
فـصلنامـه هـنر و تـمدن شـرق
سال دوم| شماره پنجم| پاییز ۱۳۹۳ 16

مدیریــت و زیبایی شناســی نور در کلیســاهای 
ــر قفقاز معاص

محمد جمشیدیان
کارشناس ارشد معماری منظر

mohammad.jamshidyan@gmail.com

مشاهده و مطالعه تزئینات معماری کلیساهای منطقه قفقاز نشان دهنده تحول یا تغییر رویکردی مشخص در برخی 
جنبه های این موضوع است. یکی از جنبه های تزئین بنا، استفاده از نورهای طبیعی و مصنوع در کلیساست که به 
مختلف ساخت  دوره های  تاریخی  مطالعات  و  میدانی  مشاهدات  است.  کنترل شده  و  مدیریت  مختلفی  روش های 
کلیساهای این منطقه بیانگر این است که در دو کشور گرجستان و ارمنستان، روند متفاوتی در زیبایی شناسی و مدیریت 
نور و تزئینات طی شده است. رویکرد اصیل و تاریخی در این زمینه عبارت است از یک رویکرد درون گرا که تزئینات 
شاخصی را برای داخل و خارج کلیسا نمی پذیرد. این تفکر از ورود نور به طور عمومی به داخل کلیسا جلوگیری می کند. 
اما این رویکرد تاریخی در دوره معاصر دو مسیر متفاوت را در پیش گرفته است؛ در کشور ارمنستان این مسیر در 
ادامه روند سنتی و تاریخی خود پی گرفته شده است. چنان که فضای کلیساهای معاصر همچنان تاریک و کم نور و 
نماسازی آنها کم رنگ و بدون نورپردازی شبانه است. از آنجا که جذب گردشگر در کلیساهای کشور گرجستان رویکرد 
غالب است، این امر با تزئینات افراطی و تبلیغاتی  در داخل و خارج از بنای کلیسا نیز با نورپردازی شبانه که آن را در 
منظر شبانه شهر شاخص می سازد، بیشتر ظاهر شده است. بدین ترتیب می توان گفت مدیریت نور و تزئینات، توسط 

مدیران شهری و مذهبی در کشورهای ارمنستان و گرجستان به دو سمت متفاوت هدایت شده است.

کلیساهای منطقه قفقاز، نور، مدیریت و زیبایی شناسی، رویکرد تبلیغاتی، رویکرد تاریخی.
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فرضیه: در گذشــته نور در خارج و داخل کلیساهای منطقه قفقاز 
جایــگاه و نقش تزئینی نداشــته اســت. اگرچه امروز این ســنت و 
زیبایی شناســی در کلیساهای ارمنستان ادامه دارد، اما در گرجستان 
نــگاه تزئینی و بصری )عینی( به نور، کلیســاهای این منطقه را با 
بهره گیری از نور در منظر شــبانه به عنوان یک جاذبه گردشــگری 

مطرح کرده است.

    کیفیت حضور نور در کلیساهای منطقه قفقاز

»نور« به عنوان بخشــی از تزئینات در کلیساهای منطقه قفقاز در 
دو وجه داخل و خارج بررسی می شود. 

انتخاب این دو وجه همان طور که در ادامه می آید به تغییر نگرش 
نســبت به تزئینات کلیســا در طــول تاریخ برمی گردد. با بررســی 
رویکردهای حاکم بر کلیســاهای گرجســتان و ارمنســتان دو سیر 
تحولی متفاوت را نســبت به تزئین کلیســاهای جدید و تاریخی در 

تزئین به معنای آراستن و زیوربستن هر شیء است. این آراستگی 
در جنبه های مختلف و با روش های گوناگون انجام می پذیرد. متناسب 
با موضوع و نوع ماده مورد تزئین، این آراستگی و آراستن نیز متفاوت 
خواهــد بود. صنایع دســت بشــر هرکدام با مقیاس هــای مختلف و 
کارکردهای خاص خود به شیوه های ویژه ای تزئین می شوند. یکی از 
محصوالت بشری که همواره دست خوش هنر آراستن بوده، معماری و 
بناهای دست ساخت انسان است. معماری خود به عنوان هنری جامع، 
شاخه هایی دیگر مانند نقاشی، حجاری، صنایع چوب، سنگ و غیره 
را برای تزئین خود به کار گرفته اســت. بدین ترتیب تزئینات همواره 
از اجزای جدانشدنی معماری و بناهای دست ساز بشر بوده اند. به جز 
دوره هایی خاص که تفکر رایج، هرگونه تزئینی را در معماری ممنوع 
کرده اســت. مســئله تزئین که خود هنری مستقل از معماری قلمداد 
شده و مورد تحلیل منتقدان و هنرمندان قرار می گیرد، با بهره گیری از 
زیبایی شناسی دوره های مختلف بخشی از زیباسازی و فضاسازی را 
نیــز در معماری برعهده دارد. بناهای مذهبی که به دنبال جهان بینی 
خاص و تفکر مشخصی شکل گرفته و توسعه یافته اند نیز در پذیرش 
تزئینات بر چهره خود متأثر از زیبایی شناسی اعصار گوناگون متفاوت و 
مختلف بوده اند. این زیبایی شناسی به دنبال عوامل گوناگون محیطی، 
اجتماعی و فرهنگی متغیر بوده است. تغییر در تفکرات رایج هر دوره، 
حضور در محیط های گوناگــون و در برخورد با جوامع و فرهنگ های 
متفاوت اثرات عمیق و بنیادینی بر زیبایی شناســی و نوع تزئین بناها 

داشته است. 
عملکردهای معماری در طول شبانه روز و مسئله فضا در این هنر، 
سبب شــده بحثی با عنوان »روشنایی« و »نور« در فضا و تعریف آن، 

این دو کشور همسایه شاهد هستیم؛ در بخش اول تزئینات داخلی 
کلیســا را متأثر می سازد و در بخش دوم به عنوان تزئینی جدید و با 

تکنولوژی های نو ظهور پیدا کرده است.

عنصر نور در درون کلیسا

چگونگــی کیفیــت نــور در فضاهای داخلــی از عوامــل اصلی 
فضاســازی در معماری کلیســاهای منطقه قفقاز بوده که می توان 
گفت به دنبال یک مبانی نظری و متأثر از پیشینه ای تاریخی حاکم 
بر آیین مســیحیت اســت. حضور این عامل در کلیســاها با اندکی 

تفاوت در دو کشور ارمنستان و گرجستان تداوم یافته است.
نخست اندیشه رهبانیت و تفکراتی است که به مناسک، عبادات، 
گوشه نشینی و خلوت  گزینی تأکید دارند. این نکته در فضاسازی های 

فرعی کلیسا به چشم می خورد. 
اطراف ســاختمان اصلی کلیســا پــر از انواع فضاهــای خلوت و 

خود یکی از مفاهیم پایه در معماری به شــمار آید. »نور« و »تاریکی« 
هر دو به عنوان عناصر اثرگذار بر معماری مطرح هســتند. "تاریکی 
که همان فقدان نور اســت و بیشــتر به عدم و نیستی برمی گردد تا به 
وجــود، در معماری اثــری کمتر از نور ندارد. تاریکــی می تواند برای 
معماری فضاهای نوینی را بــه وجود بیاورد" )دیباج، 1384(. عالوه 
بر موضوعات کاربردی نــور در معماری، همواره مفاهیمی ماورایی و 
معنوی نیز بر این عنصر طبیعی مترتب بوده اســت. از تقدس نور در 
آیین های باستانی که معماری را متأثر ساخته است تا کاربرد نمادین آن 
در معابد و پرستشگاه های این ادیان )قدوسی فر و دیگران، 1391(. 
نور به عنوان جزیی مســتقل که در عین حــال با تمامی اجزای دیگر 
شــکل دهنده به معماری مانند ساختار، نظم فضایی، مصالح یا رنگ 
مرتبط و مختلط اســت اثری ویژه در معماری یک بنا دارد )احمدی، 
1392(. بدین ترتیب حضور نور در کنار ســایر عناصر و شاخصه های 
یک اثر معماری بــه تدریج وجهی هنری پیدا کرده و به عنوان نوعی 
تزئین بنا و فضا محسوب شده است. امروزه نورپردازی به خصوص در 
شــب، یکی از جلوه های تزئینی و آراستن یک اثر معماری شده است 

و به عنوان مقوله ای هنری متخصصان فنی و تکنیکی خود را دارد.
در کلیســاهای منطقه قفقاز )گرجســتان و ارمنســتان(، به عنوان 
نمونــه بارز ابنیــه مذهبی این منطقه، می توان با بررســی تزئینات و 
ابعاد مختلــف تکنیکی و مفهومی آنها به ســیر تحوالت مدیریت یا 
زیبایی شناسی حاکم بر آنها در دوره های مختلف دست یافت. در این 
نوشــتار، نورپردازی شــبانه و نیز چگونگی ورود و حضور نور روز در 
فضای کلیساهای منطقه قفقاز به عنوان نوعی تزئین بنا که دست مایه 

آن نور طبیعی و مصنوع است مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه
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کوچکی اســت که فقط جای استقرار یک نفر را دارد. این اتاقک ها 
برای عبادات فردی و چله نشــینی اســتفاده می شــود )تصویر 1(. 
این اندیشــه، به دنبال آرامــش و خلوتی خاص در فضاهای داخلی 
کلیساســت که ســعی دارد آن را با ایجــاد ارتفاع بلنــد و فضاهای 
وهم آلود، تاریک و کم نور فراهم سازد. از طرفی مفاهیم اصیل دین 

مسیحیت نیز منتج به فضاهایی این چنین می شود، 
»تمام معماری یک کلیسا به فرد مؤمن یادآوری می کند که حضور 
الهی ای که از عشــاء ربانی در محراب فیضان می یابد، مانند نوری 
است که در تاریکی می درخشــد« )بورکهارت، 89:1365-79(. به 
طور کلی حضور کنترل شــده و محدود نور در راستای تفهیم و القای 

تعالیمی خاص ظهور یافته است.
دومین مســئله ای که به عنوان سبقه تاریخی بر چگونگی حضور 
نور در کلیســا اثر گذاشته، پیشینه دین مســیحیت در سطح جامعه 
اســت. به گواه تاریخ، این دین تا چندین ســده بعــد از ظهور خود 
نه تنها به عنوان مذهب رســمی، بلکه مذهبی که معتقدانش بتوانند 

آزادانه در جامعه ابراز وجود و ترویج کنند موفق نبود. 
بــه طور کلی مســیحیت را در ســیر تاریخی به دو دوره تقســیم 
کرده اند که دوره نخســت آن از زمان تأســیس تا قبــل از پذیرش 
امپراتوری روم را دوره »پیگرد« نامیده اند و شــامل بخشی از تاریخ 
هنر مسیحیت ابتدایی است که پیروان دین مسیح از ترس حکومت 
بــه صورت مخفیانــه در مقابر زیرزمینی به تبلیغ و انجام مناســک 

مذهبی مسیحی می پرداختند. 
ایــن مقابر که »کاتاکومب« نام داشــته اند شــبکه ای گســترده از 
داالن ها، تورفتگی ها و اتاقک های زیرزمینی در زیر شــهر رم است 
که به عنوان گورســتان های پنهانی برای دفن مردگان مســیحی و 
مکانی برای اجرای مناســک مذهبی ســاخته می شده است و تنها 
یادگارهای هنری و معماری این دوره از تاریخ مســیحیت هستند. 
بنابراین ریشــه های این خــوف و جدایی از جامعــه را می توان در 
فضاســازی های بعدی آنها در کلیساها و سایر بناهای مذهبی مانند 
صومعه ها نیز دنبال کرد. فضاهای گرفته، کم نور و تاریک کلیساها 

تصویر1. اتاقک های اطراف فضای اصلی کلیسا که گاه به اندازه یک نفر فضا داشتند مکانی برای گوشه نشینی و انجام عبادات و ریاضت های فردی بوده اند. صومعه 
حق پات، اله وردی، ارمنستان.

 عکس : محمد جمشیدیان، آرشیو مرکز پژوهشی نظر،1392.
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یادآور غارها و مسیرهای زیرزمینی صدر مسیحیت است که مأمن و 
پناهگاه حواریون و رهروان دین عیسی )ع( بوده اند.

 بنابرایــن  می توان گفت فضــای داخلی کلیســا از لحاظ میزان 
حضــور یا به عبارت بهتــر نفوذ نور، به نوعی ملهــم از عبادتگاه ها 
و دخمه هــای مخفی مســیحیان اولیه بوده کــه از طرفی محصول 
اندیشــه های مســیحی رهبانی و تارک دنیایی آنهاست و از طرفی 

تصویر2. نورهای کنترل شده و جلوگیری از نفوذ نور مناسب به نسبت حجم فضای داخلی، برای ایجاد فضای مناسبی با توجه به تعالیم مسیحی و پیشینه آن در 
کلیسا و صومعه های حق پات به خوبی دیده می شود. صومعه حق پات، اله وردی، ارمنستان.

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

تصویر3. اگرچه تاریکی در کلیساهای معاصر به شدت گذشته تأکید نمی شود، 
اما همچنان از روشن ســاختن کامل فضای کلیســا جلوگیری می شود. کلیسای 

سنت گایانه، اچمیادزین، ارمنستان. 
عکس : محمد جمشیدیان، آرشیو مرکز پژوهشی نظر،1392.
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تصویر 4 : تزئینات بیرونی مجموعه کلیساهای حق پات که محدود به کنده کاری  های خفیف روی سنگ های نما می شود. نمونه ای از تزئینات بیرونی کلیسا می شود 
که تنها به پرداخت سردرها و حاشیه برجک ها می شود. صومعه حق پات، اله وردی، ارمنستان.

عکس : محمد جمشیدیان، آرشیو مرکز پژوهشی نظر،1392.

محصول یک دوره تاریخی )تصویر 2(.
با بررسی های میدانی از کلیســاهای سرزمین قفقاز می توان این 

تفکر رایج را در دوران مختلف مشاهده کرد. 
نور داخل کلیســاهای اولیــه مانند ســنت اچمیادزین و گغارت در 
ارمنســتان، کلیســاهای آنانوری و حق پات در گرجستان به دنبال 
همین ایدئولوژی و رویکرد تنظیم شــده اند؛ نورهای بسیار کم و گاه 

فضاهای کاماًل تاریک. 
در دوره معاصر نیز می بینیم گرچه این تفکر به شــدت دوره های 
اولیه در کلیســاها دنبال نمی شــود و از فضاهایی با تاریکی مطلق 
خبری نیســت اما، نمی توان گفت نورپردازی یا پرنور کردن فضای 

داخل از موضوعیت خاصی برخوردار بوده است1.
این در حالی است که در کلیساهای دوره های متأخر اروپا همچون 
گوتیک و رنســانس از نور به صورت ســمبلیک و عنصری تزئینی 
برای فضاسازی درون کلیســا استفاده شده و تزئینات نقاشی و هنر 

روایت گری نیز با حضور نور به اوج خود رسیده است. 
در جمع بندی این بخش باید گفت به طورکلی عنصر نور در فضای 
داخلی کلیساهای تاریخی قفقاز جنبه تزئینی ندارد و به جز در موارد 
اندک، تالشی برای استفاده زیبایی شناسانه از نور چه در جنبه های 
بصــری و عینــی آن و چه به صورت مفهومی و نمادگرایانه نشــده 

است )تصویر 3(.
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تصویر5. نورپردازی کلیساهای ارمنستان نورپردازی کمی است که تنها نیاز 
عملکردی آن را رفع می کند. کلیسایی در ایروان، ارمنستان.

عکس : محمد جمشیدیان، آرشیو مرکز پژوهشی نظر،1392.

   عنصر نور، بیرون کلیسا

رویکرد درون گرای حاکم بر اندیشــه مســیحیت و مسیحیان در 
داخل کلیســا با ممانعت از ورود نور به فضای کلیسا و عدم تزئینات 

زیاد در دوره های اولیه همراه بود. 
به دنبال این شــیوه تفکر، نمای ظاهر بیرونی کلیسا هم تزئیناتی 

را بر خود نمی بیند.
زیرا هر دو دلیل نظری و تاریخی دین مســیحیت آنها را به درون 

می خواند و از بروز جلوه های بیرونی بازمی دارد. 
»نمای بیرونی کلیســاهای صدر مســیحیت نیز لفافی پیوسته و 
بســته )برعکس کلیســاهای دوره  گوتیك( بود« )شــولتز به نقل از 

قدوسی فر و دیگران، 1391(.
 این درحالی است که این سنت به جا مانده از صدر مسیحیت، در 
سرزمین قفقاز برخالف کلیساهای اروپا که در دوران گوتیک با تزئینات 

بسیار زیاد در نما روبرو هستند، همچنان ادامه دارد )تصویر 4(.
در مورد نورپردازی کلیسا در ارمنستان و گرجستان دو سیر تحولی 

متفاوت را شاهد هستیم. 
گرچه در گذشته مسئله ای تحت عنوان نورپردازی مطرح نبوده و 

این موضوع بیشتر در دوره معاصر قابل بررسی است، 
اما در آنچه از ســنت کلیساســازی این منطقه مشــاهده می شود 

اثری از نورپردازی خارج کلیسا نیست. 
کلیســاهای منطقه با قرارگیری در بســترهای طبیعی گاه خارج 
از شــهر، حتی از نور عمومی شــهر نیز محروم بوده و شــب هنگام 
در تاریکی محض گم می شــوند. این رویکرد در کلیســاهای کشور 
ارمنســتان همچنان ادامه دارد و نورپــردازی خاصی بر روی بنای 

کلیسا صورت نگرفته است. 
چه کلیســاهای جدید و چه کلیساهای ســنتی که همچنان مورد 
توجه و محل نیایش هســتند، در شــب به تاریکی سپرده می شوند 

)تصویر 5(. 
منظر شبانه شــهرهای ارمنســتان مانند ایروان، جای متمایزی 
برای نورپردازی کلیســا دیده نمی شود و مانند بناهای دیگر شهر به 

یک نورپردازی عمومی بسنده شده است.
اما در گرجستان نورپردازی شبانه، هدف دیگری را دنبال می کند. 
نورپردازی شــبانه کلیساهای گرجســتان، مجلل و تزئیناتی است. 
چنانکه در منظر شــبانه تفلیس کلیســاها می درخشــند و مدیریت 

شهری اهمیت زیادی برای جلوه آنها در شهر قائل شده است.
 نورپردازی کلیساهای این کشور از رویکرد درون گرا و سنتی خود 
فاصله گرفته اند و زیبایی شناسی دیگری را در راستای ارایه کلیسا به 

تماشاچیان پی گرفته اند )تصویر 6(. 

این رویکرد حتی در راســتای سناریوی مشــخصی برای جذب 
گردشگر شهری نیز ادامه یافته است. 

»نورپردازی شهری مقوله ای اســت که می تواند در ایجاد ارزش 
و جذابیت افزوده در جاذبه های گردشــگری تأثیر مناســبی بر جای 
گــذارد. این امر عــالوه بر احیای بافت شــهری در شــب و ایجاد 
خاطره ذهنی مناســب در گردشــگران، می توانــد از طریق ایجاد 
امنیــت و افزایش زمــان تفرج به عنــوان یك جاذبه  گردشــگری 
 مــورد بهره برداری قــرار گیــرد« )تقوایــی و دیگــران، 1390(. 

)نک.تصویر3(.
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نتیجه گیری

به دنبال مشــاهدات انجام شــده و تحلیل های فوق، می توان دو 
رویکرد را بر زیبایی شناســی یا مدیریت نور و حضــور تزئینی آن در 

کلیساهای منطقه قفقاز استخراج کرد :
نخســت رویکــرد درون گرا و اصیل که برخاســته از اندیشــه های 
رهبانی، گرایش به خلوت گزیدگی و ریاضت و عبادت در خفاســت و 
همچنین سنتی تاریخی از دوران اولیه ظهور مسیحیت، و دوم رویکرد 
برون گرا و متظاهر که حاصل مدیریت های جدید دولتمردان و مدیران 
شــهری و مذهبی شهرهای این منطقه است. در رویکرد اول حضور 
هرگونه نور در داخل کلیسا کم رنگ اســت. گاه رویکردهایی نمادین 
در داخل کلیســا دیده می شود، اما از حضور تزئینی نور خبری نیست. 
این گونه اســتفاده از نور در خارج از کلیسا هم وجود دارد و نورپردازی 
شبانه کلیســا نیز بسیار ضعیف اســت. در رویکرد دوم، که بیشتر در 
خارج از کلیسا دیده می شــود، یک گرایش تبلیغی و متظاهر را شاهد 
هســتیم. این گرایش به نورپردازی شبانه کلیساها بسیار اهمیت داده 
و آن را جزیی مهم در منظر شــبانه شهر ساخته است. این دو رویکرد 
در کلیســاهای دو کشور ارمنســتان و گرجستان روندی متمایز را طی 

می کند. به طور کلــی روند حاکم بر گرایش های موجود در اســتفاده 
تزئینی نور، مســیرهایی متفاوت را در دو کشور طی می کند. در کشور 
ارمنستان ســیر تاریخی و روند سنتی حاکم بر این موضوع همچنان 
ادامه دارد و با ساخته شدن کلیساهای جدید یا مرمت کلیساهای قدیم 
تغییری در آن حاصل نشده است. زیباشناسی رایج در نورپردازی این 
کلیساها، یک زیبایی شناسی سنتی و اصیل است که تزئینات و نور را 
در خارج و داخل کلیســا عناصری فرعــی و زائد می داند که نباید مانع 
تمرکز عبادت کنندگان شود. در کشور گرجستان این زیبایی شناسی یا 
مدیریت تزئینات دچار تحولی بنیادین شده است. تحولی که آن را از 
یک گرایش درون گرا، به گرایش تبلیغی یا متظاهر بدل ساخته است. 
این گرایش در کلیساهای دوره معاصر گرجستان به صورت نورپردازی 
شــبانه زیبا و پررنگ بروز یافته اســت. گرایش به جلوه های ظاهری 
کلیســا و مسایلی که بیشتر برای جذب گردشگر و مخاطبان حتی غیر 
مسیحی در نظر گرفته شده است، رویکرد حاکم بر تزئینات کلیساهای 

این کشور را هدایت می کند. 
درحالی که در کشــور گرجســتان همچنان رویه تاریخی تزئینات و 

تصویر6. حضور پررنگ کلیسای سامبا در منظر شبانه شهر تفلیس با کمک نورپردازی نمادی مشخص از رویکرد معاصر کشور گرجستان در تزئینات و نورپردازی 
کلیساهای این کشور است. تفلیس، گرجستان. 

عکس : زهره شیرازی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر،1392.
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کنترل نور در بیرون و درون ادامه دارد. این منطقه گرچه به واســطه تاریخی بودن، جاذب گردشــگران زیادی است، اما به این منظور به تزئین 
کلیساهای جدید یا نورپردازی کلیساهای قدیمی شان نپرداخته اند )جدول 1(.


