
 صومعه بالپيز گيرنهبه  نگاهیبا  اسالمى فاوت هاي معماري مسيحي وتنظری بر 

 از: آزیتا رضوان

 

 ز: صومعه بالپي١تصویر شماره 

صلح، از بناهای قرن سیزدهم میالدی است که در چند کیلومتری گیرنه از شهرهای صومعه ( یا Bellapais Abbeyیز )بالپصومعه 

نام خود را شاید از موقعیت جغرافیاییش می  .استواقع از جاذبه های گردشگری قبرس شمالی و یز دهکده بالپشمال قبرس شمالی و در 

یکی از نادر صومعه های بجا مانده در خاور بنا . این قراردارد های گیرنه و مشرف به دریانکوهستادر گیرد که در نوک یک تپه آرام 

و  تک افتاده است اروپای غربی که در دنیای مسلمانان و امپراطوری قسطنطنیهقرون وسطای  پیش از میانه است، اثری از دوران

 بو راهشامل کلیسا بنا چهار فضای اصلی  فرصت آن را پیدا کرده است تا تفاوتهای اساسی معماری مسیحی و اسالمی را نشان دهد.

 .استو ورودی  ،خانه، سالن غذاخوری



 

 يز: پالن صومعه بالپ٢تصویر شماره 

احتماالً به خاطر آن بوده که این صومعه در کنار دریا قرار داشته است و مانند  با دیواره های مجوف وجود دروازه های حفاظت شده

بسیاری از صومعه ها ثروتی را در خود جای می داده است. لذا برای حفاظت آن از دست دزدان دریایی دیوارهای بلند و محفوظی 

و در نهایت در قرن شانزدهم تخریب  ر گرفته استمورد هجوم قرا 16و  15در قرون  این صومعه داشته است، اگرچه بنظر می رسد

 می شود.



 

 يز: دروازه صومعه بالپ٣تصویر شماره 

با لیسا ک و در تاثیر گذاربودنشان را با ارتفاع بلند احراز می کنند. در مسجد این کار با مناره و گنبد بدست می ایدبناهای مذهبی  همه

 ،یافتندبزرگ توسعه  یساهایبه کل کوچک یساهایکه کل یدر حالنشان داده شده است.  ١این مقایسه در نمودار شماره طاقهای گوتیک. 

بزرگ  ییساهابا کل ،. مساجد با شکوهپیشرفت کردندارتفاع و تعداد مناره ها و ساخت گنبد بزرگتر  یشبه همان اندازه با افزاهم مساجد 

  .را به نمایش گذاردند یمذهب یاروپا، اوج معمار

 

 : مقایسه افزایش ارتفاع در بناهای مذهبی در اسالم و مسيحيت١نمودار شماره 



افزوده شده  به ارتفاعش ،در ضلع کوتاهتر در پالن مستطیلی و رومی قوسیک که چگونه داده شده است، نشان  ٢ B نمودار شمارهدر

همان چیزی که  ،نیستقوس ارتفاع دیگر نیازی به افزایش  ،Cدرحالیکه وقتی پالن مربع است، مشابه شکل . ه داردتا سقف را نگاست 

به مربع تا نیاز به قوسهای گوتیک نباشد و استقرار یک گنبد براین پالن مربع که بنا  مسطتیل معماری مساجد اتفاق می افتد: تبدیل پالن

 نشان داده شده Aاست، آنچنان که در شکل  روم مشتق شده ساز تقاطع قو یککه قوس گوت معتقدندران از معما یرخب را مرتفع سازد.

 است.

 

 : مقایسه افزایش ارتفاع در٢نمودار شماره 

سال قبل از ظهور مسیحیت، نمونه های از طاقهای گوتیک دیده شده است،  ٥٠٠، پرسپولیسبه های اگرچه گفته می شود که در خرا

 طاقهای گوتیک استراکچرسال بعد اولین کلیساها با این طاقها ساخته شدند. ١٦٠٠و  هیچگاه در دنیای اسالم این طاقها پیشرفته نشدند

طاقها چه ارتفاعی را بوجود آورده اند، اگرچه که سقف نشان می دهد که  لی بنا،از ضلع شما ٣تصویر شماره  ز هستند.صومعه بالپی

 .خراب شده است

 



 

 که با طاقهای گوتيک مرتفع شده اند بنا : دیواره های٤تصویر شماره 

 

 : حياط مرکزی راهب خانه٥تصویر شماره 



 

 : سالن غذاخوری٦تصویر شماره 



 

  
 : کليسا٧تصویر شماره 



 

 ورودی کليسا های دور حياط مرکزی وکولوناد: ٨صویر شماره ت



 

 يکگوت یاتصال طاقها: ۹شماره  یرتصو



 

 : محل تقاطع طاقها١٠شماره  یرتصو



 

 محل تقاطع طاقها ين: تزئ١١شماره  یرصوت

  
 : سردابه١٢صویر شماره ت



 

 یروم یطاقها یرو يک: طاق گوت١٣شماره  یرتصو



 

 به بام ی: ورود١٤شماره  یرتصو



 

 باز يمهن یفضاها ينب یبازشوها: ١٥شماره  یرتصو



 

 یرزمينسرابه ز ی: پنجره ها١٦شماره  یرتصو



 
 : بازشوها در سردابه١٧شماره  یرتصو



 
 : پله به پشت بام١٨شماره  یرتصو
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