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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و نهم / زمستان  1399 / سال هشتم

چکیــــده: 

عبدالحمید نقره کار *

ریحانه سادات طباطبایی یگانه **

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشجوی دکتری معماری اسالمی دانشگاه هنر اصفهان، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه آزاد اسالمی )نویسنده ی مسئول(

تاریخ دریافت مقاله: 98/06/03           تاریخ پذیرش نهایی:99/06/11 

یکی از مهم ترین دالیل انحرافات مکاتب بشری در شرق و غرب عالم، به خصوص جریان های نوگرایی )ُمدرنیستی( و فرانوگرایی )پست ُمدرنیستی( 
-که بعد از قرون وسطی و دوران رنسانس در فرهنگ غربی ایجاد شد؛ و تا زمان معاصر در جهان گسترش یافته است- انحرافاتی است که 
در ادیان الهی به خصوص دین یهود و دین مسیح توسط معتقدان به این ادیان اتفاق افتاده است. منابع معتبر اسالمی )کالم الهی و سنت 
معصومین)س((، این انحرافات را تبیین، تشریح و تحلیل نموده است. نمونه ای از آن تحریفات، اعتقادات مسیحیان به مفاهیم )خدا، پیامبر، رابطه 
انسان با خداوند، پیامبر، علما، جامعه و طبیعت( است. در این مقاله، تأثیر این انحرافات بر یکی از مهم ترین عناصر تمدن بشری یعنی )نیایشگاه های 
انسانی( و به عنوان نمونه خاص )کلیساهای صلیبی( از منظر اسالمی، مبتنی بر نظریه )سالم( مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته است. نظریه )سالم( 
فرآیندهای انسانی نظیر ساختمان یک نیایشگاه را به طور کلی مبتنی بر پنج مرحله )ایده ها، انگیزه ها و روش های هنرمند معمار، تا خلق کالبد اثر و 
تأثیرات اثر بر مخاطبین( تقسیم نموده است؛ و تأثیر انحرافات هر مرحله را به مراحل بعدی تا خلق اثر معماری و تأثیرات آن مورد تفسیر و تحلیل 
قرار می دهد. در این نظریه اعالم می شود که پیامبران و مکاتب الهی منابع و مبانی معصومانه ای را برای سه مرحله اّول از فرآیندهای انسانی 
با عناوین )اعتقادات، احکام و اخالق( ارائه نموده اند؛ و مرحله چهارم احتیاج به اجتهاد تخصصی و خلق اثر توسط انسان ها در عالم طبیعت دارد. 
بنابراین اشکاالت موجود در کالبد آثار تمدنی و از جمله )کلیساهای صلیبی( نتیجه انحرافات در )اعتقادات، احکام و اخالق( ایجاد شده در فرهنگ 
مسیحی است. پژوهش حاضر بنیادی است؛ و روش تحقیق این پژوهش اسنادی و مبتنی بر منابع اولیه و ثانویه معتبر و مبانی مستدل اسالمی 
)تحیلی وتفسیری( و نیز اناجیل چهارگانه و متون متقدم مسیحی است. در نتیجه گیری، تأثیرات انحرافات )اعتقادی، رفتاری و روشی( مسیحیان 

بر کالبد کلیساهای صلیبی از ابعاد )ایده های هندسی- فضایی، آرایه ها و نمادها( مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.

واژه های کلیدی: نیایش، نیایشگاه، عبادت، عبادتگاه، کلیساهای صلیبی، مسجد.

* noghrekar@iust.ac.ir **  rsty86@yahoo.com

ارزیابی ابعاد )مفهومی، عملکردی و کالبدی( معماری کلیساهای صلیبی از 
منظر اسالمی
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1. مقدمه 
آثار  جمله  از  انسانی  فرایندهای  سالم1،  نظریه  بر  مبتنی 
هنری و معماری و شهرسازی تا تأثیرات آنها بر مخاطبین 
مراحل ُکلی پنجگانه را طی می نمایند. آنچنان که در نمودار 
1 مالحظه می شود؛ در مرحله اّول مجموع یافته های )حسی 
و مفهومی( معماران که در حافظه آنها ذخیره شده است؛ 
ایده های اولیه آنها را می سازد. در مرحله دّوم مبتنی بر دو 
فرمانده درونی انسان ها یعنی نفوس) لواّمه یا اّماره( انسان 
آزادانه می تواند یکی از دو نوع  انگیزه تخیل و خیال خود را 
بکار گیرد. خیال و تخیلی که وابسته به نفوس )عقالنی و 
روحانی( باشد؛ انسان را به )حقیقت و خیر و زیبایی و تعالی( 
دعوت می نماید؛ ولی اگر خیال و تخیل تابع خیال و تخیل 
منظر  از  باشد؛  او  و غریزی(  بعد )حسی  و  )نفس حیوانی( 
قرآنی، انسان را به سوء یعنی )توهم، شر، زشتی و هبوط( 
معماری  سبک  و  روش  سّوم،  مرحله  در  می نماید.  دعوت 
است. اگر در دو مرحله اّول انسان دارای عالی ترین ایده ها 
و انگیزه ها باشد؛ اّما اصول و شیوه های عملی او صحیح 
آثاری  و  رسید  نخواهد  مقصود  به  هرگز  نباشد؛  منطقی  و 
مناسب و مطلوب خلق نخواهد کرد. در مرحله چهارم، اثر 

طبیعی  و صورت های  ماده  با  و  طبیعت  عالم  در  معماری 
خلق می شود و در مرحله پنجم این اثر بر مجموع مخاطبین 
اعم از )محیط طبیعی، اجتماعی و مخاطبین و خود معمار( 

تأثیراتی مثبت و یا منفی خواهد گذاشت.
از منظر اسالمی، نخست آنکه مکاتب بشری با )عقل حسی 
نیازهای روحی و غایت وجودی و  نیستند  قادر  و تجربی( 
تکاملی انسان ها را به صورت جامع و مانع تبیین و تشریح 
نمایند. دوم آنکه، سایر ادیان الهی غیر از اسالم نیز علی رغم 
مقابل  در  خالق  وجود  به  نسبت  اسالم  با  مشترک  وجوه 
دچار  ادیان  آن  به  معتقدین  از طریق  اّما  الحادی،  مکاتب 
نقص و تحریف  شده اند. بنابراین مکتب اسالم، در منابع 
)قرآن مجید و سنت معصومین)س(( تنها دین الهی است 
که دچار نقص و تحریف نشده و می تواند معیار و مبنای 
ارزیابی )اعتقادات، احکام، اخالق و آثار(2 قرار گیرد. از منظر 
اسالمی همه انسان ها از بعد روحی یک نوع بوده اند؛ و همه 
به صورت بالقوه واجد )روح الهی( هستند؛ و سیر تکاملی و 
غایت وجودی همه آنها دارای یک جهت و غایت مشترک 

است )صراط مستقیم(3. 
 

نمودار 1. ساختار و مراحل پنجگانه در خلق آثار هنری و معماری

با توجه به نظریه فوق و منابع و مبانی مطرح شده مالحظه 
می شود که اگر مفهوم و ایده )نیایش( در مکتبی نامناسب، 
نامطلوب، غیرحقیقی و غیرواقعی تعریف شود؛ مستقیم روی 
معتقدین  مذهبی  سلوک  و  رفتارها  عملکردها،  )انگیزه ها(، 
نامناسب  روش های  اتخاذ  با  و  گذاشته  تأثیر  دین  آن  به 
خلق  )نیایشگاه(  برای  که  کالبدی  نهایت  در  نامطلوب،  و 
انسان ها،  تعالی  و  تکامل  و  واقعی  نیایش  برای  می شود؛ 
)ایده های  کلی  به طور  بود.  خواهد  نامطلوب  و  نامناسب 
روش های  و  رفتارها  موجب  نیایش،  موضوع  در  توهمی(، 
در  و  می شود؛  دینی  عملکردهای  و  سلوک  در  نامناسب 
ایجاد  نیایشگاه  برای  نامطلوب  و  ناموجه  کالبدی  نتیجه 
خواهد شد. در این مقاله، به ارزیابی فرآیند خلق کلیساهای 

صلیبی، مبتنی بر نظریه فوق و منابع و مبانی اسالمی که 
است. پرداخته شده  است؛  فرامکانی  و  فرازمانی 

2. روش تحقیق
پژوهش حاضر بنیادی است؛ و روش تحقیق این پژوهش 
مبانی  و  معتبر  ثانویه  و  اولیه  منابع  بر  مبتنی  و  اسنادی 
مستدل اسالمی )تحیلی وتفسیری( و نیز اناجیل چهارگانه 

است. مسیحی  متقدم  متون  و 
3. مفهوم عبد و عبادت از منظر اسالمی

مسئله نیایش و عبادت از دیدگاه اسالمي، عملي هم ردیف 
سایر اعمال انسان نیست. بلکه هدف از خلقت انسان تلقي 
مي شود4. مفهوم پرستش و به طور کلي سیر متعالي انسان 
در اسالم با سه قیام و تعهد کلي او تبیین مي شود که عبارتند 
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از خودسازي، جامعه سازي، و امام شناسي یا به تعبیري »سیر 
در آفاق« و »سیر در انفس« یا »حرکت عرضي« و »حرکت 
جوهري« با هدایت و رهبري انسان کامل. به عبارت دیگر 
در جهان بینی اسالمی رابطه چهارگانه انسان با خدا، انسان 
با خودش، انسان با جامعه و انسان با طبیعت مطرح می شود.

مسیحیان  منظر  از  عبادت  مفهوم  ارزیابی   .3-1
اسالمی منظر  از  آنها  نقد  و  )کاتولیک( 

رابطه  به  مسیحیت  و  اسالم  نگاه  نوع  در  گسترده  تفاوت 
چهارگانه انسان با خدا، انسان با خودش، انسان با جامعه، 
و انسان با طبیعت، خود اثر ویژه ای بر نوع معماری مسجد 
و کلیسا داشته است؛ زیرا سرمنشأ همه صورت ها، معنا و 
در  جاری  بینش  و  دانش  از  برگرفته  خود  که  محتواست 
قطعًا  می کند؛  پیدا  اشکال  معنا  وقتی  است.  مکتب  هر 
اشکال  هم  صورت  و  کالبد  نهایت  در  و  مناسک  رفتار، 
انحرافات  مقدمه  اعتقادی  انحرافات  بنابراین  می کند.  پیدا 
انحرافات  مقدمه  رفتاری  انحرافات  و  )عملکردی(  رفتاری 
کالبدی در عناصر معماری کلیساها است. لذا در این بخش 
به بررسی تطبیقی از انحرافات اعتقادی مسیحیان کاتولیک 
از منظر اسالمی و تأثیرات آن بر مناسک عبادی و کالبد 

است. شده  پرداخته  صلیبی  کلیساهای 
1-3-3. خداشناسی

مسیحیان بر این باورند که هر چند نمی توان اشاره صریحی 
یافت؛  عهدین  در  روح القدس(  پسر،  )پدر،  تثلیث  اصل  به 
مسیحیان  اعتقادات  و  جدید  عهد  در  باور  این  ریشه  ولی 
نخستین وجود داشته است؛ و آنچه بعدتر توسط شوراهای 
عام کلیسایی مصوب شده؛ صرفًا صورت بندی جزم اندیشانه 

همان اعتقادات اولیه است.
 در انجیل عیسی با القاب استاد، پیامبر و مانند آن خوانده 
می شد ولی مواردی )تحریف شده( در آیات انجیل او را پسر 
خدا می خواند5؛ هرچند عیسی)ع( بارها در آیات متعدد خود 
را پسر انسان خوانده است. در انجیل چهارم یا انجیل یوحنا 
که  چنان  است؛  شده  انگاشته  یکی  ازلی  کلمه  با  عیسی 
همه  این  با  می رود.  به کار  او  برای  متجسد6  کلمه  عبارت 
مرور و سیر اناجیل نشان می دهد نگاه حواریون مبتنی بر 
دیدن  )یعنی  درونی  تثلیث  نه  است؛  بوده  تقدیری  تثلیث 

نجات  برای  فیض  مسیر  یک  از  بخشی  به عنوان  مسیح 
سمت  به  تقدیری  تثلیث  بعدی  دوره های  در  البته  بشر(. 
تثلیث درونی به معنای توجه به طبیعت درونی خود خداوند 
تاکید  )برخالف مسیح(  روح القدس  درباره  متوجه می شود. 
چندانی بر جدا بودن ماهیت او وجود ندارد و بیشتر از جنس 
اما  می ریزد.  انسان  بر  خداوند  که  است  فیض  و  موهبت 
مهم ترین جمله ای که روح القدس را به عنوان یک حقیقت 
جدا به ادبیات تثلیث وارد می کند؛ این جمله از انجیل متی 
و  سازید  من  شاگرد  را  ملت ها  همه  و  بروید  »پس  است: 

آن ها را به نام پدر، پسر، روح القدس تعمید دهید«7.
انکار می کند8 و  در سوره توحید  را  تثلیث  قرآن به شدت 
نه  و  است؛  بی نیاز  و  یکتا  یگانه،  خدا  که  می دارد  اعالم 
می زاید که دارای پسر باشد؛ و نه زاییده شده که بگوییم 
خدای پسر از خدای پدر زاییده شده است و او همتایی ندارد 

.)30-29  ،1386 رضایی  )محمد 
2-1-3. انسان شناسی

در زمان حضرت مسیح کلیسایی ساخته نشد چون مسیحیت 
مذهبی زیرزمینی بود. زمانی که دین مسیحیت رسمی شد 
و آن انحراف تاریخی در مفهوم رابطه دین با حکومت به 
از حکومت و سیاست جدا  آنکه دین  بر  وجود آمد؛ عالوه 
شد؛ دین از دنیا نیز جدا شد. در نتیجه طبقه بندی قدیس 
آمد )عماًل  به وجود  و غیرقدیس و کشیش و غیرکشیش 
بازگشت به تحجر یونانی و تبدیل عبادتگاه به دو قسمت 
در  اعوجاج  قدیسین و محل مردم عادی(. همین  محراب 
نوع نگاه مسیحیت به رابطه انسان با مردم موجب تفکیک 
روحانیت  سخت  سلسله مراتب  ایجاد  و  انسان ها  رسمی 
و  جامعه  از  بریدن  مسیحیت  در  است.  شده  مسیحیت  در 
در  که  آن  حال  می شود9؛  تقدیس  رهبانیت  رویکرد  اتخاذ 
اجتماعی  زندگی  در همین  می توانند  انسان ها  اسالم همه 
آن.  ترک  نه  دنیاست  کنترل  بر  تأکید  و  برسند  عرفان  به 
اسالم )برخالف مسیحیت( همه انسان ها را بالقوه واجد روح 
الهی می داند؛ و هر انسانی که 40 روز از گناه دوری کند را 
سرچشمه حکمت می داند )محمدی ری شهری 1384، 66(. 
قالب  در  را  مردم هم خود  با  انسان  رابطه  به  نگاه  تفاوت 
جدایی قدیس و غیر قدیس در همه سطوح نشان می دهد. 
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محراب جدا، ورودی متفاوت و حتی جایگاه تماشای متفاوت 
در کلیسا از همین زاویه قابل تحلیل است. حال آن که در 
اسالم محراب نه جایگاهی خاص، بلکه صرفًا یک سنگ 

نشان به سمت قبله است.
نوع  بر  عبادی  تحریف شده  مفاهیم  تأثیر   .4

کلیسا عملکردهای 
1-4. شفاعت

نگاه  در  با خدا  انسان  رابطه  نوع  در  غلط  مفاهیم  از  یکی 

2-4. توبه )اقرار در مسیحیت(
از دیدگاه مسیحیت، گناه نه فقط مرگ انسان، بلکه خشم و 
غضب همیشگی خداوند را به همراه دارد؛ و هیچ کس نمی تواند 
خدا را خشنود و راضی کند و انسان را با او آشتی دهد و هیچ کس 
شایسته این نیست که بتواند برای گناهان تمام مردم و یا حتی 
مرگ  وسیله  به  خدا  از این رو  دهد.  کفاره  گناه خودش  برای 
مسیح، کیفر تمام کسانی را که به عیسی ایمان آوردند؛ پرداخته 
است؛ و مرگ عیسی بر صلیب هم باعث آمرزش گناهان بشر و  
خشنودی کامل خداوند و مصالحه و آشتی او با بشریت گردید. 

مسیحیت مسئله شفاعت است. در این نگاه حضرت عیسی 
شهید شد تا گناهان ما بخشیده شود؛ و هر جنایتی در طول 
هفته با توبه آخر هفته بخشیده خواهد شد10. حال آن که در 
اسالم شفاعت فقط به اذن خدا11 و مربوط به قیامت است 
نه دنیا؛ و حق الناس نیز باید جبران شود و با توبه به درگاه 

خدا نمی توان آن را پاک کرد. 

مرگ مسیح انسان را از مرگ روحانی به حیات روحانی و از 
قدرت گناه به قدرت خدا و از تسلط شیطان به حاکمیت خدا و 
ارتباط شخصی و تازه با او وارد کرد؛ و از اسارت و مجازات گناه 
آزاد ساخت. چون آدم با گناه باعث مرگ عده زیادی شد؛ ولی 
مسیح از روی لطف عظیم خدا باعث بخشش گناهان بسیاری 
گشت )طالب 1383(. آدم با اولین گناه خود باعث شد عده 
بسیاری محکوم به مرگ شوند؛ در حالی که مسیح گناهان بشر 
را به رایگان پاک می کند و باعث می شود که خدا عده بسیاری 

را بی گناه بشناسد12. 

جدول 1. بررسی تطبیقی دیدگاه اعتقادی مسیحیان کاتولیک با دیدگاه اسالمی

تصویر 1. نماد صلیب در پالن کلیساها حتی نماد از صورت به صورت هم نیست؛ چون دیده نمی شود.
) http://doublespeakshow.com:مأخذ(

دیدگاه اسالمی دیدگاه اعتقادی مسیحیان موضوع اعتقادی
توحید: خدا یگانه، یکتا و بی نیاز است و نه 
می زاید و نه زاییده می شود و او همتایی 

ندارد

مسئله تثلیث و اقانیم ثالثه
خدای پسر از خدای پدر زاییده شده است. 

خداشناسی

همه انسان ها بالقوه واجد روح الهی و قدیس 
بالقوه هستند

انسانی که 40 روز گناه نکند سرچشمه 
حکمت می شود.

طبقه بندی و تفکیک رسمی انسان ها به 
قدیس و غیرقدیس و کشیش و غیرکشیش
تقدیس بریدن از جامعه و اتخاذ رویکرد 

رهبانیت

انسان شناسی
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همچنین یکی دیگر از راه های توبه در مسیحیت، اعتراف 
نزد کشیش و بخشش توسط او می باشد. در این راه شخص 
انجام می دهد. نزد کشیش می رود  گناهکار، سه مرحله را 
)مرحله اول(؛ و بدون چشم داشت تمام گناهانی که انجام 
داده را به کشیش می گوید )مرحله دوم(؛ و سپس کشیش، 
با قرار دادن فدیه و کفاره، گناهان او را می بخشد )مرحله 
سوم(؛ و این گونه شخص گناه کار بخشیده می شود. اما زمانی 
که این سه مرحله با ادبیات اسالمی سنجیده شود؛ نتیجه ای 
متفاوت حاصل می شود. مرحله اول مورد تأیید اسالم است. 
حضور نزد بزرگان، به ویژه انبیا و اولیای الهی جهت استغفار 
و توبه، در قرآن به صراحت آمده است: »و اگر آنان هنگامی 
که به خویش ستم روا داشتند نزد تو می آمدند«13. اما مرحله 
دوم و سوم مورد تأیید اسالم نیست؛ و عالوه بر آنکه موجب 
ثواب و بخشیده شدن گناهان نمی شود؛ خود، گناهی دیگر 
است. در اسالم، اعتراف به مصادیق گناه نزد هر شخصی 
که باشد حرام است و انسان نباید گناهان خود را نزد غیر 

خداوند ذکر کند 14.
مسلمانان معتقدند که خدا در قلب انسان15 )مجلسی، جلد 
70 بحاراالنوار، 25( و از رگ گردن به او نزدیکتر16 است. 
همین حقیقت در اسالم باعث می شود واسطه تراشی بین 
انسان  هر  نزد  اعتراف  بنابراین  باشد  شرک  انسان  و  خدا 
دیگر )اگر چه کشیش( گناه شمرده شود. چنین رویکردی 
تعالی  می بخشد  به خود چنان  انسان  رابطه  به  اسالم  در 
نزد  اعتراف  و  نیست؛  در مسیحیت دست یافتنی  که هرگز 
مردم با خشوع در مقابل خداوند جایگزین شده است. این 
تفاوت در حکمت مسیحی و اسالم  اثری قاطع بر معماری 
الهام بخش  به  دارد. صلیب )وسیله شکنجه عیسی مسیح( 
پرستشگاه بدل می شود؛ و با تحمیل خود به بافت به جبر 
پیاده می کند  افقی روی پالن  به صورت  را  نمود عمودی 
که خروجی هندسی بسیار نامناسبی را می آفریند. استفاده از 
صلیب، بدین صورت در پالن، مفهوم خاص و مناسبي را در 
بر ندارد؛ و بر فرض داشتن، صلیب مفروض چه از درون و 

چه از بیرون احساس نمي شود. 
3-4. غسل تعمید

آیینی است که به عنوان دروازه ورود به دین  غسل تعمید 

مسیحیت شناخته می شود. تقریبًا تمام فرقه های مسیحیت 
یاد  دین  ضروری  ارکان  از  یکی  به عنوان  تعمید  غسل  از 
کرده اند. بسته به فرقه مسیحی باید یا در کودکی یا پس از 
رسیدن به سن تمیز غسل تعمید انجام شود. برگزاری غسل 
با  انسان عادی  رابطه  از وجوه  تعمید توسط کشیش یکی 
می گوید:  مسیح  حضرت  چنانکه  هست.  نیز  روحانی  مقام 
«پس بروید همه امت ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم 

اب، ابن و روح القدس تعمید دهید«17.
کلیسای کاتولیک تعمید را یکی از شعائر هفتگانه می داند که 
انجام آن در نجات و تقدیس انسان موثر است18. در اعتقاد 
کاتولیک با تعمید انسان از بار گناه نخستین آزاد می شود و 
عضوی از بدن مسیح می گردد )واندر وات19 2005، 181(. 
آنها  توصیه می شود.  کودکان  تعمید  کاتولیک  کلیسای  در 
گناه  بار  و  آمده اند  دنیا  به  گناهکار  کودکان  تمام  معتقدند 
نخستین بر دوش آنهاست. فلذا باید دوباره با تعمید بی گناه 
اگر کودکی  اینکه  الهی دانان کاتولیک درباره  آیند.  دنیا  به 
قبل از تعمید بمیرد به بهشت می رود یا نه اختالف نظر دارند. 
می دارد  اظهار  کاتولیک(  الهیات  )مرجع  کتکیزم  رساله  در 
)التعلیم المسیحی للکنیسه الکاتولیکیه 1999، 386(: »تنها 
باید امیدوار بود و دعا کرد که رحمت خدا شامل حالشان 
شود و آنان نیز بتوانند نجات یابند«. در کلیسای کاتولیک 
غسل تعمید یعنی ریختن آب بر سر شخص هر چند که در 
کلیساهای دیگر روش های متفاوتی مانند فرو رفتن در آب 
این کلیسا  یا رفتن در آب های طبیعی هم وجود دارد. در 
این عمل با سه بار ریختن آب به سر شخص یا پاشیدن به 

بدن او محقق می شود.
آزاد  و  پاک  تولد  هنگام  در  را  انسان  که  اسالم  بر خالف 
می داند؛ مسیحیت انسان را چنان بصورت فطری گناهکار 
و مقید می داند که حتی کودک قبل از سن تمیزی را که در 
می گذرد شایسته عقاب و دورمانده از بهشت می داند. جدا از 
آن که چگونه یک غسل بدون جبران مافات می تواند باعث 
بخشایش گناهان شود و چه نشانی از رشد و آموختن در 

این مراسم است.
4-4. عشاء ربانی

آیین  از شعائر اصلی دین مسیح بخصوص در  یکی دیگر 
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کاتولیک عشای ربانی است که نان و شراب از ارکان آن 
الهی فرض می شود.  نماد حلول تجسد  این عمل  هستند. 
مسیحیان هنگامی  که در این مراسم شرکت می کنند باور 
آنان حاضر می شود. در  نزد  با جسم خود  دارند که مسیح 
اناجیل، مسیح در آخرین شب حیات خود که شب عید فصح 
بود به اتفاق شاگردان شام آخر را صرف کردند. این همان 
»هر  گفت  شاگردان  به  رو  آن  در  مسیح  که  است  شامی 
خواهد  تسلیم  مرا  شما  از  یکی  که  می گویم  شما  به  آینه 
کرد« و »بعد از این میوه دیگر نخواهم نوشید تا روزی که 
در ملکوت با پدر خود تازه آشامم«20 مسیحیان باور دارند 
مسیح در این مراسم با جسم خود حاضر است؛ و همان طور 
که عهد قدیم با قوم یهود توسط خون قربانیان در کوه سینا 
استوار شد این عهد جدید هم با خون عیسی محکم شده 

)توماس 1377(. است 
درباره این که آیا واقعًا خون و جسم مسیح در نان و شراب 
متکلمان  بین  سال ها  می شود؛  متجلی  جسمانی  به صورت 
کاتولیک منازعه بوده است. سرانجام در چهارمین شورای 

التران به عنوان یکی از مهم ترین اصول دین تصویب شد 
که هر ذره نان هر چقدر کوچک حاوی تمام جسم عیسی 
است. کاتولیک ها در عشای ربانی که توسط کشیش برگزار 
می شود؛ صفحاتی از انجیل را می خوانند و هم نان و شراب 
عبادت  قلب  ربانی  عشای  معتقدند  کاتولیک ها  می خورند. 
روزانه است و به همین خاطر هر روز آن را بجا می آورند 

.)1382 )زیبایی نژاد 
تصور تجسم جسمانی مسیح در نان و شراب بسیار شبیه 
در  آنچه  و  خداست  خوردن  از  بدوی  اقوام  تصورات  به 
به عنوان  مسیح  غلط  روایت  ادامه  می شود؛  خوانده  مراسم 
غیرعقالنی  و  عجیب  تصورات  مجموع  در  خداست.  پسر 
مورد  بارها  مراسم  این  در  مسیح  جسمانی  تجسم  درباره 
انتقاد متکلمان مسیحی و غیرمسیحی بوده است. همچنین 
اسالم استفاده از شراب را در قرآن ممنوع اعالم کرده است؛ 
و  نادرست  نگاهی  مسیح  جسم حضرت  به  ماده  تبدیل  و 

می شود.  تلقی  غلط  باوری 

تصویــر 2. شــام آخــر )Last Supper( منشــأ آیین»عشــای ربانــی« )شــام خداونــدی( در میــان مســیحیان اســت؛ و به طــور ویــژه بــه وعــده شــامی در 
بــاغ جتســیمانی، اطــالق می گــردد کــه عیســی)ع( در شــبی کــه یهــودا او را تســلیم کــرد؛ به عنــوان آخریــن »غــذای زمینــی« خــورد.

5-4. مفهوم عبادتگاه
نماد صلیب در پالن و حجم کلیسا، نماد قتل انسان کامل 
)عیسی مسیح)ع(( است در حالی که نماد خانه کعبه به عنوان 
سلول بنیادی در طراحی شبستان های مساجد اصیل، نماد 

اینکه مسیحیت  با  )امام علی)ع(( است.  انسان کامل  تولد 
نزدیک ترین دین به اسالم است؛ مفاهیم کاماًل قلب شده 
بنای مسیر  و سنگ  را هدف خلقت  عبادت  است. مسجد 
را  صالح  عمل  و  ایمان  عدالت،  به  و  می داند؛  خودسازی 
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تصویر 3. کلیسای کاتدرال نوتردام پاریس، فرانسه، 1250-1163 میالدی
در درب اصلی سمت غربی کلیسا، شمایل گذاری به یکی از باالترین مراتب شکوه خود رسیده است )لینگز 1375(

جدول 2.  بررسی تطبیقی از انحرافات رفتاری و عملکردی مسیحیان کاتولیک با دیدگاه اسالمی

هرگز  مسیحی  حکمت  پرستشگاه  در  اما  می دارد؛  گرامی 
صحنه  یک  درکلیسا  محراب  نیست.  برقرار  توازنی  چنین 
وسیع و فضای کالبدی و در مساجد فقط یک جهت و یک 
خط )گاهی حتی یک چوب( به سمت فضای الیتناهی و 

)منبر و  ایمان  تقویت  برای  است. در مسجد  انسان کامل 
کنار  در  نماز(  و  )محراب  صالح  عمل  برای  و  سخنرانی( 
هم هستند؛ اما در کلیسا عماًل فقط با یک سالن سخنرانی 

مواجه هستیم نه جایگاه نماز.  

دیدگاه اسالمی دیدگاه رفتاری مسیحیان کاتولیک موضوع رفتاری
شفاعت فقط به اذن خدا21 و مربوط به قیامت است؛ نه دنیا.
حق الناس باید جبران شود و با توبه به درگاه خدا 

نمی توان آن را پاک کرد.

حضرت عیسی شهید شد تا گناهان انسان ها بخشیده شود.
هر جنایتی در طول هفته با توبه آخر هفته بخشیده 

خواهد شد.

رابطه انسان با خدا
)مسئله شفاعت(

خدا در قلب انسان22 و از رگ گردن به او نزدیکتر23 است.
بخشیدن تنها نزد خدا و واسطه تراشی بین خدا و 
انسان شرک و اعتراف نزد هر انسانی گناه است.

مسلمان باید اعتبار و آبرویش را نگه دارد.
طبق فرمایش امام علی)ع( توبه بر چهار پایه 
استوار است: پشیمانی با قلب، طلب آمرزش با 

زبان، عمل به وسیله اعضا و جوارح، اراده و تصمیم 
جدی بر عدم بازگشت گناه و آلودگی گذشته24.

تعالی رابطه انسان با خودش
جایگزینی اعتراف نزد مردم با خشوع مقابل خدا

مرگ عیسی بر صلیب باعث آمرزش گناهان بشر 
و خشنودی کامل خداوند و مصالحه و آشتی او با 

بشریت گردید؛ و انسان را از مرگ روحانی به حیات 
روحانی و از قدرت گناه به قدرت خدا و از تسلط 

شیطان به حاکمیت خداوند و ارتباط شخصی و تازه با 
او وارد کرد؛ و از اسارت و مجازات گناه آزاد ساخت.
اعتراف نزد کشیش و بخشش توسط او می باشد. 

گناه کار نزد کشیش به گناهان خود اعتراف می کند؛ 
و کشیش، با قرار دادن فدیه و کفاره، گناهان او را 

می بخشد و گناه کار بخشیده می شود.

اقرار به گناه )توبه(

انسان در هنگام تولد پاک و آزاد است.
هیچ عملی )حتی یک غسل( بدون جبران مافات 

نمی تواند باعث بخشایش گناهان شود.
برای مسلمان شدن، اقرار به وحدانیت خدا و 

رسالت پیامبر و در تشیع اقرار به امامت نیز نیاز 
است.

غسل تعمید مخالف اعتقادات اسالمی است؛ زیرا 
هیچ نشانی از رشد و آموختن دراین مراسم نیست 

لذا این شیوه توبه مورد قبول نمی باشد.

ریشه در نظریه گناه نخستین دارد.
انسان به صورت فطری گناهکار و مقید است. حتی 
کودک قبل از سن تمیز شایسته عقاب، دورمانده از 

بهشت است.
پاک و مطهر شدن نفس انسان از گناه اولیه با غسل 

تعمید
 در واقع غسل تعمید، خروج از آلودگی نخستین و 

ورود به پاکی است )شاه راه ورود به پاکی(
کسی که آیین مسیحیت را می پذی؛رد باید از این مرحله 

عبور کند تا بتوان نام مسیحی بر وی گذاشت )عدم 
تعمید مساوی است با عدم ورود به آیین مسیحیت(

لزوم غسل تعمید
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اسالم خوردن شراب را در قرآن به صورت کلی 
ممنوع اعالم کرده است.

تبدیل ماده به جسم حضرت مسیح از نگاه 
مسلمانان کاماًل بی معنا است؛ و نگاهی نادرست و 

باوری غلط تلقی می شود.

از شعایر هفتگانه دین مسیح بخصوص در آیین 
کاتولیک عشای ربانی است.

 نان و شراب از ارکان عشای ربانی هستند. 
مسیحیان هنگامی  که در این مراسم شرکت می کنند؛ 

باور دارند که مسیح با جسم خود نزد آنان حاضر 
می شود.

این عمل نماد حلول تجسد الهی فرض می شود؛
 توسط کشیش برگزار می شود؛ اول خواندن صفحاتی 

از انجیل و بعد خوردن نان و شراب. 
کاتولیک ها معتقدند عشای ربانی قلب عبادت روزانه 

است و هر روز آن را به جا می آورند

عشاء ربانی

نماد خانه کعبه در طراحی شبستان های مساجد، 
نماد تولد انسان کامل است.

مسجد عبادت را هدف خلقت و سنگ بنای 
مسیر خودسازی می داند؛ و به عدالت هر دو جز 
ایمان)منبر و سخنرانی( و عمل صالح )محراب و 

نماز( را گرامی می دارد.
محراب در مساجد فقط یک جهت و یک خط 

)گاهی حتی یک چوب( به سمت فضای الیتناهی 
و انسان کامل است.

نماد صلیب در پالن و حجم کلیساها، نماد قتل انسان 
کامل است.

محراب کلیسا یک صحنه وسیع و فضای کالبدی 
است که انسان ها را به طبقه قدیس و غیرقدیس 

)کشیش و غیرکشیش( جدا می کند.
در کلیسا عماًل فقط با یک سالن سخنرانی مواجه 

هستیم؛ نه جایگاه نماز.

مفهوم عبادتگاه

تصویــر 4. کلیســای صلیبــی، پاهایــش غــرب و ســرش شــرق، بازوهــای گشــوده اش جنــاح شــمالی جنوبــی و قلبــش محــراب اســت. در واقــع در کلیســا 
هــدف نهایــی از ورود، رســیدن بــه آن، محــراب اســت تــا چــار دیــواری کلیســا 

 ) https://cdn.britannica.com/34/7534-050-5610493D/cathedral-plan.jpgمأخذ: لینگز 1375؛(
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5. تأثیر مفاهیم تحریف شده عبادی بر عناصر کالبدی 
کلیسا

از زاویه حکمت مسیحی، می توان گفت تمثال مسیح نقطه 
اصلی تمرکز است. مطابق با جمله مسیح که به سن کاترین 
گفته است: »تو آنی که نیستی؛ من آنم که هستم«. از زاویه 
حکمت مسیحی، کلیسا تصویر مسیح را منعکس می کند که 
طبیعت الهی  او دومین شخص تثلیث است. به عبارت دیگر 
کلیسا تبلور منجی در سنگ است. از آنجا که یکی از نمادهای 
این نور جهان خورشید است؛ موقعیت ساختمان جایی تعیین 
شده است که خورشید در نقطه اعتدالین طلوع می کند. بنابراین 
از آنجا که اعتدال بهار با عید پاک یا همان عید قیام مسیح پس 
از مرگ فاصله اندکی دارد؛ از آن جهت ساخت ساختمان هم 
معنای زمانی، و هم مکانی دارد. شکل صلیبی بنا در کل، جسم 
را نشان می دهد. جادیواری قرار گرفته در  رستگاری بخش 
طرف غربی، داللت بر ماندگاری و حضور الهی در عمق درونی 
وجود انسان دارد. شبیه به همین جادیواری در انتهای شرقی 
شبستان کلیسای سبک رمانسک هم هست؛ که به وسیله آن 
تمام بنا به شکل شماتیک یک غار تبدیل می شود. بنا بر یک 
حدیث معروف محل تولد مسیح در غار بوده است؛ و این امر 
خود استعاره ای از دنیای ظلمانی به مثابه قلب است. در این معنا 
هر غاری مقدس است و جادیواری تصویری از غار است و در 
حکمت مسیحی نمادی از جهان درونگرای عالم اصغر می باشد 

)لینگز 1375(.
1-5. ویژگی معماری کلیسای صلیبی از بعد ایده های فضایی-

هندسی
در حکمت مسیحی کلیسا واحد می باشد؛ زیرا توسط روح القدس 
)اصل  بر می دارد  گام  پدر  به سوی  و  در عیسی جمع شده 
در  درحالیکه  )بمانیان 1387(؛  کلیسا(  حاکمیت  و  وحدانیت 
حکمت اسالمی همه انواع هندسه ها و فضاها از منظر وجودی 
زیبا، خیر و حق می باشند و ابتدا ارزش گذاری نمی شوند )اصل 
ارزش گذاری یکسان فضاها( )کربن 1373، 145(؛ و در عمل 
هندسه ها سیری از کثرت و بی نظمی به وحدت و نظم دارند.

نقشه کلیساهاي صلیبي، شامل دو بخش سالن اجتماعات و 
فضاي انجام مراسم عبادي توسط کشیشان مي باشد. سالن 
اجتماعات که اغلب از دو رواق و یک فضاي مستطیل شکل 

در بین آن ها تشکیل شده است؛ عماًل عبادت کنندگان را در 
حالت منفعل و تماشاچي نسبت به صحنه محراب قرار مي دهد. 
تحمیل  قبل  از  شکل  دلیل  به  اجتماعات،  سالن  گسترش 
شده و قرینه صلیب، انعطاف ناپذیر بوده و توسعه نیایشگاه را 
کاماًل محدود مي کند. همچنین شاکله فضایي و هندسي در 
همه کلیساهاي صلیبي، غیر متنوع، یکنواخت و تکراري است؛ 
حداکثر مقیاس ها تغییر یافته و رواق ها از سه یا پنج ردیف 
طولي تشکیل شده است. در واقع کلیسا اجتماعی است که 
در آن خدا عمل می کند؛ و چون خدا کامل است پس، کلیسا 
تقارن کامل دارد )اصل کمال و تقارن کلیسا( در حالی که در 
حکمت اسالمی هر چیز در جای متناسب خودش و در یک 
جریان قانونمند مناسب قرار گرفته است )اصل عدالت( ) بمانیان 
1387(. در حکمت اسالمی عبادتگاه محل سیر و صیرورت 
انسان های عابد می باشد و انسان عمل عبادت را انجام می دهد 

و خداوند ناظر است.
از دید حکمت مسیحی، فضای داخلی کلیسا جایی برای تعالی و 
عروج روح انسان مؤمن است و هر پدیده ای که مانع از این عروج 
و تفکر شود مذموم است. از این باب جهان مادی به خودی خود 
حجاب و مانع فرض می شود )اصل حرکت از کثرت به وحدت 
در مکان قدسی( )بوش 1378، 262(. اما در اسالم حیات مادی 
نه مانع بلکه بستر حیات معنوی است. بنابراین باید هندسه سیر 
آفاقی )انسان و نقطه دید متحرک( بستر هندسه سیر انفسی 
)انسان و نقطه دید ثابت( را فراهم کند )اصل حرکت از کثرت 

به وحدت، از برون به درون( )نصر 1375، 87(.
شاکله مربع مستطیل، فقط مناسب شنیدن سخنراني و موعظه 
و دیدن سخنران است؛ اما براي حضور قلب و تمرکز دروني 
انسان که حقیقت جوهري و معنوي عبادت مي باشد؛  مناسب 
نیست )انسان در حالت اول منفعل و در حالت دوم فعال است(. 
همچنین از آنجا که محور دید نیایشگران به سوي تریبون 
سخنراني و کشیشاني است که در حال انجام مراسم مي باشند؛ 
و  نمي یابد  نیایش  داستان  قهرمان  را  نیایشگر خود  بنابراین 
به عنوان یک تماشاچي در صحنه حضور دارد؛ درحالیکه عبادت 
حقیقي یک اتصال دروني و بدون واسطه، عبد با معبود یکتاست. 
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تصویــر 5. کلیســای ســنت ژوزف. محــل نشســتن نیایشــگران بــه دلیــل 
ــگ  ــکان فیزیکــي محــراب دارد؛ یکنواخــت و هماهن ــا م ــه ب نســبتي ک
نیســت. یعنــي نســبت بــه جلــو یــا عقــب بــودن و یــا در محــور اصلــي 
یــا در حاشــیه ها بــودن احســاس تبعیــض و چندگانگــي ایجــاد مي شــود. 

)www.stignatiusmobile.org :مأخذ(

تصویــر 6. کلیســای ســنت میشــل بروکســل. فضــاي مکعــب مســتطیل 
ســالن اجتماعــات )محــل حضــور مخاطبیــن(، فضایــي مســتقل و درونگرا 
نیســت؛ و وابســته بــه فضــاي محــراب و به عنــوان یــک فضــاي فرعــي 

و وابســته تلقــي مي شــود. 
)مأخذ: نگارنده(

برای  کانون  یک  دارای  کلیسا  مسیحیت  حکمت  »در 
که  است  محراب  همان  که  است  ربانی  عشای  تشریفات 
همه چیز به سمت آن رو دارد« )نصر 1375، 32(. )اصل 
تقدم محور طولی نسبت به محور عرضی(. »در حالی که 
در مسجد کانون های مقدس در قلب کلیه مؤمنین است که 
از رگ  و  یافته اند )خدا در قلب مؤمن  نیایشگاه حضور  در 
نشان  برای  تنها  محراب  و  است(؛  نزدیک تر  او  به  گردن 
دادن قبله و حفظ امام جماعت است. همچنین صف هنگام 
تقدم  )اصل   )32  ،1369 )بورکهارت  است«  عرضی  نماز 

طولی(. محور  به  نسبت  محور عرضی 
اجتماعات در کلیساها،  از سالن  جدا شدن فضاي محراب 
انسان ها  دوگانگي  بر  تأکید  زیرا  است؛  نامناسب  بسیار 
به عنوان )کشیش و غیرکشیش( می باشد. درحالیکه خداوند 
فطرتًا آن ها را یگانه و از یک نوع آفریده است. عدم تفکیک 
بانوان و آقایان در سالن نیز مزاحم سیر از آفاق )ادراکات 
حسي- غریزي( به سیر در انفس )ادراکات عقلي- روحاني( 

مي باشد. نیایشگران 
دو  به  انسان ها  یعني  است؛  طبقاتي  کلیسا،  به  ورودي ها 
گروه قدیسین )کشیشان و روحانیون( و انسان هاي معمولي 

)غیرکشیش و غیرروحاني( تقسیم شده اند. ورودي کشیشان 
از دربي واقع در سر صلیب و محوطه محراب است )نقره کار 
1395(؛ و ورودي )مدخل اصلی کلیسا( انسان هاي معمولي 
از دم صلیب و انتهاي سالن اجتماعات در جهت غربی است 
که از نظر )لینگز 1375( بدان معناست که باید برای ورود 
به کلیسا به دنیا پشت کرد. شکل معماری مدخل کلیسا به 
دلیل اینکه دو عضو مقدس )درب ورودی و جادیواری( را 
از  در خود جا داده به خودی خود خالصه ساختمان مقدس 
زاویه حکمت مسیحی است. در حالی که از منظر اسالمی، 
درب ها فقط وسیله ای در خدمت انسان های مؤمن هستند 
و تقدس مربوط به )روح الهی( انسان هاست؛ و نه عناصر 

فیزیکی.
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تصویر 7. کلیسای کتدرال سنت پاول، لندن، انگلستان، 1697
در کلیسای صلیبی، سلول فضایي و داخلي سالن اجتماعات، به طور کلي مکعب 
مستطیل است. این سلول نیایشگران را با دو کشش مکاني به سوي فضاي دور از 
دسترس و قابل رویت محراب و از طرفي به سوي فضاي مرتفع و کشیده سقف 
مواجه مي نماید. بنابراین، استقالل، استقرار، سکون، درونگرایي، تمرکز و حضور 
قلب نیایشگران را مخدوش مي کند )گنبدخانه نیز معمواًل در محل تقاطع دو بال 
صلیب با فضاي محراب -که خارج از محل استقرار مخاطبین است- قرار دارد(.

ــاوت تصویر8. کلیسای سورت گاراپت، آبادان. ــز. تف ــی، تبری ــیحیان انجیل ــا مس ــتان ها ی ــای پروتس ــر 9. کلیس تصوی
ورودي کشیشــان از ســر صلیــب و محوطــه محــراب و انســان هاي معمولــي 

از دم صلیــب و انتهــاي ســالن اجتماعــات

جدول 3. بررسی تطبیقی دیدگاه مسیحیت در معماری کلیسای صلیبی از بعد ایده های فضایی-هندسی با دیدگاه اسالمی

دیدگاه اسالمی دیدگاه مسیحیت
همه انواع هندسه ها و فضاها از منظر وجودی زیبا، خیر و حق می باشند؛ 

و ابتدا ارزش گذاری نمی شوند )اصل ارزش گذاری یکسان فضاها(.
در عمل هندسه ها سیری از کثرت و بی نظمی به وحدت و نظم دارند. 

کلیسا واحد می باشد؛ زیرا توسط روح القدس در عیسی جمع شده 
است و به سوی پدر گام بر می دارد )اصل وحدانیت و حاکمیت 

کلیسا(.
عبادتگاه محل سیر و صیرورت انسان های عابد می باشد و انسان 

عمل عبادت را انجام می دهد و خداوند ناظر است.
قرارگیری عبادت کننده در حالت منفعل و تماشاچي نسبت به صحنه محراب 
شاکله فضایي و هندسي، غیر متنوع، یکنواخت و تکراري است و 

توسعه نیایشگاه را کاماًل محدود مي کند. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 29

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1397-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و نهم / زمستان  1399 / سال هشتم 48

هر چیز در جای متناسب خودش و در یک جریان قانونمند مناسب 
قرار گرفته است )اصل عدالت(.

کلیسا اجتماعی است که در آن خدا عمل می کند؛ و چون خدا کامل 
است؛ پس کلیسا تقارن کامل دارد )اصل کمال و تقارن کلیسا(.

حیات مادی نه مانع بلکه بستر حیات معنوی است؛ بنابراین باید 
هندسه سیر آفاقی )انسان و نقطه دید متحرک( بستر هندسه سیر 
انفسی )انسان و نقطه دید ثابت( را فراهم کند )اصل حرکت از 

کثرت به وحدت، از برون به درون(.

فضای داخلی کلیسا جایی برای تعالی و عروج روح انسان مؤمن 
است و هر پدیده ای که مانع از این عروج و تفکر شود مذموم است. 
از این باب جهان مادی به خودی خود حجاب و مانع فرض می شود 

)اصل حرکت از کثرت به وحدت در مکان قدسی(.

کانون های مقدس در قلب کلیه مؤمنین است که در نیایشگاه 
حضور یافته اند )خدا در قلب مؤمن و از رگ گردن به او نزدیکتر 

است(. محراب تنها برای نشان دادن قبله و حفظ امام است که در 
پیشاپیش مومنان می ایستد. صف  نماز عرضی است )اصل تقدم 

محور عرضی نسبت به محور طولی(.

یک کانون برای تشریفات عشای ربانی که همان محراب باشد که 
همه چیز به سمت آن رو دارد )اصل تقدم محور طولی نسبت به 

محور عرضی(.

خداوند فطرتًا همه انسان ها را یگانه و از یک نوع آفریده است. جدا شدن فضاي محراب از سالن اجتماعات در کلیساها، 
بسیارنامناسب است زیرا تأکید بر دوگانگي انسان ها به عنوان 

)کشیش و غیرکشیش( می باشد.
درب ها فقط وسیله ای در خدمت انسان های مؤمن هستند و تقدس 

مربوط به )روح الهی( انسان هاست و نه عناصر فیزیکی.
شکل معماری مدخل کلیسا به دلیل اینکه دو عضو مقدس)درب 
ورودی و جادیواری( را در خود جا داده به خودی خود خالصه 

ساختمان مقدس از زاویه حکمت مسیحی است.

تصویــر 10. غرفه هایــي کــه مســیحیان در حضــور کشــیش کلیســا، بــه گناهــان خــود اعتــراف مي کننــد و از او طلــب عفــو و توبــه مي نماینــد. در حالــی 
کــه اواًل خــدا در قلــب مؤمــن اســت و بایــد بــه او اعتــراف و از او طلــب توبــه کــرد؛ و بیــان گناهــان بــه دیگــران، اشــاعه فحشــا و خــود گنــاه اســت. 
ثانیــًا مســیر توبــه هــر گناهــي شــرایط خــود را دارد و بایــد توســط مرتکــب گنــاه دقیقــًا اقــدام و تــا رضایــت طرف هــاي مقابــل و پذیــرش خداونــد 

متعــال ادامــه داشــته باشــد.
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بعد  از  صلیبی  کلیسای  معماری  ویژگی   .5-2
طراحی  از  ناشی  )محدودیت های  نمادپردازی 

صلیب گونه( 
نمادگرایی  صورت  به  نمادپردازی  مسیحی،  حکمت  در 
به صورت(  از )صورت  یعنی  تخلیصی می باشد؛  و  تشبیهی 
و تسلط صورت برمعنا )اصل تسلط ماده و کالبد بر روح و 
مفهوم( )گاردنر 1379، 368(. در حالی که نمادگرایی حکمت 
اسالمی تجلی )معنا در صورت( است، مانند عالم طبیعت که 
اسماءالحسنی  و  همه عناصر طبیعی مظهر تجلیات صفات 
الهی و آیه و نشانه تلقی می شوند؛ و هر بیننده خردگرا از هر 
برگ سبزی، دفتری از آیات و صفات خدا را درک می کند 
همان طور که جناب سعدی به این مضمون اینگونه اشاره 

می کند:
برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتریست معرفت کردگار
و  باطن  برای درک  نشانه ای  و  آیه  بنابراین، ظاهر طبیعت 
صفات خالق طبیعت می شود )اصل تعامل متناسب صورت با 

معنا( )بمانیان 1387(. 
نمادگرایي مبتنی بر تقدس صلیب، نماد تقلیدي از صورت 
به صورت است؛ درحالیکه نمادگرایي باید محتوایي باشد؛ و 
براي بیننده پلي باشد از صورت به مفهوم و معنایي مشخص 
و بسترسازي سیر انسان از عالم حواس ظاهري به مفاهیم 
انسان  تکاملي  سلوک  و  سیر  و  عبادت  حقیقت  که  باطني 

است.
1-2-5. موضوع شفاعت در اسالم و مسیحیت

به عقیده مسیحیان حضرت عیسي)ع( پسر خدا و یا پیام آور 
الهي، خونش ریخته مي شود تا شفاعت و نجات انسان ها را 
بر عهده گیرد25؛ با این تعبیر صلیب نماد شفاعت و نجات 
ناموجه،  کاماًل  اسالمي  منظر  از  عقیده  این  انسان هاست. 
حضرت  آنکه  نخست  زیرا  است؛  منحرفانه  و  غیرعقالني 
آنکه  دوم  است؛  نرسیده  قتل  به  و  کرده  عروج  مسیح)ع( 
شفاعت مربوط به عالم قیامت است و نه این دنیا. در این 
رفتار خویش است.  و  اعمال  متعهد و مسئول  دنیا هرکس 
ضمن آنکه شفاعت شامل حق الناس نمي شود؛ و خداوند نیز 
حق الناس را نمي بخشد. در مکتب تشیع -که امام حسین)ع( 

جمله  آخرین  در  شده اند-  معرفي  شفاعت  مرجع  بارزترین 
وصیتشان قبل از شهادت مي فرمایند: »آیا کسي هست مرا 
آیا کمک کننده اي هست که مرا کمک کند26«  یاري کند؛ 
قیامت  در  معصومین)ع(  شفاعت  شامل  کساني  تنها  یعني 
مي شوند؛ که در عمل و در زندگاني دنیا، راه آن ها را رفته و 
در جهت اهداف آن ها قیام کرده باشد. ضمنًا شفاعت فقط 
براي جبران کمبودها و نارسایي ها در ارتباط با خداوند است 
 ،4 جلد  عاملی،  حر  )شیخ  نمي شود27  حق الناس  شامل  و 
معناي  به  مسیحیان  منظر  از  صلیب  مفهوم  همچنین   .)2
وسیله اي که با آن به تعبیري پسر خدا و به تعبیري دیگر 
پیام آور معصوم الهي را به فجیع ترین شکل ممکن به قتل 
رسانده اند28؛ نسبتي با مفهوم نیایشگاه ندارد؛ زیرا نیایش و 
تکامل  و  جاوداني  حیات  به  را  انسان  است  قرار  نیایشگاه 
نماد  به عالوه  نماید.  نابود  را  او  آنکه  نه  برساند؛  وجودي 
انتخاب  و  زمین  بر  عمود  و  ایستاده  است  کالبدي  صلیب، 
آن براي پالن کلیسا، که کالبدي است موازي سطح زمین، 
حتي به عنوان یک نماد صورت به صورت نیز نامناسب است؛ 
و اصواًل بعد از ساخت نیز، توسط بیننده از خارج یا از داخل 
کلیسا، صورت آن قابل مشاهده و درک نیست. صلیب یک 
جسم و حجم توُپر است و انتخاب این حجم توپر را براي 
یک فضاي معماري، که اساس آن فضاي خالي، براي حضور 

می باشد. ناموجه  و  نامناسب  کاماًل  انسان هاست؛ 
2-2-5. محراب در فرهنگ اسالمی و مسیحی

در فرهنگ اسالمی، محراب به مفهوم محل جنگ و مبارزه 
است؛ جنگ با نفس حیواني در درون و جنگ با طغیان گران 
و حق ستیزان در بیرون. بنابراین محراب باید محل فعالیت 
در  که  محرابي  باشد.  انسان ها  اختیاري  و  آگاهانه  عمل  و 
کلیساهای صلیبی، دیگران در آن سخنراني و مراسم انجام 
دهند؛ براي افرادی  که تماشاچي، شنونده، آمین گو و منفعل 
هستند؛ محل قیام بر علیه شیاطین درونی و بیرونی نمي تواند 

باشد.
3-2-5. گنبد و منار مساجد و ناقوس کلیساها

در برخي کلیسا هاي صلیبي، از منظر بیروني گنبدها داراي 
بنابراین مفهوم  نیستند.  یگانه  و  بام گنبدي هستند  چندین 
وحدت، درونگرایي و یگانگي را که نماد خودسازي و سیر در 
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انفس بوده؛ خدشه دار مي  سازند. 
همچنین ناقوس کلیسا به عنوان نماد ارتباط مردم و دعوت 
از آن ها براي شرکت در مراسم است. این دعوت از طریق 
پیام  انجام مي شود و حاصل هیچ  فلزي  صدای دو عنصر 
به  کساني که  براي  و  نیست  زنگ  صداي  جز  مشخصي 
کلیسا نمي آیند؛ آگاهي و شناختي معنوي و اعتقادي صورت 
نمي گیرد و براي کساني هم  که این دعوت را پذیرفته اند؛ 
حاصل پیام و معرفتي نیست. درحالیکه اذان، نخست آنکه 
با صداي انسان مؤمن -که عالي ترین موجود هستي است- 
اذان،  جمالت  آنکه  دوم  و  مي نماید؛  دعوت  را  مخاطبین 
به طور خالصه، چکیده و عصاره مکتب اسالم است که با 
وضوح و عمق، مخاطبین را به وصال حضرت حق و سیر و 

سلوک الهي دعوت مي نماید.
4-2-5. اهمیت ورودی ها نسبت به کالبد بنا

نماي  و  کالبد  مقابل  در  ورودي  مقیاس  به  دادن  بها  کم 
ساختمان و آرایه هاي آن از مجسمه ها و نقش برجسته هاي 
متنوع و متعدد، نماد اصالت بخشیدن به کالبد بنا و دنیاي 
مادي و کم توجهي به انسان هایي است که از منظر اسالمي، 
همه جهان براي آن ها و آن ها براي سیر الي اله خلق شده اند 

و عالم مادي نسبت به آن ها پست ترین عالم وجود است.

5-2-5. جایگاه عالمان دینی و سایر مؤمنین
جداکردن ورودي کشیشان، از سایرین، نماد تبعیض هویتي 
و ذاتي میان انسان هاست؛ درحالیکه خدا انسان ها را از یک 
نوع و داراي فطرت الهي معرفي مي نماید و ارزش ایمان 
و اعمال شایسته است و به مشاغل و تخصص هاي آن ها 
در این دنیا نیست و فقط بعد از مرگ افراد صالح و ناصالح 
شناخته مي شوند. خدا در قرآن عالماني را که محفوظات 
با  نیستند؛  شایسته  و  تقوي  با  عمل  در  ولي  دارند  دیني 
است؛  کتاب  بارش  که  حیواني  یعني  عنوان  بدترین 
بالقوه  انسان ها  اسالمی همه  منظر  از  مي نماید.  یادآوري 
واجد )روح الهی( هستند و روحانی و غیر روحانی نداریم؛ 
همچنین  داریم.  دینی  عالم  و  دینی  علوم  متخصص  اما 
در کلیسا، ردیف صندلي ها و نشستن یکنواخت، منظم و 
ثابت بر روي آن ها، نماد نهایت انفعال، تماشاچي بودن و 
عدم انتخاب و اختیار مؤمنین است. درحالي که در شبستان 
مساجد نحوه نشست و برخاست مؤمنین کاماًل، متنوع و 
اختیاري است و فقط براي اداي نماز در صف هاي منظم 
به سوي قبله قرار مي گیرند و حرکات آن ها، ایستاده، خم 
شده، نشسته و به سجده رفته بوده و متنوع است. و در 
گفتار نماز نیز، برخي توسط امام جماعت، برخي جمعي و 

برخي از اذکار فردي ادا مي شود. 

تصویــر 11. جــدا کــردن فضــاي محــراب از فضــاي شبســتان و جداکــردن محــل حضــور کشیشــان و برگزارگننــدگان مراســم، از ســایر مــردم، نمــاد 
ــر دو رکــن آگاهــي  ــي ب ــاري و مبتن ــردي و اختی ــي، ف ــي، ذات ــي درون ــادت حقیقت ــادت اســت؛ درحالیکــه عب ــاري نمــودن حقیقــت عب ــادي و اعتب م

)ایمــان( و عمــل ارادي و آگاهانــه )عمــل صالــح( اســت.
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جدول 4. بررسی تطبیقی ویژگی معماری کلیسای صلیبی از بعد نمادپردازی با دیدگاه اسالمی

دیدگاه اسالمی دیدگاه مسیحیت
نمادگرایی حکمت اسالمی تجلی )معنا در صورت( است؛ مانند 
عالم طبیعت که همه عناصر طبیعی مظهر تجلیات صفات و 

اسماءالحسنی الهی و آیه و نشانه تلقی می شوند. بنابراین ظاهر 
طبیعت آیه و نشانه ای برای درک باطن و صفات خالق طبیعت 

می شود )اصل تعامل متناسب صورت با معنا(.

نمادپردازی به صورت نمادگرایی تشبیهی و تخلیصی می باشد؛ 
یعنی از )صورت به صورت( و تسلط صورت برمعنا )اصل تسلط 

ماده و کالبد بر روح و مفهوم(

درحالیکه نمادگرایي باید محتوایي بوده و براي بیننده پلي از صورت 
به مفهوم باشد و معنایي مشخص و بسترسازي سیر انسان از عالم 
حواس ظاهري به مفاهیم باطني که حقیقت عبادت و سیر و سلوک 

تکاملي انسان است، باشد.

نمادگرایي مبتنی بر تقدس صلیب، نماد تقلیدي از صورت به 
صورت است.

این عقیده کاماًل ناموجه، غیرعقالني و منحرفانه است. اول آنکه 
حضرت مسیح)ع( عروج کرده و به قتل نرسیده است. و دوم آنکه 

شفاعت مربوط به عالم قیامت است و نه این دنیا. در این دنیا 
هرکس متعهد و مسئول اعمال و رفتار خویش است؛ ضمن آنکه 
شفاعت شامل حق الناس نمي شود و خداوند نیز آن را نمي بخشد.

به عقیده مسیحیان حضرت عیسي)ع( پسر خدا و یا پیام آور الهي، 
خونش ریخته مي شود تا شفاعت و نجات انسان ها را بر عهده گیرد؛ 

با این تعبیر صلیب نماد شفاعت و نجات انسان ها است.

نیایش و نیایشگاه قرار است انسان را به حیات جاوداني و تکامل وجودي 
برساند؛ نه آنکه او را نابود نماید. نماد کعبه محل تولد انسان کامل )امام 

علی)ع(( و محل قیام انسان کامل )صاحب الزمان)عج(( است.

مفهوم صلیب از منظر مسیحیان به معناي وسیله اي که با آن به 
تعبیري پسر خدا و به تعبیري دیگر پیام آور معصوم الهي را به 

فجیع ترین شکل ممکن به قتل رسانده اند.
محراب نماد و به مفهوم محل جنگ و مبارزه است؛ جنگ با نفس 

حیواني در درون و جنگ با طغیان گران و حق ستیزان در بیرون. بنابراین 
محراب باید محل فعالیت و عمل آگاهانه و اختیاري انسان ها باشد.

کشیش در محراب سخنرانی می کند و مراسم انجام می دهند؛ و 
نیایشگران تماشاچي، شنونده و منفعل هستند و فقط آمین  می گویند

)محل قیام بر علیه شیاطین درونی و بیرونی نمي تواند باشد(.
وجود چند گنبد، مفهوم وحدت، درونگرایي و یگانگي را که نماد 

خودسازي و سیر در انفس بوده، خدشه دار مي  سازند.
در برخي کلیسا هاي صلیبي، از منظر بیروني گنبدها داراي چندین 

بام گنبدي هستند و یگانه نیستند.

در خصوص اذان مسلمانان، اول آنکه با صداي انسان مؤمن -که 
عالي ترین موجود هستي است- مخاطبین را دعوت مي نماید. دوم 
آنکه مفهوم جمالت اذان، به طور خالصه، چکیده و عصاره مکتب 
اسالم است که با وضوح و عمق، مخاطبین را به وصال حضرت 

حق و سیر و سلوک الهي دعوت مي نماید.

ناقوس کلیسا به عنوان نماد ارتباط مردم و دعوت از آن ها براي 
شرکت در مراسم است. این دعوت از طریق صدا و زنگ انجام 
مي شود و حامل هیچ پیام مشخصي جز صداي زنگ نیست. 

درحالیکه براي کساني که به کلیسا نمي آیند؛ با صداي زنگ، آگاهي 
و شناختي معنوي و اعتقادي صورت نمي گیرد و براي کساني که 

این دعوت را پذیرفته اند؛ حامل پیام و معرفتي نیست.

همه جهان براي انسان ها و آن ها براي سیرالي اله خلق شده اند و 
عالم مادي نسبت به آن ها پست ترین عالم وجود است.

کم بها دادن به مقیاس ورودي در مقابل کالبد و نماي ساختمان و 
آرایه هاي آن از مجسمه ها و نقش برجسته هاي متنوع و متعدد، نماد 

اصالت بخشیدن به کالبد بنا و دنیاي مادي و کم توجهي به انسان ها است.
خداوند همه انسان ها را از یک نوع و همه را داراي فطرت الهي 

معرفي مي نماید و ارزش آن ها نیز به ایمان و اعمال شایسته است 
و به مشاغل و تخصص هاي آن ها در این دنیا نیست و فقط بعد از 
مرگ افراد صالح و ناصالح شناخته مي شوند. از منظر اسالمی همه 
انسان ها بالقوه واجد )روح الهی( هستند و روحانی و غیرروحانی 

نداریم؛ اما متخصص علوم دینی و عالم دینی داریم.

جداکردن ورودي کشیشان، از سایرین، نماد تبعیض هویتي و ذاتي 
میان انسان ها است.
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عبادت حقیقتي دروني، ذاتي، فردي و اختیاري و مبتني بر دو رکن 
آگاهي )ایمان( و عمل ارادي و آگاهانه )عمل صالح( است.

جدا کردن فضاي محراب از فضاي شبستان و جداکردن محل 
حضور کشیشان و برگزارگنندگان مراسم، از سایر مردم، نماد مادي 

و اعتباري نمودن حقیقت عبادت است.
در شبستان مساجد نحوه نشست و برخاست مؤمنین کاماًل، متنوع 
و اختیاري است و فقط براي اداي نماز در صف هاي منظم به سوي 

قبله قرار مي گیرند و حرکات آنها، ایستاده، خمیده، نشسته و به 
سجده رفته بوده و متنوع است. در گفتار نماز نیز، برخي توسط امام 

جماعت، برخي جمعي و برخي از اذکار فردي ادا مي شود.

ردیف صندلي ها و نشستن یکنواخت، منظم و ثابت بر روي آن ها، 
نماد نهایت انفعال، تماشاچي بودن و عدم انتخاب و اختیار مؤمنین 

است.

3-5. معماری کلیسای صلیبی از بعد آرایه ها
قبل از طرح مطلب الزم است به دو نکته توجه شود:

و  زیبایي ها  هریک  وجود،  مراتب  اسالمي  منظر  از   .1
تزئینات مربوط به خود را دارد؛ که در عالم ملک از طریق 
و  مي شوند  ادراک  انسان  حیواني  غرایز  و  حواس پنج گانه 
مورد لذت و اقناع موقتي او قرار مي گیرند و در عالم معقول 
و مفاهیم، از طریق عقل و قوه عاقله انساني ادراک شده و 
مورد لذت هاي معنوي و مفهومي او قرار مي گیرند. در عالم 
ملکوت نیز از طریق روح و فطرت الهي انسان ادراک شده 
و مورد ابتهاج و انبساط روحاني و تکامل جوهري او قرار 
مي گیرند. بنابراین از منظر اسالمي، سه نوع آرایه و سه نوع 
زیبایي مربوط به هریک از عوالم سه گانه وجود دارد که در 
سعادت  و  تکامل  عروج،  بستر  مي توانند  و  بوده  هم  طول 
انسان از پست ترین عالم یا بالعکس بستر هبوط و سقوط 
عالم  پست ترین  به  عالم  عالي ترین  از  انسان  بدفرجامي  و 
بشوند. البته از منظر هستي شناسي و نظام احسن، هرکدام 
از این زینت ها براي آن عالم، موجب زیبایي و حسن است؛ 
و  محدوتر  حیات  و  جمال  داراي  برتر،  عالم  به  نسبت  اما 
ضعیف تري است. بنابراین نسبت به مراحل تکاملی انسان، 
نکته مهم   تلقي مي شود.  ناشایست  و  نامناسب  یا  و  زشت 
رابطه این سه نوع آرایه و زیبایي با انسان است. انساني که 
براي عروج اختیاري و آگاهانه، به عالي ترین مراتب وجود 
خلق شده است و استعداد آن را نیز دارد؛ وقتي به زیبایي هاي 
پایین ترین مرحله وجود یعني زیبایي هاي ظاهري، حسي و 
غافل می ماند؛  برتر  زیبایي هاي  از  و  قانع مي شود  غریزي 
از  انسان  زیرا  ناشایستگي مطرح مي شود؛  مفهوم زشتي و 
سیر تکاملي بازمانده و استعدادهاي تکاملي و سعادت ابدي 

خود را مخدوش و نابود مي نماید.
2. نکته قابل توجه، تفاوت واژه »جمال« با واژه »زینت« 
در قرآن مجید است. صفت جمال جزء اسماءالحسني الهي 
داده مي شود  نسبت  به خداوند  و  اوست  ذاتي  از صفات  و 
دوست  را  زیبایی  و  زیباست  خداوند  جمیل(  )واهلل  نظیر 
پاکیزه  دارد.  دوست  را  بخشش  و  است  بخشنده  دارد، 
صفات  جزء  زینت،  اما  دارد29.  دوست  را  پاکیزگی  و  است 
فعلي اوست و هم به خداوند و هم به شیطان نسبت داده 
اما  آفریدن،  زیبا  ذاتًا  را،  موجودي  یعني  زیبایي،  مي شود. 
تزئین یعني موجود کم ارزش و کم زیبایي را بیش از حقیقت 
مورد  در  دادن.  جلوه  باارزش  و  زیبا  آن  جایگاه  و  وجودي 
خداوند مي گوییم »ای که زیبایی را آشکار کنی، و زشتی را 
بپوشانی30« اما در مورد شیطان مي گوییم »او و قومش را 
چنین یافتم که به جای خدا به خورشید سجده می کنند و 
شیطان اعمالشان را برایشان آراسته و آنان را از راه ]راست[ 
باز داشته بود در نتیجه ]به حق[ راه نیافته بودند31«. یعني 
و  نمود  تزئیین  را  آن ها  ناشایست  و  زشت  اعمال  شیطان 
سبب  به  »پروردگارا  مي گوید:  شیطان  یا  و  داد  جلوه  زیبا 
آنچه را که در زمین  براي آن ها،  آنکه مرا گمراه نمودي؛ 
مي کنم32«.  گمراه  را  همه  بدینوسیله  و  مي آرایم  است 
و  موقتي  را که  مادي  و  زیبایي هاي حسي، ظاهري  یعني 
نابود شدني است و زیبایي پایین ترین مرتبه وجود و عالم 
طبیعت است براي انسان ها که ذاتًا براي زیبایي هاي معنوي 
فریب  را  آن ها  و  مي نمایم  تزئین  شده اند؛  خلق  روحي  و 
از توجه، کشف، استنباط و  مي دهم؛ تا بدینوسیله آن ها را 
شهود زیبایي هاي معنوي و روحي -که بستر کمال وجودي 
و حیات جاوداني و لذت ها و زیبایي هاي عمیق تر و پایدارتر 
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دارم.  باز  است- 
باتوجه به عدم تحریم مجسمه سازي و نقاشي در فرهنگ 
و  کشیش  به  انسان ها  طبقه بندي  به  توجه  با  و  مسیحي 
غیرکشیش و قدیس و غیرقدیس و با توجه به اتخاذ واسطه 
اقرار گناه به کشیشان به جاي  بین انسان و خدا و مقوله 
خدائیکه در قلب ما است، بنابراین تفاوت هاي اساسي بین 
نوع آرایه ها در مساجد و کلیساها ایجاد شده است که اجمااًل 

به آن ها اشاره مي شود.
نماي  در  متعدد  برجسته هاي  نقش  و  مجسمه ها  وجود 
بیشتر  بیرون  از  کلیسا  کالبد  است  شده  باعث  ساختمان، 
شبیه یک نمایشگاه و موزه برونگرا باشد تا یک نیایشگاه 
و  نقش برجسته ها  و  مجسمه ها  وجود  همچنین  درونگرا. 
به  گیاهي  و  حیواني  انساني،  زنده  موجودات  از  نقاشي ها، 
فعال  را  انسان ها  جبري  و  غریزي  پنج گانه،  حواس  شدت 
انسان  اختیاري  سیر  حقیقي،  عبادت  درحالي که  مي نماید. 
درون،  به  بیرون  از  معنا،  به  از صورت  باطن،  به  ظاهر  از 
از کثرت به وحدت و از ادراک حسي-غریزي به استنباط 
وجود  است.  قلبي  شهودي-  مکاشفه  و  فهمي-عقلي 
مادي  و  سه بعدي  ابعاد  با  نقش برجسته ها،  و  مجسمه ها 
خود، به شدت، کیفیت فضاهاي داخلي را مادي و فیزیکي 
و  مجسمه ها  قرارگرفتن  محور  در  همچنین  مي نماید. 
نقش برجسته ها در نماي ساختمان و مقیاس عظیم و وسیع 
آن نسبت به درب هاي ورودي، اصالت را به جاي انسان و 

محور ورودي او، به کالبد و شاکله بناي خارجي مي دهد و 
مي نماید. طلب  تماشاچي  و  منفعل  را  انسان 

رسمی بندی  شبیه  ظاهر  به  گوتیک  کلیسای  تزئینات 
است؛ اما تأثیرش کاماًل متفاوت است. اول آنکه یک ریتم 
مرکز  آنکه  دوم  دارد.  محراب  سمت  به  عبوری  تکرارِی 
ثقلش بسته )پر( است؛ برعکِس رسمی بندی که از چهار 
طرف شروع می شود و در نهایت به فضای خالی شمسه 
)خورشید، منبع نور، منبع وجود، الیتناهی( می رسد )حرکت 

از کثرت به وحدت(. 
در کلیسا نسبت ورودی به کل ساختمان قابل توجه بوده 
)منظور اهمیت کالبدی ورودی است( درحالیکه در مساجد 
مثل مسجد امام اصفهان، تمام نما یک سردر ورودی با 
حداقل جرز است. همچنین ورودی کلیسا مرکز ثقل نمای 
نقش برجسته  و  مجسمه  از  پر  معمواًل  و  بوده  ساختمان 
است. داخل فضا نیز پر از نقاشی و مجسمه است؛ طوری 
که چندین بار در طول تاریخ شمایل شکنی رخ داد. مثاًل 
بیشتر می شود. همچنین  بسیار  تزئینات  گوتیک  دوره  در 
نسبت طول به عرض در پالن کلیسا زیاد است؛ به معنای 
آنکه خدا در آن انتها است )بر عکس مربع در پالن مسجد 
که به معنای خدایی که در همین نزدیکی است(. در ارتفاع 
معنای  به  ارتفاع  و  عرض  تفاوت  است؛  گونه  همین  نیز 
اینکه خدا در آسمان ها است )برعکس خدایی که از رگ 

گردن نزدیک تر است33(. 

تصویر 12 . کلیسای کمبریج، انگلستان، 1446-1515 میالدی 
تزئینات کلیسا یک ریتم تکرارِی عبوری به سمت محراب دارد و مرکز ثقلش بسته )پر( است.
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تصویر 13 . کلیسای مانستر کتدرال، اولم، آلمان )1492-1377(
نسبت ارتفاع ورودی به ارتفاع نمای ساختمان 1 به 10 است؛ بدین معنا که ساختمان 10 درصد انسانی و درونگرا، و 90 درصد کالبدی و برونگرا.

جدول 5. بررسی تطبیقی ویژگی معماری کلیساهای صلیبی از بعد آرایه ها با دیدگاه اسالمی

دیدگاه اسالمی دیدگاه مسیحیت
عبادت حقیقي، سیر اختیاري انسان از ظاهر به باطن، از صورت 
به معنا، از بیرون به درون، از کثرت به وحدت و از ادراک حسي-
غریزي به استنباط فهمي-عقلي و مکاشفه شهودي-قلبي است.

به علت وجود مجسمه ها و نقش برجسته هاي متعدد در نما، کلیسا 
از بیرون شبیه یک نمایشگاه و موزه برونگراست؛ تا یک نیایشگاه 

درونگرا.
وجود مجسمه ، نقش برجسته  و نقاشي ، با ابعاد سه بعدي و مادي، از 

موجودات زنده به شدت حواس پنج گانه، غریزي و جبري انسان ها را 
فعال مي نماید و کیفیت فضاهاي داخلي را مادي و فیزیکي مي نماید.

کالبد فقط وسیله ای در خدمت انسان های مؤمن است؛ و تقدس 
مربوط به )روح الهی( انسان هاست و نه عناصر فیزیکی.

مجسمه  و نقش برجسته ها در نما ساختمان و مقیاس عظیم و 
وسیع آن نسبت به ورودي، اصالت را بجاي انسان و محور ورودي، 
به کالبد و شاکله بنا خارجي مي دهد و انسان منفعل و تماشاچي 

می شود.
درحالی که در مساجد مثل مسجد امام اصفهان، تمام نما یک سردر 

ورودی با حداقل جرز است.
ورودی کلیسا مرکز ثقل نمای ساختمان بوده و معمواًل پر از مجسمه 

و نقش برجسته است و نسبت آن به کل ساختمان نیز قابل توجه 
است و داخل فضا هم پر از نقاشی و مجسمه است.

مربع در پالن مسجد که به معنای خدایی که در همین نزدیکی 
است و از رگ گردن نزدیک تر است.

نسبت طول به عرض در پالن و ارتفاع کلیسا زیاد است به معنای 
آنکه خدا در آن انتها و در آسمان هاست.

رسمی بندی از چهار طرف شروع و در نهایت به فضای خالی شمسه 
)منبع نور و وجود الیتناهی( می رسد )حرکت از کثرت به وحدت(.

تزئینات کلیسا به ظاهر شبیه رسمی بندی اما تأثیرش متفاوت است؛ 
یک ریتم تکرارِی عبوری به سمت محراب و مرکز ثقلش بسته )پر(.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            20 / 29

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1397-fa.html


55فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و نهم / زمستان  1399 / سال هشتم

جدول 6. بررسی تطبیقی ویژگی معماری کلیسای صلیبی از بعد ارتباط با محیط طبیعی و فرهنگی با دیدگاه اسالمی 

با  ارتباط  بعد  از  صلیبی  کلیسای  معماری  ویژگی   .5-4
فرهنگی و  طبیعی  محیط 

مي باشند؛  داخلي  حیاط  فاقد  صلیبي،  کلیساهاي  اکثر 
بنابراین فاقد سلسله مراتب متنوع فضایي از خارج به داخل 
پنجره ها  و  ورودي  مستقیم  ارتباط  دلیل  به  و  است  بوده 
افزایش مي یابد و  بیرون مزاحمت هاي هجواري  با فضاي 
فضاهاي  سایر  ترکیب  داخلي،  حیاط  وجود  عدم  دلیل  به 
خدماتي -که مي تواند مکمل فضاي عبادي و چند منظوره 

است.  روبرو  زیادي  مشکالت  با  باشد- 

همچنین اکثر کلیساهای صلیبی با ساختار صلیب گون خود 
یک رابطه تحمیلی با محیط ایجاد می کنند و می توان گفت 
کلیسا خود را به بافت تحمیل نموده است درست مثل قرار 
دادن یک مجمسه در میانه یک بافت بی ارتباط که در دل 
بافت خودنمایی می کند و ارتباط مؤثری با محیط اطراف 
ندارد. حال آن که اکثر مساجد از ورودی با بافت بیرون 
هماهنگ هستند. همچنین با وجود یکسانی اصول فضایی 
برای مساجد گوناگون شکل و مقیاس مسجد متناسب با 

بافت و اقلیم تفاوت دارد. 

تصویر 14. کلیسای چارترز کاتدرال، فرانسه، 1194 میالدی
ایجاد یک رابطه تحمیلی بین محیط و کلیسا درست مثل قرار دادن یک مجمسه در میانه یک بافت بی ارتباط

دیدگاه اسالمی دیدگاه مسیحیت
اکثر مساجد از ورودی با بافت بیرون هماهنگ است. با وجود 
یکسانی اصول فضایی برای مساجد گوناگون شکل و مقیاس 

مسجد متناسب با بافت و اقلیم تفاوت دارد.

اکثر کلیساهاي صلیبي، فاقد حیاط داخلي مي باشند؛ بنابراین فاقد 
سلسله مراتب متنوع فضایي از خارج به داخل بوده و به دلیل ارتباط 
مستقیم ورودي و پنجره ها با فضاي بیرون مزاحمت هاي همجواري 

افزایش مي یابد و ترکیب سایر فضاهاي خدماتي -که مي تواند 
مکمل یک فضاي عبادي و چندمنظوره باشد- با مشکالت زیادي 

روبرو است.
اکثر کلیساهای صلیبی با ساختار صلیب گون خود یک رابطه 

تحمیلی با محیط ایجاد می کند؛ همانند مجسمه ای بی ارتباط در 
دل بافت خودنمایی می کند و ارتباط مؤثری با محیط اطراف ندارد.
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6. نتیجه گیری
در جمع بندی اجمالی عالوه بر نتایجی که در هر مرحله و 
درجدول مربوط به آن اشاره شده است؛ به طورکلی می توان 
گفت فرآیند انحراف در طراحی کلیساهای صلیبی، حاصل 
طول  در  الهی  دین  این  به  معتقدین  که  است  انحرافاتی 
تاریخ ایجاد و منتشر نموده اند. انحراف در مفهوم عبادت و 
رابطه انسان با خدا، با جامعه، با طبیعت و دنیا و مسیر رشد 
و تکامل فطری و وجودی او، باعث ایجاد مراسم، مناسک 
نامطلوب  و  نامناسب  کرداری  و  رفتاری  رسوم  و  آداب  و 
هنرمندان  و  معماران  طبیعتًا  است.  شده  بدعت آمیزی  و 
مراسم  و  رفتارها  توصیه ها،  این  قالب  در  بوده اند  مجبور 
از قبل  مطرح شده، طراحی نمایند. مثاًل از شکل و نقشه 
تعیین شده صلیب -که یک نماد عمودی است- در طراحی 
سرچشمه  بنابراین  نمایند.  طراحی  و  تقلید  کلیسا،  پالن 
و  اعتقادی  فکری،  انحرافات  از  منبعث  کالبدی  انحرافات 
نوع نمادگرایی و آرایه ها است و پیش از معماران، علماء این 

ناهنجاری ها شریک می باشند. این  در  دین، 
را  انسان ها  است که  اسالمی  بر حکمت  مبتنی  مقاله  این 
از بُعد فطرت روحی )نفوس عقالنی و روحانی( یک نوع و 
مشترک می داند و مفهوم عبادت و مسیر تکاملی انسان ها 
را نیز از طریق ایمان به حقایق )عالم و آدم( و عمل ارادی 
و انتخابی فردی و اجتماعی که مطابق با آن ایمان باشد؛ 
با  می دهد  اجازه  ما  به  اسالمی  فرهنگ  بنابراین  می داند. 
ارکان سه گانه )اعتقادات، احکام و اخالق(، مبتنی بر دو منبع 
بر موضوعات  و سنت معصومین)س(( عالوه  الهی  )کالم 
فوق، تأثیر انحرافات آنها را در آثار و تمدن وابسته به آنها 
از جمله آثار هنری، معماری و شهرسازی، مورد بهره برداری 
مراحل،  ساختار،  مقاله،  این  در  داد.  قرار  نقد  و  ارزیابی  و 
منابع و مبانی فرآیندها را مبتنی بر نظریه )سالم34( مورد 
بحث قرار گرفته است. مبتنی بر نظریه فوق چهار عنصر 
)ایده های فضایی هندسی، آرایه ها و تزئینات، نما و نمادها، 
ارتباط معماری با محیط طبیعی و فرهنگی( در معماری که 

معنا پذیر هستند؛ مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
در  و  است  مسیحیت  حکمت  معمارانه  تجلی  کلیسا   o
مفهوم  از  حکمت  این  مختلف  ضعف های  تجلی  حقیقت 

حقیقی عبادت می باشد که در عبادتگاه تجلی یافته است. 
تالش بسیار برای تبدیل کلیسا به تجسد مسیح و صلیب 
اختالل  دچار  را  کلیسا  فضایی  کارکردهای  از  بسیاری  او 
کرده است. این تجسد هم از باب محل قرارگیری ساختمان 
)محل طلوع خورشید در اعتدالین، به یاد زمان عید پاک( 
آن  کالبد  و  نقشه عمومی کلیسا  باب هم شکلی  از  و هم 
تحمیلی  نماد  این  زیرا  است؛  نقد  مصلوب محل  مسیح  با 
به  )صورت  نماد  حتی  و  نمی شود  دیده  اصاًل  صوری،  و 

نیست. هم  صورت( 
معنای  )به  غرب  در  اصلی  ورودی  قرارگیری  بر  تاکید   o
پشت کردن به عالم غرب یا دنیا به هنگام ورود( و تاکیدات 
رازگونه مثل تاکید بر استعاره غار و قراردهی جادیواری در 
شرق کلیسا، خود را بر معماری فضا تحمیل می کند؛ بدون 
آنکه ما به ازای کارکردی مفید و مستقلی داشته باشد. جدا از 
آن که غار دیدن هستی به سنت بی ارزش بودن دنیا و لزوم 
وصل به نور بیرونی و فرهنگ رهبانیت می انجامد که در 

اسالم شدیداً محل نقد است.
o سردرب غربی کلیسا -که نماد گذر از دنیاست- اوج تمرکز 
از  بازنمایی تمثال مسیح به عنوان دروازه عبور  بر  خود را 
دنیا گذاشته و اساسًا تمرکز را از معنا به تجسم می کشاند. 
امری که به خصوص بعد از شکست جنبش تمثال شکنی، 
بسیار افراطی و بعد از وقوع رنسانس بسیار زمینی و منطبق 
بر فرهنگ شرک آمیز پیشامسیحی شد. بر هم نهی محل 
ورود )از سمت غرب ساختمان، بنا به باورهای پیش گفته( 
مسیر  تعریف  برای  معمار  اختیار  عماًل  صلیبی،  ساختار  با 
حرکت مبتنی بر کارکردهای درون فضای کلیسا را بسیار 

محدود می کند.
مسیحی،  )مومن  مسیحیت  در  روحانی  سلسله مراتب   o
تفکیک  در  حتی  را  خود  پاپ(  یا  بطرک  اسقف،  کشیش، 
ورودی ها و ساحات بنا هم نشان می دهد که این تفکیک 
میان  ذاتی  و  هویتی  تبعیض  نماد  غیرقدیس،  و  قدیس 

است. نامطلوب  اسالم  دیدگاه  از  و  انسان هاست؛ 
بت پرستی  و  بت سازی  )شبیه  تجسد  نوع  هر  اسالم  در   o
است( امری مردود است. ایجاد زمینه عبادت و تمرکز به 
سوی معبودی است که )در قلب( ما است و از )رگ گردن( 
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به ما نزدیکتر است. مفهوم قبله در اسالم به عنوان خانه 
و  بخش  وحدت  درونگرا،  خالی،  است  فضایی  که  کعبه 
فضا  مطلوب ترین  و  مناسب ترین  بنابراین  تمرکزآفرین، 
و  )عقالنی  اختیاری  خودآگاهی  و  انفس  در  سیر  برای 
وجودی،  تکامل  بسترساز  می تواند  که  است  روحانی( 
جناب  این مضمون  به  باشد.  انسان ها  اختیاری  و  فطری 

می نماید: اشاره  چنین  شبستری  شیخ 
من یارهمی جویم؛ او جلوه گه یار

او خانه همی جوید؛ من صاحب خانه
مقصود من از کعبه و بت خانه تویی؛ تو

مقصود، تویی؛ کعبه و بت خانه بهانه
o در نقطه مقابل در مسیحیت با یک سالن سخنرانی یا 
تأتر و سینما مواجهیم و سخنران یا آیین مورد اجرای او 
)مثاًل عشای ربانی( نقطه کانونی عبادت است و نیایشگران 
منفعل بوده و نقش تماشاچی را به عهده دارند؛ درحالیکه 
تکامل  برای  )منبر(  نماد  و  سخنرانی  مقوله  مساجد  در 
اّما نیایش  عقالنی و ایمانی در جای خود محفوظ است؛ 
اصلی که در واقع معراج مؤمن و متضمن تکامل وجودی 
و جوهری اوست با نماد )محراب( و عملکرد )نماز( فردی 
و جمعی به سوی قبله مشترک جهانی و همه با هم به 
سوی او میسر و مطلوب می باشد. این تفاوت بین مفهوم 
)نماز( با )شنیدن سخنرانی( خود را در نحوه نشستن )روی 
روی  منعطف  نشستن  یا  و  کلیسا  در  منظم  صندلی های 
زمین در مسجد( و تفاوت در سلول فضایی مسجد و کلیسا 

نیز مشخص می کند.
o در نحوه دعوت مؤمنین بین زنگ ناقوس و اذان، تفاوت 
ماهوی وجود دارد. زنگ ناقوس صرفًا یک هشدار بدون 
پیام با بانگ و طنین آهنی است در حالی که اذان تذکرات 
معنوی و عصاره اعتقادات اسالمی از طریق کالم و بیان 

یک انسان مؤمن است. 
کلیسای  در  فرسکو  و  مجسمه  نقاشی،  عظیم  حجم   o
تمثال شکنی،  جنبش  شکست  از  بعد  بخصوص  مسیحی 
اساسًا مانع هر نوع تمرکز روحی و معنوی است و به جای 
دعوت کنندگی به خودآگاهی و سیر درونی عبادتگاه تبدیل 
را  مسیحی  مومن  عماًل  و  می شود؛  موزه  و  نمایشگاه  به 

)قدسین،  از  اعم  زنده  موجودات  از  تزئینات  تماشای  به 
مالئکه و غیره( دعوت می نماید و موجب از خودبیگانگی 
و برونگرایی نیایشگران و مجذوب شدن به غیر خداوند و 

می شود. و جسمانی  زیبایی های ظاهری 
ایشان  که  آن  علی رغم  مسیح  حضرت  دانستن  شهید   o
به خواست خداوند به آسمان عروج کرده اند؛ یک تفاوت 
مهم دیگر بین حکمت اسالم و مسیحی است. این شهید 
تعریف  و  قداس  مراسم  از  مهمی  بخش  درونمایه  بودن 
مراسم  منطق  گردیده است.  مسیح  شفاعت  از  مسیحیت 
قداس و نیز تفکیک سالن نیایش به دو بخش قدیسین و 
غیرقدیسین، نیازهای کالبدی را به فضا تحمیل کرده که 
نتیجه ای جز ایجاد یک بافت طبقاتی به لحاظ اجتماعی 
نیست. از طرف دیگر همین تعریف نقش مقدس برای پدر 
روحانی/بطرک/اسقف در قداس و سایر مراسم، در عمل 
به واسطه گری مقام روحانی بین بنده و خدا بدل شده و 
جایگاه اعتراف را ایجاد کرده است که همه این موارد در 
تضاد با حکمت اسالمی است که همه انسان ها را ذاتًا و 
از  اعتراف گناه به غیر  الهی می داند و  بالقوه دارای روح 

خداوند را حرام و مکروه اعالم کرده است.
و شکنجه گاه حضرت  ابزار شهادت  که  تقدس صلیب   o
مسیح )در تصور غلط مسیحیان( تلقی شده؛ باعث اشکاالت 
متعددی شده است. این شکل اجباری و تحمیلی در عمل 
و در  و در کارکرد  کالبد معماری  متنوعی در  ضعف های 
طراحی فضا و هندسه آن ایجاد نموده است )زیرا صلیب 
یک نماد عمودی است و در پالن کلیسا و یا حجم کلی 
آن اصواًل دیده نمی شود؛ و یک طرح اجباری، تقلیدی و 
مسلمین  قبله  کعبه،  خانه  که  حالی  در  است(.  نامناسب 
انسان کامل( و )محل پذیرش توبه حضرت  )محل تولد 
پالن  انسان.  شکنجه  وسیله  نه  می شود؛  تلقی  آدم)ع(( 
فضایی  ایده  مناسب ترین  هم  آن  مکعب  حجم  و  مرجع 
تکامل  برای  مناسبی  بستر  و  نیایشگاه  برای  هندسی  و 
)عقالنی و روحانی( انسان ها است؛ و به سوی خداوندی 
هستند که در قلب آنهاست؛ از رگ گردن به آنها نزدیک تر 
است؛ و هیچ واسطه ای را بین انسان و خداوند نمی پذیرد.
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پی نوشت
1. این نظریه در کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقالب فرهنگی مورد داوری و تأئید قرار گرفته و در کتاب )پنج رساله( در حکمت هنر، 

معماری و شهرسازی به چاپ رسیده است.
ِ اْلِْسالم : همانا دین در نزد خداوند همان اسالم است« )سوره آل عمران/ آیه 19(. یَن ِعْنَد اهللَّ 2. ِ»انَّ الدِّ

َراَط الُْمْسَتِقیَم: ما را به راه راست هدایت فرما« )سوره فاتحه/ آیه 6(. یعنی راهی که )مبدأ، جهت، غایت و شرایط راهبردی( آن  3. » اْهِدنَا الِصّ
کاماًل توسط مکتب اسالم تبیین و تشریح شده است.
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Abstract

One of the main reasons for the deviations of human schools in the East and West of the world, especially 
the modernist and postmodernist currents that were created in Western culture after the Middle Ages and the 
Renaissance, has spread around the world to the present day. These are the deviations that have occurred in 
the divine religions, especially Judaism and Christianity, by the believers of these religions. Authoritative 
Islamic sources (Divine Word and Tradition of the Infallibles) have explained and analyzed these deviations. 
An example of such distortions is the Christian›s belief in concepts (God, the Prophet, man›s relationship with 
God, the Prophet, the ulema, society, and nature). In this paper, the effect of these deviations on one of the 
most important elements of human civilization, namely (human places of worship) and as a special example 
(cruciform churches) from the Islamic point of view, based on theory (Salam) has been interpreted and analyzed. 
The theory (Salam) divides human processes such as the construction of a place of worship into five general 
stages (ideas, motivations, and methods of the architect-artist, to create the body of the work and the effects of 
the work on the audience) and the effect of the deviations of each stage to the stages. Next, he interprets and 
analyzes the creation of the architectural work and its effects. In this theory, it is stated that the prophets and 
divine schools have provided innocent resources and bases for the first three stages of human processes with 
titles (beliefs, rules and ethics) and the fourth stage requires specialized ijtihad and creation of works by human 
beings in The world has nature. Thus, the existing problems in the form of civilizational works, including (the 
crucifixion churches), are the result of deviations in (beliefs, rules, and ethics) created in Christian culture. The 
present study is fundamental and the research method of this research is documentary and based on reliable 
primary and secondary sources and well-founded Islamic principles (analytical and interpretive) as well as the 
four Gospels and early Christian texts. In conclusion, the effects of Christian deviations (doctrinal, behavioral, 
and methodological) on the body of cruciform churches in terms of dimensions (geometric-spatial ideas, arrays, 
and symbols) have been evaluated and analyzed.
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