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في " التریفویل" ؤثرات في مخططات الكنائس من طرازاألصول والم
  مصر 

  •ىعیسفتحیة جابر إبراھیم /د
  •جید ھبة نعیم سامي/د

  

  مقدمة
نیة یالعمارة البیزنطیة في الجزء الشرقي من اإلمبراطوریة مع تأسیس القسطنطت أبد
األباطرة والحكام  وقد بذل، .م١٤٥٣وانتھت بدخول العثمانیین في  .م٣٢٤ عام في

إلنشاء روما جدیدة في وذلك نیة یتأسیس القسطنط أثناءالممكنة كل الجھود 
تم االعتراف بالمسیحیة كدیانة ن أھایة القرن الرابع المیالدي بعد في نو.١الشرق

ائس وھي لكنایرات معماریة في عمارة ، حدثت تطورات وتغرسمیة لإلمبراطوریة
ما باقي المباني مثل الحمامات، أاألول في تلك الفترة؛ھتماماالساسي ومحور األ ىالمبن

ماعدا فی، ٢ا عن الفترتین الھیلینستیة والرومانیةالجمنازیون وغیرھا فلم تختلف كثیرً و
البناء وھو استخدام الصفوف المتبادلة في  طرق ظھور استخدام تكنیك مختلف في

  .٣باستخدام الحجر بالتبادل مع الطوب المحروق،وذلك البناء
المبكرة العامة كل المباني المسیحیة بین بالتالي ال نستطیع من أول وھلة التمییز بدقة 

لكن ھناك اختالفات بین استخدام  ؛حتى في أماكن العبادة ،ةعن سابقتھا الكالسیكی
ن أام الكنائس كأماكن للعبادة، حیث واستخد،كمكان للتعبدابد الیونانیة الرومانیة المع

ا بوجود المساحات التي تتخذ قدسیة خاصة من كان یتمیز معماریً  المعبد الیوناني
ماكن سریة ومؤمنة، أالمقدسة، كذلك المعابد كان بھا وجودھا في إطار المنطقة 

عمدة في الكنائس كان یمیز فقط بینما استخدام األ؛عمدة في إقامتھاوتعتمد على األ
و لتمییز المكان المقدس والمذبح، كذلك أ؛ الھامة بھا مثل تقسیمھا لصاالت ماكناأل

  ٤داء طقوس سریةالكنائس بنیت كلھا بغرض العبادة ولیست أل
  
  
  

                                                             
  كلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة - مدرس اآلثار الیونانیة والرومانیة•
  كلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة - مدرس اآلثار الیونانیة والرومانیة•
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  البیزنطیة المخططات المعماریة للكنائس
المبكرة كانت معتمدة كلیاً على سابقتھا الیونانیة ن العمارة المسیحیة أ الكثیرون ىیر

 طراز الكنائس الرومانیة، فلم تكن في البدایة ھناك ابتكارات محددة وواضحة، فمثالً 
األساس في بناء الكنائس وانتشر منذ بدایة القرن  الذي كانذات المخطط البازیلیكي 

فقد  ؛معماري البیزنطيعبر عن ابتكار للیال  وفھالرابع وحتى التاسع المیالدي، 
لي جعھ إالبعض یر. ٥ظھرت العدید من النظریات التي تناقش أصول ھذا المخطط

مباني عامة مستطیلة الشكل  مباني البازیلیكات الرومانیة، التي كانت عبارة عن
وكان بھا مكان أو كرسي  زعاتاالمناستخدمھا الرومان لالجتماعات وللقضاء في 

، خاصة مع تحول العدید من مباني البازیلیكات الرومانیة في ٦لجلوس القاضي
س ، حیث تشترك العناصر المعماریة للكنائس مع ٧العصر البیزنطي إلي كنائ

، ٨البازیلیكا الرومانیة من حیث وجود الحنیة في النھایة القصیرة وخاصة الشرقیة
ھذا ھو الرأي عمدة المقسمة للصالة الوسطى واألجنحة وكان السقف الخشبي واألو

ت الحدیثة قد أثبتت وجود ن بعض الدراساأالمتعارف علیھ حتى فترة قریبة، إال 
خرى عن أصل المخطط البازیلیكي للكنائس من حیث تحول بعض المعابد نظریات أ

س ي ٩الرومانیة لكنائ والسقف  ١٠ووجدت بھا كذلك الحنیة ونفس التقسیم الداخل
في القرن الرابع وقد حدث ذلك بعد اإلعتراف الرسمي بالمسیحیة  .١١الخشبي
كنیسة مع عمل  ىثینا وتحولھ كلیاً إلأومثال على ذلك معبد البارثنون في . المیالدي

  . ١٢ا لتناسب االستخدام الجدیدتغیرات بسیطة جدً 
                                                             

5Ibid, 10-11.                                             
6M. Wheeler, Roman Art and Architecture, Thames and Hudson, London, 1964, 112; A. 
Nunnerich-Asmus, Basilika und Portikus, Köln, Germany, 1994, Passim. 
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  :، لمزید من التفاصیل راجعسبیل المثال
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A Hand Book of Greek and Roman Architecture, Cambridge University Press, 2nd edition, 
1971,  267; Vitruvius,V,1,4-5. 

  :، راجعالصغرى بآسیاولبیوس في مدینة دیوقیصریة في كیلیكیا أمثل معبد اإللھ زیوس ٩
H. Elton, and others, Temple to Church: The Transformation ofReligious Sites from 

Paganism to Christianity in Cilicia, Ege Yayinlari, Turkey, 2007, 1-9. 
ن مخطط بعض المعابد الرومانیة مثل معبد فینوس جنتریكس یشبھ مخطط البازیلیكا إكذلك ف١٠

  .A. Nunnerich-Asmus, op.cit., Abb. 25:وینتھي بحنیة لمعرفة المزید انظر
11C. Stewart, op. cit., 10-11.  
12A. W. Lawrence, Greek Architecture, Penguin book Ltd., Britain, 1957, 156-157. 
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التي استخدمھا  المنازلوھي  ،كنائس ىالتي تحولت إل المنازلكذلك ھناك بعض 
منازل  تأثیر، بالتالي یكون االضطھادوقات في أجتماعاتھم في ان األوائل والمسیحی

المخطط البازیلیكي، حیث واضحة على القرنین الثاني والثالث المیالدیین لھ مالمح 
مكان مناسب  Peristyle١٣كانت تلك المنازل ذات المخطط من طراز البریستیل 

وتعتمد على وجود فناء مفتوح محاط بممرات مع وجود حجرة  ،لالجتماعات
Tablinum مامھا رجال الدین الجدید وأكان یستخدمھا  ،في نھایة المحور الرئیسي

ختالف الوحید في وھي مكان المذبح في الكنائس، واالمنضدة حجریة مزخرفة  توجد
ن الصالة الوسطى في المنازل كانت مفتوحة للسماء بینما كان البد أھذا النسق ھو 

في الجناحین علویة من سقفھا في الكنائس، وكانت اإلضاءة من خالل نوافذ 
Clerestory أیضاً  .١٤باإلضافة إلي حذف األعمدة التي حول ھذا الفناء في الكنائس

لى بازیلیكا الجتماعات بعض القصور الرومانیة في القرن الثالث المیالدي عاحتوت 
تفضل الظھور في الفوروم الطبقة العلیا االرستقراطیة التي قلیل ما كانت 

حیث  ،إفریقیامنازل شمال مباني البازیلیكات الخاصة في مثال على ذلك ،الروماني
تؤرخ بالقرن وعثر على بازیلیكا في مدینة بوال ریجیا في تونس في منزل الصید 

مبراطور قسطنطین بازیلیكا في قصره في اإل ى، كذلك بنالمیالديو الخامس أالرابع 
ثیر أتالطراز إلي أصل ھناك رأي آخر یرجع .واستخدمت بعدھا ككنیسةTrierتیریر 
المحوریة من المدخل وحتى قدس  ىلإالتي كانت تمیل یضاً أالقدیمة  ةالمصریالمعابد 
  .١٥األقداس

كم�ا رأین�ا كان التخطیط المعماري األول للكنائس منذ بدایة القرن الراب�ع حال  یةعلى أ
ومایلی��ھ ھ��و التك��وین الب��ازیلیكي المعت��اد ال��ذي یتك��ون ع��ادة م��ن ص��الة كب��رى وھ��ي 

ینفص�الن ع�ن الل�ذان ؛ Aislesوالجن�احین الج�انبیین Naveالوسطى أو الصالة الرئیسیة 
وتوج��د الحنی��ة ع��ادة ف��ي الجھ��ة الص��الة الرئیس��یة ع��ن طری��ق ص��فوف م��ن األعم��دة، 

مامھ��ا الم��ذبح، یوج��د ك��ذلك ف��ي الجھ��ة الغربی��ة ألش��رقیة ف��ي نھای��ة الص��الة الوس��طى وا
 طتط����ور المخط����. Narthexص����الة أخ����رى تس����مى ص����الة الم����دخل أو بھ����و الم����دخل 

ض�افة ص�الة مستعرض�ة إع�ن  ال�ذي ن�تج، ب�المخطط الص�لیبي ىما یسم ىإلالبازیلیكي 
 ىوتمت��د م��ن الش��مال إل��تفص��ل ب��ین جس��م الكنیس��ة ومنطق��ة الم��ذبح والمنطق��ة المقدس��ة 

ا وكان��ت نھ��ایتي ھ��ذه الص��الة المستعرض��ة ف��ي ول��م یع��رف ھ��ذا الن��وع كثی��رً الجن��وب، 
، لكنیس�ة الكب�رى ف�ي منطق�ة أب�و مین�االشمال والجن�وب إم�ا نھای�ة مس�تقیمة، مثلم�ا ف�ي ا

ن النھایتین الشمالیة والجنوبیة للصالة المستعرضة تنتھي بش�كل خرى تكوأحیان أي فو
وج��ود ث��الث حنای��ا نص��ف ع��ن ذل��ك وینتج ؛وھ��و الش��كل األكث��ر ش��یوعاً نص��ف دائ��رة 

                                                             
13B. C. Rider, Ancient Greek Houses, Argonaut Chicago, United States of America, 1964, 
239-243. 
14J. Butler, The Ancient Coptic Churches of Egypt, Oxford, Vol. I, 1884, 6-35. 
15J., McKenzie, The Architecture of Alexandria and Egypt 300 B. C.—700A. D, Yale               
University Press, London, 2007, passim. 
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ا أطل��ق علی��ھ  دائری��ة ح��ول المنطق��ة المقدس��ة أو الھیك��ل مك��ونین ش��كالً معماریً��ا ممی��زً
١٦Trefoil  أوTriconch   ور���وع متط���راز ن���ذا الط���د ھ���نویع���ع ���ازیلیكي الط���راز الب

وتتق��دم الحنای��ا أق��واس أو . الص��لیبي، م��ع وج��ود أعم��دة ح��ول ھ��ذه الحنای��ا م��ن ال��داخل
عقود، ھ�ذا باإلض�افة إل�ى اس�تمرار وج�ود الحج�رتین المتص�لتین بالحنی�ة واللت�ان كانت�ا 

وق��د ترك��ز ظھ��ور ھ��ذا الط��راز ف��ي كن��ائس ص��عید . ١٧تس��تخدمان ف��ي الطق��وس الدینی��ة
لكن لم یقتصر األمر على الص�عید فق�ط؛ ب�ل ظھ�ر أیضً�ا على وجھ الخصوص؛ مصر 

فلس�طین ظھ�ر ھ�ذا الط�راز أیضً�ا ف�ي كنائس. في عدد من كنائس وأدیرة مصر األخرى
  .قلة وسوف نأتي على ذكر ھذه األمثلة بالتفصیللكن بووتركیا 

كان ،ث�الث م�ذابحیوجد في بعض الكنائس المتع�ددة الھیاك�ل كان من الجدیر بالذكر أنھ 
افي ص�ف جمیعً� ھ�ذه الم�ذابح ت�رصت وكان� ،طوس�ا الم�ذبح األكثرھم ارتفاعً أرھم وكبأ

م��ام ك��ل جن��اح أواح��د م��ذبح  ج��دبحی��ث یو، وذل��ك ف��ي اتج��اه الش��رق م��ام الھیك��لأواح��د 
 أرض��یةا ع�ن ب�اقي الج�زء المق��دس مرفوعً� یك�ونا حیانً�ألوس��ط، االرئیس�ي ف�ي یك�ون و

ك��ان یظ��ل عل��ى نف��س أخ��رى ا حیانً��أو ى،قص��أدرجت��ین بح��د  أوالكنیس��ة عل��ى درج��ة 
  .١٨الكنیسة أرضیةىمستو

ا لوج��ود أكث��ر م�ن م��ذبح ف��ي ھ��ذه الحنای��ا أن ھن�اك ترتیبً��ف��ي كن��ائس التریفوی��ل ال یب�دو 
والب�د أن نض�ع ف�ي اعتبارن�ا  .د المذبح على الحنی�ة الش�رقیة فق�طفاقتصر وجو ،الثالث

ن���ھ یتعل���ق إب���ل وعمارتھ���ا ال یتعل���ق فق���ط ببن���اء الكن���ائس  أن االلت���زام بھ���ذا التوج���ھ
ا، فال تحتاج كنائس الرھبان في ھذه الفترة المبكرة إال لم�ذبح واح�د ألنھ�م أیضً الشعائرب

أو كن�ائس الم�دن ا ف�ي إقام�ة الق�داس، أم�ا الكن�ائس العادی�ة خ�ارج األدی�رة یشتركون معً 
البد من وجود ثالث مذابح على األقل، حتى یمك�ن ص�الة أكث�ر م�ن ق�داس واح�د كان ف

ھ في الشعائر وإقامتھ�ا ك�ان یش�ترط نفس الیوم إذا استدعت الظروف لذلك؛ ذلك ألن في
الم��ذبح ال یق��ام علی��ھ ق��داس ث��ان إال بع��د م��رور تس��ع س��اعات؛ ل��ذا ال ب��د م��ن إقام��ة  أن

الق��داس اآلخ��ر عل��ى م��ذبح آخ��ر وذل��ك ف��ي حال��ة ع��دم م��رور الس��اعات التس��ع ال��الزم 
  . ١٩توافرھا

                                                             
وراق واستخدم اللفظ في وھو نبات ثالثي األ Trifoliumكلمة تریفویل مشتقة من الكلمة الالتینیة ١٦

نفس اللفظ على الرموز التي تتخذ نفس الشكل  أطلقكما  دوائر أنصافالعمارة بشكل الثالث 
  .الثالثي

www.Symbols.com/symbol/1964/Trefoil. 
وجدان نور الدین محمد الشریف، العناصر الكالسیكیة في الفن القبطي، رسالة دكتوراه غیر ١٧

وولترز، األدیرة األثریة في . ك. ك؛ ١٣، ١٩٩١جامعة اإلسكندریة،  - منشورة، كلیة اآلداب
  . ٥٢ -٥١، ٢٠٠٢ة، القاھرة، مصر، ترجمة إبراھیم سالمة إبراھیم، المجلس األعلى للثقاف

18J. Butler, op. cit., 28. 
دراسة في الكنائس القدیمة، ترجمة إبراھیم سالمة : سومرز كالرك، اآلثار القبطیة في وادي النیل١٩

 . ١٦٥، ١٩٩٧إبراھیم، مھرجان القراءة للجمیع، مكتبة األسرة، القاھرة، 
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 ع�نخ�ر متط�ور آمة لمخططات الكن�ائس ظھ�ر مخط�ط لعااستكماال لتوضیح الصورة ا
وال��ذي  Tetraconchالمخط��ط ثالث��ي الحنای��ا وھ��و المخط��ط المرك��زي رب��اعي الحنای��ا 

عم�دة، وظھ�ر بقل�ة و فن�اء تحیط�ھ األأوس�ط أیعتمد عل�ى وج�ود ج�زء  ىن المبنأیتمیز ب
 ای�ا األربع�ة مش�كاواتالحن یتخل�لفي مصر، لكنھ ظھ�ر ف�ي س�وریا، ف�ي ھ�ذا المخط�ط 

 ،عمدة المحیط�ة بالص�الة المركزی�ة م�ن جمی�ع الجھ�ات وتم�ر أم�ام الحنای�اضافة لألباإل
ب�و مین�ا وف�ي كنیس�ة الم�دفن ل�نفس أفي البازیلیك�ا الش�رقیة ف�ي منطق�ة وظھر في مصر 

ا ف��ي ل��ي المخط��ط رب��اعي الحنای��ا تقریبً��إالت��ي تحول��ت م��ن المخط��ط الب��ازلیكي الق��دیس 
الط�راز الب�ازیلیكي ھ�و الط�راز الش�ائع یع�د ھة أنوالخالص�. ٢٠الق�رن الس�ادس الم�یالدي

ب�ین الكن�ائس المبك�رة؛ إال أن��ھ ظھ�رت بع�ض الط�رز األخ��رى منھ�ا الط�راز الص��لیبي، 
وك�ان للمھن�دس المعم�اري اختی�ارات عدی�دة لكنن�ا ف�ي . طراز التریفویل والتتراكونشو

لط�راز بعین�ھ معظم الحاالت ال یمكننا تحدید أو معرفة الس�بب وراء اختی�ار المعم�اري 
  .٢١دون طراز آخر

أن الكنیسة القبطیة ھي المكان األھم واألول النتشار ي حال كان من المعروف على أ
ظھور المسیحیة  قباط الدینیة منذ بدایةالمسیحیة ولم تتغیر أو تتأثر طقوس األ

لم تكن االختالفات فقط في وغربي، ن عكس باقي العالم المسیحي الوانتشارھا حتى اآل
وإنما كانت ھناك بعض  ؛ق والغربمسیحیة بین الشرالداء الطقوس والشعائر الدینیة أ

ختالفات األخرى في الشكل والطابع المعماري ربما یكون ناتج عن اختالف اال
ففي الكنائس الشرقیة كان یوجد  .العادات والتقالید بین الجانبین الغربي والشرقي

كانت النساء بینما في الكنائس الغربیة  ؛طابق ثاني یستخدمھ النساء في الكنیسة
یمن وكان یوضع الة الوسطى والرجال في الجناح األتستخدم الجناح األیسر للص

كذلك المنطقة المقدسة ومنطقة المذبح في الكنائس الغربیة كان المذبح  .٢٢بینھما ستائر
حائط مرتفع ومفتوح، بینما في الكنائس الشرقیة وضع المذبح خلف حاجز عبارة عن 

توجیھ الكنائس كذلك .٢٣مرتفع یفصل المحراب أو المنطقة المقدسة عن جسم الكنیسة
لغرب لم الكنائس في ا ؛بخالفد عنھااحا ما یُ قاعدة قلیل جدً  تالشرق وكان ىلإالقبطیة 

ت بتوجیھ أوبد ىفي القرون الوسط طثرت فیھا بمصر فقأتكن تتبع ھذه القاعدة وت
  .٢٤الشرق ىإلكنائسھا 

ا في حوالي القرن ھور المسیحیة، الكنائس في مصر منذ فترة مبكرة منذ ظبنیت  تقریبً
الكنائس التي بنیت في وجود اختالفات بین االعتقاد بىإلCapuani٢٥ویمیل ، .الثالث م

قد تأثرت ىولیت في وادي النیل، حیث یرى أن األسكندریة عن تلك التي بنالدلتا واإل

                                                             
20M. Capuani, op. cit., 263.J., McKenzie, op. cit., 287-290;  
21C. Mango,Byzantine Architecture,Harry N. Abrams, Inc. Publishers, New York, 1976, 87. 
22J. Butler, op. cit., 3-5. 
23Y. Elder, ''Jerusalem Architectural History. Html. 
24J. Butler, op. cit., 10-11. 
25M. Capuani, op. cit., 260. 
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ا نفس الطرز المعماریة المتبعة في واتبعت تقریبً مباشرة بالثقافة البیزنطیة 
الممارسات فیھا جدت وتغلغلت قد وبینما تلك الموجودة في وادي النیل ؛نیةیالقسطنط

منذ الفترة  وقد كان ذلك جلیاً  ،بشكل كبیر الثقافیة والفنیة والمعماریة المصریة
  .ثیر المصري بقوة في مناطق مصر العلیاالرومانیة وظھور التأ

  
  كنائس التریفویل في مصر

  كنائس األدیرة: أوالً 
  كنیسة الدیر األبیض -١

على حافة الصحراء الشرقیة على بعد حوالي ٢٦و دیر األنبا شنودةأاألبیض یقع الدیر 
وھو دیر ضخم بحوائط مرتفعة وبحالة جیدة، كم شمال غرب مدینة سوھاج، ٨

لخدمة األغراض المدنیة یحتوي الدیر على كنیسة ومباني للرھبان وملحقات متنوعة 
أسسھ األنبا شنودة في القرن الرابع المیالدي طبقا لنقش وجد على عتب دیر ال.والدینیة

 على طرازالتي ثم أضیفت علیھ تجدیدات الحقة بإضافة الكنیسة  ،الباب الداخلي
مع استخدام أشلر  استخدم لبناء الدیر مادة الحجر الجیري األبیض بطریقة. التریفویل

، الدیر األبیضطلق علیھ أنیت بین كتل الحجر الجیري ولذلك القطع من الجرابعض 
خرى ربما حجار األمجموعة من األ لىإضافة ھذه الكتل الجرانیتیة الضخمة باإل

عید استخدامھا واستخراجھا ألفترة الفرعونیة وكانت كتل تنتمي لبعض المباني من ا
 ،یروغلیفیة على بعض تلك الكتل، حیث توجد كتابات ھ٢٧من قریة أتریب القریبة

 أسواره الخارجیة.٢٨منھا بعض الكتل التي استخدمت في مداخل وإفریز الكنیسة ذاتھا
یتوج ھذه وم ومائلة للداخل أسوة بأسوار المعابد الفرعونیة، ٣٧× ٦٥ أبعادھا

كان یوجد ست بوابات كمداخل للدیر ككل ثم . ٢٩األسوار من أعلى كورنیش بارز
في جدران یوجد المدخل أو الباب الجنوبي، كان  ىالحقة ولم یتبق سوسدت في فترة 

                                                             
م في قریة قریبة من ٣٤٨األنبا شنودة من الشخصیات الھامة في تاریخ الكنیسة المصریة ولد في ٢٦
نبا م أصبح األنبا شنودة ھو األ٣٨٨وبموتھ في  ،سرة متواضعة وتعلم على ید عمھمن أخمیم أ

ضافة طقوس العبادة بالدیر باإل ألداءل عن الدیر وعمل جاھداً على تطویره وشید كنیسة ئووالمس
م وجعل من ٤٣١عدد آخر من المباني لخدمة الرھبان، شارك كذلك في مجمع إفسوس في  ىإل

 األنبابعده  ىم تول٤٥٠بعد موت األنبا شنودة في حوالي . الدیر مركزاً ھاماً لنشر الثقافة القبطیة
 M. Capuani, op. cit., 177.أو ویصا الذي كتب كذلك عدد من الكتب باللغة القبطیة Besaبیسا 

27Ibid. 
28 Pierre du Bourguet, L' Art Copte, ÉditionsAlbin Michel, Paris, 1968, 111; F.A. 
Meinardus, Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts, The American University in 
Cairo Press, Egypt, 1999, 181- 182; J. Butler, op. cit., 351. 
29J. McKenzie, op. cit., 244-260. 
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على صفین من النوافذ الصغیرة حوالي سبع وعشرون نافذة في كل صف أالدیر من 
  .٣٠عمدة في الشرق وتم سدھا كلھا حالیاً أنبین الشمالي والجنوبي وتسع افي الج

وجود  ، معذات مخطط تریفویل بصالة وسطى وجناحین )١-صورة( كنیسة الدیر
ینتھي الجانب . یة وصالة ضخمة في الجانب الجنوبيصالة المدخل في الجھة الغرب

بشكل حنیة تؤدي  الشمالبحجرة مربعة ومن صالة المدخل المستطیل الجنوبي من 
 عروف على وجھ الدقة استخدامات ھذا الجزء فيولیس م ،خرى مربعةأحجرة  إلى

وجود حوض أو صالة المدخل وربما كانت مكان للتعمید وبالتالي كان البد من 
لكن وجود تلك الحنیة الصغیرة  ؛٣١ھذا الطقس في ذلك المكانلصھریج للماء یستخدم 

كونھا استخدمت  ىإلفي الجھة الشمالیة واحتوائھا على مشكاوات ربما یشیر 
الصالة الجنوبیة الضخمة . كمحراب صغیر للعبادة أكثر من فكرة كونھا مكان للتعمید

و أنت تحتوى على العدید من المساكن الموجودة خارج جسم الكنیسة ومالصقة لھا كا
 ىجسم الكنیسة ذاتھا مقسم إل. ٣٢القاللي الصغیرة إلقامة الرھبان وكانت في طابقین

ربع عشر عمود في عددھا أ ، التي یبلغعمدةریق صفین من األثالث صاالت عن ط
الرئیسیة التي  كبرھم الصالة الوسطىأ، على عارضة كالسیكیةأكل صف وتحمل من 

كانت أرضیتھافي األصل عبارة عن لوحات من الجرانیت األحمر والمرمر األبیض 
عمدة على تقف ھذه األ ،م عرض١٢مساحتھا بھا زخارف ھندسیة وھیروغلیفیة 

وراق نبات االكانثوس لتلك التیجان أضیف الصلیب بین أدعامات مربعة، 
 ن بعضھا من كتلة واحدةعمدة في المواد واألشكال حیث كاھذه األتختلف، ٣٣الكورنثیة

ختالف ربما كان نتیجة وھذا اال على األبدان، بقنوات البعض اآلخربأبدان ملساء و
عمدة طابق ثاني أعمدتھ أصغر یعلو األ. سابقةمانیة عمدة من مباني روأالستخدام 

وتوجد درجات ساللم في الجھة الجنوبیة للحنیة  ي،ا من أعمدة الطابق السفلحجمً 
  .٣٤الجنوبیة بالكنیسة

المقدسة بالكنیسة عن الصالة الوسطى لجسم الكنیسة حائط مرتفع  منطقةالیفصل 
و الحنایا أراز التریفویل یتخللھ مدخل یؤدي إلي الجزء المقدس والمكون من ط

من الخارج أي  اا وجنوبً  وشرقً الحنایا بداخل جزء مربع شماالً ھذه بنیت وقد ،الثالث
ط الحنایا بصف من األعمدة یعلوھا زینت حوائ. ٣٥التبرز نصف الدائرة خارج البناء

 یأخذ ٣٦، نجد بین األعمدة مشكاوات نصف دائریة أو مستطیلةةمزخرف عارضة
مثل  یزینھ صدفة أو عنصر نباتي الجزء العلوي منھا أو السقف شكل نصف الدائرة

                                                             
30J. Butler, op. cit., 351. 
31Ibid, 353. 
32Ibid, 352. 
33Ibid, 355. 
34M. Capuani, op. cit., 180. 
35J. Butler, op. cit., 355. 
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. وغیرھا من العناصر الزخرفیة المسیحیة أو التي ترمز للدین الجدیدعناقید العنب 
. ٣٧الشرقیة الرئیسیة الحنیةأمام  تتقدم الحنایا ثالث أقواس أو عقود، ویوجد المذبح

لمشكاوات داخل الحنایا رسوم من القرنین الحادي أضیفت في فترة الحقة على ھذه ا
ا یعیشون في عشر والثاني عشر المیالدیین على ید مجموعة من األرمن الذین كانو

تصویر صلیب ضخم  ىباإلضافةإلمیدالیات بداخلھا قدیسین، مصر، حیث صورت 
في حمر من الخارج ومیدالیات للمالئكة والقدیسین زرق محدد باللون األألباللون ا

بعضھا  نجد خلف الحنایا مجموعة من الحجرات ألغراض مختلفة.٣٨الحنیة الجنوبیة
تؤدي إلي حجرة مستدیرة وھي حجرة المعمودیة  ةمربع ىخرذات شكل مربع واأل

  .٣٩كما یظھر علي المخطط
  الدیر األحمر  كنیسة -٢

شید في نفس الفترة  ،یقع ھذا الدیر على بعد خمس كیلومترات من الدیر األبیض
أسواره الخارجیة سمیكة من  .وأسسھ القدیس بیشوي أحد تالمیذ األنبا شنودة، اتقریبً 

  .الداخل من أعلى، یعلوھا كورنیش مصري ى إلأسفل ومائلة قلیالً 
صممت  والمواد المكونة لھ قد عن الدیر األبیض في أن أجزاؤهالدیر األحمر یختلف 

 Buttler٤٠ن رأي أعلى الرغم من  .سابقةا ولم تؤخذ من مباني أخرى لھ خصیصً 
خوذة من مباني سابقة مثل الدیر أحمر ملدیر األن مواد بناء اأفیذكر غیر ذلك 

عمدة متناسقة ومتشابھة ومتساویة ن األلكن ھذا الرأي غیر معقول نظراً أل؛األبیض
عید أنھ قدأحجار تدل على أ وال س بھا نقوش ھیروغلیفیة مثالً وكذلك مواد بنائھ لی

أطلق على ھذا الدیر األحمر ألنھ بني بالطوب  ي حال فقدأعلى . استخدامھا بھ
 من الدیر األبیض، إذ یرجع إلى ا قلیالً األحمر المغطى بالبالستر وھو أحدث تاریخیً 

  . منتصف القرن الخامس
لة صالة مستطیالتریفویل وھي عبارة عن  على طراز )٢- صورة( تخطیط الكنیسة

عن طریق صفین وذلك كبرھم الصالة الوسطى أم مقسمة إلي ثالث صاالت ٢٣×٤٤
فھي ال  یالحظ عدم وجود صالة المدخل في الجھة الغربیة من الكنیسة،. من األعمدة

نھ كان للكنیسة صالة مدخل متشابھة مع أیذكر  ٤١Buttlerتظھر على المخطط، لكن 
تلك التي كانت في الدیر األبیض وتنتھي كذلك في جانبھا الشمالي بحنیة تحتوي على 

                                                             
بدیع حبیب جورجي، دلیل الكنائس واألدیرة القدیمة في مصر، شركة النعام واألنبا صموئیل، ٣٧

بدیع حبیب والراھب القس صموئیل السریاني،  ؛١٧٩ -١٧٨، ٢٠٠٢للطباعة والتوریدات، مصر، 
األنبا بیشاي سوھاج، لقدیمة من الجیزة إلى أسوان، دیرجورجي، الدلیل إلى الكنائس واألدیرة ا

؛ سومرز كالرك، ١٨؛وجدان الشریف، المرجع السابق، ٥٦ون تاریخ، مطبعة األنبا رویس، بد
  . ٢٣٥ المرجع السابق، 

38Ibid, 355. 
39J., McKenzie, op. cit., 244-260. 
40J. Butler, op. cit., 356-357. 
41Ibid, 357. 
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باقي العناصر متشابھة إلي حد ما مع كنیسة الدیر األبیض، حیث توجد  .مشكاوات
د وتوج ،صالة مستطیلة تنتھي بحنیة في الغرب في الجانب الجنوبي من جسم الكنیسة

ربع أالجزء المقدس یتقدم. يبق العلوساللم في الجھة الغربیة لھذه الصالة تؤدي للطا
مام الحنیة أالمذبح الواقع  ىتؤدي إلوالمقدس  مداخل للجزءتمثل عمدة یعلوھا عقود أ

  .الرئیسیة الشرقیة
من الخارج وال  داخل مساحة مربعةوذلك طراز التریفویل  علىالثالث بنیت الحنایا 

، تلتصق الحنایا مباشرة بھذا الجزء المربع دون وجود ممر أو تبرز خارج البناء
. Lالحنایا حجرات بشكل حرفبیحیط . فصل بین الحنایا والجزء األوسطمساحة ت

ة الدائرنصف  ھذه المشكاوات شكلتخذ ،تیفصل بینھا أعمدة مشكاواتبالحنایا مزینة 
بموضوعات  مزینة من الداخلوفي الحنیة الجنوبیة  في الحنیة الشرقیة ومربعة

، أما من الخارج فیحف المشكاة عمودان یحمالن حمال وكورنیش منحوت زخرفیة
المشكاوات المكونة من طابقین ھنا بأنھا ھذه وتتمیز مثلثة مكسورة، فوقھ واجھة 

  .٤٢مرسومة وملونة ولیست مزخرفة بمنحوتات ربما ألسباب اقتصادیة
  نبا أبو فانیوسدیر األكنیسة - ٣

قد حدثت ھ وجد ھذا الدیر في الصحراء الغربیة وتذكر المصادر التاریخیة أن
ل المكان مما جعلھم یبنون كنیسة فوقھ وتحو٤٣أبو فانیوسمعجزات حول قبر القدیس 

صالحة للرھبان وذلك في القرن الخامس  أخرىدیر بالكامل ببناء مباني  ىإلوتطور 
ا بعد القرن السابع المیالدي وغیر معروف الدیر تمامً الرھبان جر الكن ھ ؛المیالدي

  .سبب ذلك ولكن ربما كان ھناك وباء أو مرض في المنطقة
بالقرن السادس الكنیسة ؤرخ ،تأسوار عالیة من الطوب)٣-صورة(یحیط بكنیسة الدیر

 الشماليمدخلھا في الجانب یقع . حدثت علیھا تعدیالت في فترة الحقةوقد المیالدي، 
صالة  ىالكنیسة مقسمة من الداخل إل. خر في الجانب الجنوبيباإلضافة إلي مدخل آ

عمدة عددھا خمسة في كل جانب مع وجود وسطى وجناحین عن طریق صفین من األ
قدم المنطقة المقدسة عمودان یحصران بینھما مدخل تی. عمود زائد في الجھة الغربیة

، مخطط ھذا الجزء ثالثي الحنیة الرئیسیة الشرقیةالمذبح الذي یوجد أمام  ىیؤدي إل
 ينما یحیطھا جزء مستقیم، تحتوإیل وال تبرز الحنایا من الخارج وو تریفوأالحنایا 

ھذه الحنایا حدىإباأللوان في  رسمعمدة، أالحنایا على مشكاوات مزخرفة یفصل بینھا 

                                                             
42M. Capuani, op. cit., 181-182. 

واستقل عنھم لیعیش حیاة الرھبنة وكان القدیس أبو فانیوس ألسرة تعیش في ممفیس كان ینتمي ٤٣
مبراطور ثیودوسیوس وفاة اإلعن رؤیة  ىیبلغ من العمر وقتھا ثمانیة عشر عام، ویقال أنھ قدر رأ

م ١٩٩٢بعدھا أبو فانیوس وقد عثر على بقایا جسده في  ىم وبعد ھذا اإلعالن توف٣٩٥وتنبأ بھا في 
نھ توفي وھو یبلغ من أداخلمقبرة وجدت في أرضیة كنیسة المدفن بالدیر وبتحلیل بقایا الجسد تأكد 

  .م٣٩٥في حوالي  اتم وم٣٥٥العمر أربعون عاماً حیث كان مریضاً، وبالتالي فربما ولد في 
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حنایا من الخارج یحیط بال. حیاناً یطلق علیھ دیر الصلیبأصلیب ضخم لذلك كان 
  .٤٤جسم الكنیسة ىحجرات صغیرة تؤدي من وإل

  نبا باخوم كنیسة دیر األ -٤
عثر بالمدینة على العدید من بقایا المباني المسیحیة وقد ٤٥یقع ھذا الدیر في مدینة أخمیم

. بو سیفین في وسط المدینةأة وكنیسة السیدة العذراء وكنیسة مثل كنیسة القدیسة دمیان
ضالوشم نبا باخوم وأختھ خمیم وھو دیر األدیر ھام یقع شمال أ لكن وجد بھا
Dalousham،  ا نجوع حالیً  ىفي قریة تسمكم شمال أخمیم١٢وھو دیر یقع على بعد

  .٤٦وبني في القرن السادس المیالديالصوامعة 
والتي كانت تشبھ كنیسة  )٤-صورة(الكنیسةأجزاء من لم یتبق من الدیر حالیا سوى 

عادة إومن المالحظ  ،رن السادس المیالديبسوھاج ترجع لحولي الق نبا شنودةاأل
حیث وجد على عتب في بناء الكنیسة، من مباني فرعونیة سابقة  أحجاراستخدام 

الكنیسة على المخطط المعتاد التریفویل حیث یوجد في . الباب نقوش ھیروغلیفیة
شكاوات حجرات من ویتخللھا مشكاوات ویحیط بالم نھایتھا الشرقیة ثالث حنایا

  .٤٧الجھتین
  Matmarماتمركنیسة دیر -٥

كم غرب أرمنت على ١١یقع على بعد  یطلق على ھذا الدیر المطمور أو المدفون و
بقایا كنیسة . ٤٨یطلق على المكان كذلك دیر العباید،حدود الصحراء ومساحتھ كبیرة

ن من صالة وسطى وجناحین عن مخطط تریفویل حیث كانت تتكوذاتالدیر كانت 
عمدة لكنھا اختفت اآلن وغیر معروف عددھا ولم یتبق من الحنایا الثالث أطریق 

المكونة للجزء المقدس الكثیر لمعرفة شكلھا األصلي، ربما تؤرخ الكنیسة والدیر 
رف الت في القرن الثامن المیالدي وعُ بالقرن السادس المیالدي وربما تمت علیھ تعدی

  .٤٩الحنایا منطقة خالل بعض األساسات في المنطقة المقدسة قبلذلك من 
  
  
  

                                                             
44Ibid, 149. 

خمین وشمین في  ىمین ثم حرف االسم إل- من اللفظ الفرعوني خبنتاشتق اسم مدینة أخمیم ٤٥
القبطیة وھي مدینة تقع على الضفة الغربیة لنھر النیل في مقابل مدینة سوھاج، كانت المدینة 

ھ الخصوبة لعاصمة اإلقلیم التاسع عشر من أقالیم مصر العلیا، وكانت مركزاً لعبادة اإللھ مین إ
بد في مدینة قفط  الیونانیین لذلك سمیت أخمیم في العصرین  ىوشبھ باإللھ بان لد،كذلكالذي عُ

  Ibid, 184.                            :                          ، راجعالیوناني والروماني بانوبولیس
46Ibid, 184. 
47Ibid, 185. 

  .٧٥بدیع حبیب جورجي، المرجع السابق، وصموئیل السریاني، ٤٨
49Ibid,  220. 
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  بو ماتا كنیسة دیر أ-٦
ةھذا الدیر في قع ی كم من مدینة موت ٢٠على بعد حوالي ٥٠الواحة الداخل
التي كانت مبنیة بالطوب  )٥-صورة(بقایا للكنیسة ىولم یتبق منھ سو ،شمالالتجاھاب

ت التي توضح أن مخططھا كان ساساوبعض األالخارجیة الحوائط فقط وبقي لنا منھا
صالة وسطى وجناحین عن طریق صفین من  ىلإالتریفویل، حیث قسمت طراز على 

ویجاور الحنیتین الجانبیتین قدس مكون من ثالث حنایا تریفویلاألعمدة، الجزء الم
وتؤرخ الكنیسة بحوالي القرن  Lالجنوبوالشمال یتخذان شكل حرف  ىإلن احجرت

  .٥١السادس المیالدي
  )الحضریة(كنائس المدن: اثانیً 

  كنیسة دندرة -١
جوار بیت  ىلإبین بیتي الوالدة وخاصة تقع و٥٢تقع ھذه الكنیسة في مدینة دندرة

و تراجان أنیرون باإلمبراطور ع للعصر الروماني والخاص الوالدة الذي یرج
القرن الخامس  ىلإالكنیسة ترجع . المیالدي أو الثاني ولاأل ویرجع للقرن

شرق بینما في - نھا تكون باتجاه شمالأكان المعتاد في الكنائس المصریة والمیالدي،
الكنیسة ربما بیت سابق لبناء  ىا بمبنشرق ربما تأثرً - كنیسة دندرة كانت باتجاه جنوب

 أحجارعید استخدام أقد أنھ  یبدوو .قیمت الكنیسة بشكل متوازي معھأالوالدة والذي 
بدلیل استخدام نفس  لبنائھا ،ربما من المعبد المجاور ،من مباني سابقة على الكنیسة

تكنیك وصل األحجار بالمشابك المعدنیة بشكل ذیل الحمامة بدعامات خشبیة 
على مدخلین أحدھما في الجانب  )٧-صورة(الكنیسةتحتوي . ٥٣)٦- صورة(بداخلھا

                                                             
كم غرب الواحة الخارجة، وقد لعبت المنطقة ٢٠٠الواحة البحریة وكم جنوب ٥٥٠على بعد یقع ٥٠

وجد بھا العدید من البقایا األثریة المسیحیة، حیث كان . دوراً ھاماً في تجارة القوافل في الصحراء
مھ كدیر في القرنین اكم من مدینة القصر وأعید استخد١٢ھناك معبد في دیر الحجر على بعد 

للواحة  ةوفي النھایة الشرقی. یین وبنیت بھ كنیسة على الطراز البازیلیكيالخامس والسادس المیالد
كم من مدینة موت تقع كنیسة في مدینة سمنت الخراب أو كیلیس في العصرین ١٤الداخلة على بعد 

  .   الیوناني والروماني وھیكنیسة على المخطط البازیلیكي كذلك
www.passion-egyptienne.fr/oasisDakhla.htm. 
51M. Capuani, op. cit., 227-228.  

في اللغة المصریة القدیمة  ىكم جنوب سوھاج وكانت تسم١٣٠كانت مدینة دندرة تقع على بعد ٥٢
ھي عاصمة اإلقلیم السادس عشر من أقالیم مصر العلیا وكانت ،وتانترت وفي الیونانیة تنتریس

عابدھا الذي یغطي مساحة ضخمة من مركزاً ھاماً لعبادة اإللھة حتحور حیث وجد بالمدینة أكبر م
عیاد الزواج أتقام احتفاالت ضخمة في  المنطقة ویحیطھ سور ضخم من الطوب اللبن، وكانت

سرة الرابعة وحدثت علیھ صلي لعصر األتحور وحورس إدفو، یرجع المعبد األالخاصة باإللھة ح
، مامیزيعبد بیتین للوالدة تعدیالت وإضافات عدیدة في العصرین الیوناني والروماني، یجاور الم

  :  ، راجعجنوب معبد حتحور یوجد معبد صغیر كرس لإللھة إیزیس ىوإل
J., McKenzie, op. cit., 283-285. 
53M. Capuani, op. cit., 200-201.  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي     

٢٢٧ 
 

المدخل الثاني یقع بینما من الزاویة الجنوبیة الغربیة،  أمتارعد بضع الجنوبي على بُ 
الصالة الوسطى من  ىإلفي الزاویة الشمالیة الغربیة والمدخالن ال یؤدیان مباشرة 

 حجرات متماثلة بمثابة حجرات أمامیة لبھو المدخل ىجسم الكنیسة ولكن یؤدیان إل
في جانبھا الشرقي ثالثة أبواب وجد یین بمشكاوات بھا زخارف منحوتة ثریة، زُ الذی

على  الكنیسةالجزء المقدس من . خل للصالة الوسطى من جسم الكنیسةامدتمثل 
وسطى وجناحین عن طریق صفین من صالة  ىنقسم إلیحیث طراز التریفویل 

رب في الوسط، عمدة عددھا خمسة في كل جانب مع وجود عمود زائد جھة الغاأل
توجد مشكاوات في الجناحین الشمالي والجنوبي من جسم الكنیسة كما یبدو من 

  .المخطط
المنطقة المقدسة في الشرق من ثالث حنایا تریفویل ویزخرف الحنیة تتكون     

الشرقیة مشكاوات من الداخل، وزخارف المشكاوات بالكنیسة كانت متنوعةحیث 
و الصلیب، أوزخارف أخرى مثل النسر،  یتوسطھاوسقفھا بشكل الصدفة أزخرفت 

بجوار كل حنیة من  Lحجرة بشكل حرف  توجد.)٨- صورة(میدالیات وعناقید عنب
كان .كما في كنائس الدیرین األبیض واألحمر الشمالیة والجنوبیة الحنیتین الجانبیتین

ن دو أیبدیر األنبا باخوم، ووحنایا یض حجم الحنایا بنفس حجم حنایا الدیر األب
أن  ىاستمرار استخدام نفس الحجم والمقاییس لنفس المخطط یشیر لیس فقط إل

المعماریین لم یكونوا فقط على اتصال ببعضھم البعض لكنھم كانوا على درایة 
  .٥٤بالطراز وحجمھ ومقاییسھ بدقة

  كنیسة األشمونین  -٢
في نفس موقع بنیتوقد ٥٥تقع ھذه الكنیسة في مدینة األشمونین أو ھیرموبولیس ماجنا

برنیكي، حیث زوجتھ الملكة ول ویورجتیس األلملك بطلمیوس الثالث إعبادة امعبدل
ت الكنیسة التي بنیت وجدت بقایا تیجان من المعبد البطلمي أعید استخدامھا في أساسا

ویبدو كذلك أن مساحة الكنیسة كانت أصغر من ،نقاض المعبد البطلميمباشرة على أ
. وذلك في القرن الخامس المیالدي)أ٩-صورة(یتضح من المخطط كمامساحة المعبد 

طراز التریفویل حیث توجد الصاالت الثالث على )ب ٩- صورة(مخطط الكنیسة
نیت بتیجان المعتادة الوسطى والجناحین، ویحیط بالصالة الوسطى أعمدة من الجرا
لي جوارھا كورنثیة، توجد صالة أو بھو المدخل في الجھة الغربیة من الكنیسة وإ

خر في وجود مدخل آ ىالعلوي، باإلضافة إلتوجد درجات ساللم كانت تؤدي للطابق 

                                                             
54J., McKenzie, op. cit., 283-285. 

كیلومترات شمال غرب ن األشمونین تقع على بعد عشر ا المدینة القدیمة والتي تسمى اآلإن بقای٥٥
لعبادة اإللھ  كانت مركزاوأقالیم مصر العلیا، ، حیث كانت عاصمة اإلقلیم الخامس عشر من يملو

تحوت الذي یصور على ھیئة األیبس أو البابون، سمیت المدینة في العصرین الیوناني والروماني 
  .لھ تحوتن بینھ وبین اإلمدینة اإللھ ھیرمیس الكبیرة حیث شبھ الیونانیی أوھیرموبولیس ماجنا 

  Ibid. 
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وضع . ٥٦أعمدةالجھة الشمالیة من الكنیسة عبارة عن بوابة كبیرة یتقدمھا أربع 
ث الشرقیة، الجنوبیة ویحیط بالحنایا الثال مام الحنیة الشرقیة في الوسطالمذبح أ

معتاد والتبرز لأقیمت الحنایا داخل مساحة مربعة كاوقد  ،عمدة من الداخلأوالشمالیة 
ومقاییسھا أقل من الكنائس  للخارج، یجاور الحنیة الشرقیة حجرات على كل جانب

أرضیة الحنایا مبنیة على مستوى أعلى من أرضیة الصالة . السابقة من نفس الطراز
 ،منطقة الھیكل بالكنیسةسفل بما بسبب أساسات المعبد البطلمي أالرئیسیة للكنیسة ر
ناء وجود الفناء أمام الكنیسة كذلك فربما یعكس . ٥٧منطقة الھیكل لووجود مقبرة أسف

سقف الحنایا .٥٨فنیة كانت نادرة أمام الكنائس في مصرالمعبد البطلمي، ألن وجود األ
 ا من سقف الصالة الرئیسیة وینتھي عند العقد الذي یتقدم الحنیة، وكان فيأقل ارتفاعً 

لك إلى سقف مبني بالطوب ا آخر تحول بعد ذاألصل من الخشب ویحمل فوقھ طابقً 
 ٥٩.المحروق

  El- Haouwariyaالھواریة ماریاكنیسة  -٣
ك�م جن�وب غ�رب اإلس�كندریة، وكان�ت تتمی�ز ف�ي ٣٣تقع مدینة ماریا على بع�د ح�والي 

 ھام�ة م�وانئمص�انع النبی�ذ وكان�ت تحت�وى عل�ى  بإنت�اجالعصرین البطلمي والروماني 
ت��ؤرخ  )١٠-ص��ورة(كنیس��ة م��ن ط��راز التریفوی��ل والعدی��د م��ن البقای��ا األثری��ة، ومنھ��ا

ص��الة رئیس��یة  الكنیس��ةتض��م ھ��ذه .ن الخ��امس وبدای��ة الس��ادس الم��یالديبنھای��ة الق��ر
الص���الة الوس���طى منفص���لة ع���ن الجن���احین .وجن���احین باإلض���افة إل���ى جن���اح عرض���ي

دة ال تنقط��ع ف��ي نھای��ة الص��الة، ب��ل تمت��د الج��انبیین بص��فین م��ن األعم��دة، وھ��ذه األعم��
.  وتس��تمر ف��ي ج��زء التریفوی��ل، خاص��ة ح��ول الحنیت��ین الش��مالیة والجنوبی��ة م��ن ال��داخل

ك��ان یعتق��د قب��ل اكتش��اف ھ��ذه الكنیس��ة أن كنیس��ة ھرموب��ولیس ھ��ي الوحی��دة عل��ى ھ��ذا 
ال��نمط ف��ي مص��ر، حی��ث الج��زء العرض��ي ال��ذي ینتھ��ي ب��ثالث حنای��ا نص��ف دائری��ة 

ماری�����ا ال تحت�����وي  كنیس�����ةبازیلیك�����ا ھرموب�����ولیس م�����ع ماری�����ا نج�����د أن وبمقارن�����ة 
التي تقع على جانبي المح�راب، والمم�رات الش�مالیة  παστοφόριαpastophoria٦٠على

  .٦١والجنوبیة للكنیسة

                                                             
56M. Capuani, op. cit., 152-153.  

  .٨٧عزت قادوس، محمد عبد الفتاح، المرجع السابق، ٥٧
58J., McKenzie, op. cit., 285. 

  .١٤ - ١٣وجدان الشریف، المرجع السابق، ٥٩
الطقسیة تستخدم في التجھیز والتحضیر للخدمات خزانة تقع في الطرف الشرقي من الكنیسة، ٦٠

  .https://fr.wikipedia.org/wiki/Pastophoria. 26-1-2016.الدینیة
61M. Capuani, op. cit., 22- 23.                          
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الخ��ارج ولیس��ت مبنی��ة  ىا تب��رز إل��یالح��ظ عل��ى حنای��ا التریفوی��ل ف��ي كنیس��ة ماری��ا أنھ��
م�ر ن�ادر ف�ي مص�ر لكن�ھ مث�ل كن�ائس ص�عید مص�ر وھ�و أ أو مستقیمداخل جزء مربع 

 .٦٢ا خارج مصر وفي الشرق مثلما في كنیسة في بیت لحم بفلسطینكان شائعً 
  المفقودة اإلسكندریة كنائس: ثالثاً 

ثرة ائس اإلسكندریة المفقودة كانت متأكان الرأي السائد والمتعارف علیھ أن كن
لكن . نیة، وتختلف عن تلك الموجودة في باقي مناطق مصریمباشرة بالقسطنط

الدراسات الحدیثة توضح رأي مختلف وھو ارتباط تلك الكنائس الباقیة في مصر بتلك 
سكندریة ونحن ال ننكر أنھ كان لإل .ولیست بمعزل عنھاالمفقودة من اإلسكندریة 

عماریة مثلما كانت ا في العصر البیزنطي من خالل ظھور االبتكارات المدوراً ھامً 
والمصادر التاریخیة  اإلشاراتوتدل . من قبل في العصرین البطلمي والروماني

القدیمة على ذلك وعلى نمو وتزاید حركة بناء الكنائس بالمدینة منذ نھایة القرن 
جنب مع بعض المعابد الوثنیة مثل  ىلي وبدایة الرابع واستخدمت جنباً إالثالث المیالد

م  ٣٩١ن انتھت الوثنیة بالمدینة في أ ىإل ٦٣معبد التیخیون والتیمونیوم والسیرابیوم
  .بتدمیر معبد السیرابیوم

جنوب مصر فربما  ىلنقل الثقافة الواردة إل وممیزاً  ھاماً  اً نھ كان لإلسكندریة دوربما أ
طراز ممیز انتشر  نھألنظراً التریفویل بھا، كنائس من طراز بنیت نفس مخططات ال

نھ استخدم واكتشف في ظھر كذلك في اإلسكندریة، خاصة وأ ھفي مصر فالبد أن
  .)١٠-صورة(كما رأینا في الكنیسة من طراز التریفویل ماریا بالقرب من اإلسكندریة
  كنائس التریفویل خارج مصر: رابعاً 

 خارج مصر إال أنھا تركزت كذلك فيوجدت بعض الكنائس على طراز التریفویل 
ناتولیا على الساحل الجنوبي من أعدد منھا في لیكیا التي توجد في حیث وجد  ،الشرق
الصغرى وتم الكشف عن ھذه الكنائس في الحفائر التي تمت ما بین  بآسیا٦٤)تركیا

 .٦٥بالموقع ٢٠٠٠ -١٩٩٨
ولھا حنایا بھا Andriake٦٦من أمثلتھا تلك الموجودة في الموقع المسمى اندریاكي 

التي لھا حنایا تحمل نقوش تؤرخ بالقرن  الكنائسنقوش ومن المتعارف علیھ أن 
، والقدیسین بطرس وبولس Isaiahاألسقف كنیسةعلى سبیل المثال دي السادس المیال

 Umm alفي كنیسة األسودوكذلك م ٥٥٠ -٥٢٠في جرش والتي یعود تأریخھا إلى 

                                                             
62Y. Elder, ''Jerusalem Architectural History. Html. 
63S, Venit, Monumental Tombs of Ancient Alexandria: Theater of the Dead, Cambridge, 
2002, passim. 
64 Suna Çağaptay Arıkan, The Church at Choma,(HcimusalarçElmali- Antalya), and its 
Materials, Master Thesis of Arts in the Department of Archaeology and History of Art, 
Bilkent University, Ankara, 2001, 1.  

  الجنوبي من تركیا على الساحلAnatoliaتوجد في٦٥
  )٧شكل (ا بالموقع كنیسة أخرى على طراز التریفویل یوجد أیضً ٦٦
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Rasasمثلة أخرى أكذلك وجدت أربعة . ٦٧بالقرن السادس كذلك اس وتؤرخسأم الر
 Karabelفي لیكیا على طراز التریفویل ومن أھمھم تلك الموجودة في كاربائیل 

وھي أقدم ھذه الكنائس األربعة وتؤرخ بحوالي القرن السادس المیالدي ) ١١-صورة(
 وھيالتریفویلالنمطبنفس یمكن مقارنتھا  لیكیا یوجد أمثلة لمخططات منكما . ٦٨كذلك

والتي  .Devekuyusu, Alacahisar, Kökburnu and Dikmen٦٩في مواقعكنائس 
نھ لیس فقط مجرد استخدام أمما یدل على  ٧٠كانت معظم الحنایا فیھا بنفس المقاییس

  .باستخدامھ بنفس المقاییس وإنماوتكرار لنفس النمط 
ھي أقدم ھذه  Karabelأن تلك التي في مكتشف معظم تلك الكنائس ٧١Harrisonیعتقد 

الكنائس األربعة وھي الطراز السابق للكنائس األخرى ویؤرخھا بحوالي القرن 
من جنوب مأخوذ بعض تلك الكنائس على نمط التریفویل كذلك أن ویعتقد . السادس

یؤرخ الكنائس التي توجد في لیكیا  كما. البحر المتوسط خاصة من مصر وفلسطین
وبنیت على الطراز البازیلیكي بتاریخ مبكر عن تلك التي بنیت على طراز 

  .٧٢تریفویلال
  األصول والمؤثرات: خامساً 

الذي استخدم في یأتي ھنا التساؤل حول ما إذا كان ھذا الطراز المعماري التریفویل 
للمعماري في العصر البیزنطي أم كانت لھ أصول  اابتكارً  بناء الكنائس، ھل كان

  !وھل كانت تلك األصول السابقة رومانیة أم مصریة؟ ؟سابقة
یعد استخدام المشكاوات متعددة الطرز ھو ذو أصل روماني انتشر في القرن الثاني 
المیالدي، وكذلك التتابع بین المشكاوات ذات السقف المستطیل مع تلك ذات السقف 

في مسرح على سبیل المثال مانیة وظھرت وانت مستخدمة في العمارة الرالمستدیر ك
في تریبولیتانیا وفي شمال أفریقیا في القرن الثاني  )١٢- صورة(مدینة سبراطة

ومن الجدیر بالذكر أن استخدام المشكاوات داخل الحنایا في الكنائس لم   .٧٣اأیضً 
  .یقیاشمال أفرمنطقة یستمر في الكنائس خارج مصر سوى في 

المبكرة إن فكرة االزدواجیة بین ما ھو وثني ومسیحي ظلت قائمة خالل تلك الفترة 
حیث أن استمرار العناصر المعماریة الكالسیكیة من  ،قبل تدمیر معبد السیرابیوم

                                                             
67Suna Çağaptay Arıkan, op. cit., 25. 
68C. Mango, op. cit., 359.    
69Suna Çağaptay Arıkan, op. cit., 26. 

واألربعة كنائس األخرى وھو أن الثالث حنایا في )٧-شكل(یوجد اختالف وحید بین كنیسة٧٠
في حین Dikmenمتر في ٤,٥و karabelمتر في  ٨تتراوح بینالتي األربعة كنائس لھما نفس األبعاد 

 .Suna Çağaptay Arıkan, op. cit., 28: ، راجعمتر ٤متر والشمالیة ٦قطرھا  ھاالحنیة الشرقیة فی
71R. M.Harrison ,''Churches and Chapels of Central Lycia'', Anatolian Studies 13,1963, 
117-163 
72Suna Çağaptay Arıkan, op. cit., 27. 
73G. Caputo, ''IL teatro di sabratha'', in: Monografie di ArcheologiaLibica, VΙ, Roma, 1959, 
18-21. 
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الفترتین البطلمیة والرومانیة تظھر في العدید من المراكز الحضاریة الكبرى مثل 
، حیث كان یتم نحت العناصر )ا بالمنیاحالیً البھنسا(األشمونین وأوكسیرینخوس 

ا على ید نفس الفنان كما یظھر من خالل المعماریة لكال المباني الوثنیة والمسیحیة معً 
ألن معظم تلك العناصر المعماریة كانت  ؛استخدام الجمالون المكسور والمشكاوات

 االستمراریةھي تؤكد سیادة شائعة االستخدام في القرنین الثالث والرابع المیالدیین و
بین العناصر الكالسیكیة المحلیة المعماریة لمدن مصر الرومانیة من القرنین األول 

  . الثالث المیالدیین والتي استمرت في كنائس القرنین الخامس والسادس ىإل
ھادریان في روما، لكن لم منذ عصر اإلمبراطور مخطط التریفویل یالحظ ظھور

ذلك فقط وإنما نجد تكرار ظھوره وبصورة قویة في مقبرة سوق یقتصر األمر على 
ھم مقابر الجبانة أحد أحیث تعتبر  التي ترجع للعصر الروماني ةالوردیان باإلسكندری

ھم عناصر أومن  )١٣- صورة(ا لمخططھا المعماري المتمیزالغربیة بالمدینة نظرً 
ا، لكنھا تختلف عن ذلك المخطط وجود حجرة مستدیرة یطلق علیھا حجرة الروتند

مثیلتھا في مقبرة كوم الشقافة التي یوجد بھا البئر والدعامات التي تحمل القبة، بینما 
م یفتح على ٧في مقبرة سوق الوردیان فھي عبارة عن حجرة مستدیرة قطرھا حوالي 

والثانیة الیمین ىإل ىى ثالث حجرات، األولھذه الحجرة تسعة أماكن للدفن مُقسمة عل
في كل حجرة ثالثة وجد ی.الیسار ىالثالثة إلوالرئیسي، ق على محور المقبرة في العم

، Trefoilمدان علیھ بشكل اتوابیت للدفن أحدھما بشكل أفقي واالثنان اآلخران یتع
  .Arcosolia٧٤یعلو كل تابوت سقف مقوس أو عقدي 

الروم�اني  بالنسبة لمثل ھذه النوعیة من حجرات الدفن الثالثیة فھي تق�وم عل�ى الط�راز
المع��روف، لكن��ي أعتق��د أنھ��ا كان��ت امت��داد لحج��رات ال��دفن الیونانی��ة أو المقدونی��ة الت��ي 

والت��ي كان��ت تُص��ف داخ��ل حج��رة  Klineزی��ة ئكان��ت تس��تخدم ال��دفن ف��ي اآلرائ��ك الجنا
ال��دفن ب��نفس الطریق��ة مثلم��ا ف��ي مقب��رة مص��طفى كام��ل، لك��ن الف��ارق ھن��ا ف��ي س��وق 

ل��ك ل��م یوج��د ف��ي الحج��رات عل��وه ش��كل العق��د وذالوردی��ان ھ��و وج��ود الس��قف ال��ذي ی
عل�ى مث�ل ھ�ذا الط�راز م�ن حج�رات ال�دفن الثالثی�ة  ٧٥وتطلق سوزان فینی�ت. المقدونیة

العص��ر اإلمبراط��وري وھ��ي تطل��ق  ىوترجعھ��ا إل��٧٦Trecliniumالتریكلینی��وم ىمس��م

                                                             
74A.Adriani, Repertoriod'arte Greco-Romano dell'Egitto, Vll. I-II C, S1902, 162-170. 
75S, Venit, op. cit., 96-99. 

فظ تریكلینیوم یطلق على حجرة الطعام في المنازل الرومانیة ذات لوقد كان معروفاً أن ھذا ال٧٦
أو الفناء المفتوح الذي تحیطھ الحجرات على جمیع الجوانب ومن بینھا حجرة  ،Peristyleمخطط 

وكانت توضع مائدة  ،التریكلینیوم التي كانت تستخدم للطعام وبھا ثالثة مقاعد لجلوس أفراد العائلة
في الوسط ویجاورھا مذبح لتقدیم القرابین مع كل وجبة، وقد ظھر بالفعل مثل ھذا النوع من 

م داخل المقابر الرومانیة وكانت تستخدم في األعیاد وغیرھا مثلما في مقبرة كوم حجرات الطعا
مدان على الثالثة وفي الوسط كانت االشقافة، وھي حجرة مستقلة بذاتھا بھا ثالثة مقاعد اثنان متع

توجد المائدة، ولم یطلق اللفظ ذاتھ على حجرة الدفن في نفس المقبرة والتي تنقسم معماریاً لنفس 
  . لشكل من حیث وجود التوابیت الثالثة المنحوتة في الصخرا
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عل��ى ك��ل المق��ابر الت��ي تحت��وي عل��ى حج��رات دف��ن بھ��ا توابی��ت ثالث��ة،  ىنف��س المس��م
ھ ربما كان الدافع األول لبناء حجرات التریكلینی�وم بھ�ذا الش�كل ك�ان األس�اس أن"وتذكر

فیھ فكرة المائدة الجنائزیة التي كانت توضع في الوسط وكانت جزء ھ�ام م�ن الطق�وس 
الجنائزی��ة الرومانی��ة الت��ي كان��ت تق��ام ف��ي المق��ابر ف��ي ذك��رى أعی��اد م��یالد المت���وفى 

  .٧٧"معماري ھو تخلید لذكرى المتوفىأن ھذا الشكل ال ىباإلضافة إل ،وغیرھا
وربما استخدم اللفظ التریكلینیوم لتلك النوعیة م�ن المق�ابر بس�بب وج�ود نف�س المخط�ط 

وبسبب ظھوره كذلك من قب�ل ف�ي  ،الذي یشبھ بشكل أكبر طراز التریفویل في الكنائس
  .٧٨)١٤-صورة(فیال اإلمبراطور ھادریان في تیفولي بإیطالیاقاعة طعام 

قبة والت�ي ظھ�رت ببراع�ة الطریقة بناء ھوفي العصر البیزنطي یعد االبتكار الحقیقی    
القب��ة الت��ي ظھ��رت ف��ي الش��رق بص��ورة  أنعتق��د أو. ی��ا ص��وفیا ف��ي تركی��اأف��ي كنیس��ة 

مق�ابر كم�ا ظھ�ر ف�ي (نیة فیھ�ا باإلس�كندریة ول�یس العك�سیبارعة ربما تأثرت القس�طنط
  .٧٩)مبكرةمنذ فترة  الوردیان وقبتھا الرائعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
77S, Venit, op. cit., 97-98.                                                                                                              

یر ومباني معماریة ساد كانت فیال ضخمة تحتوى على العدید من المباني وحمامات السباحة ونواف٧٨
ھادریان كان محباً للھیلینیة أي  اإلمبراطورفیھا الطرز الكالسیكیة الیونانیة، حیث كان معروفاً أن 

العناصر الیونانیة الكالسیكیة، وربما تأثر مخطط فیال ھادریان بالشرق خاصة بعد زیاراتھ لمصر 
الحدائق التي ظھرت في منازل م، یظھر كذلك التأثیر المصري في استخدام نمط ١٢٨حوالي 

اإلسكندریة والتي عرفناھا من خالل رسوم بومبي، كذلك استخدام أعمدة على الطراز المصري 
ویذكر كذلك في المصادر أن ھادریان قد أطلق مسمیات األماكن التي . وتصویر اإللھ بس المصري

كانوب الموجودة  ىت تسمومن بعضھا حجرا ،قام بزیاراتھا على مباني وحجرات الفیال المختلفة
المسرح البحري وھي عبارة عن بناء ضخم  ىبداخل الفیال منطقة تسموجد ی، اإلسكندریةفي 

مستدیر یتوسطھ حوض ماء بداخلھ ما یشبھ الجزیرة الصغیرة بني علیھا منزل صغیر الستراحة 
تریفویل بثالث بھ فناء ومكتبة وحجرة طعام تریكلینوم مخططھا على نفس الطراز ال ،اإلمبراطور

  .حنایا لكنھا بارزة عن البناء مثل كنیسة ماریا
79J. Butler, op. cit., 5-6. 
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  الخالصة
ذلك یظھر ،ویتضح لنا التأثیر الروماني على مخططات الكنائس من طراز التریفویل

من خالل وجود المشكاوات في طابقین بداخل الحنایا وھي كانت سائدة في العمارة 
الرومانیة في القرن الثاني المیالدي، كذلك التتابع بین المشكاوات التي یغطیھا سقف 

دائري مع تلك ذات األسقف المستقیمة كانت شائعة في شمال أفریقیا في القرن  نصف
استخدام  ستمریلم كذلك .الثاني المیالدي كما في مسرح سبراطة في تریبولیتانیا بلبدة

في شمال أفریقیا  إالخارج مصر  التي توجدالمشكاوات بداخل الحنایا في الكنائس 
في تریبولیتانیا بلیبیا وقد ظلت المشكاوات  ا كما في كنیسة جستنیان بلبدةأیضً 

  .المزخرفة سمة ممیزة لعمارة الكنائس المصریة
من جانب أخ�ر نج�د أن الت�أثیر المعم�اري للمعاب�د المص�ریة القدیم�ة ق�د یك�ون الم�وحي 
األول للكن��ائس م��ن ط��راز التریفوی��ل مثلم��ا ك��ان الت��أثیر المص��ري ھ��و الملھ��م األول 

للكنائس، وال نستطیع أن نغفل التأثیر الكالسیكي؛ كذلك االتجاه إل�ى للطراز البازیلیكي 
عناص���ر التك���وین المص���ري ف���ي المعاب���د الفرعونی���ة الجنائزی���ة الط���ابع الت���ي تتمی���ز 
بالمحوریة من المدخل حتى قدس األق�داس، تل�ك الح�دود المعماری�ة نج�دھا متمی�زة ف�ي 

. من المدخل حتى الھیك�ل والحنی�ة الطراز البازیلیكي الذي یعتمد على المحور المستقیم
م��ع ازدی��اد ض��رورات العم���ل الطقس��ي ازدادت ع��دد الحج���رات الت��ي وزع��ت خل���ف 
الھیكل، وھي حجرات خاصة بالقرابین والكھنوت وغیرھ�ا م�ن األم�ور الطقس�یة، تل�ك 
الظ��اھرة نج��دھا أیض��ا واض��حة ف��ي عم��ارة المعاب��د الجنائزی��ة المص��ریة الت��ي أحیط��ت 

ك�ذلك . خدامات لآللھ�ة وألن�واع مختلف�ة م�ن الطق�وس الجنائزی�ةبحجرات متعددة االس�ت
ی�زیس إابد المصریة كم�ا ف�ي معب�د اإللھ�ة التقسیم الثالثي لقدس األقداس في بعض المع

  .في جزیرة فیالي ربما تأثرت بھ الكنائس من طراز التریفویل كذلك
ن خالل على مخططات الكنائس من طراز التریفویل م يیظھر كذلك التأثیر المصر

تكوین الشكل الخارجي للبناء بشكل خطوط مستقیمة كما في المعابد المصریة القدیمة 
ن الحنایا التبرز خارج البناء على النقیض مع النماذج الرومانیة التي تبرز فیھا إو

كذلك وجود بعض العناصر المعماریة المصریة والمتمثلة . الحنایا مباشرة من الحائط
في الحوائط الخارجیة لبعض الكنائس مثلما في  الكافیتوفي الكورنیش المصري 

وجود حاجز أو حائط یفصل بین المنطقة المقدسة أیضاً  .األبیض واألحمرالدیرین 
الجزء المقدس من  ، حیث یحاط امصریً  اوالمذبح وجسم الكنیسة ربما كان تأثیرً 

المعبد بمزید من القدسیة والمھابة ولكن عن طریق جعل الضوء یقل في تلك المنطقة 
  .المقدسة

بالنسبة لمسألة ضرورة وجود ثالث حنایا في ھذا المخطط فھذا یدعو للتساؤل ماذا 
كان الھدف من الحنیتین الجانبیتین خاصة إذا لم یكن یوضع بھما مذبح للصالة وإذا 

ذبح فإنھ لن یكون باتجاه الشرق وھذا غیر مقبول في الكنائس الشرقیة، ربما وضع م
في البدایة لم یكن للحنیتین الجانبیتین أي وظیفة طقسیة دینیة فربما كان مجرد تأثیر 
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معماري مصري خاصة في تقسیم قدس األقداس لثالث حجرات تخصص في العادة 
ألداء بعض الطقوس الدینیة بعد فیما ربما خصصت المصري؛لكن  للثالوث المقدس

  . المسیحیة
یمك�ن الق�ول أن الط��راز المنف�ذ ف�ي مص�ر ھ��و ط�راز مص�ري ن�ابع م��ن  وعل�ى ھ�ذا    

خبرة مص�ریة متعایش�ة م�ع النم�اذج المص�ریة والكالس�یكیة فت�رة طویل�ة حت�ى ص�ارت 
الظ���واھر المعماری���ة الكالس���یكیة ج���زء ال یتج���زأ م���ن عم���ارة العص���ر، وبالت���الي تل���ك 

ي برؤی��ة عالمی��ة الط��ابع فتلت��زم بط��رز أاألب��اطرةم تنف��ذ بتوجی��ھ م��ن جان��ب س ل��الكن��ائ
معین��ة، ب��ل أن المحلی��ة الش��دیدة ق��د تب��دو واض��حة ف��ي ط��رق البن��اء وأعم��ال المح��ار 

 .الجصي المبطن للجدران إلخفاء رداءة األحجار وعدم استوائھا
ف�ي كنیس�ة وظھ�وره ف�ي كن�ائس ص�عید مص�ر  التریفویل من ھنا فإن تركز ظھور نمط

بالت�الي ف�إن التفاع�ل المص�ري م�ع ھ�ذا . ماریا وربما في الكنائس المفقودة باإلسكندریة
وخاص��ة أن النم��اذج األخ��رى الت��ي الش��كل المعم��اري یعب��ر ع��ن تأص��لھ ف��ي مص��ر، 

مم�ا یجعلن�ا ظھرت خارج مصر كان�ت ت�ؤرخ بفت�رات الحق�ة لتل�ك النم�اذج المص�ریة، 
الم��یالدي ث��م  الراب��عایتھا ف��ي مص��ر من��ذ الق��رن الق��ول بتحدی��د اس��تقرار الظ��اھرة وب��د

انتش��ارھا ف��ي الش��رق خاص��ة ف��ي فلس��طین وأس��یا الص��غرى من��ذ نھای��ات الق��رن ذات��ھ 
ق�د ج�اءت وعلی�ھ ربما .ینالسادس المیالدی� ین الخامسا في القرنوأصبحت أكثر انتشارً 

الظ�اھرة ھ�ذه وأن .كم�ا ك�ان یُعتق�د فكرة انتشار ھ�ذا الط�راز م�ن الش�رق ول�یس الغ�رب
ا الحتیاج��ات الم��ؤمنین وروح یمك��ن م��ن خاللھ��ا تحقی��ق مفھ��وم التط��ور المعم��اري وفقً��

العقیدة وعصرھا، وھ�و ل�یس بت�أثیر غرب�ي كم�ا ھ�و معت�اد الرج�وع إلی�ھ دون إحس�اس 
فی�ة للمجتم�ع المص�ري ف�ي تل�ك بطبیعة المكان وطبوغرافیتھ والرؤیة االجتماعیة والثقا
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  اللوحات والصورفھرس 
رقم 

  المصدر  تعریفھا  الصورة

 .M. Capuani, op. cit., fig. 74  مخطط كنیسة الدیر األبیض  ١
 .Ibid, fig. 75  مخطط كنیسة الدیر األحمر  ٢

 .Ibid, fig. 59  مخطط كنیسة دیر أبو فانیوس  ٣

  .Ibid, fig. 76  مخطط كنیسة االنبا باخوم  ٤
  .Ibid, fig. 90  مخطط كنیسة دیر ابو ماتا  ٥

طریقة استخدام ذیل الحمامة في   ٦
  ٢٠١٥تصویر الباحثة فتحیة جابر   كنیسة دندرة

 ,.M. Capuani, op. cit., fig. 81; J  مخطط كنیسة دندرة  ٧
McKenzie, op. cit., fig. 440. 

زخارف المشكاوات في كنیسة   ٨
  ٢٠١٥تصویر الباحثة فتحیة جابر   دندرة

األشمونین یحیطھا مخطط كنیسة   أ ٩
  .J., McKenzie, op. cit., fig. 475  أساسات المعبد البطلمي

 .M. Capuani, op. cit., fig. 60  مخطط كنیسة األشمونین  ب ٩
 .J., McKenzie, op. cit., fig. 478  مخطط كنیسة ماریا  ١٠

 Suna Çağaptay Arıkan, op. cit., fig  مخطط كنیسة كاربائیل بتركیا  ١١
8. 

المشكاوات المتبادلة في مسرح   ١٢
  ٢٠٠٩تصویر الباحثة فتحیة جابر   سبراطة

 ,A. Bernand, Alexandrie la Grande  مخطط مقبرة سوق الوردیان  ١٣
Paris, 1966, Fig.4. 

مخطط تریكلینیوم فیال ھادریان   ١٤
  في تیفولي

https://www.webpages.uidaho.edu/la
rc389/rome_files/arcaded_triclinium
.htm  
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