اإليقونات :ص َور اجملد
لـ ـ

الشرقيّني
ىام يف حياة البيزنطيّيني ّ
إليقونة دور ّ
الروحيّة  ،من كاثوليك وأرثوذكس .فاإليقونة
ّ

يسا من أولياء هللا.
ليست ّ
رلرد رسم ميثّل السيّد ادلسيح أو ق ّد ً
الزينة ال ّدينيّة .إّدنا ىي تعبري عن أعمق
وليست وسيلة من وسائل ّ
السماوي
ما يف إمياننا من حقائق أساسيّة ،واستحضار للحدث ّ
الرسم.
الذي يشري إليو ّ

هللا حاضر ًّ
حقا بيننا
الـ ـ

تعّب عنها اإليقونة ىي أ ّن كلمة
حقيقة األوىل اليت ّ
احدا منّا ،إنسانًا كامالً،
هللا تأنّس فعالً ،وصار و ً

شبيها بنا فحسب ،بل صار
يف شخص يسوع ادلسيح .مل يكن ً
كل شيء ما عدا اخلطيئة ،كما يقول
إنسانًا مماثال لنا يف ّ
أيضا كامل
الكتاب .فاإليقونة تعلن حقيقة تأنّسو كما تؤّكد ً
الصدد" :يف
مشقي يف ىذا ّ
أُلوىتو .ويقول الق ّديس يوحنا ال ّد ّ
زلرًما ألنّو ال يُرى وال حي ّده مكان.
العهد القدمي كان تصوير هللا ّ
لذا ،ليست اإليقونة رمسًا رمزيًّا ( أي ّاّنا ال دتثّل ادلسيح على حنو
نطي) بل ىي
ّ
رمزي بشكل ََحَل مثال ،فذلك ّ
زلرم يف التقليد البيز ّ
احدا منّا.
صورة واقعيّة للّذي صار و ً

سنتحول كلنا
فيليّب
يقول لنا الق ّديس بولس يف رسالتو إىل أىل ّ
سيحول صورة جسدنا
الرب
(":)12 :3ا ّن ّ
ّ

تعّب
الواىن إىل صورة جسده اجمليد".وعليو ،فاحلقيقة الثّانية اليت ّ
عنها اإليقونة ىي وإن كان رمسها واقعيًّا ،إالّ ّأّنا ال حتاول أن
الساقطة ،بل ترسم
ترسم ادلعامل اجلسديّة لطبيعتنا البشريّة ّ

ادلمجدة ألولئك الذين امتألوا من ا ّلروح القدس.
األجساد ّ
فاإليقونة تعلن على ادلأل أن القداسة ممكنة  .كما ّاّنا حتاول
ضفي على أجسادنا قبَ ًسا من روح هللا .لذا ال يسعى
أن تُ ْ
راسم اإليقونة إىل نقل ادلالمح الطبيعيّة على غرار صورة
ادلادي.إّدنا ىدفو
فوتوغرافيّة.أل ّن ذلك ّ
يؤدي إىل تصوير عادلنا ّ
الروح ،إىل التألّو.
وحي ،إىل جتلّي ّ
التّلميح إىل اجلمال ّ
الر ّ
دائما
يفسر دلاذا األشخاص ادلرسومون يف اإليقونة ىم ً
وىذا ّ
ملتحفون بالثّياب.
دتجيدا جلمالو الطّبيعيّ .أما
الرسام العادلي يرّكز على اجلسد
ً
ّ
يف اإليقونة البيزنطيّة ،فالرتكيز ىو عادة على الوجو والعينني
الروحّ .أما األلوان الطبيعيّة
بغية النّفوذ من خالذلما إىل ّ
ادلستعملة يف اإليقونة البيزنطيّة فتهدف إىل إظهار اجلمال
يشع من جسد ادلسيح.
اإلذلي الذي ّ
ّ
الروحي واجملد ّ

نوافذ تطل على السماء
اإل

يقونة البيزنطيّة ال عالقة ذلا بالّلوحات الفنيّة
اليت اعتدنا أن نزيّن هبا بيوتنا ومكاتبنا وزلطّات

القطار وادلساحات اليت نعيش فيها .ىدفها ىو حثّنا على
السبب
ّ
الصالة وعلى االتّصال ّ
بالرب الذي دتثّلو .ذلذا ّ
نصلّي أمام اإليقونات اليت دتأل كنائسنا .وذلذا السبب عينو
نطوف هبا وننحين خاشعني أمامها ونقبّلها .فالكنيسة
مجيع جدراّناُ ،خترجنا
البيزنطيّة اليت تزيّن
ُ
اإليقونات ادلق ّدسة َ
ادلادة و هبارج ىذا العصر ،لتُدخلنا يف حياة ال ّدىر
من عامل ّ
اآليت .وعندما يلمس ادلؤمن مفعول النّعمة اليت يناذلا من
الروح القدس كلّما اقرتب من األسرار اإلذليّة ،فإنو حييا على
ّ
ضوء تلك النعمة.
مرتني أما اإليقونة ادلق ّدسة
عند دخولنا الكنيسة ،ننحين ّ

مرة إشارة الصليب ،مث نقبّل
ادلعروضة يف ادلدخل ،رامسني كل ّ
ضوء تلك النعمة.
مرتني أما اإليقونة ادلق ّدسة
عند دخولنا الكنيسة ،ننحين ّ
مرة إشارة الصليب ،مث نقبّل
ادلعروضة يف ادلدخل ،رامسني كل ّ
الصليب ،بعذ ذلك
اإليقونة وننحين مرة ثالثة رامسني إشارة ّ
نضيء مشعة أما اإليقونة ونذىب إىل مكاننا .وإذا كانت
جرت العادة يف كثري من
اإليقونة دتثّل السيّد ادلسيح ،فقد َ
الكنائس أن نقبّل رجليوّ .أما إذا كانت للسيّدة العذراء فنقبّل
يدىا ،وإذا كانت ألحد الق ّديسني فنقبّل جبينو.

اإليقونات يف املنزل
إن

تكرمي اإليقونات ادلق ّدسة ال يقتصر على الكنيسة.
فاهلل حاضر بيننا حيثما كنّا .لذا درجت العادة عند

الشرقيّني أن يذ ُكروا حضور هللا بعرض اإليقونات يف
ادلؤمنني ّ
يتم ختصيص زاوية من البيت لعرض
بيوهتم ومكاتبهم .ولذا ّ
الزاوية عادة يف
الصالة العائليّة .وتكون ىذه ّ
اإليقونات و إقامة ّ
الشرقيّة من ادلنزلّ .أما اإليقونات ادلعروضة فيها فغالبًا ما
اجلهة ّ
الصليب ادلق ّدس وإيقونات
دتثّل السيّد ادلسيح و ّأمو النقيّة و ّ
الزاوية
كثريا ما يوضع يف تلك ّ
القديسن شفعاء أعضاء األسرة .و ً
الصليب الكرمي
منضدة للقراءة ،وطاولة صغرية لعرض اإليقونات و ّ
والكتاب ادلق ّدس ورلمرة للبخور .وتُضيف عائالت كثرية إناءَ
زيت مق ّدس ،وماءً مق ّد ًسا ،وقربانًا مبارًكا ،إىل غري ذلك من
الشعانني.
األشياء التقويّة كغصن زيتون أو خنيل من أحد ّ
خاصة دتثّل السيّدة
وعالوة على زاوية اإليقونات ،توضع إيقونة ّ
ويكرم
العذراء قريبًا من ادلدخل يف كثري من ادلنازل ادلسيحيّةّ .
ال ّداخلون واخلارجون تلك اإليقونة ادلعروفة "حبارسة الباب"،
طالبني بركتها يف ذىاهبم وإياهبم.

أيضا أن نرى يف غرفة الطّعام إيقونة الثّالوث
ومن ادلألوف ً
الق ّدوس اليت دتثّل استضافة إبراىيم وسارة للمالئكة الثّالثة
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أما إيقونات الق ّديسني شفعاء أعضاء األسرة فتوضع عادة يف
اخلاصة بكل واحد منهم.
ُغَرف النّوم ّ
ودلا كانت اإليقونات مق ّدسة ،أي أ ّّنا تشري إىل حضور الق ّديسني
ّ
الزيت أمامها .وممّا
قناديل
أو
الشموع
نضيء
نا
ن
فإ
لهم،
دتث
الذين
ّ
ّ
ّ
رسم بطريقة تعكس ضوء القنديل،
يُذكر أن وجوه الق ّديسني تُ َ
الروح
دتاما كما أ ّن ّ
ً
الشخص ادلرسوم يف اإليقونة يعكس نعمة ّ
السقف أو
كثريا ما نرى قنديال متدلّيًا من ّ
الساكن فيو .و ً
القدس ّ
حتت اإليقونة الرئيسيّة لإلعالء من
من َحّالة مثبتة يف اجلدار َ
يدع قنديال مضاءًا باستمرار يف زاوية
شاّنا .ومن ادلؤمنني َمن َ
اإليقونات .بينما يقوم آخرون بإضاءة القنديل وحرق البخور يف
ادلناسبات ،كيوم األحد أو األعياد الكّبى ،أو أثناء قيامهم
خاصة.
بالصالة أو عندما يشعرون حباجة إىل نعمة أو َحاية ّ
ّ

مباركة اإليقونة
تتم

مباركة اإليقونة عادةً بوضعها على اذليكل أثناء
أيضا صلوات
الق ّداس اإلذلي .غري أ ّن ىنالك ً

خاصة دلباركة بعض اإليقونات ،كل واحدة حسب موضوعها
ّ
(الثّالوث الق ّدوس ،السيّد ادلسيح ،السيّدة العذراء ،أو أحد
أي إيقونة .فالكاىن
الق ّديسني) إضافةً إىل صالة ّ
عامة تُتلى على ّ
الصالة ادلالئمة مثّ ينضح اإليقونة بادلاء ادلق ّدسّ .أما األسقف
يتلو ّ
فيبارك اإليقونة مبسحها بزيت ادلريون ادلق ّدس بدال من نضحها
فردا لتكرمي اإليقونة اليت بوركت.
فردا ً
بادلاء .عندئذ يتق ّدم ادلؤمنون ً

"أيها

الرب اإللو ،غري احملدود بطبيعتو،
ّ
لقد تنازلت يف آخر األزمان

زلدودا ،ألنّك ل ّـما
بشرا ً
وتأنّست فظهرت لنا ً
البشري ،قبِلتَو جبميع خصائصو.
لبست جسدنا
ّ
لذا نرسم إيقونتك ونقبّلها مف ّكرين بشخصك
الذي دتثّلو .وبذلك نرتقي إليك متّبعني تقليد
الشفاء.
الرسل
اإلذلي ونستقي من إيقونتك نعمة ّ
ّ
ّ
ظهرت نعمة احلقيقة وحت ّقق ما تنبّأ بو األنبياء
فقد َ
قدميًا .وعانقت الكنيسة مثال ادلسيح ادلتأنّس ،أي
إيقونتو ادلتسامية على كل مجال منظور .فكما أ ّن
جيسم حضور هللا ،كذلك
تابوت العهد كان ّ
حضور هللا الذي نعبده
شع
اإليقونات ً
أيضا تُ ّ
َ
ُِ
نضل
وُنلّو .وحنن بتكرمينا اإليقفونات ادلق ّدسة لن ّ
أبدا .بل من دواعي فخرنا واعتزازنا أن نسجد
ً
فهلموا أيها
أمام ادلسيح
ادلتجسد ونعبده حقًّاّ .
ّ
اللهم خلّص
ادلؤمنون نقبّل إيقونتو ىاتفنيّ :
شعبك وبارك مرياثك".
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