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تعامل  که حاصل  بوده  آیینی  و  اجتماعی  فرهنگی،  ارزش های  در بردارنده  مفهومی  مذهبی  نمادی  عنوان  به  کلیسا 
انسان با مظاهر رهبانیت در طول تاریخ است. این مناظر در برگیرنده، حافظ و بیانگر هویت و تاریخ آیینی یک منطقه 
و ساکنین آن هستند، از این رو بررسی ظواهر مذهبی و ارزش های آن اهمیت بسزایی دارد. در آثار فرهنگی آن، 
جلوه های آیینی با رویدادهای تاریخی و فعالیت های انسانی درهم آمیخته است. کلیسا از فعالیت گروهی انسانی با 
اعتقاد آیینی مشترک و به نشانه اتحاد یک ملت شکل می گیرد که مظاهر آن در بستر شهر و یا در بستر طبیعت و به دور 
از جامعه انسانی دیده می شود.کلیساهای ارتدکس ارمنستان در پیوند با معانی و نمادهای تاریخی، یکی از مکان های 
آیینی در این سرزمین به شمار می رود. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با کمک مشاهدات میدانی و جمع آوری 
اطالعات به شیوه کتابخانه ای به بررسی مفاهیم آیینی و معماری کلیساهای ارتدکس و  تداوم باورهای آیینی از ابتدای 

مسیحیت تا کنون می پردازد.
در این راستا با بررسی فلسفه وجودی کلیساها و تداوم باورهای آیینی کهن چنین به نظر می رسد که مذهب و مراسم 
آیینی، نیازهای روحی و اجتماعی بازدیدکنندگان را برآورده می سازد، همین امر باعث بقا و تداوم کلیساها در طول 
زمان و شاخص شدن آن به صورت مجموعه ای واحد شده است. با وجود ثباتی که در هسته شکل گیری کلیسا دیده 
می شود، باورها و اعتقادات مذهبی مردم، تعیین کننده تغییر ظواهر اماکن مذهبی و نمادپردازی نقوش آیینی در طول 

تاریخ است. ساختار اصلی کلیساها ثابت و برگرفته از معانی، مفاهیم و نمادهای گذشته سرزمین ارمنستان است.

 ارتدکس، کلیسای قفقاز، معماری مذهبی.
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فرضیه: معماری کلیســاهای ارتدکس در ارمنســتان به عنوان 
منظر مذهبی در این سرزمین نشان از تداوم باورهای آیینی کهن از 

ابتدای مسیحیت تاکنون است.

واژه ارتدکس

کلمه orthodox صفتی مرکب از پیشوند orthos به معنای درست 
و واژه یونانی doxo  به معنای عقیده اســت. هنگامی که این واژه، 
بــه عنوان صفت رفتار و اعتقاد به معنای رســمی، پذیرفته شــود، 
صحیح اســت و اگر برای توصیف شــخص بــه کار رود، به معنای 
درست آیین و ســنت خواهد بود.اگر orthodox با حروف کوچک 
نوشــته شود، نام گروهی از مسیحیان است که در مقطعی از تاریخ، 
برخی از آموزه های رایج میان مســیحیان را خروج از آیین دانسته و 
پای بندی به آموزه های جایگزین آنها را شرط راست کیشی در نظر 

گرفته اند )حسینی،87:1390(.
ارتدکس معانی نمادین مســیحیت را مد نظر قــرار داده و به معنی 
سادگی و خلوص است. برخالف مسیحیت تجمل گرای کاتولیک، 
فضای ســاده برای القــای حالت روحانی در کلیســا را مد نظر قرار 
می دهد. به طور کلی واژه ارتدکس به معنی سادگی و به دور از تجمالت 

بوده که ماهیت معنایی و دوری از ظواهر دنیوی در آن غالب است.

تاریخچه کلیسای ارتدکس

عنوان رســمی کلیسای ارتدکس عبارت اســت از »کلیسای شرقی 
ارتدکس« و شــامل کلیســاهایی می شــود که همگی در دوره ای از 
تاریخ کلیسای سلطنتی بیزانسی در روزگار باستان به وجود آمده اند. 
قدیمی ترین و مقدس ترین کلیســاهای ارتدکس عبارت اســت از : 

چهار اسقف نشین قسطنطنیه، اسکندریه، انطاکیه و اورشلیم.
پیدایش فرقه ارتدکس قبل از آنکه ریشه اعتقادی داشته باشد، منشأ 

مســیحیت به عنوان دین رسمی کشور ارمنســتان، در سال 301 
میــالدی رواج پیدا کرده اســت. در قلمرو هنر ارمنــی، معماری و به 
طور خاص معمــاری مذهبی، اولین و مهم ترین هنر ارمنســتان به 
شــمار می رود که هنرهای سنتی مانند: نقاشــی و مجسمه سازی در 
خدمت آن به کار برده شــده اند. بدیهی اســت، معماری نخســتین 
تظاهر فرهنگی ـ  هنری در جوامع شهرنشین است.از آنجایی که اقتدار 
مسیحیت در ارمنستان به قرون 4 تا 17 میالدی برمی گردد می توان 
گفت بزرگ ترین دســتاورد معماری در این دوره نیز کلیساها است؛ تا 

جایی که معماری ارمنستان را برابر با معماری مذهبی می دانند.
در ســابقه معماری ارمنســتان، توســعه نوع منفردی از معماری 

جغرافیایی داشته و حاکی از جدایی روم به دو بخش شرقی و غربی 
اســت. در قسمت غربی روم، مســیحیت کاتولیک و در روم شرقی 

)بیزانس( مسیحیت شرقی و یا مسیحیت ارتدکس شکل گرفت.
 ســال 284 میــالدی در زمان امپراتوری "دیوکلســین" روم به دو 
بخش شرقی و غربی تقسیم و در سال 313م.،  به موجب "منشور 
میالن" توســط امپراتور کنستانتین اول دین مسیحیت آزاد شد. در 
سال 476م.، امپراتور روم غربی توسط »اودوآکر« سرکرده گوت ها، 
منقرض و قرون وسطی آغاز شد. از این زمان به بعد به دلیل اهمیت 
سیاســی و مذهبی جدید در امپراتوری روم، آغازی برای جدایی دو 
کلیســای شــرقی و غربی بود. از زمان جدایی این دو کلیسا تا سال 
1054 میالدی، اختالفات زیادی از دیدگاه های سیاســی- مذهبی 
و قدرت کلیســا بین مسیحیت شــرق و غرب وجود داشت. در سال 
1054م. تالش گسترده ای از جانب »کنستانتین نهم« جهت آشتی 
این دو کلیســا صورت گرفت که به نتیجه ای نرســید و این دو کلیسا 
رسمًا از هم جدا شدند. بدین ترتیب مسیحیت کاتولیک به مرکزیت 
روم و رهبری "پاپ1"و مسیحیت ارتدکس به مرکزیت قسطنطنیه و 

رهبری "اسقف2"رسمیت پیدا کرد )حسینی،89-93:1390(.
به طور کلــی مهم ترین عوامــل در جدایی دو مذهــب کاتولیک و 

ارتدکس عبارت است از :
• مسئله سیاسی جدایی روم و تقسیم آن به دو بخش شرقی وغربی.
• تفــاوت دیدگاه های مذهبی و اعتقــادی دو مذهب و قدرت طلبی 

پاپ و اسقف.
• عامل سیاســی ـ اجتماعی در امپراتوری های روم از دوره آزادشدن 
مســیحیت در زمان کنســتانتین اول تا اقتدار مســیحیت در زمان 

کنستانتین نهم.

برخی اعتقادات مذهبی پیروان مسیحیت ارتدکس
عقاید دینی و آیینی ارتدکس بر ســاختار کالبدی و تزئینات کلیسا و 
الگوهای رفتاری ـ عبادی آن تأثیر گزار بوده اســت. در این مذهب 

بــا محوریت مذهب و آیین دیده می شــود. با وجود اینکه ســرزمین 
ارمنســتان جایگاه فرهنگ و آیین های کهن اســت و احتمااًل بیشتر 
کلیساهای قدیمی آن بر پایه مهرابه ها ساخته شده اند، اما عنصر غالب 

معماری امروز آن، کلیساها هستند. 
تجلی باورهای مهری با شــیوه معماری اورارتویی در شکل گیری 
کلیســاهای اولیه ســهم بســزایی داشــته اند. براســاس مطالعات و 
مشــاهدات صورت گرفته این گونه به نظر می رسد که کلیساهای این 
ســرزمین جدای از آیین گذشته خود نیســتند و احتمال به یقین کالبد 
مرکزی کلیساها همان ساختار قدسی مهرابه ها و بر طبق تفکر آیینی 

واحد شکل گرفته اند.

مقدمه
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مریم مانند مادر خدای تعالی مورد پرستش و موجودی فوق بشری 
اســت و مســیح ماهیت الهی دارد. به این واسطه همه حواریون به 

طور مساوی از مسیح، نیروی روحانی کسب کرده اند. 
پیروان این آیین به مؤثر بودن "رســتاخیز حضرت عیســی" در امر 
نجات جامعه بشــری، اعتقاد داشته و از این دیدگاه تصاویر مقدس 
دارای روح الهی هســتند. برای ارتباط با خــدا باید از عالم طبیعت 
گذشــت و وجود فانی و خاکی خود را از روح معنوی، جداســاخت. 
برای این مهم کلیسا به مثابه عبادتگاهی بوده که صورت محسوس 
حیات و لطف الهی بر روی زمین است. کلیسا به شکل چهارگوش و 
در دو سطح قرار دارد. قسمت مرتفع، محل اولیای دین و به منزله 
آسمان و قســمت پایین آن، محل اجتماع آحاد مسیحیان و معرف 
زمین است. منابع اصول اعتقادی ارتدکس "کتاب" و "سنت" بوده و بر این 

اساس، مناسک و آیین های خود را صورت داده اند )مک گراث، 1382(. 

معماری کلیسای ارتدکس در ارمنستان

ارمنســتان پیــش از مســیحیت و معمــاری مســیحی، در دوران 
تمدن های اورارتویی، اشــکانی و ساســانی معماری پیشــرفته ای 
داشــته اســت. در شــکل گیری معماری امروز ارمنســتان، ظهور 

مســیحیت نقش تأثیرگذاری داشــته اســت، آنچنان کــه معماری 
ارمنستان را به نام معماری مذهبی می شناسند )تصویر1(.

معماری مسیحی کلیسا، بخشی از ساختار خود را از گذشته سرزمین 
ارمنســتان الهام گرفته که عالوه بر نمادهای آیینی مســیحیت، از 
آیین و ساختارهای کالبدی معماری دوران باستان بهره برده است. 
بعد از رونق مســیحیت و تحت تأثیر عوامــل محیطی، کاربردی، 
سیاســی و نیازهای روز مردم، کالبد کلیســاها در برهه های زمانی 
مختلــف از قــرن 4 تا 17 میــالدی نمودهای مختلفــی پیدا کرد. 
ساختار بناها با حفظ الگوی متحدالشکل اولیه، ویژگی های شکلی 
و مفهومی جدید در پاســخگویی به مفاهیم و سیاســت های جدید 
کلیســا یافتند. تفســیر این نمادها می تواند ما را به بازخوانی تاریخ 
و فرهنگ تحوالت جامعه ارمنســتان هدایت کند. "در شکل دادن 
به معماری، عامل پدیده ها، بینش ها، ارزش ها و تناســبات خاصی 
که به کالبد داده می شــود به گونه ای با هم می آمیزند که ماحصل آن 
فضایی است که در آن می توان به گذر زمان و معانی نمادین آن پی 
برد و در کالبد آن تعلق به مکان  و زمان تاریخی را احســاس کرد" 
)فالمکی، 1390(. در فرهنگ مســیحیت، معماری کلیســا، نماد 
نظم آسمانی است. در ارمنستان تفکر پیش از آن نیز بر نمادسازی 
تأکید ویژه ای داشــته اســت. بنابراین در درون معماری، احکام و 

تصویر 1. روند تکاملی پالن کلیساهای ارمنستان از قرن 4م. تا 17م.. 
مأخذ : نگارنده، 1392.
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قواعد ثابتی وجود ندارد که بنا در راســتای آن به کمال برسد. آنچه 
معماری را خلق می کند نماد اندیشــه ها، اعتقادات، آداب، رسوم و 
آیین  در طول تاریخ اســت که به کالبد تبدیل می شوند و نمود عینی 
پیدا می کنند بر این اســاس بررسی ویژگی های معماری کلیساهای 

ارمنستان از دو دیدگاه قابل بررسی است :
•  تأثیر اعتقادات مذهبی ارتدکس ها بر معماری

•  نمادهای آیینی گذشــته ســرزمین ارمنســتان که بر بناهای دوره 
مسیحیت تأثیر گذار بوده است.

الگوهای معماری مذهبی در ظاهر متفاوتند، اما شکل غالب و اصلی 
در کلیسا و شــاید قدیمی ترین و برجسته ترین آن شکل مستطیل و 
بازیلیکایی است که از معابد گذشته وام گرفته  شده است. کلیساهای 
مستطیل شکل صدر مسیحیت مانند "کلیسای سن پیتر رم" دارای 
پالن بازیلیکایی بوده اســت و در دوره های بعد به صحن کلیسا دو 
راهرو باریک در دو جانب آن و ردیف پنجره ای در دیوار زیر ســقف 
اضافه شــده است)جنسن،168:1359( در ارمنســتان کلیساهای 
کوچک و قدیمی تر دارای شبســتان مســتطیلی در جهت شــرقی ـ 

غربی اســت، که مهراب در شرق شبســتان قرار  دارد. با گسترش 
دین مسیح و بزرگ تر شدن کلیساها، دو راهرو در طرفین  شبستان 
اصلی، و در غالب کلیساها، سه مهراب در جبهه شرقی و فضاهای 
خدماتی در اطراف، اضافه شده اند، اما به طور کلی طرح نمادین آنها 
یکسان باقی مانده است. کلیساهای مسیحی ارتدکس را می توان از 

لحاظ کالبدی به چهار دوره تقسیم کرد :

دوره تکوین، قرن 4 تا 7 میالدی

معماری اولیه کلیســاها با آمیزه ای از شیوه های اورارتویی، اشکانی 
و رومی، به معماری ســبک ارمنی مشهور است. این دوره تاریخی 
بیشــترین سهم را در تغییرات پالن و معماری کلیسا دارد. در اوایل 
قرن چهارم میالدی کلیســاها بــر روی بقایای مهرابه ها به صورت 
کلیســاهای تک شبســتانه و منطبق با الگوی اصیل مهرابه ساخته 
شــدند. در اواخر دوره با گسترش کلیســاها ساخت آنها با سه راهرو 
و ســه محراب در جبهه شــرقی و کلیســاهای بازیلیکایی گنبد دار 
رایج شد. معماری کلیســاهای دوره تکوین که هم زمان با پیدایش 
الفبای ارمنی اســت )باغداســاریان،60:1380(، به عنوان سبک 
ملی معماری کلیسا در سایر مناطق مسیحی مرسوم شد و از این تاریخ، 
معماری ارمنستان به نام معماری مذهبی شهرت یافت )تصویر 2و3(.

دوره شکوفایی صومعه، قرن 9تا 14 میالدی

از قرن 7 تا 9 میالدی به دلیل حمله اعراب به ارمنستان و اختالفات 
داخلی کلیســا، "دوره اول رکود کلیسا" شــکل گرفت. بعد از سپری 
شــدن این دوره و تجدید حیات استقالل سیاسی ارمنیان، کلیساها 
وارد مرحله نوینی از تحول خود شدند )همان : 6(. با قدرت گرفتن 
کلیســا و اوج اقتدار مســیحیت در سرزمین ارمنســتان، در مناطق 
مختلــف، صومعه هــا به عنوان فضاهای آموزشــی و کلیســاها به 
عنوان فضاهای عبادی ـ زیارتی عمومــی و مردمی رواج پیدا کرده 
و در ســطح گسترده ای ساخته شــدند. این زمان را دوره شکوفایی 
صومعه ها نامیدند که آغازی دوباره در سبک ساخت کلیسا و تکامل 
معماری پیشین با پالن های چلیپایی و گنبد در مرکز چلیپا و تعریف 

ورودی شاخص و بیرون آمده از پیکر است )تصویر 4(.

قرن 17 تا اواسط قرن 18میالدی

قــرن 14 تا 17 میالدی به دلیل مشــکالت سیاســی و جنگ های 
خارجی ارمنســتان به ویژه حمله تیمورلنــگ و اختالف حکومت با 
کلیســا بر ســرقدرت،"دوره دوم رکود معماری مذهبی"نامیده شده 
است. با سقوط بیزانس و انتقال مقر رهبری کلیسا به مکان مقدس 
– اچمیادزین- بار دیگر کلیســا قدرت گرفت و این در حیات مذهبی 

ارمنستان نقش مهمی ایفا کرد )همان(. 

ــرن4  ــه ق ــوط ب ــکار مرب ــی خاچ ــتان تاریخ ــایی در قبرس ــر2. کلیس تصوی
ــه.  ــا اولی ــوی کلیس ــق الگ ــر طب ــتانه و ب ــک شبس ــایی ت ــالدی. کلیس می

ــتان . ــوان، ارمنس ــکار، س ــتان خاچ قبرس
عکس : فرنوش مخلص، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.
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تصویر3. فضای داخلی کلیسای اپلیستیخه متعلق به قرن 4 میالدی. کلیسایی تک شبستانه و محوری در جبهه شرقی. کلیسای اپلیستسیخه، گرجستان. 
عکس : احسان دیزانی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.

بعد از ســه قرن رکود در معماری کلیسا، ساخت فضاهای مذهبی با 
الگوی کلیســاهای  پیشین آغاز شــد و با تغییرات توسعه طلبانه و با 
توجه به ســاختار جدید اجتماعی، کلیساهایی وسیع تر و در مقیاسی 

فرا منطقه ای شروع به ساخت کردند. 
می توان کلیســاهای این دوره را در دو دســته کلیساهای حکومتی 
با فضای وســیع و کارکرد سیاســی ـ زیارتی و کلیساهای مردمی با 

مقیاس کوچک، تقسیم بندی کرد )تصویر5(.

قرن 19 تا 21 میالدی 

با تســلط شــوروی، بر ســرزمین ارمنســتان و حاکمیت کمونیسم 
در قــرن 20 میالدی، که از مخالفان سرســخت مذهب به شــمار 
می رفــت، معماری مذهبی ارمنســتان وارد دوره ســوم رکود خود 
شــد. در این دوره کلیســای جدید ساخته نشــد و مناسک دینی در 
کلیســاهای ســاخته شــده دوره های قبل انجام می گرفت.  بعد از 
اســتقالل ارمنســتان، دوران رونق و قدرت طلبی کلیسا آغاز شد. 
کلیساهای بازیلیکایی ستون دار و بسیار وسیع به نشانه اقتدار کلیسا، 
ســاخته شدند که نمادی از دوره تجدد و اقتدار در ساخت کلیساهای 

ارمنی بود )همان(.

اعتقادات ارتدکس ها در ساختار بنا

در نگاه کلی نگر، بیشــتر کلیســاها در فرقه های مختلف مسیحیت 
دارای ساختار واحد و اجزای کالبدی مشخصی است. انجام مراسم 
آیینی آنان در داخل کلیســا در راســتای یک محــور طولی صورت 
می گیــرد که مبدأ آن ورودی و مقصد نهایی محراب اســت. اعتقاد 
هرکــدام از فرقه هــا در مزین کردن فضای داخلــی و رفتار مردم در 
آن مکان، تأثیر مســتقیم داشته است. آنچه تفاوت آنها را شاخص 
می سازد، چگونگی برگزاری مراسم آیینی، تزئینات و نقوش داخلی 
و خارجی بنا است. در کلیساهای ارتدکس، سادگی مهم ترین اصل به 
شمار می آید. تزئینات را به صورت حداقل و الحاقی بر پیکر دیوارها 
بــه کار می برند که دیــدن این تصاویر خود جزئــی از مراحل آیینی 
عبادت کننده به شمار می آید. با توجه به مشاهدات صورت گرفته از 
بناهای دوره باستان و کلیساهای سرزمین قفقاز، ساختمان کلیساها 
دارای معانی نمادین بســیاری هستند که ریشه در آیین های گذشته 
دارند. در آیین ارتدکس برای هر کدام از بخش های کلیسا از ورودی 

تا مهراب با توجه به اعتقادات مذهبی خود، نمادپردازی  کرده اند.
در کلیســاهای قدیمی قفقاز می توان یک محور واحد را مشــخص 
کــرد که ورودی را به محراب متصل می کند و تمامی اعمال زیارتی 
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تصویــر5. مجموعــه کلیســای اچمیادزیــن کــه اصــل بنــا متعلــق بــه قــرن 4 میــالدی اســت و در قــرن 17 میــالدی هم زمــان بــا دوره صفویــه در ایــران، بــا انتقــال مقــر اســقف 
در ایــن مــکان بازســازی شــده اســت. اچمیادزیــن، ارمنســتان.  

عکس : احسان دیزانی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.

ــنگی.  ــح س ــتان و مصال ــراف شبس ــی در اط ــای خدمات ــز آن، فضاه ــدی در مرک ــا گنب ــی ب ــی چلیپای ــا. پالن ــکوفایی صومعه ه ــه دوره ش ــق ب ــات متعل ــه حق پ ــر4. صومع تصوی
صومعــه حــق پــات، ارمنســتان. 

عکس : احسان دیزانی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392..
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تصویر6. نقاشی های نمادین و روایتی در بدنه شبستان و گنبد محراب. کلیسای مادر خدا، تفلیس، گرجستان. 
عکس : پدیده عادلوند، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.

در این راســتا انجام می گیرد. براســاس باورهــای اعتقادی مردم، 
محور آیینی بنای کلیسا را می توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد : 

ورودی، شبستان و مهراب.
"ورودی" کلیسا دارای مقامی روحانی است. مفهوم حرکت در محور 
آیینی را بیان می کند که با مناســک خاص همراه است. "شبستان" 
مرحله دوم از طی کردن راه عرفان است که دارای شأن زمینی بوده 

و عبادت زائرین مسیح در این مرحله صورت می گیرد.
 "مهراب" به عنوان آخرین مرحله برای رسیدن به کمال است و چون 
مقامی واال پیدا می کند یک پله باالتر از شبستان که بیان کننده مقام 
انســان در برابر دنیای مینویی است، قرار می گیرد. مهراب جایگاه 
زیارت اســقف و حضور مسیح و مریم مقدس است کاماًل محصور و 
 دارای در، بــرای ورود به آخرین مقام اســت )مک گراث، 1382(. 

تصویــر7. صلیــب نمــاد مســیحیت و اســاس پــالن کلیســا. کلیســای حــق 
پــات، ارمنســتان. 

عکس : فرنوش مخلص، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.
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ــل از  ــه دوران قب ــق ب ــی متعل ــتی گارن ــید پرس ــد خورش ــر8. معب تصوی
ــرقی و  ــه ش ــی در جبه ــتانی و مهراب ــک شبس ــی ت ــیحیت. دارای پالن مس

ــتان.  ــی، ارمنس ــی. گارن ــه غرب ورودی در جبه
عکس : احسان دیزانی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.

تصویر9. پالن شماتیک معابد مهری قبل از مسیحیت و الگویی برای 
کلیساهای دوره مسیحیت برگرفته از معبد گارنی. 

عکس : فرنوش مخلص، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.

نمادگرایی در کلیساهای ارتدکس ارمنی

تصاویر، نقوش و ســاختار کالبدی در کلیسای ارتدکس دارای هدف 
و معنای آشــکار وحی خدا به انســان اســت. در معماری ســنگی 
کلیســاهای ارمنســتان در کنار ابعاد کوچک و بازشــوهای محدود، 
حکاکی ها و کنده کاری هایی در نمای بیرونی دیده می شود که اغلب 
آنها تفســیر داســتان های حواریون و زندگی مریم مقدس و مسیح 

هستند )تصویر6(.
 شــکل های ســمبلیک در طراحی، صلیب در توســعه و پیشرفت 
معماری مســیحی و به خصــوص معماری ارمنــی اهمیت دارد به 
طوری که پالن اغلب کلیســاها ترکیبی از شکل های صلیبی است. 
کلیســاهای با پــالن چلیپایی، محور تقــارن آنها یــک صلیب را 

می سازد. )تصویر 7(. 
کلیســاهای ارمنی براساس سلســله مراتبی از فضاها و عملکردها 
ســاخته شده اند. ورودی در جبهه غربی قرار دارد که پس از عبور از 
آن شبستان اصلی، با کشیدگی شرقی ـ غربی قرار گرفته و در ابتدای 
آن محل روشن کردن شمع و ادای فرایض آیینی و دور تا دور دیوار 
شبســتان روایاتی از زندگی مســیح و حواریون بر روی دیوار نقش 
بسته است. مهراب از نظر نمادین به عنوان آخرین مرحله از مراتب 

زیارت، خاص اسقف و کشیشان به عنوان مردان خدا است و کسی 
اجازه ورود به آن را ندارد. 

کلیسای ارتدکس ارمنی بر پایه معابد

آنچه در ســاخت فضاهای معماری کلیساهای ارمنی، نقش ویژه و 
نمادین دارد، تعلق بنا به محیط اجتماعی ـ مذهبی آن اســت. خلق 
فضاهای معماری کلیساهای ارمنی، از نمادهای برآمده از آیین ها و 

اعتقادات گذشته سرزمین ارمنستان الهام یافته است. 
در دوران باستان این نمادها و مسیر عبادت مردم از ورودی تا مهراب 
جزو ساختارهای مذهبی مهم بوده اند. معبد خورشیدپرستی گارنی 
در ارمنســتان، از بناهای سالم و حفاظت شــده آیینی دوره باستان 
اســت )تصویر 8(. با بررســی پالن کلیســاهای مستطیل شکل و 
ساختمان معبد گارنی می توان این الگوپذیری را در ساختار معماری 
جدید کلیســاها که در دوره های مختلف، ثابت مانده، مشاهده کرد 
)تصویر9(. اهمیت پوشــش های تزئینی کلیسا تا انداز ه ای است که 
برای فهم کالبد معماری و جزئیات اجزای آن، الزم اســت مطالعه 
شــالوده تاریخی ـ آیینی و نمادهای گذشــته که برآمده از فرهنگ و 

آیینی کهن است، مد نظر قرار گیرد.
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نتیجه گیری

مذهب مهم ترین حلقه اتصال جوامع بشــری در گذر زمان و تغییر 
فرهنگ هاســت. انســان ها در طــول تاریخ برای تشــکیل اجتماع 
مکان هایــی را در نظر گرفته و در قالب مذهــب و باورهای آیینی به 
نمادپــردازی پرداخته اند. در ادوار مختلف نشــانه ها و نمادهای دینی 
تعاریف جدید یافته اند و به تناسب شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم، 
صورت متناســب با زمان خــود را پیدا کرده و با ســاختار جدید ظاهر 
شده اند. کلیساهای ارمنستان، نمادی مذهبی و تداوم باورهای آیینی 

کهن از ابتدای مسیحیت و پیش از آن تا کنون بوده است. 
ســاختار اصلی کالبد معماری کلیســاها ثابــت و برگرفته از معانی، 
مفاهیم و نمادهای گذشته است و سایر فضاهای الحاقی آن در خدمت 
فضای مرکزی و دارای نقش حایل برای پایداری ساختار بنا و از سوی 

دیگر تأکیدی بر مفاهیم مذهبی و کارکردی اســت. در این کلیساها، 
محــوری اصلی که ورودی را به مهــراب وصل می کند. همان محور 
ثابت آیینی ـ اجتماعی و دارای ارزش های انسانی از گذشته تا به امروز 

است و معرف سلسله مراتب مذهبی در بنای کلیسا است.
محور طولی شرقی-غربی در ســاختار تمام کلیساهای ارتدکس به 
عنوان الگوی ثابت وجود دارد. اما باورها و اعتقادات مذهبی و قومی، 
شرایط فرهنگی، اجتماعی و تاریخی یک سرزمین تعیین کننده تغییر 
ظواهر و تزیینات آن در طول تاریخ اســت کــه مکانی را خاص یک 

سرزمین معرفی می کند. 
تاریخ کهن دینی و زیستی سرزمین ارمنستان و آثار برجای مانده از 

دوران کهن آن گواهی صادق بر این مدعا است. 

فهرست منابع 
 باغداساریان، ادیک. )1380(. تاریخ کلیسای ارمنی، تهران : مؤلف.• 
 توکلـی، فرحنـاز. )1389(. نقـش کلیسـاهای ارمنـی در تـداوم و اسـتمرار هویـت • 

ارمنیـان، فصلنامـه فرهنگـی پیمـان، 14 )52(.
فارسـی، •  زبـان  در  دخیـل  یونانـی  لغـت  چنـد   .)1375( محمـد.  حسن دوسـت،   

.83-102  :  )8( فرهنگسـتان،  نامـه  فصلنامـه 
جنسـن، هورسـت ولدمـار )1359(، تاریـخ هنـر، ترجمـه: پرویـز مرزبـان، تهـران: • 

سـازمان انتشـارات و آمـوزش انقـالب اسـالمی.

پی نوشت
• ترســیم شــماتیک سیر تحول پالن کلیساها در متن مقاله حاصل مشــاهدات و برداشت میدانی نگارنده در سفر پژوهشی به ســرزمین قفقاز در سال 1392 است که در مرکز 

پژوهشی نظر انجام شد.
1. پاپ، لقب رهبر کاتولیک های جهان بوده و واالترین و مقدس ترین مقام مذهبی در کلیســای کاتولیک روم اســت. پاپ یا پاپا در زبان اروپایی و بابا در زبان فارسی به معنی 

پدر است. این کلمه از ریشه "پای" به معنی "پاییدن و محافظت کردن" به وجود آمده است. 
برای پاپ لقب های متعددی به کار برده می شود : جانشین مسیح- خادم خادمان خدا- پیشوای مذهبی به طوری که حوزه روحانی پاپ )مقر پاپ( متفاوت از حوزه دنیوی )شهر 

و مردم( است )حسینی،1390(.
2. اسقف، عضو تعیین شده روحانیت مسیحی و از مقامات عالی روحانی در کلیسای مسیحی و باالترین رتبه روحانی در کلیسای ارتدکس است که به طور کلی به امور حکومتی 

و نظارتی گماشته می شود. واژه یونانی اسقف )episkopos( به معنی ناظر، مراقب و نگهبان از دو بخش تشکیل شده است :
الف- )epi(: روی، بر 

ب-مشتق از  )skeptomai(: دقیق نگریستن، زیر نظرگرفتن، به اطراف نگریستن.

 حسـینی، سـیدرضا. )1390(. علـل جدایـی دو کلیسـای کاتولیـک و ارتدکس، نشـریه • 
پیمـان، 2 )2(.

 فالمکـی، منصـور. )1390(. نوآوری هـای معمارانـه صفویـه، مجموعـه مقـاالت • 
اولیـن همایـش ارگ بم.

 مـک گـراث، الیسـتر. )1382(. مقدمـه ای بر تفکـر نهضت اصالح دینـی، ترجمه : • 
بهـروز حدادی، قـم : مرکز مطالعـات و تحقیقات ادیـان و مذاهب.

4۱ ساختار کلیساهای ارتدکس ارمنستان
فرنوش مخلص


