان دهنده آن است 
که اين کودک مانند هر نوزاد ديگري احتياجات طبيعي دارد 

که ويژه انسان هاست (تصوير۱۱). 
در برخي شمائل نگاه مادر به سمت کودک است ودربعضي 
ديگر مستقيم به روبه رو نگاه مي کند. درنگاره هايي که در اين 
مقاله مطالعه مي شود در دو تصوير (۲-۱۲) و تصوير (۱۲-۴) 
مادر سرش را چرخانده و سمت ديگري را نگاه مي کند و نگاه او 
به کودک نيست. در تصاوير (۵-۱۲ و ۳-۱۲) سرمادربه سمت 
روبه رواست اما چشمان او به سمت کودک چرخيده است. در 

تصوير (۱-۲۲) چشم وسرمادربه سمت کودک است.
يکي ديگر از بخش هاي تصاوير که يوسف را نشان مي دهند 
«تأکيد بر آن است که در والدت مسيح «نظام طبيعت به هم خورده 
است». اودرگروه اصلي مادروکودک نيست و به شکل مؤکد پدر 
کودک نيست، ازاين رو جدا از مادر و کودک ترسيم شده است» 
(اوسپنسکي، لوسکي،۱۵۶:۱۳۸۸). اودرکنارتصوير نشسته و 
يا ايستاده ودربرابر شيطان (اين شمائل بر اساس متون آييني 
ترسيم شده است درسنت نقل شده که چگونه شيطان يوسف 
را وسوسه مي کند که زايمان يک دوشيزه شدني نيست و 
خالف قانون طبيعت است) که به صورت شباني پير و خميده 
ودربعضي شمايل با شاخ و دم کوتاه تصوير شده است مقاومت 
مي کند که به وضع نابسامان و ترديد يوسف اشاره مي کند. او 
در اکثر تصاوير حالتي بهت زده و متفکر دارد. در برخي تصاوير 
گوشه اي نشسته و بازوانش را بغل گرفته است (تصوير ۵-

۱۳) درنگاره هاي (۱-۱۳ و ۲-۱۳) باحالتي انديشمند و بهت زده 
نشسته و روي خود را از صحنه والدت برگردانده  است و 
دهانه سياه غاروفضاي بسته غار مانند که در پس زمينه تصوير 
يوسف است وضعيت روحي از حالت ياس آميز  او را نشان 
مي دهد. در اين نگاره (۴-۱۳) يوسف در حالتي متفاوت از ديگر 
نگاره ها ترسيم شده است او که بر روي بلندي نشسته در حال 
گفتگو با سه مرد مجوسي است وبادست راست به کودک تازه 

تصوير ٨. بخشي از نگاره هاي تولد، مأخذ: همان
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شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۶۵

فصلنامة علمي نگره

متولدشده اشاره مي کند.

تفسير محتوايي نگاره ها
تفسير که درنهايت در پي کشف دروني ترين معناي 
ارزش هاي  انتخاب  چگونگي  مطالعة  به  است،  ها  نگاره 
پرداخته  تمثيل ها  برابر تصاوير، داستان ها و  نمادين در 

شده است.

هنر
مسيحيت و نمادگرايي

پيشين،  مرحله  دو  در  نگاره ها  تحليل  و  توصيف  از 
آشکار مي شود که نگاره هاي نسخه هاي خطي ارمني بر پايه 
وفاداري بر واقعيات تاريخي اتفاق افتاده ترسيم  شده اند. 
هنر مسيحيت عميقًا نمادين است. چون واقعيت روحاني 
هنر مسيحي راجزازطريق نمادها از راه ديگري نمي شود 
منتقل کرد. «تاريخ نمادگرايي نشان مي دهد که هر چيزي 
مي تواند معناي نمادين پيدا کند مانند اشيا طبيعي (سنگ ها، 
آتش،  آب،  دره ها،  کوه ها،  انسان ها،  حيوانات،  گياهان، 
اشکال  وياحتي  است  انسان  آنچه دست ساز  يا  و  خاک) 
تجريدي (سه گوش، چهارگوش، دايره، اعداد). در حقيقت 
تمامي جهان يک نماد بالقوه است» (يونگ،۳۵۲،۱۳۹۶). در 
مسيحيت نمادگرايي حيواني نقشي بسيار مهم ايفا مي کند. 
(لوقاي  نوشته اند،  را  انجيل  که  قديسي  چهار  از  تن  سه 
قديس «سنت  نر، مرقس  گاو  لوک» نشان  قديس «سنت 
مارک» نشان شير، يوحنا «سنت جان» نشان عقاب) نشاني 
از حيوان در خود داشته اند تنها متي همانند انسان يا فرشته 
نظر  از  هم  مسيح  خود  (تصوير۱۴).  است  شده  مجسم 
نمادين به صورت برة خداوند، يا ماهي تجسم يافته است، 
البته به صورت مار ستايش برانگيز روي چليپا، شير و در 
موادي نادر اسب شاخدارهم تجسم يافته است تخصيص 
اين حيوانات به مسيح نشان مي دهد که حتي پسر خدا هم 
حيواني خود  طبيعت  به  روحاني خود  طبيعت  بر  عالوه 

نياز دارد. هرآن چه مادون انساني و مافوق انساني  هم 
است بخشي از الوهيت است در نگاره تولد مسيح درميان 
حيوانات يک آغل، اين دو جنبة انسان به زيبايي نمايانده 
ازنمادها که در  شده است (يونگ،۳۶۳:۱۳۹۶). يکي ديگر 
مسيحيت نقش مهمي دارد نماد دايره است. دکتر ام.ال-

وبيانگر  است  «خود»  نماِد  دايره  مي گويد:  فرانتس  فون 
تماميت روان با تمام جنبه هايش ازجمله رابطة ميان انسان 
و طبيعت است. خواه اين نماد در پرستش خورشيد نزد 
مردمان بدوي، يا در اديان نوين، در اسطوره ها يادر خواب 
باشد. به هر رو همواره بيانگر مهم ترين جنبه هاي زندگي 
يعني وحدت و تماميت آن بوده است (يونگ،۳۶۵:۱۳۹۶) 
رايج ترين مانداال مسيح را درميان چهار قديِس نويسنده 
انجيل نشان مي دهد. دربسياري موارد (تصاوير تولد که 
در تحقيق موردمطالعه قرارگرفته اند)، هاله دور سر مسيح، 
مريم مقدس که به شکل دايره است در تصاوير ديده مي شود 
که نماد يگانه بودن و تمايز ايشان است (يونگ،۳۶۸:۱۳۹۶). 
و  است  مشترک  مسيح  تولد  درنگاره هاي  نمادها  برخي 
چيزهايي را به ما معرفي مي کنند: محل تولد مسيح (طويله 
يا ساختمان خرابه)، به دليل اين نيست که مريم و يوسف 
فقير بوده اند بلکه نماد شکستن دنياي قديمي و اينکه عيسي 
طليعه و راهنماي يک دنياي جديد است بر اساس نقل قولي 
نيست،  آفرينش  عيد  مسيح  «والدت  متکلم  گرگوري  از 
بلکه عيد بازآفريني است». فرشتگان، نماد ونشان دهنده 
حضور خدا و حمايت از خانواده مقدس هستند. چوپانان، 
اولين کساني هستند که عيسي را مي شناسند. حيوانات نماد 
طبيعت مجسم شده اند. مريم، معموًال نشانه اي از خستگي 
تولد طبيعي نوزاد را نشان نمي دهدونماد اين است که تولد 
مسيح تولدي فرازميني است. يوسف، گاهي به عنوان يک 
مرد جوان، اما اغلب مردي مسن است که نماد و دليلي براي 
بکارت مريم است (Fletcher,۲۰۱۲).در همة شمايل هاي 
مسيح در کنار گهواره نوزاد يک خرويک گاو ايستادهاند. 
جاي آن ها در مرکز تصوير است ونشان مي دهد کليسا به 

تصوير ٩. سه مجوسي،قسمتي از تصاوير تولد، مأخذ: همان.



اين امر جزيي اهميت مي دهد. اين موضوع متأثر از تحقق 
تعليمي  معناي  عميق ترين  از  که  است  اشعيا  گويي  پيش 
برخوردار است: «گاو صاحب خود را مي شناسد و قاطر 
تخت سرور خود رامي شناسد، اما اسراييل مرا نمي شناسد 
و مردم به من بي توجه اند». اين حيوانات نماد سخنان اشعيا 
است ومارابه شناختن مشيت الهي فرامي خواند (اوسپنسکي، 

لوسکي،۱۵۴:۱۳۸۸). 

پيوند نگاره ها با مضامين اسطوره اي
برجسته ترين ويژگي ناخودآگاه جمعي وجود گنجينه اي 
از نمادها و نگاره هايي است كه يونگ آن را آركي تايپ 
قهرمان  انسان ها  تمام  عام  معناي  در  «هرچند  مي نامد 
انگاشته مي شوند و پهلوان جاي آشکار شدن روح انساني 
به شمار مي آيد، اما در معناي خاص قهرمانان برگزيدگان 

هستند» (شکرايي،۹۸:۱۳۹۲). 
يادآوري شود،  نماد  با  بايد رابطه کهن الگو  اينجا  در 

سازنده  عناصر  روش  از  جمعي  ناخودآگاه  پيدايش 
ديگر،  سوي  از  مي شود.  محقق  کهن الگوها  يعني  آن 
پيدايش کهن الگوها نيز از راه نماد ممكن مي شود. يکي از 
پرتکرارترين کهن الگوها، تولد نمادين و غيرمعمولي قهرمان 
است که نشانگر گزينش او از سوي نيروهاي ماوراء طبيعي 
است «تولد قهرمان اساطيري معموًال حادث هاي غيرطبيعي 
است و در رازها نهان است. قهرمان از همايش دو واحد 
جنسي زن – مرد به وجود نمي آيد و اگر هم از اندام زني 
معجزه آساست»  عملي  ميوه  باردارشدن  اين  يابد،  تولد 
(پيزا،١٧٩:١٣٨٢). تولد نمادين حالت هاي گوناگوني دارد كه 
هركدام از نمادپردازي ويژه اي برخوردار است. قهرمان از 
مادري دوشيزه متولد مي شود يا از پهلو يا قلب مادر به 
دنيا مي آيد و يا اينكه عوامل نباتي يا فرا طبيعي در تولد او 
نقش دارند. «رسم براين است كه افسانه پردازان، از لحظه 
تولد قهرمان و يا حتي از لحظه اي كه در رحم مادر جاي 
مي گيرد، نيروهاي شگفت و خارق العاده به او اعطا مي کنند. 

تصوير ١١. دو زن (ماما)، قسمتي از تصاوير تولد. مأخذ: همان.

تصوير١٠. ستاره راهنما، قسمتي از تصاوير تولد. مأخذ: همان.
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کل زندگي قهرمان به صورت نمايشي باشكوه از معجزات 
تصوير مي شود كه نقطه اوجش ماجراي بزرگ مركزي آن 
است» (کمبل،۳۲۴:۱۳۸۵). در اسطوره، حماسه و افسانه هاي 
که  است  مشهور  و  شناخته شده  چهره اي  «قهرمان  ملل، 
مواردي  در  و  است  خدايان  برکرده  يا  خداست،  خود  يا 
نيز حاصل آميزش يکي از ايزدان وايزدبانوان يا شاه و 
ملکه اي خاص به شمار مي رود. بديهي است که شخصيتي 
اين چنين که در حوزه عملکرد اسطوره، قهرمان نام دارد، 
با ويژگي هايي خاص و در موقعيتي منحصربه فرد، تولدي 
اغلب اسطوره اي دارد و بار سنگيني از نمادهاي اساطيري 
تعداد  ترتيب  بدين  به دوش مي کشد.  را  نمونه اي  و کهن 
زيادي از شخصيت هاي اسطوره اي يا قهرمانان اساطيري، 
با الگوهاي تکرارشونده تولد به دنيا مي آيند. با نگاهي به 
اين الگوها و بررسي موقعيت هاي سمبليک و مشترك ميان 
آن ها مي توان به اين نتيجة کلي رسيد که همواره يک خدا 
و الهه، شاه و ملکه و يا والديني با سطح برتري ازنظر نژاد 
و موقعيت اجتماعي، براي به دنيا آوردن کودکي انتخاب 
مي شوند که در جهت تبيين اهداف اسطوره، تولدي از پيش 
تعيين شده و الگومند دارد» (شکيبي ممتاز،۹۸:۱۳۹۳). در 
داستان تولد عيسي مسيح، کودک از مادري متولد مي شود 
(مريم) که برگزيده زنان دوران خود است و اولين زني 
است که توانسته است وارد معبد شود. مريم در سوره 
آل عمران آيه ۴۲ لقب بانوي دوعالم بر خود گرفته است 
سوره  در  است.  نازل شده  براووحي  که  است  کسي  او 
آل عمران آيه ۴۵ چنين آمده است: «و فرشتگان مريم را 
گفتند: اي مريم خدا تو را برگزيده و پاک ساخته، وبرتمامي 
زنان دوجهان برتري داده است. اي مريم فروتني کن براي 

پروردگار خود و سجده به جاي آور و با نمازگزاران به نماز 
بايست». ازنظر يونگ، قهرمان تولدي معجزه آسا و ساده 
دارد او قدرت فوق ا لعاده اي از خود نشان مي دهد که باعث 
ترقي او در جامعه مي گردد» (اسنودن،۱۰۴:۱۳۸۹). يکي از 
اين معجزات سخن گفتن مسيح در نوزادي است و معجزات 
ديگري که باعث مي شود مردم به او و مادرش به ديده 
احترام بنگرند. اين معجزات در قرآن سوره آل عمران آيه 
۴۹ اين گونه آمده است: و] او را به عنوان [پيامبري به سوي 
بني اسراييل مي فرستد که به آنان مي گويد در حقيقت من 
من  آورده ام  معجزه اي  برايتان  پروردگارتان  جانب  از 
ازگل براي شما] چيزي به شکل پرنده مي سازم آنگاه در 
آن مي دمم پس به اذن خدا پرنده اي مي شود و به اذن خدا 
نابيناي مادرزاد و پيس را بهبود مي بخشم و مردگان را 
زنده مي کنم و شمارا ازآنچه مي خوريد ودرخانه هايتان 

ذخيره مي کنيد خبر مي دهم.
شکل هاي گوناگون تولد نمادين اين گونه است: تولد از 
دوشيزه، تولد معجزه آسا، تأثير عوامل فرا طبيعي در تولد، 
تولد و نمادهاي گياهي، تولد با ظاهري ناقص و تولد در 

ظاهري غيرطبيعي.

تولد از دوشيزه
تولد از دوشيزه در اعتقاد و باور بسياري از ملت ها 
مقدس  روسپي  که  باکره  مادري  از  «تولد  مي شود  ديده 
نيز هست، در روايات مهابهاراتا در مورد قهرماني به نام 
پريتا  پرينسس  روايت  اين  در  است.  ذکرشده  نيز  کارنا 
که او را کونتي مي نامند، در باکرگي فرزند پسري به دنيا 
مي آورد که پدرش خداي خورشيد سوريا بود» (شکيبي 

تصوير ١٢. زاويه ديد مادر و کودک. مأخذ: همان.

تصوير ١٣. يوسف، قسمتي از تصاوير تولد. مأخذ : همان.



١. از ديگر يافته هاي يونگ درباره 
روان انسان که نتيجه پژوهش هاي 
او درباره مذهب هاي آسيايي است، 
کهن الگوي  يا  خويشتن  «مفهوم 
وي  ديدگاه  از  است.  خويشتن 
وحدت  خويشتن  کهن الگوي 
است»  شخصيت  صفات  تمامي 
٩٨:١٣٩٢).«خويشتن  (شکرايي،
نيرويي است که تمام سيستم هاي 
يکديگر  به  متصل  را  شخصيت 
وحدت،  باعث  و  مي دارد  نگه 
تعادل و ثبات شخصيت مي شود. 
به خويشتن رسيدن يعني رسيدن 
اين  و  کامل  به وحدت  شخصيت 
براي  مردم  همه  که  است  هدفي 
رسيدن به آن تالش مي کنند، ولي 
مي يابند»  دست  آن  به  به ندرت 

(شاملو،٥٧:١٣٨٨).

نتيجه
در اين تحقيق ،ابتدا ،معناي ظاهري و ويژگي هاي سبکي نگاره هاي انتخاب شده و محل کتابت و نگه داري 
آن ها مشخص شد.در مرحلة دوم،رابطة ميان نگاره ها،داستان هاورواياتي مشخص گرديد که معناي 
نگاره ها وابسته به آن ها است. دربخش تفسير، به مطالعة چگونگي انتخاب ارزش هاي نمادين در برابر 
تصاوير، داستان ها و تمثيل ها پرداخته شد. با توجه به اين که نگارگري ارمنيان در خدمت آموزش تعاليم 
کليسا است اين تصاوير بازتابي از اين تعاليم وزندگي مسيح (ع) است.هنرمند ارمني تالش مي کند اين 
تعاليم را به بهترين وجه با هنر خودش به بيننده انتقال دهد به گونه اي که افراد بيسوادي که خواندن و 
نوشتن نمي داند نيز با ديدن اين تصاور به اين تعاليم وآموزه ها دست يابند. . از تفسيراين نگاره ها، دريافت 
مي شود که مضامين و نحوة ديد هنرمندان در سنت نگارگري ارمني، بر اساس واقعيات تاريخي اتفاق 
افتاده است و نگاره هاي نسخه هاي خطي ارمني بر پايه وفاداري براين واقعيات تاريخي ترسيم شده اند. 
پيوند نگاره ها با مضامين اسطوره اي (کهن الگوي تولد و رمزگان اسطوره اي) آشکار مي شود. بي شک 
نتايج به دست آمده در اين پژوهش، معناي قطعي و تمام شدة اين نگاره هانيست و از جنبه هاي ديگر نيز 
قابل بررسي هستندواين نشان دهندة ظرفيت باالي نگارگري ارمنيان براي تحليل و مطالعه است. که 

پژوهش هاي بيشتري از جنبه هاي گوناگون را ايجاب مي کند.

منابع و مآخذ
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مادرش  از  «نانا»  معجزه آساي  «تولد  ممتاز،١١٠،١٣٩٣). 
«آتيس» که باکره بود و با گذاشتن بادام رسيده اي در ميان 
سينه هايش باردار شد، از ديگر نمونه هاي تولد کودك از 
مادر باکره به شماره مي رود» (فريزر، ٣٩٧:١٣٨٧). در باور 
ايراني، تولد سه موعود دين زردشتي، اوشيدر، اوشيدر ماه 
و سوشيانس از باکره است. در دين زردشت عقيده بر اين 
است كه اين سه منجي، زمينه را براي ظهور زردشت در 
آخر زمان فراهم مي سازند «در بندهشن در مورد سه پسر 
زردشت آمده است: پيش از آنكه زردشت جفت گيرد، آنگاه 
ايشان فّره زردشت را در درياي كيانسه، براي نگاه داري به 
آبان فره، كه ايزد ناهيد است، سپردند. اكنون نيز گويند كه 
سه چراغ در بن دريا بدرخشد، به شب آن ها را همي بينند. 
يکي يکي را، چون زمانه خود برسد، چنين شود كه كنيزكي 
براي سر شستن بدان آب كيانسه شود و او را فّره در تن 
آميزد، آبستن شود. ايشان يکي يکي، به زمانه خويش چنين 
زاده شوند» (شکرايي،١٠١:١٣٩٢). بودا قهرمانيكه از سوي 
نيروهاي برتر براي رسيدن به حقيقت فراخوانده مي شود 
از دختري باكره زاده مي شود (بهار،١٧٦:١٣٧٥) يونگ بودا 
از کهن الگوي خويشتن مي داند  نمادي  را همچون مسيح 
(مورنو،٧٧:١٣٨٠). در اين پژوهش تولد مسيح موردمطالعه 
باكره  از مريم  قرارگرفته است. تولد حضرت مسيح (ع) 
تنها نمونه تولد از دوشيزه است كه منطبق بر واقعيت است 
و خود بهترين گواه بر اين مطلب كه تولد از دوشيزه در 

اسطوره ها و افسانه ها روشنگر تقدير قهرمان شدن است. 
ازآنجاکه رويكرد يونگ به مسيح، رويكردي روان شناختي 
است، وي مسيح را نمادي تام از کهن الگوي خويشتن و 
تماميت روان مي داند: «مسيح نماد كاملي است از سرنمون 
خويشتن١ ، زيرا نمودگار همان صفات قهرمان اساطيري 
است داشتن پدر الوهي، تولد تصادفي و مخاطره آميز، رشد 
و تحول زودرس، معجزات، مرگ، آواي فرشتگان، چوپانان 
و غيره بنابراين همين صفات مسيح است كه از او تجسمي 

از خويشتن مي سازد» (مورنو،١١٥:١٣٨٠).
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is called Conti, gives birth to a son in virginity, whose father was the god of the Syrian sun. In 

Zoroastrianism, it is believed that three saviors pave the way for the emergence of Zoroaster at the 

end of time. In Bundahishn, it is said about these three sons of Zoroaster: “Before Zoroaster had 

mated; then they handed over the glory (Khvarenah) of Zoroaster in the sea of Kianseh to be taken 

care of to Aban Khvarenah, who is Nahid the goddess. It is now said that three lights shine on the 

seabed, to be seen at night. One by one, when the time comes, it becomes so that a maid shall go 

into Kianseh’s water to wash her head and Khvarenah shall entangle with her body and she shall get 

pregnant. Thus they one by one will be born in their own time”. In Jung’s view, Buddha, like Christ, 

is a symbol of his archetype. The birth of Jesus Christ (PBUH) from the Virgin Mary is the only 

example of the childbearing of a virgin that is true and the best evidence that childbearing of a virgin 

in myths and legends illuminates the fate of becoming a hero. Since Jung>s approach to Christ is 

a psychological one, he considers Christ to be the full symbol of the archetype of self and mental 

wholeness: Premature evolution, miracles, death, the voice of angels, shepherds, etc. So, it is these 

attributes of Christ that make him the embodiment of himself. Undoubtedly, the results obtained in 

this research are the definitive and complete meaning of this painting and can be examined from 

other aspects as well, which shows the high capacity of Armenian painting for analysis and study as 

well as the requirement for further research regarding its various aspects.

Keywords: Armenian Art, New Julfa, Archetype of the Hero,s Birth, Vank Church, Painting
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The origin of Armenian art in Iran dates back to the Median and Achaemenid eras. After the 

forced migration of the Armenians to Iran by Shah Abbas, the Armenian artistic heritage of Nizi 

was transferred to a new place. The lands of Armenia and Iran have been adjacent and have been 

culturally and politically connected for many centuries, so the Armenian people are among the 

Iranian tribes. In the seventeenth and the eighteenth centuries AD, a large number of Armenian 

artists and scholars gathered in Julfa of Isfahan and engaged in artistic and cultural activities. 

Therefore, Julfa of Isfahan became the land of Armenian science and learning. The Armenians of 

Julfa founded the Higher School (Religious School) diligently. Graduates from this school were 

brilliant figures who presented valuable services throughout the history of Armenian civilization 

and culture. Also, the works created in the field of murals and miniatures by Armenian artists are 

worthy and admirable. In this research, 5 examples of drawings of the Julfa school of New Isfahan 

on the subject of the birth of Jesus Christ (PBUH) that exist in this museum have been studied. The 

research question is: on what basis have images of birth been depicted in the Bibles? The research 

method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library research and 

online sources. The method of data analysis is qualitative. The statistical population is the Bibles 

that are kept in the Vank Church Museum. Numerous articles on the birth of Jesus Christ (PBUH) 

along with other topics such as evangelism, resurrection, etc have been done. The present study 

follows a methodical and deeper reading of the drawings of the Armenians of Isfahan with a focus 

on portrayals of the birth of Jesus Christ which concludes that these works are created as essential. 

In this research, first, the apparent meaning and stylistic features of the selected drawings and their 

place of writing and preservation have been determined, and in the second stage the relationship 

between drawings, stories and narratives on which the meaning of drawings depends. In the 

interpretation section, we studied how to choose symbolic values for images, stories and allegories. 

Given that Armenian painting is at the service of instructing the teachings of the church, these 

images are a reflection of these teachings and the life of Christ. Interpretation of these paintings 

indicates that the themes and views of the artists regarding the tradition of Armenian painting are 

based on historical facts, and the drawings of the Armenian manuscripts are based on fidelity to the 

historical facts. The connection of the paintings with the themes of myth (the archetype of the birth 

of the mythical worms) is revealed as well. The childbearing of a virgin is seen in the beliefs of 

many nations. The childbearing of a virgin mother, who is also a holy prostitute, is also mentioned 

in the Mahabharata narrations about a hero named Karna. In this narration, Princess Prieta, who 


