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  چکيده
ایجـاد شـکاف   ب موجـ  ،اي کاتولیک رم و کلیساي قسـطنطنیه در سده هشتم میالدي میان کلیس، شکنیمناقشات تمثال
از  نگـاري شـمایل کـه   دجـدایی کـر   اعـالم ، قرن یازدهم مـیالدي صورت رسمی در به کلیساي ارتدوکسمیان آنها شد. 

کتاب مقدس، چگـونگی پیوسـتگی آن دو    نگاري بابا بررسی ارتباط مبانی نظري شمایل این مقالهاست. آن هاي مشخصه
    .کندمیتبیین را 

اسـت.  ها تجلـی یافتـه   به نحوي در شمایل هاي مسیحی موجود در کتاب مقدسات ارتدوکس، بسیاري از آموزهالهی بنابر
شـمایل  «منزلـه  کتاب مقدس را بـه ، اند. در مقابلکتاب مقدس دانسته »تفسیر بصري« نگاري را به نوعیشمایل، روازاین

ـ  لاند. عالوه بر مسـائ شده احترام برابري را براي شمایل و کتاب مقدس قائل، در نتیجه ،مسیح انگاشته »مکتوب ، اتیالهی
بـا  ، هـا شـمایل ی ختشـنا توجه شده است. وجوه زیبـایی نیز ها در مقام هنر دینی یا هنر مقدس هاي هنري شمایلجنبهبه 

جملـه تصـویر خداونـد، عیسـی مسـیح و      روایی ازغیرو هاي موجود در کتاب مقدس، تصاویر روایی استناد به تصویرسازي
هـا در مقـام نمادهـایی از متـون مکتـوب و سـنت       شـمایل ن ایها طرح شده است. برخی از شمایلشناسی انسان و نشانه

  ینی ندارند.ئاند و صرفاً کاربردي تزشفاهی

  .هاات ارتدوکس، نمادها، نشانهالهی نگاري، کتاب مقدس، عیسی مسیح،شمایل، شمایل :هاواژهکلید
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  مقدمه
هـا و  متعلّق به زمـان مختلف و هاي ترسیم تصاویري با سبک از حاکی ،مسیحیت تاریخ از وسیعی بخش
آموزش نوایمانـان و جلسـات    برايها است که نامههاي متفاوت و مبتنی بر کتاب مقدس و مناجاتمکان
 از نظـر . امـا  )Cook, 2005, vol.7, p. 344( عالمان و پدران کلیسایی به خـدمت گرفتـه شـده اسـت     ۀِموعظ

د و آن را امـري  آیـ مـی  شمارآموزش دینی به براياي صرفاً وسیله ،این تصاویر مقدس ،کلیساي کاتولیک
ات ارتـدوکس،  الهیـ  از نظـر  نـد. دانمی اختیاري و صرفاً تزئینی در ساخت و گسترش کلیساي ارتدوکس

هـا و روایـات   ات و بازنمایی روشـن و صـریح از عبـارات، داسـتان    الهی ناپذیر ازی انفکاكئها جزشمایل
حضـور حاضـران در بهشـت     هکننداند که تداعیخلق کردهاند و فضایی ملکوتی و آسمانی کتاب مقدس

تـوان در شـرح و بسـطی    مـی  کلی، تفاوت دیدگاه این دو کلیسـا را طوربه .)Prokurat, 1996, p. 165( است
 ها به کار بسته است.دانست که کلیساي ارتدوکس درباره شمایل

انـد.  تصویر را هم نـوعی کـالم دانسـته   آید، شمار میاي تصویر بهکه کالم کتاب مقدس گونههمچنان
گـوش انتقـال   ۀ آنچه را کالم به واسط«باره گفته است: در این، میالدي)330ـ379( قدیس باسیلیوس کبیر

کـه دائـم در کنـار    ، ۀ ایـن دو دهـد و بـه وسـیل   دهد، نقاشی در سکوت و در خالل تصویر انتقال مـی می
زیبایی تصـویر  ، بنابراین. )41 ص، 1388(لئونید و لوسکی،  »دتوان به آگاهی از امري واحد رسییکدیگرند، می

در . )1384 ،طلـب (نـوروزي کند صورتی محسوس و تجسمی پیدا می ،شود و زیبایی کالمدر کالم ظاهر می
منـان را در  ؤکننـد و م هاي الهی را ترسیم میمناجات، ۀ قابلیت تصویري خودها به واسطشمایل، حقیقت
بـر نقـش کالمـی و آموزشـی     ، دهند. این مفهـوم تري از متون مقدس یاري میعمیقمل و درك أتفکر، ت
ها و معانی شود، گویاي داستاننگاري مسیحی عرضه میآنچه که در شمایل، ها تأکید دارد. در اصلشمایل

در  انـد. اتی دانستهالهی ايهاي مسیحی را در مقام رسالهشمایل، ه در کتاب مقدس است. بر این اساسنهفت
انـد، همچنـان کـه    آفرینی کـرده ها همواره با قدرت و نفوذ و در کمال زیبایی نقشطول تاریخ نیز شمایل
هایشان در خدمت مذهب قدر با نقاشیهنرمندان همان: «باره تأکید کرده استدر این قدیس باسیلیوس کبیر

  .) McGuckin, 2011, V.1, p. 335(» ها با فصاحت و نفوذ کالمشاناند که خطیببوده
هـی و ماهیـت انسـانی در مسـیح     حاد ماهیت التجلّی اساسی ات، هاي مقدساتی، شمایلالهی از دیدگاه

کلمه جسم شـد و  «آمده است:  )1:14(در انجیل یوحنّا  کهچنانشوند. آنبه دست انسان ساخته نمی، هستند
احترامـی کـه بـر    ، بنـابراین . )142 ، ص1381(ویور،  یت شدؤخدا در مسیح قابل ر »در میان ما مسکن گزید

شود و حرکات حاکی از احترام و محبـت مثـل سـجده    حسب سنّت نسبت به این تصاویر مقدس ادا می
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پرسـتی  وجـه ایـن اعمـال حمـل بـر بـت      هـیچ بـه ، ن، روشن کردن شمع و سوزاندن بخـور کردن، بوسید
تمام ایمان کلیسا نهفتـه اسـت و بـه     ،در همین احترام و عالقه نسبت به شمایل، به اعتقاد ایشان. شودنمی

 787 گونه اسـت کـه در شـوراي کلیسـایی در سـال     شود. اینایمان اعالم و از آنها تغذیه می، ۀ آنهاواسط
انـد.  را به نحو روشنی بیـان کـرده  » هاپرستش شمایل«و  »تقدیس و تکریم«تفاوت و تمایز میان ، میالدي

چـون مسـیح، مـریم مقـدس و     همبه افراد مقدس و شمایل کسـانی  ، مسیحیان )Litreia( تقدیس و تکریم
شـود. شـناخت   تقـدیم مـی   تنها سـزاوار خداسـت و بـه او    )Prokynesis( قدیسان متعلق است و پرستش

منـان نسـبت بـه نیـایش و تکـریم      ؤدر شـناخت م ، هاي معناشـناختی ایـن دو واژه  تمایزات و پیچیدگی
 یوحنّـاي دمشـقی  کبیـر و نیـز    قـدیس باسـیلیوس  ر تعالیم ثر است. این شناخت دؤهاي مقدس مشمایل

و یـا تکـریم و    تشخیص و تمایز میان ستایش و پرسـتش . )McGuckin, 2011, p. 332( منعکس شده است
توانست بنیـان  برد، خطري که میاز بین می ها را به فتیشخطر تبدیل شدن شمایل، هابزرگداشت شمایل

  کند.عبادات مسیحی را تهدید 
قابل حمـل بـوده و داراي    در اصطالح ادیان ابتدایی عبارت است از اشیاء مادي که غالباً Fetish فتیش
عبارت است از آئین احترام، تقـدس و اسـتمداد از قـواي     )Fetishism( اند و فتیشیسمانگیز نهانیقوه سحر

  .جان طبیعیبیي مخفی و مستور در اشیا
ـیح،     با تکریم و احترام تمایز قائـل  ،پرستش و ستایشمیان ، ترتیب، مسیحیان ارتدوکسبدین ـه مس ـبت ب انـد و نس

. )22ــ 23ــ 30ص  ،1997دمشقی، ؛ McGuckin, 2008, p. 356( اندتثلیث مقدس و البته خدا قائل به پرستش و ستایش
بنابر اعتقاد ایشان، احترام و تقدیس نسبت به مریم باکره و قدیسان شکل دیگـري از پرسـتش و سـتایش    

کـه ایشـان مقرّبـان    چرا؛ هستند است. مسیحیان نسبت به مریم مقدس و قدیسان، قائل به احترام و تکریم
 تـوان بـه شـکوه و جـالل مسـیح دسـت یافـت       آنهـا مـی  ۀ واسـط به ،ین دلیلهمو به  ندهست الهیدرگاه 

)McGuckin, 2008, p. 357(.  
 ،)douleia(» دولئیـا « یونـانی  مسیحیان ارتدوکس بـراي توصـیف و شـرح رونـد عباداتشـان سـه واژه      

در زبـان   »سـتایش «و  »پرسـتش «برنـد کـه معـادل    را به کار می )lateria(» التریا«و  )hyerouleia(» هایرولیا«
 reverenceو براي تکـریم و احتـرام    high reverenceاست و براي نیایش و عشق آمیخته با احترام  انگلیسی

کفـر و  ، در غیـر ایـن صـورت   . تنها سـزاوار و متعلـق بـه خداسـت     . پرستشرودبه کار میدر انگلیسی 
القـدس  پسر در کنار خداي پدر و روحعنوان به آید. بنابر اعتقاد مسیحیان، مسیح نیزشمار میپرستی بهبت

متعـال   ينظر عیسی مسیح، ایـن خـدا   اما بنابه. گیردقرار می و در تثلیث مقدس مورد پرستش و ستایش
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. )McGuckin, 2008, p 356; See: Giakalis, 2005, p. 118-119( پرستش و عبادات استاست که هدف اصلی 
ها ابراز داشـت. پرسـتش   براي شمایل، تایش و نیایشی را که از آن خداستگونه ستوان آنسان، نمیبدین

نـابراین،  گیرنـد. ب  تنها باید مورد تقدیس و تکریم قرار ،هاي فیضامري نابجاست و این واسطه ،هاشمایل
در حقیقـت احتـرام و    دهـد، ها انجام میمن و معتقد مسیحی در مقابل شمایلؤمجموعه اعمالی که فرد م

اما اعمال فیزیکی همچـون تعظـیم کـردن، بوسـیدن، بخـور دادن و      ؛ است هانسبت به این شمایل تکریم
اوج شـکوه و جـالل   ۀ نقطـ درواقـع   کارهایی از این دست، در مقام اشکال ظـاهري پرسـتش و نیـایش،   

  .)McGuckin , 2008, p. 356(پرستش الهی مسیح است 
آخرین پدر یونانی کلیسا و از آباء بـزرگ   ،م)754ـ675( هاترین مدافع شمایلبزرگ، یوحنّاي دمشقی
ة دهنـد سجده و تعظیم مسیحیان ارتدوکس، نشان« نویسد:ها میشمایلاز ع ادر مقام دفکلیساهاي شرقی، 

ایـن   ،در مقابـل . سـت است کـه نـوعی تعظـیم فقـط از آن خدا    خضوع و احترام و تقدیر است. او بر آن 
تعظیم و ستایش خاص خدا، تعظیمی است که به خاطر خدا بـه خادمـان خـدا و قدیسـان و نیـز مـریم       

دانـد. یوحنّـا در اثبـات    هاي مقدس را مشمول چنین تعظیمـی مـی  او تقدیس شمایل» .شودمقدس ادا می
در برابـر   ،بـن نـون  یوشعوي سجده و تعظیم . کندنگاري به مواردي از عهد قدیم استناد میشمایل آموزه

در مقابل مقام و جاي پـاي یکـی از مالئکـه و نیـز      داوود نبییکی از فرشتگان آسمانی، کرنش و تعظیم 
 ، ص1997 (دمشـقی، د مارشـ میهیکل اورشلیم را از این مقوله برمقدس و ۀ اسرائیل در برابر خیمبنیة سجد

 .)56ـ55، ص 1389، ؛ هوشنگی22ـ23ـ30
هـاي مثـالی   ها تجلیـات صـورت  شمایلباید گفت: ها، شناسی شمایلاما درباره وجوه هنري و زیبایی

هـاي  اغلـب شـمایل  . رنگ و لعاب دادن نیسـت  ،مقصود تزئین، نگاريشوند. در شمایلآسمانی تلقی می
اند و نـه  تصاویري متبرك و مقدس ها،یابند. شمایلجدید موضوعیتی نمیهاي هنري مقدس، براي سبک

ایـن تصـاویر   ۀ از آنکـه بـه ابعـاد زیباشناسـان    بـیش  توجه نقاشان اولیه . )142، ص 1381(ویور،  اشیاء هنري
کمـال یـک   رو، ایـن از. انـد ها توجه داشـته هاي عبادي و نیایشی در ترسیم شمایلمعطوف باشد، به جنبه

ـ   این است که نمایش قابـل قبـولی از آمـوزه    شکل در . )Cook, 2005, p. 4353(دسـت دهـد   ههـاي دینـی ب
شـوند،  شـمایل مـی  ة این تصاویر و بسیاري از تصاویري که بعدها به مفهومی ساده، مشمول واژ ،بنابراین

اتی لهیـ ا بلکه محصـول  ،ها شکل نگرفته استتزئینی و هنري شمایلۀ گرایش به جنبۀ هیچ کدام در نتیج
  .)Prokurat, 1996, p. 163( منحصر به فرد در دنیاي مسیحیت است

اهمیت هنر مقدس یا هنر دینی را معطوف به محتویات اثر هنـري   ،)Frithjof Schuon( فریتیهوف شوان
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بـه کـار   ة در هنر مقدس آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، محتواي اثر هنري و نحـو « نویسد:میدانسته، 
این عوامل فقط نمودي براي شـادي و شـعف فعـل     دینی،که در هنر عرفی و غیرحالیدر. استبستن آن 

انـد کـه بـه تحلیـل     نگارى مسیحی را رویکردي دانسـته شمایل ،روینااز. )ب1389(نصـري،  »خالقیت است
 پردازد.محتواي اثر می

ۀ وسـیل بـه  ،همابعدالطبیعـ گونه است که نیروي نگاري اینشمایل ،)Helen Gardner( هلن گاردنرنظر  به
شود و این خود هنـر بزرگـی   شود و عظمت الهی در صورتی جسمانی نشان داده میها مجسم میدیدنی
(وزیـري،   به شرطی که نقاش بتواند در معیار کوچک و محدود شمایل، عظمت الیتناهی را بگنجاند است،
  .)259ـ258 ، ص1373

  هالشماي ، منبع الهامکتاب مقدس
بخـش هنرمنـدان مسـیحی بـوده اسـت. مسـیحیان از نخسـتین        دو هزار سال، کتاب مقدس الهـام  حدود
سـازي  اند، امـا مصور پرداخته هایی از کتاب مقدسبه بازنویسی و تصویرسازي قسمت ،هاي میالديسده

آنکـه هنـر   میالدي رایج شـده اسـت. پـیش از    نه هاي کامل کتاب مقدس از حدود قرن و تذهیب نسخه
تـرین  ها و رویدادهاي کتاب مقدس، مهـم دینی مسیحی در اروپا دچار دگرگونی و افول شود، شخصیت

هنـري کـه   ۀ فلسـف  ،اسـاس  بـر همـین  . )993، ص 1378(پاکبـاز،  رفـت  شـمار مـی  منبع الهام هنرمنـدان بـه  
کـه   بـرآن اسـت  ، سآگوسـتینو بیان کرده، راهنمـایش کتـاب مقـدس اسـت و نـه فلسـفه.        آگوستینوس

اسـت.   »سکتـاب مقـد  «پدیدآوردن باید در خور اعتناي کلیسا باشد. به نظر وي، بهتـرین آموزگـار هنـر    
ی فـراهم  لههدف و نظم اة ترین شناخت را دربارچون به نحو شایسته تفسیر شود، مستقیم ،کتاب مقدس

  .)189، ص 1383(اسپور، کند می
همچون داستان آدم و حوا، نـوح نبـی، ابـراهیم،     هایی از کتاب مقدس،صحنه ،در تصاویر روایی اولیه

کـه بـه معجزاتـی چـون     درحالی ،اسحاق، دانیال و یونس نبی، و نیز غسل تعمید مسیحی و عیسی مسیح
هنر تدفینی نیـز  . )Mcfarland, 2011, p. 232(شفابخشی و یا زنده کردن مردگان پرداخته، ترسیم شده است 

. انـد لیه و کهنی است که در هنر قرون بعد قابل شناسـایی و تشـخیص  الگوهاي اوبیانگر در برخی موارد 
نمـادي از شـهادت) حرکـت حضـرت     (آتشـین،  ة موضوع سه جوان پارسا و دیندار در کور ،براي نمونۀ

هـاي  خالی مسیح، تصاویري از نیایش انسان و دسـت  نگهبان قبرۀ مریم به سوي قبر مسیح، تصویر فرشت
اي از تصـاویر مسـیح در   کرد. در قرن سوم مـیالدي نیـز مجموعـه   بیان توان میبرافراشته در حال دعا را 
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شکوه و عظمت، شام آخر، تصاویري از رسوالن و حواریون و چندین منظره از معجزات مربوط به عهـد  
  .)McGuckin, 2008, p. 361( عتیق ترسیم شده است

از موضـوعات غالـب در    »اخیزنجـات و رسـت  «مـیالدي، موضـوع   نهم مسیحی تا قرن ۀ از قرون اولی
بیشـتر از داسـتان    ،هـاي تـورات  در میان داستان. )Cook, 2005, p. 4345(نگاري مسیحی بوده است شمایل
شد: گرفتار شدن یونس در دریا و سپس نجات او تمثیلی روشـن از رسـتگاري بـود و    استفاده مییونس 

. )1385، (برانـدون  کـرد یز خود نیز آن را تأیید مـی براي اشاره به رستاخ استفاده عیسی مسیح از این داستان،
بـر اسـاس   ، چون ماجراي مصلوب شدن عیسـی همچنین قربانی اسحاق (اسماعیل) توسط ابراهیم را هم

و  )3: 20ــ 21( پطـرس اول  ۀمـاجراي نـوح در رسـال    ،کردند و یا مطابق عهد جدیدمی لحاظ، مشیت الهی
(نصـري،  کردنـد  را همچـون تعمیـد تفسـیر مـی     )10:2 اول قرنتیـان (رسـالۀ  گذر قوم اسرائیل از دریاي احمر 

نان، شـفا  ة در قانا، معجزة اغلب شامل غسل تعمید مسیح، معجز ،موضوعات برگرفته از انجیل. )الف1389
مسیح همچون یهودیـان فلسـطینی قـرن     ها،بوده است. در این نقاشی ایلعازردادن مرد فلج و زنده کردن 

کـه ردایـی بلنـد شـبیه توگـا       ،صورت مرد جوانی بدون ریـش است، بلکه او معموالً بهاول تصویر نشده 
  .)1385(براندون، به تن داشت، نمایان است  (لباس مرسوم روم باستان)

امـا   ،توان کتاب مقـدس را متعلـق بـه عصـر و تـاریخ خاصـی دانسـت       به نظر برخی محققان، می بنا
؛ حقیقتی که همواره حضـور دارد و عـالم را   است شمولتاریخی و جهانرسالت کتب مقدس غیرة جوهر

اي اسـت کـه در هـر دورانـی     تـاریخی غیرۀ مایـ درون. به معنی بسیط کلمه از خفا به ظهور رسانده است
شـمایل  « کلیسـاي ارتـدوکس، کتـاب مقـدس را    . )1384، طلـب  (نـوروزي  شودصورت خاصی ظاهر میبه

اعالم کرد کـه   تحاصربهایی نیز بر آن صحه گذاشت و داند که هفتمین شوراي کلیسمسیح می» مکتوب
  .)119، ص 1387(نصري، طور یکسان محترم شمرد هاي مقدس و کتاب مقدس را باید بهشمایل

  بصري کتاب مقدستفسير ، نگاريشمايل
 ،نگـاري نیـز بـه نوبـه خـود     شـمایل . رودنگاري مسیحی به شمار میترین منبع شمایلمهم ،کتاب مقدس

نگـاري مسـیحی و تفسـیر کتـاب     میان شـمایل  ۀتوجه به رابط بصري کتاب مقدس است، بنابراین،یر تفس
 هاي موجود در این کتاب را هنـر رسد. بسیاري از وقایع، موضوعات و صحنهضروري به نظر می ،مقدس

همـواره   ،رویکرد هنر مسیحی در زمینـه اقتبـاس از کتـاب مقـدس     مسیحی اخذ کرده است. با این حال،
اش، به بازنمایی هاي غالب تفسیري زمانهیکرد واحدي نبوده است و در طول تاریخ، با توجه به گرایشرو
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نگاري مسـیحی نیـز بـه    توان اذعان کرد که خود شمایلمی ،روات این کتاب پرداخته است. ازاینموضوع
انـد. ایـن   مطلب هاي تاریخی نیز گواه اینکه نمونهشود، همچناننوعی تفسیر کتاب مقدس محسوب می

  .)الف1389(نصري،  هنددهاي تفسیري کتاب مقدس را هم نشان میهاي تاریخی، گرایشنمونه
اي اشاراتی نمـادین  گونهکه بسیاري از روایات و مضامین کتاب مقدس کامالً روشن نبوده و بهازآنجا

نقشـی تفسـیري را بـراي     ،هـاي مقـدس  هـا دارد، شـمایل  شناسانه به معـانی عمیـق ایـن داسـتان    و گونه
هـایی نیـز   سازي بیشتر این متون مقدس داراست. به موازات این تصاویر تفسیري، تفاسیر و خطابهشفاف

بـه   ،هـاي روایـی کتـاب مقـدس    در بسـیاري از جنبـه   یونس نبیتصویر . براي نمونه، شکل گرفته است
رود کـه از طریـق غسـل    شـمار مـی  رستاخیز و مرگ عیسی مسیح اشاره دارد و نمادي از انتظار مسیح به

همچنین تصویري قهرمانانه از بدن عریان دانیال نبـی  . سازدتعمید، انسان را براي حیات اخروي آماده می
ی هـای شمایل ،بنابراین .)Mcfarland, 2011, p. 233(که خود نمادي از رهایی از مرگ و نوید رستاخیز است 

بیـان   به مراتب نسبت به کتـاب مقـدس  است،  تاریخی هاي مسیحی و رویدادهايجشن شانموضوع که
یک واقعه یـا رویـداد، عمـدتاً بـه منظـور تأکیـد بـر         نگاري،. شمایلتري نسبت به مسائل داراستروشن
 یـا پنجاهـه   شمایلی است کـه در جشـن پنطیکاسـت   آن نمونه بارز  است،رویداد  آنهاي خاصی از جنبه

اند، ترسیم شده که خود نماد و بازنمـاي  که به دیدار ابراهیم نبی آمده ،در آن سه فرستاده. شوداستفاده می
 .رساله به رومیان) 6:  3- 4؛ 11: 29 لوقا؛ 12: 39ـ16: 4متی ( تثلیث است
هـا و  آرامیبا نـا ، شکوه و جالل حاکم است و این امرنگاري آرامشی پربر این، در شمایلافزون 

طور مثال به جاي به. براي نمونه، تصویر شده است )2 :1ـ5( هایی که در کتاب اعمال رسوالنتالطم
 12تنهـا   ،هاي کلیسـا ترسیم شده است، در شمایل(اعمال رسوالن) که در کتاب مقدس ، انبوه جمعیت

 اند و فضاي مرکزي این تصویر متعلـق بـه مسـیح   دایره در حالت نشسته ترسیم شدهنفر در یک نیم
 منـان در کلیسـا حضـور دارد   ؤاو که در عین ناپیدایی در میـان م ؛ استپیشوا و رهبر کلیسا عنوان به
)Fortountt & Cunnincham, 2009, p. 45-46.(  

  هاي آنسازيکتاب مقدس و تصوير
آن اهمیـت بسـزایی    »تفسـیر مکتـوب  «کتاب مقدس در کنار  »تفسیر بصري« ،در نزد مسیحیان ارتدوکس

انـد و آنهـا را بـه دو    قائل به تفکیک میان آنها شده ،ایشان ضمن توجه خاص به این تصاویر مقدس .دارد
  اند:دسته تقسیم کرده
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  .روایی. تصاویر غیر2 ؛تصاویر روایی .1
بـه  . سـازند اي از وقایع را جـایگزین متـون مکتـوب مـی    در تصاویر روایی، تصویر واقعه یا مجموعه

تعلیمـی ایـن   ـ  ز اهمیت و ارزش تعلیمی بیشتري برخوردارند. اهمیت اخالقیا، این تصاویردلیل، همین 
ــ   تفسـیر اخالقـی   ةجمله کارکرد تفسیري آنها مطرح شده است. دربارصاویر در کنار سایر کارکردها، ازت

منزلـه  م) اسـت. وي تصـویر را بـه    599( پاپ گریگوري کبیرتصاویر، مشهورترین سخن فتواي  تعلیمی
  کند:می مسیحی معرفی »مردم امی کتابی براي«

ی   آنچه نوشته می اي اسـت کـه بـدان   شود به مردمان باسواد اختصاص دارد و تصویر بـراي مردمـان امـ 
ـباهت    فرد امی در تصویر آنچه را باید انجام دهد، مشـاهده مـی   بدین خاطر،. نگرندمی کنـد. بنـابراین، ش

 یابـد و آنچـه را رخ داده اسـت،   میها را درشود، او داستانمی سوادموجود در نقاشی سبب تعلیم فرد بی
  .)الف1389(نصري،  آموزدمی

  تصوير خدا و عيسي مسيح
انسـان بـا   ۀ دینی مشترك بین یهودیان، مسیحیان و مسلمانان است که بیانگر رابطة یک آموز، تصویر خدا

 النگـدو ندیشـمندانی همچـون   متکلمـان و ا ، بـراین اسـاس   .استو ارتباط تمام موجودات با خالق  خدا
)Langdon Gilkey(  گریگوري پترسونو)Gregory Peterson( عنـوان  بـه  طبیعت بایدۀ اند که هماستدالل کرده

این فضـیلت  دلیل ها بر تصویر خدا هستند و به فقط انسان ،اما برطبق سنت. تصویري از خدا، درك شود
  .)Wentzel & van, 2003, p. 449-450(روند شمار میموجوداتی اخالقی و معنوي به ها،انسان، و برتري

مطـرح   )1:27( در اصل براي اولین بار در کتـاب تـورات و در سـفر پیـدایش     ،»تصویر خدا«اصطالح 
 ایـن اصـطالح در متـون عبـري،    سه بار در این باب تکرار شده اسـت. معنـاي    ،شده است. این اصطالح

 در نزد دانشمندان معاصر، اصطالح تصـویر خـدا بـه صـورت    چه ار مورد بحث قرار گرفته است. اگربسی
طـور معنـاداري   رسد درك و دریافت از این اصطالح بهبه نظر می، تعریف شده است» حاکمیت خداوند«

به کار گرفته شده اسـت. او   پولس رسولاولین بار توسط  ،در عهد جدید، تغییر یافته است. این اصطالح
 .)Ibid, p. 449( داندها را نوعاً بر تصویر مسیح میکند و انساندا معرفی میصورتی از خعنوان به مسیح را

وراي هرگونه توصیف و تصویر است، تنهـا   ،که خداي پدربر فقرات مختلفی از عهد جدید، ازآنجابنا
  توان به شناخت وي نائل آمد. در عهد جدید آمده است:از طریق شناخت پسر یا صورت وي می

تمام هستی واقع  در .نادیدنی است، او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتري دارد خداية مسیح چهر
یعنی هر آنچه که در آسمان و زمین است، دیـدنی و نادیـدنی، عـالم    ؛ عیسی مسیح به وجود آمدۀ به وسیل
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جـالل   مسیح و برايۀ روحانی با فرمانروایی و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان، همه به وسیل
  .)1: 15ـ17(کولسیان:  او آفریده شدند

بینیـد،  خوشا به حال چشمانی که آنچـه شـما مـی   «گفت:  در خلوت به شاگردان خود التفات نمود ووي 
نائل بـه دیـدار خـداي     ،لطف و موهبت عیسیۀ من به واسطؤاین عقیده که فرد م. )10:23(لوقا  »بینندمی

 فیلیـپس خطـاب بـه    اره قـرار گرفتـه اسـت. عیسـی مسـیح،     اشـ پدر خواهد شد، در کتاب مقدس مورد 
آیـد. اگـر مـرا    مـن نـزد پـدر نمـی    ۀ کس جز بـه واسـط  من راه و راستی و حیات هستم، هیچ«گوید: می
بـه او   فیلیـپس  ».ایـد شناسـید و او را دیـده  شناختید، اما پس از این او را مـی شناختید، پدر مرا نیز میمی

فیلیـپس، دیـري اسـت    «. عیسی به او گفت: »بنما، که همین ما را کافی استسرور ما پدر را به ما «گفت: 
خداي پدر را دیده است، پس چگونـه اسـت   ، اي؟ کسی که مرا دیدهکه با شما هستم و هنوز مرا نشناخته

  .)14: 9یوحنّا (» گویی پدر را به ما بنماکه می
زیـرا  ؛ دالنخوشا به حـال پـاك  «ید: گوو میداده، عیسی سعادت واقعی و آمرزش را وعده سرانجام، 

  .)5: 8(متّی » خداوند را خواهند دید
نه به من بلکـه بـه آنکـه    ، آنکه به من ایمان آورد«گفت: ، عیسی ندا کرده: در کتاب مقدس آمده است

در نامـه  . )12:44(یوحنّـا  » مرا دیده اسـت ة مرا فرستاده است، ایمان آورده است و کسی که مرا دید، فرستاد
شیطان که حاکم این دنیاي پر از گناه است، چشـمان ایـن   «به مسیحیان قرنتس نیز آمده است:  پولسدوم 

جـالل  ة ایمان را بسته است تا نتوانند نور پر از جالل انجیل را ببیند و معنی پیام مـا را دربـار  اشخاص بی
مود: نور از میان تـاریکی  که فر ییکنند. همان خدا یت خداي نادیده است، دركؤقابل رة مسیح، که چهر

ة هاي ما نیز تابانید تا درك کنیم که این نور پـر جـالل اوسـت کـه از چهـر     نور خود را در دل بدرخشد،
فرزنـد خـدا آشـکارکننده و بازنمـاي     «: خـوانیم در نامه به عبرانیان مـی . )4: 4ـ6( درخشدمی عیسی مسیح

  .)1:3(» کندم نیرومند خود تمام عالم هستی را اداره میجالل خدا و مظهر دقیق وجود اوست. او با کال
با خدا برابـر بـودن را غنیمـت     ،چون در صورت خدا بود«گردد: به فیلیپیان اشاره می پولس ۀدر رسال

نشمرد، لیکن خود را خالی کرده و صورت غالم را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چـون در شـکل   
:  6ــ 9(» بلکه تا به موت صلیب مطیـع گردیـد   ،انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت

ف شود، بدون جسـدم نیـز خـدا را خـواهم     بعد از اینکه این پوست من تل«خوانیم: در عهد عتیق می. )2
- 27(ایـوب   »دید و من او را براي خود خواهم دید و چشمان من بر او خواهد نگریست و نه چشم دیگر

 »گویـد گفت، مثل شخصی که با دوست خود سخن مـی و خداوند با موسی رو به رو سخن می« .)19: 26
  .)34: 10و تثنیه  33:11(سفر خروج 
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گیز در تضاد با امتناع خداوند در عهد قدیم است، تا جـایی کـه مـا در سـفر     اناین وعده حیرت
توانـد مـرا ببینـد و زنـده     مرا ببینی، چون انسان نمیة من نخواهم گذاشت چهر« خوانیم:می خروج
  .)33:20(سفر خروج » بماند

تراشـیده و  صورتی «کند: صحبت می اینگونه با موسی منع تصاویر، خداوند در سفر خروج، ةدربار
هیچ تمثالی از آنچه باال در آسمان است و از آنچه در زمین اسـت و از آنچـه در آب زیـر زمـین اسـت،      

. )20: 4ــ 5(» نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما؛ زیرا که من یهوه خداي تو باشـم . براي خود مساز
نـی داشـته باشـد و یـا حتـی بـه       زمیۀ هاي بهشتی باشد یا جنبـ تو نباید تصویري بسازي که همچون فرم

تو نباید در برابر آنان سر تعظیم فرود بیـاوري و  «گوید: هاي زیرزمینی تعلق داشته باشد و در ادامه میآب
  .»یا آنان را به نحوي به کارگیري

زیرا در روزي که خدا با شما در حوریب از میان آتـش تکلـم   ؛ پس خویشتن را بسیار متوجه باشیدـ 
  .)4: 15(سفر تثنیه نمود، هیچ صورتی ندیدند می

فرامـوش نماییـد و صـورت     که با شما بسـته اسـت،   باشید؛ مباد عهد یهوه، خداي خود را هوشیارـ 
  .)4:23(سفرتثنیه  چیزي که یهوه خدایت به تو نهی کرده است، براي خود بسازي تراشیده یا شبیه هر

و ستونی به جهت خود برپا منمایید و سـنگی مصـور در   ها مسازید و تمثال تراشیده براي خود بتـ 
  .)26: 1(سفر الویان  زیرا که من یهوه خداي شما هستم؛ زمین خود مگذارید تا به آن سجده کنید

یـافتنی  دسـت  در عهد عتیق سنتی وجود دارد مبنی بر اینکه نور الهی خدا بـراي بشـر   ،از سوي دیگر
زیـرا  ؛ دانند چگونه تو را تحسین و تمجید کنندال مردمی که میخوشا به ح«آمده است:  در مزامیر. است

  .)89: 15(» آنها در نور حضورت راه خواهند یافت
خداوند به موسی گفت که به هارون و پسرانش بیاموزد که به عبادت خداونـدي کـه    ،بنابر عهد عتیق

داوند شـما را برکـت دهـد    خ«روي خود را بر شما درخشان ساخت، بپردازند. در سفر اعداد آمده است: 
و از شما محافظت فرماید، خداوند روي خود را بر شما تابان سازد و بر شـما رحمـت فرمایـد. خداونـد     
لطف خود را بر شما نشان دهد و شما را سالمتی بخشد. هارون و پسرانش باید به این طریق بـراي قـوم   

  .)Fortountt, Cunnincham, 2009؛ 6: 25(» اسرائیل برکات مرا بطلبند و من ایشان را برکت خواهم داد
کـه در   ،ها) راشمایل(ي قدس احترام و تکریم بر اشیاي مادکتاب م ،ت یوحنّاي دمشقیالبنابر استدال

سرشـار  کتاب الویان . براي نمونه، خدمت آیین نیایش و پرستش خداي حقیقی هستند، منع نکرده است
) ر اورشـلیم یهـود د ۀ که چگونه قدس االقداس (در کنیسـ است از فرامین و احکام الهی راجع به این امر 
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زنند و یا تابوت عهد چگونه با تصـاویر آسـمانی و روحـانی    هاي کرّوبی و آسمانی نقش میرا با شمایل
رویکـرد   ،توان اذعان کرد که در کتاب مقدسبا این حال، می. )McGuckin, 2008, p. 359( مزین شده است

که بـه تصـاویر یـا امـور تجسـمی       ،آیاتی از کتاب مقدس. ه تصویر وجود نداردواحد و یکسانی نسبت ب
  .)105، ص 1387(نصري، اند مفسران مورد تأویل و تفسیر قرار گرفتهۀ اشاره دارند، بر حسب زمان

  تصوير انسان در کتاب مقدس
 )1: 26ــ 27پیـدایش  (سـفر  مسیحیان ارتدوکس در مورد پیدایش هستی انسان، مبتنی بر کتاب مقدس ۀ اندیش

انسان را شبیه خود بسازیم، تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرنـدگان  «است که سرانجام خدا فرمود: 
  .»انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد ،آسمان فرمانروایی کند. پس خدا

 در پیـدایش،  سـفر  روایـت  طبـق با توجه به سفر پیدایش، خدا بشر را بر طبق تصویر خود سـاخت.  
 در او کـه  چیـزي  امـا  .یافـت  خـوب  بسـیار  را آن و کرد نگاهی خود کار به ي متعالخدا خلقت شامگاه
 خلـق  او صـورت  بـه  و شبیه زیرا بود؛ آن مؤنث و مذکر انواع با بشر نوع یافت، زیبا همه از بیش خلقت

 او زیـرا  اسـت:  ایـن  پاسخ آفرید، خویش صورت به را انسان و عالم خدا چرا که شود گفته اگر بود. شده
  گوید:میآکوئیناس  توماس که گونههمان است. خوب بسیار

 .اسـت  زیبـا العاده فوق بلکه ،خوب العادهفوق تنهانه خدا ازآنجاکه است. خوب خدا چون داریم وجود ما
 امکـان  حـد  تا بلکه ،خوب امکان حد تا را آن تنهانه که بود خدا شایسته گونهاین نیز عالم خلقت در پس
 کـه  نیسـت  الهی زیبایی با آنها شباهت جز چیزي مخلوقات زیبایی منظر، این از نگاه با کند. خلق نیز زیبا
 زیبایی آن، ماهیت به توجه با چیز هر به که اوست و است عظیم بسیار زیبایی خدا است. موجود اشیاء در
  .)1389 ربیعی،(  بخشدمی

کـه  چراکه بـر صـورت خـویش اسـت و ازآنجا    ؛ خدا انسان را دوست دارد  :گویدمی اسکندرانی کلمنت
  .)Nonna verna, 2009, p. 79( خالق، خوب است، تصویر او نیز خوب است يخدا

توان بین دو عبارت تصـویر و شـباهت تفـاوتی قائـل     این است که آیا می، له اصلی در این بحثئمس
برخـی  . اند بین این دو عبارت تمـایز قائـل شـوند   سعی کرده دانان مسیحی،الهیر کشیشان و نیز بود؟ اکث

ویـژه  به ،اند. دیگرانصورت و بعد جسمانی انسان و شباهت را به بعد روحانی او نسبت دادهتصویر را به
بر این باورند که تصویر منوط به ابعاد روحانی و اخالقی آدمی است و شباهت، کمـال   اسکندرانیپدران 

. )Miall, 1915, p. 1450( دتواند آن را کسب کنالهی است که انسان به تدریج و با مشارکت و مجاهدت می
فر پیـدایش  کـه در سـ  ، خداوند نیز میان تشابه به خدا و تصویر، )Irenaeus( در قرن دوم میالدي ایرنایوس
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این مسـئله کـه آیـا انسـان پـس از سـقوط       ة دربار ،به کار برده شده است، تمایز قائل شد. متکلمان بعدي
حضرت آدم هنوز بر تصویر خداوند است یا نه، تصویر خدا را از دست داده است و صـرفاً بـر شـباهت    

ذات انسان را بـراي همیشـه   اند که هبوط، به این باور رسیده . آنانگو کردهوخداوند است، بحث و گفت
منجی، انسان از گناه ازلـی رسـته   عنوان به تنزل داده و اینچنین مرتکب گناه ازلی شد، ولی با آمدن مسیح

  .)Wentzel&van, 2003, p. 449( منجی دوباره اعاده شدۀ خصلت شد و تصویر به واسط و نیکو
خلقـتش بـه   ۀ این بدان معنا نبود که از لحظبنابراین، اگرچه آدم کامل و در صورت الهی خلق شد، اما 

از شیطان و انجام گنـاه  کرد که پیروي خداوند شباهت داشت، بلکه او باید این شباهت الهی را کسب می
زیـرا هـیچ گنـاهی بـر     ؛ اما گناه نخستین طرح خداگونگی را از بین نبرد. این امر را دشوار نمود، نخستین

ها کامالً پا بـر جـا بـاقی    رغم گناه بشر، عشق خداوند بر انسانس بهعشق خدا بر بشریت چیرگی ندارد. پ
زیـرا صـورت خـدا در انسـان     ؛ ماند. طبیعت بشر نیز کامالً زایل نشد، بلکه تنها ضـعیف و تاریـک شـد   

از ، روازایـن . خود را در رسیدن بـه خـداگونگی انجـام نـداد    ۀ ناشدنی است. این آدم بود که وظیفخراب
آدم را ۀ از اجراي آن عاجز بود تا اینکـه وظیفـ  نیز انسان . اهه خداگونه شدن ناممکن شدید پنجهبوط تا ع

انسـان اسـت تـا بـا فـیض      ۀ شـباهت جسـتن وظیفـ    ،حالبا این . )1388(محمدزاده،  مسیح به دوش کشید
مسیحیان ارتدوکس . )46، ص1388(اوسپنسکی و لئونیـد،   القدس و مشارکت داوطلبانه خود، تکمیل شودروح

در مراسـم عشـاي    خصـوص بتواند از طریق مشارکت، همدلی و حضور در کلیسـا و  انسان می: معتقدند
لطف و موهبـت خداونـد بـه فطـرت خـداجوي خـود       ۀ انسان به واسط، در حقیقت. ربانی آمرزیده شود

نهایی رستگاري مسیح است؛ زیـرا بـر طبـق اعتقـاد     ة وعد یا خداوارگی، شود. این خداگونگیمتوجه می
 .)Salamone, 2004, p. 305( مسیحیان ارتدوکس، مردم با خـداگونگی هماننـد و شـبیه خـدا خواهنـد شـد      

ۀ و البتـه نقطـ   الهـی  خداگونگی، رسیدن به شباهت الهی و دریافت موهبت تشبه به خدا و اتحاد ،واقعدر
سـاهاي مسـیحی   ات و عرفان کلیساي ارتدوکس شرقی و وجه افتراق این کلیسا از سـایر کلی الهی محوري

انسـان   :گویـد اش در بـاب آفـرینش انسـان مـی    اولین موعظه نیز در )Origen( اوریجن شود.محسوب می
آفریده شده اسـت. در ادامـه   » صورت خدا« ناپذیر و فناناپذیر است و بهي، فسادمادغیردرون ما نادیدنی، 

ما باید ببینیم تصویر خدا چیست؟ و شباهت آدم را به صورتی که مطابق آن آفریده شده اسـت،   :گویدمی
خـدا آدم را مطـابق تصـویر یـا شـبیه      «جو کنیم؛ زیرا در کتاب مقدس نیامده اسـت کـه   وبه دقت جست

ـ     ،بنـابراین ». به صورت خدا او را آفریده: «گویدبلکه می» تصویر آفرید د چـه صـورت دیگـري از خداون
عیسـی  . «برطبـق اعتقـاد مسـیحیان)   (صورت نـاجی   وجود دارد که به شکل آن آدم خلق شده باشد، بجز
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او روشنی نور ابدي اسـت  « ،انداش نوشتهکه نخستین است در میان تمام موجودات و در وصف ،»مسیح
. نـد کآور دیگري را مطرح میبه همین ترتیب تصویر شگفت اوریجن .»است و صورت آشکار ذات خدا

او نقاش بسـیار تردسـتی اسـت، تصـویرش     . صورتگر این صورت است حضرت عیسی: «گویداو می
  .)1385(وینچنزو،  »رودممکن است با غفلت و کوتاهی تیره شود، اما با بدخواهی از میان نمی

اذعـان  ، )1:26(سـفر پیـدایش   »خداوند آنان را بـه صـورت خـود آفریـد    «مسیحیان در تفسیر این آیه که 
معنـاي  معناي صورتی است که الوهیت در آن تجلـی یافـت و شـباهت بـه    کنند که در اینجا تصویر بهمی

ۀ بـه گفتـ  . )111، ص 1387(نصري، کنند هرگونه نمود فیزیکی را نفی میرو، لغوي کلمه مدنظر نیست. ازاین
دهـد کـه   مـی  انسان را پس از صورت خویش خلق کرده، نشـان  این حقیقت که خدا نیز تئودور استودیو

  .)Cook, 2005, p. 4354( ها خود خداوند استنقاش شمایل
در کتـاب مقـدس بـه ایـن     . هرچنـد  نیز مورد بحث قرار گرفته اسـت  پولساین موضوع در سخنان 
، امـا  )1: 26ــ 27 (سـفر پیـدایش   بر شباهت خداوند خلق شده است »نوع انسان«مطلب اشاره شده است که 

) را مشـمول  زن و مـرد (بر این اعتقاد است که تنها مردان بر تصـویر الهـی هسـتند و نـوع انسـان       پولس
افراطـی او  معتقد است که زنان نیز باید مطیع مردان باشـند. رویکـرد    ،بر این اساس. داندتصویر خدا نمی

تا آنجـا  ، س باشدتواند به جهت تفسیر به ظاهر از متن کتاب مقدمیامر این . در این مباحث روشن است
گفته است که نباید مـرد  ، فرزندان خدا یاد کردهعنوان به ها از مردانکه او در سخنانش در خطاب به آتنی

 .)Miall, 1915, p. 1451(که شبیه خدا آفریده شده است چرا؛ را نفرین کرد
تقـدیس شـمایل   هایی بر مسـیحیان ارتـدوکس در بـاب    برخی نیز به دنبال یافتن نقصان، در این میان

کتـاب  گفـت:  اما باید . دهنده و مریم مقدس و سایر قدیسان و خادمان کلیسا هستندنجاتعنوان به مسیح
ابتـدا  (هـا آفریـد   مقدس گویاي این مطلب است که در آغاز خدا انسان را پس از آفرینش و خلق شمایل

و خود به نـوعی بـر صـورت و    پس از شمایل پروردگار خلق شده است ، انسان .اند)ها خلق شدهشمایل
مبتنی بر این است که مسیحیان نسبت به هر تصـویري قائـل بـه     ها،ات شمایلالهی شمایل خداوند است.

شـمایلی از  عنـوان  به ها این است که تصویر انسانعلت تقدیس شمایل ترام و تقدیس نیستند. بنابراین،اح
 .)McGuckin, 2008, p. 358( استتعالی پس از تصویر خدا و بر طبق صورت باري ،خداوند

شـمایل حضـرت عیسـی یـک     . ها تفاوت وجود داردبین تصویر مسیح و سایر انسانگفت: البته باید 
هـایی همچـون مولـد بـودن.     بجز در ویژگی ،اندگوهر و همسانکه پدر و پسر همچرا؛ تصویر کامل است

 شباهت کمتري بـا تصـویر  روشنی ها بهسایر انسان ،مسیح برابر تصویري از خدا است. در مقابل ،بنابراین
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 برابـري  خداونـد  بـا  زیرا ؛نیست خدا از ناقص جز تصویري چیزي دارند، تا جایی که تصویر انسان خدا
 انـد، شـده  سـاخته  (خـدا)  تصویر اساس بر نیز هاانسان کهدرحالی است، خدا از تصویري مسیح کند.نمی

ی  صـرفاً  نـه  و اسـت  کیفـی  ،دیگر هايانسان سایر و مسیح بین تفاوت کمـ  )Nonna verna, 2009, p. 79(. 
 یافـت  تثلیـث،  فـرد  دومـین  یعنـی  الهـی،  ۀکلمـ  در تنها ،او نقصبی تصویر و خداوند با نقصبی برابري

  .)1389(ربیعی،   شودمی

  مقدس کتاب در هاشمايل شناسيزيبايي
  زیبایی در آنان مساهمت توانمی را مخلوقات زیبایی و است الوهی امري زیبایی، ،جدید عهد اشارات بنابر

 را او الوهیـت  و سـرمدي  قـوت  یعنـی  خدا، نادیدنی صفات جهان، آفرینش آغاز از زیرا« ؛دانست الوهی
 ،دیـدگاه  بنـابراین  همچنین. )1: 19ـ20نبه رومیا (نامه »دید روشنی به مخلوق، جهان امور از ادراك با توانمی

 و جسـم  کـه  گـویم مـی  را این برادران اي لیکن« ندارد: تعلق فیزیکی و ظاهري هايجنبه به صرفاً زیبایی
 .)15: 49ــ 50،اول بـه قرنتیـان   نامـه ( »شودنمی نیز فساديبی وارث و شود خدا ملکوت وارث تواندنمی خون

 آنـان  مادي تمثال همان ،قدیسان و مسیح شمایل که اعتقادند این بر ،فوق ۀآی به استناد با شرقی مسیحیان
  .)112، ص 1387(نصري،  هاي مختلف هنرهاي بصري آن دوران نیز مجزا استنیست و از گونه
هـاي زیباشـناختی خـود، تحـت عبـارات      فیلسوفان مسـیحی نیـز همـواره در دیـدگاه     ،در این رابطه

قایــد بـدون در نظــر داشـتن ع  شناســی بررســی زیبـایی ، انــد. بنـابراین زیباشـناختی متـون مقــدس بـوده   
کـه بیشـترین    ،هـایی از متـون مقـدس   بخـش  شناختی مندرج در کتاب مقدس کامل نخواهد بـود. زیبایی

عبارتنـد از:   ،گذاشـته  ینـاس ئآکوویـژه تومـاس   بـه  ،تأثیرات را بر تفکر زیباشناختی اندیشمندان مسـیحی 
سـلیمان،   هـاي امثـال سـلیمان، غـزل غـزل    هـاي  ویـژه کتـاب  هاي شاعرانه و حکمت. بهپیدایش و کتاب

تـو  : «گویـد ) در وصف خداوند مـی 104:  1- 2(نمونه داوود در مزامیرعنوان به حکمت سلیمان و مزامیر.
تـو از  «گویـد:  و در وصـف مسـیح مـی    »ايخود را با عزت و جالل آراسته و خویشتن را با نور پوشانده

 سـایر  به او بخشیصورت و الهی زیبایی برتري بر آکوئیناس توماس تأکید. )45: 2( »ها زیباتريهمه انسان
 پیدایش، در سفر ویژهبه مقدس پرتو کتاب در انسان زیبایی نیز و جهان زیبایی از وي تفسیر موجودات،

 ،هسـتی  کـل جهـان   در زیبـایی  دانسـتن  فراحسی و ساري و حسی زیبایی میان پیوند برقراري همچنین
 بـر ایـن اسـاس    اسـت.  »مقـدس  کتـاب «از  آکوئینـاس  شناسیزیبایی تأثیرپذیري هايشاخصه ترینمهم

 مبتنـی بـر   پسر، خداي تثلیث، شخص دوم زیبایی خصوص در خود را دیدگاه تا نیز کوشیده آکوئیناس
  .)1389(ربیعی،  کند بیان کلیسا آباء و مقدس کتاب هايآموزه



   ۸۹ هاي آن در کتاب مقدسنشانه نمادها و :نگاري در الهيات ارتدوکسشمايل

داده  القـدس نسـبت  روح بـه  کـارایی  و پسـر  به زیبایی پدر، به سرمدیت، هیالریوس پاپدر بیانات 
 در آنچنانکـه  ،پسـر  رؤیـت  قابـل  زیبـایی  صـرفاً  تثلیـث،  دوم شخص زیبایی بر این اساس، .شده است

 ،تثلیـث  دوم شخصـیت  زیبـایی  بـه  ،زیبایی این. نیست ،شودمی دیده ناصري عیساي شخصیت تاریخی
 سوي به آنگونه که و مقدس مریم زهدان در پوستش و گوشت گیريشکل از پیش و ازل در که گونهآن

 و دربـردارد  را طبیعـی الهی فرا زیبایی پسر، خداي ،دارد. بنابراین اشاره نیز کرده صعود هاآسمان در پدر
امـا از منظـر مسـیحیان    . )1389(ربیعـی،  نیـز هسـت    جسـمانی  زیباییة دربردارند ،ناصري عیسايعنوان به

گیـرد، بلکـه زیبـایی آنـان     مورد توجه قرار نمـی ها زیبایی فیزیکی مسیح و قدیسان در این شمایل ،شرقی
ترین مالك براي مومنان مسـیحی تقـدم   مهم ،مادي است. بنابراینعی مساهمت در زیبایی الوهی و غیرنو

  .)112، ص1387(نصري، امر معنوي بر مادي و یا زیبایی اخالقی بر زیبایی هنري است 

  عيسي مسيح در کتاب مقدسشناسي نشانه
اغلـب تصـویر، کلمـه یـا چیـزي       »نماد«نمادپردازي است.  ،نري موجود در کتاب مقدسیکی از وجوه ه

است که معنا یا معانی خاصی را براي یک فرد یا گروهی از افراد به همراه دارد. یک پرچم، یک صـلیب،  
فیلسـوف   ارنسـت کالسـیدر  کـه  چنـان . تصویر یک ماهی و یک کلمـه ممکـن اسـت یـک نمـاد باشـد      

کنـد،  کند، چون انسان مخلوقی است که ذات او معانی متعددي را افـاده مـی  خاطرنشان می، )1874ـ1945(
ژان مـیالدي   15در قـرن  . )242، ص 1390(هاروي، شمار آورد یک حیوان نمادساز بهعنوان به توان او رامی

ي بـه معنـوي فـرا    بر ماست که یاد بگیریم ذهنمان را از چیزهاي پیدا به ناپیدا و از ماد«گوید: می کراسون
  .)1695، ص 2، ج 1385(بیالوستوکی،  »ببریم؛ زیرا هدف از شمایل همین است

فقط ویژگی منحصـر بـه فـرد ایـن      یقاً نمادین بود و این نمادگرایی،هنر مسیحی نیز از همان آغاز عم
ه ایـن  زیرا واقعیت روحانی را ک؛ دوره از حیات مسیحی نبود. نمادگرایی جزء الینفک هنر مسیحی است

هـاي  در سـده  اهی دیگر انتقال داد. با این حال،توان جز از طریق نمادها، از رنمی کشد،هنر به تصویر می
عمیقـاً   ،نگارانـه اسـت. اسـلوب نمـادپردازي کتـاب مقـدس      اولیه مسیحیت این نمادگرایی اغلب شمایل

هـاي  ، غـزل غـزل  مزامیـر داوود بخصـوص در   ،هـاي مختلـف آن  در بخش. براي نمونه، انضمامی است
طور مثـال در  به. )74، ص 1387(نصـري، گیري وسیع از نمادها هستیم شاهد بهره یوحنّاو مکاشفات  سلیمان

ها بـه جسـتن   ها همچون قوچکوه«پردازد که در آن اي از رقص مقدس میمزامیر داوود به توصیف گونه
  .)4:14(» هاي گلهها همانند برهآمدند و تپهدر

۹۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

مسیح هنگامی که تاج بـر  . اندصورت نمادهایی بازنمایی شدهمقدس تاریخ نیز بههاي شخصیت
فرمـانرواي  عنـوان  بـه  درنـگ ور روم شرقی بر تخت نشسته است، بیتسر دارد و به سبک یک امپرا

هنگامی که جامه روستایی بر تـن   با وجود این،. مرتبه آسمان قابل تشخیص استبالمعارض و بلند
مـورد  » بچوپان خـو «به صورت  ،کشداي را بر دوش میبر میان بسته است و برهدارد و کمربندي 

گونـه تصـویر مسـتند و    هـیچ حـال،  با ایـن  . )15، ص 1380(هال، آید میهاي چهارگانه درنظر انجیل
، »بـرّه «اغلب با نمادهایی چـون   ،معتبري از عیساي ناصري در دست نیست. در هنر صدر مسیحیت

عنـوان  بـه  ،شد. از لنگر، مـاهی، کبـوتر  عالمت مقدس به عیسی مسیح اشاره می و »لنگر چلیپاگونه«
گرفتنـد.  نجات در نمادپردازي بهره میة نماد ثبات، پایداري و وفاداري و نیز از غسل تعمید و آموز

) و صـور اسـرافیل را در   هاي نخل بـاز نشـده  هاي شاخه(برگ یهودیان نیز شمعدان هفت شاخه منورا
که گویاي هویـت   رم و در آیین و مناسک مذهبی خود، دیواري در محل تدفین خود در شهرهاي نقاشی

دهـاي مهـم عیسـی مسـیح در     از نما. )Kessler and Neil, 2005, p. 201( انـد دینی ایشان است، به کار گرفته
  باید به شبان نیکو، صلیب برّه خدا، کبوتر، ماهی و تاك اشاره کرد.، کتاب مقدس

شناسم و جـان خـود   من شبان نیکو هستم و خاصان خود را می«ت آمده اس )10: 14(وحنّا در انجیل ی
فرسـتاده  «از عیسـی مسـیح نقـل شـده اسـت:      ، )15:24(در انجیل متّی ». دهمرا در راه گوسفندان خود می

 گـور ترین که در قدیمی، در این سنخ بازنمایی، »خاندان اسرائیلة ام مگر به جهت گوسفندان گمشدنشده
اي بـا صـورتی بـدون ریـش و     هاي مسیحی نیز قابل مشاهده است، مسیح همچون جـوان آراسـته  دخمه

در  شود که گاه طومـاري از کتـاب مقـدس و گـاه عصـاي چوپانـان را      موهاي کوتاه یا بلندي ترسیم می
 کنـد را بـر شـانه حمـل مـی    ها با گوسفندان احاطه شده و یـا گوسـفند   دست دارد. مسیح در این تصویر،

  .)75، ص 1387(نصري، 
هـا و  تنهـایی نمـاد مسـیح و تمـام رنـج     بـه  است. یک صلیب ساده، »صلیب« دیگر،ة شدنماد شناخته

 )Chi-rho( رهـو ـ    طغراي چـی نخستین صلیب عیسوي، . )1384، طلب (نوروزيرود شمار میمصائب او به
که مختصر شـده عنـوان مسـیح     )Rho( رهو و )chi( تلفیقی است از حروف یونانی چی ،این عالمت بود.

بار توسط قسطنطین بر روي یک عالمت نظـامی   اولین ،این حروف. )Costello, 1965-1966, p. 228( است
سـده  صورت اختصـاري نـام مسـیح، در    عنوان به به کار رفته است. این عالمت، )labarum( نام الباروم به

وري تـ ازه داده شـد کـه در امپرا  ویان براي نخستین بار اجهنگامی که به عیس، چهارم یا احتماالً پیش از آن
نمـاد  ۀ منزلـ رها و سایر مصنوعات بـه قببه آزادي مراسم دینی خود را به پا دارند، به تدریج بر روي  روم،

  .)15، ص 1380(هال،  شد و نیز خود مسیح به کار گرفته دین مسیحی
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خوانـده شـده اسـت. ایـن      »درخت میانی«به نام  هاي مختلف،یکی از معانی رمزي صلیب در سنت
در اینجا بیشتر خط عمودي صلیب کـه نمـودار    ،است. بنابراین »محور عالم«یکی از چندین رمز  ،درخت

تمثـیالً بـا    در مرکز عالم ایستاده است. صلیب عیسی ،نظر باشد. این درختباید مورد ،این محور است
نمـاد عیسـوي، درخـت و    عنـوان  به. )64ـ97ـ98 ص ،1374(گنون، درخت زندگانی یکی دانسته شده است 

زیـرا چـوب درخـت دانـش بـراي سـاختن       ؛ اندقرون وسطایی به هم مربوطۀ صلیب از طریق یک افسان
عالوه بر این، تـاج  . )287، ص 1380(هال،  صلیب به کار رفت و عیسی بدان وسیله گناه نخستین را بخشید

که به اجبار روي سر او گذاشته شد، نماد مصـلوب شـدن مسـیح اسـت      مسیح، )Crown Of Thorns( خار
 مبشرین انجیل نیز کـه از کتـاب حزقیـال نبـی گرفتـه     ۀ نمادهاي چهارگان، )22، ص 1388(بروس میت فورد، 

 اند: متی: مرد جوان بالدار، مرقس: شیر، لوقـا: گـاو نـر، یوحنّـا: عقـاب     توصیف شده گونهاین شده است،
)Carter, 2006, p. 152(.  

قربانی یهـودي بـود، بعـدها بـراي نمـادین سـاختن       ۀ مربوط به عید فصح، که در آغاز یک هدی »برّه«
در . )Hussey, 1986, p. 33( تجسم فیض و رحمت است و اشاره بـه مسـیح دارد   »برّه« .عیسی به کار رفت

ـ  « پیرامـون دهند کـه در  هنر اولیه مسیحی، حواریون را به صورت دوازده گوسفند نشان می  »دبـرّه خداون
بشـر داراي نشـان ویـژه بـه صـورت گوسـفندي شـدند. منظـره          از آن افراد،دها، هریک اند. بعحلقه زده

برّه غالباً با هاله صلیبی شـکل نشـان داده   . )1:29( پرستش برّه از کتاب مکاشفات یوحنّا گرفته شده است
گنـاهی،  ت دوره رنسانس، همـراه بـا بـی   در تمثیال است. عیسی دهندهشود و عالمت یحیاي تعمیدمی

 .)34، ص1380(هال،  شکیبایی، فروتنی و سایر فضایل تجسم یافته است
عیسی مسیح در نقش کبوتر، از دیگر نمادهاي صدر مسیحیت بود که به مراسم تعمید اشـاره داشـت.   

فـوراً از آب برآمـد کـه     ،فتاما عیسی چون تعمید یا« ) اشاره دارد:3:16اي از انجیل متّی(به آیه ،این نماد
». آیـد در آن هنگام آسمان بر وي گشوده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتري نزول کـرده بـر وي مـی   

شـد، آن  مظهر پاکی تلقی مـی عنوان به که در میان آن قوم، کبوتر سفیدو ازآنجا کبوتر نماد اسرائیل نیز بود
، 1380(کـوپر،   هـاي زئـوس بـود   رومـی نیـز از نشـانه   ـ   نانیدادند. کبوتر در جهان یورا به معابد هدیه می

جهـانی اسـت کـه از میـان     شده از زنـدان حیـات ایـن   ، نماینده روح آزاد»کبوتر سفید« همچنین. )278ص
  .)704، ص1366(دورانت،  خیزدمیخاکسترهاي مرگ بر

گـوري عیسـویان،   هـاي  شـود. بـر روي نقاشـی   نماد قدیمی ماهی نیز در مورد مسیح به کار برده می
سـه   یک نماد کهـن بـراي غسـل تعمیـد بـود.      ،مسیح به صورت ماهی نمودار شده است. همچنین ماهی

۹۲     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

مطابق روایـت   .اسرائیل بودمنین بنیؤماهی نمادي از م، رود. در سنت عبريشمار میماهی نماد تثلیث به
  .)4:19متی؛ 1:17(مرقس» از عقب من آیید که شما را صیاد گردانم«عیسی ایشان را گفت:  عهد جدید

من تاك حقیقـی هسـتم   : «کندخود را در نماد تاك معرفی می ،)15: 1ـ2(عیسی مسیح در انجیل یوحنّا 
توانیـد  زیرا که جدا از من هـیچ نمـی  ؛ آوردماند و من در او، میوه بسیار میها. آنکه در من میو شما شاخ

 خشکد و آنهـا را جمـع کـرده و در   شود و میانداخته میمثل شاخه بیرون ، کرد. اگر کسی در من نماند
بـه شـکل درخـت زنـدگی تصـویر       »تـاك «نگاري، اغلب در شمایل». شوداندازند و سوخته میآتش می

  شود.می
اند. با استناد به این گزارش کتـاب مقـدس عیسـی    ساختمان کلیسا را نیز نمادي از پیکر مسیح دانسته

ویران کنید و من آن را در سه روز بر پا خواهم کرد. یهودیـان گفتنـد سـاختن    این معبد را « مسیح گفت:
تـوانی کـرد؟ امـا معبـدي کـه      تو چگونه آن را در سه روز بنا می، سال به درازا کشیده است 46این معبد 

  .)2: 19ـ20(یوحنّا » بود گفت، پیکر خودشعیسی از آن سخن می
سـر  . کننـد قیاس می »مسیح مصلوب«جامع را با تصویر  کلیسايۀ هاي کلیسایی نقشمحققان در آیین

که جهتش رو به قبله یا شرق است، مطابقـت دارد. دو بـازویش در    مصلوب با محل خروج پشت کلیسا،
انـد. قلـبش در   اش در شبسـتان یـا نـاو کلیسـا آرمیـده     اند و باال تنه و سـاقه امتداد بازوي کلیسا دراز شده

اي که در بنـاي قدسـی حلـول کـرده، قربـانی      خدا،ـ   گرفته است. اینجا انسانجایگاه محراب اعظم قرار 
نمـاد   چهار بخش درونـی کلیسـا،  . )67ــ 65، ص 1381(بورکهارت،  دهداست که آسمان را با زمین آشتی می

که در طرف شرق قرار دارد، بهشـت اسـت.    تند. درون کلیسا عالم است. محراب،چهار جهت اصلی هس
پـاك در   عیـد ۀ شود، همچون در بهشـت تلقـی شـده اسـت. در هفتـ     ه محراب باز میدر باشکوهی که ب

ماند؛ معناي این رسم در قـوانین  در خالل عبادت نماز کامل باز می شود،می بزرگی که به محراب گشوده
(الیـاده،  » دمسیح از قبر برخاست و درهاي بهشت را به روي ما گشـو « روشنی بیان شدهشرعی عید پاك به

  .)46، ص 1375

 گيرينتيجه

ات و بازنمـایی روشـن و صـریح از عبـارات،     الهی ناپذیر ازها جزئی انفکاكشمایل ات ارتدوکس،الهی در
دارد که تصـویر در جهـان   بیان می آسپنسکیباره آید. در اینشمار میها و روایات کتاب مقدس بهداستان

هـاي خـود را از   تصویر، مسیحیت یکی از پایهداراي بیانی ارگانیک و ازلی است و بدون وجود  مسیحی،
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بنـابر   ،با ایـن همـه  . شودات بصري خوانده میالهی نگاري مسیحی،شمایل دیگر،عبارت دهد. بهدست می
اي است براي دسـتیابی معرفـت بـه    دیدگاه مسیحیان ارتدوکس، شمایل هدف نیست، بلکه همواره وسیله

هـا  ها تأکیـد شـده اسـت کـه شـمایل     و سایر مدافعان شمایل در سخنان یوحناي دمشقیرو، ازاینمعبود. 
اند و نباید با خود مقصود خلط شود. به روایتی شمایل پنجـره گشـوده میـان زمـین و     فیضۀ صرفاً واسط

شود. اگر شمایل به خـودش منتهـی شـود، تبـدیل بـه بـت       اي که از دو طرف باز میپنجره؛ آسمان است
شود و به منظور القاي حقیقت الهـی کشـیده شـده    قت الهی همسان میشود. تصویر در شمایل با حقیمی

برگردانـی متناسـب   اینکه  تا ،اندمواجه با محدودیت امکانات ذاتی اگرچهها شمایلسوي دیگر، است. از 
اي بـراي مراقبـه بـر ذات حـق     معرّف حقیقت برتـر و پشـتوانه  حال ، با این دهند خداوند ارائهاز تصویر 

 تعریـف صورت خداوند که شمایل نماد اوسـت،  ۀ به صورت، یعنی به وسیل نظرروح با  رو،ازاین. هستند
بـزرگ  متفکـران  از ، کوماراسـوامی ۀ شـود. بنـا بـه گفتـ    تمرکـز روح بـر خداونـد مـی    موجب و شود می

پـردازد و  نگـاري مـی  گرایان، هنر اساساً نمادین است و فقط بر حسب اتفاق به تصویرگري و تاریخسنت
هـاي  اي است براي نیل به مقصود. حتی هنرهاي مـرتبط بـا کتـاب   ی واالترین نوع آن فقط وسیلههنر حت
نمایاند. گرچـه تصـویري تـار    می» کاي تاریوراي شیشه«نگاري تنها تصویري از همچون شمایل، مقدس

بایـد  نگـاري نیـز   نگاري در این زمینه راهگشاست، ولـی شـمایل  به مراتب بهتر از نادیدن است و شمایل
   د.شومی میسر» مواجهه رو در روي«هنگامی که  پایان یابد،

۹۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  
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