
 ۳۲ـ  ۷ص ، ۱۳۹۴بهار ، ۲۲پياپي ، دومشماره ، ششمسال    ____ ________________________________    
1  
  
  
  

  :ينگارلیو شما ينگارگر
 تجلّی هنر دینی در میان شیعیان امامیه و مسیحیان ارتدوکس

  
    lhoosh@alzahra.ac.irدانشگاه الزهرا اریاستاد/  یلیال هوشنگ

 دانشگاه الزهرا یقیو عرفان تطب انیکارشناس ارشد اد/  ریحانه غالمیان  adyan.reyhaneh@gmail.com  
  18/4/1394 :پذیرشـ  10/12/1393: دریافت

  دهكيچ
مؤمنـان، در  ینـید يباورهاتقویت نها در بزرگ جهان و نقش آ ینید يهاتسن در ینیهنر د يهات جلوهیه به اهمبا توج

بـا  ینـین آثـار دی، ارتباط ایو حضور اله یالم الهکبا  ینین مظاهر دیارتباط اچگونگی از جمله  یمختلف يایباره از زوانیا
 تـالش و نظـري یبا رویکرد تحلیلن مقاله یطرح شده است. ابسیاري مباحث و  یشناختییبای، ابعاد زینیاعمال و شعائر د

گـاه یس، بـه مطالعـه جاکان ارتـدویحیه و مسیان امامیعیت شدر سن ینیهنر د ينظر یمبان یاجمال یضمن بررس کند،می
. بپـردازد یهن و غنک ینیت دن دو سنیروان ایپانتقال باورها به و نقش آنها در  ینید يها، نمادها و نگارهيریات تصویروا

بـر  ،سکت ارتـدویحیواقعـه عاشـورا و در مسـ يرگریبـر تصـو ،هیـعه امامیش ، درینید يه به گستره آثار هنرالبته با توج
ز پرداختـه یآنها ن ینیت دسن یلکدگاه یدبه  ،قین مصادیاز اهریک  ،یخینه تاریشیپ یشده است. در بررستأکید  هالیشما

  شده است.

 .ینیس، هنر دکان ارتدویحیان، عاشورا، مسیعی، شينگارلی، شماينگارگر ها:کلیدواژه
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  قدمهم
ن و یـدرو، ایـنازن عـالم. یـا ياست به سـو ياپنجره ،»هنر«وت و کعالم مل ياست به سو ي، در»نید«

 ینـکر در مقـام ،ینـید يهـاارزش انـد.دهرکنقش  يفایانسان ا یدن به زندگیرباز در معنا بخشیاز د ،هنر
. کنـدمی ياریـهم بهتر اعتقـاداتش در فرا او  هکاند دهرکت یهدا ییجاد فضایدر هنر، انسان را به ا یاساس

 يقـرب او بـه عبـادت پرداخـت، بـرا يش را شناخت و برایه انسان خالق خوک یاز هنگام ،قتیدر حق
ف فضـا را یـات و تعرکل، حرکالم، شکخود،  يهاد و آرمانیبه عقادادن لکش و شیخو ینونات قلبکم

ظهـور و  ینـید هنـر يهـان بارقهیاول ن،سانیبد. ه استزد يهنر يدست به خلق آثار ه،به خدمت گرفت
ه بتـوان حضـور کـن است یا ینیمقصود هنر د. )1383کاپادونا، ؛ 55 ص، 1ج ، 1384زاده، (نقی تافته اسیبروز 

ر کن تـذیـا یچگونگ ،ست. در واقعیر نیپذانکام کین در هر قالب و مضمون و سبیا. ر شدکرا متذ یاله
 ؛1380، زادهنقـی( ابـدییمـارتبـاط  ،دارد یاز خداوند و خالق هستن یه هر دک یف و شناختیبه تصور، تعر

. اسـتوار اسـتن اسـاس یت بر همیحیدر اسالم و مس ینیات دیح يها. تفاوت در صورت)1383کاپادونا، 
تفـاوت و  ،رونیـااز .است يمقوم صور هنر ،نیآن د »یانیصورت وح«، یان الهیاز اد یکدر واقع در هر

و در  ينگـارگر ،یدر فرهنـگ و تمـدن اسـالم .شودیان نمودار مین ادیاز اهریک  ینیدر هنر د ،زهایتما
ه کــ ،)4379، ص 2005، کـوك؛ 359، ص 2008، نیمـک کــوئ(انــدمقـدس يهــالیشـما، سکت ارتــدویحیمسـ
 منزلـهبـه ینیحضور هنر دب، یترتنیشوند. بدمی یتلق نیض در زمیفۀ و واسط یننده حضور الهکیتداع

 یروحـان يو شـهود يمعنو کیتواند دریمداده، پیوند  يرا با عالم ماد یه ساحت قدسکت اس ياواسطه
  .)1389 مطلق، بیناي( داشته باشد یدر پ

سـاخته و  ي، صرفاً آثـاریاسالم ينگارگر ایمقدس و  يهالیهمچون شما ياینیآثار هنر د ،نیبنابرا
و  یروحـان يروهـایدر انتقال ن يمنحصر به فرد يهاواسطه، ن آثاریه اکبل نیست،ن یپرداخته از مواد رنگ

بنـا بـه . )1383 کاپادونـا،(روند یشمار مبه ینیت دادر عباد ینییو آ یاختنشییبایر ابعاد زیناپذییبخش جدا
و شـعائر  يو خـداباور یخداشناسـ يهـاآمـوزه مقدس، يهالیبه واسطه شما ،سکان ارتدویحینظر مس

از  يانشـانهعنوان به هالیشماشان، ی. به اعتقاد ا)165، ص 1996، پروکـورات( شودینندگان منتقل میبر ب ینید
  شوند.یانسان با خداوند در نظر گرفته م یکادآور ارتباط نزدیدر جهان و  یحضور اله

جهـت رئالیسـم زمینـی صـورت  در گونـه تالشـیهیچا، اغلب هنقاشی این در ،رسدبه نظر می
. در ایـن آثـار )473، ص 1389 پت فیشـر،(دانایانگر واقعیت جهان الوهیها نمکه شمایل؛ چراگیردنمی

 ایـن آثـار، به خلـق در شرایط خاصیو با کوشش در تهذیب نفس  ،تعدادي از هنرمندانهنر دینی، 
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انجام کار، خویشـتن  که پیش از اندتوسط هنرمندانی خلق شدهاغلب ها شمایل ،بنابراین. پردازندمی
این نقاشان و نگارگران هنر دینی، برآننـد  ،مهمتر اینکه اند.لیم پارسایانه آماده کردهرا با عبادت و تعا

تا به انسان در نیـل بـه مقصـود اصـلی خـود، یعنـی . سازندطبق نخود را با هر عصر و زمانی مکه 
ر د. گفتنی است )154، ص 2006، ندبرگیل(یاري رسانند )Imitation of God(خداگونگی یا تشبّه به خدا 

بـه آرامشـی  ،هـاي نـورانی ایشـانزمان حیات بزرگان دین، بشر با شنیدن کالم الهی و دیدار چهره
هـاي بعـد و در ولی در دوره. نمودرسید و تجلی خداوند را در وجود ایشان مشاهده میدرونی می

. کندن دیداري و شنیداري آنان را جبرا ایشان تا حدودي توانسته است خأل هايشمایل ایشان،نبود 
در زمـان حیـات خـود اجـازه تصـویرگري از ولیاء و بزرگان دین، از شواهد پیداست، ا کهاما چنان

دست نیامده اسـت کـه خـالف هدادند و عمالً مدارك مستندي نیز بشان را به کسی نمیه خودچهر
  .)38، ص 1389، و دیگران (افشاري داثبات نمای این امر را

فاقـد  ییمایمعناست و نه صرفاً صـورت و سـۀ باشناسانیجلوه ز ،یمهنر اسالاست الزم به یادآوري 
را  يه جهان مـادکست یآن ن یدر پ ،یگاه هنر اسالمیتجلعنوان به یاسالم ينگارگراساس، ن یبر ا .معنا
هـا از هـا و نگـارهلین شـمایـا هکـ؛ چرا)44، ص 1365 ،(بورکهارتدنکد، مجسم یآیه به حواس مکگونه آن

و هنرمنـد  کسـال يه در جان شهودکرا  یقیت حقیهو ،گرید يار عالم مثال است و از سونمود ،سویک
شـد. کیر مـیگران بـه تصـوید يل برایر اوست، در قالب شمایناپذانیات بیو جزء تجرب به شهود درآمده

  .)71، ص 1390(بلخاري قهی،  دارد يمعنو یو وجه يماد یوجه هان نگارهیا رو،ازاین
ر در حـوزه یدن تصـاویـنام ياغلب برا یدر فرهنگ اسالمگفت: د ی، بايح نگارگرح اصطالیدر توض

 »اتوریـنیم«مـوارد،  ياریدر بس ينگارگر رامروزه هناستفاده شده است.  »ينگارگر«، از اصطالح ینیهنر د
ق اطـال یفـیار ظریبسـ يهايارکها و پرداختیبه نقاش ،اتور در اصلینیه مکیحالدر. شودیخوانده مز ین
ه کـ ،یتوسـط هنرمنـدان ،انیحیتب مقدس مسکاز  ییهادن صحنهیشکر یبه تصودرخصوص ه کشود یم

 يهـاتـابکردن کـه بـا مصـور کـ یهنرمندان ؛شده استیبودند، انجام م یکاتولک يرهایغالباً از راهبان د
ن فرصـت را یـه سواد خواندن و نوشتن نداشـتند، اک یت مردمیثرکو به اکردند مین یئتزآنها را ، مقدس

ن یـمنـد شـوند. ار بهـرهیامبران گذشته در غالب تصاویح و پیمس یسیع يهان گفتهیه از مضامکدادند یم
بـه اوج  يالدیازدهم مـیـمتـرادف اسـت، در قـرن  یـیآراتـابکشتر با هنـر یان بییه نزد اروپاک ،هنرنوع 

 ییمـردان اروپـاافزون دولتروز رحضوبا ، انیصفوة وردر دز ینران یا ،انین مید. در ایخود رس ییوفاکش
 يژه نگـارگریـوو بـه یرانیا یه نقاشک ،یرانیبا هنرمندان ا یهنرمندان غربروابط در اثر و  يبه دربار صفو

۱۰     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

ران یـوارد فرهنـگ ا »اتوریـنیم«واژه تـدریج بهدنـد، یدیخـود مـ ياتورهـاینیهمسان با م ،را از نظر اندازه
  .)25ـ2، ص 1387حسینی، (خلج امیردش

ه کـرد کـاد یـ یاز هنر اسالم ياشاخهعنوان به ،»ییهنر عاشورا«توان از ی، میاسالم ير آثار نگارگرد
بـا  یرانـیا يهـادر قالب نگارهژه یوبه ،ینیبا موضوعات د ییهايو نگارگر یمذهب يهاشینماۀ یمادست

، يریات تصـویـه رواکع ازآنجادر واق ظهور و بروز داشته است.» ياسقاخانه«ا ی »ياخانهقهوه ینقاش«نام 
 يهـان نگارهیر ایتأثمردم داراست، به طور خاص، ۀ ن اثر را در انتقال باورها به عامین و ماندگارتریشتریب
 يهـادر انتقـال باورهـا و ارزش ،آن يرگریبر واقعه عاشورا و تصوتأکید  ژه بایوان، بهیعیان شیدر م ینید
  گرفت.خواهد ار به مؤمنان، مورد بحث و تأمل قر ینید

  يدر سنت اسالم ينگارگر
بـزرگ و ه بـه نظـر مفسـر کـیحالدرده است. ئسوره ما 92ه یآ، عمدتاً به یاستناد قائالن به حرمت نقاش

و بـزرگ  يهـاسـنگ« فه،یه شریدر آ »انصاب«ۀ لمکمنظور از  ،)6، ج 1366(یئامه طباطباعلّ، یعیشمعاصر 
 یمـکه حیـن آیـا ،نی. بنابراردندکیم یآنها قربان يدند و برایپرستیه اعراب آنها را مکاست  »ییهاا بتی

متضـمن ه کمطرح شده است  يز مواردیث نی. در احاد)72، ص 1377، (زکیندارد یحرام بودن نقاش ةدربار
ن عـذاب یتـرسخت«ه کت شده یروا اکرمامبریاز پ ،تسناهل یثیدر منابع حدم است. یتحرآنها م کح

 يهـادر مجموعـه. همچنـین )505ــ504، ص ق1421الشـیخ، آل( »صـورتگران اسـت يز برایدر روز رستاخ
عـذاب  ریزننـد، در روز رسـتاخیر را نقش مین تصاویه اک یسانک«عه آمده است یت و شسناهل كمشتر

، 1350نجفـی،  ؛7، ص1380(عکاشـه، » دید، زنده گردانیاردهکنقش ه کشود آنچه را یشوند و به آنها گفته میم

  .)3858و  5359 ،5360 ح، 1421الشیخ، آل ؛8، ص 4ج 
ا یـه در آن سگ و ک يافرشتگان به خانه: «فرمود رمکاامبریپه کآمده است  یعین در منابع شیهمچن

ج  ؛438، ص 11، ج 1368مجلسـی،  ؛26، ص 6ج  ؛393، ص 3، ج 1388(کلینـی،  »شـوندیر باشد، داخل نمـیتصو

  .)23، ص 1375انصاري،  ؛441، ص22
اگـر هـم  ند،سـتیح نیث صـحی، احادهشد يث گردآوریحد يهاآنچه در مجموعههمۀ است روشن 
و  يرگریوهش از تصـوکـن نیـد ایه شـاکـچنـان. ر دارنـدیل و تفسـیـتأو يم، جـایح بـدانیآنها را صح

 یبازداشـتن مردمـان از پرسـتش خـدا و فراخـوان ،ه قصد از آنکاست  يردابه مومنحصر  ،رسازانیتصو
، ن امـوریـا یاز نقاشـهدف ه کم داده شده یبه عذاب دوزخ ب يآن صورتگر ن،ی. بنابراباشد كرآنان به ش
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 ،مین تحـریـاز یـن یخیاست. بنابه شواهد تـار ردن مردمان از آنچه خداوند به آن راهنمون ساختهکگمراه 
ر رفـت اگـیم آن مـیه بـکـاسـت ط و اقتضـائات آن زمـان بـوده یمـردم و شـراۀ نیرید یپرستامد بتیپ

دراز بـه آن خـو  يانشان و به آنچه روزگارکاین يمردمان به باورها يهاز شمرده شود، دلیجا يصورتگر
 ،رونیـاازاسـت. م از ارتداد مردمـان بـوده یب ،در اسالم یم نقاشیل گردد. پس سبب تحریگرفته بودند، ما

ها اطـالق انکها و مزمانۀ ط خاص بوده و در همیم موقت و محدود به شراکح یکن، یا :توان گفتیم
 نخواهـد داشـت ییجـاز یـن ین منـع و نهـیـنرود، ا یمیم خداوند بیاگر بر عبادت و تعظاست؛ نداشته 

  .)1377 زکی،؛ 7، ص 1380اشه، (عک
م از آن یه بـکـبل ،سـتین يزیـآمینگرش نهـ ،يگرریبه تصو یاسالمسنت نگرش د بتوان گفت: یشا
 داردبـاز نمـازو  یتعـال يبـار ق بـهیه او را از توجه عمکشود  سرگرم يزیبه چانسان (نمازگزار) ه کدارد 

در  ياپـرده ،عایشـهه کـاست  ت شدهیروا. )5957 و 5960ح  ،504ص ، ق1421الشیخ، آل ؛6، ص 1380(عکاشه، 
 انـدردهکـت یـر و اخبـار روایه اهـل سـکـچنـاننقش بسته بود.  يریه بر آن تصاوکخته بود یاش آوخانه

پـس  امبریپانسان و جانوران بود.  يهاه بر آنها  نقشکداشتند  ییهاها و جامهبر پارچهامیزنان پ معموالً
ه کـچرا ؛مـن بـردار يش روین پـرده را از پـیـا: بـه او فرمـود ،شان و قصد اقامه نمازیاز ورود به منزل ا

، ص 5356ح  ،ق1421 الشـیخ،آل، 453، ص 3جق، 1319، نـوري( دیـآیش چشمم میر آن در هنگام نماز پیتصاو
 یردم و از آن دو پشـتکـد و مـن آن را پـاره یشـکآن پرده را فرو  رسول خدا ،عایشهبنابه گفته  .)2429

رسـول خـدا از  يندیه ناخوشـاکـن اسـت ایـت یـن روایـرد. مفهوم اکیه مکیامبر بر آنها تیه پکساختم 
اگـر تنهـا ه کـیحـالدر. گردد ه مانع از عبادتکاز آن بود  ياجنبه ه خاصّکبل ،ت نداشتیعموم ،ریتصاو

  .)6، ص 1380(عکاشه،  در آن نخواهد بود یراهتکنت باشد، یز يبرا
تأکیـد  اسـالم هکـچرا ؛شـدیم ین جا ناشیاز هم ،همانند آن يو هنرها یبه نقاش يبندید و پاین تقیا

رش وجـود ان بنـده و پروردگـایـد میـنبا ،و نگارهـااز نقـش  يانندهکل سرگرمیچ حایه هکار داشت یبس
 یه و خـالیـرایاز هرگونه نقش و پ يرساده و عا يمعمارة وین مسجدها با شینخسترو، . ازاینداشته باشد

داشـتن  اهنگـ كن شوق به پایاقت یدر حق. )5959ح ، ق1421الشیخ، آل( شده استمیاز آب و رنگ ساخته 
انان را بـرآن داشـت تـا از آن است، مسـلم ت گرفتهئنش ه از رسول خداک ،ان بنده و پروردگاریمۀ رابط

، کـوك(دارد ییهـاز نمونهیگر نیان دیروان ادیان پیدر م ،ریدگاه نسبت به تصاوین دیا .نندک يرویبزرگوار پ

ر یه مخالفت بـا تصـویدر مقام توج ،پردازندیر میه به مخالفت با تصاک یسانکاز  ياری. بس)438، ص 2005
بشر را محفـوظ  یازلۀ منیوقار و ه ،تین ممنوعیااینکه  یکی: ارنددتأکید  تهکدو نبر  ،جانداران در اسالم

۱۲     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

ه لزوماً محدود و ناقص اسـت، نگاشـته ک ،ياثر هنر یکدر  ،ده شدهیه بر صورت خدا آفرکدارد، تا آنیم
و  یان آدمـیـ، میو مـوقت ینسـب ید حتـیز نبایچ چیه ،گرید يرد. از سویا مورد استفاده قرار نگیو  نشود
  .)43ص ، 1365، بورکهارت(حائل شود ده یناد يخدا

ژه از منقـوش یـوبـه ،ر گونـاگونیتصـاوم ینقاشان را از ترسـ ،آنچه در آغاز امر :بتوان گفتهم د یشا
 .داشـتندیمـ ه نسبت به مقام رسول خدا رواکبود  یم و بزرگداشتیرکداشت، تیمامبر بازیپة چهرساختن 

ۀ م هالـیترسـ ،عان مـدیـا ل بـریـبـود. دل امبریپ يردازرپیو تصو ينگارمنع چهرهمنجر به  ،مین تحریا
دن بـر چهـره یشـکو نقـاب  يالدی/ چهـاردهم مـ يامبر از اواخر سده هشتم هجریرامون سر پیپ ینوران

(عکاشـه،  ز آن حضـرت اسـتیل و تمـایبه نشان تجل ،يالدی/ پانزدهم م ينهم هجرة ان سدیشان در پایا

  اند.دههنر آشنا نبو نیه مسلمانان مطلقاً با اکرد ک د تصورینبا ،نیبنابرا .)109ص ، 1380
  د: یگویم محمد عبدهه کن باب مطرح شده است. آنچنانیدر ا یدر دوران معاصر، نظرات مختلف

 "رونالمصوّ ۀاشد الناس عذابا یوم القیام انّ"در تأویل حدیث نبوي  ،اندکسانی که تصاویر را ممنوع شمرده
ة شـامل آن تصـاویري اسـت کـه در دور ،اند که حکم این حدیثاند و ندانستهدر بند جمود فکري بوده

و قول پیامبر شامل  ه استها بودبه خدایی رسانیدن برخی شخصیت ،پرستی رواج داشت و غرض از آنبت
  ).500، ص 1344رضا، رشید( گرددمندي است، نمیتصاویري که غرض از آن زیبایی و بهره

ره به لزوم رعایت مناسبت بین حکم و موضوع، در خصوص حدیث مذکور نیز با اشا خمینیامام 
  نویسد:می

در  یه مراد از مجسـمه و نقاشـکن است یم و موضوع اکمناسبت ح يات، به اقتضایاز روا یظاهر گروه
 يهـان وعـدهیـه اکگرفتند؛ چرایه مورد عبادت قرار مکاست  ییات،( المصوّرون) مجسمه بتهاین روایا

ار گناهش از گنـاه کن یه اکاست  یهیرا بدیز ؛ندارد یمناسبت یبا ساختن هر مجسمه و نقاش سخت عذاب،
بوده  ییهار و مجسمهیست و ظاهراً مراد و مقصود، تصاویقتل نفس محترم، زنا، لواط، شرب خمر بزرگتر ن

از  یجمعـ هکـن اسـت یـردند. پندار موافق اعتبار و سرشت مـردم اکیرنش مکان در برابر آن ینیشیه پک
هـا و ن مجسمهینابود شد، عالقه به ا رمکامبر ایشان به دست پیهافر و بتکه اساس کاعراب، بعد از آن

ن یـان سـاختند. بـر اینیشـیر آنها را به منظور حفظ آثار پیماند. پس نظ یرشان باقینون ضمکها در مینقاش
شـان را از ین اسـت، ایفّار و منافقکه فقط مناسب ک ،سخت عذاب يهان وعدهیبا ا رمکامبر ایاساس، پ

ور کات مـذیروا ،نید. بنابراید دفاع نمایتوحة ند و از حوزکرا بر كفر و شرکفرمود تا اساس  یار نهکن یا
  ).169، ص 1، ج 1381موسوي خمینی، ( اقل منصرف به آن استا حدین معنا و یظاهر در ا

  در اسالم ينگارگر يخينه تاريشيپ
 یـا ،نقاشـی پیش از اسالم نسـبت بـهاعراب  توان یافت که گویاي موضعمی اسناد و شواهد اندکی
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نقوش قصرالحیر و نیـز اشـعار برخـی از شـاعران ثابـت  .باشدزمینه دستور خاصی دراین مبتنی بر 
مسـلمانان . امـا نزد مسلمانان شـناخته شـده بـوده اسـت ،کند که کشیدن تصویر انسان و حیوانمی

پرستی و آن را هنگام مبارزه با شرك و بتبودند پیامبر با این کار مخالفت  پرهیزگار به این دلیل که
در کتـاب . البتـه بنـابر گزارشـی )20، ص 1377، الرفـاعی( داشتندانکار کرده بود، این امر را مکروه می

تـوان مـیاستناداتی مبنی بر کاربرد تصاویر پیش از ظهور اسالم و حتی در صدر اسـالم  ،اخبار مکه
و  هاآراستند و بر ستونهاي داخلی کعبه را میسقف و دیوارها و ستون جاهلیت، . در روزگاریافت

 عیسـیحضرت ة کشیدند. از جمله چهرپیامبران و تصویر درختان و فرشتگان را میة چهر ،دیوارها
، 104 ص، 1352 االزرقـی،(ه است و مادرش و حتی فرشتگان آسمانی نیز در خانه کعبه تصویر شده بود

اسـت ایـن  ،ت این روایتل صحدلی. )627ص  ،5 ج ،1374، مسعودي ؛638، ص 2 ، ج1369 ،واقدي ؛107ـ106
همچنــان  ،هجـري قمـري 63در مدینــه سـال  زبیـربن اهللادعبـآن تصـویر تـا زمــان حکومـت کـه 

  .)62، ص 1380(عکاشه،  بودمانده باقی نخورده دست
بـرخالف  ،موضـوعن یا. نداشته است یچندان ییفاوکرشد و ش ینقاشم در صدر اسالب، ین ترتیبه ا

 يو عبـاد یغی، تبلیاز آن در جهت اهداف آموزش يریگو بهره یان به هنر نقاشیحیان و مسیرد بودائیکرو
شـده بـه دسـت فـتح يهانیسرزمصنعتگران و هنرمندان بعد، به مرور هاي . در سده)20(همان، ص  است

در اسـالم فـراهم  یمـذهبریو غ یمـذهب ين بناهاین نخستیداشتن و تزئ برپا يمنابع الزم را برا مسلمانان،
تـوان بـه یرا م يزکمر يایز آسیو ن یساسان ،یقبط ،یزانسیفرهنگ ب ، از جملههان فرهنگیا ریآوردند. تأث

عناصـر ن یـازش یـاز اخـتالط و آم ،قتیص داد. در حقیتشخمشاهده و  يبعد يهادوره آثاردر  یروشن
، فـروري(اردزگـ یبـاق یهنر در سراسـر جهـان اسـالم آن بره نشان کدار شد یپد يدیجد ک، سبیخارج

  .)1838ص ، 2ج ، 1383
از حـدّ مصـور  ،ینـید يهـاینقاشـپس از ظهور اسالم، ه کهنرشناسان برآنند از  ياریبسباره، نیا در

از اواخـر . امـا )584، ص 1378پاکبـاز، (است  مقدس فراتر نرفته يهاتیمربوط به شخص يهاردن داستانک
رخ  ینقاشـۀ مقـدس در عرصـ يهـاتیو شخص ینید يهاموضوع یبرخ ،يهفتم هجر / زدهمیسة سد

مصـور  يهـاهمـت گماشـتند. نسـخه، رمکرسول ا لیشماردن کر یخصوص نقاشان به تصوب ،نمودند
جملـه  از، يهشتم هجـر / ل سده چهاردهمیمربوط به اوا، ۀالباقیاآلثار و اهللارشیدالدین فضل التواریخجامع

حجـاب مانـده، يبنـابر آثـار برجـا .ل حضرت رسول آمده اسـتیه در آنها شماکاست  ییهاتابکن یاول
  .)584همان، ص (ه است ان معمول نبودیقبل از عهد صفو ،ل حضرت رسولیچهره در شما

۱۴     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

 يایـر دند ،ینـید ینقاشـبه جـز  يگرید يهامصور موجود، جلوه يهابا توجه به نسخهاست  یگفتن
هـا و در حمـام ياریبسـ يهـای، نقاشـموجـودشـواهد بنابر . )584، ص همان( استص یتشخ قابل اسالم

ن نسـبت یـه با وجود موضع مخالف دکچنانهماست. وجود داشته ان یرانیاۀ خان یاندرون یتاالرها و حت
از  يثـارآ یحتـو  آنهـا صـادر نشـده اسـت يبـرا یم قطعـیم تحـرکخ اسالم، حیدر تار يبه صورتگر

 دوم ل قـرنیو اوا وله متعلق به اواخر قرن اکشف شده است ک ياموة مربوط به دور يوارید يهاینقاش
 یحمـام ،عمـره در شـرق اردن کوچـکدر قصـر  ،نمونهبراي  هستند. يالدیمهشتم ل قرن یو اوا يقمر

 يهـاتیگـچ رسـم شـده و شـش تـن از شخصـ يبا آبرنگ بر رو يریتصاو ،آن يوارهاید ره بکاست 
 يریز تصـاوین ،دمشق منتقل شده استة آن به موز يایه بقاک ،یر غربیالحهد. در قصریرا نشان م يدربار

  .)86، ص 1384، (زکیشودیمشاهده م ر قصر عمرهیهمانند تصاو
در طـول  در جهـان اسـالم يو نگـارگر یز نسبت بـه هنـر نقاشـیآممیتحر يبسترها نیه به ابا توج

رگـذار، یدانشـمندان و هنرمنـدان تأث ةدربار یسینوحالمتعدد و گسترده شرحهاي عهنار مجموکدر  ،خیتار
النبـراس و ضـوءجملـه  از يتب معدودکطبقات،  يهاتابکان یسخن رفته و در م نقاشان ازمتر کاغلب 

شـان یبد ،ردهکـبـه آن اشـاره  الخطـطتـاب کدر  مقریـزيه کـ ،النـاسالمزونین منالجالس فی اخبارانس
م یتحـرة تـام دربـار يداوره کـرد کـد اذعـان یـبان ی. همچنـ)86، ص 1384(زکـی، افته اسـت یص اختصا
هـا دورهۀ در همـ ،يرسازیو تصو یز در برابر هنر نقاشیاسالم ن يایو موضع دنشته وجود ندا يرگریتصو

ة ریسـ، بخصـوص ینـیموضـوعات د یبرخـ یران از نقاشیدر اد ی، شایلکطورسان نبوده است. اما بهیک
امبران یـاز پ یبرخـة ریا در سـیـو  رسول خداة ریدادها را در سیاز رو ياریستادند و بسیباز نا امبریپ
و آثـار هـا فرش ها،یاشک ،هابر سفاله کبل، یخط يهاتابکتنها در نه ،هاینقاشن یااند. ردهک یگر نقاشید
قابـل  در اصـفهان »عهـدیول« ماننـد مسـجد جـامع هـارون ،هـادر مساجد و آرامگاه یگاه و یرانیگر اید

ده یـشـده ديارکـنـدهک ين به نقش و نگارهـایبم یلوح ،سرسرا يدر باال ،ن مسجدی. در امشاهده است
 از امـام رضـا یعـیبا حجم طب يرین تصویدهد. همچنیه دو فرشته در حال پرواز را نشان مکشود یم

  .)78ـ75 ، ص1377(زکی، افتیتوان یشان در مشهد میدر بارگاه ا

  هيعه اماميدر ش ينگارگر يخيتار ةنيشيپ
ه کـد آمـده اسـت. آنچنـانیـان پدیعیشـ يا بـرایپو یعاشورا، فرهنگ ریبا توجه به عظمت و تقدس فراگ

 یخ فرهنـگ مـذهبیه عمـالً تـارکـل گرفتـه کشـعاشـورا  بر محور واقعه ینییآ ياز رفتارها يامجموعه
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ن حماسـه پرشـور، همـواره یـده اسـت. ایز بخشـیو تمـا انسجام داده ییعاشورا يهاان را با ارزشیعیش
عه ینگـاران شـلیز شـماین يبوده است. در هنر نگارگر یخیمختلف تار يهابخش هنرمندان در دورهالهام

خ یتـار يهـاییو روشـنا يجهان علو يبه سو یسازان عاشورا، راهل حماسهیر درآوردن شمایبا به تصو
 يهـا، مسـاجد، حـرم امامزادگـان، آب انبارهـاها، سـقاخانهخانهدر قهوهها وارنگارهیاند. دعاشورا گشوده

  .)17ص، 1383(بلوك باشی، رودیشمار مبه ییاز فرهنگ عاشورا ییهاگاه جلوهیتجلهمگی ، یمیقد
برجسـته شـد  يرگریدن به آن واقعه جانگداز در قالب تصـویه، تجسم بخشیومت صفوکحعصر در 

ران را دگرگـون یـا يسـاختار هنـر، 947/ 1540ه از سـال یومت صفوکقع ح. در وا)104، ص 1377 (الهی،
ن یـر قـرار داده و ایروان خـود را تحـت تـأثیـپ یاجتمـاع یابعاد زنـدگۀ ع، همیمذهب تش ،نیرد. بنابراک

  .)1388فر، (شایستهاست یرانیع در هنر ایمذهب تش یابعاد عرفانۀ غلبدلیل رات، به یتأث
در افـت و ی يتـرو منسـجم یل رسمکش ،ییعاشورا توجه به هنر ،ار به بعداز دوران قاج ،همهنیبا ا
 يبـر رو ینقاش یو حت يوارید یشه، نقاشیپشت ش ی، نقاشیچاپ سنگ ی، نقاشیشینما يهاپردهقالب 

همچـون  يو سـاخت عناصـر یمـوارد، در طراحـ يارین و در بسـیو سـنگ کل حمل و نقل سـبیوسا
ا و یـاکدر ت ،هـاگونـه پـردهنیـا افتـه اسـت.یمختلف تا به امروز گسـترش آالت ابزارو  هاملَها، عَپرچم

سـاخت. یج مـیـی، عواطف را تهیخوانو نوحه یراد مراثیشد و همراه با اینصب م یخوانمجالس روضه
تـب، امـام کن میـه آموزگـار بـزرگ اکـشـد  يبصـر یسمع يا، مدرسهيمجالس سوگوار ،بیترتنیبد

  .)104، ص 1377(الهی،  بوده است نیحس
و  یمـذهب يهـاشینماۀ یه دستماک، یاز هنر اسالم ياشاخهعنوان به ،یید از هنر عاشوراینبا ،نیبنابرا
 ینقاشـ«بـا نـام  یرانـیا يهـادر قالـب نگـارهژه یـوقرار گرفتـه و بـه ینیبا موضوعات د ییهاينگارگر

 يریه واقعـه عاشـورا، تـأثکـم؛ چرایظهور و بروز داشته اسـت، غافـل شـو» ياسقاخانه«ا ی »ياخانهقهوه
  عه داشته است.یش ین در متن زندگیآفرتکحر

تـاب ک يرسـازیمعتبـر همچـون تصو یاتیـث و روایـ، احادیتـوان بـه منـابع ادبـیمـ ،نهین زمیدر ا
عه یان مسـلمانان شـیـبـه بعـد در م يقمـر يل قرن دهم هجـریه از اواک، واعظ کاشفیاثر  الشهداءۀروض

 یر متـون ادبـی. عـالوه بـر تـأث)1388مقـرم،  ؛1382طبسی نجفـی،  ؛1388(واعظ کاشفی،  ردکشاره افته، ایانتشار 
 یمـذهب يوارید یها و نقاشجاد پردهیه در ایتعز شینماژه یوان و نقل نقاالن و بهیت راویتوب، اثر رواکم

هـا، مـداح خوانهیها، تعزله از زبان نقاک ینظر را مطابق با نقلنقاش موضوع مورد ،بیترتنیمؤثر افتاد. بد
ر یوچـه و بـازار وجـود داشـت، بـه تصـوکه در ذهـن مـردم کـگونـه د و همـانیشـنیخوان مو روضه

۱۶     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

مسـتقل بـا  يجـاد هنـرین عوامـل، موجـب ایـاۀ مجموع ،تی. در نها)587ـ585، ص 1378(پاکباز، دیشکیم
 یالیـخ« یوه نقاشـیا شـیـ »ياخانـهقهـوه ینقاشـ«ه به کد یخاص خود گرد يو معنو يهنر يهایژگیو

  موسوم شد. »ينگار
ة که در خـالل سـداست هنر نقاشی فرهنگ شیعی ۀ کوشش جدیدي در عرص ،این نوع نقاشی

» ايخانهقهوه«نزد عوام، به نقاشی . این هنر آیدشمار مینوزدهم پدید آمده و اساساً هنري مردمی به
زیـرا نـه فقـط پیونـدي  ؛نوع نقاشی دانست خانه را خاستگاه اصلی اینتوان قهوهمعروف است. می

آمدنـد. شمار مـیدهندگان آن بهخانه از نخستین سفارشنزدیک با نقالی داشت، بلکه صاحبان قهوه
بـا  ،، اصطالحی است بـراي توصـیف نـوعی نقاشـی روایـی رنـگ و روغـن»ايخانهنقاشی قهوه«

هاي هنر مردمی بر اساس سنت هاي رزمی، مذهبی و بزمی که در دوران جنبش مشروطیت،مضمون
ندیـده گرایانه مرسوم آن زمان و به دست هنرمنـدانی مکتـبو دینی و با اثرپذیري از نقاشی طبیعت

هاي نقاشی آکادمیک و نگـارگري جدیـد، اي برخالف جریانخانهنقاشی قهوه ،پدیدار شد. بنابراین
ی، اعتقـادات مـذهبی و ق ملـو عالی که آمال ،گونه نقاشیهنر رسمی رشد کرد. اینة خارج از حوز

اي جدیـدتر از سـایر تابانیـد، پدیـدهمیرا بـاز بشـريۀ هـاي میـانی جامعـروح فرهنگ خاص الیه
کشی، دیوارنگاري بقاع متبرکه، نقاشی پشت شیشـه بـا مضـمون هاي نقاشی عامیانه(چون پردهقالب

  .)587ـ586 ، ص1378(پاکباز، مذهبی و جز اینها) است 
ز یـت و نیدوران پس از مشـروط یط خاصّ اجتماعیل شرایبه دل ،یو مذهب یات حماسیادبدر واقع، 

. ایـن ه گسترده آنهـا قـرار گرفـتن، مورد توجین مضامیوچه و بازار به اکعوامِ مردم  یاز روحیل نیبه دل
 يو بـه جلـوت رکز حرین ياخانهقهوه یه، نقاشیو تعز یخوان، پردهیهمانند نقال یینار هنرهاکدر ادبیات، 
ان همـه اقشـار و طبقـات آغـاز یـعاشـورا در م ۀعه و بـازنمود واقعـیج فرهنـگ شـیترو يبراـ خود را 

 يبـا مضـمون واقعـه عاشـورا، بنـا ،يوارید ینقاش يهان نمونهیاز بهتر یکی. )1389، و دیگران (افشاريردک
 يریـنظمکرده، مجموعه کن یرا آذ کوچکن حرم یه اک يايوارید يهاید اصفهان است. نقاشیامامزاده ز

و  يازدهم هجـریـمتعلـق بـه قـرن  ،هاین نقاشیرا به وجود آورده است. ا یاسالم یمذهب يهایاز نقاش
  است. يالدیهفدهم م

هاي شعائري، برانگیختن احساس دینی و شـور اساساً یکی از وظایف مهم مناسک آئینی و آیین
هـایی ویـژه در قالـب شـمایلبـه، هاي دیـواريشیاین امر توانست در نقا. مردم استۀ مذهبی عام

 ،»روایات تصویري« هنر دینی ة، در حوزاساستحقق یابد. براین  »ايخانهنقاشی قهوه«مذهبی با نام 
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هاي مذهبی در مراسـم . شمایلاستمردم دارۀ انتقال باورها به عام دربیشترین و ماندگارترین اثر را 
ب گرایش به ایمان و ایجاد ارتبـاط معنـوي در فضـاي موجعمالً اینکه عالوه بر و مناسک شیعیان، 

 ،در حقیقـت هاي جاویدان اسـت.ارزش ن و یادآوري مجددامنؤساز تذکر به مشوند، زمینهمیدینی 
 و، جـزاسـتاد فرشـچیاناثـر » عصـر عاشـورا«عیسی مسیح و یـا نقاشـی » شام آخر«همچون  آثاري

هـا، ایـن نگـارههمچنین . است بیانگر تصاویري آیینی ترین آثار در فرهنگ و هنر شیعی وشاخص
ۀ بـه واسـط ولیـاکه زندگی قدیسان و اايگونهبه ،آیندشمار میبهروایتی از رویدادهاي تاریخ قدسی 

  .)42، ص 1387نصري،( یابندحیاتی دوباره میآنها 
ل یـتواند انسـان را در نیم ،ینییر آین تصاویه وجود اکن باورند یشمندان بر ایاز اند ياریبس ،رونیااز

 ؛1390موسـوي حرمـی، شـاکر (رسـاند ياریـو تقـرب  یتعـال يشش به سـوک یعنیخود،  یبه مقصود اصل

 یار تمـامکه به ک یبه صورت ،صهیصن خیص ایا تشخیو ن ییتع ين راه برایترد سادهیشا .)1388زاده، محمد
ۀ رفـتن از مرتبـ یعنـی ؛مینـکف یـتعر »یلتعا يشش به سوک«ه آن را کاست ن ید، ایایبشر ب یسنن مذهب

 ،گـریدعبـارت د و بندهاست. به یق یه رها از تمامک ،واالتر يبه بعد يبشر یو محدود زندگ يار عادیبس
ان یـمحـدود و محسـوس بـه ب يه با نمادهـاک ،یبه نامتناه یرفتن از متناه :است از صه عبارتین خصیا

  .)120ص  ،1385، کالرك(دیآیدرم
پیونـد داشـته امبران یـا و پیاز اول یکی یهمواره با زندگ ،یمذهب يهاین نقاشیدر اح مطرموضوعات 

هـا نگـارهن یا یتمامحال، ن ی، با ادارند ينقش محور ییر رواین تصاویا در ای. هرچند بزرگان و اولاست
نـه طـرح  ،مضـمون و محتـوا بـوده اسـت ،ییقرار داشته و هدف نها یف و شرح موضوع اصلیدر توص

بـراي در چهره،  يمشخص و بارز یژگیها وثر نگارهکدر ا ،لین دلیا. به همیامبران و اولیل پیه و شماچهر
 تیـاهمز یـن فریتیهوف شوان. )39 ، ص1389، (افشاريشودیده نمیر افراد دین نسبت به ساان مقدسیز ایتما

ش یر هنر مقـدس آنچـه بـد: «سدینویمداشته،  يات اثر هنریرا معطوف به محتو ینیا هنر دیهنر مقدس 
و  یه در هنـر عرفـیکـحالدر. ار بسـتن آن اسـتکـبه ة و نحو ياثر هنر يت دارد، محتوایز اهمیاز هر چ

 ،روایـناز. )1389، نصـري(» ت اسـتیـو شـعف فعـل خالق يشاد يبرا ين عوامل فقط نمودیا ،ینیدریغ
  پردازد.یاثر م يمحتوال یه به تحلکاند دانسته يردیکرا رو یاسالم ينگارى و نگارگرشمایل
. در حقیقـت را نادیده گرفـت» تکایا« هاي مذهبیتوان مضامین معنوي نقاشینمیزمینه این  در

اند. نقاشان این قاجار و در اغلب روستاها برپا شده ةاي معماري آیینی هستند که در دورتکایا، گونه
هایی از وقـایع عاشـورا، جلوه ،ئین کردهاند فضایی متناسب با نیاز مردم تزتکایا، همواره سعی داشته

۱۸     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

آمـده، هـدف عمـل هـاي بـهنا به بررسـیبه تصویر بکشند. بقصص قرآنی و مضامین خیر و شر را 
هـاي اخالقـی و حفـظ سـجایاي بر جنبهتأکید  رسانی بانقاشان ضمن احترام به باورهاي مردم، پیام

توصیف مضامین معنوي با بیـانی سـاده و و  انسانی متأثر از حوادث عاشورا و زندگی ائمه اطهار
اي مقایسه و تفسـیر خانهقهوه توان مشابه این نوع زبان حال در تکایا را با نقاشیرسا بوده است. می

  .)1390انصاري، (کرد 
تومـاس همچـون  یسندگانینوۀ لیران به وسیدر ا یعیت هنر شیه اگرچه اهمکاست الزم به یادآوري 

مـورد توجـه قـرار دیگـران و  اوکـان، آنه مـاري شـیمل، لیندا کماروف، لروبلومب، ثروت عکاشه، آرنولد
و بـا توجـه  یاجتمـاعـ  یخیرا در بستر تار يآثار هنر يهان نمونهارسد ظاهراً محققیگرفته، اما به نظر م

ط بـا هنـر عه را در ارتباید شی، عقايبه طور جد ياچ مطالعهیهو  اندمورد مطالعه قرار داده ،رکتفهمین به 
 يهنـر يهـافـارغ از جنبـه ،ینـییآ يهان نمادها و نگارهیرات ایتأث ،نیرده است. بنابراکن یبررس یاسالم

قابل تأمل اسـت.  یمذهب کو حضور گسترده در مناس يدارنیش توده مردم به دیعمالً در گرا ،ر آنهایثک
ران، خصـلت یـدر ا ینـیاهر هنـر داز مظـ یکـیعنوان بـه ،ياخانـهو قهوه يوارید يهایه، نقاشکمهم آن

 يبـرا يرید تـدابیـبا ،نیبنـابرا. از رونق افتاده اسـت يادیز را از دست داده و تا حدخود  هیاول يردکارک
  د.یشیاند ین فرهنگ و هنر مذهبیا يایاح

  يت، مباحث مقدماتيحيو مس ينگارليشما
ش ینمـا يصـرفاً بـه معنـا ،سکارتـدو ن واژه در سنتیاما ا. ر استیتصو يبه معنا ،»eikon« یونانیواژه 
م عـذرا و یا پسـر خـدا، مـریلمه کعنوان به ،حیاز مس يریاست. هر تصو یاز موضوعات مذهب يریتصاو

 فورتـو(د شویبر تجسم دانسته م یل است و گواهیتاب مقدس شماکاز  یاتیها و رواز صحنهیسان و نیقد

اختصـاص  یت شـرقیحیصرفاً به مس )،Iconل (یشما ،سکوات ارتدیبنابر اله. )136، ص 2009، چامنینو سان
 لّکـچ وجـه بـه یو بـه هـیافـت روس ادامـه  یزانس، در هنـر مـذهبیب يامپراتور یپس از فروپاش ،دارد
» لیشـما«را تحـت عنـوان  یحیغرب مس يهایتوان نقاشینم ،نیافته است. بنابرایت اختصاص نیحیمس

 .)37ص ، 1387نصري،  ؛305، ص 2004، ساالمون( ردک يبندطبقه
ا یـسـان و یم مقـدس، قدیح، مـریاز مسـ يايبعـددو ینقاشـ ،خـاص یمفهـوم در معنـا و »لیشما«

تـوان بـه عناصـر یر فـوق، مـین اصطالح را عالوه بـر تصـاویتاب مقدس است. اکاز  ییروا يهاصحنه
 ،2011 ،مـک فارلنـد(سـا نسـبت دادیلکساختمان  یو حتتصاویر ، ینقاش ي، تابلوهایوابسته به مراسم مذهب
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 ،یمـوم یا بـه نقاشـیقابل حمل و  یچوب يهابر بوم يهایاغلب شامل نقاش ،ها در آغازلیشما. )232ص 
مرغ را بـا ه تخمک( ،تمپرا يهایز نقاشیو ن ،ساختند)یر میردن رنگ تصوکردن موم و آغشته که با گرم ک(

و  يواریـد يهـایر و نقاشیع، تصاویوس ییمعنال در ین، شمایبا وجود ا .شدیردند) مکیب مکیه ترکسر
ر در یش، تصـاویشـک يهـالبـاس ير و نقـوش رویسـا، تصـاویلک يهاوارید يبر رو يهايارکیکموزائ

سـا را یلکمنقـوش ۀ یـاثاثسـایر ز یـب و نیش، صـلیایمربوط به عبادات و ن يهاتابکل و یمحراب و اناج
 ياریهـا و بسـپارچـه يبـر رو یز و حتیا فلز نیعاج و چوب،  ين است بر روکمم لیرد. شمایگیمدربر

سـا هسـتند و جـز یلک ینـیو تزئ ی، آموزشـير در خدمت اهداف عبادین تصاویشود. احک گر یموارد د
  .)136، ص 2009، چام نیفورتوآنو و سان ن( ندیآیشمار مش بهیایعبادات و ن يلوازم ضرور

ان یحیل در نـزد مسـین شـمایتـره مهـمکـفتـه شـده گرگـذار یتأث يهالیاربرد شماکن ینخست ةدربار
ن ینخسـت«عنوان بـه حیمسـ یسیل عیشماه کن اعتقادند یشان بر ایاست. ا حیمس یسیل عیس، شماکارتدو
ا صـورت یـمقـدس  صـورت«عنوان  با لین شمایاز او آمده  دیح پدیمس یسیات عیدر زمان ح »لیشما
ن یـا ،یخیات متعـدد تـاریـد آمده است. طبـق روایدپ ه بدون دخالت دست انسانکبرند ینام م »یقیحق

بـه دنبـال درخواسـت  ،لین شـمایـا برخوردار بوده است. یمعجزات و از قدرت شفابخش يدارال یشما
. وجود آمـده اسـتبه )پادشاه کشور کوچک اوسروئن در حدّ فاصل مرزهاي رومیان و اشکانیان(آبگار اوکاماي پنجم

نـد کیچه تالش مـهروي ، بپردازد يوة م چهریفرستد تا به ترسیح میمسرا به جانب  ین پادشاه، نقاشیا
خـود  انیـح از اطرافیمسـ ،نیبنـابرا شـود.یم آن نمـیقـادر بـه ترسـو  نـدیبیح نمیمسة جز نور در چهر

ن یـاش بـر اخطوط چهره ینهد و تمامیپارچه را به صورتش م يدهند، و يبه و ياه پارچهکخواهد یم
ن یالتـة ه متخـذ از دو واژکـ شـودیده مـینام »ایکوورنة پرد«ن پارچه، ید. از آن زمان ابندیل مکپارچه ش

wera و  یقیحق يبه معناeikonica 4325، ص 2005 ،کوك( تر اسیتصو يبه معنا(.  
 ير، بـراین تصـویـاۀ جذام بـه واسـط يماریافتن از بین پادشاه پس از شفا : ایات آمده استیدر روا

 یسـیع رد.کـشـهر ة هـا در دروازاز بـت یکـین یگزیح را جـایر مسیت، تصویحیمسمان خود به یاقرار ا
نـزد  ياهمـراه نامـهبـه  ،ح اسـتیر مسینام دارد و اشاره به تصو یقیه صورت حقک ،راپارچه ن یا ،حیمس

ن یـدهـد. بعـدها ایبه پادشاه مرا جذام  يماریاز ب يد بهبودیام ،ن نامهیدر ا. ایشان فرستدیم آبگارپادشاه 
ل توجهـات یـبـه دل یاما پس از مـدت. ردیگیممردم قرار ۀ دگان همیشهر و در مقابل دة ر در دروازیتصو

 ،ر)ین تصـویـا يریـگلکبودن شز یآممعجزهدلیل و به( یپرستبت يهانهیو بروز زمبه آن  اد مردمیار زیبس
صـادر شـهر ة ر از دروازیتصـون یا ییجاپنهان ساختن و جابه بر ی، مبتنشهرن یااسقف از جانب  یفرمان

۲۰     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

همچـون ، یگونـاگون فرهنگـ يز وجـود بسـترهایان و نین جریاحال، ن ی. با ا)419، ص 2011، ملتون(شد 
س کان ارتـدویحیان مسـیـرا در م ينگـارلی، شمایمراتب یج و پس از طی، به تدررومیـ فرهنگ یونانی 

  رواج داد.

  تيحيها در مسليشما يخينه تاريشيپ
اسـاس موافقـت و یـا  تقسـیم آنهـا بـرو هاي مذهبی بندي سنتیک راه براي دسته :گفتتوان می

. )4388ص  ،2055، کوك(استدر قالب نماد و یا تجسم الهی  ،بعديمخالفت با تصاویر دوبعدي و سه
بسـیاري بـا یکـدیگر حـدود موضع مسیحیان کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان نیز تا  ،در این حوزه

دیگر، کلیساي ارتدوکس از نظر درکی که از حیات و ایمان مسیحی دارند، بارت عمتفاوت است. به
رو، نایـاز .)47ــ46 ، ص1388(هوشنگی، هاي اساسی دارد با کلیساي کاتولیک روم و پروتستان تفاوت

کنند و یاد می )Portrait(»تمثال«مسیحیان ارتدوکس از تصاویر منقوش در کلیساي کاتولیک با عنوان 
رویکرد هنري غرب مسیحی و این باورند که  . ایشان بردانندنمی »شمایل« عنوانۀ ر را شایستآن آثا

قـادر بـه بیـان  ،قـرار گرفـت گرایـیتفکر انسانة که حداقل در دورانی تحت سیطر ،آیین کاتولیک
یـک تحـول  ها نیست. بنـابر الهیـات ارتـدوکس، شـمایلهاي بنیادین شمایلشفاف و صریح آموزه

پـردازد، امـا هاي ثابت صورت میقی است. اگرچه تمثال نیز همچون شمایل به مشخصهخاص شر
(نصري، اي ندارد و هدف آن صرفاً حفظ شباهت است به معانی فراتر از حیات مادي و زمینی اشاره

عاجزند از اینکه به بازنمایی معانی روحانی پرداختـه و بـه ایـن عالئـم و . این تماثیل )37، ص 1387
صـدد بازنمـایی ظـاهر س، صـرفاً درنگاري کلیساي ارتـدوکحالیکه شمایلدر ،ا تعالی بخشندنماده

نیـز  گیـردمحسوس نبوده، بلکه به امور نامحسوس یا محتواي معنویی آنچه مورد بازنمایی قرار می
اي را که کلیساهاي کاتولیـک رم بـا بعديگرایانه و تصاویر سهارزش طبیعت ،توجه دارد. این کلیسا

  .)305، ص 2004(ساالمون،  کندن آراسته شده است، انکار و طرد میآ
 ،تیـدر نها. دیـگرد ياریبسـ يهـاشکشمک، موجب مناقشات و ينگارلیات شماین مسئله در الهیا

اتفاق افتـاد. بـه  يالدیم 843مقدس در سال ۀ شنبیکها، در لیس شمایتقدبراي ان یگرالیشما یغلبه قطع
از مـردم در  يربسـیاه برگزار شد و با حضـور یدر قسطنطن ییسایلک يشورا یکل ن سایدر ا ب،ین ترتیا
داد مهـم در یـو رو يروزیـن پیبه مناسبت ا یجشن ،شه اعاده گشتهیهم يها برالیه، شمایاصوفیا يسایلک
  .)326، ص 2011، ینئوکمک (شد س برپا کارتدو يسایلک
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ها به صورت کامل موافق نبودند، با ایـن شمایلاگرچه ایشان با انواع  در جریان اصالحات لوتري نیز
که قائل به حذف تمامی تصاویر بودنـد،  ،هاهمچون کالونیست ،هاي دیگردر مقایسه با برخی جریانحال 

پـذیري بیشـتري برخـوردار بودنـد. چراکـه ایشـان از انعطـاف ؛تعداد کمی از ایـن تصـاویر حـذف شـد
هـا، از موعظـه یـاد تصاویر بوده و در برابر تمسک به شـمایلقائل به حذف تمامی شدت بهها کالونیست

کنند؛ چراکه معتقدنـد مؤمنـان و حاضـران در کنند و آنچه را که جنبه تزئینی دارد، از کلیسا حذف میمی
. بنـابراین در کـل دوران اصـالحات، شـوندتوانند در عبادات متمرکـز با وجود این تصاویر، نمی ،مجلس

، نمایش تصلیب و لوترحال . با این )299، ص 2007، اسلت(از تصاویر وجود نداشته استتوافقی در استفاده 
اما ایشان تصاویر روایی را در . )417ـ416 ص ،1385، (هینلزدانست تصویر عیسی مسیح بر صلیب را روا می

  .)233، ص 2011، فارلندمک(دانستند هاي خصوصی خود دخیل نمیعبادات جمعی و نیز نیایش
، یمـذهبریسـه بـا موضـوعات غیتاب مقـدس در مقاک يهان اساس، در عصر اصالحات، داستانیبرا

در  یتـاب مقـدس حتـکقصـص  ییه بازنمـاکـیدرحـال. دار بودهنر عهدهۀ در عرص يزیار ناچینقش بس
. )570ــ569 ، ص7، ج 1386، دورانـت(دادیل مـکیهمچنان موضوع غالـب هنـر را تشـ ،یکاتولککشورهاي 

ه اقـدام بـه اصـالح کاز نقاط اروپا شروع شد  ياریدر بس يالدیم 1520ن خصومت در سال یاهرحال، به
مقدس وابسـته  يایر اشیر و ساین از تصاوکن امایا يسازکساها و پایلکبه  ردند و با ورودک ینییفرهنگ آ

 يسـایلک. )4386ص  ،2005، کـوك(ش بردنـد یخـود را پـۀ نانکشـلیشـما يهـااسـتی، سینـییبه مراسم آ
ن و یرفتـه و بـا تـزئینپذ یخصوصـ يهـاشیایـز نیـو ن یها را در عبادات جمعلیپروتستان حضور شما

سـان را یل قدیشـما یحتـ .)233ص  ،2011 ،فارلندمک(ندکیمر مقدس مخالفت ین تصاویسا با ایلکآراستن 
ور مطلـق موافـق ز بـه طـیـن ینکشـلین حال با شمایاما در ع. اندردهکیتلق ییسایلک یپرستاز بت ينماد

تـر از دتر و مصـرانهیشـان، شـدیت در هنـر از جانـب ایجـاد محـدودیاسـت االزم به یـادآوري نبودند. 
معطـوف  یزانسـیب ینکشـلیه شـماکـرا آن مقـدار یـگرفت؛ زیزانس صورت مینان در دوره بکشلیشما

ر یه خـود تصـاوتوجـبردنـد، چنـدان میها سود میپرستلیها و شمالیشماگونه نیه از اکبود  یاشخاص
  .)1010ـ980 ، ص6، ج 1373(دورانت، نبوده است

  سكت ارتدويحيو مس ينگارليشما
ر را ید، تصـویـآیشـمار مـر بهیتصو ياتاب مقدس به گونهکالم که کهمچنانس، کان ارتدویحیمساز نظر 

الم بـه کـنچـه را آ: «گویدمیباره نیدر ا م)379ــ330( باسیلیوس قدیسالم دانست. ک ینوعتوان به یم هم

۲۲     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

ه کـن دو یـاۀ لیدهد و به وسیر انتقال میوت و در خالل تصوکدر س یدهد، نقاشیگوش انتقال مۀ واسط
 واقـع،در . )41، ص 1388اوسپنسـکی،( »دیواحـد رسـ ياز امـر یتوان بـه آگـاهیگرند، میدیکنار کدائم در 

ل مـأر، تکـمنان را در تفؤو مرده کم یرا ترس یاله يهامناجات ،خود يریت تصویقابلۀ ها به واسطلیشما
تأکیـد  هـالیشما یو آموزش یالمکبر نقش  ،ن مفهومیدهند. ایم ياریاز متون مقدس  يترقیعم كو در

نهفتـه در  یهـا و معـانداسـتان يایـشود، گویعرضه م یحیمس ينگارلیه در شماکآنچه  ،دارد. در اصل
انـد. در طـول دانسـته یاتیـهال يارا در مقام رساله یحیمس يهالیشما ،ن اساسیتاب مقدس است. بر اک

قـدیس ه کـهمچنان. انـدردهکـ ینیآفرنقش ییبایمال زکها همواره با قدرت و نفوذ و در لیز شمایخ نیتار
در خـدمت مـذهب خـود  يهـایقـدر بـا نقاشـهنرمندان همان: «ترده اسکتأکید  بارهنیدر ا باسیلیوس

  .)335ص  ،2011، کوئینمک(» المشانکو نفوذ ها با فصاحت بیه خطکاند بوده
مختلـف و متعلّـق  يهاکبا سب يریم تصاویاز ترس کیحا ،تیحیخ مسیاز تار یعیبخش وس ،نیبنابرا
آمـوزش بـراي ه کـیی اسـت هـانامـهتاب مقدس و مناجـاتکبر  یمتفاوت و مبتن يهاانکها و مبه زمان

. )4344ص  ،2005 ،کـوك(به خدمت گرفته شده است ییاسیلکعالمان و پدران ۀ مانان و جلسات موعظینوا
بـراي  يالهیر مقـدس را صـرفاً وسـین تصـاویـتـوان اینمدارد، میان یب یکاتولک يسایلکه کگونه اما آن

 يسـایلکدر سـاخت و گسـترش  ینـیو صـرفاً تزئ ياریاخت يا آن را امریبه شمار آورد و  ینیآموزش د
 ییات و بازنمـایـر از الهیناپـذكاکـانف یهـا جزئـلیس، شماکارتدو اتیه بنابر الهکبل ،س دانستکارتدو

خلـق  یو آسـمان یوتکمل ییند و فضاهست تاب مقدسکات یها و رواح از عبارات، داستانیروشن و صر
  .)165ص ،1996 ،پوروکوآرت(حضور حاضران در بهشت استبیانگر ه کاند ردهک

 يمقـدس، بـرا يهـالین شـمایـاغلـب ا. ستینن و رنگ و لعاب دادن یتزئهدف  ،ينگارلیدر شما
 يایانـد و نـه اشـو مقـدس كمتبر يریها تصاولیشمارا ی؛ زابندیینم یتید موضوعیجد يهنر يهاکسب

ن یـاۀ باشناسـانیه بـه ابعـاد زکـاز آن شیبـ ،هیـه توجه نقاشـان اولکايگونهبه ،)142، ص 1381ویور، ( يهنر
مـال کرو، ایـناز .اندها توجه داشتهلیم شمایدر ترس یشیایو ن يعباد يهار معطوف باشد، به جنبهیتصاو
. )4353ص  ،2005 ،کـوك(دسـت دهـدهبـ ینید يهااز آموزه یش قابل قبولیه نماکن است یل در اکش یک
شـوند، یل مـیشـماة ساده، مشمول واژ یه بعدها به مفهومک يریاز تصاو ياریر و بسین تصاویا ،نیبنابرا

 یاتیـه محصـول الهکـل نگرفته اسـت، بلکها شلیشما يو هنر ینیتزئۀ ش به جنبیاگرۀ جیدر نت کیچیه
  .)163ص ،1996 ،پوروکوآرت( است یمکمح ياعتقادۀ منحصر به فرد و پشتوان

از احتـرام و  کیات حاکشود و حریر مقدس مین تصاوینسبت به ا ،ه بر حسب سنتک یحترامالبته ا
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حمـل بـر نبایـد چ وجـه یبه ه ،دن بخوریردن شمع و سوزانکدن، روشن یردن، بوسکمثل سجده  ،محبت
ز یتفـاوت و تمـا ،يالدیم 787 سال ییسایلک يدر شورا یحیمس دانانالهین رابطه، یدر اشود.  یپرستبت

انـد. ردهکـان یـب یرا به نحو روشـن )latreia and Proskynesis( »هالیپرستش شما«و  »میرکس و تیقد«ان یم
م مقـدس و یح، مریچون مس یسانکل یافراد مقدس و شما از آن ،انیحیمس )Litreia( »میرکت«و  »سیتقد«

 ،کوئینمـک(شودیم میتقد صرفاً سزاوار خداوند است و تنها به او )Prokynesis( »پرستش«سان است و یقد

از  يگـریل دکشـ ،سـانیره و قدکم بـایس نسبت به مـریشان، احترام و تقدیبنابر اعتقاد ا. )332ص  ،2011
 ؛هسـتندقائـل م یرکـسان، بـه احتـرام و تیم مقدس و قدیان نسبت به مریحیش است. مسیپرستش و ستا

وه و جـالل کتوان به شـیم ،آنهاۀ ه به واسطکل ین دلیبه ا. همچنین شان مقربان درگاه خداوندندیه اکچرا
اشـاره  یذهبمـ يهـالیس شـمابه تقـد میرچا الیادهاین اساس، . )357ص  ،2008 ،همان(تافیح دست یمس
ش اشارت بـه فراسـو و مـاورا یه در ذات خوکو مقدس است  ییتا آنجا ماورا ءیش یک :دیگویم ،ردهک

 .)1374 رومبلد،( داشته باشد
ان یحیرد مسـیکـمتفـاوت اسـت. رو يتـا حـد ،بـارهنیـدر ا یکاتولکس و کان ارتدویحیموضع مس

شـود. یروشـن مـ )م604ــ590(اولي پـاپ گریگـوراز  یر مقـدس، بـا سـخنینسبت به تصاو ،یکاتولک
 يبـرارا  »مقـدس يهـالیشـما« وردگان و باسوادان کلیآموزش تحصبراي را  »تاب مقدسک« گریگوري
ه کـبل ،ر نه به جهـت پرسـتشین تصاویاه کرد کاعالم  يد دانست. ویو عوام مردم مفسوادان یآموزش ب

. )4385، ص 2005، کـوك(ار گرفتـه شـودکبه تاب مقدس کن یبا مضامآشنا اآموزش اذهان ن يبرا د صرفاًیبا
در گـر، یدعبـارت بـه  داشـت. یآموزشـۀ جنبصرفاً وي از زمان  یکاتولک يسایلکدر ها لیه شماکچنان
. ن بـودکـمم يا بصـریـ یتنهـا بـه صـورت شـفاه ینـیآموزش د، سواد بودندیمردم بة ه تودک يادوره

  ه است.خوانده شد »ب مقدس فقراتاک«در واقع  اسیلکموجود در  يهالیشما ،رونیااز

  سكارتدو يسايلكها در ليرد شماكارك
و  يو خـداباور یخداشناسـ يهـاآمـوزه مقـدس، يهـالیشما ۀبه واسط ،سکان ارتدویحیبنا به نظر مس

عنوان بـهل یشـما ،ن اسـاسیـبـر ا. )165ص  ،1996 ،پوروکـوآرت( شـودینندگان منتقل مـیبر ب ینیشعائر د
منـان آمـوزش ؤسا بـه میلکه خادمان کر و تعمق در آنچه کو تف یشیاندژرفبراي  است ،»يبصر يابزار«
مفصـل و  ییش و بازنمـاینما يبرا ي، ابزاريبعدو چه سه يچه به صورت دوبعد ،رین تصاویا دهند.یم

  .)4389، ص 7، ج 2005 ،مارتر( س شده استکمنع یمات شفاهیه در تعلکاست  يزیمشروح آن چ

۲۴     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

ژه بـر یـوبـه ،»یالمـکریعناصر غ«و  »یالمکعناصر «بر  ،سکارتدو يسایلک يبادقت مراسم عیدر حق
مـردم دارنـد. عناصـر  ییگرامانیدر ا يرایسهم بس ،گریدیکن عناصر به موازات یا .است یمبتن ،هالیشما

ش ین و سـرایآهنگـ يش و موعظات، اسـتفاده از صـداهایایتاب مقدس، نماز، نکهمچون قرائت  یالمک
 ،ياعمـال عبـاد هـا،نیـیآ يمخصـوص برگـزار يهـاهمچون لباس یالمکریو عناصر غ ینید يسرودها

شـان بـا یا یو همخـوان یو همراهـ یحیمنـان مسـؤدر م یروحـان یختن معانیدر برانگ ،هالیژه شمایوبه
 یحیشعائر مسـ ییبرپا يبرا ،سکارتدو دانانالهیاز  ياریبه اعتقاد بس دارد. ییر بسزایتأث کها و مناسنییآ

ژه عناصـر یـوو بـه )Verbal( یالمـک، عناصـر یشـیاین يهـانیـیاز آ یدرسـت كدن به دریسا و رسیلکدر 
  .)75ص  ،14ج  ،2007 ،اسلت(اندلین امر دخیدر ا یالمکریغ

س شـناخته کت ارتـدویحیات و شـعائر مسـیـر از الهیناپـذكاکانف یبخشعنوان به هالی، شمارونیااز
ه بنـابر کـبل ،شـودیا رنگ دانسته نمیسنگ و  ،از چوب يماد ییایرفاً اشص ،ر مقدسین تصاویشود. ایم

 یـکت بـه یـه الوهکـن باورند یشان بر ایاند. ايقدرت معنوۀ گانی يهاواسطه ،سکان ارتدویحیاعتقاد مس
ن یـا ياغلـب بـرا ،نیـبـا وجـود ا .حضـور دارده همه جـا کشود، بلیان محدود نمکم یکا یر و یتصو
بخـش عنوان بـهمقـدس در نظـر گرفتـه شـده و  يهـاانکـدر سـاختار م ياژهیـو يهـامحـل ،ریتصاو
ه کـايگونـهبه. )1383کاپادونـا، ( دشـونیشناخته مـ ینیعبادات د یشناختییبایو ز ینییر ابعاد آیناپذییجدا

ا هـلیشـما ینـیتـوان از ارزش دینمـ ،ينظر هنـرها را از نقطهلیدگاه مورخان مدرن، ارزش شمایبنابر د
 .)89، ص 2007 ،پري( ردک کیکتف

از محتـوا  يو عار یفاتیتشر ینییانگر آیها صرفاً بلیس شمایس، تقدکان ارتدویحیاعتقاد مساساس بر
بـا شـدت  ،شـرق يسـایلکه در کت است یحیدر مس یاساس یانگر مفهومیه بکبل ،شودیدر نظر گرفته نم

 ،سان بـا خداونـد را فـراهم سـاخته اسـت و آنانۀ مانیم و صمیار حفظ شده و موجبات ارتباط مستقیبس
. )121ــ120ص  ،Giakalis، 2005(داسـتیسـا هویلک یشـیاین نیـیدر آروشـنی ه بـه کاست  »تجسد«ة آموز

احساس عشـق ة زانندین، برانگین مضامیسبب همبهو ند هست» ینییآ يریتصاو« انگریب هالیشما ،نیهمچن
ت یحیه مسـکـ ،سـاها باشـدیلکن یها تزئلیمقصود از شماه ک یهنگام یحت .و شفقت در ناظران آنهاست

 یت غربـیحیرا بـه مسـ یمذهب يهار و تمثالیاز تصاو ینیتزئة رد و استفادیپذیرا نم ين امریچن ،یشرق
. )42ص  ،1387نصـري، (اسـت يختن سرور و بهجت معنویها برانگلیت شمایباز هم غا ،سازدیمنتسب م

ل یـه بـه سـه دلکـاعـالم داشـته اسـت و ده بـوده یـعقهـم بوناونتوراز با ین ناسیئتوماس آکو ،بارهنیدر ا
ه کـننـد کینها همان مـیه اک جهتآناز ،سوادیم عوام بیتعل يبرا ،نخست: ساها آوردندیلکها را به لیشما
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سـان هـر روز در یقد يهـاح و اسـوهیالبد مسکه سرّ تجسد خداوند در کند. دوم، تا آنکیتاب مقدس مک
هـا دهیـد، »یشـور مـذهب«ختن یبـرانگ يبـرا ،سـوم. هـا حاضـر باشـدان و در حافظـهیدگان نمایبرابر د

  .)106، ص 1387ورنن، ( هادهیتا شن ،رگذارترندیتأث
 لیشـماۀ یش اولیدایرامون پیژه پیوبه ،حیمس یسیاز معجزات ع ياریبس يهاداستان يایگو ،هالیشما
از  ياریشـناخته شـده اسـت. بسـ »هیـا صـورت اولیـ یقـیصـورت حق«عنوان بـه هکـح است یخود مس
م یو ترسـ نانکشـلیب شـمایر مقدس از تخریمربوط به نجات خود تصاو رامون معجزات،یپ يهاداستان
رگـذار یار تأثیس بسـکان ارتدویحیمان مسیه بر باور و اک، )64ص  ،2ج  ،2003 ،منجان(ت اس یاله يامدادها

 یـیگـاه واالیاز جا ،ار دانسـته شـدهیمعجـزات بسـ يدارا ،مقـدس يهالین شمای. امروز هم ااستبوده 
ۀ ا گوشـیـنج کس (در کان ارتدویحیمسۀ در خان ،یه انجام مراسم مذهبیاثاثعنوان به. آنها برخوردار هستند

 یرسـم يهـاعمـوم مـردم در مناسـبتمیـان ز در اجتماع و در یل) و نیسا (پرده شمایلکژه در یوبه ،با)یز
  .)31ص  ،1986 ،یوسیه(رندیگیر مش قرایایمورد ن

ر و یـمیم عـذرا در شـهر والدیل مـریشـماة ها، دربارلیشما يآسااز نقش معجزه يموردۀ مطالع یک
اسـت صـورت گرفتـه شـان یا یدر طول دوران زنـدگ ،و هنرمندان معاصر يشهر یرات آن بر زندگیتأث
ن شـهر یـم عـذرا، ایل مریوجود شمادلیل به : ر معتقدندیمیمردمان شهر والد. )286، ص 5ج  ،2006 ،انگولد(

 يهـادر دوران .)43ــ39، ص 1387نصـري، ( مصون مانده اسـت يب و گزندیخ از هرگونه آسیدر طول تار
، بـود ینکشـلیان شـمایـبا جردر ارتباط ه کمطرح شد  ییهاداستان ،هالیب شمایز در مذمت تخریبعد ن
 يل ویب شـمایـه بـه تخرکـرد کـرا مالحظـه  يفـرد ،م عـذرایه مـرکـنـد کیت مـیروا تئوفانسمثالً 

 درگذشـت یعـیآن فرد به نحو فج ،آن روز يرد و فرداکتهیه  یعذاب يو يبرا میمر ،پسپرداخت. یم
د یـبا یانسـان هـر« سـد:ینویها ملیمدافع شمان یتربزرگدر مقام  ،یدمشق يوحنّای. )43ـ39 ،1387نصري،(
ن ببـرد، یبـاز سـان را یاز قد یکیا یح و مادرش و یر مسیتصاو ،بتعص ياز رو یسکه اگر کن را بداند یا

  .)40 ، ص1997(الدمشقی، » ن استیاطیس و شیسان و مدافع ابلیح و مادرش و قدیپس او دشمن مس
ر اسـت. یخضوع و احترام و تقدة دهندس، نشانکان ارتدویحیم مسیتعظ سجده و«نویسد: میاو البته 

اسـت  یمـیخداونـد، تعظ ش خاصّیم و ستاین تعظید است و در مقابل افقط از آن خداون ،میتعظ ینوع
  .)40همان، ص ( »شودیم مقدس ادا میز مریسان و نیبه خادمان خدا و قد "خاطر خداوند"ه به ک

یوحنّـا در اثبـات  ،همچنـیندانـد. هاي مقدس را مشمول چنین تعظیمی میتقدیس شمایل يو
در  ،نـونبن یوشـعوي سجده و تعظیم  ،کندهد قدیم استناد میبه مواردي از ع ،نگاريشمایل آموزه

۲۶     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

مقـدس و ۀ در برابر خیم »اسرائیلبنی«ة سجدو کرنش  )13: 5 ،(یوشـعبرابر یکی از فرشتگان آسمانی 
در ایـن . )30ص  ،1997 ،(الدمشـقی شـماردمین مقوله بررا از ای )10ـ7: 33 ،(سفر خروجهیکل اورشلیم 

که میهمان این نبی خدا شـده  ،بر سه فرشته آسمانی و تعظیم ابراهیم نبی توان از کرنشمی ،مورد
  .)18(سفر پیدایش،  بودند، یاد کرد

آن تأثیر  هم بر ؛به فرهنگ عامه نیز راه یافته ،ها عالوه بر فرهنگ مذهبی، مضامین شمایلنبر ایافزون 
  ،)Arnold Angenent( آرنولد آنگننتمانی مورخ آل .)43ــ39 ص، 1387نصري، ( تأثیر پذیرفتاز آن نهاد و هم 

  نویسد:کنندگان در مراسم میبا اشاره به نفوذ و اثربخشی مراسم نیایش بر حاضران و شرکت
بر حاضران در  یحیمس يها و مراسم عبادشود. جشنیمنتقل م یروحان يحضورۀ به واسط يقدرت معنو

همچـون  یراتیتـأث ؛گـذاردیمـ يز بـر جـایـن يو ماد یکیزیرات فیه تأثک، بليتنها اثرات معنونه ،سایلک
 يایـبال ياری، جنـگ و بسـیسالک، خشیردار، قحطیواگ يهايماریژه بیوها، بهيماریمحافظت در برابر ب

  ).75، ص 2007 ،اسلت( رطبیعی و ناگهانی دیگ
حضـرت  يهـایها، اغلب اوقـات مصـائب و سـختلیستن بر شمایه با نگرکنند کیز اقرار میان نیحیمس
م بـا عبـادت و أو نجـات تـو یدگیـآمرزو گشـته  یشان تداعیا يعمر، برا ين روزهایدر آخر یسیع

، بـراي نمونـه .)359ص  ،2008، نیکـوئمـک(دسـازیمقـدس را فـراهم مـ يهـالین شمایخضوع در برابر ا
ه در کـ یقتـی. حقکنـدتوصیف میروح را  يا ماجوره، شرح رستگاریسانتامار يسایلک يهايارکیکموزائ

  معتقدند:شان یا .)1378 ،اسکندري( است »تاب مقدسکة الم زندک« ،گرددین نقوش مصور میا
شوند، این عمل نه از سر کنجکاوي آنهـا، بلکـه از ها ایستاده و به آنها خیره میزمانی که در مقابل شمایل

ـتار طلـب حضـور در مجلـ ،هـاي مقـدسست کـه از قدیسـان و صـاحبان شـمایلرواین س و خواس
ـته از  منان به کلیساي ارتـدوکس برآننـد کـه حتـی نـورؤبخشی هستد. مموهبت (هالـه مقـدس) برخاس
عوامـل ۀ امري مربوط به عصر و زمان حاضر نیسـت و بـه واسـط، )152، ص 2006 ،ندبرگیل(اهشمایل

و  هـابلکه این نوري ابـدي و ازلـی اسـت کـه از شـمایل ،بر آنها وارد نشده است ،خارجی و از بیرون
  ).147ـ142، ص 2009 ،چام نیفورتوآنو و سان ند(شوهاي قدیسان ساطع میچهره

همچـون  ؛رگـذار اسـتیز و تأثیـانگار رقـتیبسـ ،شدهمشاهده يهاصحنه یبرخ ،سایلک ینییدر مراسم آ
سـتند، بـا یقـادر بـه راه رفـتن ن یه هنوز بـه آسـانک ،نوپا یانکودک ،موارد یدر برخ، انکودکاز  يریتصاو
 یخداشناسـ ننـد.کیم میرکده و تیرده و آنها را بوسکت کمقدس حر يهالین شماین به طرف اید اوجو

ه کـیحـالآموخته و بـر آن اعتـراف دارنـد، درمان را یشان ایا ،ه در ظاهرکاست؛ چرا یان ستودنکودکن یا
اغلـب بـه همانـان یز میـس نکان ارتـدویحیستند. در مراسم ازدواج مسـینسخن گفتن قادر به  یهنوز حت

شـان، یدر نـزد ا ،نیبنـابرا .دهنـدیه مـیم عذرا را هدیو مر یسیع يهالیاز شما يعروس و داماد، تعداد
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ان یـمقـدس در بن يهـالیت حضـور شـماکـ، به بریل خانواده با صحت و سالمتکیو تش یشروع زندگ
  .)360ـ357ص  ،2008 ،نیکوئمک(د شویخانواده محقق م

نگاري همگـام بـا ایمـان ارتـدوکس، در سراسـر کشـورهاي شمایلاین نظام اعتقادي، برکت به 
به رویـش و  ،حتی پس از انقراض امپراطوري بیزانس ،بالکان و روسیه انتشار یافت و در آن نواحی

تـرین کـه بـه حـق بـزرگ ،آنـدري روبلـفرواج خود ادامه داد. ظهور هنرمنـدي شـامخ همچـون 
هاي آفرینندگی در ایشگر این واقعیت است که انگیزهنگار روسیه خوانده شده است، خود نمشمایل

به سوي مرزهاي شـمالی دنیـاي ارتـدوکس راه  ،خود از زادگاه اصلی ،نگاري بیزانسیسنت شمایل
  .)1384نوروزي طلب، ( یافته است

  گيريجهينت
نسـبت بـه  یو تـأثرات ریتـأثه آنها کاست روشن ، يمعنو ـ ين دو سنت هنریا یخینه تاریشیبه پتوجه با 
ۀ رواج داشـت، حلقـ یعقـوبی يهـایانیان سـریه مک يریمورخان، تصاو ینظر برخاز  اند.گر داشتهیدیک

را نقاشـان یـبـود؛ ز یدر شرق اسـالم يریو هنر تصو یحیزانس و هنر مسیب یکالسکراث یان میاتصال م
ه به فاتحان مسـلمان کبودند  ین هنرمندانیشدند، نخستیشمرده م یان شرقیحیه از مسک ،یعقوبی یانیسر
گانـه در یمان بکاز حا يناخرسند ،ارکن یآنها در اة زیانگ .ار آنها نهادندیآوردند و هنر خود را در اخت يرو

 ،مـان مسـلمانکحا ،ه گفته شدهکبود. تا آنجا  یدولت يسایلک يهايگزارآنها از بدعت يزاریه و بیقسطنطن
(عکاشـه،  دادنـدیت خود قرار مـیت و حمایرا مورد عنا یشرق يساهایلکرو یپ ياهمواره هنرمندان حرفه

سـد: ینویه مـکـ، آمـده فقیـه همـدانیف یتأل البلدانتاب کدر  یزانسیزان توجه به هنر بیم. )54، ص 1380
  .)183، ص ق1416 فقیه،ابن( »اندن نقاشان جهانیها) ماهرتریزانسیب یعنی(  یرم شرق يامپراطور یاهال«

وجـود  یان شـرقیحیو اسـلوب مسـ یاسـالم يان نگـارگریم يهنرۀ مبادل کین یقیبه در مجموع، 
ه هنـر کـسـت ینایـن ل یـشـود، دلیمـده ید یاسالم در هنر یحیه از هنر مسک یراتیتأث یول. داشته است

گر یدیکـ بـارا تـأٍثیر و تـأثراتی نش و کـ ،ه هر دو قلمروکبل ،باشد یحیهنر مسوامدار  یلکطوربه یاسالم
  اند.را فراهم آوردهگر یدیک ییوفاکرشد و شموجبات  ،موارد ياریدر بس یحتّ. اندداشته

 ،سکان ارتـدویحیان و مسـیعیان شـیها در ملیگاه شمایرد و جاکارک، تفاوت یخیبحث تارافزون بر 
ر یناپـذكاکـانف یها جزئلیشما هکس برآنند کان ارتدویحیمسگردد. یمآنها باز ينظر یبه اختالف در مبان

 د. دریـآیشـمار مـبـه تاب مقدسکات یها و رواح از عبارات، داستانیروشن و صر ییو بازنماات الهی از

۲۸     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

بـدون . اسـت یو ازل سازمانمند یانیب يدارا ،یحیر در جهان مسیتصوه کدارد یان میب آسپنسکی ،بارهنیا
، صـرفاً یالماسـ يدهد. در مقابل، نگـارگریدست م خود را از يهاهیاز پا یکیت یحیر، مسیوجود تصو

عنوان بـه یاز نقاشخ یشواهد، نگارگران مسلمان در طول تاربنابر است.  ینیم دیها و مفاهگاه ارزشیتجل
مقـدس را  يهـالیشـما ،یحیمانند نقاشـان مسـهو  اندردهکن اسالم استفاده نید دیغ عقایتبل يبرا يابزار

ت و یـاز هنرمنـدان حما ،و از همـان ابتـدا وسـتهیپ یحیمس يسایلک ،گرید يانگارند. از سونمی نید ۀیپا
 یغربـ يهـاتـبکدر م یداشته و ماننـد نقاشـ يمحدودۀ عرص یرانیا یه نقاشیکحالدر. ردکیم یبانیپشت

همـواره بـه  ،ه قـوام و دوام آنکـبل ،انـدنبـرده یافکـة از آن بهـر، يافته است و اغلب مردم عـادیرواج ن
گـاه چیهـا هـها و نگـارهلیشماهمچنین، . )72، ص 1377، زکی(پادشاهان و شاهزادگان بوده است یبانیپشت

. به همـین هستند معرفت به معبود یابیدست يبرا يالهیه همواره وسکبل ،ندیآیشمار نمهدف و مقصود به
هـا لیه شـماکـشـده اسـت تأکید  ن مهمیا ها برلیر مدافعان شمایو سا یدمشق يوحنّایدر سخنان دلیل 

ن و آسـمان یان زمـیل پنجره گشوده میشما ،یتیبه روا. خلط شودهدف د با یو نبااند ضیفۀ صرفاً، واسط
ل بـه بـت یشـود، تبـد یل به خـودش منتهـیاگر شما هکچرا ؛شودیه از دو طرف باز مک ياپنجره ؛است

  .خواهد شد
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