
  

  :الرَّابع الفَصل
األيقونات يف الكنيسة



  ٢٥٦

هيد نقـرأ فيهـا   األيقونات يف الكنيسة شهادة للمسيح. فأيقونة الشَّ
. وأيقونـة  )١١:١٢(رؤيا » وا حياهتم حىت املوتومل حيبُّ«صدق املكتوب: 

، قـد  النَّهـار  من أجلك منات كلَّ« الوصيَّةمعىن  هيد تشرح يف سرٍّالشَّ
  .)٣٦:٨(رومية » بحُحسبنا مثل غنم للذَّ

، املقـدَّس يف الكنيسة شهادة لصـدق اإلجنيـل    القدِّيسنيأيقونات 
ـ ة الشَّب املسيح، وتأكيد قوَّوإعالن ُح  الةفاعة. فاأليقونة هي وقود الصَّ

ة؛ رجاء مـا  جاء واحملبَّيرى فيها الرَّ ،ع إليها بإميان، واملتطلِّالسَّماءورؤية 
  ها من أهل أرض األحياء.ة حنّس، وحمبَّالقدِّيسنيلسنا ننظره من جمد 

عنـا إىل  مـا تطلَّ كلَّ ،رب الذي نتوكأ عليه يف جهادنـا ة الصَّفيا لقوَّ
وضيقات  ،هتااهي عون الكنيسة يف ضيق القدِّيسنياأليقونات. فأيقونات 

  أوالدها، ويف أتعاهبم الكثرية يف هذه احلياة.

  الية:قاط التَّملوضوع األيقونات يف النِّ أعرُضفحات القادمة ويف الصَّ
  ة.ارخييَّأوالً: األيقونات من الوجهة التَّ
  ة.وحيَّة والرُّني العقيديَّثانياً: األيقونات من الوجهَت

  بالفن الفرعوين. القبطيَّةقة فن األيقونات ثالثاً: عال
  .القبطيَّةرابعاً: مسات األيقونات 



  األيقونات يف الكنيسة من الوجهة التَّارخييَّة

  

٢٥٧

  ةارخييَّأوالً: األيقونات من الوجهة التَّ
صـورة   ،هادة يف العهد القـدمي ابوت مبا حيويه يف خيمة الشَّكان التَّ

 الـرَّب م فيه نة لقصة عالقة اهللا بشعبه. ويف الوقت الذي حرَّرة ومعِلمبشِّ
صورة أو متثال بصفة عامة، عاد فأوصـى موسـى    نع أيِّحترمياً قاطعاً ُص

 دالَّلُي ،ابوتي على غطاء التَّلتغطِّ ،اروبيم بأجنحة متقابلةني للشَّبصنع متثالَ
واليت تكون بينهما بالفعل بشبه نور أزرق مسـاوي   ،ةعلى احلضرة اإلهليَّ

ر لكـي يصـوِّ   )١(مث عاد وأوصى موسـى “. اكيناهالشَّ”ُيدعى  ،مجيل
دس األقداس على احلجاب احلريري الذي يفصل قُ أُخرى مرَّةاروبيم الشَّ

  يف الكنيسة اآلن. سدس، والذي يقابله اإليقونستاعن القُ

ـ  وحني وقع يشوع أمام التَّ باح إىل ابوت ساجداً على وجهه مـن الصَّ
 ضح أنَّ، يتَّ)٢(ب والفرحَرحاً بآالت الطَّاملساء، وحني رقص داود أمامه مسبِّ

  أو احلجر. ،أو املن ،ى الالمعهب املصفَّد اخلشب أو الذَّمل يكن يعُب الشَّعب

لتكون مصـدر   ،ةحاسيَّة النُّوأمر موسى بصنع متثال احليَّ الرَّبعاد  مثَّ
أن يؤخذ اثنا عشر حجراً من قاع هنر  الرَّبمن ينظر إليها. وأمر  شفاء لكلِّ

وعرب بنو إسرائيل يف وسطها، لتكون كشـاهد   األردن بعد أن انفلقت مياهه
تكون هذه عالمة يف وسطكم إذا «ر لألجيال بعمل اهللا مع شعبه. ومذكِّ

ميـاه األردن   سأل غداً بنوكم قائلني ما لكم وهذه احلجارة؟ تقولون إنَّ
  .)٧ ،٦:٤(يشوع » فتكون احلجارة تذكاراً الرَّب،أمام تابوت عهد  انفلقت

ومجيع حيطان البيت يف مسـتديرها  «جاء هيكل سليمان فنقرأ:  مثَّ
                                                                            

  ٣١:٢٦خروج  -١
  ٢١ ،٥:٦صموئيل ٢ -٢



  الكنيسة، مبناها ومعناها

  

٢٥٨

» رمسها نقشاً بنقر كاروبيم وخنيل وبراعم زهور من داخل ومن خـارج 
دس األقداس ضخماً، اروبيم يف قُ. وجعل سليمان متثال الشَّ)٢٩:٦ملوك ١(
دس عن ر كاروبيم كصورة على احلجاب احلريري الذي يفصل القُصوَّ مثَّ
ها واحلجارة منقوشة على شـكل  داس. وكانت األخشاب كلُّدس األققُ

. وكذلك عمل ملـدخل البيـت أي بابـه    )٣(براعم زهور، وصور خنيل
  ر.َوقوش والصُّنفس النُّ ،اخلارجي

وكانت املرحضة حتملها متاثيل ثريان ومتاثيل أسود، ونقش على حناس 
  روبيم وأسود وخنيل وقالئد زهور مستديرة.ار كَواملرحضة ُص

اهللا قد فرَّق يف وصاياه بني استخدام األيقونـات   ضح أنَّومن هذا يتَّ
نع األيقونات لعبادة دها هو بوصاياه، وبني ُصر يف العبادة اليت حيدَِّوأو الصُّ

أمور خاصة يراها اإلنسان ويرهبها من وجهة نظره اخلاصة، سواء كانت 
ل وثين تسلُّ وقف كلِّة كانت ة. فروح الوصيَّة أو أرضيَّهذه األمور مسائيَّ

  ر يف ذاهتا.َووليس منع استخدام الصُّ ،إىل العبادة

قوش بكافة أنواعها ورموزهـا  ر والنَُّوماثيل والصُّالتَّ ضح أيضاً أنَّويتَّ
  .قسيَّةالطَّكانت جزًءا ال يتجزأ من العبادة  ،ومدلوالهتا

بعمل خيمة ا أمر موسى ملَّ الرَّب وهي أنَّ ،ة مالحظة هامةعلى أنه مثَّ
الً يهودياً فناناً موهوباً من روحه وحكمتـه، وهـو   ُجمأل َر ،االجتماع

زره بالفهم واملعرفة مـع  آبصليئيل بن أوري بن حور من سبط يهوذا. و
ر علـى  َوماثيل الصُّل هذه التَّليكمِّ ،اننيمن املساعدين الفنَّ أُخرىمجاعة 

  حدث يف هيكل سليمان. الشَّيءأحسن وجه، ونفس 
                                                                            

  ٢٩، ١٨:٦ملوك ١ -٣



٢٥٩

زر بإهلـام   
 سات. ألنَّ

ة، وإمنا صيَّ

 اهللا إنساناً 
ة جديـدة  
ع املسـيح  

دة  متعـدِّ  

 . وصورة 
 تصـطاد  
خرج املياه 

عنه  ارو عبَّ

اعـي  فه الرَّ
 ـي أو يف أيِّ  

  ب

  رخييَّة

اصة أو مـؤاز
سو تصوير املقدَّ

هو مقدرة شخص

وقد صار -د 
يقونات مرحلة
د ُرسم يسوع

ت مبراحـلرَّ 

 بشكل محامة
كنيسة يف العامل

خة أو ُية يف الربيَّ
باين فكثرياً مالرَّ

             

املسيح بوصف سيِّد
حـائط قبطـي يِّ

 بداخلها رسم صليب

سة من الوجهة التَّار

وهوب هبة خا
ش أو رسم أو

ليس ه طَّقسي،

ة العهد اجلديد
دخلت األي -

قد«لواقع احلي

قد مـر ،جلديد

يصوَّر القُُدس
رمز الكن ،بكةشَّ

ةوهو يرفع احليَّ
ا العشاء الرة. أمَّ

                           

السوع واحد هو
احل على أيِّ الصَّ

مسكة

األيقونات يف الكنيس

إنسان غري مو ي
ى حنت أو نقش

الطَّ الرُّوحيوم

ن، ويف كنيسة
هللا غري املنظور

مز إىل المن الرَّ
  .)١:٣طية

ت يف العهد اجل
  يما يلي:

  مليالدي
ات يف البداية
فقط. فاملسيح

ـ ل، أو َح لَم
رة راع حيمل

والرُّوح. )٤(حل)
لقي الشَّياد ُيصَّ

جاة. وموسى و
ليب واملعموديَّة
                            

ديب روما موضو
اعيود صورة للرَّ

 ال جييز أليِّهللا
أن يتجرأ على
 الفين يف املفهو

  ة.مة إهليَّ

مانجاء ملء الزَّ
ملسيح صورة اهللا
حلة االنتقال من

(غالطي» مصلوباً

األيقونات ى أنَّ
هلا في، أعرُض ة

امل األوَّللقرن
صرت األيقونا

مزي فعبري الرَّ
ـ صورة َح لَم

صليباً، أو بصور
احلالصَّ الرَّاعي(

 يف البحر والص
جلملكوت والنَّ

لرمٌز للصَّ ،خرة
       

ما يشيع يف سراد
ر وجوإالَّ أنه ينُد

  .طيَّة

  

فاهللا
،روحي
اإلتقان

هبة ونعم

وج
وصار امل
هي مرح
بينكم مص

على
متداخلة

يف ا
اقتص
ععلى التَّ

يصوَّر بص
حيمل ص
خروفاً (
املركب
للم النَّاس

خمن الصَّ

بينم -٤
احل، إالصَّ

قبطلوحة 
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٢٦٠

  والكنيسة.املسيح د بز ومسكة. أو صورة كرمة وهي ترمز أيضاً للسيِّة ُخبسلَّ

. فامسهـا يف  املسيحيَّةأقدم رمز يف الكنيسة  ،مكةوُتعترب صورة السَّ
ن من مخسة حـروف هـي   تتكوَّ كلمة (إخثس)، وهي ἐχθύςاليونانية 

 Ιησους Χρίστος Θέος᾿ة هي كِّون مجلة يونانيَُّت ،بدايات مخس كلمات

Υἱός Σωτήρ   يسـوع  ”(إيسوس خريستوس إيوُّس ثيؤس سـوتري) أي
ربت الكلمة خمتصـر ألهـم   اعُتومن مثَّ، فقد  “.خلِّصاملسيح ابن اهللا املُ

العالَّمـة كليمنـدس    خلِّص. وبرغم أنَّاملُ، كابن اهللا املسيح السيِّدألقاب 
مكة كرمـز  ل من شهد باستخدام السَّهو أوَّ م)٢١٥-١٥٠(اإلسكندري 

سـواء يف   ،مزالحظ ندرة هذا الرَّ A. Butlerبتلر ألفريد  مسيحي، إالَّ أنَّ
  .)٥(يف الفن القبطي ،أو احلفر الرَّسم

هـا  ة وغري متقنة، لكنَّموز وإن كانت بدائيَّسومات أو الرُّهذه الرُّ
عبري ون يف أوقات االضطهاد واألمل يريدون التَّتبيِّن كيف كان املسيحيُّ

 ،وعظم قيمتـها  ،تهادركني أمهيَّر وأشكال منظورة، ُمإمياهنم بصَوعن 
  لألجيال املقبلة.

يين علـى وجـه   والفن الدِّ ،لقد تأخَّر ظهور األيقونات خصوصاً
الم الكافيني للمناخ الفـين يف بـواكري   ر اهلدوء والسَّمل يتوفَّألنه  ،العموم
ايل ة حتت األرض، وبالتَّفمعظم أماكن العبادة كانت نائية وخمفيَّ .املسيحيَّة

املتنصِّرين  صوير. باإلضافة إىل أنَّخرفة أو التَّقش أو الزَّفال جمال ألعمال النَّ
الـيت ألفوهـا يف    ماثيلر والتََّوكانوا يبغضون الصُّ ،اليهود واألمممن 

ظمي من هـؤالء املـؤمنني   ة الُعالغالبيَّ وأنَّ والسيَّماابقة، دياناهتم السَّ
سمت حياهتم نيا يف اجملتمع، وهم الذين اتَّبقات الدُّكانوا من الطَّ ،دُداجلُ

                                                                            
  ٧٩، مرجع سابق، ص األوَّلالقدمية يف مصر، اجلزء  القبطيَّةانظر: بتلر، الكنائس  -٥
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٢٦١

  .)٦(بضعف اإلمكانات الفنيَّة

  الث للميالدوالثَّ الثَّاينني يف القرَن
ني نشـطوا  الغنوسـيِّ  أنَّ م)٢٠٠-١٣٠(إيريناؤس  القدِّيسخربنا ُي
-١٥٤( Anicetus سـتوس يموا يف إبداعهم الفين منذ عهد البابا أنوتقدَّ
ـ ، حيث كانت لديهم صورة للسيِّم)١٦٥ دوا أصـالتها،  د املسيح أكَّ

ر بعض الفالسفة املشهورين يف العـامل،  َووتوَّجوها ووضعوها جبوار ُص
. وأفرطـوا يف تـوقري األيقونـات    املسيحيَّةب لبساً يف العبادة ا سبَّممَّ

فقادوا  ،الثثَّاين والني الثَّا أثار حفيظة الهوتيي القرَنبخري أمامها ممَّوالتَّ
ر وحترميها حترمياً قاطعاً يف الكنيسة. وكان علـى  َوحركة مقاومة الصُّ

-١٦٠(مـة ترتليـان   ، والعالَّم)٢٠٠- ١٣٠إيريناؤس ( القدِّيسرأسهم 
-٣٤٢(جـريوم   والقدِّيس، م)٢٥٤-١٨٥(مة أورجيانوس ، والعالَّم)٢٢٥
  .بعدهممن  م)٤٣٠-٣٥٤(أغسطينوس  والقدِّيس، م)٤٢٠

ن من إمخاد روح الفـن الكنسـي،   هذه املقاومة مل تتمكَّولكن 
ت األيقونات ُترسم وتلوَّن وتوضع يف الكنائس. بل حىت هـؤالء  وظلَّ

هاية؛ فترتليـان  ني مل يستمروا يف خط مهامجة األيقونات إىل النِّالالهوتيِّ
  املسيح. السيِّدر عن أمثال موز اليت تعبِّذ رسم الرُّيعود وحيبِّ ،عدو األيقونات

تلك املوجـودة   ،املعروفة لنا حىت اآلن املسيحيَّةر َوومن أقدم الصُّ
                                                                            

دة العذراء. لوقا البشري قد رسم أيقونة للسيِّ القدِّيس ث أنَّاملتواَر التَّقليدخيربنا  -٦
 ،ريان بربية شيهيتحمفوظة يف كنيستها بدير السِّ ،سخة طبق األصل منهات ُنوقد ظلَّ

  ورة.أتى على الصُّ ،من القرن العشرين اتبعينيَّقبل أن يشب حريق بالكنيسة يف السَّ
لوقا أيضاً أيقونة لرئيس املالئكة ميخائيل، وهي موجودة بالكنيسة  القدِّيسورسم 
   .ةة باإلسكندريَّاملرقسيَّ

  ٢٧٦، مرجع سابق، ص القبطيَّةة الكنيسة وطنيَّانظر: 



واليت تعود 
ة املـرأة  ـ  

سـوة   النُّ
 ويظهـر   

فظهـرت  
ك طفـالً،  

رى خس، وأُ

 
١٦  

ماء املصـريِّني   
قرَنني الثَّالـث  
 اهلياكـل إىل   
ُألخرى كالرَّسم 
لى املعادن. أثر 
  قبطي بالقاهرة

مشال العراق و
يب للمعموديَّـ

مايلحلائط الشَّ
كفر نـاحوم،

  ج.

ـ  ة، لة الواقعيَّ
د املسيح يبارك

يس بولس للقدِّ
             
 ٩٥، ٩٤ق، ص 

٦رجع سابق، ص 

المة احلياة عند قُـدم
تخدمت بكثرة يف الق
رَّابع للميالد لتـزيني
نب الفنون القبطيَّة اُأل
ى القُماش والنَّقش عل

باملتحف الق ٨٥٨٥م 

  مبناها ومعناها

Dura  “ يف
حلائط اجلنـويب
ات. وعلى احل

ع يف ك للمخلَّ
مىن ه الـُي

يب يوجـد
ما. ويعلو
حيمل فوق

 ر دوميتيال
ح تعود إىل

شـعر    أنَّ
)٨(.  

الفـن   أنَّ
كان  لثَّاين،

كان قليل اإلنتاج

مز إىل مرحللرَّ
د وأيقونة للسيِّ
سحق، وأيقونة
                           

، مرجع سابقالثَّاين
، مراألوَّل، اجلزء

عال
اسُتخ
والرَّ
جان
على
رقم

الكنيسة، م

عني دورا”سة
 ُرسم على احل

داود وجليا مثَّ
 شفاء املسيح
رداًء رافعاً يده
 اجلانب الغريب

جرة بينهموالشَّ
احل وهو حيالصَّ

(.  

مقابرى حوائط
د املسيحرة للسيِّ

 وفيها جنـد
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ت من مرحلة ا
فل يسوع، الطِّ

وأيقونة ذبح إس
                            
خ الكنيسة، اجلزء

القدمية يف مصر يَّة

ة كنيسةمعموديَّ
. فقدم٢٣٢ة

مثة عند البئر،
رب. وجبانبهم

واقفاً مرتدياً ر
ريض، وعلى
آلدم وحواء و

اعي اصورة للرَّ
)٧(اًالً صغريَمَح

ُوجد أيضاً على
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امليالدي، ثَّالث
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  . الرَّسولد املسيح ومعه بطرس للسيِّ

وهـو إبـراز    ،الً آخـر لت األيقونات أيضاً حتوُّويف هذا العصر حتوَّ
إبيفـانيوس  يس . ومن رسالة للقـدِّ القدِّيسنيحلياة بعض  التَّارخييَّةاملراحل 

يعترض فيها على تصوير  ،م٣٩٤كتبها سنة ، قربص أُسقُف م)٤٠٣-٣١٥(
، حيث كان واحداً املسيح والعذراء مرمي السيِّدهداء، بل وعلى تصوير الشُّ
الكنائس أقامـت   أنَّ. ولكنَّنا نعلم مقاومي األيقونات يف هذا العصرمن 

  تكرمياً وتذكاراً هلم. ،بالفعل صوراً لشهدائها منذ البدء

مينـا   ام هو أثناسـيوس صـديق مـار   واشتهر يف ذلك الوقت رسَّ
  مينا. ذي رسم صورة القديس مارالعجائيب، وهو ال

ل من وهو أوَّ“ أدَّاي”ف سرياين امسه ظهر مؤلِّ أيضاً ويف هذا القرن
 - كما ذكر - ، واليت تعود الرَّهااملسيح املكرَّمة يف  السيِّدة صورة ذكر قصَّ

ـ  ،هااألجبر ملك الرَّ أنَّ القصَّةفيد املسيحي. وُت األوَّلإىل القرن  ا مسـع  ملَّ
يسوع ومبعارضة الفريسيني له، أوفد إليه املدعو حنَّان يستدعيه إىل بأخبار 

فاء على يد يسوع. فأخرب يسـوع  مملكته، وكان األجبر مريضاً ويأمل الشِّ
رسل إليها أحد ها، ووعد بأن ُيال يستطيع اآلن أن يذهب إىل الرَّحنَّان أنه 

  .)٩(هاالرَّ وأخذها معه إىل ،تالميذه. فرسم حنَّان صورة يسوع كما رآه

ورة بشكل خـاص  إىل هذه الصُّ م)٨٢٥(+ة قرَّ ويشري ثيؤدورس أيب
 السيِّدا صورة فأمَّ”ها فيقول: املسيح مكرَّمة يف الرَّ دعلى أهنا صورة للسيِّ

                                                                            
يسوع مسـح   أنَّ ،خ األرمين موسى خورينترد على لسان املؤرِّ أُخرىيف رواية  - ٩

- ٢٦٤(يوسابيوس القيصري  مه إىل حنَّان. إالَّ أنَّوقدَّ ،وطبع صورته عليه ،وجهه مبنديل
  .الصُّورةال يأيت على ذكر  ،الوفد الذي أرسله األجبر ليسوع قصَّةالذي يروي  )م٣٤٠
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يعود ويعنِّف بدعة ظهرت يف أيامـه   لكنَّهر. ظَلفت للنَّي ُمة وإبداع فنِّبدقَّ
   وهي رسم معجزات اإلجنيل ومواضيعه على مالبس جيل القرن اخلامس.

جلانـب  خ املسلم يف عرضه املؤرِّ م)١٤٤١-١٣٦٥(ويذكر املقريزي 
، أنـه  م٤٢٠س سنة الذي كُرِّ الدِّينعمود  األوَّل كريلُّسمن تاريخ البابا 

  عمَّم استخدام األيقونات يف الكنائس.

ل اآلبـاء البطاركـة   بدأت األيقونات اليت متثِّ ،ويف هذا القرن أيضاً
هور، وحتتل مكاهنا جنباً إىل جنـب  يف الظُّ ،املشهورين والقدِّيسنيالعظام 

  املسيح وتالميذه. السيِّدر اليت تصوِّ املقدَّسةمع األيقونات 

يس مسعان العمـودي  صوراً للقدِّ أنَّ م)٤٥٨-٣٩٣(وخيربنا ثيؤدورين 
األرجاء حـىت رومـا،    يف كلِّ النَّاسشاع انتشارها بني  م)٤٥٩-٣٩٠(

ة. وكانت حتتـل مكانـة   كََرمة للَبقوهنا يف البيوت واحملال العاوكانوا يعلِّ
  .النَّاسظمى يف قلوب ُع

عـن صـورة    م)٣٩٥ -٣٣٠(يسي غريغوريوس النِّ القدِّيسوخيربنا 
  شاهدها بنفسه فيقول:

ومل أسـتطع أن   ،[لقد شاهدت بنفسي صورة آالم املسيح
ر املصوِّ موع بغزارة، ألنَّورة بدون أن أذرف الدُّل عن الصُّأحتوَّ
  أمام العني بدرجة رائعة]. القصَّةان قد أبرز الفنَّ

ة أيضاً عن عدَّ م)٣٩٥-٣٣٥يسي (غريغوريوس النِّ القدِّيسكما خيربنا 
ثيؤدوسـيوس يف   القـدِّيس ل حياة واستشهاد رت لتمثِّصوِّ ،رةمناظر مؤثِّ

  كافة مراحلها، وذلك على حائط الكنيسة اليت ُبنيت لتحمل ذكراه.



ـ   احل، الصَّ

ىل القـرن    
و رواجـاً  
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وكذلك تها.ودقَّ
ه داعبها. كلُّ

nnaفساء ببلدة رافينا
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ســاء علــى
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  .)١١(“عذات تكوين رائع وذوق سليم بديع ال ُيضاَر

ة لكنيسـة  ئيسيَّهو العتبة العليا ألحد األبواب الرَّ ،ومثال آخر لذلك
ـ  بقصر الشَّ املعلَّقةالعذراء  ل مع، وعليها نقوش بارزة يف غاية اإلتقـان متثِّ
قوش املذكورة  أعلى النُّاملسيح إىل مدينة أورشليم ظافراً. ويف السيِّددخول 

ه. ة بعضها مفقود أو مشوَّيف خطوط أفقيَّ اليونانيَّةكتابة بارزة باألحرف 
. ويرجع تارخيهـا إىل  الرَّسائلأو من  التَّوراةا من ومنها ما هو مقتبس إمَّ

 ،ظ أنه برغم صعوبة احلفر على اخلشـب القرن اخلامس امليالدي. ويالَح
حىت األتان  ،ل وضعاً خاصاًشخص ميثِّ ، وكلُّالصورة متوج باحلركة فإنَّ

  .)١٢(ةها إصرار وحيويَّتندفع إىل األمام حبركة كلُّ الرَّب،اليت يركبها 

  امليالدي السَّادسيف القرن 
والذي عـاش  “ لكتور”خ املشهور ثيؤدور امللقب يكشف لنا املؤرِّ

لوقا  القدِّيسة صورة طرفاً من قصَّ ،ةيف مستهل هذا القرن يف القسطنطينيَّ
  اإلجنيلي اليت رمسها للعذراء القديسة مرمي.

املوهـوب مـار يعقـوب     السِّريانويف هذا القرن أيضاً ظهر شاعر 
 القصَّـة ، حيث نسـمع  “بطنان سروج” أُسقُف م)٥٢١- ٤٥١(روجي السُّ
اجتمع إليه فيهـا   ،يف كنيسته القدِّيس اُألسقُففبينما كان هذا ”... الية: التَّ

رأوا على جدار الكنيسة صورة  ،قفة، وإذ رغبوا يف اختبار موهبتهمخسة أسا
، فطلبوا منه أن يصفها. فارجتل قصيدته النَّيبت حلزقيال ة اليت جتلَّاملركبة اإلهليَّ

، وهي ‘...  س على املركبة اليت ال ُتدركفيع اجلالأيها الرَّ’ :املعروفة ومطلعها
  “. ثين عشري، ووقعت يف سبعمائة بيت ونيفعلى البحر اال

                                                                            
  ٣٢ ،٣١ص  ،م١٩٧٩القاهرة،  القدمية، القبطيَّةحبيب، الكنائس  رءوف -١١
  ٣٠١، مرجع سابق، ص األوَّلالقدمية يف مصر، اجلزء  القبطيَّةبتلر، الكنائس  -١٢



  الكنيسة، مبناها ومعناها

  

٢٦٨

ورة املوضوعة روجي إىل الصُّح مار يعقوب السُّيلمِّ ،ويف ميمر آخر له
  يف الكنيسة فيقول:

فيها  الصَّليب[ما أمجل الكنيسة يف األعياد وبدون األعياد. 
 والرُُّسـل جانب. األنبياء  موضوع، والآللئ حتيط به من كلِّ

ن جهة، وآالم االبن (ابن اهللا) وصليبه مـن  هداء األبرار موالشُّ
  ].اُألخرىاجلهة 

مـار   خ اليونـاين ثيؤفـانيوس أنَّ  يـذكر املـؤرِّ   ،ويف هذا القرن
 واحلقيقة أنَّر. َواعترض على استعمال الصُّ م)٥٢٢(+فيلوكسينوس املنبجي 

فقط، ألنـه لـيس    مار فيلوكسينوس كان قد اعترض على صور املالئكة
  لبسه جسداً كما يريد!وُي الرُّوح،ل أن يتخيَّمبقدور اإلنسان 

والذي أكمل تاريخ يوسابيوس  م)٦٠٠-٥٣٦(يفاجريوس إخ ا املؤرِّأمَّ
 ،رة يف سقف كنيسـة أباميـة  القيصري، فيخربنا عن صورة عظيمة مصوَّ

  تصف إحدى املعجزات اليت حدثت يف أيامه.

 م)٥٩٤-٥٤٠(خ الفرجنة املشهور مؤرِّ اُألسقُفوكذلك غريغوريوس 
ـ  ،خيربنا عن أيقونة رآها يف هيكل كنيسة رافنا املشهورة  الرُُّسـل ل متثِّ

  .القدِّيسنيوبعض 

األيقونـات   فقد أمر بتحطيم كـلِّ  ،مارسيليا أُسقُفا سريينيوس أمَّ
البعض بـالغ يف توقريهـا. فأسـرع البابـا      ألنَّ ،تهاملوجودة يف إيبارشيَّ
قد بلـغ إىل أمساعنـا   ”فكتب إليه يقول:  )م٦٠٤+(غريغوريوس الكبري 

حتطيمكم لبعض األيقونات، ورفعها من الكنيسة عندما رأيـتم بعـض   
ر نفسها. ويف احلقيقة وإن كنا منتـدح  َولون إىل عبادة الصُّني يتحوَّاملصلِّ
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أنه ما كـان   غريتكم لئال اليت ُتصنع باأليدي تصري معبودة، إالَّ أننا نظنُّ
حال  صوير مفيد على أيِّالتَّ م هذه األيقونات، ألنَّجيب عليكم قط حتطي
ون أن يقرأوا بواسطة األيقونات ما يعجزون ن األميُّيف الكنيسة، حىت يتمكَّ

  .)١١:٧(رسالة “ بُتعن قراءته يف الكُ

 للـرَّب  احلقيقيَّـة عن املالمح  ،انخ ثيؤدور كفنَّق لنا املؤرِّكما حيقِّ
يسوع وهو بشعر  الرَّبليت حتمل صورة األيقونات ا إنَّ”يسوع فيقول: 

  “.ورة األصح لهتصري هي الصُّ ،جمعَّد

دة خضـراء يف صـورة   بوضوح على زمرُّ السَّادسالقرن  ويظهر فنُّ
مرتدياً قميصاً وعبـاءة، وشـعر    ،املسيح بوجه كامل السيِّدل متثِّ ،ةنصفيَّ

مسترسل على كتفيه، مفروق من منتصفه يف أعلـى الـرأس، ذو حليـة    
رمـزاً   ،رةة كالعادة، ويساره حتمل كُكََرمىن مرفوعة بالَبقصرية. ويده الُي

“ يسوع املسيح”ة اختصار االسم لطانه على األرض. واحلروف اجلانبيَّلُس
 ،واحلروف اليت على أذرع صليب البهاء خلف رأسـه  ?IC? X?Cوهي 
ة قليديَّورة التَّ. وهي نفس الصُّ)١٣()٨:١(رؤيا » الكائن والذي كان«تعين 

على حامـل  أو  ،اهليكل شرقيَّةيف  القبطيَّةيف كنائسنا  الَيوماليت نراها حىت 
  . رقيَّةالشَّ ورة املشهورة يف عموم الكنائساأليقونات، وهي ذات الصُّ

مىن ولقد اختلفت تقاليد الكنائس املختلفة يف رسم أصابع اليد الـيُ 
صبع إة جيعل فتقليد الكنيسة القبطيَّ. الَبَركَةد املسيح وهي تأخذ شكل للسيِّ

ـ َربابة مشرياً بالَبصبع البنصر، ليكون وضع السَّاإلهبام مالمساً إل ويف ة. كَ
إشـارة   صـورة  واآلباء جعلوا لكلِّ: ”... م)١٣٢٤(+ذلك يقول ابن كرب 

                                                                            
جورج يوسف عقداوي، املنصـورة   الدُّكتورفريدريك فارار، حياة املسيح، تعريب  -١٣
  ٥٦٦، ص م١٩٤٩
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اهيـة  شخيص واأللوان الزَّة التَّمتيَّز بقوَّ ،ه يف أسلوب خاصانصهر هذا كلُّ
ة خصيَّة للشَّواحلفاظ على مبدأ املواجهة، وإعطاء األمهيَّخريف، ابع الزُّوالطَّ
  ة يف املوضوع املصوَّر.ئيسيَّالرَّ

ورسم الفنان القبطي على اخلشب والقماش واجلص (اجلبس)، وعلى 
يف هـذه الفتـرة    القبطيَّةب لتذهيبها. ومن أمثلة األيقونات ُتهوامش الكُ

د املسـيح  ها صورة للسيِّمقصورة يف دير باويط (مشال أسيوط) ُرسم علي
ربيال. وأسفل وهو جالس على العرش وجبواره رئيسا املالئكة ميخائيل وغُ

العـذراء   السـيِّدة د املسيح وهو طفل مـع  للسيِّ أُخرىاملقصورة صورة 
  يسي باويط.وحوهلما احلواريون، واثنان من قدِّ

 تعـود إىل  ،رضع طفلها أيضـاً دة العذراء ُتارة صورة للسيِّومن سقَّ
صورة ذبيحة اسـحق،   ،ارة أيضاً ولنفس القرن. ويف سقَّالسَّادسالقرن 
  كني.السِّ ن إبراهيم وجبواره ابنه والكبش، وميسك إبراهيم يف يدهوهي تبيِّ

ل جزء من معبد إيزيس حتوَّ، رة إىل أنه يف هذا القرن حتديداًوجتدر اإلشا
 القـدِّيس ست علـى اسـم   رِّكُ ،قبطيَّةالواقع فوق جزيرة فيله إىل كنيسة 

  .)١٥(تشهد بذلك ،موز املنحوتة على احلوائطوالزالت الرُّ .سطفانوسإ

  امليالدي السَّابعيف القرن 
ة مرسومة على الكعبة قبل اريخ عن وجود أيقونات يف مكَّخربنا التَُّي

اهلجرة إليها. فقد ُرسم على الكعبة صوراً لألنبياء واملالئكـة، وخباصـة   
ه. وكان فيها صورة إبراهيم وصور للمالئكة. ّممرمي وأُصورة عيسى بن 

فأرسل الفضـل بـن    ،ة، دخل نيب اإلسالم البيتا كان يوم فتح مكَّفلمَّ
                                                                            

  ٣٠١، مرجع سابق، ص األوَّلالقدمية يف مصر، اجلزء  القبطيَّةبتلر، الكنائس  -١٥
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أمر بثوب فُبلَّ باملاء. وأمـر   مثَّ ،فجاء مباء زمزم ،العباس بن عبد املطلب
عيسى بن مرمي يه على صورة ر فطُمست ... ووضع كفََّوبطمس تلك الصُّ

  .)١٦(‘يدي ر إالَّ اليت حتتَواحموا مجيع الصُّ’ه، وقال: مِّوأُ

ني تا منظـورتَ ني ظلَّورَتني الصُّهاَت ي أنَّخ املكِّويذكر األزهري املؤرِّ
  .)١٧(اسع امليالديعبة حىت القرن التَّعلى جدران الكَ

ل أيقونات رمسيَّة دخلت كنيسـة  عن أوَّ Bedeخ بيده وخيربنا املؤرِّ
كانـت   إحـداها  من روما. وأنَّ م٦٤٨حضرت سنة إجنلترا، وكيف اسُت
ـ  أُخـرى ، مع أيقونات القدِّيسني للرُُّسل وأُخرىللسيِّدة العذراء،  ل متثِّ

 كلَّ حىت أنَّ ،حوادث اإلجنيل ورؤيا يوحنا اإلجنيلي. وُوضعت يف الكنيسة
 ،ناحيـة  ميـاً، ويلتفـت يف أيِّ  من كان يدخل الكنيسة حىت ولو كان أُ

ل فيه ويستحضر يف نا احلبيب يسوع، ويتأمَّابل مع وجه ربِّيستطيع أن يتق
  .الرَّبجسُّد الذي أكمله ذهنه نعمة التَّ

عادت إجنلترا واستحضـرت   م٦٨٥خ سنة ويف نفس زمن هذا املؤرِّ
ة وأيقونات من يسني كثريين ومواضيع إجنيليَّل قدِّمن روما متثِّ أُخرىصوراً 

هدين القدمي واجلديد. فمـثالً أيقونـة   توضِّح العالقة بني الع ،نوع جديد
للمسيح  وأُخرى قة.ليب وجبواره إسحق حيمل حطب احملَرحامالً الصَّ الرَّب
وع قة على سارية. وهذا النَّة معلَّحاسيَّة النُّليب، وجبواره احليَّقاً على الصَّمعلَّ

  شاع يف روما يف ذلك العصر. ،من األيقونات

                                                                            
  ٨٣، بدون تاريخ، ص العربيَّةواحلضارة  املسيحيَّةجورج قنوايت،  الدُّكتوراألب  -١٦
، م١٩٩٤األب جان كوميب، دليل إىل قراءة تاريخ الكنيسة، دار املشرق، بريوت،  -١٧

  ١٥٦ص 
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القدمية واليت تعود يف  القبطيَّةاأليقونات  على أنه جدير باملالحظة أنَّ
ُوجدت يف دير باويط بصـعيد   والسَّابع، الرَّابعني تارخيها إىل ما بني القرَن

، أي مرسومة علـى احلـائط   “فريسكو”مصر. واأليقونات يف معظمها 
مرمي وبشارة املالك هلا،  القدِّيسةاجملد، والعذراء  ر ربَّمباشرة، وهي تصوِّ

يسني، ل القدُِّس. وأيضاً أيقونات للرُّالسَّماءا إىل ونياحتها، وصعود جسده
  .النَّارفتية من أتون  الثَّالثةواملالك الذي أنقذ 

  إىل العاشر السَّابعالقرون من 
إىل العاشر، وهي الفترة اليت  السَّابع، ويف خالل القرون من يف مصر

ـ تعرَّ م ضت فيها البالد للفتح العريب، قلَّت صور األشخاص، وشاع رس
ـ باتـات مثـل الرُّ  ة، وفروع أوراق ومثار بعض النَّاخلطوط اهلندسيَّ ان مَّ

يف القرن  م)١٤٤١-١٣٦٥(واألكانثاس والكرمة. ويف ذلك يذكر املقريزي 
ـ  مهما بلغت كميَّ احلاليَّة، القبطيَّةاآلثار  نَّ: إاخلامس عشر ل تـها، ال متثِّ

مت يف سلسلة مينة قد ُحطِّالثَّوحات اللَّ للفن القبطي، ألنَّ احلقيقيَّةاجلودة 
  ة.من االضطهادات املستمرَّ

اسع حرباً شعواء امن والتَّفقد شهد القرنان الثَّ ،البيزنطيَّةا يف الكنيسة أمَّ
ـ   ى كلَّ، وهي نزاع غطَّ“حرب األيقونات”يت ُسمِّ ة أرجـاء اإلمرباطوريَّ

رباطـور الون  حني أتلف اإلم م٧٢٦، بدأت شرارته األوىل يف سنة البيزنطيَّة
Léon د املسيح مكرَّمة جداً كانت فوق باب قصـره يف  أيقونة للسيِّ الثَّالث

حني عـاد   م٨٤٣ة إالَّ يف سنة بصفة هنائيَّهتدأ هذه احلرب  ة، وملالقسطنطينيَّ
 حيـث عب على إرادة األبـاطرة،  الم وانتصرت الكنيسة والشَّاهلدوء والسَّ

أعادت اإلمرباطورة ثيؤدورا إكرام األيقونات مبساعدة البطريرك ميثوديوس، 
يف احتفال مهيـب حتتفـل بـه     ،الكبري املقدَّس الصَّوممن  األوَّليف األحد 
  “.  األرثوذكسيَّةأحد ”عام، هو ُيدعى عيد  كلَّ البيزنطيَّةالكنيسة 
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األيقونات يف الكنيس

رب استشهد ك
ة يف العامل الونيَّ
نع الفسيفس ُص

  األخرية
ني األقبـاط

، والذهمقار ب
٩٣٢(  األوَّلس

ــــرك التَّ اس
  ن بوريج.

عشر كـان
رسـاٌم بـ ،

 مقار كما يذك
وإليه يرج“ كة
كنيسة هيكل ب

م بطريركاً رغم
تنياسع والسِّو التَّ

١١٨١-١١٧٩
هري القوانني الشَّ

ر األربع يف حي
                            

 ومالبساهتا، ُيرج
”وهو عن “ اهنا

م خصائص اجملتمع

سبب هذه احلر
ت جمامع مسكو
يلزم اتباعها يف

لعشرة قرون ا
امنين من الرسَّ

الرَّاهب ،لعاشر
ابا مكـاريوس
ــو البطريـ وه
ون. وأصله من

الثَّاينيف القرن
أنبا مقار دِّيس

الكهنة، امسه
تاريخ البطارك”

يف تزيني قباب
ُرسم الرَّاهب،

وهو م)١١٢٨-

(يما بني سنة
احب جمموعة
حوادث البشائر

       

عن هذه احلرب 
س الشرقية وأوطا

إطاللة على أهم”

  

وبس
وُعقدت
ي ،دقيقة

يف ا
كا
القرن ال
صار البا

و )م٩٥٢
واخلمسو

يفو
القدِّدير 

الرُّهبان
”كتاب 
الفضل
راملصوِّ

)١١٠٢-

وفي
وهو صا
تشرح ح

ع -١٩
الكنائس”

”األول: 



يف مصر هي 
 صر القدمية،

  A. Butler 
 القبطيَّةئس
هذا  إنَّ”: 

ة ة مصـريَّ  
آخر موضع 

 وق املذبح
ة القوَّ  وإنَّ

ـت عـن   

تعود إىل  ه

١  
ابـع  نني الرَّ 

 ٧٧ ،٧٦  

 عشرالثَّاين 

وأقدم صورة يف
أيب سيفني مبص

بتلـررآهـا  
الكنائس”فه: مؤلَّ

ملواضع الكثرية
 قيام مدرسـة

ويف م“. يطاليا
صندة من نوعيَّ
دفة.جأة وبالصُّ

دة، وإمنا نتجـ
  .)٢٢(“س

هارة زويلء حب
             

١٩٦، ص الثَّالثب 
ىل ما بني القـر

   وهي قليلة.
مرجع سابق، ص 

القرنمن  كل بنيامني 

  مبناها ومعناها

 .)٢٠(ة القبطية

. و)٢١(عشر ث
مذبح كنيسة أ

ر الصُّـورة ذه
ة يف ها غري مرَّ

وضع من هذه ا
اللة علىه للدَّ

 املعاصرين يف إي
ة اليت مل الفنيَّ

تبة الكمال فج
ة واحدقبة زمنيَّ

سواخليال املتمرِّ

كنيسة العذرا
                           

، الكتابالقبطيَّةة
يط واليت تعود إىل

ات، ألهنا حائطيَّ
، ماألوَّلصر، اجلزء

ة هيكبَّاروبيم يف قُالشَّ

الكنيسة، م

 املكتوبة باللغة

ني حلالَت
 لنـا
فـن
يف  يَّة

 ومل
صـر

الثَّالثمن القرن
 الكأس فوق

. وهذم١٢٨٠
ب، وأشار إليه

يف موول عنها
في يف حد ذاته

اننيوا على الفنَّ
األعمال متاماً أنَّ

مل تصل إىل مرتب
ر يف حدود حق

بة، وهارة املدرَّ

بشارة بكقونة ال
                            

ة الكنيسةصري، قصَّ
سكو من دير باوي

،“األيقوناتبل
القدمية يف مص طيَّة

أيقونة 

البشائر األربعة

كن هاتني احل
النني ال متـثِّ

واضحة عـن ف
القبطيَّأليقونات

عشـر. لثَّاين
 كنـائس مص
أيقونات أقدم م

رسية على كُ
يعود إىل سنةا

ما إعجاب هبا أيَّ
، ويقو“يف مصر

د يكففين املتفرِّ
قوالذين تفوَّ ني
د متامن املؤكَّ”
مل ،سيفني أيب

ر عنها مل تتطوَّ
ت طويلة من امله

هناك أيضاً أيقو
       
يريس حبيب املصر

وحات الفريساللَّ
فن ما قب”ى ُتسمَّ

القبطبتلر، الكنائس

  

٢٧٦

سطور ا

ولك
نيابقَتالسَّ

صورة و
رسم األ
االقرن 
يف يتبقَّ

أ القدمية
املرسومة
وتارخيها
وأُعجب
القدمية يف

الفالعمل 
نيللمصريِّ
”يقول: 
بكنيسة
اليت تنم
ماتمقدِّ

وه

إ -٢٠
٢١-
اسع ُتوالتَّ

بت -٢٢



  األيقونات يف الكنيسة من الوجهة التَّارخييَّة

  

٢٧٧

ـ هبا أيضاً جمموعة مكوَّ ، كما أنَّم١٣٥٤سنة  ل نة من سبع أيقونات متثِّ
مجيلة موضوعة يف  أُخرىر َوعياد الكبار، وهي يف غاية اإلتقان. وُصاأل

ل العذراء جالسة على شـجرة  ة من الكنيسة، متثِّاملقصورة اليت يف اجلهة القبليَّ
  املسيح، وفوقهم مالكان. مبجيءة عشر نبياً تنبأوا عة وحوهلا ستَّمتفرِّ

ـ   ل وتوجد أيقونة قدمية العهد بكنيسة أيب سيفني مبصر القدميـة متثِّ
البشارة وامليالد، واملسيح حتمله احليوانات األربعة. ودخول املسـيح إىل  

، السَّـماء اهليكل، والعماد، ودخول املسيح أورشليم، وأيقونة صعوده إىل 
  .القدِّيسنير ة من صَووكذلك جمموع

زاد اجلمود يف رسم األشخاص فيما بني القرون احلادي  وبوجه عام
ـ  الرَّابععشر إىل  ة، وكثـرت اخلطـوط   عشر، وضعفت اخلطوط الفنيَّ
ة وأصالة ب يف قوَّعشر بدأ الَوَهن يُد السَّادسة. وابتداء من القرن اهلندسيَّ

كان حـىت ذلـك    ،برغم ذلك ولكنَّهالفن القبطي يف رسم األيقونات، 
  الوقت مقبوالً، إالَّ أنه أنذر ببداية مرحلة اضمحالل هذا الفن.

تعود إىل هذه الفترة،  ،أمكن العثور على مباخر خمتلفة األشكاللقد و
املسيح منذ والدته وحـىت   السيِّدمناظر حلياة ومن بينها واحدة ُرسم عليها 

  .يَّةبالقبط مكتوب عليها صاحبهاقيامته، واسم 

وبغدادي  ،اسخا النَّعشر اشتهر حنَّ والثَّامنعشر  السَّابعويف القرنني 
  األقباط.انني الفنَّعد، وهم من أبو السَّ

 الرَّسم السيَّما -عهد األقباط بالفن القبطي  ،عشر الثَّامنومنذ القرن 
ائر ني. فيجد الزَّوم أو اإليطاليِّرين من األرمن أو الرُّإىل مصوِّ -صوير والتَّ



ـدداً مـن   
 مشـاهري  

القبطي  فن
 الرُّهبانض

 املتحـف  
  عشر.سع

ـة ختليـداً   

صـة مـن   

ـ   ُتوتبارك

 العباسيَّة

، عـ)٢٣(ميـة 
من ،ا األرمين

ت االهتمام بالف
صوراً على بعض
لَّ أن جيد زائر

اسالتَّاث القرن 

نفقتها اخلاصـ
   فينيسيا.

ى بطبقة خاص
             

 آية يف اجلمال. 

٤  

ل الكنيسة الُبطرسيَّة با

  مبناها ومعناها

حيان مبصر القدمي
ر يوحنال املصوِّ

عشر. حىت بات
قص أن يكون م

خارف. وقللزَّ
رة من ُتثاراً فنيَّ

، على م١٩١١
إيطايل آخر من

ىماش املغطَّ القُ
                           

ء، وكانتلغوغا

٤٥ ،٤٢ اهرة، ص

شرقيَّة هيكل

الكنيسة، م

حية الرِّرية بقصريَّ
ظمها من عمل

الثَّامنيف القرن
يكاد ، ضئيالً

قش، وبعض ا
آث ،راث الفينتُّ

إىل كنيسة مار
 مبصر القدمية،
ت من تصوير

اسع القرن التَّ
،م١٨٦٤ سنة
خرىوأُ ،يسني

ـا العـذارى
هيد مارلثة للشَّ

 وهو يطعـن
سـرةمـت أُ

غـايل ببنـاء
١ق ضرحيه سنة
ر إقونات مصوِّ

رسم على ،رة
                            

 عن آخرها بيد ا
  ل حرقها.

كنائس القدمية بالقا

هري العذراء الشَّ
معظ ،ت القدمية

ي األيقونات يف
عشر التَّاسعن

قرثوا طريقة النَّ
 يف حجرات التُّ

ائر إذا انتقل الزَّ
معبقصر الشَّس

دداً من األيقونا
وسي يفي الرُّ

ود تارخيها إىل
القدِّيورة ألحد
وحوهلـ ه دميان

ت، وصورة ثال
س فوق جواده،

. وحـني قام)٢
 بطرس باشا غ

ة فوق البطرسيَّ
األيق بعمل قام

نتمي هلذه الفتر
       

حرقت الكنيسة
قبل مرَّةفيها غري
حبيب، الك رءوف

  

٢٧٨

لكنيسة
األيقونات
مصوري
يف القرن
الذين و
القبطي

وإذ
جرجس
يرى عد
أنسطاسي
عشر يعو
منها صو

يسةللقدِّ
هيداتالشَّ

جرجس
٢٤(ننيتِّال

املرحوم
الكنيسة
لذكراه،

وين

أُ -٢٣
الة فبالصَّ
ر -٢٤



٢٧٩

كة ميخائيل 
 القمـاش  
 نالحظ أنَّ
 صـميماهتم 

غـري ذات   

٨٢  

ة ـيف شرقيَّ
نيسة أنبا 

 هيت

  رخييَّة

 لرئيس املالئك
 ومل ُيستخدم

اسع عشر. وتَّ
تص فـاء، ألنَّ 

ألهنـا غ ،دها

   

             
 مرجع سابق، ص

د املسيح يفة للسيَّ أثريَّ
ل يوحنا املعمدان بكن

ة شيهيمقار بديره بربيَّ

سة من الوجهة التَّار

يد مصر، وهو
.القبطيَّة باللُّغة
عشر والتَّ لثَّامن

كانوا غري أكف
يت جتعلنا نستبعد

حـل
 إالَّ أنَّ
مثـار
 ـو أنَّ
سم الرَّ

لبابـا
ائدة لزَّ

ـات
ديـد
 قـد
ف ـرُّ

و من
حلـان
ـجيع
.والشُّهداء سني

                           
، ماألوَّلصر، اجلزء

أيقونة
هيكل

األيقونات يف الكنيس

سوهاج يف صعي
ب ونصٌّيسك،

الخالل القرنني
دموا القماش ك

رجة اليت إىل الدَّ
ى آخـر مراح
ـم القبطـي. إ

م ظـلَّ  ،لوان
دو كمـا لـ
اد ضاعت من

A. Butle َّالب أن
 على املبالغة ا

 دحضاً للخرافـ
العد”  حىت أنَّ

 األيقونـات
صـن هـذا التَّ

وتكرميهم، وهو
حلفاظ على أحل
مجعهـا وتشـ

القدِّيسيف متجيد

                            
القدمية يف مص طيَّة

يف س ُعثر عليه
باألرابي  زخرفة
سوم إالَّ خ للرُّ

ني الذين استخد
ة كانت بدائيَّ

وهي عالمة على
سـمالل فن الرَّ

ي يف األلو الفنِّ
، ولكن يبـد

ة قدوحيَّص الرُّ
  كبري.

erبتلـر  ذكر

اعترض الرَّابع
مي األيقونات،
دت يف أيامه،
ـدم وأمجـل

ومل يكن !)٢٥
منه للقدِّيسني و
ل األكرب يف احل

ومج القبطيَّـة 
منها يف  وكثٌري

       
القبطبتلر، الكنائس

  

األلوان
وحوله
كوسط
امنيالرسَّ

وألواهنم
قيمة، و
اضمحال

محكُّالتَّ
إعجاب

اخلصائص
إىل حد

ويذ
كريلُّس
يف تكرمي
اليت ساد
من أقـ
(“هلك

رفضاً من
الفضلله 

الكنيسة
،تلقينها

بت -٢٥



يف أواخـر   

بطـول   ية

ل آثـوس  
 اليت تنتمي 
ة. ربة العمليَّ

م حسـب   

١  

طونيوس 

رت مصـر يف

املرقسيَّةلكرازة 

Didr هبان جبلُر
يمات واأللوان
جرعلى مبدأ التَّ

سـمالرَّ”ـدأ  
   العسل. 

             
٨٤عشر، ص  سع

ء بدير القدِّيس أنبا أنط
 صَّحراء الشَّرقيَّة

  مبناها ومعناها

 بوتشر اليت زار

ري من كنائس ال

ronد ديدرون

صميمينتجون التَّ
وتني القائم علرُّ

تعتمد على مبـ
رصحلة قُو النَّ

                           
التَّاسمصر يف القرن

أيقونة للسيِّدة العذرا
بالصَّ

الكنيسة، م

ة مسزإلجنليزيَّ
 وصلت

مـن   طيَّة
صـناعة
 اخلشب
ــاس ح
مل تـزل
يلـة يف
 ولكـن

ســم لرَّا
(.  

 الثَّاين ف
الفنـان  
 الـذي

عديدة يف كثري

فقد شاهدنطي،
عشر وهم ي سع

امس حسب ال
امني تسَّرسة للرَّ

ه، أونونو عشَّّس

                            
جملتمع القبطي يف م

خة اإلنتقد املؤرِّ
عشر ما لتَّاسع

القبطيَّة الفنون
ص إنَّ”فتقول:

قش على (النَّ
ــى النُّ حش عل
ع) كانـت مل
م بنسـبة قليل

ة، اخلصوصيَّ
ــنَّ قش واعة ال
)٢٦(“ر) ماتت

النِّصفشتهر يف
،رن العشرين
 إيزاك فانوس

ع قبطيَّةوحات
  عرضها.

 عن الفن البيزنط
التَّاسصف القرن

ابع واخلاني الرََّن
مدرسوا ين أسَّ

، مثلما يبين الس“

       
رياض سوريال، اجمل

  

٢٨٠

وتن
التَّالقرن 

إليه حالة
تدهور 
األومية
ــنَّ قشوال
رصيعوالتَّ
ستخدمُت

املنازل
صــناع

صوير(التَّ

واش
من القر
القبطي
رسم لو
البالد وع

اأمَّ
يف منتص
إىل القرَن
وهم الذ
“الغريزة

ر -٢٦



٢٨١

صورة مـن  
فيها وتغيري 
بـاختالط  
مل، بل إننا 

رميم مجيع 
ـاون مـع   

وتارخيهـا   

 ثَّامن عشر

  رخييَّة

ص تم نقل أيِّ
عديل فجراء التَّ

نذر حتماً بـا ُيممَّ
 فلقد تغيَّر العا

حلصر وتر ،مل
عـ وذلك بالتَّ

خصائصـها و

 روسي) من القرن الثَّ

سة من الوجهة التَّار

ت(اإلنترنت). في
إج مثَّكومبيوتر،

ممَّومالحمها،  ها
ئس املختلفة.

روع مسح شام
،املصريَّةألديرة

ن قونة، تتضمَّ

أيقونة أم اهللا (فن

األيقونات يف الكنيس

انون ك فنَّـ
ــاهتم  لوح

 الثَّالثقرن

ــوجي كنول
 املهـارات
اد يقضـي
. وأصـبح
م باستخدام
ة بواسـطة

مكـان يف  
ة (وليَّومات الدَّ

على شاشة الك
ىت بعض معامله

ة بني الكنااتيَّذَّ
  جذري له.

  ت القبطيَّة
ى لآلثار مبشر
يف الكنائس واأل

  كي.

أيق خاصة لكلِّ

هناك ،يف روسيا
ــون وا يرمس
ام أسلوب الق

  .يالدي

كم التُّقــدُّالتَّ
قد أضعف ،

 وقضى أو كا
ة.واهب الفرديَّ

سم يتم أو الرَّ
ة احلديثةت الفنيَّ

 وتر مـن أيِّ
رب شبكة املعلو
رجاء األرض ع
و ألواهنا أو حىت

ته الذضياع هويَّ
ر جل تغيُّ مراح

ديد لأليقونات
اجمللس األعلى م

ت املوجودة يف
بحوث األمريك

عمل بطاقة خ مت

  

ويف
ــازالو م
باستخد
املي عشر

إنَّ
،املعاصر
ة،اليدويَّ

على املو
صويرالتَّ
قنياتالتَّ

الكومبيو
العامل عرب
كافة أر
نسبها أو
الفن وض
يف أوىل

جد أملٌ
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٢٨٣  األيقونات يف الكنيسة من الوجهَتني العقيديَّة والرُّوحيَّة

  ةوحيَّة والرُّني العقيديَّثانياً: األيقونات من الوجهَت
ـ  الربَّ هو أنَّ ،دت عليه األيقوناتاألصل العقيدي الذي ُشيِّ  دجتسَّ

ويف األيقونات بعـد   ،دران الكنائسولذلك ُرسم على ُج ،وصار إنساناً
، بـل شـكل   )١(ذلك. وحقيقة ناسوته جعلت أوصاف وجهه تـدوَّن 

أشخاصـاً  ل فهي ال متثِّ ،يسنيهداء والقدِّا صور العذراء والشُّ. أمَّ)٢(هيئته
لني يف اجملد، بلغوا امليناء اهلـادئ، يشـفعون   ماتوا، بل أرواح أبرار مكمَّ

  ا، خيدموننا ويساندوننا، حىت نكاد نلمس معونتهم بأيدينا.ون عنَّصلُّوُي

واحدة  ،نيحرباً بني فئَت يف العامل البيزنطي مل تكن حرب األيقونات
ة كانت رؤية عميقة لشخصـيَّ يين، بقدر ما حمبِّذة للفن الدِّ وأُخرىرافضة 
من املادة، ومعـىن حقيقيـاً    املسيحيَّة، وموقف “اإلله اإلنسان”املسيح 
    .)٣(املنشودة املسيحيَّةة للحريَّ

، م٧٥٤ة ملقاومي األيقونات الذي ُعقد سـنة  ففي جممع القسطنطينيَّ
ة اعتربوها إثبات رأيهم بأدلَّ ،افضون لتكرمي األيقوناتحاول هؤالء الرَّ

مة إليهم من اآلباء. وكان حمور اخلالف لَّاملس األرثوذكسيَّةهي العقيدة  هناأ
ر دون عبادة اهللا، ألهنا عـودة إىل  َوحول عدم جواز عبادة ُص يتمركز
  األوثان.   عبادة

ل به الكنيسة اجلامعة، وأوردوا مـن  وهكذا بنوا منطقاً مغلوطاً مل تقُ
به الكنيسة أصالً أو تعتـرض عليـه.   ل إلثبات ما مل تقُ ،ة والرباهنياألدلَّ

                                                                            
  ٦٥جريوم رقم  القدِّيسرسالة  -١
  ٧٦:٦،  ٧٥:٦كلسوس  ضدَّ -٢
  ٣ص  ،م١٩٨٠وحرب األيقونات، حلب،  السِّرياناملطران غريغوريوس يوحنا إبراهيم،  - ٣



  الكنيسة، مبناها ومعناها

  

٢٨٤

القدِّيسني الـذين   بل بتكرمي ،ر أو األيقوناتَول بعبادة الصُّفالكنيسة مل تقُ
من سجود وإيقاد مشوع  ،كرمي الالئقةمظاهر التَّ بكلِّ ،رهم األيقوناتصوُِّت

  اهللا وحده.لغري ا العبادة فال تكون ورفع خبور أمامها. أمَّ

كـان يف  ”ب األيقونات احملزنة هذه بقوله: ق ميلمان على حرويعلِّ
عف الذي ال عالج له. كانت عقيـدة  ذلك الضَّ ،ة حماربة األيقوناتقضيَّ
االستيالء علـى عقـول    املشاعر املستولية كلَّ كانت رفضاً لكلِّ .ةسلبيَّ
ة. فقد ُسلبت ثريات القويَّعويض عنها مبا يقوم مقامها من املُدون التَّ ،العامة

من مواضيع إكرامها العزيزة اليت اعتادت عليها، دون أن ُيستعاض احلواس 
ـ ة قويَّة من عبادة عاطفيَّعن هذا احلرمان بإنعاش حياة داخليَّ دران ة. فاجلُ

هت، ة، واملزارات اليت ُشوِّواريخ الكتابيَّحيت عنها التَّالباردة العارية اليت ُم
ل ل والفكر على أن يتمثَّمت، ال ميكن أن حتمل العقواأليقونات اليت ُحطِّ

كراهية األيقونات  دة عن املادة وأكثر نقاوة. إنَّص بصورة جمرَّخلِّاهللا واملُ
ب، ولكن كان مـن  ل إىل تعصُّقد أمكن أن يتحوَّ ،يف أثناء ذلك اخلالف

حماربة األيقونات قد متنع عبادة األصـنام،   احملال أن ينقلب إىل ديانة. إنَّ
  .)٤(“شعل جذوة إميان أشد نقاوةولكن مل يكن فيها ما ُي

هناك فرق شاسع بني األصنام واأليقونات، فاألصنام أو األوثان هي 
الوثن لـيس   حنن نعلم أنَّ« الرَّسول:كما يقول  النَّاسصوَّره واخترعه ما َت

ا األيقونة فتمثِّل شيئاً حقيقياً ُوجد ، أمَّ)٤:٨كورنثوس ١( »يف العامل بشيء
 ،بائحقدِّمون هلا الـذَّ ني كانوا يعبدون األصنام كآهلة، وُيلوثنيِّا أنَّ مثَّفعالً. 

مثالً،  نبوخذنّصرة هو اهللا كما اعتقد هب أو الفضَّمعدن الذَّ معتقدين أنَّ
ال نسـجد لأللـوان وال    ،نا يف تكرمينا وسجودنا أمام األيقونـات ولكنَّ

                                                                            
  ٧٩٩أرمشندريت حنانيا كسَّاب، مرجع سابق، ص  -٤



  ني العقيديَّة والرُّوحيَّةاأليقونات يف الكنيسة من الوجهَت

  

٢٨٥

نـا نسـجد   للخشب أو غري ذلك من املواد املصنوع منها األيقونة، ولكنَّ
  هذه األيقونات. لهممتثِّإكراماً لألشخاص الذين 

روبيم كـا كان ميثـل ال  الرَّمحة،رسي ل كُروبيم الذي كان يظلِّافالك
ون يكرِّمونه دون سرائيليُّوكان اإل السَّماء.احلقيقي املاثل يف حضرة اهللا يف 

 ادة،الشَّـه ة اهللا، كما كانوا يقدِّمون لتابوت العهـد أو  أن خيالفوا وصيَّ
  ة.الوصيَّ ،دون أن ينقضوا بذلك )٥(التكرمي الالئق به

ملدافعي  الثَّاينويقول العامل برسيفال يف تعقيبه على أعمال جممع نيقية 
كلمة عامة ُتستعمل مبعىن إظهار شـعور   اليونانيَّة اللُّغةيف  :)٦(األيقونات

شخص أو كائن، سواء لإللـه اخلـالق أو ألحـد     واالحترام أليِّ احملبَّة
(بروسكنيسيز). وهناك كلمـة   ἡ προσκύνησιςخملوقاته، وهي كلمة 

ال جيوز استعماهلا إالَّ يف معىن العبادة الواجبـة هللا وحـده،    أُخرى يونانيَّة
العبـادة   د اجملمع أنَّ(التريَّا). ولذلك عندما حدَّ ἡ λατρείαوهي كلمة 

ـ ال ميكن أن ُت λατρείαة اإلهليَّ  ةقدَّم إالَّ هللا وحده، فقد دحض بذلك أيَّ
  ماثيل.ر والتََّوة، أو عبادة الصُّفكرة عن عبادة وثنيَّ

“. شاتشـا ”، “عبـاد ”ة هناك كلمتان مها العربيَّ اللُّغةوكذلك يف 
إذا اسُتعملت لإلشارة إىل اإلله احلقيقـي أو إىل اآلهلـة   “ عباد”فكلمة 

(التريَّا)، ومنـها الكلمـة    λατρεία اليونانيَّةالكلمة الكاذبة، فهي مبعىن 
 اليونانيَّةفيقابلها يف “ شاتشا” الثَّانيةة ا الكلمة العربيَّأمَّ“. عبادة” العربيَّة

προσκύνησις َّمجيد واالحتـرام، ويقابلـها يف   (بروسكنيسيز)، أي الت
ني َتالكلمتني العربانيَّوليس يف استعمال “. والتَّبجيلاإلكرام ” العربيَّة اللُّغة

                                                                            
  ١٣:٦صموئيل ٢انظر:  -٥
  .طبقاً للعامل البيزنطي م٧٨٧الذي ُعقد سنة  السَّابعهو اجملمع املسكوين  -٦
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  .)٧(ورة أي األيقونةله الصُّملن متثِّ

  :  م)٧٤٩-٦٧٥( الدِّمشقييقول األب يوحنا 
[إذا حاولنا أن نعمل صورة ما هللا غري املنظور، فنحن نكون 

ك وغـري  حيط اهللا غري املدَر، ألنه يستحيل أن ُنحقًّاقد أخطأنا 
ه أو جسـد  َببصورة ما، أو نرسم شبهاً ملن ليس له َش ىاحملو

الذي أظهر لنا صورته جهراً  الرَّبا إذا كنَّا صوَّرنا منظور. أمَّ
إذ جتسَّد وظهر على األرض كإنسان بني بين البشـر، آخـذاً   

 الرَّبد شيئاً سوى شكالً ومنظراً حمدَّداً، فنحن مل نضل ومل نعُب
د ليب، فنحن نسـجُ د للصَّنسُجيسوع املسيح ... إننا حينما 

 لزمني أن نسجد لكـلِّ ا ُمللمصلوب وليس للخشب، وإالَّ كنَّ
  ريق ...شجرة يف الطَّ

ا من جهـة  املسيح وصليبه. أمَّ السيِّدهذا من جهة أيقونات 
 القدِّيسـني ، فإن كانت الشياطني ترتعب من القدِّيسنيأيقونات 

عليهم، أفـال تكـون   هم إذا خيَّم وتفر من أمامهم، بل من ظلِّ
ـ  صورهم كظلِّ ى هم ... فنحن ال جنرؤ أن نلمس احلديـد احملمَّ

د اهللا ار، كذلك منجِّليس خوفاً من احلديد بل خوفاً من النَّ ،اربالنَّ
رهم، ليس من أجل يف صَو القدِّيسنيم أشخاص كرِّيف صورته، وُن

  الورق واأللوان، ولكن ألجل هيبة الالهوت والقداسة].

  :)٨(نبا يوساب األبحويقول األ
                                                                            

  ٧٦٨، ٧٦٧ف عن: األرمشندريت حنانيا كسَّاب، مرجع سابق، ص بتصرُّ -٧
جرجا وأمخيم، عاش علـى الكفـاف،    أُسقُفهو العامل اجلليل يف األساقفة،  -٨

  .م١٨٢٦سعني يف سنة مر يناهز الواحد والتِّاحلق وشهد له. وانتقل عن ُع وأحبَّ
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قنع أفكارنا؟ انظروا [تقولون كيف نسجد لأللوان وكيف ُن
ب حبكمة دقيقة بإرشاد روح اهللا. إىل طقس الكنيسة كيف ُرتِّ

بل وال ُتقبَّل  ،ر جيب أالَّ ُيسجد أمامهاَوفاملذبح واألواين والصُّ
قبل أن ميسحها رئيس الكهنة بدهن املـريون. ويـأمر    ،أيضاً

ورة فوق املذبح أثنـاء صـالة   حضر الصُّقانون الكنيسة أن ُت
 مثَّكـريس،  الة املدوَّنة يف كتاب التَّى عليها الصَّصلَّدَّاس، وُيالقُ

ربان يـنفخ يف  ميسحها بدهن املريون. وإذا فرغ من توزيع القُ
...  مـرَّات ثالث  القُُدس لرُّوحاصورة قائالً: اقبلوا  وجه كلِّ
يف صورة؟ أقول  القُُدس الرُّوحك وتقول: كيف حيل ورمبا تُش

حيل بدهن املريون ونفخـة   القُُدس الرُّوح لك إن مل تصدِّق أنَّ
وح إذاً مل حيل على اإلميان باطالً. فالرُّ ، فقد صار كلُّاُألسقُف

ودنا أمـام  ربان، وال على الكنيسة. وسـج املذبح وال على القُ
  اهليكل يكون باطالً أيضاً.

من حلف : «املقدَّسامسع ما يقوله اإلجنيل  .ولكن حاشا هللا
ما عليه، ومن حلف باهليكل فقد  باملذبح فقد حلف به وبكلِّ

فوين من هـو  . فعرِّ)٢١ ،٢٠:٢٣(مىت » اكن فيهحلف به وبالسَّ
هو الـذي  ومن ’ :تقول وربَّما القدس؟ الرُّوحاكن فيه إالَّ السَّ

ورة أم أسـجد  أسجد له، هل أسجد لروح اهللا احلال يف الصُّ
جود هو إمنا السُّ’ :أقول ،‘صاحب الصورة؟ القدِّيسهيد أو للشَّ

ـ ورة فينبغي له التَّا صاحب الصُّلروح اهللا، وأمَّ الم بجيل والسَّ
  ].‘الرَّبام دَّفاعة قُالة والشَّوسؤاله الصَّ ،واإلكرام

  ن كرونستادت:  ويقول األب يوحنا م
ر يف داخلنا، بيعي لنا أن يتصوَّه الطَّحبِّ[السيِّد نفسه يتوق ُب
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ض بكم أيضاً إىل يا أوالدي الذين أمتخَّ: «الرَّسولوهلذا يقول 
ر . وكيـف يتصـوَّ  )١٩:٤(غالطية » ر املسيح فيكمأن يتصوَّ

ر املسيح يف قليب وأنا مل أره بعيين؟ لذلك حنـن نقـتين صـوَ   
يسني، وما ذلـك إالَّ لفـرط   نا واملالئكة والقدِّربِّ ماملخلِّص وأُ

  رهم أذهاننا أو قلوبنا].أالَّ تفارق صَو نا هلم، ونوّدبُِّح

ل انظر كيف متتلئ نفوسنا هدوًءا وسالماً حني ندخل الكنيسة ونتأمَّ
عي وجـازوا  فيها، هؤالء الذين جاهدوا وأكملوا السَّ القدِّيسنيأيقونات 

قونا إىل اجملد، ووثقت الكنيسة يف خالصهم. وينظرون القيامة األوىل، سب
صلُّون ويشفعون من أجلنا، يؤازروننا يف شجيع لنلحق هبم، ُيإلينا بعني التَّ

الم كما بلغوا، حيتاجون إىل جهادنا كما حنتـاج إىل  سعينا لنبلغ وطن السَّ
  لون بنا.صلواهتم، ألهنم سيكُم

  الفرعوين ة بالفنِّثالثاً: عالقة فن األيقونات القبطيَّ
أروع منها من بني  أجداملصري القدمي مل  مبدعة عن الفنِّيف كلمات 

كـان  ”كتورة نعمات أمحد فـؤاد فتقـول:   تكتب الدُّ قرأُت،ما  كلِّ
املصري هو بسمة إميان علـى   دماء مؤمنني بالفطرة. والفنُّون القُاملصريُّ

صفحة الوادي. إميان صاف. حىت آهلتهم ال تكره البشر وتغـار منـهم   
  ومان.آهلة اإلغريق والرُّك ،وحتقد عليهم

ـ فاؤل، حبٌّدق والتَّيلفُّه سالٌم، فيه مع الصِّ فنٌّ  وا كـلَّ . لقد أحبُّ
صوير املصري تصـوير  . والتَّالنُّورمل، احلجر، اهلواء، األرض، الرَّ ؛شيء
ل تتسـلَّ  ،واحلجر النُّوربالرؤيا. وبني  مليءور على احلجر، وهلذا هو بالنُّ

  الفكر.املياه رمزاً النسياب 
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ـ ة القائمة على التَّرياليَّة والسِّكعيبيَّالتَّ إنَّ كل، بـل  جريد وجتاوز الشَّ
املصـري   ق عليها الفـنُّ طويح إىل ما وراء العقل، يتفوَّجتاوز املنطق، والتَّ

  ة.محات اإلنسانيَّكل مع االحتفاظ باللَّالقائم على نقاء الشَّ

وصفاء. وهلـذا قـدَّس    وحجٌر ة، نوٌربيعة املصريَّاملصري كالطَّ الفنُّ
ر والعذوبة واالنسياب مـن  حرُّمس. فلوحاهتم فيها التَّوالشَّ النِّيلقدماؤنا 

  مس.رق. وأبو اهلول ينظر إىل الشَّ. ومعابدهم تفتح على الشَّالنِّيل

تدافع  ،جنس م من كلِّر اُألصوِّحيلو له أن ُي ،دافئ املصري فنٌّ الفنُّ
مة القطيع مومة، يضع يف مقدِّلطان اُألقيمة وُسعن وليدها. ومن إدراكه ل

م علـى  غري حافزاً لُألحىت يكون الصَّ ،مةطفل احليوان الذي يسري يف املقدِّ
  ه.م فيه، ومن خلفها يسري القطيع كلُّقدُّري والتَّالسَّ

مها، فريسـم  ة ويعظِّمومة، يرعى األبوَّقدِّس اُألاملصري كما ُي والفنُّ
ع اق، إشارة إىل تواُضالسَّ حياذيوجيعل االبن ال يكاد  األب ضخماً عالياً،

  االبن لألب، واحترامه وتوقريه.

صميم ر عن احلزم واحلسم والتَّتعبِّ ،مثال املصريابتة يف التِّالقدم الثَّ إنَّ
. وإذا كـان  النِّيـل فيها اندفاع املركب يف  ،باتوهي مع الثَّ .ةوالواقعيَّ

  الفن املصري. املركب رمُز الفن اإلغريقي، فإنَّ احلصان رمُز

ة، فيـه  ، وروح املسـلَّ النِّيليف اجلسم املصري بساطة ورشاقة خنلة 
حـىت   ،ة معتدلةرياضيَّ ،موخ. واألجسام املرسومة يف املعابدمود والشُّالصُّ

تتم مـع   ،حن املرهقةة الطَّ. حىت عمليَّونةاحالطَّوهي جالسة أمام حجر 
ر عنها جلسة عبِّحوة اليت ُية أبداً. الصَّحوة املصريَّسم. إهنا الصَّانتصاب اجل

  الكاتب املصري يف انتباهة رائعة يستوصي فكره، ال ميلى عليه إمالء.
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ماحة. ه، كان املصري جيمع إىل االعتداد، السَّموخ كلِّومع هذا الشُّ
وهـو إعجـاز    ة،قَّة والرِّاملصري الذي جيمع بني القوَّ ر هذا الفنُّصّووُي

  عجزت عنه الفنون يف غري مصر.

 ،ضرةواخلُ الشَّمسوامتزاج نور  ،ةقَّة والرِّاملصري ميزج بني القوَّ الفنُّ
حة، ه جمنَّثريان برؤوس آدميَّ النَّهَرين،ة القدمية. يف فن بني يانة املصريَّيف الدِّ

، القوَّة ول فيه معة واجلربوت، ولكن أبا اهلها تنم عن القوَّوهي مجيلة فناً، لكنَّ
  عة.والدِّ ةاإلعجاز يف اجلمع بني القوَّ عَممجيل. نِ جليلٌ وإيناس، وهدوٌء رفٌق

أعمـال   ،ة يف العاملشكيليَّل واملرأة يف الفنون التَُّجالعالقة بني الرَّ إنَّ
  ز.موضوع كامل غين مميَّ ،ولكن هذه العالقة يف الفن املصري .معدودة

درته على تنويع ب، قَُسمع إحساسه العميق بالنِّ ان املصري جيمعوالفنَّ
أحس إحساساً طبيعياً موهوبـاً   ،الفنان املصري إذا رسم احلركات، ألنَّ

والفنـان  ة. وكأنه منظوم من حبور رياضـيَّ  ،فيخرج األثر الفين .بَسبالنِّ
  س.فْالنَّ ليس املسطرة، ولكن نقاء ،ةهبيَّب الفاضلة الذََّسوسيلته إىل النِّ

ـ  ماذا يقول الوصف يف فنٍّ كون واحلركـة يف  قادر على عكس السُّ
  ؟مت معاًوت والصَّقادر على إحياء الصَّ ؟كان واحدم

نات وأصوات كَألنه جيمع ما يف احلياة من حركات وَس حييٌّ إنه فنٌّ
قسيم املوسيقي، ومع نويع والتَّسن التَّشاط. ففيه ُحوصمت وسائر ألوان النَّ

  مت. قلَّما جتد يف الفن املصري فماً مفتوحاً.الصَّ فهو فنُّ ،هذا

 .ارةكما ارتفع يف سـقَّ  ،نيابقعة من الدُّ ةصوير يف أيَّالتَّ مل يرتفع فنُّ
ني أصحاب هـذا الفـن،   دماء املصريِّإالَّ أبيدوس. وقُ ،وال يعدهلا يف هذا
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 ،ورةدران معابدهم بالصُّحىت لتنبض ُج ،عندهم إحساس بوحدة الوجود
بـني جـدار ينضـح     دران. وفرٌقع من اجلُر تنُبَوالصُّ اً ختال معه أنَّنبض
  قة على جدار.علَّوبني صورة ُم ،ورةبالصُّ

 فالعمل موضـوعٌ  .ارة لديهمد طاقة العمل اجلبَّاملصري يؤكِّ والفنُّ
ه يشّدحت املصري. العمل اجلماعي الذي صوير املصري والنَّأساسي يف التَّ
  الفريق. وزيع ... وأخرياً روحقسيم والتَّعاون والتَّتَّظام والخيط من النِّ

األمسـاك يف   الفن املصري. إنَّ“ ةعلميَّ”آخر ال يغيب وهو  وشيٌء
عترب أهنا أدق ة عجيبة، حىت لُتة علميَّارة فيها واقعيَّبسقَّ“ مرياروكا”معبد 

 ة حمفوظة للغرض العلمي. إنَّوأضبط من األمساك املرسومة عن مناذج حيَّ
 ،يورلألمساك والطُّزة ة املميِّمل تصل إىل إعطاء اخلاصيَّ ،حضارة يف العامل ةأيَّ

  والفنان املصري القدمي. ،ةكما فعلت احلضارة املصريَّ

العلم احلديث مل يصل  املصري تبدو يف اإلضاءة، حىت أنَّ ة الفنِّعلميَّ
ليت مكَّنت هلم ني. تلك اإلضاءة ادماء املصريِّبعد إىل مصدر اإلضاءة عند قُ

  .الشَّمس لوين يف املقابر وعلى أعماق خمتلفة بعيدة عن مصدرسم والتَّمن الرَّ
  هب وحتبيب احلجارة الكرمية.منمة وترصيع الذَّالنَّ املصري فنُّ الفنُّ
  يوريت.خام والدِّتشكيل املرمر واإلردواز والرُّ املصري فنُّ الفنُّ
  ش.هب والقيشاين واألبنوس والعاج املربقَطعيم بالذَّالتَّ املصري فنُّ الفنُّ
  زجيج الذي عرفته مصر يف عصور عتيقة نائية.التَّ املصري فنُّ الفنُّ
  يف رأس نفرتييت. ذروته  حت الذي بلغالنَّ املصري فنُّ الفنُّ

مـا ميكـن    ،هضة يف فرنساليس قبل بداية عصر النَّ’قال جريفيت: 
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. ويف وماين
مية، ومـن  

األمـر   ظلَّ
ىت القـرن   

سـم  ن الرَّ

  ١٤٩- ١٤٠ص 
سود العظام، 

  ٢٦٣ ص

  عوين

الرُّوإىل العصر 
ة القدميلفرعونيَّ

رقاً وغرباً، وظ
يف مصر حـىت

ون من هذا اللَّ

             
، مرجع سابق، ص

ينة احملروقة، أسلطِّ

ة، مرجع سابق، صريَّ

  ييت مبتحف برلني

 القبطيَّة بالفن الفرع

ة القدمية إصريَّ
ريقة الهبذه الطَّ

جاء األرض شر
يف ه استمرَّ لكنَّ

باط إىل جانب

                           
ة مصر،ؤاد، شخصيَّ

ية، الينة النَّرا، الطِّ
  يض اجلريي.

ريخ احلضارة املصر

رأس نفرتييت

عالقة فن األيقونات

“)١(.  

ائد يف سَّ
 علـى
منذ أقدم
 وهـي
ــألوان ب

علـى   
هـي   ،
قـي   النَّ

ع علـى
ـطَّحات
ن قبـل

  ريد عليها.

ريقة املصهبذه الطَّ
ألقباط يرمسون

أرج ي كلَّليغطِّ
هضة، عصر النَّ

أخذ األقبا مثَّ،
  .)٣(وير

                            
رة نعمات أمحد فؤ
د: األصفر األوهر

يلة، األبيألزرق النِّ
لعصر القبطي يف تار

ع

‘ برأس نفرتييت

صوير السن التَّ
يسري ،القبطي

 اليت تواترت م
يف مصـر،

صــوير بـة التَّ
(الفرسك) )٢(د

اة بطبقة املغطَّ
مـن اجلـري
 حيث توضع

ــئط يف مس
ان. ويقوم الفنَّ

بتشكيل ما ير ،

هب الرَّسمستمر
األ ة ظلَّسيحيَّ

تشر هذا الفن ل
حو حىتذا النَّ

 عشر امليالدي
صويف التَّ خرى

       
كتورف عن: الدُّصرُّ

م هذه األكاسيد
حلديد األمحر، األ
كتور مراد كامل، الع

  

موازنته

كا
العصر 

ريقةالطَّ
الُعصور
طريقــة
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احلوائط
خليط م
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ــا احل
مستوية.
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مصر انتش
على هذ
احلادي
أُخبطرق 

بتص - ١
أهم -٢
كسيد احلأُ

دك - ٣



  الكنيسة، مبناها ومعناها

  

٢٩٤

ـ التَّ مم يف فنِّون الفراعنة من أمهر اُألكان املصريُّ قش. وير والـنَّ ص
ويشهد على ذلك آثارهم اخلالدة يف املتحف املصري واملعابـد املنتشـرة   

ـ  النِّيلبطول وادي  عوب . ومل يسبقهم يف هذا املضمار شعب مـن الشُّ
ر، وبعدهم َونون معابدهم بالصُّدماء يزيِّون القُاملعاصرة آنذاك. كان املصريُّ

ون وغريهم من وقد أخذ البيزنطيُّر. َوأخذ األقباط يف تزيني كنائسهم بالصُّ
 الُعصورنة واليت انتشرت يف أوروبا يف ر امللوََّورسم الصُّ ،مم عن األقباطاُأل

. فتاريخ تصوير األشخاص لدى األقباط ميتد ليلـتحم بطقـس   الُوسطى
  م.َدفرعوين سحيق يف الِق

فسـار   ،ني يعنون عناية عظيمة بإبراز مالمح الوجهدماء املصريِّقُكان 
ـ  ،ني يف الفن القبطيساع العيَناتِّفاألقباط على هنجهم.  ابع موروث من الطَّ

ع إىل ناظريها، ولكن مع االهتمام مبالمح فترى األشكال تتطلَّ .املصري القدمي
ة يف اكتمـال  مر أو شـابَّ فتاة يف ربيع الُع ،ةاملصريَّ الصُّورةالوجه. واملرأة يف 

رته هلم مصر مـن  ثهم باحلياة يف فرط ما وفَّإنه تشبُّ .الثنيالثَّ ضج يف سنِّالنُّ
در أو اجللسة، فيه ني أو الصَّة، انتباهة بالَعاملصري فيه انتباهة حقيقيَّ نعيم. الفنُّ

  ليم.حة يف اجلسم السَّبضة تشيع، كالصِّر، وفيه النَّمت املتحضِّالسَّ

م خص العظـي لقد حرص كهنة الفراعنة على رسم صورة دقيقة للشَّ
ـ ابوت، وذلك لكي تتعـرَّ ، ُترسم على غطاء التَّوىفاملت خص ف روح الشَّ

ت القيامة األوىل ا اآلن وقد متَّعلى جسد صاحبها يف يوم القيامة العتيد. أمَّ
ورة اليت د نضع الصُّلألرواح بقيامة يسوع املسيح من بني األموات، فلم نُع

د تنتظر قيامة، بـل  مل تُع نرمسها على القبور، بل نضعها أمام أعيننا، ألهنا
ويسـكنون   ،يسون أحياء جازوا القيامة األوىلر عن القيامة. فالقدِّهي تعبِّ

  اآلن أرض األحياء.
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إلنسان هلا 
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 يرمسـون  
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عند  الصَّليبوعالمة “. ني عن احلرب بني حورس وستاملصريِّتصويرات 
 السـيِّد ني. وتصوير دماء املصريِّكان يناظرها عالمة احلياة عند قُ ،األقباط

مقتبس عن الفـن   ،ةنني واألفعى واحليَّاملسيح يطأ حتت قدميه األسد والتِّ
  حافات.ة حورس والزَّاملصري القدمي يف قصَّ

ر فيهـا  يصـوَّ  القبطيَّةر َوكثرياً من الصُّ اً أنَّوجدير باملالحظة أيض
 الشَّـمس الغروب بلون حممر، وهذا تقليد فرعوين أصيل، حيث متلـك  

  ة ببهاء.اإلهليَّ

ني األقباط استمروا يف استعمال نفس األصـباغ  املصريِّ ظ أنَّويالَح
 تقن األقباط صـناعة أني. وقد دماء املصريِّواأللوان اليت كان يستعملها قُ

وعة كما الرَّ غ حدَّالقبطي مل يبلُ الفنَّ ابتة، إالَّ أنَّاألصباغ ذات األلوان الثَّ
ز الفن خمة اليت متيِّنتاج األشياء الضَّإ َدقَبلغ الفن املصري القدمي. كما أنه فَ

املصري القدمي. فمن مصر القدمية وصلتنا األهرامـات واملعابـد اهلائلـة    
ـ  ماثيل الضَّكالكرنك، والتَّ اخمة خمة كتماثيل رمسيس، واألعمـدة الشَّ

  .)٤(ةدقَّ يهتم بإبراز املعاين يف ،مجال ت، ولكن الفن القبطي كان فنُّواملسالَّ

الفـن  ”وباختصار يقول مارتان يف كتابه عن الفلسفة املدرسـيَّة:  
  .)٥(“ةاملصري نبوءة باملسيحيَّ

  

                                                                            
  ٢٦٠، ص املرجعنفس  -٤
  ٨٨مصر، مرجع سابق، ص  شخصيَّةدكتورة نعمات أمحد فؤاد،  -٥



٢٩٧  مسات األيقونات القبطيَّة

  ةرابعاً: مسات األيقونات القبطيَّ
خـرى  رقيَّة اُألما مييِّز الفن القبطي عن سائر الفنون الكنسيَّة الشَّ إنَّ
األقباط هم الوحيدون الذين ال يبتهجون برسـم   هو أنَّ ،اليونانيَّة السيَّما

لكن يف املقابل جند م. وهنَّعذابات القدِّيسني على األرض، أو اخلطاة يف ُج
ينونة األخرية مرسومة على املدخل ر الدَّصَو ،كنيسة يف جبل آثوس يف كلِّ

 Curzonفها كـريزون  املسقوف للكنيسة، وهبا تفاصيل األهوال اليت وص
  .)١(بسعادة بالغة

ـ  اليونانيِّ الرُّهبانهؤالء  ف أنَّويذكر نفس املؤلِّ  بٌّني يـتملَّكهم ُح
كل. ومل أر طـوال  مفزع وبشع الشَّ شيء عجيب لرسم الشيطان ولكلِّ

 لعـة مرسـوماً يف أيِّ  حيايت صورة واحدة لقديس يونـاين حسـن الطَّ  
. الُوسطى الُعصوروق املريض الذي ساد يف . وهذا هو نتاج الذَّ)٢(كنيسة

إحساس  فظلَّ .ر املرعبةَوفال توجد مثل هذه الصُّ ،ا يف الكنيسة القبطيَّةأمَّ
املسيح يف اجملد، وقد أحاط به  السيِّدالكنيسة القبطيَّة وهي سعيدة بتصوير 

ة. وتركـت عـذابات   قَّفعة والرِّإحساساً شديد الرِّ ،القدِّيسون املنتصرون
ائم للفن ابع الدَّالطَّألشرار وهالكهم لتغوص يف صمت اخليال. وهذا هو ا

  ني.املسيحيِّ غم من تعارضه مع فنون سائرالقبطي بالرَّ

سم اليوناين يوجد اختالف واضح بني الرَّ: ” A. Butlerبتلر ويقول 
ن ز هبا الفسم القبطي، هذه نقطة ينبغي أالَّ نعرب عليها صامتني، فقد متيَّوالرَّ

ه، إذ القبطي ال عن اليوناين فحسب، بل وفنون العامل املسيحي الغريب كلِّ
وا بتصـوير آالم  ون الوحيدون الذين مل يسرُّاألقباط هم املسيحيُّ يبدو أنَّ

                                                                            
1- Monasteries of the Levant, p. 301- 302. 
2- Ibid, p. 258. 
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  “.على األرض، أو عذابات اخلطاة يف اجلحيم القدِّيسني

واخلشوع، وليس هبـا مـن    الوداعةها على كلُّ القبطيَّةورة تدل الصُّ
خرى. وعن هذا األمـر  اُأل الطُّقوساخلشونة والقسوة ما يف بعض صور 

بعضهم يتَّسم يف كالمه بنقد الذع يف  رغم أنَّ ،خون األجانبشهد املؤرِّ
 الثَّامنمن احلياة القبطيَّة. فتقول مثالً مسز بوتشر يف الفصل  أُخرىنواحي 

والذي يرفع الكنيسة القبطيَّة يف “: ”... طيَّةالقبة مَّتاريخ اُأل”من كتاهبا: 
تكفـي الضـمحالل    ،هو ما قاسته من اضطهادات مريعة ،ن العقالءأعُي

كنيسـة   أكثر مـن أيِّ  ،اتواحتملت من االضطهادات واملشقَّ .ممالك
ويلة مل تزل حيَّة نامية. وقد ساعدها على احلياة الطَّ لكنَّهايف العامل،  أُخرى
صـها  ين نشآ فيها، وثقتها الوطيدة يف خملِّذَجاء واألمل اللَّروح الرَّ ،هذه

ودخلت أفقر وأحقر كنيسـة   ،املصريَّةالكنائس  وفاديها. وإذا أنت طفَت
جاء واألمل تبدو على حوائطها. عالمات الرَّ لرأيَت ،القبطيَّةمن الكنائس 

سـة،  فليس من مججمة عاب .ل اجلحيم أو العذابلن جتد منظراً واحداً ميثِّ
وال هيكل عظمي يرجتف. شهداؤها يبتسمون يف هـدوء مـن خـالل    

كأن عذاباهتم قد ُنسيت منذ زمن بعيـد. وهنـاك تشـاهد     ،حوائطها
رين بشكل يدل على أهنم قتلوا ثعباناً أو أحـد  مصوَّ ،األبطال القدِّيسني

ا آالمهـم  دون أن جيد يف قتله عناء ُيذكر. أمَّ ،ريررؤساء هذا العامل الشِّ
ل اخلاطئ سم. كما ال جتد صورة متثِّيف ذلك الرَّ فليس هلا أثٌر ،جاعهموأو

وح. فهؤالء األتقياء األبرار س أو هتلع ملرآه الرُّفْا تنفر منه النَّممَّ ،بعد موته
كانوا يطرحون أنفسهم بني يدي  ،الذين أسَّسوا الكنيسة القبطيَّة بدمائهم

اهللا وهم مسرورون فرحون طالبني رمحة منـه ملضـطهديهم، والـذين    
  “.يذيقوهنم اخلسف واجلور

فرؤوس  .بطي ينصرف إىل إبراز مالمح الوجهكان اهتمام الفنان الق
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ني، والوجـوه مرسـومة   ني مستديرَتوالعينان واسعَت ،األشخاص ضخمة
فمـا أن   ،حوة، وإن ُرمست على هذا النَّمواجهة ليس بينها صورة جانبيَّ

حىت يرمسهما مواجهة. وهو ما نالحظه  ،در والوجهر إىل الصَّيصل املصوِّ
جرجس وهو ممتطـي جـواده. وصـورة     مار الشَّهيد القدِّيسيف صور 
مرقوريوس، وغريمها. وهذا يعين حضوره إزاء اآلخرين،  الشَّهيد القدِّيس

ة، مثل صورة يهـوذا الـذي   خصيَّملشاركة الشَّالوضع اجلانيب يقطع ا ألنَّ
  .  )٣(، وهذا يكون نادراًالرَّبأسلم 

مة من حيث هلا أيضاً هذه السِّ البيزنطيَّةاأليقونة  وجدير باملالحظة أنَّ
  بوضع أمامي. القدِّيسني ورسم اتساع العيَن

سعة عالمـة  ماوي، واألعني املتَّهللا رأسنا السَّ خمة رمٌزالرؤوس الضَّ
صـورة اهللا   القدِّيسـني ة، والرؤوس املكشوفة هي لكون اخليَّالبصرية الدَّ

 العالَّمةالة هللا. ويف هذا يقول وجمده، واأليدي املبسوطة عالمة وضع الصَّ
  :  م)٢٢٥-١٦٠(ترتليان 

  [ينظرون إىل فوق بأيد مبسوطة مفتوحة، ورأس مكشوف].

ني بعيـنَ  الصَّـليب علـى   الرَّبر الفنان القبطي أن يصوِّ لقد أصرَّ
ـ مفتوحَت ة. ويف هـذا يقـول   ة املسـتمرَّ ني عالمة خلوده وعنايته اإلهليَّ

  اإلسكندري:أولوجيوس 
 ،كإلـه  لكنَّه، الصَّليبنا قليالً حسب اجلسد على [نام ربُّ

  ني].بقيت عينا الهوته مفتوحَت

املسـيح   السيِّدر تصوِّ اإلسكندريَّةة أيقونات غالبيَّ والحظ مسيث أنَّ
                                                                            

  م.١٩٨٦، الثَّالث، العدد النُّور جملَّة -٣



  الكنيسة، مبناها ومعناها

  

٣٠٠

حيمل صليباً قبطياً، وهذا ما نراه يف أيقونات شفاء املفلوج، وإقامة لعازر، 
  ... اخل. خول إىل أورشليموالدُّ

بيعة املنظورة، ولكنه صـوَّر  صوير القبطي أشكاله من الطَّومل يأخذ التَّ
 ،س. وكان رائده يف ذلكيسني وموضوعات من الكتاب املقدَّهداء والقدِّالشُّ

 ،ر األشخاص على درجة من االستقرار والوقارالُعليا اليت تظهر فيها صَواملُثل 
ال سذاجة فيه، وحتاشوا أالَّ يرمسوا  ،حىت أهنم رمسوا املسيح طفالً بوجه كبري
  باس وهدوء األلوان.ظالالً على الوجوه، وراعوا بساطة اللّ

يـة  قس البيزنطـي يف تغط لون بـالطَّ ال يتمثَّ ،واألقباط يف أيقوناهتم
ـ  ،ةهب والفضَّاأليقونات بصفائح من الذَّ ة هلـا.  أو عمل إطارات معدنيَّ

  هة.ال متيل إىل األبَّ ،أيقونة بسيطة وقورة القبطيَّةفاأليقونة 

ـ  الطَّقس وجتدر اإلشارة إىل أنَّ ـ البيزنطي يرُم ة املذهَّبـة  ز باخللفيَّ
األلوان يف الفن البيزنطـي هلـا    . على أنَّ)٤(ةواألبديَّ النُّورإىل  ،لأليقونة

 السيِّداته كلون القميص الذي يلبسه رجواين أو مشتقَّون اُألدالالهتا، فاللَّ
بيعة ز إىل الطَّون األزرق واألخضر يرُمة. واللَّبيعة اإلهليَّيرمز إىل الطَّ ،املسيح
رت أيقونة العذراء ترتدي قميصـاً أزرق أو أخضـر،   ة. فإذا ُصوِّالبشريَّ
شحت بكرامة ة اليت اتَّإىل طبيعتها البشريَّ شح مبعطف أمحر، فهذا رمٌزوتتَّ
فهـي   ،نيجوم املوضوعة واحدة على الرأس واثنني عند الكتفَا النُّ. أمَّابنها
  .)٥(ز إىل بكارهتا قبل الوالدة وأثناءها وبعدهاترُم

ـ ومل يتجاسر الفنَّ د. ويف ان القبطي على تصوير اآلب، ألنه مل يتجسَّ

                                                                            
  .نفس املرجع -٤
  نفس املرجع. -٥
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  ب.ُحل السُّر يف رمز على شكل يد تتخلَّصوَّنراه ُي جدا،الت نادرة حا

هبالة من اجملد حول  ،يسيها واملالئكةزت الكنيسة أيقونات قدِّوقد ميَّ
ـ  ،الرأس ة يف إشارة إىل طبيعتهم كنور العامل، وتعبري أيضاً عن احلياة اإلهليَّ

م صليب داخل اهلالة، فغالباً ما ُيرَس ،ا شخص املسيح له اجملدأمَّ .القدِّيس
 )Ω( واألخري )Α( لب عليه احلروف األوىل المسه، أو احلرفان األوَّوُيكَت
. والنِّهايـة عالمة الهوته، وأنه األلف والياء، البداية  ،اليونانيَّة اللُّغةمن 

ائريـة فقـط، وال توضـع    تستخدم اهلالة الدَّ القبطيَّةويف األيقونات 
  خبالف الفن الغريب. ،قيد احلياة ألشخاص على

القبطي البحـت   د تراعي الفنَّة مل تُعاحلاليَّ القبطيَّةاأليقونات  إنَّ
البيزنطـي. أو وضـع األقبـاط يف     رت بـالفنِّ تأثَّ ولكنَّهايف رمسها، 

ـ كنائسهم أيقونات بيزنطيَّ ـ ة خالصة، أو أيقونات غربيَّ  ل الفـنَّ ة متثِّ
 ،قبطيَّةة هنضة فنيَّ . إالَّ أنَّاملسيحيَّةالالتيين، وهو نوع آخر من الفنون 

ر بعودة حثيثـة ألصـول   تبشِّ ،هور يف اآلونة األخريةقد أخذت يف الظُّ
  سم.صوير والرَّيف التَّ ،القبطي الفنِّ

بعـد تكريسـها بواسـطة     الُبخوروُيرفع أمام األيقونة القبطيَّة 
رسل روحه القدُّوس علـى  طلب فيها إىل اهللا أن ُي، يف صالة ياُألسقُف

لكـي تصـري يف شـخص     ،بـات األيقونة لتكون ميناء للخالص والثَّ
م إليها بأمانة. ويأخذ فران خطايا من يتقدَّقادرة على طلب غُ ،يسهاقدِّ

ات وهـو  ، ويرشم به األيقونة ثالث مـرَّ املقدَّسرئيس الكهنة املريون 
العذراء مرمي  القدِّيسةة على اسم والدة اإلله س هذه األيقونقدِّ”يقول: 

فالن) على املذبح الذي للكنيسة اليت للمدينـة   القدِّيسأو  الشَّهيد(أو 
  “.. آمنيالقُُدس والرُّوح) باسم اآلب واالبن الفالنيَّة(
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