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توماس كول [ ]1848-1801وآخرون

مبنى الوالية ،كولومبوس ،أوهايو1861-1838 ،
يقع مبنى والية أوهايو يف كابيتول سكوير يف قلب مدينة كولومبوس
الصاخبة ،ويوحي مظهره اخلارجي اهلادئ ،والذي تم بناؤه من حجر
اجلري املحيل يف أوهايو ،بالقليل عن املعامريني الكثريين الذين تولوا
بناءه ،أو السياسيني الذين ارتبطوا به أو الوقت الذي استغرقه بناؤه.

وأفقية ،حيث تتخلله األعمدة (وهي أعمدة مربعة متصلة باحلائط) مع
النوافذ اإلضافية وشرُ فة خلفية ذات أعمدة .ورغم متيز التصور اخلاص
بكل متسابق ،إال أن مجيع التصميامت الفائزة ابتعدت عن االلتزام
الصارم بالطراز اليوناين عرب إضافة القبة.

يف يناير ،1838تم تنفيذ فكرة تصميم مبنى جديد حيل حمل املبنى الصغري
املكون من الطوب والذي كانت جتتمع فيه اهليئة الترشيعية ألوهايو
منذ عام  .1816وقد اعتمدت اهليئة الترشيعية مرشوع قانون مقر والية
أوهايو حيث تم اعتبار مدينة كولومبوس موق ًعا آمنًا للمبنى .وقد كان
حلقبة آندرو جاكسون ( ،)1837-1829بجاذبيتها الشعبية واملشاركة
املتزايدة يف االنتخابات ،أثرها يف إيقاظ الوعي الذايت باهليئات الترشيعية
للوالية .وقد كان سكان أوهايو يتطلعون إىل وجود بناء يعرب عن
هويتهم اخلاصة .وقد ورد يف تقرير جلنة البناء يف عام “ :1839إن الوالية
املحرومة من األشغال العامة العظيمة ...ال يتوقع ملؤسساهتا أن تنال
التقدير والوالء ،وال احلامية ألراضيها”.

وكانت اللجنة ال تزال مرتددة ،فبدأت يف وضع أساس املبنى يف عام
 .1838وتم اختيار تصميم كول (مع بعض التعديالت) باعتباره
التصميم املفضل يف عام  ،1839رغم عدم وضوح أسباب هذا
االختيار .وخال ًفا للمتسابقني اآلخرين ،مل تكن لدى الرسام خربة قوية
يف جمال البناء ،حيث استغل خربة ابن أخيه الرسام اهلنديس ملساعدته يف
رسم خمططاته ،إال أن كول كانت لديه طموحات معامرية ،وسجل نفسه
كمهندس معامري يف دليل مهنديس معامر نيويورك لعام ،1835-1834
كام أنه أقام يف شبابه يف أوهايو وكان صدي ًقا مقر ًبا لويليام آدمز ،وهو
أحد أعضاء جلنة املبنى ،وعند حصول كول عىل املركز الثالث ،كتب
معرتضا“ ،من العدل أن أحصل عىل املركز األول”.
رسالة إىل آدمز
ً

وقد بلغ عدد املشرتكني بمسابقة اللجنة التي تم اإلعالن عنها يف
صحف أوهايو وفيالدلفيا ونيويورك وواشنطن ،ما يرتاوح بني مخسني
إىل ستني متساب ًقا .وكان يتوقع أن يكون املبنى اجلديد عىل نمط إحياء
الطراز اإلغريقي ،ذلك النمط الذي يوحي بمكان ميالد الديمقراطية.
واختارت جلنة املبنى ثالث تصميامت متشاهبة تم املوافقة عليها يف عام
 ،1838حيث كانت مجيعها عبارة عن أبنية مدجمة ومستطيلة الشكل
عىل أساسات عالية .وكان املدخالن اللذان صممهام الفائز األول
والفائز الثاين ،هنري والرت من أوهايو ،ومارتن طومبسون من نيويورك،
حيتويان عىل شرُ فات تعلوها زخارف املدخل (مجلونات مثلثة) .وقد
حصل توماس كول عىل املركز الثالث ،وهو رسام من نيويورك (انظر
-5أ) ،حيث استبعد املثلثات التي يف املدخل وصمم أكثر املباين مدجمة

وكنوع من التعويض ،تم تعيني الفائز األول ،والرت ،مرش ًفا عىل أعامل
البناء .وتم وضع حجر األساس يف  4يوليو عام  ،1839ومع هناية
العام كان العمل جاري إلنشاء حوائط أساس املبنى ،والتي أقامها
عامل السجون ،ولكن كانت العوامل االقتصادية التي تسببت فيها
حالة الذعر املرصيف يف عام  ،1837باإلضافة إىل القرار الفاشل بنقل
العاصمة من كولومبوس مما أدى إىل توقف املرشوع ملدة ثامين سنوات،
حيث صار مرعى للموايش .واستأنف العمل مرة أخرى يف عام ،1848
وبد ًءا من ذلك الوقت وحتى استكامل املبنى يف عام  ،1861شارك
أربعة آخرون من املهندسني املعامريني يف وضع بصمتهم عىل املبنى
والرصاع مع اهليئة الترشيعية واللجنة ،إال أن مجيعهم عدا األخري قد
تراجعوا حمبطني.
وقد اختذ تصميم مبنى أوهايو شكله النهائي بني عامي  1848و1854

بتوجيه من ويليام راسل وست ،حيث أدخل األعمدة الدورية للرشفة
لتنسجم مع هيكل املبنى ،متب ًعا يف ذلك الشكل املدمج ملخطط كول
أيضا عن ملثات املدخل الصغرية
األصيل .وقد كان وست مسؤوالً ً
واملنحرفة والتي تبدو عائمة عىل الرشفة وحتجب عن املشاهد قاعدة
األسطوانة التي تقع خلفها .ولكن أبرز ما قام به من تغيري هو تلك القبة
الشبيهة باملعابد والتي تقع فوق األسطوانة وحتيط بالنوافذ املستديرة
الداخلية .وباالستغناء عن القبة وتصميم سقف خمروطي بدالً منها ،مل
يكن وست ملتز ًما بالقيود املالية فحسب ،ولكنه كان يتمثل روح إحياء
أيضا.
الطراز اإلغريقي ً

-7أ إيثيئيل تاون و إيه جيه ديفيس ،مهندسان معامريان ،تصميم توماس كول بشكل رئييس ،مبنى والية أوهايو،
كولومبوس ،أوهايو .1861-1838 ،حقوق طبع الصورة حمفوظة لتوم باترسون ،سينسينايت ،أوهايو.
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يعد مبنى والية أوهايو ،والذي تم ترميمه عام  ،1993شاهدً ا عىل
فرتة زمنية كانت تعرب عن مبادئها الديمقراطية من خالل التصميامت
التذكارية ،فالرشفتان املجوفتان مع األعمدة الثامنية تنحنيان وف ًقا
ملخطط الواجهة الرشقية والغربية بمعبد بارثنون يف أثينا ،كام تشري القبة
أيضا إىل نوع آخر من معابد اليونان ،وهو القرب املقبب املسمى ثولوس.
ً
وقد كان إلدخال كول لألعمدة الناتئة بدالً من األعمدة لتتخلل القبة
وهيكل البناء أثره يف إضفاء التناغم الفخم الذي يناسب مقر احلكم
متا ًما .وقد كان الغرض من البناء ،كام عربت جلنة “ 1839ليس لنا
أيضا”.
فحسب ،بل لألجيال القادمة ً

تصور أمريكا

األعامل الفنية ،املقاالت واألنشطة

وحلل
ِصف
ّ

إ|م|ث
اطلب من الطالب عقد مقارنة بين هذا المبنى والمباني الحديثة خلفه.

أنشطة التدريس

أنشطة التدريس

إ = ابتدائي|م = متوسط|ث = ثانوي

شجع الطالب على إمعان النظر في جميع أجزاء المبنى المختلفة.
ّ

تتميز المباني الحديثة بارتفاعها وأسطحها المستوية وكثرة النوافذ.
لماذا كان هذا المبنى الذي ينتمي للقرن التاسع عشر أقل ارتفاعًا من المباني الحديثة؟
قيدت المواد وطرق البناء المستخدمة في تلك الحقبة ارتفاع المباني ،كما أن المصاعد لم تكن منتشرة داخل المباني حتى زمن متأخر من
القرن التاسع عشر.
إ|م|ث
اعرض على الطالب صور المعابد اليونانية مثل معبد بارثنون( .ويمكن مشاهدة الكثير منها عبر اإلنترنت).
وضح لهم أن مبنى والية أوهايو يعد مثاالً إلحياء الطراز اإلغريقي ،والذي كان طرازً ا معمار ًيا شائ ًعا في القرن التاسع عشر حيث قام
على أساس المباني اليونانية والرومانية القديمة .اسأل الطالب عن أوجه التشابه مع العمارة اليونانية.

يحتوي المبنى على األعمدة واألشكال المثلثة بالمدخل ،كما يتميز بالجوانب المتناظرة .ومقارنة ببقايا المباني اليونانية القديمة ،التي
اندثرت ألوانها ،فقد تم بناء المبنى من الحجر الخفيف.

م|ث
اكتشف وحدد مواضع المالمح المعمارية التي توجد في المباني اليونانية والرومانية القديمة.
األشكال المثلثة بالمدخل :عبارة عن مثلث يعلو المدخل.
األعمدة :هي السواري العمودية التي تتخذ شكل األسطوانات على الشرفة.
رؤوس األعمدة :تظهر مثل القبعات أعلى األعمدة ،وتعد رؤوس األعمدة البسيطة من أنواع الطرز الدورية اليونانية.
األعمدة الناتئة :هي التكوينات الرأسية التي تشبه األعمدة ،ولكنها متصلة بالحوائط على كل جانب من جوانب الشرفة.
األسطوانة :هي عبارة عن تكوين على شكل كعكة توجد على القمة و تدعم السطح المخروطي ،وال يمكن رؤيتها في هذا المنظر.
المعمد :هو عبارة عن الشريط األفقي المكون من جزأين والذي يستند على رؤوس األعمدة العادية واألعمدة الناتئة.
السطح
ّ
م|ث
كيف أوجد المعماريون روح من التناسق في هذا المبنى؟
لقد صاغوا معظم أجزاء المبنى من نفس الحجر الجيري الخفيف وكرروا شكل األعمدة الناتئة واألعمدة العادية والمسافات المتساوية بينها
في نسق ثابت عبر واجهة المبنى.
فسر
ّ

م|ث
اطلب من الطالب توضيح أسباب شيوع إحياء الطراز اإلغريقي كطراز معماري في مباني الحكومة في القرن التاسع عشر.

ابتدع قدماء اليونان النظام الديمقراطي كصورة من صور الحكم ،وفي تلك الحقبة من التاريخ ،كان المجتمع األمريكي يتحول شيئًا فشيئًا إلى
الديمقراطية مع زيادة المشاركة االنتخابية والوعي بالهيئات التشريعية للواليات ،والتي كانت تريد التعبير عن هويتها من خالل مقار الحكم.

ث
وضح الكيفية التي تم من خاللها اختيار المهندس المعماري لهذا المشروع.

شارك المعماريون بتصميماتهم في مسابقة ،وتم اختيار ثالثة متنافسين ،وكان من بينهم رسام المناظر الطبيعية توماس كول ،ورغم أن كول
كانت تنقصه الخبرة في مجال المعمار ،إال أن االختيار قد وقع على تصميمه.

روابط

روابط تارخيية :مرسوم اإلقليم الشاميل
الغريب؛ الدولة

مبنى الوالية ،كولومبوس ،أوهايو ( ،)1861-1838توماس كول []1848-1801

شخصيات تارخيية :توماس جيفرسون
الرتبية املدنية :دور حكومة الوالية

جغرافيا :عواصم الوالية

الفنون :إحياء الطراز اإلغريقي؛ الطراز
الدوري؛ توماس كول
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