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 ارمنی و نقاشی ایرانیدر مینیاتور  یش گیاهونقطبیق کاربست ت

 چکیده
 ،«واسپوراکان»با اختراع خط ارمنی، زبان بصری مینیاتور ارمنی نیز تحوالت بزرگی را پشت سر نهاد که در مکاتب  :بیان مسئله

وع های مینیاتور ارمنی، کاربرد فراوان و متنتجلی یافت. یکی از مشخصه «داتو»، «گلدزور»، «کریمه»، «نی»، «هایک»، «کیلیکیه»

 هاآنشاراکان و نیز کتب دیگر با موضوعات طب، تاریخ و نظایر  نقوش گیاهی جهت تزئین متون دینی نظیر انجیل، جاشوتس،

اشتراکات فرهنگی  موجبتحت نفوذ ایران و بیزانس، با تقسیم ارمنستان، به دو بخش غربی و شرقی  سده پنجم به بعد، ازاست. 

این است که نقوش گیاهی، به چند شکل در مینیاتور ارمنی مصور  سؤالتوجه به آنچه گذشت  . باشدو هنری ایران و حوزه قفقاز 

 شده و تشابهات آن با نگارگری ایرانی چیست؟  

 ها شناخت بهتر  نقوش ایرانی و ارمنی و تشابهات وتمایزات آن :هدف

منابع این پژوهش  ،شودلی آن ارائه میشیوه توصیفی ـ تحلی های آن بهیافته این پژوهش تطبیقی است که :روش پژوهش

 های اینترنتی است.ای و  برگرفته از پایگاهکتابخانه

نقش گیاه برای تصویرسازی  ،نقوش گیاهی به پنج صورت در مینیاتور ارمنی حضور دارنداین پژوهش نشان داده است که  :هایافته

، نقش گیاه به عنوان نماد خألشده و هندسی گیاه برای پر کردن  نقش گیاه برای توصیف روایت،  نقش خالصه متن، نیع بهعین 

چهار شکل از  و استفاده از نقش انتزاعی گیاه برای اهداف زیباشناسانه است. همچنین بررسی  این پژوهش نشان داد که در

 فرم هندسی سازیخالصه نیسوم، یع شکل اما دارد. ایرانی وجود هایی میان مینیاتور ارمنی ومشابهتمصورسازی نقوش گیاهی، 

  نیست. مشاهدهقابلگیاهی با هدف ایجاز، در مینیاتور ایرانی  نقوش

  :کلیدواژه

 مینیاتور ارمنی، نقوش گیاهی، واسپوراکان، نماد
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 مقدمه
 سالاز هاآن پرستیدند.میمهر، ماه، ناهید و دیگر فرشتگان مزدیسنا را  پیش از مسیحی شدن، مردم ارمنستان،

ا مفاهیم مسیحی تلفیق د را بهای تصویری خومیالدی به بعد پیرو دین مسیح گردیده و نمادها و سنت 301

شده  یدتأک ارتباط صوری و معنایی میان تصویر و متنبر  نمودند. در فرهنگ بصری آسیا، سنت تصویری مانوی،

 ارمنستان فرهنگی حیات .(26-25 ،1379شدند)پاکباز، میدانسته نگارگری هنرهای مکمل  نویسی وخوشو 

 هایسده لطو در مسیحیت پذیرش از بعد .بود ایران و رم ،یونان فرهنگ یرتأثتحت  مسیح، دین پذیرش از پیش

اهاک اسقف س»و پسرش  «نرسس یکم» سپس تالش دو روحانی به نام و کلیسا تأثیر سایة در پنجم، و چهارم

 سیاسی قسیمت بعد،به  پنجم سده از .یافتدست بیشتری شکوفاییبه ثبات و فرهنگ ارمنی در ارمنستان،  ،«یکم

 مقتضای به ارمنستان ملت زندگی در هنری و فرهنگی افتراق موجب شرقی، و غربی ،بخش دو به ارمنستان

-Adontz, 1970, 3). گردید ایران و «بیزانس» یعنی بودند، یافته تسلط بخش دو آن بر که کشوری دو اختالف

بوده و توجه  درخورموضوعی  ،ناحیه قفقازفرهنگ و هنر ایران بر  و هنری ثیرات فرهنگیأسان، تبدین (10

، از «نرسسیان» .نمایدیمایجاد ر ذهن نگارگری ایرانی و مینیاتور ارمنی را دهای بررسی تطبیقی میان زمینه

 .(,Maxwell 1997) کندمی یاد ارمنی مینیاتور پیشرفت اصلی چهره عنوانبه سیزدهم قرن در ،1«اول کاستاندین»

و حروف  هایهحاشگیاهی و جانوری کامل در یک صفحه، تزئینات های نقاشی از ابداعات مینیاتور ارمنستان،و 

بای مصورسازی کتاب در ارمنستان با اختراع الف .Abrahamyan, 1959, 125)) باشدمی درشت آغاز جمله اول

 ینیاتورم آثارو  (Sevak, 1962, 13) ، در قرن پنجم میالدی، وارد دوران جدیدی شد«ماشتوتس» به وسیلةارمنی

 در مینیاتورها این از بسیاری ،روینازا. شدمی استفاده دینی متون تصویری تفسیر و تزیین منظوربه شتربی ارمنی

 3«شاراکان» و 2«جاشوتس» کتب از هاییمجموعه در نیز شمارانگشت ةنسخ چند و مقدس کتاب ،«انجیل» قالب

 هاینسخه یشمارتانگش تعداد دینی هایبرکتاب افزون. باشندمی موجود، ارمنستان سنتی کلیسای به متعلق

 منظوربه مینیاتور هنر از که دارند وجود نیز فلسفه و شناسیستاره طب، تاریخ، همچون دیگری موضوعات با خطی

 Nersessian, 2001, 25-53).) شده استاستفاده هاآن متن در موجود علمی مباحث تریقدق توضیح و تفسیر

 انجیل» یهانام با هایییلانج کتاب مقدس در مصورسازی صورتبه عموماً ارمنی،مینیاتور های مهم جلوه

 انجیل»، شودنگهداری می Gevorgکه در کلیسای سنت  (م1038) 5«موقنی انجیل» ،(م989 سال 4«اچمیادزین

 انجیل»، (م 286) جاشوتس(، م1232) «8تارگمانچاتس انجیل»(، م1211)«7هاقبات انجیل» ،(م دهم) 6«وهاپار

 ،ینیاتورهای ارمنیم یناتئتز در رفته کاربه اصلی عنصر و موضوع .نداباقی مانده ها،و مانند آن( م13) «نقاش شته

نقوش  که این است الؤس حال .شدندمی ترسیم صفحات ةحاشی در خاصی شکل با که بودند هاگل و گیاهان

، هاکارکرد این هایی میانچه شباهتو  است؟ گر شدهجلوه هاییکلو به چه ش چگونه، ارمنی مینیاتوردر  گیاهی،

 ؟توان یافتمیدر مقایسه با نگارگری ایرانی 

 

 روش پژوهش
ـ تحلیلی  ارائه میهای آن به یافتهت که این پژوهش تطبیقی اس ای ن پژوهش کتابخانهمنابع ای .شودشیوه توصیفی 

 های اینترنتی است. و  برگرفته از پایگاه
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 پیشینه پژوهش
 نسخ خطی دبنیا»و  «ایروان دولتی دانشگاه کتابخانه» بیشتر آثار مینیاتور ارمنی در ارمنستان در دو محل

« نشینی ارمنیانفکتابخانه اسق»در  دیگر هایمجموعه. شودمینگهداریایروان  در «شتوتسما مسروپ ماتنادارانِ

 «یفرنیاکال دانشگاه»و  ،ونیز در «مخیتاریان انجمن کتابخانه» ،«فرانسه ملی کتابخانه» ،«اورشلیم»در 

(Nersessian, 2001)  روابط  نمودن روشن با هدف «مینیاتور در پادشاهی ارمنستان»با عنوان  ایمقاله .داردقرار

 افراد، مهم ، نقشاهمجسمه و یناتئبررسی تز و متون ،هافونکلو ةمطالع ها از طریقمیان نسخ خطی و تصاویر آن

 معرفی یک نسخه« کوردیان» مقاله .(Der Nersessian & Agemian, 1993, 20) منتشر شده است 1993در سال 

ا عنوان ب شمقاله دیگرو  (Kurdian,1942) بی نگاشته شدهدر ارمنستان غرارمنی از اواسط قرن دوازدهم  انجیل

 وآرشی اثبات اینکه نقاش یک نسخه ارمنی 1941در سال «مینیاتورهای مغولییک نسخه خطی ارمنی با »

 ,Kurdian) منتشر کرده استابستگی به فرهنگ ارمنی بوده است فاقد هرگونه اطالعات و و را که اششخصی

 طیخ انجیل معرفی»با عنوان ،1394 ، در سال«مهرمحمدی لر وموسوی» به وسیلة شده نوشته ةمقال. (1941

مکتب و انجیل یک ز نگاره ا 50به بررسی  «واسپوراکان مکتب معرفی و هانگاره بصری تحلیل بر تأکید با هُوانِس

 ،(1382) «اروتخانیانم »از در زمینه مینیاتور ارمنیمقاالتی ، نیز پیمان فصلنامه فرهنگیدر پردازد. میواسپوراکان 

نامه پایانبه  توانمی چنینهم است. رسیده چاپبه (1380) «نیانتیراروتور» ،(1381) «زهرابان دیکران»

در  کرد.شارها (1385) نوشته تیرارتورنیان در سال ،«ینی ارمنیانئتز نقوش و حروف» تحت عنوانارشد کارشناسی

ی، اخوت و ، امیرخانزمانی» مقاله ،1396سال در  «پروین »ان به پژوهش تونگارگری می زمینه نقوش گیاهی در

در سال  «، بمانیان و ناصحیقاسمیه»مقاله ، 1394در سال  «کیمیحمبینی و » مقاله ،1388در سال  «انصاری

و  1379در سال  «زادهگرکاشی»ارشد نامه کارشناسیهمچنین پایان، 1383در سال  «جوادی»مقاله  ،1395

در  ست نقش گیاهبهای کارپژوهش حاضر، بر آن است شیوه اشاره کرد. 1391در سال  «محمودی» نامهایانپ

  ها مورد بررسی قرار دهد.های ایرانی آنمینیاتور ارمنی را در تطبیق با نمونه

 

 ها و مشخصات بصری آن ارمنی مینیاتورمکاتب 
 (Maxwell, 1997)شودمی زده تخمین تولید کلیسا( عمدتاً)ارمنی خطینسخه هزارسی حدود« ماکسول»گفته به 

کمتر و با تفکر  توسط خود هنرمندان با امکاناتیا به سفارش پادشاهان  ی،ارمن مینیاتور گفته است، «آبگریان»و 

ته به دو دسمحتوا ورا از منظر رابطه میان فرم  مینیاتور ارمنی .(Abgaryan, 1969, 70) گرفتانجام می ،آزادانه

تمرکز  نظره و پیکره وماجتناب از تکثر و ها فرمسازی ساده ،(9واسپوراکان مکتب) اولین شیوهدر  ،کنندمیتقسیم 

ای هیجانات درونی و الق اتبیان احساسدر  به شدت گرفت کهصورت می ندیدهآموزشنقاشان از سوی محتوا،  بر

ت یائزجرعایت دارای غنای بصری بیشتر،  (10لکیهکی)مکتب دسته دوم  .مهارت داشتند آرایش صفحات، بوسیله

مکاتب  .(1385، نتیرارتونیا) باشدمیرنگ طالیی با  هاهماهنگی آنها، بناها، غلظت متناسب رنگ لباس و در

 .هستند دو مکتب اصلی اینفیقاتی از تل نیز 11«اتود»، «گلدزور»، «کریمه»، «آنی»، «هایک»مانند  دیگری
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 مکتب واسپوراکان .1
زنمایی الگوهای ثابت تـصویری در بـا به توانمی (م14و 13)قرنواسپوراکان خصات بارز مکتباز مش 

 ،بـودیهـم ،عباسی به مکتب یکیو نزد بیزانس ی ازدور ،اهاندام آئینی نمایش ،انهگربیان اتینیتـز ،اهصیتشـخـ

 کردنرو تـصوی دسـتیخـام ،ـنیایی براساس تـفاسیر دینـی ارمبازنم ،رمزگرایـی ،بنـدی روایـیترکیـب

 .اشاره نمود (1394محمدی،  و موسوی لر)هـای فرعیشخـصیت

 

 مکتب کیلیکیه .2
متن نقاشی  تصاویر جدا از در این مکتب، است. با هنر بیزانسیآن آمیختگی از مشخصات مکتب کیلیکیه، یکی  

استفاده ، یناتئصفحه تزپوشش تمام صور شده وم یاهی با تصاویر خیالی پرنده و انسانگ ینیینقوش تز، اندشدهن

برای ها یکرهکردن پمصور، و زمینه لباس و جامه یهایکاربرای ریزهاستفاده از طال ، سایه برای لطافتاز نیم

  .(1385)تیرارتونیان،  است نماییواقع

 

 نقوش گیاهی در مصور سازی ارمنی
مکن است م و با آنکه در مینیاتور ارمنی، نقش مهمی دارند.در تصویرسازی متون مذهبی  ،گیاهی هایوتیفم 

ونی شدن ها را از خطر شابلآن تمایزهای ظریف،بار در صفحات مختلف تکرار شده باشد، لیکن  نقشی چندین

 .شودهایی از این اشکال ارائه میادامه نمونه در .(1382، ماروتخانیان) داردمحفوظ می

     عین متنبهی عینتصویرسازبرای نقش گیاه  .1 
، که 1 تصویرباشد. درمهم و غیر قابل حذف در روایت داستان می یدر این شکل از تصویرگری، نقش گیاه، عنصر 

 ،کند، درخت طوری مصور شده که تقاضاهای متن را اجابت کنددر آن حضرت ابراهیم فرزندش را قربانی می

ا گرفت و آن را در عوض پسر است. پس رفته قوچ رای گیر کردهوتههایش در بآنگاه ابراهیم قوچی را دید که شاخ»

 .بینیمان را میباز هم همان گیاه ،2تصویر(. در 13 ، 22پیدایش فصل ) «عنوان هدیه سوختنی قربانی کردهخود ب

درخت کند، مردی را در باالی یک دادن آن بخش از متن، که بریدن شاخه درخت را بیان میهنرمند، برای نشان

ای از یک نوع درخت دیگری را به ای به دست دارد و مرد دیگری در پایین، شاخه بریده شدههدهد که ارنشان می

 است. اهتزاز در آورده

 

 روایت توصیفاستفاده از نقش گیاه برای  .2

 از» ه نموده است.استفاد و موقعیت دادن فضابرای نشان ،هنرمند از گیاه به عنوان یکی از تمهیدات ،3تصویر در  

های درختان را بریده، ای هم شاخهکردند و عدهداهای خود را در مقابل او، روی جاده پهن میای رمیان مردم، عده

مسیح انداخته نشده  ر زیر پایهیچ شاخه درختی، د، در این تصویر .(21،)متی «انداختندجلو او روی جاده می

 کید برأتبرای  یح هستند،مس در زیر پایدار گیاهان( شکل موجهمچنین ) ،ی که به صورت اریبگیاهان. اما است

  اند.مصور شده اوحرکت و تشدید  مسیح از خارج شهرمسیر حرکت نیز مشایعت و 
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 برای پر کردن خالء فرم خالصه و هندسی گیاهان .3
شود، این نقاشی مربوط است به انجیل یوحنا که تعمید مسیح به دست مشاهده می4طور که در تصویر همان

شناختم. ولی برای این آمدم که مردم را با آب غسل دهم تا به من نیز او را نمی» ،شیده استبه تصویر کیحیی را 

من روح خدا را دیدم که به شکل کبوتری از آسمان آمد و  ،پس گفت. این وسیله او را به قوم اسرائیل معرفی کنم

دا مرا فرستاد تا مردم را غسل شناختم ولی وقتی خهمانطور که گفتم، من نیز او را نمی. بر عیسی قرار گرفت

هرگاه دیدی روح خدا از آسمان آمد و بر کسی قرار گرفت، بدان که او  ،تعمید دهم، در همان وقت به من فرمود

)یوحنا، فصل یک( در  .«القدس تعمید خواهد داد هستید. اوست که مردم را با روح  همان است که منتظرش

هایی با طیفای و در سمت راست، چند ضلعیهای قهوها طیف رنگای بهای به هم چسبیدهسمت چپ، مثلث

دادن همزمان کلیاتی مانند تعمید و جزئیاتی های رنگی سبز قابل مشاهده است. محدودیت اندازه کاغذ در نشان

های های نوینی در مصورسازی نائل کرده که در آن، فرمای، نقاش را به شگردمانند پوشش گیاهی و پوشش صخره

ترین حادثه، در ها( را به صورت خالصه شده ارائه دهد. این امر سبب شد که اصلیگیاهان )همچنین صخره

ترین قسمت کادر یعنی در وسط صفحه و محل برخورد اقطار، نشان داده شود و از طرف دیگر، فقدان جزئیات مهم

ید. در نگارگری ایرانی، جزئیات ای، ذهن مخاطب را به خود مشغول ننمادر مصورسازی پوشش گیاهی و صخره

-71 ،1395کند)لیمن، هراسی که اتینگهاوزن مطرح می موضوع خالءبر مبنای پوشش گیاهی بسیار زیاد است. 

 های فراوانی را مشاهده نمود که مملو از نقوش گیاهی، با جزئیات فراوان، در فضای نگاره هستندتوان نگاره( می72

 .(6و  5)تصاویر 

 گیاه به عنوان نماد  .4
زهرابان،  )دیکران هستند فصل چهار گذر در معراج و مرگ زندگی، گردش برای درختان در مسیحیت، نمادی

اما چگونه چنین چیزی امکان  ،ریم از فرشته پرسیدم» ،یک استفصل  «لوقا»، مربوط به متن 7 تصویر .(1381

 القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت روح ،فرشته جواب داد ست.دارد؟ دست هیچ مردی هرگز به من نرسیده ا

 ،خطیهنقاش این نسخ« .خدا بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن نوزاد مقدس بوده، فرزند خدا خوانده خواهد شد

 . 1تصویر

قربانی  ابراهیم، مکتب واسپوراکان، 

 ن چهاردم میالدیقر

 (Avetisya,1910, 1) :منبع
 

  .2تصویر

میالدی،  1337رشلیم، به سوی او

 :منبع .سبک کیلیکیه

(Der Nersessian & Agemian, 

1993) 

 

 .3تصویر

یالدی، م 1337به سوی اورشلیم، 

 :منبع. سبک کیلیکیه
(Der Nersessian & Agemian, 

1993) 

 

 

 

 

 

 Der Nersessian and)  ،منبع

Agemian,1993، 425) 
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توسط نماد درخت، بشارت نسلی پاینده از دامان ، اتو، بودهدمکتب در  «گریگور تاتواتسی»شاگردان  زا که احتماالً

 .داشتند ینیئتز حالت بیشتر درختان، مسیحی، هنر دهد. اگرچه درمریم را به مخاطب انتقال می

زهرابان،  دیکران) بود تصـویر الهی معنای رسـاندن در اصـلی و اسـاسـی جز یک مشـخ،، درخت یک گاه ولی 

ـــت. برخی پژوهش. در نگارگری ایرانی نیز گاهی یک درخت در میان دو پیکر قرار گرفته(1381 ها، درخت را اس

صحنهدر معنای نمادین در نظر گرفته و برخی دیگر اعتقادی به وجود  معنا که بدین ها ندارند؛نمادگرایی در این 

ها های گل، در میان عاشـــق و معشـــوق، بر حف  حریم آنا قرار دادن درخت و بوتهدر مینیاتور ایرانی، نگارگر ب

ــویر «همای و همایون دیدار»مانند نگاره  ورزد.تأکید می ــده8)تص ــازی ش ــویرس ــت( که در مکتب هرات تص  اس

سینی، سفال .(1393)یا صویردر  سلجوقی)ت صویرها برخی در( نیز9های مینایی دوران   یک درخت در میان دو ت

صویر(. در 25 ،1379پیکره قرار دارد )پاکباز،  سط دو  10ت سبی نیز گل ختمی، در و شاهنامه تهما در یک نگاره 

ـــورت نماد یا غیره هم در مینیاتور ارمنی و هم ایرانی،  ـــویری چه به ص ـــت. این قرارداد تص پیکر قرار گرفته اس

 نماید.های غیر قابل انکاری نسبت به یکدیگر را باز میشباهت
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 استفاده از صورت زیباشناسانه نقش انتزاعی گیاه. ۵
کنار بناهای کار رفته به مثابه گیاهانی که در ها، به12ها و خورانکشیهای انتزاعی از گیاهان، در کنار جدولنقش

توجه کنند. تزئینات حاشیه صفحات مملو از نقوش گیاهی و جانوری و معماری روییده، زیبایی آن را دوچندان می

های مکتب کیلیکیه از شاخصه، درباری و سرزندگی حیات های زرق و برقو مطلق به طبیعت و عناصر مادی 

 . 4تصویر

 سی توسط یحییتعمید دادن عی

 انجیل  محل نگهداری کلکسیون 

Matenadaran  1232شماره  

  . ۵تصویر

امه اکوان دیو، رستم را به دریا می اندازد.، شاهن

 قرن یازدهم، کلکسیون کتابخانه کنگره 

 (ww.loc.gov)  :منبع در واشنگتن. دی سی.

 .6تصویر 

کشته شدن ایرج توسط سلم و تور، شاهنامه قرن 

 Islamicکتابخانه ملی انگلیس. شانزدهم،

3682, f. 29  
 www. bl.uk :منبع

 
 

 .8تصویر

 دیدار همای و همایون، مکتب هرات 

 :منبع.

)Adamova & Bayani , 2016، 4( 

 9تصویر 

سلجوقی. هکاسه مینایی، دور

  www.metmuseum.org:منبع

 10تصویر 

 گل ختمی و شکوفه درخت، شاهنامه 

 www.tmoca.com :منبع .طهماسبی 
 

 . 7تصویر
 

 . 7تصویر

 یخط یهانسخه ،گوریگر ،هالیانج

مجموعه  ،14و  13 یهاقرن یارمن

1984 ،نگرادیماتناداران ، لن  
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( 11)تصویر« موقنی»انجیل در  (Der Nersessian & Agemian, 1993, 67) و (Dournovo, 1967, 11-13)است.

ینات گیاهی انتزاعی داخل ئ(. تز1393توان نقوش گیاهی را در کنار نقوش جانور مشاهده کرد )مانوکیان، می

( انجام شده است. 14)قرن  «13توروس دارونتسی»( و 13)قرن « روسلین»صفحات توسط بسیاری نقاشان از جمله 

 و چهرۀ قدیسان بخشی از روایات مذهبی کلیسادارونتسی،  ،ایینات حاشیهئتز ها وترسیم خوراندر شیوه نوین 

« اندمعنایی که سرشار از بار، تصویر کرده صفت و یا مفهومی خاصبا حیوانات،  و در میان انبوهی از گیاهانرا، 

 .(12نند)تصویر دامی« درخت زندگی»ترین موتیف در نقوش گیاهی را نقش )همان(. برخی از پژوهشگران، مهم

  شود.می اصلی، دیده گل دور به خاصی، دورانی و پیچشی حرکات و با دارد وجود نیز برگ گاهی نقوش، در این

 همراه دایره، از خارج بذر است ممکن و( 14تصویر)اند.شده احاطه دایره یک با آن گل و بذر هم گاهی (13تصویر)

  .)همان( (15تصویر) باشد نیز گل با

 (، به نقوش16هایی را یافت. ختایی )تصویر توان مشابهترگری ایرانی در قالب نقوش ختائی و تشعیر نیز میدر نگا

 ، 1359، قمی منشی)تزئینی اصل هفت فن دو از یکی( 108 ،1974، نویدی)اسلیمی همراه بته و گل ینیئتز

 اشکال و یناتئهمچنین تز (138 ،1377ویلسون،)که از عهد نوسنگی توالی و تکرار با شدهخالصه طرح( 132

 گل، اجزای .(140 ،1369، بورکهارت) شودشده که به اعصار گذشته گفته می ساده واردایره با حرکات حلزونی،

  شودمی ایجاد متفاوتی هایگل رفته، کاربه هایبرگ و هادایره تنوع به توجه با که گره و ساقه برگ، غنچه،

شود )شیمل، چنین انواعی از تشعیر نیز بازنمایی نقوش گیاهی را شامل میهم .(29 ،1385، اسکندرپورخرمی)

1368، 91.) 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

   
12 13 14 15 

 . 11تصویر

بخشی از تزیینات خوران )انجیل موقنی، 

 .(یازدهم میالدی

 .(134 ،1393)مانوکیان،   :عمنب
 

  1۵-14-13-12تصاویر 

برخی از انواع نقوش گیاهی در مینیاتور 

.(40 ،1382)ماروتخانیان،  :منبع. ارمنی  
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 نتیجه 
 است.بوده از جمله نقوش گیاهی، ترین اهداف مینیاتور ارمنی، تزئین متون مذهبی با نقوش مختلفمیکی از مه

متن و تصویرسازی عناصر وفاداری به  شکل اول، ،ارمنی حضور دارند یاتورمینپنج شکل در به  یگیاهنقوش 

شکل  .نقوش گیاهیبه وسیله  باالبردن غنای تصویریبا توصیف و تعمیق روایت، شکل دوم، عین نقش گیاه. بهعین

ارکرد ک، چهارمشکل سازی نقوش گیاهی به فرم هندسی، جهت ایجاز و جلب توجهات به عمق حادثه. خالصه، سوم

وجوه زیباشناسانه و استفاده از  زمینهپر کردن خالءها در پس ، انتزاع نقش گیاه برایپنجمشکل نمادین نقش گیاه. 

هایی میان نگارگری ایرانی و مینیاتور ارمنی مشابهت شکلکه در چهار  دهدمیچنین نشان این پژوهش هم. هاآن

رمند ارمنی، با استفاده از هن ،ش گیاهی به فرم هندسیسازی نقوخالصه یعنی سوموجود دارد اما در شکل 

در مورد نقوش گیاهی،  توانمییابد. در نگارگری ایرانی نایجاز دست می نحو متفاوتی به ، بهسازی هندسیخالصه

 .نمود مشاهدهسازی را چنین خالصه

 

 نوشتپی
1. Kostandin 

2. Jashots است. ارمنی سنتی کلیسای روزانة دعاهای شامل و شودمی قرائت ظهر امهنگ به که است کتابی معنی به اصطالح، در 

 ارمنی سنتی کلیسای مذهبی سرودهای . مجموعة3

4. The Echmiadzin Gospels (Yerevan, Matenadaran, MS. 2374, formerly Etchmiadzin Ms. 229) is a 10th-century Armenian 

Gospel Book produced in 989 at the Monastery of Bgheno-Noravank in Syunik. 

5. Bible Mughni 

6 .gospel vyapar 

7 .The Gospel of Haghpat 

8 .Targmanchats 

9 .Vaspurakan 

10 .Cilicia 

11. Hayek, Ani, Crimea, Goldsor, Dato. 

 درج منظور به اغلب ستون چند پایه بر هاللی چهارچوبی قالب در که بود کلیسا محراب از نمادی و مذهبی مفهومی خوران، .12

 .شدمی ترسیم هاتاریخ و اعداد اسامی،

 .نمایندۀ برجستة مدرسه هنری دیر گالدزور. 13

 

 . 16تصویر 

 ختایی.  بند یک 

 (203، 1380)ماچیانی،  :منبع
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