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 المستخمص
يقونة في الفن المسيحي, وقد تركزت مشكمة البحث الحالي ألجماليات ابقيم و يعنى ىذا البحث بدراسة 

مع معطيات الرسوم األيقونية المسيحية, ذات الطابع الديني, وقد كانت نتاجات عمى إيجاد رؤية بحثية تتنافذ 
الفن المسيحي تستقطب الرؤى المعرفية والدينية لمشواىد البصرية الخاصة باأليقونة, وثقت موضوعات السيد 

ن المستوى م نتقالل يقونات فكرة األعتبارىما نموذجًا نتقصى من خاللو صور اإالمسيح والسيدة العذراء, ب
الصورة الفنية أو تكون محمولة عمييا,  بناء تنالالحسي إلى المستوى الحدسي, فتصبح األفكار المثالية التي 

  .ديني حسبما تراه الديانة المسيحية في إطاربمثابة إفصاح حقيقي عن مكنونات المعرفة التي تقرأ 
 األيقونات القبطية في مصرالفن القبطي و التالي ,  في ىذا البحث وستعرض الباحثتو 

 لخمفية التاريخية لأليقونات القبطية موضحاً انشأة الفن القبطي والسمات التي تميز بيا و  بعرض وذلك
بتصنيف أنواع  قوم, ثم تنشأة األيقونة المسيحيةو األشكال السابقة لفن األيقونة و  القيم الجمالية والفمسفية

ات المستخدمة المستخدمة في عمل األيقونات القبطية مستعرضًا لمخام. والتقنيات الفنية األيقونات القبطية
 .خطوات عمل األيقونة

الوقوف عمى التقاليد والمتغيرات التي أثرت و  يمكن إضافة مداخل جديدة تثري دراسة األيقونات القبطيةحيث أنو 
ضافة رصيد جديد لدراسة وتحميل تصميم األيقونو  عمى تصميم األيقونات القبطية   .اتا 
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 :مقدمة
منذ أن أصبحت مصر والية رومانية وممارسة الدين خفية في الكيوف , مرورًا بإعالن الدين المسيحي الدين 
الرسمي لمدولة الرومانية , ثم انفصال الكنيسة المصرية عن الكنيسة البيزنطية التابعة لمممك , ثم دخول 

 .ى مصر وحتى بداية القرن العشرين العرب إل
أثر الفنون وتاريخو عبر مراحمو المختمفة و تعريف الفن القبطي وصفاتو  ةالباحث عرضسنسوف ت

 السابقة من فن مصري قديم , فن يوناني روماني , فن بيزنطي , وفن ساساني .
لخمفية التاريخية لأليقونات القبطية موضحًا األشكال السابقة لفن األيقونة سمات الفن القبطي واو 

قوم بتصنيف أنواع األيقونات القبطية . والتقنيات الفنية المستخدمة في عمل , ثم تحية نشأة األيقونات المسيو 
 األيقونات القبطية مستعرضًا لمخامات المستخدمة واأللوان ورموز.

 مشكلة البحث:

تأكد لمباحثة قمة األبحاث العممية التي تناولت القيم الجمالية والفمسفية لدراسة محتوى ومدلول األيقونات 
لمجال  تعد من التراث القومي لمفن المصري وتكون بمثابة إثراء فاأليقونةوحديثًا قديمًا  القبطية في مصر

توظيف التراث في المناىج حيث أن األيقونة القبطية تجمع بين الموحة الزخرفية وبين شكل من أشكال الرسوم 
 .رمزي أو تشخيصيأو لمحتوى ومدلول ديني  التوضيحية
 :األهداف
 ٌة لمختارات من األٌقونات القبطٌةدراسة تحلٌل 

 المنيج الوصفي والمنيج التحميمي تم العتماد عمى :المنيج
 النتائج:
 يمكن إضافة مداخل جديدة تثري دراسة األيقونات القبطية 
 الوقوف عمى التقاليد والمتغيرات التي أثرت عمى تصميم األيقونات القبطية 
  وتحميل تصميم األيقوناتإضافة رصيد جديد لدراسة 

 يمعنى كممة قبط
يونانية وىو السم الذي أطمقة الغريق عمى مصر والتي ترجع في األصل حرفت من كممة كممة قبط أو جبت 

عزت زكي قادوس ,تاريخ ) إلى األسم المصري القديم , الذي أطمق عمى مدينة منف في عصر الدولة الحديثة
 (Gabra, G., The Coptic Museum, p. 25& 646عام الفنون, ص
أن كممة قبط جاءت مشتقة من كممة كفتوريم وىو أحد أبناء مصرايم بن حام بن  فيدأراء تويوجد 

عمى أوالده فمنح كل منيم قد قام مصرايم بتقسيم أقاليم مصر نوح الذي أتى إلى مصروسميت بعد ذلك بإسمة و 
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إلى اسمة , وىو ما أكده المقريزي قائاًل أن سكان وادي  ولما كان كفتوريم ىو أكبر ابناؤه فقد منو فقط نسبة
النيل كانو مقسمين إلى قبائل وقفطوكانت من تمك القبايل نسبة إلى قفاطيم أو كفتوريم بن مصرايم وىو األسم 

                  (       482ص والعتبار بذكر الخطط واألثار, المواعظالمقريزي,) .الذي أطمق عمية في كافة أنحاء البالد
)الكتاب   ذكر كفتوريم ابن مصرايم ابن حام في الكتاب المقدسو  (6-5ص, المرجع السابق ,)يعقوب روفيمة

 (24:2 -22المقدس, العيد القديم ,سفر التكوين )
اء استمدت من العبارة الفرعونية أو حرفت من الكممة اليونانية و وبالتالي نجد كممة قبطي س

باىور لبيب ,دليل المتحف القبطي , كفتوريم فيي كممة عبر العصور تعني مصري )ايحيبتوس أو نسبة إلى 
 (7ص

عمت ن)ق.م  62"أغسطس قيصر" سنة  الممك أصبحت مصر والية رومانية في عيدقد  ن القبطي:الفنشأة 
  (65الساسانية , ص ,المسيحية ,فنون الشرق األوسط في الفترات الييمينيسية ,إسماعيل

 م( موازيًا لوقت ظيورىا في فمسطين42 –م 67المسيحية إلييا في عيد المبراطور "كاليجول" ) تم دخولو 
 لذلك الييود المصريين ىيأوقد  ،(242, ص , تاريخ مصر الى الفتح العثماني)عمر السكندري و أ.ج سفدج

تاريخ األمة القبطية كامل صالح نخمة وفريد كامل , ) عمى أحداث الدين الجديد الذين زارو القدس وتعرفو
وصل الدين المسيحي رسميًا إلى مصر عمى فقد  (45, صحية في مصرالحمقة الثانية خالصة تاريخ المسي

اليمان الجديد حمالت إضطياد عنيفة  تعرض, وقد استقر في بابميون م و46د القديس "مرقس الرسول عام ي
م( الذي اعتبر األقباط يوم 625-086س" )م( وحتى عيد "دقمديانو 68-54منذ عصر المبراطور نيرون )

 م بداية تقويميم الذي سمي بـــــــ)تقويم الشيداء(.084توليو الحكم في نوفمبر عام 
-625في مصر خفية إلى أن أصدر المبراطور "غاليريوس" ) النتشارالدين المسيحي  ستمروا 

 م ينص عمى التسامح الديني في البالد622إبريل عام  62م( منشور في 620
لمسيحية بيار مارافال , ا) 

 (77ص, عبر تاريخيا في المشرق

دين ىو نفسو ال م( عمى عاتقو تطبيق المنشور إلى أن اعتنق667-626أخذ المبراطور "قسطنطين" )و 
جماليات الفنون )حكمت بركات,  , وبيذا صار الدين المسيحي دين رسميًا لمدولةم604المسيحي عام 

 (.0ص  ,القبطية
مرسومًا بإغالق معابد الديانات  تم إصدار م(695-679عيد ثيودوسيوس األول العظيم ) خاللو  

فنون الشرق األوسط في الفترات , نعمت إسماعيل ) القديمة وجعل الدين المسيحي ىو الدين األول في البالد.
 (.66,55ص , الساسانية  –المسيحية  –الييمينستية 
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الفترة ما بين القرن الخامس الميالدي وبداية القرن السابع الميالدي بداية من عام  فنجد أنو في 
م , زاد الخالف ما بين الكنيسة المصرية والكنيسة البيزنطية الشرقية الممكية )نسبة ألتباع الممك( وذلك 452
ألنو اختمف بالدولة الحاكمة المحتمة لممصر. فتم نفي )ديوسقوروس( بطريرك السكندرية ارتبطت الكنيسة ألن 

إنفصال الكنيسة المصرية عن الكنيسة الممكية الشرقية. فبعثت الكنيسة فتم مع الكنيسة الممكية  في الرأي
, التاريخ القبطيلجنة  ) الممكية الشرقية بطريرك رومي جديد لمصر )جريج بن مينا والذي لقب بالمقوقس(

المصريين وقاموا برسم بطريركًا محميًا ليم  فتم رفضة من ,(224ص, خالصة تاريخ المسيحية في مصر
 مما أدىإلىالخالف بين المصريين المسيحيين )األقباط( والدولة الحاكمة الرومانية,  ادز )البطريرك بنيامين(, ف

 م.642العاص في عام تقبل الشعب المصري لمحممة العربية بقيادة عمرو بن 
م إلى فريقين األول يضم اليونانيين 642بعد الفتح السالمي لمصر عام  تم تقسيم سكان مصرو  

أطمقوا عمييم اسم )جبطا(, والتي صارت والثاني يضم كافة المصريين و والرومان وأطمقوا عمييم إسم )الروم(, 
 , وبين المسيحيين الذين فضموا البقاء عمى دينيمبين المصريين الذين أسمموا ميز الدين السالميألن )قبط( 

 .(20ص , اآلثار والفنون القبطية ,عزت زكي ومحمد عبد الفتاح)
الخاص في  م إسموبيمكان ليو األقباط جماعة ظيرت في مصر في نياية القرن الثالث الميالدي ف 

 , واتبعو دين المسيح باسموبيم(6ص  ,الفن القبطي, سعاد ماىر) الحياة من الناحية الجتماعية والفنية
, المتحف القبطي وكنائس جودت جبرة) اع الدين المسيحي في العالم أجمععن باقي اتب الذي يميزىم الخاص

 .(05ص, ة القديمةلقاىر ا

, حتى أوائل القرن ما حرص عميو المسممين منذ البداية في مصر حرية العقيدة لألقباط والييود 
 في العالم السالمي حرب األيقوناتالثامن الميالدي و ظيرت فيو حممة من التشدد ضد التصوير ومن بينيا 

حتى بداية الدولة  (62ص ,أىل الذمة في مصر من الفتح السالمي حتى نياية المماليك ,قاسم عبده قاسم)
سياسة التسامح تجاه أىل بإعادة م( 880-م868أحمد بن طولون ) قامم( حيث 925-868الطولونية )
م( , وحتى العصر الممموكي 2052-م2272التسامح الديني في عصر الدولة األيوبية ) زادالذمة. وقد 

المماليك في مصر , مكتبة  أنور زقمة ,) م( حيث انتكس ىذا التسامح مع أىل الذمة2527-م2052)
األقباط مع  اندمجم( 2825-م2527وفي عصر الوالية العثمانية ) (04ص, م2995, القاىرة, مدبولي

ترميم وبناء  وتم إعادة .(264, صلجنة التاريخ القبطي, مرجع سابق)اخوانيم المسممين المصريين بصفاء
م(. وفي عصر 2822-م2789الكثير من الكنائس واألديرة في تمك الفترة حتى دخول الحممة الفرنسية مصر )

م( كانت بداية نيضة الكنيسة القبطية وحتى 2848-م2825الدولة الحديثة التي بدأت في عصر محمد عمى )
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يني وأصبح األقباط شركاء في المواطنة العصر الحاضر حيث أختفت من التاريخ المصري مظاىر التمييز الد
 بكل مالمحيا مع أقرانيم المسممين.
 القيم الجمالية لمفن القبطي:

نشأ الفن القبطي لظروف عصره فالجمال أصبح شيئًا ثانويا عند الفنان القبطي وأصبح الىتمام األكبر 
ليعبر عن أفكارة ومعتقداتو وكذلك التعبير بالروحانيات فقط ولذلك فقد لجأ الفنان منذ البداية إلى إستخدم الرمز 

عن الشخصيات الدينية المقدسة وىو األسموب الذي كان أكثر مالئمة ألوضاع المسيحيين قبل العتراف 
 ,زبيدة محمد عطا&   Cooney, J., Late Egyptian and Coptic Art, p. 13.).بالمسيحية

 (020ص
المجوء إلى الدراك العقمي ستعد يضمر أكثر مما يظير وعمى الم وقد يكون الشكل أو الرمز عنصرا أو موضوعاً 
 .(66ص ,جبانة البجوات في الواحة الخارجة أحمد فخري,)لتفسيرة وتحميمة رغم ما في الشكل من غموض

 ال تتسم بالجمالالنسب التشريحية في الرسوم فأصبحت رسوم  وبدأ يتجاىل ,إلى الرمزالفنان القبطي واتجو 
كل العناصر الفنية المختمفة لخدمة الرمز وأعطى لمرمز أىمية كبيرة في حين سخر د , الفنان القبطي إلى حد بعي

 .Du Bourget, P., op. cit., p.91)) أغفل بقية العناصر الفنية األخرى

خول السمة التي تعبر عن المفيوم الروحاني المنتشر قي المجتمع المصري منذ د الرمزية التجريدية ىي
, عمى الرغم من تفرد الفن القبطي بأسموبة المميز إال أن بعض عمماء األثار المسيحية وبداية الفن القبطي

بالجمود والسطحية وقد كانت ىذه سمو من أساسيات الفن وكانت مقصودة سواء في النحت أو  يصفونة
عما لم يستطيع  رمزيةفقد عبر بالفقد حمت الرمزية بدًل من الواقعيو والتجريدية محل المثالية التصوير وبذلك 

 ,ت عكاشةثرو & 009, ص08محمد عبد الفتاح السيد ص)التعبير عنو بطريقة مباشرة 
 (Kamill, M., Aspects de L' ÉgypteCopte, p. 25&2698ص

 سمات الفن القبطي:
  :كما  ,ا التقميل من قيمة وشأن ىذا الفنكانت من أىم سمات ىذا الفن, وليس المقصود بيالشعبية

يمانة  يتصور البعض, ولكن الشعبية ىنا في السموب والتنفيذ فقد نشأ الفن من فكر الشعب وا 
 ,.Wessel, K) بالعقيدة التي بمورت كل نواحي الفن القبطي, وأسيمت في تربية عقول العامة

Coptic Art, The Early Christian Art of Egypt, p. 48&  Kamill, M., Egypt's 

Civilization in the Coptic Period, London, pp. 132 – 13)& Kamill, M., op 

.cit., p.26& 
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فنون مختمفة ,صاغيا الفنان  من الفن القبطي ىو رؤية إبداعية مركبة:مزيج بين الماضي والحاضر
السورية نانية والرومانية ,ثم المصري نتيجة إمتصاصة لكافة المقومات والتأثيرات الفنية المصرية واليو 

والساسانية فيو ثمرة ما قبمة من فنون ,فنرى تداخل الماضي بجذورة مع الحاضر ليصطبغ كل ذلك بالمسيحية 
إال أن البعض األخر اعتبرة  ,بما ال يضاىي حرفة النحات المصريالوليدة لينتج فنًا ذو مواصفات خاصة ر 

 ,زبيدة محمد عطا &29ص زكي قادوس, )عزتمرحمة تعكس صورة حقيقة لمجتمع اختار أسموب فنيًا معيناً 
 (096ص

نستطيع أن نتممس بوضوح طغيان الوازع الديني والعقائدي,فالفن كان ظاىرة دينية لقترانة دائما فن ديني:
ىذه السمة الدينية ىي التي جعمت الفنان يتخذ (,022ص )حسين الشيخ,بالمتغير الديني في المجتمع المصري
عميو من قبل تمثل في التجاه الروحاني الذي ظير واضحًا في فن تمك نمطًاجديدًا في الفن لم يكن متعارف 

الفترة فقد ظيرت الوجوة كأنيا تنظر إلى ما وراء العالم والعيون كبيرة ومتسعة واألجسام قصيرة والوجوه صورت 
 ,Godlewski, W., (ed. )وغير متناسبة مع الجسد تعبر عن فكرة الروحانية  profile من األمام وليس

Coptic Studies, Varsovie, 1990, p. 336. فالفنان أراد بتمك السمات في تصوير األشخاص ,كأنما,
 يريد النفاذ إلى روحيا وليس تصوير الشكل الخارجي تصويرا فوتوغرافيا ,استطاع أن يجمع بين القصص
الدينية والموروث الحضاري القديم, فمقد كان فنًاليس ىدفو الرتقاء بالفن في حد ذاتو ولكن فن مكرس لخدمة 

 .(74حسن الشيخ,ص)نيسة وعقيدتيا وتعاليمياالك
إتجو الفنان القبطي إلى التنوع في الزخارف اليندسية والنباتية سواء كانت ىذه العناصر الىتمام بالزخارف:

ستخدام الخطوط المتقاطعة والمتشابكة وتحديد الزخرفيو  مستوحاه من عناصر فرعونية أو يونانية ورومانية وا 
 ((Al Kharat, E., (ed.) L'ArtCopteenégypte, p. 17 األشكال بخطوط قوية واضحة

يبمغ  وقد كانت الزخارف دائرية أو مثمثة أو مربعة واستخداميا أيضًا كان رمزيًامثل األطباق النجمية التي
عددىا اثنى عشر ىم تالميذ السيد المسيح أو يكون عددىا سبعة وىم عدد أسرار الكنيسة السبعة ,وقد استمر 

,النيم رأو استحسانًا بالمقارنة بتصوير  استخدام األشكال الزخرفية واليندسية حتى بعد الفتح العربي لمصر
 .(48عقوب صميب, ص)لبيب ي الشخوص والتي تم تجريم تصويرىا في الدينالسالمي

ف والتناسك ًا يرمز في مضمونة إلى روح التقشتجو إلى اسموبًا فنيًا خاصيرؤية الفنان الدينية جعمتة بالتجريد:
يثار األشكال المسطحة التي ىي أشبو بظالل ال جسم ليا وىذا بالطبع لعدم  والنزوع إلى الروحانيات والمجرد وا 

ىتم بالجان إلى التجريد في رسومة التي أظيرت عدم  ب الروحي,ومن ثم فقد لجأإىتمامة بالجانب المادي وا 
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الكتراث بما ىو مميز لمفرد والنوع فيو فن تظير فيو الرغبو الكالسيكية في تصوير الجانب الروحي ال 
 ((Watterson, Barbra, op. cit., pp. 128- 129.الحسي

فمما كانت نشأة الفن في الريف لذلك فقد نقل عن الريف بساطتو وبدائيتة وتفاصيمة الفنية يعنى  البساطة:
 .(75ص ,س, فن األقباط في الكنائس واألديرة)محمد غيطابالفكرة أكثر مما يعنى بالمظير

 مختمف في الفن عنفقد عكس ىذا الفن ما يحيط بو من ظروف وأوضاع سياسية كان لو اسموب المرونة:
فالفن ىنا كان إنعكاسًا لظروف العصر الذي ينشأفيو )محمد السيد  اسموبو بعد العتراف الرسمي بالمسيحية ,

(, فقد شارك ىذا الفن المواطن المصري في دفاعة عن ديانتة ومذىبو ليس من منطمق 009عبد الفتاح,ص
نما أيضًا ىي نزعة قومية نابعة من محميتة الشديدة والتصاق ة الكامل بتوجييات الشعب الدينية ديني فقط وا 

والسياسية والجتماعية والثقافية لذا فقد أطمق عمماء الجتماع عمى ىذه النوعيو من الفن أنو فن وليد 
 (02)عزت زكي قادوس ,ص.عصره

التي شاركت بجدية في أحداث تمك الفترة فقد كانت رسالة الفن كانت من أىم سمات الفن القبطي الوطنية:
ن نشأ من داخمو عماًل يدعو إلى الوحدة والتألف بين األفراد جميعيم فقد كان بتمك الخاصية فن القبطي كف

.)ثبهىر لجٍت مميز ومختمف عن بقية الفنون المسيحية األخرى ,ألنو فن امتزجت فيو الوطنية بالوازع الديني

 (6،ص

منيا المالمح القوية والتفصيالت وكان لمفن القبطي سمات خاصة قي تنفيذ األشكال األدمية , فقد اختمفت 
الدقيقة إلى الحد الذي تشابعت معو الوجوه وتصوير القديسين بعيون واسعة ليعبر عن الطيارة والصفاء 
الروحي والنفسي واألشخاص برؤؤس كبيرة وعيون جاحظة تنظر لألبدية وشعر مجعد قصير وأجسام عادة ما 

 (46صدخل إلى الفن القبطي, م ل ىيرمينا,جما).تكون بدسنة وقصيرة وذوي إبتسامة فاترة
استخدم الفنان القبطي خطوطًا مستقيمة ومنحنية تحاكي الطبيعة وتكون أقرب إلى المشاىد وعادة ما كانت 
النساء ترتدين خواتم وقالدات وأقراط وتيجان فوق رؤسين وتصور من الجانب وليس من األمام وتحوير النسب 

 (Du Bourget, op. cit., p. 67).الطبيعية

  األيقونات القبطية :
إلى العصور القديمة والسابقة لمعصر  ترجع عمى القطع الخشبية في مصركانت تصوير الوجوه والشخصيات 

لحضارة ا الييمينستي والروماني إلى, الدول المصرية القديمةو ما قبل األسرات  ية من حضارةالقبطي. بدا
ختالف العقائد. في شكل األيقونة. واختمفت  القبطية أشكال الصورة عبر العصور عمى إختالف الغرض منيا وا 

 ( .5ص  –جوه من مصر و  –)مصطفى الرزاز .والتقنية  أسموب الرسمأثرت األشكال بما قبميا من حيث و وت
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الفنان في العصر القبطي بما قبمو من فنون سابقة, أثرت ورث لاأليقونات القبطية خالصة نجد أن ف 
 .والعقائد فيو وعمى فنو بالرغم من اختالف األىدافتمك الفنون 

 الخمفية التاريخية لأليقونات القبطية الى جزئين: ونقسم  
 أواًل : األشكال السابقة لأليقونة.
 ثانيًا : نشأة األيقونة المسيحية.

 : : األشكال السابقة عمى األيقوناتأواًل 
منذ أىداف و أشكال رسم األشخاص عمى القطع الخشبية في التاريخ المصري,  نجد إختالف في 

 , مرورًا بموحاتالتقرب من اللو والتبارك بو كانت تيدف إلىفي مصر القديمة والتي  رسم صور األليوبداية 
 تسمى التي تمثل حضورًا رمزيًا لإلمبراطور في البالد في العصر الروماني والتي  ألمجادا مرسومة توضح

يالدي والتي توضع فوق وجوه الفيوم في القرن األول والثاني الم. وصواًل الى الموحات الجنائزية ل" لوراطون" 
 .المومياوات
 : وتنوعيا األيقونات

عمى تقميد النماذج األولى  قامتفقد لتحديد أنواع األيقونات القبطية,: ىو األساس موضوع األيقونة
الخاصة بالموضوع الواحد مثال : أيقونة "السيدة العذراء والطفل" والتي تمثل السيدة العذراء تحمل  لأليقونات

القرن األول الميالدي , و  –الطفل يسوع. ويرجع النموذج األول من ىذه األيقونة إلى القديس لوقا الرسول 
وضوع في األيقونة القبطية يؤدي الى نموذج إلى يومنا ىذا مع إختالف األساليب. أن المىذا التقميد لماستمر 
) فٍكزىر .لمبناء الفني والعناصر األساسية في األيقونة مع اختالف األساليب الفنية عبر العصور المختمفة ثابت

 (01ص  –اللىدبد الوصىرح ثبلوزذف القجطً )األٌقىًبد(–جرجص عىض هللا 
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يظيرىا  العناصر األساسية التي بيانات األيقونة شكل األيقونة
 التحميل

 
 

 

 (2صورة ) 
  المثبت   الكتان   علً   مرسومة   أٌقونة

    القبطً   بالمتحف   الخشب   علً  
  . المٌالدي   عشر   الثامن   القرن   من

    للعذراء   نصفٌة   صورة   تمثل
   ٌسوع   الطفل   تحمل   مرٌم

 
 

  األٌقونة   رسم   تارٌخ2328  العدد
مٌالدٌة   1757 ـ ـ   شهداء  1473

  3408  القبطً   بالمتحف   األثر   رقم
داود    األثري جرجس   ذكر الباحث

فى جرٌدة وطنى الصادرة فى 
 48م السنة  6/8/2006

    رداء   المسٌح   السٌد   ٌرتدي ,
 وحول     عباءة   مع   أبٌض

   الممٌزة   النورانٌة   الهالة   رأسه   
   تعنً   التً   الٌونانٌة   الكلمة   وبها   له 

   حٌا   الٌزال   الذي   الموجود   الكائن 
   العذراء   السٌدة   رأس   وحول 
    الهالتان   وكلتا   النورانٌة   الهالة 

    بدائرة   ومحددتان   مذهبتان
   زرقاء   أرضٌة   علً   حمراء

    المسٌح   للسٌد   األٌمن   الجانب   وعلً 
 اختصار

   جانبً   وعلً   المسٌح   ٌسوع   اسم   
    العذراء   السٌدة   هالة 

   وٌمسك   هللا   والدة   لكلمة   اختصار
   المسٌح   السٌد 

 , ملفا   الٌسري   بٌده 
  البركة   إشارة   الٌمنً   بٌده   وٌشٌر 

  العذراء   السٌدة   تحٌط   بٌنما  
   الٌسري   بٌدها   المسٌح   بالسٌد  

    نحو   الٌمنً   بٌدها   وتشٌر 
    العذراء   السٌدة   وترتدي , طفلها
   مزركشة   أطرافه   مخططا   رداء
  وتلبس   جمٌل   بشكل 

   وأسفلها   جسمها   حول   طرحة  
  الرأس   عصابة 

   الكتفٌن   علً   جدٌو   كما ,
   ثمانٌة   ذات   عالمة   والرأس 

   المنوغرام   أشكال   أحد   معناها   أطراف 
  خرستوس   المسٌح   السٌد   السم 

 عربٌة   كتابة   الشمال   وإلً .
  لو   معك   الرب   نعمة   ٌاممتلئة

 اسموب الرسم )واقعي(.1:28
 

 
 

لعذراء األثرية "أيقونة (ا0 صورة )
 "العجائب

واأليقونة مصنوعة من التمبرا ومقاسيا 
 .سم X 90 سم62

 

 
 

وتظير السيدة العذراء مريم بتمك 
األيقونة وىي تحمل الطفل يسوع, 
ويوحنا المعمدان راكًعا أسفميم ُيقبل 

في إشارة  –قدميو, وخمفو حمل صغير 
كما  -لمسيد المسيح وفداءه لمبشرية
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https://www.albawabhnews 

.com/3350252 

تحمل السيدة العذراء أيضا صولجانا 
بيدييا األخرى, ويغمب عمى األيقونة 

وقار األلوان التي تعطي إحساس ال
 كاألحمر القاتم والني الغامق,

أيقونة السيدة العذراء األثرية ىي 
منقولة عن الصورة األصمية التي 

رسميا القديس لوقا الطبيب في القرن 
األول, وكانت موجودة بالدير وُنقمت 
إلى المقر, ولشيرتيا ُسميت أيقونة 

 العجائب

 

 

 أيقونة لمعذراء والطفل
 من أخميم )الرسام مجيول(

 تمبرا عمى خشب
 القرن التاسع عشر الميالدي

كنيسة العذراء مريم )الكنيسة المعمقة( 
 القاىرة -مصر القديمة 

الصورة كاممة ليست نصفية لمسيدة 
العذراء, والسيد المسيح, الياالت غير 
منتظمة , يدي السيدة العذراء تحمل 
السيد المسيح, اليد اليسرى لمسيد 

ء, اليد المسيح تشير لمسيدة العذرا
اليمنى تمف حوليا, الزخارف تتسم 
بالبساطة غير منتظمة في المالبس, 
والحمامة رمز الروح القدس اسموب 

 الرسم )بسيط( .
 ( 0جذول رقن ) 

  اصتًشاس اصتخذاو انًىضىػاخ تطشق يتغاتهه

https://www.albawabhnews/
https://www.albawabhnews/
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 األيقونة.( تقسيم أنواع األيقونات القبطية عمى أساس الموضوع التي تعبر عنو 2تظير المصفوفة رقم )

 
 

 تصُُف أَىاع األَمىَاخ انمثطُح –( 1يصفىفح سلى )

 أواًل: األيقونات القصصية : 
تداخل أجزاء القصة في يتضح بيذه األيقونات وىي التي تعبر عن قصة بأحداثيا , وعناصيا. و 

األيقونة الواحدة , ويحتل الحدث الرئيسي الصدارة والجزء األكبر من األيقونة. أما األحداث الثانوية فتكون 
 الشخصيات قد تتكرر أكثر من مرة في األيقونة ذاتيا. و  أصغر حجمًا و أقل تفاصياًل 

الكتاب المقدس, أو معجزة أو  تعبر األيقونات القصصية عن قصة كاممة أو حدث من في االغمبو 
أكثر ألحد القديسين, أو عن قصة حياة القديس أو كيفية استشيادة. ويمكن تقسيم األيقونات القصصية إلى 

 ,Zuzana Skalova&GawdatGabraقسمين وىما : أيقونات الكتاب المقدس و أيقونات سير القديسين .

page 66-67 

 أيقونات الكتاب المقدس :  - أ
وسير األنبياء من ورؤى عن قصص الكتاب المقدس, سواء قصص واحالم  تحتويالتي األيقونات 

العيد القديم, أو األحداث اليامة في حياة السيد المسيح والسيدة العذراء في العيد الجديد وتنقسم 
 الى مجموعتان: 

األيقونات 
 القبطية

األيقونات 
 المركبة

األيقونات 
 الشخصية

 أيقونات كلية

أيقونات 
 جماعية

أيقونات 
 نصفية

األيقونات 
 القصصية

أيقونات سير 
 القديسين

أيقونات 
الكتاب 
 المقدس

أيقونات العهد 
 الجديد 

أيقونات العهد 
 القديم 

 القديسين الفرسان 

 القديسات 

 اآلباء الرهبان

 المالئكة
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 (4) اَمىَح

انحُُح انتٍ فٍ يذخم انهُكم األوصط أَمىَح يٍ ضًٍ صتح أَمىَاخ ألَثُاء، يىجىدج ػهً  -داَُال انُثً 

تانكُُضح األحشَح تذَش األَثا أَطىَُىس تانثحش األحًش، وَشجغ تاسَخها إنً انمشٌ انخانج ػغشانًُالدٌ، 

 أَمىَح لثطُح يٍ أَمىَاخ تصىس عخصُاخ وأحذاث انؼهذ انمذَى -ويكتىب ػهُها تانحشوف انمثطُح 
https://st-takla.org/Gallery/Bible/01-Old-Testament/OT-coptic-icons/OT-Coptic-icon-

Daniel.html 

 المجموعة األولى : أيقونات العيد القديم : 
ظيرت بداية من القرن الرابع أيقونات تمثل بعض ما جاء في العيد القديم من رؤى و أحالم, كما 

 اث من حياة األنبياء في العيد القديم ظيرت بعض األيقونات التي تمثل أحد

 
 ( 5سلى )  أَمىَح

سصى جذاسٌ يىجىد ػهً انحائط انجُىتٍ  -اِتاء انثطاسكح فٍ انؼهذ انمذَى: إتشاهُى وإصحك وَؼمىب 

 -تكُُضح انضُذج انؼزساء تذَش انضشَاٌ انمثطٍ تىادٌ انُطشوٌ، يصش، ستًا َشجغ نهمشٌ انحادٌ ػغش 

 أَمىَاخ تصىس عخصُاخ وأحذاث انؼهذ انمذَىأَمىَح لثطُح يٍ 
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 ( 6أَمىَح سلى ) 

أَمىَح لثطُح يٍ  -كُُضح انضُذج انؼزساء )انًؼهمح( تًصش انمذًَح  -وانذي انؼزساء يشَى: َىالُى وحُح 

 أَمىَاخ تصىس عخصُاخ وأحذاث انؼهذ انمذَى
https://st-takla.org/Gallery/Bible/01-Old-Testament/OT-coptic-icons/OT-Coptic-icon-Mary-

Parents.htm 

 
 ( 7أَمىَح سلى ) 

يىجىدج فٍ هُكم انكُُضح األحشَح تذَش األَثا أَطىَُىس تانثحش األحًش، وَشجغ  -سصى جذاسٌ َصىس رتح إصحك 

 لثطُح يٍ أَمىَاخ تصىس عخصُاخ وأحذاث انؼهذ انمذَىأَمىَح  -تاسَخها إنً انمشٌ انخانج ػغش 
https://st-takla.org/books/pauline-todary/old-testament/altar.htm 

 : يد: أيقونات العيد الجدالمجموعة الثانية
وىي تمثل األحداث اليامة في حياة السيد المسيح, والسيدة العذراء. وتعتبر أيقونات العيد الجديد من  

أىم األيقونات القبطية حيث أنيا تمثل األعياد اليامة في حياة الكنيسة. مثل أيقونة البشارة, الميالد, اليروب 

https://st-takla.org/Gallery/var/albums/Bible/01-Old-Testament/OT-icons/www-St-Takla-org--OT-Coptic-icon-Mary-Parents.jpg?m=1419425513
https://st-takla.org/Gallery/var/albums/Bible/01-Old-Testament/OT-icons/www-St-Takla-org--OT-Coptic-icon-Isaac-1.jpg?m=1419425513
https://st-takla.org/Gallery/var/albums/Bible/01-Old-Testament/OT-icons/www-St-Takla-org--OT-Coptic-icon-Mary-Parents.jpg?m=1419425513
https://st-takla.org/Gallery/var/albums/Bible/01-Old-Testament/OT-icons/www-St-Takla-org--OT-Coptic-icon-Isaac-1.jpg?m=1419425513
https://st-takla.org/Gallery/var/albums/Bible/01-Old-Testament/OT-icons/www-St-Takla-org--OT-Coptic-icon-Mary-Parents.jpg?m=1419425513
https://st-takla.org/Gallery/var/albums/Bible/01-Old-Testament/OT-icons/www-St-Takla-org--OT-Coptic-icon-Isaac-1.jpg?m=1419425513
https://st-takla.org/Gallery/var/albums/Bible/01-Old-Testament/OT-icons/www-St-Takla-org--OT-Coptic-icon-Mary-Parents.jpg?m=1419425513
https://st-takla.org/Gallery/var/albums/Bible/01-Old-Testament/OT-icons/www-St-Takla-org--OT-Coptic-icon-Isaac-1.jpg?m=1419425513
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ة والنتصار عمى الجحيم, الصعود والعنصرة. , القيامد, التجمي, الدخول الى أورشميم, الصمبالى مصر, العما
 كما يتضح في في الجدول التالي . 

 
 األيقونة وصف األيقونة وعناصرىا اسم األيقونة
 أيقونة البشارة

 

تصور األيقونة السيدة العذراء 
األيمن لأليقونة. والمالك بالجانب 

غبلاير وىو يتمي عمييا البشارة في 
الجانب األيسر من األيقونة. ونجد 
المالك غبلاير يشير لمسيدة العذراء 
باحدى يديو ويمسك باليد األخرى 

عصا أو رسالة عمى شكل 
 اسطوانة. 

 

 ( 8أٌقىًخ رقن ) 

 أيقونة البشارة 
 تمبرا عمى خشب مجيز 

, الفن البيزنطيبحسب البشارةأيقونة
تعرف أيًضا باسم الباب المقدس 

 لمقرن الثاني عشروىي تعود 

 أيقونة الميالد
 

 

تصور األيقونة قصة ميالد السيد 
المسيح في بيت لحم فيظير الطفل 
يسوع في المزود داخل مغارة في 
وسط منظر جبمي. والى جانب 
الطفل يسوع توجد العذراء مريم 
مستمقية في منتصف األيقونة, 

لقديس يوسف من أسفل وا
األيقونة, ومن خمف المزود نجد 
حمار وثور, والى جانبي األيقونة 
نجد المجوس والرعاة يقدمون 

 . اليدايا لمسيد المسيح 
 

 (9أٌقىًخ رقن ) 

 أيقونة الميالد 
 تمبرا عمى خشب 

 سم 04.9×66.7
الربع الثالث من القرن الثالث 

 عشر 
 دير سانت كاترين 

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi26KrklMnjAhUKzYUKHSXBBqIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.touregypt.net/featurestories/catherines2-7.htm&psig=AOvVaw1mUwEkimz3HTD0KnOiCyAL&ust=1563906694988334
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi26KrklMnjAhUKzYUKHSXBBqIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.touregypt.net/featurestories/catherines2-7.htm&psig=AOvVaw1mUwEkimz3HTD0KnOiCyAL&ust=1563906694988334
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi26KrklMnjAhUKzYUKHSXBBqIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.touregypt.net/featurestories/catherines2-7.htm&psig=AOvVaw1mUwEkimz3HTD0KnOiCyAL&ust=1563906694988334
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi26KrklMnjAhUKzYUKHSXBBqIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.touregypt.net/featurestories/catherines2-7.htm&psig=AOvVaw1mUwEkimz3HTD0KnOiCyAL&ust=1563906694988334
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تمك األيقونة المأخوذة من دير  المالئكةأيقونة 
السريان والتي تعتبر من اقدم 

األيقونات لممالك ميخائيل فنجدىا 
تختمف كثيرَا عن باقي األيقونات 
حيث إنيا تمثل إنعكاسَا قويَا لمفن 
القبطي إذ نرى المالك مرتديَا 

مالبس ذات طراز قبطي ويحمل في 
يده اليسرى ميزان العدالة والحكم 

ا يمفت الفنان القبطي إنتباىنا وىن
إلى نياية العالم والدينونة العتيدة 

ان تتم ودور المالئكة في 
األحداث, أما اليد اآلخرى فتحمل 
عالمة خشبية ثالثية إشارة إلى 

 .الخمود والحياة األبدية
 

 ( 01أٌقىًخ رقن ) 

 أيقونة المالك ميخائيل
تمبرا عمى قماش 

 سم بدون إطار 52.0×96.6
 سم بالطار5.2×59.0×77.6

 دير السريان
 المتحف القبطي بالقاىرة  

https://ar.wikipedia.org/wiki /#يشَى_انؼزساء/media:يهف/Holy_Doors.jpg) 

http://www.touregypt.net/featurestories/catherines2-7.htm 

 

 الشخصية : ثانيًا : األيقونات

 
 (11أَمىَح سلى ) 

أَمىَح تًخم صؼىد انًضُح فٍ َصفها األػهً أيا انُصف األصفم فتظهش انؼزساء َحُط تها انحىاسَىٌ اإلحًُ 

 ػغش، يٍ تاوَط، تشجغ إنً انمشٌ انضادس انًُالدٌ،
https://www.copts-united.com/C_U/Branches_CPTS/Egyptian_Studies/Egy_Art/00-

2007/11/Angle_Michael.htm 

Rutshowscaya, Marié— Hélène, L'ArtCopte, Pl. 150. 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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وىي أيقونات تمثل شخص بذاتو دون وجود مغزى قصصي من تصويره وىي أشبو بالصورة الذاتية. 
لشخصية باختالف وضعية الشخصية المراد تمثيمو, واقفًا أو جالسًا, كما أنيا تحوي اختمفت بنية األيقونات ا

تفاصيل أكثر من األيقونات القصصية نظرًا لتصويرىا شخص واحد أو مجموعة أشخاص دون الدخول في 
 (06ص –األيقونة : البنية الداخمية والبعد الروحي  –سابا أسير )تفاصيل قصصية.

وقد تمثل صور لمسيد المسيح, السيدة العذراء, أو الثنين معًا, باختالف, المالئكة, القديسين, القديسات,  
الرسل والحواريين, ورؤساء األديرة واألساقفة. كما أنيا قد تعبر عن مجموعة أشخاص مصفوفين بطريقة 

أساس الشكل الى ثالث مجموعات منتظمة منفردين أو حول قديس ما.ويمكن تقسيم األيقونات الشخصية عمى 
 وىم :   

وىي تصور النصف العموي لجسم الشخص المرسوم الوجو المجموعة األولى : األيقونات النصفية : 
 (62ص  ,سابا أسير )والكتفين والصدر 

 
 (12أَمىَح سلى ) 

ًٍ تغخُص نهكُُضح فٍ عكم أَخً يٍ تاوَط، تشجغ إنً انمشٌ انضادس انًُالدٌ   ػ

Clèdat, J., Baouit, Pl. 13 

 
 (13أَمىَح سلى ) 

نىحح يٍ انتًثشا يٍ يمثشج حُىدوصُا يٍ أَتُُىٌ، تشجغ إنً انمشٌ انضادس انًُالدٌ تصىس انًتىفاج   ػًُخُىدوصُا تمف فٍ انًُتصف 

 تٍُ انؼزساء ػهً انُضاس وانمذَش كىنىحىس إنً انًٍُُ، 
Benzeth, D., L'ArtCopte, Pl. 107 
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 الثانية : أيقونات كمية :المجموعة 
 /http://chaldeanjordan.org/2016/02/06وهً رصىر الشخض جبلص أو واقف 

 
 (01أٌقىًخ رقن ) 

 -رثجٍذ دراري ثبلشوع على خشت هجهس  –جبلص فىق قىش قسح وٌشٍر ثٍذٍ الٍوٌى ثعالهخ الجركخ –أٌقىًخ  كلٍخ للطٍذ الوطٍخ 

 ضٌٍبء –دٌر ضبًذ كبررٌي  –الوٍالدي ثذاٌخ القرى الطبثع  –ضن 5..5×66

 المجموعة الثالثة : األيقونات الجماعية : 
ىي أيقونات تحتوي عمى أكثر من ثالث أشخاص سواء أشكال نصفية أو كمية, وىي ترسم مصفوفة  

أفقيًا بشكل منظم. وقد تصور ىذه الشخصيات السيد المسيح أو السيدة العذراء ومن حوليم التالميذ الرسل, أو 
 .القديسين أو القديسات أو مجموعة من الشيداء أو الشييدات 

 
 (15أَمىَح سلى ) 

انمشٌ انخايٍ ػغش انًُالدٌ  –صى 45×55 -تًثشا ػهً خغة يجهز  –سصى اتشاهُى انُاصخ  –أَمىَح انمذَضح ديُاَح وانؼزاسي األستؼٍُ 

  .انمذًَح يصش –انكُُضح انًؼهمح  –

http://demiana3.blogspot.com/2017/05/blog-post_52.html#.XTYJ-_ZuK00 

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje5ayKm8njAhUCJBoKHb79CVAQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://chaldeanjordan.org/2016/02/06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%AD/&psig=AOvVaw1mUwEkimz3HTD0KnOiCyAL&ust=1563906694988334&psig=AOvVaw1mUwEkimz3HTD0KnOiCyAL&ust=1563906694988334
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje5ayKm8njAhUCJBoKHb79CVAQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://chaldeanjordan.org/2016/02/06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%AD/&psig=AOvVaw1mUwEkimz3HTD0KnOiCyAL&ust=1563906694988334&psig=AOvVaw1mUwEkimz3HTD0KnOiCyAL&ust=1563906694988334
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje5ayKm8njAhUCJBoKHb79CVAQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://chaldeanjordan.org/2016/02/06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%AD/&psig=AOvVaw1mUwEkimz3HTD0KnOiCyAL&ust=1563906694988334&psig=AOvVaw1mUwEkimz3HTD0KnOiCyAL&ust=1563906694988334
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje5ayKm8njAhUCJBoKHb79CVAQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://chaldeanjordan.org/2016/02/06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%AD/&psig=AOvVaw1mUwEkimz3HTD0KnOiCyAL&ust=1563906694988334&psig=AOvVaw1mUwEkimz3HTD0KnOiCyAL&ust=1563906694988334
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 ثالثًا : األيقونات المركبة :
األيقونات التي تحتوي عمى أكثر من مشيد بداخميا, ويكون كل مشيد مستقل بذاتو, وقد تمثل وىي 

مشاىد مختمفة من حياة الشخص التي تعبر عنو األيقونة وتكون أشبو بالقصص المصورة أو قد تعبر عن 
 مجموعة ِأشخاص مختمفين عن بعضيم البعض أو قد يشتركوا في صفة ما.

أو ثالثة قطع من الخشب  Diptychs)ت عمى قطعة واحدة أو قطعتين )وقد ترسم ىذه األيقونا
(Triptychs ويتم تجميعيم مع بعضيم البعض كمصارع األبواب, ثم تقسم األيقونة الى مجموعة من )

المشاىد من خالل الرسم الى عدة مساحات مربعة أو مستطيمة يرسم فييا كل مشيد عمى حده, أو قد يتم 
 باضافة إطارات خشبية حول كل مشيد عمى حده .تقسيم المساحات 

 
 (16أَمىَح سلى ) 

أَمىَح يشكثح حالحُح نثؼض أحذاث حُاج انضُذ انًضُح تذاَح يٍ انغًال فىق دخىل أوسعهُى ػهً جحظ 

اتٍ اتاٌ، حى غضم أسجم انتاليُز، انؼغاء األخُش، يحاكًح تُالطش نهضُذ انًضُح، انصهة وَحتم انجزء األكثش 

تًثشا ػهً  –َمىَح ، انُزول يٍ ػهً انصهُة، انذفٍ، حى انمُايح ويؼه ددو وحىاء يحطى أتىاب انجحُى يٍ األ

انمطؼح  –صى 2×26.5×70.2صى، انمطؼح انُضشي: 2×57×75انمطؼح انىصطً:  –لًاط يجهز ػهً خغة 

نمطؼح انىصطً سلى ا –انًتحف انمثطٍ تانماهشج  –انمشٌ انخانج ػغش انًُالدٌ  –صى 2×26.6×65.2انًًُُ: 

 .  010000انمطغ انجاَثُح سلى  – 3346

https://www.facebook.com/pg/CopticMuseumOldCairo/posts/ 

  

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDrcD9n8njAhWpyIUKHRQaD9cQjRx6BAgBEAU&url=https://en-gb.facebook.com/pages/category/Government-Organization/CopticMuseumOldCairo/posts/&psig=AOvVaw2vcB01Tqx3U-0p-izl3nHE&ust=1563909742308302
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDrcD9n8njAhWpyIUKHRQaD9cQjRx6BAgBEAU&url=https://en-gb.facebook.com/pages/category/Government-Organization/CopticMuseumOldCairo/posts/&psig=AOvVaw2vcB01Tqx3U-0p-izl3nHE&ust=1563909742308302
https://www.facebook.com/pg/CopticMuseumOldCairo/posts/
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDrcD9n8njAhWpyIUKHRQaD9cQjRx6BAgBEAU&url=https://en-gb.facebook.com/pages/category/Government-Organization/CopticMuseumOldCairo/posts/&psig=AOvVaw2vcB01Tqx3U-0p-izl3nHE&ust=1563909742308302
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التقنيات الفنية المستخدمة في عمل األيقونات القبطية في الفترة ما بين القرن الخامس 
 الميالدي والتاسع عشر الميالدي : 

األيقونة ىي نوع من الصور الدينية التي ترسم عمى التيل أو الخيش بعد شده عمى أألواح خشبية,  
الخمفيات, ثم يتم حفظيا بطبقة من الورنيش بعد تحضيرىا بطالء أبيض مصقول باستخدام األلوان وتذىيب 

 الشفاف, وقد ترسم األيقونة عمى الخشب بعد تحضيره دون استخدام القماش.
  : القطعة الخشبية 

يتم اختيار القطعة الخشبية مستطيمة الشكل في اغمب األحيان. عمى أساس أن يكون 
من األخشاب, فقد استخدم الفنان  الخشب خالى من العقد أو التجزيع الشديد. وليس ىناك نوع محدد

القبطي العديد منيا مثل : خشب األكسيا أو السرو أو الزان أو التين أو الكستناء أو السنديان أو 
 الزيتون أو السنط.

تتكون األيقونات صغيرة الحجم من قطعة خشب واحدة أما األيقونات األكبر حجمًا فتتكون 
بعض بواسطة اوتاد خشبية صغيرة "كوايل" تثبيت بين من عدة الواح خشبية مجمعة مع بعضيا ال

   .Zuzana Skalova&GawdatGabra – "Icons of Nile valley"- page 57األلواح 
 طرق تحضير أرضية األيقونة لمرسم : 

يقصد باألرضية السطح المعد لستقبال األلوان عميو, وقد استخدم الفنان القبطي أربعة طرق لتحضي  
 امكاناتو والمواد المتوفرة لديو عمى النحو التالي : األرضية حسب 

 ترك الخمفية عمى الخشب مباشرة دون أي إضافات الطريقة األولى : 
لصق طبقة من التيل أو الخيش بمادة رغوية )جيالتين ساخن( مضاف إلييا طبقة الطريقة الثانية :

ي الى ثباتيا . وتعرف ىذه الطبقة باسم تحضيرية رقيقة ممساء تتشرب األلوان عند الرسم عمييا مما يؤد
البطانة البيضاء )وىي تتكون عادة من الجبس أو مسحوق الطباشير "كربونات الكالسيوم " المخموط 
بالجيالتين الساخن أو بالصمغ العربي( . وتضاف ىذه البطانة في طبقات تقترب من العشرة, وعندما تجف كل 

الطبقة السابقة, وبعد الجفاف التام يعالج السطح بالحتكاك بخرقة طبقة تطمى الطبقة التالية عكس اتجاه 
ناعمة أو بنوع من أنواع السنفرة لعطاء سطح أممسناعم , وتساعد ىذه البطانة البيضاء في ثبات األلوان 

 عمى السطح فضاًل عن الممعان الموني.
 
 



 القٍن الجوبلٍخ والفلطفٍخ للفٌىى القجطٍخ قذٌوبً ودذٌثبً 

 إًجً هىرٌص إثراهٍن ٌعقىة، أ/ا.م.د / ضبرح دبهذ زٌبدحالردوي،  عجذ زكرٌب ههب/  د.أإعذاد/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202يناير  – الثالث عشر العدد –مجمة التربية النوعية 

- 20 - | 
P a g e 

 النتائج:
الوقوف عمى التقاليد والمتغيرات التي أثرت و  يمكن إضافة مداخل جديدة تثري دراسة األيقونات القبطية .2

ضافة رصيد جديد لدراسة وتحميل تصميم األيقوناتو  عمى تصميم األيقونات القبطية  .ا 
الفنان في العصر القبطي بما قبمو من فنون سابقة , أثرت تمك لموروثات  األيقونات القبطية خالصة .0

 لعقائد.الفنون فيو وعمى فنو بالرغم من اختالف األىداف وا
 .سمات خاصة بو دون الفنون األخرىبفن القبطي محتفظ لا .6
 التقنيات الفنية المستخدمة في عمل األيقونات القبطية ما زالت مستخدمة. .4
 أن ىناك قصور في القيم الجمالية لمفن القبطي حيث أن لم ييتم الفنان بعنصر الجمال. .5

 التوصيات:
الحالية تطرح الباحثة بعض التوصيات , وتأمل أن  في ضوء ما توصمت إلية من نتائج في الدراسة

 تؤخذ ىذه التوصيات بعين العتبار وىي :
توصي الباحثة بتعدد الرؤية المتكررة لألعمال الفنية القبطية فتكرار الرؤية ُيمكن  الفنان  .2

والمتذوق أن يتوصل إلى مدخل الفن القبطي المختمف بضرورة الىتمام بالفنون القبطية 
اىتمامًا يجعميا تحتل المكانة الالئقة في قائمة الفنون التراثية العريقة , خاصة وأن مستقبل 
ىذا الفن يكمن في وعينا الكامل بجميع جوانبة النسانية والجتماعية والعقائدية والجمالية 

. 
توصي الباحثة بضرورة إنشاء المتاحف المتخصصة في الفنون القبطية . وأيضًا إستقدام  .0

 معارض الفنية لمفنانين الميتمين بالرسم القبطي المعاصر.ال
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 المراجع
 أواًل المراجع العربية :
 الكتب الدينية:

 الكتاب المقدس
 الكتب والدوريات العربية :

 . القاىرة ىيئة األثار المصرية, جبانة البجوات في الواحة الخارجة,(.  2989)أحمد فخري
ة المصرية العامة العدد التاني, الييئ ,مجمة إبداع القبطي تأثيراتو ومؤثراتو,الفن (. 2994)إيزاك فانوس
 ,القاىرة لمكتاب,
 .القاىرة , مكتبة المحبة,دليل المتحف القبطي (2978) باىور لبيب

 الفن المصري ,موسوعة تاريخ الفن, الجزء الثالث, الييئة المصرية العامة لمكتاب,(. 2992)عكاشة ثروت
 القاىرة.

 مدخل إلى الفن القبطي بدون تاريخ )د.ت(.مال ىيرميناج
المتحف القبطي وكنائس القاىرة القديمة , الشركة المصرية العالمية لمنشر لونجمان  (.2999)جودت جبرة 

 , القاىرة.
 .العصر اليممينستيني)مصر( ,دار المعرفة الجامعية , السكندرية (.0222)حسين الشيخ
 .عالم الكتب, القاىرة –جماليات الفنون القبطية (.2992)حكمت بركات

 األسكندرية. , منشأة المعارف,ريين والمسيحية حتى الفتح العربيالمص (.0222)زبيدة محمد عطا 
 قبطي في عصر مسيحي, المجمس األعمى لمثقافة ,القاىرة.  (.0226)زبيدة محمد عطا 
ة المصرية العامة الييئ البيزنطي في ضوء أوراق البردي,إقميم المنيا في العصر (. 2996) زبيدة محمد عطا

 .لمكتاب القاىرة
 ., دار الفكر العربي, القاىرةالدولة البيزنطية من قسطنطين إلى أنستاسيوس (.2990) زبيدة محمد عطا

 ,الجياز المركزي لمكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعميمية –الفن القبطي  (.2977) سعاد ماىر
 .اىرةالق

أثار الموحات المصرية عبر العصور, مفيوم الرمزية في تصور الجدارية لمقابر  (0224)عزت زكي قادوس
 السكندرية. ,يناير 27 – 28ندوة في الفترة من البجوات بالواحة الخارجة 

 .ار المعرفة الجامعية السكندريةتاريخ عام الفنون, د (.0222) عزت زكي قادوس
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األيقونة في مصر دورىا ودالالتيا , ندوة األثار القبطية في مصر في الفترة  (0224) عزت زكي قادوس
 مايو, القاىرة. 20-22بين 

،ندوة السواحل الرموز البحرية وداللتيا في الفن المسيحي المبكر في مصر (8991)عزت زكي قادوس
 الشمالية عبر العصور، اإلسكندرية.

 .ار المعرفة الجامعية،اإلسكندريةد ،العصريين اليوناني والرومانيأثار مصر في (.1008)عزت زكي قادوس
 .، مكتبة مدبولي، القاهرةتاريخ مصر الى الفتح العثماني  (8995)عمر اإلسكندري و أ.ج سفدج 

الهيئة العامة لممطابع  –(الموحات المصورة بالمتحف القبطي )األيقونات (8954)فيكتور جرجس عوض اهلل 
 .القاهرة –األميرية 

عين لمدراسات  ، أىل الذمة في مصر من الفتح السالمي حتى نياية المماليك (.1002)قاسم عبده قاسم
 .القاهرة ،نسانية واإلجتماعيةوالبحوث اإل

تاريخ األمة القبطية الحمقة الثانية خالصة تاريخ المسيحية في  (8939) كامل صالح نخمة وفريد كامل
 . ة األرثوذكسية، القاهرةبطي، مكتبة المحبة القمصر

 يوليو. ،مركز الفنون ،مكتبة اإلسكندرية ،وجوه من مصر  (.1003)مصطفى الرزاز
مكتبة  مديحة الشرقاوي، م،، تحقيق محمد زينهالمواعظ والعتبار بذكر الخطط واألثار (.8991) المقريزي
 ، القاهرة.مدبولي

دار  ،الساسانية ،المسيحية ،في الفترات الييمينيسية فنون الشرق األوسط (.8998)نعمت إسماعيل
 ، القاهرة،.المعارف

Badawy, Alexandre, L'ArtCopte, 1949, Les influences égyptienne, Le Caire,. 
Badawy, Alexandre , L'ArtCopte, 1953, Les influences Helenistiqueset 
Romaines, Le Caire.  
Badawy, Alexandre, 1968, The Copts in Byzantine and Islamic Egypt, Cairo.  
Badawy, Alexandre, 1972, Bynzatine and Coptic Archaeology, London. 
Badawy, Alexandre, 2007, The Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum 
and Churches of Old Cairo, Cairo,. 
Gerpach, M., 1975,  Coptic Textile design, New York. 
Gabra, Sami-Caractéres de L'ArtCopte, 1935 Ses Rapports avec 
L'ArtEgyptienet L'Art Hellenistiques, BAAC, vol. I, Le Caire,. 
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