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1( معنى الأيقونة

من املعروف اأن كلمة »اأيقونة« لي�شت من جذور عربية،   
الليتورجية يف  الألفاظ  من  الكثري  �شاأن  �شاأنها  يونانّية،  بل هي 
اأو  اليونانية  اأو  ال�رسيانية  اإىل  اأ�شولها  تعود  التي  العربية،  اللغة 
اليونانية  اللغة  اإىل  تعود  »اأيقونة«  لفظة  فاإّن  وعليه،  القبطية. 
الكال�شيكية، وعلى وجه التحديد من كلمة eikòn، التي تعني: 
»�شورة«، »�شكل«، »ت�شوير«. اأّما يف اللغة اليونانية يف الع�رس 
 .eikòna البيزنطي ويف الع�رس احلديث، فالكلمة امل�شتعملة هي
اأ�شفار  اأي�شا يف  لقد ا�شُتعملت اللفظة يف اللغة اليونانية القدمية 
فالر�شول  القدي�ص بول�ص.  ا يف ر�شائل  العهد اجلديد، خ�شو�شً
واأي�شا   ،)4  :4 قورنت�ص   2( اهلل«  )اأيقونة(  »�شورة  امل�شيح  يدعو 
»�شورة )اأيقونة( اهلل الذي ل ُيرى« )قول�شي 1: 15(. ويف مكان 
 1( وجمده«  اهلل  »�شورة  اأنه  على  ا  اأي�شً الن�شان  ي�شف  اآخر، 
التكوين، حيث جند  �شفر  اإىل  بنا  تعود  وكّلها  قورنت�ص 11: 7(. 
التعبري امل�شهور )يف اللغة العربية(: »وقال اهلل: لن�شنع الإن�شان 

على �شورتنا كمثالنا«. )تكوين 1: 26(
يف هذه احلالة، نت�شاءل: ملاذا ل ن�شتخدم كلمة »�شورة«   
بينما  »�شورة«،  كلمة  معنى  يفهم  فاجلميع  »اأيقونة«.  بدل 
يعرف القليلون معنى كلمة »اأيقونة«. اإّن ال�شبب هو اأّن كلمة 

سلسلة »بـاب اإلميان«

العربي امل�سيحي الرتاث 

مقال يف الإميان: ن�ّص من كتاب املجدل من كني�شة امل�رسق  )1
)بداية القرن احلادي ع�رس(  

2( الرتاث العربي امل�شيحي: مميزاته وخمتارات منه
3( املقالة يف ال�شالة ومنافعها

4( ر�شالة الربهان والإر�شاد اإىل املحبَّة
5( الأيقونات العربية ب�شكل عاّم والفل�شطينية ب�شكل خا�ّص

6( الر�شالة يف �رسح �شيام الن�شارى
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اأكانت  �شواء  ال�شور،  اأنواع  جميع  لتعني  ُت�شتخدم  »�شورة« 
ر�شًما، اأو لوحة، اأو �شورة فوتوغرافية، اأو �شورة من�شوخة. اأّما 
كلمة »اأيقونة« فُت�شتخدم فقط لل�شور املقد�شة الدينية امل�شيحية، 
�ص، مبا فيها من ميزات  وت�شري اإىل �شورة مب�شمون م�شيحي ُمقدَّ
اأيقونات.  امل�شيحية  الر�شوم  جميع  لي�شت  احلقيقة،  يف  معينة. 
روما،  ديامي�ص  يف  اجلدران  ور�شومات  �شة  املقدَّ فالر�شومات 
على �شبيل املثال، هي �شكل من اأ�شكال الفن امل�شيحي املُقّد�ص، 
الأيقونات.  �شنف  من  لي�شت  ولكنها  واأ�شيلة،  مهمة  وهي 
من  للعديد  الرائعة  الدينية  اللوحات  على  ين�شحب  ما  وهذا 
امل�شيحية  الر�شومات  اأو  الأوروبية  النه�شة  ع�رس  يف  الر�شامني 
�ص، ولكن ل  ا اإىل الفن امل�شيحي املًقدَّ املعا�رسة، التي تنتمي اأي�شً

ي�شح اأن ن�شميها اأيقونات.
قبل  تعني،  اإنها  احل�رسي؟  مبعناها  الأيقونة  هي  ما  اإًذا،   
مر�شومة  م�شيحية  م�شاهد  متّثل  التي  الر�شومات  �شيء،  كّل 
قيا�شات  لها  يكون  اأن  وميكن  اخل�شب،  من  لوحات  على 
يف  اأو  الكنائ�ص  يف  موقعها  اأو  ا�شتعمالها  وفق  متنوعة، 
ر�شومات  اإىل  ا  اأي�شً الأيقونة  ت�شري  اأو�شع،  ومبعنى  البيوت. 
الزجاج،  على  اأو  كتان،  قطع  على  اأو  جدران،  على  مقّد�شة 
ا اأعمال الف�شيف�شاء. اإّن الأ�شا�ص هو اأن يتطابق املو�شوع  واأي�شً
الأرثوذك�شية  والعقيدة  امل�شيحي  الإميان  م�شامني  مع  املر�شوم 
القومية. بتعابري اأخرى، ل يكفي اأن يكون الر�ّشام ر�شاًما جيدا 

اأن  ا  اأي�شً عليه  بل  ا�شتعمال،  اأح�شن  الفنّية  مواهبة  وي�شتعمل 
ُيظهر حقيقة الإميان ب�شكل مرئي، واأن يتقّيد بتعاليم الكني�شة. 
عبقريته  على  ول  الفنان  على  متلي  ل  ذاتها،  بحّد  فالكني�شة، 
القوانني التي تتعلق بال�شلوب اجلمايل ونبوغه، بل تطلب منه 
امل�شيحية  احلقيقة  مع  متطابًقا  الأيقونة،  اأي  عمله،  يكون  اأن 
بالتق�ّشف  يتحّلى  اأن  ا  اي�شً منه  تطلب  بل  ل  عنها،  يعرّب  التي 

والّزهد ال�رسورين ملثل هذا العمل.
اأن  ميكن  وتاريخها  الأيقونات  بداية  على  اإطالعنا  اإن   
ال�شور  لهذه  والفّني  الروحي  املعنى  اأف�شل  ب�شكل  ح  يو�شّ
ال�رسقية،  الروحانية  يف  خ�شو�شية  مكانة  حتتّل  التي  املقّد�شة، 

ا البيزنطية والقبطية والأثيوبية. خ�شو�شً

2( اجلذور التاريخية للأيقونات

ب�شكل  منه  والبيزنطي  امل�شيحي،  الفن  موؤّرخو  يتوّقف   
التاريخية  الأ�شول  فيها  يرون  عوامل  ثالثة  عند  خا�ّص، 
العوامل  هذه  وترتبط  بال�رسق.  مرتبطة  وكّلها  لالأيقونات، 
وال�شورية  )�شيناء(،  امل�رسية  هي:  بيئات  بثالث  خا�ّص  بنوع 
وكبادوكيا،  ال�شغرى،  اآ�شيا  )اأي  والأ�شيوية  الفل�شطينية،   -

وبيزنطة(.
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عليه، والذي يظهر ب�شكل خا�ّص يف خطوط الوجه.

البيئة ال�سورية - الفل�سطينية
اأ�شل  فريتبط  الفل�شطينية،   - ال�شورية  البيئة  يف  اأّما   
الأيقونات بحّج امل�شيحيني اإىل الأر�ص املقد�شة. اإّن حركة احلج 
تطّورت  امل�شيح،  ال�شيد  فيها  عا�ص  التي  املقد�شة،  الأر�ص  اإىل 
تطوًرا وا�شًعا بعد ال�شالم الق�شطنطيني الذي اأعاد احلرية الدينية 
للم�شيحيني مبر�شوم ميالنو )313(. مل يكن احلجاج ينظرون 
بذهول اإىل عظمة الكنائ�ص التي اأمر ق�شطنطني ببنائها ويتاأملون 
تزينها فح�شب،  التي كانت  الت�شاوير والف�شيف�شاء  بده�شة يف 
بل اأرادوا اأي�شا اأن يحملوا معهم ذكرى ما من حّجهم اإىل هذه 
– كما هو احلال يف العادات القدمية  الأماكن اجلليلة. وهكذا 
وهي  جُم�ّشمة  مناذج  يطلبوا  باأن  العادة  ن�شاأت   – الوثني  للحّج 
الزيت وُت�شاء يف  قليل من  فيها  يو�شع  قارورة(  قوارير )جمع 
الأماكن املقد�شة )اإّن هذه العادة ل تزال موجودة عند احلّجاج 
املنا�شبة،  امل�شاهد  تزّينها  كانت  القوارير  هذه  ومثل  الرو�ص(. 
التي حتيي ذكرى ال�رّس امل�شيحي )اأو امل�شاهد الإجنيلية( املرتبط 
القوارير حمفوظة  هذه  بع�ص  تزال  ول  املعنّي.  املقد�ص  باملكان 
حتى هذه الأيام، واأهم جمموعة منها حمفوظة يف كني�شة القدي�ص 
القرن  اإىل  تعود  جدا،  قدمية  وهي  )ايطاليا(،  مونزا  يف  يوحنا 
�شكل  على  الأحجام  متنوعة  اأّنها  كما  ال�شابع،   - ال�شاد�ص 

البيئة امل�رصيّة - ال�سينائية
بالن�شبة اإىل البيئة امل�رسيّة - ال�شينائية، يجب اأن نذّكر اأّن   
اأقدم الأيقونات واأ�شهرها هي تلك التي ُحفظت يف دير القدي�شة 
كاترينا يف اأ�شفل جبل �شيناء، والتي تعود اإىل القرن ال�شاد�ص. اإّنها 
املومياء،  لوحات  واأ�شلوبها  وتقنيتها  واألوانها  بخطوطها  ت�شبه 
ميزتها  اإّن  القدمية.  م�رس  يف  التوابيت  على  تر�شم  كانت  التي 
امل�شرتكة تكمن يف ر�شم ال�شخ�ص، ل ك�شورة فوتوغرافية، بل 
بطريقة جمالّية خا�شة. اإّن خطوط الوجه ت�شري اإىل حتويل الواقع 
بحيث يكون منفتحا على ما هو فوق املادة وملتحًفا بالأبدية 

ال�شماوية.
الأيقونة -  بالذات تطورت  اجلنائزية  الت�شاوير  من هذه   
الذكرى. لقد اعتاد امل�شيحيون يف القرون الأوىل اأن ي�شعوا على 
�شورة  عليها  ُتر�شم  تذكارّية  طاولة  والقدي�شني  ال�شهداء  قبور 
الرغبة يف اكرام  العادة من  امليت الطوباوي. وقد ن�شاأت هذه 
ُيحتذى  ليكونوا مثال  ممّيًزا،  اتباًعا  امل�شيح  اتبعوا  الذين  اأولئك 
واأر�ص  ال�شهداء  لقبور  احلّجاج  رغب  اأخرى،  ناحية  من  به. 
والر�ّشام،  اهلل هوؤلء.  لرجال  معهم ذكرى  يحملوا  اأن  الن�شاك 
الذي كان ُتطلب منه مثل هذه الذكرى، كان يعتمد، يف كثري 
اأو  املطلوب،  بال�شخ�ص  ال�شخ�شية  معرفته  على  الأحيان،  من 
على رواية اآخرين، فكان ير�شم املالمح املمّيزة لهذا ال�شخ�ص 
مع نوع من املثالّية. وهكذا، ن�شاأ هذا النوع من الر�شم املتعارف 
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العذراء  وال�شيدة  ي�شوع  الياقطني، وتزينها ر�شومات من حياة 
والر�شل.

القوارير  على  الر�شومات  هذه  اإىل  ان�شّمت  ما  و�رسعان   
كان  خ�شب.  من  األواح  وعلى  براويز  يف  اأخرى  ر�شومات 
اإىل املحافظة على ذكرى من الأماكن  يتوقون  الذين  احلّجاج، 
املحليني  الفنانني  اإىل  ويلجاأون  معهم،  يحملونها  املقد�شة، 
لري�شموا لهم م�شاهد الأماكن املقد�شة التي زاروها والأحداث 
التي ح�شلت فيها. وبغية ربط هذه الأيقونات بالتقليد الر�شويل، 
�شاعت رواية مفادها اأن الإجنيلي لوقا كان اأّول ر�ّشام لالأيقونات 
عن  العذراء  مرمي  الذي عرف  لوقا،  الإجنيلي  اإّن  ُيقال  املرميية. 
حياة  لأحداث  العيان  �شهود  لدى  دقيًقا  بحًثا  وبحث  قرب، 
كثريا  يتحدث  مل   ،)4-1  :1 لوقا  اإجنيله:  مطلع  يف  يقول  )كما  ي�شوع 
�شورتها  ير�شم  اأن  ا  اأي�شً اأراد  بل  فح�شب،  العذراء  مرمي  عن 
على لوحة من خ�شب. وجند يف كني�شة ال�رسيان الأورثوذك�ص 
دير مار مرق�ص يف القد�ص، التي تعود اإىل القرن ال�شاد�ص على 
قد  لوقا  القدي�ص  اإّن  يقال  التي  العذراء  اأيقونة مرمي  تقدير،  اأقّل 

ر�شمها.

البيئة الآ�سيويّة
وهي  الأيقونات،  جمال  يف  اأهميتها  لها  اأخرى  بيئة  ثمة   
البيئة الآ�شيوية، اأي اآ�شيا ال�شغرى التابعة للعامل الروماين اليوناين 

منوذج  اأّول  ارتبط  البيئة،  هذه  تقليد  وبح�شب  اأرمينيا.  واأي�شا 
كان  )التي  اإدي�شا  من  ابجار  امللك  باأ�شطورة  امل�شيحية  لل�شور 
ُيقال لها قدميًا الرها، وُتعرف اليوم با�شم اأورفا اأو �شانليورفا(. 
اإليه  اأر�شل  مر�ص هذا امللك. وملا �شمع عن ي�شوع ومعجزاته، 
مبعوثني طالبا منه اأن ياأتي لي�شفيه. وملا مل يت�شّن للمعّلم الإلهي 
على  املطبوعة  وجهه  �شورة  له  اأر�شل  لطلبه،  ي�شتجيب  اأن 
»املنديليون«  با�شم  معروفة  الذخرية  القما�ص. وهذه  من  قطعة 
ال�شّيد  اأّن  ومبا  ي�شوع.  وجه  ومتّثل  املنديل(،  )اأي  باليونانية 
امل�شيح هو الذي طبعها، فتدعى ال�شورة »التي مل ت�شنعها اأيدي 
ب�رس«. وعليه، فاإّن هذه ال�شورة من اإدي�شا، ومعها �شورة وجه 
ي�شوع املطبوعة على قطعة القما�ص التي ُلفَّ به ج�شده يف القرب 
يف القد�ص1، تربطان اأ�شل الأيقونات بي�شوع بالذات، بح�شب 

هذا التقليد.
ن�شتطيع اأن نقول اإّن عنا�رس كثرية من الفن الوثني ال�شابق   
تنقيتها  بعد  ولكن  امل�شيحية،  الروؤية  يف  دخلت  للم�شيحية 
ُمنحت  حيث  الرابع،  القرن  من  وابتداء  ثّم،  ومن  وتن�شريها. 
للم�شيحيني حرية العبادة والتعبري، تعّزز وتطّور الفن امل�شيحي 
الأخري، ومع  ب�شكل خا�ّص. وهذا  الأيقونة  ب�شكل عام، وفّن 
الواحد،  الفّن  ا�شلوب  �شمن  وتعديالت  لتطورات  خ�شع  اأنه 

ون اأن هذه الذخرية الثمينة تتالقى موا�شفاتها مع »الوجه املقد�ص«  يوؤكد املخت�شّ  )1
املوجود حاليا يف كاتدرائية تورينو )ايطاليا( منذ 1578.



11الأيقونات العربية ب�شكل عاّم10 والفل�شطينية ب�شكل خا�ّص

فقد  الفنية،  واملدار�ص  واملناطق  التاريخية  املراحل  بح�شب 
حافظ ب�شكل اأ�شا�شّي على نف�ص ميزاته الأ�شلية على اأّنه »�شورة 
مقّد�شة مر�شومة على لوح خ�شب حممول، وفق التعليم القومي«.

3( هدف الأيقونة

يحتفل  الأربعيني،  ال�شيام  زمن  من  الأول  الأحد  يف   
 ،843 �شنة  ُو�شع  الذي  الأرثوذك�شية«،  »عيد  بـ  املوؤمنون 
كذكرى لنت�شار الكني�شة النهائي على الهرطقات التي حاربت 
ال�شور املقد�شة وحرمتها. وقبل ذلك، اأي يف �شنة 787 على 
مبجمع  الحتفال  متَّ  اآيرين،  المرباطورة  اأيام  التحديد،  وجه 
نيقية الثاين )وهو املجمع امل�شكوين ال�شابع( الذي اأدان العقيدة 
لل�شور  الالهوتية  القيمة  وطّور  الأيقونات،  اأهمية  تنكر  التي 

املقّد�شة، ودافع عنها، و�رسحها وحّدد قوانينها.
بنوع  الأرثوذك�شية  الكني�شة  يف  الأيقونة  لهوت  ن�شاأ   
خا�ّص. وهذا يعني اأن اأهمية الأيقونات ل تاأتي فقط من طابعها 
التزييني والفني، لأنها تزيد بيوت اهلل جمال؛ ول من طابعها 
التعليمي للحقائق امل�شيحية، مبا اأّنها متّثل م�شاهد لأحداث من 
الت�شبه.  على  وحتفز  الذاكرة  تغّذي  وبالتايل  املقد�ص،  الكتاب 
بالطبع، ل ُتهَمل هذه اجلوانب التزيينية والتعليمية، وقيل عنها 

اإنها »الكتاب املقد�ص للفقراء«، ولكن الهدف الأرفع والأهم 
ل  عنه،  التعبري  يتم  لهوت  الأيقونة  اأّن  هو  بكثري  ذلك  من 
اإّنها  ال�شماء.  على  مفتوح  �شباك  فهي  بالنظر.  بل  بالكلمات، 
يف  الرموز  ا�شتعمال  خالل  من  الالهوتية  احلقيقة  عن  التعبري 
امل�شاهد، وال�شور، والوجوه، والألب�شة، والألوان، واحلركات، 
والقيا�شات، واملفارقات. كّل �شيء فيها هو تعليم اإلهي يخاطب 
العقل والذاكرة، كما يحّرك القلب وي�شمو بالروح ويوؤدي اإىل 

احلب.
اإّن م�رسوعّية الأيقونات وتكرميها تعود اإىل �شببني. يرتيط   
منظورا  املنظور  غري  اهلل  اأ�شبح  اأن  منذ  الأيقونة.  بر�شم  الأول 
متثيال  منّثل  اأن  املمكن  من  اأ�شبح  عندها  ي�شوع،  �شخ�ص  يف 
يجعل  ما  وهذا  الب�رسية.  طبيعتنا  اتخذ  الذي  الإله  هذا  ب�رسيّا 
الجنيلي يوحنا يكتب عن ي�شوع الإله-الإن�شان: »ذاك الذي 
بعينينا،  رايناه  الذي  ذاك  �شمعناه،  الذي  ذاك  البدء،  منذ  كان 
ذاك الذي تاأملناه ومل�شته يدانا، من كلمة احلياة« )1 يوحنا 1: 1(. 
اإّن املوؤمن، الذي  اأما ال�شبب الثاين، فيتعلق باكرام الأيقونات. 
ي�شوع  �شفاعة  ويطلب  اأمامها،  وي�شّلي  الأيقونات،  يف  يتاأّمل 
الأيقونة  يكّرم  ل  الأيقونات،  يف  املمثَّلني  والقدي�شني  ومرمي 
املادية )اخل�شب، والألوان، والذهب، والفن...(، بل ال�شخ�ص 
ال�شخ�ص  اإىل  يتوّجه  الإكرام  اإن  الأيقونة.  متّثله  الذي  املقد�ص 

الذي متّثله الأيقونة، ولي�ص اإىل املواد التي تتكّون منها.
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وهذا هو ال�شبب الذي يجعل الأيقونات تر�شم الأ�شخا�ص   
وقد بّدلهم التجّلي الإلهي. فاملظاهر الأر�شية تنتقل بنا اإىل ُبْعٍد 
املتاأّمل  املُ�شاهد  على  تنعك�ص  ال�شورة  و�شماوي. وهذه  د  ممجَّ
يف الأيقونة، اإذ جتعل هذه القدا�شة تنعك�ص فيه وجتعله يف حال 
الأيقونات  اإّن هدف  الت�شبُّه.  فيها من رغبة يف  مبا  ال�شالة  من 
للتاأمل واحلمد والتو�ّشل والت�شّبه.  اإىل ال�شالة،  هو رفع الذهن 
وهذا ما يعرّب عنه القدي�ص يوحنا الدم�شقي بقوله: »اإّنني اأ�شعى 
النبيلة  اأعمالهم  ُير�شم هوؤلء )ال�شهداء والقدي�شون( يف  اأن  اإىل 
واآلمهم، كي انقاد من خاللهم يف القدا�شة واندفع اإىل الرغبة 

يف الت�شّبه بهم«2.
حرب  عن  الناجمة  لال�شطهادات  كان  اخلتام،  يف   
الذين  هدف  عليه  كان  ملا  متاًما  املعاك�ص  املفعول  الأيقونات 
قلوب  يف  اأعمق  ر�شوخا  ال�شور  اإكرام  ر�شخ  فقد  اأثاروها. 
الإكرام  هذا  يقت�رس  مل  وهكذا،  با�شتمرار.  وازداد  املوؤمنني 
وال�شوارع،  البيوت،  اإىل  اأي�شا  تعداه  بل  الكنائ�ص،  على 
خا�ص  مكان  لديه  بيت  فكّل  العامة.  والأبنية  وال�شاحات، 
اأو  قنديل  با�شتمرار  ي�شتعل  لالأيقونة، »زاوية اجلمال«، حيث 
�شمعة توقد خ�شو�شا يف اأوقات الكرام لهذه الأيقونة. اإّن كّل 
عائلة اأرثوذك�شية حتتفط يف بيتها على اأيقونة القدي�ص ال�شفيع. 
وبجانبه، ميكن اأن توجد اأيقونات اأخرى يف مكان، هو مكان 

2(  يوحنا الدم�شقي، الدفاع عن ال�سور املقد�سة، 1. 21.

ال�شالة العائلية. اإّن ال�شيف الذي يدخل البيت يحيي قبل كّل 
تتناقلها  اأيقونات  وثّمة  البيت.  اأهل  ثّم  ومن  الأيقونة  �شيء 
القدي�ص  �شورة  عادة  ومتّثل  الأبناء،  اإىل  الأهل  من  الأجيال، 
ال�شفيع. وبالأيقونات، تتّم بركة الأولد وي�شّلي الأهل معهم 

اأمامها.

4( تطور الأيقونات يف العامل الأرثوذك�سي3

نقتفي  اأن  املنا�شب  من  جند  الأيقونات،  تاريخ  وملتابعة   
واملراحل  الأماكن  بح�شب  تطّورها،  مناطق  يف  اآثارها 
التاريخية، مع ابراز العالقات املحتملة والتاأثريات املتبادلة بني 

مراكز ا�شعاعها املختلفة.
لقد ُفقدت الأيقونات القدمية كّلها تقريبا اأو تلفت، �شواء   
ب�شبب  اأو  لها  اليومي  املوؤمنني  مل�ص  ب�شبب  اأو  الزمن  ب�شبب 
احلرب على الأيقونات )724-843(، والتي اأّدت اإىل اتالف 
باإعجاب  نتاأّمل  اأن  اليوم  وميكننا  منها.  كبري  ق�شم  زوال  اأو 

 Cf Lilia EvsEyEva, The History of Icon Painting: Sources, راجع:   )3
 Traditions, Present Day, Grand Holdings Publishers, Moscow 2005;
 archimandritE ZacchaEus [Wood], History of Icon Painting: Origins,
 Tradition, Modernity, from the 6th to the XXth Century, Orthodox
Christian Books Ltd, Newcastle under Lyme, UK 2005.
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حرب  وبعد  قبل  القدم،  يف  العريقة  النماذج  هذه  بع�ص  يف 
الأيقونات، يف كني�شة القدي�شة كاترينا يف �شيناء4.

الفن  على  بل  فح�شب،  لالأيقونات  ل  مركز،  اأهم  اأّما   
امل�شيحي ب�شكل عام، فهو ذاك الذي كان بدون اأدنى �شك يف 
الق�شطنطينية. على مدى اأكرث من األف عام، كانت هذه املدينة 
املجيدة، التي قامت على اأنقا�ص بيزنطة القدمية و�ُشميت روما 
الفن  اإّن  ال�رسق.  يف  امل�شيحية  المرباطورية  عا�شمة  اجلديدة، 
اجلداريّة،  ولوحاته  كنائ�شه،  فخامة  اإىل  بالإ�شافة  البيزنطي، 
ففي  اأيقوناته.  جمال  اأي�شا  ي�شمل  الفنية،  واآثاره  وف�شيف�شائه، 
الفني  اأ�شلوبها  الق�شطنطينية  طّورت  تاريخها،  من  مرحلة  كّل 
اخلا�ص يف �شناعة الأيقونات، وهو ما ميكن اأن ن�شميه »املدر�شة 
البيزنطية«5، التي جتمع بني عن�رسين خمتلفني وحتى متناق�شني: 
امل�شيحية  والروحانية  الأر�شي،  الواقع  مراآة  القدمي، وهو  الفن 

التي ت�شبو نحو الأمور ال�شماوية.
 ،)1453( الأتراك  يد  يف  الق�شطنطينية  �شقوط  ومع   

Cf Corinna rossi, The treasury of the Monastery of Saint Cathe�  )4
 rine, White Star Publishers, Vercelli 2010; Helen Evans, Trésors du
 monastère de Sainte�Catherine Mont Sinaï, Egypte, Fondation Pierre
Gianadda, Martigny, 2004.

Cf H.C. Evans (ed.), Byzantium: Faith and Power (1261–1557). Ex�  )5
 hibition catalogue. Metropolitan Museum of Art, New York 2004; B.V.
PEntchEva, Icons and Power: The Mother of God in Byzantium, Penn�
sylvania State University Press, University Park, PA 2006).

ت�شّتت »كاتبو«6 الأيقونات، وانتقلوا اإىل اجلزر اليونانية اأو اإىل 
الفّن  انت�شار  �شبًبا يف  الت�شّتت  ال�شالفية. وقد كان هذا  املناطق 
الأيقونوغرايف انت�شارا وا�شعا، �شواء يف املناطق التي انت�رس فيها 
الإميان الأرثوذك�شي منذ القدم اأو يف املناطق البلقانية وال�شالفية 
الأّم  املدر�شة  من  انطالًقا  امل�شيحية.  اإىل  لحقا  اهتدت  التي 
الأخرى  املدار�ص  تاأّثرت(  )اأو  ا  اأي�شً تاأ�ّش�شت  )الق�شطنطينية(، 
والبلقانية  البيزنطية  املناطق  يف  وتياراته،  الأيقونوغرايف  للفّن 

وال�شالفية من ال�رسق امل�شيحي.
ا، لي�ص  يجب اأن نوّجه الأيقونات الرو�شية اهتماًما خا�شّ  
فقط لزدهارها، ولكن اأي�شا وخ�شو�شا ب�شبب تنّوع مدار�شها 
واأ�شاليبها، والتي و�شلتنا منها حُتٌف فنية حقيقية. يف مو�شكو، 
التي ت�شميها الأ�شاطري »روما الثالثة«، و�شلت الأيقونة الرو�شية 
ع�رس  الرابع  القرنني  يف  الذهبي  وع�رسها  قممها  اأعلى  اإىل 
واخلام�ص ع�رس، مع فنانني معروفني، اأمثال تيوفانو�ص اليوناين، 
ويف  ديوني�شيو�ص.  والراهب  روبليف،  اندريه  والراهب 
مو�شكو بالذات، ُعقد �شينود�ص �شنة 1551، اهتم بالأيقونات 

ور�ّشاميها، اإذ حّدد القوانني التي يجب اتباعها يف هذا الفّن.
ا�شتمّر ر�شم الأيقونات يف القرون الالحقة، مع فرتات من   
الأفول والزدهار. وتاأّثرت بع�ص املدار�ص بالفّن الغربي، بينما 

يف التقليد الأرثوذك�شي، الفعل املُ�شتعمل لر�شم الأيقونات هو فعل »كتب« ولي�ص   )6
»ر�شم«.
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بقيت غريها متم�ّشكة بالتقاليد القدمية. ويف القرن ال�شابع ع�رس، 
ُر�شمت �شل�شلة من الأيقونات املتماثلة، ولأول مّرة يظهر عليها 
ن�شخ كثرية  الأخرية، طبعت  الثالثة  القرون  الر�شام. ويف  ا�شم 
العامل. وهكذا  اأنحاء  الطلبات يف خمتلف  لتلبية  لنف�ص الأيقونة 
اإىل  ا�شتمرت  والتي  الأيقونات،  جتارة  ن�شميه  اأن  ميكن  ما  بداأ 
اأيامنا هذه، واأّدت اإىل الن�شخ امليكانيكاين لالأيقونات، بوا�شطة 

الطباعة على الورق اأو على املعادن.

5( تطّور الأيقونات يف العامل امل�سيحي

عند هذا احلّد، وبعد اأن اأعطينا م�شاحة وا�شعة لالأيقونات   
نظرة  اأي�شا  نلقي  اأن  ال�رسوري  من  البيزنطية،  الأرثوذك�شية 
اأّما بالن�شبة اإىل  على الكنائ�ص القدمية الأخرى، �رسقية وغربية. 
ال�رسق، فهنالك، بالإ�شافة اإىل الكني�شة الأرثوذك�شية البيزنطية، 
والكني�شة  الأ�شورية،  الكني�شة  وقدمية:  ر�شولّية  كنائ�ص  اأربع 
ميكن  )التي  القبطية  والكني�شة  الأرمنية،  والكني�شة  ال�رسيانية، 
اأن ن�شّم اإليها الكني�شة الأثيوبية(. �شوف نتحّدث عن الكنائ�ص 
�شمن  تقع  لأنها  والقبطية،  وال�رسيانية،  الأ�شورية،  الثالث: 
العامل العربي امل�شيحي، بعد اأن نكتفي بنظرة �رسيعة على الفّن 
الأرمنية  الكني�شة  يف  اليقونوغرايف  الفن  وخ�شو�شا  املقّد�ص 

ا يف الغرب. والكني�شة الأثيوبية واأي�شً

يف الكني�سة الأرمنية
الذي  تاريخها  طيلة  الر�شولية،  الأرمنية  الكني�شة  كانت   
ميتّد اإىل ما يقارب األفي �شنة، نوًعا ما مبعزل عن �شائر الكنائ�ص 
الثقافة،  اأ�شباب:  عدة  اإىل  يعود  ما  وهذا  الأو�شط.  ال�رسق  يف 
واللغة اخلا�شة، والتاريخ الذي حتّكمت به �رساعات كثرية مع 
امل�شاركة  �شعوبة  وكذلك  املجاورة،  القوية  المرباطوريات 
امل�شيحي،  الفّن  وال�شينودية. ويف جمال  امل�شكونية  املجامع  يف 
املعابد  اإىل  بل  املقد�شة،  ال�شور  اإىل  ل  اأف�شليتها،  توّجهت 
ال�شلبان.  اإىل فن  الطابع املميز(، وبنوع خا�ّص  املقد�شة )ذات 
ُحفرت عالمة ال�شليب يف كّل مكان: على واجهة الكنائ�ص، 
وعلى جدران البيوت، وعلى القبور، وعلى احلجارة الكربى 
ال�شلبان  هذه  كانت  الأرمن،  اإىل  بالن�شبة  ال�شوارع.  يف 
ا�شتعمال  اأّما  الفن الأرمني امل�شيحي.  د يف  التفرُّ املحفورة رمز 
الأيقونات فكان متوا�شعا وحمدودا7. كما يف كنائ�شهم، يظهر 
العذراء وهي  اأي�شا �شورة مرمي  ال�شليب على املذبح، وتو�شع 
حتمل الطفل ي�شوع. وعلى جدران الكنائ�ص، ل جند ر�شومات 
للقدي�شني  اأيقونات  ُتعّلق  ولكن  املقد�ص،  الكتاب  من  مل�شاهد 

 Cf Hovsep achkarian, Manuale di iconografia armena, Rubbettino,  )7
Soveria Mannelli, Italia, 2005.
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اأيقونة  اأّول  اإدخاَل  �شعبي  �شفوي  تقليٌد  وين�شب  والقدي�شات. 
بعد  بالذات،  برتلماو�ص  الر�شول  يد  على  ارمينيا  اإىل  مرميية 
مرمي  رقاد  الر�شل،  باقي  مع  �شاهد،  القد�ص، حيث  من  عودته 
العذراء. وي�شيفون اي�شا اأّن امللك ابجار من اإدي�شا، الذي اأر�شل 
الأرمن  »ملك  كان  املنديل،  على  املطبوعة  �شورته  ي�شوع  له 

وال�رسيان«.

يف الكني�سة الأثيوبية
الفن  اأنواع  جميع  نرى  فاإّننا  الأثيوبية،  الكني�شة  يف  اأّما   
والر�شم  ومعابد(،  )كنائ�ص  املعماري  الفّن  وت�شمل  امل�شيحي. 
املخطوطات(،  على  منمنمات  اأيقونات،  مقّد�شة،  )�شور 
اليدوية  )للتطواف،  وال�شلبان  ط(،  وُب�شُ )اأقم�شة  والتطريز 
الليتورجية.  الأدوات  من  وغريها  ال�شدور(،  على  املعلقة  اأو 
يف  ندخل  اأن  يكفي  اإذ  الأيقونات،  على  هنا  كالمنا  ويقت�رس 
تتمّيز  اأو دير لنالحظ كرثتها وخ�شو�شياتها، والتي  اأية كني�شة 
ميزتان  ولها  املجال.  هذا  يف  الكن�شية  التقاليد  �شائر  عن  بها 
اأ�شا�شيتان: الأوىل، هي تف�شيلها للم�شاهد من الكتاب املقد�ص، 
يف عهديه القدمي واجلديد، وهذا ما يفتح الباب وا�شعا للتنّوع 
يف املوا�شيع. والثانية، هي تاأّثر هذه الأيقونات بالثقافة الفريقية 
بالأ�شخا�ص،  ة  اخلا�شّ املالمح  يف  نالحظه  ما  وهو  املميزة، 
غري  والن�شب  الوا�شعة،  والعيون  الوجوه،  بو�شوح  تتمّيز  التي 

الطبيعية للراأ�ص واجل�شم، وكذلك عدم اللتزام بالبعاد الزمانية 
وامل�شاحية. اإّنه حّقا فّن م�شيحي متج�ّشد يف الثقافة الإفريقية8.

يف الغرب
لتطّور  الإجمالية  ال�شورة  هذه  تكتمل  ولكي  واأخرًيا،   
نظرة  القاء  ال�رسوري  من  امل�شيحي،  العامل  يف  الأيقونات 
ثالث  لدينا  املجال،  هذا  ويف  امل�شيحي.  الغرب  على  اأي�شا 
اأي�شا،  الغرب  امل�شيحي، يف  الفّن  اأّن  ملحوظات. الأوىل، هي 
و�شول  مع  يتزامن  اإّنه  مبا  جدا،  قدمي  الالتيني،  خ�شو�شا 
الكثرية  الت�شاوير  ذلك  على  ت�شهد  كما  روما،  اإىل  امل�شيحية 
داأب  اليوم،  حتى  الالحقة  الع�شور  كّل  ويف  الديامي�ص.  يف 
اأ�شكاله،  بكّل  الفّن  طريق  عن  نف�شه  عن  التعبري  على  الغرب 
وخ�شو�شا يف جمال الر�شم، ولو باأ�شاليب خمتلفة. والثانية، هي 
لل�شور كما ح�شل يف  الغرب مل يعرف قط حركة مقاِوَمة  اأّن 
ال�رسق. وهذا ما ف�شح املجال لتطّور �شل�ص و�شلمي للر�شومات 
وعلى  اجلدران،  على  متنوعة:  ومناذج  اأ�شاليب  وفق  املقّد�شة، 
ال�شبابيك،  زجاج  وعلى  الأقم�شة،  وعلى  اخل�شب،  لوحات 
الفنانني  اأّن  ذلك  اإىل  اأ�شف  اإلخ.  الليتورجية  الأدوات  وعلى 
كن�شية  قوانني  تقيدهم  مل  حيث  احلرية،  من  اأكرب  بقدر  متّتعوا 
 Stanislaw Chojnacki, Ethiopian Icons: Catalogue of the Collection of  )8
the Institute of Ethiopian Studies, Addis Ababa University, Skira, Mi�
lano 2000.
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الدرجة  يف  عملي  الغرب  اأّن  هي  والثالثة،  �شارمة.  فنية 
وانطالقا  والتاأمل.  التفكري  جانب  يهمل  اأن  غري  من  الأوىل، 
من هذه الزاوية الواقعية، ل يتّم الرتكيز على اجلانب الالهوتي 
والروحي، اأو على اجلانب اجلمايل اأو التزيينّي، بل على اجلانب 
اأّن غر�ص امل�شاعدة على ال�شالة  التعليمي والتهذيبي. �شحيح 
والغو�ص يف الالمنظور وارٌد دائما، ولكن مل يتّم الت�شديد عليه 
يف  الغرب  يف  امل�شيحيون  الفنانون  درج  بينما  وعليه،  كثريا. 
والقوانني  الأ�شلوب  وفق  الأيقونات  ر�شم  على  الأوىل  الألفية 
مّما  الثانية،  اأكرب، يف الألفية  التعبري حرية  البيزنطية9، فقد وجد 
فتح الباب لتقنيات جديدة وا�شاليب جديدة اأكرث انفتاحا على 

العامل املعا�رس.
امل�شيحي  العامل  يف  الأيقونة  م�شار  يف  اجلولة  هذه  بعد   
العربي  العامل  اأيقونات  على  الآن  ال�شوء  ن�شّلط  عام،  ب�شكل 

اأول، ومن ثّم على الأيقونات يف البيئة الفل�شطينية.

وهذا ما نراه ب�شكل خ�شو�شي يف الكثري من الأيقونات القدمية يف كنائ�ص روما،   )9
وكذلك ف�شيف�شاء كنائ�ص رافينا )ايطاليا(، وكذلك الأيقونات الكثرية املنت�رسة يف 
املزارات املرميية القدمية يف ايطاليا، بال�شافة اإىل ر�شومات الفنانني الكبار، كفرا 

اجنيليكو، وجوتو، ودت�شو.

6( الأيقونات يف كنائ�س العامل العربي

نفهم بالأيقونات يف العامل العربي �شيئني: اأول الأيقونات   
واللغة  الثقافة  تغلب  حيث  الأو�شط،  ال�رسق  يف  اأُنتجت  التي 
العربية، وثانيا، الأيقونات لر�ّشامني عرب من خمتلف البلدان. 
التي  اخلا�ّص،  احلّق  ذات  الكنائ�ص  فهي  املعنية،  الكنائ�ص  اأما 
ت�شّكل عموًما كنائ�ص وطنية يرئ�شها بطريرك، وهي، على وجه 
ال�رسياين،  التقليد  امل�رسية، وكنائ�ص  القبطية  الكني�شة  التحديد، 
كني�شة  واأخريا  واملارونية،  وال�رسيانية  الأ�شورية  الكني�شة  اأي 
الكاثوليك.  للروم  امللكية  والكني�شة  الأرثوذك�شية  انطاكية 
ا اإىل الكني�شة الالتينية، ولو اأّنها، عموًما، ل تعرف  و�شن�شري اأي�شً

الأيقونات ول ت�شتعملها.
ميكن القول ب�شكل عام اإّن كّل كني�شة من هذه الكنائ�ص   
وهو  الأيقونات،  با�شتعمال  يتعلق  فيما  غريها  عن  تتميز 
امللكية  والكني�شة  الأرثوذك�شية  الكني�شة  يف  وا�شع  ا�شتعمال 
للروم الكاثوليك، وحمدود يف الكنائ�ص الأ�شورية، على �شبيل 

املثال.

يف الكني�سة الأ�سورية
ُتدعى  كانت  )التي  امل�رسقية  الأ�شورية  الكني�شة  تكاد   
ل  وتف�شّ الأيقونات،  من  تخلو  الن�شطورية«(  »الكني�شة  �شابًقا 
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اإكرام ال�شليب مكانة هامة يف تفكريها  عليها ال�شلبان. يحتّل 
الالهوتيني  بع�ص  اأّن  حّد  اإىل  روحانيتها،  ويف  الالهوتي 
الأ�شوريني ي�شعونه �شمن الأ�رسار ال�شبعة. يحتّل ال�شليب مكانا 
بارزا على املذبح حيث ُيحتفل بالأ�رسار املقد�شة، ومكانه يهيمن 
على الكني�شة ويجذب الأنظار، وهو �شليب من غري م�شلوب، 
لأّن ي�شوع قام وهو حّي لالأبد. اأما الكني�شة الكلدانية ال�شقيقة، 
فقد فتحت املجال لبع�ص التقاليد الالتينية، فاأدخلت اللوحات 

املقد�شة وال�شور.

يف الكني�سة ال�رصيانية
تعرف الكني�شة ال�رسيانية الأرثوذك�شية )التي كان اأتباعها   
بطريقة  ولكن  وتكّرمها،  الأيقونات  »اليعاقبة«(  بـ  ُيدعون 
معتدلة. جند يف كنائ�شهم ويف اأديرتهم القليل من الأيقونات، 
يف  ُتعَر�ص  �شابًقا،  ذكرنا  وكما  و�شعبي.  ب�شيط  واأ�شلوبها 
الكني�شة القدمية جدا ملطرانية ال�رسيان الأورثوذك�ص يف القد�ص، 
املعروفة بكني�شة مار مرق�ص، اأيقونة القدي�شة مرمي التي ُيقال اإن 
ا الر�شومات  لوقا الجنيلي هو الذي قام بر�شمها. وت�شتهر اأي�شً
دم�شق.  عن  بعيدا  لي�ص  احلب�شي،  مو�شى  مار  دير  اجلدارية يف 
من ناحية اأخرى، ُت�شتعمل ال�شور يف »اأناجيل الربول«، وهو 
خمطوط يعود اإىل �شنة 586 والذي اتخذ ا�شمه، اأي ربول، من 
ا�شم النا�شخ، ويت�شمن منمنمات دقيقة تدور موا�شيعها حول 

العذراء  القد�ص ومرمي  الروح  ي�شوع وحلول  ال�شلب و�شعود 
مع الطفل ي�شوع واختيار متيا الر�شول وبع�ص القدي�شني.

يف الكني�سة املارونية
اإىل  اأي�شا  تنتمي  والتي  املارونية،  الكني�شة  حافظت   
العائلة ال�رسيانية النطاكية، على بع�ص الكنوز القدمية من الفن 
غريها  ويف  )لبنان(  قادي�شا  وادي  اأديرة  يف  ال�رسياين  امل�شيحي 
من الأديرة. يحتفظ املقّر القدمي للبطريركية املارونية يف الدميان 
باأيقونة »رقاد العذراء« التي يكرمها املوؤمنون، ويعود تاريخها 
الأيقونات  جميع  اأقدم  ولكن  ع�رس.  ال�شاد�ص  القرن  نهاية  اإىل 
لبنان(،  )ميفوق،  اليج  ب�شيدة  املعروفة  ال�شيدة  اأيقونة  هي 
الآونة  املارونية، يف  الكني�شة  العا�رس. عملت  القرن  اإىل  وتعود 
الأخرية، على جتديد الفّن امل�شيحي ال�رسياين، يف الفن املعماري 
والأيقونوغرافيا والف�شيف�شاء واجلداريات والثياب الليتورجية، 
بعد اأن �شاعت وانت�رست يف جميع هذه املجالت مناذج غربية 
اإىل  العودة  متّت  الع�رسية،  الأيقونات  اإىل  بالن�شبة  ولتينية. 
التطورات  الأخذ بعني العتبار  القدمية، مع  ال�رسيانية  النماذج 

البيزنطية وامللكية والقبطية الالحقة10.

راجع: عبدو بدوي، اأيقونوغرافيا ال�سنة الطق�سية ال�رصيانية املارونية، الك�سليك، لبنان،   )10
2007، �س 544.
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يف الكني�سة القبطية
تتمّيز الكني�شة القبطية باإكرامها ال�شديد لل�شور املقّد�شة،   
ويرتبط  اأخرى.  اأ�شاليب  ذات  اأو �شورا  اأيقونات  كانت  �شواء 
يف  ت�شابه  من  فيه  ملا  القدمي،  امل�رسي  بالفّن  امل�شيحي  فّنها 
الأ�شلوب والتقنية والرمزية مع �شور املدافن يف م�رس القدمية. 
وكما اأ�رسنا �شابقا، يحت�شن دير القدي�شة كاترينا )�شيناء، م�رس( 
يف  القدمية  الأديرة  حتتفظ  بينما  العامل،  يف  الأيقونات  اأقدم 
بر�شومات جدارية  املختلفة،  املقابر  امل�رسية وكذلك  ال�شحراء 
الطق�شية  التقلبات  ب�شبب  معاملها  زالت  اأو  تالفة  وهي  رائعة، 
واملالئكة  امل�شيح  لل�شيد  فخمة  �شور  ثّمة  الفاحتني.  ب�شبب  اأو 
والأنبياء والقدي�شني وخمتلف امل�شاهد من العهد القدمي واجلديد. 
القاهرة لوحات  بـ »املعّلقة« يف  كما حتت�شن الكني�شة املعروفة 
)الأعياد  »الدوديكاورتون«  من  مل�شاهد  الأرز  خ�شب  من 
الأثني ع�رس الكربى لل�شنة الطق�شية(، وتعود اإىل القرن الثالث 
الأيقونوغرايف  الفّن  على  طراأت  الأجيال،  مّر  وعلى  ع�رس11. 
القبطي تاأثريات خارجية، بيزنطية اأول، ومن ثّم غربية، ومنها 
اليطالية ب�شكل خا�ّص. اأما اليوم، فاإّننا نالحظ نه�شة مده�شة 
لالأيقونة القبطية، خ�شو�شا بف�شل موهبة الفنان ا�شحق فانو�ص 
 Cf L’art copte en Egypte: 2000 ans de christianisme, Gallimard, Paris  )11
 2000; Gabra GaWdat, The Treasure of the Coptic Art in the Coptic
Museum and Churches of Old Cairo, American University Press, Cai�
 ro 2007; N. tomoum, Coptic Art Revealed, American University of
Cairo Press, 2012.

)تويف �شنة 2007(12 وتلميذه ا�شطفان رينيه. ومع كّل هذا، 
يالحظ هذان الفنانان اأّن ال�شعب القبطي مبجمله ل ي�شّده هذا 
ذات  ال�شور  اإىل  بالأحرى  ويتوّجه  التقليدي،  الفّني  التعبري 
الطابع الغربي، التي تبدو له اأكرث حيوية وتعبريا، ولو اأنها متدنية 

املعاين الالهوتية.
اإىل  فبالن�شبة  جدا.  كبري  لالأيقونات  ال�شعبي  الإكرام  اإّن   
املوؤمنني، لالأيقونة طابع عجائبي فّعال. اإّن الأيقونات الأ�شلية 
مباركتها يف  تتّم  املن�شوخة(  اأو  املطبوعة  ولي�ص  املر�شومة  )اي 
الكني�شة، ل بل ُيقال اإنه يتّم »تعميدها«، وبالتايل ت�شبح ب�شكل 
من الأ�شكال ملكّية اإلهّية. ترافق الأيقوناُت املنا�شبات الكربى، 
ا خمتلف منا�شبات احلياة اليومية. اأّما يف  كاحلّج، كما ترافق اأي�شً
البيوت، فهي مو�شع اكرام وبركة، في�شلون اأمامها ويبخرونها 
وي�شيئون ال�شموع حولها. ويوؤّكد اإميان الب�شطاء اأّن بع�ص هذه 
�شعاع  منها  ينبثق  اأو  دما،  اأو  زيتا  اأو  دموعا  تر�شح  الأيقونات 
من النور. ويف بع�ص الأحيان، تن�شب بع�ص الأمهات العواقر 
بع�ص  ويف  الأيقونات.  اأمام  ال�شالة  اإىل  منتظرة  غري  ولدات 
الأحيان، تتدخل مرمي العذراء والقدي�شون الذين يت�رسع املوؤمن 
قوته  ُيظهر  اأن  ميكن  اهلل  اإن  عجائبية.  بطريقة  ايقوناتهم  اأمام 

ويتدخل يف حياة املوؤمنني اأي�شا بهذه الطرق فائقة الطبيعة.
 Cf a. sadEk – b. sadEk, L’incarnation de la Lumière. Le renouveau  )12
 iconographique copte à travers l’œuvre d’Isaac Fanous, Association
«Le Monde Copte», Limoges, France 2000.
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يف الكني�سة اللتينية
وعالقتها  ال�رسق  يف  الالتينية  الكني�شة  اإىل  بالن�شبة   
الكنائ�ص  حتتوي  �رسيعة.  باإ�شارة  هنا  نكتفي  بالأيقونات، 
من  جمعيات  تديرها  التي  واملوؤ�ش�شات  واملزارات،  الالتينية، 
الكثري  على  الالتني،  املوؤمنني  بيوت  واي�شا  الالتيني،  الطق�ص 
من ال�شور املقد�شة، ولكنها لي�شت من النوع الأيقونوغرايف، 
بل تعك�ص اأ�شلوب الغرب امل�شيحي وثقافته وجمالياته واأذواقه 
يعك�ص  اأن  الفن  هذا  يحاول  الثانية.  الألفية  يف  تطّورت  كما 
اأكرث مما يعك�ص اجلمال ال�شماوي.  اجلمال احلقيقي والأر�شي 
مما  اأكرث  اإليها  النظر  اإىل  فيميل  فيها،  يتاأّمل  الذي  املوؤمن،  اأّما 
اإّن  يت�شاءل.  اأن  اإىل  وحتمله  داخله  اإىل  تت�رّسب  جعلها  اإىل  مييل 
ب�شكل  تعر�ص  اإذ  الإميان،  حقائق  تعليم  هو  الأ�شا�شي  الهدف 
حّي م�شاهد من العهدين القدمي واجلديد، و�شور القدي�شني اأو 
حياتهم، وم�شاهد من حياة الكني�شة. وبناء عليه، يدعو التقليد 
الغربي هذه ال�شور »توراة الفقراء«، اأي الأميني والب�شطاء. ومع 
الهتمام  الغرب  يف  ازداد  الع�رسين،  القرن  من  وابتداء  ذلك، 
بالأيقونات ال�رسقية، كما ت�شري اإىل ذلك الكثري من الدرا�شات 

واملعار�ص.

7( الأيقونات يف امل�رصق العربي. مدر�سة حلب13

الأيقونات  فيهما  تتمتع  اللتني  العربيتني  الكني�شتني  اإّن   
بالأهمّي والإكرام هما الكني�شة الأرثوذك�شية والكني�شة امللكية 

للروم الكاثوليك.

البيئة ال�سورية الفل�سطينية
تعود ال�شهادات الأوىل بخ�شو�ص الأيقونات، من كتب   
الفل�شطينية  البيئة  اإىل  امل�شيحية،  العربية  البيئة  يف  ور�شومات، 
ال�شورية. فالكتابات الالهوتية الأوىل للدفاع عن الأيقونات قام 
بتاأليفها امللفانان الكبريان يوحنا الدم�شقي )املتويف �شنة 749( 
وثيودور�ص اأبو قّرة )املتويف �شنة 825(، وكالهما ينتميان اإىل 
الثقافة العربية امل�شيحّية. كتب الأول يف اللغة اليونانّية، وكان 
اأّما  العربية14.  باللغة  كتبوا  الذين  الأوائل  امل�شيحيني  من  الثاين 
احلادي  القرن  اإىل  فرتجع  امل�شيحية  العربية  الأيقونات  اأقدم 

 aGnÈs-mariam dE La croix, Icônes arabes mystère d’Orient, Éd.  )13
 Grégoriennes, Paris 2006; trad. it. Icone arabe, Jaca Book, Milano
2009.

 Sidney Griffith (ed.), A Treatise on the Veneration of the Holy Icons;  )14
Written in Arabic by Theodore Abu Qurrah, Peeters, Louvain, 1997.

قّرة  ابي  ثاودورو�س  ميامر  النا�رس(،  با�شا،  )ق�شطنطني  با�شا  واي�شا: 
اأ�سقف حاران، مطبعة الفوائد، بريوت 1904.
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ع�رس. لدينا، من هذه الفرتة، اأيقونة كفتون )لبنان(، ومتتاز باأّنها 
مر�شومة على الوجهني. اأّما الوجه الأول، وهو الأقدم، فيمثل 
عهًدا  اأحدث  وهي  الآخر،  والوجه  الإله-الدليل«،  »والدة 
)القرن الثالث ع�رس(، ميّثل »عماد امل�شيح«. وعلى هذا الأخري، 
ا طويال باللغة العربية بجانب ن�ص اآخر يف  جند للمّرة الأوىل ن�شّ

اللغة ال�رسيانية.

مدر�سة حلب
واأخريا ولدت يف حلب، يف القرن الثامن ع�رس، مدر�شة   
»مدر�شة  ون  املخت�شّ يدعوها  التي  حقيقّية،  اأيقونوغرافية 
وجوه  من  كوجه  وتطّورت  املدر�شة  هذه  ولدت  حلب«. 
نه�شة ثقافية ازدهرت يف تلك املدينة، وابتداأت يف بداية القرن 
وغريهم.  الأجانب  الكاثوليك  املر�شلني  بف�شل  ع�رس،  الثامن 
الرحالة مدينة حلب كاأجمل واأغنى  الوقت، و�شف  يف ذلك 
كان  والقاهرة.  ا�شطنبول  بعد  العثمانية،  المرباطورية  مدن 
حلب  يف  الأرثوذك�ص  الروم  بطريرك  الثالث،  افتيمو�ص 
بتدريب  وقام  اأيقونات،  ر�ّشام  نف�شه  هو   ،)1647-1635(
بع�ص الكلرييكيني ال�شباب من حلب على هذا الفّن. ومن بني 
من  الأول  بعد  فيما  ا�شبح  الذي  امل�شّور،  يو�شف  برز  هوؤلء، 
الآباء  الفّن من  انتقل هذا  احللبيني، حيث  الر�شامني  �شاللة من 
اإىل الأبناء. وقد اأُطلق عليهم ا�شم »امل�شّورون«. نقل املوؤ�ّش�ص، 

يو�شف امل�شّور، هذا الفن وهذه املهنة اإىل ابنه نعمة، الذي نقلها 
اإىل ابنه حنانيا، وهذا، بدوره، نقلها اإىل ابنه جرج�ص. وكّلهم 
العديد  ر�شوماتهم يف  وتنت�رس  لالأيقونات،  كبار  ر�شامني  كانوا 
من  كلٍّ  �شخ�شية  نود و�شف  ولبنان.  �شوريا  الكنائ�ص يف  من 
هوؤلء الر�شامني الأربعة، وغريهم، كما نتوقف عند ميزات هذه 

املدر�شة.

بع�س املُنتمني اإىل هذه املدر�سة وميزاتها
يو�سف امل�سّور: نعرف القليل عن حياته. فقد ُولد يف حلب   )1
و�شيم  متزوًجا  وكان  ع�رس،  ال�شاد�ص  القرن  نهاية  عند 
كاهنا. كان له ابنان، نعمة وزكريا. وكان ن�شاطه الأ�شا�شي 
ولكنه  املخطوطات،  على  واملنمنمات  الأيقونات  ر�شم 
كان اأي�شا نا�شخا ومرتجما من اليونانية وموؤلّفا. ُتن�شب اإليه 
ال�شلوب  من  قريبا  الأيقونوغرايف  فنه  ويظّل  اأيقونة،   19
اأّنه كان تلميذا لأ�شاتذة  اليوناين. وهذا ما ميكن فهمه، مبا 
املالمح  بع�ص  اأيقوناته  اأي�شا يف  ذلك، جند  ومع  يونانيني. 

العربية، كاملالب�ص والعمامة وبع�ص النقو�ص بالعربية.
نعمة امل�سّور )اأو نعمة اهلل(: اإّنه ابن يو�شف وتلميذه وخليفته.   )2
ولد ما قبل �شنة 1686، وتويف بعد �شنة 1722. وكان 
اإل  لبنان  اأو  �شوريا  يف  كني�شة  جند  ل  اإذ  �شخم،  انتاج  له 
ابنان:  له  وكان  كاهنا،  �شيم  اأي�شا  وهو  اأيقوناته.  وتزّينها 
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اأعماُله  حنانيا الذي عّلمه فن الأيقونات، ومرق�ص. ُتظهر 
مقدرًة عالية يف ر�شم الأيقونات، وقد مار�ص طريقتني يف 
الر�شم: الواحدة ب�شيطة وبعيدة عن الزخرفات، والأخرى 

غنّية وبّراقة.
تقريبا  ولد  نعمة.  ابناء  من  الأكرب  البن  اإنه  امل�سّور:  حنانيا   )3
قي اأواخر القرن ال�شابع ع�رس، واأ�شبح �شما�ًشا، وعا�ص يف 
ثّم وحده، وتويف  ابيه، ومن  اأول مع  حلب، حيث عمل 
بعد �شنة 1740. ورث عن ابيه الأ�شاليب الأيقونوغرافية 
عن  جوانبه،  بع�ص  يف  يتمّيز،  ا�شلوبه  ولكن  املتنوعة، 
ولكن  والده،  من  اأقّل  بعبقرية  يتمتع  اإنه  والده.  اأ�شلوب 
من  العنا�رس  بع�ص  يتقّبل  كما  بالعذوبة،  تّت�شم  ر�شوماته 

الأ�شلوب الغربي.
جرج�س امل�سّور: اإّنه ابن حنانيا، وهو اأي�شا �شما�ص. ولد يف   )4
بداية القرن الثامن ع�رس، وتويف بعد 1777. ولقد كّر�ص 
فنه الأيقونوغرايف خلدمة الكني�شة الأرثوذك�شية والكني�شة 
يف  اأعماله  معظم  جند  حيث  الكاثوليك،  للروم  امللكية 
اأنه ُجذب  اإىل الظن  الكنائ�ص الكاثوليكية، وهذا ما يدعو 
اإىل الكثلكة اأو اإىل الغرب. يتمّيز اأ�شلوبه بفرتتني: يف الأوىل، 

جنده قريبا من فّن والده، ويف الثاين، له طابعه ال�شخ�شي.
اأ�سماء اأخرى: بالإ�شافة اإىل هوؤلء الفنانني الكبار من عائلة   )5
ولبنان،  �شوريا  اي�شا يف  برز  مدر�شة حلب،  ومن  امل�شّور 

يرتبطوا  مل  كبار  اأيقونات  ر�شامو  ع�رس،  الثامن  القرن  يف 
منطقة  يف  منهم  الأكرب  العدد  عمل  ولقد  املدر�شة.  بهذه 
اأديرة  عدة  تتواجد  حيث  وحم�ص،  حلب  بني  القلمون، 
تقال  القدي�شة  اأديرة  واي�شا  �شيدنايا  �شيدة  ا�شهرها  قدمية، 
يف معلولة، ويعقوب املقطع يف قاّرة، ومو�ص احلب�شي يف 
نابك والقدي�ص توما. وجند اأي�شا اأيقونات جميلة يف كني�شة 
نعرف  ل  اإّننا  يربود.  يف  وهيالنة  ق�شطنطني  القدي�شني 
الكثريين، بينما نعرف غريهم لأنهم وّقعوا على اأعمالهم. 
الدم�شقي،  ميخائيل  الأ�شماء:  بع�ص  بينهم  من  نذكر 
بن  ويو�شف  يواكيم،  ابن  و�شكراهلل  با�شيلي،  راهب  وهو 
ابن عبد  القرب�شي، ويوحنا  ايليان، وعبد امل�شيح  ميخائيل 
امل�شيح، والكاهن �شمعان وعطاهلل، من عائلة نحا�ص. ويف 
القرن التا�شع ع�رس، برز معلم كبري يف الفن الأيقونوغرايف، 
هو ميخائيل الكريتي، الذي عمل ملدة اثنتي ع�رسة �شنة يف 
نعمة  من  كلٌّ  اي�شا  عا�ص  الفرتة  نف�ص  ولبنان. ويف  �شوريا 
نا�رس احلم�شي من القلمون يف �شوريا، وبطر�ص العجاميي، 

من ال�شوف يف لبنان.
اأيقونة »معلم الع�ساء الأخري«: نوّد اأن نتعّرف على واحدة من   )6
تلك الأيقونات ال�شهرية من القرن الثامن ع�رس، مع اأّن َمْن 
ر�شمها غري معروف، واأعطيت ا�شم »معلم الع�شاء الأخري«، 
على  متّثل  اأّنها  من  �شهرتها  تاأتي  معلولة.  يف  وموجودة 
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قطعة خ�شب واحدة )x 35 ،7 3، 43 �شنتم( م�شهدين 
تقدمة  ميّثل  الذي  الأخري  الع�شاء  وثيقا:  ترابطا  مرتابطني 
تقدمة  ميّثل  الذي  وال�شلب  الدموية،  وذبيحته غري  ي�شوع 
ي�شوع وذبيحته الدموية. اإّن جلميع وجوه ال�شخ�شيات يف 
هذه الأيقونة مالحمها املميزة، وكّلها غارقة يف �رّس ي�شوع 
الذي يقّدم حياته، ما عدا يهوذا ال�شخريوطي. )راجع غالف 

هذا الكتّيب(
ميزات هذه املدر�سة: بعد هذا التعداد لالأ�شماء، نتوقف عند   )7
يتعلق  الواحد  املدر�شة،  هذه  ميزات  من  عامني  جانبني 
الأ�شلوب،  اإىل  بالن�شبة  باملوا�شيع.  والآخر  بالأ�شلوب، 
بعد  ما  للفن  كامتداد  العربية  الأيقونوغرافيا  لنا  تبدو 
الأرثوذك�شي  العامل  يف  ن�رسه  الذي  الفّن  اأي  البيزنطي، 
�شقوطها يف  بعد  الق�شطنطينية  تركوا  بيزنطيون،  ر�شامون 
حيث  بلدان،  عدة  يف  وانت�رسوا   )1453( العثمانيني  يد 
ا�شتقوا من تقاليد حملّية اأخرى، من عراقية )ما بني النهرين(، 
و�شلجوقية، وكريتية، وايطالية. ولكن مدر�شة حلب، مع 
متتعت  فقد  الكن�شي،  التقليد  قوانني  على  اأمينة  اأّنها ظّلت 
العنا�رس  العديد من  الفّن  امتزج يف هذا  اإذ  بحرية خالقة، 

املحلية، من األب�شة ومناظر طبيعية وزينة.
اأّما بالن�شبة اإىل املوا�شيع، فاإّنها متتاز بالكرثة والتنّوع. فهي   
من  وم�شاهد  و�شخ�شيات  الليتورجية،  ال�شنة  اأعياد  متّثل 

العذراء،  ومرمي  امل�شيح،  وال�شيد  واجلديد،  القدمي  العهد 
املحاربني  والقدي�شني  وال�شهداء،  والر�شل،  واملالئكة، 
)كالقدي�ص جاورجيو�ص(، والقدي�شني العاموديني، وغريهم 
غربي:  طابع  ذات  م�شاهد  اي�شا  جند  كما  القدي�شني.  من 
القلب الأقد�ص، العائلة املقد�شة، القدي�ص يو�شف، ال�شبحة 

الوردية، احلبل بال دن�ص، القدي�ص انطون البادوفاين.
على  املكتوبة  الن�شو�ص  اإىل  بالن�شبة  اأخرية  مالحظة   
امل�شاهد  عناوين  اأو  الأ�شخا�ص  اأ�شماء  تذكر  التي  الأيقونات، 
اأو ن�شو�شا من  اآيات ق�شرية من الكتاب املقد�ص  اأو  املر�شومة، 
الليتورجيا، بالإ�شافة اإىل توقيع الر�شام والهداء. يحمل القليل 
منها ن�شو�شا مكتوبة باليونانية وال�رسيانية والعربية، بينما حتمل 
اأكرثها كتابات باللغة اليونانية والعربية. اأّما تواقيع الر�شامني وا�شماء 
مينحونها  كانوا  )والتي  الأيقونة  هذه  طلبوا  الذين  الأ�شخا�ص 
اأو دير، فهي دائما باللغة العربية. كوقف( ليهدوها اإىل كني�شة 

8( مدر�سة القد�س
تطور ر�سم الأيقونات يف القد�س

يف القرن التا�شع ع�رس، ازدهرت يف القد�ص، التي كانت   
اأيقونوغرافية.  حينئذ جزءا من المرباطورية العثمانية، مدر�شة 
اأما املهنّيون الأوائل، فقد تعلّموا هذا الفن من الرهبان اليونانيني 
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والرو�ص املتواجدين يف القد�ص ويف فل�شطني. وبرز من بينهم 
اأربعة ر�شامني كبار اأ�شافوا اإىل ا�شم عائلتهم لقب »القد�شي«، 
اأ�شلهم  اأّن  اإىل  ي�شري  ما  وهذا  »الأور�شليمي«،  املرات  وبع�ص 
من املدينة املقد�شة. اأما ا�شماوؤهم فهي: ميخائيل مهّنا القد�شي، 
القد�شي،  ثيودورو�ص  ونقول  القد�شي،  �شليبا  ويوحنا 
ر�شموا عددا ملحوظا من  الذين  الأور�شليمي،  نقول  وا�شحق 
الوا�شع يف موا�شيعها. وكانوا  بالتنّوع  تت�شم  التي  الأيقونات، 
يوّقعون الأيقونات باأ�شمائهم. جند العدد الأكرب من ر�شوماتهم 
يف كنائ�ص اأو اأديرة لبنان و�شوريا، وقد حافظوا جميعهم على 
الفّن  ا على  اأي�شً البيزنطية، مع النفتاح  التقاليد الأيقونوغرافية 
الر�ّشامون  برز  الع�رسين،  القرن  بداية  ومع  وبعدهم،  الغربي. 
املقد�شيون نقول ال�شائغ، وخليل حلبي، وكمال بالطة، وهم 
املدين،  الر�شم  اإىل  الديني  الر�شم  من  انتقلوا  الذين  الرواد  من 
الالحقة.  الفرتة  يف  الفل�شطيني  الفّن  اأيديهم،  على  فتطّور، 
وميكن اأن نالحظ، اأخرًيا، اأّن معظم اأيقونات املدر�شة املقد�شية 
ت�شتخدم اللغة العربية يف الكتابة، �شواء من ناحية ا�شم الر�شام اأو 

املح�شن وغريها من العنا�رس ذات ال�شلة.

بع�س مناذج هذه املدر�سة
اأيقونات مميزة، ي�شري مو�شوعها،  نتوّقف هنا عند ثالث   
ب�شكل خا�ّص، اإىل الرتباط بالأر�ص املقد�شة. الأوىل، هي نوع 

اأماكن  ومتّثل  القما�ص،  من  قطعة  على  املر�شومة  الأيقونة  من 
كي  كثرية،  مناذج  النوع  هذا  من  ُير�شم  كان  كثرية.  مقد�شة 
يطلبونها  كانوا  الذين  الكثريين،  احلجاج  ت�رّسف  حتت  تكون 
كذكرى لزيارتهم اإىل الأر�ص املقد�شة، ويحملونها اإىل بيوتهم. 
اإىل 40  )ت�شل  امل�شاهد  من  الكثري  تر�شم  الأيقونات،  يف هذه 
اأو 50( لأماكن وا�شخا�ص لهم عالقة بحياة ال�شيد امل�شيح اأو 

تاريخ اخلال�ص، من العهدين القدمي واجلديد.
»�شيدة  عنوان  فتحمل  املميزة  الثانية  الأيقونة  اأّما   
وحتمل  رو�شيا  يف  مناذجها  بع�ص  ُحفظت  وقد  فل�شطني«15، 
متحف  يف  �شهرة  واأكرثها  الكريل�شّية.  بالكتابة  ال�شم  هذا 
ومقيا�شها  ع�رس،  ال�شابع  القرن  بداية  اإىل  وتعود  بيرت�شبورغ، 
الذي  خروموغ،  �شيمون  الفنان  اإىل  وُتن�شب  �شم،   30x40
بر�شومات  المرباطور  وقاعات  الكرملني  تزيني  على  عمل 
جندها  اأيقونات،  ثالث  اي�شا  اإليه  وُتن�شب  جميلة.  جدارية 
الأ�شلوب  اإىل  اأ�شلوبها  ي�شري  )رو�شيا(.  بريم  متحف  يف  حاليا 
اأُ�شيفت اإليها فيما بعد بع�ص  الأ�شلي للفنانني الكريتيني، وقد 
العنا�رس من الأ�شلوب الغوطي ومن ع�رس النه�شة. ومتتاز هذه 
الأيقونة باأن البن ل ينظر اإىل اأّمه، بل اإىل املُ�شّلي الذي يتاأّمل 
فيها، ويباركه بيده اليمنى. كما اأّن البن ل يحمل يف يده الكرة 

»�سيدة فل�سطني« اكت�ساف وفخر عظيم، جملة »اللقاء«،  راجع: املطران بطر�ص املعلم،   )15
2012/1، �س 147-145. 



37الأيقونات العربية ب�شكل عاّم36 والفل�شطينية ب�شكل خا�ّص

الأر�شية مع ال�شليب، كالعادة، بل كتابة تقول »اأتيت لأخل�ص 
اآدم واأحمل النور«. وامليزة الثالثة، هي اأّن الأم حتمل حلقة على 
و�شفاًفا.  ناعًما  اآخر  غطاء  نرى  وجهها  غطاء  وحتت  �شدرها 
الأيقونات الأخرى،  املعروفة يف  العنا�رس، فهي تلك  باقى  اأّما 
كالكتابة التي تخت�رس ا�شم ي�شوع مرمي، والنجوم الثالثة )على 
بتولية مرمي، قبل واأثناء  اإىل  الكتفني( والتي ت�شري  اجلبهة وعلى 

وبعد الولدة.
اأما الأيقونة الثالثة املميزة من مدر�شة القد�ص، فهي املعروفة   
يف اليونانية با�شم »الأور�شليمية الكلّية القدا�شة«، وموجودة يف 
كني�شة رقاد العذراء يف وادي قدرون، على �شفح جبل الزيتون 
الفارغ  القرب  مقابل  مكانها  الأيقونة  هذه  وحتتل  القد�ص.  يف 
لوالدة الإله الكلية القدا�شة وتبارك بح�شورها جماهري احلجاج 
هذه  اإن  التقليد  ويقول  املقد�ص.  املكان  هذا  يوؤّمون  الذين 
الراهبة   ،1870 �شنة  حوايل  ر�شمتها،  قد  العجائبية  الأيقونة 
تاتيانا من دير القدي�شة مرمي املجدلية، القريب من اجل�شمانية، 
بعد ظهور مرمي العذراء لها، وحُتَمل هذه الأيقونة يف التطواف 
الحتفايل الكبري يف عيد ال�شّيدة يوم اخلام�ص والع�رسين من اآب 
من كّل �شنة )14 اآب بح�شب التقومي الأرثوذك�شي( ابتداء من 
العذراء  رقاد  كني�شة  اإىل  و�شول  الأرثوذك�ص  الروم  بطريركية 

)»�شتنا مرمي«(.

الفن الأيقونوغرايف حاليّا يف فل�سطني
وهكذا، ن�شل اإىل الوقت احلايل يف فل�شطني. بعد �شمت   
دام مئة �شنة تقريًبا )1860-1960(، عاد الفن الأيقونوغرايف 
من جديد اإىل احلياة يف فل�شطني. �شحيح اأنه وجد، ابتداًء الق�شم 
الثاين من القرن املا�شي، ر�ّشامون اأيقونوغرافيون حقيقيون يف 

فل�شطني.
اأمام مدر�شة  ل�شنا  اأّننا  الأول، هو  اأمرين:  ولكننا نالحظ   
ال�شنوات الأخرية �شهدت  اأّن  اأيقونوغرافية ممّيزة؛ والثاين، هو 
ر�شم عدة اأعمال اأيقونوغرافية جميلة على قطع من اخل�شب اأو 
معظم  ولكن  الف�شيف�شاء،  بع�ص  واأي�شا  الكنائ�ص  على جدران 
الذين عا�شوا يف فل�شطني مدًة طويلة.  ر�ّشاميها من الأجانب، 
زيّن  الذي  )يوناين(  يو�شتينو�ص  الأب  الأ�شماء:  بع�ص  نذكر 
اللقاء  كني�شة بئر يعقوب يف نابل�ص ب�شكل رائع، حيث جرى 
بني ي�شوع وال�شامرية؛ والإخوان الرومانيان جربائيل وميخائيل 
مورا�شان اللذان ر�شما العديد من اللوحات يف كنائ�ص الأر�ص 
بريوخوان،  روزا  ماريا  والأخت  واأديرتها؛  املختلفة  املقد�شة 
لوبا، رو�شية  الأخت  )القد�ص(؛  البي�ص  الراهبات  ا�شبانية، من 

)القد�ص(.
الذين  والراهبات  الرهبان  بع�ص  اي�شا  نذكر  اأن  وميكن   
البندكتان  يكر�شون حياتهم لر�شم الأيقونات )جماعة بوزي، 
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يف كني�شة رقاد العذراء على جبل �شهيون، واملوعوظون اجلدد 
وعائلة الب�شارة16...

واأخريا، نرى من املنا�شب اأن نذكر بع�ص ر�شامي الأيقونات   
الفل�شطينيني. يف بيت حلم، يعي�ص ويعمل الفنان جون ان�شونية 
الأب وجوين ان�شونية البن، وقد ر�شما العديد من الأيقونات 
القد�ص،  ويف  غريها.  بتجديد  قاما  كما  الكنائ�ص،  خمتلف  يف 
يعي�ص ال�شيد حربائيل نالبنديان )من الروم الأرثوذك�ص من اأ�شل 
اأرمني(، الذي ر�شم العديد من الأيقونات، بناء على طلب اأفراد 
اأو كنائ�ص اأو اأديرة. واأخريا، نذكر راهبتني: الأخت ماري بول 
فّران البندكتانية )جبل الزيتون، القد�ص(، وهي ر�شامة اأيقونات 
منذ اربعني عاًما واأعمالها منت�رسة يف كّل اأنحاء العامل؛ والأخت 
الزيتون  جبل  دير  يف  راهبة  وهي  حلم(،  بيت  )من  فريونيكا 
اجلليل،  يف  الأيقونات  ر�شامي  بني  ومن  )القد�ص(.  الرو�شي 
و�شابا  روحانا،  و�شمري  حّداد،  )اثنا�شيو�ص  الكهنة  بع�ص  ميتاز 
�شبيل  على  بواردي،  )ا�شعد  العلمانيني  بع�ص  واي�شا  �شوفاين( 
املثال(. وثمة اي�شا ر�شامون حمليون، ولكنهم ينجزون اأعمالهم 

لأهداف جتارية وتو�شع يف دكاكني الزوار.
واأخرًيا، ن�شري اإىل اإن�شاء »مركز الأيقونة التلحمي«، وهو،   
ليكون  كنول�ص،  يان  الأيقونات  ر�ّشام  من  مببادرة  الأ�شل،  يف 

الأخرية  ال�شنوات  نّظم يف  الذي  اندريا برجامني  الأخ  اأن  اإىل  ن�شري هنا  اأن  ميكن   )16
بع�ص الدورات حول الأيقونوغرافيا يف القد�ص وبيت حلم وغزة.

معهًدا لتدريب البالغني على ر�شم الأيقونات. ولقد تطّور لحقا 
الفل�شطينية،  ال�شلطة  بها  تعرتف  اأيقونات«،  »مدر�شة  لي�شبح 
وت�شندها بطريركية الروم الكاثوليك يف القد�ص ومعهد طنطور 
�شنوات  ثالث  ملدة  مب�شاق  ر�شميا  وبداأ  امل�شكونية.  للدرا�شات 
اإىل  ينتمون  طالب  ع�رسة  حوايل  فيه   ،2012 اآب  من  ابتداء 
اأّما هدفه، فهو تزويد الطالب مب�شتوى مهني،  كنائ�ص خمتلفة. 
ا  ل ي�شمل املهارة يف التعامل مع تقنّيات الر�شم فح�شب، بل اأي�شً
يكونوا،  اأن  اأمل  على  الأيقونات وروحانيتها،  درا�شة لهوت 
يعّلموا  واأن  قيمة،  ذات  اأعمال  اجناز  على  قادرين  بدورهم، 

غريهم، واأن يكونوا يف خدمة الكني�شة والرتاث الفل�شطيني.

9( الف�سيف�ساء

وجوه  من  وجًها  ت�شكل  اأي�شا،  الف�شيف�شاء  اإّن   
على  لي�ص  ولكن  ر�شومات،  فهي  امل�شيحية.  اليقونوغرافيا 
خ�شب، بل تتكّون من حجارة �شغرية تو�شع الواحدة بجانب 
الأخرى لت�شكل ر�شما متكامال. وجندها على اأر�شّية الكنائ�ص 
له  ومنظرها  القبب.  ويف  �شقوف  وعلى  وجوانبها  و�شدرها 
اإيحاء وجاذبّية. فهي ل ت�شّد العيون فح�شب، بل تدعو اأي�شا اإىل 
ال�شالة، وتقود اإىل اهلل، خالق الكّل وم�شدر كّل جمال. ولقد 
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كما  املا�شية،  القرون  يف  الف�شيف�شاء  فّن  الأو�شط  ال�رسق  طّور 
يعمل حالّيا على العودة اإليها واإحيائها. ويف ال�شنوات الأخرية، 
ن�شاأت معاهد لفن الف�شيف�شاء، كما هو احلال يف مادبا واأريحا.

الأمكنة
ال�رسق  بلدان  اليوم يف خمتلف  اإىل  الف�شيف�شاء  بقيت  لقد   
وجندها  والدمار.  والهمال  املناخ  تقلبات  متحدية  الأو�شط، 
وفل�شطني  والردن،  )م�رس(،  و�شيناء  �شوريا،  يف  ا  خ�شو�شً
خمتلف  يف  الكنائ�ص  ف�شيف�شاء  ت�شتهر  �شوريا،  يف  التاريخية. 
و�شبها.  النعمان  ومعرة  ال�شام  ب�رساآ  مثل  واملدن،  الأماكن 
على  �شنبل  دير  يف   2011 �شنة  اكت�شافها  مّت  ف�شيف�شاء  واآخر 
القدمية  الف�شيف�شاء  ببع�ص  ا  اأي�شً م�رس  وحتتفظ  الزاوية.  جبل 
د اأن اأ�شهرها واأروعها هي تلك التي متثل  والنادرة، ومن املوؤكَّ
جتلي ي�شوع، والتي نراها يف �شدر كني�شة دير القدي�شة كاترينا 

)�شيناء( وتعود اإىل عام 565.
وقد يكون الأردن الأغنى بالف�شيف�شاء امل�شيحية التي تعود   
اإىل العهد البيزنطي )بني القرنني الرابع وال�شاد�ص(. ففي مدينة 
مادبا وحدها، جند الكثري من الف�شيف�شاء يف البيوت والكنائ�ص، 
اكت�شفت  مار جاورجيو�ص، حيث  كني�شة  وب�شكل خا�ّص يف 
»خارطة مادبا« ال�شهرية، التي ت�شّور جزءا من الأر�ص املقد�شة، 
ومنها القد�ص. واملناطق الداخلية، هي اأي�شا غنية بالف�شيف�شاء، 

كجر�ص، وجبل نيبو، وخربة املخيط، وماعني، واأم الر�شا�ص، 
والنيتل، وتل ح�شبان، ومقاور وخلدة17. ويف بيت عنيا، عرب 
م�شهد  متثل  ف�شيف�شاء  »املغط�ص«،  املدعو  املكان  يف  الأردن، 
عماد ي�شوع، يف املكان عينه الذي مت فيه عماد ي�شوع على يد 

يوحنا املعمدان.
ويف الأر�ص املقد�شة، توجد ف�شيف�شاء جميلة يف الكنائ�ص   
القدمية والأديرة18. ففي كني�شة املهد، يف بيت حلم، ميكن اأن نرى 
بقايا ف�شيف�شاء قدمية، حيث ن�شاهد، على الأر�شية، ر�شومات 
هند�شية رائعة، وعلى اجلدران م�شاهد لأحداث متنوعة )�شاللة 
ي�شوع، �شجرة ي�ّشى، �شك توما الر�شول، املجامع امل�شكونية(. 
واأي�شا على الأعمدة، ويف اأجنحة الكني�شة، ن�شاهد ر�شومات 
غري  ب�شكل  ولو  العذراء  ومرمي  ور�شل،  وقدي�شني،  لأ�شاقفة، 
قدمية،  بف�شيف�شاء  اأي�شا  حتتفط  القد�ص  كنائ�ص  وبع�ص  وا�شح. 
امل�شيح،  ال�شيد  بكاء  كني�شة  الزيتون،  جبل  على  منها،  نذكر 
»دير  املدعو  الدير  ويف  الزيتون،  ب�شتان  يف  النزاع  وكني�شة 
القدمية  الرعاة  كني�شة  �شاحور، يف  بيت  واأي�شا يف  ال�شليب«. 
ميكن اأن ن�شاهد ف�شيف�شاء جميلة، ويف بيت عنيا، يف الكني�شة 

يف  الف�شف�شاء  هذه  من  الكثري  بي�شرييللو  مي�شيل  الفرن�شي�شكاين  الأب  جمع  لقد   )17
كتاب �شمنه اأي�شا �شور لنماذج كثرية منها الف�شيف�شاء.

 A.M. maddEn, Corpus of Byzantine Church Mosaic Pavements :18  راجع
 in Israel and the Palestinian Territories (Peeters Publishers, Leuven,

Belgium 2014).
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احلالية املكر�شة للقدي�ص لعازر. كما اكُت�شِفت يف غزة اأي�شا التي 
اأُكت�شفت فيها العديد الأماكن املزيّنة بالف�شيف�شاء.

الكنائ�ص  يف  الف�شيف�شاء  من  الكثري  جند  النقب،  ويف   
القدمية يف القرى البيزنطية، واملحفوظة يف متاحف بالقرب من 
ال�شالزيان،  يقيم الآباء  هذه الأماكن. ويف بيت جمال، حيث 
ا�شطفانو�ص،  ا�شم  مع  ف�شيف�شاء  وجدت  رافات،  من  بالقرب 
ال�شهيد الأول. ويف قرية بيت جربين القريبة، هنالك ف�شيف�شاء 
الكني�شة  يف  يوجد  غو�ص،  اأبو  ويف  يونان.  النبي  ق�شة  تروي 
احلالية بقايا ف�شيف�شاء متثل تابوت العهد. وبالقرب من القد�ص، 
القدي�ص مارترييون، وعلى بعد كيلومرتمل واحد  بقايا دير  جند 
من نف�ص املكان، بقايا دير افتيمو�ص، وفيهما كليهماف�شيف�شاء 
�شيلو  من  بالقرب  ف�شيف�شاء  وجدت  ال�شامرة،  ويف  بيزنطية. 

القدمية، يف ثالث كنائ�ص.
اأي�شا غني بالف�شيف�شاء. يف النا�رسة، بقي القليل  واجلليل   
ق�شطنطني،  بناها  التي  القدمية  الب�شارة  كني�شة  ف�شيف�شاء  من 
وكذلك الأمر بالن�شبة اإىل ف�شيف�شاء جبل طابور. اأما ف�شيف�شاء 
عني التابغة، فهي م�شهورة، ومتثل م�شهد تكثري اخلبز وال�شمك. 
ويف الق�شم القدمي من مدينة بي�شان، يف دير �شيدتنا مرمي العذراء، 
يوجد ر�شم الأبراج يف دائرة مع 12 �شورة متثل اأ�شهر ال�شنة، 
مع ال�شم�ص والقمر. واأي�شا بجانب مدينة نهاريا، جند ت�شاوير 

�شيد جميلة وطاوؤو�ص ي�رسب من ماء ينبوع احلياة.

ويوجد ف�شيف�شاء جديرة بالذكر على احلدود بني النقب   
الفرتة  يف  للم�شيحية  مهما  مركزا  كانت  منطقة  وهي  وغزة، 
البيزنطية. فقد اكت�شف فيلق من اجلي�ص ال�شرتايل �شنة 1917، 
بيزنطية  لكني�شة  ف�شيف�شاء  بقايا  الثانية،  العاملية  احلرب  اأثناء 
تعود اإىل عهد المرباطور يو�شتينيان�ص. وهي حمفوظة يف احد 

املتاحف يف اأ�شرتاليا.
جند  اليونانية،  الرومانية  الفرتة  يف  لبنان  اإىل  انتقلنا  واإذا   
البيزنطية  الف�شيف�شاء  فنجد  اأي�شا،  هناك  تطور  الفي�شفاء  فّن  اأّن 
يف ق�رس بيت الدين، وقد ُعرث عليها يف املدينة ال�شاحلية اجلّية، 
دينية  �شورا  ومتثل  ال�شاد�ص،  اأو  اخلام�ص  القرن  اإىل  اإىل  وتعود 
يكون  قد  الذي  اخللق  م�شهد  اأ�شهرها  من  احليوانات،  وبع�ص 
)بيبلو�ص(، يوجد يف كني�شة  فريدا من نوعه. واأي�شا يف جبيل 

يوحنا املعمدان اأر�شية من الف�شيف�شاء مع ر�شومات هند�شية.

الرموز
هنالك عالقة بني اأ�شل الأيقونات والف�شيف�شاء امل�شيحية.   
كما اأن الأيقونات امل�شيحية ا�شتلهمت فّن الر�شم امل�رسي وفّن 
الر�شم يف الثقافة اليونانية، فقد ا�شتلهمت الف�شيف�شاء امل�شيحية 
الرومانية،  اليونانية  احل�شارة  ففي  والروماين.  اليوناين  الفن 
بيوًتا جميلة يف املدن. وكثريا ما  يبنون لأنف�شهم  كان الأغنياء 
التي  بالف�شيف�شاء  اأر�شيتها  يزينوا  اأن  الفنانني  كانوا يطلبون من 
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كانوا  فقد  الأرياف،  يف  اأّما  متنوعة.  وم�شاهد  ر�شومات  متّثل 
ونباتات  حيوانات  �شور  اأو  �شيد  م�شاهد  ر�شم  لوان  يف�شّ
انت�رست  العنب. وعندما  اأو من مو�شم قطف  وم�شاهد رعوية 
امل�شيحية، ا�شتوعبت هذه الثقافات املحلية، خ�شو�شا الرومانية 
وجوه  من  وجه  وهذا  الديني.  ملعتقدها  ووظفتها  اليونانية، 

التج�ّشد الثقايف.
تقنّية  فقط  لي�ص  امل�شيحية،  ورثت  الفن،  جمال  يف   
والت�شاوير  فامل�شاهد  موا�شيعها.  اأي�شا  بل  الف�شيف�شاء،  فّن 
وال�شخ�شيات يف الكنائ�ص غالًبا هي نف�ص ما جنده يف الف�شيف�شاء 
اليونانية واالرمانية، مع اإ�شافة معاٍن م�شيحية اإليها. وعليه، فقد 
ر�شموا احلقول والب�شاتني، ولكن باأعني م�شيحيةـ فاأ�شبح احلقُل 
يعي�ص ويعمل بح�شب  الن�شان كي  فيه  اهلل  الذي و�شع  العامَل 
خمططه الإلهي. اأما الب�شتان مبياهه اجلارية، في�شري اإىل الفردو�ص 
احلياة«  ماء  »نهر  يجري  حيث  الآتي،  الفردو�ص  اأو  الأر�شي 
)روؤيا 22: 1(، وحيث كّل �شيء ي�شطع ببهاء اهلل. وم�شاهد ال�شيد 
�رساع  اإىل  ترمز  فكانت  الوحو�ص،  على  ال�شيطرة  تتّم  حيث 
امل�شيحي مع قوى ال�شيطان ومكايده )راجع اف�ش�ص 6: 17-13(. 
ومن الطبيعي اأن يكون الراعي �شورة للم�شيح الراعي ال�شالح، 
و�شور   .)6-1  :10 يوحنا  )راجع  ويغذيها  خرافه  يحمي  الذي 
قطف العنب وما فيها من اأغ�شان، فكانت منا�شبة جدا لت�شوير 

َمَثل الكرمة والأغ�شان )راجع يوحنا 15: 8-1(

الكني�شة.  بناء  لأجزاء  اأخرى  رموزا  ا  اأي�شً ونالحظ   
واجلدران  اليومية،  وحياتهم  والب�رس  الأر�ص  ت�شف  فالأر�شية 
القباب،  اأّما  الكني�شة.  وبالتايل  امل�شيحية،  اجلماعة  بيت  اإىل 
والقدي�شون يف ح�رسة  املالئكة  ميثل  ال�شماء، حيث  اإىل  فت�شري 
ا الأماكن التي حتت�شن الف�شيف�شاء لها رمزيتها، ابتداء  اهلل. واأي�شً
من الأر�شية التي متّثل املكان الذي ن�شري عليه. وعليه، لي�ص من 
املنا�شب اأن ير�شم عليها ال�شليب ول �شورة امل�شيح بالطبع، كي 
ل تتعر�ص للتدني�ص. لذلك، جند على الأر�شية ر�شوًما خمتلفة، 
منها ر�شوم جغرافية للمدن اأو للمناطق، او ر�شومات لف�شول 
ال�شنة )ب�شفتها هبة من اهلل(، واأ�شجار مع ثمارها، وجماري مياه 

على �شكل �شليب، و�شور هند�شية.
وتظهر، يف بع�ص الأحيان، �شور املح�شنني اأو املح�شنات   
طلبوا  الذين  الأ�شاقفة  اأ�شماء  اأو  البناء  يف  �شاهموا  الذين 
بهوؤلء  تعّرف  اليونانية  باللغة  ن�شو�ص  مع  الف�شيف�شاء،  هذه 
الأ�شخا�ص اأو ت�شري اإىل اأ�شماء املدن. وتزيّن الف�شيف�شاء الق�شور 
زراعية  م�شاهد  فقط  تظهر  ل  وهنا،  البيوت.  وبع�ص  اأي�شا 
القدمية.  بالأ�شاطري  مرتبطة  م�شاهد  اأي�شا  بل  و�شيد،  ورعوية 
خمتلفة  اأطراف  من  الأيقونات  على  احلرب  فاإّن  الأ�شف،  ومع 
الف�شيف�شاء،  هذه  من  كبريا  جزءا  هدمت  اأو  اأتلفت  اأو  اأزالت 

اإ�شافًة اإىل ما اأحدثته تقلبات املناخ والعوامل الطبيعية.
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فن  الأيقونات  اأّن  اخلامتة  هذه  يف  نذكر،  اأن  من  بّد  ل   
وجمال، يحمالن على ال�شالة. يقول اأحدهم:

الذي ميالأه  الوجه  لي�ص فقط يف �شورة  الأيقونة  �رّس  »اإّن 
النور  ايقاظ هذا  اي�شا يف  �رّسها  الإلهي، بل يكمن  النور 
الإلهي يف امل�شاهد الذي ي�شبح �رسيًكا بهذا النور. »عندما 
للثالوث  امل�شهورة  الأيقونة  املثال،  �شبيل  على  ن�شاهد، 
اندريه روبليف، فنحن ل ن�شاهد فقط  للراهب  الأقد�ص 
ندرك  بل  الثالثة،  الإلهية  بالأقانيم  تذّكرنا  مالئكة  ثالثة 
ل داخلي  الأقانيم الثالثة بالروح واحلّق، مما يوؤّدي اإىل تبدُّ
حقيقي، فن�شبح �شيوف الثالوث، ون�شتقبل الثالوث يف 
م�شكن نفو�شنا، على غرار ابراهيم و�شارة... اإّن ال�شالة 
واأن  ن�شعر  اأن  يلي:  ما  احلقيقة  يف  تعني  الأيقونات  اأمام 
ندرك النعمة نف�شها والنور نف�شه الذي ميالأ الوجه املقّد�ص 

الذي يقّد�شنا نحن اي�شا«19.

 Vladimir ZELinskij, Mistero, cuore, speranza. Invito alla spiritualità  )19
ortodossa, Ancora, Milano 2010, p. 124
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