
	
و�سط	 الإلهي	 للح�سور	 ومكان	 م�ساحة	 الكني�سة	 	
حيث	 والطقو�س،	 للعبادة	 مكان	 رمزّي،	 مكان	 �سعبه،	
يتجّلى	�رّس	احل�سور	الإلهي،	اهلل	يف	و�سط	�سعبه.	ول	ميكننا	
اأن	نن�سى	هذا	الُبعد	املقّد�س	للمكان	الليتورجي،	واإّل	ُبنَيت	
ا	من	ناحية	لهوتّية	ورمزيّة. كنائ�سنا	بطريقة	»فقرية«	جدًّ

لبناء	 امل�سيحّية	مهّمة	 للكني�سة	 ثالثة	وظائف	رئي�سة	 	
اأو	ترميم	اأية	كني�سة:	

١(	مكان	للح�سور	الإلهي	)بيت	القربان(؛
٢(	مكان	لالحتفال	العبادّي	)جماعي(	)املذبح	واملقراأ(؛	

٣(	مكان	لل�سالة	)فردي(	)�سحن	الكني�سة(.

عالقة	 ويف	 ومعّبة	 وا�سحة	 تكون	 اأن	 يجب	 العالقة	
م�ستمّرة		in continuità	بني:

املذبح	وبيت	القربان 	
املذبح	والكر�سي 	
املذبح	واملقراأ 	

عند	بناء	اأو	ترميم	اأية	كني�سة	يجب	النتباه	اإىل	الأبعاد	 	
ا: التالية	اأي�سً

١(	مركزية	ال�سيد	امل�سيح	يف	املكان	والحتفال	الليتورجي	
كر�سي	 من	 ال�سدر	 يف	 يكون	 اأن	 اأهّم	 القربان	 )بيت	

الكاهن(؛
٢(	البعد	اجلماعي	لالحتفال	الليتورجي	)الوحدة	والتف�سيل	
املنّظم	بني	اأع�ساء	اجل�سد	الوحد:	منطقة	اخلور�س	و�سحن	

الكني�سة(؛
٣(	العودة	اإىل	الأ�سول	)توازن	بني	التقليد	العريق	واحلداثة	

الواجبة(؛
الرتنيم	 فقط	 تعني	 ل	 للموؤمنني،	 احليويّة	 امل�ساركة	 	)٤
بالأ�سا�س	 تعني	 ولكن	 واحلركات،	 والأجوبة	 والقراءات	
اأّن	 اأي	 	logiké latreia الروحّية«	 »العبادة	 بـ	 ُيدعى	 ما	
الإن�سان	يدخل	يف	حوار	حياتي	مع	اهلل	من	خالل	طقو�س	

املكان الليتورجي

دها	ال�رّس	 العبادة	)الليتورجيا(	يف	الزمان	واملكان	التي	جدَّ
الإن�سان	 »يقفز«	 فيه	 داخلي،	 و�سجود	 عبادة	 الف�سحّي،	
فوق	حدود	املكان	والزمان	لالحتفال	الليتورجي	القائم،	
عبادة	لرّبا	تكون	ذا	طابع	موؤقَّت	provvisorio	ولكن	ُيعّب	
عن	م�سرية	حج	تتطلَّع	نحو	التتميم	النهائي	يف	الليتورجيا	
ال�سماوية	)راتزنغر(.	)املقاعد،	التقنيات،	الكورال،	الزينة	
والديكورات،	الخ.	يجب	اأن	ُت�ساعد	العبادة	الروحّية	هذه	

ل	ُتعيقها(.
٥(	البعد	الرمزي	املقّد�س:	رمزي	اأي	اأّنه	ينقلنا	اإىل	حقيقة	
الرمزية،	 الر�سومات	 )اأهّمية	 )راتزنغر(	 واقعنا	 من	 اأ�سمى	

الزجاج	املع�ّسق،	الأيقونات	البيزنطّية...(.	

انطالًقا	من	هذه	املبادئ	يجب	اأن	نعرف	اأّن:
املذبح	لي�س	طاولة؛ 	

الكر�سي	لي�س	كر�سّيا	عاديًّا	بل	كاثدرا	)للتعليم(؛ 	
املقراأ	لي�س	»مقراأ«	بل	»مكان«	كلمة	اهلل.	 	

الكاهن	 كر�سي	 بني	 متييز	 هنالك	 يكون	 اأن	 يجب	 	
منطلق	 من	 ياأتي	 التمييز	 وهذا	 املقاعد،	 وباقي	 )الكاثدرا(	
الفخار�ستي	 يقود	الحتفال	 فالكاهن	 بالأ�سا�س،	 لهوتي	
التمييز	 وهذا	 	، 	in persona Christi امل�سيح«	 »با�سم	
ج�سد	 يف	 م«	 املنظَّ و«التف�سيل	 الوحدة	 لإبراز	 	 �رسوري	
الكهنوتي	مميَّز	عن	الآخر(	 له	دوره	 ال�رسِّي	)كّل	 الكني�سة	
ولي�س	ب�رسي	اأو	فّني-تقني.	لأّن	هنالك	�سكالن	للم�ساركة	
الوحيد:	كهنوت	ِخَدمّي	لالإكلريو�س	 امل�سيح	 يف	كهنوت	
تتّم	 ع�سويّة	 وحدة	 بينهما	 للعلمانيني،	 ملوكي	 وكهنوت	
باأداء	خدمته	الكهنوتية	ب�سكل	 فقط	حني	يقوم	كّل	منهما	
مميَّز	عن	الآخر،	لذلك	هند�سة	الكني�سة	يجب	اأن	ُتبز	هذا	
ا	هذه	الوحدة	الع�سويّة،	وذلك	 التمييز	بني	الكهنوتني	واأي�سً
يف	ترتيب	مكان	تواجد	كّل	كهنوت،	اأي	منطقة	اخلور�س	

الكاثدرا  )1

الكاثدرا  )1



		.navata	ال�سحن	ومنطقة	presbiterio	)الأقدا�س	قد�س(
اأّية	 ا	فاإن	اأهّم	متييز	يجب	اأن	يكون	وا�سًحا	يف	 لذلك	اأي�سً
الرتفاع	 طريق	 )عن	 وال�سحن	 اخلور�س	 بني	 هو	 كني�سة	
اإًذا	 قّبة...(.	 قو�س،	 اأعمدة،	 احلنية،	 اخلور�س،	 بن�سوب	
الأ�سقف	 �سفة	 لإظهار	 هو	 املحتِفل	 كر�سي	 من	 الغر�س	
�سالتها	 ويقود	 املوؤمنة	 اجلماعة	 يرتاأَّ�س	 اّلذي	 الكاهن	 اأو	
)للكاهن	لي�س	عر�ًسا	بل	كاثدرا،	كر�سي	التعليم؛	لالأ�سقف	

هو	عر�س	وكاثدرا(.
التاج	 قبل	 القدمي،	 التقليد	 وح�سب	 الكر�سي،	 اإًذا	 	
والع�سا،	كان	اأّول	رمز	لالأ�سقف	الّذي	يحتفل	با�سم	امل�سيح	
بالفخار�ستيا	)مل	يكن	هنالك	متييز	بني	الأ�سقف	والكاهن(	
)كر�سي	مار	يعقوب	يف	علّية	�سهيون	ومن	ثّم	يف	كني�سة	
املهّمة	 الأمور	 من	 الأ�سقف	 كر�سّي	 نرى	 واليوم	 القيامة(،	
اإىل	امل�سيح	 والبارزة	يف	الكني�سة	ال�رسقّية.	والكر�سي	يرمز	

امللك	واحلاكم	واملعّلم.

من ناحية عمليّة:
اأن	يكون	يف	موقع	معاك�س	 املحتِفل	يجب	 كر�سي	 	
على	 واملقراأ	 املذبح	 �سمال	 على	 الكر�سي	 )عادة	 للمقراأ	

اليمني(؛
واحلجم	 بال�سكل	 يتمّيز	 اأن	 يجب	 املحتِفل	 كر�سي	 	
باقي	 مقاعد	 عن	 حتى	 اأخرى،	 مقاعد	 اأيّة	 عن	 واملوقع،	
الكهنة،	واأهّم	متييز	هو	يف	املوقع:	موقع	مرتفع،	مرئّي	من	
قبل	اجلماعة	امل�سّلية،	ولي�س	بال�رسورة	من	باقي	الكهنة،	ل	
ُيعيق	ول	ياأخذ	اأهمّية	موقع	بيت	القربان،	متناغم	مع	املذبح	
من	ناحية	هند�سية	وفّنية،	عملّي	وقريب	من	اجلماعة	املوؤمنة	

يف	�سبيل	قيادة	الحتفال	واإلقاء	العظة	بطريقة	اأ�سهل.
يجب	اأن	يكون	الكر�سي	»مكاًنا	ليتورجّيا«	ولي�س	 	
الحتفال	 طقو�س	 ُتقاد	 املكان	 هذا	 من	 اأثاث،	 قطعة	 فقط	
والتعليمات	 العظة	 وُتلقى	 املذبح(	 من	 )ولي�س	 الفتتاحّية	
الَبكة	 ومُتَنح	 القّدا�س	 وُيختتم	 الكاثدرا(	 التعليم،	 )كر�سي	
)يجب	توفُّر	مقراأ	�سغري،	وكتاب	القّدا�س	وميكروفون(،	
الليتورجي	 للتمييز	بني	مراحل	الحتفال	 لذلك	هو	مكان	
الكلمة-الليتورجيا	 ليتورجيا	 	- الفتتاح	 )طقو�س	
ننتهي	يف	 اأن	 لذلك	يجب	 اخلتام(،	 الفخار�ستّية-طقو�س	
مراحل	 اأمكنة	 يف	 الفو�سوي	 اخللط	 من	 رعايانا	 كنائ�س	

الحتفال	الليتورجي،	حتى	يف	اأ�سغر	الكنائ�س	ميكن	

املبادئ	 انطالًقا	من	هذه	 ترتيبها	من	جديد	 اأن	نعمل	على	
الالهوتّية	الهاّمة	)من	دون	حجج	اأن	املكان	�سغري،	اأو	لي�س	

هنالك	عادة	الخ...(
مقاعد	الكهنة	الأخرى	لي�س	من	ال�رسورة	ل	بل	غري	 	
حمّبذ	اأن	تو�سع	يف	�سدر	اخلور�س	مقابل	ال�سعب	)الليتورجيا	
هذه	 الكنائ�س	 بع�س	 يف	 اإذ	 لال�ستعرا�س(،	 منا�سبة	 لي�س	
املقاعد	حتجب	روؤية	املذبح	الرئي�سي	وت�سّوه	التن�سيق	الفّني	

ملنطقة	اخلور�س	)لي�س	�سالون	اأو	قاعة	اأفراح(.
اإىل	جانب	املحتفل	 اأن	يكون	 ال�سما�س	ميكن	 مقعد	 	
ظهر(،	 غري	 ومن	 حجًما	 )اأ�سغر	 خمتلف	 ب�سكل	 ولكن	
ومقاعد	 ال�سمام�سة	 مقعد	 بني	 اخللط	 عدم	 يجب	 ولكن	

الكهنة.
جانب	 اإىل	 تكون	 اأّل	 ال�رسوري	 من	 اخلّدام	 مقاعد	 	
الكهنوت	 بني	 التمييز	 ل�رسورة	 ال�سمام�سة	 اأو	 الكهنة	
وتف�سل	 مُتّيز	 اأن	 يجب	 لذلك	 العاّم،	 والكهنوت	 اخِلَدمي	

باملكان	وال�سكل.
	

يجب	النتباه	دائًما	اإىل	العالقة	بني	اجلمال	واحلقيقة،	 	
يعك�س	 الفن	 من	 النوع	 هذا	 هل	 دائما:	 الت�ساوؤل	 يجب	
احلقيقة	اأم	يحجبها.	اأي	اأّن	هنالك	درجات	يف	الأولويّة	يف	

بناء	اأو	ترميم	اأو	ترتيب	اأيّة	كني�سة،	وهي	كالتايل:
١-	ال�رّس،	احلقيقة؛

٢-	امل�ساركة	الفاعلة؛
ل	 ٣-	الفّن	واجلمال.	وهنا	يجب	اأن	ننتبه	اأّن	اجلمال	املف�سّ
	nobile semplicità	»النبيلة	»الب�ساطة	الب�سيط	اجلمال	هو
ولي�س	ال�ستعرا�سي	)التباهي(.	فاأكرث	الكنائ�س	جماًل	هي	
تلك	التي	ُتثري	يف	نف�س	الفقري	والغنّي	على	ال�سواء	م�ساعر	
تنق�س	 التي	 وهي	 والُنبل،	 املقّد�س	 وال�سمّو	 هلل،	 التمجيد	

اإن�سان	اليوم	يف	حياته.	

»على	الروؤ�ساء	الكن�سينّي	-	يف	عملهم	على	تنمية	وت�سجيع	
الرونق	 بالأحرى	 يوؤثروا	 اأن	 	- الأ�سيل	 املقّد�س	 الفن	
واجلمال	النبيل		)nobile belezza(على	الفخامة	ال�رسف	

وهذا	ما	ينطبق	اأي�سًا	على	املالب�س	والزينات	املقّد�سة.
اأن	 على	 جّيداً	 احلر�س	 يجب	 املقّد�سة،	 الأبنية	 ت�سييد	 يف	
تكون	�ساحلة	لأداء	ال�سعائر	الطق�سّية،	واأن	تي�رّس	للموؤمنني	
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