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 چکیده
در جهما  االم و و    هما   پمردازی  یلشمما  ترین یجاز را ینو ائمة معصوم یامبر( چهرة پی)نگار پردازی شمایل
گرفتن از  با بهره نامند، یم   یکه گاه آ  را هنر فطر یهنر مردم ین. ارود یم   به شمار نشین یعهش یکشورها

 یمن بزرگما  د  یمن چهمرة ا  تصمویرگری بمه   پمردازا   یلخاص شما یخیتار  های   ینهزم یزو ن یخیتار یاتروا
 یتنهما نموع   از آ  االت که نه یحاک یمردم یگونه نقاش ین( در اها یف)موت ها  یهنقشما یبررال اند.     پرداخته

 پمرداز،  یلشمما  یو فرهنگم  یخیتار یطگوناگو  وجود دارد، بلکه بسته به شرا یا اد یا م ها  یهتبادل نقشما
با آنکه در پرداخت الاده  پردازی یلشما ی. هنر مردمروند یم   به کار تفاوتیم های یبدر ترک ها  یهنقشما ینا

احساالمات   یجبسم  یخمود را در راالمتا   یاونخبه االت، پ  های   پردازی یلشما یچیدگیو از نظر محتوا فاقد پ
آ   یرگمااری از قمدرت تثث  یو گسترش آ  در الراالر جها  اال و حماک  دهد یم   انجاو یخوب تودة مردو به

 یگماه بمر جا  ی(، خود گواهیرا محرو در ا یاومثال، ا ی)برا ینیبا مناالک د پردازی یلشما ینا یوند. پالتا
 یعیدر فرهنمگ شم   یدیاز عناصر کل یکی)ع(  یحضرت عل ی نگار یلشما    مردو االت.  ینیآ  در فرهنگ د

 یسمت حمداقل دو  طمی آ  حضرت کمه    یها   مردو دارد. تعدد تمثال یا خاص در م یگاهیاالت و جا یرا ا
از  یرتصاو ینا«  بود یاصل»به  یلو معنابخش االت. م یعرف یگاهجا یناز ا یپرداخته شده، حاک یرالاله اخ

و  یرتصماو  ینا یدکه چگونه چرخة تول دهد یم   نشا  یلم ینهنر در خور توجه االت. ا یشناال منظر جامعه
 شد  به اصل همچنا  دواو خواهد داشت. یکنزد یت ش برا
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 مقدمه
کمه هینیمک    چنما   مشموول هنرهمای زیبما، یما آ      شناالی هنر به صورت رالمی بیشتر دل جامعه

هنرهای زیبما، یما بمه    بوده االت. این تمرکز بیش از حد بر « شده نههنر نهادی»گوید،  می   (1989)
اممر  »تر، هنرهای فخیم و نخبه، از الویی با گرایش فلسفی کمانتی و نووکمانتی از    تعبیری گسترده

( پشتیبانی شده، و از الموی دیگمر بما گمرایش مراکمز آکادمیمک بمرای        1331 ،)نک. کراوتر« واال
ا نقممد ( پدیممده آورده و در نهایممت بمم1981 ،پاالممخگویی بممه معماهممایی کممه مدرنیتممه )احمممدی 

شناالی هنر، هنر جوامع غیرالنتی  زیباشناختی آ  گره خورده االت. در این رویکرد النتی جامعه
شناالی رانده شده و هنر النتی جوامع متمد  )و البته غیرغربی( نظیر  انسا  ة)گاه بومی( به عرص

 ةمستشمرقا  و هنرشناالما  خبمر    ةهای کارشناالمان  ای برای بررالی ایرا  و جها  اال و به عرصه
 تبدیل شده االت.  جزآ های بزرگ جها  غرب نظیر لوور، متروپولیتن، لنینگراد و  موزه

شناالمی   پسند اشاره کرد که متثالفانه نمه در جامعمه   الرانجاو، باید به هنرهای مردمی و مردو
شناالمی هنمر در    هنر رایج در کشورهای اروپایی و انگلوالاکسن جایی داشته االت، و نه در جامعه

ظیر ایرا . به دلیل همین غفلت گسترده از انواع هنر االت کمه رمرورت بمازنگری در    کشورهایی ن
شناالی  جامعه»درالتی از عنوا   ه( ب1931شود. الکساندر ) خوبی احساس می هشناالی هنر ب جامعه
پرداخت، بلکمه بایمد   « شده نهنهادی»تنها باید به هنرهای زیبا یا  کند، که در آ  نه دفاع می« هنرها
 کافی توجه شود.  ةپسند و عامیانه )فولک( نیز به انداز های مردوبه هنر
حارر ت شی االت برای جلب توجه بمه بخشمی از هنرهمای مردممی دینمی در ایمرا  و        ةمقال

کمتر به آ  توجه شمده   1بود  به زندگی روزمره برخی دیگر کشورهای اال می که از فرط نزدیک
های آ  به ویژه در مورد پیامبر، حضمرت   الت که نمونهنگاری ا االت. این هنر، هنر مردمی شمایل
: 1939دهخدا ) ةبن یزید ریاحی برای هر ایرانی آشناالت. به گفت علی )ع(، اماو حسین )ع( و حر

بموده   «خوی نیکو داشتن»و  «نیکوخصلتی»( شمایل در ادبیات ک الیک ایرا  به معنای 12321
 الراید:  االت. برای مثال، حافظ چنین می

 پروای کست نیست جهانی به تو مایل           برده دلم را تو بدین شکل و شمایل ای  

رالمد کمه نموعی توییمر معنمایی در ایمن واده ر  داده و از نیکوخصمالی بمه          ممی   اما، بمه نظمر   
نیکوجمالی توییر معنا داده االت. شاید کنار هم آمد  شکل و شمایل این انتقال معنایی را البب 

صورتی( به کار رفته االمت. پما از ایمن     به معنای شکل )جمال، زیبایی، خوبشده و شمایل هم 
 ةالاز )نقاش چهر های دیگر نیز در زبا  فارالی رایج شده االت؛ از جمله شمایل   توییر معنایی، واده

گردا  )کسی که تصویرهای قاب  الازی )کشید  تصویر اکابر دین( و شمایل شمایل ،بزرگا  دین(
توا  زد که این کاربرد بما گسمترش    می  گاارد(. حدس  می  بزرگا  دین را به معرض نمایش  ةگرفت

قاجاریه و با الهاو از النت مسمیحی روا  یافتمه باشمد. ولمی، هنموز       ةای از تعزیه در دور شکل تازه
 تحقیق جامعی در خصوص تاریخ کاربرد این واده در دورا  جدید صورت نگرفته االت. 

                                                 
 خشکی چو خم به گفتة موالنا: جا  ز پیدایی و نزدیکی االت گم/ چو  شکم پرآب و لب  1.
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پردازی در میا  مسلمانا  را امری پیچیده دانسمته و حمداقل    ( شمایل28: 1931نامورمطلق )
پممردازا ،  پرالممتا ، شمممایل چهممار گممرایش را در خصمموص آ  مشممخس کممرده االممت: شمممایل  

گریممزی و  تمموا  گفممت کممه در میمما  مسمملما  شمممایل مممی  الممتیزا .  گریممزا ، و شمممایل شمممایل
مسمیحی گمرایش بمه     -در المنت یهمودی   حمال آنکمه   ،التیزی بیشمتر روا  داشمته االمت    شمایل

پممردازی  تصمویرگری و تجسممم مسممید و قدیسما  امممری رایممج بموده و بممه همممین دلیمل شمممایل    
شناالی )بمه   گیری و رشد شمایل شده االت. شکل نگاری( امری عموماً پسندیده قلمداد می )شمایل

 این اقبال عاو شکل گرفته االت. ةشکل توصیفی یا تحلیلی آ ( در غرب بر پای
کند، شایا  توجه جدی االمت.   مردو ارتباط پیدا می ةاین هنر به ویژه آنجا که با معتقدات تود

خورند، که تفکیک الره از ناالره نماممکن   مردو گره می ةها گاه چنا  با باورهای دینی تود شمایل
اشکال اطهار محل  ةند که انتساب شمایل به ائما القول بر آ  گردد. با اینکه علمای شیعه متفق می

 ةاالت و تنها از باب تاکر و یادآوری باید به آنها نگریست، باورهای عجیبی در میما  ممردو دربمار   
یافته نسبت به دیگر شممایل   یک شمایل تازه« تر بود  اصلی»این شمایل وجود دارد. گاه بحث از 

ز پیمامبر و  گردد. با اینکه النت نگمارگری ا  جدیدی تبدیل می ةیابد و خود به محل منازع روا  می
ممردو بمه    ةعام ةاطهار چندا  در میا  مسلمانا  و ایرانیا  مسلما  باب نبوده، گرایش امروز ةائم

مورد توجمه محققما  دینمی و هنمری قرارگیمرد. از دیگمر المو، بما جریما            الزو االتاین شمایل 
یش از ما در حال ر  داد  االت و این مورموع را بم   ةشعائر دینی که در جامع« پسند شد  عامه»

توا  دید، تحلیل دقیق فرایندی که در حال  ای موالوو به مداحی پاپ می  هر جای دیگر در پدیده
 نماید. شناختی قابل توجه می ر  داد  االت، هم از منظر دینی و هم از منظر جامعه

 نگاری دینی شمایل
یا  مفاهیم دینی شناالی به ابزاری گسترده برای ب پردازی( و شمایل نگاری )شمایل شمایل ،امروزه

همای آ  بمه    به طوری که نمونه ،های دینی در ادیا  مختلف تبدیل شده االت یا بزرگداشت چهره
شمود. امما، از میما  ادیما       دیده ممی جزآ  وفور در دنیای مسیحی، اال و، هندوئیسم، بودیسم و 

بخشمید   نگاری برده االت. مسیحیت با مشروعیت  مختلف، مسیحیت بیشترین بهره را از شمایل
نگاری مریم مقدس، مسید، حواریو  و کاتبا  چهار انجیل، به طمور بسمیار گسمترده از     به شمایل
نگاری برای جلب مؤمنا  و تقویت باورهای دینی در آنا  بهره جسته االت. اما، االتفاده از  شمایل
های  تنها نمونه نگاری هنری االت که نه شود. شمایل ادیا  دیده می  می  نگاری امروزه در تما شمایل

گسترده تبدیل شده االت. هنرمنمدانی کمه    می  هنر مرد یفخیم آ  وجود دارد، بلکه امروزه به نوع
ند، چندا  هم در پمی برجسمته بمود  آثمار خمود از نظمر       ا ( گمناو2112پورتر ) ةغالباً هم به گفت

  بمرای کمار   هنری نیستند؛ هدف اصلی آنا  تنها جلب مؤمنا  و کمک به ترویج دین االمت. آنما  
ای مقدس، نسل در پی نسل به این کمار اشمتوال    ند، و گاه به صورت حرفها خود نوعی رالالت قائل

دارند. آثار این هنرمندا  امروزه نه تنها به صورت پوالترهای ماهبی در تیرادهای باال به مؤمنما   
یج دیمن و المرور   اند کمه از هنمر خمود بمرای تمرو      شود، بلکه هر جا که الزو باشد، آماده عرره می
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حمج را در کتماب    ممی   های مرد های متعددی از نقاشی ( نمونه2112مؤمنا  االتفاده کنند. پورتر )
 به تصویر کشیده االت. هنر حججالب توجه خود به ناو 

هما بمه چشمم     گیمری و مهماجرت عناصمر و نشمانه     نگاری ادیا  نه تنها نوعی عاریمه  در شمایل
های  های هنری )به ویژه نقاشی و نگارگری( فرهنگ و دیگر النتخورد، بلکه میا  این تصاویر  می

به طموری   ،( گسترده به وجود آمده االت1931مطلق  ؛ نامور1981مختلف نوعی بینامتنیت )آلن 
تموا  نموعی ترتیمب     بینامتنیت آنها بسیار پیچیده االت و به الختی ممی  ةکه انتقال عناصر و نحو

: 1933ک( مشمخس را در آنهما دنبمال کمرد. گمامبری  )     زمانی )به صورت گاهشماری/ کرونولودیم 
خوبی نشا  داده االت که چگونه اولین نگارگرا  مسیحی برای به تصویر کشمید    ه( ب122-129

الهماو گرفتنمد. آنهما      می  های رو نویسندگا  انجیل )یوحنا، پولا، لوقا و متی( از تصاویر و مجسمه
کشمیدند،   به تصویر می  می  ا  و نویسندگا  متفکر رونویسندگا  اناجیل اربعه را همچو  اندیشگر

 (.  2و  1در حالی که این قدیسا  به جای شعر و خطابه در حال نگارش انجیل بودند )نک. تصاویر 
 

 
میالدی )گامبریچ  088. متّای قدیس حدود 1تصویر 

1933 :151) 

 

 
میالدی  098. متّای قدیس حدود 1تصویر 

 (159: 1933)گامبریچ 
 

 ةدیگر آ  الهماو از نگمار   ةشود. نمون های معاصر نیز به وفور دیده می این تبادل، حتی در الده
(. حتمی  23: 1931شاه در تصویرگری حضرت ابوالفضل )ع( االت )نمک. کموثری    نشسته فتحلعی

های المینمایی نیمز کشمانده     نگاری در فیلم نگاری دینی به شمایل توا  گفت که اشکال شمایل می
ای مستقل تبدیل شده االت. برای مثال،  خود به حوزهنگاری فیلم  به طوری که شمایل ،شده االت

همچمو  نموعی     می  شکست فرمانده و الربازا  رو ةرد ایرانی االت، صحن که فیلمی 911فیلم در 
 .(9شهادت و تصلیب مسیحی به تصویر کشیده شده االت )نک. تصویر 
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 (988فیلم تیرهای سربازان ایرانی )شده با  . لئونیداس مصلوب9تصویر 

 
نگماری و عناصمر مشمابه را     ( بر آ  االت که این شباهت میا  فرو شمایل2112شاکر لُعیبی )

نگاری بر نوعی برداشت  توا  فرض کرد که شمایل توا  بر دو فرض االتوار دانست. نخست، می می

ده االت. فرض دوو، آ  االمت  فطری االتوار االت که بدو  عاریه گرفتن در ادیا  مختلف تکرار ش

نقاشما  و   راکه نوعی تبادل میا  ادیا  مختلف در این خصموص وجمود داشمته و فمرو و عناصمر      

. بمه نظمر وی، واقعیمت آ     انمد  کمرده نگارگرا  از یک فرهنگ دینی به فرهنگ دینی دیگر منتقل 

ز پمایرش  ینمد ا اشمک، آغماز ایمن فر    یاالت که برای تثیید هر دو فمرض شمواهدی وجمود دارد. بم    

 نگاری در مسیحیت آغاز شده و به دیگر ادیا  )نظیر اال و( نیز کشانده شده االت.  شمایل

االمت، بلکمه بما توجمه بمه       پایر این موروع، نه تنها از نظر عناصر به عاریت گرفته شده اثبات

های گاشته در جها  اال و، بمدیهی   های فقهی مسلط در الده حراو بود  تصویرگری در برداشت

 و نماید. با این حال، باید گفت که تصویرگری پیامبر اکرو و ائمه حداقل از اواالط قر  هشمتم  می

پیمامبر و حضمرت علمی)ع( در ایمن دوره      ةتیموریا  رالماً شروع شده االت. تصویر چهمر  ةدر دور

جالب توجه آ  االت که در این دوره برای نخستین بار )نک. شایسته  ةکام ً موولی االت. اما، نکت

شمود کمه شماید نموعی      نور به دور الر پیامبر و حضمرت علمی افمزوده ممی     ةو بعد( هال 01: 1982

 کمه در شمیراز نگمارگری شمده و بمه      2نگماری مسمیحی باشمد. در تصمویر      ثیرپایری از شممایل ثت

 ،عمامه و لباس از اعم ،پوشش االت، و. )قر  نهم هجری( متعلق 1281 الال در ایرانی هنرمندی

 صمورت  ترکیمب  و هما  چشمم  شمکل  و بمد   ترکیب لیکن ؛االت فارس ةمنطق پوشش محلی کام ً

( ع) علمی  حضرت شجاعت و جنگ کارزار، ةصحن تصویر این. االت موولی کارهای به شبیه بیشتر

 .االت درآورده نمایش به را
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 . نگارگری از حضرت علی متعلق به قرن نهم هجری، شیراز2تصویر 

شیعه، بایمد مربموط بمه     ةنگاری اال می، به ویژه در مورد ائم شمایلترین دوره از نظر  اما، مهم
همای نقاشمی غربمی و محتموای      نگاری این دوره ترکیبی از مینیاتور، فمرو  قاجار باشد. شمایل ةدور

نگاری از شماها  و   دینی )گاه عامیانه و گاه برگرفته از مستندات دینی( االت. در این دوره شمایل
تموا  بمه    زندگی نیمز کشمانده شمد. از جملمه ممی      های    ع و به دیگر عرصهشاهزادگا  قاجاری شرو
های نقاشی غربی و ایرانی با محوریمت   ای اشاره کرد که ترکیبی از النت خانه پیدایش نقاشی قهوه
هنموز تحقیقمی جمامع در خصموص تماریخ       ،االت. متثالمفانه  می  ای، دینی و مرد  موروعات االطوره

 آ  صورت نگرفته االت.  ةدهند شکل  عناصر  تصویرگری ائمه در ایرا  و

  بودن میل به اصلی
اثمر هنمری در عصمر بازتولیدپمایری     »هایش به ناو  ( در یکی از مشهورترین مقاله1982بنیامین )
که این هالمه   اند از اصلیت« ای   هاله»کند که آثار هنری دارای  می   به این نکته اشاره 1«تکنیکی آ 

هنمری اگرچمه دالترالمی     ةشمد  رود. بنمابراین، آثمار تکثیمر    کی آنها از بین میبا تکثیر فنی/ مکانی
 انمد  همواره با این دغدغه از الوی مخاطب مواجمه   اند،  پایر الاخته دموکراتیک به این آثار را امکا 

                                                 
های رایمج   تر از ترجمه درالت« بازتولیدپایری»گوید، ترجمة عنوا  این مقاله به  گونه که مترجم این مقاله می . هما 1

 االت. « اثر هنری در عصر تکثیر تکنیکی آ »آ  به 
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بمر  « بمود   اصملی »ند. البته، بنیامین بر آ  االت کمه ایمن دغدغمه و اثمری کمه      راند  «اصلیت»که 
گاارد، به نفع تکثر آ  کنار رفته که امکا  دالترالی تعداد بسیار زیادتری از مردو  می   مخاطب اثر

 . االت را به آثار هنری فراهم الاخته
شناالمی ادرا  اثمر هنمری، میمل بمه اصملی بمود          یکی از نکات بسیار جالب توجه در جامعه

ر مواجهمه بما ایمن    االمت. اگرچمه، ممردو د     می  نگاری دینی مرد )اریژینالیته( نزد مخاطبا  شمایل
همای   ها و حتی حمدس و گمما    ند که این تصاویر اصلی نیستند و بر االاس روایتا تصاویر مطمون

بود  همچنا  در آنما  وجمود دارد. ایمن میمل را بمه       اند، اما میل به اصلی تصویرگرا  ترالیم شده
ز شوق و شعف توا  در پیداشد  تصویری از جوانی پیامبر اکرو دید، که موجی ا صورت روشن می

زودی آشکار شد که این تصویر الاختگی االت. این میل  هنسبت به آ  برانگیخت؛ در صورتی که ب
خموبی خودنممایی    هبم  1901 ةبود ، در به بازار آمد  تصویری از حضرت علی )ع( در ده به اصلی

، که در یر شد و در دالترس مردو قرارگرفت. این تصویرثهای این تصویر تک   کرد. به الرعت نسخه
افواه چنین شایعه شده بود تصویری مبتنی بر روایات و کتب تاریخی از حضمرت االمت، وی را در   

رو نیست، و لباس رزو )زره و خمود( بمر    دهد که چندا  هم گشاده هیبت مردی جنگجو نشا  می
 (. این تصویر، بسیار به تصاویر2)نک. تصویر  االت تن دارد و شمشیر و الپرش را در دالت گرفته

ممردو از   ةرغمم االمتقبال اولیم    قاجاریه شبیه االت! و البته، این تصویر نیز علمی  ةخوانا  دور شبیه
 اعتبار افتاد.  

 
 . پوستری منسوب به حضرت علی )ع(5تصویر 

اول انقالب رخ داد.  ةای در مورد تصویری منسوب به پیامبر نیز در ده  لهئشبیه چنین مس
بسیاری خشنود  ةترین تصویر به حضرت است و عد رفت که این تصویر شبیه تصور می

ترین تصویر به حضرت است. اما، بعد از مدتی  اند که شبیه شدند که سرانجام تصویری یافته



 ()ع یحضرت عل شناسی یل: شماینید یهنر مردم  

 
98 

 

نرت  آشکار شد که این تصویر نیز اگرچه اصلی است، متعلق به جوانی محمد نام است که له
ای از مردم  اگرچه، هنوز عده .(7و  6اند! )نک. تصاویر  و لندراک در مغرب از او عکس گرفته

 تمایل دارند که شبیه بودن آن را بپذیرند. 
 

 
های    نرت و لندروک، با نام عکس . جلد کتاب له2تصویر 

 1398-1385شرقی  

 
. تصویری دیگر از همان جوان که منشأ 3تصویر 

 پوسترهای منسوب به پیامبر بوده است.

 نگاری و اهمیت فرهنگی آن شمایل
ی حضمرت علمی )ع( االمت. ایمن      نگمار  شممایل     بسمیار رایمج در ایمرا ،      ی نگار شمایل    یکی از انواع 

شمناس آمریکمایی باتسمن و     گردد. ایرا  می  شک به جایگاه وی نزد مردو ایرا  باز یی ب نگار شمایل    
مرتبط بما همم    که فرهنگ دینی ایرانی از دو عنصر اند و بعد( بر آ  11: 1981همکارانش )چلبی 

ای واحد )حضرت علی(   در چهره آنا تشکیل شده االت: پارالایی و شجاعت. این دو عنصر به نظر 
دو عنصمر مرکمزی فرهنگمی     ةادغاو شده االت. بنابراین، برای ایرانیا  شیعی، حضرت علی نمایند

اند  سته بودهصفاتی که ایرانیا  پیش از اال و هم به آنها دلب ؛یعنی زهد/ پارالایی و شجاعت االت
 اند.   شمرده و برای قهرمانانشا  چنین صفاتی برمی

و  حمب  بما  گماه  و تردیمد  و شک با گاه مردو میا  در( ع) علی اماو نگاری شمایل و تصویرگری
بمر ایمن    فرهنگمی،  منظمر  از گماه  و شمرعی  منظمر  از گماه  االمت؛  دوالت داشمتنی عمیمق هممراه   

گردد. بنابراین، ورعیتی عجیب و دوگانمه   شود و گاه از آ  دو منظر رد می تثکید می  نگاری شمایل   
شمود، حتمی    های عامیانه کشیده ممی  کشی در این خصوص وجود دارد. این موروع، وقتی به پرده
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از  نبایمد  بنگریم، تصاویر این که به منظری هر گیرد. با این حال، از تر نیز به خود می حالتی جدی
 شمود؛  ممی  تلقی مقدس گاهی و محترو مردو منظر از تصاویر این اینکه اول: غفلت ورزیم اصل دو
 آمموزش  گونمه  همر  بدو  و مردو دل از که االت هنری دوو،. االت حضرت آ  به منصوب که چرا

 شده االت.  بازتولید و آمده در چرخش به( الینه به الینه) نسل به و نسل یافته برآمده، تکامل  رالمی
 بهتمر  یما  معنما  یمک  در شود، خوانده می متفاوتی های ناو به مختلف کشورهای در که هنر این
 کمه  هنمری . االمت  آ  «بمود   مردمی» همانا خصلت آ ، و االت  مشتر  هم با یک صفت بگوییم
 تشمابه  کمه  شمد  مدعی توا  می اما. یافت روشن و معلوو آغازی با مکتوب تاریخ آ  برای توا  نمی
 توا  نمی که تقلید حد در تشابهی دارد؛ وجود جها  نقاط اقصا در تصاویر این میا  ناپایری وصف
 2112پانوفسمکی )  .کمرد  رد المبکی  و هنمری  شناختی، و از لحما   معرفت و منطقی طور هب را آ 
 ة( ممور  برجسمت  2119؛ هماولز  1931، نیز نک. عبدی 1322؛ 1302؛ ]1393[ 1332؛ ]1321[

معماری گوتیمک و  توجه کرده االت. برای مثال، در کتاب « ها توازی»هنر در چند اثر خود به این 
ها را بین معماری گوتیک که بیش از هر جمای    ( اهمیت این توازی]1321[ 2112) گری مدرالی

دیگر در کلیساها تجلی یافته، و تفکر مدرالمی نشما  داده االمت. او در کتماب گرانقمدر دیگمرش       
نیمز تکمرار    (]1393[1332)مطالعاتی در شمایل شناالی: مضامین انسانگرایانه در هنمر رنسمانا   

کنمد. از نظمر وی، کشمف     های یونا  باالتا  را در هنر رنسانا بمه تفصمیل بررالمی ممی     درونمایه
شناالمی آثمار هنمری     ها( اولین گاو در راه شممایل  ها )موتیف ها/ نقشمایه ها و تکرار درونمایه  توازی

ها/  های متعددی از تکرار نقشمایه شود. نمونه هم دیده می  می  الت. این تکرار و توازی در هنر مردا
 اصمول  فاقمد  اینکمه  دلیمل  بمه   می  مرد ها را در تصاویر حضرت علی )ع( خواهیم دید. هنر درونمایه
 براالاس و ناشناخته و گمناو هنرمندا  که آنجا از و االت، دیگری به آموزش برای تکنیکی مدو 
 از جسمتن  بهمره  بما  تنها و عینیت و واقعیت به ارجاع بدو  و خودالاخته های آمیزی رنگ و ادوات
اعمراب )لعیبمی    میما   در «شمعبی  و فطمری  هنمر » بمه  ،یابد می صورت احساس به اتکا با و درو 
پسمند   تموا  در زبما  انگلیسمی آ  را معمادل مردممی/ ممردو       ( شهرت دارد. هنری که ممی 2112

که نسل به  االتنگاری دینی عموماً هنری خانوادگی  شمایل آمد، که گونه )پاپیوالر( دانست. هما 
نسل در میا  اعضای یک خانواده در گردش بوده و دالت به دالت شده االمت. نسمل ایمن گونمه     

 هنرمندا  تقریباً در ایرا  و دیگر نقاط خاورمیانه رو به انقراض االت.

 نگاری شمایل ۀفتاوای فقها دربار
 بمه  رویکرد با تصویرگری ةدربار فقهی منابع و احکاو م حظات موروع این به پرداختن دیگر وجه
 قسم دو به را تصویرگری ،مکاالب کتاب در انصاری مرتضی شیخ .آنهاالت حرمت و حلّیت احکاو
 :کند می تقسیم
 ؛  باشد شده الاخته دیگر مادی چیز هر و چوب النگ، از که بت مانند .مجسم. 1
 شمود  ممی  نامیمده  نقاشمی  و شود ترالیم النگ و چوب کاغا، روی که تصویری غیرمجسم. .2

(1212 :29) .  
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 نممایش  و ترالمیم  کشید ، به مربوط تصویرگری و نگاری شمایل ةما مطالع قصد مقاله این در
 در فقهمی  منمابع  منظمر  از و ،االت روحانی و ماهبی های شخصیت مختس بیشتر که ،االت چهره

 دراشمکال االمت،    بمی ایمن تصمویرگری    آنها در غالب که شده آورده بیشماری نظرات آ  خصوص
   .نگردد  می  احترا بی و حرمت حتک به منجر که صورتی
. آیمد  ممی  پمی  در کمه  دارنمد،  نظریاتی تقلید مراجع و فقها( ع) اطهار ةائم تصاویر خصوص در

 اینکمه  شمرط  بمه  نمدارد؛  اشکالی شرعی نظر از نفسه فی کار این»انق ب آ  االت که  فتوای رهبر
 آ  شمث   بما  و نبموده  شمود،  ممی  محسموب   می  احترا بی و اهانت عرف، نظر از که اموری بر مشتمل
 چنمد  هر ندارد، مانعی» :نویسند فارل می اهلل آیت(. 98: 1981)  «باشد نداشته منافات بزرگوارا 
 مشمتمل  اگر»الیستانی آ  االت که  اهلل آیتفتوای  «.ندارد اعتباری( ع) معصومین به آنها انتساب

 تاکر که االت این مقصود اگر»تبریزی نیز بر آ  االت که  اهلل آیت «.ندارد اشکال نباشد، هتک بر
      واقعمی  همای  عکما  ایمن  کمه  باشمد  معتقمد  اگمر  ولی. ندارد مانعی باشد، بزرگوارا  آ  یادآوری و

مکمارو   اهلل آیمت (. 112: 1981 محمودی،) «االت خطا و نیست صحید عقیده این االت،( ع) ائمه
 نامناالمبی  تصماویر  چنانچمه » :نیز از حلیّت آ  اگر تصاویر نامناالبی نباشند، المخن گفتمه االمت   

 (.28: 1988) «ندارد اشکالی ندهند، بزرگوارا  آ  به قطعی نسبت و نباشند
 و جایگماه  مخاطمب  خموانش  منظمر  از تصاویر چنانچه فوق، فتاوای االتناد به و تفاصیل این با
 بمرای  ممانعی  نشموند،  انگاشمته  اصمل  برابمر  یا و ،کندن دار خدشه را( ع) معصومین حضرات منزلت
 .ندارد وجود آنها از االتفاده و فروش ترالیم،

 مذهبی اماکن های دیوارنگاری و تصاویر
 روی حکاکی نقاشی، تابلوهای شیشه، روی الجاده، صورت به که ،(ع) ائمه حضرات از تصویرگری

. باشمد  تر پردامنه و تر گسترده مطالعه موروع تا شود می موجب االت، مانده جا به غیر آ  و النگ
و  مسماجد، هما،   تکیمه هما،   خانمه  قهموه  هما،  زورخانه در یافت: جا همه در را گونه شمایل این توا  می
 اعتقمادات  و باورهما  تجلی توا  می  بقاع در» (12: 1980مهر ) میرزایی ةماهبی. به گفت های توهی

 فمراهم  عامیانمه  هنرهمای  تجلمی  برای ای زمینه که االت اعتقادات و باورها همین و دید را عامیانه
 بمه  امماکن  ایمن  فضای و دیوار و در به نگاهی. اند غالباً گمناو هم عرصه این هنرمندا . االت آورده
 بمرای  جمایی  بقماع » رو، این از «االت. النتی هنرهای و  می  بو های خ قیت حضور از حاکی خوبی

 بمر  کمه  هایی نقاشی مضامین «.رود می شمار به ایرا  الرزمین شیعی مردو هنر و فرهنگ شناخت
 تماریخی  حمواد   و هما  االطوره باورها، از و اند متنوع بسیار شوند، می بقاع متبرکه دیده دیوار و در

 انقطماع  بدو  گاه و یکدیگر کنار در روایی مضامین ها نقاشی این دراند.  پایرفته بسیار ثیرثت شیعه
 بمه  ترکیب لحا  از و اند همبسته یکدیگر به موروعات. شوند می تصویر بنا دیوار طولی ةگستر در
 (.2: 1931 کوثری،) رالد می نظر به ازدحاو از پر ناآشنا ةبینند برای و پیوالته هم

 الاختارشمکن بمودنش،   دلیمل  االت، بمه  ترغیبی اینکه هنری بر ع وه نگاری، شمایل ةعام هنر
 المو  یمک  از کمه  االمت  دیالکتیمک  حاممل  هنر این دیگر، الوی از. رود می شمار به اعتراری یهنر
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 دانمر  ایمن . گیمرد  ممی  پی را غالب های گفتما  از گریز دیگر الوی از و کند می تبلیغ را مندی نظاو
 اجتمماعی،  خماص  شمرایط  ثیرثتم  تحمت  مضممونی  نظمر  از( گااشت دانر ناو آ  بر بتوا  چنانچه)

 آزادگمی،  و آزادی از التایش مبارزه، به دعوت توا  می هنری، ةگون این در. االت دینی و فرهنگی
 تحممل  بیمداد،  و ظلمم  ةچهمر  ترالیم ایثار، پایری باور ترغیب، زبا  افشاگری، مظلومیت، انعکاس
 را دید.   شوق و شور مصائب،
 اصممول رعایممت عممین در فنممی تکلممف هرگونممه از دور هبمم زبمما ، الممادگی نهایممت در هنممر ایمن 

 هنر این. پردازد می پنها  و آشکار معانی و مکنونات بیا  به عامیانه، زبا  بر تکیه با شناختی، زیبا
در آ   کمه  دارد ای شمده  تحدیمد  همای  چمارچوب  زیمرا  رالمد؛  نظر به ای کلیشه ممکن االت بسیار

 االمتفاده  ایمدئولودیک  غالمب  های گفتما  قبول مورد مفاهیم از غیر مفاهیمی از تواند نمی هنرمند
 نمه  کمه  کنمد  ممی  حمل خود با را هایی پیاو فطری، یا پسند عامه نامی، و االم هر با هنر، این .کند
ممورد نظمر آ  را    معانی و مفاهیم انتقال قدرت دیگری ارتباطی ةوالیل هی  نه و نوشتار نه و زبا 

کند و به بسیج عماطفی   توا  گفت که این هنر حتی برخی اوقات وجه اعتراری پیدا می ندارد. می
 .کند می هئارا جها  به را عاشورایی و اعتراری یپیام 8 شود. برای نمونه، تصویر میشیعیا  منجر 

 

 
 امام حسین )ع( در حال اهدای فرزندش به عنوان قربانی .0تصویر 

 مطالعه روش
شناالمی )نمک.    با تکیه بر ایکونموگرافی یما شممایل    ،شناالی در این مقاله، با االتفاده از روش نشانه

عناصر اصلی تصاویر ترالیم شده از حضرت  ة( به مطالع22-20؛ 1322؛ 13 -9: 1303پانوفسکی 
چیمز دیگمر    ، بمیش از همر  دارد بیا  ممی که پانوفسکی  شناالی آنچنا  پردازیم. شمایل می   علی )ع(
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 (28-23؛ نیمز نمک. مموقن    1303؛ 1322نووکانتی ارنست کاالمیرر )  ةمبتنی بر برداشتی از فلسف
های نمادین )المبولیک( االت. به نظر کاالیرر انسا  تنها حیوا  نممادپرداز االمت و    صورت ةدربار

 ةپمایر شمده االمت. ایمد     نمادین االت که تمد  و فرهنگ بشری امکما   های    به کمک این صورت
ده االمت.  کمر شناالی مسیحی به صورت گسمترده و دقیمق دنبمال     پانوفسکی در شمایل راکاالیرر 

مطالعاتی در شمایل شناالی: مضامین انسانگرایانه در هنمر رنسمانا   ( در کتاب 1332پانوفسکی )
 ةاو دربممار شممناختی  منتشممر شممد، و بعممدها فصممل روش 1393کممه بممرای نخسممتین بممار در الممال 

( نیز گنجانمده شمد،   1322) معنا در هنرهای بصریدر کتاب دیگرش با ناو شناالی دوباره  شمایل
گماه چنمدا     دهد؛ اگرچه این تورید برخ ف انتظار هی  می   مفهوو و مراحل روش خود را تورید

( همراه بما  1931صفحه( نیست. گزارشی خوب از این فصول در کار عبدی ) 91طوالنی )بیش از 
 ری ایرانی آمده االت. عملی از نگارگ های    نمونه
فلسممفی یمما  هممای    یممدگیچتمموا  گفممت کممه روش پانوفسممکی بممیش از آنکممه غممرق در پی  مممی  
شناختی، دینی و فلسفی و دالمت آخمر    شناختی باشد، مستلزو دانش تاریخی، ادبی، االطوره روش

 همای    هنری گسترده االت. بنابراین، پیروی از روش او مستلزو دانمش گسمترده، دقمت و مقایسمه    
( االمت.  جزآ الازی، معماری و  متعدد برای فهم معنای اجزای آثار هنری بصری )نقاشی، مجسمه 

 داند: می   شناالی را دارای اله مرحله پانوفسکی شمایل
 نگاری؛ مرحلة اول: پیشاشمایل -

 نگاری؛ مرحلة دوو: شمایل -

  شناالی.     مرحلة الوو: شمایل -

ی( توصمیفی   نگمار  شممایل     اول )پیشما  ةروش کار در مرحلم  نگاری. اول: پیشاشمایل ةمرحل
اثمر صمورت گیمرد. کشمف      ةدهنمد  االت. در این مرحله، باید توصمیفی دقیمق از اجمزای تشمکیل    

له توجمه  ح. در واقع، این مرداردله اهمیت زیادی حها( و ترکیب آنها در این مر ها )موتیف  نقشمایه
رود. در  می   به شمار  می  تحلیل فر یرر( دارد و نوعی شبهکاال ةزیادی به فرو )صورت نمادین به گفت
انمد از: شمیر، شمشمیر )لوالفقمار(، عبما و ردا، و       هما عبمارت    تصاویر حضرت علی )ع( این نقشممایه 

هما بمرای     بدیهی االت که تحلیمل فمرو و نقشممایه    اند.     دیگری که به وفور تکرار شده های    ایهمنقش
هما    گیرد. بنابراین، در این مرحله محقق باید در پی کشف معنای فرو می   کشف معنای آنها صورت

یابد، از نظمر پانوفسمکی    می   ها باشد. البته، معنایی که در این الطد محقق به آ  دالت  و نقشمایه
آیمد. شماید    می   معنای اولیه )طبیعی( االت. این معنای اولیه آ  چیزی االت که ب فاصله به لهن

بمارت و دیگمر    شناالمی   ایمن مرحلمه بسمیار بمه داللمت اولیمه/ صمرید در نشمانه         بتوا  گفمت کمه  
شمود.   می   شناالا  نزدیک االت. معنای اولیه به دو دالته معنای واقعی و معنای بیانی تقسیم نشانه

در جنگل االت که دارای قدرت فراوانمی االمت و دیگمر     یشیر ةایمبرای مثال، معنای واقعی نقش
رند. معنای بیانی شیر، شجاعت االت. تفکیک این دو معنا، البتمه، بمه لحما     حیوانات از آ  بیم دا

تحلیلی االت؛ و گرنه در لهن این دو معنا ممکن االت در آ  واحد به لهمن خطورکننمد. امما، در    
ها درالت فهمیده شده االمت     ایهمآید که آیا معنای بیانی نقش می   اینجا، این پرالش همواره پیش
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ممکن االت در معنایی غیر از معنای خود به کار بمرده شموند. المر بریمده، بمرای      ها   زیرا، نقشمایه
یحیای تعمیددهنده نیست. آنچه البب پرهیز از خطا و کنتمرل   ةمثال، همیشه به معنای الر برید

عملمی از آشمنایی محقمق بما      ةمحقق االمت. تجربم  « عملی ةتجرب»شود،  می   بیشتر در این مرحله
در زما  و مکا  االت. بنابراین، محقق باید از تماریخ   آنها  توییر معنایی هنری، تحول و های    البک
 هنری آگاه باشد.   های    البک

 ةدوو، یما مرحلم   ةاول ما را برای ورود به مرحلم  ةمرحل نگاری.  دوم: تحلیل شمایل ةمرحل
مرحلمه همدف   انمه االمت. در ایمن     نگمار  شممایل     تحلیل  ةدوو مرحل ةمرحل .الازد می   تحلیلی، آماده
شبیه به داللت   االت. معنای ثانویه یا قراردادی«  معنای قراردادی»یا « معنای ثانویه»دالتیابی به 

معاصر االت. در واقع، معنا در اینجا شکل رمزگا  فرهنگمی و هنمری بمه     شناالی      رمنی در نشانه
کننده در این مرحله  االت. عامل کنترل« تثبیت شده»گیرد و حاکی از معنایی به نسبت  می   خود

برای پرهیز از خطا، دانش مکتوب محقق االت. منظور از دانش مکتموب اطم ع محقمق از منمابع     
توانند منبعمی بمرای ایمن تصماویر باشمند یما بمه         می   ت کههایی اس  ادبی، فلسفی، دینی و داالتا 

انمش مکتموب بمه مما     ها شده باشد. د  نقشمایه های    صورت موازی در آنها نیز اشاراتی به الرچشمه
ممورد بررالمی را بیمابیم. منظمور از      همای     مرتبط با نقشممایه « تاریخی های    گونه»کند تا  می   کمک
ها یا کاربردهای دیگری از هما  مورموع االمت. در    ها، تمثیل ها، روایت تاریخی، داالتا  های    گونه

هما، از صمور    هما و شمنیده    نمده بر االماس خوا « آگاهانه»این مرحله، فرض بر آ  االت که هنرمند، 
 ها( االتفاده کرده االت، تا معنای مورد نظر خود یا حامیانش را بیا  کند.   ها/ نقشمایه نمادین )فرو

 ةاالمت. پانوفسمکی دو واد  « تفسمیر » ةالموو، مرحلم   ةمرحلم شناسیی.   سوم: شمایل ةمرحل
 ةتموا  مرحلم   ممی    برد. بنمابراین،  می   را به یک معنا به کار شناالی     ی تفسیری یا شمایل نگار شمایل    

شناالمی( خوانمد.    ی تفسیری )یا شممایل  نگار شمایل    الوو را  ةی تحلیلی و مرحل نگار شمایل    دوو را 
هدف از این مرحله، کشف معنای لاتی، محتوا یا مضامین مهم تصاویر االت. به دیگر بیا ، همدف  

نهفته در تصاویر االت که یک قوو یا بشمریت در   نمادین های    در این مرحله کشف و تفسیر ارزش
االت. هدف دالتیابی به بینشی نسبت به تمای ت اصلی و کلی لهن انسا   بردهکلیت آ ، به کار 

 ةنمادین در فرهنگ بشری داشمت. اگمر مرحلم    های    االت، هما  هدفی که کاالیرر از طرح صورت
مرحلة به دالت آورد  درکی تثلیفی نسبت الوو  ةتجزیه )آنالیز/ تحلیل( االت، مرحل ةدوو، مرحل

 ةعمیق و پنها  فرهنمگ بشمری و نحمو    های    تواند به الیه می   به مضامین االت. در اینجا، محقق تا
لهنی و روحی بشر هدف ایمن مرحلمه از کماوش     های    رود. کشف دغدغه می   عملکرد لهن او پیش

بمریم؛ وجهمی کمه     می   از لهن بشر پی« ناخودآگاه»شناختی االت. در این کاوش به وجهی  شمایل
ممکن االت هنرمند نیز از آ  تمامًا آگاه نبموده االمت. بمرای مثمال، میمل بمه جماودانگی در بمن         

تنا  )افراالیاب، آشیل، زیگفرید( گفتمه   ینیرو ةها، روایات و تصاویری االت که دربار داالتا  می  تما
الموو   ةاول بمه مرحلم   ةخوبی روشن االت که هر چه از مرحل به اند.     شده یا به تصویر کشیده شده

 شویم.   می    شویم، از یک معنای الطحی به یک معنای درف نزدیک می   تر نزدیک
 ةاول و دوو را طمی کمرده و بمه مرحلم     ةتا آنجا که ممکن بوده االت، مرحل ،در تحقیق حارر
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نیاز به تحقیقات بیشتر، خود را بمه   ایم. با این حال، به دلیل حساالیت موروع و   الوو نزدیک شده

 ایم.    دوو قانع الاخته ةمرحل

 ع() علی امام تصاویر تحلیل
هما و   و مشمابهت   پمردازیم  ممی تصماویر امماو علمی )ع(     ةشناالمان  در این مقاله بمه بررالمی شممایل   

را نشما     ممی   ها از بستر تاریخی و اجتمماعی کشمورهای مختلمف االم      تثثیرپایری تصویرپردازی

آنها در این مقاله ممکمن   ةشک، تعداد تصاویر منسوب به اماو بسیار زیاد و بررالی هم یایم. ب دهدا

های موجود یما رایمج در کشمورهای      نگاری شمایل   ای از تصاویر و  از میا  مجموعهنیست. بنابراین، 

( 2112ای کمه لعیبمی )   اند. ایمن تصماویر از مجموعمه    هشدشیعه، برخی انتخاب و تجزیه و تحلیل 

 نقماط  اقصا در گستردگی آ  ،(ع) علی حضرت شمایل انتخاب دلیل اند.     فراهم آورده انتخاب شده

 نخسمت، بمه   .االمت  اال می مختلف مااهب میا  در حتی و آفریقا، تا گرفته میانه آالیای از عالم

 دارد را جماابیت  بیشمترین  و خماطرات  بیشمترین  ایرانیا  ما برای که پردازیم می تصویری تحلیل

 و چفیه آمده، در نمایش به االت بود  الهی ةنشان که رنگ زرد نور ةهال تصویر این در. (3 تصویر)

 حضرت آ  انتصاب و الیادت بر دال ورنگ  البز عرفی و دینی باورهای براالاس( عمامه و الربند)

 آالممانی  بمر  دال کمه  رالمد  می نظر به ابرهایی با البز ةزمین پا رنگ. االت( ع) پیامبر خاندا  به

 ترکیمب  بما  کمه  االمت  پرپشت محاالنی دارای و نورانی( ع) حضرت ةچهر رنگ. االت ایشا  بود 

 بینمی  نگماه،  مسمیر  و درشت های چشم. االت بخشیده تصویر به زیادی آرامش و هماهنگی چهره

 ةزنجیمر  از االمتفاده . کمرد  توجمه  آ  به باید که االت هایی دال و ها نشانه از جااب لبانی با کشیده

 هنرمنمدی  را این تصویر باشد.( ع) حضرت آ  پاکی و لطافت و بهشت برای دالی تواند می نیز گل

 ترکیمه  تصمویرگرا   هنمری  آثمار  از که 11 تصویر با را تصویر این چنانچه. االت دهکر خلق ایرانی

 شمبیه  فضاالازی و پردازی چهره لحا  به تصویر دو این که یافت خواهیم در نماییم، مقایسه االت

 مثمل  عناصمری  و ده،شم  ترالیم نشسته طور هب قد تماو( ع) حضرت آ  که تفاوت این با ند؛ا هم به

 )طاق نصرت( بمه  بستا  طاق از شکلی که شده ارافه تصویر به ها گل ازای  زنجیره و نخل مسجد،

 نمماد  شمشمیر . االمت  شمده  ارافه محوری، دال عنوا  به شمشیر 11 تصویر در االت. گرفته خود

 حضمرت  آ  خماص  ةمشخصم  لوالفقمار  شمشیر این، بر ع وه. رود می شمار به آوری جنگ و قدرت

 .االت
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 تصویر منسوب به حضرت علی )ع( در ترکیه. 18تصویر  علی )ع( در ایرانتصویر منسوب به حضرت . 3تصویر 

 بمر و تکیمه   ایسمتاده  را( ع) امماو  حضمرت انمد و   کمرده  ترالیم ایرانی تصویرگرا  را 11 تصویر
   . االمت  کمرده  پیمدا  مرکمزی  و محموری  نقمش  لوالفقمار  تصویر این در. کشد تصویر می به شمشیر
 قبیمل  از زمینمه  پما  در بیشمتری  آمیمزی  رنمگ  و هما  نشمانه  11 تصمویر  بما  مقایسه در 11تصویر 

 آ  یعنی تصویر مرکز به بخشی تقدس از حکایت دارد که ماهبی اماکن الایر و( ص) مسجدالنبی
 مؤلفمه  چنمد  دارای نشسمته  یا ایستاده حالت در( ع) حضرت شمایل نتیجه در .االت( ع) حضرت
 .االب چهارو و شیر الوو لوالفقار، شمشیر دوو نور، ةهال اول: االت
 

 
 . تصویر امام تکیه بر ذوالفقار 11تصویر 



 ()ع یحضرت عل شناسی یل: شماینید یهنر مردم  

 
90 

 

  شیر ةنقشمای
 12 تصویر درپردازی از حضرت االت.  ها در تصاویر و شمایل ایهمترین نقش شیر از تکراری ةنقشمای

 از زمینمه  پما  در ،ایستاده( ع) حضرت اینکه بر ع وه شده، نگاری شمایل افوانستا  و ایرا  در که
 کلیمدی  نمماد  تصمویر،  ایمن  در. االمت  شمده  برده بهره ،عربستا  های بیابا  نماد دو ،نخل و صحرا
پمای   زیمر  کمه  بلنمد  همای  یمال  بما  شیر. االت شیر ةیا نقشمای نماد آ  و شده، ارافه آ  به دیگری

 .االت دهش متمایل چپ المت به و کشیده حضرت دراز
 

  
 دانیال نبی نشسته برکنار دو شیر در سیاهچال. 19تصویر  . حضرت علی )ع( زانو زده در پشت شیر11تصویر 

 نمایما   بیشمتر  نیز دو  آ  نزدیکی و مقاربت کنیم، مقایسه 19 تصویر با را 12 تصویر چنانچه
 دقت به چنانچه. کشد می تصویر به شیر دو میا  را در( ع) نبی دانیال شمایل 19 تصویر. شود می
 شمیری  و( ع) نبمی  دانیال نگاه نوع حیث از کنیم، مقایسه 12 تصویر با را آ  و نگاه تصویر این به
 .یافت خواهیم 19 تصویر با مثالی بی نزدیکی کشیده، دراز ایشا  پای جلوِ در که

 دلیمل  بمه  باشمیم  معتقمد  کمه  آ  االمت  فرریه یک: فرریة قابل طرح وجود دارد دو اینجا در
این مشابهت به طور تصادفی به  االت، مردو اعتقادات آ  ثالرمنش که تصویرگری فن بود  فطری

 با را فن این تاریخی االت. بر االاس این فرریه مسلمانا  ةوجود آمده االت. دوو، طرح یک فرری
 کلیسماهای  در خصموص  بمه  مسمیحیا   که( ع) پیامبرا  و قدیسا  به مربوط تصویرهای ةمشاهد
 12 تصمویر  به خصوص، این در اند.     به عاریت گرفته نعل به نعل ،اند کرده تصویرگری روو و بیزانا
 کنید. توجه برده الود باال تصویر دو نمادهای هما  از که افوانستا  در شده بافته ةالجاد
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  12بافتة تصویر  . نمای نزدیک از همان فرش15تصویر  و شیر علیحضرت  شمایل  از بافتة افغانی . فرش12تصویر

 نور ةهال ةنقشمای
. شمود  ممی  مشماهده  نمور  از ای هاله تصاویر تمامی در( ع) اطهار ةائم حضرات شمایل الر پشت در

 مقایسمه  13 و 18 در( ع) مسمید  حضرت شمایل با 13 و 10پیامبر را در تصاویر  شمایل چنانچه

در  دالت، در کتاب حالت همچنین،. یافت خواهیم شکل یک به تصویر دو هر در را نور ةهال کنیم

 خداوند یکتایی و وحدانیت به البابه انگشت. االت آمده در نمایش به صورت یک به تصویر دو هر

 دو تصمویر  همر  در نمور  از ای هاله نمایش ،21 و 21 تصویر دو تقابلی و بهتر در  برای. دارد اشاره

 .االت رویت قابل وروح به مسیحی و  می  اال 
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 . شمایل پیامبر با کتاب و هالة نور13تصویر  . شمایل پیامبر با کتاب و اشاره به توحید12تصویر 

 

  
 . شمایل حضرت مسیح و اشاره به آسمان13تصویر  مسیح با کتاب و انگشت. شمایل حضرت 10تصویر 
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. شمایل پیامبر با کتاب و اشاره به 18تصویر 
 توحید

. شمایل مسیح، کپی در عراق از نسخة 11تصویر 
 1353ایتالیایی در 

 شمشیر ةنقشمای
 بمازی  محوری نقش لالفقار شمشیر دارد، وجود( ع) علی حضرت از که شمایلی تصاویر تمامی در

 کمه  مسلمانا  بمود ،  و اال و دین  می  حا و مردانگی قدرت شجاعت، بر االت دالی لالفقار. کند می

 در را حضرت آ  که تصاویری در حتی منظور، همین به. االت شهره  می  اال  فرق تمامی میا  در

 االمت  رؤیمت  قابل روشنی به لوالفقار آورده نیز در تصویر به( ص) پیامبر کنار در یا خانواده میا 

چنانکه  (. شمشیر حضرت در بسیاری از موارد به صورت شمشیر دولبه، آ 22تا  22 )نک. تصاویر

تصماویر ایمن    ای از  در مورد لوالفقار شهرت دارد، به تصویر کشیده شده االت. با این حال، در پاره

 تصمویر شمده االمت.     ممی   شمشیر یک لبه االمت و شمبیه شمشمیرهای مشمهور بمه شمشمیر شما       
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 . نقشمایة شمشیر دولبه و یک لبه )شامی(12تا  11تصاویر 

 اسب ةنقشمای
 و رزمنمدگی  قمدرت  ةنشمان  مسلما  اعراب میا  در االت؛ ولی نجابت و الرعت پاکی، بر دال االب

 بهتمرین  «فمارس » زدنمی،  مثمال  شمجاع  ممرد  یمک  برای اعراب میا  در. التجنگجو مرد شجاعت
الموار بمر االمب در حمال جنگیمد  االمت.       ( ع) حضمرت  شممایل،  این در. رود می شمار هب توصیف
های پرداخته شمده از حضمرت    شیر از فراوانی کمتری در شمایل ةاالب نسبت به نقشمای ةنقشمای

 تری دارد. حضور دارد. با این حال، این نقشمایه در کشورهای عربی حضور پررنگ
 

 
 سوار بر اسب همچون جنگاور. حضرت علی 15تصویر 
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 ملل سایر در( ع) امام تصویر
 و تصویرالازی قرابت از و امثال آ  که کویت بحرین، عراق، ایرا ، مانند شیعه کشورهای بر ع وه

 آ  فرهنمگ خمود شممایل    فراخور به کداو هر  می  اال  ملل ةبقی برخوردارند، مشترکی معناالازی
 اند. کردهشکلی خاص ترالیم  به را( ع) حضرت

 المو  یک از  می  اال  قدیم هنر از ترکیبی که ،االت الوریه کشور به مربوط 20 تصویر .سوریه
 ایمن  بیزانسی از الوی دیگر االت. از ترکیمب  -ایقونی هنر ثیرثت تحت و  می  شا گیری از هنر بهره و
هممراه   شجاعت( ة)نشان االب بر مشتمل تصویر این. االت شده متولد 20 تصویر یکدیگر با فن دو
 المربازا    پوشمش  از یی کمه تقلیمدی  ها لباس و شده، کشیده االب پاهای تا که االت شمشیری با

 ،زیسته االت. همچنین می   ای که هنرمند در آ   رود؛ دوره می   عثمانی در شاو به شمار ةاللط ةدور
 تصمویر  شملوار  و عماممه  و لبماس  نوع نیز پوشانده، را( ع) حضرت آ  صورت که روبندی نور، ةهال
 ةالملط  آخمر  روزهمای  در المربازا   پوشمش  به مربوط پوشش رایج نوع هما  شمایل این در شده
 .االت ایرا  کشور کاری خاتم هنر از ملهم( باغ) البز فضای. االت شاو در مستقر عثمانی قدرت
 

 
 ، سوریه1358. اثری از ابوصبحی التیناوی، 12تصویر 

 
 در هنرمند که فرهنگی هر از دور به هنر این که االت این رالد می نظر به تثکید به الزو آنچه

 در المادگی  و مضممونی  نخسمت، اختصمار  : االت ممیزه خصلت دو دارای کرده، زیست و رشد آ 
 روشمن  بمرای . المازد  ممی  فهمم  مردو قابل ةعام برای را آ  کهها  رنگ از االتفاده و دیگری تصویر،
 .توجه کرد 23 تصویر در عبدود العامری بن عمر با( ع) حضرت جنگ به االت بهتر موروع شد 
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عبدود العامری؛ نقاشی بر  بن آور عرب، عمر . نبرد حضرت علی با جنگجوی نام13تصویر 

 1811، لعیبی، 1880روی شیشه، اثر عامیانه، بازار تونس، 
 

 آ  از شممایلی  االمت کمه   افوانسمتا   در شمده  بافتمه  ةالجاد به مربوط 12 تصویر .افغانستان
 به کشور این فرهنگ. گاارد می نمایش به را تصاویر دیگر معروف های همراه مؤلفه به( ع) حضرت
را  عناصمر  از االمتفاده  در زیربنمایی  و االاالمی  همای  تفماوت  لماا  االمت،  شبیه بسیار ایرانی فرهنگ
 تبمدیل  تصمنعی  و کاریکاتوری نقش به نوشته، غیر از به تصویر، .کرد الادگی مشاهده هب توا  نمی
 وصمل  شمیر  بد  به غیرطبیعی شکل به که التپا و الر یک بر مشتمل تنها شیر زیرا ،االت شده
 شمده  منتقمل  رو هنگاه روبم  به کشیده دراز حالت از ابداعی صورت هبار ب اولین برای شیر. االت دهش

 .االت
 آ  دراین تصویر از جمله تصاویری االت کمه   و االت، عربی و افوانی لباس از ترکیبی ها لباس

بمه   چهره شکل از تصویرالازی شده و ارافه تصویر به )احتماالً حضرت فاطمه س( نیز مقدس ز 
. االت افوانی ها چشم شکل و اندازه خصوص به صورت، ترکیب ،همچنین. االت آمیز صورت محبت

 االمت،  منقمول  تورات در که حکایاتی و قصس از که داشت دوالت باید جهت آ  از را شمایل این
 .شود می دور

 بما  فرهنگمی  قرابمت  بمه  توجه با اند. کرده ترالیم ترکیه هنرمندا  را 23و  28 تصاویر .ترکیه
 حضمرت  تصماویر  ایمن  به عاریه گرفته شده االمت. در  آ  تصاویر با مطابق عیناً عناصر تماو اعراب
 «پیر» تصویر از شمایلی راالت المت گوشه در. شود می داده نشا ( ع) حسنین اتفاق به( ع) علی
 تمداعی  را عمرب  ةجزیمر  شبه از نمایی تصویر. شود علویه( دیده می به معروف دراویش خانقاه )پیر
 .کند می
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. حضرت در میان حسنین و درویش علوی در 10تصویر 

 گوشه، ترکیه
. حضرت در میان حسنین و درویش علوی 13تصویر 

 در گوشه، ترکیه
 
 شمبابا   نبموی  حمدیث  دلیمل  رالمند )بمه   به نظر میتر  جوا  هم( ع) حسنین شمایل، این در
 اینکمه  دلیمل  )بمه  انمد  آممده  در نممایش  بمه ( ع) علی حضرت تصویر از تر هم کوچک و الجنه( اهل

 ةنشمان  پرتقمالی،  رنمگ  از االمتفاده  لکر دیگمر،  قابل ةنکت. نگیرد( قرار شعاع تحت تصویر مرکزیت
 در شیر حالت. االت ملموس بسیار شمایل این در که االت ،ترکیه دراویش میا  در جاوید زندگی
 شکل و نوع و ها دالت حالت. االت تباین در واقعیت با که االت گریا  انسا  به شبیه بیشتر اینجا
 .االت تر نزدیک واقعیت به ها لباس

 شود کمه چمرا پیوالمته    می   در شمایل ترالیم شده از حضرت همواره این پرالش مطرح .مصر
حرکمت صمورت    بمی  و جاممد  بما صمورتی   و شکل یک به( ع) منینؤامیرالم حضرت از الازی تصویر

آنهما   تطمور  الیر کمتر که کنیم توجه هایی نشانه به تا الازد می وادار را ما 91 تصویر گرفته االت 
 و شمهرها  تخمی ت،  از تصمویر  ایمن  رالمد آ  االمت کمه    ممی  نظر به مسلم دهد. آنچه می   را نشا 
 12 تصمویر  در همانی االمت کمه  ( ع) حضرت نشستن شکل. االت یافته الهاو محلی های شخصیت
 در ترالمیم آ  از  هنرمنمد  که ،االت عقال شده االتفاده الر پوشش در آنچه اما. گردد می مشاهده
شمشمیر   ،همچنمین . االمت  بمرده  بهره االت، عراق و مصر محلی پوشش که عقال و چفیه ترکیب

ترالمیم   حضمرت  آ  بمه  رو بمار  این و( ع) حسن اماو پای پا در للی نه شکل مصری دارد. شیر
بمه تصمویر    راالمت،  و چمپ  طمرف  دو در مصمری  همای  چهره و ها لباس با( ع) حسنین شده االت.
 در( ع) حضمرت  آ  تصمویر  بمر  تمرکمز  و الازی تصویر در هندالی رعایت بر ع وه اند.     کشیده شده
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( مراکش) مورب در توا  می را تصویر تکرار یا تقلید از همین. االت مصری کام ً زمینه پا مرکز،
چهره حضرت در ایمن تصمویر انمدکی      پردازی حضرت دید. با اندکی تفاوت در چهره 91 تصویر در

 تر ترالیم شده االت. عربی

 

 
 های سربازان عثمانی، مصر . حضرت در میان حسنین با لباس98تصویر 

 

 پردازی متفاوت از حضرت چهره. حضرت در میان حسنین در لباس سربازان عثمانی، با 91تصویر 
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 کمه  االمت  مثمال  بمی  یشمجاع ( ع) علمی  حضمرت ( مراکش) العربی مورب و تونا در .تونس
 غمول  یمک  بما ( ع) حضرت آ  جنگ از روایتی 99 حال رزو با دشمن قراردارد. تصویر در همیشه

 احممد  الحسمن  ابی شهیر مور  از طالب ابی بن علی االماو الیره کتاب از روایتی االت که براالاس
   جلمب توجمه   تصمویر  ایمن  در کمه ای  نشانه اولین .االت ترالیم شده البکری محمد بن عبداهلل بن
. االمت  آممده  در نممایش  به تصویر در که هایی االت البیل دارد، مرکزی و محوری نقش و کند می
 داد  نشما   بمرای  و جموانمردی  و شمجاعت  فتوت، برای االت دالی البیل منطقه این فرهنگ در

 دارای نیز غول درآید، تصور به چندا  دو( ع) حضرت قدرت اینکه برای. (ع) حضرت آ  شجاعت
 از تقلیمد  بمه  لوالفقمار  شمشمیر  و تبمدیل شمده   المیاه  به االب رنگ تصویر در. االت البیل هما 

 آممد   فمرود  نوع هرچند بوده ترالیم شده االت؛ مرالوو  می  شا تصاویر در که عثمانی شمشیرهای
 و اال و رمز و نشانه االب زین بر منقش رنگ قرمز ةالتار و ه ل نقش .االت غیرطبیعی شمشیر
 مرالموو  نشمین  شمیعه  کشمورهای  در تنهما  که االت نوری ةهال تر مهم این از ولی. االت تونا ب د
به عمل نیامده و هنرمند خواالمته   خاصی فضاالازی آالما ، در ای پرنده و البز زمین جز هب. االت

 در هما  رنمگ  تنوع از االتفاده و پوشش زما  نشا  دهد. نوع مکا  و بی ای بی  مبارزهاالت که آ  را 
 در ط یمی  رنمگ  از غالب ةاالتفاد مدعا این دلیل. االت فرانسه ةشناالان زیبایی هنر از ناشی تونا
 خندق، و جنگ ةصحن 92 تصویر در خیبر، جنگ ةصحن 99 تصویر در. االت شمایل الطوح تماو
 در ،نتیجمه  در. االمت  آمده در نمایش )ویترای( به شیشه روی غول با جنگ ةصحن 92تصویر  در

 االت. توجه مورد( ع) علی اماو آوری مردانگی و رزو شجاعت، ةجنب تونا کشور

 

 
 . نبرد حضرت علی با غول91تصویر 
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 . نبرد حضرت علی در جنگ خیبر 99تصویر 

 

 
 

 . نبرد حضرت علی در جنگ خندق92تصویر 
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 . نبرد حضرت علی با غول روی شیشه95تصویر 

 ها شمایلفرهنگی تفسیر 
های نگارگری کشورهای مختلف )ایرا ، ترکیمه،   های حضرت از النت ع وه بر تثثیرپایری شمایل

های دینی و فرهنگی این کشورها نیز پیوند دارد.  مصر و غرب( این شمایل از وجه دیگری با النت
های پرداخته شده در ایرا ، ترکیه، مصر، افوانسمتا ، و کشمورهای عربمی کمام ً      نگاهی به شمایل

الازد که هر یک از این شمایل با الگوهای فرهنگی خاصی پیونمد دارد. بمرای مثمال، در     شکار میآ
ترکیه شمایل با تصاویر عرفا و صوفیا  ترکیه در هم آمیخته االت. بنابراین، حضرت علمی چونما    
یکی از مشایخ صوفیه و چو  پیشوای عرفای ترکیه )شاید قونیه( بمه نممایش در آممده االمت. در     

داده بمه   ای عربی، حضرت چونا  ممردی از اشمراف و بزرگما  قبیلمه، ممردی عربمی تکیمه       کشوره
های فرهنگ عربی چو  شمشیر، االب و المبیل   شمشیر، تصویر شده االت. در تصاویر عربی نشانه

بافتة افوانی حضمرت چونما  ممردی     ای آمده االت. در فرش نماد قدرت و مردانگی و شرافت قبیله
همسرش در کنمارش ایسمتاده ترالمیم شمده االمت. در تصماویر ایرانمی         چادرنشین و عشایری که

شجاعت و زهد عنصمر االاالمی برجسمته شمده و تکیمه بمر برگزیمده بمود  حضمرت )بمه عنموا             
 دهندة راه پیامبر( کام ً آشکار االت.  ادامه
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 گیری نتیجه
عیمت صمرف   ای از واق گونمه  و بعد( معتقد االت که هنر، تصویر آراالمته و خیمال   22: 1982هگل )
بازنمایی هنری واقعیت چیزی واالتر از خود واقعیت االمت. بمه اعتقماد وی از منظمر      ،یعنی ؛االت
شناالی، زیبایی طبیعی ایستا و زیبایی هنری پویاالت. از این منظر هنر نقاشمی بمه دلیمل     زیبایی

ه صمادق  نقاشی نخب ة. این الخن نه تنها دربارالتخلق واقعیتی از واقعیت یکی از پویاترین هنرها
های عامیانه نیز مصداق دارد. اگرچه، تاریخ روشنی برای این هنمر وجمود    نگارگری ةاالت که دربار

ندارد، ولی این امر چندا  مهم نیست؛ زیرا به تعبیر یونگ اگر این هنمر همی  کمارکردی نداشمته     
عمی  از رممیر ناخودآگماه جم   باشد، یک کارکرد مهم دارد و آ  انعکاس آگاهی جمعی و تصمویری 

چه کسی ابداع شده باشد. آنچه مسملم   ةاالت. مهم نیست که این هنر از کجا آغاز شده و به والیل
مانند ولی تصماویر از حالمت تورمیحی صمرف و از      های دینی ثابت می ها و شخصیت االت، داالتا 

ند. این تصاویر بین دو صفت و مسیر فطمری و بازنممایی   ا واقعیت به المت مفاهیم در حال حرکت
ند. از مشخصات دیگر ایمن تصماویر المکو  و ثبمات در تصمویرگری از      ا از واقعیت در نوالا خاص 

دهد. از دیگر  می   حضرت علی )ع( االت که مخاطب را به وجوه مختلفی از شخصیت ایشا  ارجاع
تموا  در   ممی    خموبی  هالو، باید گفت که درهم تنیده شد  باورهای دینی و عناصمر فرهنگمی را بم   

حضمرت   ةهای محدودی دربمار  های این تصاویر به روایت دید. اگرچه، عناصر و نشانهتصاویر مقاله 
   به درو  آنها، تصاویری بسیار جااب به وجمود  تگردند، اما نفول عناصر فرهنگی هر مل می  علی باز

  گماری ن شممایل    در دنیای اال و بما    نگاری شمایل   آورد. الرانجاو، باید به این نکته اشاره کرد که  می
در دیگر ادیا  تعاملی دیرینه برقرار کرده االت، عناصری را به عاریه گرفته و عناصری را به عاریمه  

 داده االت. 
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