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درآمــد
و  اروميه  در  شمال  كه  است  غربى  آذربايجان  پر جمعيت  نسبت  به  شهرهاى  از  سلماس 
جنوب خوى قرار گرفته و از غرب به تركيه و از  شرق به درياچة اروميه محدود مى شود. اين 
شهرستان از دو بخش  مركزى، به مركزيت سلماس و بخش كوهسار، به مركزيت كتبان و 
 هفت دهستان به نام هاى زوالچاى، كره سنى، لكستان، كنار  بروژ، چهريق، شنتال و شپيران 
تشكيل شده .1 سلماس داراى سابقة تاريخى و تمدنى كهن است و تپه هاى پيش  از تاريخى 
اهرنجان، قره تپه، هفتوان، نقش برجستة خان تختى،  مقابر صخره اى و ده ها محوطة تاريخى 
ديگر در اين شهر گواهى بر اين ادعا محسوب مى شود. عالوه بر اين، در اين شهرستان 
تاكنون بيش از 39  كليساى تاريخى ارمنى شناسايى شده كه عمدتاً در محدودة زمانى  بين 
سده هاى سيزدهم تا نوزدهم ميالدى ساخته شده اند2 اما متأسفانه  بيشتر آنها به مرور زمان 
چنان ويران شده اند كه امروزه هيچ  اثرى از آنها بر جاى نمانده. كليساى تاريخى روستاى 
آفتار خانه يكى از اين كليساهاست كه به لحاظ اهميت آن موضوع نوشتار  حاضر قرار گرفته.  

موقعيت جغرافيايى  
آفتارخانه روستايى است كه در پنج كيلومترى جنوب شرقى شهرستان  سلماس و به فاصلة 
چند كيلومترى از جادة آسفالته سلماس  اروميه قرار گرفته. دسترسى به اين روستا از طريق 
مسير  باغچه جيك و سپس، روستاى بخش كندى امكان پذير است. اين روستا،  كه در برخى 

1. محمد رضا محمد قلى زاد، آذر بايجان غربى در آئينة تقسيمات كشورى جمهورى اسالمى ايران (اروميه: چاپ حسام الدين چلبى، * كارشناس ارشد باستان شناسى ادارة كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى آذربايجان غربى. 
1391)، ص 70. 

2. بهروز خان محمدى، «پراكندگى كليساهاى تاريخى ارمنيان در آذربايجان غربى»، پيمان، ش 31 (بهار 1384): 78ـ  88. 

بهروز خان محمدى*

كليســاى مريــم مقدس 
روستاى آفتارخانة سلماس
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منابع با نام اخته خان نيز آمده، داراى يك  محوطة باستانى (به شمارة ثبتى 9700 )، يك 
كليساى تاريخى  ارمنى و يك قبرستان تاريخى ارمنيان با سنگ قبرهاى حكاكى شده و 
 ارزشمند است كه به شمارة 4786 در فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيده است. كليساى 
تاريخى و ارزشمند آفتارخانه، كه در حاشية منازل  روستاييان قرار گرفته، با نام مريم مقدس 
شناخته مى شود.  اين كليسا در طول جغرافيايى 58ً 52َ ·44 و عرض جغرافيايى 05ً 11َ ·38  واقع 
شده و به شمارة 2073 در 29 تير 1377ش در فهرست  آثار ملى كشور به ثبت رسيده است. 

تاريخچه و سوابق پژوهشى  
و  محققان  مورد  توجه  چندان  كليسا  اين  هنرى،  و  معمارى  باالى  ارزش هاى  به رغم 
آلمانى  كاليس  پروفسور  بررسى  پژوهشى  بتوان  شايد،  است.  نگرفته  قرار  پژوهشگران 
در  كه  گسترده اى  بررسى  در  دانست.  وى  كليسا  اين  خصوص  در  مطالعه  نخستين  را 
1347ش (1968م) از شمال غرب كشور به  سمت نقاط جنوبى و مركزى آن صورت 
داد از اين كليسا بازديد كرد و آن را مورد مطالعه قرار داد. او اين كليسا را با نام اختان1 
 معرفى كرد و ضمن ارائه اطالعاتى در خصوص آن پالن نسبتاً دقيق و تصويرى از اين 
 كليسا را در سال بعد (1348ش/1969م) در شمارة دوم دورة جديد مجلة  پژوهش هاى 
باستان شناسى آلمان در ايران (كه به اختصار  اى ام آى ناميده مى شود)  منتشر ساخت2 اما 
اشارة دقيقى به تاريخ ساخت آن نكرد!  گروه معماران و پژوهشگران دانشگاه پلى تكنيك 
دانشگاه ميالن  ايتاليا نيز به همراه هيئتى از دانشگاه ملى ايران (شهيد بهشتى  كنونى) در 
فاصلة سال هاى 1356و 1357ش (1977 و 1978م) در بررسى گسترده  اى كه برروى 
استحكام و گونه شناسى كليساهاى ارمنى در ايران صورت دادند به مطالعه و بررسى اين 

كليسا پرداختند و  نقشة آن را همراه با اطالعاتى در خصوص آن منتشر ساختند .3 
آندرانيك هويان، باستان شناس و محقق ارمنى، نيز در كتاب  ارزشمند خود با نام 
كليساهاى ارمنيان ايران ضمن اشاره به اين  كليسا در خصوص ويژگى هاى معمارى و 
هجدهم  سدة  را  كليسا  اين  بناى  تاريخ  هويان  است .4  كرده  ارائه  اطالعاتى  آن  قدمت 
1.  Achthan
2. W. Kliess,«Bericht uber Zwei Erkundungsfahrten In Nordwest-Iran». AMI (1969), band 2 , p. 92.  
3. Adriano Alpago Novello etal., Ricerca sull architettura armena Iran(Facolta di Architettura, Politecnico di 
Milano,1977), vol. I, no. 17.   

4. آندرانيك هويان، كليساهاى ارمنيان ايران (تهران: سازمان ميراث فرهنگى، 1382)، ص132.  
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ميالدى ذكر  كرده است. در گزارش ثبتى اى كه در 1372ش تهيه شده بنا را  با توجه به 
ويژگى هاى معمارى و مقايسة پالن و مصالح به كار  رفته در آن به دورة صفويه منسوب 
كرده اند .1 به استناد مطالعات هيئت  ايتاليايى، كليسا در 1270ش (1891م) مجدداً به 
دست ارمنيان مورد  مرمت و بازسازى قرار گرفته است. عالوه بر اين، خانم نادره  شجاع دل2 
  و نگارنده3 نيز در مطالعات خود اشاراتى به اين  اثر تاريخى كرده اند. به رغم گذشت زمان 
و بارش نزوالت جوى، كه سبب آسيب و تخريب هايى در كليسا شده، بنا در حالت  كلى 

سرپا و نسبتاً سالم است اما از آن براى برگزارى مراسم  مذهبى استفاده نمى شود.  

ويژگى هاى معمارى 
مصالــح  

مصالح اصلى به كار رفته در اين كليسا سنگ هاى الشه اى و در بخش هايى  سنگ هاى 
تراش خوردة آذرين است. طى مرمت و بازسازى هايى كه در 1270ش(1891م) صورت 

گرفته از آجر و گچ نيز، به ويژه، به منزلة مصالح فرعى استفاده شده است.  

 نماى ورودى اصلى ضلع غربى (عكس از گزارش ثبتى) 

1. ابراهيم حيدرى، گزارش ثبتى كليساى آفتارخانه سلماس، بايگانى فنى ادارة كل ميراث فرهنگى آذربايجان غربى،1372 . 
2. نادره شجاع دل، «مروري بر كليساهاي ارامنة استان آذربايجان غربي»، پيمان، س9، ش 33 (پاييز 1384): 52 ـ 69. 

3. بهروز خان محمدى، همان جا.  
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نقشــه  
كليساى مريم مقدس آفتارخانه مشتمل بر نمازخانه اى منفرد و  مستطيل شكل به طول 
30/ 17 و عرض10 / 9 متر و داراى  محور اصلى شرقىـ  غربى است. اجزا و عناصر معمارى 
كليسا بر اساس  اين محور انتظام يافته و نقشه نسبت به محور حالت تقارن دارد.  كليسا 
داراى يك ورودى اصلى در ضلع غربى است و اين ورودى، كه بر  طبق آموزه هاى مذهبى 
مسيحى راه ورود به كليساست، بر روى محور  شرقىـ  غربى و درست در مقابل محراب واقع 
شده. در پالنى كه پرفسور كاليس ترسيم كرده ورودى، رواقى با دو ستون  دارد كه امروزه 
از آنها اثرى بر جاى نمانده است. بر روى  سردر كليسا طاقنماى آجرى بلندى ايجاد شده 
كه داراى تزيينات  هره چينى آجرى است. سطح داخلى كليسا اندكى پايين تر از سطح 
 زمين هاى اطراف است و فضاى داخلى آن، مانند غالب كليساهاى  منطقة شمال غرب، 
به شيوة بازيليك سه ناوى و ستون دار ساخته  شده. صحن اصلى كليسا با چهار ستون، 
كه در دو رديف موازى  كنار هم قرار گرفته، به سه ناو تقسيم مى شود: ناو اصلى  ميانى 
و ناو هاى فرعى جانبى. ناو ميانى، به منظور پذيرش  عبادت كنندگان بيشتر، بزرگ تر از 
ناوهاى كنارى ساخته شده. محراب  مستطيل شكل كليسا در منتها اليه بخش شرقى و 
هم عرض ناو  ميانى و در راستاى آن ايجاد شده است. در اين كليسا، به لحاظ  كاركردى 
سه بخش محل عوام، محل سرود خوانان و محراب وجود دارد اما با توجه به تخريب هاى 
صورت گرفته در بخش محراب تشخيص  ميزان اختالف ارتفاع سطح آن با فضاى عبادت 

سرود  خوانان  و  كنندگان 
دو  در  نيست.  پذير  امكان 
اتاق  دو  محراب،  سمت 
هاى  ورودى  (آونداتون)  با 
شده  تعبيه  باريك  و  تنگ 
وسايل  نگهدارى  محل  كه 
 كشيش و اشيا و لوازم مورد 
استفاده در مراسم مذهبى 

 منبع: -W. Kliess,«Bericht uber Zwei Erkundungsfahrten In Nordwestاست.  
 Iran», AMI, band 2  (1969).

پالن كليسا



پيمان | شمارة 68
كليساى مريم مقدس ...

266

رى
عما

خ م
اري
ت

رى
عما

خ م
اري
ت

رى
عما

خ م
اري
ت

نماهــا و تزيينــات 
در اين كليسا از تزيينات معمارى محدودى استفاده شده است.  نماى ديواره هاى خارجى را 
با استفاده از سنگ هاى الشه اى ساخته اند و مابين آنها بندكشى شده و پوشش سفيد رنگى 
دارد. بخش  زيادى از اين پوشش و بندكشى مابين سنگ ها بر اثر مرور زمان و بى توجهى 
ريخته شده و از بين رفته. تزيينات نماى خارجى  عمدتاً در ديوار غربى و محل ورودى اصلى 
ايجاد شده است. در دو  طرف ورودى، دو نيم ستون آجرى و بر باالى آن تزيينات آجرى به 
 چشم مى خورد. چهارچوب ورودى اصلى نيز با استفاده از  سنگ هاى آذرين  تراش خورده و 
خوش ساخت با طاق هاللى ساخته شده  است. در دو گوشة ديوارهاى اين ضلع، به منظور 
ترازبندى، سه سنگ  آذرين تراش خورده به فاصلة چند رج سنگى از يكديگر و به  صورت 
قرينه ايجاد شده و بدين وسيله سطح ديوار را از سادگى  و يكنواختى خارج كرده اند. در 
نماهاى ديگر اضالع، تزيين هاى  خاصى به چشم نمى خورد. ديوار خارجى شمالى فاقد نورگير 
است  اما در ضلع جنوبى سه نورگير تعبيه شده كه يكى از آنها در  گذشته ورودى ضلع 
جنوبى بوده و ظاهراً، در مرمت هاى بعدى اين  ورودى مسدود و تبديل به نورگير شده است. 
در فضاى داخلى  كليسا نيز، تزيين خاصى وجود ندارد و سطح ديوارها با اندود  گچ پوشيده 
شده است. سنگاب غسل تعميد را در ديوارة شمالى و در  نزديكى بخش محراب درون 

 فضاى داخلى كليسا و ستون هاى آجرى ( عكس از گزارش ثبتى) 
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ديوار تعبيه كرده اند. حدفاصل بين  ستون ها با استفاده از طاق هاى رومى باربر به يكديگر 
متصل شده  است. 

فضاى زيرين گنبد آجرى اصلى (عكس از گزارش ثبتى) 
پوشـش سـقف 

سقف كليسا در بخش ناو ميانى با دوگنبد عرقچين آجرى و يك  گنبد آجرى بزرگ تر، كه 
به صورت يك درميان قرار گرفته است،  پوشيده شده. گنبد اصلى، كه بر باالى بخش عوام 
ايجاد شده،  آجرى و به صورت نيم دايره اى است و آجرهاى آن را به شكلى  ماهرانه  بر روى 
يكديگر سوار كرده اند. در محل ساق گنبد و  در چهار جهت اصلى، چهار نورگير به منظور 
افزايش نور فضاى  داخلى بخش عوام احداث شده. بنا به داليلى كه بر ما معلوم  نيست بر 
فراز اين گنبد نيم دايره گنبد مخروطى ديگرى از جنس  فلز و چوب ايجاد شده است كه 
حالت عجيب و نامتقارنى به گنبد  اصلى داده. اين شيوة احداث گنبد در بناى كليساى 
مريم  مقدس آفتارخانه منحصر به فرد است و در ديگر كليساهاى منطقة  شمال غرب به 
چشم نمى خورد. افزون بر اين، مشخص نيست كه آيا  گنبد فوق در زمان احداث به اين 
شيوه ساخته شده يا درهنگام  مرمت هاى سال 1270ش (1891م)، گنبد مخروطى را به 
آن اضافه كرده اند. تاكنون،  در اين خصوص اطالعاتى به دست نيامده و كسب آگاهى هاى 

بيشتر  مستلزم پژوهش هاى گسترده ترى در آينده است. 
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 نماى سقف و گنبد اصلى كليسا (عكس از گزارش ثبتى) 

قبرستــان تاريخى ارمنــى 
به فاصلة حدود يك كيلومترى از كليسا و در ضلع شرقى روستاى  آفتارخانه، قبرستان 
تاريخى ارمنيان قرار گرفته كه به نظر مى رسد با كليسا مرتبط باشد. اين قبرستان در طول 
 جغرافيايى 53َ ·44 و عرض جغرافيايى 11َ ·38 قرار گرفته و حدود هشتصد متر مربع 
 وسعت دارد و قدمت آن به دورة قاجاريه مى رسد. سطح قبرستان  پوشيده از سنگ هاى 
مكعب مستطيلى از نوع آذرين و سياه  آتشفشانى است كه برخى از آنها را  ماهرانه تراشيده 
و نقوشى بر روى آنها ايجاد كرده اند. برخى  ديگر داراى كتيبه هايى به خط ارمنى هستند 
كه تاريخ بيشترشان  به اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مى رسد.1 در سطح قبرستان 
آثار حفارى هاى  گستردة غير مجاز به چشم مى خورد و متأسفانه،  برخى از اين سنگ 
قبرهاى ارزشمند به دست قاچاقچيان آثار فرهنگى  شكسته شده و از بين رفته اند و برخى 
ديگر را نيز به سرقت برده اند. اين  قبرستان تاريخى در 23 بهمن1380ش، به شمارة 

4786، در  فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيده است. 

1. نادره شجاع دل، «معرفى گورستان هاى ارمنيان استان آذربايجان غربى»، پيمان، ش 41 ( پاييز1386): 82 ـ 89.  
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 دورنماى قبرستان تاريخى ارمنى آفتارخانه (عكس از رضا حيدرى) 

نماى نزديك سنگ قبرها (عكس از رضا حيدرى) 

نمونة سنگ قبر با كتيبة ارمنى (عكس از رضا حيدرى) 
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جـمع بنــدى 
روستاى آفتارخانه يكى از روستاهاى تاريخى و كهن شهرستان  سلماس محسوب مى شود. 
وجود يك تپة تاريخى با قدمت هزارة اول  پيش از ميالد و كشف اتفاقى گورستانى از دورة 
اشكانى با گورهاى  صندوقى(كالن سنگى)، در هنگام احداث آبراهة انتقال آب سد زوال1   
 در نزديكى روستا، نشان از سابقة تمدنى سه هزاره سالة آن  دارد. به نظر مى رسد با توجه 
به وجود كليساى مريم مقدس و  قبرستان تاريخى ارمنى اين روستا در فاصلة زمانى قرن 
هجدهم  و نوزدهم ميالدى از مناطق بزرگ ارمنى نشين سلماس بوده و اين موضوع  با 
توجه به وجود كليساى تاريخى روستاى قزلجه و گورستان و كليساى  تاريخى روستاى 
پكاجيك، در فاصلة نزديكى از روستاى آفتارخانه،  قابل توجه است. كليساى مريم مقدس 
آفتارخانه از بناهاى  ارزشمند تاريخى شمال غرب كشور است و قدمتى چند صد ساله دارد 
و  به احتمال بسيار، يكى از ده ها كليسايى است كه به دست ارمنيان  مهاجر دورة صفويه 
و پس از آن در منطقة سلماس ايجاد شده. اهميت عمدة كليسا به دليل ويژگى منحصر 
به فرد گنبد  اصلى دوپوش آن است كه در ديگر كليساها مشاهده نمى شود.  به عالوه، 
سالمى باقى مانده.  اين كليسا از معدود كليساهايى است كه تاكنون در  وضعيت نسبتاً 
هرچند مرمت هايى كه در گذشته به دست ارمنيان منطقه در كليسا صورت گرفته غير 
اصولى  و غير فنى بوده همين مرمت ها نقش عمده اى در حفاظت و جلوگيرى از تخريب و 
 فرسودگى كليسا و سرپا نگه داشتن آن داشته است. با وجود اين، بنا  همچنان در وضعيت 
فورى  مرمت هاى  و  حفاظت  و  نيازمند  مى برد  سر  به  نامناسبى  و  اضطرارى  حفاظتى 
است. تعيين محدوده هاى  حفاظتى و تعيين عرصه و حريم هاى اصلى كليسا نيز از ديگر 
اقداماتى است كه بايد صورت گيرد تا اين بنا همچنان به منزلة يكى از  آثار شاخص هنر 

معمارى ارمنى در منطقه شمال غرب باقى بماند. 

1. حسين رزاقى، «گزارش گمانه زنى گورستان تاريخى آفتارخانه سلماس»، در خالصة مقاالت همايش بين المللى باستان شناسى ايران، 
حوزة  شمال غرب (تهران: پژوهشكدة باستان شناسى، [1383])، ص 84 و 85.  
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