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 1داﻧﺸﺠﻮى دﮐﺘﺮاى ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ ،ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎى زﯾﺒﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
 2داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺎﻟﻰ ﻫﻨﺮ ،ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎى زﯾﺒﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،92/6/20 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﻰ(92/12/11 :

چکیده

ﻣﺮزﻫﺎى ﺗﻠﻘﻰ ادﯾﺎن از ﭘﯿﮑﺮة اﻧﺴــﺎﻧﻰ،ﮔﺎه ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺜﯿﻠﻰ از ﺻﻮرت اﻟﻬﻰ و ﮔﺎه ﻣﺬﻣﻮم ﺑﻪ ﺳــﺒﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﺎﻻت
ﮔﻨﺎهآﻟﻮد و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻪ ﺑﺸﺮ ،ﺑﺤﺚ درﺑﺎرة ﻫﻨﺮ اﻧﺴﺎنﻧﻤﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ .از ﻫﻨﺮ ﭘﯿﺸﺎﺗﺎرﯾﺨﻰ ﺗﺎ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺴﺎن در ﮐﺎﻧﻮن اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد؛ در ﭘﺎرهاى ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻨﺮ اﻧﺴﺎن ﻏﺎرﻧﺸﯿﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزى ﻋﺼﺮ آﺧﻨﺎﺗﻮن در ﻣﺼﺮ،
آﯾﯿﻦ ﺑﻮدا ،دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ،دﯾﻦ اﺳــﻼم و ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻤﺎﯾﻞﺷــﮑﻨﻰ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ،ﺗﻤﺜﺎلﺳﺎزى اﻧﺴﺎن داراى ﺣﺮﻣﺖ و ﮔﺎه ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺖ؛
و در ﭘﺎرهاى دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳــﺘﺎن ،ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،آﯾﯿﻦ وﯾﺸﻨﻮﭘﺮﺳﺘﻰ و ﻋﺼﺮ رﻧﺴﺎﻧﺲ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﮑﺮة ﺑﺮﻫﻨﮥ اﻧﺴﺎﻧﻰ ،آزاداﻧﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﺮ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﯾﮑﺮد ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎب ﺗﻤﺜﺎلﺳــﺎزى اﻧﺴﺎن ،ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﺾ در
ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﻫﻨﮕﻰ و دوﮔﺎﻧﮕﻰ دﻻﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم از ﻟﺤﺎظ واژهﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ،ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر در ﺑﺎب ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .ﺧﻮاﻧﺶ اﯾﺮاﻧﻰ
از اوﻣﺎﻧﯿﺴــﻢ ﻏﺮﺑﻰ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴــﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺿﻤﻦ آرﻣﺎنزداﯾﻰ از آن ،وﺟﻮه ﻣﺎدى زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ را در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد؛
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻌﻨﻮى ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺎدى و اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ؛ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺪﯾﻌﻰ ﭼﻮن ﺑﺮﻫﻨﻪﻧﮕﺎرى را
ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻗﺎﺟﺎرى وارد ﻧﻤﻮد.

واژههای كلیدی

ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺻﻮرﺗﮕﺮى ،ﻫﻨﺮ در ادﯾﺎن ،ﻫﻨﺮ ﭘﯿﮑﺮﻧﻤﺎ ،ﺻﻮرتﻧﮕﺎرى ﻋﺮﯾﺎن ،ﻫﻨﺮ ﻗﺎﺟﺎر.

* اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮى ﻧﮕﺎرﻧﺪة اول ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻧﺴﺎنﻣﺪارى در ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻗﺎﺟﺎر« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﯾﻌﻘﻮب آژﻧﺪ و ﻣﺸﺎورة
ﻧﮕﺎرﻧﺪه دوم ،در ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎى زﯾﺒﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
** ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﺗﻠﻔﮑﺲ 88037911 :ـ.E-mail: minavakil@gmail.com ،021
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مقدمه
در طــول تاریﺦ ،هنر در بســیاری از مﺼادیﻖ وجودی خود،
ﻇرفی برای بیان باورهای دینی ،عقاید و اصول آیینی بوده اسﺖ.
رویﮑرد ادیان مختلﻒ ،از کهنترین روزﮔار تمدن بﺸــری تا زمان
ﮔســترش دین اســالم ،به صورتﮕری و نمایﺶ ﭘیﮑرة انسانی ﮔاه
به مﺜابه ابزاری برای تﺒلیﻎ و توســﻌﮥ دیــن و ﮔاه با ممنوعیﺖ و
محدودیــﺖ دینداران همراه بوده اســﺖ .با آنﮑــه باورهای دینی
را بایــد به عنوان یﮑی از انﮕیزشهــای اصلی در آفرینﺶ هنری
برﺷمرد؛ اما ایﺠاد محدودیﺖ و یا ممنوعیﺖ هنر انساننما توسﻂ
آموزههای ادیان را نیز میباید یﮑی از عوامل مهم ﺷﮑلبخﺸی به
ســاختار هنر ادوار مختلﻒ محسوب نمود .ﭘیوند هنر و دیانﺖ در
عالم ســنﺖ ،عمیﻖ و ﭘایا و ﮔاه از نوع علّی اسﺖ؛ اما این ﭘیوند به
ﻇاهر ناﮔسســتنی ،با روی کار آمدن نیروهای جدید اجتماعی در
عﺼر رنســانﺲ ،ﺷروع به ﮔسســﺖ نمود و در هنر سﺒﺐ ﭘیدایﺶ
صورتی مســتقل و آزاد ﮔردید .نمایﺶ ﭘیﮑرة برهنه انسان که در
برخی فرهنﮓهای ســنتی باستان دارای قداسﺖ و رمز بود ،جای
به برهنﮕی خودنمایانهای از انسان داد که بازتاب تﻔﮑر قاﺋم به ذات
انســان در عﺼر رنسانﺲ و رســتﮕی او از عالم باﻻ بود .هنر ﻏرب
بــه تﺒﻊ تﻔﮑر جدید و با بازخوانی میــراث یونان ،جایﮕاه جدیدی
برای ﭘیﮑرة برهنه قاﺋل ﺷــد .انسان رنسانﺲ ،در نمایﺶ برهنﮕی،

تمایالت بیﭘردهای از انﮕیزههای مادی را به منﺼﮥ ﻇهور درآورد.
از ســوی دیﮕر ،در قلمرو هنر اسالمی و بر ﭘایﮥ آموزههای ﺷرقی،
نوعی انسانﮔرایی مﻌنوی مورد توجه قرار داﺷﺖ که انسان در آن
»خلیﻔه اﷲ« برﺷــمرده میﺷد؛ به تﺒﻊ این اندیﺸه ،محتوای هنر
ﮔرایﺶ به بیان اصالﺖ مﻌنوی انسان داﺷﺖ و با نوعی حرمﺖﮔرایی
در ترسیم انسانی ،رو به سوی ﭼﮑیدهنﮕاری و انتزاعﮔرایی ﮔزارد.
در ایران با آنکه سنﺖهای اسالمی سازندة بخﺶ عﻈیمی از هویﺖ
تاریخی و هنری بود ،اما تحریــم صورتﮕری ﭼندان مورد عنایﺖ
هنرمندان قرار نﮕرفﺖ .با این وجود ،نمایﺶ ﭘیﮑرة برهنﮥ انســان
در هنــر ایرانی ﭘدیدهای نادر اســﺖ و عدم عالقه به نمایﺶ آن از
سنﺖهای ﭘایا و متداوم در طول تاریﺦ بوده و ﭘیﺶ و ﭘﺲ از اسالم
ثابﺖ میماند و تنها در دورههای کوتاهی ﭼون عﺼر ساســانی و
قاجار به سﺒﺐ مراودات ﮔسترده و تﺄثیرﭘﺬیریهای عمیﻖ از ﻏرب
دﮔرﮔــون میﮔردد .با توجه به رویﮑردهــای متنوع و ﮔاه متضاد
نسﺒﺖ به مســﺌله صورتﮕری و برهنهنﮕاری و از آنﺠاییکه ﭘیﮑرة
برهنﮥ انســان ،یﮑی از موضوعات مﻄرح در هنر مﻌاصر اسﺖ ،لﺬا
ﺷــناخﺖ و تﺄمل در ریﺸــههای تاریخی ،انﮕیزشهای مﺬهﺒی و
ﮔســترة مﻌنایی آن برای اندیﺸمندان حوزة هنر امری ضروری ،و
هدف مقاله حاضر اسﺖ.

روششناسی تحقیﻖ
روش تحقیﻖ به صورت کیﻔی بوده و با توجه به اینﮑه مﻄالﻌﮥ
حاضر با بهکاربردن دادههای مربوط به رویدادهای ﮔﺬﺷته و نقد
و تﻔســیر آنها و بررسی آثار هنری ﮔﺬﺷته صورت ﮔرفته ،لﺬا این
ﭘژوهﺶ به صورت تحقیﻖ تاریخی میباﺷد .جمﻊآوری اطالعات
در این نوﺷــتار به صورت مﻄالﻌﮥ اســنادی و کتابخانهای اسﺖ و
نهایتــاً برای تﺠزیه و تحلیل اطالعات جمﻊآوری ﺷــده از روش
اســتقرای علمی استﻔاده ﺷــده؛ بدین مﻌنا که با کنار هم نهادن
اطالعــات جزﺋی ،نتایﺞ کلیتر حاصل ﮔردیده اســﺖ .با توجه به
این نﮑته که صورت هنر همواره متﺄثر از تحوﻻت فﮑری ،فرهنﮕی
و باورهای دینی میباﺷــد ،لﺬا این ﭘرســﺶها مﻄرح میﮔردد:
.1رویﮑرد ادیان مختلﻒ به صورتنﮕاری عریان تابﻊ ﭼه عوامل و
ﭼه باورهایی اســﺖ؟  .2در طول تاریﺦ کدام آموزههای دینی به
حمایﺖ هنرهای تﺼویری و کدامیﮏ به ضدیّﺖ با آن ﭘرداختهاند
و ﭼرا؟  .3ترسیم ﭘیﮑرة برهنﮥ آدمی ،حامل ﭼه مﻌانی ضمنیای
اســﺖ ،طیﻒ وســیﻊ مﻌنا و تضاد در آنها در فرهنﮓها و مﺬاهﺐ
متﻐیرها بوده اســﺖ؟  .4برهنهنﮕاری و مﻌنای
مختلﻒ تابﻊ کدام ّ
آن در هنر تا ﭼه حد مرتﺒﻂ با موضوع و تا ﭼه اندازه وابســته به
سﺒﮏ یا زبان صوری تﻐییر میکند؟  .5ﻇهور اومانیسم و رنسانﺲ
ﭼه تﺄثیراتی بر نﮕرش انسان مدرن به تﺼاویر برهنه داﺷته اسﺖ؟

 .6صورتنــﮕاری عریان در ایران کدامیﮏ از مﻔاهیم برهنﮕی در
زبان انﮕلیسی 1را متﺒادر میکند؟ دربارة ﭘیﺸینﮥ تحقیﻖ نیز باید
ﮔﻔﺖ دادههای منﻔﮏ این مقاله ،مﺜ ً
ال تحریم صورتﮕری در اسالم
یا رویﮑرد دورة رنســانﺲ به ﭘیﮑرة برهنﮥ آدمی و ...جداﮔانه مورد
مﻄالﻌــه و ﭘژوهﺶ قرار ﮔرفتهاند ،حال آنﮑــه نﮕاهی تﻄﺒیقی و
مﻄالﻌﮥ روند تاریخی حرمﺖﮔرایی تﺼویر انســان تا برهنهنﮕاری
مﻌاصر و جمﻊبندی آن به روش اســتقرایی برای نخستین بار در
جستار حاضر صورت ﮔرفته اسﺖ.

حرمت صورتگری در گﺬر تاریﺦ
نخســتین محدودیﺖ و ممنوعیﺖ در هنر صورتﮕری را باید
در فرهنﮓ ﭘیﺸــاتاریخی جســﺖ ،در هنر مردمان بدوی ،مﺼور
ســاختن حیوانات ﮔوناﮔون بر روی دیوار ﻏارها بســیار متداول
بوده اســﺖ حال آنﮑه ﭘیﮑرة انسان به ندرت و صرفاً با رویﮑردی
ﻏیرواقﻊنما به تﺼویر درآمده اســﺖ» .ﭘیﮑرة انسان در میان انﺒوه
جانوران نقاﺷی ﺷده بر دیوارها ،تقریﺒاً یﮑسره از قلم افتاده اسﺖ.
] [...ﭼرا تﺼاویر انســان و جانور به ﺷیوهای متﻔاوت نمایﺶ داده
ﺷده اسﺖ؟ آیا انسان در این سﭙیده دمان ﭘیدایﺶ جادو ،خودش
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را تا بدان ﭘایه از جانوران وحﺸــی متﻔاوت میداند که نمیتواند
تﺼویری مناســﺐ ﺷﺒیهسازی از ﭼهرة خودش ﭘیدا کند؟ یا آنﮑه
میترســد آنﭽنان که جانور را جادو میکنــد ،تﺼویر خویﺶ را
مرﺋــی ﮔرداند و خودش را نیز جادو کند«؟ )ﮔاردنر(35 ،1386 ،
ﺷاید اولین ممنوعیﺖ در تﺼویرســازی با باور دینی را بتوان در
دســتورات آمنحوتﭗ ﭼهارم )که بﻌدها به آخناتون یا ایخناتون
مﻌروف ﮔردید( ،ﭘادﺷــاه مﺼر در ســدة ﭼهاردهم ﭘیﺶ از میالد
یافﺖ؛ او عالوه بر تحوﻻت ﮔستردهای که در هنر سنتی مﺼریان
ایﺠاد نمود ،ساختن صورت »آتون« خدای یﮑتایی که به او اعتقاد
داﺷــﺖ را تحریم کرد» ،اخناتون هیﭻ قید و ﺷــرطی برای هنر
وضﻊ نﮑرد و تنها کار وی از این قﺒیل آن بود که ساختن صورت
آتون را برای هنرمندان ممنوع ساخﺖ ،ﭼه به عقیدة وی ،خدای
راســتی هیﭻ صورتی ندارد« )دورانﺖ ،1385 ،ج251 ،1ـ.(250
در این دوره در ســرزمین مﺼر ،نخستین بارقههای یﮑتاﭘرستی و
تﺠسم خدای واحد ﺷﮑل میﭘﺬیرد ،نتایﺞ این فلسﻔﮥ دینی جدید
در هنر ،نﮕرش متﻔاوتی در ﺷﺒیهسازی ﭘیﮑرة انسان و تمﺜالهای
الهی ایﺠاد میکند.
در آیین بودا نیز موانﻊ و ممنوعیﺖهایی بر ســر راه هنرهایی
ﭼون نقاﺷی و ﭘیﮑرهتراﺷی ﮔﺬاﺷته ﺷده اسﺖ» .آیین بودا ،ﭼون
از بﺖﭘرستی و مﺠسمههای وابسته به مساﺋل ﻏیردینی بیزار بود،
بر سر راه نقاﺷی و مﺠسمهســازی موانﻊ مﺸخﺼی ﮔﺬاﺷته بود.
بودا نقاﺷیهای خیالی را ،که در هیﺌﺖ ﭘیﮑرههای مردان و زنان
کﺸیده میﺷد ،منﻊ کرد« )همان 669 ،ـ  .(668در سنﺖ هندی
نیز اﺷــاراتی از آداب محدودســازی تﺼاویر انسانی وجود داﺷته
اسﺖ؛ به عنوان مﺜال» ،متن هندی ﺷوکرانیتیسارا ،2ساخﺖ صور
الهی را بر اساس تﺠویزات ﺷــرعی ستایﺶ میکند و در مقابل،
صورتنﮕاری و ﺷﺒیهسازی انســان را محﮑوم مینماید و مﻌتقد
اســﺖ که این نوع صورتﮕری ،فرد را به ســوی بهﺸــﺖ هدایﺖ
نمیکند) «3کوماراســوامی .(173 ،1386 ،در رســالﮥ مﺬکور که
متﻌلﻖ به قرون وســﻄی اسﺖ ،رویﮑرد روﺷن آیین هندی دربارة
محدودیﺖهای تمﺜالسازی انسان دیده میﺷود؛ در جای دیﮕری
4
از همان متن آمده اســﺖ» :ﺷــخﺺ باید تمﺜالهای فرﺷتﮕان
را بســازد ،زیرا اینها نیﮑیﭘرور و به ســوی آسمان رهنموناند،5
ولی آدمیان یا دیﮕر »موجودات« نه به آسمان رهنمون میﺷوند
و نه فرخنده و خﺠســتهاند [...].تمﺜالهای فرﺷتﮕان ،حتی اﮔر
خﺼوصیاتﺷان ،6ناقﺺ تﺼویر ﺷده باﺷد ،مایﮥ خیر آدمی اسﺖ
اما تمﺜالهای موجودات فانی ﭼنین نیستند ،ولو خﺼوصیاتﺸان
)دقیقاً بازنمایی ﺷده باﺷند() «7کوماراسوامی.(112 ،1384 ،
در ادیان آسمانی نیز همواره محدودیﺖها و ممنوعیﺖهایی در
زمینه خلﻖ ﺷمایل و یا ساخﺖ ﭘیﮑرههای انسانی و بﻌضاً جانوران
نیز وجود داﺷــته اســﺖ .در تورات ،ساخﺖ مﺠســمﮥ جانداران
صراحتاً برای ﭘیروان یهود منﻊ ﺷــده اسﺖ ،در تورات میخوانیم:
»مﺒادا فاســد ﺷــوید و برای خود صورت تراﺷــیده یا تمﺜال هر
ﺷــﮑلی از ﺷﺒیه ذکور یا اناث بســازید؛ یا ﺷﺒیه هر بهیمﮥ که بر
روی زمین اســﺖ یا ﺷﺒیه هر مرغ بالدار که در آسمان میﭘرد؛ یا

ﺷــﺒیه هر خزندة بر زمین یا ﺷــﺒیه هر ماهﺊ که در آبهای زیر
زمین اســﺖ 8«.و همﭽنین در جای دیﮕر آمده اســﺖ» :صورتی
تراﺷیده و هیﭻ تمﺜالی از آنﭽه باﻻ در آسمانسﺖ و از آنﭽه ﭘاﺋین
در زمین اسﺖ و آنﭽه در آب زیر زمینسﺖ برای خود مساز 9«.در
آموزههــای تورات خدای یَ ُه َوه صورت خویﺶ را نمودار نمیکند:
»خداوند با ﺷــما از میان آتﺶ متﮑلّم ﺷــد و ﺷما آواز کلمات را
ﺷــنیدید لیﮑن صورتی ندیدید «10در عهد عتیﻖ سازندة ﭘیﮑره
مورد لﻌن خدا قرار دارد» :ملﻌون باد کســیﮑه صورت تراﺷیده یا
ریختهﺷده از صنﻌﺖ دســﺖ کارﮔر که نزد خداوند مﮑروه اسﺖ،
بســازد و مخﻔی نﮕاه دارد« .11برخی محققان بر این عقیدهاند که
ایــن رویﮑرد دین یهود بﻌدها در اســالم نیز رخنه نموده و یﮑی
از علل ایﺠاد اﺷــﮑال تﺠریدی موسوم به عربانه یا آرابسﮏ 12در
هنر اسالمی ﮔردید13؛ الﺒته ﻻزم به ذکر اسﺖ که این نﻈریه مورد
اجماع همه ﭘژوهﺸــﮕران نیســﺖ .نﻈریﮥ دیﮕر مﺒنی بر آن اسﺖ
کــه مﺄخﺬ نﮕرش تمﺜالﮔریز اســالم را باید به برخی ابﻌاد کیﺶ
مزدایی )مزدیسنا( مرتﺒﻂ دانسﺖ.14

رویكرد مسیحیت به صورتنگاری انسان
در دیــن مســیﺢ )ع( نیز در ابتــدا ممنوعیــﺖ دربارة هنر
صورتنما وجود داﺷته اسﺖ .کلیسای مسیحیﺖ در آﻏاز ،هرﮔونه
تﺼویر را از آن جهﺖ که یادآور عقاید ﺷركآمیز ﭘیﺸین ﺷمرده
میﺷد ،مردود میدانسﺖ؛ به باور مسیحیان این زمان ،هنر دینی
باید تﺠســم بخﺶ لحﻈات و وقایﻊ عالــم ملﮑوت از طریﻖ نماد،
رمز و نﺸانه باﺷــد؛ بدین ترتیﺐ نخســتین آثار هنری ماهیتی
ِ
مسیحیﺖ
نمادین داﺷــتهاند و دقیقاً به همین دلیل بود که هنر
نخستین از قوانین طﺒیﻌﺖﮔرایانﮥ ﭘیﺸین فاصله ﮔرفﺖ و به سﺒﺐ
جهانبینی تازه درونمایهای طﺒیﻌﺖﮔریز یافﺖ.
زمانی که تﺌولوژی 15مسیحی به تدریﺞ تﮑوین مییافﺖ ،خلﻖ
ﺷــمایل و تﺼویر مسیﺢ به صورت انســانی زمینی ،اختالفاتی را
میان مﺬهﺒیان مسیحی و آباء کلیسا ایﺠاد نمود .در این خﺼوص
مســیﺢ ﭘســر هماننــد و همﺠنﺲ ﭘدر
ﮔروهی مﻌتقد بودند که
ِ
)ﭘروردﮔار یﮑتا( اســﺖ و به همین ســﺒﺐ نمیتواند در مﻈاهر و
صور انســانی تﺠلی بیابد؛ اما برخی از آباء کلیسا نیز بر این باور
بودند که نمایــﺶ صرفاً نمادین مســیﺢ نمیتواند در دل مردم
عامی تﺄثیر عمیقی داﺷــته باﺷــد .16در واقــﻊ کتاب عهد عتیﻖ
ســاختن صورت خدا را مﺠاز نمیداند .17دلیــل این ممنوعیﺖ
بیم آن بوده اســﺖ که تازه مﺆمنان مسیحی نتوانند تﻔاوتی میان
باورهای ﮔﺬﺷــتﮥ خود و ﭘیام جدید یﮑتاﭘرســتی قاﺋل ﺷوند .اما
این محدودیﺖها در نقاﺷی عالم مسیحیﺖ به ﮔونهای دیﮕر ﻇاهر
ﺷــد؛ ﭼرا که بر طﺒﻖ تﻌالیم کتاب مقدس ،عیسی نه تنها کالم
خدا ،بلﮑه صورت کامل )ﺷــمایل( او نیز میباﺷد ،بنابراین لحﻈﮥ
آمدن مسیﺢ )ﭘســر خدا( بر زمین موجﺐ ﭘیدایﺶ ﺷمایل اسﺖ.
»و او ]مسیﺢ[ صورت خدای نادیده اسﺖ« 18.بدین ترتیﺐ و طﺒﻖ
آموزههای کتاب مقدس ،نقاﺷــی با مقاصد تﻌلیم دین هماهنﮓ
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ﮔردید .از ســوی دیﮕر ،نقاﺷی میتوانسﺖ داستانهای مﺬهﺒی را
در اذهان مردم زنده نﮕــه دارد .این باور با نﻈر مرجﻌیﺖ بزرﮔی
ﭼون ﭘاپ ﮔرﮔوریوس کﺒیر 19در ســدة ﺷﺸــم میالدی صورت
دقیﻖتری یافﺖ .در این زمان موضﻊ کلیســا این بود که هنرهای
بﺼری میبایسﺖ متن کتاب مقدس و روایات مﺬهﺒی را به تﺼویر
کﺸــند؛ ﮔﻔتﮥ ﭘاپ ﮔرﮔوریوس ﭼنین بوده اســﺖ» :در کلیسا به
این دلیل از تابلوی نقاﺷی استﻔاده میکنند که بیسوادان بتوانند
دسﺖ کم آنﭽه نمیتوانند در کتاب بخوانند بر دیوار کلیسا بﺒینند
و فهم کنند و نوﺷته همان حﮑم را برای باسوادان دارد که نقاﺷی
برای بیسوادان ،زیرا که بیسوادان در نقاﺷی همان میبینند که
باید بﺒینند؛ آنﮑه خواندن و نوﺷــتن نمیداند محتوای نقاﺷی را
میخواند .از همین رو ،خﺼوصاً در باب این صنﻒ از مردم ،نقاﺷی
جایﮕزین نوﺷته میﺷــود . ...بالﻄﺒﻊ نﺒاید برای ﭘرهیز از ﺷرك،
حﮑم به از میان بردن تابلوهای نقاﺷــی کلیساها داد ،بلﮑه باید از
آنها من باب تﺸــحیﺬ اذهان بیسوادان بهره ﮔرفﺖ« )ورننهاید،
 .(43 ،1387در واقــﻊ میتوان ﮔﻔﺖ کــه ﭘاپ ﮔرﮔوری کﺒیر در
این ســخنان ،اصالﺖ تﺼویر را با اصالﺖ نوﺷــتار برابر دانسته و
کارکرد یﮑســانی برای آن دو قاﺋل ﮔردیده اســﺖ .در ادامه و در
دوران کنســتانتین 20و با نﻔوذ فرهنﮓ و ســنﺖ و هنر یونانی به
جامﻌه روم ﺷــرقی از میزان این ممنوعیﺖها باز هم کاسته ﺷد؛
در قرون بﻌدی همﭽنان »مســﺌلﮥ اصلی هنر این بود که خود را
با حﮑــم ﭘاپ ﮔرﮔوری کﺒیر تﻄﺒیﻖ دهد ،کــه ﮔﻔته بود تﺼاویر
و تندیﺲهــا میتوانند از جهات تﻌلیــم کالم خدا به عوامالناس
مﻔید باﺷــند« )ﮔامﺒریﭻ .(145 ،1383 ،به منﻈور دســتیابی به
این هدف ،داســتانهای زندﮔانی حضرت مسیﺢ و مریم مقدس
و همﭽنین قدیســان و مﺆمنان مســیحی به تﺼویر کﺸیده ﺷد.
رواج اینﮕونه ﺷمایلنﮕاری ،بیﺸتر در جهﺖ آﮔاه ساختن نودینان
از آن داســتانها و دعوت مﺆمنان به دینــداری و در یﮏ کالم،
وســیلهای در خدمﺖ تﺒلیﻎ دین ﺷناخته میﺷــود؛ اما ﮔاه این
ﺷــمایلها حالﺖ تقدس به خود ﮔرفته و احترامی ﭘرستﺶﮔونه
ﭘیدا کردند؛ »خداوند را در مقام ذات متﻌالیاش نمیتوان تﺼویر
کرد ،اما تﺼویر کردن طﺒیﻌﺖ انسانی عیسی که آن را از مادرش
دریافﺖ کرده ،ﻏیرقابل حﺼول نیســﺖ؛ عــالوه بر این ،علیرﻏم
تمایز میان دو »طﺒیﻌﺖ« ]عیسی مسیﺢ[ ،صورت انسانی مسیﺢ
به نحو رازآمیزی با ذات الوهی وی اتحاد مییابد و همین مسﺌله
ﭘرستﺶ تمﺜال وی را توجیه میکند« )بورکهارت.(103 ،1390 ،
همین امر سﺒﺐ ﺷــﮑلﮔیری جنﺒﺶ ﺷمایلﺷــﮑنی 21ﮔردید؛
واکنﺸــی که باعﺚ از بین رفتن بخﺶ وسیﻌی از آثار هنر دینی
ﮔردید .با ﮔســترش این جنﺒﺶ ،ﺷمایلﺷــﮑنان بر آن ﺷدند تا
نمایﺶ صور انســانی مســیحی را منحﺼرا ً به نﺸانهها ،نمادها و
رمزها فروکاســته و به مدد نقﺶ و نﮕارهای ﮔیاهی و جانوری به
بیان هنری بﭙردازند .این باور که دقیقاً در تقابل با عقاید رومیان
در خﺼوص ﺷــمایلهای مقدس قرار داﺷــﺖ ،در سالهای بﻌد
نتوانسﺖ در میان اذهان عمومی و دینداران مسیحی تداوم یابد؛
ﭼرا که با اندیﺸــﮥ تﺠسد مسیﺢ ناهمخوان بود .در سدة یازدهم،

ﺷورای کلیسایی آراس 22اعالم داﺷﺖ که بیسوادان ناﮔزیرند که
به وســیلﮥ تمﺜالها در مﻌانی کتاب مقدس ﻏور کنند .در همین
زمان ،قدیﺲ بونا ِونتورا (1274-1221) 23که از متﺄلهان آن زمان
24
بود ،دربارة فواید تمﺜالها ســه دلیل عمده را برﺷــمرده اسﺖ.
25
در همان ســالها بر ﭘایﮥ نﻈریات وی ،قدیﺲ توماس آکویناس
)ح1225 .ـ (1274با تدقیﻖ بیﺸتر دﻻیل قدیﺲ بونا ِونتورا اعالم
داﺷﺖ» :به ســه دلیل تمﺜالها را به کلیســاها آوردند .نخسﺖ،
بــرای تﻌلیم عوام بی ســواد از آن رو که اینهــا همان میکنند
سر تﺠســد خداوند در کالﺒد
که کتاب میکند .دوم ،باﺷــد که ّ
مسیﺢ و اســوههای قدیسان هر روز در برابر دیدﮔانمان نمایان و
در حافﻈهمان حاضر باﺷــد .سوم ،برای برانﮕیختن ﺷور مﺬهﺒی،
دیدهها ﭘراثرترند تا ﺷنیدهها« )ورننهاید .(106 ،1387 ،در واقﻊ
میتوان ﮔﻔﺖ ﺷﮑافی که مابین ﺷمایلدوستان و ﺷمایلﺷﮑنان
ایﺠاد ﮔردید؛ نه تنها در مســاﺋل هنری تﺄثیرﮔﺬار بود ،بلﮑه سﺒﺐ
اختالفات بزرگتری در حوزة مﺒاحﺚ الهی از جمله مﻌنای رابﻄﮥ
میان انسان و خدا و ﭘیوند عوالم ناسوت و ﻻهوت در وجود مسیﺢ
نیز ﮔردید.

رویكرد اسالم به صورتنگاری انسان
در آیین اســالم بنا به کالم اساســی »ﻻ اله اﻻ اﷲ« اعالم باور
به احدیﺖ و یﮕانﮕی خدا نخســتین ﺷرط مسلمانی اسﺖ و طﺒﻖ
آن »محور مرکزی اســالم ،احدیﺖ و وحدانیﺖ اســﺖ ،ولی هیﭻ
تﺼویــری قادر به بیان آن نیســﺖ« )بورکهــارت.(131 ،1381 ،
ﭘرهیز از خلﻖ تﺼاویر و یا ســاخﺖ ﭘیﮑرههای انسانی و جانوری در
ﺷــریﻌﺖ اسالم نیز بیﺸتر بدین ســﺒﺐ بوده اسﺖ .از سوی دیﮕر،
برخی سنﺖهای مﺬهﺒی نیز محدودیﺖهایی را در جهﺖ آفرینﺶ
هنر صورتنما ایﺠاد نمودهاند .الﺒته در قرآن به صراحﺖ ممنوعیتی
برای ﺷمایلنﮕاری و یا ﭘیﮑرهسازی عنوان نﺸده اسﺖ؛ بنا به روایات
اسالمی ،ﭘیامﺒر اسالم به دسﺖ خود زیارتﮕاه مﮑه را از وجود بﺖها
ﭘاك کرد؛ الﺒته باید توجه داﺷﺖ که در این خﺼوص ،آنﭽه بیﺸتر
مــد نﻈر آن بزرﮔوار بــوده ،نه عناد با ابﻌاد صــوری آن آثار ،بلﮑه
مﺒارزهای علیه وجوه محتوایی آنان ،مﺒنی بر عملﮑرد کﻔرآمیزﺷان
بوده اســﺖ .روایﺖ اسﺖ که در زمان ﭘاكسازی مﮑه از مﺠسمهها
و نقاﺷــیها ،ﭘیامﺒر اسالم در میان آن آثار تمﺜالی از مریم مقدس
و مســیﺢ )ع( را حﻔﻆ نموده اســﺖ .این داستان به روﺷنی نﺸان
میدهد که مﺒارزه با صور ﺷــﮑلنما در نقاﺷــی و مﺠسمهسازی،
بستﮕی تام به کاربرد آن دارد و در هر جا که بیم آن رود که مردم
در مواجهه با این آثار دوباره به بﺖﭘرســتی و ﺷرك روی آوردند،
با آن مخالﻔﺖ میﮔردد .برخی صاحﺒنﻈران ،این رویﮑرد اســالم را
نوعی انتخاب در زدودن ﺷمایلها دانستهاند ،که با هدف ﭘاكکردن
26
دل برای جای دادن توحید صورت ﮔرفته اسﺖ.
در قرآن ،آیاتی که مســتقیماً هنر صورتنما را برای مﺆمنان
تحریم کرده باﺷــد ،وجود ندارد ،اما برخی از آیات خلﻖ صورت و
آفرینﺶ آن را منحﺼر به ﭘروردﮔار و از ﺷــﺌونات الهی دانستهاند.
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از تحریم صورتﮕری تا صورتنﮕاری عریان

برخی از روﺷنترین این آیات عﺒارتند از:
ســورة حﺸــر آیﮥ ُ :24ه َو ﱠ ُ
اﷲ الْخالِﻖُ ال ْ َﺒا ِر ُئ ال ْ ُمﺼ ﱢو ُر )اوسﺖ
خداوند آفریدﮔار ﭘدیدآرنده ﭘیﮑرساز(.
َ
ْ
ْ
ُ
السماواتِ َو اﻷ ْر َ
ض ب ِال َح ّ ِﻖ َو َص َّو َرک ْم
ســورة تﻐابن آیﮥ َ :3خلَﻖَ َّ
یر )]خدا[ آفرید آسمانها و زمین را
َف َﺄ ْح َس َ
ــن ُص َو َر ُک ْم َو إِل َ ْی ِه ال ْ َمﺼِ ُ
بحﻖ و ﭘیﮑر ســاخﺖ ﺷــما را ﭘﺲ نﮑوساخﺖ ﭘیﮑرهای ﺷما را و
بسوی اوسﺖ بازﮔﺸﺖ(.
َ
ْ
ﱠ
ُ
ﱠ
َ
َ
ُ
َ
ســورة ﻏافر آیﮥ  :64اﷲ الﺬِي َج َﻌل لﮑ ُم اﻷ ْر َ
الس َما َء
ض ق َر ًارا َو ﱠ
ــن ُص َو َر ُک ْم )خداسﺖ آنﮑه ﮔردانید برای ﺷما
ب ِ َنا ًء َو َص ﱠو َر ُک ْم َف َﺄ ْح َس َ
زمین را ﭘایﮕاهی و آســمانرا سازمانی و ﭘیﮑر ساخﺖ ﺷما را ﭘﺲ
نﮑو کرد ﭘیﮑرهای ﺷما را(.
َ
ْ
ﱠ
َ
ُ
ســورة آلعمران آیﮥ ُ :6ه َو الــﺬِی یُ َﺼ ﱢو ُرک ْم فِی اﻷ ْر َحا ِم ک ْی َﻒ
یَﺸَ ﺂ ُء )اوسﺖ که صورتﮕری کند ﺷما را در رحمها هر ﮔونه که خواهد(.
این آیاتی اســﺖ که به روﺷنی نﺸــان میدهد صورتﮕری از
ﺷﺌون خداوند اسﺖ .اما عالوه بر این ،در بیان ﭼند داستان قرآنی
نیز دربارة ساخﺖ ﭘیﮑره توسﻂ برخی کسان روایاتی نقل میﺷود؛
کــه مهمترین آن در مﻌﺠــزات حضرت عیســی )ع( و حضرت
ســلیمان )ع( و یا در داستان ﮔوســالﮥ سامری نقل ﺷده اسﺖ.27
در دو روایﺖ نخسﺖ ساخﺖ ﭘیﮑره به عنوان عملی مخالﻒ اسالم
قلمداد نﺸده ،بلﮑه به عنوان ﭘدیدهای نیﮑو مﻄرح ﮔردیده اسﺖ.
اما در داستان سوم که مربوط به ساخﺖ مﺠسمﮥ ﮔوسالﮥ سامری
اسﺖ ،از عمل ساخﺖ آن به عنوان عامل کﻔر ،ﮔناه ،ﻇلم و نادانی
قوم بنی اســراﺋیل یاد ﺷده و آنها را مستحﻖ خﺸم الهی میداند.
الﺒته در موارد مختلﻒ دیﮕر نیز قرآن انســان را از ﭘرستﺶ بﺖها
بر حﺬر داﺷــته اســﺖ ،در این مورد باید بــه روایاتی مربوط به
داســتان حضرت ابراهیم نیز اﺷاره نمود؛ مﺜ ً
ال در آیات  51و 52
ِیم ُرﺷْ َد ُه م ِْن َق ْﺒ ُل َو ُک َّنا
ســورة انﺒیاء میخوانیمَ :و لَق َْد آت َْینا إِبْراه َ
َ
َ
ّ
ُ
ِیــن ) (51إ ِ ْذ َ
قال ِﻷَب ِی ِه َو َق ْو ِم ِه ما ه ِﺬ ِه ال َّتماث ِیل التِي أن ْ ُت ْم
ب ِ ِه عالِم َ
ون )) .(52و همانا دادیم به ابراهیم رهﺒریﺶ را از ﭘیﺶ
لَهــا عا ِک ُﻔ َ
و بودیــم بدان دانایان ) (51هنﮕامیﮑه ﮔﻔﺖ ﭘدر خود و قوم خود
ﭼیسﺖ این ﭘیﮑرهایی که ﺷماﺋید بر آنها ﮔردآمدﮔان(.
نﺺ قرآن دربــارة تمﺜالها و ﭘیﮑرهها که ذکر کلی
عالوه بر ّ
آن در باﻻ آمد ،باید در آموزههای اســالمی به ســنﺖ ،رویﮑرد و
احادیﺚ موجود دربارة این مســﺌله نیز اﺷــاره نمود ،برای درك
ماهیﺖ مﻔهومــی و فیزیﮑی تﺼاویر در آن روزﮔار این احادیﺚ را
باید به یاد آورد:
ْ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ورةُ) «.فرﺷته به خانهای
ﻻص
و
ﺐ
ل
ک
ه
ِی
ف
ا
ت
ی
ب
ﮥ
ﮑ
ﺋ
ال
م
َْ ً
»ﻻت َْد ُخ ُل ال ْ َ
ٌ َ ُ َ
که در آن سﮓ و تﺼویر باﺷد ،وارد نمیﺷود(.
ون) «.به تحقیﻖ
»إ ِ ﱠن أَﺷَ ﱠ
ــد ال ﱠن ِ
اس َع َﺬابًا یَ ْو َم الْق َِیا َمــ ِﮥ ال ْ ُم َﺼ ﱢو ُر َ
کســانی که عﺬاب ایﺸــان از هر کﺲ نزد خــدا در روز قیامﺖ
سخﺖتر اسﺖ ،صورتکﺸان میباﺷند(.
ون یَ ْو َم الْق َِیا َمﮥِ ،یُق ُ
َال ل َ ُه ْم:
الﺼ َو َر یُ َﻌ َّﺬب ُ َ
ِین یَ ْﺼ َن ُﻌ َ
»إ ِ َّن ال َّﺬ َ
ون َه ِﺬ ِه ُّ
28
أَ ْح ُیوا َما َخلَ ْق ُت ْم) «.همانا کســانی که این صورتها را میکﺸند
در روز قیامﺖ عﺬاب میﺷــوند و به آنها ﮔﻔته میﺷود زنده کنید
آنﭽه را که آفریدهاید(.

این احادیﺚ که مﺸــخﺺترین نمونههای منﻊ صورتﮕری در
آیین اســالم میباﺷند ،مورد قﺒول و ﭘﺬیرش همه مسلمانان اعم
از ﺷــیﻌه و ســنی بودهاند .برطﺒﻖ این روایات ،هر هنرمندی که
موجود زندهای را بازنمایی کند ،مقلّد خداســﺖ و در امر آفرینﺶ
که از صﻔات ویژة ﭘروردﮔار به حساب میآید ،دخالﺖ نموده اسﺖ
و به ســﺒﺐ این ﮔناه در آن دنیا باید بــه آن موجود روح و جان
بﺒخﺸــد» .در ﺷــماری از احادیﺚ دیﮕر )که بﻌدها ﭘدید آمد( از
هنرمند در روز جزا خواسته میﺷود تا به آثار ﭘیﮑرهای خود روح
بدمد و در صورت ناکامی در این کار )که طﺒیﻌی هم هسﺖ ،ﭼون
فقﻂ خداوند خالﻖ و آفریننده اسﺖ( ،به سﺒﺐ ﻏﺼﺐ قدرت الهی
و به دلیل ﺷیادی در آتﺶ جهنم خواهد سوخﺖ« )اتینﮕهاوزن و
ﮔرابر .(8 ،1382 ،از سوی دیﮕر و در قرآن در داستان زنده ﺷدن
تندیﺲ ﮔلی ﭘرنده با دمیدن حضرت عیســی )ع( در آن ،روﺷن
میﺷود که عمل ﭘیﮑرهسازی تنها با جانبخﺸی امﮑانﭘﺬیر اسﺖ
و طﺒیﻌتاً این عمل از توان انسان عادی خارج اسﺖ .آیه  49سورة
آلعمران مﺒین همین نﻈر اسﺖ.
َ
َ
ّ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
ِ
ِ
ین
الﻄ
ِن
م
م
ﮑ
ل
ل
خ
أ
ّي
ن
أ
م
ﮑ
ب
ِ
»أَن ِّي َق ْ
ِ
ــﻖُ ْ َ
ــد جِ ْﺌ ُت ُﮑ ْم ب ِﺂیَ ٍﮥ م ِْن َر ّ ْ
ون َط ْیرا ً بِﺈِ ْذ ِن َّ
َک َه ْی َﺌــ ِﮥ َّ
اﷲ ِ« )آوردم ﺷــما را
الﻄ ْی ِر َف َﺄنْﻔُﺦُ فی ِه َف َی ُﮑ ُ
آیتی از ﭘروردﮔار ﺷما که میآفرینم برای ﺷما از ﮔل مانند ﭘیﮑر
ﭘرنــده و میدمم در آن ﭘﺲ میﺷــود ﭘرنده بــاذن خدا( .بدین
ترتیﺐ مﺸخﺺ میﺷــود که رویﮑرد اســالم در مسﺌله ساخﺖ
ﭘیﮑره ﭘرنده و مﻌﺠزة حضرت عیسی)ع( این اسﺖ که آن نه تنها
یﮏ عمل مﻌﺠزهآسا نیســﺖ و با اذن خداوند و برای اقناع مردم
به ﭘﺬیرش حقّانیﺖ ﭘیــام آن حضرت صورت میﮔیرد بلﮑه عمل
خلﻖ یﮏ تﺼویر و ﭘیﮑره بازنمایی ﺷــده ،تنها با جانﺒخﺸــی آن
ممﮑن و بایســته میﮔردد .اما نﮑتﮥ بسیار قابل توجه در هنرهای
اســالمی آن اسﺖ که »] [...این آیات و متون مﺸابه دیﮕر ﭼندان
کارﮔر نیﻔتاد و مانﻊ رﺷــد و اســتقرار هنرهای ]تﺠسمی[ نﺸد،
ﭼــون ﭼند دهه ﭘــﺲ از وفات محمد )ص( دیﮕــر هیﭻ یﮏ از
جدیی بــا تﺼاویر و ﭘیﮑرههــا نﮑردند .الﺒته
متﮑلمــان مخالﻔﺖ ّ
مسلمانان از زمان ساخﺖ نخســتین بناهای اسالمی ،از ﮔرایﺶ
به بازنمایی ﭘیﮑره انســانی و حیوانــی ﭘرهیز کردند .این ﮔرایﺶ
بیدرنﮓ در ﭘرهیز از هرﮔونه کاربرد ﭘیﮑرهنﮕاری در هنر مﺬهﺒی
جلوه یافﺖ و در ضمن واکنﺶ مالیمتری هم در هنر ﻏیرمﺬهﺒی
داﺷــﺖ .بنابراین صحﺒﺖ از ﺷمایلﺷﮑنی اسالمی ،با اینﮑه بﻌدها
بﺖﺷﮑنی رخ داد ،درســﺖ نخواهد بود .تنها میتوان تا حدودی
از ﮔرایﺶ اســالم به تحریم تﺼویر صحﺒﺖ کرد« )اتینﮕهاوزن و
ﮔرابــر .(8 ،1382 ،اما این نﮑته را نیز باید به یاد داﺷــﺖ که از
سدههای نخســﺖ ،در دربار امویان ،نمونههای هنری با مضامین
ﻏیرمتﻌارف به جای مانده اســﺖ که منﺸﺄ برخی از آنها ناﺷناخته
اســﺖ .بسیاری از این آثار با آنﮑه در دربار خلﻔای مسلمان ایﺠاد
ﮔردیده ،اما حاوی مﻈاهر ﺷــركآمیز اسﺖ .مﺜ ً
ال دیوارنﮕاریهای
مﮑﺸــوف در ُقﺼیر َعمره با صحنههایی از زنان عریان ،رقﺼندﮔان
برهنه با حاﻻت ﺷــهوانی و ﭘیﮑرههــای برهنه در حال آبتنی و
امﺜال آن ،حاﻻت بســیار خﺼوصی از زندﮔی را به تﺼویر درآورده
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خرانه ،خربهالمﻔﺠر و
اســﺖ .همﭽنین در قﺼرالحیر ﺷرقی ،قﺼر ّ
مﺸّ ــتی نمونههای دیﮕری از آثار حﺠمی و تﺼویری از این دسﺖ
باقی مانده که با رویﮑرد حرمﺖﮔرای اسالم در باب تﺼاویر انسانی
29
مﻐایرت تام دارد.

هنر رنسانﺲ و مفهوم جدید انسان
هنرمند رنسانﺲ با ﮔﺬار از عﺼر ایمان و قرون استیالی مﺬهﺐ،
ﭼﺸــم بر عالم طﺒیﻌﺖ و زیﺒاییهای آن ﮔﺸــود؛ او با کنار نهادن
ﺷــمایل قدسی ،سﻌی در بازآفرینی جهان بر اساس هویﺖ انسانی
و فردی خویﺶ نمود .درحالیﮑه اسلوب کلی هنر قرون وسﻄی ،بر
ﭘایه حﮑمﺖ و فلسﻔﮥ مسیحی ،مﺒتنی بر نمادﮔرایی ،ﺷهود و رموز
سنتی استوار بود ،هنر رنسانﺲ با خروج تدریﺠی از قلمرو دین ،بر
عقل ،استدﻻل و مﻄالﻌﮥ طﺒیﻌﺖ ،مراتﺐ ﺷﮑوفایی خود را بنیاد نهاد.
در قرون وســﻄی ،فلسﻔه ،علم و هنر تابﻌی از ﭘارادایم ایمان دینی
و وحیانیﺖ مسیحی به ﺷــمار میآمدند و وسیلهای برای توجیه،
اعتﺒاربخﺸــی و حتی اثﺒات اصول دیانﺖ بودند ،حال آنﮑه یﮑی از
اصلیترین مﺆلﻔههای رنســانﺲ در کﺸﻒ موقﻌیﺖ جدید انسانی و
همنوایــی آن با نیروهای طﺒیﻌی ،در جهــﺖ اعتﺒارزدایی از آنﭽه
خارج از ســاحﺖ خرد انسانی اسﺖ ،خالصه میﺷود .ﭘیوند عمیﻖ
واژﮔان رنسانﺲ و اومانیسم ،روﺷــن کنندة خﺼیﺼﮥ انسانﮔرای
عﺼر رنسانﺲ اسﺖ .واژة رنســانﺲ خود مﻌرف مﺠموعﮥ ﭘیﭽیده
و مﺒهمی از تحوﻻت عمیﻖ سیاســی ،فرهنﮕی ،فﮑری و هنری در
سدة ﭘانزدهم بود که اومانیسم به عنوان ﭘﺸتیﺒان فلسﻔی آزادی و
ﺷرافﺖ انسانی در درون آن فرصﺖ ﻇهور یافﺖ .بدین سان در هنر
نیز مﻄالﻌﮥ ﭘیﮑرة انســان از اهمیﺖ خاصی برخوردار ﮔردید؛ الﺒته
ﭘیﺶ از این دوران نیز یﮑی از ممیزههای اصلی هنر مسیحی ،توجه
به موضوع انســان بوده اسﺖ؛ به زعم بورکهارت »نقاﺷی مسیحی
همــواره باید ،از حیﺚ موضــوعاش و از حیﺚ ارتﺒاطﺶ با اجتماع
دینی ،فیﮕوراتیو باﺷد« )بورکهارت .(138 ،1390،قرون وسﻄی با
نﮕاهی تﺸﺒیهی ،ســﻌی در نمایﺶ صورت الهی انسان داﺷﺖ ،اما
دورة رنسانﺲ در هنر فیﮕوراتیو ،ﻏلﺒﮥ فرم بر محتوا یﻌنی توجه به
نﻔســانیﺖ در برابر ارزشهای قدسی را ایﺠاب نمود» .انسان عهد
ّ
میانه بیﺸــتر از مﻌنایی انﮕیخته میﺷد که از طریﻖ فرم به تنویر
رهنمون میﺷد تا از نﻔﺲ فرم« )کوماراسوامی .(168 ،1386 ،در
حالیکه »ذهنیﺖ مﻌاصر همه ﭼیز را به سﻄﺢ دون خودش تنزل
میدهد« )همان.(193 ،
نمایﺶ ﭘیﮑرة برهنه در هنر قرون وســﻄی ،صرفاً در مواردی
خاص امﮑانﭘﺬیر بود؛ »تا دورة رنســانﺲ ،مسیحیﺖ نمایﺶ بدن
عریان آدمی را خوفناك میانﮕاﺷــﺖ ،مﮕر وقتی که روح در برابر
ﭘروردﮔار قرار میﮔرفﺖ تا داوری ﺷــود یا وقتی که قدیســی را
ﭘیﺶ از ﺷــهادت عریان میکردند .بنابراین ،هنری که یﮑســره
تحﺖ سیﻄرة صورتهای سختﮕیرانهتر مسیحیﺖ بود ،ﭼنان که
در برخی دورههای ســدههای میانی میبینیم ،ﭼندان مســتﻌد
درك جنﺒﺶ ﭘوﺷــیدﮔی اندام یا ابراز عالقه به آن نﺒود ،ﭼرا که

ﭼنین امری فقﻂ از طریﻖ مﻄالﻌﮥ بدن عریان امﮑانﭘﺬیر اســﺖ«
)هارت.(27 ،1382 ،
بازخوانی فرهنﮓ یونان باســتان که بر امور انسانی ،از جمله
لﺬت جسمی و دﻻوری ورزﺷی ارج بسیار مینهاد ،در عﺼر رنسانﺲ
بــار دیﮕر ﭘیﮑرههای عریان را در کانون توجه هنرمندان قرار داد.
»کﺸﻒ مﺠدد اندام برهنه ،فینﻔسه به لحاظ زیﺒایی طﺒیﻌی آن،
بیهیﭻ تردید از قویترین محركهای دوران رنســانﺲ اسﺖ .تا
زمانیکه هنر مســیحی صو ِر به نحو مقدس استیلیزه ﺷدة آن را،
که با تزﺋیناتی عامیانه و بســیار دور از طﺒیﻌﺖﮔرایی همراه بود،
حﻔــﻆ میکرد میتوان اذعان کرد کــه ﻏیاب بدن برهنه در هنر
مورد توجه واقﻊ نمیﺷد؛ ﺷمایلها نه برای آﺷﮑار ساختن زیﺒایی
طﺒیﻌی ،بلﮑه برای تﺬکار حقایﻖ الهیاتی و برای آنﮑه محملی برای
حضوری مﻌنوی باﺷند آفریده میﺷــدند« )بورکهارت،1390 ،
 .(119بــه بیان دیﮕر با ﻇهور اومانیســم ،میل به لﺬات دنیوی و
ﮔرایﺸــات مادی در هنر رو به تزاید ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﮔرﭼه هنوز جریان
ﻏالﺐ فﮑری در سدة ﭘانزدهم مﺒتنی بر باورهای مﺬهﺒی مسیحی
بوده اسﺖ» .حامی اصلی هنر هنوز کلیسا بود ،و هدف اصلی هنر
همﭽنان نمایﺶ داســتانهای مســیحی برای جماعﺖ بیسواد و
تزیین خانﮥ خدا بود [...].اومانیسﺖها اندكاندك مﻌنی ﺷهوانیتر
زیﺒایی را به مردم ایتالیا آموختند؛ تحســین آﺷﮑار یﮏ تن سالم
انســانی ﭼه مرد و ﭼــه زن ،و ترجیحاً عریــان در میان طﺒقات
تحﺼیلﮑرده مرســوم ﺷد؛ تﺄکید ادبیات رنســانﺲ بر زندﮔی ،به
جای تﻔﮑر قرون وســﻄایی آن دنیایی ،نوعی تمایل دنیوی ﭘنهان
در هنر ایﺠاد کرد« )دورانﺖ ،1385 ،ج.(98 ،5

گسترة مفاهیم مختلﻒ برهنگی
در فرهنــﮓ و هنر باســتان ،ســاخﺖ طلســمها ،توتمها،
تندیســﮏهای اﻻهﮕان با ﭘیﮑرة برهنــه ،در تمامی ادوار ابتدایی
زندﮔی اجتماعی انسان رواج فراوان داﺷته اسﺖ و نمونههای آن
از اکﺜر اماکن اســتقرار بﺸر نخســتین به دسﺖ آمده اسﺖ؛ این
ﭘیﮑرههــای مادر ،عموماً به عنوان نماد باروری مورد تقدیﺲ قرار
میﮔرفتنــد .به عﺒارت دیﮕر ،برهنﮕی ایــن ﭘیﮑرهها دارای نوعی
قداســﺖ بوده و با مﻔهوم امروزی ما از برهنﮕی و فرهنﮓ مرتﺒﻂ
با آن کام ً
ال در تضاد اســﺖ .در یونان باستان ،برهنﮕی در عرصﮥ
ورزشها و هنر مرتﺒﻂ با آن رواج داﺷــﺖ ،افالطون در جهموری
از زبان ســقراط مینویسد» :تا ﭼندی ﭘیﺶ یونانیان برهنه ﺷدن
مردان را نیز زﺷــﺖ و مضحﮏ میدانستند همﭽنانﮑه اقوام دیﮕر
هنوز هــم در اینباره همین نﻈر را دارنــد] [...ولی ﭼون تﺠربه
نﺸــان داد که هنﮕام ورزش برهنه ﺷــدن بهتر از آن اســﺖ که
ورزﺷﮑاران با جامه کﺸتی بﮕیرند ،جنﺒه مضحﮏ برهنﮕی یﮑﺒاره
از میــان رفﺖ .یﻌنی ﭼون مردم به علﺖ لزوم برهنﮕی ﭘی بردند،
حســن و مزیﺖ آن آﺷﮑار ﮔردید و روﺷــن ﺷد که تنها مردمان
بیخرد ﭼیزی را که زﺷــﺖ نیسﺖ مضحﮏ و ﺷرمآور میدانند و
برای زیﺒایی مﻌیاری دیﮕــر دارند جز خوبی« )افالطون،1353 ،
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 .(233در فرهنــﮓ هندی نیز ﭘیﮑرة برهنــه به عنوان نمادی از
بــاروری کیهانی مورد توجه اســﺖ و در تﺼویرســازی دینی به
صورت مستقیم و آزادانه اراﺋه میﺷود؛ »قابلیﺖ نامحدود باروری
مام بزرگ جهــان در ادعیه و تمﺜالهایی کــه به صراحﺖ تمام
بر دلربایی جســمانی وی تﺄکید دارد ،جسورانه اﻇهار میﮔردد«
)کوماراســوامی .(167 ،1389 ،در آییــن هنــدی و همﭽنیــن
بودایی ،صورتهای جسمانی ﭘرﺷور از عﺸاق در بازنمایی »جﻔﺖ
زاینده« 30نﺸــان دهندة مﻌرفﺖ برهمن و الﮕوی سرسﭙردﮔی و
اخالص به حســاب میآید .در عرفان آیین ویﺸنوﭘرســتی »در
زندﮔی دینی راستین ،همﮥ تمایز میان امر قدسی و امر دنیوی از
میان میرود ،عاﺷــﻖ و کاهن هر دو سرود واحدی سرمیدهند«
)همــان .(167 ،بدین ترتیﺐ باید ﮔﻔﺖ مﻔهوم برهنﮕی و نمایﺶ
آن در هنــر ،در فرهنﮓها و زمانهای مختلﻒ طیﻒ وســیﻌی از
مﻌانی را در خود جای داده اســﺖ؛ که از تمﺜّل به عریانی مﻄلﻖ
عرفانی تا صورت ﺷهوانی و مﻄلقاً نﻔسانی انسان را ﺷامل میﺷود.
»برهنﮕی ،همواره دارای مﻌانی ضدونقیﺾ بوده و به احساســاتی
ضدونقیﺾ اﺷاره دارد :از یﮏسو ،اندیﺸﮥ انسان را بر فراز قلههای
ﭘاك زیﺒاییهای جســمانی صِ رف )در مﻌنــای افالطونی آن( و
ادراك و انﻄﺒــاق آن ،با زیﺒاییهای مﻌنوی میبرد؛ اما از ســوی
دیﮕــر ،هرﮔز نمیتواند به طور کلی ،خود را از ﮔســترة جﺬابیﺖ
ﻏیرمنﻄقی ،که ریﺸه در انﮕیزههای کام ً
ال خارج از نﻈارت ضمیر
آﮔاه انسان دارد ،رها سازد .ﻇاهر بیﭘردة انسان ،ﭼه در طﺒیﻌﺖ و
ﭼه در هنر ،به ﮔونهای آﺷﮑار یﮑی از این دو حالﺖ را در تماﺷاﮔر
القا میکند« )سرلو.(196 ،1388 ،
در زبان انﮕلیسی دو واژة ) (nakedو ) (nudeمترادف برهنه
قرار دارنــد؛ واژة ) (nakedبه مﻌنای» :برهنــه ،بیﭘناه ،عریانی
مــادرزادی و «...به کار ﮔرفته میﺷــود و میتوان از آن صورت
برهنﮕی ذاتی انســان ،عریانی در عالم عرفان و حالﺖ رســتن از
مادیّــات و متﻌلقات این جهانی را متﺒادر نمود .این صورت که در
عالم سنﺖ وجود دارد ،در اندیﺸﮥ مﺬهﺒی قرون وسﻄی مﺸاهده
میﺷــود؛ با تﮑیه بر این باور دینی که خداوند انسان را به صورت
خویﺶ آفریده اســﺖ؛ مایســتر اکهارت 31الهیدان آلمانی قرون
وســﻄی مدعی میﺷــود که بارقهای از ذات الهــی در درون هر
انســان قرار دارد که او را به ســوی خدا سوق میدهد و تا جایی
ﮔســترش مییابد که او را ورای صورت ،مﮑان ،زمان و حتی در
ورای وجود مییابیم .عالــم ﻻهوت به زعم اکهارت »] [...عﺒارت
اســﺖ از تنزیه ذات خداوند از هر ﮔونه ﺷﮑل و زیﺒایی حاصل از
صورت و صورتمندی اﺷــیاء و ﺷیﺌیﺖ ،هســتی و هستیها ...تا
الوهیﺖ خداوند« )ژیلسون.(93 ،1390 ،
برسیم به عریانی مﻄلﻖ
ّ
تﺸــابه عمیﻖ نﻈرات اکهارت با مراتﺐ تﻔﮑر هندی تا جایی اسﺖ
که به زعم کوماراســوامی »مواعﻆ او را ﺷاید بتوان اُﭘنیﺸَ د اروﭘا
نام نهاد« )کوماراسوامی .(1384،70،در الهیات قرون وسﻄی و در
نوﺷتههای اﺷــخاصی ﭼون اکهارت ،ذات الهی در کودکی برهنه
تمﺜّل مییابد» ،در »ســخنان« اکهارت میخوانیم که به کودك
زیﺒای برهنهای برمیخورد ،میﭘرســد :از کﺠا آمدهای؟ »از ﭘیﺶ

خدا« »...تو کیســتی؟« »ﭘادﺷاه« »ﭘادﺷاهیﺖ کو؟« »در قلﺒم«
»هﺸــیار باش کسی با تو در آن ﺷریﮏ نﺸــود« »ﭼنین کنم«
ســﭙﺲ مرا به دیر خویﺶ برد و ﮔﻔﺖ» :هر لﺒاسی که میخواهی
بردار« »در آن صورت ،دیﮕر ﭘادﺷاه نخواهم بود« و ناﮔهان ناﭘدید
ﺷــد .این کودك همــان خود خدا بود که اکهــارت این ﮔﻔﺖ و
ﺷــنود کوتاه را با او به عمل آورد [...].دوســتان همین اکهارت
کــودك برهنﮥ دیﮕــری دیده بودند آن هم نه بــه صورت تمﺜّل
بلﮑه در قالﺐ جســمانی که ﭘولی را که ﭘدر برای وی ﮔﺬاﺷــته
بود و حتی لﺒاســهایی را که به تن داﺷﺖ ،به ﭘدر بازمیﮔردانید«
)ژیلســون .(94 ،1390،اصول الهیات اکهارت در ســدة ﭘانزدهم
توســﻂ نیﮑالس کوزایی 32در فلســﻔه به کار ﮔرفته ﺷد و از آن
طریﻖ تﺄثیرات دیرندهای بر جای ﮔﺬاﺷﺖ.
در همین راســتا و در فلسﻔﮥ متﺄخر ،ﺷــوﭘنهاور ،33فیلسوف
ﺷهیر سدة نوزده ،زیﺒایی و واﻻیی را از ویژﮔیهای مﺠسمهسازی
قلمــداد میکند و آن را ﮔونهای عمــل تقدسآمیز میداند که با
ِ
خواسﺖ زیستن همانند اسﺖ؛ وی دربارة تﺠسم ﭘیﮑرههای برهنه
در مﺠسمهســازی اذعان میدارد که »هنرمند با دیدن فرمهای
عریان ،درك و تﺠربﮥ هنری ﻻزم را در عینیکردن صورت آرمانی
در مﺠسمهسازی به دســﺖ میآورد .زیﺒایی و واﻻیی مﻄلﻖ که
ﻻزمﮥ مﺠسمهسازی اسﺖ ،حاصل نوعی نﮕرش ﭘیﺸینی از زیﺒایی
اسﺖ .این نﮕرش در ذهن نهﻔته اسﺖ و از طریﻖ ادراك و داوری
هنرمند از جزﺋیات بدنهای واقﻌی برهنه بیدار میﺷود« )کارتر،
380،1384ـ  .(379در سدههای میانه ،ﮔرﭼه نمونههای نمایﺶ
ﭘیﮑــرة برهنه در هنر تﻌدد ﭼندانی نــدارد ،اما همان نمونههای
موجود ،با توســل به جهانبینی سنتی حاکم بر آن عﺼر ،دﻻلﺖ
بر مﻌنــای ) (nakedدارد؛ »یﮑی از امﮑاناتــی که نﻈام مﻌنوی
هنر ســنتی مســیحی آن را طرد کرد ،بازنمایی بدن برهنه بود.
بازنماییهای متﻌددی از مسیﺢ مﺼلوب و نیز آدم و حوا و نﻔوس
در دوزخ یــا بــرزخ وجود دارد ،اما برهنﮕی آنهــا ،ﮔویی انتزاعی
اسﺖ و مورد توجه هنرمند نیســﺖ« )بورکهارت.(119 ،1390،
مﻔهوم برهنﮕی در فرهنﮓ و هنر ســنتی هند نیز از همین واژه
متﺒادر میﺷود؛ از ســوی دیﮕر ﻻزم به یادآوری اسﺖ که مﻌنای
ضمنی این قســم از برهنﮕــی ) (nakedکه در فرهنﮓ هندی و
اروﭘای قرون وســﻄی دیده میﺷــود ،در فرهنﮓ ایرانی مﺼداق
بارزی ندارد و تاریﺦ ســنﺖ و هنر نﺸان میدهد که ایرانیان قاﺋل
بــه ﭼنین مﻔهومی نﺒودهاند و همانﻄور که در ادامه خواهیم دید،
نمایﺶ ﭘیﮑر برهنه در ایران عموماً تحﺖ تﺄثیرات خارجی و بیﺸتر
با تﺄکید بر وجوه مادی آن به منﺼﮥ ﻇهور آمده اسﺖ.
واژة ) (nudeصورت دیﮕری اســﺖ از دﻻلﺖ مﻔهوم برهنﮕی
در عالم ﻏربی .این واژه در مﻌنای لﻐوی به مﻔهوم »برهنه ،عریان،
در هنر :بدن برهنه و مدل ،نقاﺷــی و عﮑــﺲ برهنه و «...به کار
برده میﺷود .کاربرد این قسم از تﺼاویر برهنه را باید در تﻐییرات
بنیادین عﺼر رنســانﺲ و جهان مدرن بررســی نمود .انقﻄاع از
عالم ســنﺖ ،نوعی از هنر طﺒیﻌﺖﮔرا را به منﺼﮥ ﻇهور درآورد که
تهی از هرﮔونه مﻌانی مﻌنوی بود .نﮕاه جدید انســان به خویﺸتن
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به عنوان موجودی قاﺋم به ذات و رســته از ﮔناه موروثی مسیحی،
موقﻌیــﺖ جدیدی ایﺠاد نمود که در آن بهرهمندی از لﺬایﺬ مادی
و امﮑانات طﺒیﻌی ،با اقتﺒاس از میراث دوران باســتان مورد توجه
قرارﮔرفﺖ .اومانیسﺖهای دورة رنسانﺲ ،با تﺠدید زیﺒایی ﺷهوانی،
ســاخﺖ ﭘیﮑرههای برهنه را بر این مﺒنــا رواج دادند؛ مﻌنای این
نوع از برهنﮕی را میتوان مﻌلول ﻏلﺒﮥ ســﺒﮏ بر موضوع و مﻌنی
دانسﺖ؛ اومانیسم سﺒﺐ ﺷــد تا در نمایﺶ انسان ،ﺷﮑل بر محتوا
ﭘیروز ﮔردد34؛ این امر مﺸــخﺼاً مﻌنای ) (nudeرا متﺒادر میکند.
همانﻄور که بورکهارت مدعی اســﺖ همﮥ موضوعــات در هنر از
جمله بدن برهنه» ،در مقام موضوع بیان هنرمندانه فینﻔسه واجد
ارزشاند و میتوانند ســمﺒول واقﻊ ﺷــوند آنها در دیﮕر هنرها ،به
ویژه در ﺷــرق دور ،نقﺶ ســمﺒول را دارند اما هنر ﻏرب الﮕوهای
قدســیاش را طرد کرده بود و نﻈام سلسله مراتﺒی درونیاش را،
یﻌنــی همان اصل صوریای که آن را با منﺒﻊ ســنتیاش مرتﺒﻂ
میســاخﺖ ،از کﻒ داده بود .در واقﻊ ،آنﭽه »قداســﺖزدایی« از
هنر را قﻄﻌی و به مﻌنایی برﮔﺸــﺖناﭘﺬیر میســازد ربﻂ ﭼندانی
به انتخــاب موضوعات یا مضامین ندارد ،بلﮑه حاصل انتخاب زبان
صوری یا »ســﺒﮏ« اســﺖ« )بورکهارت .(120 ،1390 ،مهمترین
عامل ایﺠاد این نﮕاه تازه ،ریﺸــه در سسﺖ ﺷدن ﭘایههای مﺬهﺐ
داﺷﺖ؛ ســاووناروﻻ 35که ادبیات و هنر رنسانﺲ را مﻈهر بیدینی
تلقی میکرد ،مﻌتقد بود که »اومانیســﺖها فقﻂ وانمود میکنند
که مسیحی هستند؛] [...نسﺒﺖ به مسیﺢ و فضیلﺖهای مسیحیﺖ
بیﮕانهاند و هنرﺷان ﭘرستﺶ خدایان روزﮔار بﺖﭘرستی یا نمایﺶ
بیﺸرمانﮥ زنان و مردان عریان اسﺖ« )دورانﺖ ،1385 ،ج.(571 ،5
بیتردید این قسم از برهنﮕی ) (nudeرا که حاصل قداسﺖزدایی
از هنر اســﺖ ،هرﮔز نمیتوان با برهنﮕی) (nakedقیاس نمود .در
یﮏ کالم باید ﮔﻔﺖ ) ،(nudeزاده و ﭘروردة عﺼر انحﻄاط مﺬهﺒی
اسﺖ که از عﺼر رنسانﺲ آﻏاز و تا امروز تداوم یافته اسﺖ؛ »هانﺲ
ســدلمایر ،36در اثر استادانهاش با عنوان فقدان مرکز ،37نﺸان داده
اسﺖ که ﭼﮕونه انحﻄاط هنر مسیحی ،حتی تا همین دوران اخیر،
بیﺶ از هر ﭼیز انحﻄاط تﺼویر انســان اسﺖ :یﻌنی تﺼویر خداوند
در هیﺄت انسانی که از طریﻖ هنر قرون وسﻄی انتقال یافﺖ در هنر
رنســانﺲ جای خود را به تﺼویر انسان خودمختاری داد که خود
را ستایﺶ میکرد .این خودمختاری موهوم از همان آﻏاز متضمن
»فقدان مرکز« اسﺖ ،زیرا هنﮕامیکه انسان مرکز خود را در خداوند
نﺒیند حقیقتاً دیﮕر انســان نیسﺖ؛ از این ﭘﺲ تﺼویر انسان دﭼار
فساد و فروﭘاﺷــی میﺷود؛ در این تﺼویر نخسﺖ جنﺒههای دیﮕر
طﺒیﻌﺖ جایﮕزین کرامﺖ و ﺷــرافﺖ انسانی میﺷود و سﭙﺲ این
تﺼویر تدریﺠاً از بین میرود؛ نﻔی و استحالﮥ نﻈاممند تﺼویر انسان
ﻏایﺖ هنر مدرن اسﺖ« )بورکهارت.(123-124 ،1390 ،

برهنهنگاری در ایران
»مردم ایران بیﺶ از هر یﮏ از دیﮕر ملل مســلمان ،کراهﺖ
تﺼویــر موجودات زنــده را در تﻌالیــم دینی اســالمی نادیده

میﮔرفتند .این امر بدون ﺷﮏ ناﺷی از آن بود که ایرانیان فﻄرتاً
به هنر عالقه داﺷــتند و احســاس میکردند که هدف از تحریم
نقاﺷــی در اوایل عﺼر اسالمی ،ﭘیﺸﮕیری از ﭘرستﺶ بﺖها بوده
و ﭘﺲ از اســتوار ﺷــدن ﭘایههای اســالم دیﮕر ضرورتی نداﺷته
اســﺖ .همﭽنین ایرانیان که نژاد آریایی دارند ،از تﺼاویر ترسی
نداﺷــتند و برای آنها قدرت جادویی قاﺋل نﺒودند و این درســﺖ
برخالف عقاید اکﺜر سامیان بود .ﮔﺬﺷته از این ،ایرانیان هنرهای
نقاﺷــی و تﺼویرسازی را از ﭘیﺸــینیان خود در عﺼر کیانیان و
ساســانیان به ارث برده بودند و این مسﺌله را که تﺼویرسازی در
حﮑم رقابﺖ با آفرینﺶ الهی ،تقلید کار خداوند و ﻏیرمﺠاز اسﺖ،
درك نمیکردند .همﭽنین باور نداﺷــتند که نقﺶ کردن تﺼویر
مخلوقات و ســاختن ﭘیﮑرهها و مﺠسمههای آنها ،باعﺚ جاودانه
ساختن ﭘدیدههای زوالﭘﺬیر میﺷود و به آن نمیاندیﺸیدند ،زیرا
جاودانی و ابدی بودن خاص خداوند اســﺖ و بﺲ« )زکیمحمد،
.(52-53 ،1384
در فــالت ایران ،همزمان بــا ورود اقوام آریایی ،نخســتین
نمونههای برهنهنﮕاری ،همﭽون بســیاری دیﮕــر از تمدنهای
باســتانی ،ﭘدید آمد و به منزلﮥ نماد قــدرت باروری مورد توجه
قرارﮔرفــﺖ» .زن برهنه به عنــوان نماد باروری ،توســﻂ اولین
ایرانیها به ایران آورده ﺷــد ،این نقﺶ در برنز لرستان نیز دیده
میﺷود« ) .(Shepherd,1964, 82در مﻄالﻌﮥ روند تاریخی هنر
ایران ،ﭘﺲ از عﺼر باســتان که زمان خلﻖ تندیﺲها و الهههای
باروری به صورت عریان و با بیانی ســمﺒولیﮏ و رمزﭘردازانه بود،
تﺠســم انســان به صورت برهنه ﭘدیدهای نادر اســﺖ .برخالف
تمدن یونان که توجه ویژه به ﭘیﮑرة انسانی دارد و در آن صورت
برهنﮥ خدایان ،قهرمانان ورزﺷی و آدمیان با ویژﮔیهای مادی و
لﺬتهای این جهانی از موضوعات مورد عالقﮥ هنرمندان اسﺖ؛ در
ایران باستان مسﺌلﮥ عدم عالقه به نمایﺶ واقﻊنما از ﭘیﮑرة برهنﮥ
آدمی ،از ســنﺖهای ﭘایا و متداوم اسﺖ که ﭘیﺶ و ﭘﺲ از اسالم
ثابﺖ میماند و تنها در دورههای کوتاهی ﭼون عﺼر ساســانی و
قاجار به سﺒﺐ مراودات ﮔسترده و تﺄثیرﭘﺬیریهای عمیﻖ از ﻏرب
دﮔرﮔون میﮔردد.
از مﻌدود نمونههای تاریخی انســان برهنه در هنر ایران ،باید
به اثری از فلزکاری تمدن عیالم اﺷــاره کرد .این»نمونﮥ مﻔرﻏی،
ترسیمﮔر یﮏ مراسم ،ﺷــامل صﻔحهای که تندیﺲهای دو مرد
برهنــه و دو ردیﻒ تﭙﮥ کوﭼﮏ و دو ســاختمان ﭘلهدار روی آن
اســﺖ و متﻌلﻖ به قرن  12ق.م .اســﺖ« )حریریــان و دیﮕران،
 38.(159 ،1387ﭘﺲ از آن در هنر ساسانی و تحﺖ نﻔوذ خارجی
نمونههایــی از برهنهنﮕاری در هنر ایرانی ﻇاهر میﺷــود39؛ هنر
ساســانی به رﻏم اقتﺒاسهای ﮔســترده از ﻏــرب ،همﭽون هنر
ایرانیان ﭘیﺸــین ،ﭼﮑیدهنــﮕاری و نمادﭘردازی را بــر بازنمایی
واقﻊﮔرایانــه از طﺒیﻌﺖ ارجﺢ میداند .با این وجود ،برخی عناصر
ﻏربی توسﻂ هنرمندانی از ایاﻻت رومی به ایران آورده ﺷدند و یا
توســﻂ هنرمندان بومی تحﺖ تﺄثیر هنر ﻏربی ایﺠاد ﮔردیدند که
الﺒته روح ایرانی بر آنها همﭽنان مسلﻂ اسﺖ؛ از جملﮥ این عناصر
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باید به موزاییﮏکاریهای بیﺸابور و ﺷمار قابل توجهای از ﻇروف
ســیمین باقیمانده از این دوران اﺷــاره کرد که در آنها تﺼاویر
زنــان نیمهبرهنه یا برهنه عموماً مختــﺺ رقاصهها ،نوازندﮔان و
بزمآرایان نقﺶ ﮔردیــده و یﮑی از موضوعات مورد توجه در این
آثار ایرانی -رومی به حساب میآید .همانﻄور که عنوان ﺷد آنﮕونه
برهنﮕــی مقدس و فضیلﺖآمیز که در برخی دورهها و فرهنﮓها
وجود دارد ،در فرهنﮓ و هنر ایران کمســابقه اســﺖ؛ و تﺼاویر
برهنه بیﺸتر مختﺺ بزمآرایان و رقﺼندﮔان بوده اسﺖ .یﮏ نمونﮥ
باقیمانده که احتماﻻً ایزدبانوی آناهیتا را به صورت برهنه نﺸان
میدهد؛ بر روی یﮏ ﻇرف دورة ساسانی اسﺖ که در موزة ارمیتاژ
نﮕهداری میﺷود» .این اثر تنها نمونﮥ تاکنون ﺷناخته ﺷده اسﺖ
کــه در آن ایزدبانو به تنهایی در مرکز موضوع ]به صورت برهنه[
و در ﻇرفی از این نوع مﺸــاهده میﺷود« )Shepherd,1964,
 .(82-83با وجــود نمونههای متﻌدد از ﭘیﮑرههای برهنه در هنر
ساسانی ،اما در طول تاریﺦ هنر ایران ،برهنهنﮕاری موضوع ﭼندان
قابل توجهی نﺒوده و نمونههای آن اندك اسﺖ.
بــا ورود اســالم و تحــﺖ تﺄثیــر آموزههای دینــی جدید،
برهنهنﮕاری و اساساً انســاننﮕاری با محدودیﺖهایی مواجه ﺷد
که ﺷــرح آن ﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺲ از اسالم ،نخستین مورد ﺷناخته ﺷده
در این خﺼوص ،تﺼاویر کتابی موســوم به الﻔیه و ﺷــلﻔیه اسﺖ
که حﮑیم ارزقی ﺷــاعر آن را برای طﻐان ﺷاه ،ﭘادﺷاه نیﺸابور و
خواهر زادة طﻐرل سلﺠوقی تﺄلیﻒ کرده ،این کتاب ﺷامل تﺼاویر
و نﮕارههایی با موضوعات جنســی بوده اسﺖ .بﻌدها در فرهنﮓ
عامه ،تﺼاویر هرزهنﮕارانه به طور کلی با نام کتاب مﺬکور الﻔیه و
ﺷلﻔیه خوانده ﺷــدهاند .40به طورکلی برهنﮕی در فرهنﮓ ایرانی
اســالمی همواره حامل مﻌنای ضمنی ناخوﺷــایندی بوده اسﺖ؛
این مﻌنا را در بیتی از ﺷــاهنامه فردوســی به روﺷــنی میتوان
دید» :منیژه منم دخﺖ افراسیاب/برهنه ندیده تنم آفتاب« قرآن
نیز در ســورة اعراف آیﮥ  27این ذم را نﺸــان میدهد» :یا بَني
ﻄان َکما أَ ْخ َر َج أَب َ َویْ ُﮑ ْم م َِن ال ْ َﺠ ﱠن ِﮥ یَ ْن ِز ُع َع ْن ُهما
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ﺷــیﻄان ﺷــما را فریﺐ دهد ﭼنان که ﭘدر و مادر ﺷما را از بهﺸﺖ
بیرون کرد ،در حالی که جامــه از تن آنان بر میکند تا قﺒایﺢ آنان
را در نﻈرﺷــان ﭘدیدار کند ،همانا آن ﺷــیﻄان و بستﮕانﺶ ﺷما را
میبینند از جایی که ﺷما آنها را نمیبینید .ما نوع ﺷیﻄان را دوستدار
و سرﭘرسﺖ کسانی قرار دادهایم که ایمان نمیآورند(.
در دورة قاجار ،همﭽون عﺼر ساســانی ،تﺄثیرﭘﺬیری ﮔسترده
از ﻏرب در هنرها ،برهنهنمایی را بار دیﮕر رواج بخﺸــید .موضوع
انســان برهنه ،همانﻄور که در خاستﮕاه اروﭘاییاش ،ﭘﺲ از ﮔﺬر
از رنسانﺲ ،اســﻄورهزدایی ﺷــده بود ،در خوانﺶ ایرانی نیز بر
وجه مادی تﺄکید داﺷــﺖ .دامنﮥ ایــن تﺄثیرات که در زمان قاجار
با ﭘیامدهای تازة صنﻌتی و مراودات سیاسی و تﺠاری بینالمللی
همزمان بود ،ﺷــﮑل هنری جدیــدی را ایﺠاد نمــود .در زمان
زمامداری ناصرالدینﺷــاه ،تﺄثیرات بالمنازع عﮑاسی بر نقاﺷی و

خﺼوصاً بر ﭘیﮑرهنﮕاری و ﭼهرهﭘــردازی درباری ،وجه تازهای از
واقﻊﮔرایی را در تﺼاویر انســانی رقم زد .ناصرالدینﺷاه که خود
در ﺷــمار نخستین کســانی بود که در برابر دوربین قرار ﮔرفﺖ،
به ﺷــدت ﺷیﻔتﮥ عﮑاســی ﺷــد و همین عالقه ،او را به یﮑی از
ﭘرکارترین عﮑاسان تاریﺦ ایران بدل کرد؛ یﮑی از موضوعات مورد
توجه ناصرالدینﺷاه برای عﮑاسی ،ﭼهرهنﮕاری از خاندان سلﻄنتی
از جمله زنان حرمســرا بود؛ رواج عﮑاســی از زنان در حاﻻت و
مﮑانهــای مختلﻒ ،در ســالهای بﻌد فزونــی ﮔرفﺖ و با وجود
محدودیﺖهای ســنتی موجود ،عﮑﺲهای برهنه و نیمهبرهنه از
زنان به یﮑی از موضوعات روز بدل ﺷد .یﮑی از ﺷناخته ﺷدهترین
این قسم از عﮑﺲها توسﻂ سوروﮔین ،عﮑاس ارمنی ،ﮔرفته ﺷده
اسﺖ؛ »ســوروﮔین آثار قابل توجهی از عﮑاسی زنان ،از دو جنﺒﮥ
مردمﺷناسانه و نمایﺶ صحنههای ﺷرقی ،خلﻖ نمود که از جمله
عﮑﺲهایی از زنان برهنه اســﺖ که در مﺠموعﮥ ســوروﮔین در
موزه مردمﺷناسی لدن]41هلند[ نﮕهداری میﺷود« )Moham-
 .(madi & Pérez González, 2013, 51از ســوی دیﮕر ،باید
از ﭘیامدهای آﺷنایی با جریان فﮑری اومانیسم نیز به عنوان یﮑی
دیﮕر از علل اصلی رواج برهنهنﮕاری در هنر قاجار یاد کرد؛ که بر
طﺒﻖ آن محوریﺖ اندیﺸه بر اصالﺖ وجودی انسان در عالم تﻌریﻒ
میﺷــود و نه ﭘیوند انسان مقدس با عالم مﻌنا .مدرسﮥ دارالﻔنون
که در ابتدا با هدف کاهﺶ وابستﮕی آموزﺷی به اروﭘا و به همﺖ
میرزاتقیخان امیرکﺒیر راهاندازی ﺷــده بود ،به زودی تﺒدیل به
محلی ﮔردید کــه در آن مﻔاهیم دنیای جدیــد ﻏرب و میل به
کسﺐ ماهیﺖ تﻔﮑر ﻏربی رو به تزاید میﮔزارد .ارتﺒاط هنرمندان،
اندیﺸمندان و محﺼلین دارالﻔنون با فراموﺷخانه میرزا ملﮑمخان،
به عنوان مروج ابتدایی آیین آدمیﺖ ،از یﮑســو و رﺷــد و تﮑامل
خردمحوری در جامﻌﮥ نوفرهیختﮥ ایران از ســوی دیﮕر ،تﺄثیرات
عمیقــی را در اذهان جامﻌﮥ ایــران و همﭽنین هنرمندان ،ایﺠاد
نمود؛ همین مﻔاهیم نویافته انسانﮔرایانه ،به تدریﺞ در محتوای
زیﺒاﺷــناختی آثار هنری نیز تﺠلی یافــﺖ .جریان مﺬکور که بر
خودباوری انسان ،خردﮔرایی و آزاداندیﺸی بﺸر تﺄکید میورزید،
در جامﻌﮥ هنری ایران رخنه نمــود .بدین ترتیﺐ ،جایﮕاه جدید
انســان در اندیﺸــﮥ عﺼر قاجار ،نﮕاه مﻌنوی ﭘیﺸین را دﮔرﮔون
ساخﺖ و دیدﮔاهی مادی و توجه به وجوه ملموس زندﮔی را قوت
بخﺸــید .از تﺄثیرات نﮕاه جدید ،برهنهنﮕاری به عنوان ﭘدیدهای
تازه به عرصﮥ هنرهای تﺼویری ایران وارد ﺷــد .اما باید در نﻈر
داﺷــﺖ نمایﺶ ﭘیﮑرة زنان در حاﻻت مختلﻒ با وجود فراوانی در
اجرا ،در ابتدا نتوانسﺖ صورت مﻄلوبی را برای نقاﺷان ایﺠاد کند،
به ﮔونهای که هنرمندان برجســته مﻌموﻻً تﺼاویر با موضوع زنان
را فاقد امضاء باقی میﮔﺬاﺷــتند؛ به عنوان مﺜال آثار متﻌددی از
این دســﺖ توسﻂ هنرمند ﺷــهیر ،مهرعلی باقی مانده اسﺖ که
عموماً فاقد رقم هستند .42عالوه بر تﺼویر زنان درباری ،رقاصهها،
بانوان فرنﮕی و یا زنان ایرانی با موضوعات سنتی ﻏربی )همﭽون
نمایﺶ مــادر و فرزند( و دیﮕر حاﻻت متنوع نمایﺶ ﭘیﮑرة زنان،
تﺼاویر احساســی و ﺷــهوانی یا به عﺒارت دیﮕر هرزهنﮕاری نیز
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در ایــن عﺼر رواج یافﺖ؛ این ﭘدیدة تازه که با فرهنﮓ عمومی و
هنری ایرانیان قرابتی نداﺷــﺖ و در زمانی کوتاه تحﺖ تﺄثیر هنر
اروﭘایی و آموزش هنرمندان ایران در ﻏرب ،به جامﻌﮥ تﺠددخواه
ایران وارد ﺷده بود ،ســرانﺠام با رواج اندیﺸﮥ انسانمدار جایﮕاه
مســتحﮑمتری یافﺖ .ﮔرﭼه تﻌداد این تﺼاویر باقی مانده ﭼندان
زیاد نیســﺖ ،اما برخی محققین علﺖ آن را از میان رفتن اینﮕونه
تﺼاویر در سالهای آتی و به سﺒﺐ مﻐایرت آن با سنن اجتماعی
دانســتهاند .اما با این وجود ،با رجوع به اســناد میتوان به رواج
ساخﺖ ﭼنین تﺼاویری در زمان قاجار ﭘی برد .فریزر 43در سﻔرنامه
خود در توصیﻒ دیوارنﮕارههای خانﮥ میرزا ابوالحسنخان ایلﭽی
آوردهاســﺖ» :نقﺶهایی تقریﺒاً مخوف از صاحﺐ جماﻻن ایرانی
و فرنﮕی به صور و اﺷــﮑال مختلﻒ و ﭼند باسمه هرزه که دارای
قابهای ﭘر زرق و برق اسﺖ [...].بدترین قسمﺖ اطاق نقاﺷیهای
آن بود .کوﺷــﺶهای ﺷرمآوری انﺠام دادهاند تا زیﺒارویان برهنه
یا نیمبرهنه را نﺸــان دهنــد ،با ﮔونههای ســرخ هراسانﮕیز و
ﭼﺸــمان سیاه وحﺸﺖزا و ابروان ﭘیوستﮥ آبنوسی و انواع و اقسام
ﺷیوههای افســونﮕری و جاذبیﺖ را در این نقﺶ و نﮕارها به کار
بستهاند«) 44فریزر .(156 ،1364 ،همین نویسنده در جای دیﮕر
در توصیﻒ خانﮥ آصﻒالدوله مینویسد» :قابهای سقﻒ و دیوار و
طاقﭽهها با طرحهایی تزیین ﺷده بود ﺷﺒیه به زیﺒاترین آذینها
به رنﮓهای سرخ و ســﻔید و ﻻجوردی و طالیی و ﭼند آﺋینه با
ﭼند تﺼویر ﭘســﺖ و بیارزش ایرانی بقیه جاها را ﭘر کرده بود«
)همان198 ،ـ .(197عالوه بر فریزر ،کسان دیﮕر نیز در نوﺷتهها،
ســﻔرنامهها و ﮔزارﺷــات خــود در آن عﺼر به این نﮑته اﺷــاره
داﺷتهاند .ویلز ،45تنﮑونی ،46اوزلی 47و ...از جملﮥ کسانیاند که بر
رواج تﺼاویر ﺷهوانی در عﺼر قاجار سندیﺖ بخﺸیدهاند 48.عالوه

بر ایــن ،کمالالملﮏ نیز در یادداﺷــﺖهای خود تقاضای ﭼنین
سﻔارﺷاتی از جانﺐ حامیان خویﺶ را بازتابانیده و مینویسد» :در
دربار مﻈﻔرﺷاه کار میکردم و ســﻔارشهای کﺜیﻔی میداد[...].
من تن در نمیدادم .ﺷــاه دوباره که رفﺖ به فرنﮕســتان من هم
رفتم کربال« )بهنامﺷﺒاهنﮓ و دهﺒاﺷی .(16 ،1366 ،محمدعلی
فروﻏی در نوﺷــتاری با عنوان یاد کمالالملﮏ در این باب ﭼنین
مینویسد» :ﺷﺒی کمالالملﮏ به خانﮥ ما آمد و ﭼند قﻄﻌه عﮑﺲ
از بﻐل درآورد و به ﭘدرم نمود و ﮔﻔﺖ بﺒینید این ﭘادﺷاه بی همه
ﭼیز ﭼه کارهایی به من رجوع میکند [...].از ﮔﻔتﮕو مﻌلوم ﺷــد
تﺼاویر الﻔیه و ﺷلﻔیه اسﺖ ،بسیار قﺒیﺢ و مستهﺠن که ﺷاه داده
بود کمالالملﮏ از آنرو ﭘرده بسازد ولیامر مردی عﻔیﻒ بود و علو
فﮑرش این قسم کارها را بر او بسیار ناﮔوار داﺷﺖ .عاقﺒﺖ هم آن
تﺼاویر را نســاخﺖ و خود ﺷــاه هم ﭼون کارهای ممتاز دیﮕر از
کمالالملﮏ دید اصراری نورزید و ﮔﻔﺖ آنها را بده به ﺷاﮔردانﺖ
بسازند« )دهﺒاﺷی .(106 ،1378 ،فروﻏی در ادامه خاطرة دیﮕری
از کمالالملﮏ را آورده که داســتان مﺸابهی از امتناع هنرمند از
ساخﺖ تﺼاویر هرزهنﮕار را در عﺼر مﻈﻔرالدینﺷاه بیان میدارد؛
»در زمان مﻈﻔرالدینﺸاه وقتی دیدیم کمالالملﮏ اﻇهار بیماری
کرد که ســﮑتﮥ ناقﺺ کردهام و نیمﮥ راســﺖ بدنم مﻔلوج ﺷده و
عﺼایی به دســﺖ ﮔرفته لنﮓ لنﮕان راه میرفﺖ بســیار متﺄسﻒ
ﺷدیم] [...ﭼند سال بر این منوال بود تا مﻈﻔرالدینﺸاه درﮔﺬﺷﺖ
و دورة محمدعلیﺸــاه هم ســﭙری ﮔﺸــﺖ و متوجه ﺷدیم که
کمالالملﮏ ســالم اســﺖ و کار میکند خوﺷوقﺖ ﺷدیم و ﺷﮑر
ﮔﻔتیم که فالﺞ ﺷــﻔا یافته اســﺖ خندید و ﮔﻔــﺖ اص ً
ال دروغ و
تمارض بود ســﺒﺐ اینﮑه طﺒیﻌﺖ لﻐو مﻈﻔرالدینﺸاه میخواسﺖ
مرا به کارهاییکه ﺷایستﮥ قلم من نﺒود وادارد« )همان.(107 ،

نتیجه
صــور مختلﻔی از برهنﮕی در هنر قابل حﺼول اســﺖ که از
انســان ﺷــﺒه الهی تا وادیهای حیوانی در نوسان اسﺖ و احراز
هر مقامی در آن بســتﮕی تام به محتــوا و همﭽنین صورت آن
تﺼویر دارد؛ بنابر تﺄکید انﺠیل »از حیوان تا انســان و از انســان
تا خداوند رﺷــتهای اســﺖ که در آن فقﻂ اندیﺸﮥ انسان قادر به
حرکﺖ اســﺖ« .رویﮑرد ادیان و نﮕاه عالم ســنﺖ به این مسﺌله،
ﮔاه کراهﺖ و ﮔاه تقدس تﺼاویر انســان را در ﭘی داﺷــته اسﺖ.
هنــر نیز به عنوان تابﻌی از جریان اندیﺸــهورز در تاریﺦ ،نﮕاهی
ضدونقیﺾ به انســان و نمایﺶ ﭘیﮑرة عریان دارد .مﺜ ً
ال هنر هند
از تﺼاویر برهنه در نمادﮔرایی دینی استﻔادهای مستقیم و آزادانه
دارد .حــال آنﮑــه در آموزههای یهودی و اســالمی و یا در عﺼر
ﺷمایلﺷــﮑنی مسیحی ،نمایﺶ ﭘیﮑرة انســانی به انحاء مختلﻒ
محدود و ﮔاه ممنوع ﺷــده اسﺖ .به طور کلی در هنرهای دینی،
به دلیــل محوریﺖ ماهوی امر ﻇهور ایــده در صورت در تﻌریﻒ
هنــر ،نوع صورت ن ُمــودن امر مﻄلﻖ در یﮏ دیــن ،ماهیﺖ هنر
دینی آن را تﻌیین خواهد نمود .یﻌنی اﮔر در یﮏ دین امر مﻄلﻖ

صورت بنماید هنر آن دین هنری آﺷــﮑارا تﺠســمی خواهد بود
49
و اﮔر صورت ننماید هنــری کام ً
ال انتزاعی یا متمایل به انتزاع.
از ســوی دیﮕر ،در حالیﮑه عالم نامتﻐیر سنﺖ در وجهی موافﻖ و
در وجه دیﮕر مخالﻒ صورتﮕری اســﺖ ،تﻔﮑر مدرن با خﺼوصیﺖ
اسﻄورهزدایی ،مﻄالﻌﮥ طﺒیﻌﺖ مادی انسان را سرلوحه بررسیهای
خود قرار داد .اومانیســم عﺼر مدرنیته که در جامﻌﮥ سرخورده از
مقیدات کلیســای قرون وســﻄایی و در ﭘی کﺸﻔیات
تﻌﺼﺒات و ّ
نوین علمی در جامﻌﮥ ﻏرب سربرآورد ،در طول تاریﺦ تﮑوین خود
همــواره در رقابﺖ با حاکمیﺖ نیروی متﻌــال قرار ﮔرفﺖ .بدین
ترتیﺐ اومانیســم ﻏربی در تقابل و حتی ضدیﺖ با انسانمداری
ســنتی تﻌاریﻒ تازهای از انسان به دسﺖ داد .این تﻌاریﻒ جدید
که میکوﺷید جایﮕاه انسان را در جهان تﺜﺒیﺖ کند ،موجﺐ خلﻖ
آثار هنریای با ﮔرایﺸــات طﺒیﻌی ﺷد که نمایﺶ جزﺋیات واقﻌی
بدن برهنه ،از جملﮥ موضوعات و هدفهای اصلی آن بود.
در ایران نیز با ورود مدرنیزاسیون ﻏربی در عﺼر قاجار ،بخﺸی
از هنــر تﺼویری به ﮔونهای بنیادین متحول ﺷــد .با آنﮑه ﭘیﺶ از
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این دوره ،در سنﺖ نﮕارﮔری ،همواره ﺷﺄن انسان به عنوان عنﺼری
از ســاحﺖ مﻌنوی مﻄمﺢ نﻈر بود ،اما به واسﻄﮥ آموزههای جدید
اومانیستی هنرمند نوﮔرای قاجاری فرصﺖ یافﺖ تا صورت دیﮕری از
انسان را به منﺼﮥ ﻇهور درآورد ،انسانی که با باور به تﻔوق خویﺶ ،در
محوریﺖ عالم قرار داﺷﺖ .ﮔﺬر از ﭼهرههای نیمهآرمانی -نیمهواقﻌی
فتحﻌلیﺸاه به تﺼاویر کام ً
ال طﺒیﻌﺖﮔرای عﺼر ناصری و در ﭘی آن
تﺼاویر برهنه با رویﮑردی عﺸرتطلﺒانه ،محﺼول ﭘیﺸروی و تﮑامل
همین اندیﺸه بود .الﺒته قابل ذکر اسﺖ که بخﺶ دیﮕری از هنرهای
تﺼویری این دوره همﭽنان ﭘیرو سنﺖهای ﭘیﺸین راه تﮑامل خود را
میﭘیمود و تا ﭘﺲ از دورة قاجار نیز رواج داﺷﺖ؛ اما بخﺶ دیﮕر که

تحﺖ تﺄثیرات ﻏربی قرار داﺷﺖ ،عالوه بر تﺄثیرات صوریای که از هنر
اروﭘا به عاریﺖ ﮔرفﺖ و به واسﻄﮥ آن اصول زیﺒاییﺷناختی نﮕارﮔری
ایرانــی را وانهاد ،از نﻈر محتوایی نیز قویاً ملهم از زیرســاخﺖهای
اندیﺸﮕی دوران مدرن ﺷــد .در خوانﺶ ایرانی از اومانیسم ﻏربی،
جایﮕاه انســان تﻐییر یافﺖ و ضمن آرمانزدایی از آن ،وجوه مادی
زندﮔی بﺸــر در مرکز توجه قرار ﮔرفﺖ؛ مﻔاهیم مﻌنوی و قداسﺖ
هنری آثار متﺄثر از این جریان ،جای خود را به ﮔرایﺸــات مادی و
انسانمحور جدیدی بخﺸــید که سﺒﺐ خلﻖ تﺼاویری با محتوای
متﻔاوت ﮔردید .این روند ،موضوعات بدیﻌی ﭼون برهنهنﮕاری را به
عرصﮥ نقاﺷی قاجاری وارد نمود.
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