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الملخص
 والتي كانت تُصور،يشير مصطلح عمال اﻷشهر إلى دورة أعمال التقويم السنوي التي ظهرت بوفرة في فنون العصور الوسطى
 حيث، غالباً ما كانت ترتبط بعﻼمات اﻷبراج،اﻷنشطة التي تجري عادةً في أشهر السنة في اثني عشر مشهد ًا يقدمون دورة مكتملة
 فلم يكن موضوع "العمل" يظهر في الفنون التشكيلية،بدأ تسجيل العمال والفﻼحين أثناء عملهم كموضوع صالح للتناول كعمل فني
 ي ًتبع البحث في دراستها.كموضوع مستقل ضمن الموضوعات الجديرة باﻻهتمام ولكنه تسلل إلى مختلف أعمال دورة التقويم الفنية
المنهج التاريخي الوصفي من خﻼل دراسة بعض اﻷعمال الفنية في التقويم الكﻼسيكي الروماني وبعض أعمال التقويم الشهرية
 حيث يمكن أن تزين صفحات الكتب الدينية أو تظهر في،للعصور الوسطى في أوروبا التي قد تظهر مصورة ومنفذة بعدة وسائط
 ويتم فيها، ويخضع فيها اختيار الموضوع لكل التقاليد الكﻼسيكية في تصوير هذا المشهد، أو في لوحة فنية من النسيج،مداخل الكنائس
.الحفاظ على تناسق شامل ملحوظ مهما كانت الدورة وأينما كان الوسيط المختار

الكلمات المفتاحية
اﻷعمال الميدانية؛ دورة أعمال التقويم؛ العصور الوسطى

ABSTRACT
The term 'Labor of the months' refers to the cycle of annual calendar works that appeared in
abundance in Medieval art, which depicted the activities that usually take place in twelve scenes
presenting a complete cycle, often associated with the signs of the Zodiac where the recording of
workers and peasants in action began as a valid subject for art although it did not appear before in
the visual arts as a separate topic among the topics worthy of attention. Research follows the
descriptive historical method by studying some artworks in the classical Roman calendar and
monthly calendar works of the Medieval Ages in Europe that may appear illustrated and executed in
several media where they can adorn the pages of religious books, tapestry or entrances of churches
and follows the classical traditions of depicting such these scenes, whatever both the cycle and the
medium which have been chosen is.

KEYWORDS
fieldworks; works cycle; medieval calendar
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 .١المقدمة
تحفل سنة التقويم في العصور الوسطى بالتصوير التوضيحي المعروف باسم "عمال اﻷشهر"  ،labor of the monthsحيث كانت
دورة اﻷعمال أكثر شيوعا ً منذ حوالي عام ١٢٠٠م حتى عام ١٥٠٠م ،وتصور دورة سنة التقويم التقليدية على أنها جولة من اﻷنشطة
الموسمية في اﻷرض الزراعية ،لكل شهر مهمته المحددة ،وكل منها يمثل مرحلة واحدة في العملية المستمرة لتوفير الغذاء للمجتمع.
كانت المشاهد الصغيرة التي شكلت دورة أعمال التقويم معروفة جيدا ً وتستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا ،فقد تم اختيارهم
لتزيين كل من اﻷماكن العامة والخاصة على حد سواء في الكنائس والمنازل والمعموديات ،وقد تتناول كعمل فني يصلح للتصوير في
أي مكان دون تقييد ،على سبيل المثال :من الممكن أن تصور في أعلى سقف كاتدرائية أو كنيسة ،أو في اﻷسفل على أرضها ،أو أن
تكون في صورة نحت بارز على عقود المدخل المهيب للكنيسة باﻹضافة إلى كتب الصﻼوات المخصصة للكهنة والنبﻼء والعوام وتزين
بها صفحات كتب الساعات والمزامير والتﻼوات ،من أجل تحقيق المتعة الخاصة لمالكها كما يتم تصويرها في صورة نحت بارز بالجص
أو بالخشب ،وظهرت أيضا في رسوم على الزجاج ،وفي شكل رسوم توضيحية في المخطوطات سواء الدينية أو اﻷدبية أو الفلكية ،وتعد
الطرق التي تم بها توظيف اﻷعمال )خاصة في اﻷرض الزراعية( في العصور الوسطى والتركيز عليها بشكل ثري وقتئذ ،يعبر عن
رؤى ثاقبة قيمة لﻸعراف والقيم اﻻجتماعية السائدة.
يخضع اختيار موضوع الهمل لكل مشهد من المشاهد على حدى لك ًل من المشاهد التقليدية القديمة ،ويتم فيها محاولة الحفاظ على تناسق
ملحوظ ،مهما كانت الدورة وأينما كان الوسيط المختار ،وتتغير دورة اﻷعمال وفقا ً للموضوع المحيط بها حيث يتم وضعها داخل إطار
عمل يصور موضوع فكري أو ﻻهوتي ،مع مراعاة التفاصيل التي تم اختيارها بوعي في محتوى تعليمي ثقافي ،ولم يتم حتى اﻵن من
وجهة نظر الباحثة فحص دورة العمال وسياقها اﻻجتماعي بعمق ولم يحظوا باﻻهتمام الذي يستحقون ،ففي الدراسات التي تتناول التقويم
تلو اﻵخر تظهر قدرات تلك اﻷعمال على تقديم رؤية للواقع اﻻجتماعي الذي يكمن وراء العرض المدون في نصوص التقويم.

 ١٫١مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث في دراسة دور أعمال التقويم الكﻼسيكية في تشكيل رؤية فنية ﻷعمال تقويم العصور الوسطى ،وتطور ﻷعمال
الشهور من خﻼل تسجيل اﻷفراد أثناء عملهم كموضوع صالح لﻸعمال الفنية ،بعد أن كانت تصور على هيئة أشخاص تحمل سمات
تعريفية محددة.

 ٢٬١أهداف البحث
الهدف من الدراسة إظهار أهمية الرسوم التوضيحية التي تتضمن أعمال اﻷشهر باختﻼف وسائط التعبير عنها ،سواء كانت الموجودة
في الصفحات المقابلة لنصوص التقويم في أنواع المخطوطات المختلفة ،أو ظهرت من خﻼل عقود الكنائس ولوحات الفسيفساء بها ،على
مر اﻷزمنة والعقود بداية من العصور الكﻼسيكية الرومانية في القرن الثالث وحتى نهاية العصور الوسطى.

 ٣٬١أهمية البحث
من خﻼل تلك الدراسة نستكشف سمات التقويم الفنية لكل عصر على حدى ،ونستطيع تتبع التطور في تناولها من أجل العثور على مصدر
إلهام للمسيرة الزمنية المتتابعة ،وإضافة نقطة بحثية جديدة ﻹثراء المكتبة العربية من خﻼل عرض ودراسة صور بعض اﻷعمال الفنية
التي تتناول التقويم السنوي.

 ٤٬١فروض البحث
يفترض الباحث أن دورة التقويم تعتبر تجسيدًا ﻻعتقاد راسخ بعمق؛ بأن الحياة البشرية على اﻷرض جولة ﻻ تنتهي من العمل ،يتم
تشكيلها وضمان ديمويتها خﻼل العام الذي يﻼحم في العام التالي إلى ما ﻻ نهاية له ،فدورة المواسم تعتبر حقيقة منذ سقوط آدم من السماء
وبدأ الكد على اﻷرض وكذلك الصراع الدائم في العالم حسث ظهرت مصورة في عالم تحول فيه سجل التقويم المكتوب إلى المصور،
وبتسجيل اﻷعمال جميعا سواء كانت في صورة صحائف متفردة لكل شهر على حدى أو مجتمعة في صحيفة واحدة ،أو عمل فني واحد
من النسيج أو مخطوطة تتناول الفﻼح والعمل الميداني وحياته على اﻷرض.

 ٥٬١حدود البحث
تقع حدود البحث المكانية في أوروبا والحدود الزمنية منذ القرن الثالث الميﻼدي وحتى أواخر العصور الوسطى.
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 ٦٬٢منهجية البحث
يتبع البحث المنهج التاريخي الوصفي من خﻼل دراسة بعض أعمال التقويم السنوي في العصر الكﻼسيكي واﻷعمال الشهرية للعصور
الوسطى.

 ٧٬٢دراسات سابقة ومرتبطة
دراسة بحثية بعنوان "عمال اﻷشهر في أنجلو سكسون :تصوير شهر مايو -دراسة حالة" "Anglo-Saxon labours of the
" ،months: Representing may – a case studyللباحث سيان لورين شيفرد  Shepherda, Sianne laurenكلية اﻵداب
والقانون  College of Arts and Lawجامعة برمنجهام بإنجلترا .University of Birmingham
تلك الدراسة يتخذها البحث المقدم كنقطة انطﻼق لما هو أبعد من فنون عمال اﻷشهر في المخطوطات اﻷنجلو سكسونية والتي يرجع
تاريخها إلي القرن الحادي عشر ،والبحث في إرهاصات أعمال التقويم فيما قبل العصور الوسطى مرورا بدراسة بعض اﻷعمال الفنية
من خﻼلها.

 .٢تاريخ التقويم من الرمزية الرومانية إلى العمل الميداني في العصور الوسطى
 ١٬٢الكﻼسيكية الرومانية
قدمت التقويمات إحدى أهم وسائل تنظيم الوقت في العالم القديم وعالم العصور الوسطى ،وكان لتقليد تقديم التقويم في اﻷعمال الفنية
جذور طويلة مستفيداً من الماضي الكﻼسيكي في أوروبا الغربية حيث نشأ هذا النوع من رسوم اﻷشهر في العصور القديمة عندما كان
يتم تصوير كل شهر في صورة أشخاص مصحوبة بسمات تعريفية محددة لهذا الشهر ) ،(Andreas Petzold, 1999, P.93حيث
كان التقويم الروماني يقدم بشكل رئيسي في تصوير اﻻحتفاﻻت والمهرجانات الدينية ،وكانت في كثير من اﻷحيان تستخدم جزءا من
ديكور الفيﻼت للبرجوازية الرومانية ،وبالتالي كانت تستخدم أيضا كموضوعات لﻸغراض الزخرفية ،وتعتبر الشروط المتبعة بتصوير
اﻷعمال الشهرية بشكل عام تم إنشاؤها من ِق َبل التقويم الروماني ،والتي تحوي بالفعل صوراً ﻵلهة الكوكب وعﻼمات اﻷبراج كحكام
رمزيين على مدى اﻷيام واﻷسابيع واﻷشهر شكل ).(١

شكل ) ،(١تصوير لشهر إبريل ،Chronography 345يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميﻼدي،
المصدرhttp://www.tertullian.org/fathers/chronography_of_354_06_calendar.htm:

وكانت مشاهد التقويم في الفترة الكﻼسيكية عبارة عن أشكال فردية ذات سمات محددة ومميزة ،تمثل مع زخارف داعمة لها بدﻻً من
الخلفيات التفصيلية ،وتصور اﻻحتفاليات والمهرجانات الدينية الرومانية وقليﻼ ما ظهرت اﻷنشطة الزراعية ،على سبيل المثال فسيفساء
التقويم الروماني  "Thysdrus (El-Djem) mosaic" Roman calendarالذي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث الميﻼدي ،المحفوظة
بمتحف سوسة التونسي  Museum of Sousseشكل ) ،(٢عمل مكون من ستة عشر مربعا ً يحتوي على مشاهد تصور فصول السنة
اﻷربعة والمهرجانات الدينية وبعض اﻷنشطة ،يصور بالعمود اﻷول من جهة اليسار أربعة مربعات ﻷشخاص يحملون سمات تعريفية
محددة يمثلون بها فصول السنة اﻷربعة ،وبدايةً من العمود الثاني اثنى عشر مربعا ً تصور بعض اﻷعمال واﻻحتفاﻻت الدينية المميزة
لكل شهر ،ليبدأ المربع اﻷول منهم بشهر مارس  Martiusكما كانت بداية السنة الرومانية القديمة شكل ) (٣مشهد يصور ثﻼثة رجال
يحملون عصي وجلد حيوان ،ربما يرجع هذا المشهد إلى احتفال ماموراليا ) Mamuraliaانظر الملحق ب(
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شكل ) ،(٢منظر جزئي لفسيفساء التقويم الروماني ،يرجع تاريخها إلى القرن
الثالث الميﻼدي ،المصدر:

شكل ) ،(٣تفصيلية من فسيفساء التقويم الروماني
تصور شهر مارس .المصدر:

https://www.tourismag.com/articles/24352/la-mosaique-ducalendrier-un-des-fleurons-du-musee-archeologique-desousse.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sousse_mosaic_calendar_March
.JPG

 ٢٬٢أوائل العصور الوسطى
بدأت الموضوعات الفنية تلمس شيئا من التطور مع تأثير الديانة المسحية على شتى مجاﻻت الفنون ،وبدأ يظهر بها تحوﻻً تدرجيا ً من
الموضوعات اﻷسطورية إلى الموضوعات الدينية ،وتطورت جميع الرسوم التوضيحية ﻷعمال تقويم اﻷشهر ،حيث تغيرت أساليبها وتم
تحولها إلى روح الديانة المسيحية ،وبدأ يُتخذ من مشاهد اﻷفراد أثناء عملهم ،موضوعا ً صالحا ً لﻸعمال الفنية التي ظهرت في شكل
أعمال التقويم السنوي ،فلم يكن موضوع العمل يظهر في الفنون التشكيلية كموضوع من الموضوعات الجديرة باﻻهتمام ولكنه تسلل إلى
مختلف اﻷعمال الفنية مع اذدهار العصور الوسطى وإن ظهرت أعمال التقويم في موضوعات الكتب الدينية فكانت تظهر في صورة
دمج الرموز المسيحية مع اﻷعمال الدنيوية ،وبدأ يتضح اﻻختﻼف بين التقويم الكﻼسيكي والتقويم الذي ظهر في كتب القرن التاسع
والقرن العاشر ،فبدأ يظهر تصوير العمال في صحيفة واحدة تجمع أعمال اﻹثنى عشر شهراً من العام.
وتطورت طريقة التعبير عن اﻷشخاص ،فتم تصويرهم أثناء العمل الميداني ،ويرجع ذلك التطور واﻻزدهار الثقافي إلي القرن التاسع
ويشار إليه باسم النهضة الكارولنجية  Carolingian Renaissanceالمرتبطة بشارلمان  Charlemagneوخلفائه ،يتضح ذلك في
بعض الرسوم التوضيحية التي تم العثور عليها في مخطوطة علم الفلك الرياضي والعلوم الطبيعة ) Andreas Petzold, 1999, P.
 "Mathematical Astronomy and the Natural Sciences" (94بسالزبورغ  ،Salzburgيعود تاريخها إلى أوائل القرن
التاسع حوالي عام  ٨١٨م ،وتحتوي علي زخارف أساسية من المحتوى الفلكي وتستند إلى نماذج رسوم من العصور القديمة المتأخرة،
التي تشمل مهن اﻹثنى عشر شهراً شكل ) ،(٤وتعتبر من أقدم مخطوطات القرون الوسطى الباقية من هذا النوع ،والتي تم عملها في
دير القديس بطرس بسالزبورغ ،النمسا.
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شكل ) ،(٤أعمال التقويم من مخطوطة علم الفلك،
حوالي عام  ٨١٨م .المصدرMathematical :

شكل ) ،(٥مشهد صحيفة تقويم من مخطوطة اﻷسرار المقدسة ،حوالي ٩٨٠م.
المصدر:

Astronomy and the Natural Sciences.
P.92

http://www.zeno.org/Kunstwerke/B/Meister+der+Fuldaer+Schul
e+(III)%3A+Sakramentarfragment,+Szene%3A+Kalenderblatt

ومن بين المخطوطات الهامة اﻷخرى التي تظهر بها دورات اﻷعمال الشهرية مخطوطة "اﻷسرار المقدسة  "Sacramentaryمن
مدرسة دير فولدا البندكتي في القرن العاشر شكل ) ،(٥وفيها يظهر شكل مبكر من الصور الشهرية لـ أنوس " "Annusفي المركز
ومن حوله الفصول اﻷربعة وفي شكل عمودي على الجانبين تظهر اﻷعمال الشهرية ،الصحيفة بحجم  ١٦ × ٢٠سم من ورق الرق،
محفوظة بمكتبة وﻻية برلين.
في القرن الثاني عشر أصبحت رسوم مهن اﻷشهر أكثر انتشارا وتظهر في سياق جديد عامة وخاصة على حدا ً سواء ،ومن أشهر الرسوم
التوضيحية لمهن اﻷشهر العمل العمﻼق "نسيج الخلق" " (Andreas Petzold, 1999, P. 94) "Creation Tapestryعام ١١٠٠م
المحفوظة في متحف كاتدرائية چيرونا  Girona cathedralفي كتالونيا بإسبانيا شكل ) ،(٦حيث تظهر المهن كعنصر أساسي في خلق
الكون في القرون الوسطي بشكل دقيق وبارع .يظهر في النقطة المحورية للنسيج صورة للسيد المسيح في وضع البانتوكراتور
) Pantocratorالمسيح ضابط الكون( والذي كان يظهر في تقاليد الفن الكارولنجي غير ملتح ،يشع حول المسيح دائرة الخلق في صوره
مقسمة لخمسة أيام من أيام الخلق السبعة ،يليها بين دائرة الخلق وحدود النسيج صور للرياح اﻷربعة في اﻷركانُ ،ممثلة في شخصيات
بشرية تحمل أبواق وتجلس على أكياس هوائية عمﻼقة ،وتصور حدود النسجية أشهر السنة اﻻثني عشر في صورة أشخاص تقوم بأعمال
الشهور فضﻼ عن ذلك شخصيات تمثل فصول السنة اﻷربعة إلي جانب أربعة أنهار من الجنة ،تبدأ من أسفل اليسار مع شهر فبراير
ويتقدمون صعودا.
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شكل )" ،(٦نسيج الخلق""١١٠٠ ،"Creation Tapestryم ،إسبانيا

في النصف اﻷول من القرن الثاني عشر؛ ظهرت مهن اﻷشهر في الكنائس الرومانسكية في العقود الدائرية على مداخل الكنائس من
الخارج شكل )٧أ ،ب( مدخل كنيسة القديس أورسين  St. Ursinببورجيه  Bourgesوسط فرنسا ،حيث تظهر الطبلة Tympanum
مقسمة إلى ثﻼثة مستويات منفذة بتقنية النحت البارز :المشهد العلوي منها يعتقد أنه من أساطير إيسوب )انظر الملحق ب( Aesop's
 ،Fablesومشهد الصيد في المستوى اﻷوسط مستنداً إلى مشاهد التابوت الروماني ،وعلى نحو استثنائي في المستوي الثالث واﻷخير
مهن اﻷشهر حيث يشغلون المنطقة السفلى بالكامل من طبلة عقد المدخل ،وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر ظهرت ايضا ً في
إيطاليا في لوحة فسيفساء أرضية كاتدرائية أوترانتو  Otranto cathedralالتي أنشأها الراهب )بانتاليوني  (Pantaleoneبين -١١٦٣
 ،١١٦٥والتي تم تضمينها ضمن تصوير موضوع شجرة الحياة بروح الديانة المسيحية ،فيحتل جذع الشجرة الصحن بأكمله؛ ويتفرع
منها مشاهد من الكتاب المقدس واﻷحداث التاريخية على جانبيها ،وبالقرب من نهاية الصحن تظهر سلسلة من الدوائر التي تم ترتيبها
لتمثل مهن أشهر السنة اﻹثني عشر كل شهر على حدي شكل ) ،(٨لتأكيد الصلة بين الدين ودورات الحياةAndreas Petzold, ) .
(1999. P. 94

شكل )٧أ(،طبلة مدخل كنيسة القديس أورسين  St. Ursinببورجيه ،Bourges
فرنسا .المصدر:

شكل )٧ب( ،تفصيلية من طبلة المدخل لكنيسة القديس
أورسين  .St. Ursinالمصدر:

Romanesque Art, Andreas Petzold. P 94

Romanesque Art, Andreas Petzold. P 94
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شكل ) ،(٨تفصيلية من المسقط اﻷفقي لفسيفساء أرضية كاتدرائية أوترانتو
 ،Otranto cathedralبين عامي  .١١٦٥ -١١٦٣المصدر:
https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/zgothic/miniatur/1151200/4fecamp/10fecamp.html

٣٬٢منتصف القرون الوسطى
كثيراً ما كان يتم تضمين أعمال الشهور كجزء من أعمال نحتية كبيرة في الكنائس أو أعمال النسيج أو الفسيفساء ،ولكن تحتل المخطوطات
مكانه هامة في تطوير رسم المناظر الطبيعية وأعمال الشهور ،حيث كانت تحتوي على معظم اللوحات اﻷولى التي تم إبرازها من خﻼل
كتب الترانيم والعبادات المقدسة في شكل تقويم سنوي وتطورت في أواخر القرن الثاني عشر والتي كانت تبدأ بالتقويم الطقسي الليتورچي
" "Liturgical calendarكمكونا ً أساسيا ً ،يذكر به أيام القديسين واﻷحداث اﻷكثر أهمية في سنة الكنيسة ،ويزين التقويم برسوم
توضيحية تبين ما يختص به كل شهر من أحداث دينية وأعمال الشهور ،حيث ظهرت الرسوم التوضيحية لمهن اﻷشهر في تقويم
مخطوطات المزامير .يتضح في هذا التصوير استحواذ الصفحة اليسرى بالكامل على الرسم التوضيحي في مقابل نص التقويم
) ،(Andreas Petzold, 1999. P 95بعد أن غدت تتصل عادة بالحيز اﻷعلى للصفحة فوق النص ،ويعتبر هذا التخطيط والترتيب
فريدًا من نوعه بالنسبة لوقته ،كأنهم تطلعوا إلى الرسوم التوضيحية الشهيرة لكتب ساعات القرن الخامس عشر الذي جاء ﻻحقا ً ويظهر
ذلك في )مخطوطة مزامير فيكامب ١١٨٠ Fécamp psalterم( أو )سفر مزامير الملكة إليانور (Psalter of Eleanorملكة فرنسا،
صنعت على اﻷرجح في دير نورمان  Normanفي فيكامب بنورماندي  Normandyالمصنوعة علي ورق الرق او البارشمن
التي ُ
 ،parchmentشكل ) (٩الذي يمثل الرسم التوضيحي لمهن شهر أكتوبر وينقسم الي قسمين؛ في المستوي اﻷعلى رجل فﻼح ينثر البذور
وتتقدمه فﻼحة تحمل مغزل )يقومون بلف الصوف أو الكتان عليه ﻻستخدامه في الغزل( ،وفي المستوي السفلى فﻼح يقوم بتوجيه خيل
تجر اداة زراعية )مسلفة( مثبت بها مسامير حادة تعمل على خلخلة التربة ،وقتئذ كان الخيل رمزاً من الرموز الهامة في مجتمع الفﻼحين،
حيث انه كان من الحيوانات غالية الثمن والذي يعبر عن المكانة اﻻجتماعية والمادية لمالكه ،ويﻼحظ في تصوير الفﻼحين انهم يظهرون
في صورة مطيعة مستكناه ،يسهل التحكم بهم ،وﻻ يشكلون اي تهديدا اجتماعيا أو سياسيا لطبقة الحكام أو النبﻼء.
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شكل ) ،(٩أعمال شهر أكتوبر ،بمساحة  ١١ ×١٧سم ،ﻻهاي ١١٨٠ ،م .المصدر:
https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/zgothic/miniatur/1151200/4fecamp/10fecamp.html

 ٤٬٢أعمال تقويم الطراز القوطي وأواخر العصور الوسطى
حين اوشكت العصور الوسطى على نهايتها كانت الفنون في ذروه تطورها )ثروت محمود عكاشة ٢٠١٣ ،ص  ،(٢٢١ففي بداية القرن
الخامس عشر ظهر طراز قوطي موحد غرب أوروبا ولم يكن له منازع في الشمال هو )الطراز القوطي الدولي International
 ،(Gothic styleالذي يعتبر نتاج للمزج بين التقاليد الشمالية واﻹيطالية ،وسواءا ً كانت الموضوعات المصورة دينية او دنيوية أصبح
يظهر بها شيء من التكلف وتنمو فيها نزعة اﻻهتمام بزيادة التفاصيل في المنحوتات والمخطوطات ،بالتوازي أيضا مع زيادة السعي
إلى الوصول إلى محاكاة أقرب للطبيعة.
شهد هذا القرن أهم إصﻼح تقويمي والذي أعاد عام الحصاد الريفي وحصاد الفﻼحين والسنة السماوية )دائرة النجوم( إلى مسارهما،
وشهد أيضا ً اﻻنتاج الغزير لمنمنمات المخطوطات الفاخرة في )كتب الساعات أو الصلوات  (Books of Hoursللملوك واﻷمراء
والقديسين )انظر الملحق ب( ،والتي أصبحت بتنوع إخراجها الفني ترمز للمكانة اﻻجتماعية لمقتنيها ،وقتئذ كانت من امنيات كل متعلم
اقتناء كتاب صﻼة شخصي من هذه الكتب ،بل وأصبحت أيضا ضمن امنيات اﻷميين ،وبهذا كانت كتب الساعات والصلوات الشخصية
هي النموذج اﻷمثل للجمع بين العقﻼنية المسيحية والورع الديني الشعبي ،وتعتبر لحظة تاريخية فارقة ،تلك التي ظهرت فيها اﻷعمال
الفنية في منمنمات )اﻹخوة ليمبورج  (Limbourg Brothersو)السيد بوسيكو .(Boucicaut Master
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شكل )" ،(١٠شهر يناير" مخطوطة من كتاب الساعات الفاخرة للدوق "چان دو بري" .المصدر:
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du
)_duc_de_Berry_Janvier.jpg?uselang=fr

في حوالي عام ١٤١١م بدأ اﻹخوة بول  ،Paulجان  Jeanوهيرمان دي ليمبورج  Herman de Limbourgالعمل في )كتاب الساعات
الفاخرة  (The Very Rich Hours/ Les Très Riches Heuresبتكليف من الدوق )چان  (١٤١٦-١٣٤٠ Jeanحاكم منطقة
بيري  Berryفي وسط فرنسا ،المحفوظ حاليًا بمتحف كوندي دي شانتيلي  ،Musée Condée de Chantillyوبعد أن لقى الفنانين
الثﻼثة مصرعهم في عام ) ١٤١٦ص  ٢٥٢ثروت عكاشة فنون العصور الوسطى  (٢٠١٣إثر وباء أو حادثة وهم في العشرينات من
عمرهم أكمل هذه المخطوطة )چان كولومبي  (Jean Colombeللقديس )تشارلز اﻻول من سافوي  (Charles I of Savoyبين
عامي  ١٤٨٥و ،١٤٨٩لما صادف أن توفى الدوق چان في نفس العام قبل اﻻنتهاء من المخطوطة.
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شكل )" ،(١١شهر أكتوبر" منمنمه من تقويم كتاب الساعات الفاخرة ) .(١٤١٦-١٤١١المصدر:
https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU09TF4DL

يعد كتاب الساعات للدوق چان تحفة فنية في دنيا المخطوطات المرقنة ،والذي ضم منمنمات وزخارف رفيعة تنتمي إلى حياة القصور
الزاخرة بالترف وبروح ثقافة الطبقة الوسطى )الفن والمجتمع ص  ،(٣٣٢٫٢٠١٥فأصبح يغلب في فن تصوير المنمنمات؛ نزعة مطابقة
الطبيعة وواقع أفراد الحاشية شكل ) ،(١٠وأيضا ً محاولة اﻹيحاء بالمنظور واﻻلتزام بالنسب البشرية والمقاييس المعمارية ،فبدأت تمثل
كتب الساعات بداية الفن في صورته الفردية والذي أخذت تختفي فيه روح الﻼهوت بالتدريج ،ويحتوي كتاب دوق بيري على حوالي
مائتي ورقة مكونة من مجموعة نصوص ورسوم )مندمجة مع النص أو منفردة( ،والتي تبدأ بالتقويم الطقوسي الليتورچي لما يحدث في
السنة من أحداث ،ويشير التقويم إلى دورة مواسم الكنيسة ويحدد به مواعيد اﻻحتفاﻻت واﻷعياد واﻷيام المقدسة على مدار السنة ،وقتئذ
كان يتم تنظيم اﻷنشطة البشرية من خﻼل دورة الفصول السنوية المتغيرة واﻻحتفاﻻت الدينية ،ويُعد التقويم في كتب الساعات الفاخرة
 The Rich Hoursأساس لزينة بالغة التفصيل والدقة تظهر في أشكال وزخارف الرسوم التوضيحية ،حيث قام اﻷخوة ليمبورج
 Limbourgبعمل بريق  illuminationومنمنمات نابضة بالحياة باستخدام مجموعة واسعة من اﻷلوان من أصل معدني ونباتي معززة
بالتذهيب وورق الفضة ،وقدموا لنا في تقويم اﻹثنى عشر شهراً من العام منظوراً فريداً للحياة الريفية في نهايات العصور الوسطى تحت
حكم النبﻼء ،في مشاهد تصور احتفاﻻت الملوك والنبﻼء ،ومشاهد للفﻼحين أثناء تأدية عملهم في كل شهر على حدى في حقول قلعة
الدوق چان الفخمة المتﻼحمة في القصر ،وكان لتلك المخطوطات الفضل اﻷول في وضع تصور للمجتمع في القرن الخامس عشر ،ومن
المﻼحظ أيضا ً عودة اﻻحتفاﻻت واﻷعياد لرسوم أعمال التقويم كما كانت عليها في العصور الكﻼسيكية وإنما جاء المشهد هنا بتفاصيل
دقيقة ومناظر طبيعية أبرزت مظاهر ابداع اﻻخوة ليمبورج.
شكل ) (١١يصور شهر أكتوبر )شهر الحرث والبذر(؛ حيث نري في مقدمة العمل فﻼحة تنثر البذور في المستوى اﻷول من المنمنمة،
أما المستوى الثاني؛ يظهر به فﻼح يمتطي جوادا يقوم بجر المحراث الذي يعمل علي حرث اﻷرض ،وفي المستوى الثالث من العمل؛
يظهر في صورة دقيقة تفصيلية والتي توضح اﻻنتهاء من نثر البذور وغرس شبكة الخيوط وفزاعة الطيور  Scarecrowعلي هيئة
رامي سهام لكي تحول بين الطير والتهام البذور ،ويبدو في خلفية المشهد المقر الملكي لقصر اللوفر القديم ،حيث ورد في هذه المنمنمات
كافة تفاصيل ذلك القصر في دقة بالغة ،حتى بعد ان هُدم هذا القصر تمكنوا من عمل نموذج له شبي ًها للقصر "باﻻستعانة بتلك المنمنمة"
)ص  ،٢٥٢ثروت عكاشة  ،(٢٠١٣نﻼحظ أيضا عودة عﻼمات اﻷبراج الفلكية للشهور في الرسوم التوضيحية لتقويم المخطوطة ،ولما
كان يشغله الرسم التوضيحي للنص من صفحة منفردة في مقابل نص التقويم ،وما من شك ان هذا المشهد الريفي يشكل لنا صورة بالغة
الحيوية لما كانت عليه ضواحي باريس في مطلع القرن الخامس عشر ،وكافة المشاهد المتنوعة تستعرض لنا اهتمامات البﻼط باختﻼف
المواسم علي مرور العام ،ومن هنا تأتي لنا هذه المخطوطة بتفاصيل حياة بﻼط الدوق جون ده بري من شهر إلى أخر بكل تفاصيله.
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 ٥٬٢دور كتاب الفوائد الريفية وترجماته في تقويم مِ َهن اﻷشهر
ضا باسم بيير كريسينزيو )بولونيا ،(١٣٢٠ - ١٢٣٣ ،كاتبا ً وعالما ً
كان بيترو دي كريسينزي  Petrus De Crescentiisوالمعروف أي ً
زراعيا ً إيطاليا ً ،وهو باحث في الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية والقانون ،ويعتبر أعظم مهندس زراعي في القرون الوسطى الغربية،
تُذكر له اﻵن عن كتاباته في الزراعة كتاب مزايا الريف "روراليا كومودا  ،"Liber Ruralium Commodorumالذي تم اﻻنتهاء
منه في وقت ما بين  ١٣٠٤و  ،١٣٠٩يعود إلى عهد تشارلز الثاني من نابولي ،في عام  ١٣٧٣أمر الملك تشارلز الخامس ملك فرنسا
بترجمه إلى الفرنسية بعد تعميمه في نسخ مخطوطة عديدة ،وعندما تم نشره في يوهسبورج بواسطة يوهان شوسلر في عام ١٤٧١؛
أصبحت أطروحة كريسنزي أول نص حديث مطبوع حول الزراعة تﻼها ظهور حوالي  ٥٧طبعة بالﻼتينية واﻹيطالية والفرنسية
واﻷلمانية ترجع إلى القرن الخامس عشر ،كما كانت منهم طبعتان باللغة البولندية.

شكل ) ،(١٠مهن اﻷشهر من نسخة مترجمة لكتاب الفوائد الريفية ،يرجع تاريخها إلي القرن الخامس عشر للفنان الفرنسي
بوسيكو  .Maître du Boccace de Genèveالمصدرhttps://www.photo.rmn.fr/archive/02-006495- :
2C6NU0G5NF2R.html

ظهر هناك تأثير هام لصور اﻷعمال الشهرية في منتصف العصور الوسطى وفي نهايتها وفي مختلف الدول والتي كانت تعتمد على
مخطوطة بيترو دي كريسنزي ،والذي تعامل مع أعمال اﻷشهر بصورة فردية خﻼل العصور الوسطى شكل ).(١٠

 .٣تفسير استخدامات أعمال التقويم في العصور الوسطى


أوﻻ :تأتي العﻼقة بين اﻷعمال الفنية التي تتناول مهن اﻷشهر وعﻼمات اﻷبراج في تجسيد التباين والتبادل بين المجاﻻت في
آن واحد ،من حيث توضيح العﻼقة المتبادلة بين المجال اﻷرضي الدنيوي والمجال السماوي )فوق الدنيوي( ،حيث يعطينا
الصورة المثالية والتوضيح الكامل للعﻼقة بين العالم المصغر والكون ،وهكذا كانت اﻷشهر وأنشطتها تنساق في الحكمة
التقليدية حول الحياة الفانية على اﻷرض ،والتي زودت عقل القرون الوسطى بتلك المعاني المشتركة ،ﻷن الدورة نفسها كانت
عبارة عن تفاصيل زخرفية مألوفة في اﻷماكن التي يتردد عليها كثيراً في العالم اليومي حيث كان من الممكن ﻷي شخص في
أي رتبة من الحياة أن يجد تلك المشاهد الصغيرة في اﻷماكن الدينية ،مثلما تم نسجها في تصميم فسيفساء لﻸرضية الرخامية
التي تعود إلى منتصف القرن الثاني عشر في صحن كاتدرائية في أوترانتو في جنوب إيطاليا ،وهي أرضية يسير عليها كل
اﻷفراد المصلين داخل الكاتدرائية من رجال الدين إلى العوام.
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ثانيا :تعتبر الخطوط العريضة العامة لـ "دورة العمل" واضحة ،فمع بداية العام لكل موسم طابعه الخاص حيث تُقضي أشهر
الشتاء في الداخل في الوﻻئم والدفء بالنار ،وفي أوائل الربيع يبدأ العمل في اﻷرض ،مما يجعلها جاهزة ﻹنتاج أفضل
المحاصيل في اﻷشهر المقبلة ،وفي ذروة الربيع في أبريل ومايو؛ هناك وقفة لﻼحتفال بالحياة الجديدة التي تنطلق من اﻷرض
بعد الفرح ،ويبدأ العمل الشاق من جديد يهيمن فنشاهد جرف التبن وجني القمح ودرس الحبوب على شهري يونيو ويوليو
وأغسطس ،وفي سبتمبر يتحول اﻻنتباه إلى حصاد العنب وصناعة النبيذ ،أما في أواخر الخريف تُحرث الحقول وتُزرع البذور
ﻹمدادات الغذاء للعام القادم ،وتُسمن الحيوانات وت ُذبح ،وتبدأ من بعدها الدورة المغلقة عندما يتأرجح العام مرة أخرى إلى
وقت اﻻستمتاع بجانب المدفأة ،قد يكون هناك العديد من اﻻختﻼفات الصغيرة عن النمط في تفاصيل تصوير أي دورة معينة،
ولكن ليس من الصعب أبدا ً تتبع النمط العام نفسه أو تحديد التقسيمات الرئيسية داخل إطار العمل ،كما تختلف رسوم مهن
اﻷشهر من منطقة إلى أخرى ،حيث تنفرد الرسوم المصورة لكل منطقة معتمدة على العوامل والظروف المناخية واﻻقتصاد
الزراعي المحلي في كل شهر.



ثالثا :التصوير المتقدم ﻷعمال الشهور في القرن الخامس عشر ﻻ يمكن أن يكون مجرد تصوير لسنة اعمال الفﻼحين والذي
يقتصر فقط على تصوير تلك العمليات اﻹنتاجية ،بل أنها كانت مرتبطة بحياة ومصالح مقتنييها سواء كانت كتب دينية شخصية
يمتلكها رجال الدين والنبﻼء ،وهو يشير إلى أن إجمالي صور وأعمال التقويم ﻻ يمكن أن تكون مثاﻻ نقيا من عام العمل في
المناطق الريفية فقط وإنما بدأت تصور اﻻحتفاﻻت واﻷعياد الدنيوية ،حيث كان الصيد وركوب الخيل في شهر مايو مخصص
للنبﻼء ،فكان يتم تصوير شهر مايو بتلك اﻷنشطة.



رابعا ً :غالبا ما يشير إهمال تصوير مختلف المحاصيل الزراعية في العصور الوسطى إلى إشارة دينية ،فعدم تعددية المحاصيل
في دورات اﻷعمال واقتصارها على القمح والكروم وإنتاج النبيذ والزراعة والحصاد ،لم يكن اﻷمر يتعلق بتلبية اﻻحتياجات
اﻷساسية فقط ولكن يمكن تفسيره بأنه تركيز على إنتاج الخبز والنبيذ كإشارة دينية خفية إلى القربان المقدس وفيما يتعلق
بعملية الذبح على أنه الفداء.



خامسا :كان التصميم المصور للعمل في الزراعة وأنشطة الحقول ،والذي يرتبط في الواقع بالكثير من الجهد والكدح يصور
من الناحية الجمالية في شكل مبهج ومثالي ومميز على خﻼف الواقع ،وأنه يؤكد دون استثناء على استبعاد جميع المشكﻼت
اﻻجتماعية أو اﻻقتصادية أو اللوجستية الواقعية بشكل منهجي بالنسبة للتقاليد الزراعية برمتها ،فهناك دائما طقس جيد
باستمرار ،والعمال دائما لديهم اﻷدوات المناسبة تحت تصرفهم ،وﻻ يتم عرض المشاكل أو حتى الحوادث وتجري اﻷعمال
الشهرية في حالة من الهدوء وحسن التنظيم ،حيث يبدو أن الناس قد وجدوا الجنة المفقودة كما كانت مرة أخرى ونادرا جدا
ما كان يصور كدح الفﻼح أو يصور مﻼبسه الملطخة بالطين.

 .٤النتائج
 قد تظهر دورة اﻷعمال الشـــهرية مصـــورة في أي مكان ،حيث كانت من الممكن أن ترى في أعلى ســـقف الكنيســـة ،أو أســـفل علىاﻷرض ،يمكن أن تزين صــفحات الكتب الدينية والمزامير والســاعات ،من أجل المتعة الخاصــة لمالكه الخاص ،أو أن تكون منقوشــة
كإعﻼن عام ليراه الجميع حول المدخل المهيب لكنيســة عظيمة ،أو في لوحة فنية من النســيج بالداخل ،كانت تصــور في شــكل تفاصــيل
زخرفية في اﻷماكن التي من الممكن أن يتردد عليها أي شــخص في أي رتبة من الحياة أن يجد المشــاهد الصــغيرة في اﻷماكن العامة
والتي كانت تنفذ بدمج الرموز الدينية واعتبارات الخلق الكونية مع المشــاهد اليومية في الحياة الدنيوية ،يخضــع فيها اختيار الموضــوع
لكل مشاهد التقاليد القديمة ،ويتم فيها الحفاظ على تناسق شامل ملحوظ مهما كانت الدورة وأينما كان اﻹعداد المختار.
 بدأ يتخذ تسـجيل اﻷفراد أثناء عملهم كموضـوع صـالح لﻸعمال الفنية التي ظهرت في شـكل أعمال التقويم السـنوي ،فلم يكن موضـوعالعمل الميداني يظهر في الفنون التشكيلية كموضوع من الموضوعات الجديرة باﻻهتمام ولكنه تسلل إلى مختلف اﻷعمال الفنية.
 دور مهن اﻷشـهر في خلق مفهوم اجتماعي للعصـور الوسـطى سواء الرسوم التي كانت تحمل نشاط الزراعة اﻻقطاعي مثل مخطوطة"سـفر مزامير الملكة ماري من العصـور الوسـطى" ،صـحيفة تقويم شـهر أغسـطس لرجال يحصـدون القمح بخطافات الحصـاد ،تحت
قيادة شخص يتحكم بهم والذي يظهر كرجل حر يأمر ويتحكم بمجهودهم.
 ضـمن ما توصـلت إليه أن دورة التقويم تقدم صورة داعمة للنمط والنظام واﻹنجاز الممكن تحقيقه ،لمواجهة اﻻرتباكات وخيبات اﻷملفي الحياة الواقعية في العالم الحقيقي ،فكان التنميق من الممكن أن يصــل لشــي ًء من الخداع ،والذي كان ملجأ للجميع ليخفف من قســوة
الحياة ،لهذا السـبب ظلت صـورها الصـغيرة موضـع ترحيب لعدة قرون ،بعد فترة طويلة من انفصـالها عن أي برنامج تعليمي أو ديني
وتضاؤلها في الزخرفة والبهجة.
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 التوصيات.٥
:بنا ًء على ما تقدم في هذه الدراسة وما توصلت إليه من نتائج يوصي الباحث
 أهمية البحث والدراسـات المسـتمرة حول موضـوع أعمال اﻷشـهر وعﻼقتها بنصـوص التقويم في مختلف الفنون والحضـارات بشـكل. منذ نشأتها من جذورها الكﻼسيكية مرورا بالعصور الوسطى وما بعدها،متعدد
 الســعي المســتمر في البحث عن دور مهن اﻷشــهر في خلق مفاهيم ورؤية اجتماعية كلما ظهرت في اعمال فنية في مختلف الوســائط.الفنية وفي مختلف الدول والعصور

 المراجع.٦
: المراجع العربية١٬٦
 الهيئة المصـرية: مصـر، القاهرة.٢ ط،(١٢  فنون العصـور الوسـطى )العين تسـمع واﻷذن تري ج.(٢٠١٣)  ثروت محمود، عكاشـه.العامة للكتاب
. الهيئة العامة للكتاب: مصر، القاهرة. ترجمة فؤاد زكريا،١ ج، الفن والمجتمع عبر التاريخ.(٢٠١٥)  أرنولد، هاوزر-

: المراجع اﻷجنبية٢٬٦
Shepherda, Sianne lauren, (2010). Anglo-Saxon labours of the months: Representing may – a case
study. England: Master Phil. in Medieval Studies, College of Arts and Law, University of
Birmingham.
Henisch, Bridget Ann, (1999). The Medieval Calendar Year. Pennsylvania: The Pennsylvania state
university press.
Petzold, Andreas, (1995). Romanesque Art. London: Calamann and King, Ltd.
Calkins, Robert G., (1983). Illuminated Books of the Middle Ages. New York: Cornell university press,
Ithaca.
Webster, James Carson, (1938). The Labors of The Months. Evanston and Chicago: Northwestern
University, The Collegiate Press , Menasha, Wisconsin.

:مقاﻻت من مواقع اﻹلكترونية٣٬٦
Jonathan Alexander,(Sep.,1999). Labeur and Paresse: Ideological Representations of Medieval Peasant
Labor, The Art Bulletin, Vol. 72, No. 3, pp. 436-452
Main link address:
https://doi.org/10.2307/3045750, https://www.jstor.org/stable/3045750

:الصفحات والمواقع اﻻليكترونية٤٬٦
British Library, Medieval England and France, 700–1200. Medieval calendars, Kathleen Doyle,
Cristian Ispir. Articles published on British Library Webpage.
https://www.bl.uk/medieval-english-french-manuscripts/articles/medieval-calendars 16/4/2021
KB. National library of the Netherlands
https://www.kb.nl/en/themes/medieval-manuscripts/psalter-of-eleanor-of-aquitaine-ca-1185
12/4/2021
Digital Medievalist: The Medieval Calendar Year, Spangenberg, Lisa L. Article on her own website.
https://www.digitalmedievalist.com/things/manuscripts/books-of-hours/labors-of-the-months/
14/4/2021
- https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU09TF4DL 3/12/2019, 1:23 PM
- https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU09TF4DL 3/12/2019
- http://www.tertullian.org/fathers/chronography_of_354_06_calendar.htm 16/4/2021
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sousse_mosaic_calendar_March.JPG 16/4/2020
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https://www.tourismag.com/articles/24352/la-mosaique-du-calendrier-un-des-fleurons-du-museearcheologique-de-sousse.html . 16/4/2020
http://www.zeno.org/Kunstwerke/B/Meister+der+Fuldaer+Schule+(III)%3A+Sakramentarfragment,+
Szene%3A+Kalenderblatt
http://www.didatticarte.it/Blog/?p=1708 21/4/202
https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/zgothic/miniatur/1151-200/4fecamp/10fecamp.html
25/11/2020
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de
_Berry_Janvier.jpg?uselang=fr 25/10/2020
https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU09TF4DL 2/11/2020

 .٧المﻼحق
 ١٬٧ملحق )أ( :مقارنة بين تقاليد أعمال الشهور اﻻثنى عشر في مختلف العصور
يقدم الجدول التالي مقارنة بين اﻷشكال المستخدمة في رموز التقويم من العالم الكﻼسيكي ،وتصوير مهن اﻷشهر اﻷكثر شيوعا ً في
العصور الوسطى المبكرة وأواخر العصور الوسطى ،وتستند المعلومات المتعلقة بفنون التقويم الكﻼسيكي إلى "فسيفساء التقويم
الروماني"  ،Roman calendar Thysdrus (El-Djem) mosaicوالذي يرجع تاريخه إلى النصف اﻷول من القرن الثالث الميﻼدي
المحفوظ في متحف سوسة التونسي  ،Museum of Sousseويعتمد وصف اﻷشكال المستخدمة في الرسوم التوضيحية للتقويم في
العصور الوسطى المبكرة على البحث الخاص بـ "سيان لورين شيفرد"  Sianne Lauren Shepherdعن اﻷعمال الموجودة في
المخطوطات اﻹنجليزية المتنوعة "ترانيم يوليوس"  Julius Hymnalو"منوعات تيبريوس"  Tiberius Miscellanyاللذان يرجعان
إلى القرن الحادي عشر ،وتستند المعلومات المتعلقة باﻷيقونات في العصور الوسطى المتأخرة إلى أوصاف "التكوينات والمشاهد
المثالية" في تقاويم ما بعد القرن الثاني عشر ،والتي كانت ضمن مﻼحظات مؤلف البحث الخاصة باﻷعمال والمشاهد المتكررة للتقويم
في أعمال القرن الخامس عشر.
كانت مشاهد التقويم في الفترة الكﻼسيكية عبارة عن أشكال فردية ذات سمات محددة ومميزة ،تمثل مع زخارف داعمة لها بدﻻً من
الخلفيات التفصيلية ،وتصور اﻻحتفاليات والمهرجانات الدينية الرومانية وقليﻼ ما ظهرت اﻷنشطة الزراعية ،وتطورت جميع الرسوم
التوضيحية مع دخول الديانة المسيحية وظهرت ذات مناظر خﻼبة ،وغالبا ً ما تحتوي على العديد من الشخصيات ،ولكنها تفتقر إلى
الخلفيات الغنية للرسوم التوضيحية التي تلحقها ،ففي فترة العصور الوسطى من بعد القرن الثاني عشر عادة ً ما تحتوي الرسوم التوضيحية
على أكثر من شكل واحد وغالبا ً ما يتم رسمها بغنى بخلفيات مفصلة.
"جدول لتوضيح الفروقات في تصوير أعمال الشهور على مدى العصور في أوروبا"

الشهر

يناير

فبراير

مارس

تقويم العصور الكﻼسيكية في النصف
اﻷول من القرن الثالث

مشاهد التقويم في القرن الحادي عشر في
مخطوطات ترانيم يوليوس ومنوعات تيبريوس

مشاهد التقويم في العصور الوسطى
المتأخرة

عادةً يصــور نبيل يرتدي عباءة مقدســة،
ويـمــكــن تصـــــويـره أثـنــاء الـطــقــوس
والتضـحيات بالبخور ،مصـحوبة بصـور
تمثل الحظ السعيد والعام الجديد.
يتم به تصوير اﻻحتفال وتقديم التضحيات
في أحـد المهرجـانـات الرعويـة الرومـانيـة
التي تقــام كــل عــام تكريمــا للوبركوس
 Lupercusإله الخصــوبة في اﻷســاطير
الرومانية.
تبدأ الســــنة الرومانية بشــــهر مارس مع
الربيع :ويصور به بضعة أفراد يضربون
جلـد حيوان ،صــــورة تـذكرنـا بـاحتفـاليـات
مـاموراليـا  ،Mamuraliaوهو احتفـال
يتم في منتصف شهر مارس،

تصور رجﻼن وفريق من الثيران يجرون محرا ًثا،
رجـل يقود الثور ،واﻵخر يقود المحراث ،ويتبعـه
رجل ثالث في الخلف ويزرع البذور

تمثيل للعيد يصـــور رج ً
ﻼ يدفئ نفســـه
أمـام النـار ،بطـاولـة محملـة بـالطعـام
وخادم يقف بالقرب منه.

تصور ثﻼثة رجال يشذبون الكروم.

رجل يدفئ نفسه أمام النار؛ على غرار
ينـاير ،ولكن دون أي تصــــوير يمثـل
بالعيد.

تصــور رجﻼن يحفران -أحدهما بمجرفة ،واﻵخر
بمعـاول -ورجـل ثـالـث يبـذر ويغرس البـذور  .كمـا
يـتـمـيـز الـمشــــهــد فـي تـرانـيـم يـولـيـوس Julius
 Hymnalبرجـل رابع يمشــــط اﻷرض من فوق
البذور.

عمال تقليم الكروم في الحقل.
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إبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

تصـــور أيضــاً احتفاﻻت في أيام )،٩ ،١
 ٢٣ ،١٢مارس(.
يصور به اﻻحتفاﻻت بعزف آﻻت اﻹيقاع
أمـام تمثـال ﻷفروديـت :في إشـــــارة إلى
 ،Veneraliaوهو اﻻحتفــال الــذي يقــام
في اﻷول من أبريل تكريما لﻺلهة.
يصـــور شـــخصـــية تشـــارك في طقوس
لﻼحتفـال بعيـد مـايومـا ) Maiumaاحتفـال
طقسـي مشـابه ﻷسـرار باخوس والزهرة(،
ويقوم الرجـل بـالتضــــحيـة بحيوان على
مـذبح لمـايوس وهي إلهـة يونـانيـة رومـانيـة
للخصب والنمو.
 Juniusيصــــور به فردان يقنتون داخل
كوخ ،ربما يرجع إلى ڤيسـتا  Vestaوهي
إلهة الموقد والبيت والعائلة.

إليوس  ،Ilyusيصـــور به شـــاب حام ً
ﻼ
درجـه ،على اﻷرجح ليبـاشــــر اﻻعتنـاء
بـاﻷعمـال الزراعيـة ،يرجع إلى اﻻنقﻼب
الصـيفي والمهرجانات الزراعية الموجهة
للحصاد.
يمثل أغســـطس في صـــورة إلهة الصـــيد
ديـانـا الرومـانيـة مع غزالهـا وكلبهـا ،ويتم
اﻻحـتـفــال بـعـيــد مـيـﻼد اﻵلـهــة فـي ١٣
أغسطس.

يمثل شــهر ســبتمبر )شــهر النبيذ وموســم
حصـــاد العنب في الخريف( ،والذي يقوم
بـه شــــخصــــان مربوطي اﻷيـدي بمهمـة
تحويل العنب إلى نبيذ عن طريق ســـحقه
بأرجلهم.
يصــــور رجﻼن في مواجهـة بعضــــهمـا
البعض وينظران إلى نجم :قـد يكون هـذا
إشــارة إلى حدث ســياســي في ذلك الوقت
ونهاية موسم الحرب.
يظهر في نوفمبر  Mensisثﻼثة أشـــكال
يمثلون :قنـاع وصــــولجـان هيرمـانوبيس
اﻹلـه الـذي جمع أنوبيس المصــــري مع
ميركوري )عطارد( الروماني واثنين من
كاهنين إيزيس ،في إشــــارة إلى مهرجان
إيزيس في بداية الشهر  ٣نوفمبر.
في  ٢١ديســــمبر يتم اﻻحتفـال بـديفـاليـا
 Divaliaأو  Angeronaliaاحـتـفــال
عـلـى شــــرف أنـجـيـرونــا ،Angerona
اﻹلهـة التي تشــــفي اﻷلم والحزن وتحمي
روما ،فيصـــور ثﻼثة أفراد وهم يعزفون
على آﻻت موسيقية لﻼحتفال.
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مشــــهد احتفالي يظهر ثﻼثة نبﻼء يجلســــون على
مقعـد طويـل ،يحضــــره فردان؛ واحـد من الخـدم
واﻷخـر حــارس ،تـحـتـوي صـــــورة تـيـبـيـريـوس
ميسيلياني أيضًا على موسيقي يعزف على بوق.
شــــهر الرعي يمثـل في صــــورة راعي أو رعـاه
يرعون القطيع ،مع مجموعة من الشــخصــيات في
مكان قريب.

يمكن أن يصـور شـخصـان في حديقة،
الرجـل الـذي يجمع اﻷزهـار ،والمرأة
تصــــنع إكلي ً
ﻼ من الزهور ،ممـا يـدل
على الخطوبة.
يصـــور في هيئة صـــيد الصـــقور أو
المغازلة :عادة ما يقوم رجل أو رجﻼن
بصــــيد الصــــقور ،أو مغازلة زوجين
يسيران.

يصــــور في مخطوطــة يوليوس ،مشــــهــد قطع
اﻷخشـــــاب حيـث يقوم رجﻼن بقطع اﻷخشـــــاب
ورجل ثالث يحمل جذوع اﻷشجار في عربة.
في مخطوطة تيبريوس يصــــور صــــنـاعة القش:
حيـث يقوم ثﻼثة عمـال ّ
يجزون حشــــائش مربوطة
في حزم ،وعامل يحمل عربة ،وموســــيقي يعزف
على بوق.
في مخطوطة يوليوس يصـــور الحصـــاد :خمســـة
عمال بالمناجل وواحد بالمذراة.
في مخطوطة تيبريوس يمثل بها قطع اﻷخشــــاب:
حيث يقوم ثﻼثة رجال يقطعون اﻷخشـاب ورابعهم
يح ّمل الخشب المقطوع في عربة.
في مخطوطـة يوليوس يصــــور صــــنـاعـة القش:
رجﻼن يقصـّان العشـب ،وثﻼثة يربطون الحشـائش
في حزم ،ورجـل يحمـل الحطـب في عربـة ،ورجـل
آخر يحمل رمحاً وينفخ بوقاً.
في مخطوطة تيبريوس اﻷدبية تصـــور الحصـــاد:
حيث يقوم خمسـة عمال بالحصـاد بالمناجل وواحد
بالمذراة.
يصــــور خنـازير صــــيـد :حيـث يقوم اثنـان من
الصــــيـادين يحمﻼن الرمـاح واﻵخر يحمـل قرن،
ويرافقهمـا كلـب صــــيـد )كلبـان في منوعـات طبريـا
اﻷدبية( ،مع خمسة خنازير تتغذى على الجوز.

عمال جز القش.

يصـــور الصـــيد بالصـــقور :اثنان من الصـــيادين
أحدهما على أقدامه واﻵخر يمتطي صـهوة الجواد،
ولكل منهما طائر جارح يصطاد الطيور البرية.
تصـــوير عمل الحدادة :في شـــكل حداد عند النار،
وخـادمـه يحمـل حطبـاً من المتجر ،وثﻼثـة رجـال
آخرين يدفئون أنفسهم عند النار.

تصــــوير لمهنـة درس الحبوب )في الزراعـة هي
عملية فصـل الجزء الصـالح من حبوب النبات عن
القش( :حيـث يقوم بهـا رجﻼن يســــتخـدمـان أدوات
الدرس ،ورجﻼن آخران يحمﻼن سـلة على أعمدة،
وخامســهما يقوم بعملية التذرية )الفصــل( بمراوح
يدوية.

عمال يحصدون الحبوب.

عمال يدرسون الحبوب.

رجـل يـدوس العنـب في الـداخـل ،بينمـا
يرفع ً
كـأســـ ـاً من النبيـذ في يـد واحـدة
كإشارة للنخب.
رجل يبذر البذور.

رجل يقرع الجوز من اﻷشجار ﻹطعام
الخنازير المحيطة به.

ذبح المواشي.
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 ٢٬٧ملحق )ب( :المصطلحات
 احتفال ماموراليا  :Mamuraliaمهرجان طقسي في الديانة الرومانية القديمة يقام في  ١٤او  ١٥مارس ،وهو عبارة عن رجلعجوز يرتدي جلود حيوانية يتعرض للضرب بالعصي بطريقة روحية وفقا ً لما ذكره الكاتب البيزنطي "چون ليدوس" Joannes
 Lydusفي القرن السادس ،ويرجع اسم ماموراليا الي ماموريوس فيتوريوس  ،Mamurius Veturiusالذي كان وفقا للتقاليد الرومانية
الدينية؛ الحرفي الذي صنع الدروع الطقسية " "anciliaالتي علقت في معبد اﻹله مارس  Marsإله الحرب ،ولذلك بدأ التقويم الروماني
بشهر مارس(https://en.wikipedia.org/wiki/Mamuralia). 20/12/2019 .
 اساطير ايسوب :حكايات القاص إيسوب اليوناني ) ٦٢٠ – ٥٦٠ق.م( ،تعد أساطيره رافداً للتربية اﻻخﻼقية لﻸطفال ،واشتهرتحكاياته حول العالم واستحوذت الدروس اﻷخﻼقية المسرودة في حكايات إيسوب على مخيلة أجيال من الفنانين الذين استعملوا حكاياته
كوسيلة لتعليم هذه الدروس اﻷخﻼقية لﻸطفال من كافة الثقافات والجنسيات.
 الليتورچيا :هي العبادة العامة المعتادة التي يؤديها الفرد أو الجماعة في كل الديانات ،وتشكل الليتورچيا مجموعة من الطقوس الرسميةالتي تمثل كظاهرة دينية والتي تعني استجابة جماعية لعمل مقدس والمشاركة فيه من خﻼل نشاط يعكس التسبيح أو الشكر أو الذكر أو
الدعاء أو التوبة ،وهي تعتبر أساس للعﻼقة بين الفرد واﻹله في صورة ممارسة مقدسة ،وكلمة  Liturgicalمشتقة في اﻷصل من
المصطلح اليوناني القديم  ،λειτουργία - leitourgiaوالتي كانت تعني العمل أو الخدمة من أجل الناس وهي ترجمة حرفية لكلمتين
 litos ergosأو الخدمة العامة لعوام الشعب وليست الخدمة الدينية ،والليتورجيا في المسيحية أو القداس المسيحي؛ هو عبارة عن نمط
للعبادة سواء الموصى بها أو المنصوص عليها من قبل جماعة أو طائفة مسيحية على أساس منتظم ،في كثير من اﻷحيان ولكن ليس
حصرا يحدث القداس يوم اﻷحد أو السبت ويرأسه رجال الدين ،أما التقويم الطقوسي الليتورچي فهو التقويم الذي يسرد فيه أعياد القديسين
وأهم أحداث سنة الكنيسة لكل شهر علي حدى ومواعيد الصلوات بشكل محدد(https://en.wikipedia.org/wiki/Liturgy) .
.5/11/2020, 1:37 pm
 كتب الصﻼة  -الساعات  :Books of Hoursأرست الكنيسة المسيحية قواعد لتﻼوة الصلوات واﻻوراد متبعة اﻷعراف الرومانيةالقديمة والتقاليد الدينية اليهودية ،كما حددت مواقيت الصﻼة والشعائر ،وأقرت وضعها بكتب مصنوعة لﻼستخدام الشخصي والخاص،
وانتشرت سريعا الخطوات التي اتبعها أهل الكنيسة ورجال الدين بين اﻷفراد)الخاصة( و)العامة( ،فأرادوا امتﻼك كتب صﻼة خاصة
بهم وأن يلزموا أنفسهم بإتباع قواعد الصلوات الكنسية ،وهكذا أصبح في حوزة الملوك واﻷمراء كتب الساعات او صلوات السواعي
التي بدأت مستخدمة في طقوس الكنيسة ثم شاركت فيما بعد باﻷغراض الدنيوية ،يحتوي كتاب الساعات او صلوات السواعي على ثﻼثة
من النصوص والطقوس إلى جانب ما يحتويه من منمنمات للموضوعات الدينية ،اول هذه النصوص يعتبر نص اساسي والثاني ثانوي
والثالث إضافي ،اﻷول منها مأخوذ من كتاب الدعوات ) Breviaryالصلوات اليومية( ،ويشمل التقويم  calendarوصلوات للسيدة
العذراء  ،Hours of the Virginومزامير التوبة  ،penitential psalmsواﻻوراد  ،litaniesوصلوات للموتى Office of the
 ،Deadوصلوات القديسين  ،suffrages of saintsويضم الموضوع الثاني مقاطع من اﻻناجيل اﻷربعة sequences of the
 ،Gospelsوتشمل آﻻم المسيح كما يرويها القديس يوحنا في انجيله ،وصﻼتين خاصتين بالعذراء نالتا شهرة واسعة في حينها ،احداهما
صﻼة الطلبات ،والثانية صﻼة للسيدة العذراء المعصومة من الدنس ،فضﻼ عن صلوات للصليب  ،Hours of the crossوالروح
القدس والثالوث المقدس ،أما الموضوع الثالث فيتضمن اضافات هي مختارات من المزامير ومن الصلوات المختلفة .وتبدأ مداخل
الفصول بألوان مختلفة من الذهبي واﻻحمر واﻻزرق التي كانت ذات هدف وظيفي محدد ،حيث كانت كتابات اﻷعياد كميﻼد المسيح
وعيد الفصح تكتب بالمداد الذهبي او اﻷحمر ،على حين كتبت اعياد القديسين المحليين بالمداد اﻷزرق )ثروت عكاشة ص(٢٤٣
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