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 الملخص:

 الکنسی المعمار اتبعه الذى التطور هذا سمات أهم بعض و العشرین القرن فى القبطیة العمارة لتطور البحث یتطرق

 عدة المقصود التطور أخد قد و. األحیان من الکثیر فى الکامل النضوج حد إلى یصل لم بسیط بشکل کان إن و القبطى

 تنفیذ فى دخلت التى الحدیثة التقنیات و الرمزیة، العناصر المعمارى، الطراز على اإلنشاء أسلوب تأثیر فى سواء أوجه

 .القبطى الکنسى للمبنى الخارجیة و الداخلیة المعماریة التصمیمات

 هذه على أیضا   األقباط أضفى قد العصور، مختلف فى المتعاقبة بالحضارات تأثرت قد القبطیة العمارة أن نرى هکذا و

 طریق عن النفسیة حاجتهم یشبع کان الذى و الفرعونى الدینى الطابع أحیانا   الرومانیة و البیزنطیة المعماریة المدارس

 .اإلنفعاالت و العواطف فیها فتثیر النفس إلى تنتقل منها و الحواس على تؤثر طقوس ممارسة

 التى القباب کنائس طراز هو العشرین القرن أوائل و عشر التاسع القرن نهایة حتى السائد القبطیة الکنائس طراز کان و

 نظام قطعا   عرفوا فالمصریون. الغرب کل و اإلغریق أخذ عنها و الفراعنة أیام منذ مصر فى ُعِرَفت التى الصحن تغطى

 .البیزنطى الطراز فى ظهورها قبل أیضا   استخدموها الذین اإلغریق قبل القبة

 ظهور و اإلقتصادیة و اإلجتماعیة العوامل منها متعددة بعوامل کبیرا   تأثرا   العشرین القرن فى الکنائس تصمیم تأثر قد و

 التى العوامل من غیرها و المعلومات و اإتصاالت ثورة و الغرب ثقافة على اإلنفتاح و جدیدة إنشاء طرق و بناء مواد

 سائر عن األقباط به إمتاز- عمیق روحى بطابع القبطیة الکنسیة العمارة امتازت کما. المعاصرة حیاتنا فى اآلن تؤثر

 الکنسی المبنى توجیه فى التأملى الروحى الطابع کذلک و المبنى لشکل القبطى المعمارى تناول فى أثر -العالم مسیحیى

 العالم حول الکنائس باقى ااألقباط فیه سبق الذى
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 یتناسب بما بقواعدها تأثرها مدى و الحداثة مابعد عمارة معطیات مع األرثوذکسیة القبطیة الکنیسة تعاملت کیف نرى کما

 للعمارة سریعة دراسة بعمل نقوم حیث. التعبدیة فلسفتها و تراثها و العریقة الکنیسة لکهذه الطقسیة و الروحیة المبادئ مع

 المعماریة اإلتجاهات تطبیق مدى و بالمهجر أخرى قبطیة کنیسة کذلک و بالقاهرة قبطیة لکنیسة والخارجیة الداخلیة

 .الحداثة بعدما عمارة کإتجاهات العمارة فى الحدیثة

 المفتاحية:الكلمات 

 العشرین القرن القبطیة، الکنسیة الداخلیة، العمارة تطور،

Abstract: 
The research deals with the development of Coptic architecture in the twentieth century and 

some of the most important features of this development followed by the Coptic church 

architecture, although in a simple way did not reach the full maturity in many cases. The 

intended development took many aspects both in the influence of the construction method on 

the architectural style, the symbolic elements, and the modern techniques that were involved 

in the implementation of the interior and exterior architectural designs of the Coptic church 

building. 

Thus, Coptic architecture was influenced by successive civilizations in different eras. Copts 

also gave these Byzantine and Roman architectural schools, sometimes Pharaonic religious 

character, which was satisfying their psychological need by practicing rituals that affect the 

senses, from which they are transmitted to the soul, and which arouse emotions. And 

emotions. 

The style of the Coptic churches prevailing until the end of the nineteenth and early twentieth 

century is the type of domes churches covering the courtyard known in Egypt since the days 

of the Pharaohs, which took the Greeks and all the West. The Egyptians certainly knew the 

dome system before the Greeks, who also used it before it appeared in the Byzantine style. 

The design of churches in the twentieth century has been greatly influenced by various 

factors, including social and economic factors, the emergence of new building materials and 

construction methods, openness to the culture of the West and the revolution of 

communications, information and other factors that now affect our contemporary life. Coptic 

church architecture was also characterized by a deep spiritual character, which Copts 

distinguished from other Christians in the world, influenced the Coptic architectural approach 

to the shape of the building, as well as the meditative spiritual nature in the orientation of the 

church building in which Copts have already rested churches around the world. 

We also see how the Coptic Orthodox Church has dealt with the data of postmodern 

architecture and how it is influenced by its rules in proportion to the spiritual and liturgical 

principles of this ancient church, its heritage and its devotional philosophy. Where we do a 

quick study of the internal and external architecture of the Coptic Church in Cairo as well as 

another Coptic Church in Diaspora and the extent of the application of modern architectural 

trends in architecture as trends of post-modern architecture 
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 :مقدمة

 ولكن منالداخلیة.  عمارتهوكذلك لتفات للتطور الملحوظ سواء فى تصمیم المبنى الكنسى بدأ المصمم القبطى فى اال

ستجابة السریعة أو اإلنجاز المطلوب لیواكب التطور لمبنى الكنسى القبطى لم یأِت باالالمالحظ أن هذا التطور فى تصمیم ا

نورد فى هذا البحث بعض أهم وسوف . وخارجیا   وأمریكا داخلیاَ شهدته تصمیمات الكنائس فى أوروبا  الذيالمذهل 

على نموذجین لكنائس قبطیة  ونلقى الضوءتبنتها الكنیسة القبطیة لمواكبة هذا التطور  لتىوالمراحل االخطوات 

 .واألخرى بالمهجرأورثوذوكسیة أحدها بمصر 

 مشكلة البحث:

  طرأ على مفردات الطراز القبطى من قبل بعض  الذيحدث فى العقود الثالثة األخیرة بعض التطویر الملحوظ

هتمام الكافى یخص العمارة الداخلیة مع عدم اال المعماریین، إال أن هذا التطور یسیر ببطء نوعا  ما فى هذه الفترة فیما

 اتجاهات جدیدة كاتجاه عمارة "ما بعد الحداثة". نفتاح علىواالبمواكبة التطور العالمى 

 هدف البحث:

  تخذتها الكنیسة القبطیة بدایة من منتصف القرن العشرین حتى اآلن لمواكبة التطور االتطرق إلى بعض الخطوات التى

 .ونموذج لذلكالتصمیمى للعمارة الكنسیة 

  والرمزیة التأكید على أن التطویر فى التصمیم الكنسى المستوحى من الطراز القبطى ال یتعارض مع الثوابت الروحیة

 .للكنیسة

  والشعور بالمهابةالتأكید على قیمة الطراز القبطى للوصول بالشخص الداخل لهذا المبنى الدینى للبعد الروحى 

 .والزخارفالمختلفة دون التكلف فى التفاصیل  والعناصر الفنیةستخدام الكتل اب

 أهمية البحث:

  وعمارته الداخلیةتسجیل الخطوات التى اتخذتها الكنیسة القبطیة فى إحداث تطویر سواء فى تصمیم المبنى الكنسى   

 لقاء الضوء على بعض التجارب التصمیمیة لكنائس قبطیة سعى مصمموها لعمل تصمیمات تواكب التطور العالمى إ

 الداخلیة. العمارةوعناصر فى تصمیم الكنائس سواء فى شكل المبنى أو محددات 
 

 البحث:منهج  

    وعالقتها باإلتجاهاتلقاء الضوء على عمارة الكنائس القبطیة فى القرن العشرین إفى  علمى: یظهرمنهج 

 بها. وسمات التطویرالتصمیمیة المعاصرة 

    بتصمیم  تمیزاوالمهجر لكنیستان قبطیتان بمصر  والمفردات المعماریةمنهج تحلیلى: یظهر فى دراسة المعناصر

 حداثى أو ما بعد حداثى متطور.

 

 أوالً: عمارة المبنى الكنسى ذو الطابع القبطى:

 وكانت تقام، فلقد كانت المسیحیة مضطهدة، واإلغریقلم یكن لألقباط فى بادئ األمر طرز معماریة خاصة كالرومان 

أصبح الدین المسیحى هو الدین  عندما وحتىفى الكهوف، أو فى منازل بعض األفراد،  جتماعات سرا  واالالصلوات 

إلى  ولجأ األقباطختالف مذهب األقباط عن مذهب الدولة الرسمى، ال ا  الرسمى للدولة الرومانیة، ظل اإلضطهاد مستمر

 إقامة شعائرهم الدینیة فى المعابد الفرعونیة بعد تحویلها إلى تصمیم شبه البازیلیكا الرومانیة.
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 لذياتصمیم میم الكنائس مهندسون متخصصون فى فن العمارة، بل أن یخط أحد الرهبان الأال یقوم بتص وجرت العادة

 ى األرض.خطه عل یكون قد الذيثم یحضر العمال لتنفیذ تصمیمه  والعمارة الرومانیةیراه متأثرا  بالعمارة الفرعونیة 

مة، فمصر الحاك الظروف التى عاشها األقباط فى تلك السنین، نرى أن العمارة كانت تتبع فى طرزها الدولة ومن دراسة

م، ثم 395ق.م. حتى عام  30تحت حكم روما من  ومن قبلهام، 640م حتى عام 395كانت تحت حكم بیزنطة من عام 

 .وخشونة العیش م، فكانت العمارة یغلب علیها البساطة641الفتح اإلسالمى لمصر عام 

لى هذه یضا  عأأن العمارة القبطیة قد تأثرت بالحضارات المتعاقبة فى مختلف العصور، قد أضفى األقباط  وهكذا نرى

عن طریق  النفسیة یشبع حاجتهم والذي كانالطابع الدینى الفرعونى  والرومانیة أحیانا  المدارس المعماریة البیزنطیة 

 .نفعاالتواالإلى النفس فتثیر فیها العواطف  ومنها تنتقلممارسة طقوس تؤثر على الحواس 

 ت فیها هذهلتى بنیاتوافر األخشاب فى األماكن النائیة  والقباب لعدمالتغطیة الغالبة هى األقبیة الطوبیة  وقد أصبحت

المجربة  الفرعونیة قلیدیةت، كما أن الطریقة التى اُتِبَعت فى إنشاء هذه األقبیة كانت الطریقة المحلیة الوالكنائساألدیرة 

الشكل  ح هذاوأصبتوافر األخشاب أیضا (،  )لعدم وبدون شدات Parabolicعلى مدى آالف السنین ذات الشكل اإلهلیجى 

 نا  ادة وأحیومعقوة حتى بعد أن انتقلت إلى المدینة. لنفس السبب جاءت الفتحات صغیر واألدیرة القبطیةممیزا  للكنائس 

 .وجو خاشع، مما انعكس فى جو داخلى ذو إضاءة خافتة على شكل صلیب أخرى

فى البدایة  لم یكونوا ألقباطالكنائس الموجودة حالیا  ال توجد واحدة تماثل تماما  الكنائس البیزنطیة، فالمهندسون ا ومن جمیع

لیكى بازیكنائس قبطیة قریبة فى شكلها من الطراز ال ولكن وجدتیمیلون إلى تصمیم الكنیسة على شكل صلیب، 

 الرومانى. فتخطیط الكنیسة المصریة قام فى جوهره على البازیلیكا. 

 متعددة، و قبابا  أالنموذج المفضل ألسقف الكنائس، سواء كانت قبة واحدة  والزالت هىإال أن القبة عند األقباط كانت 

 فكر فى أیةكان ی ونادرا  ماكان المهندس القبطى یهتم بإبراز القبة التى تغطى الهیكل فى أغلب األحیان،  وبصفة عامة

 قباب أخرى على اإلطالق.

 لیس أنصافویاكل غالبا ( كاملة فوق اله جود قباب )ثالثتصمیم الكنیسة القبطیة فى األدیرة عموما  هو و ومن ممیزات

 .والسریانیةقباب كما فى الكنائس البیزنطیة 

سم ریسة فى أى الكن توحیثما ُرِسمأن غالبیة الكنائس مسقوفة تماما  بمجموعة من القباب المتساویة المساحة،  ویذكر بتلر

ى الطراز لإ ى تنتميوالقاهرة والتالكنائس القائمة فى مصر القدیمة  وحتى تلكقبطى فإنها تأخذ شكل مبنى تعلوه القبة. 

 أخرى وقبةقل قبة واحدة فوق الهیكل. لها على األ -كنیسة المعلقة التى تفتقد القبة ألسباب خاصةفیما عدا ال -البازیلیكى 

 إضافیة فوق كل من المذابح الثالثة.

واستخدام القبة متأصل فى العمارة المصریة التى عرفتها بأشكالها 

المختلفة عبر العصور، فالقبة ترمز للسماء المحتضنة لألرض 

(، فمن األساطیر 1شكل))السماء )قبةاإللهه نوت  والمتمثلة فى

فیه أن ظهرت  ونشأة الحیاةالمصریة القدیمة عن كیفیة خلق العالم 

قبة كبیرة على هیئة سیدة یدیها  والتى تشبهاإللهة نوت ربة السماء 

. والنجومالسماء تغطیه الشمس  وجسمها فىاألرض،  ورجلیها على

 ومعابد أخرى، وأبیدوس وطیبةهذه القباب بمعابد دندرة  وقد ظهرت

  كثیرة كما ذكرنا سابقا .
( رسم لاللهة نوت على أحد البرديات1)شكل  

https://www.emaze.com/@AZFRIIOW 
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فقد تفاوتت أعداد القباب التى  -ع المیالدىالتى بدأ استخدامها فى القرن الراب-عن القباب التى تعلو الهیاكل  وبغض النظر

، بدایة من صحن وتنوعت أحجامهاتم استخدامها من بعد القرن الخامس المیالدى فى تغطیة صحن الكنائس القبطیة 

قباب، تسعة قباب، إثنا عشر قبة، خمسة عشر  والمغطى بستةمتساویتین،  والمغطى بقبتینالكنیسة المغطى بقبة واحدة، 

 الصلیب غرب نقادة.  وما حوله بدیرمتماثلة تقریبا  بالصحن  وعشرون قبة إلى خمسة قبة، وصوال  

والقبوین المتوازیین كذلك تمیز المبنى الكنسى القبطى بتغطیة صحن الكنیسة بنظام األقبیة، بدایة من استخدام القبو الواحد، 

باألقبیة لیظهر المبنى الكنسى  وأنصاف القباباب للصحن المسقوف بأقبیة متعامدة. كما امتزجت التغطیة بالقب وصوال  

 (3، 2. )شكلواألقبیة معا  المسقوف بالقباب 

 
 

لعل التغییرات المعماریة التى طرأت على جوهر التخطیط و

البازیلیكى فى النهایة الشرقیة من جسم الكنیسة، هو أهم ما 

سواء فى النوع المستطیل أو النوع  -تتمیز به الكنیسة القبطیة

 ویتمثل هذا(. 4عن الكنائس الغربیة األخرى )شكل-المربع 

نفراد الكنیسة المصریة فى وجود عدة هیاكل فى االتغییر فى 

 وإن كانالنهایة الشرقیة من جسم الكنیسة یختلف عددها، 

یغلب ثالثة هیاكل فى البناء الكنسى بینما یوجد فى بعض 

سبعة هیاكل. كذلك یوجد  وفیما ندراألحیان خمسة هیاكل 

لكل هیكل من هذه الهیاكل عناصر معماریة ثابتة مثل 

غیرة التى تتوسط الضلع الشرقى للهیكل كما الحنیة الص

الهیاكل قباب غالبا  ما  ویغطى هذهیتوسط الهیكل،  الذيیتوسط هذه الحنیة فى معظم األحیان مدرج رخامى، یتقدمه المذبح 

ى فى هیاكل الكنیسة فى الناحیة الشرقیة عن باقى جسم الكنیسة الرئیس وأخیرا  تنفصلتكون عاریة من المالط من الخارج. 

یلبس الهیكل أو ما یوازي قدس  وهذا الحجاب، Iconostasisالناحیة الغربیة بواسطة أحجبة خشبیة تعرف باإلیقونستاس 

 لتقالید المعبد الفرعونى. وهو امتداداألقداس نوعا  من الغموض، أصبح یمیز الكنسیة القبطیة عن غیرها من الكنائس، 

أفقى لكنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة ويظهر به  مسقط( 4)شكل
 الطابع المعمارى الداخلى المميز للكنيسة القبطية

صبرى شاكر*األنماط المعمارية للكنائس القبطية األثرية، أ.د. سامي   
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 العشرين: ثانياً: تطور العمارة القبطية فى القرن

فلن یمكننا إال أن نذكر فى  الكنائس القبطیة وبالتحدید عمارةإذا ما تكلمنا عن تطور العمارة القبطیة فى القرن العشرین 

 وقیم وجمالیات وعناصر العمارة، األصالة بمعنى تواجد والمعاصرفیها األصالة  والتى تحققتأهم األمثلة الناجحة  ةعجال

 وأسالیب البناءستفادة من الزمن المعاصر بالتكنولوجیا الحدیثة اال والمعاصرة بمعنىالقبطیة كما توارثناها عبر األجیال 

 الحدیث.

العشرین هو طراز كنائس القباب التى  وأوائل القرنالكنائس القبطیة السائد حتى نهایة القرن التاسع عشر  وكان طراز

. فالمصریون عرفوا قطعا  نظام وكل الغرباإلغریق  وعنها أخذمصر منذ أیام الفراعنة تغطى الصحن التى ُعِرَفت فى 

 القبة قبل اإلغریق الذین استخدموها أیضا  قبل ظهورها فى الطراز البیزنطى.

ور قتصادیة وظهواالجتماعیة  بعوامل متعددة منها العوامل االتصمیم الكنائس فى القرن العشرین تأثرا  كبیرا   وقد تأثر

العوامل التى تؤثر  والمعلومات وغیرها من تصاالتوثورة االثقافة الغرب  نفتاح علىواالجدیدة  وطرق إنشاءبناء  مواد

متاز به األقباط عن سائر مسیحیى ا-كنسیة القبطیة بطابع روحى عمیق اآلن فى حیاتنا المعاصرة. كما امتازت العمارة ال

سبق  الذيیه المبنى الكنسي الروحى التأملى فى توج وكذلك الطابعلشكل المبنى  أثر فى تناول المعمارى القبطى -العالم

 ألقباط باقى الكنائس حول العالم. فیه ا

 لتى تأثرت بها العمارة الكنسية القبطية فى النصف الثانى من القرن العشرين:ابعض التطورات  وفيما يلي

 تأثير أسلوب اإلنشاء على الطراز المعمارى: -أ

عن انتشار استخدام الخرسانة المسلحة فى المبانى فى القرن العشرین حدوث تطور كبیر فى العمارة، فاستخدم نتج 

ذات البحر الواسع لتغطى  الصحن و المرتكزة على أربعة  اتیة فوق الهیاكل و القبة و الوحدالمعماریون القباب الخرسان

نحناء الخفیف من الخرسانة المسلحة لتغطیة الصحن للحفاظ على و االنا  ما استخدم القبو ذركائز أو أعمدة كبیرة، و أحیا

فكرة الرمز بأن الكنیسة تشبه سفینة نوح، و قبل استخدام الخرسانة المسلحة كان من الصعب عمل سقف للبحور الكبیرة 

تشر فى الماضى استخدام بدون أعمدة كثیرة فى صحن الكنیسة إال باستخدام الجمالون الخشبى المرتفع التكالیف، و لذلك ان

رف بكنائس القباب، و قد احتفظ بعض المعماریین )بالجالیرى( أو الدور القباب الكثیرة و المحملة على أعمدة فیما عُ 

 العلوى فوق األروقة الجانبیة للصحن و للجناح الغربى الملتف، و هو أحد خصائص العمارة القبطیة األصیلة.

رن العشرین تخلو من هذا الدور العلوى أو ربما اقتصر وجوده على بلكون بطول الضلع و مع ذلك فالعدید من كنائس الق

الغربى للكنیسة، و مع تقدم العلوم اإلنشائیة أصبح من الممكن إنشاء كنیسة ذات صحن واسع عریض بدون أعمدة فى 

ذات سقف أفقى تماما  و یخلو من الصحن على اإلطالق مثل كنیسة السیدة العذراء بالزمالك بالقاهرة، كما وجدت كنائس 

أیة قباب أو قبوات مثل الكنیسة الكبیرة فى الدور األرضى  من مبنى كاتدرائیة السیدة العذراء بالزیتون حیث استخدم نظام 

الكمرات المتقاطعة فى السقف لتغطیة البحر العریض و لجعل السقف أفقیا  إلمكان بناء دور آخر علوى یحتوى على 

و كنتیجة ئیسیة فى المبنى و مدخلها عن طریق ساللم كبیرة عریضة تصل لشرفة واسعة بعرض المبنى، الكنیسة الر

داخل المدن المزدحمة القامة كنائس جدیدة لجأ المعماریون إلضافة عدد من الكنائس على  لصعوبة الحصول على أراض  

یضا  إنشاء عدد إضافي من أسالیبهم أكان من في العصور الوسطى الذین  المبنى األصلي للكنیسة مثلما فعل األقباط

الهیاكل في الكنیسة الواحدة فوجدت كنائس بها ثالثة هیاكل و خمسة هیاكل و أحیانا  أكثر من ذلك. وفي القرن العشرین و 

العلوي مع توافر اإلمكانیات الحدیثة أصبح من الممكن أن نجد مبنى الكنیسة یضم عدد  من الكنائس منها ما هو في الطابق 

و یالصق الكنیسة أو في مبنى الخدمات، ومن المعماریین الذین وظفوا أسالیب أفي دور تحت منسوب الدور األرضي  أو

اإلنشاء الحدیثة في عمل تشكیالت جمالیة للسقف المعماري غیر مسبوقة في العمارة القبطیة المعماریان سلیم كامل و 
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بتصمیمها الكاتدرائیة المرقسیة باألنبا رویس بالعباسیة بالقاهرة حیث  تي قامفهمي، ومن أهم األمثلة ال شقیقه عوض كامل

نرى تشكیالت هندسیة حدیثة في سقف األروقة الجانبیة مع الحفاظ على وجود دور البلكون في الضلع الغربي بدیال  عن 

صفة عامة شكل الصلیب وهو شكل فقي بقبو متقاطع كبیر لیأخذ المسقط األالجناح الغربي الملتف و یغطى صحن الكنیسة 

 لم یكن مألوفا  في الكنائس القبطیة التقلیدیة. 

 رفع مبني الكنيسة على ساللم:  -ب

رفع مبنى الكنیسة على ساللم متعددة قاعدة عامة إال أن أكبر كنائس القاهرة یقع مدخلها على منسوب أعلى من  دال یع

ن لصحن الكنیسة عن طریق الساللم العریضة التي تصل وبحیث یصل الداخل ؛منسوب الشارع بما ال یقل عن ثالثة أمتار

لشرفة واسعة كأنها نارتكس أو دهلیز مرتفع مثل كنائس السیدة العذراء بالزیتون )كاتدرائیة العذراء بالزیتون( ، أرض 

ي بالزمالك. و تختلف أشكال الجولف، مدینة نصر، الكاتدرائیة المرقسیة بالعباسیة، و كنیسة السیدة العذراء بالمرعشل

تساع و اتجاه الدخول تبعا  لظروف مساحة الموقع و شكل قطعة مرتفعة عن بعضها في التصمیم و االشرفة المدخل ال

األرض، ومن األسباب المعماریة لجعل دخول الصحن من منسوب مرتفع إعطاء اإلحساس بالخصوصیة و البعد عن 

دة و إعطاء اإلحساس بالسمو عن ما حولها من مبان  و جعل من ینظر إلیها ال یشعر و الشارع و التمهید لدخول مكان العبا

األغراض لألفراح  كأنها تختنق من المباني العالیة المحیطة و المكان إلستغالل الدور األرضي أو البدروم كقاعة متعددة

ن الصغیرة إال أنه وجد في عواصم المحافظات جتماعیة المختلفة، ولم ینتشر هذا األسلوب كثیرا  في المدو المناسبات اال

 الكبرى بمصر.

 العناصر الرمزية في مبنى الكنيسة:   -ج

برغم اختفاء أسالیب العمارة القبطیة التقلیدیة إال أن العدید من عناصر و رموز العمارة القبطیة األصیلة الیزال موجودا  

آلب و ة من القبة فوق الهیكل الرئیسي و الحنیة الشرقیة أو حضن افمثال  ال تخلو الكنائس المعاصر ،في الكنائس الحدیثة

نتصاري الذي یفصل مجموعة الهیكل عن الصحن و الحرص على رفع منسوب أرضیة حامل األیقونات و العقد اال

 الهیاكل و مكان وقوف االكلیروس عن أرضیة الصحن، و یندر أن ال تستخدم القبة أو القبو لتغطیة الصحن خاصة في

 الكنائس الرئیسیة، كما تلحق المعمودیة بالكنیسة بصفة عامة، أما عن الزخارف القبطیة التقلیدیة فكثیرا  ما نجد الكرانیش

في شكل عناقید و أوراق العنب و أوراق األكنثاس  و أشكال الصلبان القبطیة و قد  ةمن الجبس على الحوائط و المنحوت

حیانا  ما یكسو جدران الصحن و الممرات حتى ارتفاع عتبات األبواب، وقد أنَحت هذه الزخارف في الخشب الذي تُ 

نجد تیجان  وكثیرا  مایزخرف سقف الممرات الجانبیة و حواف الكمرات بمثل هذه الزخارف من الجبس و غیرها. 

أن كان في  بعدورمزي األعمدة في الكنائس تأخذ شكال  قبطیا  مثل تاج السلة أو تاج اوراق األكنثاس كعنصر زخرفي 

الوقت نفسه، وفي كثیر من األحیان تختلط الطرز الزخرفیة القبطیة مع  وإنشائیا  فيالماضي عنصرا  زخرفیا  رمزیا  

األمثلة على اختالط الطرز كنیسة مارمرقس بشارع كلیوباترا بمصر الجدیدة  ومن أبرز. والرومانیة وغیرهاالبیزنطیة 

 بمساكن شیراتون بالقاهرة. وكنیسة المالك

 التقنيات الحديثة: -د

انتشرت التقنیات الحدیثة مؤخرا  على نطاق واسع فى عدد كبیر من الكنائس القبطیة كأنظمة التكییف و الصوتیات و 

ها شبكات اإلرسال و التصویر و البث المباشر، كذلك على مستوى التصمیم الداخلى دخلت أنظمة اإلضاءة الحدیثة بتقنیات

درجات اللونیة إلى جانب العمر المختلفة و المتعددة و كیفیة التحكم بها و ما توفره من شدة إضاءة و تنوع فى ال

إلنارة أجزاء الكنیسة  LEDستهالك األقل للطاقة مثل استخدام لمبات و تطبیقات اإلضاءة فتراضى األطول و االاال

 ضا  إنارة األیقونات و المقصورات بشكل مدروس.المختلفة و إبراز جمال الكتل المعماریة بها و أی
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والكرانیش والتجالید تصمیمات زخارف األخشاب فى الحلیات  إلىCNC وماكینات الكما امتد استخدام التقنیات الحدیثة 

 التى أصبحت أكثر تطورا  باستخدام اآلالت والمنجلیات والمقصورات واألبواب والنوافذ وقطع اآلثاث وحامل األیقونات

والنقوش . كذلك التطور فى أعمال الزخارف والحفر والصقل والتفریغ وآالت النحتالحدیثة مثل الراوتر الكهربائي 

 GRCباألعمال الجبسیة من تطور فى استخدام خامات جدیدة مثل خامة ال  وما لحقمن عمل القوالب المختلفة  الجبسیة

 الكنسى القبطى. وخارج المبنى والحلیات والكرانیش داخل والزخارف البارزةفى عمل المنحوتات  والفایبر جالس

و یرى الباحث أنه مع انتشار هذه التقنیات الحدیثة نتجت بعض السلبیات، فربما تسلل بعض الشعور بالتكرار في التصمیم 

رفیة بشكل نمطى نه فى الكثیر من األحیان یتم تكرار استخدام الوحدات الزخإلكثیر من الكنائس المعاصرة، حیث الداخلى ل

سواء كانت هندسیة مثل بعض أشكال الصلبان و تكراراتها، أو نباتیة مثل  -و خصوصا  فى أعمال األخشاب-و متكرر

نقوش أغصان الزیتون و عناقید و أوراق العنب و سنابل القمح و الطیور مثل الحمام.و ربما یحدث ذلك بسبب الخوف 

بعض المتحفظین، فأصبحت المكاتب الهندسیة فى الغالب تقوم بتكرار بعض من  ا  من التجدید الذى ربما یالقى هجوم

التصمیمات فى كنائس مختلفة مع عمل بعض التغییرات البسیطة للتصمیمات و الوحدات الزخرفیة بإستخدام الحاسب 

داول التصمیمات اآللى، و فى الكثیر من األحیان یتم تكرارا التصمیمات و الزخارف دون تغییر، و كذلك ما یحدث من ت

والوحدات شك فیه أن هذا التكرار للمعالجات  ومما الالرقمیة للزخارف عن طریق الكمبیوتر بین أكثر من مصمم. 

من التشابه فى العمارة الداخلیة للكنائس  ا   جوخلق  -األیقونات وأبرزها حامل -أعمال األخشاب  وخصوصا  فى الزخرفیة

بشكل كبیر، فإذا  والتجالید الخشبیةالكنائس القبطیة تعتمد فى تصمیمها على األعمال  وخصوصا  أنالقبطیة بشكل ملحوظ 

 دبت الرتابة فى أعمال األخشاب أثرت بالسلب على التصمیم العام للكنیسة.

ویكون یخلق لها شخصیة ممیزة تعلق فى ذهن الزائر  -فقد أصبح من النادر أن نجد كنیسة قبطیة ذات تصمیم متفرد

 إال فى أقل القلیل. -دون أن یشاركه هذه السمات مكان آخر وهذا المكانائما  بهذه الكنیسة د مرتبط

 الحداثة:بعد  وعمارة ماالمبنى الكنسي القبطى  ثانياً:

بدأ التأثر بعمارة ما بعد الحداثة فى الكنیسة القبطیة فى النصف الثانى من القرن العشرین من ِقَبل بعض المعماریین، و هو 

تناسب مع فكر الكنیسة القبطیة األرثوذكسیة فى التمسك باألصالة و الروحانیة و الشكل األصیل للمبنى الكنسي بعیدا  ما 

عن مبالغات عمارة الحداثة سواء فى التبسیط و اإلختزال الشدید أو فى اإلعتماد فى تصمیم الكنائس على التشكیل النحتى 

وظیفة فقط لمبنى الكنیسة ، و بین البسیط و المعقد كان اهتمام عمارة الحداثة بالالبسیط أحیانا  أو المعقد فى أحیان أخرى

جتماع الناس دون اإللتفات لألبعاد الروحیة و الرمزیة الخفیة التى یتلقاها بل و یعیشها المصلى أثناء تواجده كمكان ال

اهتمام عمارة ما  ولكن معداخل جدران المبنى الكنسى القبطى كما ذكرنا سلفا  فى دراستنا لفلسفة المعمار الكنسي القبطى. 

الماضى األصیل، كان لذلك  واأللوان وربطها بمفردات واستخدام الكتلیثة بعد الحداثة باستخدام أسالیب التصمیم الحد

 والكنیسة القبطیةشدید األثر لبدایة فصل جدید فى تاریخ العمارة القبطیة یحدث فیه توأمة ما بین عمارة ما بعد الحداثة 

الكنائس اإلصالحیة البروتستانتیة فى  نه كما وجدتإ :عنه. فیمكننا القول وال تنفصلالتقلیدیة التى ال تغفل تطور الحاضر 

ضالتها فى  -التى ثارت على الكنیسة التقلیدیة الكاثولیكیة و قامت بتجریدها من الكثیر من طقوسها و تقالیدها -أوروبا

عمارة الحداثة التى ثارت من ناحیة أخرى على الكالسیكیة و تحولت إلى التجرید الشدید، وجدت الكنیسة القبطیة ضالتها 

تجاه وخاصة  فى اال فى عمارة ما بعد الحداثة -غیر المتهور أو المنساق لما ال تؤمن به إن جاز التعبیر -حو التطورن

بإمكان الحداثة  نه لیسإصلت عن الماضى قاطعة جذورها حیث تجاهات نقدا  للحداثة التى انفیعد أكثر اال التاریخى الذى
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وز الحداثة و إعطاء مفهوم جدید و الجذور، و اإلتجاه التاریخى علیه أن یتجا ختراقه للعودة إلى األصولاإعادة الزمان و 

 نقطاع الحاضر عن الماضى.استمرار الزمان أیضا  رافضا  ال

و مع منتصف القرن العشرین بدأ التطور المعمارى ما بعد الحداثى لشكل المبنى الكنسى فى الظهور من خالل الكثیر من 

تشییدها بشكل أصیل فى معطیاته و مرجعه و معاصر و متطور فى التصمیم و المعالجات  المبانى الكنسیة التى تم

المعماریة له، و قد ظهر هذا التطور بشكل كبیر و ملحوظ فى التصمیم المعمارى الخارجى للمبنى الكنسى أكثر كثیرا  من 

لوجیا الحدیثة فى الكثیر من ونات و التكو إن تطورت من حیث التقنی تطبیقه فى تصمیم العمارة الداخلیة للكنیسة التى

من خوف من  -و خصوصا  الكنیسة القبطیة األرثوذكسیة-األحیان، و ذلك ما یواجهه التصمیم الكنسى بالكنائس التقلیدیة 

مما جعله یمیل إلى  -مثلما حدث من تطور فى شكله الخارجى -التجدید و التطور فى التصمیم الداخلى للمبنى الكنسى

 فى أحیان كثیرة بین الكنائس القبطیة المختلفة بعضها بعضا . -أو التطابق إن جاز التعبیر  –الرتابة و التشابه الكبیر 

 ن من القرن العشرين على الطراز القبطي:يمثال لكنيست

لطراز القبطي مع نهایة الخمسینات وفي بدایة الستینات من القرن العشرین حاول عدد من المعماریین المصریین إحیاء ا

المعماریین في هذا المجال  ومن أبرزالقبطي األصیل،  وتحتفظ بالطابعبطریقة معاصرة تتوافق مع تقنیات العصر الحالي 

الكنائس في القرن العشرین وهما كنیسة السیدة  أشهرمن  وبناء اثنتینالمعماري رمسیس ویصا واصف الذي قام بتصمیم 

بمیدان هلیوبولیس بمصر  وكنیسة مارجرجسم، 1960ك والتي اكتمل بناؤها عام العذراء بشارع المرعشلي بالزمال

 م.1957الجدیدة التي اكتمل بناؤها عام 

یتلخص هذا  والمعاصرة حیثدمج بین األصالة  وتصمیمهما الذيالجزء التالى الضوء على هاتین الكنیستین  ونلقى فى

 كنیستین.التطور بمعظم جوانبه بشكل كبیر فى تصمیم هاتین ال

 كنيسة السيدة العذراء، الزمالك، القاهرة: -1

بناء الكنیسة  وقد تمبین كنائس القاهرة.  والخارجى المتفردالداخلى  وتتمیز بتصمیمهاتقع الكنیسة بحى الزمالك بالقاهرة، 

كما حصل من خالل هذا م 1960فیها عام  وبدء الصالة وتم تدشینها السفینةعلى الطراز البازیلیكى الشهیر آخذا  شكل 

فقد جاء وإنشائیا  من الخارج ذات تصمیم ممیز معماریا   ومبنى الكنیسةالتصمیم على جائزة الدولة التشجیعیة بنفس العام.. 

المسقط األفقي المستطیل الشكل من  القبطیة، ویعدالتصمیم ذو طابع هندسى معاصر مستوحى من مفردات العمارة 

 الهیكل من أهم خصائص العمارة القبطیة المبكرة. منطقة  والذي یضمالخارج 

المدخل الرئیسي  والقبة فوقمن العناصر المعماریة الرمزیة في المبنى مثل القبة فوق الهیكل الرئیسي  وتوجد العدید

 لسماءوهي اوخلف قبة المدخل حنیة مستدیرة مكسوه باالزمالدو االزرق فكأنها السماء الثانیة، ثم مبنى الكنیسة نفسها 

استخدام القبو لتغطیة سقف الكنیسة بشكل ممیز على شكل دعامات إنشائیة منفصلة. أما عن التشطیبات  وتم أیضا  الثالثة 

الحجر كما  وكأنه منبتكسیة المبنى من الخارج ببیاض الحجر الصناعي لیبدو  واألصالة فقامفقد حرص على البساطة 

(. كما اتضح ذلك فى المساقط 6،5ماكن لتبدو ظاهرة للعیان )شكلاستخدم األحجار الحقیقیة في كسوة بعض األ

 (7للكنیسة )شكل والقطاعات الهندسیة

 

 

 

 

( لقطة منظورية لمبنى الكنيسة 5)شكل

من الخارج وتظهر التغطية بالقبو 
 والدعامات اإلنشائية *تصوير الباحث

( لقطة منظورية لواجهة 6)شكل

المكسوة الكنيسة وتظهر بها الحنية 
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أما التصمیم الداخلى للكنیسة فقد عبر عن الطراز القبطي األصیل مع 

توظیف اإلمكانیات اإلنشائیة الحدیثة للخرسانة المسلحة لتحقیق أكبر قدر 

استخدام  المبنى. كما تم والرهبة داخل واإلحساس بالخشوعمن الراحة 

بالمهابة  ا  حساسإرتفاع عند مدخل الهیكل لیعطى العقد المدبب الشاهق اال

 (8بمبنى الكنیسة نحو السماء. )شكل والشموخ وكأنه صاعد

وقد أحسن المعماري توظیف أسالیب اإلنشاء الحدیثة لخدمة الرمز 

نحناء یرمز یسة یغطیه قبو عریض جدا  خفیف اال، فصحن الكنلوظیفةوا

تظهر من داخل الصحن  ودعامات اللسفینة نوح تحماله كمرات إنشائیة 

والتركیز الخالي من األعمدة لیسمح بأكبر قدر من وضوح الرؤیة 

قام المعمارى بوضع التصمیم فقد  وطقوس الصالةالهیكل  على

 أ بجسم الكنيسة-قطاع رأسى طولى أ

 وبه الضلعب -قطاع رأسى عرضى ب
 الشرقى

 وبه الضلعج -قطاع رأسى عرضى ج
 الغربى

 ( المساقط الهندسية للكنيسة7)شكل 

 أ
 أ

 ج ب

 ج ب

( صحن الكنيسة مع توظيف اإلمكانيات اإلنشائية 8)شكل
الحديثة للخرسانة المسلحة. مع استخدام العقد المدبب عند 

 مدخل الهيكل *تصوير الباحث
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كما استخدم المعماري الحنیة  (.9الكنیسة وذلك بتحمیل السقف على عقود غیر ظاهرة )شكلوالتشكیل الفراغى لصحن 

 والسادس المیالديبسوهاج من القرن الخامس  واألنبا بیشايالثالثیة في الهیكل متأثرا  بحنیة الهیكل، في دیر األنبا شنودة 

 (.10)شكل

كرنك برى بالالعلویة قضبان خرسانیة بشكل طولي یشبه نوافذ فوق المستویات في قاعة األعمدة الك الشبابیكوتغطي 

ذ السفن نواف بهوهي تشالمسیح  ومعجزات السیدالعلویة من الزجاج الملون المعشق بها رسوم تصور حیاة  وكذلك النوافذ

 (11)شكلنوح.  وداللة لفلك
  

 

 

 

 

 

أسفل الحوائط من الداخل بارتفاع ثالثة أمتار تحیط باألضالع األربعة للكنیسة  والتي تكسوتوجد أعمال الخشب و

من أربع ضلف  وهو مكون -مستوى الكنائس القبطیة والممیز على –( یتخللها بالحائط الغربى الباب الرئیسى12)شكل

 (13)شكلهندسیة متكررة  وبها زخارفذات ارتفاع شاهق 

نات ذو الحشوات المعشقة على شكل صلبان ذات تصمیم هندسى داخل مربعات. كما أن یقوحامل األ وبالناحیة الشرقیة، 

 (15،14األبواب الجانبیة بها زخارف لصلبان منقوشة داخل دوائر. )شكل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

من رائدات الفن  وهينخلة  والفنانة مارجریتإیزاك فانوس،  -األیقونات رائد فن األیقونة القبطیة المعاصرة برسمقام و

ن داخل الكنیسة یعكس إف وبصفة عامة    (16المصرى المعاصر، والفنان راغب عیاد، وكذلك الفنان آدم حنین. )شكل

تعكس  والتفاصیل الزخرفیة، واألسقفبالهدوء فى استخدام األلوان الفاتحة فى الحوائط  والرهبة الممتزجةالخشوع 

 نفس الوقت. واألصالة فيالبساطة 
 

 وتحميل السقف( قبو صحن الكنيسة 9)شكل
 على عقود غير ظاهرة

  الشرقى بالضلع( حنية الهيكل 10)شكل
 *تصوير الباحث

( صفوف النوافذ بالصحن يعلوها 11)شكل
 النواقذ من الزجاج المعشق الملون

( التكسيات الخشبية بالحوائط يعلوها الحوائط 12)شكل

 باللون األبيض يتخللها النوافذ الشاهقة *تصوير الباحث
الباب الرئيسى بالحائط  -لقطة منظورية ( 13)شكل

 الغربى وبه الزخارف الهندسية المتكررة *تصوير الباحث
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 لواليات المتحدة: كنيسة مارمرقس، كليفالند، ا -2

افتتاحها  د تموقكیة، المتحدة األمری هى إحدى الكنائس القبطیة بالمهجر، تقع بمدینة كلیفالند بوالیة أوهایو بالوالیات

تقالید اء وفقا  للج الذيتجاه التاریخى لما بعد الحداثة فى تصمیم مبنى الكنیسة م.  یظهر اال1989أكتوبر  1الة في للص

ى القبطى ى الكنستوجد القبة الممیزة للمبن وفوق الهیكلالمعماریة القبطیة، فالسقف الرئیسى للكنیسة على شكل قبو، 

لصلیب افوقها  منارة على هیئة متوازى مستطیالت بسیطة التكوین تعلوها قبة صغیرة الحجم(، كما أن للكنیسة 17)شكل

 (18)شكلالكنیسة بأنها مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ.  وتتمیز قباب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وخاصة  العام للكنیسة متأثرا  بعمارة األدیرة القبطیة العتیقة  ویأتى الشكل

لسریان بوادى النطرون من حیث السقف المقبى األثریة بدیر ا الكنیسة

 (.19المذبح )شكل والقبة فوق

أما واجهة الكنیسة فیتصدرها ثالثة عقود عمالقة بطول المبنى على شكل 

من العقود الخشبیة ألبواب الهیاكل  مستوحاه( 20حدوة الحصان)شكل

 ولكن بشكلبحوامل األیقونات الموجودة بالكنائس القبطیة القدیمة 

األوسط بحجم أكبر من العقدین  ویأتى العقد(، 21مجرد )شكل

 ( لقطة منظورية للكنيسة األثرية بدير السريان19)شكل
http://www.thelevantinefoundation.co.uk/page/Th

e_History_of_the_Monastery 

القبطى للمبنى  ويظهر الطابع ( القبة المعدنية فوق الهيكل17)شكل
 الرئيسية والقبة الفوالذية

 ( لقطة منظورية لمبنى الكنيسة والقباب المصنوعة من الفوالذ18)شكل 

 http://www.clevelandpeople.com/groups/egyptian/st-mark.htm 

http://www.thelevantinefoundation.co.uk/page/The_History_of_the_Monastery
http://www.thelevantinefoundation.co.uk/page/The_History_of_the_Monastery
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 الجانبیین. 

انب ج الئكة إلىبیاء والموالشهداء والرسل واألنبالرسوم الجداریة للقدیسین  وجدرانها غنیةفسقفها  الداخل،أما الكنیسة من 

  المسیح.رسوم تمثل التسلسل الزمني لحیاة السید 

وكانت الكنیسة القبطیة  واشتهرت بهامن رسوم الفریسكو على الجص التى تمیزت  توحاهمسبالكنیسة  والرسوم الجداریة

وأیقونات المسیح  وحیاة السیدمن الكتاب المقدس  وتصور مشاهدالداخل  والكنائس من وقباب األدیرةجدران  تغطى

 (. 22شكلوالمالئكة ) لللقدیسین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطورا  لفن األیقونات  دیع الذي( 22تم تنفیذها على نمط الفن القبطى الحدیث )شكل واألیقونات بالكنیسةإال أن الجداریات 

 (.23مثل الرسوم الجداریة بدیر باویط )شكل واألدیرة األثریةالقبطیة فى القرون األولى فى الكنائس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمط فن  والقديسين على( الرسوم الجدارية المتنوعة بالكنيسة للسيد المسيح للمالئكة 22)شكل
 األيقونة القبطى

http://www.clevelandpeople.com/groups/egyptian/st-mark.htm 

على شكل حدوة  د العمالقويظهرالعق( لقطة منظورية لواجهة الكنيسة 20)شكل
 تم استخدامه بشكل مجرد الذيالحصان 

http://www.clevelandpeople.com/groups/egyptian/st-mark.htm 

( عقد على شكل حدوة 21)شكل
الحصان بباب حامل أيقونات بإحدى 

 الكنائس القبطية األثرية 
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 بى للكنیسةشقف المقیمتد أیضا  إلى ال الذيأن جمیع الرسوم الجداریة هى ذات خلفیة باللون األزرق  بالمالحظةوالجدیر 

لداخلى التصمیم ااألربعة، لیكون اللون األزرق هو المهیمن على  وكتبة األناجیلیحمل رسم جدارى للسید المسیح  الذي

وله من یجعل المصلى یشعر بجو روحانى یرفع قلبه للسماء لیشارك كل من ح وهذا ماللسماء  وهو یرمزللكنیسة 

 (.24القدیسین )شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن ِعقد دائرى كبیر لباب الهیكل األوسط مصنوع من الرخام  وهو عبارةأما حامل األیقونات فهو ذو تصمیم غیر تقلیدي 

متجاورة من  ویسارا  مجموعةبه یمینا   والصلبان یحیطاألبیض المحفور علیه مجموعة من الزخارف النباتیة المذهبة 

جانب باب لهیكل  ویتوسط كل ووحدات نباتیةزخارف المذهبة لصلبان العقود النصف دائریة من الرخام األبیض ذات ال

 فرعى أصغر فى الحجم.

 الجدارية على الطرازالقبطي بدرجاته اللونية المميزة بالسقف المقبى للكنيسة والرسوم ( األلوان 24)شكل
http://www.clevelandpeople.com/groups/egyptian/st-mark.htm 

 

( بعض رسوم الفريسكو الجدارية القبطية من دير باويط بمصر تم استوحاء الرسوم الجدارية منها 23)شكل
تصوير الباحث –*المتحف القبطى   
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تصمیم مختذل  وهو ذوأما الهیاكل الثالثة فلكل منها بوابة من النحاس على شكل عقد دائرى تم تشكیله باألسالیب الحدیثة 

(. كما یوجد 25)شكلواألیسركل من الباب األیمن ب وأیقونة لمالكبداخله أیقونة قبطیة للعشاء الربانى بالهیكل األوسط 

متداد لمجموعة العقود ارخامیة بداخلها أیقونات قبطیة ك بالمستوى األسفل لحوائط الكنیسة من جمیع الجوانب عقود

 (26المتجاورة بحامل األیقونات.)شكل

نة للسید المسیح الجالس على العرش أیقو تحويبالحائط الشرقى للكنیسة فهى  اآلب( )ِحضننجد أیضا  شرقیة الهیكل أو 

الحدیثة. منفذه طبقا  لقواعد فن األیقونة القبطیة  وهي جمیعا  أیقونة المیالد  ومن الیساریحیط بها من الیمین أیقونة القیامة 

 ( 27)شكل

ر رخامیة أُطُ  والصلبان وهي داخلوتزین النوافذ بصحن الكنیسة بالزجاج المعشق الملون الغنى بالزخارف الهندسیة 

 (28)شكلاألیقونات. معقودة كالتى تحیط بمجموعة 

ثالثة أضالع، یتوسط  وهي ذاتمصنوعة من الرخام بتصمیم حدیث،  والوعظ فهىأما المنجلیة الخاصة بقراءة اإلنجیل 

 تصمیم فرید من وهو ذو(. كما یوجد بالخورس عن یسار المذبح كرسى األسقف، 29كل ضلع منهم أیقونة قبطیة )شكل

یوجد ما یشبهه فى الكنائس القبطیة األخرى التى یوجد بها كرسى األسقف ذو التصمیم الشائع بالكنائس  وربما الالرخام 

 (30)شكلالقبطیة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( األيقونات القبطية بصحن الكنيسة26)شكل واأليقونات به( البوابة النحاسية للهيكل 25)شكل

رسم جدارى  ويظهر بها( شرقية الهيكل 27)شكل

 للسيد المسيح 

ويظهر بها ( الزجاج المعشق بالنوافذ 28)شكل

 والصلبانالهندسية  بالزخارف

http://www.clevelandpeople.com/groups/egyptian/st-mark.htm 

 

( المنجلية الرخامية 29)شكل

 ذات التصميم الحديث

( كرسى األسقف 30)شكل
المصنوع من الرخام يتوسطه 
األيقونة القبطية للسيد المسيح 

 الجالس على العرش
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 النتائج:

بأنماط  واإلستفادة منهقابل للتطور  ولكنه أیضا  صیل وفرید أطراز العمارة القبطیة هو طراز معماري مصري  -

 .ومتطورةمعماریة مختلفة، متنوعة 

الوقوع في فخ  وتطویرها دونیكفي سواء إلعطاء فرصة لالقتباس منها  ومرنة بماثریة  والفنون القبطیةالعمارة  -

 .التكرار المنتشر اآلن بصورة كبیرة في عمارة المبني الكنسي بشكل عام

نفس الوقت یراعي القیم الروحیة  ولكن فيالداخلیة للمبني الكنسي  ومتطور للعمارةیمكن عمل تصمیم حدیث  -

 .القبطیة االرثوذكسیة والطقسیة للكنیسة

یساهم االهتمام بالتطویر فى تصمیم العمارة الداخلیة للمبنى الكنسى القبطى بإظهار طابع خاص یمیز كل كنیسة عن  -

 على الشخصیة المتفردة لها. ومما یؤكداألخرى 

زالت تجارب في  نها ماولكتوجد بعض النماذج القبطیة التى تبنت اتجاه التطویر فى العمارة الداخلیة للمبنى الكنسى،  -
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 هذه التصمیمات بالثوابت العقیدیة القبطیة المسیحیة.

دائم في  وتنفیذها بشكلبعض برامج التصمیم  والمتداولة علىعدم االنسیاق وراء بعض الوحدات الزخرفیة المتكررة  -

 .المعالجات الزخرفیة للعمارة الداخلیة بالكنائس

 وعدم الوقوعالعمارة الداخلیة لكل كنیسة عن باقي الكنائس  وتفرد تصمیمز االهتمام من جهة المصممین بأهمیة تمی -

 .والتكرار والتشابهفي فخ النقل 
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