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   الحیوان في المتخّیل المسیحيّ 

 قراءة في قصص القدّیسین والفن الکنسي  

 
 

   تلخیص:

الدراسات املهّمة ال�ي �ساعد ع�� س�� أغوار هذا الفكر  �عد دراسة املتخّيل �� الفكر الدي�ّي املسي�ّ� من  

ذي يبدو فيھ املتخّيل عنصرا  
ّ
شبھ قار. كما  وفهم آليات اشتغالھ، وطبيعة عالقتھ بالفكر الدي�ّي العام ال

�عت�� هذا النوع من الدراسات محاولة �� تفكيك البنّية الثقافّية �جموعة �شرّ�ة تنت�ي إ�� ال�جّل الثقا�ّ�  

األن��بولوجيا، علم النفس، وعلم    – الدي�ّي نفسھ. و�تن�ل ذلك �� سياق ما تتيحھ الدراسات واملنا�ج ا�حديثة  

األديان وعلم  دائرة    من   -االجتماع  إ��  اإليمانّية  القراءة  دوائر  من  املقار�ة  تخرج  وفكرّ�ة  معرفّية  إم�انات 

بمظاهر   واإلحاطة  التفك��  خبايا  وكشف  الدينّية،  املمارسات  كنھ  كشف  �غية  العلمّية،  الفكرّ�ة  املقار�ة 

املسي�ّ� سعيا إ��    ا�خطاب الدي�ّي �� الثقافة املسيحّية. وقد اخ��نا التوقف عند صورة ا�حيوان �� املتخّيل

 النظر �� الالمعقول الدي�ّي ودراسة التحّوالت ال�ي شهدها �� رحاب فكر يمزج ب�ن الواق�ّ� واألسطوري. 

 : (متخّيل، حيوان، املسيحّية، القد�س)ال�لمات املفاتيح 

 

Abstract: 
The study of the imaginary in Christian religious thought is one of the important 

studies that helps to explore the depths of this thought and understand the mechanisms 
of its operation, and the nature of its relationship to general religious thought in which 
the imagined is a semi-permanent element. This type of studies is also considered an 
attempt to deconstruct the cultural structure of a human group belonging to the same 
cultural-religious record. This is revealed in the context of the cognitive and intellectual 
potentials offered by modern studies and curricula - anthropology, psychology, 
sociology, and religion science - that extends the approach from the circles of faith 
reading to the circle of the scientific intellectual approach, in order to uncover the 
essence of religious practices, uncover the mysteries of thinking and surrounding the 
manifestations of religious discourse in Christian culture. We chose to stop at the image 
of the animal in the Christian imaginary, seeking to examine the religious absurdity and 
the studies of the transformations that it witnessed in the context of a thought mixing 
between the real and the myth. 

Key Words: (Imaginary, Animal, Christianity, Saint) 
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 مقدمة:   -1

ذي ي�اد ي�ون    يقف املتأّمل �� ال��اث الدي�ّي باختالف توجهاتھ وميادينھ، عند كّم 
ّ
هائل من املتخّيل ال

يحضر الالمعقول باعتباره حقيقة ال ر�ب ف��ا، �ستمّد مشروعي��ا من  لبنة من لبنات البناء العقائدي، ف

ؤمن يصّدق ا�خطاب مهما �انت درجة حياده عن املنطق،  فإّن امل ،، لذلكخالل مقولة تدخل هللا �� التار�خ

ھ
ّ
دي�ّي �عد دراسة املتخّيل �� الفكر الو خطاب من�جم �� تفاصيلھ مع املنظومة الدينّية �� ش�لها الك�ّ�.    ألن

الدراسات املهّمة ال�ي �ساعد ع�� س�� أغوار هذا الفكر وفهم آليات اشتغالھ، وطبيعة عالقتھ  املسي�ّ� من 

بالفكر الدي�ّي العام. كما �عت�� هذا النوع من الدراسات محاولة �� تفكيك البنية الثقافّية �جموعة �شرّ�ة  

ذلك و�تن�ل  نفسھ.  الدي�ّي  الثقا�ّ�  ال�جّل  إ��  ا�حديثة    تنت�ي  واملنا�ج  الدراسات  تتيحھ  ما  سياق   �� –  

األديان النفس، وعلم االجتماع وعلم  املقار�ة من    من  -األن��بولوجيا، علم  إم�انات معرفّية وفكرّ�ة تخرج 

دوائر القراءة اإليمانّية إ�� دائرة املقار�ة الفكرّ�ة العلمّية، �غية كشف كنھ املمارسات الدينّية، وكشف خبايا  

�� واإلحاطة بمظاهر ا�خطاب الدي�ّي �� الثقافة املسيحّية. وقد اخ��نا التوقف عند صورة ا�حيوان �� التفك

املتخّيل املسي�ّ� سعيا إ�� النظر �� الالمعقول الدي�ّي ودراسات التحّوالت ال�ي شهدها �� رحاب فكر يمزج  

 ب�ن الواق�ّ� واألسطوري. 

   ":قراءة في مفهوم " المتخّیل -2

ورد  حظي املتخّيل بالدراسة والتفكيك باعتباره من الظواهر املرتبطة بثقافة اإل�سان منذ القديم، وقد  

ة  ب�ونھ "  ھ�عر�ف  ��
َ
 وخيل

ً
اسم مفعول من تخّيل، وهو مشتق من مادة (خ، ي، ل)، خال ال��يَء يخاُل خْيال

ْل، أي يظ
َ

..: ظّنھ، و�� املثل من �سمْع َيخ
ً
 وِخيال

ً
ة وخاال

َ
ْيل

َ
اَل   ّن.. وخّيَل وخ

َ
خ

َ
َھ. وأ  ال��يء اشتبھ..  عليھ: شبَّ

ماطرة حسب��ا  رأي��ا  إذا  ال�ي   
ُ
ة

ُ
وا�خّيل  

ُ
وملتخّيلة املتخّيل  ا�حسوسة.1وال�حابة  ا�جزئّية    الصور  واملعا�ي 

 
ّ
ترجمة    �� املستوى االصطال��  و�لمة متخّيل  2والتفصيل أخرى"  �كيب تارةاملن��عة م��ا وتصّرفها ف��ا بال�

��ا ال��يء الذي ال وجود   و�قصد ) (Imaginarius�عود �� األصل إ�� ال�لمة الالتينّية  ال�ي  )(Imaginaireلمة  ل�

 �� ذهن اإل�سان، فهو عبارة عن صورة ذهنّية.  
ّ
استعمال    وقد عرف لھ �� الواقع، أو ذاك الذي ال وجود لھ إال

مفهوم   إ��  تدر�جّيا  و�تحّول  ا�خيال  مجال  ع��  ليدّل  عشر  التاسع  القرن  من  انطالقا  تحّوال  ال�لمة  هذه 

واألساط�� واألديان.. مع �ّل من    ،واألعمال األدبّية  ،والطبيعّية  ،عّيةإجرائي معتمد �� دراسة الظواهر االجتما

 ) Gilbert.ديران  وجيلبار ) Castoriadis) Corneliusو�استور�اد�س  (Gaston Bachelard)باشالر

Durand).. فـ التخييلّية.  القّوة  أو  التخّيل  تفرزه عملّية  ما  حصيلة  أض��  هو موضوع    فاملتخّيل  "املتخّيل 

عالقتنا  ال �انت  إذا  ما  حالة   �� ا�خيال  موضوع  كذلك  وهو  نتاجهما،  وهو  أيضا،  ا�خيال  وموضوع  تخّيل 

 
 ، ل). يخ، ابن منظور، لسان العرب، مادة (  -1
 .167، ص محّمد صّديق المنشاوي). القاهرة: دار الفضيلة تحقيق:). معجم التعريفات. (2004الجرجاني، علي بن محّمد. ( -2
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ًقا بحالة    وتحديًدا  صرامةباملتخّيل أك��  
ّ
ا، وقد ي�ون متعل ا وقد ي�ون جماعي� وتبلوًرا، واملتخّيل قد ي�ون فردي�

 . 1سوّ�ة أو مرضّية"

�� مفهوم   املتأّمل  إّن  القول  الدي�ي""  يمكننا  نتيجة  وذلك  تداخلة  امل قضايا  ال  يقف عند عديد  املتخّيل 

إ�� ثراء ا�جاالت ال�ي يحضر    �عود  انفتاح هذه الشبكة  �ّن شبكة العالقات املفتوحة ال�ي يتحّرك داخلها. و 

الدي�ي بوجھ خاّص  ق  ب�ّل  ملتخّيل  ا�عت�ي دارس  .  ف��ا املتخّيل عموما واملتخّيل 
ّ
يتعل بالذاكرة وا�خياالت  ما 

الصور  بالتعب�� ع��  ق 
ّ
يتعل �عب��    ،والرموز   ،واألحالم، وما  أو  �عب��ا فردّيا  ي�ون  واألش�ال واأليقونات، وما 

، وا�جما��، وما �عّ��  أو املر�ض أو السيا��ي...جماعة أو �عب�� ثقافة، وما ي�ون جامعا ب�ن الفردي، الفّنان  

عادة ما تحضر  و   2أو ما قد ي�ّ�ر منطقّيا ولكّنھ ينحو نحو "الالمعقول"...  ،عن العقائد غ�� امل�ّ�رة منطقّيا

  مثل وّجهت الدراسات األن��و�ولوجّية ا�حديثة  و�� مفاهيم املفاهيم �� الدراسات ا�خاّصة باملتخّيل،  عديد

الت االجتماعّية mentalité(3  )مفهوم العقلّية (
ّ
 ، و املع�ى ا�خفّي représentations sociales(4ومفهوم التمث

 
. الكويت: 360، فبراير). الخيال من الكهف إلى الواقع االفتراضي. ضمن سلسلة عالم المعرفة، العدد  2009عبد الحميد، شاكر. ( -1

داب
ٓ
 . 47-46، ص ص المجلس الوطني للثقافة والفنون واال

2- Wunenburger, Jean Jacques, L'imaginaire, col. Que sais-je? PUF, 2013, p 5; Natanson J., «L'imaginaire 
dans la culture occidentale», dans Imaginaire & Inconscient, 2001/ 1, n° 1, p. 27, 30; Abraham G., «Réalité et 
imaginaire en psychothérapie», dans Psychothérapies 2002/ 1, Vol. 22, p. 55; Avis, Paul, God and the creative 
imagination: metaphor, symbol and myth in religion and theology, Routledge, N.Y., London, 2005, p 7. 

غلب الدارسين غير الفرنسيين قد نقلوا  -3
ٔ
ن ا

ٔ
إلى لغاتهم نقال دون   alitémentمفهوم مفهوم العقلّية مفهوم غير واضح المعالم حتى ا
ندري بورغيار (

ٔ
ن لهذا المفهوم خصوصّية في التّيار التاريخي الذي André BURGUIÈREترجمته إلى ما يقابله فيها.  ويذكر ا

ٔ
) ا

حدثه مارك بلوخ (
ٔ
) جعلت علم النفس والعلوم االجتماعّية تخّير توظيف مفهوم  Lucien Febvre) ولوسيان لوفيفر (Marc Blochا
 ;Burguière, André, « Mentalités», in Encyclopaedia Universalis, (Edition Numérique 2012)[ .بدال عنه تمّثالتال

Jedrej, M.C., «primitive mentality», in Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, edited by Alan 
Bruhl, -681; Rivière, Claude, «Lévy-ndon, N.Y., 2002, p 680Barnard and Jonathan Spencer, Routledge, Lo

Lucien», in Encyclopedia of Religion, 2nd edition, Thomson Gale, 2005, p 5429[   ن ما
ٔ
ويرى الباحثون في العقلّية ا

مكنة 
ٔ
زمنة واال

ٔ
ت المكـتسبة فحسب بل إلى بنى الفكر  عود ال إلى المعارف والخبرايالحظوه من اختالفات ثقافّية بين الشعوب عبر اال

دبّيات التاريخّية واالجتماعّية الفرنسّية 
ٔ
ّن ارتباط مبحث العقلّية خصوصا في اال

ٔ
يضا. غير ا

ٔ
"، المجتمعات البدائّية“بـ المنطقّية ا

]nature dans Bruhl, Lucien, Le surnaturel et la -Bruhl, Lucien, La mentalité primitive, P.U.F., 1922; Lévy-Lévy
la mentalité primitive, Paris, 1931[  ن يفّضل المؤّرخون اليوم االعتناء بالخطاب الذي

ٔ
وغموض حقل البحث فيه ساعد على ا

ساس نفسي للنظام االجتماعي 
ٔ
جل توفير ا

ٔ
تعّبر به الحياة العقلّية عن ذاتها، مّما دفعهم إلى مفهوم التمّثالت االجتماعّية من ا

guière, André, « Mentalités»; Burke, Peter, «History», in The Social Science Encylopedia, 2nd Bur (.المدروس
edition, Routledge, N.Y., London, 1996, p 631)   

Pierre, les Mannoni ,(  اعتنى مفهوم التمّثالت االجتماعّية بما يشتمل عليه الحقل المنفتح الذي يتحّرك داخله المتخّيلولئن  -4
représentations sociales, P.U.F., 2016, p 131 et suite.( فإن بعض تعريفاتها ال تربطها بشكل مباشر بهذه المكّونات يقول .

ُه نحو التواصل، والفهم، ونحو Denis Jodeletدنيس جودلي ( فكار العملّية ُتَوج�
ٔ
شكال من اال

ٔ
) مثال: "التمّثالت االجتماعّية هي ا

 
ّ
 phénomènes, concept et  sociale:Jodelet, Denise, Représentation( ك المحيط االجتماعي الماّدي والذهني".تمل

Moscovici, Paris, PUF, 1997, p. 365. théorie, in Psychologie sociale, sous la direction de S..(  شمل
ٔ
وهو ما يجعلها ا

 
ّ
عّم غايات من المتخّيل. ولعل

ٔ
مجّرد تمّثل اجتماعّي   ُر بَ تَ عْ ه بسبب هذا العموم وذلك الشمول تفقد دراسة المتخّيل حينما يُ مجاالٍت، وا

ّيات المتخّيل دراسة تقوم على مهراهن القدرة على تدقيق بعض المجاالت ال
ّ
ّمة في التعبير االجتماعي الفردي والجماعي كدراسة تجل
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)sens caché(1 مفهوم  ، و) املع�ى النمطّيstéréotype, préjugé(2) ومفهوم النموذج ،modèle  أو قاعدة (

 . système(4، ومفهوم النظام والنسق norme(3 )السلوك (

هو  صوصا  ويعود االهتمام ��ذه الدالالت وتمي��ها عن املعا�ي إ�� أّن املتخّيل عموما واملتخّيل الدي�ي خ

لعالم املتخّيل قوانينھ    ذلك ألّن نظام من الظواهر املتعالقة ال�ي ال ينب�� النظر إل��ا منفردة أو نظرة جزئّية. 

الذاتّية و�ناه ا�خصوصة، فالّصورة مثال تحمل أك�� من مجّرد املع�ى الذي نراه ف��ا �ش�ل مباشر آ�ّي، إّ��ا  

 
و على تبئير ت

ٔ
ّيات في الزمن المقارنة بين المجتمعات والثقافات، ا

ّ
بعاده الثالثة... إن المتخّيل عموما والمتخّيل الديني لك التجل

ٔ
با

 Legros, Patrick, (et(خصوصا يجمع، من حيث اهتماماته، بين النظر في "استعارات التاريخ" (كارل ماركس، فريديريك إنجلز)،
the  is, 2016, p 18ff; Avis, Paul, God andautres), Sociologie de l'imaginaire, col. Cursus, Arman Colin, Par

nd theology, Routledge, N.Y., London, 2005, p creative imagination: metaphor, symbol and myth in religion a
ل االجتماعي"  و"المثا )Legros, Patrick, (et autres), Sociologie de l'imaginaire, p 38(والتمّثالت الجماعّية (دوركهايم)، )7

شكال تعبير شديدة التنّوع بدءا 
ٔ
كـثر  بالمكـتوبـ(ماكس فيبر)، إلى جانب االنتباه بحساسّية كبيرة إلى ا

ٔ
بكل حقوله إلى الشفوي في ا

شكال حضوره.
ٔ
وسع ا

ٔ
 مقاماته تنّوعا إلى السمعي البصري في ا

سطورة + صورة + نّص سردّي): -1
ٔ
و المتخّيل والحقل الداللي: رمز + ا

ٔ
 المعنى الخفّي (ا

و الصورة  
ٔ
سطورة ا

ٔ
و اال

ٔ
و غير مدرك بشكل مباشر من خالل النظر في الرمز ا

ٔ
ل المتخّيل يعمل على اكـتشاف معنى خفّي ا

ّ
غلب من يحل

ٔ
ا

و النص
ٔ
و الصور ا

ٔ
ساطير ا

ٔ
و اال

ٔ
و نص سردّي ما... وتتحّدد الرموز ا

ٔ
و ا

ٔ
و اجتماعي، ا

ٔ
وص السردّية بحسب المتخّيل المعنّي (متخّيل ديني، ا

و  
ٔ
و للصورة ا

ٔ
سطورة ا

ٔ
و لال

ٔ
هّمها: كيف يحّدد هذا المعنى الخفّي للرمز ا

ٔ
سياسي...). ويفتح البحث عن المعنى الخفّي صعوبات جّمة ا

خرى  فيه؟للنّص السردّي؟ وما هي قيمة ذلك المعنى في السياق الذي يتحّرك 
ٔ
ّنه "ممّثل ما    بلغة ا

ٔ
إذا كان جيلبار دوران يحّدد الرمز با

ن يتالءم مع ما يشير 
ٔ
َل بما ال يمكنه ا و� ن ُيَتا�

ٔ
بدا من مدلوله، وهو المدعّو دائما إلى ا

ٔ
ال يمكن تمثيله، وهو الدليل المحروم ا

Paris, PUFe, on symboliqunatiagiIm'L dans symbolisme», du vocabulaire le «Gilbert, , Durand ,(إليه"
15-.3 p, 1968 ،ترجمة علي المصري، المؤّسسة الجامعّية  الخيال الرمزي، ؛ انظر ترجمة كـتاب دوران ٕالى العربّية دوران، جيلبير

و  )وما بعدها. 11م، ص 1991هـ/1411للدراسات والنشر والتوزيع، 
ٔ
ن يكون تحديد المعنى الخفّي مالئما فعال للرمز ا

ٔ
ي ضامن ا

ٔ
فا

ن تصاغ الداللة التي يفيدها هذا الحامل للمعنى الخفّي؟ 
ٔ
سطورة؟ وكيف يمكن ا

ٔ
 لال
ويله وهو ما المعنى النمطي سؤال الموقف الذي يقفه المشتغل بالمتخّيل هل هو تفسير بيفتح الوعي  -2

ٔ
م تا

ٔ
المجال الذي يعمل عليه ا

و التعبير (يف
ٔ
و البيان ا

ٔ
مام الفرق بين ما يعّبر عنه المتخّيل ا

ٔ
و  expressionتح المجال ا

ٔ
) وبين ما يراه من يعمل على شرح هذا البيان ا

ي ما سيعّبر عنه الشرح والتفسير (
ٔ
و التعبير منحصرة في ما explicationتبيينه ا

ٔ
ن "حقيقة" البيان ا

ٔ
) الذي يقّدمه الباحث. ذلك ا

و مّمن يروم عدم االنحياز له. يقال عنه سواء
ٔ
م مّمن ينطق عن المتخّيل ا

ّ
 كان المتكل

و مجتمع  -3
ٔ
م حياة مجموعة ما ا

ّ
حيان) إلى القواعد والقوانين والنماذج التي تنظ

ٔ
يشير الشرح والتفسير (النمطي في غالب اال

و قوله في م
ٔ
ناس بخصوص ما يجب فعله ا

ٔ
وسيكون المتخّيل عندئذ  3جال معّين" مخصوص. فالمتخّيل هنا هو "مجموع انتظارات ا

ن تحكم وجود المجموعة. من ذلك مثال ما يشير إليه 
ٔ
سبيال في تسمية مجموع المبادئ والمعامالت التي يجب ا

ن من مكّونات المتخّيل الحكايا التاريخّية التي تبني االنسجام في مجتمع ما، وتحّدد له معناه  )Wunenburger(فوننبرغر
ٔ
من ا

و "تاريخه". وتضبط وحدت
ٔ
ه، فهي تسرد تطّور "االنتظارات" و"الرغبات" و"اإلرادات" و"القيم"، من خالل سرد حكاية بطل ما ا

 والمتخّيل الديني يعمل على التشريع للقوانين ولكّل ما يؤّسس لوحدة الجماعة.
و النّص السردّي...يتحّدد  عندما يرتبط المتخّيل بالقواعد والقوانين والقيم، وبالمعنى الخفي الحاّل في الرم -4

ٔ
سطورة ا

ٔ
ز والصورة واال

و الداللة على جملة القواعد والقيم... بل 
ٔ
و الحكاية ا

ٔ
سطورة ا

ٔ
و اال

ٔ
ّنه ال يكـفي وجود الرمز ا

ٔ
و نسق متمّيز. وهذا يعني ا

ٔ
ال بّد  بما هو نظام ا

و نظام انتظاما يخضع لرؤية ما لإلنسان وللوجود
ٔ
خرى ال يتحّدد المتخّيل بالمعنى  من انتظام كل هذه الحوامل ضمن نسق ا

ٔ
. بعبارة ا

د عن العالقات  
ّ
ولى بالدالالت التي تتول

ٔ
سطورة... بل يتحّدد في خطوة ا

ٔ
و اال

ٔ
و الحكاية ا

ٔ
و النمطي المستخرج من الرمز ا

ٔ
الخفي ا

صلّية االجتماعّية"
ٔ
ساطير... فالمتخّيل "رواق من النماذج اال

ٔ
.ويتحّدد في خطوة ثانية المتشابكة بين معاني الرموز والحكايات واال

خرى المنتجة للمعنى. 
ٔ
نساق اال

ٔ
د عن العالقات التي يقيمها مع مختلف اال

ّ
 بالدالالت التي تتول



 نجم الدين النفاتي   .د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المتخّيل المسيحّي الحيوان في  
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قوان�ن   إ��  ودال تخضع  املشهد  �ستمّد معقولّي��ا  بقّية وحدات  مع  تقيمها  ال�ي  املعّقدة  العالقات  ال��ا من 

 الدي�ي.  

ذي اعت�� أن  
ّ
" يحيل ع�� املتخّيل:ونختم مسألة مفهوم املتخّيل بما ذهب إليھ الباحث محمد معتصم ال

األشياء ال�ي ال وجود  املعطيات الذهنّية ال�ي ال تتطابق مع معطيات الواقع املادّي، واستعملها �س�ال لوصف  

 �� مخّيل اإل�سان"
ّ
 .1لها إال

عند ظاهرة املتخّيل �� ا�خطاب الدي�ّي املسّي�ّ� �� عالقتھ بحضور ا�حيوان، وذلك لغاية  نتوقف  سوف  

فما �� مظاهر حضور    .بناء املقار�ة اإليمانّية و�شكيلها  س�� أغوار املقار�ة الّ�ي ينتجها الفكر الدي�ّي أثناء

 ل ا�حيوا�ي �� الفكر الدي�ّي املسي�ّ�؟ وكيف �ساهم �� �شكيل الو�� بآليات اشتغالھ؟ املتخيّ 

 الحیوان في قصص القّدیسین:  -3

 القدیس والسباع:   -1- 3

 : ما ال یُركب ركوب -1- 1- 3

  .لعالقة اإل�سان با�حيوان أسرارها ا�خاّصة ال�ي تختلف من مجموعة إ�� أخرى ومن �خص إ�� آخر 

م �� هذه االختالفات طبيعة املقار�ة الفكرّ�ة والعقدّية ال�ي �شأت �� رحا��ا هذه العالقة، إضافة إ��  
ّ

وتتحك

ألنبياء واملصطف�ن.  عالقة ا  م�انة ال�خص. فال �شهد عالقة اإل�سان العادي با�حيوان أّي �غي��، بخالف

(أو ا�خطاب  -ففي املرو�ات الدينّية   يحضر ا�حيوان لي�ون عالمة ع��    -ملقّدس)  اا�حافة بالنّص املقّدس 

قداسة البطل، وتمّ��ه بال��كة اإللهّية. وعادة ما تجري العالمة �� مستوى التحّوالت �� السلوك أو الوظيفة  

 .أو الهيئة

القّد�س�ن  ورد   : التيس  ا�حديث عن س��  فيتحّول هذا    2�� سياق  ا�حيوان،   �� كب��ا  أثرا  لبعضهم  أّن 

ال�ائن ب��ك��م إ�� خادم أم�ن، و��� �ائن ذلول مطواع. ألّ��م يحملون رائحة الفردوس، ومباركة الرّب �سوع.  

ا أبيلل�ن ( بَّ
َ
ھ)  Abba Apellenفقد ُروي �� س��ة القّد�س أ

ّ
�ان يفتقد اإلخوة الذين �انوا �عيشون بالقرب   “أن

ا أن ينطلق إ�� بر�تھ، وأن يحمل �عض ال���ات منھ  
ً
�� ال��ية من ح�ن إ�� آخر. �� إحدى املرات �ان مشتاق

ِباْسِم َ�ُسوَع   « لهم:الضرور�ة ال�ي قدمها إليھ اإلخوة. و�ذ �ان سائًرا �� الطر�ق وجد �عض التيوس تأ�ل فقال  

ا ا�ِحْمل
َ

َوَ�ْحِمْل َهذ م 
ُ

َحُدك
َ
أ ِت 

ْ
ِلَيأ ِسيْح 

َ
ول�حال جاءه تيس م��م، فوضع يديھ ع�� ظهره وجلس عليھ،    ، »امل

، أوالهما التواصل اللغوي  نقطت�ننتوقف �� هذه الرواية "املقّدسة" عند    .3"وسار بھ إ�� مغارتھ �� يوم واحد

 
 . 48، ص 2014، 1معتصم (محّمد)، المتخّيل المختلف، منشورات االختالف، ط -1
هوت  يندر استعمال لفظ "قّديس" بمعناه المطلق في العهد القديم، وكان  -2

ّ
خيرة.   (معجم الال

ٔ
زمنة اال

ٔ
مقصورا على ُمختاري اال

 .)الكـتابي، (مادة: قّديس
باء الكنيسة وقديسيها مع بعض "ملطي (تادرس يعقوب): -3

ٓ
مارجرجس بإسبورتنج، “ نشر كنيسة ةكنسيّ الشخصيات القاموس ا

 .353 ص، 2001

http://st-takla.org/Saints/Coptic-Saint-Hagiography-Kediseen-00-index.html
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ي، و�� سياق   الن��ّ �� سياق املتخّيل  باتت مألوفة  ال�ي  النقاط  "التيوس" و�� من  القّد�س وا�حيوان  ب�ن 

م ا�خاّصة �عالم القداسة. فالقدّ�س يمتلك قدرة ممنوحة من الّرّب ع�� إحداث الغر�ب واملفارق.  املفاهي

ال�ي طرأت ع��   الثانّية  النقلة  التيس مطّية، وهو ما �ع�ي درجة  �� استعمال  ل 
ّ
الثانّية، فتتمث النقطة  أّما 

عر. فالقدّ�س وهو يركب    لمطّية، با�حيوان، فليس من وظائف التيس أن ي�ون  
َ

هو مصدر للطعام والش

يأخذنا إ�� عالم من الرمز، يحّدد مالمحھ السياق الن��ّي أو ما يمكن �سميتھ بالنّص الرحم (النّص    التيس،

ال�اهن بوضع يده ع��   ثناياه عن تيس ا�خطيئة "تيس عزاز�ل" وهو تيس يقوم   �� ذي تحّدث 
ّ
ال املقّدس) 

 سمّو   .1سرائيل، ثّم يتّم إطالقھ �� ال�حراءرأسھ ويع��ف بذنوب ب�ي إ
ّ
التيس إال ع��    وما ر�وب القدّ�س 

 ا�خطيئة ويعكس هذا التحّول �� املستو��ن (التواصل اللغوي+ الر�وب) عالمة خرق للمألوف.  

ھ أبيلل�نورد �� س��ة القّد�س  :التمساح
ّ
"ذهب إ�� جماعة رهبان �� أول األسبوع فوجدهم ال يتممون    أن

: "ملاذا ال تتممون ا�خدمة؟" أجابوا: "ألنھ لم يأت إلينا �اهن من ع�� ال��ر"،  األ 
ً

سرار املقدسة، فان��رهم قائال

عندئذ قال لهم: "إ�ي أذهب وأستدعيھ" أجابوه: "�ستحيل أن �ع�� �خص ال��ر من أجل عمقھ ومن أجل 

و��   .2وجلس ع�� ظهر تمساح وع��"  ،العبور فذهب إ�� امل�ان الذي يتم منھ    .”البشرالتماسيح ال�ي تقتل  

ھ "جاء إ�� ال��ر ولم يجد قارً�ا �ع�� بھ، و�ذ بأبيلل�ن ينادي التمساح بصوتھ فأطاع وجاء إليھ،  
ّ
رواية أخرى أن

و�ان مستعًدا ليحمل ع�� ظهره الرجل القد�س. توسل الطو�اوي لدى ال�اهن أن يأ�ي و�جلس معھ ع�� ظهر  

أما اإلخوة الساكنون �� ا�جانب اآلخر فإ��م إذ رأوا الطو�اوي يجلس ع�� ظهر   التمساح لكنھ خاف وتراجع. 

التمساح �� املاء، وقد ع�� بھ إ�� ال�� وخرج خافوا. قال الطو�اوي للتمساح: "إنك قتلت كث��ين لذلك فاملوت  

القدّ�س  تتفق الروايتان حول ر�وب    .3هو أفضل ��يء لك"، ول�حال مات ا�حيوان (دون أن يمسھ أحد)"

ظهر التمساح وعبور ال��ر، وهو ما �ع�ي أّن تحّوال ما حدث �� سلوك هذا ا�حيوان، فتحّول من سبع معاد  

إ�� �ائن مطيع. الرواية األو�� �ان ر�وب ظهر    لإل�سان  الروائي، ففي  التفاصيل عند قراءة السياق  وتظهر 

أّما � الباحثة عن م�جزة وعالمة،   لتعو�ض  التمساح وليد تحّد ل�جماعة 
ّ
الثانّية فاألمر �ان حال الرواية   �

  (ر�وب غياب مركب لعبور ال��ر. وقد ال ت�ون هذه املقامات الروائّية ذات شأن مهّم مقابل ال��ك�� ع�� ا�حدث  

القّد�س التمساح). وهذه سمة القصص الدي�ي القائم �� أغلبھ ع�� الوعظ، فاملتواري خلف الرواية طرفان  

الّرب يمنح أولياءه كرامات، ع�� املتقّبل أن يج��د    فكرة أّن  لھ، فالراوي يج��د ليوصل  هما الراوي واملروّي 

لاللتحاق بدائرة املصطف�ن. و��ون هذا النوع من ا�خطاب منتشرا أثناء �شر �عاليم الديانة. فتشتغل عقلّية  

ب فيھ.
ّ
   رجال الدين ع�� تقديم خطاب م�حون بالعاطفة �سّهل فهم الدين و�رغ
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 القدیس ینتصر على السبع:  -2- 1- 3

ل 
ّ
 �� مجموعة  لها  خوف اإل�سان من �عض ا�حيوانات قاعدة طبيعّية، فال يمكن لھ أن يتصّدى    يمث

ّ
إال

حا. لذلك �عت�� �ّل �خص يحّق 
ّ

ق تواصال مع هذا النوع من ا�حيوانات أو نصرا عل��ا  من ب�ي جنسھ، أو مس�

نظرا   خرافات الشعبّية،قد قام بخرق املألوف. وعادة ما نجد هذه الظاهرة منتشرة �� مستوى األساط�� وا�

انتصاره ع�� الوحش. أّما   فيمنح البطل فرصة التمّ�� عن غ��ه من أفراد ا�جموعة ع�� إ�� طا�عها ا�خيا�ّ�،

الدي�يّ  ال��اث  الكرامة اإللهّية و�� سّر من أسرار    ،�� مستوى  فإّن وجود هذه الظاهرة يدرج ضمن تقنّية 

القّد�س   �� س��ة  قاحلة حيث وجد مغارة ع�� سفح جبل، " ذ سابا: القداسة. ورد  �� �حراء  ل 
ّ
هب فتوغ

فدخلها وأقام ف��ا. فما إن �جد ليشكر هللا ع�� ما أ�عم بھ عليھ من تلك ا�خلوة والسكينة، حّ�ى رأى أسدا  

هائال يدخل عليھ، و�انت تلك املغارة عر�نا لھ: فلم يضطرب سابا لرؤ�تھ ولم تر�عد فرائصھ، ألّن رجال هللا  

ها  يضعون 
ّ
. فبادر األسد بالكالم وقال لھ: ال �غضب، فا�حل يتسع �� ولك. فحّدق فيھ األسد  �� هللاثق��م �ل

�� عر�نھ وم��ى." القد�س  أدار رأسھ وترك  ثّم  بذنبھ،  الكب��ت�ن، ولّوح  القدّ�س    1�عينيھ  الشأن مع  وكذا 

ذي ورد �� س��تھ " فطرحوا دنيال �� جب األسود، فلّما �ان
ّ
الغد، قام امللك عند الفجر وذهب إ��    دنيال ال

جب األسود، ل��ى ما حّل بدنيال [...] فناداه باسمھ. فأجابھ دنيال وقال:" أّ��ا امللك، حييت إ�� األبد. إّن إل�ي 

 .2أرسل مالكھ فّسد أفواه األسود، فلم تؤذ�ي"

،  ن هو أبوه أرسطو بولس كما ورد �� س��ة القد�س�ن أّن أّول �خص جذبھ القد�س مارمرقس إ�� اإليما

األردن    "بينما إ��  طر�قهما   �� سائر�ن  أن    ولبؤة أسد القاهما�انا  بولس  أرسطو  فعرف  الطر�ق.    ��ايتھ �� 

اق��بت مرقس  ��اية لتنجو  قد  اب�ي  يا  [اهرب  لھ:  فقال  الوحشان  ،  هذان  لينشغل  أنا  واترك�ي  بنفسك، 

بنا]. ثم ص��   املسيح ألبيھ: [إن مرقس فقال  باف��ا��ي]. �ّل منا، ال يدعهما يقعان  :  قائالالذي بيده �سمة 

�سلهما من هذه ال��ية]. واستجاب هللا صالتھ  شر هذين الوحش�ن، واقطع    أكفف عنا املسيح ابن هللا [أ��ا

 .3"الوحشان، وانقطع �سلهما من تلك ال��ية �� ا�حال. فا�شّق 

كر أمامھ يوما أّن تنينا  وورد ��  
ُ
قصص انتصار القد�س�ن ع�� سباع ا�حيوان أّن القّد�س ثاوذورس "ذ

هائال يخرج �ّل يوم �� �عض املواضع و�نقّض ع�� الناس وال��ائم فيف��سهم. فحملتھ �جاعتھ ع�� مهاجمتھ  

ل ع�� الرب، وركب حصانھ وراح يطلب ذلك ال
ّ
� وتو�

ّ
تن�ن الضاري. فخرج  و�راحة الناس من شره. فصام وص�

إليھ ذلك الوحش الهائل كعادتھ. فلما رآه ثاوذورس صرخ قائال: باسم �سوع الناصري أنا أهاجمك. وصال  
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ٔ
   takla.org-stسير القديسين والشهداء في الكنيسة القبطّية اال

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_245.html
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وت�اد التفاصيل نفسها تتكّرر �� قّصة القد�س فرا�سيس    .1حولھ، ثّم انقّض عليھ �سيفھ فطرحھ وقتلھ"

 .2مع الذئب

ل خروج ا�حيوان عن حالتھ  
ّ
نحو فقدان القّوة املألوفة بفعل حضور قّوة مضاّدة    ارتدادهالطبيعّية، و يمث

(التن�ن) اللوثيان  املنتصر ع��  اإللهّية. فاإللھ  ال��كة  قّوتھ)، مستمّدة من  املقّدس    3(أقوى من  الكتاب   ��

ل الرب �� التار�خ من أجل إنقاذ أنبيائ
ّ

ھ ورسلھ وعباده  �ستمّر قّوتھ سندا للمختار�ن من عباده. وُيعّد تدخ

 الصا�ح�ن قاعدة عملت الكتب املقّدسة ع�� تأكيدها: 

 من الطوفان نّجاه        نوح -

 من النار نّجاه        إبراهيم -

 من الذبح نّجاه      إسماعيل/ إ�حاق  -

 نّجاه من فرعون        مو��ى -

 نّجاه من ا�جب        يوسف -

 من الغرق نّجاه         يو�س -

النظرّ�ة ال�ي �عمل ا�خطاب املقّدس ع�� تقديمها إ�� طبيعة ا�خطاب الدعوي القائم  و�عود هذه القاعدة  

ع�� ترغيب الناس �� االنخراط �� دائرة اإليمان بالرّب و�عاليمھ من أجل ضمان مساعدتھ ومحّبتھ. وهذه  

مة  بل امتدت لت�ون اآللّية نفسها  ،اآللّية لم تبق مسّيجة بالنّص املقّدس
ّ

املنتجة ل�خطاب الوعظي واملتحك

. كما أّن لهذه الظاهرة (صراع القدّ�س�ن مع الوحش) جذورا تار�خّية فأسطورة التن�ن موجودة �� �ّل  فيھ

وقد شهدت تطّورا، فبعد أن �انت محصورة �� عالم اآللهة وقصص ا�خلق أصبحت   أساط�� العالم القديم،

ضّد التن�ن الذي    – من أنصاف اآللهة والبشر    - صراع "األبطال"    جزءا من تار�خ البشر، حيث ت��ز أساط��

ھ  اتخذ هو اآلخر أش�اال أخرى يمكن أن نطلق عل��ا اسم "الوحش". "وهذا يؤدي إ�� القول 
ّ
، �� سياق تطور  إن

الفكر األسطوري، تمت عملية "إبدال" التن�ن (الرب) بالتن�ن (الوحش) و�بدال اإللھ (مصارع التن�ن) بالبطل  

 
 .615، ص 1م،ن، ج -1
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ٔ
كان الذئب يرهب المنطقة من خالل مهاجمة الناس والحيوانات اال

الذئب اتهم   مع العديد من الناس يراقبون. المحيط،نحو الريف فرانسيس لقاء الذئب في محاولة لترويضه. غادر غوبيو واتجه 
قرب إلى الذئب ونادى  الصليب،. لكن فرانسيس صلى وجعل عالمة فيها لفرنسيس مع الفك مفتوحة في اللحظة التي التقيا

ٔ
ثم تقدم ا

و لغيرها.
ٔ
نك ال ضرر لي ا

ٔ
وصيكم في اسم المسيح ا

ٔ
نا ا

ٔ
خ. ا

ٔ
ن الذئب يسمع على الفور عن طريق   بها: "تعال هنا الذئب اال

ٔ
فاد الناس ا

ٔ
"وا

سه، وخفض  فمه،إغالق  
ٔ
رض بجوار قدم فرانسيس. ثم استمر فرانسيس،والتقدم ببطء نحو  را

ٔ
فرانسيس  ثم االستلقاء بهدوء على اال

خ،في التحدث إلى الذئب بقوله: "الذئب 
ٔ
جزاء،ستلحق الكـثير من الضرر في هذه   اال

ٔ
ودمرت ذبح  ،وقد ارتكبت جرائم كبيرة اال

رغب.مخلوقات هللا دون إذنه
ٔ
خي الذئب ،.. لكنني ا

ٔ
نهم قد يغفرون لك جميع  ،تسيء إليهملجعل السالم بينك وبينهم حتى ال  ،يا ا

ٔ
وا

سهو ،جرائمك السابقة
ٔ
ن استجاب الذئب من خالل رضوخ را

ٔ
ن. "بعد ا

ٓ
و الكالب بعد اال

ٔ
ي من الرجال ا

ٔ
 ،وتحريك عينيه ،ال يالحقك ا

نه قبل كلمات فرانسيس
ٔ
ن يموت في سن   ،بعد ذلك.. و.وتهويل ذيله لإلشارة إلى ا

ٔ
عاش الذئب لمدة عامين في غوبيو قبل ا
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وامل�ح�ي)" التار��ّ�    .1(األسطورّي  سياقها  من  القصصية  الهي�لة  إخراج  ع��  ال�و�ّي  ع��  الدي�ّي  فينفتح 

األسطورّي و�ح��ا بمادة دينّية جديدة، فيص�� البطل ذا مالمح مسيحّية و�خرج فعل ا�خرق ليصبح عالمة  

امل النّص  دائرة  من  (�سوع)  الرّب  صورة  وتخرج  الرّب.  ل 
ّ

تدخ ع��  قّد�س.  دالة  ل�ّل  قناعا  لتصبح  قّدس 

  القد�سون فيشتغل القاص لس�� القّد�س�ن ع�� آلّية الشبھ املتكّرر، فيتخذ �سوع موقع األنموذج األص�� و 

 موقع الشبھ. فتختلف األسماء واألمكنة واألزمنة وتحافظ الصورة ع�� وحد��ا. 

 الحیوان ینتصر للقدیس:  -3- 1- 3

� ا�حيوان  وظائف  قراءة  أثناء  لألنبياء،نقف  خدمتھ  ظاهرة  عند  املقّدسة  الكتب  �عض   �  أّن  وكيف 

النصوص   �� مستوى  أيضا  ا��حبت  القاعدة  أن هذه  و�بدو  باألنبياء.  بطبيعة عالق��ا  ُعرفت  ا�حيوانات 

ليأخذ   القّصة  �� أحداث  ل 
ّ

يتدخ ا�حيوان  القّد�س�ن عملت ع�� جعل  أّن �عض قصص  ا�حواف، فنجد 

"    (Irène)ياقات ولم تتغّ�� مالمح الفعل املقّدس. ورد �� س��ة القّد�سة إير��ي  فاختلفت الس  موقع املنقذ،

م��ا ديانة املسيح، فآمنت بھ وشغفت بحّبھ، ونذرت إليھ  
ّ
و�انت إحدى جواري الفتاة إير��ي مسيحّية، فعل

بديان��ا ا�جديدة،   بتولي��ا، واصطفتھ عريسا لها. [...] فعلم أبوها بذلك فُجّن جنونھ، [...] فأمرها أن تكفر

طلق ا�حصان ل�ي  
ُ
فاع��فت باملسيح بال خوف وال وجل. [...] فامر ��ا، فُر�طت إ�� ذنب حصان جموح، وأ

ھ �� يده فقطعها،  
ّ
 أّن ذلك ا�حيوان ارتّد ع�� أب��ا ليكينيوس القا��ي، وعظ

ّ
م جسدها. إال

ّ
يجّرها وراءه و��ش

 . 2فوقع مغشّيا عليھ وما لبث أن فاضت روحھ"

ل ال�جيب، حدث  منخرطة �� السياق الوعظّي نفسھ، فقد حوت  ظاهرها  تبدو لنا هذه القّصة ��  
ّ

  تدخ

لھ من أجل إنقاذ القد�سة.    فــ
ّ

"ا�حصان ا�جموح" �عود إ�� وضعھ الطبي�ّ�، و�قع التحّول �� مستوى تدخ

ل �� حضور ا�حيوان ��  املتم-لكن إذا ما حاولنا مقارن��ا ببقّية القصص األخرى ا�حاملة للموضوع نفسھ  
ّ
ث

القّد�س�ن ب    -قصص 
ّ
يتغل األخرى  القصص  ففي  والذ�ورة.  األنوثة  لثنائّية  السافر  ا�حضور  سنالحظ 

ل لينقذ األن�ى. فاألن�ى لم    ،القد�س (الذكر) ع�� الوحش (ا�حيوان)، أّما �� هذه القّصة
ّ

فإّن ا�حيوان يتدخ

بدت مستسلمة خاضعة. وهو ما �ع�ي أن هذه القصص    بل  ،تبد أّية حركة �� مواجهة وضعها أمام ا�حصان

وورد �� سياق    طاتبا�ي، فقدو�مكننا إثبات ذلك بما ورد �� س��ة القد�سة العذراء    ذات هوّ�ة ثقافّية ذ�ورّ�ة.

طلب  فو�رفض عبادة األوثان،    باملسيح،ل�ّل من يؤمن    يجعلها ع��ة" أن الوا�� أراد أن  �ا ا�حديث عن كراما�

ثّم ُيطلق ع�� هذه العذراء �� ساحة االستشهاد    أّيام،أن يحضروا أسدا ضار�ا، وُ���ك بال طعام ملدة ُ ثالثة  

ليل��م  ا�جائع  األسد  انطالق  �حظة  ي��قب  ال�ّل  و�ان  ا�حّدد،  املوعد  جاء  الدولة.  ورجال  ا�جماه��  أمام 

تص�� �� وسط الساحة وقد وه��ا هللا �عمة    بينما �ان ال�ل ي��قب هذه ال�حظة وقفت القد�سةالعذراء.  

األسد ا�جائع وقد هّز الساحة بزئ��ه وسرعة انطالقھ    . انطلق ا�حقيقيالثبات. وظهر ع�� مالمحها السالم  
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ليف��س أحًدا. لكن ُصعق ال�ل حينما رأوه قد انطلق نحو هذه العابدة لينح�ي برأسھ �� خشوع وُيعلق بلسانھ  

ٍ أليف يود
ّ
. 1"مداعب��ا لھ قدم��ا كقط

الحیوان یسبّح باسم الرّب: -4- 1- 3

تذهب الكتب املقّدسة إ�� �ون �ّل ما �� ال�ون خاضعا لقدرة الرّب، ومنخرطا �� التسبيح باسمھ. لذا فال 

غرابة أن ترحل هذه الصورة من النّص املركز إ�� النّص ا�حاف. ورد �� س��ة القدّ�س أنطونيوس البادوي  

adoue)P(Antoine de   ھ
ّ
ا رأى  “أن

ّ
��م وعناد قلو��م، هتف با�جموع امللتفة حول   إصرار الكث��ينمل

ّ
ع�� تصل

أّي��ا   وقال:  املاء  إ��  بناظر�ھ  حّدق  ال��ر[...]  مصّب  إ��  فليتبع�ي  هللا  عظائم  يرى  أن  أراد  من  وقال:  من��ه 

..] "أّي��ا األسماك بأّي آيات من الشكراألسماك ال��رّ�ة والبحرّ�ة اسم��. [...] حّ�ى أقبلت جموع األسماك [.

ذي جعل لك هذه األ��ار العظيمة مسكنا تأوي إليھ، أنت  
ّ
واالمتنان يجب عليك ان �سّب�� وتمّجدي هللا، ال

مھ  
ّ
صت الن�ي يونان من الغرق، أنت قّدمت الدرهم لبطرس هامة الرسل و�ھ أّدى الرسوم عنھ وعن معل

ّ
خل

ھ أسبغ عليك �عمة أك�� من غ��ك..." فاه��ت  اإلل�ي، أنت صرت غذاء مللك ا
ّ
مللوك. فسّب�� الرّب و�اركيھ، ألن

 .2وهكذا جعلت تمّجد الرّب بطر�ق��ا" بأفواهها،األسماك، وحّركت رؤوسها وأذنا��ا، وضر�ت املاء 

تدور تفاصيل هذه الرواية حول استعمال القّد�س لألسماك حّجة ع�� عظمة الرّب، فنالحظ افتتاحھ 

طاب بالتذك�� بامل�انة املقّدسة للسمك �� الكتاب املقّدس، أي ذكر وضعها �� النّص املركز، ثّم يطلب  ا�خ

ع��   تمجيده   �� فشرعت  لطلبھ،  األسماك  استجابت  أّن  النتيجة  و�انت  للّرب،  شكرها  عن  �عّ��  أن  م��ا 

، �� مقابل  لرّب و�عمھ عليھبجميل اطر�ق��ا. وقد ذكرت هذه القّصة �� سياق الشاهد ع�� اع��اف ا�حيوان  

جحود ا�جماعة العاصّية. تدور أحداث الرواية �� فلك قراءة إيمانّية الغاية م��ا خلق فضاء من الدعوة إ��  

 وتظهر مع ذلك مالمح ترتيب جديد لل�ون:  هللا ع�� تقنّية املتخّيل القص��ي.

 هللا هللا

املالئكة املالئكة 

 اإل�سان املؤمن  اإل�سان 

 ا�حيوان ا�حيوان

 اإل�سان ال�افر 

رثوذكسية  -1
ٔ
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أحياًنا بينما �ان   الطيور  أسرابتجمع    ورد �� س��ة القد�س فرا�سيس تواصلھ مع الطيور أثناء الكرازة :" 

الطيور استمعت باهتمام إ��   و "زهور القد�س فرا�سيس األس��ي الصغ��" ��جل أن  ،فر�سيس يتحدث

كب��ة    ورأى ع�� �عض األ�جار ع�� جانب الطر�ق مجموعة  عينيھ،"سانت رفع فرا�سيس    .خطب فرا�سيس

  
ً
الطيور. و�ونھ مندهشا ��    للغاية،من  "انتظرو�ي هنا  ألخوا�ي    الطر�ق،قال أل�حابھ:  وأكرز  أذهب  بينما 

إ��   ال�ي �انت ع��    ،ا�حقلالصغ��ة". ودخل  �� الوعظ للطيور  وفجأة جاء جميع هؤالء ع��    األرض،و�دأ 

عندما �ان    أعطى�عيدا ح�ى    يطرولم    لهم،جميع ح�ن �ان القد�س فرا�سيس يبشر  ا�واستمع    األ�جار،

رهم بالطرق العديدة ال�ي باركها هللا  للطيور،يكرز 
ّ

  يا  ي و�ختتم خطبتھ بقولھ: "احذر  ��ا،�ان فر�سيس يذك

 .1الثناء ع�� هللا"  إعطاء ودرسوا دائًما  ا�جحود،أخ�ي الصغ��ة من خطيئة 

وال�جيب،   التجاوز  قاعدة  ع��  قائمة  املسي�ّ�  الدي�ي  املتخّيل   �� با�حيوان  القد�س  عالقة  لنا  تبدو 

فالسباع تخرج عن حال��ا الطبيعّية لتنخرط �� دائرة خدمة اإل�سان املبارك، من أجل إظهار قدرة الرب ع��  

النصوص األسطورّ�ة القديمة،   حماية املؤمن بھ. ولكن ما يجب أن �ش�� إليھ هو انفتاح هذه النصوص ع��

مو��ى   فيصل  رو�دة  الباحثة  ذكرت  ھ:فقد 
ّ
أن �عض    "النّواب   �� مختلفة  ��يئات  لألسود  أش�ال  ظهرت   "

�عود إ�� عصر ساللة أور األو�� [...] و�� جزء من ح�ايات أسطورّ�ة ترتبط  ال�ي  السطوانّية والسيما  ا األختام  

[...] وقد برزت مشاهد الصراع ب�ن القّوة والضعف �ش�ل كب��   بم�حمة �ل�امش والصراع ب�ن ا�خ�� والشر

وهو   األسطورّي  البطل  صّورت  وقد  املهّمة،  التار�خّية  ا�حقبة  هذه   �� االسطوانّية  األختام  من  العديد   ��

إ�� حوا��   ا�ختم  باألسود. ويعود هذا  امليالد"  2700يمسك  �� مشروع   .2قبل  انخراط األسد  أيضا  وذكرت 

طقوس  التعّبد   اإل�سان  دي�ّي العبادة:ومشاركة  طقو��ّي  دور   �� ھ 
ّ
�أن آنية  بيده  حامال  األسد  عن  فضال   "

يختلف عن أدواره الطبيعّية السابقة �� البطش والقتل و�حمل بيده األخرى آنية ليشارك اآلخر�ن �� مراسم  

 .3التعّبد"

ذ
ّ
فيتحد �� صفاتھ   ،ي يقوم بھ القدّ�سنلمس كذلك االنفتاح ع�� األسطورّي من خالل الدور البطو�ّ� ال

مع البطل امل�ح�ّي " فالبطو�ّ� عظيم امل�انة قوّي البنّية، عز�ز النفس، �امل ا�خلق وا�خلقة، ع�� الرغم من  

ھ يتمّ�� م��م بصفات أخرى ال يمل�و��ا و�� خاّصة بھ، 
ّ
 أن

ّ
اش��اكھ �� الصفات اإل�سانّية مع با�� الناس، إال

ة بالذات وحمل آمال آلخر�ن م�ابدة املشاق، والدخول �� املغامرات، ومخاطرات من  ع�� لت�حيّ   فالقدرة
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أجل اآلخر�ن، �� أشياء ال يمكن ألّي إ�سان القيام أن يقوم ��ا، أو أن يتصف ��ا[...] مستفيدا من اتحاد  

و�� األسطورة   .1إلل�ّي"ا�جوهر�ن األصلي�ن امل�ون�ن لھ، أال وهما اإلل�ي واإل�سا�ّي مع ميل وا�ح إ�� ا�جوهر ا

أو امل�حمة يتّم االنطالق من " تصو�ر ميالد البطل امل�جز والقّوة الهائلة ال�ي ترعاه، كما أّن النبّوة أو امل�جزة  

ھ نموذج إ�سا�ّي  
ّ
ذي سيقوم بھ، من أجل تحقيق مكسب جما�ّ�، إن

ّ
تكشف عن مستقبلھ والدور ا�خط�� ال

أن يحّقق الكث�� امل�جز، وال غرو أن ترقب اآللهة �� عليا��ا    يحّمل نفسھ قّوة عظيمة تنمو معھ وتدفعھ إ��

وهكذا ��اجر النصوص األسطورّ�ة لتتخذ   .2سلوك البطل وأعمالھ، فتتدخل �� ال�حظة ال�ي يحتاجها ف��ا"

 .لبوسا دينيا

 الحیوان في الفّن المسیحّي:  -4

 الحیوان من النّص إلى األیقونة:    -1- 4

املقّدسة م�انة مهّمة �� الدوائر الثقافّية الّ�ي تؤمن ��ا. فم��ا �ستّمد املؤمن �عاليم دينھ، تحتّل النصوص  

تفس��ها   إ��  الدين  رجال  يدفع  ما  وهو  جوان��ا،  �عض   �� وملغزة  صامتة  تبقى  أّ��ا  غ��  طقوسھ.  وآليات 

ب الشفوّي أو املكتوب.  وتبسيطها قصد إفهام الناس محتواها. وعادة ما ي�ون التفس�� ع�� تقنّية ا�خطا 

تفس�� �عض مقاطع نّصهم املقّدس    غ�� أّن املسيحي�ن عمدوا إ�� التعو�ل ع�� الصورة املقّدسة (األيقونة) ��

ذي    وتوضيحها
ّ
ال العاقل  اإل�سان  "هذا  اإل�سان،  ثقافة   �� تار��ّ�  حضور  من  للصورة  بما  وذلك إليما��م 

يتعّقل العالم بالّرسم قبل الكتابة، تحّسس حضوره  تبارها �ائنا باعاستوقفتھ الّصورة �� شّ�ى مراحل نمّوه 

  أك�� فعالقة اإل�سان بالصورة    .3�� العالم بالع�ن، ف�ان تار�خھ �� اخ��ال مجازّي هو تار�خ الع�ن بامتياز"

الصورة  أعمق، ألّن الكتابة تبقى �� جوهرها حكرا ع�� النخبة الّ�ي استطاعت فهمها، أّما    عمقا  أشّد   و أ  قدما

الق ب�ن نخبة    "الكتابة خصيصة ف�ي ملك ل�جميع فــ
ّ
ترى ف��ا غرض قراءة وممارسة، أّما الّصورة فتعلن الط

خذها    .4فّك الّرموز واملمارسة"
ّ
ھ عرف الصورة منذ فجر التار�خ، وات

ّ
يرى جّل الباحث�ن �� تار�خ اإل�سان أن

ولشب��ا  ل�حيوانات  الّرسوم  تلك  "�انت  للتعب��  من  وسيلة  وتبعاتھ  الّصيد  وألوضاع  وا�حيوان  اإل�سان  ت 

البدائّي بطرق عفوّ�ة و�خلفّية �حرّ�ة، جعلت   ال�ي مارسها اإل�سان  عبة األو�� 
ّ
الل انتصارات وانكسارات، 

للصورة م�انة ممّ��ة �� حياتھ، ف�ي مظهر من مظاهر حماية مأواه، و�� تميمة ساكنة ومتنّقلة تحفر ع��  

د صدر الّصّيادين، وتنقش ع�� أدوات الّصيد.أنياب ا�حيوانات لت
ّ
�انت تلك الرسوم مصدر طمأنينة،    قل

��ان واملاموث ع�� أرضّيات  
ّ
ف�ي ال�ي أوهمت اإل�سان �سيطرتھ الروحّية ع�� اإل�سان، فصورة الوعل والث

 . 5وجدران وسقوف املغارات حّولت ممارسة الصّيد إ�� مواجهة مادّية صرفة"

 
 .21، ص 1977سالم نبيل إبراهيم، البطولة في القصص الشعبي، دار المعارف مصر،  -1
 . 22م،ن. ص  -2
 .7، ص 2009نزار)، معاداة الصورة، االنتشار العربي، بيروت شقرون ( -3

4- Marc Thivolet: Image, in Encyclopoedia Universalis, Corpus 11,France 1990,p.928 
 .21شقرون (نزار)، م،ن، ص  -5
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ما جعل الكنيسة �عّول �� �عاليمها ع�� االشتغال  وهذا  �سان بالصورة عالقة تار�خّية،  �عت�� عالقة اإل

ورّ�ات الكنائس استنادا إ�� األطروحة القائلة بأّن  
ّ
بل عل��ا. "ففي ال�اثوليكّية ُسمَح بالتصو�ر األيقو�ي ع�� 

أ  بقيت  ال�ي  املسيحّية  �عاليم  األميّ�ن  املسيحيّ�ن  �عليم   �� �ساهم  الكتب"الّصورة  احتفت    .1س��ة  وقد 

لت الكنيسة ا�جال ا�خصوص لتقديمها، وكذلك    ،الكنيسة باأليقونة
ّ
فر�ط��ا بفضاء عرضها الّدي�ي "فمث

األديرة الّصغ��ة، ودخلت األيقونة مجال بيوت العاّمة أيضا باعتبار وظائفها التعليمّية وال��بوّ�ة �� مجتمع  

لت  
ّ
ومث يبصر،  ذي 

ّ
ال بالقدر  يقرأ  والشرقّية  ال  الغر�ّية  ا�جتمعات   �� الطبي�ّ�  البصري  الغذاء  االيقونات 

�� ماد��ا التصو�رّ�ة ع�� نقل �عض مقاطع الكتاب املقّدس، فيتحّول النّص   3و�عّول األيقونات  .2املسيحّية

ي) يتحّول إ�� معطى بصري   املكتوب إ�� نّص مرئي. بمع�ى أّن  ،وهو ما يجعل املع�ى 4املعطى اللسا�ّي (الن��ّ

�ّي القول  بھ. "فإذا �ان من البديمساك  إل ل شرطا أّوليا  داخل األيقونة �ستد�� استحضار التجر�ة النصّية  

(ملعان ملدلوالت  إثار��ا  حدود   ��  
ّ
إال كدوال  �شتغل  ال  الصوتّية  التمثيالت  مجموع  فإّن إّن  الت    )، 

ّ
التمث

البصر�ة، أي مجموع ما �شتغل كعالمات بصرّ�ة، �� األخرى ال يمكن أن تدرك إال �� حدود إحال��ا ع�� قسم  

و�نتقل .  إ�� صور املهّمة �� النّص املقّدس تتحّول    فدور األيقونة هو أن تجعل �عض املقاطع  .5"األشياءمن  

ح أك�� مفاهيم العقيدة املسيحّية �عقيدا، "غ�� أّن العديد من الرموز ال�ي  الرمزّي �� الفن ليوّ�   األسلوب

سادت الثقافة الرومانّية، �انت قد �غلغلت ع�� صور املسيحّية األو��، حيث الءم��ا، وساهمت بنصيب كب��  

فقد تضّمنت    ميالديابمعتقدا��ا. أّما النقوش ا�جدار�ة ال�ي ترجع إ�� كنائس القرن الثالث عشر    �� اإليحاء

ف ع�� ما  
ّ
رموزا محفورة ع�� هيئة "السمكة" ال�ي �� رمز "املسيح" ومن هنا فإّن غموض فكرة الرمز تتوق

هو البحث عن حضور ا�حيوان    ، ةوما �عنينا �� هذا املقام من حديثنا عن األيقون  .6ي�خّصھ الرمز من أسرار"

ف��ا، و�ان سبيلنا �� ذلك البحث �� األيقونات ا�جّسدة ملقاطع نصّية من الكتاب املقّدس ورد ذكر ا�حيوان  

  ف��ا.

 
 .43م،ن، ص  -1
 . 48م،ن، ص  -2
يقونة بكّل بساطة صورة  -3

ٔ
صبحت تشير بصفة خاّصة إلى الفن الديني التمثيلي للكنائس  )(Image" تعني اال

ٔ
نه منذ عهد مبّكر ا

ٔ
 ا

ّ
إال

ّنه في الالهوت
ٔ
 ا

ّ
حداث مقّدسة   الشرقّية. [...] إال

ٔ
و ا

ٔ
شخاص مقدسين ا

ٔ
يقونة" ببساطة إلى صور ا

ٔ
رثوذكسي الشرقي تشير كلمة " ا

ٔ
اال

يقونات دورا مهّما في 
ٔ
غراض الدينّية[...] وتلعب اال

ٔ
يضا كشهادة على حقيقة تجسيد  توافق اال

ٔ
العبادة الشعبّية البزنطّية، وهي ترى ا

حمد محّمد، المركز القومي للترجمة، ط
ٔ
ديان، ترجمة ا

ٔ
 ). Icône، مادة (2010، 1المسيح." (جون ر. هينليس، معجم اال

كـثر وباء من الكـتابة. ولكن في ما وراء ف -4
ٔ
كـثر عدوى وا

ٔ
ّن "الصورة ا

ٔ
تجعل منها   ضائلها المعروفة التي اليذهب ريجيس دوبري إلى ا

حمة المجموعة المؤمنة،  
ُ
في حدود معينة سوى وسيلة إعادة الخلق التدويني والتعليمي، فهي تملك موهبة رئيسية تكمن في صنع ل

فراد بالصورة المركزّية للمجموعة. فال وجود لجماهير منظمة بدون سنادات بصرّية تمّكن من االلتحام
ٔ
كالصليب  وذلك بمماهاة اال

سطورة  
ٔ
والقّس والراية الحمراء. [...] قد يقتل الحرف الروح، لكن الصورة تحيــي الحرف، كما يحيــي التمثيل بالصورة التعليم واال

فريقيا الشرق، 
ٔ
 .73-72، ص ص 2002واإلديولوجيا." ريجيس دوبري: حياة الصورة وموتها، ترجمة فريد الزاهي، ا

 . 121، ص 2005، 2مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار، سورّية، طبنكراد (سعيد): السيميائيات  -5
 .64، ص 3991 ،مؤسسة المعارف للطباعة والنشرمحمد عطية (محسن): الفن وعالم الرمز،  -6
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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 مشھد الحیوان في األیقونات:   -2- 4

وهو حضور مشروط بذكرها ��   يطالعك حضور ا�حيوان ف��ا وا�حا،  عند مشاهدة �عض األيقونات

 وتّم تصو�ر ذلك ا�حيوان �� الوضعّية املناسبة  
ّ
النّص املقّدس. ف�ّل مقطع ن��ّي �ان فيھ ل�حيوان دور إال

التعميد أيقونة   �� القدس  الروح  رمز  ا�حمامة  رسمت  فقد  ي.  الن��ّ أيقونة    ،1لوضعھ   �� وا�حمار  والثور 

أيقونة يونان2امليالد  �� الرّب،3، وا�حوت  أيقونة   �� ل محسن محّمد عطّية " وهناك صورة  يقو   ، وا�حمل 

عبادة ا�حمل" اللوحة عبارة عن مشهد  “بـ  �عرف    EYCK J. Vanترمز إ�� فكرة "ا�خالص" رسمها جان فان آيك  

جاهھ حشود املبارك�ن، و�رمز ا�حمل 
ّ
احتفا�� كب�� متألق، يظهر فيھ "ا�حمل" �� قلب الصورة، وتجتمع �� ات

ة (القر�ان)، كما يظهر "يوحنا" املعمدان مرتديا جلد ناقة (كما ورد ��  األبيض إ�� املسيح بوصفھ ال�حيّ 

إنجيل م�ى). لقد وقف حشد كب��، من �ّل القبائل والشعوب أمام العرش وا�حمل" وقف �ّل املالئكة حول  

ذين خرجوا من محن��م العظيمة، وقد غسلوا أثوا��م وجعلوها بيضاء من دم ا�حمل  
ّ
العرش. أولئك هم ال

. 5وقد تّم أيضا رسم �عض ا�حيوانات ال�ي تصّنف �� النّص ضمن األسطورّي مثل اللو�اثيان  .4ذلك"�عد  

ا�حضور غ�� املباشر ل�حيوان، فبعض ال�ائنات السماوّ�ة  الصور املقّدسة وما نالحظھ أثناء التأّمل �� هذه 

يقونة يدور موضوعها حول رواية  املقّدسة تحمل جزءا من ا�حيوان وهو ا�جناح. و�ظهر ذلك جلّيا �� �ّل أ

 

1-   
يقونة التعميد 

ٔ
نبا تكال  فيا

ٔ
 ..موقع اال

2-  
يقونة الميالد 
ٔ
نبا تكال  في ا

ٔ
 .موقع اال

3-       
يقونة قبطية تمثل الحوت يبتلع يونان النبي

ٔ
 . ا

 .71محمد عطّية (محسن)، م،ن، ص  -4

5-    
يقونة  
ٔ
نبا تكال  فيا

ٔ
يوب  من :موقع اال

ٔ
 . ولوياثانبهيموث  -الصور اإليضاحية في سفر ا

http://st-takla.org/
http://st-takla.org/
http://st-takla.org/
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تحمل أجنحة شأ��ا شأن الط��. وحضور ا�جناح نراه مستمّدا    1التواصل ب�ن السماوّي واألر��ّي. فاملالئكة

من صورة الط��، باعتباره وسيلة تنقلھ �� الفضاء، فاملالئكة ال يمك��ا االنتقال من عالم السماء (عالم اإللھ)  

 
ّ
 ع�� تقنية ا�جناح.   إال

   
ً
وقد تّم توظيف �عض ا�حيوانات �� زخرفة الفضاء املقّدس املسي�ّ�، و"ر�ما �ان أك�� الزخارف شيوعا

ل”، فقد ُوجدت فرس�اتھهو “ �� فر�سا و�يطاليا وشمال إفر�قيا، وتماثيلھ وا�حة �� مب�ى املعمودية ��   اإليَّ

ي هذا الدي�ور راجع إ�� التفس�� املعاصر لـ (مز � َجَداِوِل اِملَياِه   )1:42الالت��ان بروما. وتبّ�ِ
َ
َتاُق اِإليُل ِإ�

ْ
َما َ�ش

َ
"ك

ْيَك َيا هللاُ 
َ
ي ِإل ْف��ِ

َ
َتاُق ن

ْ
ش

َ
ا �

َ
ذ

َ
سطينوس وا�ح �� هذا ا�جال: ال ينب�� أن ُ�ساء فهم  أغ  القد�سوشرح    ."َهك

ل هذا املزمور �� هذه املناسبة: “هم �شتاقون إ��  اشتياق املوعوظ�ن إ�� �عمة املعمودية املقدسة حيث ُيرتَّ

ل عدو األف��، وحينما يصارعها    ...ينبوع مغفرة ا�خطايا �اشتياق اإليل إ�� جداول املياه ليس هذا فقط، فاإليَّ

 ل��وي ظمأه. واألف�� �� الشرور واآلثام وا�خطايا أعداء حياتنا.  و�أ
ً
 فيعدو عدوا

ً
�ي عل��ا فإنھ يل��ب عطشا

ل يحاول من جهتھ إخراجها من   �يف ل تخت�ئ �� شقوق ال�خر. واإليَّ بأن  مخب��ا عند إحساسها باق��اب اإليَّ

ون عطشھ قد بلغ حد االل��اب فيسرع  �غمرها من فمھ باملاء أو ببعض السوائل من بطنھ. وم�ى �حقها ي� 

 . 2إ�� جداول املياه يروي م��ا عطشھ"

ل واألف�� ر املعركة ب�ن اإليَّ  .3أرضية إحدى مبا�ي املعموديات تصّوِ

ل م��ما يصارعو�قّدم األب م�ّ   ��ا    أف��  ى شرحا لصورة املعركة ب�ن اإلّيل واألف�� فيقول:" �ل إيَّ
ً
ممس�ا

 منھ ا�خالص فقط، بل مصارعة قوات الشر و�حقها.  
ً
 �حقها تحت حافره. فاملوعوظ ليس مطلو�ا

ً
محاوال

ل املنسكب من أفواهها املياه �� معمودية الالت��ان، و��ن جحد املوعوظ   رائع ب�نفالتوازي هنا   تماثيل اإليَّ

 

1-   
ثرية قديمة تصور المالك جبرائيل رئيس المالئكة 

ٔ
يقونة ا

ٔ
 . ا
ولى للمسيحّية،  -2

ٔ
صول اال

ٔ
ب متى)، المعمودّية اال

ٔ
نبا مقار المسكين (اال

ٔ
، ص 3، ج2000، وادي النطرون -مطبعة دير القديس ا

341. 
 . 341، ص 3م،ن، ج -3
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ً
 ا�حمامة، رمز حلول الروح القدس �� امل�حة  للشيطان و�ل أعمالھ وغواياتھ. كما يظهر �� الصورة أيضا

 إ��  
ً
د عقب خروجھ متوجها املقدسة، ثم �جرة حاملة الثمار إشارة إ�� اإلفخارستيا ال�ي سيش��ك ف��ا املعمَّ

 .1الكنيسة. وهكذا انجمع �� رسم واحد �ل ممارسات طقس املعمودية"

� الصورة �� الثقافة املسيحّية، استعمال  ومن مظاهر التحول ال�ي شهدها ا�حيوان أيضا من النّص إ�

بــ" وسمھ  بحث   �� عامر  متو��  محّمد  الباحث  حّدد  املنسوجات.  مستوى   �� ا�حيوانات  ا�حب  �عض  رموز 

القبطية"  �� والكراهية   األثر�ة  ��    2املنسوجات  واملستعملة  الدي�ّي  املرجع  ذات  ا�حيوانّية  النماذج  �عض 

 املنسوجات القبطّية:

 

 حيوانّية الرسوم ا�

 

 

 رمز���ا ودالل��ا 

   ال��ي األرنب 

 

الضعيف    ��إ  رنبأل ايرمز   املسيح خالصھ    ��  يرى   يالذالرجل  السيد 

  ،، كما أنھ يرمز إ�� الشهوة وا�خصو�ةالنجاةوالوصول إ�� بر  
ً
 لذا فكث��ا

ع�� انتصارها    ةالعذراء للدالل   ة السيد  يبيض عند قدمأرنبا أما يرسم  

 الشهوة. ع�� 

 األسد ا�جنح 

 

األسد    خرا��حيوان   ويستخدم  أسد  وجسم  �سر  وأجنحة  رأس  لھ 

ل�ل داللتھ، ا�جنح كرمز�ن يدل ع�� ا�خلص    مختلف�ن  فالرمز األول 

التا�  املسيح،السيد   املسيحي  �والرمز  أعداء  فيليب    ن. �يدل ع��  ورأى 

أّن  أ�انت  س��نج  سواء  عديدة،  املسي�ّ�  األيقو�ي  الفن   �� األسود   ":

منحوتة أم مرسومة، فصورة الراهب وهو يرفع شوكة من األسد �ع�ي 

  �� يص��  وهو  الرسوم   �� ل 
ّ
مث ما  غالبا  ذي 

ّ
ال "ج��وم"،  القد�س 

اللذين   األسدين  أو  واألسد  أسد،  جانبھ  و���  �� سرداب  أو  ال�حراء، 

�ع�ي   للميت  حفرة  أو  يحفران  التائبة  مادل�ن  للقد�سة  صورة  إّما 

 .3القد�س بولس الراهب"

 البجع 

 

�جميع   أجل محبتھ  الصليب من  ع��  املسيح  السيد  ت�حية  إ��  يرمز 

 البشر.  

 
ب متى)، م،ن، ج  -1

ٔ
 .342، ص 3مسكين (اال

ثرية القبطية، كلّية الفنون التطبيقّية جامعة حلوان،  ):عامر (محّمد متولي -2
ٔ
 .  2008رموز الحب والكراهية فى المنسوجات اال

ديان-فيليب سيرنج، الرموز في الفن -3
ٔ
 . 07، ص 1992، 1الحياة، ترجمة عبد الهادي عباس، دار دمشق، سوريا، ط -اال
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 البوم

 

البوم   يظهر  وأحيانا  الوحدة  وكذلك  للشيطان  مع    ��رمز  الصور 

ح  السيد املسي صفة  املوحدين وهم يصلون حيث يرجعها البعض بأ��ا  

 ض�� بنفسھ من أجل خالص البشر. ي الذ

 الثعبان 

 

 والشيطان واملكر.  ا�خطيئة إ��يرمز 

 الثور 

 

ايرمز   املسيح  إ��  والسيد  البشر و�رمز    الذيلت�حية  ض�� من أجل 

القد�س لوقا ألنھ ��تم بت�حية السيد املسيح �خالص    إ��الثور ا�جنح  

 صور ميالد املسيح.  ��البشر و�ظهر الثور وا�حمار معا 

 ا�حمام

 

 والسالم والروح القدسالطهارة إ��  يالفن القبط  ��يرمز ا�حمام 

  ى. الفن القبط �� وهو من أك�� الرموز استعماال  ،يرمز إ�� السيد املسيح الصغ��)ا�حمل (ا�خروف 

"وعادة ما يرسم ع�� عتبات أبواب الكنائس، و�مكن أن ي�ون لوحده أو  

بأر�عة   أيضا  محاطا  أو  مالك�ن  قبل  من  ممسو�ا  مزخرف  إطار   ��

  .1حيوانات"

 الطاووس 

 

 يرمز إ�� الفخر والزهو وا�خلود.

 السمك  

 

�عيش    املاء والسيد املسيح ال  ��عيش إال �  يرمز إ�� العماد، ألن السمك ال

دون عماد. والسمك يرمز إ�� ا�حروف ا�خمس األو�� من السيد املسيح  

 اليونانية.  ةبن هللا باللغ

الصقر  

 املف��س  

 

الشر�ر  األف�ار  إ��  اإل�سان    الذي  املستأ�سوالصقر    ،ةيرمز  إ��  يرمز 

 الضال الذي أعتنق املسيحية..

 ترمز إ�� ا�خطيئة.   الضفدعة

احتفى املتخّيل الدي�ّي املسي�ّ� �عنصر ا�حيوان �� املستوى القص��ي واملستوى الف�ّي، فك�� حضوره ��  

املستو��ن وذلك �� سياق القداسة الدينّية، فالحظنا عديد التحّوالت ال�ي طرأت عليھ فأخرجتھ من دائرة  
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ذي تتحكّم ف
ّ
يھ بر�ات القد�س�ن، ومباركة آباء الكنيسة.  املتداول الثقا�ّ� العام إ�� دائرة املتصّور البديل ال

وهذه التحّوالت لم تكن وليدة تجر�ة أو تصّور خاص قدر ما �انت نتيجة تراث أسطوري قديم عملت ا�خّيلة  

الدينّية ع�� تطويعھ وجعلھ خادما للديانة املسيحّية، وذلك �� سياق التأسيس لهوّ�ة بديلة لهذه املتصّورات  

األم وهذا  الدينّية  القديمة.  بالعقلّية  نا 
ّ
و�أن اإلسالمّي،  الدي�ّي  القصص  مستوى   �� أيضا  موجودا  نجده  ر 

�ستعمل األسلوب نفسھ �� �شكيل مقار���ا للوجود �� جميع تفاصيلھ. لنخلص �� ��اية هذه ا�حاولة إ�� أّن  

ها اللغوّي واملعنوّي ع�� الثقافة ال�لّية،  
ّ
وذلك تحت تأث�� جدلّية  النصوص الدينّية نصوص منفتحة �� �ش�ل

التأثر والتأث��. إضافة إ�� أّن متخّيل ا�حيوان قد خضع �� جوهره إ�� متصّور فكرّي دي�ّي يرى ال�ون منخرطا  

 بداهة �� حالة إيمانّية. 

 




