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 كراسى الكأس بكنيسة السيدة العذراء بحارة زويمة "دراسة آثرية فنية
Icons of the chairin the Church of the Virgin Mary Baharat Zewaila "An 

archaeological study of art" 

 1د/ىايدى أحمد موسى غالب

 اليدف من البحث:
 عمل تحميل فنى لمجموعة أيقونات كراس الكأس.

 ث: محاور البح
 نبذة عن كنيسة السيدة العذراء بحارة زويمة. (1
 نبذة عن كرسى الكأس و دوره الميتورجى. (2
 نبذه عن األيقونات. (3
 الدراسة الوصفية و التحميمية أليقونات كرسى الكأس. (4

 
 -كنيسة العذراء بحارة زويمة:

, ھ399بيدميا الحاكم بأمر اهلل سنة  توجد ىذه الكنيسة بحارة الروم, ُىدمت ىذه الكنيسة مع غيرىا من الكنائس التى أمر
 م. 1806وأعيد بناؤىا مرة أخرى, ولقد تعرضت ىذه الكنيسة لكثير من عمميات اليدم والبناء كان أخرىا عام 

 
 -كرسى الكأس:

 ىو صندوق خشبى مغمق الجوانب األربعة ومفتوح من أعمى عمى ىيئة دائرة،َوُيْمِكن أن تفتح أيًضا إلى أعمى وتغطى جدران
 .األيقوناتالكرسى 

 
 -أيقونات كرسى الكأس:

فنجد أن الكرسى األول يشتمل عمى أربعة أيقونات تمثل إحداىما تصور العشاء السرى,والثانية المالك غبلاير,والثالثة السيدة 
ن عمل انسطاسى الرومى,أما الكرسى الثانى فيشتمل عمى العذراء تحمل السيد المسيح,والرابعة المالك ميخائيل وىو م

 األيقونة األولى العشاء السرى,الثانية أيقونى البشارة, الثالثة السيدة العذراء تحمل السيد المسيح, الرابعة المالك ميخائيل.
 -النتائج:

 , وىى تُنشر ألول مرة.الخروج بدراسة مستوفاة عن أيقونات كراس الكأس بكنيسة السيدة العذراء بحارة زويمة

Abstract: 
Objective of the research: A technical analysis of the collection of the icons of the chair of the 

cup. 

Research axes: 
1) About the Church of the Virgin Mary Baharat Zewaila. 

2) About the chair of the cup and its liturgical role. 

                                                 
     .مفتشة أثار 1
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3) About the icons. 

4) descriptive and analytical study of the cup chair icons. 

Church of the Virgin Baharat Zewaila: This church is located in the Roman Sea. This church 

was destroyed along with the other churches ordered by the governor in 399 AH and rebuilt 

again. 

Cup Chair: is a wooden box with four sides closed and open from the top in a circle, and can 

also open up and cover the walls of the chair icons. 

As for the icons of the chair of the cup: we find that the first chair contains four icons, one 

depicting the secret supper, the second angel Gabriel, the third the Virgin Mary bear Christ, 

and the fourth angel Michael, which is the work of Anastasia Roman, the second chair 

contains the first icon secret dinner, The Second Iconic Annunciation, the third Virgin Mary 

bearing Christ, the fourth angel Michael. 

Results: A complete study of the icons of the cupboard of the Church of the Virgin Mary 

Baharat Zewaila, published for the first time. 

 -( :482أواًل:نبذة عن كنيسة السيدة العذراء بحارة زويمة)رقم اآلثر

ذكر المقريزى فى خططو أن من أنشأ الكنيسة ىو الطبيب زايمون,و أنو عاش قبل الممة اإلسالمية بنحو مائتى و      
, مما 2السيدة العذراءسبعين سنة,وأنو صاحب عموم شتى, كما ذكر أيضًا أنيا كنيسة عظيمة عند اليعاقبة سميت عمى أسم 

سبق يتضح أن الكنيسة قد أنشئت فى أواخر القرن الرابع الميالدى ,غير أنيا لم تبق عمى عمارتيا القديمة, حيث تعرضت 
م كنيستان,األولى وىى الُكبرى برسم السيدة 1591لمكثير من أعمال التغيير, فيذكر عمى مبارك فى خططو أن الموجود عام 

(, كما عمر المعمم إبراىيم الجوىرى داخل ىذه الكنيسة من الجية 1ع الكنيسة األصمية السابقة)لوحةالعذراء وىى فى موق
لمشيداء برسم الشييد مرقوريوس)أبى سيفين(, فضاًل عن كنيسة عموية بأسم  14903البحرية كنيسة ُصغرى حسنة أنشأىا 

 4الشييد مارى جرجس.

(, ُيدخل إلى الكنيسة من مدخل 2البازيميكى تحتوى عمى صحن وجناحين)لوحة كنيسة السيدة العذراء منشأة عمى الطراز    
, و الجدار الشرقى لمكنيسة يشتمل عمى أربعة ىياكل, األول منيا بأسم المالك غبلاير,والثانى بأسم 5فى الجدار الجنوبى

 والرابع بأسم يوحنا المعمدان.السيدة العذراء وىو الييكل الرئيسى, والثالث بأسم المالك ميخائيل رئيس المالئكة, 

 
                                                 

مكتبة  ,1ط, 2تحقيق: محمد زينيم و مديحة الشرقاوى,جالمواعظ واألعتبار بذكر الخطط و األثار,ى, 845تقى الدين أحمد بن عمى, ت:  المقريزى, 2
 .810,صم1998,القاىرة , مدبولى

 . 22م, ص1997, دار المشرق, بيروت, 3ة قيقانو,جدول السنين اليجرية و ما يوافقيا, طىجرية, أنطون بشار 1188,ُيعادلياميالدية1774توافق سنة  3
 م,2004, دار الكتب و الوثائق القومية, القاىرة, 2ط,6, جالجديدة لمصر والقاىرة و مدنيا و بالدىا القديمة و الشييرة عمى مبارك, الخطط التوفيقية 4

 .219,217ص
 .394, ص م2003, , مكتبة مدبولى, القاىرة1, ج1ة اإلسالمية و القبطية بالقاىرة,طعاصم محمد رزق, أطمس العمار  5
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 -:7و دوره الميتورجى 6ثانيًا: نبذة عن كرسى الكأس
 مزين الخشب من صندوق عن عبارة ىو,ττττɩπ"8"أما فى القبطية فيو "βωτόϛɩκُيدعى فى اليونانية " كرسى الكأس:    
 االنزالق من لحمايتو محكماً  وضعا سالكأ فييا يوضع أعمى من فتحة ,ولو9المقدسة)األيقونات( بالصور جوانبو جميع من
 اهلل لعرش يرمز فالكرسى,11المذبح أعمى10القداس أثناء لمتناول الكأس بداخمو الكرسى ُيوضع و القداس,ىذا صالة أثناء
 الَعرشِ  َأمامَ  كاليَميمأَ  الدُّىور،وُيمقونَ  َأَبدَ  ِلمَحي   وَيسُجدونَ  الَعْرش، عمى الجاِلسِ  َأمامَ  َشيًخا والِعْشرونَ  اأَلرَبَعةُ  "َيْجثو

 كاَنت وِبَمشيَئِتكَ  ُكمَّيا اأَلشياءَ  َخَمقتَ  أَلنَّكَ  والُقدَرة، واإِلكرامَ  الَمجدَ  َتنالَ  أَلن ِإلُينا، الرَّبُّ  َأيُّيا َأىٌل، َأنتَ  وَيقولون:
بالصالة و كممة اهلل و لخدمة بيت اهلل,حيث تتقدس  الُمكرسة األوانى من والكأس فالكرسى ,12( 11- 10 :4وُخِمَقت")رؤ

 -لكرسى الكأس ألقاب عديدة فيو: ,عندئذ ال يجوز استخداميا فى غير خدمة الرب, و13رشميا بزيت الميرون

                                                 
لو الكأس: ىو الكأس الُمقدس الذى ُيرمز إلى دماء اأٌلضحية أو الخمر الُمقدس, فيو كأس البركة و كأس عشية الرب, و يكون مخروطى الشكل و   6

, مطبعة الحضرى, األسكندرية, 1و محمد عبد الفتاح السيد, األثار القبطية و البيزنطية,ط عنق طويل و قاعدة دائرية الشكل, عزت زكى حامد قادوس
 .215م, ص2002

كممة فى و البمعنى عمل, τνατρبمعنى الشعب,و الثانى  λτιττλكممة يونانية تتكون من مقطعين األول  ναιγρ λτιττالميتورجى: كممة ليتورجيا   7
ى كمصطمح يدل عمى "خدمات ى ترجمة التوراة إلى المغة اليونانية)الترجمة السبعينية( اسُتخدمت الكممة بمعنى دينلكن ف,و "مجمميا تعنى"عمل الشعب

سيما صموات السواعى )األجبية( واألبصممودية)التسبحة(,و المعنى األول: يشمل الخدمات الكنسية التى ُيشارك فييا الشعب والو ليا معنيان ,الييكل"
وىو األشمل حيث صار ُيطمق عمى الخدمة التى يتم بواسطتيا سر , المعنى الثانى:ليتورجية الكممة ىذا ىو الجزء التعميمى وُيعرف بو ,وغيرىا القراءات

لجديد الميتورجيا الٌمقدسة ىى الفصح ا,و و التقديس,و التناول ,وىو ما ُيعرف ب ليتورجيو السر أو األفخاريستام القرابين,األفخاريستا المقدس و يشمل تقدي
و العشاء السرى ىو البداية ليا, رشدى واصف بيمان دوس, مدخل إلى عمم الميتورجيات, الحياة,الذى يحتفل بو شعب اهلل الذى انتقل من الموت إلى 
 .9,8م, ص1998أسبوع القبطيات الثامن, كنيسة روض الفرج, القاىرة, 

 .110م,ص2004يناير,دار نوبار,القاىرة,1أثناسيوس,الكنيسة مبناىا ومعناىا,ط  8
9 Antoine Khater, Coptic Art Sculpture.Architecture ,Vol ƖƖ, Lehnert&Landrock, Augest 1989, p30. 

 .18ميالد زكى, الكنيسة مانراه بداخميا و خارجيا,د.ط, مكتبة المحبة, القاىرة, د.ت, ص  10
 كان من الخشببسيولة, , لكى تتسنى الحركة حولو ن دائمًا, و قائم فى وسط الييكلو ىو يكون منفصل عن الجدراالمذبح: ىو مكان تقديم الذبيحة,  11

دير بوال ساويرس سعيد,اإلضطيادات,ثم حمت بعد ذلك المذابح الحجرية محل الخسبية,  القرون األولى لممسيحية ليسيل نقمو من مكان ألخر فى زمن
 245ص ,م1995يًا و آثريًا و فنيًا, مخطوط ماجستير غير منشورة, معيد الدراسات القبطية, بوادى النطرون مصر تاريخبراموس  –السيدة العذراء مريم

ىو مجوف أحيانًا و ُمصمت أحيانًا أخرى, ألنو يمثل التقميد القبطى لقبر السيد و الشكل  عن كتمة ذات أربعة أبعاد أى مكعب, و المذبح عبارة 246,
م, مخطوط 12/ھ6م و حتى القرن 5فنية لمجموعة األخشاب فى الكنائس و األديرة المصرية من القرن المسيح, سامية محمد عطية البمتاجى,دراسة 

كما أنو ىو الرمز الُمقدس فى العيد القديم لذبيحة إبراىيم فيو ,282م,ص2003ثار, جامعة القاىرة,دكتوراة غير منشورة, قسم اآلثار اإلسالمية, كمية اآل
ليية, فالذبيحة ىى الوسيمة الوحيدة التى يتقرب بيا الشعب إلى ربو عندما جاء المسيح و ُصمب, عزت قادوس, األثار القبطية الفداء الذى تتبعو الوعود اإل

 .   210و البيزنطية,ص
 .110م,ص2004,دار نوبار,القاىرة,يناير1أثناسيوس,الكنيسة مبناىا ومعناىا,ط  12
مى الزيت المقدس نفسو كما تطمق ع سر المسحة المقدسة ب" أو "زيت عطرى"، ويطمق عمىمعناىا "زيت طي Μύρονكممة يونانية زيت الميرون:  13

وبيذا الزيت  ,الروح القدسعمى المؤمنين لنوال وىبة  األساقفة و يد الرسل والميرون حل محل وضع وضع اليد ىذا السر مع ىفالدىن بو  الذى يمارس
)باألطياب التى  وىو أيضًا الزيت المقدس الذى بحسب التقميد تكرس ألول مرة بأورشميمالُمعطر مسح موسى أخاه ىارون كرئيس لمكينة حسب أمر اهلل 

ثناسيوس, الروح الُقدس وسر الميرون,د.ط, مطرانية بنى مزار أ (,25-22:30وطريقة عممو مدونة فى سفر الخروج ), كفن بيا جسد السيد المسيح(
ىذا و قد أحضره مارمرقس إلى مصر, و كاد ينفذ فى عيد البابا أثناسيوس فأقترح عمييم خمط الخميرة القديمة بأطياب جديدة و  ,39,د.ت,ص والبينسا

األطياب منيا زيت الزيتون, تطبخ أربع مرات أثناء الصوم الكبير فى صنفًا من  30مرة حتى اآلن, و يتكون زيت الميرون من حوالى  28تكرر ىذا 
ت,د.ط, مكتبة أسبوع آلاالم و يبقى فى الييكل حتى أحد توما, حيث ُيضيف إليو البطريرك الخميرة القديمة,األنبا موسى ,األسرار السبعة فى سطور و آيا

  .13الشباب, القاىرة, د.ت , ص

http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/023-7-Sacraments-2-Mayroon.html
http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/5-Coptic-Terminology_Sein-Shein-Saad-Daad-Tah-Zah/Salat-Wad3-Al-Yad.html
http://st-takla.org/Gallery/Clergy/Bishops-Coptic-Orthodox-Holy-Synod-Members.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/030-Holy-Ghost.html


 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنون     

996  

 

 يسمى عرشًا بكونو ممثل لحضرة المصموب. -1
ىذا  ُيسمى أيضًا فمكًا,إذ يشبو فمك نوح الذى من خاللو خمصت الخميقة,ىكذا بواسطة دم العيد الجديد المحمول فى كأس -2

 الكرسى, سوف يخمص أيضًا المؤمنون.
اسمو يطابق أيضًا"تابوت العيد القديم" إذ يحوى األخير األشياء التالية,لوحى الشريعة المكتوبة بأسم اهلل, لتعمن ميثاق اهلل  -3

رمزًا لمعذراء مع اإلنسان,أما التابوت الجديد فيحوى دم المسيح حيث الميثاق)العيد الجديد(, كذلك عصا ىارون التى أفرخت, 
مريم التى ولدت الرب ُمتجسدًا الذى يقدم لنا دمو فى ىذا التابوت الجديد )كرسى الكأس والكأس(, إناء المن كرمز لممن 

 .14الحقيقى, فجسد المسيح ودمو واىبًا لمحياة

 -ثالثًا:نبذة عن األيقونات:
 المرسومة,  وىى كممة مشتقة " وىى تعنى الصورةυωĸıєأصل كممة أيقونة فى اليونانية " -األيقونة:

", و يقصد بيا الصورة الدينية المقدسة ولذا on"ĸιє" بمعنى أنا أشبو أو أماثل واألسم منيا oĸıєمشقة من الفعل اليونانى"
,فيى الفن الذى ترى فيو الكتاب الُمقدس مرسومًا باأللوان, فيى تمثل تسمى األيقونات بالتصوير المقدس )األيقونوغرافيا( 

قيدة المرئية التى حين يراىا األنسان,تصير الكنيسة صورة لمسماء عمى األرض وتصير بالحقيقة المكان الذى يجتمع فيو الع
  15اهلل مع المؤمنين.

الكتاب الُمقدس األيقونة فى معناىا السرى ىى رسالة تقوم بدور تعميمى لو فاعميتو فى حياة الكنيسة التعبدية والتقوية, ف    
,فيقول لنا 16يقونة آلييو,واأليقونة ما ىى إال كتاب ُمقدس مفتوح لمجميع ُمسجل بمغة األلوان البسيطة الجامعةما ىو إال أ

يوحنا الرسول"الذى سمعناه الذى رأيناه بعيوننا شاىدناه ولمستو أيدينا من جية كممة الحياة فإن الحياة أظيرت و قد رأينا 
 .17(3-1:1وتشيد" )يوحنا الرسالة األولى

ىذا و ُتطمق كممة أيقونة عمى الصورة الشخصية )بورترية( الُمكرسة,فبعدما ُيصمى الكاىن صالة الشكر ويرفع البخور     
يصمى قائاًل:"أييا السيد الرب......... الذى من قبل عبده موسى أعطانا الناموس منذ البدء, وأمر بصنع تابوت الشيادة بو 

ون المذبح بأجنحتيم, وأعطيت الحكمة لسميمان لبناء البيت الذى فى أورشميم, وظيرت مثال الشاروبيم والسيرافيم,الذين يستر 
لينا ومخمصنا يسوع المسيح ليبنوا لك الكنائس عمى أسم قديسيك  ألصفيائك الُرسل القديسين بتجسد ابنك الوحيد ربنا وا 

ه األيقونة التى لوالدة اإللو )أو أسم وشيدائك, نسأل ونطمب منك يا ُمحب البشر الصالح أن ترسل روحك القدوس عمى ىذ
القديس أو الشييد حسبما تمثل الصورة( لتكون ميناء لمخالص,وميناء لمثبات فكل الذين يتقدمون إلييا بإيمان يطمب)اسم 

:"قدس القديس( عنيم أمام اهلل غفران خطاياىم, وبعد ذلك يدىن الكاىن األيقونة بالميرون ثالث مرات متوساًل إلى اهلل قائالً 
ىذه األيقونة عمى أسم أو عمى مذبح الكنيسة, بأسم اآلب و اإلبن والروح الُقدس إلو واحد أمين" , وبعد الصالة عمييا 

وبعد إتمام التناول  يمسحيا األسقف بزيت الميرون الذى يحل الروح القدس فيو,ليثبت فى اإليمان باهلل والجياد الروحى,
,وىو ما يتم فى أثناء 18األيقونة جزء من عمل العبادة وبذلك تصبح رات رمزًا لمروح القدس,مباشرة ينفخ فييا األسقف ثالثة م

 .  19األفخاريستا
                                                 

 . 178,177,173,مكتبة المحبة,القاىرة,د.ت,ص3ة بيت اهلل,طتادرس يعقوب ممطى,الكنيس  14
 .16م, ص2009, دارالقديس يوحنا الحبيب لمنشر,القاىرة, 2سميح لوقا, األيقونة فى الكنائس الرسولية, ط 15
 .68م, ص1995,د.ن,القاىرة ,1يوساب السريانى,الفن القبطى ودوره الرائد بين فنون العالم المسيحى,ط 16
 .22, األيقونة فى الكنائس الرسولية, صسميح لوقا 17
  .ىونديميك, فى الفن والثقافة القبطية,ترجمة:جودت جبره, مراجعة:حشمت مسيحو, د.ط , دار شيدى لمنشر القاىرةھ 18
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ىذا و أيقونات كراسى الكأس يكون ترتيبيا غالبًا عمى ىذا النحو, إلى الغرب أيقونة العشاء السرى أو األخير حيث     
نة السيدة العذراء,إلى الشمال أحد المالئكة أو القديسين, إلى الجنوب السيد المسيح يبارك الخبز و الكأس, إلى الشرق أيقو 

 .20أيقونة ألحد رؤساء المالئكة و غالبًا يكون المالك ميخائيل

 -رابعًا:الدراسة الوصفية و التحميمية:
 -الدراسة الوصفية: ( أ
 -أواًل: كرسى الكأس األول: 

ى بما يشبو شكل الجرس, و ىو من خشب الجميز, وأ رجل الكرسى جاء شكل الكرسى ىنا عمى ىيئة الشكل الناقوس    
 ُنفذت بييئة ما يشبو العقد متعدد الفصوص, كما أنو يحيط بكل أيقونة إطار ذىبى, ُرسم بو ما يشبو الضفيرة بمون أحمر.

 محفوظ فى متحف داخل مزار اآلباء البطاركة. –مكان الحفظ:كنيسة السيدة العذراء بحارة زويمة 
 .التاريخ:القرن الثامن عشر الميالدى                .سم تقريباً 20سم,العرض25,5بعاد: الطولاأل

 الفنان:غير معروف , و لكنو يتبع أسموب الفنان يوحنا األرمنى. –األسموب:قبطى 

 -(: 1شكل -3أيقونة السيدة العذراء تحمل الطفل يسوع)لوحة (1
واجية,ترتدى ثوب أحمر طويل لو أردان طويمة ضيقة تنتيى بأساور, ولو الوصف: نرى السيدة العذراء فى وضع أقرب لمم

أيضًا كولة صفراء حول الرقبة, يعموه عباءة زرقاء تغطى رأسيا ثم تنسدل ألسفل عمى الكتفين والذراعين,وليا حاشية ذىبية 
تعطى ما يشبو شكل الزىرة ثالثية مزخرفة بوريدات حمراء متتالية,كما يعمو ىذه الحاشية إطار مكون من ثالثة نقاط بيضاء 

البتالت,رسمت بوجو قمرى مستدير وعيون لوزية واسعة,و أنف خطى مستقيم طويل منبثق من الحواجب المقوسة 
السوداء,وفم صغير مغمق بشفاه رقيقة حمراء ورقبة طويمة,و يتوج رأسيا تاج لو فى المنتصف قمو تشبو زىرة الموتس 

برأسيا ىالة القداسة الذىبية ليا إطار أحمر, يخرج منيا إشعاعات بما يشبو الشمس  وأنصافيا فى الجانبيين,يحيط
 الساطعة,تحمل الطفل يسوع عمى ذراعيا األيسر"الممكة عمى يمين الممك" بينما تشير إليو بيدىا اليمنى.

يل أبيض عميو ُصمبان حمراء, يظير الطفل يسوع مرتديًا ثوب أصفر طويل لو أردان طويمة واسعة,ُمعمقًا فى رقبتو بطرش    
رافعًا يده اليسرى ألعمى عند الصدر,بينما يرفع يده اليمنى ألعمى ُمشيرًا بإصباعيو السبابة و الوسطى لمسيدة العذراء,رسم 
بوجو  قمرى مستدير وعيون لوزية واسعة,و أنف خطى مستقيم طويل منبثق من الحاجبين شبو المقوسين,وفم صغير مغمق 

حمراء,رقبة قصيرة,شعر الرأس كستنائى طويل ينسدل خمف الرقبة,ويحيط برأسو ىالة القداسة الذىبية ليا إطار  بشفاه رقيقة
 أحمر, يخرج منيا إشعاعات بما يشبو الشمس الساطعة.

ت نجح الفنان فى مراعاة النسب التشريحية فى رسم السيدة العذراء و الطفل يسوع, كما نجح أيضًا فى التعبير عن طيا    
الثياب التى ُنفذت بييئة خطوط طولية بيضاء فى ثياب السيدة العذراء,و بييئة خطوط طولية و متماوجة سوداء فى مالبس 

 الطفل, و فى مراعاة قواعد الظل و النور.
 يح".دونت بخط النسخ بمداد أبيض عمى جانبى السيد المسيح والسيدة العذراء,نصيا:" المسيح", "العذراء أم المس الكتابات:

                                                                                                                                                         

 .134,61م,ص1991,
فى القداس الذى يشترك فيو معنا يشترك فيو الشعب مع الكاىن والشمامسو فى الصموات والتسابيح  ,األفخاريستا:ىو سر الشكر أو سر التناول 19

تادرس يعقوب ممطى, قاموس المصطمحات الكنسية,د.ط,مطبعة األخوة  ليمة آالمو و سممو لتالميذه, أسسو السيد المسيح نفسو المالئكة فى التسبيح,
 .8م ,ص1991المصريين, القاىرة, 

20
 .>66سميح لوقا, األيقونة فى الكنائس الرسولية, ص  
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   -(:4) لوحة 21أيقونة المالك ميخائيل (2
الوصف: نرى المالك واقفًا فى وضع أقرب لممواجية,يرتدى رداء أو ثوب طويل أحمر,يعموه تونيك زيتى لو أردان طويمة 
ضيقة تنتيى بأساور ذىبية,واضعًا عمى كتفية عباءة برتقالية معقودة عند الصدر بمشبك ذىبى,متنمطقًا بحزام,رسم بوجو 

يضاوى وعيون لوزية واسعة,وأنف خطى مستقيم طويل منبثق من الحاجبين المستقيمين,وفم أحمر صغير مغمق,شعر الرأس ب
أسود طويل ينسدل خمف الرقبة مفروق من الوسط,يحيط برأسو ىالة ذىبية ليا إطار أحمر, تخرج منيا إشعاعات تشبو أشعة 

 بضًا بيده اليسرى عمى ميزان يشير إلى عدالة اهلل ,بينما يقبض بيده الشمس الساطعة, يظير خمف ظيره جناحين كبيرين, قا
 .22الموأى سيف أصدار أحكام  "النقمة ف"سيد ل التمجيويق كما ىالنار فالسي,فيو اليمنى عمى مقبض سيفو المشير

ائيل عمى الميزان و نجح الفنان فى مراعاة النسب التشريحية, وأ يضًا فى التعبير عن الحركة حيث إحكام قبضة ميخ     
 عمى سيفو و كذلك مراعاة الظل و النور, و فى التعبير عن طيات الثياب بييئة خطوط طولية و متماوجة و تيشيرات.

 دونت أقصى يسار األيقونة من أسفل بخط النسخ بمداد أبيض,نصيا:"رئيس الماليكة ميخائيل". الكتابات:

 -(:5أيقونة العشاء األخير )لوحة (3
 -قونة العشاء األخير أريد الحديث عن حادثة العشاء األخير :قبل شرح أي

يتمخص العشاء السرى فى أن السيد المسيح فى مساء الخميس السابق لمحاكمتو أمام الوالى الرومانى بسبب شكوى     
ارت ىذه عميو من الييود, الذين سعوا إلى قتمو صمبًا عمى خشبة أمر تالميذه بأن يعدوا الفصح فى مكان معين, وص

,فالعشاء السرى ىو الذى أعطى سر األفخاريستا لبركة وخالص 23الفريضة ُتمارس فى أيام اآلحاد وأيام أخرى
, فاألفخاريستا 24األنسان)لغفران الخطايا و الحياة اآلبدية( ,ىذا السر تسممو الرسل من المسيح و تمارسو الكنيسة الُمقدسة

و و ثباتيم فيو, حيث قال ليم يسوع:" الحق الحق أقول لكم ليس موسى أعطاكم وعد الُمَخمص بتأسيسو ألتحاد المؤمنين ب
الخبز من السماء بل اهلل يعطيكم الخبز الحقيقى من السماء, ألن خبز اهلل ىو النازل من السماء الواىب حياة لمعالم,فقالوا يا 

يقبل إلى فال يجوع و من يؤمن بى فال يعطش سيد أعطانا فى كل حين ىذا الخبز, فقال ليم يسوع أنا ىو خبز الحياة, من 
(, كما قال يسوع:" من يأكل جسدى و يشرب دمى فمو حياة أبدية و أنا أقيمو فى اليوم األخير, ألن 36 -32: 6أبدًا)يو

 .  25(58-54: 3جسدى مأكل حق و دمى مشرب حق,من يأكل جسدى و يشرب دمى يثبت فى وأنا فيو)يو
:"و فيما ىم يأكمون أخذ يسوع الخبز,وبارك وكسر وأعطى التالميذ وقال: خذوا كموا ىذا ىو كذلك ورد بإنجيل مرقس     

جسدى,وأخذ الكأس وشكر وأعطاىم قائاًل:أشربوا منيا كمكم ,ألن ىذا ىو دمى الذى لمعيد الجديد,الذى يسفك من أجل 
                                                 

سمعان السريانى, عجائب و ميامر رئيس  مام اهلل ضابط الكل يشفع فى جنس البشر,أيو رئيس المالئكة القائم فيعنى"من مثل اهلل",  أسمو ميخائيل: 21
ىوتين أن لممالئكة رئيس واحد ىو ميخائيل, حيث ويعتقد معظم الال ,68م,ص6669, دير السيدة العذراء السريان, البحيرة,6المالئكة الجميل ميخائيل, ط

(, 9ب")يواء فى رسالة ييوذا"وأما ميخائيل رئيس المالئكة فمما حارب إبميس محاجًا عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم إفتراء بل قال لينتيرك الر ج
 الئكتو(, وقيل فى سفر الرؤيا:"وحدثت حرب فى السماء ميخائيل وم7:12"ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبنى شعبك" )دا وقيل فى نبؤة دانيال:

ين (, يوجد رؤساء مالئكة أخرون, ولكن رئاستيم خاصة عمى جماعة معينة من المالئكة,أما رئاسة ميخائيل فعامة, تعيد لو الكنيسة عيدين كبير 7:12)رؤ
طونيوس بالبحر الكنيسة األثرية بدير القديس العظيم األنبا أن من الشير القبطى,يسطس و أخرون, 12بؤونو,كما تعيد لو كل يوم12ىاتور و12فى

 .36, مطبعة آر مسترونج,القاىرة,د.ت,ص1األحمر, ط
 .55الكنيسة األثرية بدير األنبا أنطونيوس,صيسطس,22  

23
, 6حشمت مسيحة جرجس و آخرون, قصص الكتاب وتأثيرىا عمى اآلثار القبطية دراسة القصص المسيحية, موسوعة من تراث القبط, مج  

 .:7ص
24

 . 66م الميتورجيات, صرشدى واصف, مدخل إلى عم  
25

 .66األنبا موسى, األسرار السبعة, ص  
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: 14ينما أشربو جديدًا فى ممكوت أبى")مركثيرين, الحق أقول لكم: أنى ال أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم ح
22- 26 .) 
 

فيما قبل القرن الثالث الميالدى كانت الرسوم رمزية,فكان ُيعبر عن الُقربان اإلليى بمنظر سمكة و بعض الخبز     
وضع  والكروم,ثم بدأت أيقونات سر القربان الُمقدس تأخذ وضعيا الُمستقر ولكن مع بعض التطور ,حيث شكل المائدة أو

السيد المسيح والُرسل منيا,فمنذ القرن السادس الميالدى أصبحت المائدة عمى شكل نصف دائرة,فجمس السيد المسيح عمى 
اليسار من حمقة التالميذ حول المائدة يبارك أو يقدم الخبز والكأس,وعادة يجمس بطرس عمى اليمين مقابل السيد المسيح, أو 

عد يوحنا الحبيب عمى جانب السيد المسيح, و بداية من القرن التاسع رسم يوحنا يميل عمى جانبو أو فى المكان الثانى ب
برأسو نحو صدر يسوع المسيح,أما ييوذا فنراه يجمس أحيانًا تجاه المسيح عمى اليمين,أو يجمس مع التالميذ عادة فى المكان 

ائدة عمى شكل دائرة كاممة,فنرى يسوع فى مركز السادس أو السابع,ومنذ القرن الثالث أوالرابع عشر الميالدى ظيرت الم
 .26الحمقة فى منتصف قمة المائدة وسط التالميذ 

الوصف:لألسف الشديد أن األيقونة قد أصابيا تمف شديد, فمم تتضح بيا جميع العناصر الفنية, و لكننى سوف أقوم بشرح 
أس و رغيف الخبز)القربان الُمقدس(,نرى أعمى يمين و وصف ما ىو واضح, نرى المائدة الدائرية الشكل, يعمو المائدة الك

( جالسًا,كما نرى فى مقدمة األيقونة أربعة من التالميذ رسم أثنين منيما 27األيقونة رسم أحد التالميذ األثنى عشر )الحواريون
واسعة, وأنف خطى فى كل جانب يمين و يسار المائدة, و قد ُرسم التالميذ بوجوه مستديرة تميل لإلستطالة,وعيون لوزية 

مستقيم طويل منبثق من الحواجب المقوسة السوداء,و فم صغير مغمق, يحيط برؤوسيم ىالة القداسة الصفراء ليا إطار 
أحمر, يرتدون جميعًا ثياب طويمة ليا أردان طويمة تنوعت ألوانيا بين األحمر و األصفر, يعموىا العباءات من نوع الباليوم 

 مر و األصفر أيضًا. تنوعت ألوانيا بين األح
 

نجح الفنان فى رسم األشخاص و فى تحقيق التماثل والتناظر فى توزيع التالميذ فى مقدمة األيقونة, وفى التعبير عن     
 الحركة فى حركة األيدى,و كذلك طيات الثياب التى ُنفذت بييئة خطوط طولية و حركة دائرية  بمون أسود.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .95,94يوساب السريانى, الفن القبطى ودوره الرائد بين فنون العالم المسيحى,ص  26
اء فى إنجيل متى الحواريون: ىم أصحاب المسيح و خاصتو الذين أختارىم ليكونوا تالميذه, و بادروا إلى اإليمان بو, و كانوا اثنى عشر رجاًل كما ج  27

ما, فى اإلصحاح العاشر, وىو سمعان الذى ٌيقال لو بطرس و أندراوس أخو سمعان, و يعقوب بن زيدى, و يوحنا أخو يعقوب, فيمبس, برثولماوس, تو 
ى, 845بن عمى, ت:  متى العشار, يعقوب بن حمفى, لباوس الممقب )تداوس(, و سمعان القانونى, و ييوذا األسخريوطى, المقريزى, تقى الدين أحمد

 .33م,ص1995تاريخ األقباط المعروف بالقول اإلبريزى لمعالمة المقريزى, تحقيق: عبد المجيد دياب, د.ط, دار الفضيمة,القاىرة ,
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 -(: 2شكل -6)لوحة28الكبير أيقونة القديس باسيميوس (4
,وىى عبارة عن ثوب أبيض طويل, يعموه تونيك برتقالى  الوصف: نرى القديس واقفًا فى وضع المواجية بمالبسو الكينوتية

لو أردان طويمة ضيقة تنتيى بأساور ذىبية,واضعًا عمى كتفية عباءة صفراء من نوع الشاذوبل معقودة يصل ألسفل الركبة 
ذىبى,معمقًا فى رقبتو بطرشيل أبيض مزين بصمبان حمراء, منتعاًل فى قدميو بخف أصفر,رسم بوجو  عند الصدر بمشبك

بيضاوى يستدق ألسفل وعيون لوزية ضيقة ,وأنف خطى مستقيم قصير منبثق من الحاجبين شبو المقوسين,وفم أحمر 
أس أسود طويل ينسدل خمف الرقبة و صغير مغمق, يعموه شارب طويل يتصل من الجانبيين بمحية مشذبة خفيفة,شعر الر 

ىو مجعد عمى ىيئة دوائر,يحيط برأسو ىالة ذىبية ليا إطار أحمر, تخرج منيا إشعاعات تشبو أشعة الشمس الساطعة,يتوج 
رأسو تاج ذىبى, رافعًا يده اليسرى ألعمى,بينما يقبض بيده اليمنى عمى عصا الرعاية أو األسقفية,نجح الفنان فى مراعاة 

 التشريحية ,و إن بدا بعض الخمل فى رسم اليد اليسرى حيث ُرسمت بحجم ال يتناسب مع حجم اليد اليمنى.النسب 
 دونت بخط النسخ بمداد أبيض أقصى يسار و يمين األيقونة و لكنيا تعرضت لمتمف فُيصعب قرأتيا.  الكتابات:

  -ثانيًا: كرسى الكأس الثانى:
األبنوس المطعم بالعاج, موضع الكأس دائرى ولو خرزة دائرية بارزة الكرسى مكعب الشكل مصنوع من خشب     

ألعمى,ُزخرف مكان موضع الكأس بييئة صمبان وشكل يشبو أجنحة المالئكة عمى جانبى الصميب أو اليالل,موضع إتصال 
 األيقونات أى أركان الكرسى متصمة ببعضيا بييئة تشبو برامق طولية. 

 ىيكل السيدة العذراء. –ذراء بحارة زويمة مكان الحفظ:كنيسة السيدة الع
 .29لمشيداء 1571التاريخ:                          .سم تقريباً 25سم,العرض27,5األبعاد: الطول
 الفنان:انسطاسى الرومى. –األسموب:قبطى 

 
 -(:7( أيقونة العشاء األخير )لوحة1 

ة الشكل, فى مواجية المشاىد يرتدى ثوب أزرق لو أردان طويمة نرى السيد المسيح جالسًا عمى رأس المائدة الدائري الوصف:
واسعة, يعموه عباءة من نوع الباليوم حمراء تمتف خمف الرقبة تغطى الكتف و الذراع األيسر دون األيمن ثم تنسدل 

سوداء,وفم ألسفل,رسم المسيح بوجو مستدير وعيون لوزية واسعة,وأنف خطى مستقيم قصير منبثق من الحواجب المقوسة ال
صغير مغمق, يعموه شارب أسود طويل يتصل من الجانبين بمحية سوداء خفيفة,شعر الرأس أسود طويل ينسدل خمف الرقبة 
وعمى الكتفين, يحيط برأسو ىالة القداسة الذىبية ليا إطار أحمر, متكًأ بيده اليسرى عمى المائدة, بينما يشير بيده اليمنى 

مس األثنى عشر تمميذًا ستة منيم فى كل جانب, يرتدون جميعًا ثياب طويمة ليا أردان طويمة بإشارة البركة,عمى جانبيو يج
                                                 

 
إلى معمم تقي ييذبو من أبوين تقيين اىتّما بتربيتو فسمماه  ، م( 1818ش) 1534ُولد بقرية الدابة التابعة لفرشوط محافظة قنا،سنة باسميوس الكبير:  28

ذ بمغ الخامسة و  العشرين انطمق إلى دير القديس أنبا أنطونيوس ليقضي حياتو في التأمل ودراسة في الكتاب المقدس وِسَير القديسين و ويعممو,وا 
بعد  رشاد الكثيرين وتعميميم,صار موضع إ فاجتذب أنظار الكل إليو، وسيم قًسا بعد ست سنوات من رىبنتو؛  ,،وكان يخدم المرضى والشيوخ تعاليميم

م( خال الكرسي األورشميمي 1855ش ) 1571ثالث سنوات سيم قمًصا، فازداد اتضاًعا وتفانًيا، كما قام بشراء بعض األراضي لحساب الدير,في عام 
شرقية, تزايد اجتياد ىذا األب فكان محًبا لكل فسيم قمص دير أنبا أنطونيوس مطراًنا عمى القدس، تتبعو مطرانية الدقيمية وجزء من الغربية والقميوبية وال

ة جائع وعريان ومريض وسجين وغريب،دون تمييز بين مسيحي أو غير مسيحي، اتسم عيده ببناء كنائس كثيرة في البالد التابعة لو، وتجديد عمار 
 http://st-عمره. وكان قد بمغ الثانية والثمانين من 1899مارس سنة  26ش  1615بقّي يجاىد حتى تنيح في ,البعض

Saints-Biography/Coptic-Saints-Orthodox-takla.org/Saints/Coptic 
29

 .67صا يوافقيا, أنطون بشارة,جدول السنين اليجرية و م ىجرية, 66:6ميالدية, ُتعادل سنة  88;6توازى سنة   

http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints
http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints
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تنوعت ألوانيا بين األخضر واألزرق واألحمر,يعموىا العباءات من نوع الباليوم والتى تنوعت ألوانيا بين األحمر واألخضر 
 واألصفر, و نرى أعمى المائدة الكأس ورغيفى خبز.

بخط النسخ بمداد أبيض أعمى األيقونة,نصيا:"العشا السرى",أسفل األيقونة, نصيا : "الرومى المصوراتى  دونت الكتابات:
 القدسى".

 (.  3شكل -8)لوحة30( حامل البشارة المالك غبلاير2
ل الوصف: نرى المالك واقفًا فى وضع المواجية,مرتديًا ثوب بيج طويل لو أردان طويمة ضيقة,يعموه رداء أحمر قصير يص

ألسفل الركبة,لو أردان قصيرة واسعة تصل حتى الكوع,واضعًا عمى كتفيو عباءة خضراء تمتف خمف الرقبة وتغطى 
الكتفين,معقودة أمام الصدر و تنسدل ألسفل لتصل حتى القدمين,رسم بوجو مستدير وعيون لوزية واسعة,وأنف خطى مستقيم 

مق,شعر الرأس أسود طويل ينسدل خمف الرقبة,يحيط برأسو ىالة طويل منبثق من الحاجبين المقوسين,وفم أحمر صغير مغ
القداسة الصفراء ليا إطار أحمر,يظير خمف ظيره جناحين كبيرين,قابضًا بيده اليسرى عمى لفافة مدون عمييا كتابات,ُنفذت 

  األرضية بمون أصفر و بيا بعض الحشائش الصغيرة, والخمفية زرقاء تمثل السماء.

 بعدة أماكن باأليقونة منيا ما ىو ُمدون عمى الموح بخط النسخ بمداد أحمر,نصيا:وردت  الكتابات:
"السالم لك أيتيا الممتمئة نعمة", كما دونت بخط النسخ بمداد أبيض أعمى األيقونة,نصيا: "حامل البشارة المالك 

 الشيدا". 1571غبلاير",أسفل األيقونة, نصيا: "سنة

  -(:9الطفل يسوع)لوحة( أيقونة السيدة العذراء تحمل 3
نرى السيدة العذراء فى وضع ثالثى األرباع,ترتدى ثوب أزرق طويل لو أردان طويمة ضيقة تنتيى بأساور ذىبية,  الوصف:

ولو أيضًا كولة ذىبية حول الرقبة, يعموه عباءة حمراء من نوع الشاذوبل, تغطى الرأس ثم تنسدل عمى الكتفين والذراعين, ليا 
زخرفة بثالثة دوائر,رسمت بوجو مستدير وعيون لوزية واسعة,وأنف خطى مستقيم طويل منبثق من الحاجبين حاشية ذىبية م

المقوسين,وفم صغير مغمق أحمر ,وذقن يظير بو طابع الحسن,يحيط برأسيا ىالة القداسة الصفراء,تحمل السيد المسيح 
مرتديًا ثوب برتقالى طويل لو أردان طويمة واسعة و  عمى ذراعيا األيسر و تشير إليو بيدىا اليمنى,ويظير الطفل يسوع

حاشية ذىبية, ممسكًا بيده اليسرى كرة زرقاء,بينما يرفع يده اليمنى ألعمى,رسم بوجو مستدير وعيون لوزية واسعة,و أنف 
ود خطى مستقيم منبثق من الحاجبين المقوسين,وفم صغير مغمق أحمر,رقبة طويمة رفيعة وأذن صغيرة,شعر الرأس أس

 قصير,ويحيط برأسو ىالة القداسة الصفراء ليا إطار أحمر.
وفى أعمى األيقونة نرى أثنين من المالئكة أقصى يمين ويسار األيقونة,رسما بييئة وجو بشرى أسفمو مباشرة جناحين      

 لونيما أحمر.

                                                 
ويعد رسول اهلل غبلاير أو جبرائيل:معناىا "اهلل قوتى", وتعتقد الكنيسة أن رئيس المالئكة غبلاير,قديس وأنو ىو حامل الكنز السمائى أو مالك الخالص, 1

راء,إذ لما كانت القديسة مريم مخطوبة ليوسف يدعوأسمو يوحنا, وىو أيضًا رسول البشارة لمسيدة العذ فيو الذى ظير لزكريا يخبره أن زوجتو ستمد أبنًا و 
ى العظيمة قائاًل:"ىا النجار جاء إلييا جبرائيل مرساًل من عند اهلل وقال ليا"سالما لك أيتيا الممتمئة نعمة,الرب معك,مباركة أنت فى النساء,وأعطاىا البشر 

ويعطيو الرب اإللو كرسى داوود أبيو, ويممك عمى بيت يعقوب إلى األبد, وال  أنت ستحبمين وتمدين أبنًا,تسمينو يسوع ىذا يكون عظيمًا,وابن العمى يدعى
( , وىو الذى 35-28:1يكون لممكو نياية,ثم أردف قائاًل"الروح القدس يحل عميك,وقوة العمى تظمك فمذلك أيضًا القدوس المولود منك يدعى ابن اهلل")يو

 – 20: 9من السبى, وعن مجئ السيد المسيح لو المجد لخالص العالم, وعن إبطال الذبائح)داسبق فأنبأ دانيال النبى عن عودة الشعب اإلسرائيمى 
 .37الكنيسة األثرية بدير األنبا أنطونيوس بالبحر األحمر,ص (,يسطس و أخرون,11:8()دا27
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يا:"السيد يسوع المسيح" ,"الست دونت بخط النسخ بمداد أبيض عمى جانبى السيد المسيح والسيدة العذراء,نص الكتابات:
 السيدة العدرى مريم",أسفل األيقونة, نصيا: "عوض يارب من لو تعب فى مالكوت".

 (. 10( أيقونة المالك ميخائيل)لوحة4
الوصف:نرى المالك واقفًا فى وضع المواجية,يرتدى مالبس الجنود الرومانية, عبارة عن رداء أو ثوب طويل بيج, لو أردان 

قة,يعموه تونيك أخضر لو أردان قصيرة واسعة تصل حتى الكوع, متنمطقًا بمنطقة ذىبية,واضعًا عمى كتفية عباءة طويمة ضي
حمراء معقودة عند الصدر,يرتدى فى رجميو سروال أزرق ضيق يحدد القدم,منتعاًل فى قدميو بحذاء أصفر لو رقبة طويمة, 

م قصير منبثق من الحاجبين المقوسين,وفم أحمر صغير رسم بوجو مستدير وعيون لوزية واسعة,وأنف خطى مستقي
مغمق,شعر الرأس أسود طويل ينسدل خمف الرقبة, يحيط برأسو ىالة صفراء ليا إطار أحمر, يظير خمف ظيره جناحين 
 كبيرين,قابضًا بيده اليسرى عمى ميزان)عدل اهلل(,بينما يقبض بيده اليمنى عمى مقبض سيفو المشير,داىسًا بقدميو شخص

,نفذت 31(18:10منبطح عمى األرض يمثل الشيطان, إذ يقول السيد المسيح"رأيت الشيطان ساقطًا مثل البرق من السماء")لو
 األرضية بمون أصفر تنمو عمييا بعض الحشائش, و الخمفية بمون أزرق.

 المالئكة ميخائيل". دونت بخط النسخ بمداد أبيض عمى خمفية زرقاء عمى جانبى رأس المالك,نصيا:" رئيس  الكتابات:

 -الدراسة التحميمية: ( أ
  -أواًل: الصناعات الخشبية:

  -األساليب الصناعية و الزخرفية: (1
أحتمت المشغوالت الخشبية جانبًا ىامًا من جوانب الفن القبطى فى مصر, و ذلك لما ىو موروث قديم لدييم من أجدادىم   

باإلضافة إلى استيراد أنواع أخرى من  ,النبق والسنط و النخيل والدومالفراعنة,حيث توافر أنواع منو فى مصر مثل الجميز و 
الخارج مثل األرز والبموط و الساج, فالنجارون األقباط استخدموا األخشاب المحمية وبرعوا فى التغمب عمى عيوبيا,حيث 

خشبية,كما استخدموا المسامير صنعوا منيا تحف خشبية استخدموا فييا أساليب التعشيق بالنقر والمسان فى تجميع القطع ال
 .   32فى بعض الحاالت, كذلك استخدموا أساليب التطعيم المختمفة

   
و كراسى الكأس موضوع الدراسة األول منيم مصنوع من خشب الجميز, و شجرة الجميز ورد ذكرىا فى الكتاب     

بطيبة,أما  18ور عمى جدران مقابر األسرةالُمقدس,و كثيرًا ما ُأشير إلى الجميز فى النصوص المصرية القديمة,حيث صُ 
الكرسى الثانى فيو مصنوع من خشب األبنوس,و ىو خشب كان يستورد من البالد الواقعة جنوب مصر مثل  نوبيا و بونت 
و غيرىا,و قد استخدم خشب األبنوس فى مصر القديمة فى صناعة الصناديق و التوابيت و الكراسى, و أقدم ذكر لخشب 

أما عن األدوات التى استخدميا المصرى القديم فى النجارة, و , 33النصوص القديمة يعود إلى األسرة السادسة األبنوس فى
 . 34استمرت فى الفترة القبطية, و ىى عمى سبيل المثال ال الحصر, البمطة و المنشار واألزميل و المثقاب و القدوم

  

                                                 
31

 .66م,ص6669ة,, مكتبة دير السريان, البحير 6سمعان السريانى, عجائب و ميامر رئيس المالئكة الجميل ميخائيل, ط  
 .289ص دراسة فنية لمجموعة األخشاب فى الكنائس و األديرة المصرية, ,سامية البمتاجى  32
 .712, 701م, ص1991, مكتبة مدبولى, القاىرة,1ألفريد لوكاس,المواد والصناعات عند قدماء المصريين,ترجمة:زكى اسكندر و محمد زكريا غنيم, ط 33

 .291,ص3من تراث القبط,مجحشمت مسيحة و أخرون, موسوعة   34



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنون     

99;  

 

  -طريقة التطعيم: 
خرفة األخشاب فى مصر منذ عيد الفراعنة, كأحد األساليب الُمستخدمة فى تجميل ىى من الطرق التى استخدمت فى ز     

,و تتنوع مواد التطعيم المستخدمة فى حشو 35األسطح الخشبية بخامات نفيسة, لُتزيد من قيمتيا بألوانيا وتأثيرىا الجمالى
نفيسة النادرة,ولقد ُعرف بنوعيو و ىما الخشب كالصدف أو بنوع أثمن من الخشب أو العظم أو العاج, فالعاج من المواد ال

, و استمر التطعيم بالعاج فى الفترة القبطية و العصر 36عاج سن الفيل و عاج ناب جاموس البحر فى مصر القديمة
 اإلسالمى.

م أما عن األسموب الصناعى ليذه الطريقة , فيى تتم بإستخدام قطع تطعيم تتفاوت فى أشكاليا و أحجاميا وفقًا لتصمي    
,حيث يتم إعداد قطع التطعيم بالمساحة الدقيقة, ثم ُيوضع كاًل منيا فى موضعو المناسب حسب التصميم عمى 37ُمعد ُمسبقاً 

 سطح الخشب, و ُيستخدم قمم لتحديد المكان الخارجى لقطع التطعيم عمى سطح الخشب المشغول.
قطع التطعيم لعمل تجويف حسب العمق المطموب,و  بعد ذلك ُيستخدم األزميل لعمل قطع رأسى و إزالة الخشب مكان     

ثم بحفر أرضية الخشب المشغول بالمساحة والعمق الدقيق المطموب % تقريبًا من سمك قطع التطعيم,85يكون ُعمقو 
الستيعاب الخامات المختمفة مع عمل الُمعالجات الالزمة, و يكون الحفر بعمق مساو لسمك خامات التطعيم, ثم يتم تثبيت 

مات التطعيم داخل سطح الخشب لتستقر فى قاع التجويف الُمعد ليا بإستخدام الغراء المناسب لنوعية خامة التطعيم, خا
وأخيرًا ُتكبس قطع التطعيم داخل سطح الخشب حتى تصل إلى قاع التجويف,و لخروج الغراء الزائد و الذى يتم مسحو 

 .    38تماماً  بقطعة قماش, حتى تستوى خامات التطعيم مع سطح الخشب
 

  -طريقة الخرط: 
خرط الشجر أى انتزاع الورق عنو, و خرط العود أى قشره , و خرط المعدن أى صقمو و شكمو,و الخراطة حرفة  الخرط:    

, ىذا و ُيرجح أن صناعة الخرط فى مصر ترجع إلى 40, وما يسقط مع الخرط فيو الخراطة39والمخراط آلة الخرط الخراط,
حيث وصمتنا منيا نماذج تعود لعصر الدولة الحديثة, كما وصمتنا نماذج تعود إلى العصرين الفاطمى العصر الفرعونى 

األيوبى, إال أن ىذه الصناعة قد وصمت إلى حد اإلتقان فى زمن سالطين المماليك,و تنقسم خراطة األخشاب إلى نوعين: 
 .الخراطة البمدية الواسعة أو الكبيرة الحجم و الخراطة الدقيقة 

أما عن األسموب الصناعى يبدأ الخراط بتجييز الخشب و تنظيفو ثم شقو بالمنشار إلى مرابيع) أى أجزاء ذات أطوال و     
سمك مناسب لنوع الخرط المطموب(, و يسمى ىذا الجزء عابر أو برمق ثم يتم عمل مقياس لشكل)الخرازات( أو )األكر( 

ثبت بين الغرابين عمى المخرطة البمدية بعد لف خيط القوس لفة واحدة عمى المطموبة و تقسط المسافات عمى البرمق ثم ي
البرمق لتعمل عمى دورانو بين الغرابين و بإستخدام األزميل المناسب يثبت عمى البرمق بالقدم اليسرى المستندة عمى اإليدان 

يعمل عمى الحفر أو الخرط المطموب,و و بشد القوس فى اتجاىين إلى األمام و الخمف فيدور البرمق أمام األزميل الذى 
                                                 

 .44م,ص2011, الييئة العامة لقصور الثقافة, القاىرة, 1أحمد عبد العزيز األفندى, رؤية حديثة لممشغوالت الخشبية بالمتحف اإلسالمى بالقاىرة, ط  35
36

 . 96ألفريد لوكاس, المواد و الصناعات عند قدماء المصريين,ص  
 بنجع حمادى نشر و دراسة, بضابا األنبا دير فى الخشبية التحفد الوىاب, عالء الدين بدوى محمود و محمود عب  37

 .19,صد.تحضارات القديمة, جامعة عين شمس, المؤتمر الدولى الثالث"التأثير و التأثر بين ال
 . 44أحمد عبد العزيز األفندى, رؤية حديثة لممشغوالت الخشبية بالمتحف اإلسالمى بالقاىرة,ص  38
39

 .676م, ص>;>6العربية, المعجم الوجيز,د.ط, دار التحرير,القاىرة, مجمع المغة   
40

 .19,ص نشر و دراسة بنجع حمادى بضابا األنبا دير فى الخشبية التحفعالء الدين بدوى و محمود عبد الوىاب,  
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عن طريق التحكم فى تحريك األزميل أو تغييره يمكن الحصول عمى شكل األوكر المطموبة, و بنفس الطريقة يتم عمل فراخ 
)خرط رفيع(, و كل فرخ لو لسان إلجراء عممية تجميع الفراخ بالبرامق, ثم توضع األكر عمى البرمق أمام السن مع تحريك 

 . 41لعمل الثقب المناسب لسمك المسان الموجود بالفرخ, بعد ذلك تبدأ عممية تجميع البرامق بالفراخالقوس 
 

  -ثانيًا: صناعة األيقونة:
, و ىذه الطريقة ترجع فى األصل إلى Tempraتم صناعة أيقونات كراسى الكأس موضوع الدراسة بأسموب التمبرا      
مت فى تصوير بعض الصور المصرية الموجودة عمى جدران المعابد و ق.م, حيث أستعم1500أى حوالى  18األسرة

 -, تتم صناعة األيقونات من خالل عدة مراحل, و ىى كاألتى :42المقابر وعمى األخشاب وفى تغطية توابيت المومياوات
 حامل خشبى,ويستخدم الرسام خشب يكون خاليًا من العقد,و يييء صفحتو بمحمول الصمغ. -1
 .43د بالخشب اتحادًا وثيقاً حامل كتانى يّتح -2
أرضية التصوير وىى من الطبشور ومسحوق الجبس األبيض الممزوج بالصمغ الحيوانى, ثم تنقش الرسوم نقشًا خفيفًا  -3

 من نماذج ُمعده مسبقًا عمى الورق, و كان الفنان يرسم الوجو بدقة شديدة لُيعبر عن السمات المميزة لكل شخص.
 وانًا صادرة من مسحوق طبيعى ممزوج بصفار البيض غالبًا )التمبرا(.المواد الممونة,مستخدمًا أل -4
 .44غالبًا ما يوقع الفنان بأسمو عمى األيقونة من أسفل مع ذكر تاريخ رسميا بالمغة القبطية و العربية أو بإحداىما  -5
ت أصناف من راتنج طبقة الورنيش وىى تبسط عند انتياء الرسم، وىى من أفخر زيوت الكتان,ثم ُتضاف إلى ىذا الزي -6

 .45األشجار, حتى يشرب ىذا الطالء األلوان، ويجعل منيا مجموعة متجانسة ثابتة
 
 -ًا:مفردات الوجو فى األيقونات مدلوالىا ورمزيتيا الخاصة:لثثا

الرأس ىى أول ما كان ييتم بو الفنان القبطى, حيث كانت ُترسم الرأس فى األيقونة بحجم كبير وىو يرمز ألن      
, كما أن الوجو فى األيقونة عادة ما يرسم 46شخاص المرسومة حياتيم ُمكرسة لمتأمل و الصالة حيث المعرفة الروحيةاأل

متجيًا لألمام فى وضع مواجية مع المتأمل لأليقونة ألن النظر وجيًا لوجو يوجد عالقة قوية بين الناظر لأليقونة والشخص 
يدعوه ليدخال معًا إلى عالم الروح لينعما بنعيم أبدى, واألعين ترسم دائمًا متسعة المرسوم ,فيظير وكأنو يرحب بالناظر إليو و 

متأممو,لكى توضح البصيرة الروحية, كما أنيا تكشف لنا دائمًا عن حب يشع من الشخص المرسوم,وكأن روحو ىى التى 
ة ولتعطى اإلحساس بالعمق, و كأنيا , كما كانت ُترسم األعين مبحمقة حيث النظرة الثاقب47تطل عمينا من داخل األيقونة

 .48تدعو المشاىد إقتفاء أثرىا
                                                 

41
 .676,676, صالعصر الجركسى القاىرة الدينية فى عمائربأشغال الخشب محمود مسعد مصطفى الجندى,   

42
 .>89ألفريد لوكس, المواد و الصناعات عند قدماء المصريين, ,ص  

43
 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السروجى, دراسة عالج وصيانة األيقونات القبطية تطبيقًا عمى أيقونات من بعض متاحف و كنائس وأديرة الوجو  

 .28ص م,1997معة القاىرة,البحرى, مخطوط ماجستير غير منشورة , قسم ترميم اآلثار, كمية اآلثار, جا
44

 Ilie Melniciuc Puică , Bliblica Elements In Coptic Icon, European Journal of Science and Theology, June 
2006, Vol.2,p.p41,45. 

45
 .31:28عبد الرحمن السروجى, دراسة عالج وصيانة األيقونات القبطية, ص  

46 Ilie Melniciuc Puică , Bliblica Elements In Coptic Icon,P.46. 

 .84سميح لوقا,األيقونة فى الكنائس الرسولية,ص 47
 .446براموس, ص –دير السيدة العذراء مريم بوال ساويرس سعيد,    48
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أما الجبية فترسم عريضة وعالية لتعكس حياتو التى يقضييا فى التأمل فى اإللييات والدليل عمى الشموخ فى     
دقيقة رقيقة ألنيا أى  –شفاء لحياء –,والفم حينما ترسم ليا شفاه رقيقة غير مكتظة بالمحم أى غير سميكة وتسمىتالروحيا

ال تحمل شيوة الجسد, فيى لمتمجيد والترنم والتسابيح,و الفم صغير مغمق,ألن جسد ىذا الفم ال يحتاج إلى أطعمو وأشربو 
 .49كثيرة ألنو أصبح روحيًا وميما تعددت األحداث يبقى الفم صامتًا أنو مطبق عمى سر اهلل

 -حث:رابعًا: حركة األيدى فى األيقونات الواردة بالب
و يشير بذلك إلى الحرفين اليونانيين المذين بيما  يبارك بيده اليمنى بأصابعو الثالثة نرى فى إحدى األيقونات أن المسيح    

تبتدئ األبجدية اليونانية وتنتيى، ويعنى بذلك أأللفا واألومغا،إذ ىو ألف األبجدية و ياؤىا كما ىو البداية والنياية, بيذه 
 . 7ورد بالبحث فى الموحة  و وأوالده,اإلشارة يبارك شعب

  -خامسًا:المالبس و األحذية فى األيقونات الواردة بالبحث:
وفى الفترة القبطية ُأطمق عميو التونية,وىى كممة معربة معناىا الرداء, وىى مستوحاه من التونيكااليونانية, وىى  القميص:

,و يكون القميص إما بأكمام أو بدون أكمام, ففى حالة وجود 50ييودترجع إلى القميص الطويل الذى كان يمبسو كبار كينة ال
 .8, 7, 6, 5, 4,  3,ورد بالبحث فى الموحات T51األكمام يكون عمى شكل حرف 

كممة ثوب تعنى الممبوس بصفة عامة,تشير إلى نفس الممبوس التى تشير إليو كممة سبمة, ىو رداء واسع  الثوب:
قميص ذو األكمام الطويمة الضيقة, عرض ردنيو يساوى عمى وجو التقريب طول الثوب ,ارتداه األقباط فوق ال52فضفاض

    .10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ورد بالبحث فى الموحات 53نفسو
كممة معربة أصميا فارسى من )شموار( وعربت إلى سروال, وىى مركبة من)شل( بمعنى فخذ أو ساق,)وار(وىى  السروال:

لباس يستر العورة إلى أسفل الجسم,أما عن شكل السروال فيو يتكون من حجزة وساقين بحيث تبمغ الحقة تفيد النسبة, ىو 
العقبين و ال تجاوزىما, وقد تطول عن ذلك قمياًل, ويمتاز السروال بأنو واسع فضفاض وأحيانًا محبوك عمى الجسم, ورد 

 .  10بالبحث فى الموحة
, 5, 4, 3, ورد بالبحث فى الموحات 54ل ىو الجبة من الصوف كالعباءةوىى ضرب من األكسية بو خطوط,و قي العباءة:

 -,و لقد ظيرت فى الفترة القبطية عدة أنواع من العباءات,منيا:10, 8
وىى عباءة ذات أصل يونانى أرتداىا الرومان عند ممارسة الحياة اليومية لسيولتيا و بساطتيا فى آن  -عباءة الباليوم: - أ

وم( قطعة مستطيمة من القماش,حيث كان يوضع أحد أطراف العباءة فوق الكتف األيسرغالبًا,حتى واحد, وتعنى كممة)بالي
يتدلى إلى أسفل الركبة,ثم تمرر بقية العباءة من خمف ظير المرتدى  لتجمب بعد ذلك من أسفل الذراع األيمن)الذى يكون 

                                                 
 .84سميح لوقا,األيقونة فى الكنائس الرسولية,ص  49
براىيم, مراجعة:األنبا غريغوريوس, الييئة المصرية العامة ألفريد بتمر,الكنائس المصرية القديمة فى مصر,جزئين, ترجمة:إبراىيم سالمة إ 50

 ..86,ص2م ج1993لمكتاب,القاىرة,
قبطى, د.ط, مكتبة األنجمو المصرية, القاىرة,  –بيزنطى  –رومانى  –يونانى  –سموى ىنرى جرجس, طرز األزياء فى العصور القديمة فرعونى   51

 .73م, ص2001
 .17سماء المالبس عند العرب,د.ط,المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن العربى, بغداد, د.ت,صرينيارت دوزى,المعجم المفصل بأ 52

 .129سموى ىنرى, طرز األزياء فى العصور القديمة ,ص  53
عصر رجب عبد الجواد إبراىيم, ,المعجم العربى ألسماء المالبس عند العرب فى ضوء المعاجم و النصوص الموثقة من الجاىمية حتى ال 54

 .316, 235م ,ص2002/ھ1423, دار اآلفاق العربية, القاىرة,1الحديث,ط
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, ورد ذلك بالبحث فى 55كتف األيسر مرة أخرىحرًا(,لتغطى الجزء األمامى من الجسم, ويستقر طرفيا األخير فوق ال
 .7,  5الموحات

ىى أحد األزياء الكينوتية المخصصة لمقداس,وىى الشكل المتطور لمعباءة المعروفة  -عباءة الشاذوبل: - ب
,وردت بالبحث فى  56بالبينوال,وىى عباءة نصف دائرية أو بيضاوية الشكل كبيرة الحجم تشبو الجرس مقفمة وليا فتحة لمرأس

 . 9,6الموحة

,وىى عبارة عن حزام عريض من القماش المصنوع من الكتان أو الحرير,ُيشد عمى  ήόωΖبالقبطية ىى  المنطقة أو الحزام:
,وقد ُيحمى بالخيوط الذىبية والصمبان,وأحيانًا األحجار الكريمة ,ويضم طرفاىا بواسطة قفل من 57الوسط أثناء الخدمة

(, ورد بالبحث 35:12تونية أثناء الخدمة,حيث مدلولو فى اإلنجيل"لتكن أحقاؤكم ممنطقة")لواألمام,يتمنطق بو الكاىن فوق ال
 . 10, 4فى الموحات 

ىو جزء من رداء طقسى يرتديو الكينة أثناء الخدمة,وقد استخدمتو العديد من الطوائف المسيحية, وىو مشتق  البطرشيل: 
مقو الكاىن فى عنقو أثناء خدمة القداس, وىو عبارة عن شريط معناىا الوشاح الذى يع γτωλλπιαمن كممة يونانية 

مستطيل طويل من الحرير مقسم إلى قسمين يمبس حول الرقبة و لو جزئين متدليتين من األمام,ُيرسم عميو األثنى عشر 
ألسباط األثتى ( الذى ُصور عميو ا28: 21رسواًل ستة فى كل قسم,وىو كناية عن لباس ىارون المذكور فى العيد القديم)خر

, حيث يمبسو كبارىم عمى 58عشر,أصبح البطرشيل بداية من القرن السادس الميالدى من المالبس الضرورية لرئيس الكينة
الجية اليسرى ومن تحت اإلبط األيمن إلى الكتف األيسر و طرفاه متدليان الواحد من األمام و األخر من الخمف كاألجنحة 

نو عمى شكل صميب من خمف,و من األمام عمى شكل حزام لتييئتيم لمخدمة,و يكون لونو لممالئكة, أما الصغار فيمبسو 
,ويرمز البطرشيل إلى العبودية لمسيد المسيح, إذ يذكر الفرد بحبل المشنقة الناتج من اتباع الفرد 59أحمر أو أبيض

 .6,3لشيواتو,ورد بالبحث فى الموحات 
إختالف الزمان و المكان,كما ورد أن التاج فى المغة ىو اإلكميل,و ىو عبارة ىو من أغطية الرأس لمزينة,يختمف ب التاج: 

عن طاقية عالية ليا ىيئة خاصة ويستعمل فى بالد فارس وبو يتوج الممك نفسو,أما أعيان المممكة فأنيم يتزينون بو فى 
 . 6, 3,ورد بالبحث فى الموحات 60األعياد الرسمية بحضور الممك

,الحذاء الطويل ىو عبارة عن 61ليا فى العصر البيزنطى,وقد استخدم الجمد بصفة خاصة فى صناعتياشاع استعما األحذية:
حذاء لو رقبة طويمة تصل إلى منتصف الساق,ويرتديو الفرسان لحماية سيقانيم من اإلحتكاك بجسم الحصان أثناء ركوبيم 

                                                 
كمية ىبو نعيم سامى جيد,الصور الشخصية عمى شواىد القبور القبطية,مخطوط دكتوراة غير منشورة, قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية, 55

 .228,227ص,م2013اآلداب,جامعة اإلسكندرية ,
رسوم العمائر و التحف التطبيقية بالمخطوطات المسيحية فى الفترة من القرن الحادى عشر وحتى القرن التاسع عشر مرفت عز الدين, 56

 .333,صم2013الميالدى)دراسة فنية آثرية مقارنة(, مخطوط دكتوراة غير منشورة,قسم اآلثار والحضارة,كمية اآلداب,جامعة حموان , 
 .212زنطية, صعزت قادوس, األثار القبطية و البي  57
 .75ىبو نعيم,الصور الشخصية عمى شواىد القبور القبطية,ص  58
 .45ميالد زكى, الكنيسة ما نراه بداخميا و خارجيا,ص  59
60

 .15دوزى,المعجم المفصل بأسماء المالبس عند العرب,ص  
 .235,76ىبو نعيم,الصور الشخصية عمى شواىد القبور القبطية,ص  61
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ذو لسان ينتيى فى مقدمتو بطرف مائل لألمام ,و ىو 62عميو ,كما يستخدم أيضًا لمتمكين من وضع األقدام فى الركاب
 .10ومتجو ألعمى, ورد بالبحث فى الموحة

ىو ما يمبس فى القدم بحيث يكون طوياًل ويغطى الساق, ويكون عريضًا, والخفاف قد تكون ساذجة أو ممونة,أما  الخف:
حمراء أو صفراء,و أنواعيا فمنيا المشعرة ألوانيا فقد تكون سوداء,كالتى أرتداىا الرسول)صل اهلل عميو وسمم(, وقد تكون 

والخفيفة,و قد يكون فى البعض منيا منقار فى طرفو يسمى)الفرطوم( , ىذا ويمبس الناس الخفاف فى الصيف و فى الشتاء, 
  .8, 6, ورد بالبحث فى الموحات63وأيضًا إذا دخموا عمى الخمفاء واألمراء

    
  -األسمحة: سادسًا:
األسمحة اليجومية وأىميا وأكثرىا فاعمية,فاحتل المكانة العظمى بين األسمحة عمى مدى التاريخ وىو من أبرز   السيف:

م, و يتكون السيف عادة من 20ق.م إلى قبيل القرن10الطويل وتعاظم شأنو بين جميع أنواع األسمحة فيما بين القرن 
وف العتيقة األصمية إضافة إلى غمد السيف,ىذا جزئيين رئيسيين,ىما رئاسة السيف)قائمة( ونصمو,خاصة إذا كان من السي

 .10, 4, ورد بالبحث فى الموحة64وأشير أنواع السيوف ىو السيف المستقيم فيو السائد بين أسمحة الحضارات القديمة

 -عناصر أخرى فى األيقونات الواردة بالبحث:سابعًا: 
المعنى فى الكتاب المقدس,والمالك يعمل عمى تنفيذ كممة "مالك" فى المغة العبرانية ىى"رسول",و ىى بنفس  المالئكة:

ظيار عظمتو وقوتو وتسبيحو والسجود لو,وفى سفر الخروج يتكمم عن المالك أنو رسول مرسل من اهلل"ىا أنا  أوامر اهلل وا 
رادتو (, والمالئكة ىى مخموقات سمائية يستخدميا اهلل إلجراء إ20:23مرسل مالكًا أمام وجيك ليحفظك فى الطريق")خر

ومقاصده ,ليم أجساد روحية غير منظورة, وطبيعة المالك روحانية ونورية ونارية,والمالئكة ال يمرضون والينامون وال 
وىم الذين ثبتوا  المالئكة األخيار:يموتون,وىم فى حالة صحو ويقظة مستمرة,والمالئكة ينقسموا إلى قسمين رئيسيين ىما:

وىم الذين سقطوا أى لم يثبتوا عمى أمانتيم  المالئكة األشرار:المختارين والمقدسين,عمى أمانتيم هلل والحق,لذلك دعوا ب
, حيث تنقسم رتب 65هلل,وتكبروا وقاموا هلل,لذلك دعوا بالمقاومين أو الشياطين,ولممالئكة رتب وليم ترتيب وطقس ونظام

 -المالئكة إلى:
 الرئاسات. -3المالئكة.                             -2  رؤساء المالئكة.                  -1
 الكراسى. -6الساروفيم.                             -5الشاروبيم=الكاروبيم.                -4
 .66القوات أو العساكر أو الجنود -9الربوبيات.             -8السمطات.                           -7

 .10, 9, 8, 4فى الموحات  وردت بالبحث    

                                                 
منتصف  -بود,تصاوير الحكام فى مدرسة التصوير التيمورية والصفوية )منتصف القرن الثامن اليجرى/الثانى عشر الميالدىرضوى إسماعيل عبد المع 62

 2012/ھ1432القرن الرابع عشر اليجرى/الثامن عشر الميالدى(, مخطوط ماجستير غير منشورة,قسم اآلثار اإلسالمية,كمية اآلثار,جامعة القاىرة, 
 .419,صم

 .35,34لمعجم المفصل ألسماء المالبس عند العرب, صدوزى, ا  63
 .307 ,306مرفت عز الدين, رسوم العمائر والتحف التطبيقية بالمخطوطات المسيحية,ص 64

 .76,75ىبو نعيم,الصور الشخصية عمى شواىد القبور القبطية,ص  65
 .15سمعان السريانى, عجائب و ميامر رئيس المالئكة الجميل ميخائيل, ص  66
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: ىى رمز الرئاسة والسمطة والصولجان الممكى,و ىى تمثل أحد مستمزمات طقس إرتداء المالبس الكينوتية عصا الرعاية
لمبطريرك أو األسقف فى جميع المناسبات, و إن كان ال يجوز أن يحمميا األسقف فى وجود البطريرك,إذ أنو يمثل رئاستو 

نو ال يحمميا خارج حدود إيبارشيتو,كما يجب تركيا قبل الدخول إلى الييكل مثل التاج الذى يخمعو فى الدينية فضاًل عن أ
, 67وقت الصالة إحترامًا وسجودًا هلل,وىى تقوم بوظيفة الراعى لمكنيسة ويحمميا البطريرك ألنو راعى الرعاه ورئيس األساقفة

 .6وردت بالبحث فى الموحة
" أى ΤϵοϣϨ( يمثل الحرف األول من الكممة اليونانية "تيؤس "Τكل الحرف اليونانى )ىو صميب عمى ش :(T)صميب تو

( لو أصل مصرى إذ ظن القدماء المصريين ,أن األرض خمقت بكممة اإللو "توت" ليذا لقبوا الفصل Τاهلل والحقيقة إن حرف)
يس أنطون,و يرمز لمحياة األبدية لمسيد , وىو أيضًا صميب القد68األول من السنو عمى أسمو كما نرى فى التقويم القبطى

المسيح,وىناك بعض األراء التى رجحت أن السيد المسيح قد صمب عميو,بناء عمى ماورد فى اإلنجيل:"و قال لو الرب اعبر 
فى وسط المدينة,فى وسط أورشميم,وسم سمو عمى جباه الرجال الذين يئنون ويتنيدون عمى كل الرجاسات المصنوعة فى 

 .6(, ورد بالبحث فى الموحة 4:9حزوسطيا" )
ثم أستخدمت بعد ذلك بشئ  استعمال اليالة فى الفن المسيحى نادرًا فى البداية,وذلك راجع إلى أصميا الوثنىكان  اليالة:

من اإلفراط فى الفن القبطى,الذى أخذىا عن مصر الفرعونية حيث فكرة تمييز األشخاص أصحاب المقامات الرفيعة أو 
ن كانت لم توضع عمى رؤوس القديسيين واألبطال فقط بل 69اآلليةالمموك أو  , كما أنيا وجدت فى الفن الساسانى,وا 

,و كانت عمى ىيئة إكميل سماوى من النار,ولكن ظيورىا ألول مرة عمى وضعت عمى رؤوس النساء والحيوانات المقدسة
ر عمى الحدود الشمالية الغربية لميند فى بداية شكل مستدير كان فى فن"جندرا", أى الفن البوذى األغريقى الذى ازدى

ظيرت اليالة فى الفن القبطى منذ القرن الرابع الميالدى,واقتصرت عمى األشخاص أصحاب القداسة ,70العصر المسيحى
, 5, 4, 3,وردت بالبحث فى الموحات71,أما اليالة ذات الصميب لمسيد المسيح, ويكون رأس السيد المسيح فى مركز الصميب

6, 7 ,8 ,9 ,10.  
عندما يحمل المسيح  بيده اليسرى الكرة األرضية فيو ضابط الكل,ضابط الكون, مما يدل عمى أننا مركز  الكرة األرضية:

ىتمامة ومنقوشين فى كفو وخالص المؤمنين فى يده  . 9,ورد بالبحث فى الموحة72رعايتو وا 
البشر لحفظ حياتيم, ُرمز بو فى العيد القديم إلى حكمة اهلل و الخبز ىو رمز الحياة ألنو الشيئ الذى يعتمد عميو  الخبز:

عنايتو بشعبو حين أعطى المن لشعب إسرائيل فى البرية,و السيد المسيح أعطى لمخبز معنى جديد حيث قال:"و أخذ خبزًا 
البحث فى , ورد ب73(19:22ى" )لوو شكر و كسر و أعطاىم قائاًل ىذا ىو جسدى الذى يبذل عنكم اصنعوا ىذا لذكر 

 .7, 5الموحات 
 

                                                 
ال جورجى شحاتة , التأثيرات اإلسالمية الفنية عمى التحف المعدنية الكنسية فى ضوء مجموعة المتحف القبطى, مخطوط ماجستير غير منشور, أم 67

 .220م, ص1998قسم اآلثار اإلسالمية , كمية اآلثار , جامعة القاىرة , 
سع عشر الميالدى )دراسة أثرية معمارية فنية( ,مخطوط دكتوراة غير منشورة,قسم كنائس حى المنشية بمدينة اإلسكندرية فى القرن التاشيد ذكى البياع, 68

 .295, ص م2011اآلثار اإلسالمية, كمية اآلداب , جامعة طنطا, 
 .239,  76,75ىبو نعيم سامى جيد,الصور الشخصية عمى شواىد القبور القبطية,ص 69
 .54صم, 2014, القاىرة,د.ط, مؤسسة ىنداوىحسن,الصين وفنون اإلسالم,محمد زكى  70
 .239ىبو نعيم سامى جيد,الصور الشخصية عمى شواىد القبور القبطية, ص 71
 .85, 84سميح لوقا,األيقونة فى الكنائس الرسولية,ص 72

 .45,44, صم1964و داللتيا, ترجمة: يعقوب جرجس نجيب, د.ط, د.ن, القاىرة,  جورج فيرجستون, الرموز المسيحية  73
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  -األلوان: ثامنًا:
,وألنو رمز الصفاء والنقاء والطيارة 74أعتبره المصريون القدماء دليل عمى الحياة من خالل مالبس المتوفى المون األبيض:

ة النقية ُرسمت بو مالبس السيد المسيح)عميو السالم(, كما أنو رمز العفة لذلك رسمت بو مالبس السيدة العذراء فيى الطاىر 
,و ىو رمز البيجة و السالم, وىو ما يبدو واضحًا فى الزواج الروحى بين السيد المسيح و الكنيسة, 75بال دنس أوغش

فالكنيسة ىى العروس, والسيد المسيح ىو العريس, ولذا يكتب القديس يوحنا فى سفر الرؤيا: "فمنبتيج و نتغنى بالمجد ساعة 
وأىداىا عريسيا فستانًا من التيل النقى األبيض, وىذا التيل ىو عدالة القديسين",وعند عرس الحمل قد حمت وعروسو متييئة 

أما كربونات  ,وىو ُيستخرج من76عماد الطفل يمبس ثوبًا أبيض إشتراكًا فى المجد اآلبدى,وتعبيرًا عن اإلغتسال من الخطايا
 .77الكالسيوم)مسحوق الحجر الجيرى(أوكبريتات الكالسيوم )الجبس(

وىو قد شابينا في كل شئ ما خال ىو رمز لمنقاوة, فيو بال خطيئة كالذىب المصفى ليس بو شوائب,  ن األصفر:المو
,كما أنو ُيشير 78وىو البديل الرامز لمون الذىبى وكان يرمز بو أيضًا لمشمس الخطية وحدىا وأيضا ىو لون النصرة والقيامة,

كان ُيستخرج من نوعين , و 79لسماوى,كما أنو رمز القوة والنصر و القيامةلشدة المعاناة و األصفر الذىبى يعبر عن المجد ا
مختمفين أحداىما المغرة الصفراء, و المادة الممونة فييا ىى أكسيد الحديديك المائى,و ثانييما الرىج األصفر وىى كبريتور 

 .80طبيعى لمزرنيخ, و استعممت المغرة الصفراء فى عصر ماقبل األسرات
رمز النمو واألمل والحياة والخير والخصوبة,يعتبر عالمة قوية لمبعث, كما يرمز لمجنة ولون الحياة و  المون األخضر:

الخمود,وىو لون السالم واألمان,و لون الحياة فى النبات, وعند اليونان كانت الخضرة لون إلو الجمال أفروديت,وفى العقيدة 
 (. 82مون األخضر من المالخيت المصحون)وىو خامات النحاس الطبيعيةُيستخرج ال,81المسيحية يرمز لمجنة والحياة اآلبدية

ارتبط عند المصرى القديم  بعقيدة الشمس حيث اإللو"رع", كما أنو يرمز إلى الموت والدمار واليالك,أما فى  المون األحمر:
( , 16:17ن كما جاء فى )متالمسيحية فيو يرمز إلى األحمرين)المحم والدم( و ىما يدالن عمى الطبيعة البشرية لإلنسا

ويدل عمى الغضب اإلليى والغيرة عمى الشعب المؤمن, كما ُيشير أيضًا لمدم المسفوك من أجل األخرين كدم يسوع الطاىر 
عمى الصميب,وأستخدم األحمر الضارب لمبنفسجى واألحمر الزاىى األرجوانى فى تصوير المالئكة,كما أن المون األحمر 

, كما يرمز أيضًا إلى المرأة الفاضمة و مدينة أورشميم و رمز بو 83ن الممكى الذى يمبسو المموك واألباطرةالقرمزى يعتبر المو 

                                                 
 .299, 298اع , كنائس حى المنشية , ص شيد ذكى البي  74
 .82سميح لوقا,األيقونة فى الكنائس الرسولية,ص 75
 .38م, ص2015حجاجى إبراىيم محمد, األحبار واأللوان المصرية عبر العصور وحتى الفتح العربى, د.ط,الييئة المصرية العامة لمكتاب, القاىرة, 76

 .564ألفريد لوكاس, المواد و الصناعات,ص  77
 .82سميح لوقا,األيقونة فى الكنائس الرسولية,ص 78

ية دعاء محمد بيى الدين, ,الرمزية ودالالتيا فى الفن القبطى,مخطوط ماجستير غير منشورة,قسم اآلثار والدراسات اليونانية و الرومانية,كم  79
 .185م, ص2009/ھ1430اآلداب,جامعة اإلسكندرية 

 .567, 566ألفريد لوكاس, المواد و الصناعات, ص  80
, مخطوط ماجستير غير منشورة , قسم اآلثار اإلسالمية , كمية اآلثار , جامعة القاىرة ,  يرات العقائدية فى الفن العثمانىالتأثنادر عبد الدايم , 81

  .100,99.ص م1989
82

 .:89ألفريد لوكاس, المواد و الصناعات, ص  
83

متبادلة فى العمارة الدينية والفنون المسيحية واإلسالمية فى مدينة القاىرة فى العصر ىايدى أحمد موسى, التأثيرات الفنية والمعمارية ال  
 .282ص ,م2013/ ھ1435اإلسالمى,مخطوط ماجستير غير منشور, قسم اآلثار والسياحة, كمية اآلداب,جامعة طنطا,
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 المغرة الحمراء)الييماتيت(, ُيستخرج المون األحمر من 84إلى السيدة العذراء,و فى سفر الرؤيا ُررمز بو إلى الفزع و اليالك

85. 
ياة والبعث ,فيو يعطى إحساسًا باألمان لممتوفى فى قبره ,حيث رمز جنة يرمز عند المصرى القديم لمح المون األزرق:

السماء ورمز اآلبدية,و ىو لون اآلليو أثينا عند اليونان وىى آلية الحكمة والعرفان, وصار المون األزرق بوجو عام ُمعبرًا 
ألنيا السماء الذي حل في فيو يمثميا , وقد أستخدم المون األزرق فى تصوير رداء السيدة العذراء,86عن القداسة واإليمان

فالزرقة السماوية ىى لون عباءة ,87بطنيا اهلل المتجسد فأصبحت سماء ليذا االبن,كما أنو يشير أيضًا إلى الحق السماوى
من معدن األزوريت,وىو ضرب من كربونات , ُيستخرج 88المسيح )عميو السالم(,و ىنا يعبر عن الرعاية اإلليية الحكيمة

 .89الزرقاء,و الجدير بالذكر أيضًا أن الرومانيين استخدموا خالصة النيمة لمحصول عمى المون األزرقالنحاس 

 -تاسعًا:الفنانيين: 
م,ىو ابن عائمة آرمينية من القدس,ولد فى مدينة كارابيتيان,وىو 1786إلى  1742عاش فى الفترة من  يوحنا اآلرمنى:  -1

ع بأسم يوحنا اآلرمنى أو حنا اآلرمنى و أحيانًا ُيضيف إلى اسمو الُقدسى,أسس رسام أيقونات و صور جدارية,عادة ما ُيوق
 .      90مدرسة مشتركة مع الفنان إبراىيم الناسخ, حيث أنيم وقعوا معًا عمى العديد من األعمال الفنية

,ولو إنتاج فنى ىو من أشير رسامى األيقونات فى مصر فى القرن التاسع عشر الميالدىأنسطاسى الرومى )الُقدسى(: -2
م,وقد وقع بعدة صيغ منيا 1871إلى 1821غزير من األيقونات,جاء إلى مصر من أورشميم فى الفترة ما بين عامى 

 . 91انسطاسى الرومى وانسطاسى الرومى المقدسى غيرىا
ه عن أيقونات من خالل العرض السابق و الدراسة الوصفية والتحميمية تم الخروج بدراسة أثرية فنية مستوفا -النتائج:

 كراسى الكأس بكنيسة السيدة العذراء بحارة زويمة

 أواًل: األشكال

                                                               

                                                 
84

 .8;6دعاء بيى الدين,الرمزية و داللتيا فى الفن القبطى ,ص  
85

 .;89مواد و الصناعات, صألفريد لوكاس, ال  
 .279ص ىايدى أحمد موسى,التأثيرات الفنية والمعمارية المتبادلة , 86
 .82,81سميح لوقا, األيقونة فى الكنائس الرسولية,ص 87
 .306شيد ذكى البياع , كنائس حى المنشية , ص 88

 .30حجاجى إبراىيم, األحبار واأللوان,ص  89
90 Tania C . T ribe, Icon And Narration In Eighteen Century Christian Egypt: The Works Of Yuhanna AL-
Armani  AL-Qudsi And Ibrahim AL-Nasikh , Association Of Art Historians, 2004,p.73.  
91 Ilie Melniciuc Puică , Bliblica Elements In Coptic Icon ,P.46. 

سيدة : أيقونة ال1شكل
العذراء تحمل الطفل 

عن  م,نقلا 18ق,يسوع 

 الباحثة.,عمل 3لوحة

القديس : أيقونة 2شكل
عن  م,نقلا 18ق,باسيليوس

 الباحثة.,عمل 6لوحة
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 الباحثة.تصوير  مدخل كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة,: 1لوحة

 الباحثة.,عمل 8عن لوحة م,نقلا 19ق,الملك غبلاير: أيقونة 3شكل

 تصوير الباحثة. كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة من الداخل,: 2لوحة
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م, 18ق, القديس باسليوس الكبير: أيقونة 6لوحة تصوير الباحثة. م,18ق,خير: أيقونة العشاء األ5لوحة

 تصوير الباحثة.

سيدة العذراء تحمل الطفل يسوع : أيقونة ال3لوحة

 تصوير الباحثة. م,18ق,
تصوير  م,18ق,الملك ميخائيل : أيقونة 4لوحة

 الباحثة.
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 تصوير الباحثة.م,19الملك غبلاير,ق: أيقونة 8لوحة تصوير الباحثة. م,19ق,خير: أيقونة العشاء األ7لوحة

السيدة العذراء تحمل الطفل أيقونة :9لوحة

 الباحثة. تصوير م,19ق ,يسوع
تصوير  م,19ق,:أيقونة الملك ميخائيل10لوحة

 الباحثة.

 تصوير الباحثة. كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة من الداخل ,: 2لوحة



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنون     

9:<  

 

 قائمة المصادر و المراجع
 األنجيل. أواًل:

 ثانيًا:المصادر:_ 
, دار الكتب و 2,ط6عمى مبارك, الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاىرة و مدنيا و بالدىا القديمة و الشييرة, ج (1

 م.2004الوثائق القومية, القاىرة, 
قيق: تاريخ األقباط المعروف بالقول اإلبريزى لمعالمة المقريزى, تحى, 845المقريزى, تقى الدين أحمد بن عمى, ت:  (2

 م.1995عبد المجيد دياب, د.ط, دار الفضيمة,القاىرة ,
المواعظ واألعتبار بذكر الخطط و األثار,تحقيق: محمد زينيم و ى, 845المقريزى, تقى الدين أحمد بن عمى, ت:  (3

 م.1998, مكتبة مدبولى ,القاىرة ,1,ط 2مديحة الشرقاوى,ج
 

 -المراجع العربية: ثالثًا:
 .110م,ص2004,دار نوبار,القاىرة,يناير1ا ومعناىا,طأثناسيوس,الكنيسة مبناى  (1
 أثناسيوس, الروح الُقدس وسر الميرون,د.ط, مطرانية بنى مزار والبينسا,د.ت. (2

, الييئة العامة لقصور 1أحمد عبد العزيز األفندى, رؤية حديثة لممشغوالت الخشبية بالمتحف اإلسالمى بالقاىرة, ط (3
 م. 2011الثقافة, القاىرة, 

 م.1997, دار المشرق, بيروت, 3بشارة قيقانو,جدول السنين اليجرية و ما يوافقيا, طأنطون  (4
  .13األنبا موسى ,األسرار السبعة فى سطور و آيات,د.ط, مكتبة الشباب, القاىرة, د.ت , ص (5
 ,مكتبة المحبة,القاىرة,د.ت. 3تادرس يعقوب ممطى,الكنيسة بيت اهلل,ط (6
 م.1991ت الكنسية,د.ط,مطبعة األخوة المصريين, القاىرة, تادرس يعقوب ممطى, قاموس المصطمحا (7
حجاجى إبراىيم محمد, األحبار واأللوان المصرية عبر العصور وحتى الفتح العربى, د.ط,الييئة المصرية العامة  (8

 م. 2015لمكتاب, القاىرة,
لمسيحية, موسوعة حشمت مسيحة جرجس و آخرون, قصص الكتاب وتأثيرىا عمى اآلثار القبطية دراسة القصص ا  (9

 . 3من تراث القبط, مج
( رجب عبد الجواد إبراىيم,المعجم العربى ألسماء المالبس عند العرب فى ضوء المعاجم و النصوص الموثقة من 12

 .م2002/ھ1423, دار اآلفاق العربية, القاىرة ,1الجاىمية حتى العصر الحديث,ط
, أسبوع القبطيات الثامن, كنيسة روض الفرج, القاىرة, رشدى واصف بيمان دوس, مدخل إلى عمم الميتورجيات  (13

 م.1998
 م.  2014زكى محمد حسن,الصين وفنون اإلسالم,د.ط, مؤسسة ىنداوى, القاىرة,  (14
قبطى, د.ط, مكتبة  –بيزنطى  –رومانى  –يونانى  –سموى ىنرى جرجس, طرز األزياء فى العصور القديمة فرعونى  (15

 م.2001األنجمو المصرية, القاىرة, 
, دير السيدة العذراء السريان, 3سمعان السريانى, عجائب و ميامر رئيس المالئكة الجميل ميخائيل, ط (16

 م.2006البحيرة,
 م.2009, دارالقديس يوحنا الحبيب لمنشر,القاىرة, 2سميح لوقا, األيقونة فى الكنائس الرسولية, ط (17
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م , 2003, مكتبة مدبولى, القاىرة ,1, ج1ة,طعاصم محمد رزق, أطمس العمارة اإلسالمية و القبطية بالقاىر  (18
 .394ص
, مكتبة زىراء 1) دراسة فى ميتافزيقيا الفن اإلسالمى(, طعبد الناصر ياسين , الرمزية الدينية فى الزخرفة اإلسالمية (19

 .264, ص م2006الشرق , القاىرة , 
 .م2016عزت حبيب صميب, تاريخ الفن القبطى, مشروع الكنوز القبطية, القاىرة,  (20
, مطبعة الحضرى, األسكندرية, 1عزت زكى حامد قادوس و محمد عبد الفتاح السيد, األثار القبطية و البيزنطية,ط (21

 م.2002
عزت زكى حامد قادوس,األيقونة فى مصر دورىا ودالالتيا )ندوة اآلثار القبطية(, د.ط ,المجمس األعمى لمثقافة,  (22

 م. 2010القاىرة,
مود عبد الوىاب, التحف الخشبية فى دير األنبا بضابا بنجع حمادى نشر و دراسة, عالء الدين بدوى محمود و مح (23

 المؤتمر الدولى الثالث"التأثير و التأثر بين الحضارات القديمة, جامعة عين شمس, د.ت.

 م.1989مجمع المغة العربية, المعجم الوجيز,د.ط, دار التحرير,القاىرة,  (24
 .و خارجيا,د.ط, مكتبة المحبة, القاىرة, د.تميالد زكى, الكنيسة مانراه بداخميا  (25
, مطبعة آر مسترونج 1يسطس و أخرون,الكنيسة األثرية بدير القديس العظيم األنبا أنطونيوس بالبحر األحمر, ط (26

 ,القاىرة, د.ت.
 .68م, ص1995,د.ن,القاىرة ,1يوساب السريانى,الفن القبطى ودوره الرائد بين فنون العالم المسيحى,ط (27

  -المراجع األجنبية الُمعربة: رابعًا:
ألفريد بتمر,الكنائس المصرية القديمة فى مصر,جزئين, ترجمة:إبراىيم سالمة إبراىيم, مراجعة:األنبا غريغوريوس, الييئة  (1

 . 2م ج1993المصرية العامة لمكتاب,القاىرة,
, مكتبة مدبولى, 1كريا غنيم, طألفريد لوكاس,المواد والصناعات عند قدماء المصريين,ترجمة:زكى اسكندر و محمد ز  (2

 م.1991القاىرة,
 م.1964جورج فيرجستون, الرموز المسيحية و داللتيا, ترجمة: يعقوب جرجس نجيب, د.ط, د.ن, القاىرة,  (3

رينيارت دوزى,المعجم المفصل بأسماء المالبس عند العرب,د.ط,المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن العربى,  (4
 .بغداد,د.ت

 ميك, فى الفن والثقافة القبطية,ترجمة:جودت جبره, مراجعة:حشمت مسيحو, د.ط , دار شيدى لمنشر القاىرة .ىونديھ (5
 م.  1991,

 -خامسًا:الرسائل العممية:
براموس بوادى  النطرون مصر تاريخيًا و آثريًا و فنيًا, مخطوط  –بوال ساويرس سعيد,دير السيدة العذراء مريم  (1

 م.1995د الدراسات القبطية, ماجستير غير منشورة, معي
أمال جورجى شحاتة , التأثيرات اإلسالمية الفنية عمى التحف المعدنية الكنسية فى ضوء مجموعة المتحف القبطى,  (2

 .م1998مخطوط ماجستير غير منشور, قسم اآلثار اإلسالمية , كمية اآلثار , جامعة القاىرة , 
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الفن القبطى,مخطوط ماجستير غير منشورة,قسم اآلثار والدراسات  دعاء محمد بيى الدين, ,الرمزية ودالالتيا فى (3
 .م2009/ھ1430اليونانية و الرومانية,كمية اآلداب,جامعة اإلسكندرية 

رضوى إسماعيل عبد المعبود,تصاوير الحكام فى مدرسة التصوير التيمورية والصفوية )منتصف القرن الثامن  (4
ن الرابع عشر اليجرى/الثامن عشر الميالدى(, مخطوط ماجستير غير منتصف القر  -اليجرى/الثانى عشر الميالدى

 .م 2012/ھ1432منشورة,قسم اآلثار اإلسالمية,كمية اآلثار,جامعة القاىرة, 
م و حتى 5سامية محمد عطية البمتاجى,دراسة فنية لمجموعة األخشاب فى الكنائس و األديرة المصرية من القرن  (5

 م.2003غير منشورة, قسم اآلثار اإلسالمية, كمية اآلثار, جامعة القاىرة,م, مخطوط دكتوراة 12/ھ6القرن 
شيد ذكى البياع,كنائس حى المنشية بمدينة اإلسكندرية فى القرن التاسع عشر الميالدى )دراسة أثرية معمارية فنية(  (6

 م.2011,مخطوط دكتوراة غير منشورة,قسم اآلثار اإلسالمية, كمية اآلداب , جامعة طنطا, 
بد الرحمن محمد عبد الرحمن السروجى, دراسة عالج وصيانة األيقونات القبطية تطبيقًا عمى أيقونات من بعض ع (7

متاحف و كنائس وأديرة الوجو البحرى, مخطوط ماجستير غير منشورة , قسم ترميم اآلثار, كمية اآلثار, جامعة 
 م.1997القاىرة,

 1382/ ھ923 -784القاىرة الدينية فى العصر الجركسى)محمود مسعد مصطفى الجندى, أشغال الخشب بعمائر  (8
 م.2007م(, مخطوط دكتوراة غير منشورة, قسم اآلثار اإلسالمية, كمية اآلثار, جامعة طنطا, 1517 -
مرفت عز الدين,رسوم العمائر و التحف التطبيقية بالمخطوطات المسيحية فى الفترة من القرن الحادى عشر وحتى   (9

الميالدى)دراسة فنية آثرية مقارنة(, مخطوط دكتوراة غير منشورة,قسم اآلثار والحضارة,كمية  القرن التاسع عشر
 .م2013اآلداب,جامعة حموان , 

نادر عبد الدايم ,التأثيرات العقائدية فى الفن العثمانى , مخطوط ماجستير غير منشورة , قسم اآلثار اإلسالمية , كمية   (10
 .م1989اآلثار , جامعة القاىرة , 

ىايدى أحمد موسى,التأثيرات الفنية والمعمارية المتبادلة ,التأثيرات الفنية والمعمارية المتبادلة فى العمارة الدينية والفنون  (11
المسيحية واإلسالمية فى مدينة القاىرة فى العصر اإلسالمى,مخطوط ماجستير غير منشور, قسم اآلثار والسياحة, كمية 

 م.2013/ھ1435اآلداب,جامعة طنطا,
ىبو نعيم سامى جيد,الصور الشخصية عمى شواىد القبور القبطية,مخطوط دكتوراة غير منشورة, قسم اآلثار والدراسات  (12

  .م2013اليونانية والرومانية,كمية اآلداب,جامعة اإلسكندرية ,
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