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  الملخص 

لنهضة على هياكل السُلطة في هذا العصر وتوزيع الثروة. إن مجرد تكليف فنان بتصميم مبنى أو تمثال أو لوحة  أعمال فن اتشهد وجود  
يدل على ذوق الراعي ووضعه المالي وطموحه. تقدم أعمال التصوير داخل الكنيسة في عصر النهضة نظرة ثاقبة للتسلسل الهرمي 

تم إنشاء الغالبية العظمى من أعمال التصوير الدينية في عصر النهضة إليصال  فقد  بة في إيطاليا.والقيم التي شكلت دول المدن المتحار
كان الناس يعيشون كل يوم وفًقا لقانون  ة الرعاة. فقد  سُلطعظم الوقت كانت هذه الرسالة تتعلق على وجه التحديد ب نوع من الرسائل، في م

  .يقة األولى للسيطرة على الجماهيرالدين، وهو أمر يؤمن به الكثيرون وكان الطر

  الكلمات المفتاحية 

 العلمانيين  عصر النهضة؛ الصورة الدعائية؛ الرعاة

ABSTRACT 

The existence of Renaissance Artwork testifies to the era’s power structures and distribution of wealth. 
The very act of commissioning an artist to design a building, sculpture, or painting signified the 
patron’s taste, erudition, financial status, and ambition. The Renaissance religious paintings offer 
insight into the hierarchies and values that shaped the warring city-states of Italy. The vast majority of 
religious paintings in the Renaissance were created to communicate some sort of message, most of the 
time that message was quite specifically about the power of the patrons. Everyday people lived by the 
law of religion, it was something that many believed in and it was the number one way to control the 
masses. 
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 :المقدمة .١
. فلم تنسب العمارة الدينية االكنائس في فلورنسا الثرية في القرن الخامس عشر مدنيًا أكثر منه روحانيكان الدافع وراء بناء     

نطلقت منها القوى  إوالقطاعات الرأسمالية والنقابات التي    ةنيحكومة المد  هضة فقط إلى الكنيسة، ولكن أيًضا إلىفي عصر الن
افة اإلنسانية الخلود العلماني الجديد "للشهرة" الذي كان عكس مفاهيم القرون حددت الثقالعاملة من الفنانين والمعماريين. فقد  

  لمنتصر.تتالشى في وجه الموت انجازات البشرية التي عن اإلالوسطى 
التجار والمصرفي  العائالت الغنية من  إلى  الفنية بالنسبة  الرعاية  الوضع االجتماعي لن وسيلة  يكانت  لتَحقُق والحفاظ على 

ا ، مّكن االزدهار موطن عصر النهضة  لسياسية في مجتمع يوجد فيه تسلسل هرمي اجتماعي صارم. ففي فلورنساوالقوة 
من السيطرة على الحكومة. كان هؤالء الوافدون الجدد    Medici  شيتن مثل ميديمدينة أسر المصرفيين التجاريياالقتصادي لل

  حريصين جدًا على إثبات أنهم ينتمون إلى طبقة حاكمة في عالم من الملوك واألمراء والباباوات.  
للفنانين وا   العليا عبارة عن مجموعة من الرعاة المتعطشين  كان تكليف قطعة من  فقد    .لنحاتين والمثقفينأصبحت الطبقة 

يتم عرضها على العامة لن يؤدي إلى تجميل المدينة فحسب، بل سيعزز أيًضا سمعة الراعي. إلى جانب استخدام  النحت س
ات كثيرا ما كلفت النقابفالفنون للترويج لمصالحهم الخاصة. باإلضافة إلى رعاية األفراد، كان هناك أيًضا رعاية جماعية،  

عمال فنية. كان المال والفن يسيران جنبًا إلى جنب خالل عصر النهضة. فقد  لمدينة الفنانين والنحاتين بأواألديرة ومجالس ا
  ة والذي كان استجاب  ،كانت االهتمامات االجتماعية والفكرية التي تشغل العصر تمثل النموذج الجمالي الذي طوره الفنان بالفعل

  .في المقام األول لتالي إلى تقديم العمولة لطموحات العميل ويؤدي با
  

  البحث خلفية مشکلة  .١٫١
الصورة الدعائية داخل کنيسة عصر النهضة فى المراجع العربية من الناحية التشکيلية  صياغة أسالبلم يتم تناول   

 . بشکل کافى
 

  البحث  مشكلة   ٢٬١
عصر النهضة؟ وما أثر الفکر   سةيداخل کن  ةيدعائرة الالصو  اغةيص  بيأسال  یالتساؤل االتى: ما ه  یتکمن مشکلة البحث ف 

والغ  یاسيالس العلمان  ريالمباشر  للسلطة  بالنسبة  الب  ،ةين يوالد  ةيمباشر  االجتماع  یف  سةيللکن  ةيالمرئ  ئةيعلى   یإطاره 
  ؟یوالفلسف یواالهوت یواالقتصاد

 : البحث أهداف  ٣٬١
 . عصر النهضةل اتأثرت على الصياغوالعلماني، وكيف  األيديولوجيات السياسية بوجهيها الدينيثوابت تحليل  -
 . لعصر النهضةصياغة الصورة الدعائية  أثر الفكر السياسي واالقتصادي علىدراسة  -
 لفن عصر النهضة. الكشف عن القيم الفنية والجمالية   -

  
 التحليلي.  والوصفي التاريخي المنهجالبحث:  منهجية ٤٬١ 

 :البحث حدود  ٥٬١

 .الخامس عشر نقرال :الزمني  الحد -
 (فلورنسا). إيطاليا :المكاني الحد -

 سات المرتبطة: االدر   ٦٬١

Joost Pieter Keizer (2008), History, Origins, Recovery: Michelangelo and the 
Political of Art, PhD Dissertation, Pallas, Instituut voor Kunsthistorische en 
Letterkundige Studies , Faculty of Arts , Leiden University,Netherlands. 
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تلقى الدراسة الضوء على أصول فن عصر النهضة العالي وكيف كان بمثابة إستجابة للتغير السياسي والثقافي المتقلب في 
ألعمال التي تأخذ الدراسة افلورنسا، وأثر التغيير السياسي واالجتماعي والديني على الفن المنتج منذ بداية عصر النهضة.  

، كجزء  فنكمثال لمشاركة الفنان في الوظيفة السياسية لل  ١٥٠٦و    ١٥٠١تجها مايكل أنجلو لجمهورية فلورنسا بين عامي  أن
عام   ميديتشي  طرد  بعد  فلورنسا  ثقافة  لعكس  منظمة  حملة  الخاصة    .١٤٩٤من  النماذج  بعض  بدراسة  األطروحه  قامت 

في إطار تحول األسلوب    ، تصوير عصر النهضة حيث األعمال السابقة لمايكل أنجلو  ي العلمانية فطة بالصورة الدعائية للُسل
  الفني والمنهج الفكري.

 الوظيفة  الوضع االجتماعي وبين   فن عصر النهضة .٢
أخرى كبيان عن  تشكيل األعمال الفنية في فلورنسا كسجالت للتاريخ السياسي الذي نشأت منه، وانتقلت من عائلة إلى  تم    

حتضن التسلسل الهرمي الرعاة في فلورنسا من مختلف طبقات المجتمع تقريبًا. تم تكليف الفنانيين من قِبل  إ. ر السياسيالتغيي
الملوك والباباوات واألسقفات واألديرة والكنائس والتجار والنقابات وحتى الحرفيين. وسرعان ما إرتفعت مكانة الفنانين من  

اجتماعية كبيرة، وأصبح ينظر إلى الفنانين تقريبًا كمبدعين   ع مرموقين وذات مكانةحرفيين إلى نجوم مجتممجموعة من ال
 )  p.31Dóra Sallay and others(Joost Keizer, 2008, p.57.),2009 ,( .إلهيين

والتي    ء واألغنياالء  بقة النبط من  فعال    والكتابة بشكل قتصرت ثقافة عصر النهضة على أولئك الذين كانوا يعرفون القراءة  إ  
ثقافة الجماهير في التركيز على الدين والتقاليد والخرافات، لذلك من المهم    ستمرتإ.  من الشعب  ٪١٥لم تتخطى نسبتهم الكلية  

الع الثقافة  النهضة والثقافة الشعبية  ايلالتمييز بين  ثقافة أوروبا  يجسد  الدين    . استمرلعصر  بالنسبة الدور األكبر في تشكيل 
إستبدال ُسلطة الدين بأى ُسلطة    عصر النهضةفي    ةلعامكان من المستحيل على ا  فقدع با واآلخرة.  الجميآمن    فقد.  للعامة

. قدم الدين جميع اإلجابات على أعمق أسئلة الحياة،  بالرغم من جميع الحركات الفكرية التي تصدت لها الكنيسة  ،فكرية أخرى
  . لم تكن هناك تفسيرات أخرى لكيفية عمل العالمف

بمراجعة وضع الفنون البصرية في التسلسل الهرمي الفنانين    قامأت نظريات فن عصر النهضة العلمانية من الحماس للفن.  شن
من حيث االقتراض من البالغة والشعر، وعبروا    تصويرللفنون والعلوم، وقدموا حسابات تفصيلية لإلبداع الفني، وحددوا ال 

  )p.52Paul Smith and others ,2002 ,(  .حديثةعن المشاهد بلغة مشبعة باألفالطونية ال

 (https://www.bolles.org/uploaded/PDFs/academics/AP_AP/APEuro7._Social_Change_and_Continuity.pdf,&
, May 3, https://www.cusd200.org/cms/lib/IL01001538/Centricity/Domain/267/_files/World_Civ_Chapter_17.pdf

2020. ( 

لفية هذا التغيير التاريخي كانت العقلية  في فلورنسا، وخ   تصويرإحياء ال  يجسدهاي لألحداث،  كانت مرحلة هذا التحول التاريخ  
لى النظرة العقالنية إالتي طورها مجتمع المصرفيين المحليين والتجار والحرفيين، من خالل انتقال أنماط التنمية االجتماعية 

 ,Dóra Sallay and others(  .كالسيكية إطارها المرجعيوالتي اتخذت من العصور القديمة ال  ،على اإلنسان  تالتي ركز
2009,p.115,116( 

 Holy Trinityالثالوث المقدس  .٣
حضور   الفنيكان  العمل  داخل  األرستقراطي    الرعاة  وضعهم  على  بصرية  مقدسة.    هم ارتباطوعالمة  كان بشخصيات 

 فقد إحتل مانحون الثالوث المقدس مساحةداثها  موضوع "الثالوث المقدس" من البرامج المعتادة التي شارك الرعاة في أح 
  مصلى أو الكنيسة. انتقالية بين العالم الطبيعي للمراقب والمساحة الروحية الخالدة لل

  . لذلك على السالم  السياسي واإلقتصادي المتصارعة  النفوذالعائالت ذات    إجبار قادةلعب الدومينيكان دوًرا نشًطا جدًا في    
يكون جميع الناس أعضاء في نفس فالثالوث المقدس مع إيديولوجية الدومينيكان    موضوعير طرح تصوتماًما  يتناسب    كان

  الجماعة المسيحية ويفترض أن يتعايشوا في وئام. 
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في القرن الخامس عشر، الذي استوعب    المصورين ) من الجيل األول من  م١٤٢٨  –  ١٤٠١(   Masaccioيعتبر مازاتشيو  
الثالوث المقدس شكل    .وطورهام)  ١٣٣٧-١٢٦٦(  Giottoبتكارات جيوتو  إ  تماًما  ) في كنيسة سانتا ماريا  ١( فلم يستخدم 

في فلورنسا نظام المنظور الجديد فحسب، بل إستخدم أيًضا األشكال المعمارية الجديدة   Santa Maria Novellaنوفيال  
تتوافق التي  لجدارية،  واحدة في وسط اتوجد نقطة تالشي   حيث  ،م)١٤٤٦-١٣٧٧(  Brunelleschi  برونليسكي التي أنشأها

تتبعنا جميع المتعامدات،   المقبب وإذا  الكنيسة، التي وفرهتا خطوط االنحدار من السقف  مع مستوى عين مراقب يقف في 
فسوف نرى أن نقطة التالشي تقع على الحافة التي يركع عليها المتبرعون، والتي خلقت وهم المساحة الممتدة خلف جدار  

ة التصويرية من الخارج بواسطة اثنين من األعمدة الكورنثية يدعمان اإلفريز. بينما ترسم األعمدة  م تحديد المساحالصحن. ت
قوًسا دائريًا مدعوًما بأعمدة مركبة، تحيط األعمدة حول المسيح المعلق على الصليب الذي يقع على تابوت به هيكل عظمي،  

  . ، ويعتبر هذا مؤشر على الثقافة اإلنسانية في عصر النهضةمجرد من أى قوىومن خلفه اإلله األب، الذي يقف وكأنه رجل  

كما كان "تذكير الموت" شائعًا في العصور الوسطى، استمر أيًضا في عصر النهضة، كتذكير للمشاهدين بأن وقتهم على  و  
للشخصيات الثالوث المقدس  المكاني  الترتيب    إعتمد  .الطريق إلى الخالص األبدي  يمهداإليمان بالمسيح  بينما    األرض محدود

الشكل الهرمي بحيث يعكس التنظيم الهندسي للصورة معناها. يشغل اآلب واالبن والروح القدس المكان العلوي. يقف اإلله 
مة األب على الحافة غير المنتظمة، حيث تقابل رأسه قمة الهرم. في حين يواجه المشاهد ويدعم ذراعي الصليب. تطفو الحما

ثقل   إلىوالمسيح. أكد مازاتشيو على قوة الجاذبية على ذراعي المسيح ، والتي امتدت    األببين رأس  )  ح القدسالرورمز  (
خارج  بينماأسفل المسيح. القديس يوحنا  العذراء داخل الفضاء المقدس توجد وجذعه ، مما تسبب في هبوط رأسه إلى األمام. 

ذات النفوذ    Lenziقاعدة الهرم التصويرية؛ أعضاء من عائلة لينزي    ين شكلوننحين الذالفضاء المقدس، يركع اثنان من الما
  ) .Laurie Adams, 2011, p.208( .السياسي، الذين كلفوا باللوحة الجدارية

-in-renaissance1/painting-n/earlyreformatio-(https://www.khanacademy.org/humanities/renaissance
12/, May 23, -nuationconti-5-day-https://www.teggelaar.com/en/florence trinity&-holy-florence/a/masaccio

2020.)  

  

  سم. ٣١٧×  ٦٦٧، فريسك،  ١٤٢٧،  الثالوث المقدس ، ازاتشيو م ، ١شكل 

)https://smarthistory.org/masaccio-holy-trinity/, May 31, 2020. (  

لرغم من النزعة الطبيعة في الثالوث المقدس ال يمكن تصورها منفصلة عن الثقافة اإلنسانية في فلورنسا، والتي كانت باو
وثي  ارتباًطا  الفائقةمرتبطة  الرؤية  عززت  والتي   ، المدني  للمشهد  الشعبية  بالتقاليد  يرتدي    قًا  المعاصر؛  العالم  في  هللا  لـ 
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الفلورنسيون زي القديسين ، أو حتى العكس يرتدى المسيح أو والدة اإلله الزى الفلورنسي ويتواجدوا في اإلطار المعماري 
 (.Joost Keizer, 2008, p.169 ) الدعائية بوضوح. لمدينة فلورنسا ، مما يعطي لمسة جذرية لفهم الصورة

 حواجز المذبح  .٤
فإنهم يقررون   ةأراد الرعا   المقدسة بطريقة يمكن تصديقها، ومن خالل حضورهم،  في األحداث  المشاركة  بشكل متزايد 

صوير مثل هذه المشاهد ن توكاالرؤية اإللهية. لذلك كان ال بد من تصويرهم كأفراد معروفين يمارسون واجباتهم الدينية بتفان  
منذ العصر القوطي. فقد كان تقسيم حواجز المذبح، بقدر من التساوي بين الراعي والقديس، بينما العذراء مقبول وموجود  

كان هذا المفهوم   والمسيح على لوحة أخرى مقابلة أو تتوسط المذبح بمثابة الشكل السائد لمذبح الكنيسة في عصر النهضة.
لتطوير اللوحة األوروبية والفكر الدعائي لُسلطة رأس المال العلمانية. فقد  يكاد يكون  والعبادة كنقطة البداية  الفني لإلخالص

اللوحة. فبالنسبة للعديد من   الدين الذي يحدد محتوى  الوسطى ورجل  من المستحيل إعادة بناء العالقة بين راعي العصور 
متدينين ملموسة. وبالتالي، يرفع الصورة  ك   تهمل رؤيواقع التأمل الديني، وجع  الفن وحده هو القادر على تصوير  كان ،    ةالرعا

  إلى عالم الواقع اليومي. باإلضافة إلى إثبات الوجود الحي للمسيح في نهاية المطاف.

 Portinariبورتيناري مذبح   ١٬٤

ت العديد من الشخصيات العلمانية شهرة في جميع أنحاء أوروبا. حرص بحلول منتصف القرن الخامس، حقق الفن الفلمنكي  
الفلمنكيين للفنانين  المذابح  الفنية، وخاصةً  األعمال  من  العديد  إسناد  فلورنسا  في  مذبح   .المؤثرة  يعتبر  المثال،  سبيل  فعلى 

إيجيديو   بورتيناري في كنيسة سانت  (  Egidio  Santالموجود  فلورنسا شكل  أكبر٢في  فنان   ) من  أنتجها  التي  اللوحات 
)  ١٤٨٢-١٤٤٠(   Hugo van der Goesعائلي خالل القرن الخامس عشر. نفذ هوجو فان دير جوس    مصلىي لفلمنك

بورتيناري   توماسو  الثالثية لصالح  بعد  Tommaso Portirtariاللوحة  فيما  أصبح  والذي  بروج،  في  ميديشي  مبعوث   ،
أ على  بورتيناري  يظهر  مهًما.  وقديسيهم.مصرفيًا  عائلته  مع  المذبح  وول  جنحة  توماسو  األيسر  الجناح  أنطونيو  يُظهر  ديه 

، مع Maria Baroncelliوبيجيلو والقديس توماس والقديس أنتوني. يُظهر الجناح األيمن زوجة توماسو، ماريا بارونسيللي  
   .ابنتها الكبرى مارجريتا، برفقة مريم المجدلية والقديسة مارجريت

بالرغم من أن هذه المناسبة كانت  ح كبير، تميز بقدر عالي من الدراما  اللوحة المركزية عشق الرعاة على مسطصورت    
فقد صور في    ت سعيدة.  التأمل  من  بدالً  القادمة،  للمعاناة  بتعبيرات متجهمة وكأنهم يستعدون  العذراء وجوزيف والمالئكة 

يعكس التكوين أيًضا قدر من    تركيز على الجهات المانحة الرئيسية.في ال  وظيقتها  معجزة المهد، على أرضية مائلة تمثلت
ال الخلف األيمن يظهر  غموض  التعجب والتقوى   الرعاةحدث. من  الممثلين بقدر كبير من الواقعية في موقف من  الثالثة، 

  .والفضول في وقت واحد، التي تبدو هويتهم مألوفًا على الفور للجميع

ه الملجأ المؤقت (متأكل أو مدمر)، وقد يكون هذا ألن  هما قد استقروا أخيًرا تحت نصف منزلان كتبدو العذراء ويوسف و  
المشهد  يتوسط  المدعوم ضد جدران مبنى حجري ثقيل يبدو أنه يعمل كمستقر. يحيط بهم المالئكة في تأمل وعشق للطفل.  

ن القدسية ضفاء مزيد مإلعن المسيح  حشد  اله عن  مساحة كبيرة فارغة، يرقد فيها يسوع الرضيع، كما لو أن الرسام أراد عزل
المشهدعل األمامي من هذه المساحة مزهرية وكأس زجاجي يحتوي على مجموعةيتوسط  .  ى  األزهار، تعتبر   من  الجزء 

عملت   .فخارستياحزمة من الذرة على األرض خلف هذه الزهور، في إشارة إلى األ  كما توجدبمثابة رمز شائع آلالم العذراء.  
ثية العمل. باإلضافة إلى وجود شخصيات الخلفية، لشمالية المستمرة على تأكيد وحدة ثاللعمارة الرمزية والمناظر الطبيعية اا

 .Rolf Toman and others, 2004, p. 418. (  )Fred S(  والقديسين نحو المشهد المركزي.  رعاةالتي بدت وكأنها تقرب من ال

Kleiner, 2010, p. 408. (  
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  ). ١٤٧٩-١٤٧٦(، مذبح بورتيناري، زيت على خشب، ٢شكل 

 (https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hugo_van_der_Goes_004.jpg , Jun 10, 2020.)  

  

الخارجية)،     للمانحين وأطفالهم على األجنحة (اللوحات  للغاية  المنمق  التصوير  التباين بين  المثير لإلنتباه  الواقعية  وومن 
اللوحة المركزية،الجسدية والنفسي ا  ة لشخصيات  الريفي المليء بالتفاصيل. إن  العلى    ةرعا  ةلثالثوخاصةً  يمين بمظهرهم 

فقد   العصور الوسطى،  لتقاليد  إستدعاء  فيه  المركزي  للحدث  أهميتها  لتمييزها حسب  الشخصيات  اختالف هوغو في حجم 
  مرتبطة بالبالط األوروبي.أخذه في اتجاه الثقافة اإلنسانية ال  وضع واقعًا قويًا ومتغلغًال داخل تفاصيل كل عنصر في العمل الذي

 الُسلطة العلمانية كجزء من أحداث الكتاب المقدس  .٥
تطور المفهوم الفني للمذبح المحلى بواسطة الطموح العلماني، إلى حد المشاركة من قِبل الشخصيات العلمانية بمالمحهم    

المجال المقدس، الذي ال يبتعد أبدًا عن   الفردية في أحداث الكتاب المقدس على جدارن الكنيسة بشكل ال يلتزم بأى حد داخل
من قِبل القديسين، في المباركة    ةاألمر مقتصًرا على رؤية فنان فحسب، أو رغبة الرعافلسفة مفهوم صكوك الغفران. فلم يعد  

  من خالل السماح لهم بالصالة عند عرش والدة المسيح أو المسيح نفسه. أو حتى

   Cappella dei Magi مصلى المجوس  ١٬٥

اإلذن لبناء مصلى خاص في قصر ميديشي ، في    Martin V، أعطى البابا مارتن الخامس  م١٤٤٢في وقت مبكر من عام    
السكن من  األول  ميديشي،   الطابق  جوزولي    قامالخاص آلل  من  )١٤٩٧-١٤٢١(  Benozzo Gozzoliبينوزو  وهو 

نامج التصويري من  تألف البر م).١٤٤٩-١٤٤٦لفترة (نفيذ جداريات المصلى في ابتمصورى الجيل الثالث لعصر النهضة  
تم كما  .مسيحفي الغرفة الرئيسية وعشق ال) كان المجوس يُعتبرون مقدسين منذ العصور الوسطى(جزأين: موكب المجوس 

 .في دراما دينية تزيين السقف بحلقة مدببة من الماس في هالة مع حلقة تحمل شعار ميديتشي

أحد ملوك    جداريةمثل كل  ت)، و3والجنوبية والغربية للغرفة الرئيسية شكل (الجدران الشرقية    يمتد موكب المجوس عبر  
ميديتشي. يبدأ الجدار الشرقي مع من عائلة    بواسطة ثالثة شخصيات معاصرة بارزة  يجسد الملوك الثالثة  .المجوس الثالثة

 Joost )   الغربي مع أقدم ملك.تنتهي على الجدار  تستمر القصة على الجدار الجنوبي مع الملك األوسط ، ووأصغر ملك،  

Keizer, 2008, p.170.)  

)http://www.travelingintuscany.com/art/benozzogozzoli/processionofthemagi.htm, Jul 10, 2020. (  
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  الماجوس مصلى   ، موكب الملوك الثالثة ، ٣شكل 

), Jul 10, 2020.http://www.museumsinflorence.com/musei/chapel_of_the_magi.html (  

في مقدمة حاشية الملك األصغر يقودون موكبًا ضخًما عبر مسار   الجدار الشرقيعلى جوزولي أفراد عائلة ميديشي  صور  
المساحة التصوبالمناظر الطبيعية  خلفية غنية  ومتعرج،   أفراد آل ميديشي  .يريةتمأل  التعرف على  ، وفقًا  وعائالتهم   يمكن 

في مقدمة الحاشية   ى التوالي:لمراعاة "التسلسل الهرمي" المميز، كسلسلة تبادلية ألدوار الشخصيات الثالثة وفقًا لألعمار عل
م) على  ١٤٩٢-١٤٤٩(  Lorenzo de' Mediciي  نجد الملك الشاب ؛ أحد ملوك الماجوس الثالثة، يمثله لورينزو دي ميديش

)، الذي  م١٤٦٩-١٤١٦(  Piero di Cosimo de' Mediciرأس الموكب على حصان أبيض، يليه والده بييرو دى ميديشي  
الشعر )  م١٤٦٤- ١٣٨٩(  Cosimo de' Medici   ن بعده مؤسس األسرة كوزيمو كلف باللوحات الجدارية، وم صاحب 
في الحياة الواقعية للتأكيد   ركب الحميرمعروف عنه أنه    وقد كان،  )٣شكل (  ب على حمار بنياألبيض والرداء األسود يرك

على تواضعه. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن العائلة المقدسة والمسيح قد ركبوا أيًضا الحمار. فقد كانت إحدى حيل ميديشي 
يكي  لطة األخالقية للعالم الكاثولعليها؛ مساواة بطريركهم بالسُ الدعائية التي أكسبتهم السمعة الطيبة لدعم دولة المدينة وللسيطرة  

. فقد كان هذا المصلى مثل معظم أعمال الفن تحت رعاية ميديشي، يعلن عن تقوى العائلة بينما  وبالتالي في الحياة الدنيوية
 كان يعمل أيًضا كمشروع الغرور، يظهرون كالً من قوتهم السياسية والمالية. 

يث كانوا ضيوفًا على ميديتشي في فلورنسا  ، وحاكم ميالنو، على التوالي بعد آل ميديشي، حRiminiيميني  يأتي حاكم ر  
الجداريذلك  في   تنفيذ  فيه  تم  الذي  الفن  اتالوقت  نقابات  اإلنسانيين، وأعضاء  الالمع من  فلورنسا  يأتى موكب  ذلك،  بعد   .

ي بينما تظهر قلعة أعلى الجدارية وه  .)٤شكل (  عته الحمراءقب  علىإسمه مكتوب  يتطلع نحو المشاهد و حيث  وبينوزو نفسه،
نقطة البداية التي تبدأ منها رحلة حج الملك، على طراز القالع في العصور الوسطى. ويتم تفسيرها على أنها القدس، حيث 

بالمالمح لقلعة  ا  تم تصوير  .يبدأ موكب المجوس إلى بيت لحم؛ المكان الذي أمر فيه الملك هيرودس الحكماء بالبحث عن الطفل
 -Michelozzo  (1396، التي كلف كوزيمو دي ميديشي ميكيلوزو  Cafaggioloيولو  فيال ميديشي في كافاجل  المعمارية

   .على طراز قالع القرون الوسطى ١٤٥١ببناءها عام  (1472
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& http://www.museumsinflorence.com/musei/chapel_of_the_magi.html( 
http://www.travelingintuscany.com/art/benozzogozzoli/processionofthemagi.htm , Jul 10, 2020.)  

     

  الجدار الشرقي  موكب الملوك الثالثة ،  تفصيليات من ، ٤شكل 

)https://www.wga.hu/art/g/gozzoli/3magi/1/10young1.jpg, Jul 10, 2020. (  

  

البيزنطي.  تبرز     التالي أو الجنوبي، هو اإلمبراطور  تحديد هوية فقد تم  شخصية ملتحية على حصان أبيض على الجدار 
فلورنسا -افتراض أن الصور تعكس األحداث المعاصرة. في هذه الحالة ، يُعتقد أنها إشارة إلى مجمع فيراراباإلمبراطور  

Council of Ferrara-Florence  بينما يتم التعرف على الفتيات الثالث بجواره  م١٤٣٩، الذي شارك فيه اإلمبراطور عام .
   ي.على أنهن بنات بييرو دي ميديش 

      

  ي جنوبالجدار ال  موكب الملوك الثالثة ،  تفصيليات من ، ٥شكل   

)https://www.wga.hu/art/g/gozzoli/3magi/2/20middle.jpg, Jul 10, 2020. (  
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هو األقرب إلى المسيح الطفل على المذبح، توحى مظهر لحيته  )  ٦شكل (الملك األكبر في السن على  الجدار الغربي  كان    
الطويلة الرمادية الكاملة أنه من منطقة الشرق األوسط. يليه كذلك أكبر موكب من الحجاج، يمثلوا رؤية مجموعة من مؤيدي 

أيًضا على السياق الذي  بر شخصية الملك الكبير صورة لبطريرك القسطنطينية، ويعتمد تحديد الهوية هنا  ووكالء ميديشي. تعت 
تم فيه إنتاج اللوحات. فقد تم نقل مجمع فلورنسا، الذي اجتمع في البداية في فيرارا ثم إنتقل إلى فلورنسا، ألن فيرارا لم تكن 

ع. بينما تمكنت حكومة فلورنسا من إستقبال المجمع وشخصياته البارزة، بسبب  قادرة على تقديم الدعم المالي أو األمن للمجم
آل ميديشي على سبيل اإلقتراض. كانت إحدى النتائج عن هذا الموقف نجاًحا ماليًا حاسًما؛ أرباح كبيرة   تمويل المقدم منال

 لصالح بنك ميديشي. 

(https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/gozzoli/3magi/3/30old.html, Jul 10, 2020.)  

 
  ي جنوبالجدار ال موكب الملوك الثالثة ،  تفصيل من ، ٦شكل 

)https://www.wga.hu/art/g/gozzoli/3magi/3/33old.jpg , Jul 10, 2020. (  

ر األمر على عمدت اللغة التشكيلية للكنيسة على تصدير حقيقة مزدوجة، ألنها ال تمثل المجوس بل عائلة ميدتشي. ولم يقتص  
؛ على الرغم    ١٤٤٩عام    Feast of Epiphanyمجرد جداريات المصلى، بل كان هذا بالضبط ما حدث في عيد الغطاس  

يرو أّجل معموديتة ابنه خمسة أيام ونسق حاشية بمالبس فاخرة لمرافقته هو من أن لورنزو ولد في األول من يناير ، إال أن بي
إلى المعمودية في موكب ال يختلف عن المجوس الذين قدموا جزية إلى المسيح    Palazzo  ومولوده الجديد من قصر باالزو

ى الحرفي لعيد الغطاس كأول عرض  الطفل. كإفتراض أنهم قدموا للمولود الهدايا المعتادة بعد المعمودية. تمت ترجمة المعن
إلى خالص لورنزو كقائد مستقبلي   اليوم  ذلك  في  للعالم  المتجسد  لإلله  عيد  مرئي  تقدير  يمكن  فلورنسا. وهكذا  لجمهورية 

  (.Joost Keizer, 2008, p.170 ) الغطاس فيما بعد كإحتفال بالطفل لورنزو باعتباره الطفل المسيح.

اللغة التشكيلية لموكب الملوك الثالثة الذي يضم شخصيات كثيرة بارزة ومعاصرة كأدوار   قد يكون من الغريب أن هذه   
ت كتابية مقدسة بمالمحها وسماتها الفردية، تكون داخل كنيسة عائلية وليس في كنيسة عامة، كوسيلة تمثيلية جسدت شخصيا

قد جسدت بشكل مثالي الرؤية الدعائية لذو لى نطاق متسع. وبغض النظر عن كون ذلك مناسبًا أو غير مناسب فدعائية ع
داخل الكنائس العامة   النهضة  ديد من أعمال فن عصروبالرغم من ذلك نجد الع  .الُسلطة من المعاصرين أصحاب رأس المال

بلغة بصرية مشابهة، ذلك  بعد  العلماني،  نفذت  للغرور  الدعائية  األهداف  تورنابوني    مثل  لتحقيق  ؛ Tornabuoniمصلى 
  في فلورنسا. Santa Maria Novellaالمصلى الرئيسي (أو المذبح) في الكنيسة الدومينيكية سانتا ماريا نوفيال 
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 تورنابوني    مصلى  ٢٬٥

كتماًال في المحفوظة إلى اآلن واألكثر إمن أكثر الجداريات   تعتبرمصلى تورنابوني بدورة جدارية واسعة النطاق، وتميز  ي   
نفذ والتي  وورشته  المدينة،  جيرالندايو  دومينيكو  الفترة  )  ١٤٩٤-١٤٤٩(  Domenico Ghirlandaioها  - ١٤٨٥(في 

، أحد أغنى الرجال وأكثرهم نفوذاً في فلورنسا (كحاكم Giovanni Tornabuoniرنابوني  بتكليف من جيوفاني تو  ،)م١٤٩٠
الزواج واألعمال والمصالح السياسية. شمل عقد   أنه كان مرتبًطا بميديشي بروابط متعددة صاغها  المدينة). باإلضافة إلى 

لمناظر الطبيعية  اريات المطلوبة بشكل صريح: ا دومينيكو جيرالندايو وورشته جميع التفاصيل والعناصر في الجد  مع  جيوفاني
    .والمدينة والحيوانات والمنظور والصور الشخصية والعناصر الكالسيكية

)http://www.travelingintuscany.com/art/ghirlandaio/tornabuonichapel.htm, Jul 7, 2020. ( 

لمعمدان والعذراء. يغطي  ي قصة مشاهد من حياة يوحنا ابرنامج السرد العام للكنيسة بسيط نسبيًا، فكل صورة تحك  يعتبر  
النوافذ الزجاجية الملونة الرائعة) في تسجيالت  الجدارين الجانبيين، وجزء من الجدار الخلفي (حول وفوق  برنامج السرد 

  )Melinda Benfield, 2016, p.1( متراكبة، في حين يتوج السقف بلوحات جدارية تصور اإلنجيليين األربعة.

لم تكن اللوحات الجدارية في المصلى مجرد تجميل للمساحة أو للتربية الالهوتية أو حتى تأكيدات على اإليمان، بقدر ما   
بالقيم  التحالفات، وربطها مباشرة  تأكيد  والثروة، وإعادة  المكانة  إظهار  للراعي وعائلته من خالل  الدعاية  نوع من  كانت 

 مشاركين في أحداثبمالمحهم الفردية ولباسهم المعاصرالراعى  عائلة  من  اد بارزين  فرالمسيحية الرئيسية من خالل تصوير أ
   .تماًما مثل مصلى المجوس في قصر ميديتشي ميديشي وتورنابوني، حلفاء وعمالء . باإلضافة إلى الكتاب المقدسقصص 

راز عصر النهضة المعماري الكنسي ط  عرض المشهد األول من حياة القديس يوحنا المعمدان، "ظهور المالك لزكريا داخل  
م) عن هذه الجدارية: "قدم دومينيكو  ١٥٧٤-١٥١١(  Giorgio Vasariوقد كتب فاساري    )، أسفل الجدار األيمن.٧شكل (

 عددًا جيدًا من مواطني فلورنسا، الذين كانوا آنذاك أعضاء في الحكومة، وخاصةً جميع أفراد عائلة تورنابوني". 

  صوربينما    .ر المالك جبرائيل على يساره ليخبره أنه سيكون له ابنوالمذبح في الوسط، حيث ظه على    زكرياتم تصوير     
 ة، واللذين تم التعرف عليهم من خاللرعامن عائالت ال  فراديرالندايو عددًا كبيًرا من الشخصيات السياسية المعاصرة وأج

  تشي البارزة.  ي، جنبًا إلى جنب مع شخصيات ميدديةالفر محهمبمال هم داخل الكنائس واألديرة مراًرا وتكراًرارتصوي

رتب الفنان الشخصيات السياسية في مجموعات مكونة من خمس شخصيات على مستويات أرضية مختلفة، وبصرف النظر   
ر  اليسا في أسفل  بينما  فإن األخريات جميعها صور ألعيان فلورنسا المعاصرين.    اليمين،عن مجموعة من ستة فتيات على  

د إنسانيو عصر النهضة، كان هؤالء أكثر الفلورنسيين تعلًُّما في ذلك العصر. بينما الشخصيات التي تقف على اليمين هم  يوج
ابنه يكون  شاب ذو شعر طويل، ربما    هبجانبواليمين صورة ذاتية لـدومينيكو جيرالندايو،    على خلفهم  ومن  أقارب الراعي،  

  أو أخيه. 

على وضع مجموعات الشخصيات بحيث ال تتداخل كثيًرا، ورؤوسهم على نفس المستوى، هذه هي    احريصكان جيرالندايو    
في تقديم األفالطونيين الجدد كمتابعة للتقليد الفكري الكالسيكي. ونتيجة لذلك، تقف المجموعات األمامية   يرالندايوجطريقة  

يرالندايو بمهارة أكبر بكثير في مصلى جد استخدمها  عند حواف الصورة في منحدر غير منطقي نوًعا ما، وهي أداة فنية ق
الخطو  Sassettiساسيتي   تتسلق سلسلة من  األشخاص  (لجعل  ترينيتا  في كنيسة  مصلى ساسيتي    . كان)٨ات شكل  سانتا 

Santa Trìnita   أفراد من عائلة ميديشي وحاشيتهم من ضمنهم    وظهرت بالمثلفلورنسا بتكليف من لورنزو دي ميديشي  ب
على جداريات المصلي كنموذج قوى  ألكاديمية اإلنسانية  ا) وأعضاء  م١٥٢١–  ١٤٧٥(  Pope Leo X ر  ا ليو العاشالباب

  الراعى لرغبات    إستجابة  مجرد  ذلكيكون  ، ومن المرجح أن  آخر للصورة الدعائية لُسلطة آل ميديتشي في عصر النهضة
  دمج كل هذه الشخصيات واألقارب واألصدقاء في  هذا المشهد.ب



 
 

 

  JAARS            jaars.journals.ekb.egلمجلة | © 2021حقوق النشر

205

  الشافعي حسن  نيالعابد نيدعاء ز – JAARS  - ٢٠١٢ . يونيو٣ .  العددالثانيالمجلد 

 

http://www.travelingintuscany.com/art/ghirlandaio/tornabuonichapel.htm& (

m/g/ghirland/domenico/6tornab/62tornab/1appear.html, Jul 7, 2020.)https://www.wga.hu/html_ 

  

  

  . سم، فريسك ٤٥٠مصلى تورنابوني، عرض  ، ظهور المالك لزكريا ، ٧شكل 

)https://www.wga.hu/art/g/ghirland/domenico/6tornab/62tornab/1appear.jpg, Jul 7, 2020. ( 

 

  

  حكم الفرنسيسكان، مصلى ساسيتى  ، تأكيد٨شكل 

 (https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cappella_Sassetti_Confirmation_of_the_Franciscan_Rule_2.jpg,  
Jul 7, 2020.) 
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ات الجدارية للكنائس تضع الذكور في مواقع  ا كان ذكوريًا، حيث العديد من اللوحوبالرغم من أن عصر النهضة في إيطالي   
. فقد تم تصوير  تقريبًا  متساويمصلى تورنابوني بشكل  ث في  قد ركزت على أفراد األسرة من اإلنا  اتبارزة، فإن الجداري

  .الوقتالغني في ذلك  تاجرالمنزل نموذج ل داخل) ٩شكل ("والدة يوحنا المعمداني"  مشهد

يسقط الضوء بشكل كبير على األشكال الموجودة في المقدمة ، بينما اآلخرين في الظل جزئيًا. تم تصوير إليزابيث على    
تورنابوني   دي  بيتي  فرانشيسكا  بمالمح  هادئ ومهيب،  في وضع  زوجة   Francesca Pitti de Tornabuoniالسرير 

م. نظًرا ألنها كانت والدة وريثة تورنابوني واالبن الشرعي ١٤٧٧عام  مع إبنها    جيوفاني تورنابوني،  التي توفت أثناء الوالدة 
للراعي. جسدت فرانشيسكا باستمرار القديسة إليزابيث في اللوحات الجدارية للكنيسة. كما تم تصويرها على أنها أم باركها 

  هللا بالوالدة المعجزة، القديس يوحنا المعمدان.

دائ  ثالث سيداتتقوم     الرمن  المشاهد امرأة  القديسة    بزيارة  المباشرةاعي  رة  إلى  تنظر  إليزابيث، يرتدين مالبس فاخرة. 
من المقترح من قبل  و. اللون وردي  ثياب، ترتدي  ةأنيق في هيئة وتبدوتحمل قطعة قماش صغيرة في يديها،  ،منهم )مجهولة(

وقد  إلى عائلة ميدتشي كزوجة أحدهم،  تنتسب    لتي، اLucrezia Tornabuoniمؤرخي الفن أن تكون لوكريشيا تورنابوني  
قبل   جداريات توفيت  ت  تنفيذ  امرأتان  ترافقها  الرأسالمصلى.  على  بيضاء  أغطية  األكبر هضعان  أخت   ي،  األرجح  على 

  ، التي تم تصويرها في كنيسة ساسيتي مع ابنها وشقيقة جيوفاني المتبرع، بينما األكبر سنا هي والدة لورنزو دى ميديتشي  
متزوجة من عائلة ميدتشي أيًضا. كما هناك امرأة تجلب الفاكهة والنبيذ من المدينة، بما يتفق مع العرف الفلورنسي. األخرى ال

زيارة إلزابيث من قِبل السيدات الثالثة بمثابة تذكير بالزيارات العرفية التي تقوم بها نساء    بينما تعتبر  كما وصف فارسارى.
ال يوجد شيء في هذا المشهد يشير إلى أنه يصور حدثًا من قصة   وبالرغم من ذلك  .والدةبمناسبة الالعائالت األرستقراطية  

 إليزابيث.  القديسة الهالة التي تحيط برأسوهي القديس يوحنا باستثناء وحيد 

رسم الفلمنكي يوجد ترتيب متناظر لصندوق ومزهرية في الجزء العلوي من رأس السرير بجوار النافذة، تعيد مرة أخرى ال  
هذه   خالل  استخدم  والذي  الذهن،  النهضةإلى  كملحقات    عصر  واسع،  نطاق  العلمانيةلعلى  اليومية   Melinda(  .لتفاصيل 

Benfield, 2016, p.1 (  

 

  مصلى تورنابوني.  المعمدان، يوحنا ميالد ، ٩شكل 

)http://www.travelingintuscany.com/art/ghirlandaio/tornabuonichapel.htm, Jul 8, 2020. (  
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جيرالندايو األلوان التكميلية المتناقضة عن طريق وضع فرش السرير األحمر أمام الجدار األخضر المعلق، بينما    استخدم  
للون األحمر واألخضر تحمل صينية بها قوارير من الماء والنبيذ من أجل إليزابيث. تشكل األلوان  تقف الخادمة أمامه ترتدي ا

مة من  هبية لألعمدة واألجزاء المتناقضة تباينًا تكميليًا مع اللون األزرق الفاتح إلليزابيث والخادمة الشابة القادالبرتقالية الذ
  ق نمط واضح يميز الكثير من أعمال جيرالندايو.أقصى اليمين. تساعد مخططات األلوان هذه على خل

ة لمتعدده في ظاهره لتكفير أنفسهم ضد اتهامات الرفاهية والثروكان استخدام هذا النوع من الرعاية المقدسة بصبغاته الفنية ا  
إلضافة إلى جذب أقصى قدر من  ا غير األخالقية، وكذلك لقمع الشكوك في الربا (فرض الفائدة ، التي كانت تعتبر خطيئة). ب

وغيرهم وتورنابوني...  (ميديتشي  األغنياء  للرعاه  الباهظ  "التواضع"  أصبح  فقد  العام.  المدينة  االهتمام  يزينون  الذين   ،(
 ة.بآثارهم، يعتبر بمثابة عرض للخدمة العامة الفاضلة، التي يتم االحتفال بها على أنها مدنية رائع

  

 مالية لتصوير عصر النهضة السمات العامة والقيم الج .٦
التعبيريةعصر النهضة في    تصويرال يكمن االبتكار الكبير في    - س األسس  ، ولكن في تأسي  ابحد ذاته  الوظيفة 

 التي  أهم مكون هو تطبيق نظرية المنظور،يعتبر  .  فيما يعرف بنزعة " مطابقة الطبيعة"  للتمثيل الواقعي،  العلمية
في   البصريات، والعرض الواضح للسرد، واالنسجام بين كل جزءعلم  مه  مع تصوير الفضاء الذي نظ  تتزامن
  تصويرالكالسيكي إحياء ال  التي جسدها،  بالحياة  تنبض  التي  دراسة التشريح البشري واإليماءات   وال سيما.  العمل

 .في فلورنسا
فر فى رحلته خالل  هو "المنظر الطبيعي" الذى يشاهده المساتعتبر من أكثر الموضوعات تمثيًال لعصر النهضة   -

قت  كنيسة، حيث يكون المشاهد ناظًرا إلى موكب دائم التحرك، بل ومشترًكا فيه فى الوالموكب الحجاج فى مذبح  
 العمق ذاته، فيصبح هدف التمثيل الفني هو اإليهام المطلق بوجود مكان أو حيز يتسم ب

متد األشكال المعمارية مثل األسقف والجدران على  فت .  متماسكداخل نظام مكاني    مفردات العمل الفنيتوحيد جميع   -
والفراغ نسبًا لكل شكل وجسم    المنظور  حدد  .طول خطوط خيالية، وتلتقي عند نقطة واحدة ، تعرف بنقطة التالشي

اليمكن   ساسوتحويلها إلى شبكة تتكون من خطوط متعامد وخطوط عرضية موازية لخط األ  مشهد المصور داخل ال
  فصل أحد مكوناتها أو رؤيته منفصًال عن الكل. 

قابلة  التي تكاد تكون  قدر من التكوينات الجمالية  المشاهد  كان إلتقان المنظور تأثيًرا ذات بعدًا نفسيًا من خالل منح    -
والدقة. وفي بعض األحيان قد يؤكد على التفاصيل التشريحية   المثالتي حققت    للقياس  والتي     اليةقدر كبير من 

  . خضعت هي األخرى لمقاييس ونسب دقيقة
ها وتفاصيلصياغة األقمشة  و،  والتناغم اللوني  التباينات الثرية للضوء والظلب  تميزت أعمال تصوير عصر النهضة -

 .للمشاهد في التأثير الدرامي كبير، والتي ساهمت بشكل  عالية  بدقة
 

 البحث: نتائج   .٧
أنماط  - أن  إلى  النهضة  عصر  في  الكنيسة  داخل  التصوير  نماذج  وتحليل  وصف  خالل  من  الدراسة  وصلت 

أ  ،الفكرالدعائي لرأس المال في عصر النهضة لم تختلف كثيًرا عما أصبحت عليه في العصر الحديث   نها قدإال 
 تطورت قوالبها التشكلية والفكرية وفقًا لتطورالفكر اإلنساني.

في ع - الفن  الرعاةكان  سمعة  بتعزيز  سياسي  تأمين وضع  بمثابة  النهضة  با  ،صر  لمصالحهم وإقتصادي  لترويج 
 .وُسلطة رأس المالقوة من خالل تقديم صورة تعكس  الخاصة

لتالي لمكانتة كنتيجة  ر النظرية اإلنسانية على تطور أداء الفنان وباعكست البيئة المرئية للكنيسة في عصر النهضة أث -
 .لتحقيق طموحات ُسلطة رأس المال
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