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می بریم.  پی  نیز  اثر  شکل گیری  پیش زمینه  و  باطن  به  ظاهر  بر  عالوه  هنری،  اثر  یک  به  زیباشناسانه  نگاه  با 
زیبایی شناسی با مطالعه ماده و عینیت یک پدیده به علل وجودی و چرایی آن می رسد. در مواجهه با بناهای مذهبی 
به طور خاص کلیسا، در دو کشور ارمنستان و گرجستان، دو رویکرد متفاوت در برخورد با تزئینات در دوران معاصر 
مشاهده شد. با مقایسه تزئینات کلیسا در این دو منطقه، با توجه به سابقه تاریخی نسبتًا مشابه، در رویکرد معاصرشان 
تفاوت هایی دیده می شود. در گرجستان تزئینات الحاقی زیادی بی رویه به بنای کلیسای اولیه اضافه شده که وسیله ای 
برای تبلیغ مسیحیت، نمایش کلیسا و قدرت حکومت در منظر شهر است. درحالی که در ارمنستان تزئینات بی پیرایه 
به شیوه صدر مسیحیت حفظ شده و تالشی جهت اضافه کردن یا تغییر آن صورت نگرفته است؛ رویکردشان حفظ 

منظر تاریخی با حداقل تزئینات و نمایش معماری اصیل کلیساست.

 تزئینات، کلیساهای قفقاز، زیبایی شناسی، تاریخ گرایی، هنر نمایشی.
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فرضیه
تزئینات در کلیســاهای گرجســتان امروز تحت تأثیر رویکردهای 
مــدرن، به دنبال تقویت جنبه های بصــری و عینی زیبایی فضا، در 
راســتای حفظ کلیت شهر، منظر شــهری و جلب گردشگر است. در 
مقابل تزئینات امروزین در کلیســاهای ارمنســتان بخشــی از منظر 
تاریخی ســرزمین آنها بوده که جنبه های ذهنی زیبایی و محتوایی را 

مد نظر دارند.  

تعریف زیبایی شناسی 

زیبایی به عنوان امری نسبی در نگاه هر فرد با دیگری متفاوت است. 
زیبایی مفهومی سهل و ممتنع است، همگان آن را درک می کنند ولی 
به طور واضح قابل بیان و توجیه نیست. در علم زیبایی شناسی، ظاهر 
شیء اصل نیست و زیبایی شناســی نیازمند مطالعه عوامل مختلفی 
اســت که بر روی پدیده یا ناظر اثر می گذارد. "اثر هنری، یک شیء 
و در همــان حال یک رویداد تاریخی اســت" )گاردنر، 1392: 15(.  
درک زیبایی نیازمند برقراری ارتباط بین ذهن بیننده و شیء بیرونی 
است. از آنجاکه زیبایی امری نسبی است، لذا به ذهنیت بیننده، سابقه 
علم زیبایی شناســی و همچنین تعداد دفعات تکرار موضوع بستگی 
دارد. »نیوتــن« نوع درک از زیبایی را در ارتباط با زمینه شــکل گیری 
شــیء می داند : میزان زیبایی احساس لذتی در ادراک کننده است که 
بر اثر تمایل به تکرار تجربه فردی در عالم مشــاهده درونی حاصل 
می شــود، این تمایل نیز بر اثر تجربه در هر زمینه، در انسان تکوین 
می یابــد )نیوتن، 1366: 257(. بنابراین ذهنیت فرد نقش عمده ای 
در درک او از زیبایــی دارد. معیارهای اندازه گیری زیبایی شناســی به 
دو دسته عینی و ذهنی شامل مشــخصات شیء و عوامل تاریخی، 
سیاســی و باورها خالصه می شــود. برخی برای سیاســت و عوامل 
وابســته بدان در زیبایی شناســی هنر یک ملت، نقش فراوانی قائل 

هنــری که از هر تمــدن به یادگار می ماند، حاصــل تعامل زندگی 
انسان با محیط در طول تاریخ است. هر منطقه با زمینه جغرافیایی، 
فکــری و مذهبی متفاوت، هنــری گوناگون نیــز دارد. تزئینات، به 
عنوان نمــودی از فرهنگ و هنر هر تمــدن، در قالب های گوناگون 
ظاهر می شــود و به بیان وجهی از عالم با توجــه به چگونگی درک 
بیننــده و زمینه مؤثــر بر تفکر او  می پردازد. از طــرف دیگر در طول 
تاریخ میان ملت های مختلف تبــادالت فرهنگی صورت می گیرد و 
هنری مرکب از جهان بینی و سالیق متفاوت شکل می گیرد. مذهب 
در زندگی انسان سنتی مهم ترین نقش را ایفا می کند که تجلیات آن در 
آثار به جامانده از گذشتگان نیز قابل مشاهده است. مذهب به عنوان 
بارزترین نمود طرز تفکــر و هویتی هر تمدن کهن بر هنر ملت های 

سنتی تأثیر فراوان داشته است. 

شده اند. »قزلسفلی« از قول »بریس گات«1 زیبایی شناسی را نمایانگر 
ایدئولــوژی و آرمان های طبقه اجتماعــی می داند و عقیده دارد که از 
ســده  19م. به بعد هنرمندان افکار سیاســی و اجتماعــی خود را از 
طریق هنر بیان می دارند )قزلســفلی، 1388: 175(. برای بررسی 
زیبایی شناسانه یک اثر الزم است شرایط سیاسی حاکم بر اجتماع نیز 
در نظر گرفته شــود. بنابراین معیارهای زیادی برای اندازه گیری این 
امر کیفی وجود دارد که در هر دوره و زمینه ای متفاوت است. به طور 
کلی هماهنگی بین اجزا و درک کلیت، نظم داشتن و متناسب بودن از 

مواردی است که به زیبایی صورت منجر می شود. 

تزئینات در کلیسا : هنر مذهبی- مسیحی

هنر در گسترش و ماندگارکردن ادیان نقش مهمی را در طول تاریخ 
ایفا کرده است. مذهب مهم ترین بخش زندگی انسان سنتی است و 
هنر مذهبی از جلوه های هویتی تمدن های کهن به شــمار می رود. 
به عقیده »بورکهارت«، هنر مقدس برای انسان سنتی، مکانی برای 
دســت یابی به عالم ماوراء است. برای اقوام ساکن یکجانشین، هنر 
مقدس، ســاختمان حرم یا جایگاه مقدســی اســت که روح الهی یا 
نماینده او در زمین، به صورت غیبی در آن ساکن است )بورکهارت، 
1390: 17(. همــه مذاهب دارای نمادهایی هســتند که نشــناختن 
آن ها، هنر و تزئیناتشان را بیهوده و خرافی به نظر می رساند. میل به 
تزئین از ابتدا در بشــر وجود داشته است. نماد و آرایه ای که به عنوان 
تزئین یک مکان به کار برده می شود، روشی در بیان و ماندگارکردن 
عقاید یک ملت و از ابزارهای معرفت آن تمدن است. تزئین به عنوان 
آخریــن الیه ای که به بنا اضافه می شــود، مانند یک ویترین وظیفه 
انتقال اصلی ترین تفکرات را به بیننده دارد. در واقع نقوشی که ما به 
عنوان تزئین بنا می شناسیم، برای سازندگان آن ها مفهومی فراتر از 
آرایش داشته و صرفًا برای زیبایی ظاهری الحاق نشده است. شیوه 

بررســی یک اثر از دیدگاه زیبایی شناســی، روشــی اســت که در 
تالش برای کشــف رابطه ظاهر و باطن یک اثر است و وظیفه یافتن 
نــوع تفکر حاکم بر آفرینش اثر را برعهده دارد. با بررســی و تحلیل 
تزئینات بناهــای مذهبی هر ملت، به روند تکامل تفکر، جهان بینی 
و عوامــل تأثیرگذار بر آنها پی می بریم که البته با شــروع دوره مدرن 
و قدرت گرفتن شــیوه تفکر عقالنی، اعتقادات مذهبی روز به روز در 
زندگی مردم کم رنگ تر و عوامل جدید جایگزین آن شــده اســت. با 
توجه به اینکه هنوز بناهای اصیل و بکر مذهبی در تمدن های کهن، 
همچون قفقاز، وجود دارد، اما تغییر دیدگاه و عقاید ســبب تغییر نوع 
نگاه به تزئینات در بناهای مذهبی شــده اســت. مطالعه شیوه جدید 
برخورد با تزئینات، به عنوان ویترینی برای بیان عقاید هر ملت،  به 

ما کمک می کند با نگاه جدید مردم به زندگی آشنا شویم.

مقدمه
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بیان و نوع نظم حاکم بر اثر هنری از عواملی است که هنر یک گروه 
را از گروهی دیگر متمایز می کند. نظم حاکم بر هر اثر هنری به زمینه 
اثر وابسته است. در جایی بسیار پیچیده و در جایی دیگر بسیار ساده 
نمود پیدا می کند. نقوش مقدس به نوعی تالش سازندگان در بیان 
زیبایی و شهودی از ماوراء است که به طرق مختلف و وابسته به زمینه 
شــکل گیری و خالق آن اثر شکل پیدا می کند. به عقیده »شوان« در 
هنر مقدس انســان در همه جا نظم و قاعده و رمز  و  راز می یابد. در 
این هنر ممکن است رمز و راز و یا نظم هرکدام، به تناسب موضوع 
اهمیت بیشتری نســبت به دیگری پیدا کند؛ ولی آنچه مسلم است 
هر دو عنصر همواره وجود دارند و در مسیر کمال در حرکتند )شوان، 
1382: 16(.  تقدس یک اثر هنری به عوامل زیادی بستگی دارد؛ 
تصویرکشیدن یک ســنت یا اعتقاد دینی، قرارگرفتن در یک مکان 
مقدس و مهم تر از همه موضوع اثر و شــمایل نگاری اســت که با به 
تصویرکشیدن یک رویداد مقدس، به اثر ارزش می دهد )محمودی 
و الیاســی،  1388: 150 و 151(. نقوشی که تکرار می شود مقدس 
است و معمواًل قداســت خود را مدیون مردم، داستان ها و اتفاقاتی 
است که برای شخصیت های مذهبی رخ داده است. تزئینات موجود 
در کلیســا، در هر دوره با توجه به شــرایط حاکم متفاوت شــده و در 
طول زمان به اشکال گوناگون درآمده است.مسیحیت، دینی است 
که هنرش فقط در کلیســا تجلی پیدا کــرده و وارد عرصه های دیگر 
زندگی مردم نشده است. در حقیقت، کلیسا، اصلی ترین فضای دین 
مسیحیت و تنها منبع هنری آنها به شمار می رود. براساس مشاهدات 
میدانی، تزئینات در کلیســاهای کهن را به دو بخش درونی و نمای 
بیرونی می توان تقســیم کرد. نمای بیرون بیشــتر حجاری نقوش 
گیاهی و نمادین، و تزئین فضای داخلی، معمواًل شــمایل نگاری از 
روایات مربوط به مســیح، حواریون و شــهدای مقدس و به ندرت 
نقاشی است. شیوه ارائه نقوش متناسب با زمینه تاریخی، جغرافیایی 
و اجتماعی کلیسا متفاوت می شــود.  در کلیساهای صدر مسیحیت 
نوع ارائه بســیار ساده است. بیشــتر حجاری ها با الهام از هنر رومی 
و یونان باستان بوده، شمایل نگاری در آنها معمواًل کمتر است و اگر 
هم باشــد الحاقی دوران بعدی است. آثار متعلق به صدر مسیحیت 
را تنها می توان از موضوعشــان از هنر رومی تشــخیص دهیم نه از 
روی سبکشــان. "به روی هم، مسیحیان آن زمان درست به اندازه 
معتقدان به دین روم، "رومی" بودند" )گاردنر، 1392: 221(. با به 
رسمیت شناخته شدن دین مسیح و تلفیق آن با حکومت و سیاست، 
سادگی صدر مسیحیت کم کم جایش را به کلیساهای پرکار و پرتزئین 
دوران بعد داد و هدف بیشتر نمایش قدرت مسیح و حکومت مسیحی 

شد تا دین و آیین مسیحیت.

زیبایی شناسی تزئینات ابنیه مذهبی در قفقاز

ارمنســتان اولین کشــوری اســت که دین مســیح را به رسمیت 
شناخت و آداب و رسوم و هنر مسیحی را در منطقه قفقاز علنی کرد. 

شــیوه های هنری صدر مسیحیت و تا حدودی بیزانس بیش از سایر 
هنرها در بناهای مذهبی منطقه قفقاز مشــاهده می شــود و این هنر 
با توجه به شــرایط حاکم بر جامعه و نــوع تعالیم دینی، هنری صرفًا 

مذهبی است. 
از آنجاکه دین مسیح در کشورهایی رشد کرد که هنر یونانی و رومی، 
به عنوان تمدن های مطرح دوران باستان، در آنها وجود داشته است، 
لذا هنر مسیحیت برگرفته از هنری می شود که از قبل در آن سرزمین 
رایج بوده است. بنابراین پیکر  تراشی و حجاری به عنوان هنر رومیان 
و یونانیان باستان، وسیله ای برای بیان مفاهیم هنری صدر مسیحیت 
شــد. هنر نقاشی و موزاییک کاری موجود در دیواره مقابر دخمه ای و 
صومعه های مربوط به دوران مسیحیت به شرح داستان های مقدس 

می پردازد )تصویر 1(. 
شــمایل نگاری تا قبل از علنی  شدن مسیحیت هنری مذموم بوده 
و در بناهای مقدس اولیه که همچنان دســت نخورده باقی مانده اند، 
اثری از آن دیده نمی شود. ولی در کلیساهای باقی مانده از گذشته در 
منطقه قفقاز تغییراتی دیده می شــود که در ادامه روند قبل نیست. با 
مشاهده نمود بیرونی اثر و مطالعه و تحلیل آن از نگاه زیباشناسی به 
چرایی شکل گیری و تغییر آن با توجه به شرایط زمینه پی خواهیم برد 

که در آنها با تزیینات الحاقی مواجه می شویم.
شــیوه بیان با سنگ و هنر سنگ تراشی، مربوط به مردمانی است 
که در طی ادوار مختلف تاریخی، با زندگی در کوهستان، راه و رسم و 
شیوه کنارآمدن با سنگ بومی را یاد گرفته اند. معماری بومی سنگی از 
دوران کهن اورارتوها، اشکانیان و ساسانی به جا مانده است. با وجودی 
که در این منطقه مسیحیت زودتر از سایر کشورها به رسمیت شناخته 
شــده، ولی تجربه دوره های جدید هنری مانند گوتیک، رنسانس و 
تکامل هنر اولیه را نداشــتند و هنوز خلوص هنر صدر مســیحیت در 
کلیســاهای آن دیده می شود. در زمینه های گوناگون عالقه به حفظ 
سنت، نسبت به تغییر و نوشدن بیشتر است. در دوره معاصر، به جز 
چند شــهر بزرگ، زندگی ساده روستایی و وابسته به دام و کشاورزی 
ادامه دارد، تعداد انگشت شــماری از مردم با زبان غیر بومی آشنایی 
دارند و عالقه ای نیز برای یادگیری دیده نمی شــود. تعصب ایشــان 
به حفظ فرهنگ در ســایه نمودهای فرهنگــی چون زبان، برگزاری 
مراسم مذهبی تشریفاتی و متعصبانه، نوع زندگی خانوادگی و جمعی، 
دیده می شود. فقدان قدرت مرکزی ثابت و تعصب آیین ارتودکس به 

حفظ اصول اولیه دینی می تواند از علل آن باشد.
کلیساهای این منطقه به سبک معماری صدر مسیحیت و بیزانس 
ســاخته شده و تزئیناتشــان نیز بســیار کم و مربوط به همین دوران 
است. تزئینات کلیسا، به ویژه در گرجستان، الحاقی و جدا از بناست. 
بدیــن معنا که حذف تزئینات، تقدس بنا را در ذهن بیننده معاصر کم 
می کند. نه مانند دوره مدرن جرأت حذف کامل تزئینات را داشته اند و 
نه مانند گذشته، تقدس را در خلوص بنا و معنا و باطن کلیسا دیده اند؛ 
به نوعی نقش مقدس مانند یک اعالمیه تقدس بنا را اعالم می کند. 
تزئیناتشــان از لحاظ بصری وحدت ندارد و عامل وحدت بخش بین 
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اجزا درک نمی شــود. اصول زیباشناسی کالسیک اولیه در هر تزئین 
بــه عنوان تک اثر وجــود دارد و در ترکیب با کل دیده نمی شــود که 
نشــان دهنده الحاق شــدن به بنا در زمان های مختلف توســط افراد 
متفاوت اســت. به بیان دیگر، هر نقش به تنهایی با مهارت کار شده 
ولی با نقوش دیگر ترکیب نشــده اســت. اصول کالسیک هنر مانند 
تقارن و تعــادل در کلیت معماری بنا دیده می شــود ولی در تزئینات 

اثری از زیبایی شناسی کالسیک دیده نمی شود.

•  گرجستان 

اولین چیــزی که در فضای داخلی کلیســاهای گرجســتان جلب 
نظــر می کند، کثرت تابلوهای نصب شــده در ارتفاع دید انســان بر 
دیوارهاســت. اصول اولیه زیبایی شناسی شــامل تناسب در اندازه، 
یکسان بودن در نوع قاب بندی، روش نصب و ترکیب تابلوها در کنار 
هم رعایت نشده و شیوه رنگ آمیزی و تکنیک های اجرا بیانگر عمر 
کوتاه تابلوهاست. به نظر می رسد ادبیات هر تابلو اهمیت بیشتری در 
مقابل درک کلی از مجموعه آنها داشته است. ظاهراً نصب این تابلوها 

جهت پرشدن فضای داخلی بوده و بیشتر تبلیغاتی و نمایشی است.
در کلیسای "مادر خدا" در شهر گوری )Guri( گرجستان، تزئینات 

از یک سمت کامل و از سمت دیگر در حال شکل گیری بود، کامل به 
نظر رسیدن آن در یک بخش بدان معنی است که به عنوان یک کل 
دیده نمی شــود و چیزی جز یک الحاق نیســت و مهم تر اینکه برای 

تبلیغات و جلوه کلیسا بهتر است تا تکامل تدریجی آن )تصویر 2(. 
از طــرف دیگر تزئینات در کلیســای "ژوریس مامــا" در تفلیس 
دســت نخورده باقی مانده اســت. ژوریس ماما کلیســایی محلی با 
مقیاس کوچک با نمای آجری و کاشی کاری فیروزه ای مختصری در 
گنبد بود. داخل کلیســا، تابلوهای نمایشی کمتر است و بنای اصلی 
بیشتر دیده می شــود. از آنجاکه عبادت کنندگان مردم محله بودند و 
جنبه حکومتی و نمایشــی آن کمتر بود، بنابرایــن از نیاز به تبلیغات 
نیز کاسته می شــود و بنای اصلی با اصالت بیشتری پابرجا مانده بود 

)تصویر 3(.
در کلیساهای بزرگ و پربیننده گرجســتان، مانند صومعه بگراتی 
)Bagrati’s Cathedral( در شــهر کوتایســی )Kutaisi(، قاب هــا 
و نقاشــی های دیــواری در دوره معاصر به بنای اصلی الحاق شــده 
که بیشــتر جنبه نمایشــی و تبلیغاتی دارد. ارتفاع نصب، شیوه اجرا، 
رنگ  بندی و ترکیب آن با بدنه و ســایر تزئینات، همه در راستای این 
هدف )دیده شــدن و اطالع رســانی( صورت گرفته و در بســیاری از 
موارد نیز بســیار ابتدایی و به گونه ای ناشیانه  است. تقدس، کم نوری 

تصویر 1. موزاییک کاری کف  بنای مقدس قله نیبو )Nebo Mount( در اسراییل که روایتی از زندگی حضرت موسی )ع( را به تصویر می کشد. 
www.marbleexports.com : مأخذ
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تصویر 2. دو جداره کنار محراب، در تزئینات نامتقارن هستند. یکی کامل شده و دیگری تازه در حال شروع شدن است. کلیسای مادر خدا، شهر گوری، گرجستان.
عکس : زهره شیرازی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.

و روحانیت کلیســای صدر مســیحیت با تابلونقاشــی های جدید با 
موضوعات مذهبی جایگزین شده است )تصویر 4(. به جای تزیین 
سرتاسری در دیوار و متناسب با کالبد کلیسا، روی برخی از ستون ها 
و جداره ها بدون توجه به سایر بخش های کلیسا قرار گرفته و هرکدام 
داستانی متفاوت را به تصویر کشیده است. در کل تزیینات از دیواره 
داخلی کلیســا جدا بوده و الحاقی بودن آن بســیار مشهود است، به 
طوری که تغییر مکان یا حذف هرکدام از آن ها تغییری در کلیت کلیسا 

به وجود نمی آورد.
در کلیســای "آنانوری"، ســردر پرکار با خط نوشته هایی که روی 
سنگ حجاری شده است و داخل بنا نقاشی  و تابلوها از شخصیت های 
مقدس و روایات تاریخی دیده می شــود. در بنای جدیدتر، دیوارها 
سفید رنگ آمیزی شــده اند و تابلوها الحاق شده، در حالی که بخش 

قدیمی تر، بسیار ساده و عاری از تزئینات است )تصویر 5(.
در کل، گرچه کلیســاهای گرجستان کم و بیش دارای تزئینات به 
ســبک دوره های گذشته اســت، ولی با تغییراتی که در دوران جدید 
انجام شــده، همچون بــه کارگیری رنگ های متنــوع، نورپردازی 
خاص شبانه، استفاده از هنرهای مختلف و گاه ناهماهنگ همچون 

نقاشــی، فلزکاری، موزاییک کاری، به جنبه های بصری و معیارهای 
عینی زیبایی شناسی توجه بیشتری شده است. در کلیساهای قدیمی تر 
تزئینــات جدید به صــورت قاب های آماده و در کلیســاهای جدید با 
نقاشی روایی روی دیوار و نصب قاب همراه است. این تزئینات فقط 
در ظاهر شبیه دوران گذشته است و برخالف کلیساهای کهن فضای 
مقدس و معناگرا به وجود نمی آورد، همچنین با تزئینات زیاد و پر راز 
و رمز و تشــریفاتی با نظم پیچیده همچون کلیساهای عظمت گرای 
گوتیک یا دوران های باروک و روکوکو، فضای کلیســا پرابهت نشــده 

است. زیبایی شناسی آن صرفًا ظاهری است. 

•  ارمنستان

در کلیساهای ارمنســتان، تزئینات الحاقی بسیار کم بوده و تالش 
بسیاری در حفظ آثار گذشته شده است. اصول زیبایی شناسی تزئینات 
و تابلوها در کلیســا، از دوره گذشــته و هنر صدر مسیحیت و بیزانس 
تبعیت می کند و الحاقات جدید در آن بســیار کم اســت. در مجموعه 
صومعه و کلیســای "حق پات" )Haghpat( ارمنستان، همانند بیشتر 
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تصویر 3. قاب هــای تزئینی و تبلیغاتی در کلیســای کوچک ژوریس مامای 
تفلیس به ندرت دیده می شود. گرجستان.

عکس : زهره شیرازی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.

تصویر 4. در دوره معاصر قاب های نمایشــی در ارتفاع دید انســان به بنای 
قدیم صومعه بگراتی شهر کوتایسی افزوده شده است. گرجستان. 

عکس : زهره شیرازی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.

کلیســاهایی که در منطقه قفقار دیده شــد، تزئینات بیشتر در درون 
بناســت، نمای بیرونی ســاده و تقارن در جزئیات تزئینات به ندرت 
رعایت شده است. به طور مثال پایه یا سرستون ها فقط در یک جبهه 
کار شده و جبهه های دیگر ناتمام است. در دوره معاصر تالشی برای 
تکمیل آن صورت نگرفته و به همان شــیوه قبل حفظ یا مرمت شده 
اســت. در این صومعه، گونه های مختلفی از حجاری نقوش صلیبی 
شکل بر دیواره کلیسا دیده می شود که شبیه امضای اثر باستانی، ثبت 
حضور و یادگاری نوشتن است. این شیوه کم و بیش در جاهای دیگر 
نیز تکرار می شود. همان طور که گفته شد، هر آرایه به عنوان تک اثر 
خاص و پرکار است و اصول زیبایی شناسی در آن رعایت شده ولی با 
دیگر نقوش رابطه ای برقرار نکرده و قابلیت ارزیابی در مجموعه را به 

عنوان یک کل ندارد )تصویر 6(.
در ارمنســتان، از یک سو کلیسای جدیدی ساخته نشده و از سوی 
دیگر بناهای قدیم دست نخورده مانده است. قاب های انگشت شمار 
فضای داخلــی، معمــواًل ارزش تاریخی بیشــتری دارد و با فضای 
وهم آلود و تاریک کلیسای ابتدای مسیحیت و بیزانس بسیار نزدیک 
است. بقیه تزئینات در حال از بین رفتن و یا با حفظ اصل آن، مرمت 

شده است. در بسیاری از جاها فضای تاریک، وهم آلود و کم نور داخل 
کلیساهای قدیمی حفظ شده اســت. در اینجا رویکرد حفظ تزئین و 
منظر تاریخی با کمترین دســتکاری در بنای قدیمی و پای بندی به 
اثر باســتانی اســت. در صومعه گغارد )Gegard( نشانه هایی از معابد 
قدیمی و مهرپرســتی دیده شد با تزئینات ســاده و خلوص اولیه که 
حجاری آن حفظ شــده بود و تزئین الحاقی جدیدی نداشت. نقوش 
ظریفی از صلیب، حیوانات و گیاهان مقدس بر نماهای سنگی دیده 

می شد )تصویر 7(.
در ایــن صومعه نمونه ای از زیبایی شناســی ذهنــی و تاریخ گرای 
کلیساهای ارمنســتان دیده می شــود. در کل، زیبایی این کلیساها، 
یک زیبایی بصری نیست و با معیارهای زیبایی عینی مطابقت ندارد، 
بلکه بیننده با فضایی وهم آلود مواجه می شــود که یادآور ویژگی های 
دوران کهن و صدر مسیحیت است. لذا زیبایی موجود در این فضاها 
در ارتبــاط دادن ذهن بیننده با مفاهیم تاریخی و باورها و ارزش های 
به جای مانده از گذشته زاییده می شود. برای جذب گردشگر به همان 
شــیوه قبل حفاظت شــده و در لحظه فضای کلیســای کهن را القاء 

می کند که با دیدگاه مذهبی امروزشان در تناقض است.
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تصویر 5. در دوران معاصر، در کلیسای آنانوری، به بنای جدید و پراستفاده تر، قاب های نمایشی اضافه شده، در حالی که در بنای کوچک قدیمی، تزئین 
جدیدی افزوده نشده است. گرجستان. 

عکس : زهره شیرازی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.

تصویــر 6. حجاری هــای قدیــم، کــه بیشــتر بــه امضــا و یــادگاری شــبیه 
اســت، در صومعــه حق پــات بــه همــان ســبک گذشــته دیــده می شــود. 

ارمنستان.
 عکس : زهره شیرازی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.

تصویــر 7. عنصــر رابــط بیــن تزئینــات به جــا مانــده از گذشــته در 
صومعــه گغــارت دیــده نمی شــود و بــه همــان ســبک گذشــته حفــظ شــده 

ــتان.  ــت. ارمنس اس
عکس : زهره شیرازی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392. 
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پی نوشت
1. فیلسوف آلمانی سده نوزدهم.

 گاردنـر، هلـن. )1392(. هنـر در گـذر زمان، ترجمـه : محمد تقـی فرامرزی، چاپ   
سـیزدهم، تهران : انتشـارات نگاه.

هنـر    بـه  دینـی  رویکردهـای   .)1388( پریـا.  الیاسـی،  و  ابوالفضـل  محمـودی،   
.139  -158  :  )4(  6 دیـن،  فلسـفه  مقـدس، 

   : تهـران  مرزبـان،  پرویـز   : ترجمـه  زیبایـی،  معنـی   .)1366( اریـک.  نیوتـن،   
فرهنگـی. علمـی  انتشـارات 

نتیجه گیری

با گذشت زمان و دورشدن از دوران مسیحیت اولیه، سبک تزئینات 
به جــا مانده، مرمت شــده یا الحاقــی جدید، همه مربــوط به صدر 
مســیحیت و موارد بســیار کمی دوران بیزانس است. زیبایی شناسی 
تزئینات بناهای مذهبی در ابعــاد مختلف جامعه محور، تاریخ محور، 

حکومت محور و ... می تواند صورت بگیرد.
 با زیبایی شناســی تزئینات کلیســاهای امروزی منطقه قفقاز، پی 
می بریــم که فقط در ظاهر شــبیه دوران گذشــته اســت و برخالف 
کلیســاهای کهن معناگرا نیســت، اثری نیز از کلیسای عظمت گرای 
گوتیک یا پر راز و رمز و تشــریفاتی دوران های باروک و روکوکو در آن 
دیده نمی شــود. بیشتر زیبایی شناسی صرفًا بصری بوده که مبتنی بر 
رویکردهای مدیران شــهری و نحوه برخورد آن ها با بنای تاریخی و 

مذهبیشان است. 
در منطقه قفقاز، زیبایی شناسی تزئینات کنونی در بناهای مذهبی 
مسیحیت همچون کلیســا و صومعه  را می توان با دو رویکرد متفاوت 

مورد بررســی قرار داد. اول کلیساهای گرجســتان که با حفظ سبک 
معماری گذشته، الحاقات تزئینی به جا مانده از گذشته با افزودن قاب و 
در بناهای جدید، با نقاشی روی دیوار و افزودن قاب تزئینی، با هدف 
نمایش و تبلیغ آیین مسیحیت و قدرت کلیسا در راستای حفظ آن در 
منظر شــهر صورت گرفته است. از ســوی دیگر در کشور ارمنستان، 
کلیسای جدیدی ساخته نشده و تزئینات، به همان سبک اولیه حفظ 
شده و نگاهشان به کلیسا بیشتر یک اثر تاریخی است که به خوبی به 

همان شکل اولیه باید حفظ شود. 
در هر دو کشــور، برخورد با تزئین، نقش نمایشی و جذب گردشگر 
مهم تر تقدس بنا اســت. به بیان دیگر در هر دو مفهوم تقدس کلیسا 
و انتظــاری که از تزئین در بنای مذهبی می رود، نادیده گرفته شــده و 
بر پایه یک زیبایی شناسی لحظه ای و صرفًا بصری و گردشگرپذیری 
بنا شده اســت؛ در ارمنستان با رویکرد حفظ اصلیت تاریخی آن و در 

گرجستان با هدف نمایش در منظر شهری.


