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مقتنيات دير 
العذراء مريم 

السريان: األيقونات
حنان ميخائيل يوسف 

�إىل  �ل�سريان  مرمي  �لعذر�ء  دير  يعود 
�مل�سادر  ت�سري  كما  تقريبًا  �مليالدي  �خلام�س  �لقرن 
نذكر  ذلك  لنا  ت�ؤكد  كثرية  �أدلة  وهناك  �ملختلفة، 
مدخل  ميني  عن  �لذي  �لقدمي  �حل�سن  �أهمها: 
�لدير، و�إن كان قد مت ترميمه، لكن من �ملعروف �أن 
زين�ن  �مللك  ه�  بالأديرة  �حل�س�ن  هذه  بنى  �لذي 
�إيالرية  �لر�هبة  لبنته  تكرميًا  )474م–491م( 
�لتي ترهبنت يف برية �سيهيت، وذ�ع �سيتها يف �لعامل 
كله، وهناك خمط�ط مبكتبة لندن ملامير مار يعق�ب 
�ل�سروجي يرجع تاريخ ن�سخه �إىل عام 603م يف دير 

و�لدة �لإله �لعذر�ء �ل�سريان.

( باحثة دكتوراه )م�صر(.  (

كتاب �لرت�ث �لرهباين يف �ل�سرق �لأو�سط، �سنة 2018در��سات يف �لت�سامح
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يذكر بتلر اأن حواجز كني�صة العذراء ال�صريان يرجع تاريخها اإلى 
ما قبل عام 700م، وت�صبه يف ذلك كني�صة الأنبا بي�صوي وكني�صة العذراء 

الربامو�س، وهذه الكنائ�س اأقدم اآثار الربية اإلى وقتنا احلايل.

اأنه  النطرون  وادي  اأديرة  اإلى  املر�صد  كتابه  بروم�صرت يف  يذكر 
كان واحدًا من الأديرة املعروفة بالثيوؤطوك�س )اأديرة والدة الإله( وكان 
�صمن نظام الأديرة املزدوجة الذي ظهر يف القرن اخلام�س بعد دح�س 
بدعة ن�صطور التي ب�صببها عقد جممع اأف�ص�س �صنة 341م، وبعده بنيت 
اأديرة ت�صمى الثيوؤطوكو�س )والدة الإله( فدعي دير والدة الإله العذراء 
العذراء  ال�صيدة  بدير  يعرف  الآن  حتى  زال  وما  بي�صوي،  الأنبا  �صيدة 

ال�صريان، بجوار دير القدي�س الأنبا بي�صوي بالربية ال�صرقية.

ويذكر اإيفيلني هوايت اأن دير ال�صريان اأ�صبح م�صتقاًل يف اإدارته 
منذ القرن الثامن امليالدي.

 يلقب بالسريان

 منذ القرن الرابع بربية �صيهيت ذات ال�صهرة يف العامل اأجمع، 
لزيارته،  العامل  بالد  خمتلف  من  النا�س  اإليها  ياأتي  كان  اإنه  حتى 
والتربك من الن�صاك الذين بلغوا درجات روحية عالية اأو للتعبد)...( 
مثلما اأتى القدي�س اأر�صانيو�س معلم اأولد امللوك، والقدي�صان مك�صيمو�س 
بدير  مكانهم  ومازال  بالربية،  وعا�صوا  الروم  ملك  اأولد  ودوماديو�س 

العذراء الربامو�س بالربية.
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تقريبًا  كيلو  بعد )3(  القدمية على  الأديرة  اآثار  زالت  اأي�صًا ما 
اأبانوب،  جنوبي �صرق الدير، والتي منها دير الأنبا يحن�س كاما، ودير 

ودير الأحبا�س، ودير الأرمن، ودير الأنبا يحن�س الق�صري.

ونظرًا لأنه كان يتعبد ب�صيهيت اأجنا�س خمتلفة من روما واحلب�صة، 
بديرهم  الأقباط  الرهبان  ا�ضت�ضاف  وغريها،  وفل�ضطني  و�ضورية، 
ال�صنني  الزمن، ومنذ مئات  �صريان لفرتة من  العذراء رهبان  ال�صيدة 
وما  ال�ضابقة  الأزمان  الأقباط طيلة  اأخرى برهبانه  اأ�ضبح عامرًا مرة 
زال حتى الآن. ونتيجة لوجود رهبان �صريان فرتة من الزمن، ا�صتهر 
ال�صريان حتى  العذراء  دير  با�صم  ي�صتهر  زال  وما  ال�صريان  دير  با�صم 

وقتنا هذا اأي�صًا، لتميزه عن دير ال�صيدة العذراء الربامو�س بالربية. 

الأربعني  كني�صة  كنائ�س:  ع�صر  على  ال�صريان  دير  يحتوي  كما 
�صهيدًا ب�صب�صطية، كني�صة املغارة، كني�صة ال�صريان، كني�صة الأنبا متاوؤ�س 
كاما،  يحن�س  الأنبا  كني�ضة  الق�ضري،  يحن�س  الأنبا  كني�ضة  الفاخوري، 
كني�صة الأنبا اأنطونيو�س، كاتدرائية ال�صيدة العذراء مرمي، كني�صة رئي�س 

املالئكة ميخائيل، وكني�صة القدي�س البابا كريل�س ال�صاد�س)1(.

)1( ملزيد من املعلومات عن دير ال�صريان:
- بتلر، الكنائ�س القبطية القدمية يف م�صر، ترجمة: اإبراهيم �صالمة اإبراهيم، جـ1 )الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، 

1993( �س270-263 .
- عمرو، طو�صون، وادي النطرون ورهبانه واأديرته وخمت�صر تاريخ البطاركة، )القاهرة، 2012(. 
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متحف الدير

واخل�صبية  النحا�صية  الأواين  بع�س  الدير  مبتحف  يوجد 
ال�صلبان  بع�س  وكذلك  قدميًا،  الدير  ي�صتعملها  كان  التي  والفخارية 
الذي  ال�صركة  �صندوق  اأي�صًا  يوجد  كما  والقناديل،  القدمية  واملجامر 
كان يحتوي على اأجزاء القدي�صني الذين نقلوا اإلى املق�صورة اخل�صبية 
اخلا�صة  ال�صدرة  ومنها  الكهنوتية،  املالب�س  بع�س  اأي�صًا  بالكني�صة. 
بالأنبا اإي�صاك اأ�صقف البهن�صا والفيوم واجليزة، الذي تنيح يف ال�صنني 
الأيقونات  بع�س  وكذلك  اخلام�س،  كريل�س  الأنبا  لبطريركية  الأولى 
الأثرية وغريها. ويوجد حجر رخامي م�ضتدير يبلغ قطره حوالى )70( 
وكل  الأرواح  اإله  يا  تقول:  باليونانية  كتابة  الدائرية  وعلى حافته  �صم، 
للعامل،  احلياة  واأعطيت  ووطاأت اجلحيم،  املوت  �صحقت  الذي  ج�صد، 
اأعط راحة لنف�س عبدك جرج�س امللك يف مو�صع النور ومو�صع النياح، 
اأو الفعل  حيث هرب الأمل واحلزن والتنهد وكل خطية ارتكبها بالقول 
اأو الفكر، فاأنت كرحيم وحمب الب�ضر اغفرها لأنه لي�س اإن�ضان يحيا بال 

خطية.

ف�صرها  قد  قبطية  باأحرف  مكتوبة  نوبية  عبارات  و�صطه  ويف 
الرابع  العدد  الربيطانية،  الأكادميية  درا�صات  مبجلة  جرفت  الأ�صتاذ 
اإلى  بالإ�صافة  امللك جرج�س،  اأجل  من  دعاء  اإنها حتوي  وقال:  ع�صر، 
بعد )52(  وتنيح  ولد عام 822�س -1106م  تاريخي عن حياته.  بيان 
– 1158م ومملكته كانت يف �صمال  اأي عام 874 �س  عامًا من ملكه، 
النوبة، ومن هذا نرى كم كان مدى تدين النوبيني وارتباطهم بكني�ضة 
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الإ�صكندرية)2(.

ال�ضيدة  دير  يقتنيها  التي  الأيقونات  بع�س  البحث  �ضيتناول 
العذراء ال�صريان بوادي النطرون.

معنى كلمة أيقونة ووظيفتها

كلمة اأيقونة )νìĸŵἑ( تعني �صورة مر�صومة ولكن مد�صنة بزيت 
ت�صور  م�صطحة  �صورة  عادة  وهي  ديني،  ذو طابع  وهي عمل  املريون، 
مو�ضوعات دينية، فهي عبارة عن لوحات خ�ضبية حتوي �ضورًا بالألوان 
اأو  متثل عادة قدي�صني اأو �صهداء اأو قدي�صات اأو مالئكة اأو احلواريني، 

مناظر دينية من الكتاب املقد�س ملجيء العائلة املقد�صة اإلى م�صر)3(.

وظيفة األيقونة

بدور  تقوم  اإجنيلية  ر�صالة  هي  ال�صرية  حقيقتها  يف  الأيقونة 
تعليمي، ولها فاعليتها يف حياة الكني�ضة التعبدية والتقوية. فمن خالل 
تعاليم  وتو�صح  املقد�س،  الإجنيل  اأيقونات  تعلن  الب�صيطة  الألوان  لغة 

الكني�صة وتنطلق مب�صاعر املوؤمنني اإلى احلياة العتيدة)4(.

النطرون، )مطبعة دير الربمو�س،  – وادي  ال�صريان. برية �صيهيت  العذراء  ال�صيدة  ال�صرياين: دير  )2( �صمعان، 
 .16-13: )1990

)3( باهور، لبيب، الفن القبطي، الهيئة امل�ضرية العامة للكتاب، ال�ضل�ضلة الثقافية، )21(. 

الأرثوذك�صي )1(،  املفهوم  والأيقنة.  الكن�صي  التقليد  بيت اهلل، درا�صات يف  الكني�صة  يعقوب ملطي،  تادر�س،   )4(
�س 169.



المسبار 82

مقتنيات دير العذراء مريم السريان: األيقونات

الألوان  بلغة  للجميع م�صجل  الأيقونات هي كتاب مقد�س مفتوح 
الب�صيطة اجلامعة، �صورت بق�صد تعميق ال�صركة مع الثالوث املقد�س، 
ت�صور  كما  اجلديد،  والعهد  القدمي  العهد  اأحداث  ت�صور  فالأيقونات 
املقد�س  الكتاب  اأ�صرار  تو�صح  فهي  وال�صمائيني،  بال�صموات  العالقة 

ومفاهيمه وتعاليمه وروحه)5(. 

احلياة  اإلى  للدخول  واملكان  الزمان  عبور  على  ت�ضاعد  الأيقونة 
الأبدية. اإن الغر�س من الأيقونات هو دائمًا خدمة الكني�ضة، فالأيقونة 
ت�صتخدم كو�صيلة لإر�صاد املوؤمنني، فاإن جت�صيد ال�صيد امل�صيح واملعجزات 
من  والقيامة  ال�ضلب  ذلك  يف  مبا  حياته،  يف  متت  التي  والأحداث 
اإر�صاد رجال اهلل، وكذلك  وت�صتخدم يف  الأيقونات.  تتمثل يف  الأموات 
ق�صة التالميذ وال�صهداء والقدي�صني تتمثل يف الأيقونات وت�صتخدم يف 

الإر�صاد والإ�صالح)6(.

 الأيقونة لي�صت عماًل فنيًا فقط مر�صومة لكي تقام يف حد ذاتها، 
الروحية  احلياة  اإلى  املادية  الأر�صية  احلياة  من  ينقل  رمز  ولكنها 

الإلهية، فهي �صكل �صماوي)7(.

الكتابة  كانت  فاإن  والكتابة،  الوعظ  بفن  الأيقونات  ترتبط 

)5( تادر�س، يعقوب ملطي، الكني�صة بيت اهلل، �س 173. 

)6( مريي جمدي اأنور كامل، فن الر�صوم اجلدارية والأيقونات يف اأديرة وادي النطرون. )درا�صة ح�صارية اأثرية 
الإ�ضكندرية،  ال�ضياحي، جامعة  الإر�ضاد  ق�ضم  والفنادق،  ال�ضياحة  كلية  من�ضورة،  ماج�ضتري غري  ر�ضالة  �ضياحية(، 

)2007( �س 51-28. 

)7( يو�صاب، ال�صرياين، الفن القبطي ودوره الرائد بني فنون العامل امل�صيحي. اجلزء الأول، الطبعة الأولى، 1995، 
�س 45-39.
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والعظات هي اأيقونات لفظية، فاإن الأيقونات بدورها هي عظات وكتب 
مر�صومة، م�صجلة بلغة ب�صيطة جامعة، يقروؤها الكل دون متييز بني ل�صان 
اأو ي�صمع عظة،  ول�صان، يرتجمها الأمي بلغة الب�صاطة كمن يقراأ كتابًا 
فالأيقونات  عنه،  الإف�صاح  عن  الكتابة  تعجز  ما  املتعلم  فيها  ويلتم�س 
لغة الكني�صة اجلامعة املمتدة عرب الأجيال. فاإن الر�صم بالن�صبة لالأمي 
كالكتابة للمتعلم. ت�صتخدم الر�صومات يف الكنائ�س حتى يتمكن -على 
الأقل- الأميون اأن يقروؤوا خالل نظرهم اإلى اجلدران ما ل ي�ضتطيعون 

قراءته يف الكتب)8(. 

مراحل تطور األيقونة

تق�صم مراحل تطور الأيقونة اإلى ثالث مراحل:

مرحلة �لرم�ز

وا�صع،  نطاق  على  والثاين  الأول  القرنني  يف  الرموز  ا�صتخدمت 
فيظهر ال�صيد امل�صيح يف �صكل الراعي ال�صالح اأو ال�صمكة، اأو خمتفيًا 
حتت املونوجرام، اأي احلرفني الأولني ل�ضمه باليونانية خري�ضتو�س على 

�ضكل �ضليب.

مرحلة �أيق�نات �لكتاب �ملقد�س

موا�صيع  ت�صور  اأيقونات  الأولى  القبطية  الكني�صة  ا�صتخدمت 
من الكتاب املقد�س بق�ضد التعليم، حيث اأ�ضبحت الأيقونات لغة عامة 

)8( تادر�س يعقوب ملطي، الكني�صة بيت اهلل، مرجع �صابق، 191-189.
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ي�صتطيع الكل اأن يقراأها)9(.

مرحلة �لأيق�نات �لإ�سخات�ل�جية )�لأخروية(

وجاءت العبادة الكن�صية والأيقونات يف ذلك احلني حتمل اجتاهًا 
اإ�صخاتولوجيًا قويًا، فظهرت الأيقونات التالية:

• اأيقونات ال�صهداء والقدي�صني مكللني باملجد.	

• اأيقونات املالئكة.	

• اأيقونات الروؤى النبوية: كتمثيل �ضفر حزقيال و�ضفر الروؤيا)10(.	

الرابع  القرن  من  القبطي  باملتحف  حمفوظة  الأيقونات  اأقدم 
امليالدي، اأما الفرتة التي تلت هذا حتى القرن الثامن ع�صر امليالدي، 
فلم يعرث على اأيقونات لأ�صباب خمتلفة، منها: حرب الأيقونات، ومنها 
ما دمر ب�ضبب ال�ضطرابات يف م�ضر يف القرون الو�ضطى، ومل يبق منها 
اإل النادر جدًا. اأما الأيقونات املوجودة بالكنائ�س والأديرة الأثرية، فهي 

غالبًا من القرنني الثامن ع�ضر والتا�ضع ع�ضر)11(. 

)9( اأثنا�ضيو�س: راهب من الكني�ضة القبطية، الكني�ضة مبناها ومعناها، �ضل�ضلة الدرة النفي�ضة للكني�ضة القبطية بني 
الكنائ�س ال�صرقية، مقدمات يف طقو�س الكني�صة 2/5، )الطبعة الأولى، 2004( �س 300-253.

)10( تادر�س، يعقوب ملطي، الكني�صة بيت اهلل. 247-245. 

)11( ح�صمت، م�صيحة جرج�س، الأيقونات الأثرية، مو�صوعة من تراث القبط، الآثار والفنون والعمارة، املجلد )3(، 
القاهرة، 2004، 402.
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هم:  الدرا�صة  مو�صع  م�صر  يف  الأيقونات  فناين  اأهم  اإن 
واأن�صطا�صي  الأرمني)14(  ويوحنا  النا�صخ)13(  واإبراهيم  مطاري)12( 

الرومي امل�صوراتي القد�صي)15(.

اأ�ضلوب ر�ضم الأيقونات كان باإحدى طريقتني:

�أ- طريقة �لتمرب�

�ضفار  من  حملول  مع  امللونة  الأكا�ضيد  باإ�ضافة  تر�ضم  كانت 

)12( مطاري: واحد من الفنانني الذين ر�ضموا العديد من الأيقونات يف اأواخر القرن ال�ضابع ع�ضر واأوائل الثامن 
ع�ضر، ويرى البع�س اأن هناك تاأثريات فنية اأرمنية على ر�ضومه، وغالبًا ما ير�ضم على الورق.

P.Van Moorsel, The Icon, Catalogue general du musѐe copte, Supreme council of 
Antiquities(Leiden:1991): p 47.

اإبراهيم  اإي�ضنت يف حمافظة القليوبية،  اإبراهيم بن �ضمعان بن غربيال، ولد يف قرية  اإبراهيم النا�ضخ: هو   )13(
واأخوه اأتيا اإلى القاهرة عند عمته رئي�ضة دير الأمري تادر�س بحارة الروم، وبداأ يلمع جنم اإبراهيم النا�ضخ يف املجتمع 
القبطي �صنة 1732، وقد عرف با�ضم اإبراهيم النا�ضخ، حيث امتهن مهنة الن�ضاخة، وقد لعب دورًا يف ر�ضم الأيقونات 
وعمل الر�ضوم اجلدارية وتزيني قباب الكنائ�س، كما اأ�ضرف على تزيني املنازل الفاخرة لكبار رجال الدولة، وكان 

يزين املخطوطات التي يقوم بن�ضاختها.
انظر: 

Magdi Guirguis, «Ibrahim al- Nasikh et al culture copte en Egypte au XVIII S», in Coptic studies 
on the threshold of a New Millenium :Proceeding of the Seventh International Congress of 
Coptic studies, Proceeding of the Seventh International Congress of Coptic Studies- Leinden, 
August 27-September 2,2000, edited by M.Immerzell and J. Van der Vliet, Orientalia 
Lovensiensa Analecta133 (Leuven:Peeters,2004) : p 939-952.

اأوائل القرن الثامن ع�ضر يف م�ضر. وقد  اأو  اأواخر القرن ال�ضابع ع�ضر،  )14( يوحنا الأرمني: ا�ضتقرت عائلته يف 
جاء والده اأرتني كرابيد مع ابنيه يوحنا و�ضليب )وله ا�ضم اآخر: خ�ضتادور( وتزوج مرتني وله ثالثة اأبناء، بداأ يوحنا 
الأرمني ر�صم الأيقونات حوالى �صنة 1742 )بعد زواجه من زوجته الثانية وكانت قبطية( ويبدو اأنه تتلمذ على يد 
اإبراهيم النا�صخ وعمل معه يف العديد من الأيقونات، ويالحظ اأن الأيقونات التي ر�صمها اإبراهيم النا�صخ حتتوي على 

ن�ضو�س قبطية وعربية �ضليمة، بينما الأيقونات التي ر�ضمها يوحنا الأرمني تكون لغاتها غري �ضليمة. انظر:
Magdi Guirguis, An Armenian Artist in Ottoman Egypt (Cairo: The American University in 
Cairo Press, 2008): p 61-93. 

اإن�صطا�صي الرومي امل�صوراتي القد�صي: من اأ�صل يوناين من القد�س، وقد عمل يف م�صر يف القرن التا�صع   )15(
ع�صر بني 1832-1871 وغالبًا ما يكتب ا�ضمه يف �ضكل �ضريط اأ�ضفل الأيقونة، وتتميز الن�ضو�س باأن اللغة العربية 

غري �ضليمة. انظر:
P.P.V.van Moosel, Immerzeel and Langen The Icons (Cairo,1994): p 52-53.
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واللوحة  بالفر�صاة،  الوجه  على  تثبت  الألوان  وكانت  واخلل،  البي�س 
نف�ضها كانت عبارة عن قطعة م�ضطحة من اخل�ضب اأو القما�س، وفوقها 
طبقة من اجل�س، وهي اإحدي التقنيات امل�صتخدمة يف الأيقونة القبطية 

املر�صومة بالتمربا)16(. 

واأحيانًا  مبا�ضرة،  القما�س  اأو  اخل�ضب  على  يجري  الطالء  كان 
اإلى  مييل  لون  اأو  اأبي�س،  لون  من  كانت  اجل�س  من  طبقة  اإعداد  يتم 
ب�ضفة  تلوينها  ميكن  واخللفية  اجل�س.  �ضوائب  درجة  وفق  الرمادي 
خ�ضنة ال�ضحق بعد خلطها باجل�س، واجل�س كان م�ضتماًل على خليط 
الثابتة  اجلفاف  ال�صريعة  القاعدة  هذه  وعلى  والغراء،  الطبا�صري  من 
الأ�صود،  باللون  اأوًل  تر�صم  اجلنائزية  ال�صخو�س  ر�صوم  كانت  املل�صاء، 

ونادرًا باللون الأحمر قبل ا�صتخدام الطالء. 

اأي  ع�صرة،  الثامنة  الأ�صرة  اإلى  الأ�صل  يف  الطريقة  هذه  ترجع 
حوايل 1500 قبل امليالد، وهذه الطريقة هي التي تر�صم بها الأيقونات 

حتى الآن يف م�صر ورو�صيا واليونان.

ب- طريقة �لإنك��ستيك

الر�صم بال�صمع )Incaustic( وكانت تر�صم باإ�صافة الأكا�صيد 
امللونة اإلى ال�صمع امل�صاف اإليه بع�س الأفونني لإعطائها �صالبة وثباتًا، 
من  قطعة  اأو  خ�ضنة  فر�ضاة  بوا�ضطة  اللوحة  على  تفرد  الألوان  وكانت 
اخل�ضب الناعم، وغري معروف حتى الآن كيف كانت الألوان ت�ضل اإلى 

)16( �صموئيل، ال�صرياين، الفن القبطي والتاأثريات الفرعونية، �س 20- 22.
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هذه النعومة فوق اللوحة)17(.

أيقونات دير السيدة العذراء السريان

تخت�س الدرا�صة ببع�س الأيقونات الأثرية بدير ال�صيدة العذراء 
البحث  ويق�ضم  والبيزنطية،  القبطية  الأيقونة  وخ�ضو�ضًا  ال�ضريان، 

الأيقونات من حيث املو�ضوع اإلى:

اأيقونات ت�صور ال�صيد امل�صيح. - 1

اأيقونات ت�صور ال�صيدة العذراء مرمي. - 2

اأيقونات ت�صور روؤ�صاء املالئكة.- 3

اأيقونات ت�صور ال�صهداء والقدي�صني.- 4

أواًل: أيقونات السيد المسيح

�أيق�نة �لع�ساء �لرباين: )�سكل رقم 1(

اأبعادها: )35( �صم × )25( �صم. 	•

 طريقة الر�ضم: ر�ضم على اخل�ضب. 	•

الفنان: غري معلوم. 	•

)17( يو�صاب ال�صرياين، الفن القبطي ودوره الرائد بني فنون العامل امل�صيحي، جـ1: 77-72.
انظر: ثروت عكا�ضة، الفن امل�ضري، اجلزء الثالث، دار املعارف مب�ضر، 1977، �س1377.
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التاريخ: غري معلوم.	•

الفن: فن قبطي.	•

و�صفها: 	•

وحوله  املائدة  على  املنت�ضف  يف  امل�ضيح  الأخري،  للع�ضاء  اأيقونة 
اثنا ع�صر تلميذًا يظهر منهم ع�صرة فقط، ولكن يف اخللف تظهر هالة 

الثنني الآخرين.

وجه امل�صيح م�صوه، الن�صف الأمين له عيون لوزية واأنف م�صتقيم 
وحاجبان مقو�صان باللون البني، و�صفف �صعره على اجلانبني ويتدلى 

للخلف وله حلية و�صارب.

�ضليب  يتو�ضطها  ذهبية  هالة  راأ�ضه  وحول  امل�ضيح  ال�ضيد  يظهر 
ر�ضم بداخله ثالثة حروف يونانية )own( وتعني »اأنا هو« )الكائن( 
زخرفت اأطراف الهالة بالطرق التي ا�ضتخدمت يف نهاية القرن الثامن 
ع�صر، بداية القرن التا�صع ع�صر، كما يعلو راأ�صه كتابات يونانية يعلوها 

�صمعدان له ثالث اأذرع ترمز للثالوث القدو�س. 

رمز  الأحمر  باللون  )ثوب(  هيماتيون  امل�صيح  ال�صيد  يرتدي 
اإلى احتاد  اإ�صارة  النا�صوت، يعلوه تونيك )عباءة( باللون الأزرق، وهو 
باإ�صارة  وي�صري  النا�صوتية،  بالطبيعة  امل�صيح  لل�صيد  الالهوتية  الطبيعة 
ال�ضيد  كتف  على  بذقنه  احلبيب  يوحنا  ي�ضتند  اليمنى،  بيده  الربكة 
امل�صيح الأمين، وعن ي�صار ال�صيد امل�صيح بطر�س الر�صول، وهو يف حالة 
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التالميذ  باقي  عيون  نظرة  وكذلك  امل�صيح،  ال�صيد  ي�صلم  عّمن  ت�صاوؤل 
يظهر فيها الت�صاوؤل نف�صه.

ميد  اأظهره  حيث  الإ�ضخريوطي،  يهوذا  ت�ضوير  يف  الفنان  برع 
يده اليمني يف ال�صفحة كما ذكر يف الكتاب املقد�س)18( ومي�صك يف يده 

الي�ضرى كي�س النقود، رمزًا لكونه باع �ضيده بثالثني من الف�ضة.

الخصائص الفنية 

بها، حيث تظهر  القبطي  الفنان  برع  التي  الأيقونات  اأجمل  من 
القبطي  الفنان  وفهم  براعة  وتظهر  القبطية،  الأيقونة  �صمات  بو�صوح 

لقواعد املنظور والظل، مما يعطي الأيقونة العمق يف الت�صوير.

يف  وكذلك  والتالميذ،  امل�صيح  ال�صيد  جبهة  اأعلى  ال�صوء  يظهر 
اجلفن العلوي للعينني، ويف اأن�س العني وفوق اأرنبة الأنف، ويف اجلانب 
الأي�ضر من الأنف واملنخارين ويف الإطارات الداخلية لالأذن، كما ظهرت 
اأ�ضفل ال�ضفة ال�ضفلى، واخلط الفا�ضل بني ال�ضفتني وحول حميط الوجه 

والهيماتيون.

التالميذ،  معظم  وكذلك  اأمامي،  و�صع  يف  امل�صيح  ال�صيد  �صور 
بينما يهوذا يكاد يكون يف و�صع جانبي.

)18( متى، 26: 25-17 
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التقنية الفنية 

الأيقونة �ضورت مبا�ضرة على اخل�ضب ال�ضلب ليمنع امت�ضا�س 
بال�ضتقامة وخلوه من  ويت�ضم  ناعمة  الأ�ضباغ، وهو خ�ضب ذو حبيبات 
العقد، وقد و�صعت طبقة من اجل�س على اأر�صية اللوحة، وا�صتخدمت 
طريقة التمربا كما ا�صتخدم الفنان الأكا�صيد واملواد املعدنية املوجودة 
يف الطبيعة وقد تنوع الفنان يف ا�ضتخدام هذه الأكا�ضيد، حيث ا�ضتخدم 
اللون الأحمر والأزرق والذهبي والأخ�ضر كما ا�ضتخدم اللون الأبي�س. 

اأحيانًا  ا�صتخدم  كما  الراأ�صية،  التلوين  طريقة  الفنان  ا�صتخدم 
الطريقة املائلة يف تلوين املالب�س، وا�صتخدم يف مالمح الوجه الفر�س 

الرفيعة وال�صعر، اأما للمالب�س فا�صتخدم الفر�س العري�صة. 

�أيق�نة �لع�ساء �لرباين: )�سكل رقم 2(

طريقة الر�ضم: ر�ضم على اخل�ضب. 	•

اأبعادها: من الداخل )1.04 × 0.86( من اخلارج )1.17 	•
 .)1.00 ×

الفنان: غري معلوم. 	•

التاريخ: غري معلوم.	•

الفن: فن قبطي.	•
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باب 	• فوق  الق�صري  بحن�س  الأنبا  كني�صة  يف  موجودة  مكانها: 
الهيكل.

و�صفها:	•

الكاأ�س  بيده  مي�صك  امل�صيح،  ال�صيد  يتو�صطها  الف�صح  اأيقونة 
الأحمر  باللون  تونيك )ثوب(  يرتدي  اإلى �صدره،  وقد �صمها  املقد�صة 
حول  ولهوته،  مللكه  رمزًا  الذهبي،  باللون  )عباءة(  هيماتيون  يعلوه 
راأ�ضه هالة باللون الذهبي يتو�ضطها �ضليب ر�ضم بداخله ثالثة حروف 
راأ�صه  ي�صار  »اأنا هو« )الكائن( كما يوجد على  وتعني   )own( يونانية

كلمة ي�صوع باللغة العربية، وعن ميني راأ�صه كلمة ي�صوع.

وحاجبان  م�صتقيم  واأنف  وا�صعتان  عينان  له  امل�صيح  ال�صيد 
مقو�صان باللون البني، و�صفف �صعره على اجلانبني، ويتدلى على كتفيه، 

وله حلية و�صارب.

�ضتة  التالميذ  ي�ضطف  حيث  الأيقونة،  يف  ال�ضيميرتية  يالحظ 
عن ميينه وال�ضتة الآخرون عن ي�ضاره.

اللون  من  بهالة  امل�صيح  ال�صيد  ميني  عن  الر�صول  بطر�س  ر  �صوِّ
ب�ضعر  يظهر  حيث  ال�ضن؛  يف  كبريًا  ر  �ضوِّ للقدا�ضة،  رمزًا  الذهبي، 
اأ�ضيب؛ بينما �ضور القدي�س يوحنا احلبيب عن ي�ضاره وحول راأ�ضه هالة 
القدا�ضة، وكذلك باقي التالميذ، ويظهر على مالحمهم نظرة الت�ضاوؤل 

عن من �صي�صلمه منهم. 
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ويظهر يهوذا الإ�صخريوطي يف الطرف الأمين من الأيقونة وهو 
الي�ضرى  يده  يف  ومي�ضك  بعيدًا،  وجهه  اأدار  وقد  ي�ضوع،  للرب  ينظر  ل 

كي�س النقود الذي باع به �صيده.

بغ�صل  اخلا�صة  واملن�صفة  والطبق  الإبريق  املائدة  اأ�صفل  ويظهر 
الأرجل)19(، وبها ديكور من خط اأ�ضود عري�س يحيط بكل الأيقونة.

يوجد باأعلى الأيقونة م�صماران مثنيان لي�صتخدما للتعليق عليهما.

الخصائص الفنية

بو�ضوح  تظهر  بها، حيث  الفنان  برع  التي  الأيقونات  اأجمل  من 
�صمات الأيقونة البيزنطية، وتظهر براعة وفهم الفنان لقواعد املنظور 

والظل، مما يعطي الأيقونة العمق يف الت�صوير.

وثناياها،  كاملالب�س  التفا�صيل  اإظهار  يف  الفنان  اهتمام  يظهر 
كما اهتم باإظهار احلركة وحماكاتها، والليونة يف حركة ال�ضيد امل�ضيح 
والتالميذ ويظهر براعته يف اإظهار مالمح الوجه ور�صمها بدقة ونعومة، 
م�صلم  عن  الت�صاوؤل  ونظرة  التالميذ،  وجوه  على  الندها�س  واإظهار 

ال�صيد امل�صيح لليهود. 

التالميذ  معظم  وكذلك  اأمامي،  و�صع  يف  امل�صيح  ال�صيد  �صور 
بينما يهوذا يكاد يكون يف و�صع جانبي.

)19( يوحنا، 13: 17-1
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التقنية الفنية

الأيقونة �ضورت مبا�ضرة على اخل�ضب ليمنع امت�ضا�س الأ�ضباغ، 
وهو خ�ضب ذو حبيبات ناعمة ويت�ضم بال�ضتقامة وخلوه من العقد، وقد 
طريقة  وا�صتخدمت  اللوحة،  اأر�صية  على  اجل�س  من  طبقة  و�صعت 
التمربا، كما ا�صتخدم الفنان اللون الأحمر والذهبي والأبي�س والبني يف 
ت�صوير ال�صعر والذقن وال�صارب، وا�صتخدم اللون الذهبي يف الف�صاء 

املحيط بالأيقونة، وهي �صمة من �صمات الأيقونات البيزنطية. 

ا�صتخدم الفنان طريقة التلوين الراأ�صية كما ا�صتخدم –اأحيانًا- 
الطريقة املائلة يف تلوين املالب�س، وا�صتخدم يف مالمح الوجه الفر�س 

الرفيعة وال�صعر، اأما للمالب�س فا�صتخدم الفر�س العري�صة.

�أيق�نة �لقيامة: )�سكل رقم 3(

× )51( �صم، من اخلارج: 	• �صم  الداخل )73(  اأبعادها: من 
)82( �صم × )60( �صم.

طريقة الر�ضم: ر�ضم على القما�س ومثبت على اخل�ضب. 	•

الفنان: اأن�صطا�صي الرومي. 	•

التاريخ: 1582�س = 1866م. 	•

مكانها: موجودة يف كني�صة املغارة يف اخلور�س الأول. 	•
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و�صفها:	•

�ضارة  الي�ضرى  بيده  يحمل  الو�ضط  يف  وامل�ضيح  القيامة  اأيقونة 
القيامة )راية بها و�صاح اأحمر( وحوله هالة من النور، ويف اأ�صفل ال�صورة 
القرب الفارغ واحلجر قد دحرج، واملالك جال�س عليه، واجلنود الثالثة 

منطرحون، وعلى الي�صار املرميتان، وعلى الي�صار مدينة اأور�صليم. 

له  من  يارب  عو�س  بهذه  املهتم  يارب  )اذكر  اأ�صفلها  ومكتوب 
تعب يف ملكوت ال�ضموات، ر�ضم احلقري اأن�ضطا�ضي الرومي امل�ضوراتي 

القد�صي �صنة 1582(.

تتميز اأيقونات هذا الر�صام بوجود �صطرين اأو �صطر كتابي ينتهي 
با�صمه وتاريخ الأيقونة )بال�صهداء + 284 = التاريخ امليالدي( 1866م.

يالحظ عدم مراعاة الفنان للن�ضب الت�ضريحية، فقد ظهر ال�ضيد 
و�صارب  له حلية  وا�صعتني،  راأ�س كبري وعينني  امل�صيح مبالمح قبطية، 
راأ�صه هالة  لأعلى، حول  اليمنى  يده  يرفع  و�صعره من�صدل على كتفيه، 
يونانية  حروف  ثالثة  بداخله  ر�ضم  �ضليب  يتو�ضطها  الذهبي،  باللون 

)own( وتعني »اأنا هو« )الكائن(. 

كما اأن ال�ضيد امل�ضيح يرتدي رداء اأحمر اللون، غطى به و�ضطه 
وُلفَّ على اأحد ذراعيه، واللون الأحمر يرمز اإلى لهوته، وال�صيد امل�صيح 
حوله هالة باللون الذهبي، رمزًا للملوك والقيامة، حول الهالة مالئكة 
ويوجد  مالك،  قدميه  واأ�صفل  الي�صار،  على  وثالثة  اليمني  على  ثالثة 

داخل الهالة اأربعة مالئكة، اثنان يف كل جانب.
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حامالت  الن�صاء  من  ثالث  املالئكة  اأ�صفل  الي�صار  على  يوجد 
الطيب، حول روؤو�ضهن هالة ذهبية اللون رمزًا لقدا�ضتهن، كما يظهر 
املالك الذي دحرج احلجر يرتدي ثوبًا اأزرق وله جناحان باللون الأبي�س 
رمزًا لنقائه وطهارته، اأما اجلناحان فهما رمز لر�ضالته الإلهية، حيث 
اأعلن قيامة ال�صيد امل�صيح ودحرج احلجر، كما تظهر الأكفان املقد�صة 

داخل القرب مرتبة كما ذكر يف الكتاب املقد�س.

يف خلفية الأيقونة تظهر مدينة اأور�ضليم على اليمني، كما �ضور 
بجوار  ال�صورة  اأ�صفل  القرب  بيالط�س حلرا�صة  و�صعهم  الذي  احلر�س 

القرب وهم نيام، ويرتدون املالب�س الع�صكرية الرومانية. 

تت�صابه هذه الأيقونة مع اأيقونة القيامة يف كني�صة ال�صيدة العذراء 
اأن�ضطا�ضي  اإنها عمل  اأبانوب يف �صمنود )�صكل رقم 4( حيث  وال�صهيد 
الختالفات  بع�س  مع  نف�ضها،  بالتفا�ضيل  فجاءت  اأي�ضًا،  الرومي 

الطفيفة جدًا، وترجع لــ 1585 + 284 = 1869م.

الخصائص الفنية

بها، حيث تظهر  القبطي  الفنان  برع  التي  الأيقونات  اأجمل  من 
القبطي  الفنان  وفهم  براعة  وتظهر  القبطية،  الأيقونة  �صمات  بو�صوح 
كما  الت�صوير،  يف  العمق  الأيقونة  يعطي  مما  والظل،  املنظور  لقواعد 

تظهر ال�صمات الفنية للفنان اأن�صطا�صي الرومي.

العلوي  اجلفن  ويف  امل�صيح،  ال�صيد  جبهة  اأعلى  ال�صوء  يظهر 
من  الأي�ضر  اجلانب  ويف  الأنف،  اأرنبة  وفوق  العني  اأن�س  ويف  للعينني، 
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اأ�ضفل  كما ظهرت  لالأذن،  الداخلية  الإطارات  ويف  واملنخارين،  الأنف 
الوجه  حميط  وحول  ال�ضفتني  بني  الفا�ضل  واخلط  ال�ضفلى،  ال�ضفة 

والهيماتيون.

ال�ضيد امل�ضيح مبالمح قبطية متاأثرة بوجوه الفيوم، حيث  �ضور 
املمتلئ،  امل�ضتدير  الوجه  حيث  من  بينهم،  ال�ضديد  الت�ضابه  يالحظ 
والعيون الوا�ضعة، والأنف على �ضكل قو�س رفيع، وال�ضفاه الرقيقة غري 

ال�ضميكة املدببة، وعدم مراعاة الن�ضب الت�ضريحية لل�ضيد امل�ضيح. 

التقنية الفنية

الأيقونة �ضورت على القما�س ومثبتة على اخل�ضب، وقد و�ضعت 
طبقة من اجل�س على اأر�صية اللوحة، وا�صتخدمت طريقة التمربا، كما 
وقد  الطبيعة.  يف  املوجودة  املعدنية  واملواد  الأكا�صيد  الفنان  ا�صتخدم 
تنوع الفنان يف ا�ضتخدام هذه الأكا�ضيد، حيث ا�ضتخدم اللون الأحمر 

والأزرق والذهبي والأخ�ضر، كما ا�ضتخدم اللون الأبي�س. 

اأحيانا  ا�صتخدم  كما  الراأ�صية،  التلوين  طريقة  الفنان  ا�صتخدم 
الطريقة املائلة يف تلوين املالب�س، وا�صتخدم يف مالمح الوجه الفر�س 

الرفيعة وال�صعر، اأما للمالب�س فا�صتخدم الفر�س العري�صة.

�أيق�نة �لنزول �إىل �جلحيم: )�سكل رقم 5(

 اأبعادها: )27( × )21( × )1.2(.	•

طريقة الر�ضم: ر�ضم على القما�س ومثبت على اخل�ضب. 
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الفنان: غري معلوم )فن بيزنطي(. 	•

التاريخ: القرن )17/16(.	•

مكانها: يف املتحف. 	•

باللون  بالأيقونة  املحيط  الف�صاء  امل�صيح،  ال�صيد  لقيامة  اأيقونة 
الذهبي، ويظهر ال�صيد امل�صيح لب�صًا ثيابًا ذهبية اللون، بها العديد من 
الثنايا التي حاول الفنان جاهدا اإظهارها وهو يطاأ اأبواب جهنم، وميد 
يده اليمنى لُي�ضعد اآدم مقيمًا اإياه من املوت، ومي�ضك يف يده الي�ضرى 

�ضارة ال�ضليب عالمة الن�ضرة. 

على  بثبات  يقف  حيث  الأيقونة،  هذه  حمور  هو  امل�ضيح  ال�ضيد 
)م�ضكن  اجلحيم  اأبواب  اإلى  يرمزان  مطروحني  مزخرفني  لوحني 
باآثار  وممثاًل  قدميه  موطئ  عند  حمطمًا  اجلحيم  ويظهر  الأموات( 
ومفاتيح  مبعرثة،  واأقفال  منك�صرة،  �صال�صل  من  الظامل  ا�صتعباده 
مطروحة جانبًا، وم�صامري ترمز لال�صتعدادات التي اتخذت لتجه�س اأي 
حماولت للهروب من اجلحيم، واأ�ضفل كل هذا يوجد ا�ضوداد اجلحيم 
الذي كان موجودًا قبل القيامة، عندما كان هذا نهاية اجلن�س الب�صري.

حول راأ�س ال�ضيد امل�ضيح هالة باللون الذهبي، يتو�ضطها �ضليب 
ر�ضم بداخله ثالثة حروف يونانية )own( وتعني »اأنا هو« )الكائن(. 
مالمح ال�صيد امل�صيح دقيقة، وبها رقة كما تظهر اجل�صم متنا�صبًا مع 
رقة  العام  ال�صكل  ويربز  جدا،  من�صجمة  واأع�صاوؤه  الأيقونة،  م�صاحة 

ورفعة.
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يبدو اجلحيم يف هذه الأيقونة مق�صمًا اإلى ق�صمني: الق�صم ال�صفلي 
مظلم، بينما الق�صم العلوي ويتو�صطه امل�صيح م�صيء، ي�صتمد نوره من 
املخل�س، اإلى ميني امل�صيح، وي�صاره يقف اأنا�س عا�صوا على الأر�س قبله، 

وكلهم ي�ضتديرون �ضوبه متوقعني خال�ضهم. 

 وعلى ي�صار ال�صيد امل�صيح القدي�س يوحنا املعمدان وامللك داود 
وامللك �صليمان: 

يوحنا الذي كان النبي ال�صابق للم�صيح على الأر�س، والذي هياأ 
�صليمان، وهما  وامللك  امللك داود  يتقدمه  الطريق، يقف يف اخللف  له 
اأجداد ال�صيد امل�صيح، كما اأ�صار امللك داود يف مزامريه اإلى قيامة ال�صيد 
امل�صيح من بني الأموات، وامللك داود هو باين هيكل الرب، رمز امل�صيح، 

الهيكل احلقيقي.

امل�صيح، يوجد هابيل يحمل ع�صًا يف يده لأنه  ال�صيد  على ميني 
�صورة ال�صيد امل�صيح الراعي ال�صالح، وهو اأول من مات قتياًل على وجه 

الأر�س.

يوجد يف منت�ضف ال�ضورة من اأعلى ثقب وينفذ منه خيط ويظهر 
اأن الثنني حديثان.

الخصائص الفنية

بو�ضوح  تظهر  بها، حيث  الفنان  برع  التي  الأيقونات  اأجمل  من 
�صمات الأيقونة البيزنطية، وتظهر براعة وفهم الفنان لقواعد املنظور 
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والظل، مما يعطي الأيقونة العمق يف الت�صوير.

وثناياها،  كاملالب�س  التفا�صيل  اإظهار  يف  الفنان  اهتمام  يظهر 
كما اهتم باإظهار احلركة وحماكاتها والليونة يف حركة ال�ضيد امل�ضيح 
الذي اأخد و�ضع النحناء لياأخذ بيد اآدم لإخراجه من اجلحيم، وتظهر 
براعته يف اإظهار مالمح الوجه ور�صمها بدقة ونعومة، وت�صوير اآدم يف 
الظلمة، وكذلك ت�ضوير هابيل واإظهار امللك داود بتاج مزخرف غاية 

يف الدقة والروعة. 

 التقنية الفنية

وو�ضعت  اخل�ضب،  على  ومثبتة  القما�س  على  �ضورت  الأيقونة 
التمربا،  طريقة  ا�صتخدمت  اللوحة  القما�س.  على  اجل�س  من  طبقة 
كما ا�ضتخدم الفنان اللون الذهبي بكرثة، وهي اإحدى �ضمات الأيقونات 
البيزنطية، وخ�ضو�ضًا يف الف�ضاء واملالب�س، وا�ضتخدم اللون البني يف 

ت�صوير ال�صعر والذقن وال�صارب. 

ا�صتخدم الفنان طريقة التلوين الراأ�صية، كما ا�صتخدم –اأحيانًا- 
الطريقة املائلة يف تلوين املالب�س، وا�صتخدم يف مالمح الوجه الفر�س 

الرفيعة وال�صعر، اأما للمالب�س فا�صتخدم الفر�س العري�صة.

ثانيًا: أيقونات السيدة العذراء مريم

�أيق�نة �لعذر�ء مرمي �حلن�نة: )�سكل رقم 6(

من 	• طفاًل،  امل�صيح  ال�صيد  حتمل  وهي  العذراء  لل�صيدة  اأيقونة 
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الفن البيزنطي، ل يوجد اأي كتابة يف ال�صورة.

اأبعادها: )30( × )24( × )1.6(.	•

طريقة الر�ضم: ر�ضم على اخل�ضب بعد حت�ضريه. 	•

الفنان: غري معلوم. 	•

التاريخ: القرن الـ)19(. 	•

مكانها: موجودة يف املتحف.	•

اإلى اخللف، يوجد 	• مالحظة: يوجد �صرخ بطول الأيقونة نافذ 
باأعلى ال�صورة ثقبان لتعليق ال�صورة. 

املفقودة، ومت 	• الأجزاء  وا�صتكمال  وال�صرخ  الأيقونة   مت ترميم 
اإزالة الورني�س من �صطحها وعزلها من جديد.

و�صفها: 	•

يدها  على  ي�صوع  الطفل  حتمل  مرمي  العذراء  ال�صيدة  �صورت 
الي�ضرى، بحيث جاءت عن ميينه، وهي جاءت بطريقة طق�ضية �ضورت 
ال�صيدة العذراء مبالمح رقيقة جدًا بيزنطية، الف�صاء املحيط بالأيقونة 
باللون الذهبي رمزًا لل�صماء، واللون الذهبي يرمز لالأبدية والنور الذي 

يعي�س فيه اهلل واملوؤمنون. 
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اأ�ضابع اليدين طويلة بينما يت�ضاوى حجم اليد اليمنى مع حجم 
الراأ�س، وترتدي ال�ضيدة العذراء اإحدى �ضمات الفن البيزنطي.

ترتدي ال�صيدة العذراء مرمي ثوبًا ذهبي اللون، له اأكمام طويلة 
وهي  اأطرفها،  يف  اللون  ذهبية  دليات  بها  مزخرفة  باأطراف  تنتهي 
اأ�ضفل  للراأ�س  العذراء غطاء  ال�ضيدة  وترتدي  والكتفني.  الراأ�س  تغطي 
العباءة باللون الأزرق، وزينت العباءة عند اأ�صفل ذقن ال�صيدة العذراء 
ال�صيدة  مالمح  جاءت  مرمي.  العذراء  ال�صيدة  لبتولية  رمزًا  بنجمة، 
خدها  يتال�ضق  حيث  ي�ضوع،  الطفل  جهه  مائل  بوجه  هادئة  العذراء 
مع وجه الطفل ي�صوع، زينت الهالة حول راأ�س ال�صيدة العذراء والطفل 

ي�ضوع بزخارف بطريقة الطرق على �ضكل �ضليب وزخارف نباتية.

�صور الطفل ي�صوع مبالمح حنونة جدًا ومالئكية، ينظر للناظر 
ويرتدي  ر�صالة مطوية، وهي رمز احلكمة،  يديه  لالأيقونة ومي�صك يف 
تونيك )ثوب( باللون الأزرق رمزًا للنا�صوت تغطيه هيماتيون )عباءة( 

ترمز لالهوته، حيث اإن لهوته احتد بنا�ضوته. 

الخصائص الفنية

بو�ضوح  تظهر  بها، حيث  الفنان  برع  التي  الأيقونات  اأجمل  من 
�صمات الأيقونة البيزنطية، وتظهر براعة وفهم الفنان لقواعد املنظور 

والظل، مما يعطي الأيقونة العمق يف الت�صوير.

وثناياها،  كاملالب�س  التفا�صيل  اإظهار  يف  الفنان  اهتمام  يظهر 
كما اهتم باإظهار احلركة وحماكاتها والليونة يف حركة ال�ضيدة العذراء 
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التي ظهرت مائلة بان�صيابية ووجهها ملت�صق بوجه الطفل ي�صوع.

للقرن  ترجع  التي  فالدميري  اأيقونة  مع  الأيقونة  تلك  تت�صابه 
)�صكل  منها  ونقلت  الق�صطنطينية  يف  ر�صمت  ميالدي.  ع�صر  الـحادي 
الأم  وت�صمى   )Eleuse( اأيقونة وكذلك  رو�صيا،  الآن يف  وهي  رقم 7( 

احلنونة املحت�صنة طفلها ل�صدرها)20(.

 التقنية الفنية

وو�ضعت  اخل�ضب،  على  ومثبتة  القما�س  على  �ضورت  الأيقونة 
طبقة من اجل�س على قما�س اللوحة، وا�صتخدمت طريقة التمربا، كما 
الأيقونات  �ضمات  اإحدى  وهي  بكرثة،  الذهبي  اللون  الفنان  ا�ضتخدم 
ال�ضيدة  ت�ضوير مالب�س  وكذلك يف  الف�ضاء  البيزنطية، وخ�ضو�ضًا يف 

العذراء، واللونني الأحمر والأزرق يف مالب�س الطفل ي�صوع. 

اأحيانًا  ا�صتخدم  كما  الراأ�صية  التلوين  طريقة  الفنان  ا�صتخدم 
الفر�س  الوجه  وا�صتخدم يف مالمح  املالب�س  تلوين  املائلة يف  الطريقة 

الرفيعة وال�صعر، اأما للمالب�س فا�صتخدم الفر�س العري�صة.

�أيق�نة �لعذر�ء مرمي �مللكة: )�سكل رقم 8(

اأبعادها: من الداخل )93×69(.	•

 من اخلارج )120( × )78(. 

)20( ثروت، عكا�صة، الفن البيزنطي، جمموعة الألف كتاب، اجلزء احلادي ع�صر )1993( �س 171-170.
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اأما 	• اخل�ضب،  على  ومثبتة  القما�س  على  ر�ضم  الر�ضم:  طريقة 
املالكان يف اأعلى الطرفني يف ال�ضورة، فر�ضما على اخل�ضب. 

الفنان: اأن�صطا�صي الرومي. 	•

التاريخ: �صنة 1573 �س = 1857م.	•

و�صفها:	•

وعلى حجرها  امللكة جتل�س على كر�صي  العذراء  لل�صيدة  اأيقونة 
ويحل  طائران،  مالكان  لها  يلب�صه،  تاج  راأ�صه  وعلى  امل�صيح،  ال�صيد 
املالك  ميينها  عن  ويقف  حمامة،  هيئة  يف  القد�س  الروح  راأ�صها  على 

ميخائيل، وعن ي�ضارها املالك غربيال وبيده الب�ضارة.

الكاينة  العذرى  ال�ضيدة  ال�ضت  عزبت  )بر�ضم  اأ�ضفلها  مكتوب 
 1857 �ضنة  ال�ضموات  ملكوت  يف  تعب  له  من  يارب  عو�س  بالأزبكية 

م�صيحية ر�صم احلقري اأن�صطا�صي الرومي امل�صوراتي القد�صي(.

لون الف�ضاء خلف الأيقونة منق�ضم اإلى لونني: اللون الأزرق الفاحت 
رمزًا لل�صماء التي ي�صكنها اهلل وقدي�صوه، والأر�صية اأ�صفل كر�صي العر�س 

باللون البني املذهب، حيث اإن ال�ضيدة العذراء هي ال�ضماء الثانية.

على  ي�صوع  الطفل  حتمل  املواجهة  يف  العذراء  ال�صيدة  جتل�س 
املقد�س يف �صفر  الكتاب  الأي�صر وهي عن ميينه، كما ذكر يف  ذراعها 

املزامري، قامت امللكة عن ميني امللك.
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من  قبطي  طابع  ذات  هادئة،  مبالمح  العذراء  ال�صيدة  �صورت 
دقيق  واأنف  الروحية،  للب�صرية  رمزًا  وا�صعتني  وعينني  ممتلئ،  وجٍه 
واحد  يحمله مالكان،  اللون،  اإكلياًل ذهبي  ترتدي  و�صفتني �صغريتني، 
على اليمني والآخر على الي�ضار، واملالكان يرتديان ثوبًا باللون الأحمر 
الأرجواين، راكعان على �صحابة بي�صاء اللون، وقد ظلال بجناحيهما على 
الذهبي،  باللون  هالة  راأ�صيهما  وحول  ي�صوع،  والطفل  العذراء  ال�صيدة 

رمزًا للقدا�صة والقوة، كما ترمز لطبيعتهما النورانية.

ترتدي ال�صيدة العذراء هيماتيون )عباءة( باللون الأحمر رمزًا 
حللول الروح القد�س عليها، وحبلها بدون دن�س، تغطي الأكتاف والرقبة 
اأ�صفل  يف  ويظهر  الذهبي،  باللون  مو�صاة  باأطراف  وتنتهي  والراأ�س، 
هي  العذراء  ال�ضيدة  اأن  اإلى  رمزًا  مرتب،  ب�ضكل  �ضغرية  جنوم  الثوب 
ال�صماء الثانية التي حملت اهلل الكلمة، اأ�صفلها تونيك )ثوب( لونه اأزرق 
غامق رمزًا لنا�ضوت ال�ضيدة العذراء، الذي اأخذه ال�ضيد امل�ضيح، فهي 
بحلول الروح القد�س عليها تلحفت بالالهوت، وتنتهي باأطراف وحلي 

ذهبية اللون عند الرقبة والأكمام ونهاية الثوب.

وحول راأ�صها هالة ذهبية اللون رمزًا لقدا�صتها، واأنها نور، كما 
وترتدي حذاء يف  الذهبي،  باللون  العباءة  اأ�ضفل  للراأ�س  ترتدي غطاء 

قدميها.

هدوء  من  الرغم  وعلى  �ضاب،  مبالمح  ي�ضوع  الطفل  يظهر   
مالحمه، فاإنه يحمل كرة يف يده الي�ضرى، رمزًا للكرة الأر�ضية، وي�ضري 
باللون  هيماتيون  يعلوه  تونيك  ويرتدي  الربكة،  باإ�صارة  اليمنى  بيده 
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الأحمر، رمزًا لالهوت، حول راأ�صه هالة باللون الذهبي رمزًا لالهوته 
بجوار  ي�ضوع  الطفل  قدما  وتظهر  الذهب،  تاج من  راأ�ضه  وعلى  اأي�ضًا، 

بع�صهما.

جتل�س ال�صيدة العذراء وهي حتمل الطفل ي�صوع على كر�صي ميثل 
العر�س ال�ضماوي، له ظهر ت�ضند عليه، يحمل زخارف ملكية.

يقف عن ميني ال�صيدة العذراء املالك ميخائيل يرتدي مالب�س 
باللون  و�ضاح  يعلوه  الأخ�ضر  باللون  تونيك  من  الرومانية،  اجلندية 
الأحمر، رمزًا لرتبته ال�صماوية كرئي�س جند الرب، له جناحان طويالن 
رمزًا لكونه غري اأر�ضي، بل كائن �ضماوي، ولون اجلناحني اأبي�س، رمزًا 
اأم�صك  وقد  والطماأنينة،  بالراحة  ال�صعور  وليعطي  والنقاء،  للطهارة 

بكلتا يديه اإ�ضارة الن�ضر ويف نهايتها �ضليب.

�ضور املالك غربيال مالك الب�ضارة يرتدي ثوبًا باللون الأرجواين، 
يعلوه عباءة باللون الأخ�ضر، فهو رئي�س اجلنود ال�ضماوية، له جناحان 
طويالن ي�ضالن اإلى قدميه، رمزًا لكونه غري اأر�ضي، بل كائن �ضماوي، 
ولون اجلناحني اأبي�س، رمزًا للطهارة والنقاء، وليعطي ال�صعور بالراحة 

والطماأنينة)21(، وقد اأم�صك بيديه بالب�صارة.

القبطية  الدرا�ضات  القبطي )درا�ضة خمت�ضرة(، )معهد  الفن  تاريخ  اإلى  ن�ضيم، حما�ضرات مدخل  )21( عماد، 
بالعبا�صية، عام 2004–2005(.
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الخصائص الفنية

بها، حيث تظهر  القبطي  الفنان  برع  التي  الأيقونات  اأجمل  من 
القبطي  الفنان  وفهم  براعة  وتظهر  القبطية،  الأيقونة  �صمات  بو�صوح 

لقواعد املنظور والظل، مما يعطي الأيقونة العمق يف الت�صوير.

اأن�س  للعينني ويف  العلوي  اأعلى جبهة، ويف اجلفن  ال�صوء  يظهر 
العني وفوق اأرنبة الأنف، ويف اجلانب الأي�ضر من الأنف واملنخارين، ويف 
واخلط  ال�ضفلى  ال�ضفة  اأ�ضفل  ظهرت  كما  لالأذن،  الداخلية  الإطارات 

الفا�ضل بني ال�ضفتني وحول حميط الوجه والهيماتيون.

العذراء  ال�صيدة  وكذلك  اأمامي،  و�صع  يف  امل�صيح  ال�صيد  �صور 
واملالئكة.

تت�صابه مع الأيقونة �صكل رقم )9( وهي اأي�صا من عمل اأن�صطا�صي 
الرومي، وتوجد يف كني�صة ال�صيدة العذراء وال�صهيد اأبانوب يف �صمنود، 

ويوجد يف اأ�صفل الأيقونة �صريط كتابي ن�صه:

احلقري  عمل  ال�ضماوات  ملكوت  يف  تعب  له  من  عو�س  »يارب 
اأن�صطا�صي م�صوراتي القد�س 1570«.

بال�صهداء  ال�صناعة  وتاريخ  ال�صانع  ا�صم  يحمل  ال�صريط  وهذا 
وملعرفة التاريخ امليالدي: 1570 + 284 = 1854م.
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التقنية الفنية

الأيقونة �ضورت على القما�س، ومثبتة على اخل�ضب، اأما املالكان 
يف اأعلى الطرفني يف ال�ضورة، فر�ضما على اخل�ضب، وقد و�ضعت طبقة 
كما  التمربا،  طريقة  وا�صتخدمت  اللوحة،  اأر�صية  على  اجل�س  من 
وقد  الطبيعة،  يف  املوجودة  املعدنية  واملواد  الأكا�صيد  الفنان  ا�صتخدم 
تنوع الفنان يف ا�ضتخدام هذه الأكا�ضيد، حيث ا�ضتخدم اللون الأحمر 

والأزرق والذهبي والأخ�ضر. 

ا�صتخدم الفنان طريقة التلوين الراأ�صية، كما ا�صتخدم –اأحيانًا- 
الطريقة املائلة يف تلوين املالب�س، وا�صتخدم يف مالمح الوجه الفر�س 

الرفيعة وال�صعر، اأما للمالب�س فا�صتخدم الفر�س العري�صة. 

ثالثًا: أيقونات رؤساء المالئكة

�أيق�نة �ملالك ميخائيل رئي�س جند �لرب: )�سكل رقم 
)10

اأبعادها: من الداخل )32×25(، من اخلارج )38×31(. 	•

طريقة الر�ضم: ر�ضم على اخل�ضب. 	•

الفنان: ر�صم اإبراهيم )النا�صخ(. 	•

التاريخ: غري معلوم.	•
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مكانها: يف املتحف.	•

و�صفها: 	•

اأيقونة للمالك اجلليل ميخائيل مي�ضك امليزان بيده الي�ضرى، ويف 
اليمنى احلربة وباأعالها �ضليب. 

وعلى  ميخائيل(  )املالك  ي�صار  ال�صورة  اأ�صفل  يف  كتابة  يوجد 
اليمني )ر�ضم اإبراهيم ويوجد تاريخ غري وا�ضح(.

رائعة  �صورة  تعترب  الرب  جند  رئي�س  ميخائيل  املالك  اأيقونة 
بني  بلون  وما حولها  الأيقونة  الواقع خلف  الف�ضاء  فيها  ُك�ِضَي  املنظر، 

كموين، يرمز اإلى امللك وامللكوت.

يظهر يف و�صط الأيقونة منظر بهي الطلعة ميثل املالك ميخائيل، 
امل�صيحية)22(،  الأمة  وحامي  ال�صماء،  يف  املالئكية  القوات  رئي�س  وهو 
واقفًا ب�ضكل مهيب، يف قدميه حذاء، كما و�ضع الفنان هالة م�ضتديرة 
ارتدى  القدا�ضة، وقد  لتدل على  راأ�س املالك ميخائيل  النور حول  من 
رئي�س املالئكة ميخائيل مالب�س رومانية، حيث يلب�س اجللباب الروماين 
»التونك« )Tonic( ذات ال�صرائط من الع�صر الروماين، وفوقه الرداء 

امللوكي باللون الأحمر، الذي يرمز اإلى اأنه رئي�س اجلنود ال�صماوية.

اأو ع�صا  اليمنى على حربة  �صور املالك ميخائيل ويقب�س بيده 
بالغ الطول، ينتهى طرفها العلوي ب�ضليب مت�ضاوي الأ�ضالع. 

)22( جورج، فريج�ضون، الرموز امل�ضيحية ودللتها، ترجمة: يعقوب جرج�س جنيب، 1964، �س 147.
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يرتدي حزامًا حوله و�ضطه، يتدلى منه خلف ظهره �ضيف مائل 
يف غمده، قب�ضته على �ضكل راأ�س طائر له منقار، وهي باللون الذهبي 
وكذلك احلربة، كما اأنه يرتدي قالدة ذهبية اللون، يتدلى منها دبو�س 
ذهبي اللون، ليثبت به طريف الو�صاح الأحمر، الذي يرمز اإلى اأنه رئي�س 

جند الرب. 

بعينني  �ضور  حيث  قبطية،  مبالمح  ميخائيل  املالك  و�ضور 
من�صدل  طويل  الراأ�س  و�صعر  الروحية،  الب�صرية  على  دلياًل  وا�صعتني 

على ظهره باللون الأ�ضود، لعدم وجود �ضيب يف ال�ضماء.

اأنه  اإلى  رمزًا  طويالن  جناحان  وله  ميخائيل  املالك  �صور  كما 
اأنهم  اإن وظيفة املالئكة  الإلهية، حيث  ر�ضالته  �ضماوي، كما يدل على 
خدام اهلل الذي ير�ضلهم خلدمة الب�ضر، ولون اجلناحني ذهبي، رمزًا 

اإلى اأنه كائن روحاين يعي�س يف النور )الأبدية(.

امليزان  مي�صك  ل  ميخائيل  املالك  اأن  الأيقونة  تلك  يف  يالحظ 
يف يده كما ل يحمل �ضيفًا، اإل اأنه كتب يف اأ�ضفل الأيقونة باللغة العربية 

ا�صم املالك ميخائيل. 

الخصائص الفنية

برع الفنان القبطي يف ر�ضم هذه الأيقونة، حيث ُتظهر بو�ضوح 
املنظور  لقواعد  القبطي  الفنان  وُتظهر فهم  القبطية،  الأيقونة  �صمات 

والظل، مما يعطي الأيقونة العمق يف الت�صوير.
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كما اهتم الفنان باإظهار ثنايا املالب�س اخلا�صة باملالك ميخائيل 
ومتيزت  طائر.  منقار  �ضكل  على  قب�ضته  وت�ضوير  وغمده،  وال�ضيف 
املمتلئ،  الوجه  باأنها مالمح قبطية متامًا، من  املالئكة  رئي�س  مالمح 

والعينني الوا�صعتني، والأنف الدقيق، وال�صفاه الرقيقة. 

التقنية الفنية

الأيقونة �ضورت على اخل�ضب، حيث متت معاجلة اخل�ضب، وقد 
طريقة  وا�صتخدمت  اللوحة،  اأر�صية  على  اجل�س  من  طبقة  و�صعت 
يف  املوجودة  املعدنية  واملواد  الأكا�صيد  الفنان  ا�صتخدم  كما  التمربا، 

الطبيعة، وقد تنوع الفنان يف ا�صتخدام هذه الأكا�صيد. 

اأحيانا  ا�صتخدم  كما  الراأ�صية  التلوين  طريقة  الفنان  ا�صتخدم 
الطريقة املائلة يف تلوين املالب�س، وا�صتخدم يف مالمح الوجه الفر�س 

الرفيعة وال�صعر، اأما للمالب�س فا�صتخدم الفر�س العري�صة. 

التلف  من  عليها  للمحافظة  دقيق  ترميم  اإلى  حتتاج  الأيقونة 
وا�صتعادة األوانها.

رابعًا: أيقونات القديسين

 اأبعادها: )34.2×26×2.5(. 	•

الفنان: غري معلوم. 	•

التاريخ: غري معلوم.	•
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مكانها: يف املتحف. 	•

و�صفها:	•

)�صكل  ال�صهري،  ح�صانه  ميتطي  جرج�س  مار  لل�صهيد  اأيقونة 
رقم 11( ووراءه طفل مي�صك اإبريقًا واأمامه ح�صان عليه امللك وامللكة، 
واأ�صفله الأمرية التي اأنقذها مار جرج�س، ويف اأعلى الأيقونة مالك ي�صع 
اإكلياًل على راأ�س ال�صهيد، ويف اأ�صفل الأيقونة يطعن التنني باحلربة، ويف 

اأعلى الأيقونة يوجد كتابة باللغة اليونانية.

ت�صبه هذه الأيقونة اأيقونة دير مار جرج�س للراهبات يف كنائ�س 
ال�صهيد مار جرج�س وهو ميتطي ح�صانًا  فيها  القدمية، يظهر  م�صر 
لتيني،  ب�ضليب  تنتهي  حربة  اليمنى  يده  يف  ومي�ضك  اللون،  اأبي�س 
ملكانته  اللون  ذهبي  درع  وعليه  الرومانية،  اجلندية  مالب�س  ويرتدي 
العالية يف اجلي�س الأر�صي وال�صماوي اأي�صًا، كما يوجد هالة م�صتديرة 

حول راأ�س القدي�س باللون الذهبي رمزًا لقدا�صته. 

له جناحان  الأخ�ضر،  باللون  تنني  يوجد  اأرجل احل�ضان  اأ�ضفل 
العارفة  الرتب  من  ال�ضقوط  قبل  فيما  كان  اإنه  حيث  الأحمر،  باللون 
باهلل، والتنني يرمز لل�صيطان وقد هزمه القدي�س بو�صع احلربة يف فمه. 

الأمري مار جرج�س  الأيقونة هو وجود طفل خلف  تلك  ما مييز 
للراهبات-  جرج�س  مار  دير  يف  ذكر  ما  -ح�ضب  وهو  اإبريقًا  يحمل 
معجزة �صنعها مار جرج�س مع ابن اأحد الأثرياء قام الرببر بخطفه، 
وكان لهذا الرثي عادة كل عام يحتفل بعيد ال�صهيد البطل مار جرج�س، 
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وعندما حان وقت عيده وكانوا يف حزن �ضديد، وبالرغم من هذا قاموا 
اأمامه وهو يحمل  بالحتفال طالبني �صفاعته يف رجوع الطفل فوجدوه 
كان  اإنه  فقال:  للمكان؟  ح�ضر  كيف  ف�ضاألوه:  �ضاخن،  ماء  به  اإبريقًا 
يطلب ال�ضهيد مار جرج�س ويقول له: اليوم عيدك وكنت اأحتفل به مع 
اأهلي كل عام، وها اأنا بعيد عنهم ول اأحتفل معهم، فوجد ال�صهيد اأمامه 
وطلب منه الركوب خلفه على احل�ضان، وما هي اإل ثواٍن معدودة ووجد 

نف�صه معهم ويف يده الإبريق الذي كان يحمله ل�صيده فمجدوا اهلل. 

وقد ظهر باللوحة اأي�صًا ملك وملكة يطالن من �صرفة ق�صرهما، 
ويقدم امللك مفاتيح املدينة لل�صهيد مار جرج�س، واأمام الق�صر تقف 
ال�صهيد مار جرج�س، وتظهر مالمح اخلوف على  تتاأمل  ابنتهما وهي 
وجهه، ويبدو اأنها ترمز اإلى معجزة اإنقاذ ال�ضهيد مار جرج�س لإحدى 
الأمريات التي كانت �صتقدم قرابني لتنني عظيم يهجم على ولية اأبيها، 

وطلبت �صفاعة مار جرج�س فظهر وطعن ال�صيطان واأنقذها.

الذهبي  باللون  وجاءت  الف�ضاء  فتمثل  اللوحة  خلفية  اأما 
وا�صتخدمت فيه طريقة الطرق، التي انت�صرت يف معظم اأيقونات القرن 
التا�صع ع�صر ويوجد به اأحد املالئكة طائرًا وقد ب�صط جناحيه، ويحمل 
للقدي�س مار جرج�س، كما  ال�صهادة  الإكليل رمز  اإكلياًل، وهذا  يده  يف 
�ضور الق�ضر على اأحد التالل، وتظهر بع�س النباتات باللون الأخ�ضر؛ 
رمبا ترمز اإلى اأور�صليم اأو مدينة اللد بفل�صطني، مكان ميالد القدي�س.

 يوجد يف دائر الأيقونة مكان م�صامري، فيبدو اأن الأيقونة كانت 
مثبتة يف اإطار خارجى، اأو يف حامل اأيقونات ومت نزعها. 
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الخصائص الفنية

بو�ضوح  تظهر  الأيقونة حيث  ر�ضم هذه  القبطي يف  الفنان  برع 
املنظور  لقواعد  القبطي  الفنان  القبطية، وتظهر فهم  الأيقونة  �صمات 

والظل، مما يعطي الأيقونة العمق يف الت�صوير.

جرج�س  مبار  اخلا�صة  املالب�س  ثنايا  باإظهار  الفنان  اهتم  كما 
الروماين، ومتيزت مالمح مار جرج�س باأنها مالمح قبطية متاما من 

الوجه املمتلئ والعينني الوا�صعتني والأنف الدقيق وال�صفاه الرقيقة. 

والأمرية  الطفل  اأهمها  كثرية  تفا�صيل  على  الأيقونة  احتوت 
ووالداها، كما جاءت الأيقونة لت�صور عدة معجزات لل�صهيد البطل مار 

جرج�س. 

التقنية الفنية

الأيقونة �ضورت على اخل�ضب، حيث متت معاجلة اخل�ضب، وقد 
طريقة  وا�صتخدمت  اللوحة،  اأر�صية  على  اجل�س  من  طبقة  و�صعت 
يف  املوجودة  املعدنية  واملواد  الأكا�صيد  الفنان  ا�صتخدم  كما  التمربا، 

الطبيعة، وقد تنوع الفنان يف ا�صتخدام هذه الأكا�صيد. 

ا�صتخدم الفنان طريقة التلوين الراأ�صية، كما ا�صتخدم –اأحيانا- 
الطريقة املائلة يف تلوين املالب�س، وا�صتخدم يف مالمح الوجه الفر�س 

الرفيعة وال�صعر، اأما للمالب�س فا�صتخدم الفر�س العري�صة. 
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تتميز الأيقونة با�ضتخدام طريقة الطرق لعمل زخارف متعددة 
يف الف�صاء املحيط بالأيقونة، وا�صتخدام اللون الذهبي بكرثة.

�لفروق ما بني �لأيق�نة �لقبطية و�لبيزنطية

�صمات  على  نتعرف  اأن  ن�صتطيع  ال�صابقة،  الأيقونات  �صرح  من 
وخ�ضائ�س الأيقونات القبطية والبيزنطية ب�ضفة عامة.

�أوًل: مميز�ت �لأيق�نة �لقبطية

1- الن�ضب الت�ضريحية غري مت�ضاوية يف ر�ضم اأج�ضام الأ�ضخا�س.

2- ال�صيمرتية والروح الكال�صيكية يف الأيقونة.

3- ا�ضتخدام اخلطوط امل�ضتقيمة.

4- العيون الوا�صعة املحدقة والنظرة الثابتة املتاأملة.

5- ال�ضفاه الرقيقة غري ال�ضميكة املدببة، والتي ترمز للتخل�س 
من �صهوات اجل�صد، واأن عملها هو الرتنيم والت�صبيح والتاأمل.

6- الأنف ير�صم على �صكل قو�س رفيع.

7- اجلبهة عري�صة وعالية لرتمز حلياة القدي�س التي يق�صيها 
يف التاأمل.

اأي يف و�صع املواجهة ليعطي  8- ير�صم القدي�س متجها لالأمام 
ات�صاًل بني املتاأمل والقدي�س.
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بال�ضكون، بحيث يجعل الرتكيز على حركة  9- اجل�ضم يت�ضف 
الروح.

يتطابق  وال�صياطني يف و�صع جانبي، وهذا  10- ير�صم اخلطاأة 
مع م�صريهم الذي يتبعهم ويكونون ل �صيء.

11- حتمل الأيقونات خطوطًا مكتوبة باللغتني العربية والقبطية، 
وهي تك�صف عن املو�صوع املر�صوم. 

ال�صخ�س  فاإن  الأيقونة،  يف  �صخ�س  من  اأكرث  ر�صم  عند   -12
الأو�ضط يكون هو حمور الأيقونة.

13- اأهمل الأقباط يف ر�ضوماتهم ناحية املنظور والبعد الثالث 
)الطول والعر�س والعمق( لأن ذلك يعطيها جت�صيمًا وجت�صيدًا ب�صريًا، 

بينما غر�س الأيقونة روحي اإمياين.

14- مال الفنان القبطي للرمزية والتاريخية والزخرفية. 

15- جنح الفنان القبطي يف اأن ي�صعرك بحركة الإن�صان بوا�صطة 
حركة وجهه، دون اللجوء اإلى اإظهار حركة رجليه. 

16- خلو الأيقونات القبطية من املناظر املفزعة لآلم القدي�ضني.

17- ر�صم ال�صكل املربع للراأ�س اأكرث من البي�صاوي، كما ا�صتخدم 
اللحية يف اأغلب الوجوه.
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18- اأعلى اخلد بارز.

19- اليدان والرجالن تتنا�ضب مع حجم الوجه.

20- الثياب حتجب اجل�ضم ووا�ضعة وف�ضفا�ضة وب�ضيطة.

21- البعد عن العري، اإل فيما ندر، يف اأيقونات ال�ضلب والدفن.

ثانيًا: مميزات األيقونة البيزنطية

�لأيق�نة �لط�لية

1- تق�ضيم ج�ضم القدي�س اإلى ثالثة حمتويات يف ثالثة مربعات، 
ي�ضم الأعلى منها ال�ضدر مع الهالة، بينما يو�ضع املرفقان على م�ضتوى 
حتى  احلو�س  م�صاحة  يحوي  الذي  الأو�صط  للمربع  العليا  القاعدة 

الركب، بينما تو�ضع القدمان يف املربع الأ�ضفل.

2- يتطابق عر�س اجل�صم مع املربع املح�صور �صمن الدائرة.

من�ضجمة  واأع�ضاوؤه  الأيقونة،  م�ضاحة  مع  متنا�ضب  اجل�ضم   -3
جدًا، ويربز ال�صكل العام رقة ورفعة.

�لأيق�نة �لن�سفية

1- بنية ثابتة هي املثلث، وب�ضكل خا�س املت�ضاوي ال�ضاقني، يعطي 
تنا�صقًا جمياًل و�صكاًل مرنًا ومتوازنًا للوحات التي متثل ن�صف اجل�صم 

الب�صري الأعلى.

اأكرث  رقة  ليعطي  الب�صري،  اجل�صم  لإطالة  امليل  ا�صتخدام   -2
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وزيادة يف القامة الروحية؛ تعبريًا عن امتالئه من النعمة الإلهية.

3- هناك عالقة ما بني الهالة والراأ�س، لأن الثنني ي�صرتكان يف 
مركز دائرتيهما، ويف اإظهار جمد اهلل. 

ثالثًا: تأثير الفن البيزنطي في الفن القبطي

1- يظهر الفنان يف تفا�صيل املالب�س.

حركات  يف  والليونة  الطبيعة  حماكاة  الأيقونة  يف  يظهر   -2
واإظهار  الأج�صام،  يف  الع�صالت  باإبراز  الهتمام  وكذلك  الأ�صخا�س، 

جمال الأ�صكال وتعبري الوجوه.

امل�صور،  املو�صوع  على  تدل  حروف  على  الأيقونة  ت�صتمل   -3
وعلى اأ�صماء الأ�صخا�س املتعددة، وهي نقو�س متكننا من حتديد زمانها 

واملكان الذي �صورت فيه.

4- ثراء يف زخارف الهالة.

5- احلواف امل�صتطيلة للثياب، عوجلت العباءة يف ب�صاطة ك�صطح 
م�ضتو به زخارف نباتية.

ويف اخلتام، اأرجو اأن اأكون قد اأو�ضحت بع�س النقاط التي تفيد 
الباحثني من بعدي يف جمال الأيقونة ورموزها، والفروق بني الأيقونة 
الأيقونة عرب  اإن  البيزنطية، فالطريق طويل، حيث  والأيقونة  القبطية 
ومفهومه  املقد�س  للكتاب  فهمه  ومدى  الر�ضام  فكر  تظهر  الع�ضور 

العقائدي. 



المسبار 118

مقتنيات دير العذراء مريم السريان: األيقونات

 ملحق األيقونات

�صكل رقم)1( )اأيقونة الع�صاء الرباين(

عمل الباحثة تن�صر لأول مرة
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�صكل رقم)2( )اأيقونة الع�صاء الرباين(

عمل الباحثة تن�صر لأول مرة 
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�صكل رقم)3( )اأيقونة القيامة(

عمل الباحثة تن�صر لأول مرة
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�صكل رقم)4( 

اأيقونة القيامة بكني�صة ال�صيدة العذراء
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�صكل رقم)5( )اأيقونة النزول للجحيم(

عمل الباحثة تن�صر لأول مرة
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�صكل رقم)6( )اأيقونة ال�صيدة العذراء احلنونة قبل وبعد الرتميم(

عمل الباحثة تن�صر لأول مرة
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�صكل رقم)7( )اأيقونة فالدميري ترجع للقرن 11م(

ر�صمت يف الق�صطنطينية نقلت منها وهي الآن يف رو�صيا
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�صكل رقم)8( )اأيقونة ال�صيدة العذراء امللكة والدة الله(

تن�صر لأول مرة
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�صكل رقم)9( )اأيقونة ال�صيدة العذراء امللكة والدة الله(

كني�صة ال�صيدة العذراء وال�صهيد اأبانوب ب�صمنود
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�صكل رقم)10( )رئي�س املالئكة ميخائيل(

تن�صر لأول مرة
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�صكل رقم)11( )مارجرج�س الروماين(

تن�صر لأول مرة
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