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Reconstruction of the basilica 
 بازيليكا البيا، واجية خارجية  
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 الكنائس البازليكية  



  في الدولة  التي سادت  المسيحيوف االوائل مباني البازيليكا  اعتبر
الرومانية القديمة مثاؿ يقتدى بو في بناء معابدىم الجديدة  

 (الكنائس)
  تم اعتماد عناصر النظاـ الكورنثي وبالذات االعمدة والتكنة

 الكورنثية في بناء الكنائس
  التي ساد  الخصوص،  االقبية بصورة عامة والمتقػاطعة على وجو

اعتمادىا كذلك من قبل  تم  في المباني الرومانية الضخمة  انتشارىا  
 المسيحيين االوائل

  والمكوف من رواؽ أمامي مستعرض، صحن البازيليكا  البازليكا  مخطط
(  رواؽ أو رواقين من كل جانب)الرئيسي واالروقة الجانبية  

، كل ذلك  الجملونيةواالسقف  البازليكا  والمقصورة المحنية في نياية  
 (الكنائس)تم نبنيو في تشييد نظم المعابد الجديدة  
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تعتبر الكنائس االولى في فجر المسيحية امتداد للبازيليكا  
 :الرومانية وذلك لعدة اسباب، منيا

 الكنائس البازليكية  
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 النتيجة
  نظراً إلستخداـ عناصر العمارة الرومانية القديمة وفراغلتيا المختلفة يمكن القوؿ بأف بناء

 الكنائس ىو امتداد للعمارة الرومانية القديمة
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 .  349 -324روما  /ساف بيتر القديمةكنيسة  . 1
   كنيسةشيدت بأمر من قسطنطين كأكبر. 
   كورنثي ومن فوقيا التكنةعمود   92الكنيسة على  تحتوي. 
   رواؽ عرضي يجعل من شكل الكنيسة بشكل الصليب الذي تم تقػليده

 . في جميع المناطق األوروبية
   1506تم ىدميا عاـ   . 
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 .المختلفةاالقطار  الخصوص في  على وجو  المعابد الكورنثية  بناء  تم اعتماد نظم  

 روما/كنيسة ساف باوؿ
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 روما/ساف باوؿكنيسة  . 2
بدأ توسيعيا منذ عاـ  . شيدت من قبل قسطنطين

 .  1823عاـ  حريقػاً التيميا  أعيد بناءىا بعد  . 386
  زوج من   –عقود فوؽ أعمدة   -خمسة بحور   -دىليز

 ( double bema)البحور المستعرضة  

 الملك سعود  جامعة                                كلية العمارة والتخطيط                                          خيري مرعي. د           



إلى كنيسة بخمسة بحور، ، تم تطورىا من قبل جوستانياف  6-4القرف  : بيت لحم/كنيسة الميد
 .الخطوط المتقطعة تمثل الشكل المثمن من زمن قسطنطين. ، ثالثة ىياكل(تكنة)
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ستة  بعد  على  تقع .الفترة  تلك  في الكنائس  اكبر  من  
  بحور  بثالثة  بازيليكية  كنيسة .المدينة  جنوب  كم

  الرواؽ  الى  يفتقر  المخطط  .األعمدة  فوؽ  وعقود
  مقعد  أسفػل  دائري  ضريح .(Bema) المستعرض

  الكنيسة  زُودت .(الوسطى  المقصورة) الكاىن
  .(جية  كل  من  واحد) الييكل  جانبي  على  بفراغين

 رومانية،  وتيجاف  أعمدة  
الفسيفسائية  بالعناصر غنية. 
 الكنيسة  زُودت  العاشر  القرف  في   

 .للجرس ببرج    
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Basilica of Saint Apollinaris in Classe 
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BYZANTINIAN  

ARCHITECTURE 



 البيزنطية  اإلمبراطورية
  الشرقي النصف  في الشرقية،  روما أو بيزنطة  تسمى  كانت  والتي البيزنطية،  اإلمبراطورية  نمت
  عاـ  إلى  476 عاـ  في  الغربية  روما سقوط بعد  حتى  واستمرت الرومانية،  اإلمبراطورية  من

  أىم برزت  حيث  لإلمبراطورية،  عاصمة (سابقػاً   القسطنطينية) اسطنبوؿ  مدينة  كانت .1453
 .العمارة  ىذه  مباني
  تأثرت الوقت،  مرور مع  لكن الرومانية،  للعمارة  استمراراُ  األساس  في  البيزنطية  العمارة تعتبر

  اما  رئيسية،  بناء  كمادة  الطوب  البيزنطية  العمارة  استخدمت .متزايد  نحو  على الشرقية  بالعمارة
 .الخلف في  وأكثر  أكثر ٌدفعت  فقد  الطبيعية  الحجارة

  تحرراً   اكثر  بصورة  الكالسيكية  العمارة  اعمدة  نظم  استخداـ البيزنطية العمارة  مميزات  اىم  من
  تم  قد  المحفورة  التماثيل  فػإف  وبيذا .أساسي كعنصر  الفسيفساء استخداـ  على  االعتماد  مع

  كبيرة  بمجموعة  زُود  البيزنطي  المبنى  فػإف  اخرى  جية  من .كبير  حد  الى  بالفسيفساء  استبداليا
 .المعقدة  القباب  من
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 البيزنطية  المباني
  اىم  من جوستنياف،  القيصر  حكم  اباف  السادس  القرف  في  ُشيدت  والتي صوفيا،  ايا  كنيسة  تعتبر
  قد  فيي  وبيذا بقباب، (بازليكا) ككتدرائية  تشيدىا  تم  فقد . البيزنطية  العمارة  مباني

  اضخم  كآخر  تعتبر  صوفيا  ايا  كنيسة  فػإف  اخرى  جية  من .جديدة  سمات  البيزنطية  للمارة  وضعت
  الرئيسية  الكنيسة  بمثابة  طويل  لوقت  كانت  الكنيسة  ىذه .المتأخرة  الرومانية  للعمارة  مبنى

    .اسطنبوؿ  مدينة  معالم  اىم  من  ىذا  لوقتنا  تعتبر  انيا  وحتى البيزنطية،  للدولة
  آيا  الكبير،  القسطنطينية  قصر ثيودوسياف،  األسوار  :البيزنطية  للعمارة  االخرى  اليامة  المعالم  من

 و (Sangarius) جاريوس  ساف  دير  وجسر ،(Karamagara) كاراماجارا  وجسر ايرين،
 .سيناء  جبل  في  كاترين  سانت  ودير

 
  أما  والسادس، الخامس  القرف  في  اي  الدولة،  ليذه  االولى  الفترة  في  تشيدىا  تم  المباني ىذه
 .المميزة المباني  من  قػليل  عدد  سوى  البيزنطية  العمارة  تترؾ  لم  التالية  القروف  في
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 المباني  تصميم
  فيي  البازليكا  عن  الحديث  عند .البيزنطية  العمارة  سمات  اىم  المركزية  والمباني  البازليكا  تعتبر
  مركزي  مبنى) االسم  كما  فيي  المركزية  المباني  أما  طولي، – محوري  مبنى  عن  عبارة

  تحمل  المبنى  يستطيع  وحتى .القباب  من  مجموعة  او  بقبة  مزود (الشكل  مثمن  او  مربع/دائري
  .القباب  اوزاف  حمل  تستطيع  التي  الضخمة  بالجدراف  المباني  تصميم  تم  فقد  القباب  اوزاف
  التأكد  ويمكن .البيزنطية  العمارة  مسار  على  ىاما  دورا  المشرؽ  دوؿ  من  القػادمة  التأثيرات  لعبت

 .مزخرفة كوفية  بخطوط  الجدراف  على  مرسومة  خطوط  خالؿ  من  ذلك  من
  فقد ذلك،  على عالوة .والرخاـ  الجدارية واللوحات بالفسيفساء  الداخلية  المباني  جدراف  تزين  تم

  بالخطوط  صلة  ذات  مواضيع  األحياف  من  كثير  في  البيزنطيين  المعماريين  الميندسين  تناوؿ
  بالقرميد  والقباب  المبانى تغطية  تم  فقد  الخارج  من  أما .الفػارسية  المباني  على وُجدت  التي  كتلك

 .الرومانية  اإلمبراطورية   اباف  مستخدمة كانت  التي  المواضيع  تلك والرصاص،
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 البيزنطي  التراث
  مفرداتو  ترجع  جديد  اسلوب  تشكيل  في  ساىمت  قد البيزنطية العمارة  بأف بدا  بيزنطة  خارج  حتى

   .دمشق  في  األموي  المسجد  أو  القدس  في  الصخرة  كقبة  االسالمية  للعمارة
  الدوؿ  االخص  على واصلت،  عشر  الخامس القرف  في  البيزنطية  اإلمبراطورية  سقوط  بعد

 .بيم  خاصة  عمارة  وطوروا البيزنطية العمارة  انتاج  في ورومانيا، وجورجيا  روسيا  مثل األرثوذكسية
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 الشرقية  الرومانية  الدولة
غربي  وآخر  شرقي  جزء  إلى  الرومانية  الدولة  تجزأت 395 عاـ  في. 
البيزنطية  الدولة  ازدىرت  فقد  مكانتيا  روما  خسرت  حين  في  

 .الجديدة  بروما  ُتسمى  باتت  التي  الفسطنطينة ومدينة
تغير  استطاع  بيا  خاص  معماري  طراز  طورت  البيزنطية  العمارة  

  .الكالسيكية  الرومانية  الدولة  عمارة  اسس
إعادة  األوؿ  جوستين  البيزنطي  القيصر  حاوؿ  السادس  القرف  في  

  كمكاف  ايطاليا  في  رافينا  مدينة  واختار الرومانية،  الدولة  توحيد
   .الشرقي  الجزء  لحكم  إقػامة

الغربية  اوروبا  في  الكنائس  اجمل  تشييد  تم  رافينا  في  ىناؾ  
  ابوليناري  وساف  كالسي  إف  أبوليناري  ساف فيتاؿ،  ساف  ككنيسة
      .الجديدة
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 مميزات العمارة البيزنظية
  التي ُتزين داخل الكنيسة يشكل أىم المميزات الواضحة ليذه العمارةالفسيفساء 
مخطط الكنيسة البيزنطية بالدرجة األولى ىو : 

  المخطط المربع لكنيسة بثالثة بحور 
 ،أو مثمنمصلبلكنو يمكن أف يكوف دائري ، 
  دائماً في الغرب أما الييكل يكوف في الجية الشرقية  مدخل الكنيسة يكوف

 .المقػابلة
    العادة ىو الطوب المشويالمستخدمة في  أشير مواد البناء 
سقف الكنيسة ُيغطى إما بقطع القرميد أو بقطع معدنية نحاسية 
شكل الكنيسة البيزنطية من الخارج يتصف بالبساطة: 

 فتحات الشبابيك صغيرة ومغطاة بطبقة رقيقة من الرخاـ 
بخالؼ ذلك فػإف الفراغات الداخلية: 

 تشع بلمعاف الفسيفساء التي ُتزين الجدراف، القباب واألقبية 
    أكثر األلواف المستخدمة ىي األزرؽ والذىبي 
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برؤية  يتمتع  المشاىد  فػإف  األعمدة  من  قػليل  عدد  على  يحتوي  الداخلي  الفراغ  أف  بما  
 مكاف  كل  في  الفسيفساء

لتغطية يستعمل  الذي  الفسيفساء،  الى  باإلضافة الزخرفية،  العناصر  أىم  من  فيو  الرخاـ  أما  
       .(الدعامات) الضخمة  األعمدة  من  السفػلي  والجزء الجدراف  من  واسعة  مساحات
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 والتيجاف  األعمدة
  والكالسيكية  البيزنطية  والتيجاف  األعمدة  بين  التفريق  يمكن

 :سيولة  بكل
ضخمة  حجرية  كتل  األعمدة  تيجاف  من  العديد  يعلو  

 فوقيا  من   العقود  أوزاف  وتحمل  تتلقى  التي  (األكتاؼ)
أو  محفورة  ثقوب  خالؿ  من  البيزنطية  التيجاف  تتشكل  

 وعميقة  محفورة  نباتية  تموجات
ىي  الفترة  تلك  في  المتداولة  البيزنطية  التيجاف  أكثر  من  

 .السالؿ  تشبو  التي  وتلك  المكعبة

Byzantine columns- capitals 

and Greek inscription 



 المباني  انشاء
البيزنطية  الكنائس  عناصر  أىم  من  القباب  تعتبر 
البيزنطيين  المعماريين  فػإف  دائري  مخطط  على  تتكوف  التي  الرومانية  القباب  بخالؼ  

  على  كاف  التطور  ىذا) الشكل  مربع  مخطط  فوؽ  قباب  تشييد  من  مكنتيم  نظم  طوروا
 (النيضة  عصر  لعمارة  جداً   ىامة  درجة

 
 البيزنطية  الزخرفة

كذلك  نجدىا  كيذه  محرمات .اإلنسانية  األشكاؿ  بتمثيل  تيتم  لم  البيزنطية  الزخرفة  
 واإلسالمية  الييودية  الديانة  في

استخداـ  طريق  عن  نتج  الزخرفة  تأثير:  
أخرى  ىندسية  وأشكاؿ  دائرية حلزونية،  اشكاؿ 
نباتية  وأزىار  أوراؽ   
أوراؽ  فيي  البيزنطي  الفني  التشكيل  في  المفضلة  الزخرفية  العناصر  أىم  أما 

 الرياح  ىبوب  اماـ  المتحركة  (الغار) األكانتوس
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 :التاليةاألشكاؿ  مباني الكنائس البيزنطية  اتخذت  : عامةبصورة  
ذات قباب تقف على مخطط مربع الشكل أو مخطط مصلب  مباني  1.

 (اغريقي)أضالعو متساوية الطوؿ  
مباني ذات قباب تقف على مخطط مصلب الشكل إحدى أضالعو  2.

 (التيني)أطوؿ من الضلع اآلخر  
 

 الملك سعود  جامعة                                كلية العمارة والتخطيط                                          خيري مرعي. د           

 صليب اغريقي

 صليب التيني



 نظم االعمدة والتصميم الداخلي
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 بيزنظية أثرية وكتابات اغريقيةرخامية  تيجاف أعمدة  



Byzantine columns-Gadara (Umm Qais) Irbid Jordan Byzantine_capital_-_1889_drawing 
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اعتيادي، لكنو قد زُود  ُيفترض اف يكوف ىذا العمود عمود بيزنطي  
 برؤوس فيلة نبطية
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001 Byzantine colomn 
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: الزخارؼ البيزنطية
 الفسيفساء
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 كالسيلوحة فسيفسائية توضح ميناء 
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 لوحة فسيفسائية تمثل موكب مرسوـ على جدار الرواؽ الوسطي



Mosaic of the Virgin and Child 
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Mosaic of the Calling of the Disciples 
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Mosaic of the Last Supper 
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Mosaic of the Virgin and Child 
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 النظم االنشائية  



 مركبة على معلقػات قبة القبة ومعلقػات كتكوين واحد (مثلثات كروية)معلقػات  
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 قبة
Dome 

 معلقػات
Pendentive 

 طبلية
Drum 

 الملك سعود  جامعة                                كلية العمارة والتخطيط                                          خيري مرعي. د           



 (مثلثات كروية)معلقػات  
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 واألخيرة على معلقػات( رقبة)قبة فوؽ طبلية  
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 آيا صوفيا
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St mark's basilica 
 



Hagia Sophia, Constantinople, 532 - 37 







 
 تصنيف مباني الكنائس  

 في
 الدولة البيزنطية
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 الشكلمربعة، مثمنة ودائرية  المباني المركزية الضخمة  1.

San Lorenzo Maggiore / Milan 355-72 

Hagia Sophia, Constantinople, 532 - 37 
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Milano - Basilica di S. Lorenzo Maggiore 



Byzantine Church Architecture  
·  A central apse is flanked by two smaller side apses  
·  Four columns support the dome  
·  Brickwork may alternate with layers of stone  
·  Golden mosaics cover the ceilings and upper walls  
·  The narthex, a covered porch, forms the entrance to the church 
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S. S. SERGIUS, ISTANBUL(527A.D.) 

• Built by Justinian.  
• Plan 33m x 28m.  
•4 colonnaded exedrae (ايوان) and dome 
supported on spherical pendentives 15.8 
mt. dia. 
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مباني مسقطيا االفقي صليبي الشكل ويعلوىا قباب، وىذه تقسم  
 بدورىا الى قسمين  

  مسقط افقي مصلب الشكل وأضالعو متساوية
 « المسقط اإلغريقي»الطوؿ ويطلق عليو اسم  

  بإضافة قبة سادسة في الجية الغربية ورواؽ
مستعرض وفناء يتحوؿ المسقط االفقي االغريقي  

،  «المسقط الالتيني»الى  مسقط يطلق عليو اسم  
حيث يصبح احد اضالعو اطوؿ من الضلع اآلخر  

 (انظر الشكل المجاور لبازيليكا يوىانيس  )

Constantinople, Apostle Church, 527 - 65, the first 
Christian Church on the plan of the Greek cross 
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 نتيجة
  تمثل  القباب  يعلوىا  التي  المصلبة  والكنائس  القباب  ذات  المركزية  الكنائس

  العمارة  بين  الفصل  تم  ذلك  بعد .المسيحية  فجر  كنائس  تطور  مراحل  آخر
  بعد  فيما  تطورت  االخيرة  ىذه .الغربية  االوروبية  والعمارة  الشرقية  البيزنطية

      .والرومانسك الكارولينج  عمارة  الى
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Baptistery 
 

 مباني التعميد
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 مبانً مركزٌة صغٌرة
 

 :هذه المباني الصغيرة ليست كنائس، وإنما مباني

 

 مباني للتعميد-

 فً وسط مبانً التعمٌد تقود ادراج الى األسفل إلى حوض التعمٌد  
 

 

 أضرحة-

 فً وسط القاعة المركزٌة ٌتواجد التابوت أو المذبح

 

 

 ومباني تذكارية  -

 تُبنى فوق أماكن مقدسة ككنٌسة المهد فً بٌت لحم أو كنٌسة القٌامة فً القدس 
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   التعميد  مباني
المركزية  المباني  الى  المسيحية  التعميد  مباني  فكرة  تعود  

 .القديمة  والرومانية  اليونانية
البداية  في  الكنيسة  عن  منفصلة  التعميد  مباني  كانت  

  األضالع  متعددة  أو  دائرية  مساقط  من  وتتكوف
قبة  خالؿ  من  الكافية  انارتيا  على  الداخلية  الفراغات  تحصل  

 المركزية  المبنى
من  بالقرب  إما  التعميد  مباني  تشييد  تم  الخامس  القرف  بعد  

  .بيا  متصلة  اصبحت  انيا  أو  الكنيسة
التعميد  حوض (Piscina) وسط  في  بالعادة  يتواجد  

  التعميد  مبنى  مع  متطابق  شكلو  ويكوف  التعميد  مبنى
  .نفسو

االياـ  ىذه  في  نسبياً   كبيرة  التعميد  احواض  لنا  تظير  
  بل  فقط  االطفػاؿ  على  التعميد  يقتصر  ال  ألنو  ذلك  ويعود

 .كفرة  كانوا  كونيم  كذلك  الكبار  شمل
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 مبانً التعمٌد
 :هذه المباني الصغيرة ليست كنائس، وإنما مباني للتعميد

 

 :مباني للتعميد

 مركزٌة التكوٌن المعماري 

 .صغٌرة الحجم
 اضرحة  –حوض التعمٌد : محتوٌاتها

 

 فً وسط القاعة المركزٌة ٌتواجد التابوت أو المذبح

 (   إلى حوض التعمٌد)وسط المبنى تقود ادراج الى األسفل من 
 تُبنى فوق أماكن مقدسة ككنٌسة المهد فً بٌت لحم أو كنٌسة القٌامة فً القدس
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 مبانً التعمٌد

 الملك سعود  جامعة                                كلية العمارة والتخطيط                                          خيري مرعي. د           



 الملك سعود  جامعة                                كلية العمارة والتخطيط                                          خيري مرعي. د           



Mausoleum 
 

 

 أضرحة



شٌد من قبل . ربما ٌكون المبنى المسٌحً األقدم. القرن الرابع: روما/سانتا كوستانزا-

مخطط المبنى دائري الشكل ونرى بالتناوب تجاوٌف نصف . كونستانزا -قنسطنطٌن إلبنته 

 دائرٌة ومستطٌلة الشكل
 (.    مستوحى من المبانً الرومانٌة التذكارٌة) له قبة وسطٌة وقبو فوق الممر  -

Santa Costanza – Rome 4th cent.  

P. 1 

روما/سانتا كوستانزا  أضرحة 
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Santa Costanza – Rome 4th cent.  
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 مستوحى من الصلٌب اإلغرٌقً المسٌحً
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