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الملخص:
یلقى هذا البحث الضوء على التطبیق الحي والعملى لإلتجاهات الفکریة والتصمیمیة المختلفة لعمارة ما بعد الحداثة کاإلتجاه
التاریخى ،اإلتجاه اإلحیائى ،اإلتجاه المحلى ،وکذلک اتجاه الخروج عن المألوف ..وذلک من خالل بعض النماذج للعمارة
الکنسیة حول العالم والتى تمثل الطوائف المسیحیة المختلفة ،والتعرف على مدى مالئمة عمارة مابعد الحداثة والحلول
التصمیمیة التى من الممکن أن تقدمها لتنتج تصمیم کنسی ناجح وعملى یواکب التطور وال ینفصل عن الجذور وتطبیق ذلک
فى التصمیم المعمارى الخارجى للمبنى الکنسى وکذلک تصمیم العمارة الداخلیة للکنیسة بمحدداتها ومشتمالتها المختلفة من
حیث المسطحات واأللوان والخامات وقطع اآلثاث.
وإن کان من الممکن إهمال أو إغفال الجانب التراثی أو التاریخی فی المبانی علی تنوعها والوظائف المختلفة التی تلبیها_
مبان مجردة ال مذاق لها_ إال أن هذا الجانب التاریخی والروحی ال یمکن إغفاله فی
بحجة مواکبة الحداثة والتطور لتنتج
ٍ
العمارة الداخلیة والخارجیة للکنائس ..ولیس هذا معناه أیضا ً إهمال للتکنولوجیا الحدیثة واألسالیب التصمیمیة المتطورة.
وتقوم فلسفة ما بعد الحداثة کما بینها شارلز جینکس  Charles Jencksعلى مفهوم الشفرة المزدوجة Double Coded
أی أنها لون من ألوان المزاوجة بین الحداثة وغیرها من الطرز واألسالیب واإلتجاهات فی محاولة لصبغ الحداثة باتجاهات
النزعة اإلنسانیة ،ومن ثم فإن الکالسیکیة فی ما بعد الحداثة هی بمثابة مزج لغة کالسیکیة بالحداثة ولیس انفصاالً عنها،
یهدف خلق صورة بصریة تحقق التواصل بین المعماریین والعامة
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وقد تم التطرق بالتحلیل فى هذا البحث لبعض الکنائس فى أوروبا وأمریکا لما شهدته من تطور ملحوظ فى تطویع واستخدام
 ومع انتشار التشابه فى التصمیمات وتناولها إلى حد لیس بقلیل فى.مبادئ واتجاهات عمارة ما بعد الحداثة بشکل ناجح
. وجب علینا االلتفات للتجارب التصمیمیة الناجحة التى سبقتنا،تصمیم العمارة الداخلیة لبعض الکنائس القبطیة

الكلمات الرئيسية
 ما بعد الحداثة، الکنائس، العمارة الداخلیة،دراسة تحلیلیة

Abstract:
This research sheds light on the vivid and practical application of the different intellectual and
design trends of postmodern architecture such as historical trend, biological trend, local trend,
as well as out of the ordinary trend, through some models of ecclesiastical architecture around
the world representing Christian denominations. Identify the suitability of the postmodern
architecture and the design solutions that can be provided to produce a successful and practical
ecclesiastical design that keeps pace with development and is not separated from the roots. Here
in terms of different surfaces and colors and materials and furniture pieces.
Although it is possible to neglect or neglect the heritage or historical aspect of the buildings on
the diversity and the various functions that meet them - under the pretext of keeping up with
modernity and development to produce abstract buildings tasteless - but this historical and
spiritual aspect can not be overlooked in the internal and external architecture of churches. Nor
does this mean neglect of modern technology and sophisticated design methods.
The postmodern philosophy as Charles Jencks is based on the concept of Double Coded, that
is, a color combination of modernity and other styles, styles and trends in an attempt to stylize
modernity with humanism. A classic of modernity, not separation, it aims to create a visual
image that connects architects and the public
The analysis has been discussed in this research for some churches in Europe and America
because of the remarkable development in the adaptation and use of the principles and trends
of post-modern architecture successfully. With the similarity in the designs and not only in the
design of the interior architecture of some Coptic churches, we must pay attention to the
successful design experiences that preceded us

Keywords:
analytical study, interior architecture, post-modern, churches

:مقدمة
 عن الحاضر بما یحمله من تطور مذهل فى-  بأصالته وغناه وسماته المعماریة والفنیة- من الصعب أن ینفصل التاریخ
.التعامل مع الخامات مع استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة
وقد آمن رواد اتجاه "ما بعد الحداثة" بهذا المبدأ فاهتموا بمعالجة إهمال العمارة المعاصرة للتاریخ والموروث الحضارى
 وقد ظهرت العدید من التصمیمات المعماریة.وفضلوا من جهتهم العودة للقواعد الكالسیكیة فى قالب معاصر ومتطور
 وقد ظهر ذلك،كتطبیق إلتجاه "ما بعد الحداثة" باستلهام الطرز والمفردات المعماریة الكالسیكیة من الحضارات المختلفة
فى الشكل الخارجى وتصمیم العمارة الداخلیة للمجموعة المنتقاه من الكنائس التى ألقینا علیها الضوء بالتحلیل لعمارتها
.ومفردات العمارة الداخلیة بها بمحدداتها ومشتمالتها المختلفة من حیث المسطحات واأللوان والخامات وقطع اآلثاث
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ولكن على جانب آخر ..من المالحظ أن الحلول التصمیمیة للعمارة الداخلیة لعدد لیس بقلیل من الكنائس القبطیة الحدیثة قد
تشابهت إلى حد كبیر فى استخدام األلوان والمفردات الزخرفیة ،حتى أصبحت ظاهرة ملحوظة في كافة الكنائس القبطیة
تقریبا ،حتى أنه أصبح من النادر ایجاد كنیسة جدیدة تنفرد بتصمیم متفرد للعمارة الداخلیة دون تكرار او تشابه نجده فى
كنیسة أخرى.

مشكلة البحث:
 مع التطور الملحوظ للعمارة الداخلیة داخل الكنائس المصریة خالل العقود األخیرة ،إال أن هناك خوف من الوقوع فى
فخ الرتابة والتكرار لنفس العناصر الفنیة والزخرفیة التراثیة للفن القبطى بنفس التناول والمعالجة المتكررة فى الكثیر من
األحیان دون ابتكار أو تجدید ،والتى ال تجعل المتلقي یشعر بشخصیة واضحة وممیزة لكل كنیسة یدخلها إال فى القلیل.
 الخوف من التجدید وتفضیل عدم استخدام اإلتجاهات المعماریة الحدیثة كاتجاهات عمارة ما بعد الحداثة بالمبانى الدینیة
لإلعتقاد بأن هذه اإلتجاهات ال تعطى القدر الكافى من التفاصیل والزخارف الرمزیة الدینیة بشكل صریح.

هدف البحث:
 فتح نافذة لإلنفتاح على اتجاهات معماریة وتصمیمیة جدیدة – كعمارة ما بعد الحداثة-من حیث استخدام الرمزیة والتجرید
واإلعتماد على الكتل المعماریة والتنوع فى الخامات واأللوان وتطبیق هذه اإلتجاهات المعاصرة فى تصمیمات العمارة
الداخلیة للكنائس القبطیة.
 القاء الضوء على بعض النماذج لكنائس بأنحاء مختلفة من العالم ،كان لها السبق فى تطبیق االتجاهات المختلفة لعمارة
ما بعد الحداثة فى العمارة الكنسیة ودمج األصیل بالمعاصر.

أهمية البحث:
 القاء الضوء على كیفیة استخدام اتجاهات "ما بعد الحداثة" وتطویعها فى إعادة إحیاء عناصر الفن القبطى وخصوصا ً
المتجسدة فى العمارة الداخلیة للكنیسة المعلقة بشكل عصرى.
 التأكید على أن استخدام اإلتجاهات الفكریة والمعماریة لعمارة ما بعد الحداثة لیس به إخالل بالطابع الروحى العام للفن
القبطى وال بهیبة وروحانیة الكنیسة إذ لیس المقصود التخلى عن قواعد الفن القبطى وسماته الممیزة ،ولكن اإلستلهام من
مفرداته وعناصره بأسلوب معاصر.

منهج البحث:


منهج تحليلى:

 یظهر فى دراسة العناصر والمفردات المعماریة لبعض الكنائس للطوائف المسیحیة المختلفة بأوروبا وأمریكا والتى كانلها السبق فى استخدام اتجاهات عمارة ما بعد الحداثة فى تصمیم الكنائس.
 -القاء الضوء على استخدام االتجاهات المختلفة لعمارة ما بعد الحداثة فى تصمیم العمارة الداخلیة للكنائس.

المبنى الكنسى وعمارة ما بعد الحداثة:
بنظرة مدققة نجد أن عمارة ما بعد الحداثة هي األنسب و األكثر مالئمة للمنشآت ذات الطابع الخاص التي یرید المصمم من
خاللها أن یبرز بعض السمات التاریخیة ،المحلیة ،أو حتي الصبغة الروحیة المهیبة المطلوب وجودها و التعبیر عنها فى
الكنائس ..و هو ما تعجز عنه عمارة الحداثة في إبراز هذه التأثیرات و التعبیر عنها  ..إذ أن عمارة الحداثة قد تكون مناسبة
لبعض المنشآت التي ال تتطلب تأثیرات خاصة بالتراث أو المحلیة أو التعبیر عن شخصیة المكان و اإلنسان بشكل كبیر
كمباني الشركات و المؤسسات العالمیة ،قاعات المحاضرات ،المستشفیات ،و المؤسسات الحكومیة.
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وإن كان من الممكن إهمال أو إغفال الجانب التراثي أو التاریخي في المباني على تنوعها والوظائف المختلفة التي تلبیها_
مبان مجردة ال مذاق لها_ إال أن هذا الجانب التاریخي والروحي في رأیي ال یمكن
بحجة مواكبة الحداثة والتطور لتنتج
ٍ
إغفاله في العمارة الداخلیة والخارجیة للكنائس ..ولیس هذا معناه أیضا ً إهمال للتكنولوجیا الحدیثة واألسالیب التصمیمیة
المتطورة.
وتقوم فلسفة ما بعد الحداثة كما بینها شارلز جینكس  Charles Jencksعلى مفهوم الشفرة المزدوجة Double Coded
أي أنها لون من ألوان المزاوجة بین الحداثة وغیرها من الطرز واألسالیب واإلتجاهات في محاولة لصبغ الحداثة باتجاهات
النزعة اإلنسانیة ،ومن ثم فإن الكالسیكیة في ما بعد الحداثة هي بمثابة مزج لغة كالسیكیة بالحداثة ولیس انفصاالً عنها،
یهدف خلق صورة بصریة تحقق التواصل بین المعماریین والعامة.
فإن كانت االتجاهات المختلفة لعمارة ما بعد الحداثة كاإلتجاه التاریخى الذى یربط العمارة المتطورة بالعمارة الكالسیكیة
التاریخیة و استخدام مفرداتها بتصرف -لیعد هذا اإلتجاه فى حركة ما بعد الحداثة هو أكثر اإلتجاهات نقداً للحداثة التى
ا نفصلت عن الماضى قاطعة جذورها حیث أنه لیس بإمكان الحداثة إعادة الزمان و إختراقه للعودة إلى األصول و الجذور،
و اإلتجاه التاریخى علیه أن یتجاوز الحداثة و إعطاء مفهوم جدید إلستمرار الزمان أیضا ً رافضا ً إنقطاع الحاضر عن
الماضى ،أو اإلتجاه المحلي الذى یعبر بصدق ع ن المجتمع و عن البیئة المحلیة و انتماء المبنى لروح المكان و المزج بین
التراث المحلي و المواد و العناصر البیئیة مع التقدم التكنولوجي .كذلك اتجاه الخروج عن المألوف وما یمثله من مبان تعبر
عن قدرات شخصیة للخروج بالعمارة من القواعد الثابتة لها .والمباني هنا لها ایحاءات رمزیة وتعبر بصورة استعاریة عن
إیحاءات تملكت المعماري أثناء عملیة التصمیم.
و استخدام ما بعد الحداثة فى عمارة الكنائس لیس دوره ربط العمارة بالتاریخ و التراث و البیئة فقط ،و لكن استحضار
المفردات و الرموز الدینیة و الالهوتیة و التعبیر عنها فى مفردات العمارة الداخلیة بالكنیسة من خالل النقوش ،األیقونات،
األلوان ،و األعمدة و استحضار المهابة من خالل التصمیم -الذى وفقا ً لعمارة ما بعد الحداثة لیس بالضرورة أن یحتوى على
تفاصیل كثیرة ومعقدة كعمارة كنائس القرون الوسطى -فیعطى المصلى شعور بوجوده فى حضرة هللا و كأنه فى السماء ،و
هذا هو الهدف األساسى للكنیسة و أقصى غایات المصمم حین یتمكن من توصیل هذا الشعور من خالل تصمیماته.
وفیما یلي بعض النماذج لكنائس من أجزاء مختلفة حول العالم تم تصمیمها داخلیا ً وخارجیا ّ ووفقا ً لإلتجاهات الفكریة
والمعماریة المختلفة لعمارة ما بعد الحداثة:

 -1كنيسة أنتونى  ،جارفان ،والية أركنساس
: Anthony chapel,Garvan,Arkansas
تقع الكنیسة بوالیة أركنساس بالوالیات المتحدة األمریكیة بداخل حدیقة
جارفان النباتیة وسط الغابات ذات الطبیعة الرائعة و الخضرة و األشجار
الكثیفة و ینابیع المیاه .فالكنیسة تعد مكان للعبادة ومكان اإلستمتاع بجمال
الطبیعة التى خلقها هللا فى ذات الوقت ،مصممة لتحقیق أقصى استفادة من
مساحتها ذات ال 57قدم .و هى من تصمیم المعماریین Maurice
 Jennings and David McKeeموریس جینینجز و دافید ماكى .و یأتى
الشكل الخارجى للكنیسة على هیئة كوخ خشبى مالئم فى شكله للطابع
المحلى للمنطقة المحیطة ،و قد تم استخدام اخشاب البلوط و الصنوبر
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https://www.pinterest.com/pin/7135397531992
1927/?lp=true
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المنتشرة بالغابات المحیطة فى بناء الهیكل الخشبى للكنیسة و كذلك المقاعد(.شكل)1
تضم الكنیسة  160مقع ًدا تم بناؤها لتكون بمثابة امتداد طبیعي للحدائق من حولها .یقوم بناء الكنیسة على هیكل خشبي من
نفس خامات األخشاب المحیطة إلى جانب األلواح الزجاجیة التى تعطى إمتداد للمحیط الخارجى  ،كما أن السقف الجمالونى
للكنیسة مصنوع من الخشب و به مساحات من
الزجاج تسمح بدخول ضوء الشمس و تعطى امتداد
من الكنیسة إلى السماء .الجزء الحجري في قواعد
أعمدة الكنیسة یحوى بداخله شبكة األسالك ونظام
التدفئة والتهویة والتكییف المغطاة بالكامل .كما أن
جمیع األرضیات الداخلیة و الممشى الخارجى هي
من الحجر الطبیعى ،وجمیع األعمال الخشبیة -
بإستثناء المقصورات ،والخزانات وباب الدخول،
تم تصنیعها في الموقع .وقد حصل تصمیم الكنیسة
على جائزة التمیز  AIAبوالیة أركنساس.

(شكل )2لقطة منظورية للكنيسة من الداخل
https://www.baldwinshell.com/projects/item/47-anthonychapel-at-garvan-gardens

(شكل)2
و یظهر بالعمارة الداخلیة للكنیسة تأثرها باإلتجاه التاریخى فى مسقطها المستطیل المستوحى من مسقط الكنائس ذات الطراز
البازیلیكي الشهیر ،و كذلك التداخل و التعقید إذا جاز التعبیر فى شكل و تكوین الدعامات الخشبیة الحاملة للسقف الجمالوني
للكنیسة (شكل ) 3و التى تعطى روح األسقف الشاهقة ذات الكمرات و الدعامات المعقدة التفاصیل لكنائس العصور
الوسطى(.شكل)4

(شكل )3الدعامات الخشبية بالسقف
HTTP://WWW.GARVANGARDENS.ORG/WED
DINGS/ANTHONY_CHAPEL/DEFAULT.ASPX
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(شكل )4سقف كاتدرائية جلوكستر بانجلترا
https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi
le:Gloucester_Cathedral_Choir.jpg
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كما تأثرت الكنیسة باإلتجاه المحلى البیئي لما بعد الحداثة من حیث التصمیم
الخارجى على شكل الكوخ ،و استخدام األخشاب المحلیة بإرتفاع شاهق فى
الهیكل العام للكنیسة بما یشبه األشجار المتداخلة بالغابة المحیطة و یؤكد على
اإلحساس العام للمنطقة و كذلك استخدام األحجار الطبیعیة فى األرضیات ،و
الجدران الزجاجیة التى تجعل المساحات الخارجیة و كأنها امتداد لمساحة
الكنیسة و اإلستفادة باإلضاءة الطبیعیة بشكل كبیر(.شكل)5
و قد تم استخدام التكنولوجیا الحدیثة فى هذا المبنى فى نظم التهویة و التدفئة
و نظم اإلضاءة المتطورة  LEDالتي تعطى تأثیر رائع فى انعكاسها على
الدعامات الخشبیة الكثیفة بداخل الكنیسة (شكل )6و ظهورها من خارجها
(شكل )5اإلتجاه المحلى فى التصميم الخارجى للكنيسة
https://www.tumblr.com/search/anthony%
20chapel

(شكل.)7

(شكل )6تأثير اإلضاءات بداخل الكنيسة
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 -2كنيسة ميلدريد ب .كوبر التذكارية ،بيال فيستا ،والية أركنساس :
Mildred B. Cooper Memorial chapel, Bella Vista, Arkansas
هي كنیسة تقع على طول بحیرة نوروود

 Norwoodفي بیال فیستا،

أركنساس ،تم بناؤها في عام 1988م ،وقد تم تصمیمها من قبل المهندسان إي.
فاي جونز وموریس جینینجزن E. Fay jones and Maurice Jennings
وجینینجز هو المعمارى الذي قام بتصمیم كنیسة أنتونى ،جارفان وكنیسة ثورن
كراون  Thorn crownبمنطقة إیوركا سبرینجس ، Eureka springsبوالیة
أركنساس اللتان تتمیزان بهیكل إنشائى مشابه .و قد قام جون أ .كوبر ببناء
الكنیسة لتكریم زوجته الراحلة میلدرید بوروم كوبر.
تقع الكنیسة فى منطقة وسط الغابات الشجریة بوالیة أركنساس التى تشتهر بهذا
الطابع البیئى الخالب ،كما تتمیز أیضا ً بهیكلها الخارجى على هیئة كوخ خشبى
بسیط التفاصیل( .شكل)8
وتصمیم الكنیسة ذو طابع بازیلیكى مستطیل الشكل مستوحى من
كاتدرائیات العصور الوسطى عندما كانت الهیاكل اإلنشائیة الضخمة فى

(شكل )8لقطة منظورية للكنيسة من الخارج
http://beautifulbellavista.com/chapel.htm

التصمیم المعمارى غالبا ً ما تعطى إحساس الرهبة والقدسیة كما هو الحال فى الكاتدرائیات المبنیة على الطراز القوطى ذات
العناصر المعماریة المتكررة( .شكل )9وقد حدث التأثیر ذاته فى كنیسة كوبر القائم هیكلها على خمسة عشر عقد قوطى
مدبب بإرتفاع خمسین قدم للواحد وهو مصنوع من المعدن ،كما یحوي كل عقد رئیسى من هذه العقود
اإلنشایة بداخله من ثالثة عقود أخرى متداخلة متدرجة فى الحجم من األكبر لألصغر( .شكل)10

(شكل )9لقطتين منظوريتين لتصميم العمارة الداخلية للكنيسة
https://www.pinterest.com/pin/386535580511415748/
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وقد تم اختیار هذا اإلتجاه التاریخى فى إعادة إحیاء
الطراز القوطى واإلستلهام منه لما یحمله من جوده
دائمة فى التصمیم والعودة بنا إلى عمارة القرن الرابع
عشر فى أوروبا الذي یشتهر بشكل العقد المدبب
الشهیر الذي یعتبر بمثابة العنصر األبرز فى الكنیسة
والذي یعطى عمارتها هذا المظهر المتفرد (شكل.)11
كما أن الباب الخشبى للكنیسة مستوحى من أبواب
الكاتدرائیات القوطیة من نفس العقد المدبب.
(شكل)12
ولم تستمد الكنیسة تفردها من تصمیمها الذي یربطنا
بالماضى فقط ،بل أنها تربط الماضى بالحاضر وذلك
باستخدام الخامات الحدیثة ،وهي الحدید الصلب

(شكل )11استخدام العقد المدبب فى
عمارة الكنيسة
https://www.pinterest.com/pi
n/386535580511415748/

(شكل )12كاتدرائية اميان بفرنسا -
الطرازالقوطي
https://whc.unesco.org/en/list/
162/gallery/

والزجاج المنفذین بأحدث التقنیات المتطورة ،فقد تم استخدام إحدى وثالثین طن من
الصلب مع  4460قدم مربع من الزجاج مما یعطى قوة لهیكل الكنیسة بالرغم من
مظهره الخارجى الرقیق وهو ما ال یتحقق إال عن طریق التكنولوجیا الحدیثة.
ویتجلى اإلتجاه البیئى فى وجود الكنیسة وسط الغابات محاطة باألشجار مما یجعل
هیكلها الزجاجى الشفاف یسمح بدخول األضواء والظالل بأنماط مختلفة تعطى
تأثیرات فنیة تتنوع بحسب تغیر فصول السنة ووضع الشمس أثناء ساعات النهار،
كما أن أرضیة الكنیسة مغطاة بالكامل باألحجار ذات الدرجات اللونیة المتراصة
بشكل عشوائي ،وهي من العناصر البیئیة الطبیعیة الموجودة بالمنطقة .ویعتبر هذا
المبدأ من أكثر ممیزات المصمم المعمارى والذي ظهر فى إنشاء الكنائس الثالثة
التى صممها بوالیة أركنساس( .شكل)13

(شكل )13تأثير الضوء و الظل بالكنيسة
HTTPS://WWW.ONLYINYOURSTATE.CO
M/ARKANSAS/MILDRED-B-COOPER&CHAPEL/?UTM_SOURCE=PINTEREST
UTM_MEDIUM=SOCIAL

-3كاتدرائية (الورق المقوى) ،مدينة كرايست تشيرش ،نيوزيلندا:
Cardboard Cathedral, Christchurch, New Zealand
كاتدرائیة الورق المقوى  Cardboard cathedralفي مدینة
كرایست تشیرش ،نیوزیلندا ،هي الكاتدرائیة اإلنتقالیة
ألیبارشیة كرایست تشیرش األنجلیكانیة التي افتتحت في
أغسطس 2013م .وتتسع الكاتدرائیة لـ  700شخص .وهي
واحدة من أكثر المبانى الدینیة تفرداً على اإلطالق( .شكل)14

(شكل )14لقطة منظورية للكاتدرائية الورق المقوى من الخارج
https://www.theverge.com/2013/8/15/4624914/christ
church-cardboard-cathedral-opens-in-new-zealand
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تم تصمیمها من قبل المهندس المعماري الیابانى شیجیرو بان Shigeru Ban
المعروف بأعماله المبتكرة بالورق ،وال سیما أنابیب الورق المقوى المعاد
تدویرها التي تستخدم لعمل منازل لضحایا الكوارث بسرعة وكفاءة .تم ترشیحه
من ِق َبل مجلة تایم ضمن مبتكرى القرن الحادي والعشرین في مجال الهندسة
المعماریة والتصمیم.
یقع موقع هذه الكاتدرائیة المؤقتة على بعد عدة بنایات من الموقع الدائم
لكاتدرائیة القدیس یوحنا المعمدان الشهیرة بكرایست تشیرش Christchurch
التى شیدت عام 1864م ،والتي تضررت بشكل كبیر في زلزال كرایستشیرش
عام  2011م وتم إزالتها .إال أنه من المخطط اإلحتفاظ بمبنى كاتدرائیة الورق
المقوى بشكل دائم بعد اإلنتهاء من إنشاء المبنى الجدید الذي سوف یصبح
الكاتدرائیة الرئیسیة بالمدینة بدالً من التى تم هدمها فى عام 2011م(.شكل)15
ُ
شیدت الكاتدرائیة فى واجهتها على شكل مثلث بسیط من  98أنبوبة من
أنابیب الكرتون المقوى ذات األحجام المتساویة بقطر  60سم مدعومة
بعوارض خشبیة ،واألنابیب مطلیة بمقاوم من مادة البولي یوریثان المقاومة

(شكل )15لقطة منظورية للكاتدرائية القديمة
https://en.wikipedia.org/wiki/Christ
Church_Cathedral,_Christchurch

للماء ومثبطات اللهب بینما یحمیها سقف شبه شفاف من البولي كربونات ،إلى جانب  8حاویات شحن فوالذیة تشكل الجدران،
أما أساس المبنى فهو بالطة خرسانیة( .شكل)16

(شكل )16الهيكل اإلنشائى للكنيسة من أنابيب الورق المقوى
https://www.archdaily.com/413224/shigeru-ban-completes-cardboard-cathedral-in-new-zealand

أما المسقط األفقى للكنیسة فقد تم تصمیمه بشكل مسلوب من األمام إلى الخلف بنفس فلسفى بناء الكنیسة القدیمة .بحیث أن
مثلث الواجهة بالحائط الغربى یكون أكثر فى العرض من الحائط المثلث للحائط الغربى أمام المذبح( .شكل)17

(شكل )17الواجهة الشرقية -المسقط األفقى  -الواجهة الغربية للكنيسة
https://www.designboom.com/architecture/shigeru-bans-christchurch-cathedral-opens-to-thepublic/gallery/image/shigeru-ban-cardboard-cathedral-in-christchurch-construction-4/
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وتعد الكاتدرائیة واحدة من أكثر المباني أما ًنا ومقاومة للزالزل في كرایست تشیرش .فقد صرح المعمارى شیجیرو بان أن
" قوة المبنى ال عالقة لها بقوة المادة ".وقال" :حتى المباني الخرسانیة یمكن تدمیرها من الزالزل بسهولة بالغة ،لكن المباني
الورقیة ال یمكنها ذلك ".
وقد ظهر اإلتجاه التاریخى فى الهیكل
اإلنشائى للمبنى الذي تم تصمیمه على شكل
مثلث تم استلهامه من الجمالون المثلث
للكاتدرائیة القدیمة للمدینة التى تم هدمها
(شكل ،)19،18وكذلك إستخدام قطع
الزجاج الملون  -ذات رسوم للمالئكة
والقدیسین التى تم جلبها من النافذة
المستدیرة النجمیة التى كانت تزین الواجهة
الرئیسیة للكاتدرائیة القدیمة– بشكل وتناول

(شكل )18جزء من الواجهة القديمة

(شكل )19الواجهة الجديدة

فني مختلف فى واجهة الكاتدرائیة الجدیدة (شكل )20مما یعود بنا
لبعض تأثیرات من روح وطابع المبنى األصلى القدیم الذي كان مصمم على الطراز اإلحیائى القوطى.
كما اتحد الجانب التاریخى بالتكنولوجیا الحدیثة والخامات
المتطورة التى تجلت فى استخدام الخامات الحدیثة من
خرسانة وفوالذ وورق مقوي معزول ضد الماء واللهب
وخامات البولى یوریثان والبولى كربونیت ،إلى جانب
اإلضاءات الحدیثة والمتطورة.
خال من
أما تصمیم الكنیسة من الداخل ،فهو تصمیم بسیط ٍ
الزخارف والتفاصیل المعماریة الدقیقة ،فقد اكتفى المصمم
بالشكل الجمالونى للمبنى الظاهر من داخل الكنیسة بارتفاع
شاهق مما یعطى إحساس المبنى الكنسى فى اإلتجاه رأسیا ً

(شكل )20التصميم الجديد المستوحى من القديم
https://catalystrecruit.wordpress.com/tag/anglican/

نحو السماء ،كما یظهر الهیكل اإلنشاى للسقف من أنابیب
الورق المقوى التى تمیز الكنیسة ویعطى مظهراً ممیزاً و
خصوصا ً مع تسلیط أضواء ال LEDعلى هذه األنابیب من
أسفل لتخلق تدریج ضوئى و لونى یعطى الكثیر من الجمال.
و جاءت واجهة الكنیسة المثلثة -بما تحویه من مثلثات ملونة
ملیئة برسومات المالئكة التى تربطنا معماریا ً و نفسیا ً
بمعمار الكنیسة القدیمة (شكل - )21بمثابة البطل الحقیقى
لعمارة الكنیسة الداخلیة بما تنشره من أطیاف الضوء الملونة
النافذة من الزجاج لتصبغ الحیز الداخلى بألوانها المتعددة
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(شكل )21التفاصيل بمثلثات الزجاج المعشق
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(شكل .)23،22أما الحائط الشرقى أعلى المذبح فهو فهو خا ٍل إال من صلیب كبیر معلق بالوسط و مصنوع أیضا ً من أنابیب
الورق .المقوى.

(شكل )23لقطة منظورية يظهر بها الحائط الشرقى
(شكل  )22الحائط الغربى وتأثير الزجاج المعشق به
https://www.theverge.com/2013/8/15/4624914/christchurch-cardboard-cathedral-opens-in-newzealand

أما قطع اآلثاث بالكنیسة فهى تتألف من المقاعد الخشبیة ذات
التصمیم البسیط والدرجة اللونیة المماثلة تقریبا ً للون أنابیب الورق
المقوى بالسقف مما یعطى شعور باإلتزان اللونى ما بین األعلى
واألسفل .كما أن قطع اآلثاث حول المذبح عند الحائط الشرقى –
سواء المنبر ،المعمودیة ،منصة جلوس الكهنة ،القواطیع أو المكان
المخصص إلیقاد الشموع  -تتمیز بأنها مصنوعة فى أغلب مكوناتها
من أنابیب الورق المقوى مع استخدام األخشاب بنسبة ضئیلة جداً،
وهذا من أكثر ما یمیز الكنیسة على اإلطالق( .شكل)24

(شكل )24قطع اآلثاث بالكنیسة
HTTP://WWW.SHIGERUBANARCHITECTS.CO
M/WORKS/2013_CCC/INDEX.HTML
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 -4الكنيسة اللوثرية ،شيوفوك ،المجر:
Lutheran Church of Siófok, Hungary
تقع الكنیسة بمنتزه أولو بمدینة شیوفوك بدولة المجر ،وهي ذات تصمیم
معمارى فرید وغیر مألوف .وقد صمم المبنى المعمارى إیمرى ماكوفیتش.
والمبنى هو حقا ً مزیج متناغم من تقالید العمارة الشعبیة وعناصر التصمیم
الحداثیة ،یمكن للكنیسة أن تسع  150شخ ً
صا .وتتمیز الكنسیة بمعمارها الذي
یمزج ما بین إتجاه الخروج عن المألوف واإلتجاه المحلى الجدید حیث یظهر
اتجاه الخروج عن المألوف فى واجهة مدخل الكنیسة التى یخرج منها شكل
جناحین كبیرین من أجنحة المالك الواقیة ،أو ربما توحى للمتلقى بشكل بومة
ضخمة ویأتى برج الكنیسة -وهو مخروطى الشكل ذو ثمانیة أضالع -بمثابة
قبعة فوق رأس هذه البومة (شكل ،)25فقد ترك المعمارى اإلختیار للمتلقى
إلستنتاج الشكل حسب ما یوحي به خیاله.

(شكل )25لقطة منظورية لمبنى الكنيسة من الخارج
_https://www.tripadvisor.com/Attraction
Review-g274908-d8807169-ReviewsSiofok_Evangelical_ChurchSiofok_Somogy_County_Southern_Tran
sdanubia.html

و یظهر االتجاه المحلى الجدید فى إعادة إستخدام شكل األبنیة المحلیة التراثیة بدولة المجر سواء منازل أو قالع حیث
استخدام األسقف الجمالونیة الشكل و األبراج الهرمیة أو المخروطیة المغطاة بالقرمید و استخدام أخشاب الزان و البلوط
المنتشرة بالمنطقة فى عملیات اإلنشاء و التجالید الداخلیة و قطع اآلثاث (شكل ،)26و قد تم إضافة بعض التحریفات و
اإلضافات فى شكل المبنى الخارجى بما یخدم اتجاه الخروج عن المألوف فى العمارة ،كما أن تكوین الواجهة بما یوحى
بشكل البومة یعزز اإلتجاه المحلى فى التصمیم ،حیث أن للبومة مكانة خاصة فى الثقافة الشعبیة لدولة المجر(.شكل)27

(شكل )26لقطة منظورية إلحدى القالع القديمة بالمجر
https://en.wikipedia.org/wiki/Corvin_Castle
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الكنیسة من الداخل فى معظمها مصنوعة من الخشب الطبیعي الذي تم استخدامه
فى تجلید الحوائط وعمل دعامات السقف المتداخلة ذات الشكل الممیز و التى توحي
للزائر بأنه داخل سفینة ترمز إلى فلك نوح ،ویقع المذبح بالجدار الشرقي تماشیا ً
مع تقالید بناء الكنائس ،و یأتى من خلفه أربعة قواطیع خشبیة على هیئة أجنحة
مالئكة یعلوها تكوینات لعقود خشبیة متدرجة الحجم من الخشب تحمل تمثاالً للسید
المسیح فاتحا ً ذراعیه.
وجاءت قطع اآلثاث والمقاعد بسیطة التفاصیل بتصمیمات تتماشى مع روح تصمیم
الكنیسة وهي مصنوعة بالكامل من األخشاب( .شكل)28

(شكل )28لقطة منظورية لتصميم العمارة
الداخلية الكنيسة
HTTPS://WWW.TRIPADVISOR.C
OM/ATTRACTION

 -5كنيسة القديس بيوس ،الفاييت ،لويزياناSt. Pius church, Lafayette, Louisiana :
تقع الكنیسة بمقاطعة الفاییت بوالیة لویزیانا بالوالیات
المتحدة ،وقد تم افتتاحها فى الخامس من أكتوبر عام
2017م .تضم الكنیسة مقاعد تتسع لتسعمائة شخص،
وهي من تصمیم المعمارى واین كورن الذي وصف
التصمیم المعمارى للمبنى بأنه متأثر ببساطة وأناقة
العمارة اإلسبانیة( .شكل)29
كما أن المبنى من الداخل والخارج یعكس التأثیرات
اإلسبانیة واإلیطالیة ،كذلك التراث التقلیدي الفرنسي
وقد ظهر ذلك فى استخدام المنحنیات والعقود الدائریة،

(شكل )29لقطة منظورية للكاتدرائية من الخارج
https://jbmouton.com/portfolio-item/st-pius-church/

حیث أن الكنیسة فى جزء من الوالیة -یحمل سمات
ثقافیة واجتماعیة مختلفة -ینتمي لمجموعة عرقیة من
أصول فرنسیة.
ویظهر اإلتجاه التاریخى فى الشكل المعمارى
المستوحى من الطراز الرومانسكي لبناء الكنائس،
وهي مبنیة بمسقط أفقى على شكل صلیب ،كما هو شائع
فى الكاتدرائیات القدیمة .یغطى الكنیسة سقف جمالونى
على امتداد أضالع شكل الصلیب من الجهات األربع،
كما یتوسط المدخل الرئیسى بواجهة الكنیسة عقد دائرى
ضخم محمول على عمودین مستوحیین من العمارة

(شكل )30واجهة الكاتدرائية
https://jbmouton.com/portfolio-item/st-pius-church/

الرومانیة القدیمة ،وعن یمین ویسار العقد األوسط یوجد عقدین دائریین أصغر فى الحجم .كما یوجد عن یمین ویسار المدخل
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برجین غرضهما جمالى ولیس وظیفى بغرض إستكمال الشعور بالجو العام للكاتدرائیات الفرنسیة واإلسبانیة ،ذلك بخالف
برج الكنیسة الرئیسي ومن فوقه الصلیب( .شكل)30
أما العمارة الداخلیة للكنیسة فهى تتسم
بالبساطة والرقى المستوحى من
مفردات العمارة الرومانیة القدیمة.
ولعل أهم ما یمیز التصمیم الداخلى
للكنیسة هو كثرة استخدام العقود سواء
كانت دائریة فى األسقف والمداخل
وباب الهیكل ،أو كانت مقوسة محمولة
على أعمدة على الطراز التوسكانى
الرومانى فى صفوف البائكات بأضالع
الكنیسة األربعة( .شكل)31

(شكل )31لقطة منظورية لتصميم العمارة الداخلية للكاتدرائية
https://jbmouton.com/portfolio-item/st-pius-church/

كما یتمیز السقف فى نقطة إلتقاء األضالع األربعة للصلیب بتكوین على شكل قبو متقاطع مستوحى من العمارة القوطیة .كما
أن فى الجهة الشرقیة للكنیسة یقع المذبح الرخامى یعلوه قبة مصنوعة من الرخام األبیض محمولة على أربعة أعمدة من
الرخام األحمر ذات التاج الكورنثى.
وتأتى الحنیة من خلف المذبح وتم تغطیتها بالفسیفساء اإلیطالیة باللون الذهبى فضال عن الزخارف والنقوش المتداخلة باللون
النبیتى والذهبى مما تعطى إحساس بالعظمة والفخامة ،ونجد بالجزء األعلى داخل الحنیة توجد تماثیل للقدیسین متى ،مرقس،
لوقا ،ویوحنا ،كما أنه تم تعلیق صلیب فوق المذبح معلق علیه السید المسیح وهو ذو ثمانیة أقدام ومصمم حسب الطلب
ومصنوع یدویًا( .شكل)33،32

(شكل )32لقطة منظورية لمنطقة الهيكل
https://jbmouton.com/portfolio-item/st-pius-church/
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والجدیر بالذكر أن التقنیات الحدیثة امتزجت مع العناصر الكالسیكیة فى عمارة الكنیسة الداخلیة والخارجیة ،إذ أن مبنى
الكنیسة بالكامل تم إنشاؤة بأحدث الطرق اإلنشائیة من هیاكل معدنیة فى الجمالونات واألقواس والعقود والدعامات المركزیة
والكمرات والحوائط واألسقف .وتمت مراعاة أحدث أنظمة العزل واإلطفاء .كما أن الكنیسة مزودة بأنظمة إضاءة حدیثة
ومتطورة مثل شرائط ال LEDواإلضاءات غیر المباشرة ،حتى تبرز الجمال المعمارى بالداخل والخارج( .شكل)34

(شكل )34التقنيات اإلنشائية لمبنى الكاتدرائية
https://jbmouton.com/portfolio-item/st-pius-church/

النتائج:

 -كان ألوروبا وأمریكا السبق فى عمل تصمیمات للهیكل المعمارى والعمارة الداخلیة للكنائس باستخدام اإلتجاهات

والمدارس المعماریة الحدیثة وأیضا ً اتجاهات ما بعد الحداثة.
 عمارة ما بعد الحداثة هي الوسیلة األنسب للدمج ما بین القدیم والحدیث ،األصیل والمتطور في العمارة الداخلیة للكنائس. یمكن عمل تصمیم حدیث ومتطور للعمارة الداخلیة للمبني الكنسي طبقا ً لما بعد الحداثة و لكن في نفس الوقت یراعيالقیم الروحیة و الطقسیة للكنیسة.
 یمكن اإلنفتاح علي اإلتجاهات و المدارس المعماریة الحدیثة دون خوف أو قیود ،و خلق روح جدیدة في تصمیم العمارةالخارجیة و الداخلیة للكنائس القبطیة دون تكرار أو تشابه.
 یمكننا الوصول إلى نتیجة من الجزء التحلیلى بالبحث -تعبر عن منهجیة التصمیم التى نهدف إلى إبرازها – حیث ظهربالدراسة التحلیلیة لبعض الكنائس بالبحث أن عمارة ما بعد الحداثة هي األنسب و األكثر مالئمة للتعبیر عن الصبغة الروحیة
المهیبة المطلوب وجودها فى عمارة الكنائس-إلى جانب االهتمام بالجانب التكنولوجو و استخدام الخامات و األسالیب
التكنولوجیة الحدیثة  -و قد تعجز عمارة الحداثة في إبراز هذه التأثیرات و التعبیر عنها ،فعمارة الحداثة المجردة قد تكون
مناسبة لبعض المنشآت التي ال تتطلب تأثیرات خاصة بالتراث أو المحلیة أو التعبیر عن شخصیة المكان و اإلنسان بشكل
كبیر كمباني الشركات و المؤسسات العالمیة ،قاعات المحاضرات ،المستشفیات ،و المؤسسات الحكومیة.

التوصيات:
االنفتاح علي المعالجات و الحلول التصمیمیة الجدیدة غیر المألوفة في تصمیم الكنائساالهتمام بتمیز و تفرد تصمیم العمارة الداخلیة لكل كنیسة عن باقي الكنائس و عدم الوقوع في فخ النقل و التكرار و التشابه.
 ضرورة االستفادة من التجارب المعماریة السابقة في دول العالم المختلفة التي كان لها السبق في عمل تصمیمات معماریةداخلیة و خارجیة للكنائس تدمج األصیل بالمعاصر عن طریق استخدام االتجاهات المختلفة لعمارة ما بعد الحداثة.
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عدم اإلكتفاء بتدریس طلبة الفنون والعمارة للطرز الكالسیكیة او الحدیثة كل علي حدي بل ضرورة االهتمام بتدریسهمكیفیة تطویر التصمیمات الكالسیكیة وفقا لمعاییر صحیحة و مدروسة باستخدام االتجاهات الفكریة و المعماریة الحدیثة و
كیفیة التنفیذ بالخامات المتطورة و هو ما یتحقق في عمارة ما بعد الحداثة.
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