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 نون الف فيتصوير يسوع المسيح سباب اختالف أ               

 عنايات دمحم أحمد                                  ميا محسف عمر             
 اإلسكندريةية السياحة والفنادؽ ، جامعة كم                           السياحيرشاد دكتوراه اإل

 الممخص                    معمومات المقالة
 فيىذا البحث يتناوؿ أسباب اختالؼ تصوير يسوع المسيح حيث أنو مف أكثر المناظر الشائعة   

الفنوف المسيحية، وال أحد يعرؼ بالضبط كيف كاف شكل يسوع المسيح ، حيث ال توجد صور معروفة 
يسوع المسيح عمى  حياتو. كما ال توضح األناجيل الكنسية ال تذكر كيف كاف شكل  فيلو رسمت 

 الرغـ مف اإلشارات القميمة إلى ظيوره ، ولذلؾ استمر النقاش والجدؿ لعدة قروف حوؿ شكمو.
ظيرت الصور األولى ليسوع المسيح في القرنيف األوؿ والثالث بعد الميالد وسط مخاوؼ مف عبادة   

ير عف المظير الفعمي ليسوع األصناـ او الرجوع لعبادتيا مرة اخرى. حيث كانوا أقل اىتماًما بالتعب
 مسيح بقدر ما كانوا يحاولوف توضيح دوره كحاكـ أو كمخمص.

ىي ليسوع المسيح باعتباره الراعي الصالح، وىو  اً أف الصورة التوفيقية األكثر شيوعمف المحتمل 
إلى مرحمة  أورفيوس وىيرميس وأبولمو كاإللوشخصية شابة بال لحية تستند إلى تمثيالت وثنية 

النبی موسی،  براىيـ،اکموضوع ذبيحة  المستوحاة مف الكتاب المقدس بعيديو القديـ والجديد. مواضيعال
 النبى دانياؿ وغيرىـ.

معرفة لماذا اختمفت صورة يسوع المسيح باختالؼ الثقافات حوؿ : أسباب اختيار موضوع البحث
أفريقيا نجد  تصويره عمى أنو  يفالعالـ مف ثقافة إلى أخرى ، فالبنظر إلى أيقونات السيد المسيح 

 فيالصيف والياباف، نجده أقرب لممالمح األسيوية، وىنا  فيالموف والمالمح ، كذلؾ الحاؿ  أفريقي
  .باو عف المصورة بأور  المنطقة العربية بمالمح شرقية ، تختمف قميالً 

المسيح، جنبا إلى  ٚسٕع عماؿ الفف المسيحي حياةأ واضيع الرئيسية التي استميمت في مف المكما أنو 
 .والجديد العيد القديـ جنب حياة تالميذه، والقديسيف، وأحداث مف

 نراىا، التي المالمح ىذه إف أـ المسيح لمسيد حقيقية صورة توجد بالفعل ىل معرفة: أىداف الدراسة 
الصورة األجمل؟ أـ أف سبب ىذا  تخيل نابع مف قموب وأرواح مؤمنة بالسيد المسيح، أف تصنع لو

سيد المسيح فرسمو يحمل مف مالمحو الكثير، أـ ال االختالؼ ىو محاولة كل شعب أف ينسب لنفسو
 مصادر الصورة نفسيا؟ أف األمر يتعمق باختالؼ

 المقدمة
يعتبر و منذ أف ولد يسوع المسيح منذ أكثر مف ألفى عاـ و عبر ىذا التاريخ الطويل وشخصو الفريد يشغل عقوؿ البشر.   

فُرسـ السيد المسيح في مواقف مختمفة  تعتمد عمى   يحيالمستصوير السيد المسيح مف الموضوعات الرئيسية في الفف 
 القصص الواردة في الكتاب المقدس.

 احيةالمفت الكلمات

 كنيسة ؛يسوع المسيح
 ؛ الكتاب المقدس ؛

 .أيقونة

 (JAAUTH) 

 ،2 العدد ،23 المجلد
(2022)، 

 129-110 ص
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كل بيت وسيارة  في صور المسيح تحمل التيصور السيد المسيح منتشرة ألف الكنيسة ال تحـر رسميا، واأليقونات   
ولماذا تختمف مف مكاف إلى  ة،كنوع مف البركة ، وصحيح أف البعض اآلخر تراوده أسئمة كثيرة حوؿ مصدر الصور 

تخيل نابع مف قموب وأرواح مؤمنة بالسيد  نراىا، التيتوجد صورة حقيقية لمسيد المسيح أـ إف ىذه المالمح سىل و  .آخر
 الصورة األجمل؟  المسيح، أف تصنع لو

ى رسموىا ونخص منيا الفنانين ، سواء القدامى او المحدثين مالمح الشخصيات الت استقى التيالمصادر  :أوال 
 بالذكر الخاصة بيسوع المسيح 

المقاـ األوؿ يجب أف نطرح سؤاؿ ىل يوجد احتمالية  لرسـ يسوع المسيح خالؿ حياتو عمى األرض ، حيث كاف  في  
. بل أف الييودية ذاتيا عرفت  المسيحيالرومانية منذ فجر العصر  اإلمبراطوريةجميع أنحاء  فيالفف والفنانيف منتشريف 

 .Burns J ( ؛9979تادرس يعقوب ممطى، )ىذه الفترة فكرة تصوير األشخاص ، بالرغـ مف التحريـ المطمق لمصور في

M.A, 1910)) . 
ضد تطوير وليس مف الغريب اف المسيحييف األوائل رفضوا تصوير السيد المسيح  كنوع مف أنواع الثورة عمى الوثنية ،   

ف جديد ، بالرغـ أف كاف ليـ دافع ليستخدموا الفف كنوع مف أنواع التكريـ لممسيح حتى ال يعتبر سيدىـ وثشكل فف مواٍز.. 
 في  كالتيوالذى ساعدىـ عمى الخالص ولكف كنوع مف أنواع الفف فقط ، ولكنيـ كانوا يخشوف مف ظيور التجاوزات 

وأيضًا يجب أف ،  (Rush Rhees, 1895)غير صالح ىذا الديف الجديد الغير مدنس فيقد تكوف  والتيالعبادات الوثنية 
الرومانية  لـ يكف عندىا االستعداد لتشجيع  اإلمبراطوريةصعوبة وجود فف كيذا ىو اف  فينوضح أف ىناؾ سبب أخر 

شعب غير متحرر ، مستعبد ، منحف ، يشعر ببعض الشؾ مف الشعب الذى يزيد قوة باعتناقو المسيحية ، اف يكوف عنده 
 .(9999دى بورجيو، (. فف مستقل

 المقدس الكتاب  .1
 أول ما سنحاول البحث فيو بالتأكيد ىو الكتاب المقدس ، وىل ذكر وصف ليسوع المسيح ؟؟؟؟  

 سفر  إشعياءالعيد القديـ في  فيال يقدـ الكتاب المقدس أي وصف لمظير المسيح بالجسد. إف أقرب وصف نجده 

محتقر  .3. وال جماؿ فننظر اليو وال منظر فنشتييو وكعرؽ مف ارض يابسة ال صورة لونبت قدامو كفرخ  . 2"...  
لكف احزاننا حمميا واوجاعنا  .4 ومخذوؿ مف الناس رجل اوجاع ومختبر الحزف وكمستر عنو وجوىنا محتقر فمـ نعتد بو

منا سال تأديب آثامنا ألجلمعاصينا مسحوؽ  ألجلمجروح وىو  .5. تحمميا ونحف حسبناه مصابا مضروبا مف هللا ومذلوالً 
 .(5-2: 53..".)أش.عميو وبحبره شفينا

 المزامير سفر  فيكذلك 
تقمد سيفؾ عمى  .3. النعمة عمى شفتيؾ لذلؾ باركؾ هللا الى االبد البشر. انسكبتانت ابرع جماال مف بني .2... "  

   .... "نؾ مخاوؼمف اجل الحق والدعة والبر فتريؾ يمي اركب. اقتحـ.وبجاللؾ  .4. فخذؾ اييا الجبار جاللؾ وبياءؾ
   .(F.Edward Hulme, 1981.) (4-2: 45) مز 

  لممسيح صور وجود ذكرت التي الروايات .2
 1الممك أبجر الخامس األسود )يخوما( ممك أديسا أو الرىاو  السيد المسيحالرسائل المتبادلة بين  - أ

                                                           
كانت مممكة قديمة ظيرت  ((ܐܘܪܗܝ ܕܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ :بالسريانية)، (Ὁσροηνή :باليونانية)أسروينا أو مممكة الرىا 9

 الرىا ثاني ؽ.ـ. وأوائل القرف الثالث الميالدي. تركزت المممكة بمدينةبيف نياية القرف ال ما بيف النيريف في شماؿ بالد

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
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صنائعو العجيبة جذب أشخاصًا ال حصر ليـ مف لما ذاعت أنباء يسوع المسيح فى الخارج بيف كل البشر بسبب 
 . األآلـالممالؾ األجنبية البعيدة عف الييودية ممف كانوا يرجوف الشفاء مف أمراضيـ ومف كل أنواع 

أذ أصيب بمرض مروع عجزت عف شفائو كل  –وراء نير الفرات  التيالذى حكـ األمـ  –ومثاؿ عمى ذلؾ الممؾ أبجر 
شيد بيا الجميع بال استثناء ، أرسل اليو رسالة مع سفير لو ، ورجاه أف  التييسوع ومعجزاتو  حكمو بشرية ، وسمع باسـ

 يشفيو مف مرضو.

ذلؾ الوقت لـ يجبو إلى طمبو ، ومع ذلؾ حسبو مستحقا أف ترسل إليو رسالة شخصيو قاؿ فييا انو  فيعمى أنو 
 لخالص لنفسو ولكل بيتو .سيرسل أحد تالميذه لشفائو مف مرضو ، وفى نفس الوقت وعده با

، لكف يسوع المسيح محياهكاف أحد المبعوثيف يسمى حنانيا رساًما أراد أف يصور السيد المسيح فمـ يستطع بسبب ميابة 
فأخذت ىذه الصورة إلى  .طبع مالمحو عمى منشفة مف الكتاف مسح بيا وجيو، وقدميا لو معجزيوغسل وجيو وبطريقة 

 عدائيا.أديسا وحفظت المدينة مف أ 

يؤكد أنو استمد ىذه القصة مف سجالت  يوسابيوسوبالرغـ مف أف وقد عمق عبد المسيح بسيط عمى ىذه الرسائل 
لـ يكتب أي شيء ويرى معظـ العمماء الحالييف أنيا  يسوع المسيحيؤكداف أف  جيرـوو  أغسطينوسأوديسا إال أف كل مف 

 وسابيوسي) منحولة والكنيسة ال تتمسؾ بشيء لـ تثبت صحتو وترى أنيا مف ضمف األدب األبوكريفي المنحوؿ
 .( John Anthony,2011 McGuckin ؛1980القصري،

 قصة منديل فيرونيكا -ب

 -حيف وقع تحت ثقل الصميب- السيد المسيح تقوؿ القصص المتوارثة في التقميد أف القديسة فيرونيكا مسحت وجو
شفاقيا عميو. وعند عودتيا إلى منزليا وجدت أف صورة وجو السيد المسيح قد ظيرت عمي ىذا  بدافع مف حّبيا لو وا 

سرجيوس ؛ 2193) بيشوي وديع،وىذا المنديل يسمى " المنديل الشريف "..، وقد ظيرت اآلالـ عمي مالمحوالمنديل
  (.2113؛ يوسف زكي خميل ، 2111ايما غريب خورى، ؛ 2115،سرجيوس

الذي تحممو، وأنيا عند  المنديل يقوؿ التقميد الغربي أف فيرونيكا ذىبت إلى روما وَشَفت اإلمبراطور طيباريوس بقوة
       مازاؿ موجوًدا في كنيسة القديس بطرس في روما. المنديل وُيقاؿ أف .  نياحتيا تركتو لمبطريرؾ القديس إكميمندس

) Butler Alban, 1895). 

تمف تماًما يقوؿ اييف ويمسوف : " عندما تقـو بدراسة التقميد الذي يسمى " منديل فيرونيكا " فإننا نتعرض لمجاؿ دراسة مخ
عف مجاؿ الفف . فعند دراسة أي موضوع فني فيناؾ أرض صمبة يمكف الوقوؼ عمييا  ألي عمل فني صور فوتوغرافية 
يمكف دراستيا أو أماكف يمكف زيارتيا وأعماؿ لخبراء في ىذا المجاؿ يمكف الرجوع إلييا في تحديد الزمف والمؤثرات 

عميو , وعموًما نجد أف معظـ  االعتمادلة فيرونيكا فال يوجد إال القميل الذي يمكف المختمفة في األزمنة السابقة . أما في حا
الكتب التي يمكف الرجوع إلييا في ىذا الموضوع ممتمئة ببعض المفاىيـ المشكوؾ فييا , بل إف األقمية مف الدارسيف الذيف 

التناقضات , فكاف لزاًما عمييـ دراسة األمر بعمق قاموا بدراسة ىذا الموضوع بجدية قد أدركوا وجود العديد مف المشكالت و 
 .اً ًدا لدرجة أنيا تقنع العامة تمامأكثر مف مجرد الدراسة السطحية . وقصة فيرونيكا بسيطة ج

                                                                                                                                                                                     

 حتى أوائل القرف الثاني حيف غزاىا اإلمبراطورية الفارثية تحت حكـ الساللة األبجرية. وقعت مممكة الرىا تحت نفوز
 .ـ. منييا وجودىا السياسي 293ة الرومانية سنة بضـ المممكة رسميا إلى اإلمبراطوري كراكال قاـ .الروماف
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بأف القصة مدونة  االعتقادثـ ذكر اييف ويمسوف قصة المنديل وقاؿ بعدىا : " وقد بمغ األمر ببعض الكاثوليؾ إلى حد 
عدـ وجود  ىيفإف أوؿ مشكمة نواجييا  , " عندما نحاوؿ تقييـ ىذا التقميد باختصار ولكف بجدية اإلضافةبفي األناجيل " 

الحديثة تقابل بعدـ اعطاء أي بيانات تقريًبا مف  واالستفساراتالمنديل األصمي الذي كاف يقدسو حجاج العصور الوسطى . 
  .(9983اييف ويمسوف، )جية المسئوليف في الفاتيكاف" !!

يمراف أماـ باب سيدة  –في حمل الصميب  –اإلشاعات إنو بينما كاف يسوع ومساعده  يقوؿ فالتوف أورسمر : " وتقوؿو 
بأف رسـ وجو  اإلشاعاتتدعى " فيرونيكا " . اندفعت تمؾ المرأة إلى يسوع باكية تجفف عرؽ وجيو بمنديل , ثـ تمضي 

نديل بدقة , ثـ أخذ ىذا المنديل يتنقل مف يد إلى يد خالؿ حقب التاريخ يسوع الغارؽ في العرؽ والدماء انطبع عمى ذلؾ الم
 .(Fulton Oursler,1949) , حتى ضاع فييا

وقد قدـ ليذا الكتاب واعتمد ما فيو , أكابر عمماء المسيحية , فمقد عرض المترجـ " رمسيس جبراوي " الكتاب عمى  
دة بطريركية األقباط األرثوذكس برئاسة البابا كيرلس السادس وناب رؤساء الطوائف المسيحية في مصر , ونقل إلينا شيا

عنو وكيل عاـ البطريركية القمص ميخائيل عبد المسيح . وشيادة بطريركية األقباط الكاثوليؾ برئاسة الكارديناؿ 
وشيادة بطريركية .مييفوشيادة القس إبراىيـ سعيد رئيس طائفة األقباط اإلنجي .اسطفانوس األوؿ بطريؾ األقباط الكاوثوليؾ

 .(9966، فالتوف اورسمر ) الرـو الكاثوليؾ برئاسة المطراف إلياس زغبي النائب العاـ لبطريركية الرـو الكاوثوليؾ

 ىيلو , بأف قصة المنديل ما  المسيحيوىكذا يخبرنا فالتوف أورسمر في كتابو الذي حاز عمى اعتماد أكابر رجاؿ الديف 
 لمنديل ال وجود لو.إال إشاعة , وأف ىذا ا

 المرأة نازفة الدم -ج
شيد اإلنجيل أف السيد المسيح قد  والتيبعض األقواؿ عمى المرأة نازفة الدـ  فيفرونيكا أيضًا ىو األسـ الذى يطمق 

شفاىا مف نزيفيا, وذكر ىذه القصة المؤرخ يوسابيوس أنيا قد نصبت أماـ باب بيتيا تمثاؿ لمسيد المسيح مف النحاس 
 ت شبيييا تحت أقدامو ساجدة. وصور 

مدينة بنياس) قيصرية فيمبس(  فيويقوؿ يوسابيوس وىو مؤرخ مف القرف الرابع الميالدى أنو رأى ىذا التمثاؿ بنفسو 
؛ اسبيرو وجبرو Immerzeel et al.,1990) بفمسطيف . والذى دمر بواسطة اإلمبراطور يولياف والذى أقاـ محمو تمثاؿ لو

   .؛ رؤوؼ حبيب، د.ت(9969عوض هللا ،  ؛ منقوريوس9987، 

الواقع تمثاؿ نذرى  فيحيث يعتقد األف انو كاف ، ىناؾ العديد مف القصص المتباينة  حوؿ التمثاؿ الذى أقامتو فرونيكا 
أقامتو مدينة قيصرية فيمبس إلى اإلمبراطور ىادرياف مع نقش " المخمص " و " المحسف " . وىذه األلقاب كانت تمنح إلى 

ومعناىا  "Euergetes" ومعناىا المخمص و "   soter"  والروماني اليونانيالعصرييف  فيالعديد مف المموؾ واألباطرة 
) شارلز ىنتمى كمفر، المحسف وىذا ربما يكوف ما سبب خطأ ىذا االعتقاد .وعمى كل حاؿ فإف ىذا التمثاؿ قد تحطـ وفقد 

) أخت االمبراطور قسطنطيف(، كتب   Costantiaمبراطورة قسطنطينا كذلؾ نجد فى رسالة يوسابيوس إلى اال ( ،2192
وحتى لو كاف ذلؾ ما كاف يفترض أف يكوف , ألف فكرة  (2116) عادؿ فرج، معارضًا بشدة إقامة تمثاؿ لمسيد المسيح.

سيح سواء بعمل تصوير المسيح كانت غير وارده عمى األطالؽ حيث أف المسيحييف األوائل رفضوا تماما فكرة تصوير الم
 .(Frederic W, 1894)تماثيل أو حتى صور لو  كما سبق أف ذكرنا 
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  الرسام لوقا القديس أيقونات -3
كما كاف طبقًا  ،( 94:  4األصل مف شيادة الرسوؿ بولس أنو كاف طبيبًا ) كو  يونانيعرفنا عف القديس لوقا والذى ىو   

لكل األيقونات  األصمي النموذجوأنو ىو أوؿ مف ابتدع  الرسـ، فيب فنية مصورًا بارعًا اذ كاف لو مواى الكنسيلمتقميد 
( ورسـ يسوع المسيح مصموبًا  . وقيل أنو رسـ  2،  9حيث رسـ أيقونات يصور فييا حياة السيد المسيح ،) لوحة رقـ 

ىذا  فيىا بعد ذلؾ وضعيا المعروؼ وىى تحمل المسيح الطفل, وقد تداولت جميع الكنائس تصوير  فيالسيدة العذراء 
 .(9993؛ ثروت عكاشو ، 2116؛ عادؿ فرج ،9995، يوساب السريانى)الوضع.

 
 (9لوحة رقـ )                                  

 اإلنجيميأيقونة لمسيدة العذراء ويسوع المسيح والذى يعتقد انو مف رسـ لوقا     
(Barton William E, 1903)                 

كتابة إنجيمو عمى ما تسممو ممف سبقوه، وعمى  اعتراؼ القديس لوقا نفسو لـ يعايف يسوع بالجسد، وأنو اعتمد فيولكف ب 
الذيف كانوا منذ  كاف كثيروف قد أخذوا بتأليف قصة في األمور المتيقنة عندنا كما سمميا إلينا ما كاف مكتوًبا وشائًعا: "إذ

 .(9985) األنبا يؤنس، ( 2-9: 9البدء معاينيف وخداًما لمكممة" )لو 

 
 (2) لوحة رقـ                                      

 لمقديس لوقا األصميتصوير ليسوع المسيح يعتقد أنو مستوحى مف التصوير          
(Burns, 1910)            

 فيصوفيا  أياب لقارئ كاتدرائية وأقدـ وثيقة أثبتت أف لوقا ىو أوؿ مف رسـ العذراء مريـ وىى التزاؿ عمى األرض تنس
القرف السادس . وىو يقوؿ عف حدث انتقاؿ أيقونة العذراء مف أورشميـ إلى  لأوائ فيعاش  بيزنطيالقسطنطينية وىو مؤرخ 
 .(2111؛ ايما غريب خورى ،  2113يوسف زكى خميل ،  ) رسميا لوقا التيتمؾ  ىيالقسطنطينية مؤكدًا أنيا 

ـ ثـ كررىا مف بعده  راىب يدعى سيموف والذى 826يدعى مايكل والذى توفى عاـ  يونانياىب كذلؾ ذكر ىذه القصة ر 
 .(Frederic W., 1894)ـ ومف بعد ذلؾ توالى ذكرىا المؤرخيف 936توفى عاـ 
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رسـ  اإلنجيميـ  أف القديس لوقا 987ويذكر المؤرخ  الشيير األنباساويرس ابف المقفع األشمونيف والذى توفى عاـ 
وىذه المصادر  وبين أّيام لوقا .( 9991، األنبا ساويرس)كتابو ترتيب الكينوت  فيث صور مختمفة لمسيدة العذراء ثال

 .مّدة طويمة

فال .عاش في أواخر القرف الرابع ورسـ أيقونة لمثيئوطوكوس مف المعروؼ أّف أحد أساقفة طيبة في مصر، واسمو لوقا،و   
العذراء  خصوًصا وأّف أسموب الرسـ ينتمي إلى قروف الحقة، وتحمل ط بيف االسميف،يمكننا إًذا استبعاد احتماؿ الخم

  .اً ضيفت بعد المجامع كما أشرنا سابقعالمات أ

كما يذكر القمص يوساب نقاًل عف الموسوعة القبطية " ىذا عف أيقونة العذراء حاممو الطفل  وىناؾ أيقونة أخرى لمعذراء   
مصر ، كما  فيقباط وىى العذراء وىى ترضع ابنيا , ويذكر التاريخ أف ىذه األيقونة استحدثت الفضل فييا أيضًا يرجع لأل

ذكرت الموسوعة القبطية اف األقباط ربما استوحوىا أيضٌا مف األصل القديـ وىى ايزيس وىى ترضع حورس ، كما أف 
   .(9995يوساب السريانى، )الموحديف والرىباف المصرييف كانوا عمى عمـ بذلؾ " 

عبادتيا ىو النتيجة الحتمية لتمقيبيا " والدة اإللو " ألف  وبالتالي" أف تأليو العذراء  المصري كما تؤكد إيريس حبيب   
فإيزيس والدة حورس كانت تعبد مثل ابنيا حورس عند المصرييف القدماء  باأللوىيةأذىاف القدماء  فيالمقب كاف يرتبط 

حورس بصورة العذراء وىى تحمل ابنيا المسيح ويشيد  ابنياصورتيا وىى تحمل  لوااستبدالمسيحية  ادخمو لذلؾ عندما 
 .(9991، المصري ايريس حبيب )عمى ذلؾ التطابق بيف الصور القديمة لكل منيما " 

العصور األولى إذ  فيوربما يرجع ذلك الخمط إلى أن أنجيل القديس لوقا كان مصدرًا إلليام الرسامين المسيحين 
 خذون من مادتو لرسم صورىم .يأ اكانو 

المواصفات التي أسيب في شرحيا برسالتو، إال إذا كاف قد رآه سابًقا، أو تكوف ىذه القائمة ىي مجرد قائمة بما سمعو 
 مف شيود أو غيره، وليست رؤيا العيف..

 الفن  فيمراحل يسوع السيد المسيح 

مباشرة ،   كإنسافتصوير المسيح  فياألوائل ترددوا  الفف ، حيث  أف المسيحييف فيمراحل تصوير السيد المسيح 
تطورت شيئًا فشيئًا وخطوة خطوة حيث تـ التغمب عمى ىذا التردد وأمكننا أف نالحظ سبع مراحل تتضمف ىذا  والتي

أحد  فياعتقاده ، مخمص العالـ ،  فياف يمثل ابف هللا   المسيحيالتطور خالؿ قروف عديدة قبل أف يستطيع الفناف 
بشرى ال  كإنسافاإللو المتجسد  وتصوير لجوانب الواقعية البحتة ، حيث عاش وانتقل مف خالؿ مراحل حياتو الدنيوية،ا

 أكثر وال أقل.

 الفن بعدة مراحل  فيوقد مر تصوير السيد المسيح 
 الرموز والشعارات  األولى مرحمةال  

وأف كاف بسيط ومتواضع ، مجرد   الفنيتخمو مف بعض التعبير  الفترة المسيحية المبكرة و السنوات األولى ليا  لـ تكف   
رموز أو شعارات عمى قبور المسيحييف أو عمى شواىد القبور أو عمى جدراف سراديب الموتى أو عمى االحجار كنوع مف 

؛    Rush Rhees ,1895 )مفيوميا بالسيد المسيح  فيكاف ليا دالالت دينية لدى المسيحييف الجدد ترتبط  والتياالختاـ 
أف يكوف لدييـ عالمة أو  فيليذه الرموز يرجع إلى رغبة المسيحييف  األصميو لعل الدافع .(9979تادرس يعقوب ممطى ،

 فيتذكرىـ بفادييـ ، وبدعوتيـ المقدسة فقد كانوا محاطيف برموز األساطير كل يـو ال  والتيلمحقائق السماوية  مرئيرمز 
نما المعابد الوثنية واألماكف ا إال   طبيعياألماكف الخاصة ، وبالرغـ مف براءة تمؾ الرموز و أنيا أمر  فيلعامة فحسب وا 
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المشار إليو ، وكانت األعماؿ الفنية خالؿ القروف  ءوالشيأنو كاف مف الممكف بسيولة أف تؤدى إلى الخمط بيف العالمة 
 .(,Hulme F.Edward,F.L. ,1891 ؛ 2116عادؿ فرج ، )الثالثة األولى قاصرة عمى الرمز والمجاز. 

 اسموأي الحرفيف األوليف مف    الصميب بأشكالو ، كذلؾ منوجراـ السيد المسيح ومف أكثر ىذه الرموز استخدامًا ىو
كذلؾ استخدـ االلفا واألوميجا   (9993حشمت مسيحة ،).  X P  المسيح( وىما  ""خريستوس  ΦΡΙΣΤΟΣ(باليونانية

(Ω Α  )انا ىو االلف والياء، البداية والنياية. مف يعطش  قد تمت(( .العيد الجديد مف سفر الرؤيا ىو مصطمح ورد في !
 .( 9997، عبد الرحمف السروجى؛1694لبيب يعقوب صميب،  )  .6: 29فسأعطيو مف ينبوع ماء الحياة مجانا(( 

 
 بعض األشكاؿ المختمفة لمصمباف ومنوجراـ يسوع المسيح             

Bennett Charles W, 1891))          

 أف كممة سمكة في المغة اليونانيةترمز إلى العماد و  فييكاف ليا معنى مزدوج  والتيؾ انتشر استخداـ األسماؾ ، كذل
ἰχθύς, ΙΦΘΥΣ أو ΙΦΘΥC:   أخثوس (تشكل حروفيا المتتابعة بدايات كممات تعنى يسوع المسيح ابف هللا (

 .(9999سابا أسير ، )المخمص.

 
 .استخدميا المسيحيوف لتمييز أنفسيـ التيح سمكة يسوع المسي             

 -:وكما يمي
  Ἰησοῦς .أ = الحرؼ األوؿ مف االسـ أيسوس أي يسوع

 Φριστὸς .خ = الحرؼ األوؿ مف االسـ خريستوس أي المسيح 
 Θεοῦ .ث = الحرؼ األوؿ مف االسـ ثيوس أي هللا 
 Υἱὸς .و = الحرؼ األوؿ مف االسـ ويوس أي ابف 

 Σωτήρ .ؿ مف االسـ سوتير إي المخمِّصس = الحرؼ األو 

،  االنتصاركما اف السمؾ ىو الطعاـ الذى قدمو المسيح لنفسو يرمز بو عف نفسو طعاـ الحياة. كذلؾ سعف النخيل رمز   
 Rush Rhees؛ 2119؛ عنايات دمحم احمد ،9964؛ فيرجستوف جورج،  2117داليا بيجت بسطا ، )والمرساة وغيرىا . 

,1895 Farlane Charles Mac, 1852. ). 
وقات االضطياد واأللـ يريدوف أ ُمتقنة, ولكنيا بينت كيف كاف المسيحيوف في الرسومات أو الرموز كانت بدائية وغير ىذه

 . إيمانيـ بصور وأشكاؿ منظورة التعبير عف

لفنان من األساطير المرحمة الثانية وىى تصوير السيد المسيح بطريقة غير مباشرة من خالل موضوعات أقتبسيا ا
 الوثنية 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7_%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7_%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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ترجع  والتيلكثير مف األثار الوثنية  الميالديبالرغـ مف انتشار المسيحية وتدمير المسيحييف منذ أواخر القرف الرابع    
 اليمنستيأغمب أعماليـ الفنية بالطابع  فياف رجاؿ الفف كانوا متأثريف  الأ،  الروماني اليونانيبصفة خاصة إلى العصر 

 .الوثنيكانت تقع تحت بصرىـ مف فنوف العصر  التيد كبير ، وكثيرًا ما كانوا يقمدوف المناظر إلى ح
 ومن أمثمة ذلك

 2اورفيوس 

بيف  االنتقاليةنزوؿ يسوع المسيح إلى الجحيـ، لقد ربط المسيحييف في المرحمة  وحيث ىناؾ تشابو بيف قصة اورفيوس  
عبد  ) عمى الموت االنتصارـ ينتصر عمى الموت، قد حققو السيد المسيح وىو أورفيوس والسيد المسيح، فأورفيوس الذي ل

 (.Bennett .Charles W ,1891,؛ 9982، شعراوي المعطى 

كانت  والتيالذى يحمل عمى كتفيو حماًل يقف وسط القطيع يعزؼ عمى ألة موسيقية  الراعيكذلؾ أورفيوس بصورة  
ىو  الراعيالخير ، ولكف سرعاف ما تحولت لتصبح رمزًا مسيحيًا ، إذ صار  كرمز لحب الروماني الوثنيالفف  فيشائعة 

؛ زكريا عبد  ,Hulme F.Edward,F.L.S,1891 ؛  9994دمحم عبد الفتاح ، )الصالح "  . الراعيالسيد المسيح " 
عكاز ليرشد مف صفاتو أنو يعرؼ الطريق الصحيح يسير أمامو الخراؼ ، يحمل العصا وال والراعي ( 2116السيد ، 

 .(2117ميرى مجدى أنور ،)ويؤدب ويبذؿ نفسو بكل حب ورضى مف أجل وخالص رعيتو 

 
 (3لوحة رقـ )                                         

  الميالديتمثاؿ لمسيد المسيح في صورة الراعي الصالح مف القرف الرابع 
 .http://antiquities.bibalex.orgمتحف اآلثار بمكتبة اإلسكندرية / 
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 و ىبتو االليو مواىب موسيقيو فوؽ العاده. .الميثولوچى اليونانى ىو بطل اسطورى مف االبطاؿ الخارقيف فى (Ορυεύς:باليونانى 
عمى أفعى )والتي تمثل  باف وىما يتمشياف حيث داست الحبيبةتمثل الكنيسة العروس( المح والقصة تبدأ بػ أورفيوس)الذي يمثل المسيح( وزوجتو أوريدس )التي

كاف عميو عبور النير الفاصل بيف  أما المحب أورفيوس لـ يقبل بفقداف زوجتو فتوجو إلى مممكة األموات ، ولكف .الشيطاف( دوف أف تراىا فمسعتيا وماتت ، 
أورفيوس قاـ األخير بالغناء فُسحر  يره حارس ال يسمح سوى لمميت بركوبو، وعند رفضو نقلبعبوره بواسطة قارب يس المممكتيف )الموت( وال يسمح إال لألموات

زوجتو ىناؾ وطمب إصطحابيا معو ، ولكف ىذا غير مسموح في مممكة  إلى الضفة األخرى. وبعد نزوؿ أورفيوس إلى ىاديس وجد الحارس بغناء أورفيوس نقمو
 ليستمعوا وأخذ ىاديس بيذا الغناء وزوجتو وضعت رأسيا عمى كتفو حينيا سمح ء فجمس كل األموات الحزانى ونسوا آالميـوعندىا أخرج قيثارتو وبدأ بالغنا األموات

مف الجحيـ( بشرط أف تسير ىي وراءه وىـ صعودا وال ينظر ىو إلى الوراء ميما  ىاديس ألورفيوس متأثرا بسحر صوتو بأخذ إمرأتو معو إلى عالـ األحياء)النيوض
  لى حيف وصوليـ حدث إ

 محبوبتو وراءه . ولكنو ال يجروء عمى النظر لكي ال يفقدىا . وبعد مسير طويل وأثناء درب العودة الطويل كاف أورفيوس مشغوؿ الباؿ ، فيو ال يسمع وقع خطى
ي الحاؿ صرخت أوريدس صرخة يأس وعادت فالتفت إلى الوراء لينظر وف شارؼ النور عمى البزوغ ولكنو سمع صوت تحطـ خمفو فظف أف زوجتو حصل ليا شيء

 .ىاديس بالسماح لزوجتو بمرافقتو مرة ثانية  إلى الجحيـ . ففزع أورفيوس وعاد أدراجو وراءىا ، ولكف ىذه المرة لـ يقبل ثانية ىابطة

http://antiquities.bibalex.org/
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87
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 سىيرا كمي اإلغريقيكذلك البطل 
مف  سىيرا كميوألكمينى الفانية ، وكانت أسطورة  اآلليةىو ابف زيوس كبير  اإلغريقيةالميثولوجيا  فيوىيراكميس  

 .ريسبيل الغ فياألساطير الشعبية ووصف بأنو مستعد لمتضحية بنفسو 

المنحدر مف  اإللييومع أف ىيراكميس مات بسبب جانبو البشرى الموروث مف أمو ألكمينى ، ولكف بسبب جانبو 
وجدوا فيو تشبيو  ولذلؾ فإف المسيحيوف األوائل( 9994أ. أ . نيياردت ، ) زيوس صعد إلى أوليمبوس وأصبح إليًا .

 بسبب انتصارىـ عمى الشر مثل اإللو أبولمو ، واإللو جوبتر ثنيةالو  اآلليةارنتو بالعديد مف كذلؾ تـ مقليسوع المسيح. 

Bennett,Charles W., 1891)). 
  phoenixكذلك شبو يسوع المسيح بالعنقاء 

 .(The BA of RE) بعض االحياف بػ  فيطائر العنقاء رمزًا مقدسا عند قدماء المصرييف ، كاف يسمى   

وكاف يرمز   Benuىميوبوليس وربط المصرييف بينو وبيف الطائر بينو  فيا اإللو و روح اإللو رع وكاف مرتبطا بعبادة ىذأ
 .(Bunson .M, 1991 ) إلى البعث والقيامة

 Phoenix تـو حيث انو طبقا لرواية قديمة أخذ اإللو فى الظيور األوؿ لو شكل طائر البنو آاإللو كذلؾ ارتبط ب 
 فيتـو الذى يعنى اسمو آمف المياه االزلية ، ويعزى إلى  انبثق بدوره أزليفوؽ قمة تل  الذاتيحيث بدأ وجوده  األسطوري 

أو  »األقدـ «وىو »الذى أتى إلى الوجود بنفسو »«الموجود بذاتو «ثالث صفات رئيسية فيو  »الكامل  «المغة المصرية
 .(9996ياروسالؼ تشرنى ، )كما أنو األوحد المتفرد بذاتو.  »األزلي«

 
 (4لوحة رقـ )                                                  

 القرف الثالث الميالدى تصوير جدارى طائر العنقاء                              
 مقابر البجوات –مقبرة السالـ 

 (9989أحمد فخرى ، )مف 

  Phoenixإلو الشمس يسمونو ىميوبوليس مف أفواه كينة  فيأنو عمـ عف طائر مقدس  تىيرودو  اليونانيذكر المؤرخ    
 ) يحيا وحيدا ويجدد نفسو بذاتو .وذىبي، وأنو فريد مف نوعو ، يعيش خمسمائة عاـ .ويشبو النسر لو ريش أحمر 

George, H., 2005)   .ولقد وجد المسيحييف األوائل أف العنقاء ترمز إلى قيامة يسوع المسيح مف بيف األموات 

 *عن رسالة القديس كميمندس الروماني تادرس يعقوب ممطي ييقول مفسر األقباط األرثوذكس
مف رسالتو األولى موضوع القيامة مف األموات ، وألوؿ مرة تستخدـ األسطورة الرمزية القديمة  25، 24يعالج الفصالف  

 .(2118)تادرس يعقوب ممطي ،  كتابات مسيحية لتأكيد القيامة فيالخاصة بالطائر "فونيكس" أو "العنقاء" 
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 المرحمة الثالثة تصوير المسيح من خالل موضوعات مستوحاة من العيد القديم 
خطوة أخرى إلى األماـ عندما قدـ المسيح أو عممو مف خالؿ موضوعات مف العيد القديـ حيث  المسيحيذىب الفف   

اية البشر، وىذه ىد فيتجسد وساطة األنبياء المستمرة  التييزخر العيد القديـ بالمئات مف القصص والروايات 
أرنولد ىاوزد ، )محسوس  مرئيإلى  مرئي حالة الالإ فيذت خياؿ الفناف وخصبت ذىنيتو الموضوعات شكمت مرجعيات غ

9967). 

ت ترمز كان التيبعض الجوانب ، ومف ىذه الموضوعات  فيوشخصيات العيد القديـ كانت كل منيا رمزًا لمسيد المسيح   
 .وجوبعض األ فيلمسيد المسيح 

 ألبنو اسحاقأبراىيم  موضوع ذبح  .أ
إلنساف عمى وجو األرض. فقد أمره هللا بأف  مّر إبراىيـ )أبو المؤمنيف( باختباٍر ىو مف أصعب األمور التي قد تحصل

إبراىيـ يده  الجبل، ليرى ىل يطيعو إبراىيـ في ىذا األمر أـ ال. وفي المحظة التي مد فييا يقدـ ابنو أضحية)ذبيحة( عمى
 (. نجح إبراىيـ في اإلمتحاف اإلليي، وأضحى أبا المؤمنيف.92: 22)تؾ  يقدـ ابنو أضحية ، منعو هللا وقدـ لو كبشا بديالل

 
 (5لوحة رقـ )
 جبانة البجوات –ذبيحة إبراىيـ مزار السالـ 

Zibwai,bagawat,111 

إسحاؽ الذي   ابنو لو فمـ يمنع عنو  عتو ومحبتوفقد  عّبر النبي ابراىيـ عف ايمانو باهلل وطا  المسيحيووفقًا لأليماف  
 بذؿ ابنو الوحيد مف اجل الخالص ، فكما افتدى هللا اسحاؽ بف ابراىيـ بكبش وقد عّبر هللا عف محبتو الخطاة بأف يحبو.."

بو" .كما  لتكوف حياة ابدية لكل مف يؤمف عظيـ، افتدى البشرية جمعاء بيسوع المسيح فقدمو ذبيحًة كفارية عف كل البشر
 .(.(Harper et al, 1895  (96: 3)يو ذكر في االنجيل المقدس

  النبيموضوعات خاصة بموسى   .ب
رحـ السيدة العذراء  فيمشتعمة بالنار ومع ذلؾ ال تحترؽ ، كانت ترمز لحموؿ الروح  النبيىا موسى آ ر  التيالعميقة: 

 "  3ومع ذلؾ لـ تحترؽ " خر 

  ." 94شقت البحر األحمر وانقذت الشعب مف فرعوف وجنوده ، كانت رمزًا لخشبة الصميب " خر  التيعصا موسى:   

ضربيا بالعصا وجرى منيا ماء فشرب الشعب ونجا مف الموت ، كانت رمزًا إلى السيد المسيح  التيصخرة موسى : 
 .(2117ممى ،بيشوى ح )"  97جنبو عمى الصميب فخرج منو دـ وماء " خر  فيالذى طعف بالحربة 
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  النبيموضوعات يونان   .ج
كرمز لو ، إذ قاؿ لمييود  " جيل شرير وفاسق يطمب أية وال تعطى لو أيو إال أية  النبيأشار السيد المسيح إلى يوناف  

ثة قمب األرض ثال فيبطف الحوت ثالثة أياـ وثاُلث  لياؿ ىكذا يكوف أبف اإلنساف  في. ألنو كما كاف يوناف  النبييوناف 
 . 49 – 39:  92أياـ وثالث لياؿ " مت 

 
 (6لوحة رقـ )

 جبانة البجوات –مزار الخروج -إلقاء يوناف إلى الحوت 
 (9989أحمد فخرى ، )

  النبيموضوعات خاصة بدانيال  .د

ت حياتو ، وفى رافق التي، تميز بالرؤى الكثيرة البابميفترة السبى  فيدانياؿ ىو أحد أنبياء العيد القديـ الشباب  النبي 
كيف يكرس ذاتو لمرب بإيماف صادؽ  يعيشخصيتو مالمح ورموز ميمة ،فدانياؿ رمز لمشاب الشجاع والمنضبط الذى 

مقبل العمر إال أنيـ التزموا بعدـ  فيالطريق نحو الرب ، فمع أف دانياؿ ورفاقو كانوا شبابا  فيويمتـز بالمبادئ ويثبت 
جوليا بطرس يوسف الخورى، . )( 8: 9ات مغريات ىذا العالـ وأطايبو الزائمة ) دا وقاوموا بثب باءىـآمخالفة شريعة 

2117 ) 

 ألقي دانياؿ في الجب وسط األسود ألنو يعبد هللا فناؿ: 

  .خالص جسده.. فمـ تقترب إليو األسود الجائعة 
 .صار مع المالئكة التي جاءت تسد أفواه األسود، وكأنو في السماء 
 ماـ الممؾ الذي أدرؾ قوة هللا .صار شاىدا لمحق أ 
 ( فرافقتو المالئكة، وجاءه الممؾ صباحا ،)(، ثـ خرج مف الجب حياً 3مجدليةالفصار رمًزا لمسيد في القبر )ألقي ظمما 

Frederic W.Eaerae, 1891).) 

                                                           
3

ْٔٙ َفسٓب انخٙ دُْج  3ـ 2:  8انًذكٕر بهٕقب  أْى انُسٕة حبيالث انطٛب ْٙ يزٚى انًجذنٛت انخٙ أخزج انًسٛح يُٓب سبعت شٛبطٍٛ 

ٚسٕع انًسٛح يزٚى انًجذنٛت انخبطئت حصبح أٔل يبشزة بقٛبيت . قذيّٛ ببنطٛب ٔقذ ْجزث حٛبحٓب اٜثًت ٔسهكج طزٚق انخٕبت ٔانفضٛهت

ٍَّ ٚسٕع حخٗ انجهجهت بذافع انحب  ْٔٗ يٍ ، ت ٔانٕفبء، يخحذٚبث سخظ األعذاء َٔقًت رؤسبء انكُٓ ٔاالحخزاوْإالء انُسٕة حبع

 ٔانفزٚسٍٛٛ

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-001-The-Da-Vinci-Code-Exposed/The-Davinci-Hoax-018-Chapter-Three-03.html
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 (7لوحة رقم )

 جبانة البجوات –مزار الخروج  -جب االسد فيدانيال 
 (2199، جالؿ احمد ابو بكر)

ياء، العبرانيوف إلى العديد مف الشخصيات والموضوعات االخرى مف العيد القديـ مثل نوح، وتعذيب أشع باإلضافةىذا  
  .( 2115وليد حسيف أحمد شاىيف ،)النار وغيرىـ فيالثالثة 

 مستوحاه من العيد الجديد  إلشاراتالمرحمة الرابعة  تصوير السيد المسيح وفقًا 

 كانسافالخطوة األقرب لبداية التصوير المباشر ليسوع المسيح  حيث كانت وما زالت  فكرة تصويره  ىيىذه المرحمة  
ولذلؾ وجدنا أف الفناف أستعاف ببعض الرموز والصفات الخاصة بيسوع المسيح وتصويره  صعبت األدراؾ بالعقل.عادى 

 الراعيالصالح وىنا  الراعيكانت منتشرة عالميًا والمحببة لدى الفنانيف المسيحييف ىو  التيبيا ، ومف أكثر ىذه الرموز 
 Frederic )بعيدُا عف التأثرات الوثنية كما ذكرناه مف قبل .الصالح مستوحى مف العديد مف مقاطع العيد الجديد 

W.Eaerae, 1891). 
 الصالح يبذؿ نفسو عف الخراؼ " .  والراعيالصالح  الراعي" أنا ىو  99:  91أنجيل يوحنا  فيحيث قاؿ يسوع المسيح  

الفف المسيحي تصديقًا لما جاء في  يرمز إلى المسيح وىو أكثر الرموز شيوعًا في lampومف ىذه الرموز أيضًا   الحمل 
سفر يوحنا " نظر يوحنا يسوع مقباًل إليو فقاؿ ىو ذا حمل هللا الذي يرفع خطية  العالـ ". ، الحمل المقدس يرمز منذ القدـ 

 ( و اآلالؼ مف األمثمة تظير ذلؾ.  92:  5( ، ) رؤ  7:  53إلى الفداء كما ىو وارد في الكتاب المقدس )اش 

ى أثر لرسـ السيد المسيح قبل عصر قسطنطيف إال بيف أوالحيوانية واليندسية. وال نجد  ف الرموز النباتيةوغيرىا م
الذى حاوؿ أف   Alexander severus، وأيضًا فى اياـ االمبراطور السكندر ساويرس واتباع الكربوكرات 4الغنوصيف

  .(2199ميا محسف عمر ،  )يوفق بيف مختمف األدياف .
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فهسفٛت حهٕنٛت ٚزدْب انخقهٛذ ئنٗ سًٌٕٛ انسبحز، َشأث حٕل انقزٌ األٔل  ْٙ يذرست عقبئذٚت أٔ)العارفية أو العرفانية أٔ( لغنوصيةا 

نخبزٚز اَخشبر  انسكُذر٘ ٔبذاٚبث حعٕد ئنٗ انقزٌٔ انثالد األخٛزة قبم انًٛالد فٙ انًجخًع انًٛالد٘، ٔٚعخقذ انبعط أٌ نٓب جذٔر

 أخذث انغُٕصٛت طٕرا جذٚذا نذٖ ظٕٓر انًسٛحٛت. بجبَب انذٚبَبث انًحهٛت اإليبزاطٕرٚت انزٔيبَٛت انذٚبَت انًصزٚت انقذًٚت فٙ
ٔنكُٓب حى يقبٔيخٓب ٔقًعٓب يٍ قبم  ٔانٕٛٓدٚت كبنًسٛحٛت ٔكبَج ال حخعبرض يببشزة يع انذٚبَبث انخٕحٛذٚت. إلثببث حٕاؤو انًعخقذٍٚ

 فٙ" نى ٚحصم عهٗ ئٖ شئ يٍ انسٛذة انعذراء ٔأَّ ٔنذ يٍ خالل أٔ  ٔ انغُٕصٍٛ ْى انذٍٚ قبنٕا بأٌ انًسٛح.انكُٛست يُذ فخزة يبكزة

ٔنٛس يٍ انعذراء ، ٔقذ حصذ نٓى حزحهٛبَٕس ٔدافع عٍ ايٕيخٓب انحقٛقٛت ٔقذ شذد عهٗ بشزٚت جسذ انًسٛح بكم قٕة حخٗ أَّ ادعٗ " 

 .ٗ اَّ قبٛح انشكم جسذِ نى ٚصم حخٗ ئنٗ يسخٕٖ انجًبل انبشزٖ َبْٛك عٍ انًجذ انسًبئ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 موضوعات مستمدة من العيد الجديد  فيالخامسة  تصوير يسوع المسيح  المرحمة
موضوعات مستوحاه مف العيد الجديد  في  كإنسافوىى المرحمة األىـ حيث تـ فييا تصوير يسوع المسيح بشكل مباشر   

 .المسيحيكانت موطنًا زاخرًا لمفناف  والتيوأحداثو عبر العصور 

   اجيل األربعة ورسائل الرسل " وتبدأ تمؾ الموضوعات باألناجيل األربعة كمصادر رئيسيةوالعيد الجديد يتكوف مف األن  
الجدير بالذكر أف أناجيل ) مرقس ومتى ولوقا ( يمكف التعرؼ عمييا مباشرة نظرُا ألف ( و )متى ومرقس ولوقا ويوحنا

اريخية مما يسيل لمفنانيف القدرة عمى االستعانة بيا تقترب مف الكتابة الت اوكاتباتيمحتواىا وأحداثيا يمكف ترتيبيا زمنيًا ، 
   .(2115وليد حسيف أحمد شاىيف ، ) مف أجل التصوير

 القرون األولى  فيمحاوالت رسم السيد المسيح 
محاولة لرسـ يسوع المسيح مباشرة  أينظروا باستياء شديد إلى  لاألوائأف المسيحيف  عمى الرغـ مما ذكرنا مسبقاً   

مف التدليس والخروج عف  اعتبرت نوعاً  التيىيئتو البشرية كما شاىدوه أال أف ىناؾ بعض المحاوالت  يفوتصويره 
 .المألوؼ

وقت مبكر جدًا ووفقا  لكل المقاييس فإنيا ال يمكف  فيتـ تسجيميا  والتيلذلؾ ىناؾ بعض الصور الخيالية لممسيح  ووفقاً  
 أف تكوف غير وىمية.

 القطعة االولى 
     الميالديإلى القرف األوؿ   aringhiكتاكومب روما والذى أرخيا  فيفسيفساء منفذه عمى الخشب وجدت  قطعة ىي 

 .(8) لوحة رقـ 

                           
 (8) لوحة رقـ                                  

 قطعة فسيفساء مف القرف األوؿ يعتقد أنيا تمثل يسوع المسيح           
                   (Frederic W.Eaerae, 1894) 

دليل عمى أنو كاف مف المقصود بيا يسوع المسيح، غير أوؿ حرفيف مف اسمو ، كذلؾ فإف التواريخ  يأولكف ليس ىناؾ   
 .(Frederic W.Eaerae, 1894)المبكرة دائمًا ما تكوف محل شؾ وخصوصًا فيما يتعمق بتصوير السيد المسيح 

 ية القطعة الثان
 الطبيعيوىى صورة نصفية بالحجـ  (9) لوحة رقـ   St.Callistusىو رسـ  مف  كتاكومب روما الشيير داخل مقبرة    

أصبحت غير واضحة المعالـ األف وأصبح مف الصعب تميزىا بسبب الرطوبة . ويرجع تاريخيا تقريبًا  والتيليسوع المسيح 
 (.( Thomas Heaphy, 1886الميالدي الثانيإلى منتصف القرف 
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 (9) لوحة رقـ                                     

 صورة نصفية تمثل يسوع المسيح                            
(Thomas Heaphy, 1886 )               

 القطعة الثالثة 
إلى حمية ذات  باإلضافة البدائياليالة النورانية  والفف وشكل  (91)لوحة رقـ   st. Ceciliaأيضا مف  كتاكومب  ىي  

 تثبت بشكل حاسـ أنيا ليست أقدـ مف القرف الرابع . والتيالزخارؼ الكثيفة 

         
 (91)لوحة رقـ                                           

 روما -   st. Ceciliaلوحة تمثل يسوع المسيح مف كتاكومب                     
                                                      (Frederic W.Eaerae, 1894)   

 

 القطعة الرابعة 
 .(99)لوحة رقـ  وىى محفوظة بمتحف الفاتيكاف .قطعة مف العاج، ربما ترجع إلى فترة مبكرة مف القرف الخامس ىي   
 وىذه المحية يقصد بيا أضفاء نوعًا مف الجماؿ والسحر عمى الوجو.جميع ىذه القطع أنو كاف ممتحى ،  فيوسيالحظ   

(Frederic W.Eaerae, 1894). 
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 (99)لوحة رقـ 

 صورة نصفية مف العاج تمثل يسوع المسيح
            (Frederic W.Eaerae, 1894)   

  القبطيالفن  فيتصوير السيد المسيح 
القروف الثالثة األولى، ولكف إعتبارُا  في تح. وقد كاف شكل المسيح الممتح نادراً كاف الفناف يرسمو إما ممتحيًا أو غير مم  

 فياألصل. وقد كانت المحية  شرقيكل الممتح أف الش مف القرف الرابع فصاعدًا صار الشكالف شائعاف. ومف الواضح
ما طو  شكميف .إما مسترساًل عمى أذنيو  القبطيما شعر الرأس فقد عرؼ الرسـ أيمة. الصور القبطية األولى إما قصيرة وا 

ما يتدلى عمى كتفيو. ويظير السيد المسيح  وضع البركة . وىذا الوضع لو  فيالصور القبطية رافعًا يده اليمنى  فيوا 
مستقيمة . وثانييما يظير  األخرى : أوليما يممس فيو األصبح اإلبياـ البنصر ، بينما األصابع  القبطيالفف  فيشكالف 

رسومات باويط  فيمواجية الكف مع الثالثة األخرى الممتديف. وقد وجد ىذاف الشكالف  فيف السبابة والبنصر فيو األصبعا
ف كاف الشكل األوؿ ىو األكثر شيوعاً  7/  6) القرف   .ـ ( وا 

ف الف فيد ظيرت الفرسكات وحوؿ رأسو ىالة بيا صميب. ويقوؿ والترز أف اليالة ق غالب فيويظير السيد المسيح ،   
بصفة عامة . ثـ استخدمت بعد ذلؾ لمقديسيف والمالئكة والعائمة المقدسة .  الميالديالقرف السادس مف  ابتداءً  القبطي

. المذكوربالتأكيد أقدـ مف ىذا التاريخ  ىي والتي .رسومات سراديف كاليستوس بروما فيالواقع قد ظيرت  فيولكف اليالة ، 
ىا أخروف عنصرًا رومانيا حيث كاف األباطرة يضعوف فوؽ رؤوسيـ حتى آ نيا، بينما ر ض اليالة عنصرا ساساوقد أعتبر البع

كعنصر ليشير بو إلى السيد  القبطيالمسيحيوف إكمياًل مف الذىب عمى شكل أشعة. أيا كاف األمر فقد استعارىا الفناف 
 المسيح الممؾ 

بسمات معينة . فقد كاف يضع داخل ىالة السيد  اتسـلميالة كعنصر فنى قد  استخدامو في القبطيغير أف الفناف   
المسيح فقط صميبًا. باإلضافة إلى رسـ الصميب داخل اليالة كاف يكتب الحرفيف األولييف مف إسـ يسوع المسيح بعالمة 

. وأحيانًا أخرى الحروؼ الرأس ويسارىا عمى يميف (ω or Ω) و األوميجا (α or Α)األلفا  حرفيوأحيانا  االختصار
تعنى الكائف وىى عالمة الالىوتية. باإلضافة إلى ىذه اليالة كاف يضع أحيانًا فوؽ رأسو  والتي  O ω Nنانية الثالثة اليو 

 تاجًا.

أخضعيا لنموذجو وأسموبو  العاـ قد المسيحيلميالة كعنصر فنى مف الفف  الستعارتو في القبطيونالحظ أف الفناف 
 .الخاص
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، ويرى البعض أف المناظر اإلسكندريةالصور الجدارية بسراديب ) كاتاكومب (  ىيية وأقدـ ما وصمنا مف صور قبطية دين
المرسومة فييا رغـ تشابييا فى الموضوع مع رسومات سراديب روما إال أنيا متأثرة باألسموب اليمينستى. ويقدرونيا بالقرف 

 .(9995بوال ساويرس سعيد ،  ) الميالديالرابع 

                                    
 92لوحة رقـ                                          

 مقبرة كرموز فيجدارية السيد المسيح قاىر الشر                        
 (2112)عزت زكى حامد قادوس ،                            

الفف  فيالقديـ وحربوقراط  المصري الفف  في حورس وفييا صور المسيح بطريقة أمامو واقفًا بقدميو فوؽ ثعباف وأسد مقمداً   
     تمثميا مجموعة الحيوانات يالتخضاع قوى الشر إ فيالسيد المسيح  انتصارمجمميا ترمز إلى  في. والموحة اليمنستي

 .(2112عزت زكى حامد قادوس ،  )

 .دير أبا يحنس بالمنيا في ديالمياليرجع تاريخيا إلى القرف الخامس  التيكذلؾ عثر عمى بعض الصور الجدارية  – 2
. وىى القبميباويط بالقرب مف ديروط بالوجو  فياكتشفت  والتي، كانت بدير األنبا ابولمو التيكات سمجموعة الفري -3

 . الميالدي 7/  6ترجع إلى القرف 
 .الميالديمجموعة أثار دير أرميا بسقارة بمحافظة الجيزة ، وترجع إلى القرف السادس  -4
 .النطروف  بوادي، بدير السرياف  الميالديمف حوالى القرف التاسع  وصمتنا التيعض مف الفريسكات ب -5
 عشر . الحاديترجع إلى القرف  والتيظيرت بدير براموس  التيمجموعة مف الفريسكات  -6
بمصر القديمة كنائس مصر القديمة مثل كنيسة مرقوريوس  فيبكنائس المدف فيناؾ منيا  التيأما عف الفريسكات  -8

 .(9995بوال ساويرس سعيد ،  )بالقاىرة.
 تصوير يسوع المسيح فى الثقافات المختمفة

فكاًل يصور يسوع المسيح حسب ثقافتو فصورة  وبذلؾ نستطيع القوؿ أف االختالؼ موجود وال أحد يستطيع أف  ينكره، 
األيقونات  ففيبالد اليند وآسيا،  فيالمسيح أوروبا، وعف صورة  فيتختمف عف صورة المسيح  أفريقيا فيالسيد المسيح 

 فيأوروبا، خاصة  فيالنيل، بينما  وواديتشبو وجوه مصر  التيالقبطية القديمة يتخذ المسيح المالمح القريبة مف السمرة 
 منسدؿ، بينما عند عينيف زرقاويف وشعر أصفر ذيمايكل أنجمو ودافنشى كانت مالمح السيد المسيح  عصر النيضة أياـ

 .الموف  األفارقة تتخذ مالمح المسيح أجواء البشرة السمراء داكف
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 أفريقيا فيتصوير يسوع المسيح 

 

 

 

 

 

 

 (93)لوحة رقـ                                                     
 السيدة العذراء تحمل يسوع المسيح الطفل ايقونة حديثة مف أثيوبيا                              

 http://mattstone.blogs.com/photos/african_christian_art/va.htmlمن 

 اليند فيتصوير يسوع المسيح 

                                        
 (94) لوحة رقـ                                            

 يسوع المسيح  مصور جالس الجمسة اليندية ويالحظ مالمح الوجو.                      
gwww.ocoy.or                   

 شرق اسيا فيتصوير يسوع المسيح 

 

 

 

 

 
 (95) لوحة رقـ                                                        

 السيدة العذراء تحمل الطفل يسوع المسيح " الصيف"                                 

http://communio.stblogs.org/index.php/2013/05/page/4/               

http://mattstone.blogs.com/photos/african_christian_art/va.html
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZQBnCrVEABy2UM&tbnid=GHk7inbJU-AH2M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.ocoy.org%2Foriginal-christianity%2Fthe-christ-of-india%2F&ei=wURHUoqoDYXFtAbvsoGwAg&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNEqj6_6VvEfkgxv_jlfXIvQbgFC5g&ust=1380488726334226
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZQBnCrVEABy2UM&tbnid=GHk7inbJU-AH2M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.ocoy.org%2Foriginal-christianity%2Fthe-christ-of-india%2F&ei=wURHUoqoDYXFtAbvsoGwAg&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNEqj6_6VvEfkgxv_jlfXIvQbgFC5g&ust=1380488726334226
http://communio.stblogs.org/index.php/2013/05/page/4/
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 النتائج 

  :يأتيإليو الدراسة فيما  توصمت ويمكن أجمال ما

نستطيع القوؿ إف أغمب صور المسيح التي لدينا اليـو ىي غير دقيقة في الغالب. كاف يسوع ييوديًا، ففي الغالب كاف  -
داكف البشرة والعينيف والشعر. وىذه صورة بعيدة جدًا عف صورة يسوع الحديثة ذات البشرة الفاتحة و الشعر األصفر 

شيء واحد يبقى واضحًا: إذا كاف مف الميـ أف نعرؼ شكل يسوع الحقيقي فبالتأكيد كاف بمقدور  والعينيف الزرقاويف.
متى وبطرس ويوحنا الذيف قضوا معو ثالث سنوات أو إخوتو يعقوب وييوذا أف يقدموا لنا وصفًا دقيقًا. ولكف ُكتاب 

 العيد الجديد ىؤالء لـ يقدموا لنا أية تفاصيل عف سماتو الجسدية.

ظيور عدد مف العمائر والفنوف  فيكل عصر كاف لو تأثير واضح  فيالبحث اف الديف والمعتقدات الدينية  أثبت -
 .معتقداتو تخدـ ىذا الديف وتتفق مع التيالزخرفية 

أف  إال،  لموثنيةمرادفا  اعتبروهاوضحت الدراسة انو بالرغـ مف كراىية المسيحييف لمفف اليوناني الروماني الذي  -
مراحمو األولِي، والذى َأستبدؿ رويدًا رويدًا  فيوخاصة  اليمنستيمف الفف  االقتباستخموا مف  الفنية ال الموضوعات

 .بموضوعات مقتبسة مف الكتاب المقدس

 أوضحت الدراسة اف أغمب صور المسيح التي لدينا اليـو ىي غير دقيقة في الغالب. -

 المراجع العربية 

-956، دمشق ، ص ص  9( ، ترجمة ىشاـ حمادى ، ط9994اليوناف القديمة) فيواألبطاؿ  اآلليةأ . نيياردت ،  -
961. 

 .293( ، الفف والمجتمع عبر التاريخ ،ترجمة فؤاد زكريا ، القاىرة ، ص 9967أرنولد ىاوزد ) -

 .62، دمشق ، ص 9(، دمشق والىوت األيقونة ، ط9985اسبيرو وجبور)  -

 .8، بيروت ، ص  2مل ، ط( ، األيقونة شرح وتأ2111ايما غريب خورى)  -
 . 995-994القس جورجيوس عطا هللا, القاىرة ، ص ص  :ترجمة( , 9983, الكفف المقدس بترينو)اييف ويمسوف  -
براموس بوادى النطروف بمصر ) تاريخيا واثريا وفنيا ( ،  –( دير السيدة العذراء مريـ 9995بوال ساويرس سعيد ) -

 .425، 224عيد الدراسات القبطية ، األنبا رويس ، القاىرة ، ص رسالة ماجستير فى األثار القبطية ، م
 . 39، طنطا ، ص  المرأة فى الكتاب المقدس(، 2113بيشوى وديع ) -
 .249، اإلسكندرية ، ص  3،ط الكنيسة بيت هللا( ، 9979تادرس يعقوب ممطى) -
 . 965القاىرة ، ص ،  9، ط  99، جػ  الفف البيزنطى ) موسوعة تاريخ الفف(( ، 9993ثروت عكاشة) -
 .85( ، الفنوف القبطية ، مكتبة األنجمو ، القاىرة، ص 2199جالؿ ابو الفتوح) -
 .32، دمشق ، ص  فى الرحاب اإلنجيمية " رموز مسيحية "( ، 2117جوليا بطرس يوسف الخورى) -
 .27، أسبوع القبطيات الثالث ، القاىرة ، ص  نحو فف قبطى معاصر( 9993حشمت مسيحة ) -
رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية  حامل األيقونات بالكنائس الشرقية في مصر ،( ، 2117بيجت بسطا )داليا  -

 . 922 -929الفنوف الجميمة ، قسـ الديكور ، جامعة حمواف ، ص 
 . 927، ترجمة أليس عزيز ، القاىرة ، ص  الفف  القبطى( ، 9999دى بورجيو، بير) -

 .  5ية ، القاىرة ، ص رؤوؼ حبيب)د.ت( ، األيقونات القبط -
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 .94، ص  2349، العدد  49( ، األيقونات الفبطية عبر العصور ، جريدة وطنى ، السنة 2116زكريا عبد السيد) -
 .2( ، األيقونة ) البنية الداخمية والبعد الروحى ( ، القاىرة ، ص 9999سابا أسير) -
 . 74( ، أعرؼ كنيستؾ ، القاىرة ، ص 2115سرجيوس سرجيوس ) -
(  ، نياية العالـ ورسالة هللا األخيرة ، ترجمة األميرة المصرى ، الواليات المتحدة االمريكية 2192رلز ىنتمى كمفر)شا -

 .ii، ص 
( ، عالج االيقونات القبطية تطبيقًا عمى بعض االيقونات ) كنائس الوجو البحرى ( ، 9997عبد الرحمف السروجى) -

 .7، جامعة القاىرة ، ص  رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية االثار
 ـ .9982( ، أساطير اغريقية " أساطير البشر" ، جزأيف، القاىرة 9982عبد المعطى شعراوى) -
 . 665( ، أثار مصر فى العصريف اليونانى الرومانى ، اإلسكندرية ، ص 2111عزت زكى   قادوس) -
 .231-229( ، حضارة مصر البيزنطية، االسكندرية ، ص ص 2119عنايات دمحم احمد) -
 . 61( ، الرموز المسيحة وداللتيا ، ترجمة يعقوب جرجس نجيب ، القاىرة ص 9964فيرجستوف، جورج) -
 .43(، الفف القبطى فى العصر اليونانى الرومانى ، القاىرة ، ص 9964لبيب يعقوب صميب) -
لفنية لمتصوير الجدارى، (، التصوير الجدارى " الفريسؾ " فى الفف القبطى دراسة لمطرزؾ ا9994دمحم عبد الفتاح ) -

 .997ماجستير ، جامعة االسكندرية ، ص 

، 9(، منارة األقداس فى شرح طقوس الكنيسة القبطية والقداس ، الكتاب األوؿ ، ط9969منقريوس عوض هللا)  -
 . 89القاىرة ، ص 

حضارية أثرية سياحية ( ، فف الرسـو الجدارية و األيقونات فى أديرة وادى النطروف ) دراسة 2117ميرى مجدى أنور) -
 . 32( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية السياحة والفنادؽ ، قسـ االرشاد السياحى ، جامعة االسكندرية ،ص 

 . 299( ، األديرة األثرية فى مصر ، ترجمة / ابراىيـ سالمة ابراىيـ ، القاىرة ، ص2119والترز ، ؾ . ؾ.) -
التصويرية لأليقونة القبطية وأعادة اكتشافيا مف وجية نظر معاصرة ، كمية ( ، القيـ  2115وليد حسيف أحمد شاىيف) -

 . 59-49الفنوف الجميمة ، جامعة اإلسكندرية ، ص ص 
 .73-72(، باقات عطرة مف سير األبرار والقديسيف ، القاىرة ، ص ص 9985يوأنس ) -
 . 32مسيحى, القاىرة  ، ص (, الفف القبطى ودوره الرائد بيف فنوف العالـ ال9995يوساب السريانى ) -
 . 57-54( ، تاريخ الكنيسة ، تعريب مرقس داود ، القاىرة ، ص ص 9981يوسابيوس القيصرى) -
( ، الشكل والمضموف فى فف األيقونة القبطية رؤيا معاصرة ، رسالة ماجستير ) غير 2113يوسف زكى خميل) -

 .4منشورة (، معيد الدراسات القبطية ، القاىرة ، ص 
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ARTICLE INFO ABSTRACT 

No one knows exactly what Jesus looked like, and there are no known 

images of him from his lifetime. Canonical Gospels do not illustrate what 

Jesus looked like. And, in a time long before photography was invented, 

the art of depiction was a more costly one. 

Despite scant references to Jesus’ appearances, discussion and controversy 

has rolled on for centuries about what he looked like. 

 The earliest images of Jesus Christ emerged in the first through third 

centuries A.D., amidst concerns about idolatry. They were less about 

capturing the actual appearance of Christ than about clarifying his role as 

a ruler or as a savior. 

To clearly indicate these roles, early Christian artists often relied on 

syncretism, meaning they combined visual formats from other cultures. 

Probably the most popular syncretic image is Christ as the Good 

Shepherd, a beardless, youthful figure based on pagan representations of 

Orpheus, Hermes and Apollo. 
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