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تأثیر وجوه موازی اسالم و مسیحیت بر شکلگیری معماری کلیسا
و مسجد (با تأکید بر روند تبدیل کلیسا به مسجد در دوران عثمانی)
مریم اکبری
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دانشجوی دکتری گروه معماری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
**
محمد مهدی موالیی
استادیار گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله97/04/17:

تاریخ پذیرش نهایی97/12/27 :

چکیــــده:
اسالم بهطور سریع و در مدتی کوتاهتر از نیمقرن ،در ابعاد گستردهای-از اسپانیا تا مرزهای چین -گسترش یافت .درصورتیکه مسیحیت با
روندی بسیار آرام و در خالل چندین قرن صورت گرفت .پس از گسترش اسالم در غرب آسیا ،نیاز به شهرهایی متناسب با الگوی زندگی
اسالمی ،باعث گردید در بسیاری از شهرها مسلمانان به دنبال تحول در زیربناهای فکری جامعه و درعینحال با ایجاد کمترین تغییر در
کالبدهای موجود ،رویکردی را به وجود آوردند که بناهایی مانند کلیساها را به مساجد تبدیل نمایند .این پژوهش با مطالعهی روند تبدیل
کلیساها به مساجد در دوره صدر اسالم به بررسی جنبههای مختلف تأثیرات اعتقادی آیین اسالم و مسیحیت بر معماری خواهد پرداخت.
پرسشهای مطرحشده در این پژوهش مربوط است به ریشههای شکلگیری فضای مسجد و کلیسا و بررسی روند جریانات اعتقادی-
مذهبی ادیان اسالم و مسیحیت که چگونه متأثر و متبلور از اندیشههای اسالمی در معماری مسیحیت در جریان تبدیل کلیسا به مسجد
بوده است.
فرضیه پژوهش علت شکلگیری جریان تاریخی تبدیل کلیسا به مسجد را ناشی از حضور وجوه موازی در اندیشههای عرفانی و الهیات
ادیان اسالم و مسیحیت دانسته و بیانگر اندیشههای انعطافپذیر دین اسالم در تأثیرپذیری از الگوهای زیبایی شناسانه است .بر اساس
پرسشهای مطرحشده و با هدف اثبات فرضیات فوق ،این پژوهش با کمک راهبرد تحقیق تفسیری -تاریخی و با استفاده از روش تحقیق
کتابخانهای ،با رویکرد تطبیقی به تحلیل موردی نمونههای کلیساهای تبدیلشده به مساجد ،میپردازد .ریشهیابی و تطبیق عرفان و الهیات
مشترک تأثیرگذار بر معماری بناهای عبادتگاهی اسالم و مسیحیت ،با بیان جنبههای مؤثر در ایجاد جریان تاریخی تبدیل کلیسا به مسجد،
نشانگر انعطافپذیری دین اسالم در مقابل انتخاب بهترین الگوهای موجود برای تأمین نیاز مسلمانان و اجتماع در یک بنای عبادتگاهی
بوده است .بنای کلیسا بر مبنای نظام اعتقادی مسیحیان توانسته به مکان مناسبی برای مسلمانان با هدف مشترک تجمع یکتاپرستان برای
عبادت پروردگار تبدیل گردد.
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* makbari193@gmail.com
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پیشینه پژوهش

وجود الهیات مشترک ادیان آسمانی اسالم و مسیحیت
زمینۀ مطالعات تطبیقی معماری کلیسا و مسجد را
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دین مجموعهای از اصول ثابت ،اسطورهها ،احساسها و
ن موارد فرد را عمیق ًا تحت
حرکات جمعی است که همه ای 
تأثیر قرار میدهد و درنتیجه هنگام به وجود آمدن یک
اثر هنری ،زندگی پرراز و رمز در این اثر جلوهگر میشود.
با نگاهی به آیین گذشتگان و مطالعه بناهای عظیمی
همچون ،اهرام مصر ،معابد یونان درمییابیم که در طول
تاریخ توجه به معماری در احداث بناهای عظیم عبادتگاهی
بر اساس اعتقاد مردمان آن سرزمین بیش از توجه به
سکونتگاههای شخصیشان بوده است .مساجد و کلیساها
را میتوان برجستهترین فضاهای معمارانه منبعث از ادیان
اسالم و مسیحیت دانست که این بناها بهعنوان مهمترین
مکان عبادت همواره موردتوجه معماران و پژوهشگران بوده
است.
«کالبد کلیسا ازنظر مسیحیان ،تجسد مسیح بر زمین است.
انسان -خدایی که در بنای مقدس تجسد یافته ،فدیهای
است که آسمان را با زمین آشتی میدهد»( .بورکهارت
 )68 ،1390ورود اولین مسلمانان به کلیسا در سوریه بوده
و تغییراتی با این حرکت در کالبد کلیساها اتفاق افتاده
است .آنان برای پیروی از شریعت اسالم ،روبهقبله نشستند.
کلیساهای مسیحی رو به شرق دارند درصورتیکه مکه در
جنوب سوریه واقع بود؛ بنابراین بهجای آنکه چشم به طول
و عمق شبستان و جایگاه سرودخوانان توجه کند ،به عرض
معطوف و به دیوار نزدیک میافتد .در معماری مقدس
مسیحی ،مؤمنان رو بهسوی افقی دارند که خورشید -مظهر
مسیح -در هنگام عید قیام ازآنجا سر میزند( .بورکهارت،
 )1365این در حالی است که قبلۀ مسلمانان به نشانه وحدت
به یک نقطه واحد روی زمین تأکید دارد .در صدر اسالم
«بسیاری از کلیساها ،برخی از آتشکدهها و برحسبتصادف
بسیاری از معابد هندو و بودائی هند تبدیل به مسجد شدند
تا مورداستفاده مسلمین قرار گیرند؛ اما این امر درواقع امری
مصلحتی بود و هیچگاه سیاستی درازمدت و از روی قصد
نبوده است .درواقع انگیزۀ تبدیل این اماکن به مسجد ،در
سرزمینهای تازهمسلمان نیاز روزافزون مکانی برای نیایش
بود که این نیاز را نمیشد بهسرعت دلخواه برآورده نمود

و به همین دلیل با تبدیل یک بنای موجود به مسجد این
امکان به وجود آمد که با صرفهجویی در زمان و نیرو و با
حداقل هزینه بتوانند بهراحتی نیاز احداث بنای نیایشگاهی
را برای مسلمین در صدر اسالم فراهم آورند( ».هیلنبرند
)33 ،1385
جهانشمولی و انعطافپذیری در بهرهمندی از عناصر
ارزشی معماری اقوام و سرزمینهای مختلف از ویژگی
قابلتوجه مساجد در دوره صدر اسالم بوده که تحت تأثیر
دستورات مؤکد آیین اسالم است ،مصداق آیه « َف َب ِّش ْر ع َِبا ِد
ون أَ ْح َس َن ُه» 1میباشد( .باوندیان
الَّ َ
ون الْ َق ْو َل َف َی َّتبِ ُع َ
ذین َی ْس َت ِم ُع َ
 )292 ،1382معماری مسجد ،انعطاف خود را مدیون چند
عامل مشخص است .این انعطاف به حدی رسیده که گاه
تشخیص بنایی بهعنوان مسجد در یک نگاه میسر نیست.
شاید دلیل آن فقدان تشریفات خاص رسمی بهسان
آنچه در آیینهای مسیحیت حاکم است در دین اسالم
بوده و نیازمندیهای اندکی باشد که برای انجام مراسم
عبادی مسلمانان وجود دارد؛ بنابراین طیف وسیعی از بناها
شایستگی تبدیلشدن به مسجد را دارا میباشند( .هیلنبرند
 )120 ،1385این مساجد معمو ًال ویژگیهای ساختاری
سابق خود را حفظ میکنند و یا تغییراتی اندک مییابند .بر
مبنای فرضیه اصلی پژوهش که علت شکلگیری جریان
تاریخی تبدیل کلیسا به مسجد را ناشی از حضور وجوه
موازی در اندیشههای عرفانی ادیان اسالم و مسیحیت
میداند و پرسش اصلی مطرحشده که در جستجوی ارتباط
ریشههای شکلگیری فضای مسجد و کلیسا با جریانات
اعتقادی – مذهبی این دو دین و تبلور کالبدی اندیشههای
اسالمی در جریان تبدیل کلیسا به مسجد است .در این
پژوهش سعی شده تا باهدف ریشهیابی اندیشههای
اعتقادی مذهبی ادیان اسالم و مسیحیت و تأثیر آنها بر
شکلگیری جریان تاریخی تبدیل کلیسا به مسجد ،اصول
و شاخصههای فضاهای معماری کلیسا و مسجد موردتوجه
قرار گیرد.
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فراهم نموده است .در حوزۀ شناسایی مصادیق مرتبط با
پژوهشهای معماری اسالمی و توجه به مساجد ،میتوان
به مطالعات گروبه ( )1379و هیلن برند ( )1385اشاره کرد.
نقرهکار ( )1376نیز در این زمینه به بررسی مفاهیم در
فضای مسجد پرداخته است .در حیطهی مبانی هنرهای
مسیحی نوشتههای تیتوس بورکهارت ( ،)1390رنهگنون
( )1374حائز اهمیت میباشند .بورکهارت ( )1365همچنین
به بررسی مبانی و زبان هنر اسالمی پرداخته است .نظریات
تیتوس بورکهارت پیرامون خصایص هنری ادیان مسیحیت
و اسالم ،بر پایه قوانین دینی بنیان نهاده شده است .در
مقوله قیاس تطبیقی موضوع اسالم و مسیحیت و معماری،
فتحی آذر ( )1393در مقالهی خود ،محور گرایی و تأثیر
عوامل گوناگون غالب دوران بر شکلگیری معماری و
جهتگیری فضای کلیسا و مسجد را موردبررسی قرار
داده است .نادری و فروزانگهر ( )1395نیز به بررسی
تطبیقی مضامین الوهیت این ادیان میپردازند .حمزه نژاد
و رهرویپوده ( )1395در پی گونهشناسی پرستشگاههای
سه دین ابراهیمی در ایران -اسالمی عصر صفوی سعی
دارند تا با قیاس تطبیقی مفاهیم عرفانی آنها ،به معماران
و طراحان معاصر پرستشگاهها کمک نمایند .پژوهشهای
انجامشده در باب شاخصههای خاص و خالص مرتبط
در این زمینه ،لزوم رمزگشایی عوامل مهمی را در کنار
یکدیگر فراهم آورده است .این پژوهش سعی دارد با دیدگاه
کلنگر به ریشهیابی ،وجوه تشابه این ادیان و تأثیر آنها
بر شکلگیری معماری و جریان تاریخی تبدیل کلیسا به
مسجد بپردازد.
روش تحقیق

شکلگرفته است؛ در ابتدا ضمن بررسی وجوه موازی
معماری کلیسا و مسجد و مطالعه جایگاه عرفان و الهیات
دینی در شکلگیری جریان تبدیل کلیسا به مسجد ،به
ریشهیابی این روند تاریخی پرداختهشده است .پس از
رمزگشایی عناصر تشکیلدهنده معماری کلیساها و مساجد
با قیاس تطبیقی این بناها ،چگونگی تأثیرپذیری آنها از
الگوهای دینی بررسی شده است .در انتها با مطالعه موردی
نمونههایی از کلیساها ،که به دلیل نفوذ اسالم به حوزه آن
منطقه به مسجد تبدیلشدهاند ،تأثیر میزان تشابهات بر
روند تبدیل کلیسا به مسجد تحلیل شده و مورد پژوهش
قرارگرفته است.
 . 1ریشههای شکلگیری مساجد و کلیساها:

مهمترین شاخصۀ معماری ادیان آسمانی منابع الهام آن
است .این منابع الهام در دین اسالم ،قرآن و سیره نبوی
بوده و باز تابانندۀ غنای محتوایی معماری و عامل انتقال
پیام هنری به مخاطبین است .سنت اسالمی فقط از تأثیر
قطعی یک بنا بر روی تحول مسجد پشتیبانی میکند و آن
بنا خانه پیامبر (ص) است( .هیلنبرند  )33 ،1385مسجد
در صدر اسالم برای مسلمانان از جایگاه ویژهای برخوردار
بود زیرا نهتنها جای عبادت به شمار میآمد بلکه محکمه
عدالت مسلمین هم بود .معمار مسلمان در روزگار گذشته
هر پدیده و اندیشه زیبایی را که در شأن عظمت و جالل
خدا مییافت ،در مسجد نمایان میساخت .بدین گونه او
با وسعت نظر ستون را از معابد بابل ،مناره و محراب را از
کلیسا و ایوان و طاق را از قصرهای ساسانیان برگزید .او
روح زیبایی شناسانه این عناصر را با تلقی الهی زبان خود
آمیخت و الگوی جدیدی را به وجود آورد( .باوندیان ،1382
)334
مطالعه ریشههای شکلگیری مساجد صدر اسالم وضع
قابلمقایسه ریشهها و شرایط آغاز مسیحیت را به ذهن
متبادر میسازد .در صدر مسیحیت نخستین اماکنی که امت
نوظهور برای عبادت در آن گرد هم آمدند خانه مؤمنان بود
و کالم مسیح (ع) که :هر جا دو یا سه نفر به نام من گرد
همآیند ،من در میان آنها خواهم بود .فقدان تظاهرات
بیرونی و معمارانه را در کلیساهای نخستین نمایانتر
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تحقیق حاضر تالشی در جهت رمزگشایی ارتباط معماری
کلیسا و مسجد با عرفان و الهیات مشترک ادیان مسیحیت
و اسالم میباشد .همچنین سعی شده تأثیر این ارتباط بر
شکلگیری جریان تاریخی تبدیل کلیسا به مسجد –در
حوزه نفوذ عثمانی -مورد بررسی قرار گیرد .بر این مبنا،
با استفاده از راهبرد تحقیق تفسیری -تاریخی و به کمک
روش کتابخانهای ،با رویکرد تطبیقی به تحلیل موضوع
پرداختهشده است .چارچوب پژوهش در چهار بخش
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میکند؛ اما بعدها ،زمانی که کلیساهای سفارشی متعدد بر پا
شد ،بازیلیکها و مقابر متأخر دنیای باستان الگوهای الزم
را برای کلیساهای اولیه فراهم آوردند .اینگونه تأمالت
میتواند به روشن شدن تاریخ اولیه مسجد کمک کند.
بههرحال در برخی جهات مهم تاریخی ،ظهور اسالم با
شرایط آغازین مسیحیت تفاوت داشت .اسالم بهطور سریع
و در مدتی کوتاهتر از نیمقرن ،در ابعاد گستردهای-از اسپانیا
تا مرزهای چین -گسترش یافت .درصورتیکه مسیحیت با
روندی بسیار آرام و در خالل چندین قرن صورت گرفت.
چنین سرعتی برای معماران مسلمان تقریب ًا گیجکننده
بود و آنها را با طیف وسیعی از اشکال معماری که در
طی قرنها و متأثر از اندیشههای سایر ادیان شکلگرفته
بود ،روبهرو میکرد .با پیشروی فتوحات و افزایش جامعه
مسلمان در کشورهای تازه فتحشده نیاز به یک مکان
برای تجمع این هزاران مسلمان یک نیاز حاد بود .فضایی
که برای تأمین چنین نیاز فراهم میشد لزوم ًا معمارانه و
پایدار نبوده و با خطی از خاکستر ،حصاری از نی و خندقی
کمعمق نیز پاسخگوی این نیاز بود؛ اما با توجه به فضای
باز زیادی که جهت ساختوساز در دسترس بود و نیازی که
برای پذیرایی از هزاران نمازگزار وجود داشت باعث گردید
که مساجد اولیه در ابعاد وسیعی ساخته شوند( .هیلن برند
)35-34 ،1385
 -1-1شکلگیری کلیساها بر مبنای الهیات مسیحی:

 -2-1شکلگیری مساجد بر مبنای عرفان اسالمی:

معنای باطنی مسجد به بزرگترین و مهمترین مظهر
توحید در معماری سرزمینهای اسالمی اشاره دارد .مسجد
از دیدگاه عرفا بهاصطالح «دار وجود» یا «بیت وجود»
گفته میشود .بهعبارتیدیگر این بنا ازنظر عرفان اسالمی
همان «بیتاهلل» یا خانه خدا بوده و مملوک و مملکت اهلل
است .بنای مسجد مانند هر موجود دیگری دو ساحت ،یا دو
جهت دارد .یکی ساحت جسمانی و ظاهری که از هندسه
عالم فنا تبعیت میکند و کالبد آن سرانجام خواهد گسست
و دیگر ساحت روحانی و ملکوتی و باطنی مسجد است
که از هندسه عالم بقا تبعیت میکند .این هندسه دستاورد
مخلوق نبوده و از علم او مایه نگرفته ،بلکه ارواح و عقول
و نفوس نیز آن را میپذیرند و به آن تمکن میکنند و به
کمک آن میتوان بنا را نه از پایین به باال بلکه از باال به
پایین ساخت .بر این اساس میتوان گفت که از دیدگاه
عرفانی طرح بنای مسجد از یک نقشه آسمانی پیروی
میکند( .بهشتی )81-70 ،1389
 . 2رمزگشایی اصول و شاخصههای فضای معماری
کلیسا و مسجد از دیدگاه دینی:
 -1-2سلسلهمراتب دسترسی در کلیساها و
مسا جد :

اصل سلسلهمراتب دسترسی در کلیساها و مساجد را
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مسیحیت در اوایل ظهور طی چهار قرن ،دین یکهتاز
میدان نبود و میبایست با اندیشههای فلسفی و عقاید
دینی سراسر امپراتوری روم ،مصر و فارس مبارزه کند.
در جریان این کشمکشها الهیات مسیحی بناشده ،رشد
کرد و شکل گرفت .بعد از قرن شانزدهم نیز دستخوش
اندیشههای دوران روشنگری و آزاداندیشی بوده و به همین
دلیل است که الهیات مسیحی بهطور خیلی گسترده روی
جوامع شرق و غرب پهنشده است .موضوعات عمده
الهیات مسیحی عبارتان د از :خداشناسی ،مسیحشناسی،
تثلیث ،نجاتشناسی ،کتاب مقدس و آخرتشناسی( .نادری
و فروزانگهر  )1395متفکران مسیحی آثار هنری را در سیر
تکوین معنوی جلوهگر دانسته و آن را تجسم الهوت در

ناسوت دانسته و بر اساس این باور ،هنر را ودیعهای مقدس
معرفی میکردند و برای آن منزلتی خاص قائل شدند.
سیر تکوین معنوی افراد و باور به تکوین انسانها از دوران
ماقبل تولّد تا بعد از مرگ ،بهعنوان مسیر تکامل در کلیسا
بیان میگردد .بر طبق این باور ،تکوین انسانها در چندین
مرحله صورت میگیرد .ابتدا در خود الوهیت ،بهگونهای
که انسان جنبهای غیر مخلوق است موجودیت مییابد.
در مرحله بعد ،انسان در لوگوس تولّد مییابد که همان
الگوی نخستین انسان و صورت واقعیت است .در مرحله
بعد ،انسان در مرتبه کیهان (بهشت) خلق میشود و سپس
با ماهیت تباهیناپذیر به بهشت زمینی نزول میکند .سپس
با بدنی فناپذیر -که ماهیت آن به مراحل متق ّدم خلق انسان
تعلّق دارد -به زمین متعلّق میگردد( .نصر )295 ،1380
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میتوان در هندسه و ترتیب روابط فضایی پالن درک
نمود .در کلیساهای بزرگ ،شبستان دراز و مستطیل
شکل؛ راهی است که انسان را از عالم خارج به سکوی
مخصوص عبادت در کلیسا هدایت میکند .برخالف کلیسا
که همهچیز بر سکوی عبادت متمرکز است هیچ فضایی از
مسجد بر فضای دیگر برتری ندارد و مؤمن میتواند حضور
خداوند و الطاف او را در همهجا بنگرد .از طرفی نگاه معمار
به هستی ،نگاهی سخیف و شکسته نبوده و هرگز در پالن
و عناصر تشکیلدهنده مساجد اشکال شکسته و گسسته و
غیر هندسی مشاهده نمیشود .شکلها در خلوص و کمال
غایی خود هستند( .باوندیان  )317-318 ،1382از طرفی
ترتیب فضا در معماری مسجد دو جهت دارد؛ جهت یا محور
افقی که بهسوی قبله و محراب مرکزی مسلمانان بوده و
آن را با مکه پیوند میدهد و جهت عمودی که آن را با عالم
باال متصل میکند .جهت عمودی معماری مساجد را گنبد
نشان میدهد.
 -2-2جهت و محور در کلیسا و مسجد:

بررسي مباني اولیه محور ،دليل و نحوه شکلگیری فضاهاي
عبادي را آشكار ميكند و منجر به نگاهي آگاهانه نسبت به
طراحي مسجد و كليسا ميگردد.
ّ
 -1-2-2محور گرایی در مساجد:

زمینهای ناقص جای دارند .در کل ،همه عناصر بهگونهای
سازماندهی میشوند که فضای عبادی در بهترین مکان
قرار گیرد( .نقرهکار  )233 ،1376بنابراین میتوان گفت؛ در
مساجد ،عوامل موثّر بر شكلگيري يا تضعيف محور ،بيشتر
جنبه كاركردي دارند.
 -2-2-2محور گرایی در کلیسا:

در آیین مسیحیت ،مسیح را به خورشید شکستناپذیر تعبیر
کردهاند( .بورکهات  )65 ،1389عواملی که در شکلگیری
اساس و محور یابی کلیساهای مسیحیت نقش داشتهاند،
به عوامل معنايي اشاره دارند .آنچه در نگاه اول میتوان
در معابد مسیحی یافت وجود یک مسیر و یک هدف در
این مکان است .وجود مسیری برای سیر به آخرت است.
در ابتدای مسیر ،دنیویترین عرصه و در انتهای مسیر
اخرویترین عرصه به نمایش گذاشته میشود .عدم ارتباط
و وابستگی بین دنیا و آخرت در این آیین موجب شکلگیری
محور دنیا به آخرت در کلیساها شده است( .فتحی آذر و
حمزه نژاد  )1393جهت هر محور کلیسا متشکل از دونیم
خط در یکجهت است که در کلیسا چهار جهت را نشان
میدهد .جهات مکان بهصورت جفتهای متضاد ،نماینده
هرگونه تعارضی است با حرکتهای ضربی قبض و بسط-
که دو گام مکمل در سیر هر ظهوری است -که از نقطه
تعادل مرکزی فرا میروند و به آن بازمیگردند .تقابل
چهارتایی عناصر اربعه و کیفیات متناظر آنها بهخوبی در
شکل صلیب افقی نمایان میشوند( .گنون )83 ،1374
 -3-2-2قیاس جهتگیری محوری در مسجد و
کلیسا :

وجه تمایز اصلی در مساجد و کلیساها توسط محور افقی
تعریف میشود .محور افقی در کلیسا کارکردی نمادین
دارد و در مسجد برای تأمین کارکردهای موردنیاز فضای
عبادی تعریف میشود .وجه مشترک در محور گرایی کلیسا
و مسجد ،محور عمودی است .آنچه فرجام معنای حقیقی
را در مسجد و کلیسا رقم میزند ،محور عروج است که
انسان کامل در این محور تعریف میشود .برخالف محور
افقی که نماد تکامل تدریجی وجود است ،محور عمودی
نماد رستگاری ابدی است .در اسالم محور عمودی ،عامل
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مسجد فضایی برپاشده بر محوری نامرئی بوده که این
محور طراحی اصلی آن را پی مینهد .اسالم همچون
چرخ عظیمی است که مکه کانون آن و پرههای این چرخ
هم مساجد سراسر جهان است .این پرهها در داخل یک
شهر و در نقطهای از آن به هم میرسند( .گروبه ،1379
 )16از عناصر تشکیلدهنده محور در مساجد اسالمی را
میتوان محراب ،منبر ،مقصوره ،ایوان و صحن ،ورودی،
سر در و جلوخان دانست .فضاهای داخلی مسجد برحسب
ارزش و جایگاهشان در محور قرار میگیرند .فضای
محراب ،فضاهای عبادی و ایوانهای اصلی در کانون
محور قبله و محل تقاطع آن با محورهای فرعی قرار دارند.
فضاهای فرعی که شامل درها ،ایوانهای فرعی ،رواقها
و ورودیهای سایر فضاها است ،در محورهای فرعیتر
قرار میگیرند .سایر فضاهای خدماتی و فرعی در کنجها و
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وحدت برای کثرت عروج روحانی افراد در مسیر رستگاری
است .ترکیب محور عمودی و محور افقی در مسجد
بهگونهای انجام میگیرد که هر دو ،وجود خود را با حلول
در یکدیگر مییابند و در فضای کلی مسجد تعادل را نمایان
میکند .در فضای کلیسا محور عمودی و افقی ماهیت خود
را مستقل از یکدیگر پیدا میکنند و تعادل تنها در مرکز
تقاطع محورها نمایان میشود( .فتحی آذر و حمزه نژاد
)1393
 -3-2مفهوم نور در کلیسا و مسجد:

 -4-2مبانی تصویرسازی در هنر از دیدگاه اسالم
و مسیحیت:

جهان مسیحیت همواره در کنار هنر مقدس به معنای
دقیق واژه ،هنر مذهبی با اشکال کمابیش دنیاپسند و
دنیوی داشته است .هنر ملهم از مسیحیت ،از تصاویر
مسیح و مریم عذرا که دارای اصل و منشأ معجزه آمیز
و خارقالعاده است ،نشأت میگیرد .نقش تصاویر مقدس
«شمایل حقیقی» 2جوهری خدا شناختی و الهوتی دارد
و منشائی درعینحال تاریخی و خارقالعاده داشته که بر
وفق سرشت اعجاز آمیز مسیحیت است .اسرار مسیحیت
در بطن جهانی هاویهگون که خصلت غیردینی داشت به
ظهور پیوست .مسیحیت نوری در ظلمات بود و هرگز
نتوانست محیطی که در آن شکوفا شده بود را سراسر
دگرگون سازد؛ بنابراین مسیحیت نتوانست از میراث
جهانی دوران باستان یونان و روم صرفنظر کند؛ اما در
مقابل هنر اسالمی یکسره با طرد و رد میراث هنری جهان
یونان و روم ،دستکم در قلمرو نقاشی و پیکرهسازی،
توانست به تحقق نوعی همگونی و تجانس صوری نائل
آید( .بورکهارت  )60-59 ،1389محور مرکزی اسالم،
احدیت و وحدانیت است ،ولی هیچ تصویری قادر به بیان
آن نیست .معهذا تصویرسازی در اسالم بهطور مطلق
منع نشده است .بهشرط آنکه نه نقش خداوند باشد و
نه سیمای پیامبر .بهطورکلی تصویر گیاهان و جانوران
موهوم بهصراحت موردقبول قرارگرفته ،اما فقط تزئینات
نباتی با اشکال نقشپردازی شده ،جزء هندسه مقدس
محسوب گشته است( .همان )131 ،بعد از نفوذ اسالم به
حوزه امپراتوری روم شرقی شاهد حذف تصویرسازی از
کلیساهای بیزانس هستیم ،علت فقدان تصاویر در مساجد
بدین معنی است که ذات الهی با هیچچیز قابل قیاس
نبوده و هیچ تصویری قادر به بیان آن نیست.
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بررسی حضور این عنصر فلسفی -عرفانی در مکانهای
معنوی نشان داده که نور بهعنوان یکی از مهمترین مظاهر
و بروز مفاهیم معنوی و عرفانی در هنر به شمار میرود.
یکی از زیباترین و کاملترین مباحث عرفانی در مورد نور
و مراتب آن در اندیشههای شیخ شهابالدین سهروردی
( 587-549هـ .ق ).تجلییافته است .سهروردی معتقد
است که آسمان و زمین از نور خداوند به وجود آمده و
موجودات ،به نسبت قرب به نور ،از وجود بهرهمندند .شیخ
اشراق انواع نور را بهصورت یک سلسلهمراتب طولی مرتب
میکند که در رأس آن نوراالنوار یعنی مصدر تمام نورها
واقع است و در پایین این سلسلهمراتب ظلمت یا عدم نور
قرار دارد .پس تجرد از ماده به معنای حرکت و عروج به
سمت منبع وجود و نور هستی و دوری گزیدن از نازلترین
درجهی وجود و سایههای نور است( .روزبهانی و شهیدی
فر )1396
نور در دست معمار سنتی عبادتگاه اسالمی و مسیحی ،عالوه
بر سمبل عرفانی و معنوی نقش تزئینی نیز داشته است.
معمو ًال نور موردنیاز مساجد از دو منبع تأمین میشود .منبع
اول برای روشن کردن کلی شبستان در نظر گرفته میشود،
بهواسطه ایجاد بریدگی بزرگ بر روی دیوار شبستان صورت
میگیرد و برای روشن کردن محراب استفاده میشود .منبع
دوم نور اصلی شبستان است که توسط تابش مستقیم نور
خورشید از پنجرهها به درون شبستان صورت میگیرد.
(نجمآبادی  )1381نور امری مقدس بوده و ورود آن به
کلیساها تحت کنترل آدمی است .بهمنظور مقدس شدن
فضای کلیسا و پررنگتر شدن معماری آن ،ورود نور به

داخل کلیسا محدود بوده و فضای داخل نسبت ًا تاریک
و مرموز است؛ که این امر باعث سمت دادن انسان و
هدایت او در فضا میشود.
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 . 3رمزگشایی عناصر ،المانها و فضاهای سازنده
مسجد و کلیسا:

کلیسا و مسجد ساختار معماری و روانشناسی منحصربهفرد
خود را دارند که هرکدام از آنها برای پیروان آن مکتب
توضیحات و توجیهات مردمی -مذهبی خود را داراست.
عناوین مشترک محراب و گنبد از المانهای اصلی این
مکانها بوده که عنصر مناره در جریان تبدیل کلیسا به
مسجد به برخی از کلیساها افزودهشده است« .مناره که
از دیگر اجزای منطقی و متناسبی است که شکل و کالبد
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مساجد را انسجام میبخشد ،عنصر مسلط بر کالبد شهر و
نمادی از عروج ،نور و هدایت است .کارکردهای مناره در
مساجد ،مکانی برای تالوت اذان محل تکرار اسماء الهی
بوده است( ».زمرشیدی  )1374بررسی ویژگیها و کاربرد
این سه عنصر به شناخت وجوه موازی خصوصیات کالبدی
و مفاهیم نمادین آنها در معماری کلیسا و مسجد کمک
خواهد کرد .جدول  1به مقایسه عناصر معماری مقدس و
نمادهای قدسی سه عنصر اصلی محراب ،گنبد و مناره،
در معماری کلیسا و مسجد میپردازد.

جدول  :1مقایسه خصوصیات کالبدی و مفاهیم نمادین عناصر مقدس معماری کلیسا و مسجد (مأخذ :نگارندگان)

گنبد
خصوصیات ذاتی :مرکز ،دایره و کره
کاربری :پوشاندن دهانه بزرگ
عنصر معماری
و خصوصیات
کالبدی

تحلیل محوریت و
جهتگیری

جهت گیری مرکزی و درونگرا در پالن
محور عمودی دو جهت
از تاق گنبد تا مرکز گنبد خانه

منار
عنصر عمودی
اطالعرسانی برای راهنمایی
افراد گمشده در صحرا
مأذنه

محراب

محور عمودی با جهتگیری محور افقی با جهتگیری رو به
جهت قبله
رو به باال
سیر صعودی
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سمبل حضور خدا و یادآور
گنبدهای مسیحی یا به آسمان صعود میکنند
قربانی شدن مسیح
یا به سکوی عبادت در کلیسا نزول مینمایند
مسیحیت خونی در محراب و
این عنصر پس از تبدیل
و کل معماری کلیسا برای مؤمنان مسیحی،
قربانگاه نمیریزد ،بلکه معتقد
تحلیل نمادین فرم حاکی از این معناست که حضور ربانی از اجرای کلیسا به مسجد به فرم کلی
است مسیح با قربانی کردن
بنا اضافهشده است.
در دین مسیحیت مراسم عشای ربانی در سکوی عبادت تنها فیض
خود به قربانی شدن سایر افراد
مییابد .درست بهمانند نوری که در میان تاریکی
پایان داد( .پورجعفر و شهیدی
میتابد( .باوندیان )317 ،1383
)22 ،1388
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عنصر مسلط بر کالبد شهر
و نمادی از عروج و نور
همانطور که گنبد فضای محور خود را دربرمی
گیرد و تاق آسمان تمام مخلوقات را ،مفهوم روح و هدایت است .بعضی از
نیز درآنواحد تمام موجودات را احاطه کرده و صاحبنظران بر این عقیدهاند
که :گنبد بهمانند سر انسان محراب طاقنمایی برای نشان
به درونشان راه مییابد .گذر این روح از نقطه
مفهوم نمادین در
دادن جهت به نمازگزاران
است و دو گلدسته و مناره
اوج طاق که نماد وحدت است یا بهصورت رو
دین اسالم
به پایین یا انبساطی دیده میشود و یا بهصورت طرفین آن همانند دودست
انسان که به نشان دعا رو به
انقباضی و باالرونده؛ یعنی بهسوی وحدت
آسمان و ذات اقدس الهی
(اردالن و بختیار )104 ،1390
باال رفته است.

 -1-3فضاهای تشکیلدهنده پالن کلیسا:

پالن کلیسا شامل چهار فضای اصلی؛ بازوی چلیپایی ،راهروی
جانبی ،صحن اصلی و هشتی است .بازوی چلیپایی به بخشی
اطالق میشود که صحن را از جایگاه کلیسا جدا ساخته و فرم
پالن کلیسا را به شکل یک صلیب درمیآورد .راهروهای جانبی
سمبل حرکت انسان بهسوی رستگاری است و از آن بهعنوان
راه پاکدامنی یادشده است .صحن اصلی کلیسا یا بزرگترین
3
اتاق کلیسا ،اتاق مردم است .واژه التین این لغت از کلمه کشتی
میآید و آن را میتوان مطابق با این اعتقاد مسیحیت دانست

که «کلیسا همچون کشتیای است که توسط امواج ،بادها
4
و خطرات تهدید شده ،اما توسط خداوند هدایت میگردد».
این کشتی میتواند به نوح شباهت داشته باشد که رستگاری
و نجات بشر توسط این کلیسا انجام میپذیرد .هشتی یک
اتاق انتقالی در کلیسا بوده ،این فضا مقدمهای برای ورود
به فضای مقدس محسوب میشود .مراسم ازدواج ،تعمید و
اعتراف به گناهان ،تمامی این اعمال میتواند فرد را جهت
رسیدن به خلوص برای ورود به کلیسا آماده نماید( .پور جعفر
و شهیدی )33-21 ،1388
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تصویر  .1عناصر تشکیلدهنده پالن کلیسا =A :بازوی چلیپایی =B ،راهروی جانبی =C ،صحن اصلی =D ،هشتی (مأخذ :نگارندگان)
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 -2-3فضاهای تشکیلدهنده پالن مسجد:

چهار فضای اصلی مسجد شامل بخش ورودی ،صحن مسجد،
گنبد خانه و محراب نماز است.
مراحل ورود به مسجد دارای نظام خاص در دستگاه ورودی
است .مرز ورودی بهوسیله یک عنصر معمارانه مجزا شده
که گاهی با چند پله و گاهی با یک مرز مشخص میشود.
محوطه جلوخان یا ورودی مسجد معرف فضای پیش ورودی
و ورودی مسجد است .سردر و ایوان ورودی نشانهی تشخص
یافتن و تقویت فضای ورودی مسجد بوده و هشتی ورودی
فضای مکث و تاریک پس از سردر ورودی -روزن هشتی روبه صحن و داالنهای دو طرف آن است .صحن مسجد جزء
جداییناپذیر مساجد که در برخی مساجد حذفشده و با فضای
داخلی ادغامشدهاند .در مساجد تبدیل یافته از کلیسا نیز به دلیل
اینکه صحن در طراحی پالن اولیه کلیسا در نظر گرفته نشده
این عنصر دیده نمیشود( .بهشتی  )144-140 ،1389گنبد
خانه قلب مسجد است .محراب اصلی در گنبد خانه است و امام
جماعت در گنبد خانه رو به محراب نماز را برپا میکند .نماز
اصلیترین فعلی است که مسجد برای اقامه آن بناشده است.
 . 4بررسی موردی کلیساهای تبدیلشده به مسجد:

است؛ که طرح آن یادآور پایتختی بیزانسی است( .بورکهارت
 )193 ،1365بیزانس ،زاده ایمان مسیحی هنرمندان و
خواستگاه متصدیان کلیسا بود و این مهم باعث شکلگیری
معماری بیزانس بر زمینه صلیبیشکل و با هندسهای متأثر
از محتوای فراخوان کشیشان و راهبان ،کلیساهای عظیمی
را به وجود آورد .معماران بیزانس گاه با جرحوتعدیل معابد
یونانی رومی به ایجاد کلیسا میپرداختند( .باوندیان ،1382
 )293اوج شکوفایی بیزانس را میتوان در کلیسای ایاصوفیه
مشاهده نمود؛ که بعدها بانفوذ دولت مسلمان عثمانی به این
منطقه بسیاری از کلیساها ازجمله ایاصوفیه با اعمال تغییراتی
متناسب با اندیشههای اسالمی ،تبدیل به مسجد شدند.
 -1-4کلیسای ایاصوفیه:

ایاصوفیه که در دوران فرمانروایی امپراتور یوستینیانوس اول
بناشده است .ساختمانی با یک گنبد مرکزی است که پس از
فتح استانبول ،سلطان محمد دوم پسر مراد دوم ،به ایاصوفیه
رفت تا در حال و هوای مسحورکنندهی آن کلیسای بیزانسی
نماز بگزارد و این کلیسای گنبد دار و درخشان را به تصرف
اسالم درآورد .کلیسای اصلی قسطنطنیه که توسط آنتیموس
تراسلی و ایدوروس ملطی ساخته و در سال  537میالدی
رسم ًا تقدیس شده بود ،با گنبد شکوهمند و تویزهدارش
به بلندی  56/2متر بر فراز همه ساختمانهای شهر سایه
انداخته بود .ازآنپس ساختمان گنبد مرکزی سرمشق و
چالشی برای معماران عثمانی شد .هنگامیکه ایاصوفیه پس
از سقوط قسطنطنیه به مسجد تبدیل شد ،چهار مناره که به
نمای بیرونی مسجد شکل اسالمی میبخشند به آن اضافه
شدند .منارههای شرقی در قرن پانزده برپاشدهاند .حالآنکه
منارههای غربی که روی پایههای بلندی بناشدهاند ،کار
استاد سنان مهمترین معمار دوره عثمانی است( .هاتشتاین و
دیلیس  )546-547 ،1389پس از اعالم حکومت جمهوری
در ترکیه و به قدرت رسیدن آتاتورک ،ایاصوفیه به موزه
تبدیل و تا امروز به همین شکل باقیمانده است.

تصویر  .2نمودار تحوالت تاریخی ایاصوفیه
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مطالعه تاریخ شکلگیری معماری کلیساهای صدر مسیحیت
و روند تبدیل آنها به مساجد در دوره صدر اسالم ما را به
نحو مطلوبتری با تأثیرات اعتقادی آیین اسالم و مسیحیت
بر معماری آشنا میکند .پس از گسترش اسالم در غرب آسیا،
متناسب با آیین و الگوی اسالمی شهرهایی ایجاد گردید که
هم بتواند کالبدی برای الگوی جدید زندگی و نمادی از شکوه
و قدرت اسالم باشد .در بسیاری از شهرها مسلمانان به دنبال
تحول در زیربنای فکری جامعه بودند و درعینحال این کار را
با ایجاد کمترین تغییر در کالبد موجود ایجاد میکردند .نمونه
آن رویکردی است که کلیساها را به مسجد تبدیل نمودند ،در
شهرهای فتحشده توسط اسالم قابلمشاهده است .نمونهای
برجسته ازاینگونه شهرهای اسالمیشده بیگمان استانبول
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بنای ایاصوفیه با پالن چهارگوشه ،به انضمام دو نیم گنبد،
صحنی بیضوی را به وجود آورده است .گنبد اصلی روی یک
مربع واقعشده که بهوسیلهی چهارطاق بزرگ حمایت میشود.
قطر آن  31متر بوده و فضایی را پوشش میدهد که بهوسیله
نیمگنبدهای بزرگی از شرق و غرب گسترشیافته است( .پور

جعفر و شهیدی  )56 ،1388چهل پنجره تعبیهشده زیر گنبد
چنین مینماید که گنبد با چنین عظمتی روی نور استوار است.
بیننده چنین تصور میکند که گنبد بهوسیله زنجیری طالیی
از آسمان آویخته شده و تماسی با استوانه بنا ندارد( .زارعی
)288 ،1385

تصویر  .3معماری ایاصوفیه (مأخذ :نجیب اغلو )82 ،1384

بهصورت کلی پالن کلیساهای دوران بیزانس به سه گروه پالن
محوری ،پالن مرکزی و پالن محوری  -مرکزی طراحیشده
است .پالن کلیسای ایاصوفیه از نوع پالن محوری – مرکزی

بوده که با ترکیب دو محور افقی در راستای ورودی تا محراب
و محور مرکز در زیر فضای گنبد خانه تعریف میشود.
(مهدوی نژاد )214 ،1392
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تصویر  .4تغییر جهت قبله در محور افقی پالن +تبدیل مرکزیت در پالن به محور عروج در برش عمودی در کلیسای ایاصوفیه .مأخذ :نگارندگان
(مأخذ نقشهها :نجیب اغلو )82-81 ،1384
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 -2-4معماری عثمانی پس از فتح قسطنطنیه-
مسجد بایزید دوم:

برای معماری عثمانی فتح قسطنطنیه در سال  1353میالدی
هم نقطه عطف بود و هم محرکی برای یک تجدیدنظر جدی و
مؤثر در طرح مسجد پدید آورد .نفوذ بیزانس در تکامل معماری
عثمانی حتی پیش از تصرف استانبول که معماران ترک را
رودرروی ایاصوفیه قرارداد میتواند مالحظه شود .عنصری
مهم که برای کلیسای ایاصوفیه بهصورت کلیشهای برای
معماری عثمانی پس از سال  1353به شمار میآید ،عبارت از
استفاده از دونیم گنبد کامل در امتداد محراب برای پشتبند قرار
دادن گنبد اصلی است( .هیلن براند  )111 ،1385مسجد بایزید
دوم( ،پایانیافته به سال  1507میالدی) به تبعیت از الگوی
ایاصوفیه ،دونیم گنبد در محور طولی نیم گنبد اصلی را در
میان گرفتهاند که اینها مجموع ًا در فراز محراب و ورودی قرار
دارند .داالنها ،همچون راهروهای جانبی بر عرض شبستان
افزودهاند و از طریق طاقهای دوگانه با ستونهای گرانیتی
واقع در بین ستونهای عرضی با فضای مرکزی مرتبطاند .دو
جناح در دو سو بر وسعت سرسرای ورودی میافزاید و منارهها
در انتهای بیرونی این جناحها برپاشدهاند( .هاتشتاین و دیلیس
 )548 ،1389معماری این مسجد که از معماری بیزانتینی کلیسا
و مسجد ایاصوفیه الهام گرفتهشده ،در آنیک گنبد مرکزی،
چندین نیم گنبد و یک فضای مرکزی برای برگزاری نماز
جماعت وجود دارد.

131

ازجمله این نمونهها مسجد الال مصطفی پاشاست که در شهر
فاماگوستا قرار دارد .این مسجد در قرن سیزدهم میالدی با نام
کلیسای جامع سنت نیکوالس ساختهشده که یک کلیسای
کاتولیک رومی تحت سلطه فرانسویها بوده که بعد از حمله
عثمانی به قبرس و تصرف فاماگوستا به مسجد تغییریافته
و مناره به آن اضافه گردیده است .امروزه بهعنوان یک اثر
قدیمی موردتوجه در فاماگوستا است و به خاطر اضافه شدن
مناره به بنا بهعنوان یک مسجد گوتیک شناختهشده است.
این بنا یکی از بزرگترین ساختمانهای قرونوسطی در این
شهر محسوب میشود( .هیدن )1390 5پالن محوری مسجد
الال مصطفی پاشا تداعیگر سلسلهمراتب دسترسی در محور
و در جهت افقی است .محور افقی در پالن و محور عمودی
در نمای ورودی ،دو محور عمود بر هم را به وجود آورده است.
(تصویر شماره )7

 -3-4کلیسای سنت نیکوالس قبرس  -مسجد الال
مصطفی پاشا:

جریان تبدیل کلیساها به مساجد در دوره عثمانی عالوه بر
استانبول در شهرهای دیگری همچون قبرس نیز تأثیر گذاشت.

تصویر  .6محورهای افقی و عمودی فضای داخلی و نمای غربی مسجد
الال مصطفی پاشا (مأخذ :هیدن )1390
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تصویر  .5تبدیل مرکزیت در پالن به محور عروج در برش
عمودی مسجد بایزید دوم .مأخذ :نگارندگان
(مأخذ نقشهها :هیلن براند 1385؛ )114-497-495
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تصویر  .7پالن و برش کلیسای سنت نیکوالس-مسجد الال مصطفی پاشا (مأخذ :جانان 6و همکاران )1394

 -4-4کلیسای سنت سوفیا قبرس شمالی  -مسجد
سلیمیه نیکوزیا

تصویر  .8جهت قبله و محراب کلیسا سنت سوفیا (مسجد سلیمیه) (مأخذ:
میکائیل)76 ،1376 8
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ساخت مسجد سلیمیه قبرس شمالي در نیکوزیا با عنوان
کلیسای آگیاصوفیا ،در سال  1209میالدی آغاز شد .مسجد
سلیمیه یا کلیسای سنت سوفیا بزرگترین و قدیمیترین
کلیسای گوتیک در قبرس است .ازآنجاییکه مهمترین
کلیسای قبرس بوده ،مراسم تاجگذاری پادشاهان در آنجا
برگزار میشد .با اشغال شهر توسط عثمانیها در قرن
شانزدهم پس از میالد ،این کلیسا به یک مسجد تبدیلشده
بود و دو مناره بر روی قسمت غرب ساختمان اضافه شد.
در زمینلرزه سال  1741میالدی شهر نیکوزیا که باعث
ویرانی بسیاری از بناهای این شهر شد ،یکی از منارههای
مسجد سلیمیه نیز تخریب شد که در سال  1874به دستور
سلطان عبدالعزیز عثمانی بازسازی گردید( .بدر )1395 7در
زمان فتح قبرس توسط عثمانی ،حکومت این بنا را بهافتخار
سلطان سلیم دوم ( 1566 – 1574پ.م) به مسجد سلیمیه
تغییر نام داد.
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وقتی وارد مسجد میشوید ،متوجه ساختار کلیسای سابق
خواهید شد که به دلیل بازسازیهای مکرر در دوران
مختلف هنوز حفظ شده است .پنجرههای غربی نمای

133

فوقالعادهای دارد و منارههای دوقلو ،برجهای بلند و زیبای
گوتیک ترکیب جالبی از معماری شرقی و غربی را به
نمایش میگذارد( .تصویر شماره )8

جدول  :2قیاس تطبیقی خصوصیان کالبدی مساجد عثمانی در قبرس و استانبول (مأخذ :نگارندگان)

مساجد استانبول -دوره عثمانی

کاربری اولیه

ایاصوفیه

کلیسای بیزانسی

بایزید 2

مسجد عثمانی

فرم محوری -مرکزی

مساجد قبرس – دوره عثمانی

سلیمیه نیکوزیا

کلیسای گوتیک

الال مصطفی پاشا
کلیسای گوتیک

فرم محوری

فرم پالن

جهت قبله
محور افقی

عروج
محور عمودی
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تقاطع محور افقی
و
محور عروج
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 5بررسی تحلیلی یافتههای پژوهش:

ساختار این پژوهش با تأکید بر دو مبحث اصلی ایجاد
گردیده است .مبحث اول؛ به شناخت ریشههای شکلگیری
معماری کلیسا و مسجد و رمزگشایی وجوه تشابه آنها
پرداخته است .این بحث به شناخت اصول اعتقادی خاص
و خالص مسلمانان و مسیحیان در صدر اسالم و صدر
مسیحیت میپردازد که بر مبنای آموزههای ناب پیامبران
این ادیان و با هدف پرستش خدای یگانه شکلگرفته و
گواه تأثیرپذیری این مکانها در بدو شکلگیری از فرم
ساده خانه است؛ که بعدها بهمنظور ترویج آموزههای دینی
و لزوم تجمع یکتاپرستان گسترشیافته و در طول تاریخ
متحول گردیده است .در مبحث دوم؛ جایگاه عرفان و الهیات
دینی در دو دین اسالم و مسیحیت ،با رمزگشایی اصول و
شاخصههایی در فضای معماری کلیسا و مسجد همچون
سلسلهمراتب دسترسی ،محور گرایی ،مفهوم نور ،مبانی
تصویرسازی و مفاهیم المانها و فضاهای تشکیلدهنده
کلیسا و مسجد مورد تحلیل قرار گرفت؛ که در جدول 3
یافتهها بهصورت تطبیقی بررسیشده و با معرفی تأثیر این
عوامل بر معماری کلیسا و مسجد ،با توجه به یافتههای

پژوهش ،به درجهبندی میزان تشابه آنها میپردازد .با
این درجهبندی به ترتیب؛ کم * ،متوسط ** ،زیاد ***،
بسیار زیاد **** ،میتوان الیههای پنهان موضوع را
بهگونهای روشنتر موردبحث قرار داده و فرضیهی پژوهش
را بازتعریف نمود.
در یک نگاه جامع و کلی میتوان چنین جمعبندی نمود
که در قسمت اول برای پاسخگویی به پرسش اصلی
مطرحشده در پژوهش به ریشهیابی شکلگیری فضاهای
مسجد و کلیسا پرداختهشده است .در راستای رسیدن به
چگونگی تأثیرپذیری این ابنیه از جریانات اعتقادی-مذهبی
ادیان ،روند تاریخی تبدیل کلیسا به مسجد در قسمت
دوم مورد ارزیابی قرارگرفته است .بر این اساس با تحلیل
یافتهها میتوان به بازتعریف فرضیه مطرحشده در پژوهش
پرداخت .بهگونهای که شکلگیری جریان تاریخی تبدیل
کلیسا به مسجد ،عالوه بر نیاز به ایجاد فضای تجمع
عبادتگاهی با صرف کمترین زمان ،تحت تأثیر اندیشههای
دین اسالم مبنی بر انعطافپذیری در مقابل انتخاب بهترین
الگوها و همچنین وجود بسیاری از مشترکات این دین با
الهیات مسیحی است.

جدول  :3مقایسه تطبیقی خصوصیات معماری کلیسا و مسجد با بررسی کلیساهای تبدیلشده به مسجد (مأخذ :نگارندگان)

معماری کلیسا

 -ریشههای شکلگیری

در آغاز مسیحیت نخستین اماکنی که امت
نوظهور برای عبادت در آن گرد هم آمدند
خانه مؤمنان بود.

 -نورپردازی

نورپردازی از طریق گنبد و پنجرههای زیر
گنبد یا طاقها

 -منار

خانه پیامبر با سادهترین معماری-
حصاری از نی و خطی از خاکستر بود.

****

بهرهگیری از نور طبیعی در گنبد و عناصر
معماری با ایجاد فضاهای تاریک و روشن
در سلسلهمراتب فضایی

**

گنبدهای مسیحی یا به آسمان صعود
گنبد فضای محور خود را دربرمی گیرد و
میکنند یا به سکوی عبادت در کلیسا نزول
تاق آسمان تمام مخلوقات خدا را.
مینمایند.
بهصورت برج ناقوس

 -محراب

محراب در مسیحیت سمبل حضور خدا و
قربانی شدن مسیح

 -تصویرسازی

برای بیسوادان مانند نوشته -انتقال پیام
مقدس

نمادی از عروج و نور و هدایت

محراب مسجد طاقنمایی که جهت
نمازگزاری را نشان میدهد.

در اسالم بهطور مطلق منع نشده است.
بهشرط آنکه نه نقش خداوند باشد و نه
سیمای پیامبر.

***
*
*
*
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 -گنبد

معماری مساجد

وجه تشابه

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره بیست و یکم  /زمستان  / 1397سال ششم

 -محور افقی

محور طولی از ورودی تا محراب به سمت
شرق

 -محور عمودی

وحدت و عروج

 -سلسلهمراتب دسترسی

نماد گذار از مراحل مسیر دنیا و رسیدن به
آخرت

 نیازمندیهای فضاییبرای انجام مراسم مذهبی

مراسم و الگوهای عبادت متنوع

 -جهتگیری

 شکوفایی و ایجاد سبکدر معماری

 -برتری فضایی

نتیجهگیری:

رو به جهت طلوع خورشید – نماد مسیح

جهت قبله و وحدت مسلمین

**

اتصال به عالم باال

****

رو به جهت قبله -نماد وحدت مسلمین

نقش کارکردی و تعریف سلسلهمراتب و
نظمبخشی به اجزای مسجد
نیازمندیهای اندکی برای انجام مراسم
عبادی مسلمانان نسبت به مسیحیان
وجود دارد.

ایجاد مکانی برای تأمین نیاز عبادت
کلیسا مرکز قدرت سیاسی و الهام پذیرفته از مسلمین در شهرهای تازهمسلمان شده
در کمترین زمان و تأثیرپذیری از بناهای
بستر یونانی -رومی شهر است.
موجود است.
شبستان دراز و مستطیل شکل ،راهی
است که انسان را از عالم خارج به سکوی
مخصوص عبادت در کلیسا هدایت میکند.

**
**
*

**

*

بهعنوان مکان مسجد معرفی گردید؛ اما در مساجد محوری
این امکان وجود نداشته و با زاویه دادن به جهت ایستادن
مسلمانان در هنگام عبادت فریضه نماز قابلاجرا است.
حذف تزئیناتی همچون شمایلنگاریهای موزاییککاری
شده کلیساها که با اعتقادات دینی مذهبی مسلمین مخالف
بود نیز از اقدامات دیگری است که در روند تبدیل کلیسا به
مسجد انجام گردید.
با نفوذ اسالم به شهرهای تازهمسلمان شده ،روح انقالبی
اسالم بهعنوان یک قدرت سیاسی در معماری شهر تأثیر
گذاشت و باوجود وجوه موازی و ریشههای مشترک
شکلگیری اولیه معماری کلیسا و مسجد ،بستری فراهم
آمد که دین اسالم با اندیشههای انعطافپذیر در مقابل
انتخاب بهترین الگوها ،بتواند در بدو ورود به این مناطق،
جریان تغییر کاربری بناهای کلیسا به مسجد را بهمنظور
تأمین نیاز مسلمانان برای اجتماع در یک بنای عبادتگاهی
فراهم نماید .روند تبدیل کلیسا به مسجد در مناطق
تازهمسلمان شده گواه بر سازگاری دین اسالم با فرهنگ
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با بررسی تأثیرات ادیان آسمانی اسالم و مسیحیت بر
معماری و همچنین با قیاس تطبیقی مبانی نظری حاکم
بر عناصر تشکیلدهنده معماری مسجد و کلیسا که متأثر
از اعتقادات دینی مذهبی ادیان خود بودهاند ،درمییابیم؛
ریشههای شکلگیری این بناهای عبادتگاهی در تعالیم
اولیه هر دو آیین متأثر از فرم ساده خانه بوده است ،اما
بعدها در جریان اتفاقات تاریخی گسترشیافته و باعث به
وجود آمدن فرمهای معماری باشکوه گردیده است .اسالم
قادر به ایجاد دامنههای متنوعتری از نمونههای بناهای
مذهبی در مقایسه با مسیحیت بوده که این تا حدود زیادی
به خاطر سادگی عبادات جمعی در اسالم است .در روند
تبدیل کلیسا به مسجد اولین اصل مشخص شدن جهت
قبله بوده که در پالنهای کلیسا با الگوی مرکزی این
امکان راحتتر به وجود میآمد .پسازآن با اضافه نمودن
منار به فرم کلی کلیسا و با ایجاد تغییر اساسی در حجم
بیرونی آن شکل جدیدی به سیمای شهر بخشیده و

برخالف کلیسا که همهچیز بر سکوی
عبادت متمرکز است ،هیچ فضایی از
مسجد بر فضای دیگر برتری ندارد و
مؤمن میتواند حضور خداوند و الطاف او
را در همهجا بنگرد.
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و نظام اعتقادی مسیحیت بوده و هدف اصلی آن تمرکز بر
عبادت پروردگار یکتاست.
مطالعه تاریخ شکلگیری معماری کلیسا و مسجد ،روند
تبدیل کلیسا به مسجد و همچنین اعمال تغییرات دورهای
در طول تاریخ بعد از شکلگیری مساجد نشان میدهد که
فرم و کاربری ثابت نمانده و دستخوش تغییرات دیگری نیز
شده است .بسیاری از این تغییرات در خالل حکومتهای

مختلف انجام پذیرفته است .بررسی عوامل مهم دیگری
همچون جایگاه سیاسی اجتماعی مسجد در طول تاریخ
و لزوم ایجاد تغییرات در فرم ،وسعت پالن ،کاربریهای
جدید و ایجاد جایگاههای رهبران خاص و عبادتکنندگان
و  ...به پالن مکانهای عبادتگاهی ،موضوعات پیشنهادی
مهم و قابلتوجهی هستند که میتوانند در پژوهشهای
مرتبط آتی موردبررسی قرار گیرند.

پی نوشت
 -1ترجمه آیه  " :ای پیامبر مژده ده به کسانی که همه اقوال را میشنوند و از بهترین آن پیروی میکنند" (الزمر17و)18
vera icon -2
Ship -3
8:264 4:14; Matthew Ephesians -4
)2011( Hayden -5
)2015( Cagnan -6
)2016( Badr -7
)2007( .Mikhael. M -8
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