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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان:

Understanding the Morphological Evolution of Armenian Churches in
New Julfa and its Interaction with the Architecture of Isfahan

در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.
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 .1پژوهشگر دکتری مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی ،دانشکدۀ حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان ،ایران.
 .2دکتری معماری-مرمت شهری ،استادیار دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،ایران.

 .3دکتری شهرسازی ،دانشیار گروه شهرسازی ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،ایران.

 .4کارشناسیارشد معماری ،استادیار گروه معماری ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،ایران.
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بیان مسئله :کشور امروزی ارمنستان ،که بخشی از اورارتوی باستانی است ،اولین سرزمینی است
که مسیحیت را بهطور رسمی پذیرفت ،قدیمیترین کلیساها را ساخت و معابد قدیمی را به کلیسا
تبدیل کرد .با کوچ ارامنه و همزمان با برپایی جلفای اصفهان در دورۀ شاه عباس اول ،بنای کلیساها
با برخورداری از تجربههای کهن و با فرمان عدم تعارض با ابنیۀ پایتخت به شکل دیگری بهمنصۀ
ظهور رسیدند .بهنظر میرسد در سابقۀ پژوهشهای محققان دربارۀ کلیساهای جلفای نو ،به معماری
و مناسبات فرهنگی بستر جدید توجه کافی نشده است .شناخت روند نزدیکشدن معماری مذهبی
ارامنۀ جلفا به معماری اصفهان و بهرهگیری از نتایج آن در طرحهای مرمت شهری خصوصاً در محلۀ
جلفا ضرورت این پژوهش است.
هدف :پژوهش ،با هدف شناخت ساختار کالبدی-فضایی و تحوالت ریختی بنای اصلی کلیساهای جلفای نو
در تعامل با معماری اصفهان ،در جستوجوی پاسخ به این پرسش است که تحوالت ریختشناختی ساختمان
اصلی کلیساهای جلفای نو چگونه بوده است؟ کدام گونه مولد و آغازگر پیشرفت طرحهای بنای کلیسایی بود؟
در روند تحوالت ریختی کلیساها ،چگونه معماری ساختمان اصلی کلیساها به معماری اصفهان نزدیک شد؟
روش تحقیق :پژوهش با روش تفسیری-تاریخی انجام شد و دادهها ،با توجه به مدارک و اسناد موجود و
برداشتهای میدانی ،گردآوری شدهاند.
نتیجهگیری :نتیجۀ پژوهش حاکی از الزام به رعایت گونهای محدودیت در فرم تبیینشدۀ بنای کلیساهای
ارمنی است .وجود گونۀ مولد و تأثیرپذیری از تکنیکهای معمارانۀ دورۀ شاه عباس اول در سیر تحوالت
اصفهان این دوره ،تحوالت ریختشناختی ساختمان
ریختی تأیید میشود .در مقایسه با معماری شاخص
ِ
اصلی کلیساها نشانۀ گرایش به ایرانیشدن سبک معماری دارد .کلیسای گئورگ مقدس اولین بنای کلیسایی
با ویژگیهای معماری ایرانی است که امکان تحوالت کالبدی-فضایی بعدی را فراهم کرد .ساختار کالبدی-
فضایی کلیساهای مریم مقدس و بتخهم مقدس با مساجد شیخ لطفاهلل و جامع عباسی قابل مقایسه است و
بخشی از چگونگی تحوالت در گونۀ مولد را بهخوبی نشان میدهند.
واژگان کلیدی :ریختشناسی ،گونه ،کلیساهای ارمنی ،جلفای نو (جلفای اصفهان) ،معماری دورۀ شاه
عباس اول.

* اين مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري ارغوان پورنادری با عنوان
«بازخوانی معماری جلفای اصفهان در بستر فرهنگی-تاریخی
سرزمین ایران با تأکید بر معماری کلیساها و خانهها» به
راهنمایی دکتر محمد سعید ایزدی و دکتر محمود قلعهنویی و با

مشاورۀ مهندس حسین پورنادری در دانشکدۀ حفاظت و مرمت
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ارغوان پورنادری و همکاران

مقدمه
کشور امروزی ارمنستان بخشی از اورارتوی باستانی است که
با مهاجرتهای وسیع ارمنیهای آریایی و سکونت در جنوب
غربی دریاچۀ وان شکل گرفت .اولین سرزمینی که مسیحیت را
بهطور رسمی پذیرفت ،قدیمیترین کلیساها را ساخت و معابد
قدیمی را به کلیسا تبدیل کرد .با مهاجرت اجباری ارمنیان از
ارمنستان به ایران در زمان شاه عباس اول ،همزمان با طرحهای
عمران و توسعۀ اصفهان ،جلفای نو در جنوب زایندهرود شکل
گرفت .در این فرایند ،خواست شاه عباس اول از یکسو و
همزمانی طرحهای توسعۀ پایتخت از سوی دیگر به یکپارچگی
منظر جلفای نو و اصفهان کمک کرد.
1
ساخت تمام کلیساهای موجود ارمنی ،که طی حدود شصت سال
صورت گرفت ،منطبق بر قواعد مشخص و با تأثیرپذیری از معماری
اصفهان ،سیر تحولی رو به اعتال داشته است .بررسی چگونگی روند
نزدیکشدن معماری مذهبی ارامنۀ جلفای نو و اصفهان گامی است
در شناخت تعامل معماری جلفا و اصفهان که نتایج آن در طرحهای
مرمت شهری و بهویژه در محلۀ جلفا ضرورت محسوب میشود.
پژوهش ،با هدف شناخت ساختار کالبدی-فضایی 2و تحوالت
ریختی بنای اصلی کلیساهای جلفای نو در تعامل با معماری
صفویه ،به دنبال این پرسش است که تحوالت ریختشناختی
ساختمان اصلی کلیساهای جلفای نو چگونه بوده است.کدام گونه
آغازگر پیشرفت طرحهای بنای کلیسایی بود؟ طی تحوالت ریختی
ساختمان اصلی کلیساها از گونۀ مولد ،3چگونه معماری ساختمان
اصفهان شاه عباس اول نزدیک شد؟
کلیساها به معماری
ِ
مبانی نظری

...........................................................

• گونه-ریختشناسی
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«ایجاد طبقهبندی برای درک اطالعات دریافتی متنوع و
گوناگون» یک ضرورت است و بهنظر میرسد «عموم یک
تصویر شناختی از هر شیء شناختهشده دارند که با بسیاری
خاطرات فردی همپوشانی دارد» (Kwun & Whang, 2011,
 )11مطالعات گونهشناسی ،که در قرن هجدهم بهوجود آمد،
در دو رویکرد مختلف عملکردی و شکلی به «گونه» ،بهترتیب
با کارهای دوران 5و بوله ،6دو معمار نیمۀ نخست قرن نوزدهم
معرفی شد (.)Petruccioli, 1998, 9
نوشتههای دوران «یکی از اولین قاعدهمندیهای گونه و
ترکیب مفاهیم» را ارائه میدهد که «تا پیش از افولش،
تحت یورش مدرنیته ،هدایتگر آموزش مدرسۀ هنرهای زیبا
بود» ( .)Picon, 2000, 2دوران ،با برشمردن انواع عملکرد
ساختمانهای عمومی و خصوصی« ،هدف معماری را ترکیب
و اجرای آنها» دانست که هریک میتواند به گونههای
متعدد بسیار و تبدیلپذیر با تغییرات بیپایان باشد
( .)Durand, 2000, 77روش او شامل سه مرحله بود :مطالعۀ
عناصر معماری ،مونتاژ و تبدیل این عناصر به سیستمها

..............................................................................
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و در نهایت انطباق فرم طراحیشده با عملکرد تعیینشده
( .)Petruccioli, 1998, 9دوران دربارۀ «اجزای ساختمانها
شامل دیوارها ،درها و پنجرهها ،قوسها و نگهدارندهها
(همچون جرزها ،ستونها و پایهها)» بحثهایی را مطرح کرد
و «مصالح مختلف قابل استفاده در ساخت ،شکل و تناسباتی
که در هر جزء قابل بهکارگیری است» را بررسی کرد .سپس
«چگونگی ترکیب اجزا و رابطۀ میان آنها در سطح و ارتفاع را
آزمود» .با ترکیبهای متنوع بخشهای مختلف بنا را شکل
داد و با ترکیبهای گوناگون آن بخشها به ترکیبی کلی در
گونههای بیشمار دست یافت (.)Durand, 2000, 132
از سوی دیگر بوله بر آن بود که «حافظه برای شکوفایی جامعۀ
پساانقالبی ارزش آموزشی دارد» و «فرمهای تاریخی میتواند با
ارزشهای مشترک جامعه و طراح ارتباط برقرار کند» .به همین
دلیل او بر زیبایی تأکید بسیار داشت (.)Petruccioli, 1998, 10
در دهۀ  1950سه مکتب در اروپا شروع به بسط تئوریها
برای درک محیط ساختهشده و ارتباط میان عناصر آنها کردند.
«با تفاوتهایی در مفهوم گونهشناسی ،بهترتیب زمانی ،گروه
پژوهش ریختشناسی شهری دانشگاه بیرمنگام ،الهامگرفته از
کانزن ،مکتب ایتالیایی با پایهگذاری موراتوری و مکتب ورسای
فرانسه بهوجود آمدند» ( .)ibid., 11-12بحثهای گونه-
ریختشناسی در این سه مکتب چگونگی استفاده از گونه را در
تئوری طراحی روشن میکند .این مکاتب میان گونههای مولد
و توصیفی ،تحلیلی و انتقادی تمایز قائلاند و قادر به تفکیک
مفهومی آنها هستند (.)Moudon, 1994
«در دهۀ 1960آرگان ،7با شرح اینکه گونه نتیجهای قیاسی
است ،تکیهگاهی نظری برای ایدۀ گونهشناسی شکلی و حافظۀ
ریختشناسانۀ حاضر در کار بوله فراهم کرد .پیدایش گونه
مشروط به آن است که ردهای از بناها ،در عملکرد مشخص و
قیاس شکلی ،مشترک باشند .در فرایند قیاس و انطباق اشکال
منحصربهفرد برای تعیین گونه ،خصوصیات ممیز بناهای
مشخص حذف میشود و تنها عناصر عمومی باقی میماند که
در کل رده ظاهر میشود» ( .)Petruccioli, 1998, 10گونه
برای آرگان یک «طرح فرمی» است« ،یک قالب برای بازتولید
در آینده» که میتواند در تاریخ شناسایی شود (Petruccioli,
 .)1999, 7گونه همچون «طرحی نتیجهشده از فرایند انتزاع
انواع اشکال به یک فرم بنیادین یا طرح عمومی» نشان داده
میشود (.)Petruccioli, 1998, 10
8
«میراث اصلی دهۀ شصت میالدی کار موراتوری » است ،که
بنیان گونه را پیشینی و مبتنی بر تاریخ بهتصویر کشید .این
مفهوم دو پیامد مهم در پی داشت:
 .1اگر «پیش از ساخت ،گونه در ذهن مردم وجود داشته باشد،
این همان مؤثرترین بیان حافظۀ جمعی» است .در حقیقت
«موراتوری این مشارکت ،این ارزش اصلی و معنوی ساختمان
را در برابر معماری غالب 9ارتقا بخشید».
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 .2نتیجه این بود که «اگر گونه تجلی زندگی مردم است ،در
زمان و فضا تغییر میکند» .بنابراین «بیشترین سهم پیشرفت
ایده روند تغییر از آن موراتوری است ،اگرچه ساختار فکری او
در دهۀ  1960به دالیل سیاسی رد شد».
10
«ایدۀ برگرفته از موراتوری در فرایند گونهشناختی روشی از
طراحی را بهتصویر میکشد که تحلیل و طراحی را در تسلسل
با هم میپندارد» (.)Petruccioli, 1999, 7

ویژگیهای عمومی معماری کلیساهای ارمنی
ارامنه که در «قرن  5-6ق .م .در ردیف حامیان ایران» بودند
و «موقعیت برجستهای در جامعۀ ایرانی» داشتند (Gellhardt,
 ،)2017, 19درزمینۀ معماری ابنیۀ دینی از مصالح مرغوب،
فنون پیشرفتۀ طاق و گنبد استفاده کردهاند .کلیساهای عهد
ساسانی بیشتر در کشورهای همسایه یافت شده است و تاریخ
اغلب کلیساهای ارمنی مربوط به بعد از دورۀ ساسانی است
(روتر .)1387 ،در کلیسای مرن ( 640م ).گوشهسازیهای
گنبد ساسانی (تصویر  )1بهچشم میخورد (.)Maranci, 2014
شوازی ( ،)1386روتر ( )1387و چینگ و جارزومبک و پاراکاش
( )Ching, Jarzombek & Prakash, 2006از گونهای کلیسا با
ساختار مرکزی در پالن سخن گفتهاند که در ارمنستان و بیزانس
ساخته شده است .شوازی نوعی از آن را که از ساقهای بلند،
یک گنبد مخروطی در نمای بیرونی و گنبد داخلی ،با هدف
پوشاندن سقف با قطعات سنگهای پاکتراش به سادهترین
روش ممکن ،تشکیل میشده است مختص ارمنستان دانسته که
در دیگر جاها از جمله در ایران دورۀ سلجوقی و پس از آن نفوذ
کرده است .ملکمیان ( )1380و شوازی ( )1386معتقدند ،پس از
کنارگذاشتن طرح کلیساهای ناوی شکل ،کلیساهای دارای گنبد
مورد توجه قرار گرفتهاند .ملکمیان ( )1380تأثیر ایران را در
گنبد سنگی ارمنستان ،با توجه به شکوفایی گنبدهای ساسانی
در آن زمان ،محتمل دانسته است .آپجان ،مالر و وینگرت
( )1390تأثیر گنبدهای ساسانی را در گنبدهای بیزانس تأیید
کردهاند .گنبدسازی در دورههای ساسانی و بیزانس پدیدهای
معمارانه و مورد نیاز آن دولتهای متمول و قدرتمند بوده است
که آن را ،پیش از بهکارگیری در بناهای مذهبی ،در ابنیۀ باشکوه
خود بهکار گرفتهاند .بهگفتۀ آپجان و همکارانش ،معماری بیزانس
این نوع گنبد با جثۀ عظیم ،که بیشتر فضای بنا را میپوشاند ،بر

............................................................

پیشینۀ پژوهش
تغییر سیاستهای نهادهای ناظر بر کلیساه ا (�Garai & Vuko
 ،)szávlyev, 2017; Stroik, 2015شناخت تغییرات سازمان
فضایی کلیساها با استفاده از گونهشناسی کلیساهای منطقه
( ،)Panjikaran & Vedamuthu, 2013چگونگی بهکارگیری
معماری کلیسا بهمثابۀ زبانی که معرف خصایل انسانی مؤمنان
باشد ( ،)Sovik, 2009بازنگری اسلوب طراحی (Repelewicz
 ،)& Madurowicz, 2016گونهشناسی کلیساهای ارمنی تهران
( ،)Simoni & Hojat, 2016جغرافیای عناصر معماری قدیمی
در ساختمان کلیسا ( ،)Currie, 1990ردیابی آثار ساخت و
طرح کلیساهای پسا-بیزانسی در پهنهای وسیعتر با استفاده
از آنالیز پیمون در سیستم متریک دورههای بیزانس و عثمانی
( )Oikonomou, 2012از جمله مطالعات گسترده روی سازمان
و ساختار فضایی کلیساهای ایران و جهان هستند.
گرین وود ( )Greenwood, 2008دربارۀ تأثیر عمیق و طوالنی
ایران ساسانی در کلیساهای ارمنستان بحث و بررسی کرد و
مارانسی ( )Maranci, 2015وضعیت و قدمت سه کلیسای
مرن ،11زوارتنوتس 12و پتقنی 13در ارمنستان را با استفاده از
اجزا ِی متنوع معماری ساختمان بناها و نسبت شکلگیری
آنها با حکومت وقت تشریح کرد .از نظر مارانسی کلیساهای
مذکور نشان از گفتوگوی پویا میان مؤسسان محلی و نجبا،
ارتقای حرفههای فردی و خانوادۀ اشراف و بهاشتراکگذاری
افقهای فرهنگی دارد ( .)Avdoyan, 2017جوادی ()1393
تأثیرپذیری کلیساهای ارمنستان از معابد مهری منطقۀ قفقاز
را بررسی و تأیید کرده است.
در ایران مطالعات تاریخی چندی روی کلیساهای استانهای
آذربایجان انجام شده است (خانمحمدی1384 ،؛ شجاعدل،
 1384الف 1384 ،ب؛ حقنظریان1394 ،؛ سیمونی1389 ،؛
هوسپیان .)1394 ،1383 ،پژوهشهای حقنظریان ()1385
و کارسول ( )Carswell, 1968پیرامون کلیساها و بناهای
جلفای نو از منابع ارزنده محسوب میشود .در نگاه پژوهشگران
ایرانی (آودیان1379 ،؛ شجاعدل1386 ،؛ هوسپیان1386 ،؛
حقنظریان ،)1385 ،اشاره به تأثیرپذیری کلیساهای ایران از
معماری ویژۀ سرزمین جدید ،نمایانی تأثیرات فن و تکنیک
وابسته به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی مناطق ایران در کالبد
بنا ،همچنین منحصربهفردبودن کلیساهای جلفای نو نسبت به
کلیساهای پیشین ایران دیده میشود.

روش تحقیق
پژوهش با روش تفسیری-تاریخی انجام شده است و ،عالوه
بر تحلیل اسناد تاریخی ،برداشتهای میدانی نیز صورت گرفته
است .ابزارهای پیشگفته شناخت ساختار کالبدی-فضایی
کلیساهای ارمنی جلفای نو را میسر کرد .ویژگیهای منحصربهفرد
و مشترک ساختمان اصلی کلیساها در نسبت با عوامل تأثیرگذار
در ریخت ساختار کالبدی-فضایی شناسایی شد .با توجه به
شکلگیری گونههای متفاوت در عصر شاه عباس اول ،با فرض
تعامل اندیشههای معماری و شهرسازی در توسعۀ اصفهان در مقام
پایتخت ،با مقایسۀ ویژگیها و تناسبات اجزا و نظام سازۀ کلیساها با
بناهای شاخص این دوره و جستوجوی شباهتهای آنها ،چگونگی
تأثیرپذیری و تحول ریختی کلیساها مشخص شد .در زنجیرۀ تغییر
و تداوم ویژگیهای ساختار کالبدی-فضایی کلیساها ،الگوی مولد
کلیسا شناسایی و ،با آگاهی از سرمنشأ و روند تحوالت کالبدی
و با توجه به نسبتهای فضایی و سازهای عصر شاه عباس اول،
چگونگی نزدیکشدن بنای کلیساها به معماری اصفهان آشکار شد.

..............................................................................
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

17

ارغوان پورنادری و همکاران

بهکارگیری نیروی انسانی معین در طرحهای همزمان و کثرت
طرحها را عاملی مهم در هماهنگی طرحها دانسته است .برخی
منابع برداشت الگوی پیشینی را برای کاربریهای مشابه در دورۀ
صفویه تأیید کردهاند .افوشتهای نطنزی ( )1373الگوی بازار
اصفهان را برداشت و همانندی از طرح بازار تبریز ذکر کرده
است .آلن 14نیز باغهای منظم چهارباغ اصفهان را متأثر از باغهای
دورۀ تیموری هرات میداند که شاه عباس اول کودکی خود را در
آنجا سپری کرده بود (.)cited in Walcher, 2001, 339
• عوامل درون-کلیسایی

...........................................................

تصویر  .1کلیسای مرن ( 640م ).در مرز شرقی ارمنستان ،استفاده از گوشهسازی
ساسانی .مأخذ.Maranci, 2014: 65 :

کلیساهای این عصر انطباق داد.
قدیمیترین آثار تکداالنی (ناوی) معابد مهری است که پس
از مسیحیت به کلیسا تبدیل شد .طاق و گنبد و همچنین
فضای داالنی (ناوی) با اسلوبهای رشدیافتهای در کلیساهای
ارمنستان بهکار گرفته شدهاند .زاندر ( ،)1386گدار ،گدار و
سیرو ( )1367و روتر ( )1387شیوۀ چهارستونی ،چهارقوسی و
گنبدی را میراث امپراطوری ساسانی و مذهب زردشتی میدانند
که در دورۀ صفویه ،با مداخالت و اصالحاتی که در پایهها انجام
دادند ،آنها را میانتهی و سبکتر ساختند و بهکمال رساندهاند.
در تاریخ 1700سالۀ احداث کلیساهای ارمنی در ایران (هوسپیان،
 ،)1383دو دیر قدیمی منطقۀ آذربایجان ،کلیسای استپانوس
مقدس و تادئوس مقدس (قرهکلیسا) از برجستهترین کلیساها
هستند که طی قرون بارها آسیب دیده و مرمت شدهاند (تصویر )2
( .).Haghnazarian, n.dدر دورۀ قاجار با حمایتهای عباسمیرزا
قسمت غربی کلیسای تادئوس به سبک معماری کلیسای
اچمیادزین تغییر یافت (.Haghnazarian, n.d؛ هویان1346 ،؛
آراکلیان1375 ،؛ افشارسیستانی1375 ،؛ هوسپیان.)1383 ،
عوامل مؤثر در ریخت بناها در توسعۀ مرکز پایتخت و
جلفای نو
همزمانی طرحها و روشهای احداث سریع بناهای پایتخت
صفوی ،فرصتی برای تعامل و پیوند طرحهای معماری و
شهرسازی و تأثیرگذاری آنها در یکدیگر بود .مکچسنی ()1385

..............................................................................
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قوانین ،کارکردها و ارتباطات و مشارکتهای مردم و اعیان،
همچنین الگوهایی که از سابقۀ طوالنی ارتباط ارامنه با عبادتگاههای
منطقۀ سکونت پیش از مهاجرت داشتهاند عوامل درون-کلیسایی
را تشکیل میدهند .سندی از تشریفات ساخت کلیسا که با
ویژگیهای کلیساهای جلفای نو انطباق دارد نشان میدهد چند
جایگاه کلیدی در کنجها و پایههای دهانههای عرضی متصل به
دیوارهای جانبی برای نصب سنگهای متبرک بهیاد حواریون
مسیحی نصب میشد (ملکمیان( )1380 ،تصویر  .)3سنگها
حدود ،فرم و سطح فضاهای کلیسا را مشخص میکند .در ساختار
فضایی کلی کلیساهای ارمنی ،فضای داخلی به صحن اصلی
(فضای حضور عامه) ،فضای خطابۀ کشیش و جایگاه سرودخوانان
و در نهایت فضای محراب در انتهای شرقی بنا تقسیم میشود.
ورودی اصلی معموالً از غرب و روبهروی محراب است ،اگرچه
ورودیهای متعدد دیگری نیز بهتدریج افزوده شدهاند .ترکیب
فضاهای جایگاهها امکان ایجاد گونههای داالنی (ناوی شکل مانند
کلیسای گئورگ مقدس)« ،شبستانی» (ستوندار مانند کلیسای
هوانسمقدس و استپانوسمقدس) و «گنبددار» (همچون کلیسای
مریم مقدس و بتخهم مقدس) را دارد.
پالن صلیبی ساختار کالبدی-فضایی کلیساهای ارمنی و دهانۀ
مرکزی آن که با گنبد ،نورگیر و ساقههای بلند مورد تأکید قرار
گرفته در برخی کلیساهای جلفای نو با ساختار شکل گنبد
ایرانی هماهنگ شده است.
• عوامل بیرونی

 -ارادۀ شاه بر طرح کلیساها

مداخالت شاه در طرحها برای ایجاد یکپارچگی و
شکوهمندی بخشهای مختلف پایتخت عامل مؤثری در
طرح کلیساهای جلفای نو بود .از فرمانهای شاه عباس اول
دربارۀ ساخت کلیسای باشکوه میتوان به تأثیر دخالت او
در روال طرح و اجرای کلیساهای جلفای نو پی برد .شاه
در حکم خود زمین کلیسا را از ملکیت دیوان خارج و به
ارمنیان هدیه کرد .دستور طرح کلیسا بر تخته و کاغذ
را به کشیشان و پادریها 15داد و تأیید و اتمام آن را در
عهدۀ خود گرفت (هنرفر .)1350 ،منظور شاه در اصل ایجاد
کلیسای غیرگریگوری برای تمام مسحیان در زمین شخصی
خودشان بود و تأکید او بر زمین کلیسا در پشت باغ زرشک
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برای واقعشدن بنا در پسزمینۀ باغهای شاهی و هماهنگی
با کوشکهای چهارباغ بود.

 -عوامل فرهنگی و جغرافیایی سرزمین جدید

الف

جایگیری محلۀ جلفای نو در نزدیکی زایندهرود و برخورداری
از زیرساختهای الزم در تنوع و غنای فضاهای عمومی و شهری
نقش مؤثر داشت .همسویی راستاهای آیینی با خطوط شبکۀ
بافت جلفا ،که از ویژگیهای خیابان چهارباغ و باغهای آن بهرهای
داشت ،بافت یکپارچهای را در هستۀ اولیۀ جلفای نو شکل داد و
کلیساها در جوار خیابان و گذرهای اصلی قرار گرفتند.
نقش مصالح ساختمانی تأثیری عمده در ساختار کالبدی-
فضایی کلیساها گذاشت و فرمهای ساختمانی آن را بهکار
گرفت و شباهت بیشتری با بناهای ایرانی یافت .نقش
دیگر مصالح ساختمانی در ایجاد پیوند و هماهنگی منظر
محیطی و شهری کلیساها با سایر ابنیه و عناصر طبیعی است
(تصویر  4و .)5
 -اثرپذیری از الگوها و منابع معماری پیشین

ب

ساختار کالبدی-فضایی کلیساهای جلفای نو یادآور یکی از کاخها
و برخی ابنیۀ مذهبی شاخص پایتخت است ،بهطوری که گمان
میرود معماران و کارفرمای یکسانی داشتهاند .منشأ نزدیکی شکل
کلیساها به ابنیۀ فاخر اصفهان را عالوه بر تأثیر عواملی همچون

ج

تصویر  .3سنگهای متبرک کلیسای ارمنی و نام شانزده حواری مسیحی .مأخذ:
ملکمیان.34 ،1380،

............................................................

د
تصویر  .2تصاویر و پالن کلیساهای استپانوس و تادئوس مقدس.
الف) پالن کلیسای تادئوس مقدس (قرهکلیسا) .مأخذ :آراکلیان.1375 ،
ب) قرهکلیسا در آذربایجان غربی .مأخذ.Haghnazarian, n.d :
ج) کلیسا و دیر استپانوس مقدس در آذربایجان شرقی .مأخذ..Haghnazarian, n.d :
د) پالن کلیسا در دیر استپانوس مقدس .مأخذ :هوفریختر1972 ،به نقل از
هوسپیان.1394 ،

..............................................................................
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اراده و مداخلۀ شاه و معماران خاصۀ او (همان) میتوان نفوذ الگوی
بناهای در حال ساخت دورۀ شاه عباس اول و پیش از آن در
راستای پاسخگویی به مناسک کلیسا تصور کرد.
کلیساهای جلفای نو
ترتیب احداث کلیساهای ارمنی جلفای نو نشان میدهد
گونههای تکداالنی ،نخست ،گنبددار با دو پوستۀ پیوسته
در مرحلۀ بعد ،سپس چهارستونی ،و در نهایت گنبددار با دو
پوستۀ ناپیوسته شکل گرفتند .از کلیساهای داالنی (ششباب)،
چهارستونی (چهارباب) ،دو پوستۀ پیوسته (یک نمونه) و دو
پوستۀ ناپیوسته (دوباب) برجاست.
• هاکوپ مقدس ( 1016ق).

قدیمیترین کلیسای باقیماندۀ جلفای اصفهان پالنی تکداالنی
و صلیبیشکل دارد (تصویر .)6
بنایی ساده با طاقهای گهوارهای ایرانی و چهارطاق ساده
(کلمبو) که «یک بال آن» در «دورۀ قاجاریه» تخریب
(حقنظریان )65 ،1385 ،و پالن صلیبی کلیسا در مستطیلی
محاط شده است (جدول .)1

•کلیسای گئورگ مقدس ( 1020ق).

گئورگ مقدس چهار سال پس از کلیسای هاکوپ مقدس
ساخته شد .هم پالن و هم فنون ساختمانی آن جهش
درخورمالحظهای را نشان میدهد (تصویر .)7
تودۀ ساختمانی پایههای این کلیسا بهطول 3/40متر گویای
عرض و بلندای زیاد کلیسا و خشتیبودن مصالح ساختمانی
است .کشیدگی و فضای سهدهانهای با بلندای  10/60متر
کاربندیشده بنای سهدهانهای تاالرهای کا 
خ چهلستون 16را در
نظر میآورد .تشابه نسبتهای نظیر نشاندهندۀ رعایت قوانین
و نسبتهای ساختمانی دورۀ شاه عباس اول و الگو قرارگرفتن
برای صحن 17کلیسا بوده است (جدول .)2
• کلیسای استپانوس مقدس ( 1023ق).

کلیسای استپانوس مقدس ،دارای پالن و فضاهای گشاده با
بلندای 17 /20متر و مساحت حدود  450مترمربع ،از بزرگترین
کلیساهای جلفای نو است .کلیسای استپانوس مقدس را میتوان
حاصل تحوالت معماری در کلیسای تکداالنی (ناوی) گئورگ
مقدس برای ایجاد فضاهای بزرگ و در عین حال کمهزینه
دانست (تصویر  .)8کلیسای هوانس مقدس ( 1031ق ).و دو
کلیسای دیگر نیز با همین روش و با همیاری مردم جلفای نو
ساخته شدند (حقنظریان( )1385 ،تصویر  .)9در این تجربه از
کشیدگی طول کلیسا کاسته و به عرض آن افزوده شد .اجرای
پوششهای این گونه سریع و هزینههای آن کمتر بود.
• کلیسای مریم مقدس ( 1022ق).

...........................................................

تصویر  .4عامل پیونددهندۀ درختان و دیوارها .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .5عامل پیونددهندۀ منظرۀ بیرونی ،میدان و دیوارهها و کفسازی .ماخذ :نگارندگان.

..............................................................................
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خواجه اودیک ،دو سال پس از کلیسای گئورگ مقدس ،کلیسای
مریم مقدس را ساخت؛ اولین کلیسای گنبددار که برخی
ویژگیهای آن همچون گنبد و رواق اطراف گنبد ،قرارگیری بر
صفه 18و ساختار شکل گنبد با مسجد شیخ لطفاهلل و مسجد
کبود تبریز قابل مقایسهاند (تصویر  .)10اهمیت تشابه این
عوامل در نظریهای است که دو نمونۀ مسجد علی و مسجد شیخ
لطفاهلل اصفهان را متأثر از الگوی مسجد کبود دورۀ جهانشاه
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قراقویونلو دانستهاند (هیلنبراند )104 ،1380،و به کلیسای مریم
مقدس اشاره نشده است .دهانۀ بزرگ گنبددار و بروار 19مشرف به
صحن گنبد (تصویر  )11و رواق مجاور محراب (فضای کمعرض
با پوشش طاقگان ایرانی) با ساختار و نظام فضایی و فناوریهای
انتقالیافتۀ مذکور مشابه است .طاقگان خفتۀ ورودی امکان ایجاد
باالخان را فراهم کرده است.
• کلیسای بتخهم 20مقدس ( 1038ق).

کلیسای بتخهم با هزینۀ خواجه پطروس با الگوی مریم مقدس
ساخته شد و همان سلسلهمراتب فضاها را در عرض بیشتری

ارائه کرد .ورودی و بروار آن همانند کلیسای مریم مقدس
است .نشانههای الحاق دورۀ قاجاریه در باالخان و ایوانهای
رو به حیاط مشهود است .برای ورود به پلۀ بروار ،مجبور به
تخریب قسمتی از نقاشی دیواری فضای ورودی شدهاند.
ساخت کلیسای بتخهم مقدس تجربهای پس از ساختهشدن
مسجد جامع عباسی بود و چگونگی تناسب و ساختار کالبدی-
فضایی مشابه آنها در (جدول  )3آمده است .این کلیسا ،با گنبد
دوپوستۀ ناپیوسته ،بلندترین کلیسای اصفهان است (تصویر
 .)12پالن گنبد گرایش به مستطیل در سمت عرض کلیسا

ب

ج
د
تصویر  .6موقعیت ،پالن و ترکیب طاقهای کلیسای هاکوپمقدس .مأخذ :آرشیو نگارندگان؛ حقنظریان.1385 ،
الف .هاکوپ-مقدس:ترکیب طاقها .مأخذ :نگارندگان.
ب.کلیساهایهاکوپ مقدس ،مریم مقدسو حیاط مشترک .مأخذ :آرشیو نگارندگان.
ج .هاکوپمقدس :پالن چلیپایی و قوسهای هاللی.
د .هاکوپ مقدس در شمال غربی ،مریم مقدس (وسط).

تصویر  .8نظام سازهای و شکل گنبد کلیسای استپانوس مقدس.
مأخذ :نگارندگان.

............................................................

تصویر  .7نظام سازه گئورگ مقدس .مأخذ :نگارندگان.

الف

..............................................................................
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تصویر  .9نظام سازهای و شکل گنبد کلیسای هوانس مقدس .مأخذ :نگارندگان.
جدول  .1ویژگیهای شکلی کلیسای هاکوپ مقدس .مأخذ:

.Carswell, 1968

هاکوپ مقدس

از کف تا انتهای چهارطاق /گنبد

ارتفاع لنگه

تا زیر طاق (گهوارهای)

ارتفاع (متر)

6/60

5/40

6/60

عرض دهانه

دهانۀ عرضی

دهانۀ طولی

عرض صحن (صلیب فعلی)

(متر)

4/20

4

6/40

طول فضا

طول تا انتهای محراب

دهانۀ شاخص

محراب و محل خطابه( /همپوشانی با دهانۀ مجاور)

(متر)

18

4/10

)0/20( /6

داخلی

...........................................................

جدول  .2ویژگیهای شکلی کلیسای گئورگ مقدس .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
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دارد و در نظم کاربندی و پنجرههای ساقۀ گنبد اثر گذاشته
است .تفاوت فضای داخلی آن با کلیسای مریم مقدس در حذف
ردیف طاقگان مجاور محراب و ساختن طاق باریکتر بهجای
آن است که در نتیجه فضای صحن و محراب به هم نزدیک
و یکدست شدهاند .همچنین ،با توجه به افزایش عرض دهانۀ
گنبد ،طول داخلی کلیسا کوچکتر شده است (تصویر .)13

• کلیسای هوسپ مقدس ( 1075ق).

کلیسای هوسپ مقدس در وانک ،21آخرین کلیسای جلفای نو،

تصویر  .11نمای ورودی و باالخان در کلیسای مریم مقدس .ماخذ :آرشیو
نگارندگان.

ویژگیهای ابعاد فضایی و سازهای کلیساها در مقایسه با
بناهای شاخص اصفهان
مشابهت ویژگیهای تناسب اجزا و نظام سازهای کلیساها با بناهای
شاخص این دوره ،بهویژه مساجد میدان نقش جهان ،میتواند
گویای همگرایی معماری کلیسایی به معماری اصفهان باشد.
نتایج ردیفهای جدول بهشرح زیر است:
 .1ارتفاع خارجی کلیساهای بزرگ را بین  21متر تا  25متر
نشان میدهد؛
 .2ارتفاع داخلی همۀ کلیساهای مذکور  19متر است؛
 .3ارتفاع لنگههای سه کلیسا و مسجد شیخ لطفاهلل به هم
نزدیک است؛
 .4گویای نزدیکی ویژگی ساختار گنبد کلیساهای بتخهم و
هوسپ مقدس و نیز نزدیکی کلیسای مریم مقدس و مسجد
شیخ لطفاهلل است؛
 .5ارتفاع دو اشکوب بروار در کلیساهای مریم مقدس ،بتخهم
مقدس و مسجد شیخ لطفاهلل متناسب ُو ،همچون مهاری،
حمایتکنندۀ گنبد در ارتفاع ششمتری است؛
 .6گودی طاق دو کلیسای بتخهم و هوسپ مقدس و گودی
گنبدهای کلیسای مریم مقدس و مسجد جامع عباسی به هم
نزدیک هستند؛
 .7فضای زیرین منطقۀ انتقالی (از پالن مربع به گنبد) در کلیسای
بتخهم مقدس مکعب کامل است .در کلیسای هوسپ مقدس از
مکعب کمی بلندتر ،در مریم مقدس  1.5مکعب ،و در بتخهم
مقدس و هوسپ مقدس نزدیک به مسجد جامع عباسی است؛
 .8نسبت اندازۀ حجم بیرونی در کلیسای بتخهم و مسجد جامع
عباسی نزدیک است .کلیسای هوسپ بلندترین نسبت حجمی
و بیش از  3مکعب ارتفاع دارد .این نسبت در کلیسای مریم

تصویر  .13کلیسای بتخهم ،یکپارچگی فضای محراب و صحن مرکزی
کلیسای بتخهم مقدس .مأخذ :آرشیو نگارندگان.

............................................................

تصویر  .12ترکیب تاقگان و گنبد دوجداره و بروار کلیسای بتخهم مقدس.
مأخذ :نگارندگان.

همانند کلیسای بتخهم مقدس دارای گنبدی رفیع و دو پوستۀ
ناپیوسته است .روند دودهانهشدن کلیساهای گنبددار در این
کلیسای باشکوه تحقق مییابد .بنابراین کمترین طول را در
میان این گونه کلیساها دارد (تصاویر  14و .)15

..............................................................................
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تصویر  .15خالصهشدن دهانهها در آخرین کلیسا با گنبد دوجدارۀ ناپیوستۀ
کلیسای هوسپ مقدس .مأخذ :حقنظریان.1385 ،

تصویر  .14ترکیب تاقگان و گنبد دوجدارۀ کلیسای هوسپ مقدس در وانک
جلفای نو .مأخذ :نگارندگان.

...........................................................

مقدس  2.5مکعب است؛
 .9نسبت افراشتگی فضای داخلی کلیسای بتخهم حدود 1.5
مکعب و به مسجد جامع عباسی نزدیک است .هوسپ و مریم
مقدس حدود  2.5مکعب ارتفاع گرفتهاند؛
 .10احجام داخلی کلیسای بتخهم مقدس و مساجد جامع
عباسی و شیخ لطفاهلل حدود  1.5مکعب ارتفاع گرفتهاند.
کلیسای مریم مقدس  2مکعب کامل ارتفاع دارد و میتوان
گفت در افراشتگی کلیساها تعمد وجود داشته است.
یافتههای تحقیق
نقش مهم سازهها ،پوششها ،گوشهسازی ایرانی و کاربندی
در ریخت کلیساها آشکار است .احجام نورگیر همانند بناهای
پایتخت است ،پایهها و دهانهها بهتدریج متحول شدند و
فضاهای وسیعتری در اختیار صحن کلیسا گذاشتند .روند
تبدیل و تحول عناصر ساختمانی از کلیسای گئورگ مقدس
سرچشمه گرفت .با تصرف در چهارطاق امکان تبدیلشدن به
گنبدخانه 22فراهم شد .کلیسای مریم مقدس ( 1021ق ).و
بتخهم مقدس ( 1036ق ،).با دو شیوۀ متفاوت ،نشاندهندۀ
نزدیکشدن به ترکیب و تناسب اجزای معماری اصفهان و ایدۀ
ایرانیشدن معماری کلیساهای جلفای نو است.

..............................................................................
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کلیسای بتخهم مقدس گنبدی دوپوش و مرتفع بر فراز گریوی
دارای منظر شهری شاخص شد .با کاهش طول و افزایش عرض،
فرم داخلی پالودهتر شد .فضای طبقۀ باالی ورودی بَرواری مشرف
به گنبدخانه و همانند کلیسای مریم مقدس تنوعبخش صحن
داخلی شد که نظیر آن در خانههای جلفا دیده میشود و به
کاهش حجم سطوح پایههای اصلی کلیسا کمک کرد.
با تحوالت کلیسای موجود در وانک جلفای نو در  1065ق( .در
آوانسیان ،23)1389 ،همپوشانی فضای محراب کلیسای هوسپ
مقدس با گنبدخانه موجب یکپارچگی فضاها و نمایانی محراب
از انتهای صحن کلیسا شد و میزان کشیدگی کلیسا دوباره
کمتر شد.
یافتههای مذکور نشان میدهد کلیساها مسیری از سادگی به
شکوهمندی داشتهاند .کلیساهای شکوهمند بهدست بازرگانان
ارمنی نزدیک به شاه ساخته شدند و برای رعایت هماهنگی با ابنیۀ
ِ
پایتخت به الگوهای شناختهشدۀ این دوره نزدیک شدند .کلیساهای
داالنی چنددهانهای بهسوی فضاهای وسیعتر تمایل یافت .از طول
ِ
و تعداد دهانههای آنها کم شد و به عرض آنها اضافه شد .بهطور کلی
تحول کلیساها را میتوان در دو روند موازی توضیح داد :نخست
روند شکوهمندشدن کلیساها ،که با تحول سازهای همراه بود و،
دوم ،خالصهکردن تسلسل فضاهای داخلی کلیسا و کوتاهکردن
فاصلۀ ورود تا محراب و کمشدن کشیدگی کلیساها.
بحث
از منابع مذکور ،میتوان دریافت که ارمنستان در روند ساخت
کلیساها پس از کلیساهای اولیه ناویشکل به ساختار گنبددار
روی آورد ،اما بهدنبال ایجاد گنبدهای عظیمی همانند بیزانس
و ساسانی نبود .بنابراین کلیساهای ارمنستان فاقد گنبدهایی
همچون پارتنون یا گنبدهای عظیم ساسانی بوده است .در
مقابل ،از ساختار گنبد در کلیساهای جلفای نو برای نمایانی
بیشتر و شکوهمندی پایتخت صفوی استفاده شد.
تفاوت ساختار کالبدی-فضایی قدیمیترین کلیسای موجود با
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جدول  .3مقایسۀ ویژگیهای تناسب فضایی و سازهای کلیساهای جلفای نو و مساجد میدان نقش جهان .مأخذ :نگارندگان.

............................................................
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دیگر کلیساهای جلفای نو بهوضوح نشاندهندۀ تکنیکهای
معمارانۀ بستر جدید است .شکل پالن صلیبیشکل کلیسای
هاکوپ مقدس با طاقهای هاللی یگانه است .توافق کلی
پژوهشها در نزدیکشدن معماری کلیسایی به معماری ایرانی
اولین نشانۀ خود را در ساختار کالبدی-فضایی کلیسای گئورگ
مقدس با طاقهای بلند تیزهدار آشکار میکند و هندسۀ قوس
گنبد بتخهم بر فرم ارتقایافتۀ گنبد جامع عباسی منطبق میشود.
نظر زاندر ( ،)1386روتر ( )1387و گدار ،گدار و سیرو ()1367
دربارۀ مداخله و اصالحاتی در پایهها در فرهنگ معماری از
دورۀ ساسانی تا صفوی و مجهزترکردن آنها در معماری
کلیساها مشهود است .از طرفی «تأثیر معماری آتشکدهها در
غرب مسیحی توسط اردمان» (زاندر )26 ،1386 ،و تأثیرپذیری
کلیساهای ناوی آغازین ارمنستان از معابد مهری (جوادی،
 )1393میتواند استمرار نفوذ ایدهای ایرانی در کلیساهای
جلفای نو باشد .همچنین ،پوپ ( )Pope, n.d., 1201کلیساهای
ارمنی جلفای نو را «تطبیق طرحهای اروپایی با شکلهای
ایرانی» میداند که شامل «شبستان گنبددار»ی است که از
خاستگاه ایرانی «آتشکده» نشئت گرفته است.
در توافق با نظر آودیان ( ،)1379تهیکردن پایهها و ایجاد دهانههای
طرفین فضای داخلی کلیسا ،ضمن ایجاد پیوستگی ،با طرح
شبستانی مساجد قابل مقایسه است و بر نزدیکشدن معماری
کلیسایی جلفای نو به معماری بستر جدید تأکید میورزد .نظر
موراتوری پیرامون گونه و تجلی زندگی مردم در تغییر فضا و زمان
قابل انطباق با روند تحول کلیساهاست .روش دوران دربارۀ بحث
اجزای بنا ،قوسها و نگهدارندهها ،شکل و تناسبات اجزاء و رابطۀ
میان آنها در سطح ،ارتفاع و ترکیبهای متنوع بخشهای مختلف
بنا با روش شناخت گونههای این پژوهش همسوست.
نتیجهگیری
هرچند پس از رهاکردن کلیساهای ناویشکل در ارمنستان،
ساختار گنبدی به کلیسا افزوده شد ،این ساختار ،بهدلیل
سادگی نحوۀ ساخت آن ،فاقد فضای گنبدخانهای همچون
پارتنون یا گنبدخانههای عظیم ساسانی بود ،اما در کلیساهای
جلفای نو ،برای همراهی با شکوهمندی پایتخت صفوی و برای
اعتبار اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جلفای نو ،گنبدهای بزرگ
و بلند ساخته شد.
عرصۀ محصور و عناصر طبیعی کلیساهای جلفای نو ،دو عنصر
مهم در ایجاد پیوستگی و یکپارچگی منظر شهری کلیساهاست.
سادگی و صراحت جدارههای اصلی کلیساهای ارمنی حاکی از
پیروی از قواعد ،آداب کلیساسازی و ترتیب مناسک آنهاست.
قدیمیترین کلیسای جلفای نو ( 1016ق ،).با پالن صلیبی
محاط در مستطیل ،دارای سبکی متفاوت و تأثیرپذیری از
نوعی طاق سادۀ معماری ایران است .طرح این کلیسا با توجه
به الگوهای پیشینی موطن قبلی ارامنه شکل گرفته و معرف
الگوی پایۀ کلیسایی است .کلیسای گئورگ مقدس (1020

..............................................................................
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ق ،).با چهارطاقهای بلند و اندام معماری ایرانی ،اولین کلیسای
موجود جلفای نوست که در روند شکلگیری و تکامل دیگر
الگوهای کلیسا نقش مؤثر داشت .حسب اطالعات جدول ،3
شکل پالن کلیسای گئورگ مقدس مشابه الگوی سهدهانهایِ
چشمه طاقهای بزرگ بر کاربندی در کاخ چهلستون است .این
طرح بهمثابۀ الگوی مولد ،زمینۀ شکلگیری الگوی شبستانی و
گنبدخانهای را فراهم کرد و به این ترتیب معماری کلیساها به
معماری مساجد میدان نقش جهان نزدیک شد.
کلیسای مریم مقدس ( 1022ق ،).با گنبد و رواق اطراف آن
و قرارگیری بر صفه و گنبد دوپوش پیوسته ،با ویژگیهای
مشترک مسجد بیصحن شیخ لطفاهلل پیوند دارد .کلیسای
استپانوس مقدس ( 1023ق ).نخستین و بلندترین کلیسای
ی است که در روند میانتهیکردن پایههای طویل و
شبستان 
متوالی و ایجاد معبر در کلیسای گئورگ مقدس بهوجود آمد.
بدین ترتیب دهانههای جانبی پشتبند ردیف دهانههای داالن
مرکزی میشوند و زمینۀ افراشتگی بنا را فراهم میکنند.
مقایسۀ دادههای تناسباتی ساختار کالبدی-فضایی کلیساهای
گئورگ ،مریم مقدس ،بتخهم و هوسپ مقدس با سه بنای شاخص
دورۀ شاه عباس اول تشابه بسیار کلیساهای مذکور با بناهای ایرانی
و تأثیرپذیری از اصول آنها را نشان میدهد .کلیساهای بتخهم
مقدس ( 1036ق ).و هوسپ مقدس ( 1075ق ).بیشترین
شباهت را با مسجد جامع عباسی ( )1038-1025دارد.
این پژوهش نشان میدهد ،با وجود آرای گوناگون دربارۀ نفوذ
کلیساهای ارمنی در گسترههای جغرافیایی گوناگون ،اکثر
کلیساهای جلفای نو در چارچوب سبکهای متأثر از دورۀ
صفوی شکل گرفتهاند .در کلیسای هاکوپ مقدس بهجز پالن
صلیبیشکل داخلی نشانهای از حجم چلیپایی دیده نمیشود.
همۀ کلیساها مقید به جدارههای ساده و قوانین مناسک کلیسا
بودهاند ،اما فناوری طاقهای ایرانی تسلط خود را بر حجم آنها
حفظ کرده است .در ساختار کالبدی-فضایی کلیسای مریم
مقدس تحول در دهانۀ مرکزی کلیسای گئورگ و افراشتگی
گنبد دیده میشود .سبک ساختمانی گنبد دوپوش کلیساهای
بتخهم و هوسپ مقدس با گنبدخانۀ جامع عباسی قابل مقایسه
است و این دو بسیار به یکدیگر نزدیکاند.
پینوشت

 .1از سال ساخت احتمالی کلیسای هاکوپ مقدس تا کلیسای هوسپ مقدس در
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