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 القرنة مدينة ب  " المحارب "دير األمير والشهيد تاوضروس المشرقي ب والنقوش  الزخارف

 د / هانى حليم جورجى 

 دكتوراة الفلسفة فى السياحة والفنادق 

 قسم اإلرشاد السياحي  

 تخصص اآلثار اإلسالمية والقبطية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص  

  المهمر  ديرر األمر   المشرري    المارا "   لالنر ر األمير والشهيد تاوضررو   يعتبر دير         

 ثوذكس خاص  . ويد لأليصر لما له م  دو  دين  وسياح  لالنسب  للمسيايي  عام  واأللماافظ   
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ثرير  المهمر  ا التر  احتروي علر  موموعر  مر  اآلأحتوي هذا الردير علر  موموعر  مر  الن ر   

. ومر  هرذا المن لر    منها الصليب لأ واعره المتتلةر   الدينيالزخا ف النباتي  والهندسي  والرموز  

 األميررر والشررهيد تاوضرررو ثريرر  الترر  تررا حصرررها لرردير اآلاهتمررا الد اسرر  لنشررر هررذ  الن رر  

  يصراألمدين  المشري    الماا "   لمدين  النر   لالبر الغرلى ل

 االمارا "   االمشرري   اتاوضررو   االشرهيد ا  ااألميرر  اديرر  االننوش  الزخا فا  الكلمات الدالة:.

 .ا األيصرالنر  

 أسباب اختيار الموضوع 

دير  المهمر  األيعتبر م   األمير والشهيد تاوضرو  المشري    الماا "   لالنر  أن دير          

لما له م  دو  دينر  وسرياح  هراد لردي المسريايي    ا  لمدين  النر  األيصرماافظ   لالبر الغرلى ل

ثرير  التر  زينرا اآلحتروا  الردير علر  موموعر  مر  الن ر  ا ثوذكس خاص ا وأيضرا  األعام  و

  .المهم والننوش لموموع  م  الزخا ف 

 أهداف البحث 

  0لالدير  الموجود  شر أها الزخا ف النب ي   -1

سو   ألىيباط وعدد تعرض دو  عبادتها األمصر المسلمي  م     ال توضيح سماح  حكاد و  -2

  . أو تتريب 

 . يصر ف  تنشيط السياح األثا  النب ي  لماافظ  اآلإلنا  الضو  عل  دو  .  -3

 منهجية البحث 

  : لند اعتمدي الد اس  ف  هذا الباث على منهوي  أساسيي 

األميرر والشرهيد تاوضررو  المشرري    المارا "   الد اس  الميدا ير  لردير    األول:المنهج   -1

  . المهم  الموجود  لالدير الت  تةيد موضوع الد اس  الننوشللنياد لتصوير الزخا ف و

لالدير والرلط لي  الدير والمعلومراي التر    والننوش    زخا فللالمنهج الوصة     :  المنهج الثا   -2

 لمراجر  ا ويرد اعتمرردي الد اسر  فر  الوصررز علرى الزخررا فو دي فر  لعرا المصرراد  وا

 مهمر ستتراج ما لهرا مر  معلومراي ألالموجود  داخل الدير وذلك لتوصيةها وتاليلها   والننوش

علرى  ن تري   والننروش ويرد اعتمردي الد اسر  فر  عررض هرذ  الزخرا ف.تةيد الايا  العلمير  

الزخرا ف والننروش وهمرا مراي عر  هرذ   مراد لومير  المعلواإلل ئيسيتي  ليسهل علرى النرا    
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 كالتالى :

 –موضروعها )ثرير  وتوصريةها توصريةا أثريرا وفنيرا لرذكر األتتعل  لتعريرز الن عر    األولى : -أ

 -ثري  لالسنتيمتراي  اآلمنا  الن ع     -مكان الاةظ    –تا يتها أو الةتر  التا يتي  المنسول  إليها

  ثري  م  الاةظاآلحال  الن ع  

 .ثري  لصو   توضح ما لها م  معلوماي لشتى أ واعهااآلتتعل  لوصز الن ع   الثانية :  -ب

 األمير والشهيد تاوضروس المشرقي " المحارب "  التمهيد الجغرافي والتاريخي لدير

ين  دير الشهيد تاوضرو  المشري  المعروف لدير المارا " لوبرل النر ر  الغرلر  لمدينر         

و ويصرل لينهمرا 1خلز مدينر  هرالو ويبعرد عنهرا  األيصر وي ل  عليه حاجر البعيراي ا   كرا ررلرا

يتكون الدير م  مبن  الكنيس  النديم  ولعا النالل  الملان  ومعظمها . و(1)السيا اي لسير  طري   

الوز  النديا مر  الكنيسر  هرو الرثالا هياكرل النبلير  والورز  الغرلر  منراللها ولره حرائط وحديث  

ويرج  تا يخ هذا ا مستعرض يشكل من ن  التو   أماد الهياكل وف  الصا  عمودان مستديران

والمعموديرر  فر  جنررو" . ويرد أضريز هرريكالن لاريران  التررامس عشرر المرريالدياالورز  للنررن 

مر  المعالرد الةرعو ير   المننولر حوائط الكنيس  لعرا األحورا  الةرعو ير    الكنيس . ويوجد داخل

والمننروش عليهرا  مروز وزخرا ف مسرياي  ترجر   األيصررمدينر   البر الغرلر  مر   لرالموجود    

كما يوجد أمراد الكنيسر  مردف  للنر ي  الثام  والتاس  الميالدي)وه  تمثل اللوحاي مال الد اس (  

كما يضا تالوي العرالا  اخاص لاآللا  الكهن  الذي  خدموا الدير وم  أشهرها النمص متى لاسيل   

 ( . 1 يط  يا . ) أ ظر التت(2)لبيب حبش  األثري لاهو 

 معني اسم تاوضروس :

 .(3)يرلان هللا أو ع ي  هللا وه  كلم  التيني        

 ألقابه :

 تاوضروس المشرقي : -

 

 .  204، دليل الكنائس واألديرة في مصر ، ص : صموئيل  ، بديع حبيب  (1)
 12  - 10ص :  ،طلعت أيوب أرمانيوس ، سيرة األمير الشهيد تاوضروس المشرقي ، مكتبة كيرلو بشبرا(2)
 .   11 -  10، ص :    المرجع السابق (3)
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لنب لهذا اللنب م  يبل والدته الت  تدع    أ اطوليئو    علر  اسرا موطنرا  األ اضرول  لتركيرا 

 . (4)ا تسالا إل  الموط  األصل  لوالدته

 تاوضروس األسفهسالر:  -

هذا اللنب معنا  يائد عاد للويش وهو لنب فا س ا ويد لنب لهذا اللنب أل ه سلك ف  الوندي  وتةوق 

 . (5)ف  فنون الار" والنتال ووصل إل  هذ  الرتب 

 تاوضروس المحارب:  -

 .  (6)أطل  عليه هذا اللنب أل ه حا " ف  ثالا حرو" م  الةر       

 الزخارف والنقوش بدير األمير والشهيد تاوضروس المشرقي " المحارب "أهم 

يعتبر هذا الدير م  أها األدير  لالبر الغرل  لمدين  األيصر ولك  لألسز الشديد لا يكتب عنه       

إال يليل جدا مر  أ ره مر  األديرر  األثرير  النديمر  المهمر  ويرد احتروي هرذا الردير علر  موموعر  

وش الت  ترج  إل  النر ي  الثام  والتاس  الميالدي وسوف تتناول الد اس  وصز الننالزخا ف و

 وه  كالتال :  الزخا ف والننوشهذ  

 )لوحة من الحجر الجيري تحتوي علي مجموعة من الصلبان(  

 (  1لوحة رقم     : ) -

 دير األمير والشهيد تاوضروس المشرقي  )المحارب(مكان الحفظ :  -

 تاريخ اللوحة : القرن  الثامن /التاسع الميالدي  -

 المادة الخام : حجر جيري  -

 سم 89× 28أبعاد اللوحة :  -

 

 .  10طلعت أيوب ، سيرة الشهيد تاوضروس ، ص : (4)
 .  255، ص :  1السنكسار القبطي ، جـ   (5)
 .  255، ص :  1السنكسار القبطي ، جـ   (6)
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 الحالة الراهنة للوحة : بحالة جيدة  -

 الوصف :  -

لوحـــة مـــن الحجـــر الجيـــري تقـــع دايـــل الحـــائأل ال رلـــي مـــن البائكـــة األولـــي المواجـــ  له كـــل 
صلبان قبط ة محاطة بإطار من الخارج ، يعلوهـا ططـار بـار ، القديس اقالديوس ،مكونة من ثالثة 

وهي منفذة بأسلوب النقش البار  من أعلي ، أما من أسفل ال يوجد أي ططار ، لذا مـن المـرجأ أن 
 هذه اللوحة كانت جزء من لوحة كبيرة كانت تشمل علي العديد من الزيارف األيرى.

 ن الصلبان ( ) لوحة من الحجر الجيري تحتوي علي مجموعة م

 (  2لوحة رقم     : ) -

 دير األمير والشهيد تاوضروس المشرقي  )المحارب(مكان الحفظ :  -

 تاريخ اللوحة : القرن  الثامن /التاسع الميالدي  -

 المادة الخام : حجر جيري  -

 م 1سم × 30أبعاد اللوحة :  -

 الحالة الراهنة للوحة : مفقود منها جزء  -

 الوصف :  -

الحجر الجيـري مفقـود منهـا جـزء مـن أسـفل ، تقـع دايـل الحـائأل ال رلـي مـن البائكـة لوحة من  
األولـــي المواجـــ  له كـــل القـــديس اقالديوس،مكونـــة مـــن ثالثـــة صـــلبان قبط ـــة منفـــذة بأســـلوب الـــنقش 
البــار  محاطــة بإطــار مــن الخــارج . مــن المــرجأ أن هــذه اللوحــة كانــت جــزء مــن لوحــة كبيــرة كانــت 

 الزيارف األيرى. تشمل علي العديد من

 ) لوحة من الحجر الجيري عليها صلبان مختلفة (

 (  3لوحة رقم     : ) -

 دير األمير والشهيد تاوضروس المشرقي  )المحارب(مكان الحفظ :  -
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 تاريخ اللوحة : القرن  الثامن /التاسع الميالدي  -

 المادة الخام : حجر جيري  -

 سم 93× 22أبعاد اللوحة :  -

 الحالة الراهنة للوحة : مفقود منها جزء  -

 الوصف :  -

لوحة من الحجر الجيري ، تقـع دايـل الحـائأل ال رلـي مـن البائكـة األولـي ،مكونـة مـن أرلعـة 
صلبان قبط ة مختلفة الشكل منقوشة نقش بار  محاطة بإطار من الخارج ، الصليب األول والثلث 

زيـارف النبات ـة التـي تشـب  ورع العنـب الـذي متشابهان وهم عبـارة عـن صـليب قبطـي يتخـذ شـكل ال
يرمز طلي طقس التناول وهو يرمز للسيد المس أ ، و الصـليب الثـاني والرابـع فهمـا متشـابهان أي ـا 
وهما عبارة عن صليب قبطي بس أل ، وال يوجد أي ططارات بها من الخارج ، لذلك مـن المـرجأ أن 

 علي العديد من الزيارف األيرى .تكون هذه اللوحة جزء من لوحة كبيرة كانت تشمل 

 ) لوحة من الحجر الجيري تحتوي علي  مجموعة من الصلبان ( 

 (  4لوحة رقم     : ) -

 دير األمير والشهيد تاوضروس المشرقي  )المحارب ( مكان الحفظ :  -

 تاريخ اللوحة : القرن  الثامن /التاسع الميالدي  -

 المادة الخام : حجر جيري  -

 سم 93× 26أبعاد اللوحة :  -

 الحالة الراهنة للوحة : بحالة جيدة -

 الوصف:  -

لوحة من الحجر الجيري ، تقع دايـل الحـائأل الشـرقي مـن البائكـة الثان ـة ،مكونـة مـن ثـال  
صــلبان قبط ـــة متشـــابهين ، بهـــا نقــش بـــار  محاطـــة بإطـــار مــن الخـــارج ،  يفصـــل بيـــنهم عمـــودين 
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منفــذين بأســلوب الــنقش البــار  علــي شــكل األعمــدة المصــرية القديمــة وت جانهمــا مزيــرفين بزيــارف 
لمصــرية القديمــة ،وتنحصــر هــذه الزيــارف بــين ططــارين مــن أعلــي ومــن أســفل ، وهــذا  هــرة اللــوتس ا

دليــل علــي ارتبــا  الفــن القبطــي بــالفن المصــري القــديم وأن الفنــان القبطــي اســتلهم فنــ  مــن الفنــان 
 المصري القديم . 

 ) لوحة من الحجر الرملي عليها مجموعة من الصلبان(

 (  5لوحة رقم     : ) -

 دير األمير والشهيد تاوضروس المشرقي  )المحارب(:  مكان الحفظ -

 تاريخ اللوحة : القرن  الثامن /التاسع الميالدي  -

 المادة الخام : حجر رملي  -

 م 1سم × 92أبعاد اللوحة :  -

 الحالة الراهنة للوحة : مفقود منها جزء  -

 الوصف :  -

ال سـار، تقـع دايـل الحـائأل الشـرقي مـن لوحة من الحجر الرملي مفقود منها جزء  مـن جهـة 
البائكــة الثان ــة ،مكونــة مــن ثــال  صــلبان قبط ــة دايــل ثالثــة دوائــر أو ططــارات متشــابهين ،منفــذة 

 بأسلوب النقش البار .

 )لوحة من الحجر الجيري تحتوي علي زخارف مختلفة( 

 (  6لوحة رقم     : ) -

 قي  )المحارب ( دير األمير والشهيد تاوضروس المشر مكان الحفظ :  -

 تاريخ اللوحة : القرن  الثامن /التاسع الميالدي  -

 المادة الخام : حجر جيري  -

 سم 85× 43أبعاد اللوحة :  -
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 الحالة الراهنة للوحة : مفقود منها جزء  -

 الوصف:  -

لوحة من الحجر الجيري مكسـورة مـن جهـة ال سـار ، تقـع دايـل الحـائأل الشـرقي مـن البائكـة 
الثان ة ،مكونة من ثالثة أجزاء ، الجزء األول من الجهة ال مني عبارة عن صليب قبطي يخرج من  
أرلعة دوائر من األرلعة جوانب ومحا  بإطار من الخارج ، أما الجزء الثاني وهو فـي وسـأل اللوحـة 

 ةو عبـار عبارة عن مجموعة من الزيارف النبات ة والهندس ة تتخذ شـكل مرلـع ، أمـا الجـزء الثالـث هـ
عن صليب قبطي مفقود من  جزء ومحاطة بإكليل من سعف النخيل ، وتنحصر هذه الزيارف بين 
ططارين من أعلي و أسفل ، أما بالنسبة لإلطار األعلى فهو مزيرف بزيارف نبات ة وهندس ة منفذة 
بأســلوب الــنقش البــار  ، أمــا افطــار األســفل فــال توجــد بــ  أي  يــارف ، فرلمــا كــان مزيــرف أي ــا 

 ن هذه الزيارف محوت بسبب عوامل التعرية.ولك

 ) لوحة من الحجر الجيري عليها زخارف مختلفة ( 

 (  7لوحة رقم  : ) -

 دير األمير والشهيد تاوضروس المشرقي  )المحارب ( مكان الحفظ :  -

 تاريخ اللوحة : القرن  الثامن /التاسع الميالدي  -

 المادة الخام : حجر جيري  -

 سم 99× 45 أبعاد اللوحة : -

 الحالة الراهنة للوحة : بحالة جيدة -

 الوصف :  -

لوحة من الحجر الجيري ، تقع دايـل الحـائأل الشـرقي مـن البائكـة الرابعـة ،مكونـة مـن ثالثـة 
ــا  ــة وهمـ ــرية القديمـ ــوتس المصـ ــرة اللـ ــارف  هـ ــة بزيـ ــا مزيرفـ ــودين ت جانهمـ ــين عمـ ــر بـ ــزاء وتنحصـ أجـ
العمودان اللذان يقعا من جهة ال مين وال سار كما يوجد عمودان يقعا بمنتصف اللوحة ال يوجد بهم 

، الجزء األول من جهة ال مين من اللوحة عبارة عن مجموعة من الزيارف الهندس ة منفذة    يارف
بأســلوب الــنقش البــار  ولهــا بقايــا مــن لــون أحمــر ممــا يــدل علــي أن الزيــارف كانــت ملونــة بــاللون 
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األحمــر أمــا الجــزء الثــاني )األوســأل( عبــارة عــن صــليب قبطــي منفــذ بأســلوب الــنقش البــار  محــا  
جي وأي ــا بــ  بقايــا لــون أحمــر ، أمــا الجــزء الثالــث مــن ناح ــة ال ســار فهــو يشــب  للجــزء بإطــار يــار 

األول من الجهة ال مني ول  أي ا بقايا لون أحمر، وتنحصر هـذه الزيـارف بـين ططـارين مـن أعلـي 
 و أسفل. 

 : نتائج البحث

 شر موموع  م  اللوحاي تضا موموع  م  الصلبان النب ي   أسةري الد اس  ع   -1

 متتلة  . ال

 اسةري الد اس  ع   شر موموع  م  الزخا ف والننوش المتتلة  .  -2

 

 

 (1رقم ) التخطيط

                   

 ) نقل عن : صموئيل ، دليل الكنائس واألديرة في مصر (   

 األشكال واللوحات 
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تمثل قطعة من الحجر الجيري مكونة من ثالثة صلبان قبطية مختلفة الشكل محاطة بإطار من  7(1لوحة )
 دير األمير والشهيد تاوضروس المشرقي " المحارب " .  –الخارج

 
عمل الباحث  –(1شكل رقم )  

 

 
 

 

لوحة )2(8تمثل قطعة من الحجر الجيري مكونة من ثالثة صلبان قبطية محاطة بإطار من الخارج – دير األمير  
 والشهيد تاوضروس المشرقي " المحارب " .

 

 
 
 

 

عمل الباحث  –(2شكل رقم )  

  
 

 تصوير الباحث   -7
 تصوير الباحث   -8
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لوحة )3(9تمثل قطعة من الحجر الجيري مكونة من أربع صلبان قبطية محاطة بإطار من الخارج– دير األمير  
 والشهيد تاوضروس المشرقي " المحارب "

 

          
عمل الباحث  –(3شكل رقم )  

 
لوحة )4(10 تمثل  قطعة من الحجر الجيري ،مكونة من ثالث صلبان قبطية داخل ثالثة دوائر محصورة بين 

دير األمير والشهيد تاوضروس المشرقي " المحارب " .  –علي شكل زهرة اللوتس اأعمدة تيجانه  
 
 

 
 

عمل الباحث  –(4شكل رقم )  
 

 

 

 
 
 

لوحة )5(11  تمثل قطعة من الحجر الرملي ،مكونة من ثالث صلبان قبطية داخل ثالثة دوائر– دير األمير  
 والشهيد تاوضروس المشرقي " المحارب " .

 
 تصوير الباحث   -9

 تصوير الباحث   -10
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عمل الباحث –( 5شكل رقم )  

 
 

لوحة )6(12 تمثل قطعة من الحجر الجيري تزخرفها ثالثة صلبان بأشكال مختلفة وتحتوي علي زخارف نباتية 
دير األمير والشهيد تاوضروس المشرقي " المحارب " . –وهندسية  

 
     
 

 
عمل الباحث  –(6شكل رقم )  

  

 
 تصوير الباحث   -11
 تصوير الباحث   -12
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لوحة )7(13 تمثل قطعة من الحجر الجيري تزخرفها دائرة بالوسط بداخلها شكل صليب قبطي وعلي جانبيها 
دير األمير والشهيد تاوضروس المشرقي " المحارب "   –شكل مستطيلين داخل كل منهما أشكال صلبان صغيرة 

. 
 

 

 

عمل الباحث  –(7شكل رقم )  

 المراجع لمصادر وا

 المصادر الكنسية  :أوالً : 

 السنكسار القبطى ) جامع سير القديسين ( . -

 المقدس الخوالجي -

 الرهبان بستان -

 المراجع العربية : ثانياً :

 سمية حسن محمد : ،إبراهيم

 0د  2011آثا  مصر السياحي  ) اإلسالمي  والنب ي  ( ا دا  الاكيا لل باع  ا الناهر    -

 بديع حبيب جورجي :   -صموئيل )أسقف شين القناطر وتوابعها(

    0د 2002 الناهر دليل الكنائس واألدير  ف  مصر ا شرك  النعاد لل باع  ا -

   :طلعت أيوب ،أرمانيوس

 .سير  األمير الشهيد تاوضرو  المشري  ا مكتب  كيرلو لشبرا -

 
 تصوير الباحث   -13
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 :   ثالثاً : الرسائل العلمية

 هاني حليم :جورجى ،

األلنا" والوظائز م  خالل شواهد النبو  لمتاز النول  والمتاز النب   ا مت وط  سال   -

 .د2012جامع  الةيود   –ماجستير ا كلي  السياح  والةنادق 

 رايعاً : المواقع االلكترونية : 

- https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=419428 (15/07/2021). 

- https://st-takla.org/Coptic-History/places/africa/egypt/luxor/saint-

west.html(15/07/2021).-church-monastery-tawadrous 

-https://www.coptichistory.org(15/07/2021). 

  

Summary 

       The Eastern Monastery of Prince and Martyr Tawadros “Al-Muharib” 

in Qurna is one of the important monasteries in Luxor Governorate 

because of its religious and touristic role for Christians in general and for 

Orthodox in particular. This monastery contained a group of important 

antiquities, which contained a group of plant and geometric decorations 

and religious symbols, including the cross of various types. From this 

point of view, the study focused on publishing these artifacts, which were 

located in the monastery of the Prince and Martyr Tawadros Al-Mashreqi 

“Al-Muharib” in the city of Qurna on the west Bank of Luxor. 
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