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 الطراز البازيليكي والطراز البيسنطي يف بناء الكنائس
 أصيُم  ٌيُهًب يصشوأٌ كاًل و االثُني يعب أو انجُضَغٍ أ كٍهَُخز شكم انغشاص انجبصأكبٌ ثُبء انكُبئظ َ : إراسؤال
 ثُضَغخ انمذديخ انيت أعغهب ثُضاط؟يذَُّ  إىلُغت انغشاص انجُضَغٍ َُ أٌخبصخ ثبصَهُكٍ أو ثُضَغٍ، فهًبرا مسً 

 الطراز البازيليكي
َّ (و1111-1181) G. Gilbert Scott سربكت   لربت  يجذ َظشََّخ الئم انيت رؤكِّانكُبئظ انمجغَُّخ غَُُّخ ثبنذَّ ظيبو  انُِّ يف أ

مبصيش   ّففٍ يصش شبْذ لىٌ وْى كُُغخ ادلغبسح انىالعخ أعفم كُُغخ أيب عشج ويبين.نُظ ايزذادًا نهشُّ انجبصَهُكٍ ادلغُحٍ
يف  انثَّالثيخ ًخ عىنًُب إىل ثالثخ ألغبو. وعمظ اذلُبكيم  ، وٍْ يمغَّانثَّبنث نهًُالدأو  انثَّبينانمذديخ، وَشجع ربسخيهب إىل انمشٌ 

َّ ،انمبئى يف ألذو انكُبئظ انمجغَُّخ ،انكُُغخ انىاحذح ْيى عميظ    ،نيني اجلبَجَُّواَلوجىد انشِّ ْى حبذ رارّ ثشْبٌ لبعع عهً أ
إىل  ،ُْكم َزجعّ صحٍ خيب   حُث كمُّ ،و، إر َشجع إىل عصىس ادلغُحَُّخ األوىلَذب. وْى يىغم يف انِمُْذعٍ أكثش يُّ فُِّ

ٌْ كًب يف كُُغخ األَجب أَغىَُىط األثشََّيخ   ،ٍ كُُغخ لبئًخ ثزاهتب، وثبمسهب اخلب عجبسح ع ،ُْكم ثصحُّ ّّ كمُّاعُز دسجخ أ
 شلَُّخ.حشاء انشَّثذَشِ ثبنصَّ
َّ صًُى حٍ. ْزا انزََّمغًهب عمذ دائشٌ َفصم ثني اذلُكم وانصَّ ،انكُُغخ األوىل عًىيًب ثذأد ثصبنخ يغزغُهخ ثغُغخ إ
َّ مثَّبٌ، بحبٌ جبَجَُّجُ ،ُأضُف إنُّ عىنًُب فًُب ثعذ ،ىلاألوَّ ويبََُّخ ْى عيبحخ  أصم انجبصَهُكب انشُّ إضبفخ ثبنثخ يف ادلذخم. ثًُُب أ

ُأمههذ انجىاكٍ اجلبَجَُّخ،  مثَّبح ثغمف، بحخ يغغَّصًُى فصبسد ْزِ انغَّس ْزا انزَّرغىَّ مثَّ ،يفزىحخ حتُظ هبب ثىاكٍ عهً أعًذح
كبٌ جيهظ انمبضٍ  ،بنخبحخ أو ْزِ انصَُّهب لجى يغزغُم. ويف ْزِ انغَّصبنخ عبنُخ َغغِّويبََُّخ عجبسح عٍ فصبسد انجبصَهُكب انشُّ

 حيُظ ثّ انكهُخ.  ،اجلبنظ عهً كشعُّ اأُلعُمفىسح إىل وحىنّ احملهِّفىٌ ويغبعذوِ يف انمجى انجبصَهُكٍ. ولذ اَزمهذ ْزِ انصُّ
شاص فصيبس انغِّي   .ورصًُى انكُُغخ ادلغُحَُّخ األوىل ،ويبََُّخانشُّصًًُبٌ يعًب، رصًُى انجبصَهُكب وجبء ولذ رغبثك فُّ انزَّ

ويثههب يثم انكُُغيخ   ،ىة انمشيُذٍ ُْبكم انكُُغخ وصحُهب جبًهىٌ يٍ اخلشت أو انغُّْى يب َغغِّ ،انجبصَهُكٍ يف انكُبئظ
 مخ مبصش انمذديخ.ادلعهَّ

 الطراز البيسنطي
ُْ َُعشف أدخهىِ يف كُبئغهى يف انعصش ادلغُحٍ، وْى يب صبس  مثَّى انزٍَ اخزشعىا انمجبة يُز انعصش انفشعىين، األلجبط 

فئرا َُب. كُبئظ انذُّ شاص، ويٍ مثَّ اَزشش يف كمِّانغشة ْزا انغِّ أخز اإلغشَك وكمُّ ،شاص انجُضَغٍ. وعٍ يصشفًُب ثعذ ثبعى انغِّ
َّق.و0552انزٌ ُثين عُخ  انثَّبنثسد اذلشو ُص جبة، ولذ اكزشفهب اإلجنهُضٌ األثيشٌ  ُخ ثبنِمهب يضََّفٍ كهِّحجشاد انذَّ ، جتذ أ
 .و1181 يف عُخ“ فُض”

َّ ،كمهُجَُّخ انشَّوحىت انكُبئظ انصَّ ْيى اخزيشا     ،ظبو انزٌ َعهىِ دائًًب انمجيبة شاص انجُضَغٍ، وْى انًُِّ ثبنغِّوانيت ُرغ
يف ثُبء انكُبئظ، وْى يب مل رعشفيّ كُبئغيُب انمجغَُّيخ انمذدييخ.      انصَّهُتبدلعًبس انجُضَغٍ َغزخذو شكم فيصشٌ صًُى. 

 كم.فبدلهُذعىٌ األلجبط مل َكىَىا ديُهىٌ إىل رصًُى كُبئغهى عهً ْزا انشَّ

 كبرذسائَُّخ يبس يشلظ ثبنجُذلَُّخ



ََّشي ويٍ ْزا  َّأثري عهً انلذ أصجح واضح انزَّ ،رأثري انفٍ انمجغٍ أ انفيٍ   فٍ انجُضَغٍ. ذلزا جيت أٌ َكىٌ واضحًب أ
خ ادلشكضََّخ ثني كُبئظ جَّدًا نهُم. ونكٍ عهُُب أالًّ َزجبْم منىرجًب واحذًا يزفشِّ(1)ش كثريًا ثبنفٍ انمجغٍ وإىل حذ ثعُذانجُضَغٍ لذ رأثَّ

َّ ،هُتيجُبْب شكم انصَّخز ، فهٍ انكُُغخ انىحُذح انيت َزََِّغخ ثشثبسانمبْشح، وٍْ كُُغخ انمذِّ رفبصُههب رُزًيٍ إىل   ثشغى أ
 شاص انجبصَهُكٍ ثىجّ عبو.انغِّ

َّ”ثزهش رنك ثمىنّ: اإلجنهُضٌ ذ انعبمل وَؤكِّ ُّ -وذلب األمهَُّخ انمصىي  -جَّخ انُم إ  رعىد إىل أصم ششلٍ ال ًَُبسي فُّ. وأظ
َّ... فًٍ ادلؤكَّ ٍ اإلعكُذسََّخ ونُظ انعكظشاص انجُضَغٍ لذ اعزعبسْب يأٌ َكىٌ انغِّأَّ يٍ احملزًم  يف ثبثم  انُمجَّخاعزخذاو  ذ أ

َّ ، نزنك َغزغُع اإلَغيبٌ أٌ  (0)نيبعبَُِّادلجبين راد انمجبة كبَذ شبئعخ االعزخذاو يف أَبو انغَّ َشجع إىل انعصىس انمذديخ، وأ
 “.رذٍَ ثبنكثري دلصش ،خ يف انعصىس انكالعُكَُّخيثههب يثم انعًبئش انُىَبََُّ ،بب صىفَُّس عًبسح كُُغخ آجََُّزصىَّ

َّانغِّ ممتثِّوَغزغُع انمىل إَّ ال رىجذ يف يصش حبنخ واحذح نكُُغخ  جبة ض ثىجىد انِمكُبئظ يصش رزًَُّ شاص انجُضَغٍ، أل
 .(8)انجُضَغٍ اخلبنصشاص خ ادلشكضََّخ كًب يف انغِّجَّجبة انيت حتُظ ثبنُمانكبيهخ فىق اذلُبكم، ونُغذ أَصبف انِم

شًا ثبنعمم عىة رأثُّكبٌ يٍ أشذ انشُّ”ني ادلصشََّخ وانُىَبََُّخ ثجعضهًب ثمىنّ: ش كال احلضبسَركزىس عّ حغني رأثُّص انذُّوَهخِّ
 “.، ورأثريًا فُّ ثعذ رنك، انعمم انُىَبينأوَّاًلادلصشٌ 
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