صورة المسيح المصلوب في الفن المقدّس
عبر العصور
بقلم :نھاد فرح
واآلخر " يقول ﷲ في سفر النبي أشعيا ) ،(٦ :٤٤ويردد من بعده سفر الرؤيا " أنا األلِف والياء،
" أنا األول
ِ
ھذا ما يقوله الرب اإلله " ُمفسّراً النص العبري الغني بالرموز " :أنا األلِف والتاء " )التاء ھو آخر حرف من
األبجدية العبرية( .يُشكل ھذين الحرفين معا ً الكلمة العبرية ) أُت ( وتعني ) آية ( ،واآلية بامتياز في سفر النبي
أشعيا ھي نبؤة والدة عمانوئيل من عذراء )أش  ،(١٤ :٧أما الشعب في زمن المسيح " فلن يُعطى سوى آية
يونان النبي" )متى (٤ :١٦؛ الوحش البحري لوياثان ،الذي يمثل الشر والخطيئة التي تفغر فاھا لتبتلع ابن
اإلنسان ولتُعيده منتصراً في اليوم الثالث.
إبراھيم ،أول اآلباء ،يسير مع إبنه إسحق أول درب صليب ،ليقدمه ذبيحة ومحرقة للرب .يسير إسحق حامالً
على ظھره خشب المحرقة ،ويبدو ظله على األرض بشكل صليب .يسأل إسحق أباه "أين الح َمل للمحرقة؟"
ويُجيب إبراھيم " :ﷲ يرى لنفسه الح َمل للمحرقة " )تك .(٧-٦ :٢٢
دم الح َمل الذي جعله أبناء إبراھيم عالمة "صليب" على قائمتي
أبوابھم وعارضته في ليلة الفصح ،أنقذھم من الموت لما ضرب
الرب كل بكر في أرض مصر )خر  .(١٣-٧ :١٢ولما نفذ صبر
شعب إسرائيل أثناء مسيرھم في البرية ھاربين من فرعون ،تكلموا
على الرب وموسى ،فلدغتھم الحيّات ومات منھم كثيرون .فقال الرب
لموسى "إصنع لك حيّة الذعة واجعلھا على سارية ،فكل َمن يُل َدغ
ينظر إليھا فيحيا" )عد  ،(٨ :٢١وللمرة الثانية أنقذت عالمة الصليب
شعب إسرائيل.
"وكما رفع موسى الحيّة في البرية ،فكذلك يجب أن يُرفَع ابن اإلنسان ،لتكون
به الحياة األبدية لكل من يؤمن به" )يو .(١٥-١٤ :٣
استمر اضطھاد المسيحيين بشكل عنيف في القرون الثالثة األولى للمسيحية،
إلى أن وصل الملك قسطنطين إلى الحكم في بدايات القرن الرابع .وكان يُنظَر
إلى الصليب بكثير من التقزز والنفور إذ كانت صلبان المحكوم عليھم بالموت
تمتد على طول الطرق إلى روما .ونجد أقدم رسم للصليب على حائط يختفي
خلف باب خزانة في إحدى غرف منزل في مدينة ھيركوالنوم
) (Herculanumفي إيطاليا.
كما نجد أقدم النقوش لصورة المسيح المصلوب على ثالثة قطع من الحجارة
المحفورة والمنقوشة من الداخل من القرنين الثاني والثالث ،تم العثور عليھا في سوريا ،وھي قطع كان يمتلكھا

أشخاص أي أنھا ال تُع َرض على المأل .إحداھا تمثّل المسيح عاريا ً ويداه
على شكل صليب ،وحول رأسه ھالة القداسة ،يحيط به رجل وامرأة.
وأخرى تمثل أيضا ً المسيح عاريا ً ويداه ممدودتان على شكل صليب
وتحته الرسل اإلثني عشر وھم أيضا ً ُعراة ،وفي أسفل النقش رسم
الح َمل ،والثالثة تحمل النقش ذاته وخلف المسيح كلمة ).(IXOUS
ابتدأ رسم الصليب يظھر علنا ً في القرن الرابع في عھد الملك قسطنطين
الذي أمر بصنع تمثال له في روما وھو يحمل صليبا ً مر ّ
صعا ً باألحجارالكريمة عالمة إنتصاره .ومع ذلك
كانت الكنيسة تمانع أي رسم لصورة المسيح المصلوب بالرغم من أن الفن كان قد ابتدأ يشق طريقه باحثا ً
عن تشابيه أو تصاوير في ھذا اإلطار.
نجد أول منحوتة على العاج للمسيح المصلوب من القرن الخامس
محفوظة في المتحف البريطاني .ومن القرن السادس منحوتة أخرى
على باب القديسة سابين في روما شبيھة باألولى  ،يظھر فيھا المسيح
وكأنه أحد المصارعين اليونانيين يتمنطق بحزام رفيع
) (Subliculumمما أثار الكثير من االستنكار في الغرب.
إن أوائل الرسومات والمنحوتات التي تصوّر المسيح المصلوب تأتينا من سوريا ،فقد ازدھرت الكنائس
واألديرة في شمال سوريا وبالد ما بين النھرين ،وترعرع الفن في األديرة على يد الرھبان وامتد تأثيره إلى
القسطنطينية وروما عن طريق إنطاكية وعبر البحر المتوسط ،بقي لنا منھا وثيقة ھامة جداً من القرن
السادس وھو رسم للمسيح المصلوب على كتاب أناجيل القداس اإللھي
"لرابوال" ) (L’Evangeliaire de Rabulaبإسم الفنان السوري الذي
رسمه لدير مار يعقوب زغبه .يظھر المسيح المصلوب متسربالً بثوب
طويل بدون أكمام يشبه ثوب الكاھن ) ،(Colobiumالعينان مفتوحتان
وواسعتان ،الرأس يميل بانحناءة خفيفة إلى اليمين ،تحيط بالوجه لحية
كثيفة ،الذراعان ممدودتان بشكل أفقي ،اليدان مفتوحتان إلى اآلخر وفي
وسط الكف المسامير واإلبھام ملتوي وكأنه خارج الكف ،القدمان متوازيتان
مس ّمرتان على الصليب بدون مسند .يبدو المسيح في ھذا الوضع المأساوي،
وكأنه المبالي ،وكأنه في األعالي ،في وضع الضحية المثالية؛ إنه يمتص
كل خطايا العالم ،كل اآلالم الممكنة ،ال يبدو عليه أي شعور باأللم وإنما سالم عميق ،فالصليب ھو رمز
االنتصار على الموت ،إنھا القيامة.
بالرغم من الرفض القاطع لرسم أيقونة المسيح المصلوب خالل القرنين السادس
والسابع ،فقد كان لنموذج رابوال تأثيراً كبيراً على الفن الكنسي إذ أُعيد اقتباسه
خالل العصور الالحقة وحتى العصور الوسطى ،ونجد رسما ً مشابھا ً لمسيح
رابوال في كنيسة  Sainte- Marie- Antiqueفي روما وھو من القرن

الثامن .أما في القرنين السادس والسابع فالنموذج األساسي المقبول ھو
رسم الصليب فقط .وتظھر صورة المسيح أو الح َمل في الوسط عند
مركز الصليب.
بعد تتويج شارلمان إمبراطوراً على الغرب ،وبعد الخالفات حول
األيقونات ،ومن ثم مجمع نيقيا في عام ) (٧٨٧الذي كرﱠس تكريم
األيقونات ،ازداد التباعد بين الشرق والغرب في ما يخص المفھوم
الالھوتي لأليقونة والروحانية التي تعبّر عنھا في المفھوم الشرقي ،والتي يرى فيھا الغرب موضوعا ً تعليميا ً
ال غير ،فھي كتاب الذين ال يستطيعون القراءة )غريغوريوس الكبير( .وھكذا ترك الغرب للفنانين حرية
التعبير في رسمھم للتصاوير الدينية ،وشيئا ً فشيئا ً تغلبت النظرة الجمالية في الفن على المفھوم الروحي
والالھوتي الشرقي.
ركز الشرق كل جھده الفني على وجه المسيح ،لينتقل بعد ذلك إلى تفاصيل وضعية الجسد على الصليب،
بينما تركز كل جھد الفن الغربي في القرن التاسع وحتى القرن الثاني عشر على
المئزر الذي يلف الوركين ) ،(Perizoniumفاألناجيل تذكر أن الجنود أخذوا
ثياب المسيح عندما صلبوه )يو  ،(٢٣ :١٩وھكذا حافظوا على نمط موحّ د للوجه
والجسد العاري ،بينما ظھر المئزر بعدة أشكال وأبعاد رمزية من خالل أسلوب
وسط بين حزام المصارع ) (Subliculumفي المنحوتة على باب القديسة سابين،
والثوب الطويل ) (Colobiumلمصلوب رابوال.
انكبﱠ الرھبان في األديرة المنتشرة في الغرب على كتابة المخطوطات الدينية التي
ازدانت بالرسومات وأشكال الزينة المختلفة ،ويجب العودة إليھا لنرى تطور رسم
المسيح المصلوب من القرن التاسع وحتى القرن الحادي عشر .يوجد نوعان من التصاوير بالنسبة للوجه:
النوع األول لشاب بدون لحية ،توحي مالمحه بالظفَر والمجد وكأنه يطير من على الصليب ،العينان
مفتوحتان والتقاطيع نضرة وحول رأسه ھالة المجد .كل ما فيه يُظھر المسيح المنتصر على الموت وال ُممجّد.
النوع الثاني يتطابق مع مصلوب رابوال ،الوجه ُمحاط بلحية والشعر طويل يتدلى جزء منه على كتفه
األيسر ،أما العينان فالبعض يُظھرھا مفتوحة تماما ً والبعض اآلخر نصف مفتوحة ،وھي بدايات رسم المسيح
ميتا ً على الصليب .تظھر المسامير في كفي المصلوب أما الرجلين فھما أحيانا ً متوازيتين وترتكزالقدمان
على عارضة وفي كل منھما مسمار ،أو فوق بعضھما مس ّمرتين بمسمار واحد .باإلضافة إلى تن ّوع عدد
األشخاص حول الصليب :مريم ،يوحنا ،وأحيانا ً لونجينوس )حامل الحربة(،
ستيفاتون )حامل اإلسفنجة( وفي حاالت نادرة اللصين المصلوبين عن يمينه
ويساره.
أنتجت الخبرة الروحية الصوفية في القرن الثاني عشر أجمل وأقوى تصاوير
للمسيح المصلوب ،ھذا المسيح العجيب ،الشافي ،ملك السالم ،الذي يُعلن
إنتصارالحياة على الموت ،يستقبل ال ُمصلي بعينيه الواسعتين اللتين تخترقان

أعماق قلبه ليھدئه ويُ َس ّكنه .،يدعوه لكي يختبئ في جراحه كما تختبئ الحمامة في
شقوق الصخور ،أو نراه نائما ً على الصليب وكأنه على سرير العرس .وتشترك
وضعية الجسد واللباس لتصل السماء باألرض وتحقق المصالحة مع ﷲ.
ھذا المسيح المصلوب الذي نظر إليه القديس فرانسوا األسيزي صارخا ً" :الحب
ليس محبوبا ً" ،يطلب منه أن يرعى كنيسته التي ابتدأت تنھار.
ابتدأ ظھور إكليل الشوك على رأس المسيح بدالً من ھالة المجد في رسومات
القرن الثالث عشر ،وظھرت عالمات العذاب على الجسد ،فلم تعُد الذراعان
بوضع أفقي وإنما ُمعلقتان على الصليب ،الكتفان تھبطان تحت ثقل الجسد ،إنه
المسيح حامل خطايا العالم ،فالكنيسة تبتعد عن ﷲ ،وھي في خطر اإلنھيار.
ونرى القديس دومينيك يبكي على درجات الھيكل واأللم يعصر قلبه ،إنه
يتضرّع إلى المسيح الفقير وال ُم ّ
عذب لكي ينقذ الكنيسة وأبناءھا من الضياع.
األلم ،الفقر ،المجاعة ،والضياع تجتاح القرن الرايع عشر والخامس عشر.
الصلوات والعظات تتكلم عن آالم المسيح بسبب الخطيئة .جراحات المسيح ھي
الشافي الوحيد ،فقد اقتربت الدينونة العُظمى .الراھب الدومينيكاني ھنري سوزو ) ( Henri Susoكان أول
من ابتدأ بتقديم مراحل درب الصليب شخصياً ،في داخل الكنيسة .وھكذا ظھرت
ممارسة درب الصليب التي ساھم الفن في تطويرھا من خالل التصاوير والمنحوتات
والمجسّمات التي تص ّور ھذه المراحل من أجل صلوات درب الصليب داخل الكنيسة
خالل الصوم الكبير قبل عيد الفصح.
يترجم رسم المسيح المصلوب من خالل الفن ،عبر العصور ،عالقة اإلنسان بالرسالة
التي يقدمھا سر تجسد ﷲ من أجل خالص اإلنسان .والسؤال الذي يُط َرح على الفن
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر  :أين ھو ال ُمخلﱢص ؟؟
إن مسيح العصور الوسطى يُشير إلى عبارة بيالطُس "ھوذا اإلنسان" المجروح ،ال ُمع ﱠذب بأقصى درجات
العذاب على الصليب ،لكنه يبقى مكلالً بالنُبل والمجد ،حتى أن إنسانا ً وثنياً،
قائد المئة الذي كان واقفا ً عند الصليب ،يھتف "كان ھذا ابن ﷲ حقا ً" )متى
.(٥٤ :٢٧
لكن ،ھل يرغب إنسان عصر النھضة أن يخلُص؟؟ يبحث فنانوا ھذا العصر
عن ما ھو جديد .إنھم يُھملون كل التقليد اإليقونوغرافي في بُعده الالھوتي
الصوفي الذي ينتظر الخالص من خالل عيني المصلوب أو جراحه التي
تقّرب المؤمن إلى قلب ﷲ وتجعله يشعر بمحبته وغفرانه ،ليُقدموا لوحات ذات طابع أسطوري تُق ّدم تفاصيالً

دقيقة للجسد واللباس والطبيعة ،.تبتعد كل البعد عن الروح المسيحية وتغلب
عليھا النزعة اإلنسانية التي ميّزت ھذا العصر.
انتشرت الروحانيات في القرن السابع عشر الذي كان عصراً يفيض فيه
الروح من كل جھة .فقد ازدھر التجدد الروحي في األديرة الكرملية،
الدومينيكانية ،الرھبنة اليسوعية وتمييز األرواح ،اإلرشاد الروحي.
وتعددت أشكال الصليب وأحجامه .المسيح حتى وھو على الصليب ،ينساب الروح من شفتيه المفتوحتين ،أو
نائم على الصليب ُمسلما ً ذاته كطفل يتواصل مع أبيه السماوي .على اإلنسان أن يُسلم ذاته إلى ﷲ كطفل
يتواصل مع أبيه بروح الطفولة لكي يھديه ويرشده .والصليب ھو التعبير األسمى عن الحكمة اإللھية .إنه
يصل السماء باألرض ،ومفتاح العالم العلوي.
الجسر الذي ِ
أما في القرن الثامن عشر ،فسنرى المسيح ميتا ً على الصليب .لقد أصبح الفن يھتم
بالزينة والزخرفة في عصر الباروك ) .(Baroqueيبدو المسيح نائما ً على الصليب،
رأسه ينحني برقّة على جنب ،وشعره يتم ّوج حول الرأس ويتدلى على كتفه األيمن،
المئزر مدروس بعناية ويتميّز بكثير من الزخرفة.
لكن صليب القرن الثامن عشر ھو ما سيحمله العديد من الرھبان والراھبات في
طريقھم إلى المقصلة خالل الثورة الفرنسية.
وبذلك تنتھي قصة الصليب وانتصار الروح ،أمام انتصار العقالنية وعبادة الفكر.
اإلنسان ھو المسؤول عن خالصه ،وليس بحاجة بعد إلى ُمخلّص .إنھا بداية اإلعالن عن موت ﷲ الذي
يؤذن بموت اإلنسان.

يعود رسم المسيح المصلوب إلى شكله التقليدي في القرن التاسع عشر،
فھو ينسخ ع ّما قبله .إنه العصر الذي ال يق ّدم أي جديد .وأعظم كلمة حب
أعطاھا ﷲ للبشر تصبح شيئا ً عادياً ،فاقداً للروح .لم يعُد ﷲ ھو َمن أفرغ
ذاته ليقترب من اإلنسان ،ليُعلن له عن محبته وغفرانه ،وإنما شخص
ُمعلّق على الصليب ال يُق ّدم أي معنى الھوتي وإنما فن بالستيكي.

في القرن العشرين ،نرى الرسامين مسحورين بالصليب كرمز عالمي ،ولم يتوقف
الرسامون عن رسم صورة المسيح المصلوب في مرحلة ما من حياتھم الفنيّة،
سواء كانوا مؤمنين أم ملحدين ،عن محبة أو عن خوف .ونرى تعدد أشكال الفن
البالستيكي سواء في الرسم أو النحت لكنھا ال تمتلك القوة الروحية التي ق ّدمھا
الفن في العصور السابقة ،وال تتعدى جمالية الفن البالستيكي.

يرى أوسابيوس القيصري )القرن الرابع( أنه ال يمكن تصوير المسيح بجسده المائت ،كما ال يمكن تصوير
جسده الممجّد .يمكن فقط للكتاب المقدس أن يصوّر في قلوبنا صورة المسيح المصلوب .إنھا أولوية الكلمة
على النظر ،والسماع على المشاھدة ،فالنظر خ ّداع وال يمكنه إظھار األلوھة الساكنة في المسيح والتي تُعطي
انطباعا ً ُمميّزاً لجسده البشري.
ال يمكننا بالفعل أن نصرخ "أيھا الح َمل الوديع ،تعال واسكن قلبي" أمام بعض
الوحات أو المنحوتات للمسيح المصلوب في عصر النھضة ،والقرنين التاسع
عشر والعشرين .إن الرمزية التي يحملھا الفن المق ّدس تمتزج في خلفية كل
تصوير للمسيح المصلوب ،في محاولة للوصول إلى شبه ما .لذلك كان على
الفنان أن يملك خلفية كتابية وروحية تُمكنه من االقتراب لفھم السر في
محاوالته للتعبير من خالل الرمز ،سوا ًء من خالل نظرة ،أو وضعية ،أو عن
طريق اللباس ،وحتى في أدق التفاصيل التي تحيط بصورة المسيح المصلوب .إن كل المحاوالت لتقليد
ھؤالء الفنانين الكبار في العصور السابقة باءت بالفشل ،وأعطت نماذجا ً ال تملك أي قوة داخلية وإنما أعمال
فنيّة دنيوية بالرغم من عمق الموضوع.
لقد اختار ﷲ لنفسه وجھا ً إنسانياً ،جسداً إنسانياً ،ھما وجه وجسد يسوع المسيح الذي يُظ ِھر لنا حقيقة ﷲ
وحقيقة اإلنسان .لكن ﷲ ال يُظ ِھر ذاته من خالل شفافية مباشرة ،فخلف كثافة الجسد الذي لبسه ،يوجد
الالمرئي .يجب تدريب النظر على المشاھدة ،ال على مشاھدة رسم أو تصوير ،وإنما أن نترك ذواتنا أمام
المصلوب لتأخذنا نظرته ،ويداه الممدوتان على الصليب ،لنطير معه في أجواء محبة ﷲ للبشر.

