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ــان     88شماره اول آب

موقعيت جغرافيايى تاريخ و دليل اهميت كليساى سنت استپانوس
ــاى سنت استپانوس در شانزده كيلومترى غرب جلفا، در   كليس
استان آذربايجان شرقى، شهرستان مرند و به فاصله سه كيلومترى 
ــام (=دره  ــتاى متروكه اى به نام دره ش كرانه جنوبى ارس در روس
ــنب) قرار دارد. (1) اهميت مذهبى اين كليسا زمانى بيشتر مورد  ش
ــتخوانى مهمى در پى تالش هاى  ــه قرار گرفت كه بقاياى اس توج
سازمان ميراث فرهنگى جهت ثبت آن در فهرست آثار جهانى، در 

اين مكان يافت شد.
ــا بر گرفته از نام "استپانوس" شهيد اول راه مسيحيت  نام كليس
ــيحيت و برخى  ــن بنا را اوايل دوران مس ــت. عده اى تاريخ اي اس
ــيوه معمارى بنا، مصالح ساختمانى   دوران صفويه مى دانند. اما ش
و تزئينات مفصل آن نشان دهنده بناي آن در سدة چهارم تا ششم 

هجرى قمرى (دهم تا دوازدهم ميالدى) است. (2)
سبك معماري اين كليسا، آميزه اي از شيوة معماري اورارتويي، 
ــكاني، يوناني و رومي است كه پس از ساخته شدن كليساهاي  اش

اجمادزين، تادئوس و ... به شيوة معماري ارمني مشهور شد. (3)
 اين كليسا در دره اى سرسبز واقع شده و حصارى سنگى و درختانى 
بسيار، دور بنا را فرا گرفته اند (تصوير 1) كه آن را شبيه دژ هاى مستحكم 

دورة ساسانى و قرون اوليه اسالم كرده است. (تصوير 2).
ــا كه صرفاً  ــن برج و باروهاى قديمى در مورد بناى يك كليس اي

كاركرد مذهبى داشته كمى عجيب به نظر مى رسد و نشان دهنده 
ــا بوده است. در كتاب  اهميت اين مكان قبل از تبديل آن به كليس
ــده است  ــين كريمان" ذكر ش ــته دكتر "حس "تاريخ قصران" نوش
ــان برج و  ــروان آئين مهر و اَناهيتا در اطراف معابدش ــه اغلب پي ك
ــمند مردم براى  بارو هايى جهت حفاظت از نذورات فراوان و ارزش
ــاختند. وجود چشمه مقدس و درخت چنار كهنسال  اَناهيتا، مى س
ــه به احتمال زياد،  ــا، اين فرضيه را مطرح مى كند ك ــن بن در پائي
ــت.  ــا قبًال با آئين مهر يا اَناهيتا در ارتباط بوده اس مكان اين كليس
ــنگ هاي سفيد و سياه  ــش اين بنا با س ديوار ها و طاق ها و پوش
ــي آن داراي نقوش و  ــاي خارج ــده و نم ــاخته ش رنگ معدني س
طاق نماهايي است كه به وسيله ستون ها و حاشيه زنجيره اي شكل 

برجسته از يكديگر جدا مي شود. (4)

بخش هاى مختلف بناى كليسا
ــه بخش  گنبد يا برج ناقوس، نمازخانه و  ــا شامل س بناى كليس

اجاق دانيال است. 
"برج ناقوس"، بر روى ايوان در طبقه اى متصل به ديوار جنوبى 

اماكن مقدس و عبادتگاه هاى بســيارى در ايران وجود دارند. در اين بين تعداد 
بسيار زيادى از اين عبادتگاه ها به غير از ارتباط با اديان فعليشان در گذشته هاى 
دور يا نزديك در ارتباط با اديان كهن ايرانى بوده اند. كليساى سنت استپانوس 
نيز يكي از اين بنا ها است. در استان هاى آذربايجان شرقى و غربى به دليل وجود 
تعداد زياد ارامنه از زمان هاى دور،  كليســاهاى قديمى بسيارى وجود دارد. از 
ميان آن ها افزون بر كليســاى "سنت اســتپانوس"، مى توان به "قره كليسا" و 

كليساى "زور زور" (باران) اشاره كرد.
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نام كليسا الهام گرفته 
از نـام «اسـتپانوس» 
شهيد اول راه مسيحيت 
اسـت. عده اى تاريخ 
اين بنا را اوايل دوران 
مسـيحيت و برخـى 
دوران صفويه مى دانند.
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