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عالقة الدين املسيحي بالفنون
�أجمد �سعيد
وا�ضحا جدًا يف ح�ضارات م�صر وال�شرق الأدنى واليونان
حيثما وجد الإن�سان وجدت فنونه ،ومن هذا املنطلق يعترب الفن �أحد جتليات احل�ضارات املوغلة يف القدم ،وكان هذا
ً
وغريها .ومع مرور الزمن وتغري امل�سارات الدينية للأمم الزال الإن�سان مع هذه الظروف �صامدًا متم�س ًكا بالفنون اخلا�صة به والتي تلبي متطلباته الروحية والدينية واحلياتية.
حامت الطحاوي عر�ض لنا عالقة جميلة بني الدين امل�سيحي والفن يف مقاله الأنيق مبجلة الت�سامح والذي عنونه بـ (امل�سيحية والفن يف الع�صر الو�سيط بني املنظور الديني
والتطور التاريخي).
ع�ن��دم��ا ب�ل�غ��ت امل�سيحية �أ� �ش��ده��ا ب� ��د�أت ب��االن�ت���ش��ار يف
�أرج ��اء ال�ق��ارة الأوروب �ي��ة حيث ّ
مت االع�ت�راف بها كدين
ر�سمي يف القرن الرابع من قبل الإمرباطور ق�سطنطني
العظيم بيد �أنّها مل تواجه ديانات �سماوية وثنية قدمية
اعتنقها ال�شعب ال��روم��اين وال�شعوب اخلا�ضعة لها بل
واجهت �أي�ضا جتليات تلك الفرتة من الناحية الفنية،
ويكفي �أنّ نذكر �أنّ الرومان ورث��وا احل�ضارة اليونانية
ب�ك��اف��ة م�ظ��اه��ره��ا ال�ف�ن�ي��ة وال�ف�ل���س�ف�ي��ة .وم ��ن ه�ن��ا ك��ان
على امل�سيحية اجلديدة �أن تتعامل مع ذل��ك الإرث من
حيث الأط��ر والتنظري و� ً
أي�ضا من اجلانب امل ��ادي .لقد
واج ��ه ال�ف��ن امل�سيحي يف ب��داي��ة ال �ق��رون الأوىل الكثري
من التحديات وال�ع�ثرات غري �أ ّن��ه منذ القرن اخلام�س
امليالدي وعرب رعاية الإمرباطورية البيزنط ّية مت ّكنت
خا�صا
من التغلب على ه��ذه التحديات لت�شكل لها فنًا ً
بها الم�س مرحلة الن�ضج حني بد�أت تت�ضح ق�سمات الفن
امل�سيحي اجلديد.
ك ��ان م��ن الطبيعي �أن ت�سهم ��ش�ع��وب م�صر وال���ش��رق
الأدن ��ى وب�ل�اد ال�ي��ون��ان يف ب��واك�ير ه��ذا ال�ف��ن امل�سيحي.
ولنا مثال على ت��أث�يرات امل��در��س��ة الفنية بالإ�سكندرية
ع �ل��ى اجل � � ��دران ال ��روم ��ان �ي ��ة ،وك ��ذل ��ك م ��ا ع� ��رف ب��ا��س��م
بورتريهات الفيوم ،والتي ت�ص ّور ال�شخ�ص امل�سيحي ذا
العيون الوا�سعة يف املواجهة ولي�س على �شكل الربوفيل
الروماين ال�سابق ف�ضال عن دخول القباب والعقد دائرة
الفن امل�سيحي وجتلياته يف الكنائ�س والكاتدرائيات.
لقد وج��دت الكني�سة الباكرة نف�سها يف القرن الرابع
امل �ي�لادي ع�ن��د م�ف�ترق ط��ري�ق�ين ه�م��ا الأخ ��ذ بالتقاليد
الكال�سيكية يف الفن وهو ما ا�ستبعدت امل�ضي فيه �أو ًال،
وال �ث��اين ه��و حم��اول��ة م��لء ال �ف��راغ ال ��ذي �أح��دث��ه انهيار
احل�ضارة الوثنية .فاختارت الطريق الثاين ،و�سارعت
يف احتالل تلك املكانة وفر�ض حمدداتها على مقايي�س
الفن اجلديد وذلك عرب �إيجاد حماوالت توفيقية بينها
وب�ين ال�ف��ن ال��وث�ن��ي ب ��أن �أ��ض�ف��ت عليه م�سحة م�سيحية

ارتكزت على النزعة الأفالطونية ال�سابقة التي وجهت
االهتمام نحو اجلمال الروحي بد ًال من اجل�سدي.
�إنّ م�س�ألة التقرب �إىل الرب كانت الغاية الأ�سا�سية من
الفن امل�سيحي الباكر الذي ولد يف نف�س الوقت من رحم
الفن الكال�سيكي .ولهذا ف�إنّ بدايات الفن امل�سيحي كانت
دينية بحتة عرب بع�ض ال�صور والتماثيل القليلة التي
حتدث عنها م�ؤرخ الكني�سة الأوىل يو�سابيو�س القي�ساري
وال ��ذي حت��دث ع��ن ان�ط�ب��اع ��ص��ورة امل�سيح على املنديل.
حيث يذكر عن �أبجارو�س ملك مدينة الرها ب�أنّه طلب
من امل�سيح �أن ي�شفيه من مر�ضه الذي ال �شفاء له ف�أر�سل
له امل�سيح منديله بعد �أن م�سح به على وجهه فطبعت
��ص��ورت��ه عليه وق ��ام امل�ل��ك مب�سح وج�ه��ه مبنديل امل�سيح
فربئ من مر�ضه يف احلال.
وال ميكن �إغفال مناذج �أخرى ف�ضال عن ذلك احلواري
لوقا الذي كان طبيباً ور�ساماً يف الوقت نف�سه حيث يقوم
بر�سم ج�سد الإن�سان وعظامه رمبا لأه��داف ت�شريحية
بطبيعة احلال .غري �أنّ لوقا قام فيما بعد بر�سم العديد
من ال�صور لل�سيدة العذراء و�أخرى للك�أ�س الذي اتخذه
امل�سيح للع�شاء الأخري يحمل على جداره �صورة للم�سيح
واحل ��واري�ي�ن .ب��ل �إ ّن ��ه ت��وج��د ��ص��ورة على ج ��دران الدير
ال�سريياين يف م�صر متثل ال�سيدة العذراء حتمل ال�سيد
امل�سيح وم�شابهة متاما لتلك التي ر�سمها احلواري لوقا
�سابقا.
ويف الوقت نف�سه ،مل ي�ستطع الفن امل�سيحي اجلديد �أن
يبتعد عن النظرية ال�سيا�سية الرومانية التي ا�ستمرت
يف �إج�لال �شخ�ص الإم�براط��ور على الرغم من اعتناقه
امل���س�ي�ح�ي��ة وان �� �ض��وائ��ه حت��ت ل ��واء ال�ك�ن�ي���س��ة امل�سيحية.
وجتلى ذلك فنيا يف مفهوم فن البورتريه الذي خ ّلد ذكر
الأباطرة الأوائل.
وب�شكل ع ��ام ان�ط�ل��ق ال�ف��ن امل�سيحي ب�شكل وا� �ض��ح يف
ال �ق��رن ال ��راب ��ع امل �ي�ل�ادي خمتلطا ببع�ض رواف� ��د الفن
الكال�سيكي غري �أ ّن��ه يف بداية القرن ال�ساد�س امليالدي

ب��د�أ يف ت�أ�صيل ف��ن م�سيحي ال ت�شوبه �أ ّي ��ا م��ن عالمات
الوثنية امل��وج��ودة يف الفن ال�ي��ون��اين كما �أ ّن ��ه ق��ام �أي�ضا
مب�سايرة املتغريات االجتماعية والثقافية لل�شعوب ذات
الأ��ص��ول احل�ضارية ال�ضاربة يف ال�ق��دم .وب ��د�أ �أي�ضا يف
املوازنة بني احلياة الدينية واالجتماعية.
وم��ن امل�ع��روف �أنّ التماثيل التي جت�سد الب�شر كانت
م��ن �أه��م جتليات الفنون ع�بر ع�صورها الوثنية ولهذا
كان من الطبيعي للم�سيحية �أن تقوم ولعدة قرون بنحت
متاثيل جم�سدة وخا�صة لل�شخ�صيات املقد�سة فقد كان
للم�سيحية مفهومها ومتطلباتها .فقد ر�أى �آباء الكني�سة
الأوائل �أنّ الأرواح ال�شريرة ت�سكن تلك التماثيل وهكذا
حاول الفنان امل�سيحي الأول ال�سري على خطى الكني�سة
واالب �ت �ع��اد ع��ن ال�ف��ن امل�سيحي ال��وث�ن��ي .ان�ط�لاق��ا �أي�ضا
من �إح��دى الو�صايا الع�شر التي حت��رم جت�سيد ال�صور
الغائرة بالإ�ضافة �إىل جتنب قواعد فن نحت التماثيل
الكال�سيكية التي برعت يف جت�سيد الأع�ضاء اجل�سدية
للرجال والن�ساء ب�شكل وا�ضح ف�ض ً
ال عن م�س�ألة نحت
التماثيل عارية تف�ضح مفاتن اجل�سد.
لقد ت�شدد امل�سيحيون الأوائ��ل يف تلك التماثيل التي
ع��دوه��ا وث�ن�ي��ة وق��ام��وا ب�ت��دم�ير بع�ضها ب��ال�ف�ع��ل .وعلى
ال��رغ��م م��ن ذل��ك كله فقد وج��دت بع�ض التماثيل التي
تعود �إىل القرنني الثالث وال��راب��ع ،وال�شك �أنّ من قام
ب�صبغها ق��د ت��أث��ر باملقايي�س الفنية اليونانية .واملثري
�أنّ بع�ض تلك التماثيل الزال موجودا حتى الآن �أولهما
متثال ال�سيد امل�سيح على هيئة راع يعود للقرن الرابع
امل�ي�لادي وم��وج��ود حال ًيا يف متحف ال�لات�يران يف روم��ا،
والثاين عبارة عن متثال ميثل النبي يونان وهو يخرج
م ��ن ب �ط��ن احل� ��وت م ��ن ال �ق ��رن ال �ث��ال��ث امل� �ي �ل�ادي ،وه��و
موجود الآن يف كليفالند يف الواليات املتحدة .ولهذا كان
من الطبيعي �أن يتبع الفنان امل�سيحي تعليمات الكتاب
املقد�س الذي فا�ضت �آياته بتحرمي �صنع التماثيل.
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