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هاي دورة رنسانس  شناسي پيكرة حضرت مريم در نقاشي شمايل

  )س(و تطبيق آن با صفات حضرت مريم
  هاي قرآني در آيات سوره

  *3راد ، زهرا خسروي2، منصور حسامي1لر السادات موسوي اشرف

 چكيده
آن توجـه  ي اســت كه در قرن بيسـتم بـه   رنههاي مطالعات  يكي از روششناسي  از منظر نشانه» شناسي يلاشم«

هاي حضرت مريم با مفهوم آيـات   ي به مطالعة تطبيقي شمايلآراي اروين پانوفسكاين مقاله با تأكيد بر  .است شده
در دورة رنسانس و رمزگشايي از زبان ) س(هاي مريم شناسانة نقاشي هدف كلي آن خوانش شمايل .پردازد مي قرآني

هـاي   گـويي بـه تطبيـق ويژگـي     قالة حاضـر درصـدد پاسـخ   م. تصويري قرآن در رابطه با زندگاني آن حضرت است
هاي مريم با تصويرسازي نمادين از صفات قرآني ايشـان اسـت كـه امكـان نقـد موضـوعي و        شناسانة نقاشي شمايل

مسئلة اصلي تحقيق چگونگي تبديل متن به تصوير . كند را فراهم مي) س(محتوايي از داستان زندگي حضرت مريم
در هنر رنسانس، . و قرآن كريم، هر دو، به تقدس و توصيف صفات او پرداخته شده است است كه در كتاب مقدس

اين مقاله به دنبـال تطبيـق متـون و    . اين متن به تصوير كشيده شده، اما در اسالم همچنان متن باقي مانده است
ي براي شـناخت ضـرورت   روش منزلة هاي مريم به سازي مطالعات جديد در مطالعات نقاشي لزوم پياده. تصاوير است

هـا بـه صـورت تصـادفي      نمونـه از آن  8نمونه از آثار نقاشي دورة رنسانس است كـه   20جامعة آماري شامل . دارد
هاي تحقيق نمايانگر انعكاس سـه گونـه شـمايل از     يافته. شود انتخاب شده است و جهت تحليل بصري مطالعه مي

ة رنسانس آغازين شمايل حضرت مريم به لحاظ فرم و محتـوا بـا   دور. باكرة عذرا در سه دورة متوالي رنسانس است
تـدريج   هـا بـه   در دورة ميـاني و رنسـانس پيشـرفته شـمايل    . مفاهيم مقدس قرآني تطبيق بيشـتري داشـته اسـت   

 .اند مدار و زميني تبديل شده زدايي شده و نمادهاي مقدس و تجريدي آن به نمادهاي انسان تقدس
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  مقدمه
) ع(عنوان مادر عيسي هاي قرآني است كه در كتاب مقدس از ايشان به از اسوه) س(حضرت مريم

يـك  اسـت كـه    تنها زنـي  ايشان.  شود و در آثار دورة رنسانس همواره بازتاب داشته است ياد مي
صـورت    بار آن به دوازده كه برده شده قرآننامش در دوازده سوره از و  قرآن به نام اوست ةسور

نگاري غـرب در دورة نخسـت آثـار هنـري بسـياري دارد كـه        تاريخ شمايل .مريم است بن عيسي
روش  پـردازي كـه   در اين ميان، نظريـه . اند تقريباً همگي تحت تأثير باورهاي مذهبي تصوير شده

هـاي تفكـر    وي پايه. ويژه دورة رنسانس، پياده كرده پانوفسكي است هنر مسيحي، و بهخود را بر 
گذشتگان بنيان گذاشت و با نحوة گزينش و موضع آگاهانة خود، كـه در آغـاز     خود را بر انديشة

نگـاري و   هرچنـد شـيوة او، كـه شـمايل    . احياي اصطالح شمايل بـود، بـه روشـي جـامع رسـيد     
ت، بدون نقص نبود، در جامعة تصويري مقصد، كه براي خود تعريف كرد، گرف  شناسي نام شمايل

نما، كه وابسـته بـه حـوزة     شناسي بر هر بستر تصويري شكل شمايل. گيري بود قابل اجرا و نتيجه
در اين مقاله، ابتدا آيـات مربـوط بـه زنـدگاني حضـرت      . پذير است مضمون و معنا باشد، مصداق

اي محـدود از   شناسـي مجموعـه   سازي روش شمايل براي پيادهگردآوري شده و سپس ) س(مريم
هـا و اتفاقـات موجـود در متـون      كه داستان  تصاوير نقاشي مريم در دورة رنسانس برگزيده شده

از ميـان وجـوه قابـل عنايـت در ايـن      . است مقدس با بازنمايي آن از سوي نقاشان آن دوره بوده 
هـاي   ويژگـي اينكه . شود ترين شمايل بررسي مي مهم منزلة پژوهش، بازتاب صفات قرآني مريم به

هـاي   مشروح مريم در قرآن و در آثار نقاشي دورة رنسانس چگونـه تصـوير شـده اسـت؟ مؤلفـه     
شده از زنـدگي   هاي نمادين تصويرسازي هاي رنسانس و در مؤلفه شناختي مريم در نقاشي شمايل

نخست خوانشي است كه مـورد نظـر   ها الية  معرفي بصري سطح نقاشيايشان در قرآن چيست؟ 
هـاي   ميزان وفاداري نقاش به متون كتاب مقدس و قابليت تطبيق آن بـا ويژگـي  . پانوفسكي بود

هـا   طور پي بردن بـه آن  مريم در قرآن و پيگيري جزئيات تاريخي و فرهنگي و اجتماعي و همين
ي مـريم در قالـب   هـا  تحليـل نقاشـي  . شناسي هر تصوير است از طريق ارجاعات تصويري شمايل

كـارگيري روش   بـه  .بيني دورة رنسـانس و در قـرآن كـريم از اهـداف ايـن پـژوهش اسـت        جهان
بنـدي   اي مضموني و نـه صـرفاً تـاريخي را بـراي طبقـه      هاي مريم شيوه شناسي در نقاشي شمايل

ـ  آورد كه فصلي نو در پژوهش فراهم مي) مريم( مدونا ريتصاو ويآرش ه هاي نقاشي مريم با توجه ب
  .هاي قرآني ايشان است ويژگي

  پيشينة پژوهش
بازتاب مقامـات حضـرت   «در . اشاره دارد) س(مقاالت گوناگوني به داستان زندگي حضرت مريم

از خوشـحال دسـتجردي و رضـاپور    » در متون عرفاني از قرن چهارم تـا نهـم هجـري   ) س(مريم
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ت حضرت مريم در متون عرفاني از گروه زبان و ادبيات فارسي به بازتاب برخي از مقاما) 1392(
همچنـين در مقالـة ديگـري از پوراسـماعيل     . فارسي تا قرن نهم هجـري پرداختـه شـده اسـت    

به برگزيدگي حضرت مـريم در ميـان بـانوان    » العالمين تخصيص واژة رحمت«با عنوان ) 1389(
ر مقالـة  د. ديگر يا به عبارت ديگر برگزيدن وي در برابر زنان زمانـة خـويش اشـاره شـده اسـت     

بـه مضـامين مـريم و مسـيح در ادب     ) 1382(از معـدن كـن   » مسيح و مريم در ديوان خاقاني«
بـه زنـدگي   ) 1384(نيـا   از سـعادت » سيماي قرآني حضـرت مـريم  «. فارسي پرداخته شده است

هاي تفسيري كتاب مقـدس در تكـوين    بازتاب گرايش«. است حضرت مريم در قرآن توجه كرده 
آراي تفسـيري دو مكتـب انطاكيـه و اسـكندريه را     ) 1389(از نصـري  » نگـاري مسـيحي   شمايل

در مقالـة  . پـردازد  هـا مـي   اختصار توضيح داده و به بازتاب آراي صـدر مسـيحيت و تقـارن آن    به
ها در جهان اسـالم و   بررسي شمايل» شناسي در مطالعات هنري نگاري و شمايل رويكرد شمايل«

» 13تـا   7هاي ايراني از قـرن   تصوير مريم در نگاره«رسالة . هاي اسالمي توجه شده است در هنر
اسـالمي و بازتـاب آن بـه صـورت آثـار نقاشـي در        ـ باورهـاي مـذهبي ايرانـي   ) 1389(از جنتي 

رو اهميت دارد كه در آن بـه مطالعـة    پژوهش حاضر ازاين. هاي ايراني را بررسي كرده است نگاره
و تولـد حضـرت   ) س(ر ارتباط با زندگي حضرت مريمشناسانة آثار هنري دورة رنسانس د شمايل
ضـمن   در مقالـة حاضـر،  . است و تطبيق آن با آيات قرآني سورة مباركة مريم پرداخته ) ع(عيسي

با معاني آيات سـورة  ) س(مطالعة نقاشي با مضمون مريم در دورة رنسانس و تطبيق صفات مريم
اين تحقيق بنيـادي   .هنر پرداخته شده استمباركة مريم در قرآن، به رمزگشايي از زبان نمادين 

اي و اينترنتـي و قـرآن كـريم گـردآوري      با روش توصيفي و تحليلي و اسنادي بر منابع كتابخانه
جامعة آماري ايـن  . ها براساس شيوة اروين پانوفسكي است روش تجزيه و تحليل داده. است شده 

  .دورة رنسانس از مريم مقدس است  نقاشي 8پژوهش تعداد 

  شمايل
انـد، امـا معـاني     را شمايل، تمثـال، نمـاد، آيكـون و مظهـر ترجمـه كـرده       iconدر زبان فارسي، 

. ]92، ص7[گوناگوني براي آن تعريف شده است؛ از معاني انتزاعي و فلسفي تا معاني كامالً ادبي 
مسيحي و  واژة شمايل از تاريخ هنر .دارد و به معناي تصوير است) eikon(اين واژه ريشة يوناني 
است و به تمثال  ها يا حوادث مذهبي وارد حوزة مطالعات نظري هنر شده  تصويرنگاري شخصيت

شـمايل در  ]. 333، ص12[اشـاره دارد   ـ اغلب تصوير مريم عذرا و مسـيح كـودك   ـ مورد عبادت
اي روحاني و متعلق به عالم قدس است كه حضور آن در جامعه سـبب اشـاعة    معنايي عام، چهره

در معنـاي  . ندا ها در دو مفهوم كلي قابل ادراك شمايل. يت و پايبندي به اصول معنوي استمعنو
در معنـاي عـام،   . كه الزاماً چهرة فردي مقدس نيست» شاكلة امري قدسي است«خاص، شمايل 

در انديشة معاصر، اين اصـطالح  ]. 9، ص32[است » جلوة ظاهري يك قديس يا قديسه«شمايل 
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ايج خود، كه دال بر كاربرد مذهبي آن در تاريخ مسيحيت بود، فاصـله گرفتـه   از معناي قديم و ر
ها در مذهب اهميـت دارد، در مطالعـات هنـري     درواقع، به همان ميزان كه مطالعة شمايل. است 

رسد كه اين تلقي بيشتر منظور نظر پانوفسكي و انديشة  به نظر مي]. 75، ص37[ارزشمند است 
  .است  او بوده

هاي كالمي و روايي در درجـة دوم   ند و ارزشا ها در درجة نخست نمادين ر شمايلزبان مصو
هـاي ظـاهري اتفاقـات     شمايل تفسيري عرفاني اسـت كـه در فراسـوي ارزش   . اهميت قرار دارند
ها تصاويري هستند كه بيان تصويري و روابـط بينـامتني    شمايل]. 76، ص37[تاريخي قرار دارد 

  .كنند جو ميو يشه جستهاي ديگر اند را با حوزه

  شناسي نگاري و شمايل شمايل
شناسي هنر نيـز   هاي معناشناختي و مصاديق شمايل، اصطالحاتي در روش در حين تعريف حوزه

نـد  ا شناسي مفاهيمي در دنياي مطالعات تئوريك هنر غـرب  نگاري و شمايل شمايل. شكل گرفت
قي نيز وارد شدند و كارآمد هم واقـع  كه از هنر مسيحي ريشه گرفتند و به محدودة هنرهاي شر

بـه ايـن   » .هـا عـوارض آن   نگاري جوهر هنر است و سبك شمايل«: گويد كوماراسوامي مي. شدند
اي از حقيقت هنـر اسـت    شود كه نشانه اي از هنر تعريف مي گونه در مرتبه ترتيب، تصوير شمايل

جـوي معـاني عميـق و    و جسـت  در بياني بسيار كلي و كوتاه، اين دو معمـوالً بـراي  ]. 9، ص32[
براي نـام   1593اولين بار در سال  lconologiaواژة . شوند پيچيده در چيزهاي ساده استفاده مي

ريـزي دقيـق آن از سـوي پانوفسـكي راه را      اما طرح]. 255، ص 34[به كار برده شد  1كتاب ريپا
ر انديشة معاصـر روش  واربورگ اولين انديشمندي بود كه د. هاي نظري فراهم كرد براي دريافت

ها در يك  او بيشتر به آزمودن انگيزه. شناسانه نام نهاد و از آن استفاده كرد تحليل خود را شمايل
واربورگ نشان داد عالئم تصويري خارج از زبـان بيـاني خـود    ]. 20، ص25[پردازد  اثر هنري مي

مستندات تاريخي باارزش نيز  منزلة تواند به يابند و بدين ترتيب آثار هنري مي معناي ديگري مي
كردن نظريات خـود بـه طـرح     پانوفسكي نيز در جهت تئوريزه]. 90، ص37[در نظر گرفته شوند 

  .پرداخت و نام خود را براي هميشه با اين واژگان پيوند زد lconologyو  lconographyدو واژة 
بـه معنـاي    grapheو به معناي تصـوير   eikonتركيبي از دو واژة يوناني  lconographyواژة 

و در مقابـل آن   ]51، ص3[گويـد   نگاري يعني داسـتاني كـه تصـوير بـازمي     شمايل. نوشتن است
اي مستقيم و جامع مربوط به موضوع و مفهوم اثر هنري است، نـه   منزلة ترجمه به شناسي شمايل

ا اين روش در درجة نخست معناي موضـوع ر . و راهي براي توصيف است] 18، ص35[ظاهر آن 
در . ]92، ص7[پـردازد   گيرد و به كشف معاني نمادين و تمثيلـي در اثـر هنـري مـي     در نظر مي

                                                        
1. Cesare Ripa 
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هاست كه از طريـق آن   بندي و تحليل داده آوري و طبقه نگاري شامل جمع معناي جديد، شمايل
  ].89، ص37[شود  موضوع اثر هنري فهميده مي

تواند معادل معناشناسـي و   مي است و lconologyشناسي ترجمة جامع و مانعي براي  شمايل
نگـاري بنيـان    شناسي خود بـر شـمايل   شمايل. شناسي باشد كه راهي براي توضيح است مضمون

درحقيقـت، ايـن روش تحليـل از واكـاوي صـرف      . تر از آن اسـت  تر و جامع است و گسترده  شده
وند بـه  شـ  هاي تصويري راهـي مـي   رود و همة شمايل عناصر تجسمي در متن تصويري فراتر مي

نگارانه، محققـان درصـدد مواجهـه     در مطالعات شمايل. ]93، ص7[سوي اشاراتي در متون ديگر 
. ند كه چه چيزي در اثر هنري ترسيم شده استا كردن اين نكته با واقعيت ابژكتيو اثر و مشخص
. واسـطة مـورد اسـتفادة هنرمندنـد     كردن منابع باواسـطه و بـي   همچنين، آنان به دنبال مشخص

تري را بازشناسي كنند كه از سوي هنرمند در اثـر   تر و آگاهانه رو، درصددند تا معاني عميق ينازا
اي از روابط  گر به شبكه اين رهيافت سبب ورود تحليل. ]36، ص8[كار بسته شده است  هنري به

ـ راهي بـراي معرفـي و رمزگشـايي از مقصـودي      بخوانيد نشانه ـ شود كه هر شمايل بينامتني مي
  .هان در پس آن استپن

  خوانش تصوير براساس نظرية پانوفسكي
شناسـي   كشف معاني پنهان در متن تصويري و رمزگشايي از مجهوالت تازه هدف كلـي شـمايل  

نگاشتي خود به سه اليه تقسيم كـرد و كـاري    متن تصويري را پانوفسكي در روش شمايل. است
  .صر بصري به معنا حاصل شودكرد كه امكان حركت روشمند از سطح به عمق و از عنا

نگاشـتي همـان ادراك    تصوير پيشاشـمايل ] 90، صPreiconography  ]37سطح نخست. 1
درواقع، نه ديدني است . ]23، ص6[ترين دريافت از تصوير است  ابتدايي تصوير و اولين و محسوس

كي معنـاي  اين سطح را خود پانوفس. شود سادگي ب منتقل مي كردني و در آن معنا به و نه حس
ها،  گر فقط از عناصر بصري و اولين ارجاعات آن در اين مرحله، تحليل.  اوليه يا طبيعي ناميده است

بـدين  . كنـد  گيرند، استفاده مي كه در همين سطح قرار دارند و تنها حالتي تشريحي به خود مي
هـا   موتيـف شـماري از ايـن   . هاي هنـري دانسـت   توان دنياي موتيف ترتيب، دنياي ظاهري را مي

در اين گام، نبايد از متن تصويري به . نگارانه از اثر هنري ارائه دهد شمايل توانند شرحي پيش مي
تحليـل   1از ديـد وولفلـين  . متون ديگر عبور كرد و تشريح آن هم نبايد مفصل و توصـيفي باشـد  

برخورد بـا  ؛ مثالً، زماني كه در ]18، ص35[بندي است  ها و تركيب ظاهري عمدتاً تحليل موتيف
سيزده پيكره به دور ميـز   ـ كه موضوع اصلي بحث پانوفسكي است ـ اثري مربوط به هنر مسيحي

  .نگاشتي است شمايل اي از خوانش پيش دهيم، اين كار نمونه غذاخوري را تشخيص مي

                                                        
1. Wolfflin 
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. شـود  در دومين سطح خوانش تصوير از متن تصويري به متـون ديگـري ارجـاع داده مـي    . 2
كنيم و يك اليه از سطح بيروني  و تركيبشان را به موضوع يا محتوا مربوط ميهاي هنري  موتيف

، 35[اسـت    عمدتاً منظورمان گسـترة موضـوع ثانويـه يـا قـراردادي     . داريم به درون اثر گام برمي
نگـاري همـان    شمايل. اند ترجمه كرده ]23، ص6[نگاري  اين سطح را در فارسي شمايل]. 18ص

هر شـمايل  . ]36، ص8[صود از آن توصيف موضوع و محتواي اثر است توصيف تصوير است و مق
سازي  منظور همانند و همسان. تصويري نشاني از يك معادل در جهاني ديگر با بياني ديگر است

، 21[هـا و مفـاهيم اسـت     كنـد يـا ادراك   ها رسوخ مـي  ها يا كنايات و امثال كه در موضوع تاريخ
رتبـاط ميـان وجـوه فرهنـگ در اينجـا راهگشاسـت، زيـرا در        اي و ا مطالعات بينارشته]. 114ص

  .ها فرض بر آن است كه هر شمايل ارجاعي است به دنياي بياني ديگر خوانش شمايل
هر آنچه بالواسـطه  . هاي ناگفتة اثر هنري است ترين حرف ترين و پنهان سطح سوم عميق. 3

آخـرين سـطح بـه    . شـوند  شوند، در اين مرحله كشف و تحليـل مـي   از سوي مخاطب درك نمي
پردازد و زمان و مكـان آفـرينش تصـوير و فرهنـگ رايـج در آن       معناي ذاتي يا دروني تصوير مي

بـا توجـه بـه مسـائل     . ]52، ص3[گيـرد   ها را در نظـر مـي   هاي پشتيبان زمان و مكان و خواست
اثر هنـري،  شناختي  جاي توجه به حيثيت فرمال و زيبايي  شناسانه به ذكرشده، تحقيقات شمايل

در ايـن مرحلـه، درون اثـر هنـري     . ]37، ص8[هاي اجتماعي و تاريخي آن توجـه دارد   به ارزش
درواقـع، يـك   . شود شود و از طريق ارجاعات و مستندات خارج از متن بسط معاني مي تعمق مي

دهنـدة پيشـامدهاي بصـري و معـاني روشنشـان و حتـي        ساز شرح كننده كه زمينه اصل يكسان
در ايـن  ]. 18، ص35[سـازند   اي است كه پيشامدهاي بصري را مـي  دة صورت ظاهريكنن تعيين

هايي ارجاع داد كـه در زمـان خلـق     ها از اثر به همة مؤلفه حسب نشانه توان بر سطح است كه مي
  .آن وجود داشته است

  اوصاف حضرت مريم در قرآن كريم
و  )س(يات تولد حضـرت مـريم  اي به نام او وجود دارد كه جزئ سوره) س(در وصف حضرت مريم

ا  «: است  در آن ذكر شده )ع(حضرت مسيح ضَعتها انثي وهللا اعلم بِمـبِّ إِنّي وضَعتُها قالت رفَلَما و
يطَان         نَ الُشـَّ ا مـ تَهـذرِي و ا بِـكو إِنّـي أعيِـذه مري يتها مـمإِنّي س الذَّكَر كَاالنثَي و ت و لَيسضَعو

پروردگـارا فرزنـدم دختـر    : گفـت ) از روي حسـرت (و چون او را بزاد  ]3/ عمران ، آل1[ »الرَّجِيم
و خدا بر آنچه او زاييده داناتر است و پسر مانند دختر نخواهـد بـود و مـن او را مـريم نـام      ! است

  .شده در پناه تو آورم نهادم و او و فرزندانش را از شر شيطان رانده
اي  اي و اسوه و نشانه  اي منان، مردان، زنان مؤمن، آيهبراي مؤبخواهد گاه كه  آن خدا در قرآن

ـ  إِ علناها وو ج« :فرمايد مريم را معرفي ميبا كالم آسماني خود  ،كند معرفي  بنهـا آيلعـالمين ة ل « 
 ةبار تكرار شده و به طهـارت و شايسـتگي خـانواد    34»  مريم«نام ، در قرآن كريم. ]91/ ، انبيا1[
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 مـراً أَ ابـوك  ماكانَ هارونَ يا اخت« :گويند آنجا كه مردم خطاب به او مي .مريم تصريح شده است
سوء و ماكانت امك بدر حـال عبـادت و جايگـاه     آيـد مـريم دائمـاً    نظر مي به ]28/ ، مريم1[ »اغي

 ةاي اسـت كـه او را در زمــر   هميشـگي او محـراب بـوده اسـت و ايـن دوام در عبــادت بـه گونـه       
نَ الْقَـانتينَ   «: فرمايد آنجا كه در قرآن مي ؛آورند ر ميبه شما  1»قانتين« مـ كَانَـتتحـريم 1[» و ، /

كُلَّما دخَلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد «: آمده استعمران  سورة آل 37ة آيدر . ]10، ص22[ ]12
، 22[ ديـد  مـي  )صخـا ( روزي او نزد، شد مي مريم هرگاه زكريا وارد محراب عبادت» عنْدها رِزقاً

دامـن   مريم دخت عمران را، همان كسي كه خـود را پـاك  ) نابراي مؤمن(و مثل آوردن  .]45ص
هاي او را تصديق كـرد و   نگاه داشت و در او از روح خود دميديم و سخنان پروردگار خود و كتاب

روح غيبـي بـه   ر اثر ارتبـاط بـا   بدامني و  ر اثر حفظ عفت و پاكب) س(مريم .برداران بود از فرمان
روحيـات مـريم و   ، به 29 تا 16  در سورة مباركة مريم آيات. رسيد»  قانتين«و »  مصدقين«مقام 

هـايي از   چند جمله وجود دارد كـه چهـره   ،در اين آيات .است پرداخته شدهبارداري وي   كيفيت
يعني از مردم  :»انتبذت من اهلها«) الف :از  ندا كه عبارت كشند طهارت و پاكي او را به تصوير مي

ا    «. شرقي مسجد به عبادت پرداخـت   كناره گرفت و در سمت ابـجح هِـمونن د مـ 1[ »فَاتَّخَـذَت ،
  .]45، ص22[ پس ميان خود و ديگران حجابي افكند :]17/ مريم

به معناي هر چيزي اسـت كـه   »  حجاب ةكلم«: فرمايد در ذيل اين آيه مي) ره(مرحوم عالمه
آيد كـه گويـا مـريم خـود را از اهـل خـويش        پوشاند و از اين كلمه چنين برميچيزي را از غير ب

ا  «. ]33، ص28[عبادت باشد  تر براي پوشيده داشت تا قلبش فارغ ثَّلَ لَهـنَا فَتَموحا رلْنَا إِلَيهسفَأَر
ي كـه  دهد؛ مريم پيداست در اين موقع چه حالتي به مريم دست مي .]17/ مريم، 1[» بشَرًا سوِيا

اي كـه مـرد    زيسته و در دامان پاكان پرورش يافته از ديدن چنـين منظـره   دامن مي همواره پاك
: دهد؟ بالفاصـله صـدا زد   زيبايي به خلوت او راه يافته چه ترس و وحشتي به او دست مي  بيگانة

ن إِ قالت إني أعوذ بالرحمن منـك «. برم؛ اگر پرهيزكار هستي من به خداي رحمان از تو پناه مي
ا «. ]34، ص28[ ]18/ ، مريم1[ »كنت تقيا كيـا زغالم بأَهل سول ربكا أَنا رمـريم 1[» قال إِنَّم ، /

خواهم به تو فرزندي ببخشم كـه از   مي. من فرستادة خدا هستم: جبرئيل در جواب او گفت. ]19
همچـو آبـي بـر آتـش      اين جمله» .إِنما أَنَا رسول ربك«. ]55، ص23[هرگونه آلودگي پاك باشد

ولي اين آرامش چندان طوالني نبـود،  . ]13، ص28[ بريخت و به قلب پاك مريم آرامش بخشيد
اي از نظر خلق و خوي و جسـم و جـان بـه تـو      ام تا پسر پاكيزه من آمده: زيرا كه بالفاصله افزود

مريم را فراگرفـت و   از شنيدن اين سخن، لرزش شديدي وجود» .لأَهب لَك غُالماً زكيا«. ببخشم
ـ  شـرٌ ي بسـن و لـم يمس  ي غـالم ني يكون لإِ قالت«. بار ديگر در نگراني عميقي فرو رفت م اك و لَ

بشري به من نرسـيده اسـت و     ستدبا اينكه   گفت چگونه مرا پسري است. ]20/ ، مريم1[ »ابغي
ا قرار گرفته كنايه از نكـاح  به قرينة اينكه در مقابل زن» مس بشر«. ]35، ص28[ !ام؟ بدكار نبوده

                                                        
  .گران بسياري در عبادت، عبادت 1.



  1397زمستان ، 4، شمارة 10، دورة فرهنگ و هنرزن در   504

عمران، كه بعد از مريم نـازل شـده، نـامي از     است و اين در ذات خود اعم است و لذا در سورة آل
نيامده و استفهام در آية شريفه از باب تعجب اسـت؛ يعنـي چگونـه بـراي مـن فرزنـد       ) زنا(بغي 
شـريفه بـه    ةدر ايـن آيـ  ) س(حضرت مريم ام شود با اينكه قبل از اين با هيچ مردي نياميخته مي

هـاي مختلـف را يـادآور     كند و طهارت دائمي خـود در زمينـه   پاكي و طهارت خويش استناد مي
كـه از راه   ام كه با هيچ بشـري ازدواج نكـرده   درحالي ،شوم چگونه من صاحب پسري مي. شود مي

در  .]54، ص22[ ما ام و حتي در فكر گنـاه هـم نبـوده    گاه گناهكار نبوده حالل فرزند آورم و هيچ
فرمايد مادر تـو   مي. شود ويژه دختر از مادر را متذكر مي همانندسازي كودك و به ،شريفه ةاين آي

از ايـن   .تو هم بايد پاك باشي كه در دامان او پـرورش يـافتي   .پاك بود و طهارت اخالقي داشت
بنـت  مـريم اُ  و«: يـد فرما كند و مي به مريم مي روست كه قرآن كريم سعي در رفع افترا و تهمت 

1[ دامـن نگـاه داشـت    دختر عمران كسي است كـه خـود را پـاك   » .تي احصنت فرجهامران الَع ،
ـ  نـا فيِ نفخَنت فرجها فَحصتي اَالَ و« :فرمايد انبيا مي ةو نيز در سور. ]12/ تحريم ـ هـا م  ا ون روحنَ

إِعلناها و جبنها آيدامـن نگـاه    كـه خـود را پـاك   ) را ياد كنزن (و آن  ]91/ ، انبيا1[ » نميِالَة للع
س مـريم  پ .داشت و از روح خويش در او دميديم و او و پسرش را براي عالميان آيتي قرار داديم

دانـد و بـراي    خويش مي  دامن است كه خداوند او را ظرف مناسبي براي مقام رسالت پاك يبانوي
. دهد مي دامنان قرار را الگويي براي پاك آورد و او اثبات پاكي او طفل شيرخواره را به تكلم درمي

  :توان به اين موارد اشاره كرد مي) س(از مقامات حضرت مريم
از مراتـب بسـيار بـااليي كـه      :از سوي خداوند ششدن برگزيدهو  مريم مقام واليت حضرت. 1

واليـت درجـاتي دارد و در متـون عرفـاني     . انـد واليـت اسـت    قائل شـده ) س(براي حضرت مريم
طَفَاك    « .مريم در مراتب عالي اين مقام قرار داردحضرت  اصـ إِنَّ اللّـه رْيم كَةُ يا مـالَئالْم إِذْ قَالَتو

 فرشـتگان و ياد كنيد هنگـامي كـه    ]42/ عمران ، آل1[ »وطَهّرَك واصطَفَاك علَي نساء الْعالَمين

هاي ظاهري و باطني پـاك سـاخته و    آلودگي ةقطعاً خدا تو را برگزيده و از هم! اي مريم: گفتند
  .بر زنان جهانيان برتري داده است

دّيقَةٌ  ما الْمسيح ابنُ مرْيم إِلَّا رسولٌ قَد خَلَت منْ قَبله الرُّ«: گويي مرتبة راست. 2 صـ ّهأُم لُ وس
پسر  ،مسيح. ]75/ ، مائده1[» كانا يأْكُالنِ الطَّعام انْظُرْ كَيف نُبينُ لَهم الĤْيات ثُمّ انْظُرْ أَنَّي يؤْفَكُونَ

گـو و   مـادرش بسـيار راسـت    اي بيش نيست كه پيش از او نيز پيامبراني بودنـد و  مريم، فرستاده
 .)ك خـدا نيسـتند  يـ  پس هـيچ (خوردند  غذا مي )ها همچون ساير انسان(آن دو  .كردار بود درست

) از حـق (پـس بنگـر كـه ايـن مـردم چگونـه        .كنيم بنگر كه چگونه آيات را براي مردم بيان مي
گـويي خـود را بـا     گـو باشـد و راسـت    كسي است كه بسيار راست» صديق« .شوند گردان مي روي

» صـديقه «كنـد و او را   قرآن از او تجليل مـي . داستريم از اولياي خم .كردار درستش ثابت كند
تـا آنجـا كـه خداونـد      ؛تواند به باالترين درجات معنوي برسد ن ميز »مّه صدّيقَةٌو اُ«. شمارد مي

اسـت كـه او كلمـات      در آية ديگر، صديقه بودن حضرت مريم چنين بيـان شـده   .ثناگويش شود
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نَ الْقـانتينَ  «. كرد و از عابدان بود الهي را تصديق مي مـ كانَت و كُتُبِه بِّها ور ماتبِكَل ّقَتد1[» ص ،
تصـديق كـرد و از   ) بـا كمـال ايمـان   (او كلمات پروردگار خود و كتب آسماني او را  .]12/ تحريم

  .]349-144، ص24[» و كانَت منَ الْقانتينَ...  صدّقَت« .رفت بندگان مطيع خدا به شمار مي
بود كه در جريان بـارداري   به سبب رنج زيادي: گفتن عيسي در گهواره صبر و سخنام مق. 3

 و متحمل شد و در مظان اتهـام و سـرزنش خلـق قـرار گرفـت     ) ع(و سپس زادن حضرت عيسي
پروردگار  .]28/ ، مريم1[ »و ما كانت اُمك بغيا سوءأَ إمرك هارونَ ما كانَ ابو يا اُخت«: گفتند مي

ين پاداش كسـي اسـت كـه در    ا. اين مهم را كفايت نمود) ع(ردن سخن بر زبان عيسيك با جاري
 الـي  ا المخـاض ءهفَأَجا«آية . ]36/ ، زمر1[ »بدهع اليس اهللا بكاف«. برابر جفاهاي اغيار صبر كند

ـ      عـين . ]23/ ، مـريم 1[ »نَسياً منسـيا ت و كن... تّيجِذْعِ النَّخلَةِ قالَ ه القضـات همـداني بـا توجـه ب
بـودن آن حضـرت اشـاره و     و شرم او از رويارويي با مردم بـه صـديقه  ) س(دلتنگي حضرت مريم

بـودن ايشـان بـه رنـج و سـختي، آيـه را        و مأنوسرابطة ميان سختي و رنج با صديقين براساس 
نه به دليل تـرس از مالمـت   ) س(گونه تأويل كرده است كه آرزوي مرگ كردن حضرت مريم اين

خواست مـردم بـا    زيرا آن حضرت نمي ،شفقت و دلسوزي وي بر آدميان بود خلق، بلكه به سبب
  .]3، ص17[ دادن اتهامات ناروا به وي گرفتار عقوبت شوند نسبت
محدثه بـه  . مفتخر شد» محدثه«صحبت فرشتگان بود و به لقب  حضرت مريم هم: محدثه. 4

ويد و حضرت مـريم سـخن   گ ها سخن مي شنود و با آن گويند كه سخن فرشتگان را مي كسي مي
اذ قالَت المالئكـه يـا   «. كرد ها را مشاهده مي گفت و آن ها سخن مي شنيد و با آن فرشتگان را مي

ن      ي الـدنيا والُـاّخره و مـ وجِيهاً فـ ريمسيح عيسي بن ممه المنُه اسم همبِكَل ركشريم إِن اهللا يبم
همانا كـه خداونـد   ! اي مريم: گاه كه فرشتگان گفتند آن) بياد آر. (]42/ عمران ، آل1[ »المقربِينَ

او كـه  . دهـد  اي از سوي خويش، به نام مسيح پسر عيسي مريم، بشارت مي تو را به كلمه و نشانه
  .]284، ص28[در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان است 

ـ  الَئالْم إِذْ قَالَتو«عرفا با عنايت به آية : طهارتة و مرتب) س(حضرت مريم. 5 ـ كَـةُ ي ا مرْيإِنَّ  م
هنگامي كه فرشـتگان   ]42/ عمران ، آل1[ »ينساء الْعالَملَي نع اصطَفَاك و رَكطَهو اصطَفَاك اهللا

كه در  ،خدا تو را برگزيده و پاك ساخته و بر تمام زنان جهان برتري داده است! اي مريم: گفتند
بـا  . انـد  ده است، مرتبة طهارت را براي وي برشـمرده نازل ش) س(داشت مقام حضرت مريم بزرگ

هم صديقه بـود و هـم از لـوث دو     )س(حضرت مريم ]75/ ، مائده1[ »امه صديقه«استناد به آية 
اهللا تو را برگزيـد  «: نويسد مي» نَّ اللَّه اصطَفاك و طَهّرَكإِ« ميبدي در تفسير آية. جهان پاك بود

  .]13-11، ص17[ »ردفاحشه و اثم پاك ك ةو از هم
دخَلَ علَيها زكريا المحراب وجد عندها رِزقا قالَ يا مريم اَنَّي لَك هـذا  «: نزول رزق بهشتي. 6

ن عنـد اهللا    هـو مـ شـد، خـوراكي    هرگـاه زكريـا در محـراب عبـادت بـر مـريم وارد مـي       » .قالَت
مـريم در  ! از كجاست؟) خوراك تو اين غذا و(اي مريم : پرسيد مي. يافت نزد او مي) آوري شگفت(
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ذت مكانـا    «. ]37/ عمران ، آل1[گفت آن از نزد خداست  پاسخ مي ريم إذانتَبـ واذكّر في كتابِك مـ
گاه كه در مكاني در طرف شرقي مسجد از كسان  در اين كتاب، مريم را يادآوري كن آن» .شَرقياً

اجتناب از تظاهر در عبـادت   )س(ريمگيري حضرت م انگيزة كناره. )16/ مريم(خود كناره گرفت 
  .]138، ص19[خالصانه بود 

  
  در قرآن كريم) س(اوصاف حضرت مريم. 1جدول 

  نينماد حضور  و تفسيرترجمه منبع  اوصاف
برگزيده شدن از

  سوي خدا
 ؛18مريم

 42ـ43عمرانآل
پاك  همانا خداوند تو را برگزيده و!ي مريما

  مقام واليت .ده استبر زنان جهانيان برتري داساخته و

هاي  نزول ميوه
بهشتي در غير 

  فصل آن

 ؛16مريم
  ؛37عمران  آل

  ؛نمونه ريتفس
 بحاراالنوار

هرگاه زكريا در محراب عبادت بر مريم وارد 
. يافت نزد او مي) آوري شگفت(شد، خوراكي  مي

مريم در پاسخ ! ز كجاست؟ا. .. :پرسيد مي
  .آن از نزد خداست:گفتمي

نزول رزق 
  هشتيب

گفتن با  سخن
  فرشتگان

عمران  آل
؛ مريم 42ـ43ـ45ـ47

   17ـ18ـ19ـ20

...همانا خداوند تو را! اي مريم:فرشتگان گفتند
  .دهد بشارت مي

اي مريم، همانا خدا تو را : رشتگان گفتندف
  .برگزيد و پاكيزه گردانيد

  بودن محدثه

  طهارت و پاكي
؛ تحريم42عمرانآل

  ؛12
  ؛91انبيا
 75مائده

) است زده نيز مثل(مريم دختر عمران .. . و
  دامني پاك  .حفظ كرد) از گناه(زني كه دامن خويش را 

  12؛ تحريم 75مائده   گويي بسيار راست
  .بود ...و  گو مادرش بسيار راستو

 ...او كلمات پروردگار خود و كتب آسماني او را
  .تصديق كرد

  صديقين

  دورة رنسانس
خصوص در هنر  هاي علوم مختلف، به يالدي، تحولي عميق در همة زمينهاز اوايل قرن پانزدهم م

هاي پيشين پيوند مستقيم  در اين دوره، رابطه ميان هنر و ديانت، كه در دوره. وجود آمد اروپا، به
هاي  هاي مادي و آرمان و ناگسستني داشت، تا حدودي از هم گسست و تكية هنرمندان به جنبه

بـازنگري در  «نگـاران رنسـانس را    بسـياري از تـاريخ  . ، معطوف شـد »انسان«خصوص  طبيعي، به
، 30[انـد   دانسـته » كشـف دوبـارة جهـان   «، »بازشناسي انسان«، »احياي دانش«، »فرهنگ كهن

مراحـل آغـازين يـا    : اسـت  گونه تقسيم كرده  پاكباز تحوالت هنري دورة رنسانس را اين]. 37ص
فلورانس، مـيالن و ونيـز    اش غاز شد و مركز اصليكه در فلورانس آ) 1420ـ1300حدود (متقدم 
ناميـده شـده و مركزيـت    » كالسيك«كه دوران اعتال يا دورة ) 1500ـ1420حدود (ميانه . است

اصـطالح رنسـانس از   ]. 261، ص12) [1527ـ1500حدود (آن شهر رم است و متعالي و متأخر 
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 renaissanceا در زبـان فرانسـه   ايـن اصـطالح بعـده   . است  گرفته شده rinascitaلغت ايتاليايي 
هاي اين عهـد را هنرمنـد ايتاليـايي جيوتـو      پاية نقاشي. المللي درآمد صورت بين خوانده شد و به

و كودك رويكردي ) س(در اين دوره، موضوعاتي چون مريم]. 4، ص16[بنا كرد ) 1337ـ1266(
  ].61، ص30[ها و حوادث دارد  جهاني شخصيت به طبيعت اين

  س و دينروح رنسان
دينداري در دورة رنسانس را بايد در ارتباط انسان با دين، چه با تصـور خـدا از حالـت ذهنـي و     

هاي مدرن، كه نمايندگان فرهنگ ايتاليا بودند، ماننـد همـة    اين انسان. روحي آن، استنباط كرد
هـا را، چـه در    اروپاييان ديندار به دنيا آمده بودند، اما فرديت نيرومند مـدرن انسـان آن دوره آن  

گرايي سوق داده بود و جذبة عظيم عالم كبيـر و   امور ديني و چه در ساير شئون زندگي، به ذهن
ادب . ساخته بـود » جهاني اين«طور اخص  صغير و دنياي بيروني و دنياي روحي دروني آنان را به

ذهـن  و فرهنگ دوران باستان آرمان زندگي شد و تفكـر و تعمـق و شـكاكيت دوران قـديم بـر      
گردد،  در دورة رنسانس، نگاه از آسمان به زمين برمي]. 446، ص11[ايتاليايي تسلط كامل يافت 

گـري   هـا جلـوه   هـا در زيبـايي ظـاهر آن    شود و تمام تقدس شـمايل  تدريج نفي مي عالم غيب به
ها تنها تفاوت بارز جنبة فرهنگي دورة رنسانس با قرون وسطا در هنر آن]. 82، ص32[نمايد  مي

هـا يـا    طي قرون وسطا، هنر بازتاب عالقة عميق آن دوره به دين بود؛ مثالً نقاشـي . شود ديده مي
كه بـه تصـوير    ليانجهايي از  و قديسين بود يا صحنه) س(، حضرت مريم)ع(پرترة عيسي مسيح

هـاي   طـوركلي، ويژگـي   بـه . اما در دورة رنسانس سرشت هنر كمتر مذهبي بود. شدند كشيده مي
هنري كه ]. 4، ص4[رنسانس هنري غيرديني است : توان برشمرد گونه مي انس را ايننقاشي رنس

هايي از  ها و صحنه پرداخت؛ مثل پرتره از افراد زنده، منظره تا حد زيادي به موضوعات دنيوي مي
حال، موضوعات مذهبي كامالً محـو نشـده بودنـد و درواقـع برخـي از آثـار        بااين. زندگي روزمره
، هنرمنـدان اغلـب از سـوي اشـراف،      در ايـن دوره  .مربوط به دورة رنسانس اسـت مذهبي بزرگ 

منـد بودنـد    عمـدتاً حاميـان غيرمـذهبي عالقـه    . شـوند  بازرگانان و رهبران حكومتي حمايت مي
رنسـانس  ]. 75، ص2[شـوند   صورت تصـوير يـا تنديسـي ابـدي      شان به خودشان يا افراد خانواده

هاي اقتصادي و اجتمـاعي رشـد و علـوم و     هنري، بلكه ساير پديدههاي فرهنگي و  تنها فعاليت نه
  ].109، ص18[فنون را نيز دربرگرفت 

  اومانيسم در قرن چهاردهم ميالدي
اصـطالح  . انـد  و مكتب اصالت انسان ترجمه كـرده » گرايي انسان«را در زبان فارسي » اومانيسم«
همچنـين، در  . پايان انديشه و عمل است منزلة دوستي به به معناي انسانيت و انسان» اومانيسم«
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معناي اعم، حالت روحي و شيوة فكري كـه اهميـت شخصـيت فـردي و شـكوفايي كامـل آن را       
كردن با آگـاهي بـه حيثيـت انسـاني و كوشـيدن       انديشيدن و عمل. شمارد چيز مي مقدم بر همه

اي روحـي و  هدف اين جنبش شـكوفاكردن همـة نيروهـ   ]. 15[براي دستيابي به انسانيت اصيل 
دروني آدمي و پديدآوردن انسان خودآگاه و رهـايي علـم و زنـدگي اخالقـي و دينـي آدميـان از       

اين جنبش در دورة رنسانس به منتهـاي شـكوفايي رسـيد و از آن بـه بعـد      . قيوميت كليسا بود
  ].32، ص11[معني انديشيدن پيدا كرد» اومانيسم«

. بـريم  پـي مـي    قديم، به ارتباط اومانيسم با آن با رجوع به تاريخ فرهنگ يونان باستان و روم
نكتة مهم در اين است كه همان فرهنگ قرن چهاردهم ميالدي به ضرورت راه را بـراي پيـروزي   
اومانيسم هموار كرد و نمايندگان بزرگ سيرت و فرهنـگ ايتاليـايي همـان كسـاني بودنـد كـه       

پيشرو همة آنان دانتـه  . باستان گشودندحدومرز به فرهنگ دوران  ها را به روي گرايش بي دروازه
انگيز فرهنگ دورة باستان را به صف اول فرهنگ ملي   او بود كه نخستين بار با نيروي حيرت. بود

يـابي مسـائل و مشـكالت     هنرمندان قرن پـانزدهم ايتاليـا بـا زمينـه    ]. 196، ص11[هدايت كرد 
نمودنـد و همـين امـر     ان رفتار مـي فكر مانند روشن موجود در گذشته و حل علمي اين مسائل به

  ].500، ص15[سبب ارتقاي آنان شد 
ها به جاي عالمي كه ثمرة گناه انسان بود و بايد با زهد و دوري از آن نجات يافت،  اومانيست

گرايـي فلسـفة    گرايي كليسا، تساهل و بـه جـاي جـزم    جاي جزم  يافته و به جهاني زيبا و سازمان
]. 570، ص10[ادبيات، هنر و اخالق را به بشر غربي عرضه كردنـد  مدرسي، خردگرايي همراه با 

تنهـا شـاهد سـرافكندة     او انسـان را نـه  . شده بود هنرمند دورة رنسانس تفسيرگر بينش دگرگون
]. 6-5، ص26[دانست  عظمت، كه بيشتر مظهر سرافراز خود پروردگار و جانشين او در زمين مي

رانچسكو پتراركاي ايتاليايي، كه به پتراك مشهور است، اشـاره  توان به ف گرايان مي از اولين انسان
]. 17، ص2[شـدة روم و يونـان باسـتان را مطالعـه و احيـا كـرد        او بسياري از آثار فراموش. كرد

گرايـان دوران رنسـانس تمايـل داشـتند      انسـان ]. 197، ص11[اند  پتراك را پدر اومانيسم ناميده
  ].501، ص15[د مسيحيت تطبيق دهند هاي عهد باستان را با عقاي آموزه
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  هاي مريم تفسير شمايل
؛ 1310 فلـورانس،  يسـانت ين يسـا يكل جوتـو،  اثـر  ،نشسـته  تخـت  بر كودك و ميمر .1 ريتصو

  نيآغاز رنسانس
  

 
، اثر جوتو؛ نشستهتختبركودكوميمر.1تصوير

 ]15[م1310
  

. عمـودي و جهـت آن رو بـه باالسـت    در اين تصوير، كادر اثر  :شناسانه پيشاشمايل فيتوص
بـا  ) كف تخـت (اي پايين كادر  ، مثلثي با قاعده)بيني و ايستا قابل پيش(بندي آن متقارن  تركيب

مـريم روي تخـت   . شـود  خطوط دوركشي تيز و ساده است كه به همراه جزئيات واضح ديده مي
از فرشـتگان بـا   در اطراف حضـرت رديفـي   . جلوس كرده و در آغوش وي مسيح تكيه داده است

  .شوند سرها و حاالت بدني يكسان ديده مي
عمـودي بـودن اثـر     جهـت  در محرابمانند و نوك تيز  شيرواني ةزاوي :نگارانه شمايل ليتحل

. دهـد  مـي  ،يعنـي مـريم و كـودك    ،هاي مركزي اثر تأكيد دارد و روحانيت بيشتري به شخصيت
ر سر، تخت، لباس و رداي بلند مـريم و  ها، هالة دو چيز شكوهي خاص دارد؛ همچون شمايل همه

رنگ آبي درخشان جبة وي در تضاد . لباس سفيد به نماد معصوميت و پاكي او را پوشانيده است
جوتـو  . اسـت  زمينه حضرت مريم را به نقطة كانوني تركيـب تبـديل كـرده     با روكش طاليي پس

زمينـة طاليـي    برابـر پـس   كرده در ميان فرشـتگان و در  و پسرش را جلوس ـ مريم ـ ملكة بهشت
رداي آبي سر مريم عذرا و ابعاد عظيم او در تصوير چشـمان بيننـده را مسـتقيماً    . كند تصوير مي

هـا بـه او زل    همة ديگر پيكـره . كشاند به سمت او و مسيح كودك، كه در آغوشش قرار دارد، مي
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ا از سه جانب دربرگرفته حضرت مريم ر تخت. ها باشد اند؛ تا نشانه و تشديدكنندة اهميت آن زده
  .]447، ص15[دارد  رنگ جدا نگاه مي زمينة طاليي و او را از پس

ـ . م اسـت  1310تـا   1303سال خلـق اثـر    :شناسانه شمايل ريتفس تخـت اطـراف سـر     ةهال
 .بيانگر اولوهيت حضرت مـريم در اثـر اسـت    مريم و كودك ةپيكرو رمزي  ابعاد عظيمقديسين، 

قديسـين در  هـاي   چهـره  .بودن آن تأكيد دارد بر ملكوتيكامل اثر  ةينهاي طاليي و گرم قر رنگ
زانـوزدن دو  . ند و بر نقطة مركزي بودن مريم و مقام ايشان داللت داردمتناظر ةقريناطراف مريم 

مريم درون محراب عبادتش نشسته اسـت؛   .فرشتة بالدار در پايين تخت بيانگر تكريم مريم است
. كنـد  تأكيد مي) س(بودن مقام حضرت مريم آن رو به باال و بر الهيتيز  شيرواني نوككه  طوري به

 ،يعنـي مـريم و كـودك    ،هاي مركزي اثر روحانيت بيشتري به شخصيتبودن كادر  حالت عمودي
 تقريبـاً . دامـن دارد  شدن از مـادري پـاك   مسيح پوششي سفيدرنگ به نماد پاكي و زاده. دهد مي
 شـكوه  بر باال و به سمت مادر و مسيح كودك است كه به رو بلوتا در موجود افرادهاي  نگاه همة

تصـوير مـريم   . است چيز در واقعيتي اسرارآميز رخ داده  گويي همه .افزايد مي نشسته مريم برتخت
گفتن عيسـي در گهـواره در قـرآن و مقـام      اين تصوير با سخن. است  خشك و رسمي و رمزگونه

و إِذْ قالَت الْمالئكَـةُ يـا   «: فرمايد عمران كه مي مباركة آلسورة  42بر اساس آية  )س(واليت مريم
و هنگـامي را كـه فرشـتگان    » مرْيم إِنَّ اللّه اصطَفاك و طَهرَك و اصطَفاك علـي نسـاء الْعـالَمينَ   

، »خدا تو را برگزيده و پاك ساخته و بر تمام زنـان جهـان برتـري داده اسـت    ! اي مريم«: گفتند
  .تواند مطابقت داشته باشد مي
م، 1308ــ 1311، ئنايجـامع سـ   يسايدوتچو، كل ،ها عنوان ملكة آسمان بهعذرا  ميمر .2 ريتصو

  نيآغاز رنسانس
  

  
، دوچو، عنوان ملكة آسمان به عذرا ميمر. 2تصوير 

 ]15[م 1311ـ1308
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و بـا   بندي اثـر بـه صـورت متمركـز و متقـارن و خطـي       تركيب :نگارانه پيشاشمايل فيتوص
كارگيري تكنيك ساده با نقوش ثابت و قاعدة يكسان در كشيدن سر  به. هاي درخشان است رنگ

  .شكل كه قسمت باالي آن تصوير نشده است محراب مثلثي. شود فرشتگان ديده مي
هـا در ميـان    عنـوان ملكـة آسـمان    در اين نقاشي اثر دوچو، مريم را به :نگارانه تحليل شمايل
مريم رداي بلندي دارد كه وي را از سـر تـا پـا پوشـانيده     . دهد نبيا نشان ميجميع فرشتگان و ا

با يكـديگر   كردن نگرد، گويي فرشتگان در حال صحبت كه مريم به كودك خود مي درحالي. است 
. هـا هالـة سـر دارنـد     همة پيكـره . مسيح نيز به نماد معصوميت برهنه است. ندا و خيره به مسيح
در . شـود  ها به يكديگر ديـده مـي   هاي آن ها و نگاه ، سادگي جذاب پيكرهپردازي سياليت در جامه

دوتچـو تصـويري   . اسـت   شـده   اين اثر، تكريم بر تخت نشستن مريم عذرا و كـودك نشـان داده  
انـد   انـد و او را دربرگرفتـه   افرادي كه در محضـر مـريم  . شاهوار در ابعادي عظيم خلق كرده است

ابهت در لباسي به  تر و پر اي بسيار بزرگ مريم با پيكره. ندا قديسانتركيبي متعادل از فرشتگان و 
. شـد  است كه براي او طبق شيوة معمول آن دوره در نظر گرفته مـي  رنگ آبي تيره پيچيده شده 

نـد  ا همگي رو به او دارند و به پيكرة او خيـره . اند ديگر قديسين شهر سيئنا در رديف اول زانو زده
تخت را به شكل نيمكتي آراسته و زيبا درآورده و حضـرت مـريم هـويتي     دوتچو ].451، ص15[

  .]137، ص30[زنانه و لطيف دارد 
م روي لوح چوبي بـراي طـاق محـراب    1311ـ1308اين اثر به سال  :شناسانه تفسير شمايل

پيكرة قديسين بـا هالـة سـر در بـاالي تصـوير ديـده       . است ملكة ملكوت در سيئنا كشيده شده 
ر مركز تصوير، محراب قرار دارد كه در قرآن به جايگـاه حضـرت مـريم بـراي عبـادت      د. شود مي

كه كودكش، مسيح، را در آغـوش دارد، بـر تختـي در آن جلـوس      مريم درحالي. است اشاره شده 
در اين اثر با حالتي غمگين همراه با سـكوتي رازآميـز بـه تصـوير     ) س(حضرت مريم. كرده است

) ره(مرحوم عالمـه . حكايت از چگونگي بازگشت به ميان قومش دارد درآمده است و گويي غم او
روست كه قرآن كريم سعي در رفع افترا و تهمت  ازاين«: فرمايد گونه مي در شرح اين داستان اين

دختر عمران كسي است  ‘تي احصنت فرجهامران الَبنت عمريم اُ و’: فرمايد كند و مي به مريم مي
تصوير فرشتگان اطـراف تخـت و قديسـين و    . ]12/ ، تحريم1[ »ه داشتدامن نگا كه خود را پاك

بعضـي از قديسـين بـه    . است) س(ها با هالة سر نيز بيانگر عظمت و اهميت حضرت مريم قديسه
حضور . اي عظيم از مادر مسيح هستند ها در حال ستايش واقعه همگي آن. حالت زانوزده هستند

ها به مقـام حضـرت مـريم و     گان در اين اثر و تكريمدر ميان قديسين و فرشت) س(حضرت مريم
 45عظمت ايشان بعد از به دنيا آمدن حضرت عيسي و مقام واليت ايشان اشـاره دارد و بـا آيـة    

رْيم إِنَّ اللَّـه يبشّـرُك      «: فرمايد آنجا كه مي. عمران مطابقت دارد سورة آل كَـةُ يـا مـالئالْم إِذْ قالَت
 نْهةٍ ممقَرَّبين؛بِكَلنَ الْمم رَةِ وخĤْال ّنْيا وي الدجيهاً فو رْيمنُ مي ابعيس سيحالْم همهنگامي كـه   اس

) عيسـي (دهد كه نـامش مسـيح     خود بشارت مي ةفرشتگان مريم را گفتند كه خدا تو را به كلم
  ».است) درگاه خدا(پسر مريم است كه در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان 
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  م، رنسانس مياني1449ـ1444، دومنيكو دل گيرالنداو، تولد مريم عذرا. 3تصوير 
  

 
  ، گيرالنداو، نقاشي ديواري،تولد مريم عذرا.3تصوير

 ]31[م1290ـ1285
  

صحنة تولد مريم عذرا در يك خانة اعياني فلورانسـي آراسـته    :شناسانه توصيف پيشاشمايل
شـدة   كـاري  كودكان نوازنده كه باالي ديواركوب چـوبي خـاتم   شده از منظرة اي تراشيده به كتيبه

كرده در مقابل مادر مريم بـه   هايي گره در اين نقاشي ديواري، يك زن با دست. ظريفي قرار دارد
ها درخشان است، اما از تخيـل   ها قابل قبول و رنگ شكل .شود همراه تعدادي خدمتكار ديده مي

كننده بـا تكنيـك فرسـك بـر      رياضي با ابعاد دقيق و خيره اين اثر از لحاظ .در آن خبري نيست
  .است ديوار كار شده 

بـر تخـت   ) با روسـري (تصوير مادر مريم با رداي بلند و موي پوشيده  :نگارانه شمايل ليتحل
هـاي   ، فلورانسيِ ثروتمنـدي كـه ايـن نقاشـي    2دختر جوواني تورنابوئوني 1لودوويكا. نشسته است

ها را در برابـر مـادر مـريم جمـع      شود كه دست است، در حالي ديده ميديواري را سفارش داده 
پوشـند همـراه او    هايي كه در زندگي واقعي مـي  كرده است و چهار بانوي منتظر همگي در جامه

وازاري در بـاب زنـاني سـخن    ]. 622، ص31[كيفيت سـاخت اثـر بسـيار خـوب اسـت      . هستند
دهد كه كودك را در آغوش  لت زني را شرح مياو حا. دهند شو ميو گويد كه كودك را شست مي

، 30[دهـد   هاي زنانة هريك را شرح مـي  در پايان، زيبايي. نگرد دارد و با نگاهي مهربان در او مي
شـود؛ گـويي در حـال     در پلكان كناري تصويري در آغوش كشيدن دو نفر ديـده مـي  ]. 390ص

شـوهرخالة مـريم كـه    ( زكريـا  رساندن خبر تولد كودك و مژدگاني به مردي است كـه احتمـاالً  
  .است) كفالت وي را برعهده داشت

م اسـت و گيرالنـداو آن را بـراي يـك     1490ــ 1485تاريخ خلق اثر  :شناسانه شمايل ريتفس
چيـز در اوج وقـار و    همه. خانة اعياني فلورانسي در سانتا ماريا نووال در فلورانس انجام داده است

                                                        
1. Ludovica 
2. Tornabuoni 
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ر و پوششـي كامـل روي تخـت تكيـه داده و نگـاهي از روي      مادر باكره فاقد هالة س. شكوه است
اين نقاشي صحنة زنـدگي مـادر مـريم را در    . كودك در آغوش او نيست. حسرت به كودك دارد

كودكـان   منظـرة از  شـده  اي تراشـيده  كتيبـه آراسته بـه   خانه نيا. دهد ي اشرافي نشان ميا خانه
دايـة مريمكـودك را بـا    . دارد قـرار  يفـ يظر شـدة  كاري خاتم يچوب واركوبيد يباالو در  نوازنده

هـا بـه    هـا و سـتون   جزئيـات ديـواره  . خواهند او را غسل تعميد دهنـد  كند و مي مهرباني نگاه مي
صورت واقعي تصوير شده و به داستان تولد مريم در قرآن كريم و نگاه مادر با حسرت به كودك 

ا   فَلَما وضَعتُه«. اشاره دارد كه چرا كودكش دختر است ضَعتها انثي وهللا اعلـم بِمـبِّ إِنّي وا قالت ر
يطَان         نَ الُشـَّ ا مـ تَهـذرِي و ا بِـكو إِنّـي أعيِـذه مري يتها مـمإِنّي س الذَّكَر كَاالنثَي و ت و لَيسضَعو

! پروردگارا فرزندم دختر اسـت : گفت) از روي حسرت(چون او را بزاد . ]3/ عمران ، آل1[ »الرَّجِيم
خدا بر آنچه او زاييده داناتر است و پسر مانند دختر نخواهد بود و من او را مريم نام نهادم و او  و

  .شده در پناه تو آورم و فرزندانش را از شر شيطان رانده
متـر،   3×7/2م، رنگ لعـابي روي تختـه،   1330، مارتيني، سيمونه حيمس تولد بشارت. 4تصوير

  فلورانس، رنسانس آغازين
  

  
  ]31[ م1330 دود، سيمونه مارتيني، حبشارت تولد مسيح. 4ر تصوي

  
در دست مريم يك كتـاب و  . بندي متقارني دارد اين اثر تركيب :نگارانه توصيف پيشاشمايل

فرشتة نگهبانِ زن صـليب و پـر بـه دسـت دارد و در     . شود در دست فرشته گل سوسن ديده مي
هـا و شـكل محـراب گوتيـك      ستون. شود ديده ميسمت مقابلش فرشتة نگهبانِ مرد با نيزه و پر 

  .شود اي ديده مي در باالي محراب چهار قاب دايره. آساست شعله
القـدس قـرار    در اين اثر، مريم عذراي مشـوش در مقابـل فرشـتة روح    :نگارانه تحليل شمايل

القـدس ديـده    گلداني بزرگ با چهار شاخه گل سوسن در مركز محراب ميـان مـريم و روح  . دارد
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. فرشته تـاج گلـي بـر سـر دارد    . هر دو هالة سر دارند. نخلي در دست دارد فرشته شاخه. شود مي
سيمونه كلماتي را . هر دو موهايي بور دارند. مريم و فرشته و دو نفر همراه فرشته هالة سر دارند

فرشـته  ]. 453، ص31[اسـت   اش به صورت برجسته و با روكش طاليي نگاشـته   بر سطح نقاشي
باشكوهي از پارچة زربفت سفيد و طاليي همراه با شنلي لغزان و چهارخانه بـر تـن دارد و   جامة 

القدس رو به پايين و به جانـب   پرندة روح. اي طاليي تند مزين است لبة شنل آبي مريم با باريكه
گون  هاي چلچله گيرد كه بال كوچكي قرار مي) فرشتگان(كند و در احاطة سرافيم  مريم پرواز مي

القدس مريم  فرشتة روح. تابانند هاي جناغ چارچوب را به حالت معكوس بازمي وارشان تيزه يبصل
 Ave Maria Gratiaرنـگ   كند و در حال اداكـردن ايـن كلمـات طاليـي     را به آرامش دعوت مي

Plenun Dominus Tecum )آسماني  اي صحنه را به منظره) درود بر مريم متبرك خدا با توست
  ].578-573، ص15[كند  تبديل مي

دهد كه مـريم در   كتاب در دست مريم عذرا در اين تصوير نشان مي :شناسانه تفسير شمايل
كه بـا شـگفتي بـه مهمـانش      چنان. شود حال مطالعة كتاب مقدس بوده كه فرشته بر او وارد مي

القـدس منتظـر تصـميم خطيـر مـريم       فاختگان همراه روح. كشد دهد و از او كنار مي واكنش مي
مبني بر موافقتش با پذيرفتن مسئوليت و تبديل شدن به مادر مسيح و آغـاز مرحلـة رسـتگاري    

ش محكـم  ا شود كه خود را الي رداي آبي حضرت مريم از ديدن فرشته چنان هراسان مي. بشرند
اما همچنان انگشت شست خود را الي كتـاب  . برد پيچد؛ گويي در دلش دارد به خدا پناه مي مي

دهد كه باكره ديگر آن دختر ساده نيسـت، بلكـه زنـي باسـواد و اهـل       اثر نشان مي. مقدس دارد
شـدة اثـر سـبب     كف موزاييك. تواند نشاني از عقل و دانش باشد كتاب در اينجا مي. مطالعه است

احتماالً گردش پرنده در باالي سر فرشته نمـاد عيسـي مسـيح    . افزايش شكوه تصوير شده است
هـا و حركـات    درواقع، چـين . القدس نماد حيات جاويدان است دست روحكه نخل در  چنان. باشد

حالت تعظيم او بـه نشـانة درخواسـتي تـوأم بـا      . مواج لباس فرشته بر حركت فرشته داللت دارد
گل سوسن در داخل گلدان زير محراب كـادر نمـاد طهـارت و پـاكي و دوشـيزگي      . احترام است

چهار شاخه گـل درون گلـدان بـزرگ    . ايشان داللت دارد گي رنگ او نيز بر باكر مريم و رداي آبي
ها را از  هاي تصويرشده ظرافتي احساسي دارند كه آن پيكره. هاست گل سوسن نماد تعداد انجيل

القدس در قرآن  برد كه به نزول فرشتة روح اي روحاني مي كند و به محدوده بودن دور مي معمولي
وِيا   «. بودن وي اشاره دارد بر مريم و محدثه شَـرًا سـا ب ثَّلَ لَهـنَا فَتَموحا رلْنَا إِلَيهسمـريم 1[ »فَأَر ، /

دامـن   دهـد؛ مريمـي كـه همـواره پـاك      پيداست در اين موقع چه حالتي به مريم دست مي. ]17
زيبـايي بـه     اي كـه مـرد بيگانـة    زيسته و در دامان پاكان پرورش يافته از ديدن چنين منظره مي

مـن بـه خـداي    : دهد؟ بالفاصـله صـدا زد   ه چه ترس و وحشتي به او دست ميخلوت او راه يافت
 1[ »ن كنت تقياقالت إني أعوذ بالرحمن منك إِ«. برم؛ اگر پرهيزكار هستي رحمان از تو پناه مي

ا   «. ]18،مريم  كيـا ز غالمـ ب أَهـل سول ربكا أَنا رجبريـل در جـواب او   . ]19/ ، مـريم 1[ »قال إِنَّم
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 خواهم به تو فرزندي ببخشم كه از هرگونه آلودگي پاك باشد مي. من فرستادة خدا هستم: گفت
  .]55، ص23[

 45/5×2روغـن روي چـوب،     م، رنگ1505، اثر بليني، مريم و كودك بر تخت نشسته. 5تصوير 
  ونيز، اوج رنسانس  متر

  
 ]31[م 1505، جوواني بليني، مريم و كودك برتخت نشسته. 5تصوير 

  
اين نقاشـي داراي كـادر عمـودي مسـتطيلي بـا تركيـب        :شناسانه صيف پيشاشمايلتو

مسيح كـودك در حالـت   . .هرمي باثباتي از حضرت مريم و كودك در آغوش گرفته اسـت 
نشسـته بـر تخـت    . ايستاده در آغوش مريمِ بر تخت نشسته به تصـوير درآمـده اسـت   

انـد، ايشـان در بـاالترين     احاطه كـرده هايي حضرت مريم را  كه پيكره حالي در. ايستاده است
دختري نوازنده در حال نواختن ساز و پدر مقدس در . شود ها ديده مي موقعيت نسبت به آن

  .ندا حال خواندن كتاب مقدس
شمايل مريم در اين تصوير با لباسي رنگين و نمادين و روسري سپيد  :نگارانه شمايل ليتحل
) الوهيت(رنگ  و سبز و روپوشي آبي) و مهر و عالقة مادري زميني(پوشي قرمز  شود با تن ديده مي

و روسري سپيد، كه نمادي از باكرگي و معصوميت در ميان قديسان است، بر تخت مرمري نشسته 
ايـن ملكـة   . برايِ دير بنديكتيِ زكريـاي قـديس آن را درسـت كـرد     1505بليني در سال . است

كه قديسين، پطروس، كـاترين، لوسـي و    درحالياست؛  ها همراه فرزندش بر تخت نشسته  آسمان
گنبـد   قديسين در زير يك نـيم . زمينه در اين اثر ساده و اثرگذار است. اند جِروم مقابل او ايستاده

اين سازه آشكارا كليساي واقعي نيست، زيرا اطراف آن بـاز اسـت و صـحنه در نـور     . اند گرد آمده
جـاي   ها بـه  پيكره. شود اي در فضا ديده مي ديشانهان حال و هواي آرام و ژرف. خورشيد غرق است
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هنرمند با مه لطيفي كه در فضا پخش كرده سكوت را افزايش داده . اند گو در فكر فرو رفتهو گفت
ها  اند كه مرز آن نور و سايه چنان تدريجي درهم آميخته. هيچ كنتراست تندي وجود ندارد. است

بليني به درباري بهشتي نگاهي . درخشند نايي تازه ميها با غ رنگ. درستي قابل تشخيص نيست به
  ].545، ص15[هايي آرماني در فضايي آرماني را در خود جا داده است  اندازد كه پيكره مي

. و تكنيك آن رنگ روغن روي بـوم اسـت   1505تاريخ خلق اين اثر  :شناسانه شمايل ريتفس
عصر رنسانس در ونيز اسـت كـه   ) دازاكارياسان (اين اثر متعلق به يك زيارتگاه پر شكوه و جالل 

مريم عذرا بر تختي مرمر نشسـته  . شوند هاي جانبي آن رو به آسمان و درختان گشوده مي قوس
هاي آبي و طاليـي   دهد و بر موزاييك شو ميو نوري ماليم او و چهار قديس متفكر را شست. است 

ر و عظمت تركيب ايـن اثـر تـوازن كامـل     وقا. افكند هايي مي گنبد باالي سر مريم سايه زنگار نيم
ديگـر اثـري از هالـة دور سـر     . دهـد  ها را نشان مـي  ها، وسعت و آزادي طرح و ساختار فرم پيكره

ويژه در شنل آبـي مـريم و در تقابـل بـا قرمـز       هاي شفاف و درخشان، به رنگ. شود مشاهده نمي
تـر جلـوه دادن    تـر و ملمـوس   ويتر، دني اين اثر در جهت طبيعي. كند لباس جروم، خودنمايي مي

هـاي   هـا پوشـش   ها و لبـاس  پوشش. باكره و نشان دادن جزئيات در گنبد محراب و اطراف اوست
همسـويي  . هـاي بالـدار در اطـراف مـريم وجـود نـدارد       ديگر اثري از فرشته. رايج آن دوره است

  .شود چنداني در اين اثر با داستان قرآني از حضرت مريم ديده نمي
 نگارخانة نه،يدل كارم ايسانتا مار م،1426، مازاتچو ،مريم و كودك بر تخت نشسته. 6تصوير 

  يانيرنسانس م ،لندن يمل

  
 ]31[ م1426، مازاتچو، مريم و كودك بر تخت نشسته. 6تصوير 

  
صورت نشسته بر تخـت در داخـل محـراب     در اين نقاشي، مريم به :شناسانه شمايل فيتوص

هـا   سرهاي پيكـره . بندي به صورت مثلثي و مقامي است تركيب. ل داردكودكش، مسيح، را در بغ
  .بندي متقارن است گرد و تركيب

رنگ بر سـر و تـن دارد كـه بـا رنـگ       مريم يك رداي سرتاسري و آبي :نگارانه شمايل ليتحل
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. مسيح كـودك بـه نمـاد معصـوميت برهنـه اسـت      . زمينه همخواني ايجاد كرده است طاليي پس
دو فرشتة كودك در پايين پـاي حضـرت مـريم نشسـته و در     . اطراف سر هاله دارندها در  پيكره

  .ندا حال نوازندگي
رنـگ  . است در اين اثر، مريم بر تخت با مالطفت خاصي تكيه داده  :شناسانه شمايل فيتوص

دو فرشتة بالدار نشسته در پايين تخـت  . شود رنگ مريم به نشانة طهارت وي ديده مي لباس آبي
سـر فرشـتة   . گيرنـد  مژدة تولد عيسي مسيح را با نواختن ساز بربط جشن مي) س(مريمحضرت 

مسـيح، كـودك   . سمت راست به باال و گويي در حال آواز خواندن و ديگري به سمت پايين است
حضـرت  . ابعاد عظيم مريم و مسيح بيانگر مقام ايشان اسـت . برهنه، دستش در دست مادر است

توانـد بـه    اين تصـوير مـي  . است قاري خاص نگاهش را به زمين دوخته در اين اثر با و) س(مريم
نْ روحنـا و    « .طهارت مريم براساس آيات قرآن اشاره كند يهـا مـها فَنَفَخْنا ففَرْج نَتصي أَحالَّت و

و مـا از روح  و به ياد آور زني را كه دامان خود را پاك نگه داشـت   »جعلْناها و ابنَها آيةً للْعالَمينَ
  .]91/ ، انبيا1[ بزرگي براي جهانيان قرار داديم ةرا نشان) مسيح(و او و فرزندش  خود در او دميديم

 يرو روغـن م، رنـگ  1535 دود، حـ )نويجـان يپارم( مازوالپارمـا  ،بلنـد  گـردن  ميمـر  .7تصوير 
  متر، فلورانس، اوج رنسانس 2/2 ×2/1 ،چوب

  
 )painting from A-Z:551( م1535ينو، ؛پارميجانبلند گردن ميمر. 7تصوير 

  
مانندي مقابـل يـك دروازه نشسـته     بندي كوزه مريم در تركيب :نگارانه پيشاشمايل فيتوص

نگهبـان دروازه طنـابي   . شـود  همراه او چهار پيكره ديده مي. پيكرة مريم بسيار عظيم است. است
  .در دست دارد و بسيار كوچك تصوير شده است

لبـاس  . دهد مريم در جايگاه بااليي نشسته است اين نقاشي نشان مي :انهنگار شمايل ليتحل
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در سـمت چـپ   . اسـت  داشـته شـده    عيسي در دامـان او نگـه   . و دامن روپوش او بسيار زيباست
موضوع اين قطعه از سرودهاي قرون وسطايي . تصوير، چهار فرشته اطراف او را شلوغ كرده است

. كنـد  با يك برج بزرگ يا سـتون بـزرگ عـاج مقايسـه مـي     مشتق شده است كه گردن باكره را 
زمينة نقاشي نمـاد   ها در پس بنابراين، طول بيش از حد اعضاي ويرجين و پسرش و حضور ستون

مـدونا نسـبت عـادي    . است خيال بي يرها و كم، مدونا آرام تيوضع. ارزش مذهبي نقاشي است
. اند؛ تا او را آشـكارتر و ظريـف نشـان دهـد     ها و انگشتانش بلند شده انساني ندارد و گردن، شانه

. اند؛ تا چهرة زيباي او را شـكل دهنـد   خورده و با مرواريد تزيين شده  طور مرتب پيچ موهايش به
پارميجانينو به طرز عجيبـي  . رسد مسيح رهاشده و غمگين به نظر مي. لباس او بسيار فاخر است

انگيز است و پيكـرة مـريم    گان براق و حيرتبدن و پاهاي فرشت. بدن مريم را گسترش داده است
اي يـا   رسند و هـيچ پايـه   ها نيز عجيب و غريب به نظر مي ستون. رسد پيكر به نظر مي بسيار غول

  .ساختار پشتي و ديواري در اين تصوير وجود ندارد
برهنة سـفيد بـا گردنـي     در اين اثر، مريم با ردايي آبي و پوشش نيم :شناسانه شمايل ريتفس

شناسي آرماني در اين اثر بسيار متفاوت ديـده   زيبايي. شود د و موهايي بدون پوشش ديده ميبلن
اسـت، حـال آنكـه     در اين اثر، سر مريم كامالً بيضي روي يك گردن قومانند قرار گرفته  .شود مي

مسيح كودك در حالتي خوابيـده و  . شود تر مي تدريج باريك بدن كامالً برآمده و به سمت پاها به
استخوان و نـرمش را بـه طـرف     كه مادر دست بي است؛ درحالي نامطمئن در آغوش مادر آرميده 

پيكـرة مـريم   . رسـد  تركيب اثر همانند حاالت پيكره، نامتعادل به نظـر مـي  . است  اش برده سينه
تمايل آشكاري به سمت چـپ دارد و سـمت راسـت داراي فضـاي خـالي بيشـتري اسـت همـة         

. ي كشيده و برهنه و اجزاي صورت نرم و سـفيد، ماننـد عـاج، دارنـد    اشخاص داخل تصوير پيكر
كنندة معصـوميت   چيز در فضا فشرده است و فقط ستون بسيار بزرگ پشت سر مريم تداعي همه

در اينجا مريم با گردن بلنـد و شـكوه   . عنوان دروازة بهشت و حيات ابدي است دامني او به و پاك
  .كمال ملكوتي است، اما با مفاهيم قرآني همسو نيستش تجسمي از ا يادماندني سرد و به

 اوجمتـر،  9/1×2/1م، 1485 روغـن،  رنـگ  ،ينچـ يلئونـاردو داو  ،هـا  بـاكرة صـخره  . 8ريتصو
  رنسانس

اش منطبق بر  شكل است كه قاعده بندي اصلي اين اثر مثلثي تركيب :نگارانه  توصيف پيشاشمايل
تش را دور مسـيح حلقـه كـرده، بـه همـراه دو      كـه دسـ   مريمِ باپوشش درحالي. پايين كادر است

  .شود فرشته در ميان فضايي تيره ديده مي
زمينه در اين اثر بهـره   لئوناردو از ساختاري دقيق و هندسي براي پس :نگارانه تحليل شمايل

دهد  هاي اصلي را در چيدماني هرمي قرار مي سپس پيكره. آورد گيرد كه مازاتچو را به ياد مي مي
. گيـرد  مـي  گيرد و قوس سرتاسري تماشاچيان او را دربر كرة مقدس در نوك آن قرار ميكه سر با

زمينـه باشـد؛ گرچـه     زمينه و عناصـر پـس   هاي پيش آيد ارتباط كمي ميان اين پيكره به نظر مي
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يابند و  آرامي ماديت مي ها در اين اثر به شكل. دهد ها را به هم پيوند مي درخت در ميانة كادر آن
تركيبي باوقار شمايل مريم  خوش. دارند رنگ دست برنمي گيري خود از فضاي تيره ز فاصلههرگز ا

  ].555، ص15[است  1480مقدس و كودكش بيانگر سبك فلورانسي در حدود سال 
  

  
 ]31[ م1485 ي،نچيداولئوناردو،هاصخرهباكرة.8تصوير

  
. ا و بر زمين نمـادي از زنـانگي اسـت   در اين اثر، مثلث با قاعدة ايست :شناسانه تفسير شمايل

از امتـداد حركـت چشـم چهـار پيكـره درون      .افتـد  موضوع اصلي در نيمة پاييني كادر اتفاق مـي 
در اين اثـر، شـاهد   . شود و ضلع باالي آن مماس بر سر مريم است تصوير شكل مربع را ايجاد مي

هـا،   منظـره شـامل صـخره   هاي مـريم در دورة رنسـانس و وجـود     اي متفاوت از نقاشي زمينه پس
زمينـه   هـاي بـاالي كـادر پـس     ها و خميدگي تيرگي. دوردست هستيم گياهان، غار و درياچه در 

نمـاد زهـدان زنانـه و      در اين اثر، درياچـة دوردسـت بـه   . است اي اساطيري را پديد آورده  منظره
. طرف پـايين دارد آميز به  رداي مريم سبزرنگ و نگاهي متانت. ها نمادي از مردانگي است صخره

مريم دست راستش را به دور مسيح حلقه كرده و با دست ديگرش به آرام نمودن فرشتة كودك 
مسيح دستش را بـه نشـانة دعـا بـاال گرفتـه      . ندا تصاوير زيبا و آرماني. و فرشتة دختر اشاره دارد

در جدول . نيستاست و اثر با مفاهيم قرآني همسو  مريم در كمال زيبايي نشان داده شده . است 
  .هاي دورة رنسانس پرداخته شده است به مقايسة تطبيقي مريم در قرآن و نقاشي 2
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 تطبيقي تصاوير با مفاهيم قرآني سورة مريم. 2جدول 
نام اثر 
 توصيف  تاريخ  هنرمند  هنري

 نگارانهپيشاشمايل
  تحليل

  نگارانهشمايل
 تفسير

  نماد قرآني  شناسانه شمايل

. 1تصوير 
مريم و 

ودك بر ك
تخت 
  نشسته

  م1310  جوتو
كادر اثر عمودي، رو به 

بندي متقارن  باال، تركيب
و مثلثي، سرها و حالت 
  بدني يكسان در فرشتگان

عمودي  ةزاوي
 تأكيد بر محراب

، روحانيت بيشتر
تأكيد بر اهميت 
مريم و كودك 

زدن  با زل
  ها فرشتگان بر آن

مريم با هالة سر، 
ابعاد عظيم، رنگ 

با لباس روشن 
  جبة آبي

بردن دست باال
مسيح و بر 
سينة مادر 
بيانگر رابطة 

عاطفي كودك 
و مادر و آغاز 
كالم و لب به 
سخن گشودن 

ابعاد . است
عظيم و 

كردن بر  جلوس
تخت در ميان 

: فرشتگان
  الوهيت مريم

گفتن  سخن
عيسي در 

گهواره، مقام 
واليت حضرت 

  مريم

. 2تصوير 
مريم 
عذرا 

عنوان  به
ملكة 
  ها آسمان

  م1311  دوتچو
، بندي متمركز تركيب

متقارن و خطي و با 
  هاي درخشان رنگ

زانوزدن 
فرشتگان، تكريم 
حضرت مريم و 
در مركز كادر 

  بودن

ها  ملكة آسمان
در ميان جميع 

  فرشتگان
  مقام واليت

. 3تصوير 
تولد مريم 

  عذرا

دومنيكو 
دل 

  گيرالنداو
صحنة تولد مريم عذرا در   م1449

  اي آراسته خانه

ديواركوب چوبي 
از منظرة كودكان 

خبر : نوازنده
  شادي

مادر مريم در
فكر اينكه چرا 
كودكش پسر 

در . نيست
جهت اداي 

وقف (نذرخود
فرزندش در 

 ب)معبد

خدا از آنچه به 
دنيا آمده بود 

  .تر است آگاه

. 4تصوير 
بشارت 
تولد 
  مسيح

سيمونه 
  بندي متقارن تركيب  م1330  مارتيني

مريم با هالة سر 
رداي آبي و و 

فرشته بالدار 
) القدس روح(

نخل در دست 
وي، رداي 

رنگ حضرت  آبي
  مريم

نخل نماد
حيات جاويدان، 
تجسم خدا به 
صورت انسان 

، )س(بر مريم
حالت تعظيم او 

به نماد 
درخواستي توأم 
با احترام، گل 
سوسن در 

داخل گلدان 
زير محراب 
كادر نماد 

طهارت و پاكي، 
رداي آبي نماد 

 باكرگي

نزول 
  القدس روح

محدثه بودن 
  مريم
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نام اثر 
 توصيف  تاريخ  هنرمند  هنري

 نگارانهپيشاشمايل
  تحليل

  نگارانهشمايل
 تفسير

  نماد قرآني  شناسانه شمايل

. 5تصوير 
حضرت 
مريم و 

كودك بر 
تخت 
  نشسته

  م1505  بليني
كادر عمودي مستطيلي 

با تركيب هرمي باثباتي از 
  حضرت مريم و كودك

وشو دادن  شست
كودك، مادر 
  باكره فاقد هاله

تأكيد به زيبايي 
زنانه، فيگورها 

در جهت 
تر،  طبيعي
تر و  دنيوي

تر  ملموس
دادن باكره  جلوه

و اطرافيان، 
دادن  نشان

جزئيات در 
گنبد محراب و 

  او

به دنيا آمدن 
  مريم

. 6تصوير
حضرت 
 مريم و

كودك بر 
تخت 
  نشسته

بندي متقارن با  تركيب  م1426  مازاتچو
  تركيبي مثلثي و مقامي

پوشش آبي و 
سرتاسري مريم، 
هالة سر، رنگ 

  زمينة طاليي پس

مالطفت در 
رنگ پوشش 

ور منظ مريم به
دادن  نشان

  طهارت وي

  مقام طهارت

. 7تصوير
مريم 
بلند  گردن

مريم (
مقدس و 
  )كودك

مازوالپار
ما، 

معروف 
به 

پارميجان
  ينو

مانند و  بندي كوزه تركيب  م1535
  بزرگ

باكره نسبت 
عادي انساني 
ندارد با گردن، 

ها و  شانه
انگشتان بلند، 
موهاي باكره 

طور مرتب  به
خورده و با  پيچ

يين مرواريد تز
اند تا چهره  شده

زيباي او را شكل 
لباس او . دهند

. بسيار فاخر است
شده و  مسيح رها

  غمگين

چهرة زيبا با 
هيكلي ظريف و 

گردني بلند 
عنوان  مريم را به

دروازة بهشت و 
حيات ابدي 
نشان داده 

  .است

با داستان 
قرآني 

همسويي 
  .ندارد

، 8تصوير 
باكرة 
  ها صخره

لئوناردو 
كادر مثلثي ايستا بر   م1458  داوينچي

  زمين
اي  ايجاد منظره

اساطيري با 
  ها تيرگي

تأكيد بر زهدان 
  زنانه و زنانگي

با داستان 
قرآني 

همسويي 
  .ندارد
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  گيري نتيجه
هـاي كتـاب مقـدس ديـده      هاي ديني در آثار دورة رنسانس بـا مضـمون داسـتان    ظهور شاخصه

شـد از   يريتصـاو  هـا  شـمايل . ودار شـد نمادگرايي در هنر رنسانس در غالب شمايل نمـ . شود مي
صـرفاً بـه وسـيلة     بودنـد كـه   اي هـا نشـانه   ، شـمايل گريد يانيب به. فرد كيدر  يانسان هاي ارزش
بـاكرة مقـدس، مـريم عـذرا،     . دهـد  ميارجاع  داد ميكه آن را نشان  يبه موضوعهاي خود  شكل

همگـي  ... شـارت و ها، حضـرت مـريم و كـودك بـر تخـت نشسـته، عيـد ب        عنوان ملكة آسمان به
ها و حوادث  واژة شمايل از تاريخ هنر مسيحي و تصويرنگاري شخصيت. موضوعاتي نمادين بودند

مذهبي وارد مطالعات نظري هنر شد كه چگونگي تفسير آن را اروين پانوفسكي در شـيوة خـود   
از هـاي گونـاگون و عنـاوين مختلفـي      مريم مقدس در آثار دورة رنسانس با شـمايل . تدقين كرد

و تعـالي و   ،زنان معمولي و عادي نيست چون ديگر شده كه نگاري  باكرة مقدس و كودك شمايل
مريم در مراحل آغازين اغلب داخل محراب به نمـاد نـذري كـه    . زند او موج مي ةتقدس در چهر

گرفته با توجـه بـه آراي پانوفسـكي     هاي صورت تحليل. مادر ايشان داشته به تصوير درآمده است
  بندي اثر نقاشي از دورة رنسانس نشان داد كه در دورة آغازين و مياني رنسانس تركيب در هشت

هاي از فرشتگان با قاعـدة يكسـان    آثار اغلب متمركز و متقارن با خطوط دوركشي ساده و رديف
در كشيدن سرها و حاالت بدن و قديسـين در اطـراف مـريم عـذرا و مسـيح كـودك در سـطح        

نگارانه در آثار اين ادوار حاكي از در مركـز كـادر بـودن     هاي شمايل رسيبر. شود نخست ديده مي
ضـخيم در پيكـرة مـريم، مسـيح كـودك، در      ) هالة سر(رنگ  مريم همراه با سطوح مدور طاليي

هـاي   و بـا تصويرسـازي  ) س(فرشتگان و قديسين است؛ كه دال بر مقام و الوهيت حضرت مـريم 
اطراف تصاوير مريم و كودك عمدتاً خالي يا بـا رديفـي از    .تواند همسو باشد نمادين در قرآن مي

شناسانة آثار نشـان داد كـه در بيشـتر     در الية سوم و تفسير شمايل. است فرشتگان آراسته شده 
هاي مختلف مريم، با تجلي بصـري جـواني بـا رداي     شمايلزمينة اغلب طاليي،  موارد فضاي پس

مانند آسمان تصوير شده و معاني اسـرارآميز و رمـزي   كند؛ مريمي كه ه رنگ مفهوم پيدا مي آبي
عميق، حالتي آييني، رسمي و خشك، با نگاهي غمگنانه به سـمت پـايين از روي فروتنـي و بـر     

شـود كـه بـه حضـرت      در اين آثار، مسيح كودك در آغوش مـادر ديـده مـي   . تخت نشسته دارد
خود را به نشانة تبـرك و سـخن    كشد يا يك دست نگرد، يا اغلب با دست روسري مادر را مي مي

كنندة صفاتي چون طهارت، قداست،  شده تداعي كارگرفته نمادهاي به .است گفتن باال نگه داشته 
. اسـت ) ع(گفـتن عيسـي مسـيح    بودن، بارداري ايشان در قـرآن و سـخن   گناهي باكره، محدثه بي

 اوليه در آثاري همانندگرفته نشان داد كه در تصاوير رنسانس  شناختي صورت هاي شمايل تحليل

اثر جوتو، با تأكيد بر كادر عمودي محراب، هالة سر و ابعاد عظيم  نشسته تخت برو كودك  ميمر
كاررفته از جمله رنگ آبي پررنـگ نمـاد عفـت و     هاي به ، همچنين رنگ)س(پيكرة حضرت مريم

عمران  سورة آل 43ـ42سورة مريم و  18دامني و عصمت و نجابت و الوهيت است و با آيات  پاك



  523   ...شناسي پيكرة حضرت مريم شمايل

نشسته اثر مـازاتچو در رنسـانس ميـاني بـه دليـل       تخت بر كودك و ميمردر اثر . همخواني دارد
رعايت اصول تجسمي مبتني بر پرسپكتيو مقامي، رنگ پوشش و هالة مقدس دور سـر و رمـزي   

 لبـاس دخترهـاي  . بودن تمثال ايشان با آيات قرآني و مقام طهارت و واليت ايشان مطابقت دارد
اي طاليي براي تأكيـد   زمينه عنوان نمايندة آسمان است كه در پس باكره آبي و نماد فرد باكره به

سورة مريم با اوصاف قرآني  20و  19انبيا و  94سورة تحريم،  12بر آن به تصوير آمده و با آيات 
مخـواني  هـا اثـر دوتچـو ه    عنوان ملكة آسمان در اين اثر، مريم عذرا به. دوشيزگي ذكر شده است

شـدن پيكـرة مـريم بـا قديسـين و فرشـتگان نمـاد         در مركز كادر بـودن ايشـان و احاطـه   . دارد
/ ، تحـريم 42/ عمـران  در آيات سـورة آل . بودن حضرت مريم است گويي و الوهيت و محدثه راست

 القدس بر در اثر سيمونه مارتيني، نزول روح. بر اين صفات داللت دارد 75/ و مائده 91/ ، انبيا12
و  47، 45، 43، 42/ عمـران  گون با آيات قرآني سـورة آل  هاي فرشته مريم به صورت انسان با بال

به دليل تجلـي فرديـت آميختـه بـا      در دورة اوج رنسانس .مطابقت دارد 20، 19، 18، 17/ مريم
و  نمـا  شك و ترديد به باوراي آسماني شمايل مريم با خطوط و سايه روشـن و بـه صـورت واقـع    

شـدن   بيـانگر رونـد رو بـه اوج مـادي و ملمـوس      شود كه خـود  تزيين در تصوير ديده ميكاربرد 
شدن شمايل مـريم اسـت و    و زميني) س(تصاوير و رخت بربستن تقدس از شمايل حضرت مريم

هـا در زيبـايي    در اين دوره، تمام تقدسِ شـمايل . دهد نقاش او را در ابعاد عادي انساني نشان مي
هـا مـوج    در آن... گرايي و گرايي و انسان ند و صفاتي همچون خردگرايي، مادهنمايا ها جلوه مي آن
تصويري زيبـا  هرچند نقاشان در اين دوره از لحاظ موضوعي سعي در به تصوير كشيدن . زند مي

  .اند و آرماني از مريم داشته
هـاي مـريم،    ويژگـي گرفتة در  اساس مباني نظري و مطالعة تطبيقي صورتپژوهش حاضر بر

با توجه به حوادث تاريخي و تحليل هاي دورة رنسانس را در مقاطع تاريخي گوناگون آن،  مايلش
هـا شـامل    در دورة رنسـانس آغـازين و ميـاني ايـن مؤلفـه     : نمايـد  آثار، آن را چنين ارزيابي مـي 

، رنگ خـاص لبـاس و   )س(هايي با ابعاد عظيم، هالة سر، رمزي بودن پيكرة حضرت مريم شمايل
ن، قرار گرفتن پيكره در نقطة مركزي كادر و به تصوير در آمدن در ميان فرشـتگان و  رداي ايشا

اين صفات همـان  . است) س(هاي قرآني از صفات حضرت مريم ي راستا با تصويرساز قديسين هم
بـودن ايشـان، نـزول فرشـتة      ، محدثه)س(صفاتي هستند كه در قرآن با نام واليت حضرت مريم

مطهره و بـاكره بـودن، سـكوت مـادر و سـخن گفـتن مسـيح        ) س(يمالقدوس بر حضرت مر روح
شناسـي   شده در شيوةه تطبيقـي در روش شـمايل   اين پژوهش با فرض گفته. كودك داللت دارد

هاي انتخابي از مريم در ادوار رنسانس و با آيات قرآني از مـريم قابـل اجـرا و رمزگشـايي      نقاشي
شده از زنـدگاني حضـرت    ذيري در متن قرآني توصيفو پيوند صوري و محتوايي انكارناپ داند مي

هـاي   همچنين، رابطة نزديكـي ميـان نقاشـي    .شده وجود دارد هاي تحليل و در نقاشي) س(مريم
 .دورة آغازين و مياني رنسانس با مفاهيم نمادين از صفات آن بانوي بزرگ در قـرآن وجـود دارد  

  .تاس تر بيان شده  حال آنكه صفات مريم در قرآن جامع
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 .ارشد، دانشكدة هنر، دانشگاه هنر اصفهان

 .فرهنگسراي ميردشتي: فرزان سجودي، تهران ، ترجمةتاريخ هنر). 1388(جنسن ] 15[
 .اميركبير: ، تهرانس تا هنر معاصرهاي نقاشي از رنسان شيوه). 1366(حليمي، محمدحسين ] 16[
در متـون  ) س(بازتـاب مقامـات حضـرت مـريم    «). 1392(، طاهره؛ رضـاپور، زينـب   دستجردي خوشحال] 17[

  .32، شماره شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره نامة ، فصل»تا قرن نهم هجري عرفاني از قرن چهارم
 .مدرسه: هران، ت2سير هنر در تاريخ ). 1384(ذكرگو، اميرحسين ] 18[
، 16ــ 15، شهنـر دينـي   ، مجلـة »)حضرت مـريم (زنان اسوه در قرآن «). 1382(رحيمي، حسين ] 19[

 .150ـ137صص 
 .16، شماره كوثر ، نشرية»سيماي قرآني حضرت مريم«). 1384(نيا، رضا  سعادت] 20[
  .مهر سورة: اناللهي، تهر اهللا آيت  هاي هنر، ترجمة حبيب نگره). 1386(لوك   شالومو، ژان] 21[
، ترجمـة تفسـيرالميزان  ). 1374(همداني، سيد محمـدباقر    طباطبايي، سيدمحمدحسين؛ موسوي] 22[

  .5، چ قم حوزة علمية يانتشارات اسالم دفتر
، ترجمـة رضـا سـتوده،    التفسـير القـرآن   البيان في ترجمة مجمع). 1360(حسين  بن طبرسي، فضل] 23[

 .بيروت: تهران
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  .، تهران11، چ از قرآن هايي درس يفرهنگ مركز). 1383( قرائتي، محسن] 24[
 .پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي: ، تهرانيهنر نقد هنر). 1383(اصغر  باغي، علي قره] 25[
 .مركز: ، ترجمة حسن افشار، تهرانتاريخ هنر رنسانس). 1386(لتس، رزا ماريا ] 26[
 .9، ش انجمن نامة ، فصل»يوان خاقانيمسيح و مريم در د«). 1382(كن، معصومه  معدن] 27[
  .دارالكتاب اسالميه: ، تهرانتفسير نمونه). 1374(مكارم شيرازي، ناصر ] 28[
رشـد   مجلـة  ،»يرهنـ  شناسي در مطالعـات  يلانگاري و شم يلارويكرد شم«). 1389(نصري، امير ] 29[

 .62ـ56، ش اول، ص 8، دورة آموزش هنر
 .2سورة مهر، چ : باغي، تهران اصغر قره ، ترجمة عليگي هنرمندانزند). 1388(وازاري، جورجو ] 30[
 .پيكان: ، ترجمة موسي اكرامي، تهرانهنر خيهزار سال تار و دو يس). 1382(هارت، فردريك ] 31[
: ، تهـران نگاري ديني در ايران و غرب از آغاز تا دورة معاصر شمايل). 1395(راضيه  ياسيني، سيده ] 32[
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