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  دن،ید یساز یمرئ

 یحیمس هنر در دنید مفهوم بر یدرنگ

 نژادیدیسع هاجر

 

The Eye – Odilon Redon (1881) 

 (14 ،1:1 وحنای) بود جسم در خدا یسیع

 از ییبازنما و ریتصاو هیعل بر زانسیب امپراتور سوم یلئو صریق یالدیم هشتم قرن در

 رارق ینابود آستانه در حیمس یهاتمثال یتمام او فرمان به. کرد جهاد اعالم را حیمس

 تالش نیا. برود نیب از یتمام به اروپا شرق یبصر تمدن بود نمانده یزیچ. گرفت
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 دهم قرن یابتدا از سایکل. دینکش طول قرن کی از شیب نید اتیمرئ یساز نابود یبرا

 در یاتازه نقش سایکل یوارید ینقاش زدهمیس قرن آغاز از بازگشت، شیهاینقاش به

 نیا در اما. بازگرداند ینقاش هنر به را ویپرسپکت جوتو و کرد دایپ سایکل یینماقدرت

 خصوصبه و حیمس به دنیبخش تیجسمان گذشت؟ چه یحیمس هنر بر صدسال

 ییازنماب ایآ است؟ آشفته را صریق نیچننیا چرا او از مومنان پندار به دنیبخشچهره

  آزرد؟یم را صریق که بود حیمس مندبدن و یرقدسیغ

 

Jesus Brought Before Caiaphas — from Salvin Hours c 1275, British Library 

 نفع به ترشیب مسلمانان با یبیصل یجنگها او زمان در بود، یمقتدر پادشاه سوم یلئو

 یگرید دستاورد آنان یبرا امانیب یهایرزنیشمش نیا اما افتییم خاتمه انیحیمس

 ریتاث تحت را صریق که بود مسلمانان نظرگاه نیا قدرت، نه. نظرگاه: داشت زین

 در چهآن بیرق انیفرمانروا تبع به اسالفش و سوم یلئو صریق یبرا. بودقرارداده
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 خود که ییبازنما تیفیک نه دیرسیم نظر به ینابخشودن حیمس تمثال یهاینقاش

: بود هرفت زیچ کی جدال به خود مسلمان یرقبا از تیتبع به صریق. بود ییبازنما

 قادر را انسان دارهایپد یسازیمرئ و دنیبخش تیجسمان یانجیم به هاینقاش. «دنید»

 .استبوده نیقر آن با همواره مسلمان انسان که یحرمان. «ندیبب» ساختیم

 

Mosaic, Khirbat Al Mafjar 

 یکشورها از آنان. اندبوده نمط کی بر همواره یاسالم هنر خلق یابتدا از مسلمانان

: ماندند یباق اصل کی بر اما گرفتندیم وام را فرم و کیتکن هنرمندشان یهیهمسا

 دوران در هنر مییبگو بهتر ای)یاسالم هنر خیتار یابتدا از. ندارند چهره «آنها»

 اجدو دینبا خود یقدس ساحت در مسلمانان امبریپ و پروردگار( مسلمانان یحکمران
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دیث ح .انددانسته ناروا را آن همواره مسلمانان که ستیحکم شدن یمرئ. باشند بدن

هنر  حوسازی را از رشمایل« ویر اوکالبالتدخل المالئکه بیتا فیه تصا»پیامبر اسالم 

 بازگشت به سنت سامی. وعی نزدود. اسالمی 

 ردهگست اریبس را یرنگاریتصو بودن حرام رهیدا ،یشافع مذهب بزرگان از ،یّنَوو  

 ینقاش :است نیا ینید عالمان گرید و یشافع روانیپ یفتوا: »سدینویم نیچن و داندیم

 یاله دیشد عذاب وعده اتیروا در رایز است؛ حرام چرا و چون یب وان،یح چهره

 اشدب شده دیکش استفاده مورد لهیوس در ینقاش نیا که کندینم یفرق. است شده داده

 فرش، ای لباس، یرو بر ینقاش که کندینم فرق و باشد داشته ینییتز جنبه فقط ای و

 که چرا است؛ حرام صورت هر در. باشد هانیا همانند و وارید و ظرف نار،ید درهم،

 و رشت پاالن و درخت ینقاش کنیل است، خداوند یِدگاریآفر با یهمانند مفهوم به

 . «ستین حرام ستند،ین جاندار که نهایا جز

 

Ummaya Mosque Syria 
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 «یلیها» کهن یباورها به و هم میهم به باور سا یاسالم شهیاند در تیجسمان با عناد

Hylic ماده» آن در که یونانی|یهند کهن یاعتقاد از. گرددیم باز» Matter  انیبن و ماده 

 سازنام پسوند و (Hule) یونانی شهیر از لغت در Hylism. شودیم یتلق Evil شر نوع هر

 دو توامان که "ύλη (hylē) "matter . «ماده» ای «زیچ» به انتساب. است شده گرفته سمیا

 که ییجادو دیکل نیا Hayula والیه و یسیانگل  Evilدر  شودیم مشتق آن از لغت

 نبردنفرمان آغاز دنید.نددانستهیم شر منشا را شدنیماد و دنید آنها کندیم معلوم

 . است

 

Christ pankrator – Aya Sufia 
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 خیتار ها،آن یقدس خصوص به دارها،یپد یساز یمرئ با ،یسازیجسمان با عناد نیا

 مقدس کتاب در. کندیم قیتفر مشخص صورت به یحیمس هنر از را یاسالم هنر

ینم دهید او. بود جسم در خدا یسیع است؛ شده دهیبخش تیجسمان خداوند بارها

 یواسطه به که اوست پسر خداوند، هنر. »است شده یمرئ پسرش جسم در اما شود،

 عامل را صناعت همواره تیحیمس. «شودیم خلق زیچهمه شود،یم ممکن ضیف او

 شامل خداوند معرفت که طورهمان: دیگویم ناسیآکو توماس. است دانسته معرفت

 قیطر از که ستییزهایچ شامل زین هنر به  هنرمند معرفت ده،یآفر که ستیمخلوقات

 رد صدوق میحک نقل مثال عنوان به با دیکن سهیمقا را دهیا نیا. شودیم ساخته هنر

: است فرموده و کرده ینه یگر ریتصو از امبریپ که «یامال و حضریال من» کتاب

 آن در روح که سازد یم مکلف امتیق روز در اورا خداوند بکشد یریتصو هرکس»

 . اندافتراق در نقطه نیا در آشکارا نید دو نیا. «است ناتوان کار نیا انجام از او و بدمد

 

 

Italy-Rome Pantheon dome 
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 دستور از شیپ چه اما تیحیمس در. استشده غیدر مسلمانان از «دنید» هرچه

 شیپ. استبوده تیحیمس ریپذنا کیتفک جز دنید آن از پس چه و صریق زیآمجنون

. است بوده «پانکراتور یسایع» ریتصو یحاو یشرق روم یسایکل هشتم قرن از

 یحیمس. دارد اشاره خداوند عظمت و قدرت به لیانج در که ستیاواژه پانتکراتور

 یاروزنه. است اوکلوس یروزنه کینزد و داشته قرار یرنگ یهاشهیش سرشپشت که

 اشتهد قرار مرکز کینزد که تیحیمس نیآغاز یهاسده خصوصبه یساهایکل سقف در

 یتداع را دنید یمعمار نیمضام در هاروزنه نیا. «چشم: »اندگفتهیم Oculus آن به که

 لیشما بر همواره نورش که ساهایکل یغرب ضلع در واقع مدور یاپنجره. اندکردهیم

 نیا. شودیم تصور حیمس سر بر یاهاله چون که ینور همان. است دهیتابیم حیمس

 حیمس سر بر هاینقاش در که یرنگ زرد یحلقه شیاستعار شکل در و نور از هاله

 لیشما هک مومنان به است مقدس کتاب آشکار امیپ و شده ییبازنما( نیمقدس بعدها و)

 .ستماورا عالم یمرئ و یماد دیکل خدا، فرزند عنوان به ح،یمس

 


