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چكيده
قرن ١٠ ميالدي در جزيرة آغتامار در تركيه امروزي كليسايي توسط شاه گاگيك به نام صليب مقدس بنا شد 
كه نمونه اي منحصربه فرد در هنر مسيحي اين دوره و يكي از شاهكارهاي بي نظير كليسا سازي به سبك ارمني 
است. بسياري از موضوعات و سبك حجاري هاي كليسا به شيوة ساساني است. از جمله نقوش گياهي، جانوري، 
اساطيري، ماسك هاي انساني و نقوش پادشاهي. اين پژوهش به روش توصيفي و تطبيقي به بررسي نقوش 
حجاري  شدة كليساي آغتامار و تأثير هنر ساساني در آنها مي پردازد. پرسش پژوهش آن است كه كدام نقوشي 
ساساني بر تزئينات كليساي آغتامار تأثير گذاشتند و علت استفاده از اين نقوش چه بود؟ هدف از اين پژوهش 
بررسي تطبيقي نقوش كليساي صليب مقدس آغتامار و نقوش دورة ساساني و شناسايي وجوه مشترك و 
مفاهيم اين نقوش در تزئينات كليساست. موج جديد تأثير محصوالت ساساني در قرن ١٠ ميالدي نه تنها در 
سرزمين هاي اسالمي بلكه در پادشاهي مسيحيت قفقاز و قسطنطنيه نمايان شد. نقوش ساساني از طريق هنر 
اسالمي و بيزانس به هنر ارامنه و از جمله كليساي آغتامار منتقل شد؛ استفاده از اين نقوش در جهت تأييد قدرت 
شاه بر اساس سنت هاي ساساني بود كه از طريق هنر اسالمي به هنر مسيحيت منتقل شد. تعدادي از نقشمايه ها 
نشانه هاي خورنه در ايران باستان بودند برخي از اين نقوش به عنوان نشان آزادگي نيز بودند اما بيشترين تأكيد 
بر روي مفهوم سلطنت بود. اين نقوش به عنوان نمادهاي سلطنت در ارتباط با مكان هاي نقوش در نماي كليسا 
نيز بودند. نقوش عقاب ها و گريفين در قاب نماي جنوبي كليسا كه نمايانگر تصوير شاه گاگيك در درگاه است 
و در سمت راست اين در، پرنده با نقش سر قوچ نمايش داده شده است؛ نقش آنان را به عنوان نمادهاي قدرت 
و شكوه پادشاهي را با بيشترين وضوح به نمايش مي گذارد.بسياري از نقشمايه هاي كليساي آغتامار در نهايت 
از هنر ساساني سرچشمه مي گيرند. اگر چه جزئيات سبكي نشان مي دهد؛ الگوهاي واقعي كه كار شدند در آثار 
هنري در طي دوران اسالمي بوده است، سنت هايي كه ميراث هنر ساساني بود و تا قرن ها در هنر سرزمين هاي 

ديگر ادامه يافت.

 واژگان كليدي 
كليساي صليب مقدس، آغتامار، نقوش ساساني، هنر ارمني.

Email:. m.mobini@shargh.tpnu.ac.ir                                            .استاديار گروه هنر، دانشگاه پيام نور، شهر تهران، استان تهران  

تاريخ دريافت مقاله :  ٩٤/٥/٢٨ 
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٥/٢/٥ 



مقدمه
كليساي صليب مقدس كه به دست شاه گاگيك بر روي 
جزيرة آغتامار در درياچة وان بين سال هاي ۹۱۴ و ۹۲۱ 
ميالدي بنا شد حاكي از تجديد فعاليت هنري در اين ناحيه 
است. نقوش برجستة اين بنا نمونه اي منحصربه فرد در 
كليساهاي ارامني است. هنر ارمني از قرن ۹ تا ۱۲ ميالدي 
با تأثير از هنر اسالمي و بيزانس دچار تغييراتي شد. در 
زمينه معماري ارمني در قرن ۱۰ ميالدي، كليساهايي با 
تاالر اصلي و سه محراب به ويژه در منطقة واسپوركان 
گوشه  راست  طرح  درون  صليب  اينجا  در  يافت.  رواج 
متداول گشت. در زمينه  گاه هاي جاسازي شده  تكيه  با 
پيكرتراشي تمايل به پر كردن زمينه از جنبه هاي هنر ارمني 
اين دوره است. هنرمندان ارمني گرايش به نقش پردازي و 
ساده سازي نقوش داشتند و معموًال تصاوير از جلو نشان 
داده مي شد و حركات حذف مي گرديد، همانند نقاشي هاي 

به كار رفته در كليساي آغتامار. 
ظهور ناگهاني اين مجموعة غني احتماًال به سبب ابتكار 
شخصي شاه گاگيك بوده و نمونة جداگانه اي است كه 
نظيري در بناهاي پيشين ارمني ندارد و در سده هاي بعد 
نيز مشابه آن مشاهده نمي شود. به دليل تعدد و اهميت 
تزئينات اين بنا در ميان كليساهاي ارمني و از آنجا كه 
كليسا  برجستة  نقوش  سبك  و  موضوعات  از  بسياري 
به شيوة هنر ساساني است و در پژوهش هاي پيشين كمتر 
به منشأ ساساني بودن نقوش اشاره شده است ضرورت 
مطالعه در اين زمينه ديده مي شود. پرسش پژوهش آن 
است که كدام نقوشي ساساني بر تزئينات كليساي صليب 
مقدس آغتامار تأثير گذاشتند و علت استفاده از اين نقوش 
چه بود. بر پاية اين پرسش ها اهداف پژوهش شناسايي 
حجاري شدة  تزئينات  در  ساساني  هنر  از  متأثر  نقوش 
كليساي آغتامار و پي بردن به داليل استفاده از اين نقوش 
با  پژوهش  اين  در  مي باشد.  مقدس  صليب  كليساي  در 
دسته بندي انواع نقوش حيواني، گياهي، اساطيري و.. در 
كليساي صليب مقدس و مطالعه تطبيقي با نقوش ساساني 
كليسا،  تزئينات  در  ساساني  نقوش  تأثير  بررسي  به 
همچنين شناخت مفاهيم نقوش و داليل استفاده از آنها در 

اين بنا پرداخته مي شود.

روش تحقيق
پژوهش حاضر با بهره گيري از روش توصيفي- تحليلي 
برجستة  نقوش  و  ساساني  نقوش  تطبيقي  مطالعة  به 
كليساي صليب مقدس آغتامار مي پردازد و شيوه گردآوري 

اطالعات، كتابخانه اي است. 

پيشينة پژوهش
مقدس  صليب  كليساي  تزئينات  و  حجاري  زمينه  در 
آغتامار تحقيقاتي صورت گرفته است از جمله مهم ترين 

آنها پژوهشي توسط درنرسسيان در سال ۱۹۶۵ است 
كه بيشتر به توصيف نقوش پرداخته شده و تعداد اندكي 
از نقوش را داراي ريشة ساساني مي داند و به بسياري 
اشاره اي  است  ساساني  منشاء  داراي  كه  حجاري ها  از 
نمي كند. همچنين لين جونز تحقيقاتي در زمينه هنر دوران 
نقوش  توصيف  به  و  است  داده  انجام  ارمنستان  ميانة 
كليساي صليب مقدس آغتامار مي پردازند كه البته اشاره 
كمي به منشا ساساني حجاري هاي كليسا دارد و ريشة 
در  مي داند.  اسالمي  هنر  را  برجسته  نقوش  از  بسياري 
نقوش  تمامي  بررسي  به  به صورت جامع  پژوهش  اين 
متاثر از هنر ساساني در كليساي صليب مقدس پرداخته و 
ضمن مقايسه نقوش با مستندات تصويري، داليل استفاده 
از نقوش و مفاهيم آن در كليساي صليب مقدس آغتامار 

مورد بررسي قرار مي گيرد.

روابط فرهنگي، سياسي و اقتصادي ايرانيان و ارمنيان
شروع روابط ايرانيان و ارمنيان به هزاره اول ق. م. باز 
از  حكايت  برجاي مانده  موثق  منابع  نخستين  مي گردد. 
تا هفتم  ايران سدة هشتم  در  ارمني  حضور جنگجويان 
ق. م. و سكونت عده اندكي از صنعتگران و تجار ارمني 
در ايران دارد. در قرن ۴ ميالدي هزاران ارمني به فرمان 
دومين  شدند.  كوچانده  ايران  به  ساساني  اول  شاهپور 
كوچ در قرن ۶ ميالدي و سپس در سال ۱۰۴۸ ميالدي و 
اين بار ارمنيان به فرمان سلجوقيان به ايران انتقال يافتند. 
ارمنيان طي اقامت چند صد ساله خود در ايران فرهنگي 
از فرهنگ ملي و  تلفيقي  خاص و جديد پديد آوردند كه 
اداب ورسوم خاص ارمني با فرهنگ كهن و غني ايراني 

است (اوهانيان، ۱۳۸۶). 
به  ارمني  خدايان  ايراني،  ايزدان  تاريخي  دورة  طي  در 
ارمني در  نيز در هنر  ايراني  هنر  تأثير  شمار مي آمدند. 
ادوار مختلف مشهود است. در نقوش برجستة آرامگاه 

 تأثير نقوش ساساني در تزئينات  
حجاري شدة كليساي صليب مقدس 

آغتامار 

تصوير١. پالن كليساي صليب مقدس آغتامار ، مأخذ: هوسپيان، 
 .١٣٨٩
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آنتيخوس در نمرود داغ، آنتيخوس نيم تاج ارمني مطابق 
اعطاي  ايراني  مناظر  و  دارد  هخامنشي  هنر  سنت هاي 
همچنين  مي دهد  نشان  را  ايراني  جامه هاي  و  منصب 
مدال هاي بزرگ زرين و برخي نقوش برجسته بر صخره ها 
كه پادشاهان ايراني و پيكره هاي به سبك و جامة ايراني 
را نشان مي دهدو نيز صحنه هاي شكار شير در كليساي 
پتغني از شمايل نگاري سلطنتي ساساني ملهم شده است 
(درنسسيان، ۱۳۸۹، ۱۴۷). كليساي صليب مقدس آغتامار 
نيز از جمله بناهاي ارمني است كه تأثير هنر ايراني در 
نقوش برجسته آن مشهود است و در اين پژوهش مورد 

بررسي قرار مي گيرد.

كليساي صليب مقدس آغتامار
منطقة  وقت  حاکم   ، آرتسروني  گاگيك  ۹۰۸م،  سال  در 
خليفة  نيروهاي  فرماندة  افشين،  کمک  با   ، واسپوراکان 
عباسي، در شمال بين النهرين، استقالل منطقة تحت تسلط 
خود را اعالم کرد و مدعي پادشاهي بر کل ارمنستان شد. 
گاگيک متعاقب اعالم استقالل، جزيرة آغتامار  را به منزلة 
مرکز حکومت خود برگزيد و به مانوئل، معمار معروف 
ارمني، دستور بناي مجموعه اي از کاخ ها را داد. متأسفانه، 
تأسيسات بندري و کاخهاي اين جزيره به دليل جنگهاي 
از  تعدادي  به همراه  نيز،  ويرانه ها  و  ويران شدند  متعدد 
باال  به علت  درياچه،  اطراف  جزاير کوچک و روستاهاي 
آمدن سطح آب درياچه به زير آب فرو رفتند و امروزه 
تنها کليساي صليب مقدس، که در ارتفاعي باالتر از سطح 
 :۱۳۸۹ (هوسپيان،  است  مانده  باقي  داشته،  قرار  کاخ ها 
۷). پالن اولية معماري اين كليسا از پالن بازيليك چهار 
ستوني گنبددار اقتباس شده كه ستون هاي آن در ظاهر 
حذف ولي در واقعيت از زير گنبد عقب كشيده شده و به 
اتاقك هاي  صورت فرو رفتگي دايره شكل به ديوارهاي 

چهار گوشه بنا وصل شده اند (همان، ۷؛ تصوير۱). 

حجاري هاي كليساي صليب مقدس آغتامار 
موضوع اين حجاري ها از كتاب عهد عتيق و جديد و نيز 
وقايعي که در تاريخ خاندان آرتسروني روي داده برگرفته 
ديگر  از  را  کليسا  اين  حجاريهاي  که  آنچه  است.  شده 
موارد مشابه متمايز مي سازد حجم بسيار زياد آنهاست 
انتخاب  همچنين،  نداشته،  سابقه  ارمني  معماري  در  که 
داستان هايي از کتاب مقدس که بيانگر وقايع روز است. 
لذا، به جرئت مي توان حجاريهاي کليساي صليب مقدس را 
سرآمد حجاري هاي قرن دهم ميالدي در ارمنستان تلقي 

کرد، هنري که باعث نجات اين کليسا از انهدام شد .
کلية حجاري هاي رديف اول، در چهار طرف بنا، حرکتي به 
سمت راست دارند. به غير از استفاده از سايه روشن، که از 
اصول معماري ارمني است، از اصل عدم تکرار تصوير در 
حجاري ها نيز استفاده شده است. چهار طرف ديوارهاي 
خارجي كليسا با شش رديف حجاري پوشانده شده که 
از ارتفاع دومتري از سطح زمين شروع ميشوند. اولين 
اندازه بزرگ ترين حجاري ها  از نظر  پايين، که  از  رديف 
هستند، شامل داستان هايي از کتاب مقدس و وقايع مربوط 
برروي  تصاوير  اين  کلية  است.  آرتسروني  خاندان  به 
نواري که چهار طرف بنا را احاطه کرده و در داخل آن 
در  ايستاده اند.  دارد  قرار  انگور  خوشه هاي  از  اشکالي 
رديف دوم از پايين، سر حيوانات مختلف با برجستگي 
تزيينات  با  نواري  سوم  رديف  است.  گرفته  قرار  زياد 
گياهي است که با حفظ پهنا در چهار طرف بنا همچون 
کمربندي کليسا را احاطه کرده و در داخل آن تصاويري 
با موضوعات زندگي مردم عادي ديده ميشود. در رديف 
چهارم تصاويري از حيوانات و انسانها نقش شده است. 
رديف پنجم، که در پايين ساق گنبد قرار دارد، نواري از 
اشکال هندسي است و باالخره رديف ششم، که در باالي 
ساق گنبد قرار دارد، داراي تصاويري مانند رديف چهارم 
است. ظاهرًا هر يک از حجاريها در عين اينکه به تنهايي 
بيانگر موضوعي خاص است مکمل حجاري ديگري نيز 
هست و در مجموع پيامهاي مختلفي همچون، رستگاري، 
بيان  را  ديگر  موضوعات  بسياري  و  آفرينش  پايداري، 

مي کنند (هوسپيان، ۱۳۸۹: ۱۰؛ تصوير ۲). 

نقوش ساساني و گسترش آن 
نتيجه  و  شرقي  كهن  هنر  مرحلة  آخرين  ساساني  هنر 
تحول طوالني است و نيروئي دارد كه مي تواند نشانه هاي 
خود را در هنرها و ملت هاي مجاور باقي گذارد (گيرشمن، 
۱۳۹۰، ۲۸۳). از ويژگي هاي مهم هنر ساساني ارائه نقوش 
نقوش  اساطيري،  موجودات  و  شكار  صحنه  و  حيواني 
فلزكاري،  روي  بر  بويژه  نقوش  اين  كه  است  گياهي 
گچ بريها و نيز پارچه هاي ساساني قابل رويت است. نقوش 
كاخ هاي  تزئينات  در  كه  اسالمي  هنر  از طريق  ساساني 
و  ارامنه  هنر  به  مي شد  استفاده  ميالدي   ۸ قرون  اموي 

تصوير ٢. كليساي صليب مقدس آغتامار، نماي غربي، مأخذ: 
 Redgate:2007:295



از جمله كليساي صليب مقدس در آغتامار منتقل شد و 
بسياري از موضوعات نقوش ساساني در اين كليسا در 
از  است.  رفته  كار  به  آن  نماهاي  حجاري شده  تزئينات 
جمله صحنه هاي شكار حيوانات ايستاده بر روي پاهاي 
به شيرها،  مردان  انگور، حمله  در حال خوردن  و  عقب 
نقوش پرندگان در ميان پيچك هاي درخت مو و نيز درون 
مداليون ها و نقش سيمرغ ساساني و موجودات تركيبي 
است و همچنين نقوش گريفين، اسفنكس و« استفاده از 
ماسك هاي انساني در درون مداليون ها كه ريشه در هنر 

 .(Der Nerssian,1965,26) «پارتي و ساساني دارد
انقراض شاهنشاهي ساساني  از  پس  چندين سده  مدت 
در  يوناني  كارگاه هاي  و  بغداد  در  اعراب  كارگاه هاي 
ساساني  هنر  كهن  نقش هاي  و  نمونه ها  از  قسطنطنيه 
استفاده مي كرده اند. بدين ترتيب بافته هايي كه در قرون 
وسطي از مشرق به مغرب زمين برده مي شد و هنرمندان 
گاهي موضوع نقش هاي خود را از آنها مي گرفتند، نقشي 
(گيرشمن،  نداشته اند  ايراني  بافته هاي  مجالس  نقش  جز 
شرق  بين  داشتن  قرار  با  ساساني  ايران   .(۳۱۵  :۱۳۹۰
و غرب، به عنوان يك واسطه، محوراقتصادي محسوب 
مي شد و عبور راه ابريشم از ايران سبب مي شد كه توليد 
كنترل خود در  را تحت  ابريشمين  پارچه هاي  تجارت  و 
آورد و بوسيله تبادالتي كه بين كشورهاي غربي و شرقي 

از  پس  قرن ها  تا  ساساني  هنر  نفوذ  مي گرفت  صورت 
انقراض ساسانيان نيز همچنان ادامه داشت. به نظر فراي 
هنر شاهنشاهي ساساني كه خلفا اقتباس كردند و سازگار 
ساختند هنري نبود كه به ديني يا به آيين و رسومي بستگي 
فهم  در خور  بود  فرهنگي جهاني  اين  بلكه  باشد  داشته 
مردم بيزانس و اميران يا دربار خالفت. در دوران امويان 
نيز كارزارهاي محلي فعاليت هاي خود را با همان شيوة 
ادامه دادند و تصاوير و نقوش تزئيني و جانوري  قبلي 
ساساني در دوران بيزانس نيز بسيار گسترده شدند و 
آنها را مي توان در هنر ارمنستان نيز يافت (طاهري، ۱۳۹۰: 
۶۱-۶۲). ايران ساساني با انتقال سنت هاي موروثي خود 
به دنياي مسلمانان و با ميراث هنري خود تمدن هاي نو 
از پيکرنگاري ساساني در  را غني مي گرداند و استفاده 
لحاظ  از  در غرب  و مسيحيت  اسالم  اولية  دوران  طول 

 .(Ferrier,1989,151) جغرافيايي گسترش يافت

نقوش ساساني در تزئينات كليساي صليب مقدس
بال هاي گسترده 

به عنوان  گسترده  بال هاي  نقش  باستان  دنياي  در 
آشكارترين اتصال به خدايان و ترفيع به آسمان بود. نقش 
بال هاي گسترده در هنر ساساني به ويژه بر روي سكه هاي 
ساساني مشاهده مي شود كه در باالي تاج سلطنتي شاهان 

 تأثير نقوش ساساني در تزئينات  
حجاري شدة كليساي صليب مقدس 

آغتامار 

ديواري  تزئين  ورامين،  دشت  تصوير٣. 
مأخذ:  برلين،  موزه  ساساني،  دوره 

گيرشمن، ١٣٩٠: ١٨٩. 

تصوير ٤. نقش صليب و بالهاي گسترده در 
نماي غربي كليساي صليب مقدس ، مأخذ: 

  Der Nersessian, 1965: fig 12

تصوير ٥. قسمتي از نماي كليساي آغتامار 
با نقش  سر انسان و بالهاي گسترده، مأخذ: 

 www.panoramio.com

تصوير٦. چال ترخان، صحنه شكار پيروز 
شاه، سده ٥ م، موزه فيالدلفي، مأخذ: گيرشمن، 

    ١٣٩٠: ١٨٧

تصوير ٧. قسمتي از نقش برجسته شاه 
گاگيگ، نماي غربي كليساي صليب مقدس، 

   Thierry,1987:378  :مأخذ

تصوير٨. نقش تاج شاه بر روي بشقاب 
سغدي از نيشابور، مأخذ: موزه لنينگراد
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قرار گرفته است و تكيه گاه عناصر نجومي از قبيل هالل 
 compareti,2010:) است  خورشيد  گاه  و  ستاره  ماه، 
ساساني  شاهان  تاج  روي  بر  گسترده  بال هاي   .(201

بدون شك جنبة مذهبي و نيز تجليل از پادشاه را داشته 
محافظشان  كه  هستند  مزدايي  خدايان  با  ارتباط  در  و 
پرندگان بودند (Paris, 2004: 192-193). همانند خداي 
بر  كه  وهاگن).  ارمني  ورثرغنه،  (اوستايي  وهرام  جنگ 
روي دومين نوع سكه هاي خسرو پرويز دوم اضافه شد 
كه احتماًال براي جشن پيروزي بر شورشگر بهرام چوبين 
بود (Daryaee, 1997:43). در هنر ساساني گاه شكل 
بالهاي گسترده تبديل به نقوش گياهي (برگ هاي كنگر). 
يا عنصري  و  شده است كه در بردارندة ميوه اي مقدس 
ديگر است (تصوير۳). تبديل بالهاي گسترده ساساني به 
گياهان را در هنر ارامنه در تزئينات مرتبط با نقش صليب 
در نماي كليساي صليب مقدس مشاهده مي كنيم (تصوير 
۴). عرب ها و مردم قفقاز كه به مسيحيت گرويدند از اين 
نشان در پايه هاي ستون ها براي صليب ها استفاده كردند 
همچنين در ادبيات ارمني وجود ارتباط بين بال هاي گسترده 
و شكوه و افتخار ذكر شده است. استفاده از بال هاي گستردة 
ساساني در هنر ارمني براي ستايش و تجليل از عنصر باالي 
آن كه صليب بود به كار مي رفت. از طرفي در هنر مسيحيت 

است  ارتباط  در  زندگي  درخت  با  صليب  ارامنه  هنر  و 
عناصري  اقتباس  بنابراين   .(Donabedian, 2008:60)
تزئيني از هنر ساساني در هنر ارامنه بي ارتباط با عقايد 
ديني و آييني آنها نيست. همچنين اين نقش در برخي از 
ظروف گرجي كه تأثير هنر ساساني در قلمزني و شكل 

پيكره نيز مشهود است مشاهده مي شود. 
بار ديگر در پيش آمدگي زير  بال هاي گسترده را  نقش 
شيرواني قسمت غربي كليساي آغتامار مي بينيم. ويژگي 
مجسمه ها در باالي ديوارهاي بنا با ارتفاع تقريبي ۳ متر و 

تصوير٩. مرواريدهاي اطراف پيكره شاه 
بر روي سكه ساساني خسرو دوم، قرن٦-٧ 

 www.cngcoins.com :ميالدي، مأخذ

برجستة  نقش  بستان،  طاق  تصوير١٢. 
(٥٩٠-٦٢٨م).   دوم  خسرو  ساساني 

 .Ettinghausen,1972: fig 76

جنوبي  نماي  در  پرنده  نقش  تصوير١٣. 
كليساي صليب مقدس، مأخذ:

 www.flickr.com

تصوير١٤. لوح چهارگوش با نقش طاووس، 
تيسفون،  سده ٦م، موزه برلن، مأخذ: گيرشمن، 

 .١٣٩٠: ٢٠١

تصوير١٠. مينياتور«خانواده سلطنتي»، 
انجيل  شاه  گاگيگ ،  مأخذ: 

  Hofman,2011:76

گاگيك  شاه  و  مسيح  نقش   .١١ تصوير 
در نماي غربي كليساي آغتامار ، مأخذ: 

  jones,1994:fig11

شمالي  نماي  مو،  درخت  اطراف  در  بزها  نقش   .١٥ تصوير 
www. panoramio.com :كليساي صليب مقدس، مأخذ



نوار تزئيني گسترده كه حاشيه هاي تزئيني را از ديوارهاي 
بدون تزئين پايين جدا مي كند به منطقه ايران و دوره پارتي 
بر مي گردد (كالج، ۱۳۸۵: ۱۱۹). نمونة آن قلعه يزدگرد در 
قرن ۲ م در كرمانشاه مربوط به هنر پارتي است. در اتاق 
اول عمارت كاله فرنگي حاشية تزئيني به هم پيوسته اي از 
نقش گل روزت و سواستيكا به ارتفاع ۴ متر از زمين قرار 
داشت و نيز صحنه هاي نيم تنة انساني داخل مداليون ها 
در باالي آن قرار داشت (keall,1967,112). در كليساي 
آغتامار، نقش بال هاي گسترده را در تركيبي از شكل سر 
زن و بال هاي گسترده (هارپي) مي بينيم (تصوير۵). اين 
نوع شكل هارپي ها كمتر رايج اند اما داراي پيشينة ايراني 
هستند و در پيكره هاي برنزي پارتي و نيز هنر ساساني 
مشاهده مي شوند. نيم تنه انساني يا تنه حيوانات برخاسته 
از باالي يك جفت بال نقشمايه رايجي در مهرهاي اولية 
ساساني و گچبري هايش بود. اين نقش در گچ بري كاخ 
چال ترخان ري از دورة ساساني در حاشية نقش شكار 
ظاهر شده است (تصوير ۶). روبان هاي مواج گره خورده 
به بال هاي گسترده را در تركيب شكل هارپي در تصوير 
۵ مي بينيم. ساسانيان ترکيب سربند و نوارهاي مواج را 
به عنوان نماد جديدي از اعطاي نشان به کار مي بردند. بر 
ظروف سيمين ساساني نيز نقوشي از شاهان و ايزدبانو 
آناهيتا ديده مي شود که نوار مواج (ديهيم) بر گردن و تاج 
آنان نمايان است و به لحاظ فرم و عملکرد جايگزين همان 

روبان ها،   .(Soudavar, 2003: 31) است  پارتي  ديهيم 
نوارهايي كه به تاج شاهان متصل بود، همه به طور واضح 
اشاره به سلطنت دارند. روبانهاي هارپي آغتامار احتماًال 
از طرح ساساني نشات گرفته است. پيشينة نقش روبان 
در كليسا هاي ارمني مربوط به كليساي كيلكاني در نزديكي 
منطقه آلباني باستان در قرن ۵ ميالدي است كه براي مدت 

طوالني تحت كنترل ساسانيان بود. 

تاج سلطنتي
در نماي غربي كليسا چهرة شاه گاگيك در مقياس بزرگ 
آراسته  باالپوش  تاجي جواهرنشان و  هاله و  داراي  كه 
به گلدوزي است نمايش داده شده است. تاج شاه گاگيك 
آسيب ديده اما سوراخ هاي ايجادشده پرشده با خمير (گل) 
و مرواريد بدلي يا جواهر كه در مجاورت هاله قرار دارد 
و باالي تاج با يك طرح بزرگ نشان داده شده است. تاج 
شاه گاگيك شكسته شده ولي هنوز مي توان يك نقشمايه 
بال مانند را در طرف راست ديد كه از تاج هاي ساساني 
اقتباس شده است (تصوير۷)؛ (Jones,2004: 149). بال هايي 
که پادشاهان ساساني بر روي تاج خويش داشتند؛ مظهر 
در  ايزدي  فره  تجسم  مظاهر  نخستين  از  يکي  ورثرغنه 
الگوي  (لوکونين، ۱۳۸۴: ۱۵۵).  است  پادشاهي ساساني 
از  اولية تاج هاي ساساني توسط حاكمان اولية مسلمان 
امويان در قرن ۸ م تا سامانيان و آل بويه در قرن ۹ و 

 تأثير نقوش ساساني در تزئينات  
حجاري شدة كليساي صليب مقدس 

آغتامار 

لوحه گچبري ساساني،قرن  تصوير ١٦. 
٦-٧ ميالدي، موزه استاتليچ برلين، مأخذ:     

 www.commons.wikimedia.org

جنوبي  نماي  روبرو،  بزهاي  تصوير١٧. 
مأخذ: آغتامار،  كليساي 
  www.armenica.org. 

تصوير١٨. سكه ساساني، پيروز اول، مأخذ:  
 Belloni,1969:f.65

تصوير١٩. حمله شير به گاو، نماي شمالي، 
شمال غرب ديوار، كليساي آغتامار ، مأخذ:  

www.armenica.org

تصوير٢٠. حمله شير به گاو، بشقاب نقره 
ساساني، موزه ارميتاژ لنينگراد ، مأخذ:

 Ettinghausen,1964:f.9

تصوير٢١. جعبه جواهر از جنس عاج قرطبه، 
 Prado-Vilar,1997:23 :قرن ١٠ م ، مأخذ
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۱۰ م استفاده شده است. نمونه اي از آن در قصر الحير 
شاهزاده اي  گچي  مجسمة  م،   ۸ قرن  اموي  دورة  غربي 
تاج  به  شباهت  آن  تاج  اما  ديده  آسيب  بسيار  كه  است 
بالدار در هنر پس  تاج  از  شاه گاگيك دارد. نمونة ديگر 
نيشابور شاه سغدي  از  نقره اي  بشقاب  در  از ساساني 
را نشسته با تاجي از برگ هاي نخل و هالل ماه در ميان 
(تصوير۸).   مي دهد  نشان  مرواريد  رديف هاي  با  آن 
(DerNersessian,1965,30-31). در اسناد تاريخي آمده 
است كه قبل از ساختن كليسا شاه گاگيك حداقل ۳ نوع 
تاج و بسياري لباسهاي فاخر از قدرتهاي اسالمي دريافت 
از  كه گونه اي  گاگيك  تاج شاه   .(Jones,2007,61) كرد 
تاج بالدار ساساني بوده بدون ترديد تاجي است كه آن را 
از خليفه دريافت داشته بود (در نرسسيان، ۱۳۹۰، ۱۵۸). 
شاه  سر  اطراف  در  هاله  نقش  كليسا  غربي  نماي  در 
شكوه  يا  خورنه  ايران  هنر  در  مي شود.  ديده  گاگيگ 
داده  اطراف سر شاه نشان  هاله اي  با  پادشاهي معموًال 
مي شد همان طور كه در هنر ساساني اين نقش در اطراف 
نيز  فردوسي  شاهنامة  در  است.  شده  ظاهر  شاه  سر 
كه بر اساس خداي نامه هاي ساساني نوشته شده است 
ميانه  قرون  در  و  است  شده  برجسته  خورنه  مفهوم 
براي  مركزي  آسياي  و  ايران  فالت  در  مسلمانان  حكام 
از نقش هاله استفاده  مشروعيت دادن به حكومت شان 
هالة  دايرة  در  همچنين   .(daryaee,2002,130) كردند 

احتماًال  كه  مي شود  ديده  سوراخ هايي  شاه  سر  اطراف 
جواهر و سنگ هاي گران بها در آن استفاده شده است اين 
دواير يادآور مرواريدهاي استفاده شده برروي سكه هاي 
مرواريدهاي  نيز  و  شاه  پيكرة  اطراف  در  ساساني 
 .(۹ (تصوير  است  ساساني  شاهان  تاج  در  به كاررفته 
همان طوركه نقش گردنبند مرواريد در مينياتوري از شاه 
گاگيك و خانواده اش نمايش داده شده است (تصوير ۱۰). 
مرواريد از نمادهاي فر در هنر ساساني بود كه شكوه و 
عظمت شاه را در حقانيت پادشاهي اش نشان مي داد و 
«در هنر مسيحيت نيز مرواريد نماد تقوا و پاكي اخالقي 
است» (Clark,1986,81). شاه در تصوير۱۱ در دستش 
الگويي از كليسا را دارد و به پيكرة مسيح عرضه مي دارد 
ابتدا در قرن ۶ ميالدي  .الگوي كليسا در دست شاه در 
ارمني ظاهر شد و در جهت سنت هاي سلطنتي  در هنر 
يا  مسيح  به  كليسا  الگوي  ارائة  بود.  ارمني  پادشاهان 
فرشته ها موضوعات رايجي در موزاييك هاي قوسي شكل 
كليساهاي بيزانس از قرن ۶ ميالدي بويژه در رم بودند. 
اما تصوير شاه متفاوت از تصاوير امپراطوران بيزانسي 
معاصرش است. گاگيك به صورت فيزيكي تنها با حالت 
محسوسي  بطور  و  مي گذارد  احترام  مسيح  به  پاهايش 
بزرگتر از مسيح نمايش داده شده است در حاليكه «در 
هنر بيزانس هيچ گاه شاه بزرگتر از مسيح تجسم نمي شد» 
(Jones, 2007,59). اين نقش يادآور نمايش پادشاهان 

1.POINTILLISM

تصوير ٢٢. نقش 
قوچ- پرنده، نماي 

جنوبي كليساي 
آغتامار ، مأخذ: 

 Thierry,1987:381

جنوبي  نماي  تركيبي،  جانور  تصوير٢٤. 
كليساي آغتامار، مأخذ: همان:  ٣٨٢

تصوير٢٥. بشقاب ساساني با نقش سنمرو، 
قرن ٧ م ، موزه بريتانيا لندن ، مأخذ: محمد پناه، 

 .١٣٨٥: ١٩٢

تصوير٢٦. نسخه عجايب المخلوقات قزويني، 
   www.kotob.sellfile.ir :قرن ٧هجري ، مأخذ

جنوبي  نماي  بر  گريفين  نقش  تصوير٢٧. 
 Thierry,1987:381 :كليساي آغتامار، مأخذ

تصوير٢٨. نقش گريفين بر روي بشقاب 
ساساني، قرن ٥ ميالدي، موزه برلين ، مأخذ: 

  www. smb.museum 

 تصوير٢٣. مهر 
ساساني با نقش 

قوچ - پرنده، موزه 
استاتليچ برلين،مأخذ :  

 .smb.museum



ساساني در طاق بستان در كنار ايزدان ايراني است كه 
در آنجا نيز نقش شاه ساساني بزرگتر از ايزدان اطرافش 
مجسم شده است در اينجا تجسم قدرت شاه گاگيك را 
برگرفته  كه  لباسهاي وي  و  تاج  پيكره،  قالب عظمت  در 
به  اسالمي  هنر  از طريق  و  است  از سنت هاي ساساني 
سرزمين هاي ديگر منتقل شد نشان مي دهد. شاه گاگيك 
نيز با استفاده از عناصر قدرت خلفاي اسالمي كه ميراث 
هنر ساساني را در خود داشت در نماي كليساي صليب 

مقدس اقتدار خويش را به تصوير كشيد. 

نقوش حيواني 
لباس شاه گاگيك در تصوير ۷ شاهد  بر روي تزئينات 
هستيم.  مداليون ها  ميان  در  گل ها  و  پرندگان  نقوش 
فلزكاري  روي  بر  دايره ها  داخل  پرندگان  «نقشماية 
 .(Harper, 1978:124) يافت شده»  نيز  دورة ساساني 
مداليون  در  حيوانات  نقش  با  ابريشمي  «پارچه هاي  و 
و  مسلمانان  توسط  بعدًا  كه  بودند  ساساني  سنت  يك 
 Der Nersessian,) شد  استفاده  ديگر  سرزمين هاي 
109 :1978). اين نقوش ساساني در نسخه اي از انجيل 

شاه گاگيك، به همراه ملكه و دخترش (تصوير ۱۰) نمايش 
داده شده است. پارچة آويزان در قسمت جلو نقش چهار 
مداليون هايي كه با دانه هاي مرواريد احاطه شده اند و نقش 
فيل در بين آنها و نقش چهار گل هشت پر اطراف آن است 
را نشان مي دهد. نمونة نقش پرنده لباس شاه گاگيك را 

در نقوش طاق بستان نيز شاهد هستيم كه در مداليون ها 
ظاهر مي شوند (تصوير۱۲). 

به ويژه در  ايران باستان  پادشاهان  فيل حيوان سلطنتي 
هنر ساساني است و نيز نقش اسب بالدار و سيمرغ كه 
الگوي  از  مي شود  مشاهده  نيز  اسالمي  پارچه هاي  در 
ساساني اقتباس شده و شبيه به نقش برجسته هاي طاق 
در  گل  نقش  و  مداليون ها  در  نمايش سيمرغ  كه  بستان 

 .(Hofman, 2011:84 تصوير ۱۲؛) ميان آنهاست
و  بالدار  اسب  برخي  را  تصوير۱۰  در  به کاررفته  نقش 
شبيه  طراحي  الگوي  نوع  اين  ناميده اند.  سيمرغ  برخي 
شامل  و  احاطه شده  مرواريد  مداليون هاي  حيوانات  به 
پرندگان يافت شده در لباس شاه گاگيك در نقش برجسته 
(تصوير۷؛  است  آغتامار  كليساي  در  مجسمه مانند 
گردن  نوارهاي   .Martiniani & Reber, 2008: 149)
مرواريدنشان در پيوند با مفهوم سلطنت بودند و مرتبًا 
در هنر ساساني ظاهر مي شدند. سبك برگ هاي پنج پر در 
فاصله بين هالل ها بر روي لباس شاه گاگيك نيز شبيه 
 .(Harper,1978:105) به نقش مايه هاي ساساني هستند
شاه گاگيك با استفاده از نقشمايه هايي كه بر روي لباس 
دورة  حكمرانان  توسط  و  بود  متداول  ساساني  شاهان 
و  قدرت  نمايش  در  گرفته شد سعي  به كار  نيز  اسالمي 
مشروعيت اش همرديف با قدرت هاي اسالمي معاصرش 

 .(Eastmond & Jones, 2001,159) داشت
نيز  كليسا  نماي  تزئينات  در  جداگانه  را  پرنده  نقش 

 تأثير نقوش ساساني در تزئينات  
حجاري شدة كليساي صليب مقدس 

آغتامار 

تصوير٢٩. نقش گريفين، كاخ المشتي، دوره 
اموي، قرن ٨ م، مأخذ:

  www.muslimheritage.com

 تصوير٣٢. پارچه ابريشم، دوره آل بويه، 
 Blair & B. W,1992: 28 :ري، مأخذ

تصوير٣٠. پارچه بيزانسي، قرن ١٠ م، گنجينه 
wagner, 2002 : fig15 :كاتدرال، مأخذ

 .

تصوير ٣٣. كماندار و خرس، نماي كليساي 
  Thierry,1987:378  :آغتامار، مأخذ

تصوير٣٤. بشقاب ساساني با نقش شكار 
شير توسط شاه، موزه ارميتاژ لنينگراد ، 

 Harper, 1981:238 :مأخذ

تصوير ٣١. پرنده با سر انسان (هارپي)، 
نماي شمالي كليساي آغتامار ، مأخذ:      

 www.armernica.org
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مي بينيم (تصوير۱۳) كه سبك آن كامال منطبق با گچ بري 
ساساني در تيسفون است (تصوير۱۴). «نقوش حيواني 
در حجاري هاي كليساي صليب مقدس چه از نظر سبك 
و نيز از جهت انتخاب حيوانات از شيوة ساساني پيروي 
مي كند» (Thierry,1987:172). از نقوش رايج ديگر در 
هنر ساساني تصوير نقش بز به همراه پيچك هاي درخت 
نماي  در  را  ساساني  طرح  مشابه  (تصوير۱۶).  موست 
شمالي كليساي صليب مقدس تصاوير بزهايي ايستاده بر 
روي دو پاي عقب در اطراف خوشه هاي انگور آويزان از 
درخت مو مشاهده مي كنيم (تصوير۱۵). همچنين در نماي 
جنوبي، در قسمت جنوب غربي، تورفتگي ديوار نقش دو 
بز رو در رو تصوير شده است که در حال نگاه كردن به 
عقب بر روي دو پا بلند شده اند (تصوير۱۷). اين طرح در 
هنر خاورميانه در نيمه دوم هزاره اول ق. م. بسيار رايج 
بود. شكلي كه در وسط بزها قرار دارد بيشتر از تنة درخت 
به آتشدان هاي بر روي سكه هاي ساساني شباهت دارد 
(تصوير ۱۸). نقوش قرينة حيوانات در اطراف درخت نخل 
در پارچه هاي ابريشمي ساساني فراوان به كار رفته است. 
زانوها و قوزك پاي بزها در نقش برجسته با دايره هايي 
مشخص شده است. اين نوع مفصل ها ويژگي حيواناتي 
براي  مي شود.  داده  نمايش  ساساني  هنر  در  كه  است 
شكار  صحنه هاي  ساساني  نقره  ظروف  اغلب  در  مثال 
اسب ها و حيوانات شكارشده با اين ويژگي نمايان شده اند 
(تصوير۳۴). اين خصوصيت از طريق هنر ساساني در 
آثار هنر اسالمي و بيزانسي منتقل شد و به ويژه بر روي 

نقوش پارچه ها رواج يافت. 
و  مي كند  دنبال  را  ديگري  حيوان  كه  حيواني  نقوش 
اغلب به يك صحنة جنگ و ستيز تبديل مي شود يكي از 

موضوعات هنر ساساني است كه در هنر نواحي مجاور و 
حتي دور دست نفوذ يافته است (گيرشمن، ۱۳۹۰، ۳۰۱). 
نقش حمله شير به گاو در نماي شمالي كليساي آغتامار 
نمايان است (تصوير۱۹). پيشينة اين نقش به بين النهرين 
به  اين نقش مربوط  اكثريت نمايش هاي قديمي  مي رسد. 
مفاهيم نجومي است اما مداركي وجود دارد كه حملة شير 
در ۹۰۰  تمدن آشور  در  قدرت سلطنتي  نماد  را  گاو  به 
ق. م. مي دانستند (Ettinghausen,1964,161). اين نماد 
به تمدن هخامنشي و ساساني نيز منتقل شد و در هنر 
ساساني اين نقش بر روي مهرها و ظروف فلزي مشاهده 
نيز  اموي  هنر  در  نقش مايه  اين  (تصوير۲۰).  مي شود 
استفاده شده است. نمونة آن موزائيك كاخ خربة المفجر 
است كه به جاي گاو نقش غزال قرار گرفته است. حملة 
شير به گاو همچنين در ديگر آثار هنري اموي نشان داده 
شده همانند نقش جعبة جواهرات از عاج (تصوير۲۱) از 
مشابه  گاو  نيمرخ  و  شير  تمام رخ  حالت  اسپانيا.  قرطبة 
نقش ساساني است و در جهت حمله به گاو با هم فرق 
دارند. اين نوع صحنه ها عالوه بر مفهوم سلطنت داللت 
بر معناي ثنويت نيز دارند. نبرد بين روشنايي و تاريكي 
نقش  اين  آغتامار  برجستة  نقوش  در  و  شر  و  خير  و 
همانند هنر ساساني داللت بر قدرت پادشاهي و سلطنت 

داشت. 

 موجودات اساطيري
است  اساطيري  انتقال  براي  مهم  منطقه اي  قفقاز  حوزة 
مشترك  ايراني  اساطير  با  عناصر  از  بسياري  در  كه 
موجودي  آغتامار  كليساي  جنوبي  ديوار  «در  هستند. 
به طور  دارد كه  پرنده وجود  بدن  با سر قوچ و  تركيبي 

تصوير ٣٥. جدال مرد و خرس، بخشي از 
نقش برجسته نماي غربي كليساي آغتامار ، 

 joens,2001: 238 :مأخذ

تصوير٣٦. ظرف نقره ساساني، موزه هنر، 
  www. clevelandart.org   ،مأخذ: كليولند

قديسين  باالتنه  و  سر  نقش   .٣٨ تصوير 
درون دايره در نماي جنوبي كليسا ، مأخذ: 

  .Thierry,1987:379

موزائيك  خرس،  و  مرد  جدال  تصوير٣٧. 
بيزانسي،  كليساي سنت دمترويوس، نيكو 

پوليس، قرن ٤- ٥ م، مأخذ:
www.helenmilesmosaics.org



جالبي قابل مقايسه با موجودات اساطيري هنر ساساني 
است (تصوير۲۲). شكل پرهاي دم و بال ها با دو رديف 
مرواريد  «نقش  شده اند.  تقسيم  قسمت  دو  به  مرواريد 
فلزكاري  در  پرندگان  از  بسياري  تزئينات  تصاوير  در 
است.»  رفته  بكار  بند  گردن  و  يقه  در  اغلب  و  ساساني 
حالت  به  قوچ شكل  شاخ هاي   .(Compareti,2014,23)
بر  كه  است  ساساني  هنر  ويژگي هاي  ديگر  از  واگرا 
روي تاج برخي شاهان ساساني نيز استفاده شده است. 
«نواري كه گردن حيوانات را زينت مي دهد انعكاسي از 
تخيل هنرمند ساساني است و نشاني از مبادالت وسيع 
افكار هنري دوران مي باشد» (گيرشمن، ۱۳۹۰، ۳۰۷). اين 
شكل نوار گونه در پاهاي پرنده- قوچ تبديل به گوي هايي 
جانشين روبان هاي مواج مي شود. «قوچ از حيواناتي است 
كه در كارنامة اردشير بابكان به عنوان نماد فر ايزدي ياد 
شده است كه اكتساب آن توسط شاه نمادي از مشروعيت 
و تأييد سلطنت مي باشد» (دوستخواه، ۱۳۷۵: ۴۳۵). اين 
نقش در مهرهاي ساساني با ترکيب سر قوچ با بدن پرنده 
نمايش داده شده است (تصوير۲۳). كه «به عنوان خداي 
پيروزي (بهرام) و در ارتباط با مفهوم شكوه شاهانه بود» 
(Lener,1975,169). در بهرام يشت هفتمين تجلي ايزد 
بهرام در كالبد وارغن سبك پروازترين و تندترين پرنده 
و در هشتمين تجلي در كالبد قوچ با شاخهاي پيچ در پيچ 
توصيف شده است (دوستخواه، ۱۳۷۱: ۴۳۴-۴۳۵). اين 
نقش پس از دورة ساساني در بسياري از موضوعات هنر 
اسالمي نيز استفاده شد. طرح هاي گياهي در بدن جانور 
از  آغتامار  كليسا  نماي  اين جانور در  كه  اشاره مي كند 

نمونه هاي دورة اسالمي مشتق شده است. 
پايدار ماندن نقشمايه هاي ساساني در طرح تجسم حيوانات 
به ويژه ماهي در داستان يونس كه به صورت سيمرغ ايراني 
يا كرماهي تبديل شده است، به چشم مي خورد. اين نقش 
نيز كه در نماي جنوبي كليسا واقع شده موجودي است 
كه به ارمني ويشاپ نام دارد (تصوير۲۴). نمونة موجود 
تركيبي نمايش داده شده در هنر يونان نيز وجود دارد كه 
كتوس (ketos) نام دارد با دم ماهي و نيم تنة سگ درنده. 

اقتباس  واضحي  به طور  دريايي  هيوالي  آغتامار  در  اما 
از ديگر موجود تركيبي اساطيري است كه همان سنمرو 
كه  ماهي  بدن  و  سگ  سر  با  جانوري  است.  ساساني 
داراي پاهاي شير و بال عقاب است. اين جانور به استثناي 
(تصوير۲۵).  دارد  را  ويژگي سنمرو ساساني  تمامًا  دم 
شكل دم جانور ريشة يوناني دارد. متون يوناني نيز در 
اين  نقش  و  ترجمه شد  اسالمي  اولية  دوران  نجوم  علم 
جانور در برخي نسخ دورة اسالمي به كار رفت از جمله 
نسخة عجايب المخلوقات قزويني (تصوير ۲۶). اما ديگر 
جزئيات نقوش دايره اي مفصل هاي پنجه ها، سبك نخل ها 
كنده  تقسيم  كه  مرواريد  نوارهاي  و  شانه ها  روي  بر 
بود. گوبل  رايج  نقش سنمرو ساساني  در  بالها هستند، 
بدين  دارد  اعتقاد  سيمرغ  و  فره  ميان  ارتباط  وجود  به 
شكل كه بر روي سكه هاي ساساني كه تصوير سيمرغ 
دارد عالمت فره همراه با نوشتة «فره افزون» ذكر شده 
است (Gobel, 1967, 134). اين جانور كه نماد خورنه 
و شكوه پادشاهي ساساني بود در نقوش لباس شاهان و 
نيز بشقاب هاي سيمين ساساني استفاده مي شد. سنمرو 
نقش ماية محبوبي در هنر ساساني بود و مدت ها پس از 
پايان سلسلة ساساني در هنر اسالمي و بيزانسي بكار 
مي رفت. طرح ديگري از اين نقش در نماي داخلي كليسا 

بصورت نقاشي ديواري نمايش داده شده است. 

مأخذ: فارس،  آباد  حاجي  ساساني،  ديواري  نقاشي  تصوير٣٩. 
 compareti,2011:18

 تصوير٤٠. نقوش برجسته هترا، معبد خورشيد، دوره پارتي، مأخذ:  
  www.un.org

تصوير ٤١. آغتامار، حاشيه تزئيني درخت مو، درخت انار وانگورها 
    joens,2001: 238:و پرندگان، مأخذ

 تأثير نقوش ساساني در تزئينات  
حجاري شدة كليساي صليب مقدس 

آغتامار 
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جانوري  گريفين  ديگر  اساطيري  موجودات  جمله  از 
تركيبي است كه منشأ آن به ايران هزارة سوم پيش از 
اژه  و  مصر  و  خاورميانه  به  آنجا  از  و  مي رسد  ميالد 
جانوري  گريفين  ساساني  دورة  «در  است.  شده  منتقل 
نيكوكار محسوب مي شد كه محافظ انسان ها بود و پيوند 
 .(Harper, 1978, 91) «نزديكي با مفهوم سلطنت داشت
اين جانور بر روي نماي جنوبي كليساي آغتامار با بدن 
شير و بال هاي عقاب نشان داده شده است (تصوير۲۷). 
بال هاي گريفين همانند سنت ساساني با نوارهاي مرواريد 
جدا شده اند و با برگ هاي نخل در زمينه تزئين شده اند. 
كرده  تزئين  نيز  را  دم  انتهاي  و  پهلوها  نخل  برگ هاي 
ديده  گريفين  بدن  روي  بر  كه  روزت  گل هاي  و  است 
مي شود مشابه نقش گريفين در ظروف نقره اي ساساني 
نقرة  بشقاب  روي  بر  گريفين  نقش  (تصوير۲۸).  است 
كوشاني  ساساني بر روي پايه تخت سلطنتي و به عنوان 
پس  و  است  داده شده  نشان  تخت سلطنت  از  محافظت 
از سلطة اعراب نقش گريفين با مفهوم سلطنت در دوران 
اسالمي ادامه يافت. نمونة آن در كاخ المشتي دورة اموي 
است (تصوير ۲۹). نقش گريفين از سنت هاي هنر ساساني 
در هنر بيزانس و در تزئينات مجسمه هاي كليساها نيز به 
كار رفت. اين نقش در نقوش برجستة بيروني كليساهاي 
گرجستان نيز همانند كليساي نيكورتس ميندا در قرن ۱۱ 
گريفين  واسطه  بي  منشا  اما  است.  استفاده شده  نيز  م 
آغتامار، پارچه هاي مجلل بيزانسي متأثر از هنر ساساني 
است كه بسياري از ويژگي ها مثل نوار مرواريد و نخل 
شده اند  ظاهر  بيزانسي  ابريشم  پارچه هاي  در  روزت  و 

(تصوير۳۰). 
نقش ديگر پرنده با سر انسان يا هارپي در نقوش برجستة 
آغتامار در نماي شمالي (تصوير۳۱) مشاهده مي شود. 
اين جانوري تركيبي با قدمت بسيار و تاريخ طوالني در 
هارپي  است.  خاورميانه  تمدن هاي  و  مديترانه  هنرهاي 
آغتامار به صورت نيمرخ و با دم طاووس نشان داده شده 

است و شكل بال و دم وابستگي مستقيم به هنر ساساني 
را نشان مي دهد (با تصوير۲۵ مقايسه شود). اين جانور 
در  آن  نمونة  و  يافت  رواج  نيز  اسالمي  از  پس  هنر  در 
پارچه هاي آل بويه از ري مشاهده مي شود (تصوير۳۲). 
ظاهر  سلطنتي  نشان  عنوان  به  طاووس  دم  با  «هارپي 
ويژگي  كه  همان طور   .(Baer, 1965, 46) مي شود» 
تركيبي  جانور  اين  است،  همين  نيز  ايران  در  طاووس 

نشانة قدرت سلطنتي و شكوه پادشاهي بود. 

صحنه هاي شكار 
شكار در دوران پيش از اسالم از بهترين اعمال و جزو 
مي بايست  شاه  مي رفت.  شمار  به  پادشاهان  افتخارات 
از  مختلف  طرق  به  هر سال  ادامة شاهنشاهي اش  براي 
(تاجبخش،  برساند  اثبات  به  را  خود  قدرت  جمله شكار 
۱۳۷۴، ۳۷). و بر اين اساس مي توان جنبة تقدس و نمادين 
بودن شكار را داللت داشتن بر قدرت شاهي و پيروزي 
 .(Erdmann, 1942, 356-357) خوبي بر بدي دانست
در  را  ساساني  شكارگاه هاي  شمايل نگاري  گونه هاي 
آغتامار شاهد هستيم. گاهي سواركار  كليساي  تزئينات 
جانوري را با نيزه خود هدف قرار مي دهد يا اينكه سر 
شيري را از تن جدا مي كند يا مجهز به كمان و بر روي 
(درنرسسيان،  بيفكند  تيري  تا  گردد  برمي  عقب  به  زين 
برنماي جنوبي  بر اسب  ۱۳۹۰، ۱۶۱). كمانداري سواره 
كليسا مشاهده مي شود (تصوير ۳۳). اين نقش شخصي 
را  حيوانات  با  نبرد  در  افراد  ديگر  از  باالتر  مرتبه  در 
نشان مي دهد و در ميان همه صحنه هاي شكار اين نقش 
هنر ساساني  از  گرفتن  الهام  براي  را  بيشترين وضوح 
معروف  پارتي  پرتاب  به  كه  موقعيتي  كمانداردر  دارد. 
تير چرخانده  است و بدنش را به عقب در جهت پرتاب 
بر  به حيواناتي كه  است. وضعيتي كه شاهان ساساني 
روي پاهاي عقبشان ايستاده اند شليك مي كنند و بر روي 
بشقاب هاي ساساني سده ۶ و ۷ ميالدي ظاهر مي شود. 

تصوير٤٢. ظرف نقره ساساني، قرن ٦ م، موزه بريتانيا ، مأخذ:
 www.britishmuseum.org

تصوير٤٣. موزائيك از اورشليم با نقش درخت مو و انگور، قرن٦ م   ، 
  Bonfioli,1959 :مأخذ



اسب سواركار كليساي آغتامار مانند بسياري از حيوانات 
وجود  واضح  دايره هايي  پايش  مچ  و  زانو  در  آغتامار 
دارد كه ويژگي هنر ساساني است و همچنين دم اسب 
به دو قسمت تقسيم كرده  را  نادر كه آن  داراي گره اي 
است. اين خصوصيت دم در اسب هاي ساساني با دم هاي 
بافته و گره خورده با روبان در آثار هنري همانند نقش 
برجستة  نقش  و  رستم  نقش  در  اول  اردشير  برجستة 
نيز  و  والرين رومي  بر  پيروزي  اول در صحنة  شاپور 
مكررًا در بشقاب هاي زرين و سيمين نمايش داده شده 

است (تصوير۳۴). 
از ديگر صحنه هاي رايج شكار در كليساي آغتامار نبرد 
مي شود  ديده  غربي  نماي  در  كه  است  با خرس  مردي 
(تصوير ۳۵). خرس ها به عنوان صيد شكارچيان سلطنتي 
بر روي چندين بشقاب و ظروف ساساني ظاهر مي شوند 
توليد شده است  قفقاز  احتماًال در منطقة داد و ستد  كه 
(تصوير ۳۶). اغلب بشقاب هاي دورة ساساني شاه پيروز 
چون  صحنه ها  اين  تفسير  مي دهد.  نشان  را  شکار  در 
بازتاب هاي تمثيل ديرينة شکار و جنگ و به منزلة شکست 
دشمنان دنيوي و معنوي در هيئت حيوانات است. هارپر 
بر  به سلطنت شاه  احتماًال  پيشنهاد مي كند كه حيوانات 
سرزمين هاي مختلف اشاره دارد. «شير نماد ايران، گراز 
نماد خراسان و خرس نماد ارمنستان و گرجستان است» 
(Harper, 1981,139). بسياري از سنت هاي ساساني به 
هنر بيزانسي به ويژه در موزاييك ها و نقاشي هاي آنها بين 
 .(compareti,2011,21) قرون ۵ تا ۹ ميالدي انتقال يافت
نمونه هايي از نقش حيوانات در مداليون ها و يا در حال 
جدال در موزائيك هاي بيزانسي كليساي سنت دمتريوس 
در نيكوپوليس يونان مي توان مشاهده كرد (تصوير۳۷) و 

در قرون بعدي در كليساهاي ارمني نيز تأثيرگذار بود.

ماسك هاي انساني
در تصوير ۳۸ نقش سر و باالتنة قديسين با هاله اي دور 
مشاهده  كليسا  جنوبي  نماي  در  دايره هاي  درون  سر 
مي شود. گيرشمن ريشة اين ماسك ها را از ايران و قدمت 
تاريخ و در گورهاي زيرزميني  از  ايران پيش  به  آن را 
«ب» در سيلك بيان مي كند. ساختن سر منتهي به چانه 
نزد برنزسازان لرستان ودر اشياي نذري بسيار معمول 
بوده است كه در هنر پارتي از نو رواج مي يابد (گيرشمن، 
۱۳۹۰، ۳۷) و بر روي ديوارهاي معبد خورشيد در هترا 
سر و نيم تنة اعضاي خانوادة سلطنتي حك شده است. 
تزئينات بناهاي ساساني نيز با سرها و نيم تنه ها حك شده 
و به صورت نقش برجسته كمتر مستند است اما ناشناخته 
نيست. نيم تنة شاه نرسي در برج پايكولي، نيم تنة زنان و 
مردان در كاخ كيش، نقش سرها بر روي موزائيك هاي 
نقاشي ديواري ساساني  نيز  بيشاپور و  ايوان كاخ  كف 
از قرن ۴ ميالدي (منسوب به حكومت شاپور دوم) كه 

در حاجي آباد فارس يافت شده است (تصوير۳۹). نقاشي 
سه  كه  جنگ  بزرگ  صحنة  يك  اما  ديده  زيادي  آسيب 
باال تنة انسان درون هالل ها در باالي آن قرار دارند و با 
تزئينات گياهي از هم جدا شده اند نمايش داده شده است. 
پيشينة اين شيوه را در هنر پارتي با نيم تنه يا سرهايي كه 
به صورت نقش برجسته در نماي بنا استفاده مي شد در 
معبد خورشيد در هترا مي بينيم (تصوير۴۰). «اين سنت 
سوري-  مصنوعات  به  ساساني  هنر  طريق  از  ايراني 
نفوذ  بيزانسي  هنري  اشياي  در  آنجا  از  و  بين النهريني 
كليساهاي  تزئينات  در  و  (گيرشمن، ۱۳۸۶: ۳۱۳)  كرد» 
ارمنستان و گرجستان در طي سدة ۷ تا ۱۱ ميالدي به 

كار رفت.

نقوش گياهي
تركيب بندي نقش پيچك هاي گياهي، درخت انار و انگور 
در  آغتامار  كليساي  نماي  در  (تصوير۴۱)  پرندگان  و 
نقش  با   (۴۲ (تصوير  ساساني  ظروف  و  گچ بري ها 
پرندگان و درخت انار و انگور ديده مي شود. اين طراحي 
سمبوليك جذاب ملهم از تركيب بندي هاي ساساني بود 
و احتماًال از طريق نقش مايه هاي پارچه هاي مجلل منتقل 
نقوش  در  به ويژه  نيز  بيزانسي  هنر  در  نقوش  اين  شد. 
موزائيك ها همراه با نقوش حيواني و مداليون ها استفاده 

شده است (تصوير۴۳). 
وجود تعدادي از گلدان هاي سيمين ساساني تزئين شده اند 
با درختان سبك دار و پيچك هاي انگور و نقش پرندگان 
«پيوند ديگر ميان پرنده و گياه در نقشمايه هاي ساساني 
در اطراف درخت مقدس را با مفهوم رمزي که پرندگان 
(پرهام، ۱۳۸۷:  نمايش مي داد»  پاسدار درخت مقدس اند 

برلين، موزه  تيسفون،  ساساني،  دوره  گچي،  پالك   .٤٤ تصوير 
  www.smb.museum :مأخذ

 تأثير نقوش ساساني در تزئينات  
حجاري شدة كليساي صليب مقدس 

آغتامار 
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جدول١. بررسي تطبيقي نقوش دورة ساساني و نقوش كليساي صليب مقدس آغتامار، مأخذ: نگارنده

وجه اشتراكنمونة كليساي آغتامارنمونة دورة ساسانينام نقش

بال هاي گسترده
استفاده از نقوش گياهي (برگ كنگر) در شكل بال ها.

ارتباط نقوش با مفاهيم مقدس و مذهبي.

هارپي
فرم و جهت بال ها و تركيب سر انسان و بال هاي 

گسترده.
استفاده در تزئينات حاشيه اي.

تاج سلطنتي
نقش بال مانند بر روي تاج از مظاهر فره ايزدي.

وجود هالة اطراف تاج و سر پادشاه جهت تقدس.

پرندگان
شباهت نوع و فرم پرنده در نقش برجسته كليساي 

آغتامار.نقش پرندگان در لباس شاه گاگيگ با 
گچبري هاي ساساني. 

بز و درخت مو
حالت بزهاي ايستاده بر روي دوپاي عقب در اطراف 

خوشه هاي انگور.
تقارن در نقش حيوانات اطراف درخت.

شير و گاو
حركت و چرخش سر گاو در صحنة حمله به شير به 

گاو
و حالت چهرة تمام رخ شير و نيم  رخ گاو مشابه نقوش 

ساساني
اشاره به مفهوم قدرت و سلطنت.

قوچ - پرنده
شكل پرها، دم و بال ها با رديفهاي مرواريد جدا مي شود.
حالت واگراي شاخ هاي قوچ و نماد فر بودن و ارتباط با 

سلطنت.
نوار گردن جانور و مشابهت با روبان هاي دورة ساساني.

سنمرو
تركيب حيواني سرسگ، بدن ماهي و بال عقاب و 

پاي شير.
نقوش دايره اي مفصل هاي پنجه ها.

در هم تنيده  شاخه هاي  با  مركزي  درخت  نقش   .(۴۵
كه  بود  ساساني  الگوي  آن  اطراف  پرندگان  و 

مي شود  ديده  نيز  تيسفون  نزديكي  در  پالكي  در 
(تصوير۴۴). 

 

 



 تأثير نقوش ساساني در تزئينات  
حجاري شدة كليساي صليب مقدس 

آغتامار 

نتيجه
بسياري از نقشمايه هاي كليساي آغتامار در نهايت از هنر ساساني سرچشمه مي گيرند. اگرچه جزئيات 
سبكي نشان مي دهد. الگوهاي واقعي كه كار شدند در آثار هنري در طي دوران اسالمي بوده است. اما 
نفوذ هنر ساساني در نقوش برجستة آغتامار ممكن است تحت تأثير پديدة وسيع تر تجدد ادبي و فرهنگي 
ايران در قرن ١٠ ميالدي باشد كه سنت هاي پيش از اسالم دوباره در هنر و ادبيات ظاهر شد؛ به ويژه 
موج جديد تأثير محصوالت ساساني كه نه تنها در سرزمين هاي اسالمي بلكه در پادشاهي مسيحيت 
قفقاز و قسطنطنيه نمايان شد. تعدادي از پيكره ها و حيوانات در كتيبه هاي حاشيه اي كليساي آغتامار 
در گلدان هاي نقره اي ساساني يافت شدند. تعداد ديگر از نقشمايه ها شامل عقاب، نقش سنمرو، پرندگان 
قوچ سر روي نماي جنوبي، نشانه هاي خورنه در ايران باستان بودند و داراي مفاهيم پادشاهي الهي 
و شكوه سلطنت بودند. گريفين، پرندگان انسان سر و انواع مختلف حيوانات تركيبي نيز نماد قدرت 
سلطنتي بودند. برخي از اين نقوش به عنوان نشان آزادگي نيز بودند اما بيشترين تأكيد بر روي مفهوم 
سلطنت بود. اين نقوش به عنوان نمادهاي سلطنت در ارتباط با مكان هاي نقوش در نماي كليسا نيز بودند. 
نقوش عقاب ها و گريفين در قاب نماي جنوبي كليسا كه نمايانگر تصوير شاه گاگيك در درگاه است و در 
سمت راست اين در پرنده با نقش سر قوچ نمايش داده شده است؛ نقش آنان را به عنوان نمادهاي قدرت 
و شكوه پادشاهي را با بيشترين وضوح به نمايش مي گذارد، سنت هايي كه ميراث هنر ساساني بود و 

تا قرن ها در هنر سرزمين هاي ديگر ادامه يافت.

گريفين
اجزاي تركيبي جانور و فرم برگ نخلي دم و فرم 

بال هاي افراشته
گل هاي روزت روي بدن گريفين و نوارهاي مرواريد.

اشاره به مفهوم سلطنت.

كمانداري سوار بر اسب و چرخش بدن به عقب در صحنه هاي شكار
جهت پرتاب تير.

دم هاي بافته گره خورده اسب.

ريشه در هنر پارتي و ساساني جهت تقدس بزرگان و ماسك انساني 
فرمانروايان.

تشابه تركيب بندي نقش پيچك هاي گياهي، درخت نقوش گياهي 
انگور و انار وپرندگان.

ادامه جدول١. 
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Gagik king built a church called Holy Cross in the 10th century AD in the Aghtamar Island in 

Turkey. It is a unique example in Christian art and one of the unique masterpieces of church 

building in Armenian style. Many of the themes and style of the reliefs of the church,including 

motifs of plants, animals, myths, human masks and kingship motifs,depict the Sasanian style. 

This research studies the reliefs of Aghtamar church and the influence of Sasanian art on them, 

using descriptive and comparative methods. The question that is arisen in this context is: which 

Sasanian motifs affected the reliefs of AghtamarHoly Cross Church, and what was the reason 

for drawing on these motifs? The aim of this research is a comparative study of motifs of the 

Holy Cross Church of Aghtamar and Sassanian motifs, and identifying common aspects and 

conceptsof these motifs in the decoration of the church. New wave of influence of the Sasanian 

products in the 10th century AD emerged, not only in Islamic countries, but also in the Christian 

kingdom of Caucasia and Constantinople. Sasanian motifs were transferred to the Armenian art 

and the Holy Cross Church through the Islamic and byzantine arts. These motifs were used to 

affirm the king’s power based on the Sassanian traditions, which were transferred to the Christian 

art through the Islamic art. Some of these motifs were signs of Khvrnhin ancient Persia,some of 

them represented freedom, but the greatest emphasis was on the concept of the monarchy. These 

motifs were considered as symbols of the monarchy in relation to their places on the facade of 

the church. Motifs of griffin and eagles are in the southern facade of the church that represents the 

image of King Gagikin a doorframe, and on the right side of the frame, a bird with head of a ram 

is depicted.Their role as symbols of royal power and glory is illustrated most clearly. Many of 

the motifs of the church of Aghtamar wereultimately originated from the Sassanian art. Although 

stylistic details show that the actual patterns,which were worked on in the artworks, were during 

the Islamic era. The traditions which were the legaciesof the Sassanian art and lasted for centuries 

in the art of other lands.

Keywords: Holy Cross Church, Aghtamar, SassanianMotifs, Armenian Art.
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