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الممخــص
ظيرت المبخرة من أقدم العصور وكان ليا في
مصر القديمة العديد من االستخدامات الطقسية
وفي الحياة اليومية

باإلضافة لالستخدامات

الجنائزية ،ولقد استمر ىذا الميراث الفكري في
مصر القبطية فاستخدمت المباخر في الطقوس
الدينية وفي الحياة اليومية وفي تعطير المقابر عند

طرز معمارية مختمفة مثل المباخر عمى
ًا
تصور
ىيئة كنيسة ذات جممون أو مصمى يعموه قبة ،ويمي

ذلك تصوير الزخارف المعمارية عمى المباخر
القبطية من زخارف عمى ىيئة أعمدة أو قباب أو

زخرفة حمزون التاج األيوني أو شرافات.

الكممات الرئيسية :مبخرة ،بخور ،قبة ،قبطي،

زيارة األىل لممتوفين ،ولقد تم تصوير المبخرة في

أعمدة.

الفنون القبطية وفي تصوير جداري ونحت وأيقونات

مقدمة:

وعمى المنسوجات ،وعميو يتناول البحث األشكال
المعمارية عمى المباخر القبطية منذ القرن الرابع

حتى القرن العاشر الميالدي.

حيث تيدف الدراسة إلى التعرف عمى رمزية
المبخرة في المسيحية وعمى المباخر القبطية التي

كان لممباخر القبطية العديد من االستخدامات في

الطقوس الدينية ،باإلضافة الستخداميا في الحياة
اليومية لتعطير جو المنازل ،واستخداميا الجنائزي
في تعطير المقابر عند زيارة األقارب لذوييم

المتوفين.
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ممدوح القرضاوي ،ميري مجدي ،هبة نعيم

تبعا لالستخدام،
تعددت أشكال المباخر وتنوعت ً
حيث ارتبط االستخدام الطقسي بالمبخرة ذات

برلين تؤرخ باألسرة الثامنة والعشرين (تشرني،

واحدة في إشعال المباخر أمام أيقونات القديسين

الخدمة اليومية في المعابد ( Morenz, 1978,

الثالث سالسل ،واستخدمت المباخر ذات سمسمة
أما االستخدامات الجنائزية كانت في األغمب ثابتة.

ولقد تنوعت الزخارف عمى المباخر من زخارف
نباتية وحيوانية وزخارف آدمية وىندسية وأشكال

مجردة ،باإلضافة لمزخارف المعمارية التي تأثرت

بمعمار الكنيسة وعناصره المعمارية من القباب

واألعمدة المعمارية وأعمدة البرامك.

ىذا باإلضافة لممباخر التي اتخذت شكل الكنيسة

ذات الجمالون أو المصمى الذي يعموه قبة ،لذا

سوف يتناوليذا البحث ىذه األشكال والعناصر
المعمارية من خالل عرض العديد من القطع

القبطية المحفوظة داخل وخارج مصر بمتاحف
عالمية إلظيار ىذه األشكال المعمارية.

المبخرة في مصر القديمة:
كان البخور والمبخرة جزء أصيل من الفكر الديني

المصري ،فمم يستطيع المصري القديم أن يتخيل

أوزوريس في أبيدوس وبردية ىيراطيقية بمتحف
 ،)95 ،0491حيث يستخدم البخور في طقس

.)87-88; Erman, 1937, 206-207

واستخدم في شعائر افتتاح المعبد وتكريسو (خزعل

الماجدي ،)614 ،0444 ،وكذلك في األعياد كما

في عيد أوبت  ،Opetوفيو ينتقل تمثال اإللو آمون
من الكرنك إلى معبده في األقصر وسط احتفاالت

مصحوب بكينة معبده الذين يحرقون البخور في

مباخر عمى ىيئة أذرع بشرية ( Bunson, 1991,

 )150باإلضافة الستخدام البخور والمبخرة في
طقس فتح الفم الذي يتم أمام مقبرة المتوفي (El-

 )mahdy, 1995, 113باإلضافة لتقديمو في
القرابين التي تقدم لممتوفي عمى مائدة القرابين

(ماجدة عبد اهلل )04 ،6109 ،باإلضافة
الستخدامو في الحياة اليومية في تعطير المنازل

والمالبس ،استخدم في السحر وفي عالج بعض

األمراض (ماجدة عبد اهلل.)06-00 ،6109 ،

العبادة من دون بخور ،وبالتالي كان ىناك حاجة

ولقد ارتبط البخور ببعض اآللية المصرية القديمة

الرحالت لجمب البخور ،ولقد ُسجمت تمك الرحالت
في البرديات أو عمى جدران المعابد وأشير ىذه

 )69واآللية نفرتوم ذات رأس األسد التيتوصف
بأنيا زىرة الموتس في فتحة أنف وفم رع

حتشبسوت (0944-0941ق.م) لبالد بونت (ألفرد

مصر القديمة لقوى اإلخصاب وتجديد الحياة

دائمة لمبخور مما استدعى القيام بالعديد من

الرحالت الرحمة المسجمة عمى جدران معبد

لوكاس.)051-051 ،0440 ،

تعددت استخدامات البخور في مصر

القديمة ،وكان أىميا االستخدام الديني ،ولقد

حفظت الخدمة الدينية عبر الرسوم والنقوش بمعبد

ومنيا اإللو شسمو آلية العطور ( Wise, 2009,

( )Armour, 2001, 105ولقد رمز البخور في
واستحضار اإللية غير المرئي ( Wilkison,

 )1994, 92-93وترمز المبخرة لمميالد فيي
الرحم الذي يحتفظ بالحياة ( Abd-Elhamed,

.)2015, 3
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ولقد استمرت أىمية البخور والمبخرة مع استمرار

الديانة المصرية القديمة في العصر اليوناني

ممدوح القرضاوي ،ميري مجدي ،هبة نعيم

وألىمية المباخر القبطية تعدد تصوير المباخر في

الفنون القبطية حيث تم تصوير المباخر في

الروماني باإلضافة الستخداماتو في الحياة اليومية

جداريات

(تشرني ،)600 ،0491 ،ولقد رمز البخور في

المسيحية ،كما في جبانة البجواتبالواحة الخارجة

واألباطرة الرومان ،ولقد كان يتم حرق البخور في

المبخرة في األيقونات القبطية وعمى المنسوجات

العصر اليوناني الروماني لمتكريم وتبجيل اآللية

مباخر في موكب اإلمبراطور وكوسيمة لمتأكيد عمى

األديرة

العامرة

والمندثرة

وبالمقابر

(أحمد فخري )61-01 ،0494 ،وتم تصوير
القبطية وعمى شواىد القبور ،وفي األغمب تم

الوالء لإلمبراطور الروماني (تشارلزورت،0444 ،

تصوير المبخرة القبطية بصحبة قديس أو أحد

.)64-61

أنبياء العيد القديم أو مالك ،إال أنو في بعض
األحيان تم تصوير المباخر بصحبة طيور مثل

 -2المبخرة القبطية
ىي وعاء معدني لحرق البخور ويعتمد عمى ثالث

سالسل

تستخدم

ألرجحتيا

أثناء

التبخير

( Ferguson, 1961,. 163; Livingstone,
 ،)2000,. 579يتم حمميا بواسطة أحد األساقفة

أو القساوسة ( )Metford,1983, 244لممبخرة
اسم آخر وىو الشورية وىي كممة قبطية (اثناسيوس

المقاري ،ج،6

 )659 :651 ،6116وىي

 ωογρнوىي كممة من مقطعين تعني مذبح اإللو
رع (.)Cerny, 1976, 258

ُذكر في أحد التأمالت أن الكنيسة تستخدم كل

طائر الطاووس أو معمقة في الصمبان.

 -3المبخرة والبخور في الطقس المسيحي

القبطي

يتم رفع بخور باكر وعشية  -في الكنائس –
وبخاصة تسبحة باكر ورفع البخور مساء سواء

أعقبو القداس أم ال (اثناسيوس المقاري ،ج،6

.)014 ،6116

يتم وضع البخور في الشورية في القداس اإلليي

(األفخاريستا) حيث يدور القسيس حامالً المبخرة
حول المذبح ثالث دورات ثم يبخر تجاه الخورس

الحواس في العبادة فحاسة النظر برؤية أيقونات

واأليقونات ثم يتجو نحو الشعب فيبخره ثم يعود إلى

السمع باالستمتاع باأللحان الموسيقية ،وحاسة الشم

 ،)064-061 ،0440ويتم إطالق البخور أيضاً

بالتمتعبتناول لألسرار المقدسة ،وحاسة الممس

 ،)690-691وعند تكريس البيعة (الكنيسة) ،وفي

المالئكة والرسل والقديسينوالشيداء ،واستخدام حاسة
باستنشاق

أريج

البخور،

وحاسة

الييكل ثانية (أبو الفضائل ابن العسال ،ج،0

التذوق

في رسامة بطريرك جديد(بتمر ،ج،6106 ،6

بممس آثار القديسين والكتب المقدسة ،واألرجل

حالة تكريس المذبح عقب تكريس الكنيسة وعند

تشارك في العبادة وتحجب األفكار الجسدية المادية

(ساويرس ابن المقفع ،دن.)99-95 ،

بالتمتع بزيارةاألماكن المقدسة وبالتالي كل الحواس
(شمس الرئاسة أبو البركات.)610 ،6111 ،

تدشين جرن المعمودية تتضمن إطالق البخور

المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق – جامعة اإلسكندرية  ،العدد  ، 71اإلصدار الثاني ()0202

333

األشكال والعناصر المعمارية عمى المباخر القبطية من القرن الرابع الميالدي حتى القرن العاشر الميالدي

 -4رمزية البخور والمبخرة في المسيحية

"ىذه المبخرة من الذىب الخالص تحمل العنبر
()1

أولا -رمزية البخور في المسيحية :

والمعيود بيا إلى ىارون القسيس

رمز لمسيد المسيح ( Chevalier, Ghearbrant,
538

،)1994,

باإلضافة

لرمزيتو

ممدوح القرضاوي ،ميري مجدي ،هبة نعيم

لمصالة

المرفوعة لمرب والتطيير ويرمز لمطاعة الواجبة أو
يرمز الذبيحة وشكر عمى الجميل أو المدح وىو

وسيمة االتصال بالسماء حيث يأخذ المؤمنين

لمسماء ويعمل عمى إبعاد الشر( Olderr, 2012,
 ،)115-16حيث يرتفع بالروح ويقودىا تجاه
السماء نحو اهلل وبالتالي يستخدم في الصالة

والتأمل وفي األماكن الروحية بشكل عام وبالتالي

ىو صعود روحي()Morel, 2004, 361-362
باإلضافة إلى أنو رمز لمروح ،بواسطة رائحتو

الجميمة يمحو الرائحة الكريية ،ويرمز لمتكريم حيث
يتم التبخير بو لممذابح واإلنجيل واألساقفة كنوع من

التكريم (Metzger, Coogan, 1993, 301:

)302; Metford, 1983,127

الذي يرفع

البخور فوق المذبح ويتمو الشعب"وفي أيام صيام

العذراء لحن" المبخرة الذىبية ومنقذنا ىو العنبر ىي
التي ولدتو وىو أنقذنا وغفر ذنوبنا "وبعد الصيام

ينشدون" أنت المبخرة الذىبية التي تحمل الجمر
()6

الحي (السيد المسيح) وأبصمموديا
()1

األحد الخاص

بوالدة اإللو الثيؤطوكوس تشتمل عمى نفس

التشبييمممبخرة بالسيدة العذراء وفي الطقوساإلثيوبية
تشتمل عمى نفس التشبيو في الصالة فيقول

القسيس عندما يرفع البخور أمام أيقونة العذراء
ِ
"أنت المبخرة الذىبية حاممة الجمر الحي أفرحي
لكونو تجسد بك" ( Basilios,1991, vol.5,

.)1470

 -5أشكال المباخر القبطية من الناحية المعمارية
من القرن الرابع إلى القرن العاشر الميالدي:

تعددت أشكال المباخر القبطية التي عمى ىيئة

ثانيا -رمزية المبخرة في المسيحية:
ا

أشكال معمارية أو تحتوي عمى عناصر معمارية

ترمز المبخرة أللوىيةالسيد المسيح ( Cooper,

 ،)1992, 32حيث أن الفحم المتحد بالنار في
تجويف المبخرة رمزية التحاد الالىوت بالناسوت

من قباب أو أعمدة معمارية أو غيرىا من العناصر

المعمارية وفيما يمي سيتم استعراض المباخر
القبطية محل الدراسة.

في السيد المسيح اتحاد غير مفترق وال ممتزج في

شخص السيد المسيح في بطنالسيدة العذراء
(اثانسيوس المقاري066-060 ،6119 ،؛ تادرس

ممطي ،د .ت ،)114 ،وترمز لمقساوسة والكينة
والمدح ( )Ferguson, 1961, 163واالحترام
والتقوى

والتضحية

وترمز

أيضاً

ألنفاس

اإللو) .)DeVries, 1984,89أكد ذلك ما يتمى

في الكنيسة في لحن (تاي شوري) المبخرة الذىبية

(٘)1بسٚ :ْٚفك اٌزمبٌ١ذ اٌؼجش٠خ ٘ ٛأخِٛ ٛع ٝإٌجٌٚ ٟمذ عؼٍٗ اٌشة ِغبػذًا ٤خٗ١
ٚاٌىب٘ٓ ا٤ػظُ ٌٍشة اٌز٠ ٞم َٛثزمذ ُ٠اٌجخٛس ٌٍشة صجبؽًب ِٚغب ًء ػٍ ٝاٌّزثؼ
اٌز٘جٚ ٟأصجؼ ِٕصت اٌىب٘ٓ ا٤ػظُ ف ٟأثٕبء ٘بس ِٓ ْٚثؼذٖ ( Cross,
.)livingston, 1997, 1
()2أثصٍّٛد٠ب :االعُ ٠ؼٛد ٌغفش اٌّضاِ١ش ٚاٌىٍّخ ف ٟؽذ رارٙب وٍّخ ٔٛ٠بٔ١خ رؼٕٔ ٟش١ذ،
٠ ٟ٘ٚمصذ ثٙب عفش اٌّضاِ١شٚ ،اٌّضاِ١ش ٔٛػبْ ٔٛع ٠غزخذَ ف ٟاٌزغبث١ؼ غٛاي
اٌؼبَ ٛٔٚع آخش ٠غزخذَ ف ٟرغبث١ؼ شٙش و١ٙه (.)Gabra, 2008, 229
()3اٌض١ؤغٛوٛطِ ٛ٘ :صطٍؼ ِمصٛد ثٗ (أَ ا٠ٚ ،)ٌٗ٦مصذ ثٗ اٌغ١ذح اٌؼزساءٚ ،ظٙش ٘زا
اٌّصطؼ ػٍ٠ ٝذ اٌؼالِخ أٚس٠غٛ١ٕ١ط ٚرضا٠ذ اعزخذاَ ٘زا اٌّصطٍؼ إٌ ٝأْ أصجؼ
ِصطٍؼ شؼج ٟف ٟػبَ  َ424رُ ِٙبعّزٗ ِٓ ٔغطٛسٛ٠ط ٚلبَ اٌجبثب وشٌ١ظ ػّٛد
اٌذ ٓ٠ثبٌزصذ ٌٗ ٞفِ ٟغّغ أفغظ ٚ َ431رُ ؽشِبْ ٔغطٛسٛ٠ط
(Livingstone, Croos, 1997, 1607-1608؛.)Bercot, 1999,644
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لمخمود

ممدوح القرضاوي ،ميري مجدي ،هبة نعيم

والخصوبة والحيوية والقدرة عمى التحمل

وقوة الشخصية والصمت والعزلة ( Older, 2012,

.)158

شكل ()1
نقالا عن Benazéth,1992,p98 :

نجد ىذه المبخرة المصنوعة من البرونز ،ارتفاعيا
61,4سم ،محفوظة بمتحف الموفر مؤرخة بالقرن
5 :9م ،تحترقم ،E11916وىي عبارة عن مبخرة
عمى ىيئة وعاء نصف كروي ،غطاءه مفقود كان
يشكل مع الغطاء ثمرة الصنوبر ،يعمو عمود

برامك

()1

شكل ()2
نقالا عن Brooklynmuseum,1941,fig85 :

المبخرة شكل ( )6مصنوعة من البرونز ارتفاعيا

قبة ضحمة ترتكز عمى أربع أعمدة

61سم ،مكان العثور غير معموم ،ومحفوظة

جانبين مفرغ عمى ىيئة مثمثات بينما الجانبين

 ،41,684والمبخرة عبارة عن وعاء نصف دائري

أربع أقدام حيوانية ()Benazéth, 1992, 98

ىيئة أقدام حيوان مفترس ،وعمى حافة الوعاء نحت

معمارية تعمو مكعب مفرغ الجوانب بحيث من
اآلخريين عمى ىيئة زخرفة الحمزون ،وترتكز عمى

بمتحف بروكمين تعود لمقرن 5م ،تحت رقم
محمول عمى عمود برامك ذو ثالث أرجل عمى

وترمز ثمرة الصنوبر في العموم لمخصوبة ( Cirlot,

بارز لحمامات متعاقبة (Brooklynmuseum,

شكميا الذي يشبو شعمة النار ( Cooper, 1992,

) ،19;Vikan, 1989, 212وتعد رمز الحمام في

الروحية والقوة الخالقة ولقد ارتبطت في العبادات

الطفل ( )Fergason, 1961, 15ورمز لمروح

 )1961, 244ورمزت كذلك لمذكورة وال ننسى ىنا

1943,

33;Brooklynmuseum,

1941,

 )131ورمزت كذلكمل حظ والسخاء والخصوبة

تعاليم موسى لمنقاء وبالتالي أصبح قربان في ميالد

الوثنية في مصر باإللو سرابيس ()2()Serapis

القدس حيث ىبط الروح القدس عمى السيد المسيح

ورمز شجر الصنوبر

المعمدان في ىيئة حمامة (دعاء بيي الدين،

()1ػّٛد لبئُ دساثض ٓ٠اٌغٍُ ٚاٌؼّٛد ثٗ ػذح أعطٛأبد فٛق ثؼعٙب اٌجؼط (ػبصُ
سصق326 ،2222 ،؛ ص٠بد اٌغالِ41 ،2212 ،ٟ؛ ؽٍّ ٟػض٠ضِ ،ؾّذ غ١طبط،
)4 ،1443
()2عجشاث١ظ :إٌٗ رّذ ػجبدرٗ فِ ٟصش ف ٟثذا٠خ اٌذٌٚخ اٌجطٍّ١خ ٔ ٛ٘ٚزبط اٌذِظ ثٓ١
اٌضمبفخ اٌّصش٠خ اٌمذّ٠خ ٚا٦غش٠م١خ ؽ١ش أصً ٘زا ا٠ ٌٗ٦ؼٛد إٌِ ٝصش اٌمذّ٠خ ،إال
أٔٗ رُ إػبدح رشى ٍٗ١ف١٘ ٟئخ أٚص٠ش أث١ظ ٌزى ْٛأٚصٚاسث١ظ ٌزصجؼ فّ١ب ثؼذ
ع١شاث١ظ ،أِب أص ٌٗٛإٌ١ٍٍ١ٙغز١خ ٘ ٛصٛ٠ط ٘ٚبد٠ظ ٚد١ٔٛ٠غٛط ( Hart, 2005,
.)139-140
()3أسرّ١ظ ( :)Artemisإٌٙخ ٔٛ٠بٔ١خ  ٟ٘ٚإٌٙخ اٌص١ذ ٚاٌخصٛثخ ،ف ٟثؼط ا٤ؽ١بْ رؼذ
اثٕخ د٠زّش٠ب ٌٚىٓ ف ٟا٤غٍت رؼذ ا٤خذ اٌزٛأَ ٤ث ٌٍٛٛإال أٔٙب اٌشم١مخ اٌىجشٜ

ٚاٌذّٙ٠ب ا ٌٗ٦صٚط١ٌٚ ،زٌٚ ٛذد ف ٟعض٠شح دٍٛ٠ط ٌٚمذ عبػذد ٚاٌذرٙب ٌ١ز ٛفٟ
ٚالدح أخٙ١ب أثٚ ،ٌٍٛٛعالؽٙب اٌمٛط ِضً أخٙ١ب أث.)Grimal, 1990, 60-61( ٌٛٛ

وفي اليونان ارتبطتب اإللو ديونيسوس

ارتميس

()Artemis

()1

واإللية

بعد العماد في نير األردن عمى يد القديس يوحنا
)051 ،6114
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كذلك نجد مباخر مشتيرة في ىذه الفترة مثل ىذه
المبخرة شكل ( )9مصنوعة من البرونز ،ارتفاعيا
04سم ،مكان العثور مصر ،المحفوظةبمتحف

الموفرومؤرخة من القرن 01 -9م ،تحت رقم

 ،E11707وىي مبخرة دائرية ،ترتكز عمى ثالث
أقدام كل قدم عمى ىيئة مزار ذو قبة مرفوعة عمى

شكل ()3
نقالا عن Ross,1962,fig48 :

أما عن المبخرة شكل ( )1مصنوعة من البرونز

ارتفاعيا 04.4سم ،محفوظةبمتحف دمبرتونأوكس،
ومؤرخة من القرن 1 -4م ،تحت رقم 40,16

مجموعة بميس  ،1940وىي عبارة عن مبخرة

سداسية الشكل ذات غطاء ىرمي سداسي األوجو،

أربع أعمدة ،وغطاء المبخرة عمى ىيئة قبة مزخرفة

زخارف نباتية مفرغة ،ويعمو القبة مزار عبارة عن

قبة ضحمة مرفوعة عمى أربعة أعمدة يعموىا طائر
في حالة االستعداد لمطيران ،وفي جانب المبخرة

قطاع أسطواني كان يتصل بذراع أفقي لحمل
المبخرة (.)Benazéth, 1992, 105

مزخرفة بزخارف مفرغة عمى ىيئة صمبان ،ويعمو
الغطاء صميب يتصل بسمسمة تنتيي بحمقة ،وفي

كل ركن من أركان أضالع المبخرة عمود ذو تاج

كورينثي ،وعمى جسم المبخرة والغطاء زخارف عمى

ىيئة دوائر ذات مركز ،منفذة بأسموب الحز وترمز

الدوائر إلى األبدية والخمود ،وكذلك ترمز الدوائر

ذات المركز إلى عين اهلل الساىرة ( Koch,

.)2013, 2

شكل ()5

نقالا عن Benazéth,1991,1599 :

كذلك نجد المبخرة شكل ( )5مصنوعة من النحاس

ارتفاعيا 60,5سم ،مكان العثور عمييا مصر،
المحفوظةبالمتحف القبطيومؤرخة بالقرن 01 -9م،
تحت رقم  ،E11653وىي مبخرة دائرية ترتكز
عمى ثالث أرجل عمى ىيئة حوافر حيوانات وغطاء

المبخرة عمى ىيئة قبة يعموىا بروز عمى ىيئة
عمود برامك ،وعمى الغطاء زخارف مفرغة عمى

ىيئة أسيم أو رماح التي ترمز لمشيداء والمعاناة،

شكل ()4

نقالا عن Benazéth,1992,105 :

وترمز لمصمب عمى الصميب باستخدام المسامير
(.)Cooper, 1978, 15
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كان يستخدم لوضع ذراع أفقي لحمل المبخرة ويعمو
جسم المبخرة غطاء عمى ىيئة قبة بصمية الشكل

مزخرفة بزخارف نباتية تعمو رقبة مزخرفة بزخارف

مجردة عمى ىيئة ساعة رممية ( Benazéth,

 )1992, 104وترمز الساعة الرممية لموقت
شكل ()6
نقالا عن Benazéth, 2001, 351, fig 292 :

أما عن ىذه المبخرة شكل ()4فييمصنوعة من

النحاس ،ارتفاعيا  4,4سم ،مكان العثور عمييا

ومرور الحياة ونفاذ الوقت والموت ( Metford,

 )1983, 124وليا قسمين يرمزان لميواء والفراغ
أو األرض والسماءأو تناوب الموت والحياة

(.)Chevalier, Gheerbrant, 528, 529

غير معروف ،ومحفوظةبالمتحف القبطي ،ومؤرخة

بالقرن 01 -9م ،تحت رقم  ،1202وىي مبخرة

دائرية ترتكز عمى ثالث أقدام عمى ىيئة حيوان
عاشب ذو حوافر ،ويعمو المبخرة غطاء عمى ىيئة

قبة يعموىا بروز ،والجسم والغطاء مفرغين
(.)Benazéth, 2001, 351

شكل ()8
نقالا عن Benazéth,1992,101 :

أيضا متحف الموفر بيذه المبخرة شكل ()9
ويحتفظ ً
المصنوعة من البرونز ،ارتفاعيا 01,6سم ،مؤرخة
بالقرن 01 -9م ،تحت رقم  ،E11654والمبخرة

عبارة عن مبخرة سداسية الشكل ترتكز عمى ثالث

أقدام قصيرة يعمو المبخرة غطاء سداسي األضالع
شكل ()7

نقالا عن Benazéth,1992, 104 :

أيضا بمتحف الموفر مبخرة شكل ()1
لدينا
ً
مصنوعة من البرونز ،ارتفاعيا 61,1سم ،مقتناة

مزخرف بزخرفة نقاط عشوائية مفرغة يعموىا عمود

برامك (.)Benazéth, 1992, 101

من مصر ،ومؤرخة بالقرن 01 -9م ،تحت

الرقم ،E11655وىي مبخرة دائرية ترتكز عمى
ثالث أقدام عمى ىيئة أقدام حيوان عاشب وجسم

المبخرة مزخرف بزخارف عمى ىيئة دوائر مفرغة
ويبرز من جسم المبخرة قطاع أسطواني مجوف

شكل ()9
نقالا عن Benazéth,1992,103:
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كذلك بذات المتحف مبخرة شكل ( )4مصنوعة من

( ،)Benazéth, 2001, 358ويرمز األرنب

البرونز ،ارتفاعيا 65سم ،تم اكتشافيابمصر سنة

لميالد السيد المسيح الذي تم دون اتصال جنسي

رقم ،E11062وىي عبارة عن مبخرة دائرية

تحت أقدام السيدة العذراء رمز لتغمبيا عمى الشيوة

المبخرة عمى ثالث أرجل ويعمو المبخرة غطاء

رمز نبات العنب لمسيد المسيح (يو " )0 :05أنا

،"0415

تعود

لمقرن

:9

01م،

تحت

مزخرفة بزخارف مفرغة عمى ىيئة معينات وترتكز

( ،)Metford, 1983, 117واألرنب األبيض
(.)Ferguson, 1961, 30

عبارة عن قبة ضحمة مزخرفة بمثمثات مفرغة

الكرمة وأبي الكرام" ،فالمسيح ىو الكرمة الحقيقية

أو رماح ( )Benazéth, 1992, 103ويرمز

لعالقة المؤمنين بالرب الذين يزدىرون تحت رعاية

القدس).

لإليمان المسيحي والكرمة وفروعيا ىم أتباع السيد

واألسطوانة مزخرفة بزخارف مفرغة عمى ىيئة أسيم
المثمث لمثالوث المقدس(اآلب – االبن – الروح

ورمز حقل العنب لممكان اآلمن ،ورمز العنب

الرب ( )Ferguson, 1961, 35-40ورمز
المسيح ،والكرمة ذات اثني عشر عنقود عنب ترمز

لتالميذ السيد المسيح ،وتصوير الحمام عمى كرمة

العنب تمثل أرواح المؤمنين في أحضان المسيح

( Cooper, 1992, 85; Olderr, 2012,

.)213

شكل ()11

نقالاعن Benazéth,2001,p358,fig299

كما نجد بالمتحف القبطي مبخرة من أشير المباخر
وأفضميا في الزخرفة شكل ( )01وىي مصنوعة
من النحاس ،ارتفاع جسمالمبخرة (4سم) ،والغطاء

( 09سم) ،تم اكتشافيا في أىناسيا ،مؤرخة بالقرن

01 -9م ،تحت رقم  ،5205وىي عبارة عن
مبخرة مربعة الشكل ترتكز عمى أربع أقدام ،كل قدم
عمى ىيئة أرنب يرتكز عمى قدماه الخمفيتين ،ويعمو

المبخرة غطاء مربع الشكل يعموه قبة رئيسية وأربع
قباب جانبية ،يعمو كل قبة طائرة وجسم وغطاء

المبخرة مزخرف بزخارف مفرغة لنبات العنب

شكل ()11

نقالا عن Benazéth,2001,p360,fig300 :

المبخرة شكل ( )00مصنوعة من النحاس،
ارتفاعيا 01سم ،ومكان العثور عمييا غير

معروف ،محفوظةبالمتحف القبطي ،مؤرخة بالقرن

01 -9م ،تحت رقم  ،1205وىو عبارة عن غطاء
مربع الشكل يعموه قبة وزوايا المربع أسفل القبة

أربعة قرون ،ويعمو القبة بروز يعموه شكل طائر،
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والغطاء مزخرف بزخارف مفرغة عمى ىيئة معينات
(.)Benazéth, 2001, 360
 -6األشكال المعمارية في المباخر القبطية:

ظير من خالل كل األمثمة التي تم عرضيا

في المتاحف المختمفة أشكال معمارية مختمفة منيا

الممثل عمى المبخرة كزخرفة ومنيا المستخدم كما

أوضحنا في شكل المبخرة والتي سنحاول أن

نفصميا ونحمميا بشكل واضح.

أولا -مباخر عمى هيئة أشكال معمارية:

تعددت األشكال المعمارية التي عمى ىيئتيا

تم تصنيع المباخر وىي كنائس ذات سقف
جمالوني ذات تخطيط مربع أو سداسي الشكل أو

مباخر يحمميا عمود برامك أو مباخر عمى ىيئة
مصمي ذو قباب سواء قبة واحدة أو عدة قباب.
 -1مباخر يحممها عمود برامك:
انتشر ىذا الطراز في الفن القبطي وفيو

ممدوح القرضاوي ،ميري مجدي ،هبة نعيم

 -3مباخر عل هيئة مصمي يعموه قبة:
أصل القبة التي ظيرت في العمارة الكنسية في

مصر يرجعو بعض العمماء إلى المصريين القدماء،

فقد ذكر جمال ىرمينا بناء عمى حسن فتحي "أنو
البد وأن أساليب إنشاء القبة والقبو قد ظيرت أول

في مصر القديمة خاصة وأنو رأى قبوات من

الطين في الرمسيوم والتي يقدر عمرىا بحوالي

 1911عام ق.م(جمال ىرمينا ،ج،6104 ،4
.)094
ولقد انتشر ىذاالطراز من المباخر في العالم
اإلسالمي بداية من القرن 06م أي في تاريخ الحق

لممباخر القبطية ومشابو لممباخر القبطية وتعددت

أشكال القباب المنفذة عمى أغطية المباخر كما في

المباخر شكل (.)00 ،01 ،4 ،9 ،1 ،4 ،5 ،9
والمباخر (شكل  )5 ،9أغطيتيا عمى ىيئة قبة

مخموسة كما في شكل (/06أ) (عاصم رزق،
)911 ،6111

المبخرة تكون عمى ىيئة وعاء نصف كروي
محمولة عمى عمود برامك كبير يرتكز عمى ثالث

أقدام عمى ىيئة أقدام حيوانية كما في شكل (.)6

 -2مباخر عمى هيئة كنيسة ذات سقف جمالوني

قبة نصف كروية
(أ)

(ب)

(ج)

نري في المبخرة شكل ( )1عمى ىيئة كنيسة

سداسية األضالع وغطاء المبخرة عمى ىيئة ىرم
سداسي األضالع

;(Badawy, 1978, 329

Harvard university, 1955, 40; Ross,

).1962, 44

(د)
شكل ()12

(هـ)

ومباخر شكل ( )4غطائيا عمى ىيئة قبة أقل من
النصف كروية ( ،)Benazéth,2001,351وىي
تشبو طراز القباب المنتشرة في العصر الروماني
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والبيزنطي شكل (/06ب) (جمعة قاجو،6111 ،
.)699
والمباخر شكل ( )1ذات غطاء عمى ىيئة قبة
بصمية الشكل الجزء المتوسط من القبة أكبر في

القطر

الجزء

من

السفمي

) ،(Benazéth,1992,104وبالتالي ىي أقرب
لمقباب البصمية شكل (/06ج) (عصام رزق،
.)911 ،6111

ممدوح القرضاوي ،ميري مجدي ،هبة نعيم

وفي المبخرة شكل ( )4ذات غطاء عمى ىيئة قبة
()2

ربع كروية

ترتكز عمى أسطوانة (Benazéth,

) 1992, 103ولقد عرفت القباب الربع كروية في
العمارة اإلسالمية والقبطية عمى السواء(جمعة

قاجة.)699 ،6111 ،
والمبخرة شكل ( )01مكعبة الشكل والغطاء في

الجزء السفمي مكعب يتوسطو قبة نصف كروية
ويحيط بو أربع قباب صغيرة

).2001, 358:359

(Benazéth,

والقبة التي تتوسط الغطاء تشبو القباب البيزنطية

والرومانية النصف كروية شكل (/06ب) (جمعة

قاجة.)699 ،6111 ،
شكل (/12ج)

والمبخرة شكل ( )9غطائيا عمى ىيئة سقف
ىرمي سداسي األضالع (Benazéth, 1992,

).101

()1

يشبو

القباب

الجمالونية

)84

1996,

V.9,

الشكل

،(Wooden,

(/01أ)
وشكل

(/01ب) (ثروت عكاشة ،ج ،091 ،01شكل
.)096

قبة نصف كروية
شكل (/12ب)

واألربع قباب الجانبية قباب ذات قطع
مكافئ كما في الشكل (/06د).

شكل (/13أ)

شكل (/13ب)

نقالا عن(Wooden, 1996, 83 :ثروت عكاشة ،ج)183 ،11

()1ظٙشد اٌمجبة اٌعؾٍخ (اٌشثغ وش٠ٚخ) ف ٟاٌؼّبسح ا٦عالِ١خ ٚاٌمجط١خ ،ثذا٠خً ِٓ اٌمشْ
 12ثؼذ ظب٘شح رؼذد اٌمجبة اٌمجط١خ اٌز ٟرغط ٟعمف اٌىٕ١غخ وٍٗ
(صّٛئ،ً١ثذ٠ؼؾج١ت،د.د.)11-5،

شكل (/12د)

()2اٌمجخ اٌغّبٌ١ٔٛخ اٌشىً ظٙشد ف ٟاٌؼّبسح اٌشِٚبٔ١خ ػٍ١٘ ٝئخ لجخ راد صّبْ أظالع
وّب ف ٟلجخ اٌؾغشح اٌّضّٕخ ف ٟلصش ر١ش( ْٚظؾ ٝػشفخ ،د.دٚ ،)22 ،ثؼذ رٌه
ظٙشد ف ٟاٌؼّبسح ا٦عالِ١خ ف ٟلجبة اٌّغغذ اٌغبِغ ف ٟلشغجخ ،ؽ١ش وبٔذ شىً
اٌمجبة اٌخبسع١خ ػٍ١٘ ٝئخ عٍّ ْٛعذاع ٟا٤ظالع (صشٚد ػىبشخ ،ط123 ،12؛
فش٠ذ اٌشبفؼ.)122 ،1422 ،ٟ
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وغطاء المبخرة شكل ( )00من األسفل مكعب
الشكل يعموه قبة)(Benazéth, 2001, 360القبة
ىنا نصف كروية وفي جوانب المكعب الذي يحمل

القبة قرون ،وىي تذكرنا بقباب أضرحة أسوان ذات

الرقاب بيا قرون (فريد شافعي:095 ،0496 ،

 )091وقباب المغرب العربي شكل (( )09كمال
الدين سامح.)016 ،0440 ،

ممدوح القرضاوي ،ميري مجدي ،هبة نعيم

ثانيا -الزخارف المعمارية عمى المباخر:
ا
تعددت الزخارف والعناصر المعمارية عمى المباخر
القبطية من أعمدة معماريةوقباب وزخارف حمزونية

وغيرىا من الزخارف.

 -1الزخارف عمى هيئة مذبح:
كما في المبخرة شكل ( )0نرى صندوق مربع يعموه
أربع أعمدة يعموىا قبة ضحمة تشكل مذبح يعموىا

جسم

المبخرة

عمى

ىيئة

ثمرة

صنوبر

) (Benazéth, 1992, 98ويرمز المذبح لوجود

السيد المسيح أثناء سر التناول فيو الذبيحة

أيضا لمصميب الذي صمب وتألم
الحقيقية ويرمز ً
عميو السيد المسيح (مرقص بسطوروس،6104 ،
 ،)661والمذبح رمز لمقبر المقدس ،والتحول من

الموت إلى الحياة (Cooper, 1978, 11؛
شكل ()14
نقالا عن :كمال الدين سامح ،173 ،1991 ،شكل 83

وترمز القبة لمسماء حيث نقول عن السماء القبة

السماوية؛ ألن السماء عندما تكون صافية تظير

أيضا لمكون حيث تعد
كنصف قبة تظمنا وترمز ً
صورة مصغرة لمكون ،ىذا ومن الجدير بالذكر أن

مدفوعا إلى
الداخل لكنيسة مغطاة بقبة يكون
ً
السكون والتأمل في القبة التي تعموه مما يولد شعور

باالنسحاق والخشوع (ثروت عكاشة ،ج،00

.)041 ،019 ،6101

وقد عرفت الكنائس ذات القباب وىو الطراز

البيزنطي من القرن الرابع الميالدي ،كما في كنيسة

آيا صوفيا (ثروت عكاشة ،6101 ،ج.)006 ،00

مرقوريوس عوض اهلل.)56-50 ،0444 ،
 -2الزخارف عمى هيئة أعمدة معمارية:
ظير عمى المبخرة شكل ( )1في جوانب المبخرة
السداسية (في الست زوايا) ست أعمدة معمارية

ذات تيجان كورنثية كزخرفة لجسم المبخرة
Harvard

329,

1978,

(Badawy,

)،university, 1955, 40; Ross, 1962, 44
وكذلك عمى المبخرة شكل ( )0أربع أعمدة معمارية

) (Benazéth, 1992, 98وعمى المبخرة شكل

( )9عمى قمة غطاء المبخرة أربع أعمدة معمارية
تحمل قبة ضحمة

;(Badawy, 1978, 329

)Benazéth, 1992, 105

ويرمز العمود في مصر القديمة لمثبات والقوة

واالستقرار كما في عمود  ،Djedاألوزيري بشكمو
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الذي يشبو العمود الفقري لإلنسان ( Cirlot,
.)1971, 60
وفي الميثولوجيا اليونانية يظير مفيوم أعمدة
ىرقل

()0

التي في نياية العالم وفي العيد القديم في

سفر أيوب ()4-0 ،4

()6

"ال أحد ييز أعمدة العالم

سوى اهلل ( ،)Biedremann, 1992, 267ورمز

ممدوح القرضاوي ،ميري مجدي ،هبة نعيم

 -4زخرفة حمزون التاج األيوني(:)1
ظيرت عمى القاعدة المكعبة لممبخرة شكل ()0
زخرفة الحمزون عمى جوانب القاعدة (Benazéth,

) ،1992, 98كما في التاج األيوني الطراز شكل
(.)05

العمود إلى محور العالم ،ىذا ويرمز العمودان إلى

األبدية والمسافة الفاصمة بينيما ىي مدخل األبدية

أو مدخل األماكن المقدسة أو الفردوس ( Cirlot,

 )1971, 60ورمز العمود إلى اهلل حيث ظير

لبني إسرائيل في خروجيم من مصر عمى ىيئة
عمود من نار ليدليم عمى الطريق (خر -04 :09

ووصف تالميذ السيد المسيح أنيم أعمدة
ُ ،)61
السماوات).
(ممكوت
السماوية
أورشميم

)(Biedremann, 1992, 268

نقالا عن :منى حجاج (د .ت) ،شكل 72

 -5زخارف عمى هيئة عمود برامك:

 -3زخارف عمى هيئة قباب ضحمة:
ظيرت عمى جسم شكل ()0

شكل ()15

ظير عمود البرامك عمى المباخر التي عمى ىيئة

(Benazéth,

مصمي ذو قبة عمى قمة الغطاء كبروز لمغمق

قبة ضحمة ترتكز عمى أربع أعمدة معمارية

،)1991, 1599; Benazéth, 1992, 102

) 1992, 98والمبخرة شكل ( )9عمى قمة المبخرة
(Badawy, 1978, 329;Benazéth, 1992,
).105

والفتح كما في المبخرة شكل (Benazéth, ( ،)5

وعمود البرامك عبارة عن شكل مخروطي يعمو كرة
يعموىا كرة أصغر منيا والمبخرة شكل ( )1يعموىا

ولقد ظيرت القباب الضحمة في العمارة القبطية
بكثرة كما في قباب دير ديروط الشريف (األنبا

صموئيل ،بديع حبيب ،د.ت.)61 ،

عمود برامك عبارة عن كرة يعموىا قرص دائري

مسطح ) (Benazéth, 1992, 104والمبخرة
شكل ( )9يعمو غطائيا بروز عمى ىيئة عمود

برامك من حمقتين من أسفل يعموىما شكل بصمي

()3

(٠)1مصذ ثٙب ِع١ك عجً غبسق ،ؽ١ش اٌؼّبق أغٍظ اٌز ٞؽُىُ ػٍ ٗ١أْ ٠ؾًّ اٌغّبء
ػمبثًب ٌّؾبسثزٗ اٌٙ٢خ (ث١١ش د٠فبٔٚ ٗ١آخش.)342-341 ،2214 ،ْٚ
(" )2فأعبة أٛ٠ة ٚلبي ،صؾ١ؼ .لذ ػٍّذ أٔٗ وزا ،فى١ف ٠زجشس أ٦غبْ ػٕذ هللا ،إْ شبء
أْ ٠ؾبعٗ ،ال ٠غ١جٗ ػٓ ٚاؽذ ِٓ أٌف ٛ٘ ،ؽى ُ١اٌمٍت ٚشذ٠ذ اٌمٛح ِٓ .رصٍت
ػٍ ٗ١فغٍُ ،اٌّضؽضػ اٌغجبي ٚال رؼٍُ ،اٌز٠ ٞمٍجٙب ف ٟغعجٗ ،اٌّضػضع ا٤سض ِٓ
ِمش٘ب ،فززضٌضي أػّذرٙب".

اٌطشاص ا ٟٔٛ٠٤ظٙش ف ٟاٌّمبغؼبد ا١ٔٛ٠٤خ (اٌغبؽً اٌغشث٢ ٟع١ب اٌصغش )ٜفٟ
اٌفزشح ِٓ ( )452-622ق ِٕٝ( َ.ؽغبط ،د.د٠ٚ ،)49 ،زى ْٛاٌزبط آِ ٟٔٛ٠٤
اٌٛعبدح ٚاٌؾّبٌخ ،أِب اٌٛعبدح ف ٟٙعضء ِؾذد ثٗ صخبسف ف ٟاٌؼبدح صخشفخ اٌج١عخ
ٚاٌٍغبْ٠ٚ ،شرىض ػٍٙ١ب اٌؾّبٌخ ٟ٘ٚ ،ػجبسح ػٓ صخشفخ اٌؾٍض ْٚاٌّّ١ضح ٌزبط
اٌؼّٛد ا٠ٚ ٟٔٛ٠٤غجمٙب شش٠ػ ِٓ صخشفخ اٌّغجؾخٚ ،رضخشف عٛأت اٌؾٍضْٚ
ثضخب سف ٔجبر١خ أ ٚرزشن ثذ ْٚصخشفخٚ ،اٌغضء اٌذاخٍ٠ ٟضخشف ثضخشفخ عؼف
إٌخ٠ٚ ،ً١ؼٍ ٛرٌه صخشفخ ػجبسح ػٓ أٚساق ٔجبر١خ (اٌٍ١غ١ج١خ) ٔغجخ إٌ١ٌ ٝغ١جٛط
(ِٕ ٝؽغبط ،د.د122 :44 ،؛ ػضد لبدٚط.)132 ،2211 ،
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يعموه

شكل

مخروطي

يعموه

كرة

صغيرة

).(Benazéth, 1992, 101
والمبخرة شكل ( )4يعموه غطائيا عمود برامك في

األسفل كرة يعموىا قرص أسطواني ويعموه كرة

يعموىا كرة أصغر )(Benazéth, 1992, 103
وغطاء المبخرة شكل ( )00يعموه عمود برامك عمى
ىيئة شكمين مخروطيين متعاكسين يعموىما قرص

أسطواني أفقي يعموه طائر (Benazéth, 2001,

) 360وعمى المبخرة شكل ( )0تستقر المبخرة التي
عمى ىيئة ثمرة الصنوبر عمى عمود برامك

).(Emery, 1938, 362

 -6زخارف عمى هيئة كورنيش (شرافات) (.)1
ظيرت شرافات مسننة عمى غطاء وجسم المبخرة

شكل ( )01وىي زخرفة ساسانية كما في شكل
( )04ىندسية قاعدتيا أعرض من قمتيا وىي
مخروطية الشكل لمخارج تحيط بجسم المبخرة من
األسفل وعمى غطاء المبخرة كحاجز أو كورنيش
يحيط بقباب التي عمى غطاء المبخرة .

ممدوح القرضاوي ،ميري مجدي ،هبة نعيم

الخاتمة
اتضح مما سبق أن لممباخر قيمة فنية ورمزية في
مصر القديمة ،حيث كانت عنصر أساسي في

الطقوس الدينية ،ورمزت لمميالد ،حيث أنيا الرحم

التي تحمل الحياة ،وفي العصر البيزنطي كان
لممبخرة ذات األىمية ،حيث استخدمت في الطقوس

الدينية في الكنيسة ،ورمزت أللوىية السيد المسيح،

وال غرابة في ذلك ،فمن الطبيعي أن يعيد اإلنسان

استخدام األفكار التي استقرت في وجدانو بما

يناسب ديانتو الجديدة.

تعددت أشكال المباخر القبطية وكان بعضيا عمى
ىيئة أشكال معمارية أو يحمل عناصر معمارية،
ورغم أن المباخر من الفنون الصغرى إال أنيا

أوضحت نظام المعمار الذي تطور في الفن
القبطي ،وأن العمارة القبطية ليست ثابتة بل متغيرة،

وكما في الفنون القبطية تأثرت بما سبقيا وعاصرىا

من

فنون

أخرى

مثل

الفن

المصري

القديمواليممينستي ،والفن البيزنطي والفن الساساني،
وظير ذلك من خالل:

 -0تأثر بالفن المصري القديم وتمثل ذلك في

المباخر عمى ىيئة قباب حيث ظيرت أول

قبة معروفة في مقبرة سنب في الجيزة حوالي
شكل ()16
عاصم رزق ،689 ،2111 ،شكل ()8/143

6511ق.م.

 -6تأثر بالفن اليممينستي وظير ذلك في طراز
المبخرة عمى ىيئة كنيسة ذات سقف جمالوني

في الشكل ( )1وظير التأثر كذلك في
()1

٘ ٟصخشفخ ػٍ١٘ ٝئخ وٛسٔ١ش ٤ػٍ ٟاٌمصٛس ٚأعٛاس اٌّذْ ٚٚاعٙبد اٌّغبعذ
ٚاٌّجبٔ ٟثشىً ػبَ ِٕٙٚب ششافبد ٔجبر١خ ٚششفبد ِغٕٕخ ٚا٤خ١شح ٘ ٟا٤عجك فٟ
اٌظٛٙس  ٟ٘ٚػٕصش صخشف ٟعبعبٔ ٟف ٟا٤صً ٚأٚي ظٛٙس ٌٙب ف ٟاٌؼّبسح
ا٦عالِ١خ ف ٟلصش اٌؾ١ش اٌغشث ٟثبٌشبَ ٚ، َ2أٚي ظٛٙس ٌٙب فِ ٟصش ف ٟاٌغبِغ
ا٤ص٘ش (ٚ )َ492 :492عبِغ اٌؾبوُ ثأِش هللا ( )َ1213 :44ف ٟاٌجذا٠خ وبٔذ
ٚظ١فزٙب ػغىش٠خ ؽ١ش وبٔذ رٛفش اٌؾّب٠خ ٌٍغٕٛد ِٓ عٙبَ ا٦ػذاء ٚرغّؼ ٌُٙ
ثزغذ٠ذ اٌغٙبَ إال أٔٙب ِغ اٌٛلذ أصجؾذ ِغشد ػٕصش صخشف( ٟػبصُ سصق
)162:161 ،2222،

العناصر المعمارية كما في تيجان األعمدة

الكورنثية في المبخرة شكل ( ،)1وظيرت

المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق – جامعة اإلسكندرية  ،العدد  ، 71اإلصدار الثاني ()0202

343

األشكال والعناصر المعمارية عمى المباخر القبطية من القرن الرابع الميالدي حتى القرن العاشر الميالدي

زخرفة الحمزون الخاصة بتاج العمود األيوني

المصادر

كما في الشكل (.)0

 -الكتاب المقدس.

 -1تأثر بالفن الروماني وظير ذلك في المبخرة
عمى ىيئة مصمى ذو قبة سدادية األضالع

 شمس الرئاسة أبو البركات( .)6111مصباحالظممة في إيضاح الخدمة ،القاىرة ،مكتبة

شكل (.)9

 -9تأثرت بالفن البيزنطي وتمثل ذلك في ظيور
مباخر عمى ىيئة مصمى ذو قبة شكل (،9

المحبة.

 الصفي أبي الفضائل بن العسال ()0440المجموع الصفوي  :يتضمن القوانين التي

.)1 ،4 ،5

جمعيا العالمة الشيخ الصفي ابن الفضائل بن

 -5تأثرت بالفن الساساني وتمثل ذلك في ظيور

المباخر ذات طراز مصمى ذو قباب متعددة
كما في المبخرة شكل ( ،)01وكذلك ظير
عمييا عنصر معماري ساساني أال وىو

الشرافات المسننة.

 -4وتأثر بالفن اإلسالمي وظير ذلك في
المباخر عمى ىيئة قباب ذات قرون في

الجوانب شكل (.)00

ظير عمى المباخر أشكال رمزية ممثمة في أشكال
الحيوانات والنباتات واألشكال اليندسية والمجردة

اتضحت الرمزية من خالل العناصر المعمارية،
فمقد رمزت القبة لمسماء ،وظير ذلك في المباخر

أشكال (4 ،5ن  ،)00 ،01 ،4 ،9 ،1ورمز
المذبح إلى السيد المسيح ،والقبر المقدس وظير

ذلك في المبخرة شكل ( ،)0ورمز العمود إلى اهلل،

ووصف تالميذ السيد المسيح أنيم أعمدة أورشميم

السماوية.

العسال ،ج ،0مؤسسة مينا لمطباعة .
المراجع
المراجع العربية:
-

ومما سبق يتضح مدى رسوخ األشكال المعمارية
القبطية في وجدان الفنان القبطي مما دعاه لتمثيميا

في الفنون الصغرى المتمثمة في المباخر.

ممدوح القرضاوي ،ميري مجدي ،هبة نعيم

-

أصٕبعٛ١ط اٌّمبسِ .)2222( ٞؼغُ اٌّصطٍؾبد اٌىٕغ١خ ،ط،2
غ ،1اٌمب٘شح :داس ٔٛثبس.
أصٕبعٛ١ط اٌّمبس .)2222( ٞاٌىٕ١غخ ِجٕب٘ب ِٚؼٕب٘ب ،غ،2
اٌمب٘شح :داس ٔٛثبس.
أؽّذفخش .)1424 ( ٞاٌصؾشاءاٌّصش٠خ عجبٔخ اٌجغٛاد فٟ
اٌٛاؽخ اٌخبسعخ ،رشعّخ ػجذاٌشؽّٓ ػجذ اٌزٛاة ،اٌمب٘شح:
ِطبثغ اٌّغٍظ ا٤ػٍ٣ٌ ٝصبس.
أٌفش٠ذ ط ثزٍش ( .)2212اٌىٕبئظ اٌمجط١خ فِ ٟصش ،ط ،2رشعّخ
إثشا٘ ُ١عالِخ إثشا٘ ،ُ١غ ،3اٌمب٘شح :اٌ١ٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ
ٌٍىزبة.
أٌفش٠ذ ٌٛوبط ( ،)1441اٌّٛاد ٚاٌصٕبػبد ػٕذ لذِبء
اٌّصش ،ٓ١٠اٌمب٘شح.
ث١١ش د٠فبٔجٚ ٗ١آخشِ .)2214( ْٚؼغُ اٌؾعبسح أٌٛ١بٔ١خ
اٌمذّ٠خ ،رشعّخ ٚرمذ ُ٠أؽّذ ػجذ اٌجبعػ ؽغٓ ،ط ،2اٌّشوض
اٌمٌٍ ِٟٛزشعّخ.
ربدسط ٠ؼمٛة ٍِط( ٝد.د) .دساعبد ف ٟاٌزمبٌ١ذ اٌىٕغٟ
ٚا٠٤مٔٛخ :اٌىٕ١غخ ث١ذ هللا ،غ ،1اٌمب٘شح :أ٤جب س٠ٚظ.
صشٚد ػىبشخ (ِٛ .)1444عٛػخ ربس٠خ اٌفٕ ،ْٛاٌؼ ٓ١رغّغ
ٚا٤رْ رش ،ٜط ،12اٌم ُ١اٌغّبٌ١خ ف ٟاٌؼّبسح ا٦عالِ١خ،
اٌمب٘شح.
صشٚد ػىبشخ (ِٛ .)2213عٛػخ ربس٠خ اٌفٕ ،ْٛاٌؼ ٓ١رغّغ
ٚا٤رْ رش ،ٜط ،11اٌفٓ اٌج١ضٔط ،ٟاٌمب٘شح :اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ
ٌٍىزبة.
عّبي ٘شِٕ١بِٛ ،عٛػخ اٌفٓ اٌمجط ،ٟط ،4اٌؼّبسح ( )1فٟ
اٌؼصش اٌمجط ٟفِ ٟصش ،اٌمب٘شح.2216 ،
عّؼخ أؽّذ لبعخ ( ِٛ .)2222عٛػخ فٓ اٌؼّبسح ا٦عالِ١خ،
غ ،1ث١شٚد :داس اٌٍّزمٌٍ ٝطجبػخ ٚإٌشش.
ؽٍّ ٟػض٠ضِ ،ؾّذ غ١طبط ( .)1443لبِٛط اٌّصطٍؾبد
ا٤صش٠خ ٚاٌفٕ١خ ،اٌغ١ضح :اٌششوخ اٌّصش٠خ اٌؼبٌّ١خ ٌٍٕشش –
ٌٔٛغّبْ.
دػبء ِؾّذ ث ٟٙاٌذ .)2224 ( ٓ٠اٌشِض٠خ ٚدالٌزٙب ف ٟاٌفٓ
اٌمجط( ،ٟسعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح )،وٍ١خ ا٢داة ،عبِؼخ
ا٦عىٕذس٠خ ،عّٛٙس٠خ ِصش اٌؼشث١خ.
ص٠بد اٌغالِ( ٓ١د.د)ِ .ؼغُ اٌّصطٍؾبد ا٢صبس٠خ اٌّصٛس
(إٔغٍ١ض – ٞػشث ،)ٟداس ٔبششٌٍٕ ٞشش اٌ٦ىزش.ٟٔٚ
صّٛئ ،ً١ثذ٠غ (د.د) ،اٌمجخ اٌمجط١خ ،اٌمب٘شح.
ظؾ ٝػشفخ (د.د) .اٌؼّبسح اٌشِٚبٔ١خ ،ا٦عىٕذس٠خ.
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Abstract
The Censers existed from the prehistoric ages, the ancients Egyptians had many uses to the
censers, they use the censers in the religious rituals and in the ordinary life and in the funeral
rituals.
The Copts contain this ideal heritage so they use the censers in religious rituals and in the
ordinary life and in perfuming the Tomps of them dead relatives. The censers appears in many
forms in the Coptic arts like mural painting, Coptic steads, in the exiles and icons.
The Study included censer which founded in Egypt from the fourth century to the tenth century.
The study aim to identify the Coptic censer and the symbolism of the censer in Christianity, then
we were studied the Coptic censer in form of architectural structure like domed chapel censer
and censer in form of church with prymedical roof, then we were studied the architectural
motives in the Coptic censers like columns, Bustlevolute,Crenellations , domes, alters.
Keywords: Censer, Incense, Dome, Coptic, column.
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