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چکیده

مخاطــب هــر اثــر هنــری میــل بــه دریافــت معنــای آن دارد و شــناخت دقیــق یــک اثــر یــا یــک تصویــر جهــت
دریافــت معنــا و محتــوای آن ،نیــاز بــه خوانــش و حتــی تفســیر دارد و شــمایلنگاری در اصــل ســعی در
بیــان معنــای تصویــر دارد .در هنرهــای تجســمی نمــاد یــک تصویــر ،یــک گیــاه ،یــک حیــوان و یــا یــک
عالمــت اســت کــه معنــای عمیقتــری از آنچــه دیــده میشــود دارد .اغلــب بــرای مــا دریافــت معنــا و تفســیر
نمادهــای ســدههای گذشــته کار آســانی نیســت .گاهــی نمادهــا اشــاره بــه یــک واقعــه و یــا داســتان دارنــد و
گروهــی از نمادهــا جایگزیــن شــخصیتها و افــراد خاصیانــد .در اینراســتا بنــای قرهکلیســا از مهمتریــن
و پــر نقــش و نگارتریــن کلیســاهای ارمنیــان در ایــران اســت کــه در شمالشــرقی شهرســتان چالــدران قــرار
گرفتــه اســت .سراســر نمــای دیوارهــای شــمالی و جنوبــی ایــن کلیســا و همچنیــن بــرج ناقــوس آن دارای
حجاریهــای منحصربهفــرد و بینظیــری اســت .نقــوش حجاریشــدۀ ایــن بنــای تاریخــی را میتــوان
بــه  5دســته ازجملــه :نقــوش انســانی ،نقــوش جانــوری ،نقــوش گیاهــی ،نقــوش هندســی و نقــوش
اســطورهای تقســیمبندی کــرد .ایــن نقــوش بــا ظرافــت ،تناســب و زیبایــی بینظیــری توســط اســتادکاران
هنرمنــد و باتجرب ـهای حجــاری گردیدهانــد و نــگاه تجریــدی -تزئینــی خــاق هنرمنــد بــه بهتریــن شــکل
در همــۀ نقــوش نمــود یافتــه و هــر نقــش ،نمــاد و نشــان خاصــی اســت .در میــان نگارههــای قرهکلیســا،
نقــش جانــوران بیشــتر از دیگــر نقــوش مــورد توجــه بــوده کــه هــم بهدلیــل تنــوع گونههــای جانــوران در
محیــط اطــراف و هــم نمادینــه بــودن بســیاری از حیوانــات چــون شــیر ،قــوچ ،گاو ،اســب و ...اســت .ایــن
ً
نقــوش صرفــا جنبــۀ تزئینــی ندارنــد و معانــی و مفاهیــم عالیتــری ارائــه میکننــد و بهخاطــر برخــورداری از
جنبههــای نمادیــن ،یکــی از متنو عتریــن جلوههــای نمادگرایــی هســتند .در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت
نقــوش جانــوری ایــن بنــای تاریخــی معرفــی و تفســیر گــردد.
کلیدواژگان :چالدران ،قرهکلیسا ،نقوش جانوری ،نمادها.
 .Iدانشــجوی دکتــری باستانشناســی دانشــگاه محققاردبیلــی ،کارشــناس میراثفرهنگی،صنایعدســتی و گردشــگری آذربایجــان غربــی
garavand.afra@gmail.com
(نویسندۀ مسئول).
 .IIدانشیار گروه باستانشناسی دانشگاه محققاردبیلی.
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روش پژوهش

ایــن پژوهــش بهشــیوۀ توصیفــی و تحلیلــی اســت و جم ـعآوری اطالعــات ب ـهروش میدانــی و بــا اســتفاده از
منابــع موجــود در کتابخانههــا تدویــن شــده اســت .محــور اصلــی تحقیــق ،نقــوش جانــوری اســت و ســعی
بــر آن شــده تــا حــد ممکــن بــا شــیوهای منطقــی ایــن دســته از نقــوش کــه متأثــر از ســنتهای گذشــتۀ ایــران
هســتند ،مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد .ایــن جســتار ،نقــوش جانــوری شــامل پرنــدگان و غیــر پرنــدگان بــوده و
همزمــان بــا معرفــی نقــش جانــور موردنظــر ،بــه بررســی نمــاد مربوطــه نیــز پرداختــه میشــود.

موقعیت جغرافیایی قرهکلیسا

بوهــوای مطبــوع و خــاک غنــی اســت کــه از
دشــت میانکوهــی چالــدران منطقــۀ سرســبز و پــرآب ،بــا آ 
كهـنتـــرین ایـــام بســتر مناســبی بــرای زیســتن و تــداوم حیــات انســان فراهــم آورده اســت .ایــن شهرســتان
در گســترهای بهوســعت  1974کیلومتــر مربــع ،در شــمالغربی اســتان آذربایجــان غربــی واقــع شــده اســت.
شهرســتان چالــدران از شــمال و شــمالغرب بــه شهرســتان ماکــو ،از غــرب بــه کشــور ترکیــه ،از جنــوب و
جنوبشــرق بــه شهرســتان خــوی و از شــرق بــه شهرســتانهای شــوط و قرهضیاءالدیــن محــدود و ازنظــر
تقســیمات سیاســی این شهرســتان ،دارای دو بخش و  5دهســتان اســت (تصویر  .)1نام ســابق شهرســتان
از دو واژۀ ترکــی و عربــی «قرهعینــی» 1تشــکیل شــده بــود کــه بعدهــا بــه سیهچشــمه تغییــر یافــت .امــا پــس از
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برخــی آثــار باســتانی حامــل ارزشهــا و پیامهــای نهادینــهای هســتند کــه براســاس باورهــا و اعتقــادات
بشــر کهــن ،در قالــب آثــار هنــری و در تــار و پــود نقشهــای آنهــا تجســم یافتهانــد و بــرای درک معنــای
ایــن نقــوش کهــن ،نیــاز بــه شــناخت مؤلفههــای نمادینــی اســت کــه زمانــی چــون زبــان کالمــی ،معنایــی
مشــخص در فرهنگهــای کهــن داشــتند و بهنوعــی بازنمــودی از باورهــای اســطورهای بودنــد (رفیعفــر و
ملــک .)7 :1392 ،نقــوش بهکاررفتــه در آثــار هنــری ایــران از دیربــاز تــا امــروز همــواره عالو هبــر برخــورداری
از جنبــۀ تزئینــی و زیباشــناختی ،معانــی نمادیــن را نیــز در خــود گنجانــده اســت (صباغپــور و شایســتهفر،
.)31 :1388
نقشمایههــا در هنــر ایــران حامــل مفاهیــم و مضامیــن مــورد توجــه مــردم اعصــار گونا گــون بودهانــد
و تــداوم در طراحــی آنهــا ،تغییــرات تصویــری هــر دوره را آشــکار میســازد .یکــی از مهمتریــن نقوشــی
کــه همــواره در ایــران مــورد توجــه بــوده و حتــی بــا تغییــر آییــن نیــز اســتفاده از آن ادامــه یافتــه ،آرایههــای
جانــوری اســت کــه در غالــب هنرهــای مختلــف مصــور گردیــده اســت (مرتضایــی و صداقت ـیزاده:1391 ،
.)47
در اینراســتا بنــای قرهکلیســا از مهمتریــن و پرنقــش و نگارتریــن کلیســاهای ارمنیــان در ایــران اســت
کــه در شمالشــرق شهرســتان چالــدران قــرار گرفتــه اســت .سراســر نمــای دیوارهــای شــمالی و جنوبــی
ایــن کلیســا و همچنیــن بــرج ناقــوس آن دارای حجاریهــای منحصربهفــرد و بینظیــر اســت .نقــوش
حجاریشــدۀ ایــن بنــای تاریخــی را میتــوان بــه  5دســته ازجملــه نقــوش انســانی ،نقــوش جانــوری،
نقــوش گیاهــی ،نقــوش هندســی و نقــوش اســطورهای تقســیمبندی کــرد .ایــن نقــوش بــا ظرافــت ،تناســب
و زیبایــی بینظیــری توســط اســتادکاران هنرمنــد و باتجرب ـهای حجــاری گردیدهانــد و هــر نقــش ،نمــاد و
نشــان خاصــی اســت.
نقــش و نگارهــای قرهکلیســا درواقــع بازگوکننــدۀ فرهنــگ و هنــر ،اعتقــادات و روابــط فرهنگــی و
اجتماعــی متقابــل جوامــع باســتانی هســتند و از جایــگاه ویــژهای در مطالعــات و پژوهشهــای مختلــف
بهویــژه باستانشناســی و مردمشناســی برخوردارنــد .در ایــن جســتار ســعی بــر آن شــده اســت نقــوش
جانــوری ایــن بنــای تاریخــی معرفــی و تفســیر گــردد.
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تاریخچه و وجه تسمیۀ قرهکلیسا

در ســال  43م .چندنفــر از مبشــرین حضــرت مســیح(ع) بــه اســامی طاطاوس(تادئــوس) ،بارتلیــوس،
ســیمون ،آنــدرو و ماتیــس از شــمال بینالنهریــن وارد آذربایجــان شــدند تــا بــه تبلیــغ مســیح بپردازنــد.
طاطــاوس در شــهر ارتــاز یــا آرداز کــه مرکــز پادشــاهی ارامنــه بــود ،در جنــب کلیســای مزبــور ســکنی گزیــد.
در ســال  66م .فرمــان قتلعــام گرویــدگان بــه مســیحیت و طاطــاوس ازســوی پادشــاه وقــت صــادر شــد.
طاطاوس و ســاندوخت دختر پادشــاه در راه مســیحیت کشــته شــدند و جســد آنان در حوالی فعلی قرهکلیســا
دفــن گردیــد .پــس از ســالها بــرروی مــزار طاطــاوس مقــدس مقبــرۀ کوچکــی کــه عبادتــگاه بــود ،بنــا شــد و
در قــرن هشــتم م .ارامنــه در جــوار ایــن بنــا کلیســای بزرگــی احــداث کردنــد کــه بهعقیــدۀ برخــی ،کلیســای
فعلــی روی پلههــای معبــد یــا آتشــکدۀ قدیمــی بنــا گردیــده اســت (موســوی.)40 :1376 ،
تاریــخ دقیــق ســاخت کلیســا معلــوم نیســت ،ممکــن اســت در پیــش از اســام بــر یکــی از ویرانههــای
پرستشــگاه مهــری بنــا شــده باشــد .در همیــن رابطــه بایــد اشــاره کــرد کــه هنگامیکــه آییــن آریایــی در ایــران
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تصویر  .1موقعیت بنای قرهکلیسا برروی نقشه (نگارندگان.)1397 ،
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انقــاب اســامی بهخاطــر واقعــۀ جنــگ بیــن ایــران و عثمانــی در دوم رجــب  920هـــ.ق ،.بهدلیــل اهمیــت
جنــگ بــه «چالــدران» تغییــر یافــت.
بنــای قرهکلیســا یــا کلیســای تادئــوس مقــدس ،در فاصلــۀ  22کیلومتــری شمالشــرق دشــت میانکوهــی
چالــدران ،در درۀ مجــاور روســتایی بــه همیــن نــام واقــع شــده اســت.
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گســترش یافــت و اعتقــادات اولیــۀ آنــان بــه عناصــر طبیعــی در برخــی مناطــق ایــران صدهــا ســال دوام
یافــت و پــس از اینکــه آییــن مهرپرســتی جانشــین آن گردیــد ،ایــن رســم ســدهها در هنــد و ایــران ازجملــه
آذربایجــان پابرجــا مانــد .معتقــدان آئیــن مهرپرســتی ســدهها در نقــاط مختلــف ایــران بــه رســوم باســتانی
خویــش باقــی ماندنــد (افشارسیســتانی.)820 :1369 ،
نخســتینبار مورخــی بــه نــام آرتســرونی کــه در اواخــر قــرن نهــم م .از ایــن کلیســا نــام بــرده و در آثــار قــرن
دوازدهــم و ســیزدهم م .مورخــی بــه نــام زنــوب گالب از آن یــاد کــرده اســت (مشــکور .)365 :1375 ،مــورخ
دیگــری بــه نــام توومــا آجرجودونــی در ســدۀ دهــم م .نیــز از ایــن کلیســا نــام بــرده اســت (افشارسیســتانی،
 .)282 :1369بعــد از ایــن تــا قــرن پانزدهــم م .بیشــتر مورخــان و تذکرهنویســان در آثــار خــود از آن بهعنــوان
یــک کلیســای بااهمیــت یــاد کردهانــد ،بهخصــوص کــه برســر راه کاروانهــا و لشــکرهای قدیــم بــوده و از
اینجهــت نــام آن در اکثــر نوشــتههای ارمنــی آنزمــان آمــده اســت (قربانــی.)70 :1350 ،
از ســال  1243م .نــام کلیســای تادئــوس مقــدس بهطــور متنــاوب در آثــار و کتابهــای مختلــف و
بهویــژه کتابهــای مجامــع مذهبــی ارامنــه آمــده (کلیســاهای تاریخــی ایــران) و در برخــی منابــع از
قرهکلیســا بهعنــوان نخســتین بنــا در جهــان مســیحیت یــاد شــده اســت (ســپهرفر .)4 :1395 ،
باتوجــه بــه اوصــاف مذکــور و نقــش و نگارهــای روی نمــای خروجــی قرهکلیســا کــه ریشــۀ اغلــب آنهــا
از بــاور مردمــان قبــل از دیــن مســیح نشــأت میگیــرد ،وجــود معبــد مهــری در زیربنــای قرهکلیســا متصــور
میشــود.
در ارتبــاط بــا وجهتســمیۀ بنــا ،مورخــان ســدۀ هشــتم هـــ.ق .بهبعــد کــه از کلیســا بــه مناســبتی یــاد
کردهانــد ،آنرا قرا کلیســا نامیدهانــد ،چــون قســمت شــرقی بنــا بــا ســنگ ســیاه ســاخته شــده اســت (قربانــی،
 .)425 :1388در زبــان ترکــی آذری بــه ســیاه «قــره» گفتــه میشــود .درواقــع قرهکلیســا بهمعنــای کلیســای
ســیاه اســت .موریــس دوکوتزیــو کــه در ســال  1817م .بــه ایــران آمــده ،در ســفرنامۀ خــود نوشــته کــه در
افــق ،آثــار کلیســای شــهر کوچــک قرهکلیســا کــه تپههــای مســتور از کاج بــر آن احاطــه داشــت ،نمایــان بــود.
وجهتســمیۀ شــهر کوچــک ،تیرگــی کلیســای آن اســت کــه از دور ســیاه بهنظــر میآیــد و بــه اینســبب آن را
قرهکلیســا مینامنــد (مشــکور.)363 :1375 ،
احمــد کســروی راجــع بــه قــره مینویســد« :قــرا در زبــان آذری ،البتــه آذری باســتان بهمعنــی بــزرگ بــوده
و خــود تغییریافتــۀ واژۀ کالن اســت کــه در فارســی هنــوز هــم بـهکار مـیرود (افشارسیســتانی.)281 :1369 ،
در گویــش تاتــی و هرزنــی کــه دو لهجــه از زبــان آذری (آذری باســتان) اســت ،واژههــای کلــه یــا کاال بهمعنــی
بــزرگ هســتند و در گویــش مــردم روســتای گلینقیــه نیــز بــه بــزرگ کاال گوینــد .بنابرایــن قراکلیســا در اصــل
ً
کارا کلیســا یــا کاال کلیســا بهمعنــی بــزرگ اســت و ازطرفــی وانــک در زبــان ارمنــی معمــوال بــه کلیســاهای بــزرگ
گفتــه میشــود و ایــن واژه بــا مفهــوم نــام آذری کلیســا (آذری باســتان) مطابقــت دارد (همــان).
ََ
در بــاب واژههــای کلــه یــا کاال و کارا بایــد گفــت کــه ایــن واژههــا در زبــان ترکــی آذری ب هصــورت قلــه
( )Qalaیاقــاال ( )Qalaو قــره ( )Qarahیــا قــارا ( )Qaraاداء میشــود کــه بهترتیــب بــه معنــا و مفهــوم قلعــه
و ســیاه اســت .بــا ایــن وصــف ،کلهکلیســا یــا کاالکلیســا بهمعنــای کلیســا قلع ـهای و کارا کلیســا بهمعنــای
ً
کلیســای ســیاه اســت .نکتــۀ دیگــر اینکــه احتمــاال ایــن مجموعــه تحتعنــوان کلــه یــا کاال کلیســا بــوده اســت
و بــا توجــه بــه ســاختار تدافعــی و قلعهماننــد مجموعــه ،بــا مرقومــۀ ســرکیس در ســال  1918م .نیــز مطابقــت
دارد کــه میگویــد قشــون عثمانــی بــه آذربایجــان حملــهور شــدند ،خانوادههــای ارمنــی ســاکن اطــراف
ماکــو بــه قلعهکلیســا پنــاه بردنــد و بــا عــدۀ قلیلــی مــدت  15روز دربرابــر تــرکان مقاومــت کردنــد .آنــان پــس
از تمــام شــدن مهمــات خــود شــبانه عقبنشــینی کردنــد .قشــون عثمانــی وارد قلعــه شــده و اکثــر ســاکنان
غیرنظامــی آن را کشــته و عــدهای را نیــز بــه اســارت بردنــد (مشــکور .)371 :1375 ،نکتــۀ قابلتوضیــح
دیگــر اینکــه بــه احتمــال آراء در واژۀ «قلعــه» بــر اثــر لغــزش اصــوات حــرف «ل» و «ع» صــدای «ر» میدهــد و
ایــن امــر ســبب تبدیـ ِـل قلعــه بــه قــره گردیــده ،یعنــی قلعهکلیســا بــه قرهکلیســا بــدل شــده اســت.

|| تفسیر شمایلنگارانۀ نقوش جانوری در|| 147 || ...

تصویر  .2نمایی از ضلع شمالی قرهکلیسا (نگارندگان.)1397 ،

Downloaded from journal.richt.ir at 4:22 IRST on Friday January 21st 2022

پیکرهــای جانــوری یکــی از قدیمیتریــن نقوشــی اســت کــه انســان در آثــار خــود ترســیم نمــوده اســت .ایــن
ً
نقشمایههــا در هنــر ایــران (هماننــد دیگــر نقــوش) صرفــا جنبــۀ تزئینــی نداشــتهاند ،بلکــه گاهــی بیانگــر
امیــد ،تــرس یــا توســل بــه نیرویــی بــرای مبــارزه بــا خطرهــای طبیعــت و حیــات بودنــد و گاهــی بیانگــر
اعتقــادات مذهبــی و افســانهها .همیــن ارزشهــا و بیانهــای مخصــوص ،گاهــی نقــوش را تبدیــل بــه
نوعــی عالئــم قــراردادی و نمادیــن کــرده بــود کــه در طــی تاریــخ از آنهــا بهعنــوان انتقــال پیــام اســتفاده
ی اســت کــه بهطــور مســلط
میکردنــد (خزائــی و ســماواکی .)8 :1381 ،نقــوش جانــوری ازجملــه نقشهای ـ 
و مکــرر در بســیاری از تمدنهــای باســتانی ازجملــه ایــران مشــاهده شــده اســت .کاســیرر بــر ایــن اعتقــاد
اســت کــه در ســیر پرســتش بشــر ابتدایــی شــاهد آنیــم کــه در مرحل ـهای بشــر جانــوران را مقــدس شــمرده و
میپرســتیده اســت ،ماننــد پرســتش انــواع پدیدههــا و چیزهایــی کــه در محیــط پیرامونــش بــا آنهــا روبـهرو
میشــده و کاســیرر از آنهــا بهعنــوان خدایــان لحظــهای یــاد میکنــد و بهمــرور ایــن پرســتش بهســوی
خدایــان کارکــردی (براســاس منافــع و کارکردشــان در زندگــی) ســوق مییابــد (کاســیرر.)75-76 :1390 ،
بنــای قرهکلیســا از دو قســمت شــرقی (ســیاه) و غربــی (ســفید) تشــکیل شــده اســت (تصویــر  .)2قســمت
شــرقی یــا ســیاه کــه کهنتریــن قســمت بنــا اســت ،چنــدان نقــش و نــگاری نــدارد و تنهــا در قســمتی از ضلــع
شمالشــرقی و جنوبــی آن نورگیرهایــی بهصــورت صلیــب تعبیــه و اطــراف آن بــا نقــش زنجیــروار مزیــن
گردیــده اســت .امــا نمــای قســمت غربــی (ســفید) قرهکلیســا بهوســیلۀ نوارهایــی از پروفیــل ســاده بــه 5
ردیــف (قــاب) تقســیم میشــود کــه ازنظــر موضوعــی میتــوان آنهــا را بــه  5گــروه تحتعنــوان نقــوش
انســانی ،نقــوش حیوانــی ،نقــوش گیاهــی ،نقــوش هندســی و نقــوش اســطورهای دســتهبندی کــرد (تصویــر
.)3
بیشــترین نقــوش جانــوری قرهکلیســا در ردیــف ســوم حجــاری شــده اســت .ایــن نقــوش همانهایــی
هســتند کــه بهطــور مســتقیم انســان بــه شــکار آنهــا پرداختــه و یــا بهنحــوی بــا موضــوع شــکار و زندگــی
روزمــرۀ شــکارچیان در ارتبــاط بــوده و یــا ریشــه در ادیــان گذشــته داشــته و بیشــتر جنبــۀ اعتقــادی و بــاوری
دارنــد .ایــن نگارههــا ازنظــر فراوانــی و تعــداد بهترتیــب ذیــل قابــل تفکیــک هســتند کــه در ادامــه بــه معرفــی
آنهــا میپردازیــم.

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.6.143

نقش و نگارههای جانوری قرهکلیسا و نمادشناسی آنها

|| || 148

ش ــمارۀ  ||6ســال دوم || زمس ــتان || 1397

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.6.143

اژدهــا :در پایهســتون ناقــوس قرهکلیســا نقــش یــک اژدهــا حجــاری شــده اســت .در ایــن نقــش یکــی از
قدیســین معــروف بــه «ســن ژرژ» کــه ســوار بــر اســب و مســلح بــه ســپر و نیــزه اســت ،درحــال نبــرد بــا اژدهایــی
اســت کــه زیــر پــای اســب او قــرار گرفتــه اســت .درواقــع اژدهــا در ایــن تصویــر بهعنــوان نمــاد اهریمــن و شــر
ترســیم شــده اســت (تصویــر .)4
اژدهــا ،جانــور اســاطیری بهشــکل سوســمار عظیــم دارای دو پــر اســت کــه آتــش از دهانــش میریــزد و
ـور فراخدهــان و بســیاردندان
پــاس جنگهــای زیرزمیــن میداشــته اســت (یاحقــی .)105 :1386 ،ایــن جانـ ِ
ً
و دراز و بــاال در بســیاری از داســتانهای عامیانــه بهعنــوان مظهــر شــر حضــور یافتــه و تقریبــا در همــۀ مــوارد،
قهرمــان داســتان بــر اژدهــا پیــروز میشــود (اقتــداری .)108 :1353 ،در اســاطیر ایرانــی اهریمــن پــس از
آنکــه س ـههزار ســال از بیــم کیومــرث یــارای مخالفــت بــا اورمــزد را نداشــت و بــه تخریــب َجهــی دیــو مؤنــث
و نماینــده زنــان بــر اورمــزد شــوریده بــود ،چــون اژدهایــی از زمیــن برآمــد ،بــا تمامــی دیــوان بــه پیــکار نــور
شــتافت (یاحقــی .)105 :1386 ،در شــاهنامه بارهــا از نبــرد قهرمانــان بــا اژدهــا یــاد شــده اســت.
اســب :در میــان نقــوش قرهکلیســا ،نقــش اســبی بــا زیــن و لــگام و انســانی پیــاده در مقابــل او کــه در
دســت چــپ افســار اســب و در دســت راســت ســاح نیــزه دارد ،درحــال حرکــت و بهصــورت ایســتاده حجــاری
ً
شــده اســت (تصویــر  .)5اســب معمــوال نمــاد قــدرت ،موقعیــت اجتماعــی و نجابــت اســت و همچنیــن
بــا جنــگ ،دالوری ،قــدرت بدنــی و شــجاعت در ارتبــاط اســت .در هنــر یونــان از تصویــر اســب کــه اغلــب
بهوســیلۀ خدایــان تقدیــس مییافتــه ،بســیار اســتفاده شــده اســت (اخواناقــدم.)41:1393 ،
در فرهنــگ ایــران ،اســب و گردونــه از زمانهــای کهــن مــورد اســتفاده بودهانــد .مهــر از ایــزدان اســت.
اســب ســفید طالییشــکلی از تیشــتر (فرشــتۀ بــاران) نشــانۀ مــردی و نیرومنــدی بــوده اســت .تیشــتر فرشــتۀ
َ
بــاران بــرای دســتیابی بــه آبهــای بــارور ،بــه پیکــرۀ اســب ســفیدی درآمــده و بــا اپــوش دیــو خشــکی کــه
او نیــز بهصــورت اســب ســیاهی بــود ،جنگیــد .ایــزد بهــرام در ســومین و ویشــنو (ایــزد بــزرگ هنــدی) در
دهمیــن تجلــی خــود ،بهصــورت اســب ســفید و زیبــا ظهــور نمودنــد (یاحقــی.)111-113 :1386 ،
در روزگار باســتان اســب را دارای نیــروی غیبگویــی میدانســتند .در حکایــات و افســانهها اســب

Downloaded from journal.richt.ir at 4:22 IRST on Friday January 21st 2022

تصویر  .3نمایی از ضلع جنوبی و ردیفبندی نقوش کلیسای غربی (سفید)( ،نگارندگان.)1397 ،

|| تفسیر شمایلنگارانۀ نقوش جانوری در|| 149 || ...
] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.6.143

بهســبب داشــتن بصیــرت ،اغلــب نقــش هشــداردهندۀ بهموقــع بــه اربــاب خــود ایفــا میکنــد .یونــگ اســب
را نمــادی از مــادر درونــی و دریافــت درونــی و اشــراقی انســان میدانــد .وی همچنیــن اســب را هــم بــه
نیروهــای پســت انســان و هــم بــه آب ارتبــاط میدهــد (ســرلو.)132-134 :1388 ،
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نمادپــردازی اســب بســیار پیچیــده اســت .الیــاده اســب را حیوانــی میدانــد کــه در آئینهــای پرســتش
همــراه آئینهــای خاکســپاری آمــده اســت .اســب را نمــاد باســتانی حرکــت چرخشــی جهــان و پدیدههــا نیــز
میداننــد .همچنیــن اســب را نمــاد آرزوهــای شــدید و غرایــز و نیــز وســیلهای بــرای ســواری دانســتهاند .در
میــان مــردم باســتان رودزیــا ،هرســال بــرای خورشــید اســب قربانــی میکردنــد .اســب را بــه مــارس نیــز هدیــه
میکردنــد و ظهــور ناگهانــی یــک اســب را نشــانۀ جنــگ میدانســتند (اخواناقــدم .)41 :1393 ،در هنــر
مســیحیت ،اســب را نمــاد ســرقدیس ،آناســتازیوس ،هییولیتــوس و کیرینــوس دانســتهاند (اســماعیلپور،
.)518 :1386
پلنــگ :گربهســانان در گــروه جانورانــی هســتند کــه درطــول تاریــخ هنــر ،از دوران پیشازتاریــخ بــه
شــکلها و ترکیبهــای گوناگــون بــر آثــار نقــش شــدهاند .در تصویــر  6نقــش پلنگــی در ردیــف ســوم
نگارههــای قرهکلیســا مشــاهده میشــود .در ایــن تصویــر پلنــگ بــا حالتــی واقعگرایانــه کــه حیوانــی
را بــه دهــان گرفتــه حجــاری شــده اســت .نقــش ایــن حیــوان بهصــورت نی ـمرخ و طبیعــی ارائــه شــده و
چنگالهــای آن قابــل تشــخیص اســت.
پلنــگ نمــاد ســبعیت و شــجاعت و نمایشدهنــدۀ خصوصیــات قدرتمنــد و مهاجــم شــیر اســت ،امــا
ارتباطــی بــا خورشــید نــدارد ( .)Cirlot, 1988: 181-182پلنــگ حیــوان رمزآمیــزی اســت و ایــن خصوصیــت
بــا زندگــی منــزوی و تنهــای او تشــدید میشــود ( .)Hodder, 2006: 11ایــن حیــوان در تمدنهــای
گوناگــون ،مفاهیمــی چــون درندهخویــی ،بیپروایــی ،تهــور ،ســرعت ،دورویــی و قــدرت جنســی را بــه خــود
اختصاص داده است ( )Cirlot, 2002: 181و بنــــا بــــه اینکــــه خالهــــای روی بــــدن او به چشـ ــم ش ــباهت
دارنـــد ،بـــه نگهبـــان بـــزرگ معـــروف شـده اسـت (کوپـــر.)75 :1386 ،
شــتر :در ردیــف ســوم نگارههــای قرهکلیســا ،شــتری زینشــده بهصــورت نیـمرخ و نشســته نقــش شــده
اســت (تصویــر  .)7ایــن حیــوان نمــاد صبــر و اســتقامت اســت.
شــتر ،حیــوان کویــر ،خشــکی و آفتــاب اســت و نــام زرتشــت از آن مشــتق شــده اســت (آشــتیانی:1367 ،
 .)43در قــرآن مجیــد چندینبــار از واژۀ شــتر اســتفاده شــده کــه آیــۀ  17ســورۀ غاشــیه مهمتریـ ِـن آنهاســت.
در ایــن آیــه اهمیــت شــتر همردیــف بــا مظاهــر عظیــم خلقــت نظیــر آســمان و زمیــن ذکــر شــده و منکــران ،بــه
اندیشــیدن در چگونگــی خلقــت شــتر دعــوت شــدهاند .شــتر از دیربــاز موجــودی پــر اســتفاده و کارآیــی آن
یکتنــه هـمارز همــۀ حیوانــات اهلــی بــوده اســت .همچنیــن عامــل اصلــی بقــای بشــر و گســترش تمــدن در
مناطــق خشــک و بیابانــی شــناخته شــده اســت (آیــت.)25 :1395 ،
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شــیر :در پایههــای بــرج ناقــوس قرهکلیســا ،دو شــیر نقــش شــده یکــی از شــیرها بهصــورت ایســتاده بــا
دم برگشــته بهپشــت ،درحــال حرکــت بــوده و دیگــری نقــش شــیر بــا خورشــید را نشــان میدهــد .در ایــن
نقــش شــیر نشســته و دو دســت خــود را بــرروی هــم انداختــه و بــر پشــت آن تصویــر خورشــید ارائــه شــده اســت
(تصویــر .)8
شــیر در باورهــا و اســاطیر ملــل جایــگاه خاصــی دارد و در فرهنــگ بســیاری از ملتهــا بهعنــوان نشــان
آتــش ،پارســایی ،پرتــو خورشــید ،پیــروزی ،دالوری ،روح زندگــی ،درندگــی ،ســلطنت شــجاعت و عقــل و
غــرور ،قــدرت الهــی ،قــدرت نفــس ،مراقبــت و مواظبــت شــناخته شــده اســت (جابــز75 :1370 ،؛ یاحقــی،
.)533 :1386
شــیرها نگهبانــان نمادیــن پرســتشگاهها و قصرهــا بودهانــد .پیــدا شــدن شــیر در هنــر مصــر ،بینالنهرین
و ایرانباســتان نشــان میدهــد کــه ایــن حیــوان روزگاری در ایــن مناطــق میزیســته اســت (هــال:1380 ،
 .)61عالوهبــر اینکــه ایرانیــان آن را نشــان پنجــم از بر جهــای آســمانی (اســد) میدانســتهاند ،در آییــن
مهــری ،شــیر بــا آتــش در ارتبــاط بــوده و مراقبــت از شــعلۀ مقــدس آتشــدان را برعهــده داشــته اســت (هیلنــز،
.)135 :1385
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قـــوچ در فرهنـــگ ایرانـــی نمـــاد بـــاروری ،نعمـــت ،برکـــت و خورشـــید اســـت (حبیبــی.)118 :1381 ،
ایــن حیــوان نمــادی از انگیــزش خــاق و نمــاد روح در لحظــۀ تکویــن اســت .قــوچ نخســتین صــورت
منطقةالبــروج و بهمعنــی انگیــزش آغازیــن اســت (ســرلو .)347 :1388 ،قــوچ نمــاد جهانــی نیــروی جنســی
مردانــه و خدایــان مذکــر اســت کــه نیروهــای بــاروری طبیعــت را نمادیــن میکنــد (Werness, 2004: 341-
 .)3شــاخهای پیچیــدۀ قــوچ نمــاد تنــدر بــوده و هــم بــا ایــزدان خورشــید و هــم بــا ایــزد بانــوان مــاه در ارتبــاط
اســت (کوپــر.)282 :1978 ،
گــوزن :در میــان نگارههــا نقــش دو گــوزن نــر و مــاده بهزیبایــی و بــا حالتــی واقعگرایانــه ترســیم
شــده اســت .نقــش ایــن جانــوران بهصــورت طبیعــی ارائــه شــده و از روی شــاخهای بلنــد و شاخهشــاخه و
همچنیــن س ـمهای آنهــا قابلتشــخیص اســت .گوزنهــا در یــک ردیــف بهصــورت نی ـمرخ ،ایســتاده و
درحالیکــه گــوزن مــاده ســرش را بــه عقــب برگردانــده و بــه گــوزن نــر نــگاه میکنــد ،و گــوزن نــر هــم پشتســر
آن و روب ـهرو را نــگاه میکنــد ،حجــاری شــده اســت .س ـمهای آنهــا بــا ایجــاد خــراش و خطوطــی ترســیم
گردیــده اســت (تصویــر .)10
گــوزن ،نوعــی گاو کوهــی اســت کــه بــه هــر دو شــاخش چنــد شــاخ دیگــر رســته باشــد (دهخــدا:1343 ،
 .)534شــاخهای گــوزن بــه شــاخهای درخــت خشــکیده مانــد .گوینــد آب گوش ـههای چشــم او تریــاک
زهــره اســت (معیــن .)901 :1387 ،گــوزن نــر بهســبب شــباهتی کــه شــاخهای آن بــا شــاخ و بــرگ درختــان
دارد ،معنــای نمادیــن او بــا درخــت مرتبــط میشــود .شــاخ گــوزن کــه بهطــور طبیعــی میافتــد و دوبــاره
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شــیر مظهــر قــدرت ،تــوان و نیــرو اســت و بــا اســب ،هــردو مظهــر و نماینــدۀ خورشــید بودهانــد (یاحقــی،
 .)530 :1386بــرروی نقشــی کــه از دورۀ هخامنشــیان باقــی مانــده و اصــل آن در مــوزۀ ارمیتــاژ لنیگــراد
اســت ،خورشــید و ایشــتار دیــده میشــوند کــه از میــان خورشــید پیکــر آدمــی برآمــده و در میــان پرتوهــای آن
قــرار گرفتــه اســت .کهنتریــن تصاویــر شــیر مربــوط بــه پرســتش خورشــید خــدا بــوده و شــیران نگاهبانــان
نمادیــن پرســتشگاهها ،قصرهــا و آرامگاههــا بودهانــد .نقشــی شــیری کــه در پایههــای بــرج ناقــوس
قرهکلیســا حجــاری شــده بیانگــر ایــن مدعاســت.
قــوچ :در تصویــر  9در میــان نگارههــای ردیــف ســوم قرهکلیســا ،نقــش دو قــوچ ارائــه شــده اســت .در
ایــن نقــش دو قــوچ درحالــی درمقابــل هــم قــرار گرفتهانــد کــه یکــی از آنهــا بهصــورت نی ـمرخ و دیگــری
تمــامرخ بهصــورت ایســتاده حجــاری شــدهاند .نقــش ایــن جانــوران بهصــورت طبیعــی نشــان داده شــده و
از روی شــاخهای پیچیــده و دمبــۀ آنهــا قابــل تشــخیص هســتند.
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براســاس قدیمیتریــن ســفالهای بهدســتآمده ،بــز کوهــی و گــوزن و بعدهــا خرگــوش از حیوانــات
متعلــق بــه مــاه هســتند (صمــدی .)21 :1367 ،مــاه از نشــانههای آئیــن مهــری اســت .بنــا بــه تحقیقــات
اکرمــن در تمدنهــای اولیــۀ ایــران و ایــام ،مــاه اولیــن خدایــی بــوده کــه ســتایش میشــده اســت .طر حهــا
ً
و نقــوش متعلــقبــه چهارهــزار ســال ق.م .عمومــا بــه آســمان و مــاه و بــاران نســبت داده شــده اســت.
نمادهــای مــاه بیشــترین نقــش روی اشــیاء را تشــکیل میدهــد (همــان.)20 :
گاو :در میــان نگارههــای ردیــف ســوم قرهکلیســا نقــش یــک گاو بههمــراه گوســالهاش کــه درمقابــل او
قــرار گرفتــه و همچنیــن فــردی نشســته کــه درحــال دوشــیدن آن اســت ،حجــاری شــده اســت .ایــن نقــوش
بــا حالتــی واقعگرایانــه و بهصــورت نی ـمرخ ارائــه شــدهاند (تصویــر .)11
گاو در ایرانباســتان درمیــان چهارپایــان از همــه مفیدتــر بــوده اســت؛ گاو نــر یــا ورزا کــه عمــل شــخم
زدن و زراعــت را برعهــده داشــته ،عالوهبــر اینکــه اســاس تغذیــه بهشــمار میرفتــه ،در زندگــی کشــاورزی آن
روزگار بــرای انســان یــاری بســیار گرانبهــا محســوب میشــده اســت (یاحقــی .)689 :1386 ،در بســیاری
از ادیــان باســتانی ،مــادهگاو بهعنــوان سرچشــمۀ لقــاح و آبســتنی و بهعنــوان نمــاد حیــات و بــاروری بــوده
اســت (اســماعیلپور.)509 :1386 ،
گاو نــر مظهــر حاصلخیــزی ،قــدرت ،ســلطنت و شــاه بهشــمار میرفتــه ،امــا نمــاد زمیــن و نیــروی
مرطــوب طبیعــت نیــز بــوده اســت .نعــرۀ گاو نیــز نشــاندهندۀ بــاران و بــاروری اســت .کشــتن گاو نــر در ســال
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میرویــد منجــر بــه ارتبــاط نمادیــن ایــن حیــوان بــا باززایــی و جوانــی شــده و نمــاد دورههــای تجدیــد حیــات
اســت .ایــن چرخــۀ ســالیانه باعــث ارتبــاط گــوزن بــا نوزایــی کشــاورزی و نیــز نیــروی جنســی مردانــه شــده
اســت .ایــن تفکــر باعــث میشــود کــه گــوزن حیــوان مناســبی بــرای قربانــی شــدن باشــد (اخواناقــدم،
.)43 :1393
گــوزن نــر هماننــد عقــاب و شــیر ،دشــمن دنیــوی مــار اســت کــه ازجهــت نمادیــن نشــانۀ مطلوبیت اوســت
و ارتبــاط نزدیــک بــا نــور و آســمان دارد .گــوزن را نمــادی از تعالــی نیــز دانســتهاند .گــوزن نمــاد نیکاندیشــی
اســت کــه بــا شــرق ،طلــوع ،نــور ،پاکــی ،تولــد دوبــاره ،خالقیــت ،بــاروری و معنویــت مرتبــط اســت .بخشــی
از ابهــت گــوزن بهســبب شــکل ظاهــری ،زیبایــی ،وقــار و چابکــی آن اســت .نقــش پیــامآور خدایــان را نیــز
دارد (ســرلو.)662-663 :1388 ،
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نــو ،مظهــر مــرگ زمســتان و تولیــد نیــروی حیــات آفریننــده اســت (کوپــر .)301 :1380 ،عالوهبــر گاو نــر ،در
بســیاری از ادیــان باســتانی ،مــادهگاو بهعنــوان سرچشــمۀ لقــاح و آبســتنی ،پــس از ورزا (گاو نــر) ،مقــام دوم
را در قــدرت زایایــی بهدســت آورده اســت .ازای ـنرو مــاده گاو را نیــز همچــون وزرا میپرســتیدهاند (وارنــر،
.)509 :1386
ماهــی :یکــی از نقوشــی کــه در آثــار هنــری ایــران از دیربــاز تاکنــون بـهکاررفتــه ،نقشمایــۀ ماهــی اســت.
ماهــی عالوهبــر زیبایــی فوقالعــاده در فــرم ،دربردارنــده معانــی عمیــق و نمادینــی اســت کــه موجــب شــده
هنرمنــدان در دورههــای مختلــف بــه ترســیم و خلــق آن بپردازنــد .در تصویــر ،12در میــان پیچکهــای
ردیــف ســوم نگارههــای قرهکلیســا ،تصویــر یــک ماهــی مشــاهده میشــود کــه یــک فیــل (ســر فیــل) بــا
خرطــوم خــود آن را نگــه داشــته اســت.
ماهــی یکــی از نشــانههای مســیحیت در قــرون اولیــه مســیحیت بــود و افــراد بــرای شناســایی هــم،
ماننــد رمــزی از آن اســتفاده میکردنــد .ایــن نشــانه در قلمــرو نمادشناســی مظهــر حاصلخیــزی و بــاروری
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عقــاب :در ردیــف دوم نگارههــای قرهکلیســا ،نقــش یــک عقــاب بــا بالهــای گشــوده ،گــردن خمیــده
و پاهــای قدرتمنــد حجــاری شــده اســت .در ایــن نقــش چینهــای منظــم در بالهــا و دم عقــاب بــه زیبایــی
ترســیم شــده اســت (تصویــر .)14
عقــاب نشــانۀ اقتــدار و توانایــی و جــال و عظمــت بــوده ،پــرش آن بــه فــال نیــک گرفتــه میشــده و
در دوران باســتان نشــان قــدرت و فــر شــاهی بــوده اســت .عقــاب پرنــدهای اســت بلنــد آشــیان ،سبکســر،
تندنــگاه ،تیزبانــگ و ســهمگینچنگال کــه عمــر طوالنــی دارد و در توانایــی و شــکوه ســرآمد پرنــدگان و
شــاه مرغــان اســت (بهرامپــور .)184 :1388 ،نقــش ایــن پرنــده بــر ســفالینهها نشــانۀ برتــری و حمایــت و
مظهــر خــدای توانایــی اســت (بیانــی .)2 :1351 ،ایــن پرنــده گیــاه «ســومه» را بــه «انــدر» (خــدای آورنــده
بارانهــای فــراوان) میرســاند و یکــی از تجلیــات صاعقــه اســت (کارنــوی.)49 :1348 ،
کبوتــر :در تصویــر  15در میــان پیچکهــای ردیــف ســوم نگارههــای حجاریشــدۀ قرهکلیســا ،نقــش
دو کبوتــر بــه تصویــر کشــیده شــده اســت .در ایــن تصویــر نقــش دو کبوتــر مشــاهده میشــود کــه یکــی از آنهــا
بــا حالتــی واقعگرایانــه و بهصــورت نیـمرخ و ایســتاده ارائــه شــده و پــر و دم آن بــا ایجــاد خــراش و خطوطــی
بــرروی ســنگ ترســیم شــده اســت .کبوتــر دیگــر بــا بالهــای گشــوده درحــال پــرواز حجــاری شــده اســت .در
فرهنــگ ایــران از وجــود کبوتــر بهعنــوان پیــک نامهبــر و قاصــد یــاد شــده و اســطورۀ کهــن نشــان میدهــد
کــه کبوتــر را پیــک ناهیــد مینامیدهانــد.
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اســت (یاحقــی )749 :1369 ،و از آن بهعنــوان نمــادی بــرای آب ،بــاران ،تازگــی و طــراوت اســتفاده
میشــده اســت .ماهــی ،تجســمی از دریــا و نشــانۀ بــاروری اســت (چنگیــز و رضالــو.)41 :1390 ،
طــاووس :در میــان پیچکهــای ردیــف ســوم نگارههــای قرهکلیســا ،نقــش یــک طــاووس بــا حالتــی
طبیعــی بهصــورت نیــمرخ بــه تصویــر کشــیده شــده اســت (تصویــر  .)13ایــن پرنــده در فرهنگهــای
ّ
مختلــف ،نمــادی از بهشــت ،تولــد دوبــاره و ابدیــت اســت .در فرهنــگ و هنــر اســامی نقــش طــاووس
ّ
ی کــه خواســتار بازگشــت بــه موطــن اصلــی و
اشــارتی بــه تجلــی جمــال الهــی و تمثیلــی اســت از نفــس انســان 
َ
ابــدی خــود اســت.
طــاووس در دوران باســتان در آییــن زرتشــت بهعنــوان مرغــی مقــدس موردتوجــه بــوده اســت (خزایــی،
 .)139 :1390ایــن پرنــده در ایرانباســتان نیــز بهعنــوان مــر غ ناهیــد (آناهیتــه ،ایــزد آب) مطــرح بــوده
اســت (پرهــام.)5 :1371 ،
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مجســمههایی کــه از کبوتــر و قمــری در خوزســتان و جاهــای دیگــر ایــران پیــدا شــده ،همگــی رمــزی
از ناهیدنــد .در انجیــل مرقــس (بــاب اول فقــرۀ  )10آمــد کــه چــون عیســی از آب برآمــد ،دیــد کــه آســمان
شــکافته شــد و روح ماننــد کبوتــر بــر وی فــرود آمــد .در انجیــل متــی بــاب ســوم فقــرۀ  16نیــز آمــده کــه چــون
ً
عیســی غســل تعمیــد یافــت ،فــورا از آب برآمــد و آنــگاه آســمان بــر وی گشــاده شــد و او دیــد کــه روح خداونــد
ماننــد کبوتــر فــرو آمــد و بــر وی درآمــد .بــه همینجهــت از کبوتــر بهعنــوان نمــاد روحالقــدس و پیــک صلــح
و صفــا و نمــاد عشــق و عصمــت اســتفاده میشــود (یاحقــی.)661-662 :1386 ،

تصویر  .15نقش کبوتر در میان نقوش ردیف دوم قرهکلیسا (نگارندگان.)1397 ،

نتیجهگیری

معمــاری آمیختــه و فراینــدی اســت از علــم و هنــر ،ذوق و ســلیقه ،اعتقــاد و ایمــان و مهارتهــای خــاص کــه
درراســتای تمــدن و فرهنــگ و در رهگــذر تاریــخ ،زبــان گویــای زمــان خویــش اســت 2.معمــاری ایــران دارای
ویژگیهایــی چــون طراحــی مناســب ،محاســبات دقیــق ،انــواع ســازهها ،فــرم درســت پوش ـشها و رعایــت
مســائل علمــی و فنــی در ســاخت بنــا اســت.
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َ
 .1قــره ،در زبــان ترکــی آذربایجــان عالوهبــر معنــای ســیاه رنــگ بــه معانــی وســیع ،بــزرگ و بلنــد نیــز اســتفاده میشــود کــه در دورۀ
پهلــوی بــه خاطــر درک ناصحیــح از ایــن واژه آن را بــه معنــای ســیاه ترجمــه کــرده و در کنــار عیــن بــه معنــای چشــمه بــه سیاهچشــمه تغییــر
یافتــه بــود.
( .2ابوالقاسمی.)378 :1379 ،

کتابنامه

شهــای علــم و دیــن.
 آیــت ،هــدا (« .)1395تأملــی در خلقــت شــتر از دیــد قــرآن و علــم» .مجلــۀ پژوه ســال هفتــم .شــمارۀ اول .صــص.25-47 :
 ابوالقاســمی ،لطیــف (« .)1379هنجــار شــکلیابی معمــاری اســامی ایــران» .معمــاری ایــران (دورۀاســامی) .گردآورنــده :محمدیوســف کیانــی ،تهــران :ســمت.
 اخواناقــدم ،نــدا (« .)1393تفســیر شــمایلنگارانۀ صحنههــای شــکار در ظــروف فلــزی ساســانی».فصلنامــۀ کیمیــای هنــر .ســال ســوم .شــمارۀ  .12صــص.33-50 :
 اسماعیلپور ،ابوالقاسم ( .)1386دانشنامه آزاد .تهران :نشر اسطوره. افشارسیســتانی ،ایــرج ( .)1369نگاهــی بــه آذربایجانغربــی .جلــد دوم ،تهــران :مؤسســۀ انتشــاراتیو آمــوزش نســل دانــش.
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در ایــن میــان آرایههــای معمــاری مذهبــی ایــران در قرهکلیســا ،گنجین ـهای غنــی از نقــوش اســت کــه
عالوهبــر ارزشهــا و زیباییهــا ،بیانگــر راز و نیــاز و رمزهــای فرهنگــی و دینــی نهفتــه در خــود اســت .ایــن
نقشمایههــا بهدلیــل ریشــۀ عمیقــی کــه در فرهنــگ ایرانــی دارنــد ،بیانگــر مفاهیــم واالیــی هســتند کــه در
قالــب هنرهــای تجســمی بهصــورت شــکلهایی ســاده و پــر مایــه تــا مدتهــای مدیــد همچنــان در بــاور
عامــه باقــی ماندهانــد.
همانگونهکــه پیشــتر گفتــه شــد ،بنــای تاریخــی قرهکلیســا ازجملــه اماکــن مذهبــی اســت کــه دارای
غنیتریــن و جامعتریــن دایرةالمعــارف نقشمایههــا بــوده و میتوانــد بهعنــوان یکــی از گنجینههــای
غنــی تصویــری در زمینههــای مختلــف هنــری در دورۀ حاضــر مــورد توجــه قــرار گیــرد .در میــان نگارههــای
قرهکلیســا ،نقــش جانــوران بیشــتر از دیگــر نقــوش موردتوجــه بــوده کــه هــم بهدلیــل تنــوع گونههــای
جانــوران در محیــط اطــراف و هــم نمادینــه بــودن بســیاری از حیوانــات چــون شــیر ،قــوچ ،گاو ،اســب و...
اســت .ایــن نقــوش بــا تــداوم برخــی ســنتهای هنــری ایرانباســتان همــراه بــوده و یکــی از مهمتریــن
ً
حلقههــای واســطۀ هنــر ایــران قبــل و بعــد از اســام اســت .ایــن امــر خصوصــا در کیفیــت ترســیم ،نــوع
پرداختــن بــه جزئیــات ،نحــوۀ قرارگیــری و نمایــش حیوانــات ،ابعــاد بــزرگ جانــوران و خشــکی و ســنگینی
ً
در طراحــی نقــوش حیوانــی قرهکلیســا کامــا واضــح و مشــهود اســت .ترســیم حیوانــات بــا حالــت پویــا ،تنــوع
در انــدازۀ جانــوران بهلحــاظ کوچکــی و بزرگــی در طبیعــت ،توجــه بــه واقعنمایــی ،افزایــش طبیعتگرایــی،
تنــوع در طراحــی پــا ،چشــم ،شــاخ ،ســر و گــردن ،بــال و بــدن ،از خصوصیــات نقــوش جانــوری قرهکلیســا
اســت کــه نــگاه تجریــدی -تزئینــی خــاق هنرمنــد بــه بهتریــن شــکل در همــۀ آنهــا نمــود یافتــه و هــر نقــش،
نمــاد و نشــان خاصــی اســت.
ً
بهطــور کلــی نقــوش قرهکلیســا صرفــا جنبــۀ تزئینــی ندارنــد و معانــی و مفاهیــم عالیتــری ارائــه میکننــد
و بهخاطــر جنبههــای نمادیــن یکــی از متنو عتریــن نمادگراییهــا هســتند و یافتههــای ایــن تحقیــق
نشــان میدهــد کــه قرهکلیســا تنهــا یــک بنــای تاریخــی صــرف نیســت کــه در پرتــو بــه خدمــت گرفتــه شــده و
عبادتــگاه تعریــف شــود ،بلکــه ایــن بنــا مظهــر انکشــاف حقیقــت و ظهــور عالــم اســت کــه امــکان وصــول بــه
دنیــای مطلــوب را بــرای انســان بــه ارمغــان مـیآورد.
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 اقتداری ،احمد ( .)1353دیار شهریاران .جلد دوم ،تهران :انجمن آثار ملی. بیانــی ،ملــکزاده (« .)1351شــاهین نشــانه فــر ایــزدی» .بررس ـیهای تاریخــی ،شــمارۀ  ،1ســالهفتــم ،صــص.13-34 :
 بهرامپور ،نسرین ( .)1387بررسی نمادهای مقدس ایرانی در سفال .تهران :شهرآشوب. پرهام ،سیروس ( .)1371دستبافتهای عشایری و روستایی فارس .ج  ،2تهران :امیرکبیر. جابــز ،گرتــرود ( .)1370ســمبولها (کتــاب اول ،جانــوران) .ترجمــه و تألیــف :محمدرضــا بقاپــور،تهــران :جهاننمــا.
 چنگیــز ،ســحر؛ و رضالــو ،رضــا (« .)1390ارزیابــی نمادیــن نقــوش جانــوری ســفال نیشــابور (قــرونســوم و چهــارم هجــری قمــری)» .نشــریۀ هنرهــای زیبــا -هنرهای تجســمی .شــمارۀ  .47صــص.33-44 :
 حبیبــی ،منصــوره (« .)1381ســیلک ،نمادهــا و نشــانهها» .کتــاب مــاه هنــر .شــمارۀ  45و  .50صــص:.118-122
 خزایــی ،محمــد؛ و ســماوا کی ،شــیال (« .)1381بررســی نقــش پرنــده بــرروی ظــروف ســفالی ایــران».فصلنامــۀ هنرهــای تجســمی .شــمارۀ  .18صــص.11-60 :
 دهخــدا ( .)1343لغتنامــه فارســی .تهــران :دانشــگاه تهــران ،دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی،مؤسســۀ لغتنامــه دهخــدا.
 رفیعفــر ،جاللالدیــن؛ و ملــک ،مهــران (« .)1392آیکونوگرافــی نمــاد پلنــگ و مــار در آثــار جیرفــتشهــای باستانشناســی ایــران .دورۀ  .3شــمارۀ  .4صــص.7-36 :
(هــزارۀ ســوم ق.م .»).پژوه 
نهــای زیارتــی قــره کلیســا .ارومیــه :اداره کل میراثفرهنگــی،
 ســپهرفر ،حســن ( .)1395آئی صنایعدســتی و گردشــگری آذربایجــان غربــی.
 سرلو ،خوان ادوارد ( .)1388فرهنگ نمادها .ترجمۀ مهرانگیز اوحدی ،تهران :دستان. صباغپــور ،طیبــه و شایســتهفر ،مهنــاز (« .)1388تأویــل و تفســیر معانــی نمادیــن نقشمایــه ماهــیدر قالیهــای دورۀ صفویــه بــا نظــر بــه مثنــوی معنــوی موالنــا» .فصلنامــۀ انجمــن علمــی فــرش ایــران.
شــمارۀ  .12صــص.31-54 :
 صمــدی ،مهرانگیــز ( .)1367مــاه در ایــران از قدیمیتریــن ایــام تــا ظهــور اســام .تهــران :انتشــاراتعلمــی و فرهنگــی.
 قربانی ،حافظ ( .)1350مونوگرافی شهر ماکو .تهران :ابتکار. کارنوی ،الف .جی ( .)1348اساطیر ایران .ترجمۀ احمد طباطبایی ،تبریز. کاسیرر ،ارنست ( .)1390فلسفۀ صورتهای سمبلیک .ترجمۀ یداهلل موقن ،تهران :هرمس. کوپــر ،جــی .ســی ( .)1386فرهنــگ مصــور نمادهــای ســنتی .ترجمــۀ ملیحــه کرباســیان ،تهــران:فرشــاد.
 مرتضایــی ،محمــد؛ و صداقتـیزاده ،نــدا (« .)1391بررســی نقــوش جانــوری ســفالینههای کهــن شــهرشهــای باستانشناســی ایــران .دورۀ  .2شــمارۀ  .2صــص:
گرگان(جرجــان) در دوران اســامی» .پژوه 
.47-62
 مشــکور ،محمدجــواد ( .)1375نظــری بــه تاریــخ آذربایجــان و آثــار باســتانی .تهــران :انجمــن آثــار ومفاخــر فرهنگــی.
 معین ،محمد ( .)1387فرهنگ فارسی معین (یک جلدی) .تهران :فرهنگ نما ،کتاب آران. موسوی ،سیداسداهلل ( .)1376تاریخ ماکو .تهران :نشر بیستون. وارنــر ،رکــس ( .)1386دانشنامــۀ اســاطیر جهــان .ترجمــۀ ابوالقاســم اســماعیلپور ،تهــران:اســطوره.
 -هــال ،جیمــز ( .)1380فرهنــگ نــگارهای نمادهــا در هنــر شــرق .ترجمــۀ رقیــه بهــزادی ،تهــران:
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. چشمه: تهران، ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی. شناخت اساطیر ایران.)1385(  جان، هینلز: تهــران. فرهنــگ اســاطیر و داســتانوارهها در ادبیــات فارســی.)1386(  محمدجعفــر، یاحقــی.فرهنــگ معاصــر
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