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چكيده
اگرچه پژوهشگران دربارة نخستين تصوير از پيامبر در نگارگري اختالف نظر دارند اما بايد پذيرفت که با 
ظهور ايلخانان در ايران شمايل نگاري به رشد چشمگيري دست يافت و پرسش اينجاست که چرا تا پيش از 
اين عصر تصويرگري پيامبر چندان مورد توجه نگارگران مسلمان قرار نگرفته بود؟ به سخني ديگر، چرا 
هنگامي که مسلمانان با فرهنگ و تمدن مسيحي آشنا شدند از شمايل نگاري مسيحي تأثيري نپذيرفتند؟ هدف 
از اين پژوهش آن است که با نقد ديدگاه مورخان هنر و بررسي ميزان تأثيرگذاري فقه تصوير به زمينه و 
علل بي رغبتي هنرمندان نسبت به شمايل نگاري پيامبر پي ببريم. بنا به يافته هاي اين مقاله، مضامين علمي و 
افسانه اي کتاب هايي که براي تصويرسازي انتخاب مي شدند اين زمينه را براي نگارگران فراهم نمي کرد تا به 
شمايل نگاري دست بزنند و از ديگرسو ديدگاه مسلمانان و مقام و موقعيت پيامبر اين ميل را در نگارگران به 
وجود نمي آورد تا بتوانند شمايل نگاري کنند. روش تحقيق اين نوشتار تحليلي توصيفي است و ابزار گردآوري 

اطالعات کتابخانه اي است.
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مقدمه
و  کتاب آرايي  هنر  خدمت  در  است  هنري  نگارگري 
هنرهاي  از  مجموعه اي  که  است  اصطالحي  کتاب آرايي 
نظير  فعاليت هايي  هنر  اين  دربرمي گيرد.  را  گوناگون 
رنگ،  تزيينات،  طراحي،  خوشنويسي،  خط،  نگارش، 
با  اگرچه  صفحه آرايي و تصويرگري را شامل مي شود. 
ظهور اسالم، مسلمانان تحت تأثير تعاليم نبوي قرار گرفتند 
کانون هاي  که  هنگامي  ولي  کشيدند،  دست  نقاشي  از  و 
فرهنگي امپراتوري ساساني و بيزانس را فرو گرفتند با 
فرهنگ پرمايه اي از نقاشي و تصويرسازي روبه رو شدند. 
هنري  سنت هاي  با   مسلمانان  تا  شد  سبب  آشنايي  اين 
گوناگوني از جمله شمايل نگاري مواجه شوند. واژه شمايل 
به معني تصاوير مذهبي موجود در آيين و مذاهب مختلف 
است و شمايل نگاري١ اصطالحي است که به دو امر اشاره 
دارد: يکي شيوة کار هنرمند در نوشتن تصوير و ديگري 
داستاني که تصوير آن را بازگويي مي کند (آدامز، ١٣٨٨: 
٥٠). بنابراين اين واژه متضمن رابطه ا ي است که ميان متن 
مکتوب و تصاوير مذهبي وجود دارد. اما، با اين توضيح، 
نگارگر  تا  شد  موجب  عاملي  چه  که  اينجاست  پرسش 
مسلمان در تصويرگري هاي خود به شمايل نگاري گرايشي 

نداشته باشد؟ 
هر هنري همواره از هنرهاي پيشين به عنوان مادة کار 
خود استفاده مي کند؛ اما شمايل نگاري تا قرن ها مورد توجه 
اين مسئله  نگارگران مسلمان قرار نگرفت و فهم بايستة 

پاسخ دهي به همين پرسش است. 
اين  به  اين پرسش  با طرح  تا  اين پژوهش مي کوشد 

اهداف نايل بشود:
١. نقد و بررسي ديدگاه مستشرقاني مانند اتينگهاوزن و گرابر؛
٢. بررسي ميزان تأثيرگذاري فقه شيعه و سني در مسئله؛

به  مسلمان  نگارگر  سوي  از  بي ميلي  علت  شناسايي   .٣
شمايل نگاري تا پيش از دورة ايلخانان.

اين مقاله به روش توصيفي- تحليلي صورت پذيرفته 
آثار  مشاهدة  و  کتابخانه اي  منابع  از  الزم  اطالعات  و 

جمع آوري شده است.
پيشينه تحقيق 

براي اين موضوع، تاکنون پژوهش و مطالعه اي نظام مند 
از  مي توان  اين حال  با  است.  نگرفته  صورت  مستقلي  و 
برخي از منابع که در مورد شمايل نگاري نگاشته شده است 

استفاده کرد:
عکاشه (١٣٨٠) در کتاب نگارگري اسالمي، در بخش 
نگارگري ديني در اسالم، نقاشي ديني مسيحي و تصاوير 
ديني در اسالم را به صورت تطبيقي بررسي مي کند. او 
معتقد است که تعداد تصاوير پيامبر در مقايسه با تصاوير 
عيسي در دنياي مسيحيت بسيار اندک است. وي بارها در 
کتاب خود به روشني مي گويد نگارگران مسلمان در تقابل 

با آراي فقها به تصويرگري ديني دست زده اند.
«ارزش هاي  مقاله هاي  در  نيز   (١٣٨٦) بورکهارت 
اسالمي»  هنر  در  خالي  «فضاي  اسالمي»،  هنر  جاويدان 
و «معنويت هنر اسالمي» تفاوت نگاه اسالم و مسيحيت 
نسبت به شمايل را بررسي مي کند و بر اين باور است که 
طرد تصوير ديني در اسالم داراي معناي منفي نيست، بلکه 
موجب مي شود تا وقار را به انسان بازگرداند. وي چنين 

تصوير١. والدت پيامبر اسالم(ص)، جامع التواريخ، حدود ٧٠٠ ق. دانشگاه ادينبورگ؛ مأخذ: بلر، ١٣٨٥: ٤٠
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١.ترجمة فارسي iconography و 
مرکب از دو کلمة  يوناني eikon به 
معناي تصوير و graphe به معناي 

نوشتن.
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نتيجه مي گيرد که شمايل نگاري مسيحي در سنت اسالمي 
به خوشنويسي بدل شد.

شايسته فر (١٣٩٠) نيز در مقالة «بررسي موضوعي 
دورة  نگارگري  در  (ص)  اسالم  پيامبر  شمايل نگاري 
ايلخاني و حضرت مسيح در نقاشي مذهبي بيزانس متأخر» 
مي کوشد تا نشان دهد که نقاشي اسالمي از نقاشي بيزانس 
تأثير پذيرفته است و در ضمن اشاره مي کند که اين هنر 

همواره تحت تأثير منع و تأييد ديني بوده است.
اما ديگر تحقيقاتي که دراين باره صورت گرفته است 
بيشتر به خاستگاه و تطور اين هنر مربوط است که از جمله 
در  شيرازي  علي اصغر  و  آيت اللهي  حبيب اهللا  به  مي توان 
مقالة «شمايل سازي و شمايل آفريني» و مرتضي افشاري 
در مقالة «بررسي روند نمادگرايي شمايل ها در نگارگري 

اسالمي از منظر نشانه شناسي» اشاره کرد.

نخستين شمايل در نگارگري ايراني
ديدگاه هاي مختلفي براي پيشينة شمايل نگاري ابراز شده 
از  باقي مانده  نمونه هاي  اولين  که  معتقدند  برخي  است: 
تصاوير پيامبر (ص) و حضرت علي (ع) متعلق به نسخه اي 
از ترجمة تاريخ طبري است. در نسخة مذکور که متعلق 
به اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم است، تصاويري 
از حوادث و رويدادهاي زندگي پيامبر و امام علي (ع) به 
تصوير کشيده شده است (شايسته فر، ١٣٨٤: ١٤و ١٦). در 
مقابل، برخي اولين تصاوير را به جامع  التواريخ خواجه 
 :١٣٨٠ برند،  (هيلن  مي دانند  مربوط  فضل اهللا  رشيدالدين 

 .(١١٠
از  بسيار  به رغم وجود تصاوير  که  نظر مي رسد  به 
پيامبر در دورة ايلخاني سابقة اين کار به پيش از اين دوره 
باز مي گردد. اسداهللا ملکيان شيرواني در مقدمة خود بر 
کتاب ورقه  و گلشاه اولين نمونه هاي تصويري برجامانده 
از پيامبر اسالم در نگارگري ايراني اسالمي را متعلق به 
همين نسخة فارسي مي داند (محمدزاده، ١٣٨٧: ٢٧٩). ورقه 

و گلشاه اثري عاشقانه از عيوقي است که ظاهراً در نيمة 
اول سدة ششم و به احتمال زياد در شيراز کار شده است 
(آژند، ١٣٨٩: ١٠٤). در داستان اين کتاب، عاشق و معشوق 
در حوادث روزگار، بي آنکه به هم برسند، مي ميرند. پس از 
اين ماجرا، پادشاه شام، به محضر پيامبر مشرف مي شود 
و حضرت را از اين ماجرا آگاه مي کند. پيامبر بر سر قبر 
درخواست  خداوند  از  و  مي شود  حاضر  گلشاه  و  ورقه 
مي کند تا باري ديگر آنها را زنده کند. خداوند آن دو را زنده 
مي کند و پيامبر آنها را به عقد يکديگر در مي آورد. همين 
مضمون داستان زمينه را براي نگارگر فراهم  کرده است تا 
به تصويرگري پيامبر دست زند. در واقع، پيامبر اسالم در 
دو صحنة «پادشاه شام در محضر پيامبر» و «زنده شدن 

ورقه و گلشاه» به تصوير در آمده است. 
در تصوير نخست که اشعار آن شامل پاسخ پيامبر 
به پادشاه شام است آن حضرت را در وسط تصوير و 
نشسته بر تختي شاهانه در وضعيتي مي بينم که بعدها تنها 
يک بار در آثارالباقيه تکرار خواهد شد و آن مصورسازي 
آن حضرت از نمايي کامًال روبه روست. در سمت راست 
پيامبر، پادشاه شام درخواست خود را بيان مي کند و در 
به  درآمده اند  تصوير  به  خليفه  چهار  ايشان،  سمت چپ 
طوري که حضرت علي (ع) جلوتر از همه و نزديک ترين 
فرد به پيامبر است. عمر پشت سر حضرت علي قرار دارد 

و دو خليفة ديگر در رديف باال به تصوير درآمده اند.
در تصوير دوم که مربوط است به از قبر برخاستن 
ورقه و گلشاه، شکل مقبره نمونه اي را از معابد و مقابر 
زيگوراتي بين النهرين و ايران پيش از اسالم نشان مي دهد. 
در اين نگاره ها، ويژگي هاي نقاشي سلجوقي و مکتب بغداد 
قابل شناسايي است که از جمله مي توان به بازوبندهاي 
و  پرسوناژها  همه  دور سر  گرد  هالة  منقوش،  پارچه اي 
گيسوان بلند اشاره کرد (محمدزاده، ١٣٨٧: ٢٨٠-٢٨١). در 
اين تصاوير، رنگ پردازي متعادل و موزون بوده، بيشتر از 
رنگ هاي قرمز و آبي استفاده شده است. ماريانا سيمپسون 

www.greatestbattles.iblog : تصوير ٢. پادشاه شام در محضر پيامبر، ورقه و گلشاه، قرن ششم، موزة توپقاپو، استانبول؛ مأخذ



دست يابد و اگر اسالم الگوي رفتاري مناسبي را به بشريت 
معرفي نکند راهي خالف عقل را رفته است. در آيات قرآن 
کريم از سه چهرة شاخص به عنوان الگو سخن به ميان 
آمده است: ابراهيم (ع)، ياران وي و حضرت محمد (ص) 
(ممتحنه: ٤؛ احزاب: ٢١). البته قرآن کريم با ادعاي اينکه کتاب 
هدايت براي جهانيان است نمونه هاي ديگري را نيز به عنوان 
سرمشق مطرح کرده است. حضرت مريم (ع) يکي ديگر 
از اين نمونه هاست که با اوصافي چون عفت و پاکدامني، 
غيره ستوده شده  و  فرمان حق)  (مطيع  قانت  و  صديقه 
است که مي تواند الگوي هر زن و مردي قرار گيرد. اگرچه 
مسيحيان نيز مي کوشند تا با توجه به انجيل حضرت مريم 
را به عنوان الگو معرفي کند، ولي بررسي ها نشان مي دهد که 
در انجيل در مورد شخصيت وي زياد سخن به ميان نيامده 
است. به گفتة پروفسور ميشل دوس، استاد تاريخ اديان، در 
انجيل هاي مختلف به بياني پنج بار و به بياني ديگر نوزده 
بار نام حضرت مريم آمده است که وي را در حد دختري 
عادي و تنها مادر پيامبر مطرح مي کند و اين در حالي است 
که نه ابتداي زندگي او معلوم است و نه انتهاي زندگي اش؛ 
ولي در قرآن مجيد جدا از اينکه نام يک سورة قرآن «مريم» 
نامگذاري شده است، ٣٤ مرتبه نام «مريم» آن هم با تعاريف 
و صفات پسنديده ذکر شده است (کاشاني ها، ١٣٨٧: ٧٠). 
گفتني است که قرآن تنها به ذکر الگوهاي شخصيتي بسنده 
نکرده است، بلکه در آيات مختلف رفتارهايي را به عنوان 
الگو به بشريت عرضه داشته است. براي نمونه مي توان به 
آيات پاياني سورة فرقان اشاره کرد که بسيار ظرافتمندانه 
به امور مختلفي از قبيل شيوة راه رفتن، نحوه برخورد با 

طبقة جاهل و غيره پرداخته شده است. 
گفت  بايد  اسالم  دين  در  رمز  و  نماد  فقدان  با  رابطه  در 
نماد  سنخ  ولي  است،  نماد  و  رمز  داراي  نيز  اسالم  که 
آن به گونه اي ديگر و با اقتضاي ديگري است. با تکيه بر 
آموزه هاي قرآني درمي يابيم که مهمترين نماد دين اسالم 
تفکر  همين  تأثير  تحت  مسلمان  هنرمند  و  است  توحيد 
توحيدي قرار داشته است، ولي چون نمي توان باور توحيدي 
را به زبان تصوير درآورد هنرمند مي بايست آن  را به زباني 

بر اين باور است که نمونه هاي تصويري پيامبر اکرم در ايران 
به نگاره هاي مرزبان نامه سعدالدين وراويني مربوط است. 

اين تصوير پيامبر از مقدمة کتاب است که نويسندة آن پس 
از حمد خدا، پيامبر اکرم را درود و سالم گفته است و همين 
فرصت را براي نگارگر فراهم کرده تا پيامبر را بر روي 
تخت و به همراه يارانش به تصوير در آورد (عدل، ١٣٧٩: 

 .(١١٠
با توجه به ديدگاه هاي فوق درمي يابيم که نمونه هايي 
اندک از شمايل نگاري تا پيش از دورة ايلخاني وجود دارد. 
از اين روي، در اين مقاله سخن بر سر علل و زمينة عدم 
شمايل نگاري تا قبل از دورة ايلخاني نيست بلکه منظور از 
اين نوشتار بررسي علل و زمينة عدم گرايش به کشيدن 
شمايل تا قبل از دورة ايلخاني است. به ديگر سخن، چون 
شمايل نگاري در دورة ايلخانان به اوج و شکوفايي خود 
دست يافت هنوز جاي طرح اين پرسش باقي است که چرا 
و  است  اندک  بسيار  شمايل نگاري  دوره  اين  از  پيش  تا 

نگارگران به مصور کردن شمايل بي رغبت اند؟ 

فقدان الگو و نماد در اسالم
قابل  ديدگاه  دراين باره  گرابر  الگ  و  اتينگهاوزن  ريچارد 
تأملي را طرح کرده اند. اين دو مورخ هنر در پاسخ به اين 
ويژه اي  زندگي  نبود  با  نگاشته اند:«اسالم  چنين  پرسش 
به مثابه الگوي رفتاري و يا نماد و رمز دين، کمتر تحت تأثير 
القائات و الهامات شمايل نگاري قرار گرفت» (اتينگهاوزن و 

گرابار، ١٣٨٤: ٧ـ٨).
با تأمل در اين ديدگاه معلوم مي شود که آنها بر اين 
باورند که دو عامل موجب شد تا شمايل نگاري در اسالم 
مورد توجه قرار نگيرد: يکي نبود الگوي رفتاري و ديگري 

فقدان نماد و رمز در دين. 
در رابطه با نبود الگوي رفتاري در اسالم بايد به عقل و 
تجربه پذيرفت که وجود الگو براي آدمي امري ضروري 
است زيرا انسان موجودي کمال طلب است و براي رسيدن 
به کماْل گزيري از مراجعه به الگو نيست. انسان به وسيلة 
الگو مي تواند نقص هاي خود را رفع کرده، به رشد و تعالي 
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ديگر و در عرصه ا ي همچون معماري نشان دهد.
با توجه به آنچه گذشت معلوم مي شود که فقدان الگوي 
رفتاري و نماد ديني علت بي توجهي به شمايل نگاري نيست، 
زيرا به رغم نماد ديني و الگوهاي رفتاري متعدد در قرآن 
کريم رغبتي به شمايل نگاري نيست. بنابراين علت را بايد 

در جايي ديگر جست وجو کرد.

حرمت فقه تصوير 
از عبارت برخي از پژوهشگران چنين استفاده مي شود که 
آنها ريشة اين مطلب را در فقه جست وجو مي کنند. در اين 
ديدگاه، با وجود مخالفت علماي دين، حکام نقاشان را به 
ترسيم برخي صحنه هاي ديني فرا مي خواندند و نگارگران 
به دستور و سفارش ايشان به نقش کردن چهرة پيامبر 
اين باره چنين  در  مهناز شايسته فر  (ص) دست مي زنند. 
مي نويسد:«در واقع حاکمان ايلخاني بدون توجه به احکام 
به ويژه  چهره،  تصويرگري  منع  مورد  در  اسالمي  شرع 
تصاوير اولياي الهي، دستور به نگارش کتب مصور همچون 
جامع  التواريخ و آثارالباقيه همراه با نگاره هايي با مضامين 

تاريخي ديني دادند» (شايسته فر و کيان، ١٣٩٠: ٤٢).
ديدگاه  اين  نادرستي  يا  درستي  شدن  روشن  براي 

مي بايست آن را از چند جنبه بررسي کرد:

الف) آيا فرع فقهي مستقلي به عنوان حرمت تصاوير اولياي 
الهي در کتب فقها مطرح شده است؟ 

از شمايل و  اعم  به منع تصويرگري چهره،  فقها  آيا  ب) 
غير شمايل، دستور داده بودند و همين امر موجب بي ميلي 

نگارگران به شمايل شد؟ 
ج) منظور نويسنده از احکام شرع اسالمي کدام فقه ـ اهل 

سنت يا اهل تشيعـ  است؟ 
د) آيا فقهاي دورة ايلخاني قايل به منع تصويرگري چهره 
فتوا  اين گونه  ايلخانان  از  پيش  فقهاي  اينکه  يا  و  شده اند 

داده اند؟ 
با مراجعه به متون فقهي در مي يابيم که فرع مستقلي 
در رابطه با خصوص منع شمايل مطرح نشده است و کتب 
فقه به بررسي اصل نگارگريـ  اعم از شمايل و غيرشمايل 
ـ پرداخته اند. بنابراين درستي اين ديدگاه در گرو مراجعه 
به فروعاتي است که به بررسي تصويرگري موجود زنده 

اشاره دارد.
بايد  ابتدا  ايلخاني،  دورة  تا  فقها  رويکرد  شناخت  براي   
مدرسة  اولين  که  جايي  ـ  بغداد  فقهي  مذهب  بررسي  به 
نگارگري در آن شکل گرفت ـ پرداخت. از آنجا که خلفاي 
عباسي در بغداد از مذهب حنفي حمايت مي کردند (ملک 
مکان، سلطاني و جوان آراسته، ١٣٨٩: ٢٣٤)، مي بايست فقه 

تصوير٤. پيامبر بر تخت. برگ٢r از مرزبان نامه ٦٩٨ ق. مأخذ: عدل، ١٣٧٩: ١٠٩



حنفي را کاويد. غروي و مازح در رابطه با اين ديدگاه چنين 
بيان داشته اند:

«حنفيه گفته اند که کشيدن تصوير غيرحيوان نظير درخت 
و غيره جايز است، اما تصوير حيوان اگر بر روي فرش 
اين  شود،  کشيده  کاغذ  يا  مفروش  پارچة  يا  بالش  يا 
تصويرگري جايز است؛ زيرا تصوير در اين حالت پست 
شمرده مي شود و همچنين کشيدن تصوير حيوان جايز 
است مشروط به اينکه تصوير آن حيوان از جهت عضو 
ناقص باشد، به گونه اي که امکان حيات آن حيوان بدون آن 
عضو امکان پذير نباشد؛ مانند سر و غيره. ولي اگر تصوير 
در مکان محترمي قرار گرفته باشد و يا اعضاي آن کامل 
باشد در اين صورت حالل نيست» (غروي و مازح، ١٣٧٧: 

 .(٧٥
بين تصوير  فقه حنفي  که  معلوم مي شود  عبارت  اين  از 
که  نحو  بدين  مي شود؛  قايل  تفکيک  غيرجاندار  و  جاندار 
کشيدن تصاوير اموري مثل درخت، خورشيد و ماه جايز 
است ولي در مورد تصويرگري جانداراني مانند انسان، دو 
مالک را مطرح مي کند. معيار نخست، به جايگاه تصوير 
اشاره دارد. بدين صورت که اگر تصوير در مکان محترمي 
قرار نگرفته باشد، نظير اينکه بر روي بالش يا فرش کشيده 
شده باشد، اشکالي متوجه آن نخواهد بود زيرا تکيه دادن 
به بالش و يا پاگذاشتن بر روي فرش نشانگر عدم احترام 
به تصوير است. اما اگر تصوير جانداري مانند انسان در 
محل و موقعيت محترمي قرار گيرد چون مسئلة شباهت 
به بت پرستان پيش خواهد آمد، جواز نخواهد داشت. در 
دومين معيار، چگونگي ترسيم تصوير مد نظر قرار گرفته 
است. بدين معني که اگر تصوير با تمامي اعضا و جوارح 
حياتي کشيده شده باشد، حرام خواهد بود؛ ولي اگر تصوير 
به نحوي باشد که فاقد برخي از اجزاي حياتي بدن باشد، 
روشن  مطالب  اين  از  بود.  نخواهد  آن  متوجه  حرمتي 
مي گردد که براساس فقه حنفي نگارگري انسان بر روي 
کاغذـ  چه به صورت شمايل نگاري و چه غيرشمايل نگاريـ  
بي اشکال است، زيرا با کشيدن تصوير بر روي کاغذ، نگاره 
در جايگاه محترمي قرار نمي گيرد و مسئلة شباهت با کفار 

پيش نخواهد آمد.
 البته به رغم حمايت هاي دربار از فقه حنفي، حنابله نيز 
در بغداد نفوذ چشمگيري داشتند، به گونه اي که جمعيت آنها 
بيش از سايرين بود (ملک مکان و سلطاني و جوان آراسته، 
١٣٨٩: ٢٣٤). بنابراين بايد به بررسي حکم فقهي آنها نيز 
دست يافت. در کتاب مذهب اهل البيت (ع) نظر ايشان چنين 

آمده است:
«حنابله گفته اند که تصوير غيرحيوان از قبيل درخت و 
مانند آن جايز است، اما تصوير حيوان جايز نيست خواه 
حيوان عاقل باشد و يا غيرعاقل، مگر اينکه تصوير حيوان 
بر روي فرشي قرار گرفته باشد که پهن مي شود و لگد 
مال مي شود، يا تصوير بر روي پشتي باشد که بر آن تکيه 

مي شود. زماني که تصوير به صورت مجسم باشد ولي 
اجزاي مهم  آن مانند سر زايل شود، در اين صورت مباح و 

جايز خواهد بود» (غروي و مازح، ١٣٧٧: ٧٥).
با مالحظة عبارت فوق درمي يابيم که وجه مشابهت 
دو فقه حنفي و حنبلي در اين است که هر دوي آنها بين 
تصوير موجود جاندار و بي جان تمايز مي گذارند و تفاوت 
آنها در اين است که فقه حنبلي مالک جواز نقاشي را از 
پيکرتراشي جدا مي کند. در اين فقه، ترسيم تصوير موجود 
جاندار در صورتي بدون اشکال است که مورد احترام واقع 
نگردد و معيار جواز مجسمه آن است که اعضاي آن ناقص 
باشد. تفاوت بين اين دو فقه هرچه باشد، نتيجة  آنها در 

شمايل نگاري مربوط به کتاب آرايي يکي خواهد بود. 
پس از بررسي مکتب بغداد بايد به بررسي ديگر مکاتب 
نگارگري پرداخت. از آنجا که شاهان و اميران سلجوقي 
جانبداري  حنفي  تسنن  از  سامانيان  و  غزنويان  همانند 
مي کردند و با تشيع درگير بودند (جعفريان، ١٣٨٥: ٤٧١) 
مي توان پذيرفت که وضعيت فقه تصوير در اينجا، مشابه 

آن چيزي است که در باال بيان شد. 
اما فقه شيعه قدري متفاوت از فقه اهل سنت است، زيرا با 
کاوش در ديدگاه فقهاي شيعه تا پيش از دورة ايلخاني مشخص 

مي شود که مي توان آنها را در سه گروه طبقه بندي کرد:
١. فقهايي که ساخت هرگونه صورتگري را ناروا مي دانند 
نظير ابوالصالح حلبي (ابي الصالح الحلبي، ١٣٨٧: ٢٦٧ـ٢٦٨) 

و قاضي ابن  براج (قاضي، ١٤٠٦: ٣٤٤)؛
٢. فقهايي که فقط ساخت تنديس را اجازه نمي دهند، مانند 
شيخ مفيد (مفيد، ١٤١٧: ٥٨٤) و سالر (سالر ديلمي، ١٤١٤: 

١٧٢)؛
٣. فقهايي که ساخت تنديس و تصاوير موجود جاندار را 
حرام مي دانند، مانند شيخ طوسي (طوسي، ١٤٠٠: ٣٦٣) و 

ابن  ادريس حلي (ابن ادريس، ١٤١٧: ٢١٤ـ٢١٥). 
آنچه بيان شد، وضعيت فقه در قبل از دورة ايلخانان 
فقهاي سني  آراي  در  تحولي  ايلخانان  دورة  در  اما  بود. 
حنفي و حنبلي صورت نگرفت، هرچند در فقه شيعه، محقق 
(آبي، ١٤١٠:  آبي  فاضل  حلي، ١٣٨٩: ٢٧٤)،  (محقق  اول 
اغلب  ـ در  ٤٤٠) و عالمة حلي (عالمه حلي، ١٤١٩: ٨٦) 
کتاب هايش ـ مخالفتي نسبت به نگارگري نشان ندادند و 

قايل به جواز شدند.
 با توجه به اين مطالب، اگر بخواهيم قضاوتي دقيق از 
رويکرد فقه نسبت به شمايل نگاري داشته باشيم بايد بگوييم 
که بسيار بعيد به نظر مي رسد که فقه مانع جدي در رابطه 
با شکل گيري شمايل باشد، زيرا با توجه به غلبة  اهل سنت 
در اين عصر، فقه سني مخالفتي در اين باره نداشته اند و 
علماي فقه اماميه هم، در ادوار مختلف ديدگاه هاي متفاوتي 
نسبت به اصل نگارگري ابراز کردند و مسئله در بين آنها 

اجماعي نيست. 
البته به رغم مخالفت برخي از بزرگان شيعه نسبت به 
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اصل تصويرگري موجود زنده، بايد در نظر داشت که در 
آن روزگار جمعيت شيعه در اقليت قرار داشت و چنانچه 
ـ  بودند  شريعت  و  فقه  به  پايبند  که  ـ  شيعي  نگارگران 
مي خواستند دست به تصويرگري بزنند، فقه قبل از ايلخاني 
در برهه هايي از زمان مي توانست اثري مؤثر بر اقليت شيعه 

بر جاي گذارد.
مضامين کتب، فقدان زمينة شمايل نگاري

با به قدرت رسيدن عباسيان و آغاز نهضت ترجمه، زيباسازي 
کتب و نقش کردن تصاوير معمول گرديد ولي از آنجا که 
بيشتر کتاب هايي علمي و با موضوعاتي چون گياه شناسي، 
پزشکي، ستاره شناسي و مکانيک تصويرسازي مي شد اين 
فرصت براي نگارگر فراهم نمي آمد تا به کشيدن شمايل 
بپردازد. در واقع هدف از مصورسازي اين کتب آن بود 
که به مخاطب و در فهم مطالب کمک بيشتري  شود و بر 
جذابيت آنها بيفزايد. در دورة سلجوقيان هم هنر کتاب آرايي 
بيشتر  ولي  گرفت،  قرار  سالطين  توجه  مورد  نقاشي  و 
معطوف به علوم و دانش هاي مختلف بود (نصري اشرفي 
بنابراين محتواي  آهودشتي، ١٣٨٨: ١٤٠٠).  و شيرزادي 
کتب فرصت، امکان و شرايط الزم را براي تحقق اين امر 

فراهم نمي کرد. 

علل بي تمايلي به شمايل نگاري
١. مباني کالمي هنرمند مسلمان: بي ترديد بهترين راه حل 
براي دستيابي به علت شمايل نگاري در فرهنگ مسيحيت 
و بي ميلي به آن در هنر اسالمي، اين است که به ريشة آن 
توجه شود. اگرچه مسيحيان اوليه نسبت به تصويرگري 
نفوذ  از  متأثر  که  بودند  کرده  اتخاذ  تنزيهي  رويکردي 
امپراتوري  ولي  بود،  بت پرستي  رواج  خوف  و  يهوديت 
مسيحي توانست با تمسک به آموزة تجسد نگاه تنزيهي 
کند  ارائه  شمايل نگاري  براي  راهکاري  و  زند  کنار  را 
(نصري، ١٣٨٨: ١٩٤) اما هيچ گاه در اسالم االهيات تنزيهي 
به االهيات تشبيهي تبديل نشد. اين االهيات تنزيهي نه تنها 
مانع از آن گرديد که هنرمند مسلمان بتواند به تصويرگري 
پروردگارش دست بزند، بلکه موجب شد تا مظاهر روحاني 
آن چون انبيا و اوليا نيز به تصوير در نيايند زيرا هيچگاه 
حقيقت  بيانگر  نمي توانست  محسوس  و  طبيعي  تصوير 
 :١٣٨٤ (مددپور،  باشد  خدا)  بستان  رويان  (مه  روحاني 
١٨٩). به طور کلي، هنر اسالمي در صدد است تا محيطي 
به وجود آورد که در آن انسان بتواند وزن و وقار فطري 

اولية خود را باز يابد و اين امر متوقف بر آن است که از 
هرگونه بت پرستي حتي به معناي نسبي و موقت آن دوري 
شود، زيرا هيچ چيز نبايد حجاب انسان و حضور نامرئي 

خدا گردد (بورکهارت، ١٣٨٦: ٩٥ـ٩٦). 
از  را  نقاشان  که  ديگري  عامل  بزرگداشت:  و  ٢.تکريم 
بزرگداشتي  و  تکريم  مي داشت،  باز  پيامبر  ترسيم چهرة 
بود که نسبت به مقام پيامبر(ص) داشتند و البته مي بايست 
خاستگاه اين احترام و تکريم را در آموزه هاي قرآن و سنت 
جست وجو کرد که در زير به برخي از آنها اشاره مي شود:
الف. مقام خالفت و واليت: بر اساس مضمون و محتواي 
که  است  کرده  اراده  چنين  خداوند  بقره،١  آية ٣٠ سورة 
موجودي بيافريند که جانشين او بر روي زمين باشد و از 
طرفي، از نظر يک فرد مسلمان، پيامبر اکرم بهترين مصداق 
از  بتواند  بايد  و جانشين  خليفه   زيرا  است  آيه  اين  براي 
اوصاف و صفات پروردگارش حکايتگري کند و کسي چون 
پيامبر و انسان کامل توانايي اين امر را نداشت. پس مقام 
خالفت وي موجب شد تا حس احترام ورزي در مسلمان 

نگارگر برانگيخته شود.
 آية ٧٢ سورة احزاب٢ نيز از ديگر آياتي است که در 
اين راستا قابل استشهاد است، زيرا اگرچه خداوند امانت 
و واليت را به تمام انسان ها واگذار کرد اما اين امانت در 
انسان هاي عادي فقط در حد بالقوه است و در انسان هاي 
کامل، يعني انبيا و اوليا، به فعليت مي رسد و هنر اسالمي از 
بيم اهانت به اين امانت الهي نسبت به ايجاد تصوير انبيا، 

رسل و اوليا اکراه داشته است (بورکهارت، ١٣٨٦).
منابع  از سويي در  انسان در اسالم:  ب. خداگونگي 
روايي ما اين گونه نقل شده است که حضرت ختمي مرتبت 
فرمود: «فان اهللا عزوجل خلق آدم علي صورته» (اب ن ب اب وي ه ، 
١٤٠٤: ١٢٠)، و در ديگر سوي، خداوند در قرآن کريم به 
بين  به منظور جمع  کمثله شي».  «ليس  فرمود:  صراحت 
قرآن و سنت مي توان چنين نتيجه گرفت که خداوند از ِمثل 
يعني شبيه، منزه و مبراست ولي نبايد ذات مقدس را از 
َمَثل به معناي آيت و عالمت نيز تنزيه کرد. انسان کامل، که 
آدم ابوالبشر و پيامبر اکرم يکي از بهترين مصاديق آنند، 
است  متعال  اسما و صفات حق  و مظهر  آيت  بزرگترين 
(تبارصفر، ١٣٨٧: ٩٩) و معلوم است که در چنين شرايطي، 
تصويري خشک و بي جان از يک مرد الهي نمي تواند چيزي 
جز پوستي بي مغز و امري واهي تلقي شود (علي تاجديني، 

.(١٣٧٦: ٤٢

١. إِنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخلِيَفًة...
َماَواِت  ٢. إِنَّا َعَرْضَنا اْألََماَنَة َعَلى السَّ
َواْألَْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأن َيْحِمْلَنَها 
إِنَُّه  اْإلِنَساُن  َوَحَمَلَها  ِمْنَها  َوَأْشَفْقَن 

َكاَن َظُلومًا َجُهوًال.

نتيجه
دربارة عدم گرايش به شمايل نگاري ديدگاه هايي به صورت پراکنده و در منابع مختلف ذکر شده است 
اما اين مقاله کوشيد تا بعد از جمع آوري اين نظريه ها به بررسي آنها بپردازد تا معلوم گردد که کداميک 
مي توانند تحليل بهتري از زمينه و چرايي اين مسئله ارائه دهند. با توجه به آنچه در متن ذکر شد مي توان 



 
مسلمان به شمايل  نگاري  پيامبر 
چنين نتيجه گرفت:اسالم (ص) تا قبل از دورة  ايلخاني

١.ديدگاه اتينگهاوزن و گرابر ناشي از شناخت ناکافي از دين اسالم است زيرا آنها ريشة اين مسئله را 
در فقدان الگوي رفتاري و نماد ديني اسالم يافتند و حال آنکه اسالم داراي الگوي رفتاري و نماد ديني 

است ولي نماد ديني اسالم که مبتني بر آموزة توحيد است به گونه اي ديگر تجلي مي کند. 
٢.پژوهشگراني چون عکاشه و شايسته فر بر اين باورند که حاکمان بدون توجه به احکام شرع اسالمي 
در مورد منع تصويرگري چهره، به ويژه تصاوير اولياي الهي، به نگارش کتب مصور همچون جامع 

التواريخ و آثار الباقيه دستور داده اند. در اين نوشتار ديدگاه مذکور از دو موضع نقد گرديد:
 اول آنکه در کتب فقها فرع مستقلي تحت عنوان فقه شمايل مطرح نشده است تا بتواند مانع از شکل گيري 
شمايل شود و دوم آنکه فروعات فقهي به طور کلي ناظر به نگارگري موجودات زندهـ  اعم از شمايل و 
غيرشمايلـ  است. از اين روي، تالش شد تا با مراجعه به کتب فقهي و کاوش در ديدگاه هاي عام مربوط 
به اصل تصويرگري انسان ميزان درستي اين ديدگاه روشن شود. با بررسي فقه تصوير معلوم گرديد 
که فقه نمي تواند مانعي جدي در رابطه با شکل گيري شمايل بوده باشد، زيرا با توجه به غلبة  اهل سنت 
در اين عصر فقه سني مخالفتي در اين باره نداشته است. البته وضعيت در فقه شيعي قدري متفاوت 
است. فقهايي همچون شيخ مفيد، سالر، محقق اول، فاضل آبي و عالمه حلي اجازة کشيدن تصاوير 
را داده بودند، ولي ابوالصالح حلبي، ابن  براج، شيخ طوسي و ابن  ادريس مخالفت خود را اعالم داشته 
بودند. نگارنده معتقد است که تنها در ميان برخي از فقهاي شيعه و در برخي ادوار ممانعت بوده است 
و تأثيرگذاري فقه شيعه مشروط به آن است که هنرمند هم شيعه بوده و بخواهد تابع شريعتش عمل 
کند و از آن تخطي نکند ولي با توجه به اينکه در آن عصر غلبه با تسنن است اين ديدگاه هاي فقه شيعه 

تاثيري جدي در عدم تصويرگري نخواهد داشت.
٣.مضامين علمي و افسانه اي کتبي که براي کتاب آرايي انتخاب مي شدند اين فرصت و زمينه را براي 

نگارگران فراهم نمي کردند تا بخواهند دست به شمايل نگاري زنند.
٤. مباني کالمي مسلمانان که مبتني بر االهيات تنزيهي است به هنرمند اين اجازه را نمي داد تا بخواهد 

خداوند و انسان کامل را به تصوير در آورد.
٥. پيامبر همواره در نزد مسلمانان از احترام و تکريم ويژه اي برخوردار بود و همين امر مانع از آن 

مي شد تا نگارگر بتواند خود را به تصويرگري پيامبر قانع کند و شمايل آفريني کند.
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Although researchers disagree about the prophet’s first illustration,it should be accepted that 
following the emergence of the Ilkhanids in Iran, iconography made considerable progress, and 
the question here is why prior to this era, illustration of prophet hasn’t been paid much attention 
to by Muslim painters? In other words, why Muslims were not influenced by the Christian 
iconography when they were introduced to the Christian civilization and culture?The aim of this 
essay is to find out the context and reasons of reluctance of the artists to prophet’s iconography 
throughthe criticism of art historians, views and the scrutiny of the influence of jurisprudence 
of illustration. The findings of this research indicate that the scientific and legendary contents 
of the books chosen for illustration didn,t provide the painters with a context for iconography, 
and principles of the Muslims and prophets, high statuses on the other hand, didn,t create the 
tendency for the painters in order to be able to do iconography. The research is conducted based 
on library sources,  using analytical- descriptive method.
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