
 
 
 
 

 الترّھب في اإليقونوغرافيا البيزنطّية
  

 *األب سامي حاّلق اليسوعيّ 
  

  مقّدمة

كثيرون كتبوا عن حياة الترّھب، 
وكثيرون أيًضا رسموا رھباًنا معّينين 

بيد أّن قلًّة قليلة . وصّوروا فضائلھم
صّورت الحياة الرھبانّية بالرسم 

ال شّك في أّن األيقونة التي . واأللوان
م عليھا نادرة، ورّبما لم يرھا سنتكلّ 

القارئ في حياته ولن يراھا، لكّنھا تنتمي 
إلى التقليد اإليقونوغرافّي، وتصميمھا 

  .ةكما سنقّدمه يعود إلى العصور الوسيط

                                                          

تھتّم أيقونات الراھب بتصوير 
حياته الداخلّية وصراعه الروحّي أكثر من تصوير حياته الخارجّية 

لذلك ينتمي ھذا النوع من األيقونات . واء الديرّيةوبرنامجه اليومّي واألج
  .١إلى فئة األيقونات الالھوتّية

 
 *  .عضو في أُسرة دار المشرق. واأليقونات له عّدة كتابات في الفّن البزنطيّ . باحث

١ 
 



  الراھب

يظھر الراھب في أيقونة الترّھب مصلوًبا على صليب، ويلبس 
ھاد ه عالمًة على الجرأسَ  ثوبه الرھبانّي األسود، ويغّطي اإلسكيمُ 

ن على الصليب، رتااله حافيتان ومسمَّ جْ رِ . نوى أن يجاھده الذيالروحّي 
القائم ألّنه صلب نفسه عن العالم، يخفض نظره ويغلق فمه، وفوق 

ّب جعل يا رإ«: ت العبارة التاليةُكِتبَ  وبالتوازي معه لصليباألفقّي ل
ذراعاه مفتوحان ولكّنھما ليسا  .»يَّ على شفتَ  لفمي وباًبا حصيًنا احارسً 

لَين مّتقَدين، وبالقرب ه مشعَ يْ الصليب، ويحمل بيدَ  علىمثّبَتين بمسامير 
نوركم للناس ليروا أعمالكم الصالحة  ئْ ضِ ھكذا ليُ «: منھما ھذه العبارة

  .»في السموات الذيفيمّجدوا أباكم 

الرّسامون على تلوينھا  على صدره رقعه تشبه القلب، ودرجَ 
ي ف دْ جدِّ  امستقيمً  افّي يا هللا وروحً  اخلقْ  انقيًّ  اقلبً «: باألحمر، ُكِتَب عليھا

ال «: وعلى بطنه صحيفة أخرى بشكل يافطة مع ھذه الكلمات. »أحشائي
وفي أسفلھا، على مثانته، صحيفة . »أّيھا الراھب بملّذات البطن تنخدعْ 

، تحت اوتحتھا أيضً  .»أميتوا أعضاءكم على األرض«: تقولأخرى 
  .»ئوا أقدامكم لطريق إنجيل السالمھيّ «: الركبتين، صحيفة أخرى تقول

  الصليب

المسيح، ألّن الحياة الرھبانّية  في ھندسته صليبَ  يشبه الصليبُ 
وكما أّن بيالطس أمر . األرثوذكسّية ھي اقتداء بالمسيح المصلوب

، نجد على صليب "يسوع الناصرّي ملك اليھود": الجنود بوضع عبارة
ال تفخروا «: مسّمرة عليھا ھذه الكلمات الراھب وفي المكان نفسه يافطةً 

  .» بصليب رّبيأمامي إالّ 
                                                                                                                         

أيقونات شخصّية : نذّكر القارئ بتصنيف األيقونات الشائع في الدراسات النقدّية ١
، )تصّور أحداًثا تاريخّية(أيقونات تاريخّية و، )تصّور الشخصّية في بورتريه(
ر قضايا تصوّ (الھوتّية أيقونات و، )تصّور الشخصّية في مجدھا(أيقونات تعظيمّية و

 ).الھوتّية
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ثالث دوائر تشبه األختام،  أطرف الصليب الثالثة األخرىعند 
ُيكَتُب الحرف األّول من كّل عبارٍة فيھا باللون األحمر، والجملة 

في . مختصرة، يجد المشاھد نّصھا الكامل بالقرب منھا نحو األسفل
 .»ة يخلصَمن يثبت حّتى النھاي«: يةالدائرة على اليمين نجد الكتابة التال
ال  َمن ال يتخلّى عن كّل ممتلكاته«: وعلى اليسار نجد ھذه الكلمات
فلّية مكتوب تحت وفي الدائرة الس .»يستطيع أن يكون تلميذ المسيح

يقود إلى الحياة ضّيق ومملوء  الذيالطريق «: مصطبة الصليب
  .»باألوجاع

  حول الراھب المصلوب

وب من األعلى إلى األسفل، إذا تتّبعنا ما ُرِسَم حول الراھب المصل
كنيسة أرثوذكسّية قّبة على مستوى الصليب، نجد على يمين الصليب 

وعلى اليسار ظالم دامس نكاد ال . وتحتھا مذبح المسيح يعلوھا صليبُ 
  .نمّيز فيه شيًئا

 محاربٌ األّول ، ْينفي المستوى الثاني نحو األسفل نجد شخصَ 
 الذيعالمًة على االضطھاد عربّي يطعنان الراھب،  اآلخرصليبّي و

وعلى مستوى . تتعّرض له الكنيسة األرثوذكسّية من الكاثوليك واإلسالم
إجحد : إقبل الھرطقة، وعلى اليسار: على اليمين :ن عبارتانيْ الحربتَ 
كّل شيٍء  أستطيعُ «: وفي ھذا المستوى نجد رايًة ُكتَِب عليھا .بإيمانك

  .»يقّويني الذيبالمسيح 

في أسفل الصليب وأسفل اللوحة نجد على اليسار وحًشا يشبه 
: حديدّية وعبارة تقول تشّد الصليب بسلسلةٍ التّنين يلفظ لھًبا وأبالسة 

وعلى اليمين صورة شاٍة ُكتَِب . »الجسد ضعيف وال يستطيع أن يقاوم«
 .»أشواق الحبّ «: ، وكتلة لھب ُكتَِب بجانبھا»مال الدنيا«: بجانبھا
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  السماء

في . تظھر السماء بألوانھا الذھبّية المنيرة قسم األيقونة العلويّ في 
الوسط يسوع المسيح يحمل بيمينه إكلياًل من الورد وبيساره تاًجا ملكّيًا 

َمن أراد أن يتبعني فليكفر «وفوقه عبارة . ٢ويستعّد ليمنحھما للراھب
كان وعلى يمين المسيح ويساره مال. »بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني

  .ن كما عھدنا أن نراھما في أيقوناٍت أخرىيْ يحمالن صولجاَنين وكَرتَ 

في األيقونة التي ننشرھا ال تظھر بعض األمور التي نجدھا في 
: اليمين صحيفة ُكِتَب عليھا أيقوناٍت أخرى شبيھة، كأن يحمل مالكُ 

وال  الخيرَ  فعلِ إ«: ، وعلى صحيفة مالك اليسار»الرّب أرسلني لنجدتك«
المسيح،  على اّلنهأو مالكان ينظران إلى الراھب ويد. »اشيئً  شَ تخ

 رّ البِ  إكليلَ  لتنالَ  دْ جاھِ «: ويحمالن صحيفة بشكل يافطة مع ھذه الكلمات
  .»بأحجاٍر كريمة االرّب تاجً  كَ فيمنحَ 

في لوحٍة جدارّية بحنية الكنيسة  الھذه األيقونة مرسومً  انجد نموذجً 
وال يھاجم الراھب المصلوب الزنى . جبل آثوسالرئيسّية لدير فيلوثيو ب

نًة بشياطين خصَ شَ مُ  اة السبع معً ، بل الخطايا الرئيسيّ وحسب واألباطيل
ُر مثاًل . في غاية الروحانّية مصّورة بطريقةٍ  الغضب بلوٍن  شيطانُ  فيصوَّ

أحمر، والزنى في ھيئة امرأة عارية، وشيطان الشراھة بديٌن بشكٍل 
بعة مالئكة تحمل فوق الراھب الحقيقّي المنتصر سويظھر . فيهمبالٍغ 

  .حقّق سبعة انتصارات الراِھب سبعة تيجان ألنّ 

                                                           
من أجلي ينال مائة ضعف في ...  اأو أمًّ  اَمن ترك أبً «: عن وعود المسيح اتعبيرً  - ٢

ة اة األبدّي ال الحي اة، وين ى أن تصّور »ھذه الحي ان عل ات الرھب ، درجت بعض أيقون
ة  أة المزدوج ـنالمكاف دنيا لَِم ذه ال ي ھ د ف ّية، : يزھ رات األرض ن الخي ر ع اج يعّب الت

ماوّيةواإلك رات الس ن الخي ل ع اه . لي ال والج ّية الم الخيرات األرض ُد ب وال ُيقَص
ب ل  ،والمناص د ب ّيةُيقَص ة والنفس رات الروحّي ة : الخي الم والراح عور بالس الش
  .والطمأنينة
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  الخاتمة

. »حياة الراھب الحقيقيّ «: درج التقليد على تسمية ھذه األيقونة
إّنھا حياة جھاٍد روحّي دائم ضّد كّل المغريات الخارجّية واألھواء 

 معتمًدا تمًدا على قّوته الشخصّية، بلالداخلّية، وال يشّن الراھب جھاده مع
ال شّك في أّن الرّسامين استطاعوا أن يعّبروا بالصور و. على نعمة هللا

جزئّيًا عن جھاد الراھب الروحّي، ولكّنھم استعانوا كثيًرا بالكتابة كما 
. الحظنا، مّما جعل ھذا النمط من األيقونات يميل إلى أن يكون تعليمّيًا

 فياإليقونوغرافّي  عّبر عنهال يستطيع بسھولة فھم ما  العاديّ  فالمشاھد
لذلك تّم اللجوء إلى . غير متآلف مع الحياة الرھبانّية هتصويره، ألنّ 

اإلكثار من الكتابة، وھو أمر نادر الحدوث في اإليقونوغرافيا، وھذا ما 
   .وممّيزة يجعل األيقونة فريدةً 


