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 كنيسة القديس أنطونيوس البدوانى باإلسكندرية

 دراسـة أثريـة معمـاريـة

 *د. رأفت عبد الرازق

 مقدمة : 
أعتادت الكنيسة منذ العصر الرسولى أن تشيد معابدها هلل وتدعوها بأسماء العذراء 
ا والُرسل والشهداء ، وليس معنى ذلك أنها لهم أو أقيمت ألجلهم، إنما هى          هلل ، أم

التسمية فالغرض منها تكريم هؤالء القديسين والرسل أو الشهداء من               ناحية، 
ومن ناحية أخرى لتميز هذه الكنائس عن بعضها لمعرفتها، وتمثل دراسة العمارة 
المسيحية مرحلة هامة من مراحل تطور الحضارة المصرية القديمة والتى مازالت 

التطور الذى بلغته هذه الحضارة فهى تعكس لنا صورة  آثارها العظيمة شاهدة على هذا
 صادقة عن حياة المصريين بعد اعتناقهم الدين المسيحى.

تعد دراسة العمائر المسيحية وخاصة الكنائس من الموضوعات الهامة فى مجال 
الدراسات األثرية، وذلك لما تحتوية من فنون العمارة سواء فى التخطيط أو المداخل 

األعمدة والعقود وأساليب التغطية المختلفة فى األسقف، وما يحتاجه ذلك كله والنوافذ و
من فنون تشكيلية سواء فى زخارف الجص أو الرسم على الجدران أو الحفر على 
الخشب أو زجاج النوافذ الملون، ناهيك عما تضمه عمارة الكنائس من أيقونات وتماثيل 

اج إلى عشرات الفنانين والمهرة من نجارين القديسين والرهبان، وكان فن المعمار يحت
وغيرهم أبدعوا جميعاً كل فى … ومرخمين وحدادين وزجاجين ونقاشين ومذهبين 

مجاله فانعكس ذلك على أعمالهم التى أضفت على الكنيسة كثيراً من الرهبة والخشوع 
 والقدسية فى نفوس رواد الكنائس.

باكوس باإلسكندرية موضوع هذه وتعد كنيسة القديس أنطونيوس البدوانى بحى 
الدراسة واحدة من هذه الكنائس الرائعة التى تبرز دراستها الكثير من هذه الخصائص 

 المعمارية والفنية.

 

 

 

 

                               

 جامعة طنطا.  –كية اآلداب  –* د. رأفت عبد الرازق أبو العينين: مدرس بقسم اآلثار اإلسالمية 
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 ترجمة حياة القديس أنطونيوس البدوانى:

ولد القديس 
(1)

أنطونيوس البدوانى  
(2)

م( 1195بمدينة لشبونة بالبرتغال عام ) 
اً لدراسة الكتاب المقدس والعلوم األخرى إلى أن أصبح      حيث مكث ست سنوات متفرغ

كاهناً ، ثم ألتحق برهبانية األخوة األصاغر، وبعد فترة أتجه إلى صقلية ومكث بها عام، 

بعدها قصد مدينة إسيزى 
(3)

حيث التقى بالقديس " فرنسيس اإلسيزى " الذى أكتشف  
ده تأثيره فى اآلخرين ، فأواله مهمة مواهبه غير العادية فى الحكمة وغزارة العلم وش

الوعظ وتدريس الالهوت، فكان أول مدرس فى الرهبانية الفرنسيسكانية، فقد كان شديد 
اإليمان بالعقيدة المسيحية وحريصاً على غرسها فى النفوس، ولقب القديس انطونيوس 

 بالعديد من األلقاب منها:

إلنجيلى " و " شفيع الفقراء "تابوت العهد ومطرقة الهراطقة " و " المعلم ا
 واألشياء الضائعة " . 

م( وكان فى السادسة         1231يونيو )خزيران( سنة ) 13ولقد توفى فى 
والثالثين 

(4)
من العمر وشيدت له كنيسة ضخمة بمدينة " بادوا " حيث ترقد رفات قداسته 

 بها.

 

 

 

 

 

 

                               

 ( القديس: شخص عاش حياته طاهراً مع هللا ، ورفعته الكنيسة إلى مصاف القديسين األطهار.1)
(، الهيئة 54د.محمد عفيفى: األقباط فى مصر فى العصر العثمانى، سلسلة تاريخ المصريين ) -

 .308، ص 1922المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

ك.م( غرب مدينة فينسيا أمضى 33ا: بادوفا حالياً ، تقع شمال شرق إيطاليا على بعد )( مدينة بادو2)
القديس أنطونيوس معظم سنين عمره بها، وشيدت له بها كنيسة ضخمة بعد وفاته لذلك عرف 

 بالقديس أنطونيوس بالبدوانى.
- Harolad Dullard: New world Atlas, London, 1978, p.38. 

ك.م( شمال مدينة روما، ولد بها القديس "فرنسيس 17: اسيزينا حالياً، تقع على بعد )( مدينة إسيزى3)
 اإلسيزى" مؤسس الرهبانية الفرنسيسكانية ، والذى تتلمذ على يديه القديس انطونيوس البدوانى .

- Harolad Dullard: Ibid, p.47. 

 .4( دليل كنيسة سان أنطوان: باكوس ، اإلسكندرية ، د.ت ، ص 4)
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 نبذة تاريخية عن الكنيسة:

كان يعيش بمنطقة باكوس 
(5)

ل منذ القرن التاسع عشر الميالدى عدد كبير الرم 
من المصريين وأبناء الجاليات األجنبية المقيمة باإلسكندرية 

(6)
من الكاثوليك كانت لهم  

كنيسة صغيرة وكان يقوم أحد اآلباء الفرنسيسكان من كتدرائية سانت كاترين   بالمنشية 
، شرعوا فى بناء كنيسة كبيرة ، بأداء القداسات ويلقى عليهم العظات، ومع تزايد عددهم

م( أجريت عدة أعمال ترميم واسعة 1920م( تليق بالمنطقة ، وفى عام )1880عام )
م( ، وتم إفتتاحها على يد المبعوث الرسولى 1922بالكنيسة تم االنتهاء منها عام )

م(  أصبحت الكنيسة تابعة للرهبان 1992اإليطالى المطران " أجينونوتى " ومنذ عام )
رنسيسكان بمصر الف

(7)
 . 

تقع الكنيسة بحى باكوس شرق اإلسكندرية ضمن منطقة الرمل الموقع :
(8)

وتطل  
بواجهتها الشمالية الغربية على شارع الفتح، أما الواجهة الجنوبية الشرقية فتطل على 
شارع علوى والواجهة الشمالية الشرقية على شارع اإلذاعة )طوسون سابقاً( أما الواجهة 

 (.1 -)شكل  ية الغربية فتطل حالياً على مبانى حديثة .الجنوب

 السور الخارجى للكنيسة:

الكنيسة محاطة بسور خارجى من اآلجر المكسو بالمالط المطلى باللون األصفر، 

م( الخلفى بالجهة الجنوبية 2.90م( ويتخلل السور ثالثة مداخل اتساعها )2.65بارتفاع )

آلخران بالواجهة الشمالية الغربية ويطالن على الشرقية ويطل على شارع علوى، وا

شارع الفتح، تؤدى إلى تلك المداخل إلى مساحة فضاء وحديقة تحيط بالكنيسة، ويغلق 

المداخل بوابات من الحديد كل بوابة لها باب من مصراعين من الحديد يعلوها صليب 

                               

، االسم الرومانى لإلله ديونيسيوس، إله الخمر عند اإلغريق، ويعتقد أن منطقة Bachus( باكوس : 5)
 باكوس كانت مزارع كروم ويرتبط أسمها به.

،  2جـ          1995د. عبد العاطى شعراوى : أساطير اإللهة الصغرى، الطبعة األولى ، القاهرة ،  -
 .504 -503ص 

 -يونسيوس وأتباعه فى األدب والفن اليونانى " ، مخطوط رسالة ماجستيرد.ممدوح المصرى : "د -
 .271، ص 1997قسم اآلثار،  –غير منشورة ، جامعة طنطا، كلية اآلداب 

م ( ، مقال من 1939 -1805( د. حسن محمد صبحى : الجاليات األوروبية فى مدينة اإلسكندرية )6)
 .147 -143، ص  2004كتاب محافظة اإلسكندرية ، اإلسكندرية ، 

 .5( دليل كنيسة سان أنطوان: المرجع السابق ، ص 7)

( د. محمد عواد حسين : تخطيط مدينة اإلسكندرية ، مقال من كتاب محافظة اإلسكندرية  8)
 .18 – 17، ص  1963اإلسكندرية ، 

الشهيرة ، الهيئة على باشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبالدها القديمة و -
 .171، ص  7، جـ 1993المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 
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كبير 
(9)

ة الشكل وتخضع بوسطه صليب متعدد الرؤوس داخل دائرة ، والكنيسة مستطيل 

من الداخل لجوهر التخطيط المعمارى البازيلكى المكون من األروقة الثالثة الممتدة من 

الشرق إلى الغرب أوسعها الرواق األوسط وتقع الهياكل الثالثة للكنيسة بالجهة الجنوبية 

 (.2 -الشرقية )شكل 

 المداخل الجارجية(: –الوصف المعمارى للكنيسة )الواجهات 

 جهة الشمالية الغربية :الوا -1

م( حتى 4.10م( وارتفاعها )10.15هى الواجهة الرئيسية للكنيسة ويبلغ طولها )
 (.1 -مستوى سقف الطابق األول وتنقسم الواجهة إلى ثالثة أقسام: )لوحة 

 القسم األوسط :

م( وتبرز عن سمك 0.75م( بعمق )2.95تشغله كتلة المدخل ويبلغ اتساعها )
م( واهتم المعمار بهذا القسم من الواجهة بشكل أبرز أهميتها 1.80) الواجهة بمقدار

كمدخل رئيسى وكقاعدة لمنارة األجراس، وتتقدم كتلة المدخل خمس درجات من الرخام 
م( لكل درجة ، ويكتنف المدخل ثالثة أزواج من األعمدة الضخمة ذات 0.20بارتفاع )

النوع المدبب، يعلوها عقد منكسر يتوج تيجان كورنثية عليها إطارات معقودة مرتدة من 
قمته صليب جصى، وقد غشيت فتحة العقد بوردة نباتية مفرغة ثالثية البتالت يعلو العقد 
نافذة معقودة بعقد مدبب مغشاة بالجص المعشق بالزجاج الملون إلضاءة الردهة بالطابق 

لوها صلبان جصية الثانى، قوام زخرفتها مجموعة من نوافذ طولية ذات عقود منكسرة يع
( ويتوسط كتلة المدخل فتحة باب مستطيلة عرضها 3 -، شكل 2 –مفرغة )لوحة 

م( ،ويعلو فتحة الباب عتب يعلوه حشوة جصية بداخلها 2.40م( وارتفاعها )1.25)
وتعنى ترجمتها "اإلله الواحد األعظم  ”Dot oprmo aximo :“كتابة التينية نصها 

لجص قوامها صليب مثبت فى الحجارة تلتف حوله أيدى " يعلوها حلية زخرفية من ا

بشرية متشابكة 
(10)

( ويغلق على فتحة الباب مصراعان من الخشب قسم كل 4 -)شكل  

                               

( الصليب هو الرمز الرئيسى للدين المسيحى فهو شارة المسيح نفسه، وهو من الرموز الدينية التى 9)
شاع استخدامها على العمائر والمنتجات المسيحية، وقد شاع استخدامه فى القرن الرابع الميالدى 

الن قسطنطين أن الدين الرسمى للدولة البيزنطية هو الدين المسيحى، ولقد تعددت استخداماته بعد إع
وغيرها من … وتنوعت أشكاله وفمنه : الصليب اليونانى ، المثلث، ذو األطراف المدببة والمعقوف

 ة.                          الصلبان ، والصليب يرمز إلى انتشار المسيحية فى العالم كله ألنه يأخذ االتجاهات األربعـ
ص           1977الصليب( ، اإلسكندرية ،  -تادرس يعقوب ملطى: الكنيسة بيت هللا )االيقونات  -

481- 486 . 
- Payley , H. : Lest language of sympolusm, London, 1951, vol.2, p.127. 

بأن ترسم اليد وهى تخرج من وسط  ( كانت اليد فى فجر المسيحية تعبر عن وجود هللا ، وذلك10)
السحاب كما كانت ترسم مفتوحة أو مغلقة أو متحدة أو متشابكة ، فلقد استخدمها الفنان فى التعبير 
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مصراع إلى عشر حشوات وضعت فى إطار رأسى مزخرفة بالحفر البارز قوام 

( يتدلى منه عناقيد عنب 5 -، شكل 3-زخرفتها فرع نباتى مجدول )لوحة 
(11)

وكتلة ،  

المدخل ككل متأثر بالطراز الرومانسكى والقوطى 
(12)

من حيث التكوين المعمارى 
 والزخرفى .

 القسم األيمن :

م( يشغل الجزء األيمن من هذا القسم نافذة 4.10م( وارتفاعه )3.65يبلغ عرضه )
م( معقودة بعقد مدبب مغشاة بالزجاج 1.95م( وارتفاعها )0.65مستطيلة عرضها )

محصورة بين زوج من الدعامات الساندة التى تحيط بواجهات الكنيسة األربعة الملون ، 
لتدعيم الجدران الخارجية ضد الضغط الناتج من األسقف المتقاطعة           ويغطى 
سقف هذا الجزء من الواجهة سقف جمالونى مائل مغطى بالقراميد، يعلوه دعامات 

حائطية طائرة 
(13)

لمغطى أيضاً بسقف جمالونى محدب مغطى لتدعيم الطابق الثانى ا 

                                                                                 

عن إشارات مختلفة تخدم العقيدة المسيحية بطرق رمزية ، فاستخدم الفنان األيدى المتحدة أو 
 حول عقيدتهم التى يرمز لها بالصليب. المتشابكة حول الصليب تعنى تكاتف المؤمنين والكنيسة

، 1992أنطون ذكرى : األدب والدين عند قدماء المصريين ، المتحف المصرى ، القاهرة            -
 .132ص 

فيليب سيرنج: الرموز فى الفن واألديان والحياة ، الطبعة األولى                             ترجمة /  -
 .308، ص  1992،  عبد الهادى عباس، دار دمشق

( استعملت أوراق العنب رمز للكنيسة ، والكرمة للداللة على عالقة هللا بشعبه وتدل تكعيبة الكرمة 11)
إلى المكان الذى يحفظ به أوالد هللا ، ولقد قال السيد المسيح )أنا الكرمة الحقيقة وأبى الكرام( كما 

 مر كثير فتكونون تالميذى( .جاء فى الكتاب المقدس )بهذا يتمجد أبى أن تأتوا بث

 .271د. ممدوح المصرى : المرجع السابق، ص  - ،.              8-1يوحنا : 13 -

( د. نعمت إسماعيل عالم: فنون الغرب فى العصور الوسطى والنهضة والباروك             دار  12)
 .29 -19، ص  2001المعارف ، القاهرة سنة 

- J. Devisse and M. Dauron : Rome et le Moyen Age, Parise, 1964 , p. 148. 

- J. Timmers : A Hand Book of Romansque Art, London, 1969, pp 185- 188. 

( الدعائم الساندة أو األكتاف الطائرة ، تشيد لمعادلة الضغط المتجهة إلى الخارج فى المبانى ذات 13)
ة مفتوحة خارج سقوف الرواقين الجانبين لتحمل العقود أو األقبية وهى دعائم ذات عقود دائري

الضغوط العرضية ألقبية المجاز األوسط العريض، ولقد استخدمت بكثرة فى عمائر العصر 
الرومانسكى ، وقد طورها مهندسوا العمارة فى العصر القوطى إلى ما اصطلح عليه بالقوائم أو 

الجانبية أقل ارتفاعاً من المجاز العريض  األكتاف الطائرة التى تكون فيها المجازات أو األورقة
 األوسط .

، 1976د. توفيق أحمد عبد الجواد: معجم العمارة وإنشاء المبانى، دار األهرام للنشر، القاهرة       -
 .152ص 

 12جـ                   1994د. ثروت عكاشة : فنون العصور الوسطى ، دار الصباح ، الكويت ،  -
 .54، ص 
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بالقراميد، أما الجزء األيسر من ذلك القسم فيشغله برج نصف دائرى مسمط يتخلل بدنه 
فتحات مستطيلة تشبه المزاغل ، ويتوج قمة البرج مجموعة من الشرافات تشبه الدراوى 

 ( . 6-، شكل  4 –)لوحة 

 

 

 القسم األيسر :

الشمالية الغربية، القسم األيمن السابق وصفه  يطابق هذا القسم من الواجهة
 تخطيطاً وزخرفة.

 الواجهة الشمالية الشرقية : -2

م( حتى مستوى سقف الطابق                4.10م( ، وارتفاعها )19.70يبلغ طولها )

األول، وقد قسمت تلك الواجهة إلى أربع حنايا رأسية معقودة بعقد مدبب بواسطة خمسة 

تحصر بداخلها أربعة شبابيك مستطيلة مغشاة بالجص المعشق بالزجاج  أكتاف حائطية

الملون ، يعلوها كورنيش جصى بارز يعلوه سقف جمالونى مائل مغطى بالقراميد، يعلوه 

( لتدعيم الطابق الثانى ضد الضغط الطارد الناتج عن 7 -دعامات حائطية طائرة )الشكل 

 جدران.إرتكاز السقف واألقبية المتقاطعة على ال

ولقد فُتح بتلك الواجهة مدخالن 
(14)

م( 0.80أحدهما بالركن الشمالى عرضه ) 

م( يتقدم هذا المدخل خمس درجات من الرخام تنتهى بفتحة باب 1.65وارتفاعه )

مستطيلة يعولها عتب مستقيم يعلوه نافذة مستطيلة معقودة بعقد مدبب مغشاة بالخشب 

م( طوالً وبالركن 1.95م( عرضاً ، )1.5أبعادها )( 5 -المعشق بالزجاج الملون )لوحة 

الشرقى من تلك الواجهة أيضاً يقع المدخل اآلخر وهو عبارة عن فتحة باب مستطيلة 

يكتنفها عمودان مخلقان بتيجان كورنثية يرتكز عليهما عقد مدبب، ويغلق على فتحة 

اع خشبى خال من م( ارتفاعاً ، مصر1.75م( عرضاً ، )0.95الباب الذى تبلغ أبعاده )

                               

ر إلى داخل كنيسة أنطونيوس البدوانى من خالل ثالثة أبواب ، الرئيسى منها بالواجهة ( نعب14)
الشمالية الغربية ، واآلخران بالركن الشمالى والشرقى من الواجهة الشمالية الشرقية ، ويتمشى ذلك 

ى العقيدة مع قول الرسل : )فليكن لها ثالثة أبواب( ، مثاالً للثالوث المقدس، وتشير أبواب الكنيسة ف
 المسيحية إلى أبواب ملكوت هللا  وهى : الطريق ، الحق والحياة.

منقريوس عوض هللا : منارة األقداس فى شرح طقوس الكنيسة القبطية والقداس، الطبعة الثانية ، دار  -
 .29، ص  1الجيل للطباعة، د.ت ، جـ
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( يعلو عتبة حلية جصية قوام زخرفتها صليب كبير متساوى 6 –الزخارف )لوحة 

 ( .8 -األضالع يحصر بين أركانه أربعة صلبان ، يعلوها عقد ثالثى )شكل

 برج األجراس:

يقع برج األجراس 
(15)

( السابق وصفها بالواجهة 9 –أعلى كتلة المدخل )شكل  

لقد برع المعمار فى إعطاء إيحاء للمشاهد بأن البرج مقسم إلى الشمالية الغربية ، و

خمسة طوابق، وذلك عن طريق حليات زخرفية وضعت على شكل كورنيش جصى 

بارز، ويلتصق البرج بالواجهة الشمالية الغربية حتى نهايتها ثم يرتفع عنها مكوناً بذلك 

ل الكتلة البنائية المفرغة التى قاعدة الطابق العلوى الذى تعلوه القمة المخروطية، ويتخل

تبدأ من مستوى سطح الكنيسة قوصرة يعلوها قمرية فى األضالع األربعة غشيت 

بالزجاج لإلضاءة والتهوية يزينها من الخارج صلبان خشبية يعلوها شمسيتان فى 

أألضالع األربعة غشيت بحليات خشبية مفرغة لإلضاءة، أما القمة المخروطية للبرج 

خشب المصفح برقائق الرصاص، ويتوج قمته صليب معدنى متعدد الرؤوس، فهى من ال

ويحيط بالقمة المخروطية أربعة أبراج بنائية صغيرة ذات قمم مستدقة يتوجها صلبان 

جصية، ويزين اإلطار الخارجى لهذا الطابق أفريز جصى مفرغ قوام زخرفته أشكال 

( ويتم الصعود 7 -ام التينية )لوحة صلبان ، يعلوه أربعة ساعات دائرية الشكل ذات أرق

إلى قمة البرج عبر فتحة باب صغير بالردهة التى تعلو كتلة المدخل بالطابق الثانى 

 للكنيسة تؤدى إلى سلم نصعد من خالله إلى قمة برج األجراس.

 أسلوب تغطية الكنيسة من الداخل:

طيط المعمارى من الواضح أن نظام التغطية بالكنيسة قد أحدث ليتناسب مع التخ

البازيلكى 
(16)

ليتناسب بدوره مع التغطية بدون استخدام األخشاب، وتمتاز الكنيسة  

                               

نه غالباً عند المدخل الرئيسى ( برج األجراس أو منارة األجراس، برج يحمل جرس الكنيسة ومكا15)
المختلفة،  أو جهة الهيكل أحياناً، ويدق الجرس للتنبيه إلى مواعيد القداس أو فى المناسبات الدينية

ويعلو البرج صليب رمزاً لمكان العبادة المسيحية، وأحياناً يحتوى على ساعات دقاقة لتحديد مواعيد 
  القداس والصلوات.

كنائس القبطية فى مصر، ترجمة / إبراهيم سالمة، سلسلة األلف كتاب الثانى عدد ألفريد .ج . بتلر : ال -
 .310، ص  2، جـ 1993(، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 131)

( الطراز البازيلكى: هو أقدم الطرز المعمارية التى استخدمت فى تخطيط الكنائس المسيحية بصفة 16)
فة خاصة، وقد تعددت أراء العلماء والباحثين حول معرفة مصدر عامة والكنائس المصرية بص

اشتقاق هذا الطراز ويعتمد تخطيط الكنيسة البازيلكية على مساحة مستطيلة                     
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بأسلوب تغطيتها حيث تجمع بين األسقف المقببة والمسطحة، حيث يغطى الرواق 
األوسط من بازيلكا الكنيسة أقبية متقاطعة، الرواقين الجانبين سقف مسطح، أما الطابق 

عتمد فى تغطيته على األقبية المتقاطعة فقط، هذا وتعتمد الكنيسة فى العلوى للكنيسة في
 أسلوب تغطيتها على العقود المدببة والمنكسرة التى ترتكز على الدعامات والجدران.

 الكنيسة من الداخل:

تؤدى كتلة المدخل السابق وصفها إلى دركاة مربعة الشكل مغطاة بقبو مروحى 
فور حفراً بارزاً، وقد فتح بضلعها الشمالى الشرقى بوسطه دائرة بداخلها صليب مح

والجنوبى الغربى نافذة مستطيلة يغلق عليها ودلفتان من الزجاج يتوسطهما دائرة بداخلها 
صليب، وبصدر الدركاة فتحة باب مستطيلة يغلق عليها باب خشبى يقع على محور 

كون من األورقة الثالثة الرواق األوسط، وتخضع الكنيسة لجوهر التخطيط البازيلكى الم
الممتدة من الشرق إلى الغرب، وتقع الهياكل الثالثة بالجهة الجنوبية           الشرقية، 
والكنيسة من الداخل مستطيلة الشكل مقسمة إلى ثالثة أروقة بواسطة صفين من البائكات 

رتكز بكل صف خمس دعامات ُشكل بدنها الخارجى بحزم بنائية من األعمدة المدمجة، ت
عليها أرجل العقود واألقبية المتقاطعة وتحمل الدعامات ثمانية عقود مدببة أربعة فى كل 

( وتبلغ مساحة الرواق 8 -جانب تسير عمودية على الجدار الجنوبى الشرقى )لوحة
م( عرضاً ، ويغطى هذا الرواق سلسلة من األقبية 4.25م( طوالً ، )15.50األوسط )

صر فيما بيها جامات مستديرة بداخلها زخارف نباتية قوامها ( تح9 -المتقاطعة )لوحة 
( ويمتاز هذا الرواق بارتفاعه عن الرواقين الجانبين ، وقد فُتح 10 -أوراق عنب )شكل

فى كل جانب أربعة عقود منكسرة بالطابق الثانى يعولها أربع نوافذ غشيت بالزجاج 
الجنوبى الشرقى، لتؤدى وظيفة الملون لإلضاءة والتهوية تسير عمودية على الجدار 

 . (17)المنور المسمى طابق النوافذ المشعة 

                                                                                 

تقسمها صفوف من الدعامات أو األعمدة إلى ثالثة أروقة طولية أوسعها وأعالها األوسط وفى 
 النهاية الشرقية يوجد تجويف.

 .63، 62، ص 1، جـ 1977د. سعاد ماهر: الفن القبطى ، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،  -
  1988د. مصطفى عبد هللا شيحة: دراسات فى العمارة والفنون القبطية ن هيئة اآلثار المصرية      -

 .62 -57ص 
- Ademey, w.  :  The Greek and Eastern churches, New York, 1928, p.179. 

- Eletchr, A : History of architecture on the comparative method, London,   1940, p. 252. 
- Rice, D.T.: Byzantion Art, London, 1954, pp. 54- 55.  

هى صف من النوافذ المتتابعة يكون فى أعلى الكنيسة ليشع  ”Clearstory“( طابق النواقد المشعة 17)
ولقد شاع هذا العنصر المعمارى فى الكنائس الكبرى التى ترجع إلى عمائر الضوء إلى ما تحته 

 العصر الرومانسكى والقوطى.
 .55 -54، ص 12ثروت عكاشة : المرجع السابق، جـ  -



 7دراسات في آثار الوطن العربي

 471 

م( عرضاً 2.45م( طوالً ، )15.50أما الروقان األيمن واأليسر، فتبلغ أبعادهما )
وينتهى كل منهما من الجهة الجنوبية الشرقية بهيكل جانبى، ويغطى كل منهما سقف 

نيسة ببالطات مربعة من الرخام مسطح خال من الزخارف، وقد غطيت أرضية الك
( وقد فتح 11 -األبيض يحيط بأركانها أربع قطع مربعة من الرخام األسود )شكل 

م( بكل رواق معقودة بعقد 0.18باألورقة الجانبية للكنيسة خمس نوافذ مستطيلة بعمق )
 ثالثى يعلوه عقد مدبب، وقد غشيت النوافذ بدلف من الخشب المعشق بالزجاج   الملون،

( وتعد تلك النوافذ من أروع األشغال 12 -يتوسط تلك الدلف صليب خشبى مفرغ )شكل
الزجاجية التى أبدع الفنان فى زخرفتها بمناظر للعائلة المقدسة والمالئكة والقديسين 

 والرهبان، وفيما يلى وصفها :

 -أوالً: نوافذ الرواق األيمن المطلة على الواجهة الجنوبية الغربية :

تقع بصدر الرواق األيمن من الجهة الشمالية الغربية، قوام زخرفتها  األولى: النافذة
 (.10-ورقة نباتية متكررة رباعية البتالت ُشكلت على هيئة صليب )لوحة

تتكون من ضلفتين قوام زخرفتهما، السيد المسيح يعلو رأسه          هالة  النافذة الثانية:
منى ويقدم بيده اليسرى خبز ، وفى األرض وأمامه أعمى يمس عينه بيده الي (18)

، وبأسفل سفر الحياة (19)كسيح وفى الخلف أبرص )معجزة أشباع الجموع( 
 (.11 -وعلى جانبيه مالكان مجنحان )لوحة 

 (20)تتكون من ضلفتين قوام زخرفتهما، العائلة المقدسة فى رحلة الهروبالنافذة الثالثة:
 (.12 –إلى مصر )لوحة 

تتكون من ضلفتين قوام زخرفتهما ، السيد المسح محاط بالقديسين ابعة : النافذة الر
ممسكاً بيده كأساً رمز الخالص ، وأمامه قسط المن رمز لجسد المسيح. وبأسفل 

 (.13 –سفر الحياة على جانبيه مالكان مجنحان )لوحة 

رحلة الهروب تتكون من ضلفتين قوام زخرفتهما ،العائلة المقدسة أثناء  النافذة الخامسة:
فى وضع استراحة ،وخلفهما شجرة لعلها شجرة السيدة  العذراء بالمطرية 

 (.14 –،وبأسفل سفر الحياة على جانبيه مالكان مجنحان )لوحة (21)

                               

( رسمت الهالة المقدسة بشئ من اإلفراط فى الفن القبطى الذى أخذها بدوره من الفن الساسانى 18)
لمجد اإللهى الذى يستمد من الشخص المصور، أما سبب إحطاتها وترمز الهالة إلى القداسة وا

 بالرأس ألن الرأس هى مركز الروح والفكر واإلدراك.
 .45د. سعاد ماهر: المرجع السابق ، ص  -

( د. حشمت مسيحة: مدخل إلى اآلثار القبطية، سلسلة التراث القبطى، القاهرة ،             19)
 .79، ص1994

 .15 -10، ص  1996ون سدراك : رحلة شاقة ، القاهرة ، ( القمص أغاث20)
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 ثانياً: نوافذ الرواق األيسر المطلة على الواجهة الشمالية الشرقية:

لزخارف الوردة على النافذة بهذا الرواق تطابق زخرفتهما ا النافذة األولى والثانية:
 األولى والثانية السابق وصفهما بالرواق األيسر.

تتكون من ضلفتين قوام زخرفتهما، السيد المسيح يعلو رأسه هاله  النافذة الثالثة:
مستديرة ذهبية وحوله لفيف من القديسين وأمامه صورة للكرة أألرضية رمز 

لى يساره السيدة العذراء بجوارها للعالم، ويومئ بيده اليمنى رمز البركة ، وع
يوحنا الحبيب وإحدى القديسات، وبأسفل سفر الحياة على جانبيه مالكان مجنحان 

 (.15 -)لوحة 

تتكون من ضلفتين قوام زخرفتهما، السيد المسيح يجلس على كرسى النافذة الرابعة: 

يعلو العرش محاط بالقديسين ، وأمامه عدد من الرجال يتقدمهم بطرس الرسول 

رأسه هاله، وبأسفل سفر الحياة على جانبيه مالكان                  مجنحان 

 (.16 -)لوحة 

تتكون من ضلفتين قوام زخرفتهما، السيد المسيح يبارك السيدة العذراء النافذة الخامسة: 

)قلب يسوع المسيح( ، وبأسفل سفر الحياة على جانبيه مالكان     مجنحان 

 (.17 -)لوحة 

 السيدات:قاعة 

نجح المعمار فى استغالل المساحة التى تعلو دركاة المدخل فى عمل ردهة 
مستطيلة مغطاة بأقبية متقاطعة ، ويتوسط تلك الردهة تمثال للسيد المسيح مثبت على 
قاعدة خشبية ، وبصدر الردهة عقد مدبب يعلوه صليب كبير محفور على الحائط )لوحة 

د بإفريز جص مفرغ قوام زخرفته دوائر بداخلها ( واإلطار الخارجى لها محد18 -
( وتؤدى تلك الردهة إلى ممشى يؤدى بدوره 13 -صلبان متساوية األضالع )شكل 

 للقاعة جلوس السيدات أثناء القداس واالحتفاالت الكنيسية المختلفة.

ويغطى قاعة السيدات بالطابق الثانى سلسلة من األقبية المتقاطعة، ونصل لتلك 
م( طوالً تقع فى بداية 1.65م( عرضاً ، )0.85عبر فتحة مستطيلة أبعادها )القاعة 

الرواق األوسط من الجهة الشمالية الغربية الذى نصعد من خالله أيضاً إلى منارة 
األجراس، وتطل قاعة السيدات على الرواق األوسط الرئيسى عبر أربعة شرفات معقودة 

                                                                                 

( جمال سعد نجيب : " اإليقونات الباقية بكنائس محافظة المنيا " دراسة آثرية فنية ، مخطوط 21)
 .76، ص  2003غير منشورة ، جامعة طنطا ،كلية اآلداب ، قسم اآلثار  –رسالة ماجستير
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ز من الجص المفرغ قوام زخرفته دوائر بداخلها بعقود مدببة ُحدد إطارها الخارجى بأفري
 صلبان متساوية األضالع.

 المعمودية:

بالركن الشمالى من الجدار الشمالية الغربي ، وهى معمودية  (22)تقع المعمودية 

التينية الطراز ، محاطة بسياج معدنى مشغول بزخارف هندسية ، وهى عبارة عن 

يعلو البرواز شكل مخروطى يتوج قمته صليب  برواز خشبى مستطيل لحماية األيقونة ،

( حيث 19 –)لوحة  (23)خشبى مذهب ، وقوام زخرفة األيقونة )عماد السيد المسيح( 

يظهر يوحنا المعمدان وهو يعمد السيد المسيح بنهر األردن ، بيده اليسرى   صليب ، 

ث ترمز إلى ويعمد المسيح باليمنى ، ويعلو رأس المسيح حمامة تشع منها األنوار حي

( وبجوار المعمودية حوض رخامى مثبت فى الجدار الشمالى 14 –روح القدس )شكل 

 الغربى إلجراء مراسم التعميد فيه.

 :(24)الهياكل 

ينتهى جسم الكنيسة من الناحية الشرقية بثالثة هياكل ، ويعد الهيكل األوسط 

 أكبرها وأهمها حيث تقام فيه الطقوس الدينية.

 وسط :الهيكل األ

يعد الهيكل الرئيسى وهو عبارة عن حجرة مربعة ترتفع عن منسوب أرضية 

( 20 –م( ويغطى سقفه سلسلة من األقبية المتقاطعة )لوحة 0.20الكنيسة بمقدار )

                               

ى اعتبرها األقباط سراً من أسرار الكنيسة ، والهدف من ( العماد: هو أحد الطقوس المسيحية الت22)
هذا الطقس هو تعميد أو تنصير األطفال بعد والدتهم وذلك بتغطيس األطفال فى الماء بعد أن 

 يضاف إليه الطيب ويرشم المولود ثالث مرات ويردد الكاهن بعض الترانيم الخاصة بالعماد.
 .105، ص  1ـمنفريوس عوض هللا : المرجع السابق ، ج -
د. فتحى خورشيد : كنائس وأديرة محافظة الفيوم منذ انتشار المسيحية حتى نهاية العصر العثمانى   -

 .149، ص  1998المجلس األعلى لآلثار ، القاهرة ، 

( جورج فيرجستون : الرموز المسيحية ودالالتها ، ترجمة د. يعقوب جرجس ، تقديم           د. 23)
 .34، ص  1964قاهرة ، زهران رياض ، ال

 .78،  77د. حشمت مسيحة : المرجع السابق ، ص  -

( الهيكل: مكان تقديم الذبيحة ، يبنى فى الجهة الشرقية للكنيسة ليكون أمام المؤمنين الذين ينتظرون 24)
المجئ الثانى للمسيح من الشرق ، وال يجوز دخوله لغير ذو الرتب الكهنوتية ، كما ال يجوز دخوله 

 ألحذية.با
 .  307، ص  2الفريد ج. بتلر : المرجع السابق ، جـ -
 .152د. فتحى خورشيد المرجع السابق ،   ص  -
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فتح به  (25)ويتوسط الجدار الشرقى للهيكل حنيه مجوفة )شرقية( يتقدمها حجاب خشبى 

ليب مسدل عليهما ستائر من الحرير األصفر، مدخالن معقودان بعقد منكسر يتوجهما ص

ويعد الحجاب تحفة فنية نظراً لثرائه الزخرفى العامر بالزخارف المحفورة والمذهبة 

والعقود المدببة والمنكسرة والمفصصة وأوراق وعناقيد العنب وصلبان متنوعة األشكال 

كنيسة آية من آيات فن فضالً عن تماثيل وأيقونات القديسين والرهبان ، ولذا يعد حجاب ال

 النجارة نظراً لتناسق أجزائه وتناغم وثراء زخارفه.

ويتصل الهيكل الرئيسى بالهيكل األيسر الجانبى عبر فتحة باب مستطيلة أبعادها  -
 م( ارتفاعاً.1.20م( عرضاً ، )0.70)

 :(26) المذبح

ة ثبت يتوسط أرضية حجرة الهيكل األوسط المذبح وهو عبارة عن منضدة خشبي
حيث يظهر السيد المسيح يتوسط  (27)بوسطها أيقونة العشاء األخير )العشاء الربانى (

 (.21 -األثنى عشر أمامهم المائدة وعليها األوانى والطعام )لوحة 

 : (28)اإلنجيلية 

تقع بالركن األيسر من الهيكل األوسط وهى بارة عن جسم أسطوانى ارتفاعه 
م( وطول 0.46لها باب يأخذ شكل االستدارة بعرض )م( بداخ0.75م(، بقطر )1.15)
م( وبأعلى الجسم األسطوانى رفان خشبيان يتصالن بجسم األنجيلية بواسطة قائم 0.88)

معدنى متحرك، لوضع الكتب المقدسة عليه ويزين البدن الخارجى صف من عقود 

                               

( الحجاب : هو الستر وحجبه أى منعه من الدخول ، والغرض منه عزل العامة عن ما يحدث 25)
لى إخفاء طقوسها بداخل الهيكل الذى ال يدخله إال لذوى الرتب الكهنوتيه ، ولذلك تحرص الكنيسة ع

داخل الهيكل عن المصلين حتى يكون فى ذلك تجسيداً روحياً فى إظهار أن أسرار ملكوت السموات 
 ال يمكن الوصول إلى عمقها ، وأن ثالوث األقداس ال يمكن إدراكه.

 .41 – 38، ص  1منقريوس عوض هللا : المرجع السابق ، جـ -

عليها الذبيحة المقدسة من الخبز والخمر وترمز إلى قبر  ( المذبح : مائدة تقع وسط الهيكل توضع26)
 السيد المسيح أو العرش اإللهى.

 .153د. فتحى خورشيد : المرجع السابق ، ص  -
- G. Badger: The Nestorions and their Rituals, London, 1952, P. 228. 

وقال خذوا … شر رسوالً معه ولما كانت الساعة إتكأ واألثنى ع"…. ( ولقد ورد بانجيل يوحنا 27)
 …".هذه واقتسموها بينكم ألن هذا هو دمى المسفوك عنكم وعن كثيرين ، أصنعوا هذا لذكرى 

 .25 -21:  13يوحنا  -

( األنجيلية: كلمة يونانية تعنى مكان األنجيل أو القراءة، وهو المكان الذى يوضع عليه األنجيل 28)
 لمنجيلية أو الوعظة أو القّراءة.وغيرها من الكتب المقدسة ، ويعرف با

 .150د. فتحى خورشيد: المرجع السابق ، ص  -
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سيد          محمولة على ُعمد رشيقة مذهبة ثبت أسفلها أربعة تماثيل خشبية ملونة لل
 (.22 -المسيح ، السيدة العذراء ويوحنا المعمدان ويوسف النجار )لوحة 

 الهيكل األيمن الجانبى: 

عبارة عن حجرة مستطيلة مغطاة بسقف مسطح خال من الزخارف وأرضيته 
بمستوى أرضية الكنيسة، ويشغل جداره الشرقى مغارة صناعية يتوسطها تمثال للسيدة 

 (.23 -تقدم المغارة مذبح صغير من الرخام األبيض )لوحة ، وي (29)العذراء 

 الهيكل األيسر الجانبى: 

عبارة عن حجرة مستطيلة مغطاة بسقف مسطح خال من الزخارف أرضيته 
 بمستوى أرضية الكنيسة، يتوسط جداره حنية معقودة بعقد مدبب يرتكز على زوج من 

ال للسيد المسيح مثبت على قاعدة رخامية، األعمدة الرشيقة ذات تيجان مذهبة بداخلها تمث
ويكتنف الحنية نافذتان طوليتان معقودتان بعقد مدبب مغشاة بالزجاج الملون قوام 
زخرفتهما فرع نباتى يتدلى منه أوراق وعناقيد عنب، ويتقدم الحنية مذبح رخامى 

      أبيض، حفر بوسطه جامة مستديرة بداخلها " قلب يسوع المسيح " محاط بغصنى  
 (.24 -وقد زينت أركان المذبح بُعمد رشيقة من الرخام األسود )لوحة  (30)زيتون 

 

 

 

 

 

 

 

                               

( شيدت تلك المغارة خصيصاً بمناسبة ظهور السيدة العذراء بمدينة )لورد( بفرنسا منذ حوالى 29)
عام، حيث ظهرت فى شكل جسد بشرى منير، مرتديه رداء أبيض ممسكة بيدها سبحة من خرز  153

الذهب، ولقد ظهرت العذراء مرات عديدة فى عشرات من الدول حول العالم يأتى  أبيض بسلسلة من
 على رأسها مصر، ولقد ارتبط ظهورها فى حدوث معجزات أو كوارث أو ظواهر كونية.

 .13-11القس عبد المسيح بسيط أبو الخير: ظهورات العذراء حول العالم، القاهرة د.ت ، ص  -

لمسيحية إلى السالم واألمن، فى حين يشير عصير الزيتون إلى ( تشير أغصان الزيتون فى ا30)
 القداسة ، فغصن الزيتون رمز لحلول سالم هللا على األرض.

 .54جورج فيرجستون: المرجع السابق ، ص  -
القمس يوحنا سالمه: اآللى النفيسة فى شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة مكتبة مارجرس، القاهرة   -

 .296،  2، جـ  1991
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 كنيسة القديس أنطونيوس البدوانى:(31)أيقونات 

أثناء دراستى للكنيسة عثرت على مجموعة من األيقونات األثرية غير مؤرخة 
ديسين والشهداء تصور األحداث المختلفة التى تواكب صلب السيد المسيح والعذراء والق

والمالئكة فى مناظر متعددة ، يبلغ عددها أربعة عشر أيقونة معروض منها ثمان 
أيقونات فقط ، أما الباقى فيجرى ترميمه حالياً ، وكافة األيقونات متماثلة تماماً من حيث 
الحجم ، محاطة ببرواز خشبى مذهب مغطى بطبقة من الورنيش الشفاف ومحفوظة 

( ، 15 –ة يتوج قمتها صليب مدبب متعدد األطراف        )شكل داخل مقاصير خشبي
ولقد صورت كافة األيقونات باأللوان الزيتيه على لوح من الخشب بعد صقلها بالبطانة ، 
ولقد أتبع الفنان أسلوب فنى موحد فى رسم تلك األيقونات ونالحظ ذلك من خالل 

خدمة ومالمح وتعبير  الوجه ، الخطوط والزى الذى يرتديه كل منهم واأللوان المست
فضالً عن المهارة والمقدرة التى تحلى بها الفنان فى استخدام الدالالت والرموز الدينية 
الخاصة بالعقيدة المسيحية ، إضافة إلى استخدامه ألوان األرضية داكنة كى يبرز جمال 

المسيح الصور وتناسبها مع ألوان المالبس التى تواكب أحداث ومناظر صلب السيد 
المتعددة ، وفيما يلى سنتناول كل منها على حدة بالتفصيل ، حسب الترتيب الالتينى 

 الوارد على تلك األيقونات :

 

 

 

                               

وهى تعنى صورة على أن تكون صورة  Eikon( األيقونة : كلمة يونانية مشتقة من اللفظة اليونانية 31)
مقدسة للسيد المسيح أو السيدة العذراء أو القديسين الذين استشهدوا فى سبيل العقيدة المسيحية أو 

 موضوعات من الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديث.
مة على الخشب أو غيره من المواد وكان الناس ينطرون ليس فى قيمتها واأليقونة صورة دينية مرسو

المادية فحسب بل وفى قيمتها الروحية ، ولذلك كانت توضع فى الكنائس واألديرة والمنازل  فضالً 
 تقديسها وتقبيلها والتبرك بها.

 . 7-6، ص  1991األب ساب أسير: األيقونة )البنية الداخلية والبعد الروحى( ، القاهرة ،  -
.               جـ 1993الفن البيزنطى، دار الصباح ، الكويت ،  –د. ثروت عكاشة: تاريخ الفن  -

 .165، ص 11
 .11 -5رؤوف حبيب: األيقونات القبطية ، مكتبة المحبة، القاهرة ، د.ت ، ص  -
ف، اإلسكندرية، د. عزت حامد قادوس : آثار مصر فى العصر اليونانى والرومانى، منشأة المعار -

 .571، ص  2000
- Duchessne,L : Christian worship, London , 1949, pp. 19-21.. 
- Rice, D.T: The Beginnings of Chrisitian Art, New York, 1957, p.13.  
-Losky Quspensky : The meaning of the iconst, vloldimr’s semimary, New York, 1982, pp. 26- 

27. 
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 * األيقونة األولى:

 سم( 52×  43أبعادها : ) -  .IIرقم األيقونة الالتينى :  -

 األسلوب الفنى : منفذة باأللوان الزيتيه على الخشب. -

 وارد على األيقونة : النص الالتينى ال -

- Gesù prende la croce sull spalle. 

 (32)الترجمة : يسوع يوثق حزين الوجه مصفر اللون  -

الموضوع : مجموعة من األشخاص يساعدون السيد المسيح فى رفع الصليب  -
على كتفه ويظهر المسيح وقد مد بصره إلى السماء وارتسمت على 

 (.25 –وجهه عالمات الحزن )لوحة 

 

 *األيقونة الثانية:

 سم( 52× 43أبعادها : ) -  .IVرقم األيقونة الالتينى :  -

 األسلوب الفنى : منفذة باأللوان الزيتية على الخشب. -

 النص االتينى الوارد على األيقونة: -

- Gesù incontre l’affitta sua Madre. 

  (33)الترجمة : يسوع يحمل الصليب مقطب الجبين  -

ضوع : السيد المسيح يحمل الصليب على كتفه األيسر ، وأمامه جندى المو -
رومانى وخلفه السيدة العذراء ترتدى ثوباً يعلوه عباءة سوداء ويبدو 

 (34)على وجهها عالمات الحزن الشديد ، وبجوارها مريم المجدلية 
تشاطر العذراء حزنها على ابنها حيث تفيض عيناها بألم وحزن عميق 

 (.26 –)لوحة 

 

                               

 .18 – 16مرقس:  15( 32)

 ( القديسة مريم المجدلية : هى التى رافقت السيد المسيح فى أحداث الصلب المختلفة.33)
الرينيسانس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة  –د. ثروت عكاشة : فنون عصر النهضة  -

 .305، ص  9، جـ 1987

 .20 – 18مرقس:  15( 34)
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 * األيقونة الثالثة: 

 سم( 52×  43أبعادها : ) -  .Vرقم األيقونة الالتينى :  -

 األسلوب الفنى : منفذة باأللوان الزيتيه على الخشب. -

 النص الالتينى الوارد على األيقونة :  -

- Gesù aiutato dal cireneo. 

 . (35)الترجمة : القيروانى يساعد األب يسوع  -

سيد المسيح وقد أعياه السير وأمامه القيروانى يحمل عنه الصليب الموضوع: ال -
، وخلفه يوسف النجار يرتدى ثوباً يعلوه عباءة خضراء ، وقد ارتسمت 
على وجوه الجميع عالمات الحزن واآلسى وهم فى طريقهم إلى مكان 

 (27 –صلب السيد المسيح )لوحة 

 * األيقونة الرابعة:

 سم( 52×  43أبعادها : ) -  . VIرقم األيقونة الالتيني:  -

 األسلوب الفنى : منفذة باأللوان الزيتيه على الخشب. -

 النص الالتينى الوارد على األيقونة:  -

- Veronica parge a Gesù un sudaria. 

 (36)غطاء رأس أمرأة ( فيرونكا -الترجمة : وجه يسوع على محرمة ) منديل -
 (.16 –)شكل 

المسيح وقد كده السير فى طريقه إلى الصلب وقد تصبب الموضوع : السيد  -
العرق من على جبينه ، وأمامه القديسة فيرونكا ممسكة بمنديل عليه 
صورة السيد المسيح حيث انطبع على المنديل وجهة حينما كان يجفف 

 (.28عرقه )لوحة 

 

                               

 .23- 21مرقس:  15( 35)

( يذكر أن السيد المسيح عندما كان فى طريقه للصلب تصبب العرق على جبينه ، فناولته القديسة 36)
 فيرونكا منديالً لها ليجفف به عرقه ، فانطبعت صورته على المنديل.

، 1988الباروك ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة   –د. ثروت عكاشه : فنون عصر النهضة  -
 .141،   10جـ
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 * األيقونة الخامسة: 

 سم( 52 – 43أبعادها : ) -  .Xرقم األيقونة الالتينى :  -

 األسلوب الفنى : منفذة باأللوان الزيتيه على الخشب. -

 النص الالتينى الوارد على األيقونة :  -

- Gesù spogliata delle sue Vesti. 

 (37)الترجمة : ينزعون ثياب يسوع  -

الموضوع : شخصان ينزعان رداء من على جسد السيد المسيح قبل رفعه على  -
مسيح وقد وجه نظره إلى السماء وارتسمت الصليب ، ويظهر السيد ال

 (.29 –على وجهه عالمات الحزن واأللم )لوحة 

 * األيقونة السادسة:

 سم( 52×  43أبعادها  ) -  .XIIرقم األيقونة الالتينى :  -

 األسلوب الفنى : منفذة باأللوان الزيتيه على الخشب. -

 النص الالتينى الوارد على األيقونة :  -

- Gesù innalqato spira sulla croce. 

 . (38)الترجمة : يسوع يموت مقطب الجبين  -

ويداه وقدماه مثبتة  (39)الموضوع : السيد المسيح مثبت على صليب الصلبوت  -
ويعلو رأسه أربعة أحرف  (40)على خشبة الصليب بثالثة مسامير

(i.N.R.i)  وهى اختصار لتهمة المسيح بمعنى " يسوع الناصرى ملك
ويقف على يساره السيدة العذراء تنظر البنها وهو مصلوب  (41)هود "الي

وعيناها تفيضان حزناً وكمداً شديداً على ابنها ، وعلى يمينه تقف مريم 

                               

 .38 – 36مرقس :  15( 37)

 . 41 – 39مرقس  15( 38)

( صليب الصلبوت: هو الصليب الذى يحمل المسيح مصلوباً ، ويرتفع أمام جميع المؤمنين الذين 39)
 ينظرون إلى الهياكل إنتظاراً لوصول المسيح من الشرق.

- Druck Hamns : WiR Erleben die Geschichte, Mümche. 1973, p.33. 

 ترمز المسامير إلى آالم السيد المسيح وقد استخدمت ثالثة مسامير رمزاً للثالوث المقدس .( 40)
 .104جورج فيرجستون : المرجع السابق ،  -

( خواجه أفندى كمال الدين : ينابيع المسيحية ، تعريب ، إسماعيل حلمى ، منشورات لجنة 41)
 . 121،  120، ص 1991المحققين ، لندن ، سنة 
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 –المجدلية وقد ارتسمت عالمات الحزن واأللم على السيد المسيح )لوحة 
30) 

 * األيقونة السابعة:

 سم(52×  43عادها : )أب -  . XIIIرقم األيقونة الالتينى :  -

 األسلوب الفنى : منفذة باأللوان الزيتيه على الخشب. -

 النص الالتينى الوارد على األيقونة:  -

- Gesù deposto della croce. 

 .(42)الترجمة : يسوع يموت مصفر الوجه  -

الموضوع : السيد المسيح بعد إنزاله من على الصليب فى حضن أمه     )لوحة  -
ه وخلفهما يوسف النجار ومريم المجدلية ، ولقد ارتسمت على ( أم31 –

وجوه الجميع عالمات الحزن واأللم ، ولقد وفق الفنان فى إظهار مالمح 
الوجه ذات العيون اللوزية والحواجب المقوسة واألنف الدقيق وهذا 

 .(43)األسلوب ُعرف فى التصوير القبطى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 .56 – 55متى :  27  -، .              42 – 41مرقس :  15( 42)

(43)- Lassus,J.:The Early Christian and Byzantian world, Skira,1952, p. 142.  
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 * األيقونة الثامنة:

 سم(52×  43أبعادها : ) -  .XIVتينى : رقم األيقونة الال -

 األسلوب الفنى : منفذة باأللوان الزيتيه على الخشب. -

 النص الالتينى :  -

- Gesù Viene posta nel sepolcro. 

 . (44)الترجمة : يسوع يوضع فى التابوت  -

حيث يظهر السيد المسيح وقد لف جسده بقماش  (45)الموضوع : أيقونة الدفنة  -
ض ، وشخصان يمسكان بأطراف الكفن لوضعه فى التابوت ، وفى أبي

الخلف تقف مريم المجدلية ولقد ارتسمت عالمات الحزن والحسرة على 
( ، ولقد وفق الفنان فى إظهار ثقل جسد 32 –وجوه الجميع )لوحة 

المسيح فوق الكفن ثم نجاحه فى التعبير عن تفاصيل ومالمح األشخاص 
 وسحنهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 .47 – 43مرقس :  15( 44)

 .305ص  9( د. ثروت عكاشه : فنون عصر النهضة ، الرينيسانس ، جـ45)
 .84،  83د. حشمت مسيحة : المرجع السابق ، ص  -
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 الخاتمة: 

كشفت الدراسة أن تخطيط كنيسة القديس انطونيوس البدوانى ، قد ُصمم على نمط  -1

 التخطيط البازيلكى.

تبين من خالل الدراسة أن نظام التغطية بالكنيسة قد أحدث ليتناسب مع التخطيط  -2

المعمارى البازيلكى ليتناسب بدوره مع التغطية بدون استخدام األخشاب حيث يمتاز 

 وب التغطية فى االعتماد على األسقف المقبية والمسطحة.أسل

أظهرت الدراسة مدى تأثر كنيسة القديس انطونيوس البدوانى بالعديد من العناصر  -3

 المعمارية والفنية التى كانت سائدة فى الطراز الرومانسكى والقوطى.

لكنيسة من أظهرت الدراسة مدى عناية واهتمام المعمار بالواجهة الشمالية الغربية ل -4

حيث التكوين المعمارى فلقد اشتملت على كتلة المدخل والباب الرئيس وبرج 

 األجراس.

ألقت الدراسة الضوء على استخدام المعمار للدعامات الساندة فى واجهات الكنيسة  -5

بالطابق األول ، والدعامات الحائطية الطائرة بالطابق الثانى لتدعيم الحوائط لتحمل 

اتج عن إرتكاز األسقف واألقبية المتقاطعة ، فضالً عن إكساب الضغط الطارد الن

 الحوائط الممتدة جماالً والتى يمكن اعتبارها حلية معمارية زخرفية.

ألقى الباحث الضوء على مجموعة من األيقونات األثرية القيمة بالكنيسة التى لم  -6

مان أيقونات تنشر من قبل ، تتناول أحداث صلب السيد المسيح ، وقد بلغ عددها ث

تضمنت كتابات باللغة الالتينية عند ترجمتها اتضح إنها نصوص مقتبسة من الكتب 

 المقدسة.

ألقى البحث الضوء على مجموعة من الرموز المسيحية ودالالدتها الدينية فى  -7

العقيدة المسيحية ، وذلك من خالل استعمال الفنان والمعمار لتلك الرموز على 

 فنية بالكنيسة.العناصر المعمارية وال

( لوحة لم تنشر من قبل وعمل 32إتمام للفائدة المرجوة من البحث فقد تم نشر ) -8

 ( شكل لتلك اللوحات . وعمل المسقط األفقى للكنيسة.16)
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توصى الدراسة بضرورة تسجيل الكنيسة ضمن اآلثار القبطية بقطاع اآلثار  -9

من أهمية آثرية ، كما إنها اإلسالمية والقبطية بمنطقة غرب الدلتا ، لما للكنيسة 

 تزخر بالعديد من التحف واألدوات الكنيسية القيمة الجديرة بالحفظ والحماية.
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