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چكيده
شمايل نگاري مذهبي در ايران اسالمي از مهم ترين مآثر هنر شيعي است. پيشينة اين هنر در ايران نشانگر رويکرد 
تنزيهي در آن با هدف بي پيرايه نشان دادن اولياي الهي و منزه دانستن آنان از تشبيهات اين جهاني است. اين 
رويکرد در آثار اصيل نگارگري و پس از آن در آثار خيالي نگاري مشاهده مي شود. با سيطره يافتن تجربه گرايي 
(اثبات گرايي) بر انديشة هنرمند معاصر از يک سو و تبادالت فرهنگي و هنري ميان جوامع از سوي ديگر، روند 
تشبيه گرايي و عينيت بخشيدن به شمايل ها در هنر معاصر ايران فزوني يافته است.  چيستي رويکردهاي پيشين 
در هنر شمايل نگاري اسالمي و تفاوت آن با مميزات شمايل نگاري معاصر در ايران، پرسش اصلي اين مقاله 
است.  اين مقاله با اتخاذ روش تحليلي و توصيفي، ضمن مروري بر تاريخ شمايل نگاري و مباني نظري آن نزد 
هنرمندان شيعي، مي کوشد تا وضعيت حال حاضر اين هنر را در ايران بررسي کند. جامعة  آماري نيز به طور 
هدفمند انتخاب شده و بالغ بر ٣٣ نمونه مصاديق شمايل نگارانه از آثار پيشين نگارگري و آثار هنرمندان نقاش و 
نگارگر معاصر است. روش جمع آوري اطالعات، كتابخانه اي است.  نتيجه پژوهش در اين مقاله، نشانگر ظهور 
صور متعين در شمايل نگاري معاصر ايران و رواج تدريجي رويکرد تشبيه گرا در آن، همچنين پيدايش نوعي 
شمايل نگاري عاميانه است که در آنها توجه از صورتي آرماني برگرفته شده و امر زيبا در شمايل ها به فريبندگي 

ظاهري تنزل يافته است. 
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اسالمي و تفاوت آن با مميزات آثار شمايلي معاصر در 
ايران کنوني است.

روش تحقيق
رويکرد تحقيق در اين مقاله توصيفي ـ تحليلي و روش 
آن کيفي است و چون پژوهْش متمرکز بر وجه « مذهبي » 
شمايل نگاري است ، بخشي از تحليل ها بر مبناي اصول 
مذهبي است. نمونه ها در اين اثر، بنا به تاريخ ابداع و رويکرد 
ديني در آن، با معيارهاي مسّلم مذهبي سنجيده مي شوند 
زيرا «يکي از مباني و معيارهايي که محقق در تحقيقات 
کيفي و نيز کّمي مي تواند  از آنهاستفاده کند قضاياي کّلي 
علمي و نيز معيارهاي الهي است. محقق مي تواند داده ها و 
اطالعات کسب شده را با اين قضايا و معيارها مقايسه کند 
و از آنها نتيجه گيري نمايد. زيرا قضاياي کلي و معيارهاي 
انساني هستند که روابط  الهي قوانين مسلم اجتماعي و 
انساني را منعکس مي نمايند.  بين متغيرهاي اجتماعي و 
بنابر اين محقق به عنوان يک مبناي مقايسه در تحليل کيفي 
مي تواند از آنهاستفاده نموده نتيجه گيري کند» (حافظ نيا، 

 .(١٣٨٧ :٢٣٤
تحليل داده هاي اين مقاله ، با توجه به اصول اوليه اي 
است که شمايل هاي اسالمي بر آن مبنا ايجاد مي شدند. 
در اين ضمن به شرايط اجتماعي و بستر ايجاد نمونه ها 
پرداخته مي شود تا عوامل تأثير گذار در نحوة ايجاد آثار 
شناسايي گردد . همچنين به ارتباط ميان انسان و مذهب ، 
که به طور اساسي  بر سير تّطور شمايل نگاري مؤثر است ، 

توجه خواهد شد.
در اين مقاله، ضمن ارائة مصاديق تصويري ٣٣نمونه 
پيشين  معصومان(ع)(آثار  و  اوليا  از  آثار شمايل نگاري 
نگارگري و آثار هنرمندان نقاش و نگارگر معاصر)، اين 
نيز  آثار  تحليل  در  مي شوند.  تشريح  و  نقد  تحليل ،  آثار 
بنا بر آن بوده تا به جاي رويکردي تاريخي ، رويکردي 
فکري اتخاذ گردد، بدان معنا که در سير ايجاد آثار صرفًا 
برهه هاي زماني مبناي تحقيق نيستند بلکه تغيير نگرش 

فکري به شمايل ها، تعيين کننده است. 

پيشينة تحقيق 
در خصوص داليل و سير تطور شمايل هاي ايران اسالمي 
و سير تطور آن از ديرباز تاکنون پژوهش مستقلي وجود 
ندارد. پيشينة پرداخت به اين موضوع را مي توان بخشي از 
ساير پژوهش ها با مضمون شمايل نگاري اسالمي دانست. 
پژوهش ها  بعضي  در  غيرايراني،  محققان  و  نويسندگان 
گاه به اجمال و گاه به تفصيل به هنر شمايل نگاري در 
عالم اسالم و نيز ايران پرداخته اند که در پژوهش حاضر 

مرور مي شونند.
ثروت عکاشه، در کتاب نگارگري اسالمي(١٣٨٠)، هنر 
نگارگري ديني را در اسالم معرفي نموده است. وي در 

مقدمه
شمايل هاي ديني و آييني، که تصاويري از بزرگان معنوي 
آسماني  وجوهي  از  نخست  جهان،  تاريخ  در  هستند، 
برخوردار بوده اند که به تدريج و در طول تاريخ دستخوش 
تغيير شده اند. «هنر و تخيل مذهبي ، به منزلة دو ويژگي 
بنيادي ، اگرچه نه ضروري ، در مذاهب و فرهنگ هاي دنيا 
در جستجوي بي پايان براي دستيابي به معناـ  يعني مکان 
و زمان که  فراسوي ايمان قرار دارد ـ دوشادوش هم در 
کار بوده اند. تخيل مذهبي کوشيده است آن پرسش هاي 
مهم فرهنگي را بيان کند که هويت بخش هر دورة تاريخي 

است» (کراملين، ١٣٨٦: ٢٧).
ايجاد  آثاري  اکنون  معاصر،  هنرمند  ترتيب،  اين  به 
مي کند که تفسير جديدي از شمايل نگاري است و داليل 
از  يکي  است.  تحليل  قابل  از وجوه گوناگون  آن  چرايي 
به  تنزيه گرايانه  تغيير رويکرد  را مي توان در  اين وجوه 
ويژگي هاي  اساس،  اين  بر  دانست.  تشبيه گرا  رويکردي 
انسان هايي  صورت  به  ديني  بزرگان  سيماي  بصري 
از  به تصاويري  تدريج  به  از آسمان،  ملکوتي و متبرک 
موجوداتي زميني و همسان ديگران تقليل مي يابد. به دليل 
اين که تغيير رويکرد در هنر شمايل نگاري- که هنري ديني 
است- نمود عيني و بارز تغيير منظر انسان به هستي و 
جهان است، شناخت و تحليل بنيادين مصاديق و چرايي 
از آنطريق تغيير موقعيت و  آن ضروري است تا بتوان 

منظر هنر و هنرمندان معاصر را بازشناخت. 
با نگاهي به هنر جهان اسالم و به ويژه شيعي مي توان 
دريافت که شمايل نگاري نه تنها خاص هنر شيعي است، 
بلکه ايران مهد آن است. به نظر مي رسد عرفان اسالمي 
و ايراني، مؤثرترين عامل در ظهور و بسط شمايل نگاري 
قلبي  شهود  و  کشف  عرفان،  اساس  است.  بوده  شيعي 
است و مقصودش عبور از ظواهر امور است. هنرمندان 
شمايل نگار ايراني نيز با برخورداري از همين نوع نگرش 
تصويرگري  مدعي  که  مي کرده اند  ترسيم  شمايل هايي 
عيني از شخصيت تصويرشده نيست بلکه مبين صفات 

روحاني و ملکوتي او در قالبي اين جهاني است.
به هر روي، شمايل نگاري ايراني، در قالب چهره هايي 
به ظهور مي رسد که فاقد ويژگي هاي قيافه شناختي عربي 
است. گرچه اولياي شيعه از تبار اعراب بوده اند، اما هنرمند 
شمايل نگار ايراني، براساس آنچه از ادبيات عرفاني اخذ 
قلبي خود است، همواره  نيز حاصل مشاهدات  نموده و 
ايراني براي شمايل ها  با مشخصات چهره ي  چهره هايي 

رسم مي کند.
اين مقاله بر آن است تا با مروري بر آثار شمايلي از 
ديرباز ايران اسالمي تاکنون، جايگاه هنر شمايل نگاري در 
ايران معاصر را بشناسد و چگونگي حضور آن در جامعة 
ديني امروز  ايران را تحليل نمايد. پرسش اساسي در اين 
هنر شمايل نگاري  در  پيشين  رويکردهاي  مقاله چيستي 
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بر شمايل نگاري به مفهوم متعارف آن متمرکز نيست، اما 
به شيوة بازنمود مضامين مذهبي در قالب هنر هاي جديد 

مي پردازد.

ادبيات و چارچوب نظري
اين مقاله بر مبناي نظري رويکردهاي دوگانة «تنزيه گرايي» 
و «تشبيه گرايي» در هنر شمايل نگاري استوار است؛ بر اين 
اساس، هنر شمايل نگاري در ادوار تاريخي گوناگون، به 
يکي از اين دو نوع رويکرد نزديک شده و يا از آن فاصله 
نيز مصاديق  و  نظري  مبناي  اين  تبيين  در  است.  گرفته 

هنري تحليل شده، بيان مفاهيم ذيل ضروري است:

هنر اسالمي 
هنر اسالمي  هنري است منبعث از حقايق ديني اسالم که 
به لحاظ شکل و فرم مي توان آن را تداوم شکل هاي هنري 
تحول يافته در طول تاريخ تمدن اسالمي دانست . به اعتقاد 
است:  توحيد  از  مأخوذ  اساسًآ  اسالمي  هنر  بورکهارت، 
منقطع  و  دفعي  پرتوهاي  از طريق  را  توحيْد خود  «ذات 
تخيل  سطح  به  برخورد  با  پرتوها  اين  مي سازد.  عيان 
و  مي شود  منعقد  بلورين  صورت هاي  قالب  در  بصري، 
همين صورت ها نيز  ذات هنر اسالمي را تشکيل مي دهد» 
(بورکهارت، ١٣٨٣: ٢٣٥) يکي از امور چالش برانگيز در 
هنر اسالمي تحريم صورتگري است که در موضوع اين 
مقاله اهميت بسيار دارد. در اين باره بايد گفت «صورت» 
محسوس در هنر اسالمي همواره نماد صورت و معنايي 
صريح  مبناي  نيز  صورتگري  تحريم  و  است  روحاني 
قرآني ندارد. «معموًال ويژگي اساسي ديني هنر اسالمي 
ممنوعيت به تصوير درآوردِن صورت هاي زنده دانسته 
مي شود. به نظر مي رسد كه اين عقيده نه از تعاليم صريح 

فصل ششم به نگارگري ديني در اسالم که شمايل نگاري 
از آن زمره است اشاره و برخي کتب که حاوي تصاويري 
از پيامبر(ص) هستند را به تفصيل بررسي مي کند. هادي  
سيف  نيز در کتاب نقاشي قهوه خانه اي ( سال انتشار؟...)به 
پرداخته  خيالي نگاري  مکتب  در  شمايلي  آثار  بررسي 
است. همچنين مقاالتي نيز در اين زمينه تدوين شده است: 
حبيب اهللا آيت اللهي و علي اصغر  شيرازي  نيز در مقاله اي 
با عنوان «شمايل  سازي و شمايل آفريني» برآنند تا سير 
شمايل نگاري مذهبي در ايران را با توجه به روند تاريخي 
پيگيري کنند. صادق همايوني در  ايران  تا  از يونان  آن ، 
مقالة «حسينيه مشير» ، شوريده غازي در مقالة «نگاهي 
در  عرفان  محمد  و  ايران»  در  مذهبي  شمايل سازي  به 
مقالة «شمايل نگاري در هنر تيموري و صفوي» هر کدام 
به بررسي وجهي از موضوع شمايل هاي ديني در ايران 
اسالمي پرداخته اند. مرتضي  افشاري نيز در مقالة «بازتاب 
عاشورا در هنر هاي محيطيي» به نحوة بازنمايي مفاهيم 
شمايلي در عرصة هنرهاي معاصر اشاره مي کند و گرچه 

تصوير ١.«پيامبر و حجر االسود»، جامع التواريخ، تبريز ٧١٤/١٣١٤، 
wikipedia.org  :کتابخانة  دانشگاه ادينبورگ، مأخذ

تصوير ٢. امام علي (ع)، خاوران       نامه، فرهاد نقاش، سبک ترکمان، 
جزئي از اثر، مأخذ: کاخ گلستان.

تصوير٣. پيامبر(ص) در ميان يارانش، حيرت االبرار، ميرعليشير 
نوايي، منسوب به بهزاد،١٤٩٥ م/٩٠١ ه،جزئي از اثر، آکسفورد، 

bihzad,1990,p:158 :کتابخانة  بودلين، ماخذ



قرآن (که به تمثال ها حمله مي كند اما به مثابه  كانون هايي 
امر ناشي شده است: يكي  از دو  بلكه  براي بت پرستي) 
ترس از رقابت كردن با قدرت آفرينندگي خداوند و ديگري 
زيبايي شناختي  و  نگارگرانه  جنبة  به  عمومي  بي اعتنايي 
تجربة ديني، كه بعدها حديث به آن مبنايي قانوني داد كه 
عطف به ماسبق هم مي شد. تأثير پذيرفتن از شمايل شكني 
بيزانسي نامحتمل به نظر مي رسد. با وجود اين، در واقع، 
و  هند  ايران،  هنرهاي  در  زنده  موجودات  تصويرگري 
اين  با  يافته است؛  متدينان رونق  به رغم مخالفت  تركيه، 
كه  اسالم  در  سرآغازينه اي  تزييني  نقش مايه هاي  حال، 
ديني  معماري  در  ويژه  به  بوده  اسليمي  و  بوته  و  گل 
نظير مساجد، آرامگاه ها  و جاهاي ديگر قابل مشاهده اند» 

(هينلز، ١٣٨٦: ٧٥)

شمايل
شمايل نگاري١ از دو بخش شمايل٢ و نگاشتن٣ در زبان 
يوناني تشکيل شده است. گرچه کاربرد عامي در تاريخ 
هنر براي اين اصطالح وجود دارد اما به طور خاص کنايه 
از ترسيم نگاره هايي در يک حيطة ديني است. شمايل در 
يک معناي عام، چهره اي روحاني و متعلق به عالم قدس 
است که حضور آن در جامعة  ديني سبب اشاعة معنويت 
و پايبندي به اصول معنوي است. شمايل ها صورت هاي 
در  ادراک هستند.  قابل  کلي،  مفهوم  دو  در  که  خيالي اند 
معنايي خاص، شمايل «شاکلة کلي يک امر قدسي است» که 
الزامًا چهرة يک فرد مقدس نيست. معني عام تر از شمايل 
آن است که شمايل «جلوة ظاهري يک قديس يا قديسه» 
است. کومارا سوآمي در اهميت شمايل نگاري گفته است: 
آن.  «شمايل نگاري جوهر هنر است و سبک ها عوارض 
تماميت هنر سنتي را مي توان در حکمت الهي خالصه کرد. 
به عبارت ديگر، هنر سنتي مشرب پذيرش حقيقت نيتي 
ديني  شمايل هاي   .(١٨٧  :١٣٨٦ (سوآمي،  است»  اصيل 
در سير تاريخي ايجادشان دستخوش تغييرات بسياري 
شده اند که گاه از معناي بنيادين خود تهي است؛ به اين 
شمايل  نمي توان  را  ديني  بزرگان  از  تصوير  هر  ترتيب 
دانست زيرا «آنچه يک اثر هنري را به عنوان شمايل قابل 

استفاده مي سازد نه تنها صورت ظاهر تصوير اثر هنري 
بلکه چگونگي ارائة محتوا و ارج و قرب موضوع اثر است» 

(هينلز، ١٣٨٦: ٤١٥).

تشبيه
يکي از شيوه هاي تعريف هر چيز تعريف پديده با تشبيه 
آن به پديدة ديگر است که براي مخاطب آشنا  باشد. در 
چنين تعريفي الزم است ميان پديده اي که مورد گفتگوست 
براي  که  باشد  داشته  وجود  اشتراکي  ديگر  پديده  با 
مخاطب آشناست و به واسطة اين آشنايي قادر به درک 
پديده خواهد بود. از اين رو  تشبيه را «مشابهت و تمثيل و 
يکساني و مانندگي» تعبير کرده اند (فرهنگ نفيسي). شبيه 
چيزي را در اثر هنري نشان دادن تشبيه ناميده مي شود. 
تشبيه مي تواند در صورت يک امر و يا در معني و صفت 
آن باشد: «مکن تشبيه او را در صفاتش / که از تشبيه 
پاکيزه است ذاتش» (گرگاني، ١٣٣٨) در اثر هنري تشبيهي 
مي توان مترادف اين جهاني موضوع و صورت هنري را 

دريافت.
تنزيه 

تنزيه در برابر تشبيه قرار دارد و به معناي«مبرا دانستن و 
دور شمردن است» (دهخدا). تشبيه، از پيرايه،  منزه و پاک 
دانستن هر امري است. چنانچه وجهه تنزيهي در اثر هنري 

اسالمي  شمايل نگاري  تّطور  سير 
ايران، از تنزيه تا تشبيه

تصوير٤. شمايل امام علي و حسنين (ع)، لطفعلي شيرازي، آبرنگ، زنديه، مأخذ: لطفعلي صورتگر شيرازي،ص ١١٢.

تصوير٥. نبرد حضرت ابوالفضل(ع) براي بردن آب،چاپ سنگي، 
  omidvar.net :رنگ آميزي شده با دست، قاجاريه، مأخذ

1.Iconography
2. Eikon
3.Graphia. 
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وجود داشته باشد ، نمي توان مشابه اين جهاني صورت 
آن را پيدا کرد. در آثار هنري ، به طور معمول صفت تنزيه 
براي آثاري به کار مي رود که بيش از صور اين جهاني 
و مادي موجودات به صورت هاي مينوي آنها مي پردازند : 
«گر که تنزيهت کنم آن فهم نيست / گر که تشبيهت کنم از 

کافريست» (ساماني،١٣٦٩)

هنر قدسي
اطالق  هنري  به  صفت  اين  است.  پاک  معناي  به  قدس 
مي شود که از شائبه هاي دنيوي به دور است و پيش از 
مجردات  از  و  پرداخته  ملکوتي  پاک  عوالم  به  امري  هر 

سخن مي گويد.
 

صورتگري
نقاشي ، نقش زدن و تصويرگري را صورتگري مي گويند. 
صورتگران ،  برترين  شعرا ،  کالم  و  اسالمي  عرفان  در 
هنرمنداني هستند که سعي مي کردند تا نقش و نگارشان 
مبتني بر صورت هاي ملکوتي اشيا و امور باشد: «صورتگر  
ديباي  چين /  رو صورت رويش ببين، يا صورتي برکش 

چنين /  يا ترک کن صورتگري» (سعدى)
خيالي نگاري

بسياري از شمايل هاي ايران اسالمي در هنر خيالي نگاري 
قهوه خانه اي  نقاشي  به  که  هنر  اين  رسيده اند.  ظهور  به 
با  روغني  رنگ  روايي  نقاشي  «نوعي  است  نيز مشهور 

دوران  در  که  است  بزمي  مذهبي،  رزمي،  مضمون هاي 
مردمي  هنر  سنت هاي  اساس  بر  مشروطيت،  جنبش 
مرسوم  گرايانة  طبيعت  نقاشي  از  اثرپذيري  با  ديني  و 
پديدار  آموزش نيافته  هنرمنداني  دست  به  زمان،  آن 
کهن  سنت  نقاشي،  هنر  اين  زمينه ساز  و  خاستگاه  شد. 
قصه خواني و مرثيه سرايي و تعزيه  خواني در ايران بوده 
است و پيشينه اش به قرن ها پيش از پديد آمدن قهوه خانه 

مي رسد» (سيف، ١٣٦٩: ٧٥).

جايگاه صورتگري در اسالم و شمايل نگاري تنزيه گرا 
هنر صورتگري که شمايل نگاري منبعث از آن است در 
عالم اسالم حساسيت ويژه اي داشته که به دليل احتراز از 
شائبة بت پرستي مذموم دانسته مي شود و نه حکم قرآني. 
در قرآن تنها آيه اي که به اين موضوع اشاره مي کند آن 
است که مي فرمايد: «اي کساني که ايمان آورده ايد، خمر 
و قمار و بت ها و تيرهاي قرن همه پليد و از عمل شيطان 
از رستگاران باشيد»  تا شايد  از آنها دوري کنيد  است  ، 
(مائده: ٩٠). در حالي که قرآن امر به پرهيز از بت پرستي 
دارد اما به استنادي تاريخي در درون کعبه ، تصاويري از 
حضرت ابراهيم(ع) و حضرت اسماعيل(ع)  و نيز حضرت 
مسيح(ع) و حضرت مريم(س) وجود داشته و زماني که 
دستور  کعبه  شدند  وارد  شرک زدايي  براي  پيامبر(ص) 
 دادند به جز اين تصاوير ساير بت ها و تصاوير مشرکانه 
را نابود سازند (ارزقي، ١٣٦٨: ١١٩). همچنين در تاريخ 
ذکر شده که امام علي (ع) ، کاخ هاي شاهان ساساني را که 
پر از تصاوير انساني و مجسمه هاي گچي و سنگي انسان 
و حيوانات گوناگون بود، ديدند و حتي در آنها نماز جمعه 
يا تصاوير آن را  تزئينات و  و جماعت خواندند بي آنکه 
مخدوش نمايند. بنا به اين گزارش، ايوان مدائن که پر از 
انواع آرايه ها ، تصاوير و مجسمه هاي انساني و حيواني 
برگزاري  براي  مصال  عنوان  به  ماه   ١٤ طول  در  بود، 
 -١٣٩  :١٣٥٢ (طبري،  مي شد  استفاده  جماعت  نماز هاي 
تصويرگري  حرمت  منشأ  فقهي  احکام  اين  بنابر   .(١٤٧
بوده اند که شيخ محمد عبده ، انديشمند معاصر، آن را چنين 

omidvar.net :تصوير 6. حضرت ابوالفضل (ع) و وقايع عاشورا، نقاشي پشت شيشه، قاجاريه، مأخذ

تصوير 7. نبرد امام علي (ع) با شياطين،ديوارنگاره، زنديه،حمام 
 shirazcity.org  :وکيل، شيراز، مأخذ



تعبير مي کند : «کساني که تصاوير را ممنوع شمرده اند ، در 
تأويل حديث نبوي ـ ان اشد الناس عذابًا يوم القيامه ـ در بند 
جمود فکري بوده اند و ندانسته اند که حکم اين حديث  شامل 
آن تصاويري است که در دورة بت پرستي رواج داشت و 
غرض از آن به خدايي رساندن برخي شخصيت ها بود و 
قول پيامبر(ص) شامل تصاويري که غرض از آن زيبايي 

و بهره مندي است، نمي گردد (عکاشه، ١٣٨٣: ٧).
صرف نظر از دوره هاي مختلف تاريخ شمايل نگاري 
پيامبر (ص) ، غالب نقاشان، تصوير خيالي خود از حضرت 
نبي را از کتب «شمايل النبي» وام مي گرفتند. در اين کتب، 
غالبًا سه گروه از مسائل مربوط به ايشان مطرح است: 
آداب   .٢ خدا  با  ارتباط  در  پيامبر(ص)  و سنن  آداب   .١

معاشرت با مردم ٣. آداب و سنن فردي. 
پيامبر  از  تصوير گري ها  نخستين  اسالمي  ايران  در 
آنکه  دارد. «علي رغم  تعلق  ايلخاني  به دورة  اسالم(ص)  
تا  و  سني  دولتي  ايران،  در  چنگيز  جانشينان  ايلخانان، 
بار،  نخستين  براي  دادند ،  تشکيل  سخت گير  اندازه اي 
کشيدن تصاوير پيامبر ( ع ) را جايز شمردند و قصد آنان 
اين بود که آنان به يک سلسلة اسالمي نسب مي رسانند 

(عکاشه، ١٣٨٣: ٣١). 
مضمون  با  تصوير  هشت  جامع التواريخ،  نسخة  در 
مبين  تصاوير  اين  دارد.  وجود  اسالم(ص)  پيامبر 
صحنه هايي از والدت ، نزول وحي ، هجرت و ساير مقاطع 
زندگاني پيامبر(ص) است . تصاوير پيامبر (ص ) در جوامع 
التواريخ از ساير پيکره هاي موجود در نگاره چندان متمايز 
نيست . اين تصاوير بيش از آنکه به شأن معنوي حضرت 
توجه کند ، به بيان مقطعي از تاريخ زندگاني ايشان پرداخته 
از  اين نگاره ها که در زمرة نخستين آثار مصور  است . 
شمايل  يک  خصايص  واجد  هستند،  پيامبر(ص)  چهره 
مذهبي نيستند و ايشان را همچون ساير اشخاص معرفي 
مي کنند . اين امر شايد بدان دليل است که نقاشي  در اين 
دوران بيش از هر چيز در پي يک روايتگري مصور از 

تاريخ است و منظوري جز اين ندارد (تصوير١).
نگاره هايي که چهره ها و پيکرة ايشان و ديگر ائمه( ع ) 
را در دورة تيموري و اوايل دورة صفويه نشان داده اند  
از وجهي نمادين برخوردارند و در قالبي از صورت مثالي 
مصور شده اند. در اکثر اين نگاره ها ، چهره ها رو پوشاني 
که  افراد  ذهني  تصوير  که  جهت  آن  از  شايد  شده اند؛ 
خدشه دار  ساخته اند  معصومان(ع)  براي  خيال  عالم  در 
نشود ، اگرچه ممنوعيت هاي مذهبي نيز در اين ميان تأثير 

داشته اند .
ترکمانان  پانزدهم ميالدي ـ  نهم هجري ،  مقارن سدة 
نيز در جهت اشاعة هنر مذهبي شيعي فعاليت هايي از جمله 
تهية کتب مصور با مضامين ديني و شمايلي داشتند که 
کتاب «خاوران نامه» يکي از آنهاست اين مجموعه، مقاطعي 
از زندگاني علي (ع) را در بر دارد و به وسيله هنرمندان 
مصور و به نگاره هايي تزيين شده که حضرت علي (ع) را 
در هئيت پهلوان افسانه اي ايران - رستم- در نظر بيننده 
مجسم مي سازد. سبب تمايز شمايل امام در اين مجموعه 
هالة نوراني پشت سر ايشان است و سيماي ايشان تمامًا 

تصوير شده است(تصوير ٢).
برخي معتقدند گرچه تيموريان شمايل بزرگان ديني را 
با قرار دادن هالة نوراني در پشت چهره از ديگران متمايز 
نموده و تقديس مي کردند اما از سدة شانزدهم به بعد به 
اين روحانيت و تقدس به وسيلة پوشاندن چهره با روبنده 
تأکيد شد. نگارة معراج اثر سلطان محمد، شمايل ايشان را 
با روبند نشان مي دهد اما، در آثار بهزاد، شمايل ها بدون 

روبند ترسيم مي شوند (تصوير٣). 
در حكومت صفوي، در آغاز قرن شانزدهم ميالدي/ 
نهم هجري، مذهب تشيع رسميت يافت. اگر چه تصوف 
در تشکيل سلسلة صفويه نقش بسزايي داشت اما، پس از 
جلوس شاه طهماسب اول و اصرار او بر تقيد به مذهب 
تشيع ، تصوف از رونق افتاد و با راه افتادن مکتب خانه ها 
به تدريج و پس  پا گرفت.  انتشار کتْب فرهنگي جديد  و 

اسالمي  شمايل نگاري  تّطور  سير 
ايران، از تنزيه تا تشبيه

تصوير 8. امام علي و حسنين (ع)، ديوار نگاره، بخشي از اثر، بقعه 
تاج الدين کاشان، صفويه يا قاجاريه، مرمت در سال 1376، مأخذ: 

hanif.ir

تصوير 9. حضرت ابوالفضل (ع)، کاشي رنگي، تکيه معاون الملک، 
babakpix.com  : کرمانشاه، مأخذ
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از انتقال پايتخت صفويان از تبريز به قزوين و حضور 
نمايش  به  و  صفويه  دربار  در  زمين  مغرب  نمايندگان 
اصيل  شيوة  از  اروپايي   هنرمندان  نقاشي هاي  در آمدن 
هنر نقاشي ايراني و به تبع شمايل نگاري اثر کمتري ديده  
مي شود . در زمان شاه عباس، نفوذ شيوة نقاشي غربي 
به اوج خود مي رسد و آثار هنر نگارگري ايران به تدريج 
رونوشتي از شيوه هاي هنر غرب مي گردد. در اين ميان، 
به جز نقاشي هاي رسمي که با حمايت دربارها و حکومت 
به روند خود ادامه مي داد، صورت ديگري از هنر در ميان 
جامعه شکل گرفت که هنر خيالي نگاري از ثمرات آن در 
عاميانة  نقاشي هاي  جدي  «توسعة  است.  بعد  سده هاي 
مذهبي را در سدة يازده هجري مي توان بازجست. عوامل 
چندي در پيدايش و تقويت اين نوع نقاشي در نيمة دوم 
حكومت صفوي مؤثر بود كه برخي از آنها عبارت اند از: 
رشد طبقة متوسط شهري؛ توسعة بازرگاني و آشنايي 
نسبي با هنر ديگر سرزمين ها؛ عدم تمركز هنرها در دربار؛ 
افزايش ثروت عمومي در جامعه، در نتيجه پديدار شدن 

اصفهان  مكتب  (در  ادبيات  شدن  مردمي  فراغت؛  اوقات 
يا هندي)؛ گسترش كّمي سواد در جامعة شهري؛ جنگ 
يعني  ديرينه  رقيب  با  پيوسته  مذهبي  ـ  تنش سياسي  و 
عثماني ها، كه نتيجه اش رشد تعصبات مذهبي بود؛ رواج 
و تعميق انديشه هاي شيعي در ميان مردم؛ و نياز حاكمان 
به تبليغات سياسي كه كامًال با مذهب همراه بود (ميرزايي 

مهر، ١٣٨٦: ٨).
در دورة دوم از هنر دوران صفوي، به سبب رسمي 
سوگ نامه ها،  به  خاص  توجه  و  تشيع  مذهب  شدن 
صورت  به  و  يافته  تحول  و  رونق  مذهبي  نقاشي هاي 
شمايل نگاري بر روي پرده، ديوار، شيشه و کتاب نمايان 
شده و شمايل نگاري برپاية روايت هاي افسانه اي و تاريخي 
تعزيه  خوانان  و  مداحان  مذهبي،  نقاالن  از کالم  برگرفته 
نقاشان  هنري  احساس  و  تخيل  از  بهره گيري  با  نيز  و 
تمايل حاکمان صفوي  باورهاي عامه، شکل مي گيرد.  و 
مراسم  بزرگداشت  براي  حسينيه ها  و  تكايا  برپايي  به 
تثبيت  آغاز  سر  مي تواند  سيدالشهدا  حضرت  عزاداري 

پردة  علي اکبر(ع)،  حضرت  و  (ع)  حسين  امام  تصاوير10. 
 omidvar.net :خيالي نگاري، جزئي از اثر، قاجار، مأخذ

تصوير 11. نبرد حضرت ابوالفضل(ع)، حسن اسماعيل زاده، رنگ 
روغن روي بوم، جزئي از اثر، مجموعة شخصي هنرمند.

تصوير12، حضرت ابوالفضل(ع) 
قوللر  حسين  فرات،  کنار  در 
آغاسي، رنگ روغن روي بوم، 
بخشي از اثر، مأخذ: موزه رضا 

عباسي

حضرت  نبرد     ،13 تصوير 
ابوالفضل (ع)  با  ماردبن  سديف، 
رنگ  روغن،  پرده  درويشي،
بخشي از اثر، مأخذ: نگره، 1386 ،11

حضرت نبرد   ،14 تصوير 
عاشورا،  روز  در  ابوالفضل       (ع) 
ديوار نگاره، بخشي از اثر،امامزاده 
زيد اصفهان،سده 19م. مأخذ: همان

حضرت  نبرد  تصوير15. 
ابوالفضل(ع)، رنگ روغن، پرده 
درويشي، بخشي از اثر، مأخذ: 

omidvar.net



سنت شمايل نگاري بوده باشد. 
نقاشي در دورة قاجار از زمان سلطنت دومين پادشاه 
اين خاندان، فتحعلي شاه، آغاز مي شود. در نخستين دوره 
از نقاشي قاجار غالب نقاشي ها به سفارش دربار انجام 
تماس  عادي  مردم  روزمرة  زندگي  با  نقاش  و  مي شود 
از  اين ميان گاه و بي گاه صحنه هايي  ندارد؛ در  چنداني 
تماس  است.  نقاشي شده  هم  مذهبي  يا مضامين  تاريخ 
به  را  ايراني  سنتي  نقاشي  فرنگي،  نقاشان  و  نقاشي  با 
شّدت متأثر مي کند. از سويي نقاش تربيت شده با اصول 
اروپايي گرايش به هنر ايراني دارد و از طرف ديگر نقاش 
ايراني به طرف هنر اروپايي کشيده مي شود. در دوره هاي 
زند و قاجار شمايل نگاري با روشي روايتگرانه و ساده 
حفظ  با  انبيا،  و  اوليا  تاريخ  آن  در  كه  مي آيد  وجود  به 
حرمت و احتياط، شرح نبردها، معجزات و کرامات آنها به 

تصوير كشيده مي شود. شخصيت امامان و مقدسان از 
لحاظ ساده زيستي و بي پيرايگي الگو و نماد ارزشي مهمي 
براي شيعيان است. از اين رو، در شمايل هاي زند و قاجار، 
مي شد  رعايت  كامًال  بي پيرايگي،  و  وقار  و  ساده پوشي 
و با نوع خاص چهره نگاري از ايشان، بر قداست ايشان 
تأکيد مي گرديد. شمايل نگاري هاي اين دوران، با پس زدن 
تأثيرات هنر غرب متاخر در دورة صفوي، به نوعي هنر 
بومي و مردمي ايران تبديل شد و به نمايش وقايع عاشورا 
و ساير حوادث مربوط به امامان توجه نشان داد. نقاشي 
و شمايل نگاري زند و بيشتر قاجار، متأثر از هنر هاي ادبي 
و اشعار شيعي، به مضاميني شمايل نگارانه و برگرفته از 

متون اسالمي و شيعي پرداخته است. 
شمايل   ،(٤ (تصوير  نگاره  يک  در  شيرازي  لطفعلي 
به  را  سالم)،  (عليهما  حسنين  و  علي  امام  حضرت 

اسالمي  شمايل نگاري  تّطور  سير 
ايران، از تنزيه تا تشبيه

تصوير16. حضرت ابوالفضل(ع)، گواش و 
آبرنگ، جزئي از تصوير، مجموعة   شخصي 

هنرمند.

تصوير 17. ضامن آهو، محمود فرشچيان 
اکرليک،جزئي از اثر، 1358، موزة فرشچيان، 

کاخ سعدآباد، مأخذ: همان.

محمد(ص)،  حضرت  معراج  تصوير18. 
محمدباقر آقاميري، جزئي از اثر، آبرنگ و 

گواش، مجموعة شخصي هنرمند.

تصوير 19. غدير خم، محمود فرشچيان، جزئي از اثر، اکرليک، کتاب فرشچيان جلد 5، مأخذ: فرشچيان. 1387: 222.
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شيوه اي مي نماياند که بيشتر متأثر از نگارگري، اسالمي 
تأثير  نمونه  اين  از  نيز  بعد ها  قاجاري  نقاشي هاي  است. 

مي پذيرند. 
با ورود صنعت چاپ سنگي در دورة قاجار، نوعي 
چندي  تا  که  مي رسد  ظهور  به  شمايل نگاري  از  خاص 
دستماية تکنيکي هنرمندان باقي مي ماند (تصوير ٥). اين 
نوع شمايل نگاري را مي توان در مرثيه  نامه  ها و كتاب  هاي 
داستان مذهبي ديد . اين شمايل  ها نخست به صورت سياه 
و سفيد اجرا مي شد و سپس، بنا به سليقه و انتخاب هنرمند ، 
با آبرنگ رنگ آميزي مي شد. «داستان حسنين»، «مجلس 
«داستان  رقيه  خاتون»،  جناب  «شهادت  شام»،  خرابة 
ع»،  علي  اكبر  «تعزيه  نامه شهادت حضرت  والدين»،  عاق 
«تعزيه  نامه شهادت غالم ترك» و...  از جمله مضامين اين 
نوع شمايل هاست. شمايل هاي شيعي چاپ سنگي را نيز 
در كتاب هايي مانند « قمري، طوفان البكاء جوهري و حمله 
حيدري» مي توان مشاهده كرد كه در آنها به  طور مستقل 
از زندگي حضرت امام حسين(ع) و مخصوصًا از نهضت 

عاشورا تصاويري به صورت طراحي ديده مي شود.
در اين دوران، نقاشي پشت شيشه شيوة ديگري است 
دارد.  وجود  ائمه(ع)  از  تصاويري  ترسيم  به  آن  در  که 
اولين نمونه هاي نقاشي پشت شيشه متعلق به دورة زند 
و  ديوار  تزيين  براي  مرغ  و  گل  نقش  آنها  در  که  است 
سقف بناها به کار مي رفت  اما در همين حال، نمونه هايي 
از شمايل نگاري عاشورايي در سطحي گسترده به صورت 
نقاشي هاي پشت شيشه کار شده است. (تصوير٦). در اين 
آثار، شمايل ها بسيار ساده مي شوند و به دليل کوچکي 
نظر  از  متفاوت  رنگ هاي  از  استفاده  هم چنين  و  فضا 

مواد رنگي، نوعي سادگي گرافيکي در اين آثار مشاهده 
مي شود، اما تقريبًا  تمام صفات روحاني را مي توان در  
شمايل  ها ي پشت شيشه مالحظه کرد. مردم نقاشي هاي 
پشت شيشه را به عنوان نذر به مساجد، تكايا، امامزاده ها 
و سقاخانه  ها تقديم مي كردند و شمايل هاي پشت  شيشه 
به وسيله شمايل گردان براي ذكر مصائب امامان شيعه 
در ايام عزاداري و يا همراه دراويش براي تبرك در ميان 
الهام  با  ايراني،  نوگراي  هنرمندان  بعدها  مي رفت.  مردم 
از اين هنر مذهبي شيوه اي مدرن در حوزة نقاشي پديد 

آوردند که به مکتب سقاخانه شهرت يافت. 
رواج  قاجار،  دورة  نيز  و  صفوي  اواخردورة  در 
ترسيم روايت هاي داستاني و مذهبي، زمينة شکل گيري 
نوعي نقاشي ديواري عاميانه در بناهاي عمومي از جمله 
نقاشي  نوعي  و  ساخت  مهيا  را  امامزاده ها  و  حمام ها 
ديواري به ظهور رسيد که در آن شخصيت هاي مقدس 

حضور داشتند (تصوير ٧).
تزيين  زيور  به  متبرکه  بقاع  و  امامزاده ها  همچنين 
آراسته شدند و نوعي شمايل نگاري بر سطح ديوارهاي 
اين ديوار نگاره ها،  اين زيارت گاه ها شکل گرفت. نقاشان 
تصوير  انساني  و  مهربان  بيشتر  را  مذهبي  پيشوايان 
در  هنري  پرداخت هاي  و حماسي .  اساطيري  تا  كرده اند 
اين تصاوير به حداقل رسيده و شکل ها در نهايت سادگي 
ترسيم شده اند. چهره ها گاه با روبنده و در اغلب موارد 
آشکار هستند. هالة نوراني نيز که غالبًا دايره شکل است 

عامل تمايز معصومان محسوب مي شود (تصوير ٨)
نقاشي  شمايل نگاري ها،  نوع  اين  نمونه هاي  ديگر  از 
در  نمونه  براي  است.  مذهبي  اماکن  در  کاشي  روي 

تصوير 20. مولود کعبه، محمود فرشچيان، جزئي از اثر، 1356، کتاب فرشچيان ،ج3، ماخذ: موزه بهزاد، مجموعه سعد آباد



مجموعة تکية معاون الملک سقاخانة کوچکي وجود دارد که 
با کاشي هايي با نقوش حضرت ابوالفضل(ع) تزئين شده 
است . حضرت ابوالفضل سوار بر اسب  است، شمشير به 
کمر و پرچم در دست دارد روي پرچم عبارت «نصر من  
اهللا و فتح قريب» نوشته شده است جلوي پاي سوار نيز 

تصوير کودک خردسالي ديده مي شود(تصوير ٩).
بازنمود  شمايل نگاري  ها  اين  در  شيعه  هنرمند  تلقي 
انسان هايي ملکوتي و آن جهاني است. با اين تعبير، عاشورا 
رويکردي  راوي،  هنرمند  و  است  قدسي  تجربة  نوعي 
هنر  گرچه  ترتيب،  اين  به  دارد.  حوادث  نقل  در  عرفاني 
درباري قاجار به مضامين مذهبي چندان توجهي نشان 
نمي داد اما، در مقابل، شيوة ديگري در ميان مردم براي 
هنر از جمله شمايل نگاري شکل گرفت که «خيالي نگاري» 
ناميده مي شود. اين هنر مبين ارادت مذهبي مردمي بود که 
ارادتمند ادبيات و دين بودند. خيالي نگاري، که گاه از آن به 
عنوان «نقاشي قهوه خانه اي» نيز ياد مي شود، در بسياري 
از نمونه هاي خود، تصويرگر شخصيت هاي مذهبي شيعي 
با بهره گيري از اقوال و متون موجود دربارة ايشان است. 
مي شود  رعايت  اصولي  بزرگان ،  اين  ترسيم شمايل  در 
به  منسوب  صفات  آوردن  در  نمايش  به  متضمن  که 
است  معنوي  زيبايي  و  نهايت سادگي  در  هر شخصيت 

(تصاوير ١٠ و ١١).
نقاشان خيالي نگار در شمايل نگاري هاي خود از هر 
از  قدسي  و  منزه  تا جلوه اي  داشتند  ممکن سعي  طريق 
امامان و مقدسان را به تصوير درآورند. «نقاشان شمايل، 
در خلوت و جلوت عاشقانة خود اين نقش  ها را مي  كشيدند، 
به گونه  اي كه همة اهل فن مي  دانند كه سيد كاظم شيرازي، 
شمايل  نگار شهير، براي آنكه رنگ سرِخ خون پاك آزادگان 
دشت كربال را بهتر جلوه دهد از سرخي خون سرانگشتان 
بي  رمق خود بر پشت شيشه ياري مي  گرفته يا سيدحسين 
عرب، شمايل  نگار ناشنواي تبريزي، نيمه  شب  ها در حال 
قهرمانان  تصوير  شورآفريني  به  نيايش  و  ذكر  و  دعا 

كربال بر روي شيشه  ها مي  پرداخته تا مصيبت كربال را 
بهتر جلوه دهد» (جاويد، ١٣٨٧: ٥٤). شمايل ها در مکتب 
خيالي نگاري، نه با دقت تاريخي، بلكه به صورت آرماني 
نقاشي مي شدند و سعي مي شد زيباترين صورت آرماني 
براي ائمه تصوير شود، حتي آن نقاشي هايي كه بر مبناي 
اوصاف چهرة ائمه در روايات نقاشي شده اند نيز به متون 
وفادار نبوده و در ازاي آن توصيفاْت كمال زيبايي مردانه 

را تصوير كرده اند. (تصاوير ١٢ تا ١٥).
شمايل نگاران خيالي نگار، گاهي امامان را در وضعيتي 
در  با شخصي  نبرد  حال  در  گرچه  که  مي کنند  تصوير 
روبرو هستند اما جهت نگاه ايشان رو به بينندة اثر است. 
آنها دليل اين امر را چنين اظهار مي دارند که مردم براي 
ديدن جنگاوري امام نيامده اند، آنها آمده اند که امامشان 
را زيارت نمايند . از اين منظر ، هنرمند خيالي نگار، مخاطب 
را به عالم ديگري هدايت مي کند ، از وراي پرده مي گذراند 
و به زبان نقش مي گويد: آنچه در برابر ديدگان تو است 
است.  امام  معنوي  وجود  از  جلوه اي  که  وي،  چهرة  نه 
بزرگان  آنها  موضوعيت  که  خيالي نگاري  پرده هاي  اين 
و امامان(ع) هستند به مثابه زيارتگاهي نزد مردم تقدس 

تصوير21. پيامبر (ص)، حسين بهزاد، آبرنگ، جزئي از اثر، کتاب 
آفرين بر قلمت اي بهزاد، ماخذ: موزه بهزاد، مجموعه سعد آباد. 

تصوير 22، شمايل  امام حسين (ع) محمد تجويدي، گواش، 1351، 
نگره ش 4، ماخذ: نگره، 22،1386

تصوير23، شمايل امام علي (ع)، سيده راضيه ياسيني، آبرنگ و 
گواش، جزئي از اثر، حوزة هنري، مأخذ: گنجينه آثار حوزه هنری.

اسالمي  شمايل نگاري  تّطور  سير 
ايران، از تنزيه تا تشبيه
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مي يابند و مسح مي شوند. در اين تعامل و رفتار، راز و 
روحاني  عالمي  در  بزرگانشان  و  مؤمنان  ميان  نيازي 
رخ مي دهد، از همين رو است که گرچه شيوة ترسيم اين 
شمايل ها بي تأثير از هنر غرب نيست، اما هم چنان در ميان 

مؤمنان، ارجمند است.
شمايل ها در پرده هاي خيالي نگاري صورتي ثابت دارند 
و تغيير موقعيت آنها سبب تغيير در ويژگي ها و حاالت 
اين شخصيت هاي  اين که وجود  دليل  به  آنها نمي شود. 
مقدس در مقام رضاي الهي بوده است، در حاالت جنگي 
نيز چهره شان لطيف و آرام نقش مي شود، چرا که بزرگان 
بر  گرهي  هيچ  و  هستند  «رضا»  مقام  در  همگي  ديني 
پيشاني شمايل ها ديده نمي شود . شمايل ها نشاني از درد 
و رنج ندارند، چرا که آنها تصاويري از عالم قدسند که 
هيچ يک از آالم اين دنيايي در آن راه ندارد. شمايل هاي 
شيعي که در صحنه هاي کارزار تيرباران شده و مجروح 
شده اند، نه تنها دردمند و از پاافتاده نيستند، بلکه لبخندي 
نيز به لب دارند. «محمد فراهاني» از خيالي نگاران معاصر 
به اين نکته اشاره مي کند و مي گويد: گر چه معصومان در 
حال نبردند اما به زايراني که به زيارت آنها آمده اند، توجه 
مي کنند. لبخند رضايت ايشان، نماد پذيرفته شدن زيارت 

زاير و مخاطبي است که شمايل را مي نگرد.١

افول شمايل نگاري به شيوة خيالي نگاري
شمايل نگاري به شيوه اي که در دوران قاجار نظام يافته و 
به ظهور رسيده بود در مواجهه با عواملي چند به حاشيه 
قدرت رسيدن  به  و  قاجاريان  از سقوط  رانده شد. پس 
غرب،  با  سياسي  تبادالت  با  همزمان  پهلوي،  حکومت 
که  شد  گذاشته  بنيان  نيز  جديدي  فرهنگي  سياست هاي 
يکي از آنها بازنگري در هنر نقاشي اصيل ايران اسالمي 
بود. تجديد نظر در  اين هنر، که بنياد آن با الگوبرداري 

از شيوة نقاشي کالسيک اروپا توسط نقاشان دربار در 
اواخر حکومت قاجار گذاشته شده بود، پس از پايان يافتن 
جنگ جهاني دوم و ثبات نسبي سياسي در ايران، شتاب 
که  خيالي نگار  هنرمندان  ميان،  اين  در  يافت.  بيشتري 
شمايل نگاري را زنده نگاه داشته بودند، به تدريج به حاشيه 

رانده شدند و از تعداد آنان به مرور کاسته شد. 
اين دوران، مناسبات اجتماعي و  از سوي ديگر، در 
ارتباطات جمعي نيز صورت ديگري يافت. با انتشار اخبار 
مردمي  ارتباطات  نوع  راديو،  نيز  و  روزنامه ها  طريق  از 
تغيير کرد؛ قهوه خانه ها يا ميادين اصلي شهر، که در غالب 
اوقات محل تجمع مردم براي کسب اخبار و تبادل اطالعات 
با يکديگر و نيز شرکت در آيين هاي گوناگون مذهبي بود، 
رونق پيشين خود را از دست داد. با خلوت شدن قهوه خانه ها 
و ميادين روستاها و شهرها، از آنجا که اين اماکن محل 
عرضة پرده هاي نقالي و نيز شمايل ها بودند، سفارش اين 
آثار نيز کم شد و به  اين ترتيب شمايل نگاري به شيوة 
اصيل خود کم کم جايگاه پيشين خود را از دست داد، به 
نحوي که از فعاالن اين هنر، معدود هنرمنداني باقي ماندند 
که در انزواي کامل به کار خود ادامه  دادند. در اين دوران 
برخي از هنرمنداني که شيوة نقاشي اروپايي را برگزيده و 
به تجربة آن مي پرداختند نظري نيز به شمايل نگاري داشتند 
اما از آنجا که شيوة نقاشي کالسيک و پس از آن نقاشي 
مدرن در دانشکده هاي هنري رواج يافته و تدريس مي شد، 
آثار ايشان نيز رويکردي طبيعت گرا و يا انتزاعي مي يافت 
آثار شمايل نگارانة  معنوي  جلوه هاي  از  ترتيب  اين  به  و 
اصيل فاصله مي يافت. به هر شکل، شمايل نگاري به شيوة 
خيالي نگاري، دستخوش فراموشي شد و هنرمندان عالقمند 
منظور  بدين  را  ديگري  شيوه هاي  هنري،  گونة  اين  به 
برگزيدند که برجسته ترين آنها را مي توان نقاشي از اوليا و 

معصومين به شيوة نگارگري دانست.

تصوير 24، تصوير منسوب به پيامبر(ص)، 
مأخذ: نگارنده.
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١. مصاحبه نگارنده با هنرمند.
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 شمايل نگاري در  نگارگري دوران معاصر
در دوران معاصر، که نقاشي خيالي نگاري رونق پيشين 
خود را از دست داده است، شمايل ها را مي توان در آثار 
هنرمندان نگارگر  و نقاش معاصر جستجو کرد. در آثار 
نگارگري معاصر ايران، شمايل ها به چند صورت جلوه 
يافته اند. برخي از نگارگران با قرار دادن روبند از ترسيم 
به بحث  براي عدم ورود  اوليا خودداري کرده و  چهرة 
حرمت شمايل نگاري يا اکراه از آن، به طور کلي از تصوير 
گروه  در  کرده اند.  خودداري  مقدسان،  سيماي  کردن 
ديگري از شمايل هاي اوليا در نگارگري، چهره به گونه اي 
خاص ترسيم شده که در آن، اجزاي چهره، هم ديدني و 
هم ناديدني است. در اين شيوه، ظرايف چشم و تا حدودي 
ابرو که از مهم ترين اجزاي صورت در معرفي شخصيت 
است.  گرفته شده  ناديده  بسياري  تا حدود  است  انسان 
هنرمند با اين تمهيد از تصوير کردن ويژگي هاي فردي 

اولياي الهي در شمايل ترسيم شده پرهيز کرده است.
مصاديقي از اين نمونه را مي توان در آثار محمدباقر 
آقاميري مشاهده کرد که نگاره هايي با مضمون شمايل 
حضرت ابوالفضل و نيز حضرت امام زمان(عج) را ترسيم 
کرده و با استفاده از نقطه پرداز هاي رنگي بخش هاي چشم 
و ابرو و بيني را به صورت محو در هاله اي از روحانيت 

نقش زده است. (تصوير ١٦) 
چندان  شمايلي  چهره هاي  آنکه  با  نگاره ها  اين  در 
است  بوده  آن  بر  هنرمند  سعي  اما  نيستند  مشخص 
از  که  مظلوميت  و  شجاعت  صالبت،  ويژگي هاي  که 
نقاشي هاي خيالي نگاري  اولياء در  خصوصيات شمايل 
قابل  نيز شخصيت شمايل ها  آيد و  نمايش در  به  است، 

شناسائي شود.
محمود فرشچيان نيز به شيوة ديگري به شمايل نگاري 

اوليا پرداخته است. در يک نگاره، سيماي امام رضا(ع) در 
هالة نور غرق شده آن چنان که اجزا صورت به سختي 
به  را  رضا(ع)  امام  چهرة  فرشچيان  است.  رؤيت  قابل 
اجزاي صورت  از  اما حدودي  طور کامل عيان نساخته 
را با نقطه  پرداز به نمايش درآورده و در جهت نمايش 
شفاعْت  است.  کوشيده  امام  اين  خاص  روحاني  صفت 
موضوع اصلي اين نگاره است و امام(ع) در حالتي نمادين 
از آهويي شفاعت مي کند. به همين دليل، هنرمند شمايل 
آميخته  مهرباني  صفت  با  تصويري  به لحاظ  را  ايشان 
است. نگاه اندکي رو به پايين و نيمه باز بودن چشم در 
شمايل نگاري هايي از اين قبيل شيوه اي است که هنرمند 
تا  شمايل  شخصي  هويت  نمايش  از  تا  مي کند  اختيار 

حدودي بپرهيزد (تصوير ١٧).
شيوة  به  معصومان  شمايل  ترسيم  براي  نگارگران 

تصوير 27. شمايل امام علي (ع)، مأخذ: نگارنده
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ايران، از تنزيه تا تشبيه
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

از  ايشان  نمايش  شيوة  که  جسته اند  توسل  نيز  ديگري 
پشت سر يا سه رخ پشت سر است (تصاوير ١٨و ١٩).

محمود فرشچيان در نگاره اي با موضوع غدير قدري 
سه رخ  از  را  علي(ع)  حضرت  و  پيامبر(ص)  چهره  از 
پشت سر ترسيم نموده است. نگارة معراج اثر محمدباقر 
اندام پيامبر(ص) را کامًال از پشت سر در  آقاميري نيز 
صحنه اي از وقايع شب معراج نشان مي دهد که در حالت 
دعا قرار دارند. اين شيوة نمايش تفاوت چنداني با ترسيم 

شمايل ها با روبنده ندارد. 
متذکر شد  بايد  گونه شمايل نگاري ها  اين  تحليل  در 
روحانيت  مبين  که  شمايل ها  مشترک  صفات  چون  که 
در  نمي تواند  است  ايشان  ملکوتي  زيبايي  و  آنها  قدسي 
اين شيوه به نمايش درآيدنگارگر با پرداختن به فضاي 
صحنه  در  حاضر  شخصيت هاي  ساير  گاهي  و  اطراف 
به روحانيت نزديک مي کند.  را  است که فضاي شمايلي 
فرشچيان در اثر غدير با انعکاس شادي و رضايتي که 
در چهرة مردمان حاضر در صحنه وجود دارد، مي کوشد 
بازنمودي از روحانيت شمايل پيامبر(ص) و امام علي(ع) 

را از منظر ايشان به ما ارائه دهد. 
همين هنرمند در نگارة ديگري، که به موضوع تولد 
فاطمه  چهرة  از  بخشي  است،  پرداخته  علي(ع)  حضرت 
بنت اسد، مادر حضرت علي(ع) را ترسيم نموده است. به 
نظر مي رسد کوشش هنرمند در پوشاندن چشم و ابرو که 
مبين هويت شخصي چهره هاي انساني است تالشي براي 
حفظ حرمت اين بانوي مقدس بوده باشد، چرا که ايشان 
رعايت  قداستشان  اما  نيستند  معصوم  اولياي  از  گرچه 
حرمت چهره نگاري  از ايشان را سبب شده است. نوزادي 
که  است  علي(ع)  دارد حضرت  قرار  وي  آغوش  در  که 

چهرة ايشان نيز کامًال پوشيده است (تصوير ٢٠).
معاصر  نگارگري  در  شمايل ها  نمايش  ديگر  شيوة 
از  که  شمايلي  در  بهزاد  حسين  آنهاست.  کامل  ترسيم 
با استفاده از خطوط و  حضرت نبي(س) ترسيم نموده 
پرهيز از سايه روشن کوشيده است تا روحانيت وجود 
ايشان را با نوعي لطف و مهرباني درآميزد و پيامبر(ص) 

را در حالتي از تفکر نشان دهد (تصوير ٢١).
گروه ديگري از نگارگران نگاره هايي با شيوة کالسيک 
و باستفاده از گواش و آبرنگ از شمايل ها ايجاد کرده اند. 
اثر مرحوم محمد  امام حسين(ع)  نمونه، شمايل  بهترين 
تجويدي است که سرمشق بسياري از آثار شمايل نگاري 
گروه  اين  در  شمايل ها  است.  گرفته  قرار  نيز  معاصر 
اصلي  بنيان  چون  اما  شده اند  کار  طبيعت گرايانه   آثار، 
از شمايل  آرماني  هم صورتي  باز  است  نگارگري  کار، 
مذکور ارايه شده و نمي توان آن را به طور کامل اثري 

طبيعت گرايانه ناميد. (تصوير ٢٢)
 در برخي ديگر از نگاره ها، ترسيم شمايل به نحوي 
است که مي توان نتيجه را، اثري حد واسط آثار کالسيک 

و آثار نگارگري دانست. براي مثال در شمايلي از حضرت 
علي(ع)، طبيعت گرايي کامًال رعايت نشده است (همچون 
با  آرماني،  صورت  عين حال  در  تجويدي)،  مرحوم  اثر 
پرهيز از حجم گرايي معمول در سنت نگارگري نيز در اين 
شمايل   مشهود نيست. اين اثر تلفيقي از ويژگي هاي هر 

دو شيوه است (تصوير ٢٣).

تشبيه گرايي عاميانه در شمايل نگاري معاصر 
اوليا  از   گوناگوني  شمايل هاي  گذشته،  سدة  نيم  طي 
که  است  شده  ترسيم  نبي(ص)  حضرت  به خصوص 
غالبًا توسط نقاشان مردمي انجام شده و فاقد امضاست. 
خصيصه هاي قيافه شناختي شمايل پيامبر تفاوت چنداني 
با شمايل ساير اوليا ندارد مگر آنکه کمي از گردي صورت 
کاسته شده و چهره اندکي طبيعي تر به نظر مي رسد. در 
غالب اين شمايل ها پيامبر قرآن را به دست دارد و هاله اي 
از نور بر گرد سر اوست (تصوير ٢٤). در اين آثار، کمتر 
نشاني از مظلوميت ديده مي شود و صالبت در عين مهر و 

عطوفت در اين چهره ا به تصوير درآمده است.
به دليل اين که شمايل نگاري از وجوه غيرقابل انفکاک 
ايام محرم است،  ايراني، به ويژه در  با آيين هاي شيعي 
هنري همواره در جريان بوده اما در دوران اخير به دليل 
روند پرشتاب تحوالت فرهنگي، سياسي و اجتماعي ايران 
دستخوش دگرگوني هاي فراوان شده است. جز نقاشان، 
دو گروه روضه خوانان و مداحان نيز در اين دگرگوني 
نقش اساسي دارند. روضه خوانان در زمان گذشته، با هنر 
بازگو مي کردند که تصوير  خاص خود، وقايع را چنان 
نگاه  زنده  مردم،  اذهان  در  همواره  را  اولياء  معنوي 
کالمي  شمايل سازي  نوعي  که  ايشان  گفتار  مي داشتند. 
الحان خاص و هنر خطابه اجرا مي شد.  با  بود، همواره 
مداحان نيز مشابه همين عملکرد را داشتند و تصاويري 

مقدس از اولياء را به اذهان متبادر مي ساختند. 
پس از انقالب اسالمي، مداحان در مرثيه  سرايي هاي 

تصوير 29. سه چيز دوست داشتني من از رسول اکرم(ص)، رنگ 
روغن، جواد حميدي، کتاب پيشگامان نقاشي معاصر ايران (نسل اول).
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نيز  و  وقايع عاشورا  از  به حقيقتي  قريب  خود تصاوير 
اولياء ارائه نکرده اند. اين امر حتي اعتراض رهبر انقالب، 
که مي پرسند چرا  داشت  پي  در  نيز  را  آيت اهللا خامنه اي 
زيبايي صوري اولياء در اشعار مورد اشاره قرار مي گيرد 
اين  مي شود.  غفلت  ايشان  وجود  حقيقت  تقديس  از  و 
جريان هاي مداحي توسط برخي مجامع ديني تقبيح شدند 
و  مادي  کامًال  تصويري  ديني،  شخصيت هاي  از  زيرا 
ظاهري در اذهان عمومي مي ساخت و سبب زوال حقايق 
ديني در جامعه مي شد. آثار شمايل نگارانه نيز متأثر از 
اين نوع مداحي ها و مرثيه سرايي ها، رو به افول و انحراف 
گذاشت و مصاديق مصوري که در شان مقدسين و هنر 

شمايل نگاري نبود، ايجاد شد.
در  آمده  وجود  به   بدعت هاي  صاحب نظران  برخي 
عرصة شمايل نگاري را محصول برخي عوامل ديگر، از 
جمله رسانه هاي جمعي مي دانند و معتقدند در سال هاي 
اخير، جدا از نقاشان روشنفکر، جمعي از نقاشان عامي 
نسل جديد، به نقاشي امامان و مضامين ديني رو آوردند 
از  تقليد  که نتيجة فعاليتشان، آرايش چهره هايي زيبا به 
آثار  اين  از  آثار بود. برخي  اين  چهره هاي سينمايي در 
نيز در سبک ناتوراليستي کار شده که در مجموع نگاهي 
دنيوي به ائمه اطهار(ع) را ترويج کرده که محصول آن، 
اسالمي  معنوي  شخصيت هاي  شمايل  شدن  عامه پسند 
است. واقع نمايي و تجسم فضاهاي ملموس که در آثار 
شمايلي معاصر ايجاد شد نيز نتيجة روند محسوس شدن 
نقاشي هاي عوامانه،  در  تنها  نه  که  ديني است  باورهاي 
بلکه در تمام شاخه هاي هنر و در ساخته هايي چون فيلم ها 

و سريال هاي تلويزيوني مي توان مشاهده کرد.
از مهم ترين نمونه هاي گرايش به تصاوير بدعت آميز 

به  منتسب  تصوير،  يک  از  الگوبرداري  در  مي توان  را 
نوجواني پيامبر اکرم(ص)، دانست که در عرصة هنرهاي 
اين شمايل ها  است.  نسخه برداري شده  به کرات  عاميانه 
تحت تأثير باسمه هايي از نقاشي هاي شرق شناسان، که 
در آن زمان به ايران وارد مي شدند، نقاشي شده اند. اين 
آثار گرچه از نظر شخصيت ْ چهره هايي  ايراني و با زيبايي 
روحاني اند اما از نظر طراحي پيکره و حتي لباس و فضاي 
اثر برگرفته از آثار غربي و سبک شرق شناسان اند. شمايل 
پيامبر(ص) در جواني، با لباس مردم شمال آفريقا و چهرة 

ايراني، يکي از اين نمونه هاست (تصوير٢٥).
از  قهرماناني  دست  اين  از  عامه پسندي  شمايل هاي 
گرچه  شمايل ها  شخصيت هاي  معاصر ند .  جامعة  جنس 
ائمه(ع) هستند اما نشاني از آرمان هاي اين نسل به شمار 
معنويت  از  تهي  زيبايي  اين شمايل ها،  متن  در  مي روند . 
مخاطبان  که  است  مصور  آن  ظاهري  به شکل  قدرت  و 
تصويرسازي  مي کند.  جلب  به خود  به شدت  را  نا آشنا 
يا  مريم  حضرت  زكريا،  حضرت  مثل  اوليايي  و  انبياء 
حضرت ايوب به شكلي واضح و روشن در مجموعه هاي 
تلويزيوني نيز از ديگر عواملي است که روند نقاشي هاي 
واقع گرا از معصومان را سرعت مي بخشد. از سوي ديگر 
سيطرة موسيقي پاپ بر نوا هاي عزاداري و رواج اشعاري 
عزاداري  مراسم  در  بارز  تحوالت  جمله  از  عامه پسند، 
واكنش هاي  تغييرات،  اين  مجموع  است.  عاشورايي 
متفاوتي را برانگيخته است كه به ممنوعيت چاپ و انتشار 
مناسبت هاي  در  گذاشتنشان  نمايش  به  و  شمايل ها  اين 

ديني انجاميد.١ 
زيبائي هاي  سمت و سوي  با  طبيعت گرايانه  گرايش 
از  ديگري  شمايل  در  که  است  ويژگي هايي  از  ظاهري 
در  شمايل،  اين   .(٢٦ مي شود(تصوير  ديده  پيامبر(ص) 
نوعي  تحت تأثير  همه  از  بيش  پيشين،  آثار  با  مقايسه 
واقع گرايي با رويکرد تشبيهي قرار دارد. گرچه همچنان 
عناصر بصري قرآن گرفته شده در دست و انگشت توحيد 
به  را  ايشان  شانه  روي  موهاي  نيز  و  آسمان  به سوي 
و  دست  حجم پردازانه  پرداخت  نوع  اما  مي شناساند  ما 
ابروان  نمايش گردن قطور و چشمان خمار و  صورت، 
زيبايي هاي  از  پاييني  به سطح  را  اثر  اين  بسيار کشيده 
ظاهري صرف سوق مي دهد و قداست و روحانيت را از 

آن مي زدايد. 
برخي از آثار شمايلي معاصر نيز تلفيقي از شيوه هاي 
تصوير  در  است.  رايانه اي  جلوه هاي  با  همراه  نقاشي 
٢٧، شمايل امام علي(ع) برخالف روال معمول با عبايي 
منعطف کار شده است. چهرة مصور در اين شمايل بسيار 
انتخاب شده  آشنا مي نمايد گويي مدلي واقعي براي آن 
باشد. اين شمايل تصويري ارائه مي کند که دست يافتني، 
خبري  ذوالفقار  از  گذشته  برخالف  آشناست،  و  عيني 
نيست و کلماتي در متن اثر مبين شخصيت ايشان است. 
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تصوير 30. امام علي (ع)، گودرزي و عبدالحسيني،چاپ کامپيوتري، 
iaram.ir  :مأخذ

در  رادان  احمدرضا  سردار   .١
جمع خبرنگاران گفت: طي جلسات 
توجيهي كه با مسئوالن هيئت هاي 
آنها  تمامي  به  برگزار شد  مذهبي 
اعالم شد كه نصب هرگونه تصوير 
از ائمه ممنوع است كه تاكنون نيز 
تعداد زيادي از آنها همكاري الزم 
را داشته اند و در صورتي كه مابقي 
هيئت ها نيز هر چه سريع تر نسبت 
اقدام نكنند  به جمع آوري تصاوير 
پليس خود اين اقدام را انجام خواهد 

داد (فارس نيوز،  ۱ اسفند ۱۳۸۵).
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اين شمايل از شاخص ترين نمونه هاي روند دست يافتني 
شدن شخصيت شمايل ها در دوران کنوني است. 

و  عاشورا  واقعة  شده  سعي  نيز  ديگر  اثر  يک  در 
شهادت حضرت ابوالفضل(ع) بسيار عيني و سرشار از 
هيجاني طبيعي کار شود. دشمنان امام حسين(ع) دستان 
مشک  از  آب  و  کرده اند  قطع  را  ابوالفضل(ع)  حضرت 
پاره شدة ايشان به بيرون مي ريزد. در اين تصوير که همة 
اجزا طبيعي کار شده است هيچ نمادگرايي وجود ندارد. 
در عين حال به نظر مي رسد چهرة حضرت ابوالفضل (ع) 

پس از اجرا محو شده باشد (تصوير ٢٨).
برخي از نمونه آثار شمايلي معاصر نيز از شيوة بياني 
مدرن بهره برده اند که در بعضي نمونه ها به نوعي نمادگرايي 
و انتزاع نيز تمايالتي ديده مي شود. توفيق هنرمندان در رويکرد 
تنزيهي در اين آثار متفاوت است. در يک شمايل از حضرت 
نبي(ص) که با شيوه اي کامًال مدرن ترسيم شده، علي رغم 
بيان جديد، هنوز معنويت محسوسي در آن هويداست. نقاش 
ايشان را در سن نوجواني ترسيم نموده که در حال بوييدن 
گل است در پس زمينة اثر نيز اشاراتي به موضوع عبادت و 

نيز حضور زن شده است (تصوير ٢٩).
اما برخوردهاي انتزاعي تر با شمايل نگاري نشان مي دهد، 
بيش از آنکه موضوع شمايل مورد نظر هنرمند باشد، به نحو ة 
مواجهه با اين موضوع و نوآوري در آن توجه شده است. 
تصوير ٣٠، با تکنيک گرافيک رايانه اي اجرا شده و در سطوحي 
تفکيک شده شمايل امام علي(ع) را با روبنده نشان مي دهد. هالة 
نوراني با شکلي گرافيکي به صورت اشعه هاي نوراني گل مانند 
جلوه کرده و نشانه هايي از نخل، سرو با برخي کلمات و عبارات 
مقدس، مجموعه اي شمايلي را بدون نمايش چهره به وجود

 آورده است. 

شمايل هاي عامه پسند در دوران معاصر
در نقاشي مذهبي معاصر در ايران، شمايل ها، با دور شدن 

از معنويت پيشين خود، به تصاويري تبديل شدند که نه تنها 
روحاني و ملکوتي نبودند بلکه فاقد ارزش هاي زيبا شناختي و 
بعضًا موهن به شمار مي رفتند. درخواست گروه هاي مردمي 
مذهبي، همچون تکيه ها و حسينيه ها سبب مي شد تا نقاشاني 
نه چندان کارآمد با کپي برداري از برخي آثار و يا ابداع آثار 
ضعيف، شمايل ها و صحنه هايي از عاشورا را بر پارچه ها و 
بوم ها ترسيم کنند که هيچ تناسبي با معنويت شمايل نگاري 
اصيل ايران در آنها وجود نداشته باشد (تصاوير ٣١ و ٣٢).

در شمايل نگاري هاي عامه پسند، همچنين تصاويري از 
امام حسين(ع) به تصوير در آمده که از روايتي کامًال ملموس 
حکايت مي کند. در تصوير ٣٣ شاهد بر دست گرفتن پيکر 
بي جان حضرت علي اصغر(ع) توسط امام حسين(ع) هستيم.

چهرة بي تفاوت امام که در عين حال فاقد ويژگي هاي 
روحاني است يک چهرة معمولي را نشان مي دهد. در عين حال 
سعي شده تا حد امکان نمايشي واقعي از اين شخصيت ها به 
عمل آيد. پيکر کودک بسيار طبيعي است و اندام ها با صراحت 
بازسازي شده اند. زيبايي چهرة امام(ع) نيز نه زيبايي روحاني 
که جذابيتي ظاهري را داراست. اين شمايل   نشان مي دهد که 
تصاوير معاصر که با موضوعات شمايلي ساخته مي شوند از 
اصول رعايت شده در آثار شمايلي خيالي نگاري و نگارگري 

بسيار فاصله گرفته اند (تصوير ٣٣).

تصوير 31. بيلبورد، رنگ روغن، چهرة منسوب به امام حسين(ع)
مأخذ: نگارنده

تصوير 32. بيلبورد، رنگ روغن، منسوب به حضرت ابوالفضل(ع)
مأخذ: نگارنده

تصوير 33. حضرت امام حسين (ع) و حضرت علي اصغر، مأخذ: 
نگارنده
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نتيجه
هنر شمايل نگاري در ايران اسالمي هنري تنزيه گرا بوده است اما به تدريج رويکرد تشبيهي در آن 
افزون شده و در دوران معاصر حتي در هنر نگارگري نيز شدت يافته است.   بنا به روايات اسالمي در 
حرمت تصوير (و نه بر اساس نص  صريح کتاب الهي) تصوير کردن چهره اوليا و انبيا همواره از سوي 
هنرمندان با احتياط پي گرفته مي شد. هنرمندان نگارگر ايراني با رعايت اصولي بنيادين که برگرفته از 
ادبيات عرفاني ايران و نگارگري ايراني و متضمن حفظ قداست تصاوير اولياء الهي بوده است، اين 
شخصيت ها را تصوير مي کردند. به اين ترتيب، شمايل هاي شيعي در ايران اسالمي ، نه با نگاه تشبيهي 
و بر مبناي دقت تاريخي بلكه با نظر به وجوه آرماني شان ترسيم مي شدند. هنرمند شمايل نگار در اين 
آثار كمال زيبايي مردانه را در صورتي مثالين تصوير مي کرد که از وجهي تنزيهي برخوردار است. 
به دليل اينکه اصلي ترين تأکيدات در دين  اسالم بر پاية تنزيه خداوند و توحيد است، هنرمندان شيعي 
صورت هاي هنري از جمله شمايل ها را چنان نشان مي دهند كه زيبايى تجلي يافته در آن ها در حقيقت از 
زيبايى الهى حکايت کند.  تأکيد هنرمند شمايل نگار شيعه بر منزه بودن بزرگان ديني از تشبيهات ظاهري 
است اما وي هرگز ادعا نمي کند که چهرة واقعي امام را ترسيم نموده؛ او شمايل نگاري را تصويرگري 

وجهي از شمايل اوليا و بزرگان مي داند که بر پردة خيال او انعکاس يافته است. 
تحليل نمونه آثار شمايل نگارانة معاصر به شيوة نگارگري اصيل اسالمي ايران نشان مي دهد که هنرمندان 
اين عرصه، با تمسک به يک شيوة هنري که بستر و خاستگاه هنر شمايل نگاري شيعي اصيل ايران 
در دوران قاجار بوده است کوشيده اند تا صورت نويني از شمايل نگاري را در دوران معاصر تجربه 
کنند. در اين تالش نوآوري هاي هنرمندان با تمسک به تمهيدات هنري در نمايش يا عدم نمايش چهرة 
مقدسان تجربه شده که به عنوان گام هاي مهمي در اين عرصه بازشناخته مي شود. برخي از ايشان با 
پرهيز از نمايش چهره به طرق مختلف سعي در به تصوير درآوردن مقدسان داشته اند و برخي ديگر 
با تقيد به اصول هنر نگارگري همان چهره هايي را براي مقدسان ترسيم نموده اند که رويکرد تنزيهي 
– به دليل برخورداري از اصول هنر اصيل نگارگري- بر آنها حاکم است. گرچه امروزه شمايل نگاري 
در دورة معاصر که شيوة نقاشي در آن، تحت تأثير نقاشي کالسيک قرار دارد، هنرمندان حتي نگارگران 
را به سوي ترسيم چهره هايي دست يافتني سوق مي دهد و سبب نمايش حجم پردازانه اي از شمايل 
معصومان مي گردد اما به هر طريق اين آثار را مي توان آغازگر رجعتي به هنر شمايل نگاري اصيل 
شيعي با توجه به مقتضيات دوران معاصر دانست که در مسير تداوم و پيرايش مدام آن از رويکردهاي 

تشبيه گرايانه، به ثمر خواهد نشست.
 بررسي و تحليل مصاديق شمايلي در اين مقاله نشانگر ظهور صور متعين در شمايل نگاري معاصر 
ايران و رواج تدريجي رويکرد تشبيه گرا در آن است. همچنين رواج نوعي شمايل نگاري عاميانه که در 
آنها توجه از صورتي آرماني برگرفته شده و امر زيبا در شمايل ها به فريبندگي ظاهري تنزل يافته است 

نيز از مسايل مبتالبه شمايل نگاري معاصر قلمداد مي شود.
 گرايش به ظاهر در اين شمايل ها معلول عوامل مختلفي است که تنها به حوزة هنر نقاشي نمي شود. به 
نظر مي رسد نقصان هاي فرهنگي موجود در بستر جامعه و عدم چاره انديشي هاي بنيادين براي رفع 
اين کاستي ها توجه انسان معاصر را از باطن برگرفته و به ظاهر مي کشاند. اما منع شمايل نگاري يا منع 
نمايش شمايل ها در جامعه، نه تنها طريقي اصولي براي حل اين معضل نيست، بلکه روند اين هنر ديرپاي 

مذهبي را نيز دستخوش تزلزل مي کند.
 براي پرهيز از تشبيه گرايي صرف در شمايل نگاري و تنزل مقام معنوي شمايل ها، به دليل عامه پسند 
شدن آنها، بجاست بر مبناي اصول راستين شمايل هاي اصيل شيعي، آموزه هايي را براي هنرمندان 
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مدون ساخت و جريان اين هنر را به مسير اصلي خود بازگرداند؛ زيرا گرچه در اين مسير راه به خطا 
پيموده شده است ، اما شمايل نگاري در ايران اسالمي هرگز دچار شالوده شکني، آنچنان که شمايل نگاري 
معاصر غرب گرفتار آن شده است، نيست. مطالعات محققانه در تبيين اصول شمايل نگاري شيعي و 
ترويج اين اصول در ميان هنرمندان مي تواند مسير رجوع مجدد به هنر شمايل نگاري مذهبي ايران را 

هموار نمايد.
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Religious iconography in Islamic Iran is one of the most important Shiite arts. 
The history of this art in Iran signifies it`s transcendental approach to depict 
sacred characters pure and consider them far from worldliness. This approach is 
apparent in original miniature works and then coffee house paintings. Following 
the dominance ofempiricism (positivism) on the mind of the contemporary artist 
on one hand and cultural and artistic transactions between different societies onthe 
other hand, the course of representationality and objectification of icons in Iranian 
contemporary art has increased. This paper, by applying descriptive- analytical 
method, reviews the history of iconography and its theoretical literature in the 
view of Shite artists and examines the current situation of this art in Iran. In this 
paper 33 artworks have been selected as samples of iconographic works from the 
past and contemporary miniature and painting, as well as some other unsigned 
works which represent the course of this art.
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