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مطالعۀ تطبیقی نگارۀ والدت حضرت محمد (ص) در کتاب
«جامعالتواریخ» و دیوارنگارۀ تولد حضرت عیسی (ع) اثر جوتو*
نازنین عنایتی

**1

.1کارشناسی ارشد تاریخ هنر جهان اسالم ،دانشکده هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
[تاریخ دریافت مقاله ،99/06/03 :تاریخ پذیرش نهایی]99/09/22:

چکیده

برخالف مسیحیان که برای آموزش مضامین دینی به تصویرسازی انجیل پرداختند ،مسلامنان با موانع
مذهبی زیادی در تصویرگری مواجه بودند .گذشت زمان و کمرنگشدن سختگیریها برخی از نقاشان
را به ترسیم وقایع تاریخی و دینی سوق داد .حضور مغوالن در ایران نیز به این روند کمک کرد.
جامعالتواریخ اثر فضلالله رشیدی -وزیر دربار مغوالن -در سدۀ هشتم ه.ق .مصورشده که در آن تأثیر
هرن چین ،بیزانس و ساسانی مشهود است .در این کتاب هشت تصویر از پیامرب اسالم وجود دارد که یکی
از آنها نگارهای است از والدت ایشان .در آیین مسیحیت توجه ویژهای به وقایع میالد حرضت مسیح (ع)
شد ه و بهصورتهای مختلفی بازمنای ی شدهاست .مرجع این تصاویر روایت کتاب مقدس است .تصویری
از والدت حرضت عیسی (ع) در منازخانۀ آرنا وجود دارد که جوتو ،نقاش و معامر ایتالیایی در سدۀ
چهاردهم میالدی آن را ترسیمکردهاست .در این تحقیق ،ابتدا این دو اثر بهطور جداگانه بررسی شدهاند.
پیشینۀ تاریخی هر یک مورد توجه قرارگرفته و ساختار آنان تحلیل شدهاست .سپس با تحلیل تطبیقی دو
تصویر ،شباهتها و تفاوتهای آنها بررسی شدهاست .در پایان به فضای متفاوت قرارگیری دو نقاشی
و تفاوت فرهنگی دو محیطی که در آن این آثار عرضه شدهاند ،توجه شدهاست.

واژههای کلیدی

والدت حرضت محمد (ص) ،تولد عیسی (ع) مسیح ،جامعالتواریخ ،نگارگری دورۀ ایلخانی ،جوتو ،نقاشی
دیواری.

* این مقاله بر اساس یکی از پژوهشهای مرتبط با درس «نقد هنری» در دانشگاه تهران انجام شدهاست .برای تنظیم نهایی این متن،
نگارنده وامدار سرکار خانم دکتر مینو خانی بابت راهنماییهای ارزنده و صبورانهشان است.
** نویسنده مسئول ،ایمیلnazanin.enayati@gmail.com :
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مقدمه

هرنمندان مسلامن برخالف همتایان مسیحی خود که از
هامن ابتدا بسیاری از مضامین انجیل را به تصویر کشیدند
هیچگاه به مص ّورساخنت قرآن نپرداختند .مسیحیان نقاشی را
مهمترین ابزار برای رسانیدن پیام مسیحیت به بیسوادان و
آشناساخنت آنها با مبانی آن دین میدانستند و از تصاویر
مرتبط با زندگی مسیح و اربابان کلیسا و پیامربان پیشین برای
استحکام تعالیم دین و فضایل اخالقی استفاده میکردند .اما
در اسالم اوضاع بهگونهای دیگر بود .تعالیم این دین رصیح
و روشن بود و قواعد آن چنان استوار بود که نیازی به ترسیم
تصاویر برای توضیح نصوص قرآن و تصویرسازی از زندگی
پیامرب و اصحاب وی احساس منیشد .مساجد از تصاویر
دینی خالی بود و از نقاشی برای آموزشهای دینی و پرورش
اعتقادات مذهبی ،تا پیش از سدۀ هشتم ه.ق استفاده منی
شد (عکاشه.)107-108 :1380 ،
با وجود مخالفت بعضی از علامی دین و سختگیریهای
برخی از متعصبان ،نشانههایی از نگارگری در جوامع اسالمی
پدیدار گردید و نقاشان به ترسیم برخی صحنههای دینی
فراخوانده شدند .این فراخوانی ،نقاشان را به نقشکردن چهرۀ
پیامرب اسالم ترغیب کرد ،معالوصف تعداد تصاویر رسول
اکرم (ص) در مقایسه با تصاویر عیسی (ع) مسیح در دنیای
مسیحیت بسیار اندک است .کسانی که هر گونه تصویرسازی
را حرام میشمردند و آن را تقلید از صنع خالق میدانستند،
کشیدن تصاویر مقدسین را گناهی بزرگتر میدانستند و این
کمبود در تصاویر رسول خدا بیش از آنکه ناشی از مخالفت
متعصبان باشد ،ناشی از تجلیل و بزرگداشت آن حرضت
بودهاست .بهنظر منیرسد که در نخستین سدههای اسالمی،
وقایع دینی و تاریخی مصور شده باشند؛ زیرا همۀ منونههایی
که در دست داریم متعلق به سدۀ هشتم ه.ق .و پس از آن
است (هامن.)107 -109 :
ورود مغوالن به ایران باعث شد که سنتهای فرهنگی و
هرنی بوداییان و مسیحیانی که برحاکامن مغول تأثیرگذار
بودند بیش از پیش منود پیدا کند .این حکام با سیاست
تساهل دینی که داشتند بدون توجه به احکام رشع رایج
اسالمی در آن دوران در مورد منع تصویرگری چهره ،بهویژه
تصاویر اولیای الهی ،دستور به نگارش کتب مصور همچون
جامعالتواریخ و آثارالباقیه همراه با نگارههایی با مضامین

تاریخی و دینی دادند (شایستهفر و دیگران.)42 :1390 ،

روش تحقیق

پژوهش پیشرو ،در مقولۀ تحقیقات نظری-کاربردی قرار
میگیرد و از منظر شیوۀ انجام ،توصیفی-تحلیلی است.
رویکرد در پیشگرفته برای بررسی آثار مطرحشده ،تطبیقی و
روش گردآوری دادهها ،کتابخانهای است.

پیشینه تحقیق

بررسی تأثیر و تأثر نقاشی مسیحی و اسالمی چه از منظر
محتوا و چه از لحاظ شکل و ساختار ،همواره از موضوعات
مورد توجه محققان عرصۀ نقاشی و نگارگری ایرانی بودهاست.
در این راستا مضامین متنوعی برای پژوهش مورد توجه قرار
گرفتهاست .بهعنوان منونه شایستهفر و همکارانش در مقالۀ
«بررسی موضوعی شاميلنگاری پيامرب اسالم در نگارگری دوره
ايلخانی و حرضت مسيح در نقاشی مذهبی بيزانس متأخر»
به موضوع شامیلنگاری حرضت رسول اکرم و حرضت مسیح
پرداختهاند .در این مقاله ابتدا به ویژگیها و سبکهای رایج
نگارگری دورۀ ایلخانی در ایران و نقاشی در اروپای قرون
وسطی توجه شدهاست؛ سپس تصاویری با موضوعاتی چون
بشارت و تولد حرضت مسیح (ع) و تولد حرضت رسول (ص)،
معراج پیامرب اسالم ،خیانت به پیامربان و کشتهشدن حرضت
مسیح بررسی و با نگاهی تطبیقی واکاوای شدهاست .از آن
رو که هفده تصویر در این پژوهش بررسی شدهاند ،نگارۀ
والدت حرضت محمد (ص) در جامعالتواریخ و دیوارنگارۀ
میالد مسیح واقع در کلیسای جامع سنپرتزبورگ به طور
خالصه مورد مقایسه قرار گرفتهاند .مرضیه پورعلی و محسن
مراثی در مقالهای با عنوان «مطالعۀ تطبيقی نگارههای معراج
حرضت محمد (ص) و نقاشیهای عروج حرضت عيسی (ع)»
به بررسی نگارههای عروج حرضت محمد (ص) و عیسی
(ع) از لحاظ عنارص تصويری و ساختاری به منظور شناسايی
وجوه تشابه و تفاوت بني آنها ،احتامل تأثري و تاثر از يکديگر
پرداختهاند .اما نگارنده نتوانست در جستوجوهایش بهطور
مشخص به پژوهشی دربارۀ بررسی تصویری از والدت دو نبی
در دین اسالم و مسیحیت دست یابد.

نگارۀ والدت حرضت محمد در جامعالتواریخ
حکومت ایلخانان

ایلخانان از سال  654تا  736ه.ق .بر ایران ،عراق و آناتولی
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تصویر  .1برگی از جامعالتواریخ ،از آب گرفنت موسی (ع) (.)URL 3

حکومت کردند .هوالکوخان ( 663 -654ه.ق ).بنیانگذار این
حکومت بود و این حکمرانی تا سال  736ه.ق .سال مرگ
ایلخان ابوسعید 1ادامه یافت .تحوالت هرنی و فرهنگی غرب
ایران و عراق در زمان ایلخانان به اوج شکوفایی خود رسید
(آژند .)137 :1392 ،رشیدالدین فضلالله از وزیران دانشمند
و باتدبیر ایلخانان (وزیر غازان خان 2و اولجایتو )3بود .نام وی
بنا بر مقدمۀ جامعالتواریخ توسط فضلالله بن ابی الحریر
املشتهر بالرشید الطبیب همدانی نوشته شدهاست .پدر و
پدربزرگش در همدان طبیب بودهاند و یک یهود یزاده
بودهاست .بنا به روایتی در سال  645ه.ق .به دنیا آمد و
در سال  718ه.ق .به دار آویخته شد .زادگاه او همدان
است و در هامن شهر تحصیل کرد و در علم طب به
موفقیت رسید و از همین طریق به دربار ایلخانان راه یافت
و ترقی منود .به درستی معلوم نیست که وی چه زمانی
به اسالم گرویدهاست و در چه زمانی به خدمت ایلخانان
درآمدهاست .برخی از محققان ،یهودیبودن او را اتهامی
از طرف مخالفانش دانستهاند .او مرد سیاست ،مدیریت
و علم بود و به زبانهای فارسی ،عربی ،ترکی ،مغولی و
عربی آشنایی داشت .کارهای عمرانی و موقافات بسیاری که
از خود به جای گذاشته در تاریخ چشمگیر است (مفتاح،
 1153-1151 :1379و .)1160

جامعالتواریخ

یکی از بزرگترین دستاوردهای خواجه رشیدالدین فضلالله،
احداث شهرکی دانشبنیاد در حومۀ تربیز پایتخت ایلخانان به
نام ربع رشیدی بود .او در آنجا گروههای متعدد هرنمندان،

پیشهوران و دانشمندان را از کشورهای مختلف بهویژه چین
گردآورد .احتامل میرود نخستین تصاویر دینی در کارگاه
رشیدیه مورد توجه واقع شده باشد که در روند شکلگیری
مصورسازی و آرایش کتاب با گرایشهای مذهبی در دورهها
و مکاتب نقاشی ایران ،نقش عمده ایفا منودهاست .از
قدیمیترین آنها میتوان به نسخههای متعد از کتاب
جامعالتواریخ رشیدالدین ،آثارالباقیه بیرونی 4و معراجنامۀ
احمد موسی 5اشاره کرد که در سه دورۀ حکومتی غازان،
اولجایتو و ابوسعید 6فراهمآمدهاست .در این آثار از عنارص
تصویری هرن چینی ،بودایی مسیحی و سنت نقاشی ایرانی
استفادهشدهاست (شین دشتگل.)34-35 :1389 ،
«جامعالتواریخ که با تشویق غازانخان و بعدها حامیت
اولجایتو به انجام رسید مجموعهای از تاریخ عامل است که
تا به روزگار مغوالن و از متامی منابع موجود آن زمان ،چه
مکتوب و چه شفاهی ،فراز آمدهاست» (آژند.)144 :1392،
این کتاب که به اولجایتو تقدیم شدهاست ،سه مجلد است.
جلد اول به تاریخ تیرههای مغول ،ترک و تاریخ فرمانروایی
چنگیزخان 7و جانشینان او و حکام مغول در ایران تا عهد
اولجایتو (زمان مرگ غازانخان) اختصاص دارد .جلد دوم
و سوم دربارۀ تاریخ اولجایتو به بعد و همچنین تاریخ
پیامربان از آدم (ع) تا حرضت محمد (ص) ،تاریخ ایران تا
پایان دورۀ ساسانیان و سایر فرمانروایان بعد از اسالم تا زمان
لشگرکشی مغوالن و تاریخ اقوامی مانند آغوزها ،چینیها و
هندیهاست .کتابهایی چون تاریخ طربی ،8تاریخ عتبی،9
11
راحهالصدور راوندی ،10ماللهند بیرونی ،مشاربالتجارب
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ابنفندق جزء مراجع این مجموعۀ تاریخی بودهاست (مفتاح،
.)1169 -1172 :1379
بهطور مداوم نسخههای مصوری از جامعالتواریخ تهیه و
ساالنه برای کتابخانههای معترب رسزمینهای اسالمی ارسال
میگردید .پس از قتل رشیدالدین و غارت ربع رشیدی،
نسخههای این کتاب به یغام رفت ولی شاهرخ تیموری 13در
اوایل سدۀ نهم ه.ق .دستور گردآوری این اثر را داد و آن را در
کتابخانۀ هرات ضبط کرد (آژند )144 :1392 ،اینکه این کتاب
زیر نظر مستقیم نگارندۀ آن در کارگاهش تهیه شدهاست ،بر
اهمیت آن میافزاید (بینیون و دیگران.)96 :1383 ،
امروزه از این پروژه عظیم تنها بخشهایی از سه نسخۀ مصور
و شامری از نگارههای کندهشده و محفوظ در مرقعات
باقیماندهاست .نقاشیهای این مجموعهها رقم یا امضا
ندارد و نام نقاشان آن معلوم نیست .از ویژگیهای مشرتک
این سه نسخه قطع مستطیلی آنهاست .این قطع ،عنرصی
جدید است که در سبک نگارگری ایلخانی در سدۀ هشتم
ه.ق .تحت تأثیر هرن چین هویدا شد (آژند .)146 :1392 ،این
تأثیر بهویژه در ترسیم مناظر طبیعت و درختان بسیار روشن
است .جامههای پهلوانان و پادشاهان نیز هامنند جامههای
مغولی است .با این همه روشن است که تصویرگران این
کتاب از منونههای مسیحی و هندی نیز در کار خود مایه
گرفتهاند (عکاشه.)112 :1380 ،
حضور هرنمندان از حوزههای مختلف متدنی و ترکیب

تصویر  .2تصویری از جامعالتواریخ ،توطئه قریش (.)Hillenbrand,2000: 136

خصوصیات مکاتب مختلف هرنیِ آن روزگار را میتوان در
این مجموعه مشاهده کرد:
علیرغم تصویرسازی متنوعی که از کتابی مربوط
به تاریخ جهان مانند جامعالتواریخ انتظار میرود،
یکدست بودن کارهای هرنی کتاب ،به خوبی نشان
میدهد که باید حاصل کار گروهی از هرنمندان
بوده باشد که تحت یک رسپرستی دقیق در کارگاه
رشیدالدین کار میکردهاند .عنارص خاص این مکتب،
یعنی طراحی محکم ،تصاویر پرقدرت ولی با لطافت
و ظرافت کمرت ،کاربرد فراوان رنگهای قرمز و
نقرهای برای سایهپردازی به شیوۀ پرداز (هاشور) که
از کار هرنمندان چین مایه میگیرد ،در رستارس نسخه
حفظ شدهاشت .کاربرد رنگ نقرهای را احتامالً باید
منسوب به منونههای مسیحی دانست ]...[ .تأثیر
مکتب چین در این نسخه مشهود است .با اینکه
خط و ترکیببندی بیانگر تأثیرات چینی هستند،
ترتیببندی پیکرهها و حرکات ،ایرانی باقیماندهاست.
[ ]...تصاویر این نسخه که بهصورت نوارهایی در
عرض صفحه قرار گرفتهاند با خط کاتب آن مناسبت
دارند (بینیون و دیگران.)99-101 :1383 ،
در این مجموعه شکل آدمها برخالف مکتب بغداد که در
رسارس صفحه بهصورت ردیفی قرار میگرفتند ،بهصورت
گروه گروه در دو یا سه سطح و بدون تقارن قرار گرفتهاند
و به واقعۀ اصلی بهوسیلۀ فضاسازی و نوع حرکت تأکید
شدهاست(گری.)29 :1383 ،
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تصویر  .3جامعالتواریخ ،والدت حرضت ختمیمرتبت محمد (ص) (.)Hillenbrand, 2000: 137

برای تصویرگری وقایع مختلف این تاریخ عمومی از منابع
تصویری مختلفی استفادهشدهاست .مثالً تولیدات چین در
تصویرپردازی بخش مربوط به چین و آثار غربی در بخش
مربوط به تاریخ فرانکها الگو و مدل قرار گرفتهاست.
نسخههای مصور مذهبی مسیحیان و تاریخ مصور بیزانسی،
ترجمۀ یونانی عهد عتیق از سدۀ سوم میالدی که چرخهای از
تصاویر روایی را در خود داشتهاست و نسخههای متعددی
از کتاب مقدس همراه با تصویر از جمله منابعی بودهاست
که مورد استفاده قرار گرفتهاست .نقاشان جامعالتواریخ برای
تصاویر خود گاه از الگوهای پیشین بهره گرفتهاند و گاه طبق
رشایطی تصاویر اصیلی را پدید آوردهاند .آنها به هر حال
تحت تأثیر منت واقعه بودهاند ،ولی برای تعادل ترکیببندی
گاهی از جزییات معامری استفادهکرده و برای نشاندادن
سن پیکرهها از ریش بهره جستهاند .بهنظر میرسد که در
این نگارهها رداها بدون ارزش شامیلنگاشتی بهکار رفتهاند.
از قرار معلوم رسعت در اجرای نگارهها از عوامل مهم
بودهاست .آرمانگرایی در تصویر پیکرهها و رسعت در اجرا
بر کل تصاویر حاکم است (آژند.)146-147 :1392 ،

بررسی ساختار نگارۀ والدت حرضت محمد (ص)
در جامعالتواریخ

بهنظر میرسد نخستین منونه از تصاویر رسول اکرم که
به دست ما رسیده ،در این کتاب وجود دارد .14نگارگران
در تصویرگری سیرۀ پیامرب ،بیشرت از شیوۀ بیزانسی پیروی
کردهاند .در جامعالتواریخ هشت تصویر از پیامرب اسالم
وجود دارد که در هفت مورد پیامرب با قامت کشیده ،الغر
و با سیامی موقر تصویر شدهاند و یکی هم تصویر نوزادی

پیامرب است (عکاشه .)110 -112 :1380 ،این تصاویر با دقت
انتخابشده و بر روی وقایع مهم زندگی آن حرضت متمرکز
شدهاند .آنها از یک انسجام روایی تاریخی برخوردار هستند
و ترتیب زمانی وقایع در این تصویرگریها لحاظ شدهاست
(.)Hillenbrand, 2000: 130
در نگارۀ والدت حرضت محمد (ص) ،میان منت نوشتاری با
مرکب قرمز چنین نوشتهشده« :والدت النبی علیه الصلوه و
السلم» و در میانۀ تصویر درست در وسط محراب مجلس نیز
عبارت «والدت هامیون بادشاه کاینات علیهالسلم» مالحظه
میشود (شین دشتگل .)37 :1389 ،فضای تصویر بهوسیلۀ
دو ستون به سه قسمت نامساوی تقسیم شدهاست .دو
قسمت کناری با هم برابر و قسمت میانی که نوزاد و مادرش
و فرشتگان در آن قرار دارند ،بزرگتر است .رسستونها
نیمقوسهای مزین دارند .کسانی که میتوان در مورد آنان با
قطعیت صحبت کرد یکی آمنه ،مادر حرضت رسول و دیگر
عبداملطلب جد ایشان هستند« .در سمت راست حجرهای
میبینیم که پردهای بر در آن آویختهشده و عبداملطلب نیای
پیامرب بر روی یک کرسی نشسته و عصایی در دست دارد.
شاید این مکان منایانگر کعبه باشد که عبداملطلب در آنجا
چشم به راه والدت حرضت رسول نشستهاست» (عکاشه،
 .)116 :1380در قسمت میانی آمنه ،مادر پیامرب در بسرت
با صورتی که در آن آثار حزن یا درد مشخص است ،دراز
کشیدهاست .دو فرشتۀ بالدار هم حضور دارند که بازوان و
قسمتی از سینۀ آنها عریان است ،یکی با دو دستش نوزاد
را نگاهداشته و به او نگاه میکند و دیگری در حال حمل
بخوردانی است .سه زن ایستاده در باالی رس آمنه هستند
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و در دست یکی از آنها ظرفی است .دو زن دیگر نشسته
هستند ،یکی با پیالهای در دست کنار آمنه که گویا میخواهد
به او چیزی را بنوشاند و دیگری در کنار نوزاد و فرشته
است و او هم کاسهای در دست دارد و به نوزاد در قنداق
پیچیدهشده ،چشم دوختهاست .در سمت چپ تصویر ،چهار
زن دیگر مشاهده میشوند .سه زن جوان ایستاده که ناظر
ماجرا هستند و یک پیرزن عصا بهدست که در نزدیک ستون
است و به ماجرا مینگرد .بسرت آمنه از متکایی با طرح پیچازی
(شطرنجی) و رواندازی تشکیلشده که آن هم طرحدار است.
لباس پیرزن و یکی از زنان نیز شطرنجی است.
رنگهای غالب بهکار رفته در این اثر قرمز ،قهوهای و سیاه
است .بیشرت نگارههای این دوره از نظر پیکر ،بلند قامت و
از جهت رفتار ،چون شخصی متفکر ترسیم میشوند .انتخاب
چنین رویکردی را میتوان به برداشت نقاش از مسئولیتهای
وحیشده به پیامرب نسبت داد .در این نگاره نوع پردازش
چهرهها برگرفته از هرن چینی است .برخی از تحلیلگران
معتقدند که طرح این نگاره از تصاویر مربوط به میالد مسیح
(ع) برگرفته شدهاست زیرا هامنگونه که در تصاویر میالد
مسیح آمده ،فرشتگان بر باالی رس مادر و نوزاد حضور دارند،
عبداملطلب نیز هامن جایی قرارگرفته که در هرن مسیحی به
یوسف نجار اختصاص داشته و بر چهرۀ او آثار اندوه ناشی از
مرگ پدر پیش از والدت فرزند دیده میشود و آن سه زن که
در کنار مادر تازه زایامنکرده ایستادهاند جایگزین سه حکیم
زرتشتیاند (عکاشه .)116 :1380 ،پرده عالمتی است که از
مناب ع بیزانسی گرفتهشده و هـمچنین مـوهای مـواج فرشتگان
و شکل بخوردان غربی است .اما پارچۀ چهارخانۀ لباس زنان
ناظر و روانداز و متکای آمنه ،به پارچههای بافتهشده در
آسیای میانه شبیه است .تزیینات بر روی قوسها نیز از
ش ساسانی گرفته شدهاست (یزدانپناه و
الگوهای کموبی 
دیگران .)9 :1388 ،در این تصویر جمعاً ده زن حضور دارند.
یکی از آنها آمنه است که در کانون تصویر قرار دارد .دو زن
دیگر مشغول انجام فعالیت هستند و بقیۀ آنان ناظر هستند.
شش زن ناظر جوان و یکی از آنها پیر است.

برخی از روایتهای تاریخی والدت حرضت محمد
(ص)

برای بررسی روایتهای تاریخی تولد حرضت محمد (ص)
باید به سیرههای نبوی مراجعه کنیم .آنچه که در این تحقیق

مورد استفاده قرار گرفته سیرۀ ابنهشام 16است .عبدالله
فرزند عبداملطلب پدر گرامی حرضت رسول و مادرشان آمنه
بنت وهب بن عبدمناف است .هنگامی که آمنه رسول خدا را
باردار بودند پیش از آنکه آن حرضت به دنیا بیایند ،عبدالله
از دنیا رفت .از مادر آن حرضت نق ل شدهاست« :هنگامی که
من بدان حرضت حامله بودم کسی به نزد من آمده و گفت
بدان که هامنا تو به بزرگ و سید این امت حامله شدهای ،و
چون او را بزایی بگو :من این فرزند را از رش هر حسودی به
خدای یگانه میسپارم .آنگاه او را محمد (ص) نام گذار .در
آن هنگام که من حامله بودم ،نوری از من جدا شد که در
میان آن نور قرصهای شهر برصی را در شام دیدم» (ابنهشام،
.)105 :1375
تاریخ والدت آن حرضت نزد محدثان شیعه ،هفدهم
ربیعاالول و نزد دانشمندان اهل سنت دوازدهم هامن ماه در
سال عامالفیل 17است .مکان والدتشان در مکه ،در خانهای
در شعب ابیطالب بود ،برخی مورخان والدت آن حرضت را
در خانهای نزدیک کوه صفا نوشتهاند (رسولی محالتی:1374 ،
30؛ ابنهشام.)105 :1375 ،
«چون رسول خدا به دنیا آمد .مادرش آمنه کسی را به نزد
عبداملطلب ،جد بزرگوار او فرستاد که خدا به تو پرسی داده،
عبداملطلب که این مژده را شنید به منزل آمنه آمد ،و آمنه
آنچه که در دوران حمل دربارۀ او شنیده بود و آنچه هنگام
وضع حمل به چشم خود دیده بود برای عبداملطلب نقل کرد»
(ابنهشام .)105 :1375 ،آمنه گفت« :به خدا قسم ،فرزندم
که قدم بر زمین گذاشت ،دستهای خود را بر زمین نهاد ،رس
به آسامن بلند کرد و بدان نگریست .نوری از من تابش کرد
و در آن نور شنیدم که گویندهای میگوید« :تو آقای مردم را
زادهای ،او را محمد (ص) نام بگذار» .عبداملطلب پیامرب را در
دامن خود قرارداده ،گفت« :ستایش خدای را که به من این
فرزند پاک و خوشبو را که در گهواره بر همۀ پرسان آقاست،
عطا فرمود» .آنگاه پیامرب را به ارکان کعبه تعویذ 18کرده و
اشعاری رسود (رسولیمحالتی)37 :1374 ،
با مراجعه به حوادث شب والدت حرضت رسول درمییابیم
که آنچه در این نگاره آمدهاست تا اندازهای با اخبار موجود
متفاوت است .البته میتوان تصور کرد که هستند قولهایی
که در سیرهالنبی مورد بررسی ،نیامدهاست .بهعنوان مثال
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موضوع آن والدت حرضت مسیح است که از آن با عنوان
 Nativityنیز یاد میشود Nativity .عبارتی است عام که به
موضوع میالد حرضت مسیح اشاره دارد .تولد حرضت مسیح
یکی از مهمترین موضوعات مسیحیِ به تصویر درآمده در
سدههای اولیه (از سدۀ چهارم م ).به بعد است .در هرن
مسیحی بازمناییهای فراوانی از حرضت مریم( 24س) و
مسیح کودک 25وجود دارد .این چنین آثاری را معموالً «مدونا
و فرزند» 26یا «باکره و کودک» 27خواندهاند؛ هر چند که همۀ
آنها به واقعۀ والدت حرضت عیسی (ع) اشاره ندارند.

تصویر  .4میالد مسیح ،منازخانۀ آرنا ،پادوا (.)URL 4

این نقل قول از صفیه دخرت عبداملطلب ،عمه رسول خدا
در کتاب قصص قرآن برگرفته از تفسیر سورآبادی است که
میگوید« :وقت والدت مصطفی (ص) [ ]...خواستیم وی را
بشوییم ،آوازی شنیدیم که مشویید که ما (خود) او را شسته
و شایسته فرستادیم .به زبان فصیح میگفت "ال اله اال الله"
و آواز فرشتگان شنیدیم که "السالم علیک یا رسول الله"»
(ابوبکرعتیقنیشابوری.)415 :1365 ،
از آنجایی که سیرۀ ابنهشام از متون دست اول تاریخ اسالم
است میتوان به آن تکیه کرد و چنین نتیجه گرفت که شاید
عنارصی چون پیرزن و زنان همراه در تصویر بر اساس سلیقۀ
هرنمند یا سفارشدهنده در تصویر گنجانده شدهاست .البته
شاید هم بر اساس روایتهای دیگری باشد که ما از آن
بیخربیم .مثالً میتوان گامن کرد که پیرزن ،صفیه عمۀ پیامرب
اکرم هستند .احتامالتی از این دست مستلزم آن است که
متون تاریخی و قصص بهطور کامل بررسی شود.

والدت حرضت مسیح به روایت جوتو

این اثر ،نقاشی دیواری از نوع فرسک 20است که بر دیوار
منازخانۀ آرنا 21نقش بست ه است .جوتو دی بوندونه 22در سال
1305م .رشوع به نقاشی دیوارهای این کلیسا که در پادوا23ی
ایتالیا واقع شدهاست ،کرد .اثر مورد اشاره مجموعهای از چهل
فرسک بزرگ است که داستان زندگی حرضت مریم (س) و
حرضت عیسی (ع) را بازگو میکند (.)Eimerl, 1973: 112

بازمناییهای اولیه از این موضوع به سدۀ چهارم م .برمیگردد.
منونههای اولیۀ آن ،حرضت مریم (س) را در حالت نشسته
نشان میدهد تا بر بیدردبودن زایامن تأکید کند؛ نوزاد نیز
قنداق پیچشده در آخور خوابانیده شدهاست .یک گاو و یک
خر در زیر سقف (سایهبان) یک طویله هم کشیده میشدند.
معموالً یک یا دو چوپان که سمبل رسانندۀ پیام عیسی (ع)
به یهودیان هستند و چند مغ (زرتشتیان ایرانی یا رشقی) که
پیامرسان به غیرکلیمیان هستند حضور داشتند .از سدۀ ششم
م .به بعد نوع دیگر از تصویرگری رواج یافت که در آن مریم
عذرا را در حالت خوابیده بر روی تشک نشان میدادند که
مفهوم زایامن آسان و بدون درد را دیگر به ذهن منیآورند.
آن
ِ
نوزاد همچنان در قنداق پیچیدهشده و در آخور است .گاو
و خر هم حضور دارند اما طویله دیگر در انبار (یا آخور)
نیست ،بلکه درون غاری قرار دارد .فرشتگان در باالی غار
هستند و یوسف نجار نیز در بیرون تصویر شدهاست .مغان
و چوپانان هم معموالً حضور دارند .بشارت میالد به شبانان
و سفر مغان هم بهطور معمول در پسزمینه نشان داده
میشد .وجود دو قابله که در حال شستوشوی نوزاد هستند
هم جزء عنارصی است که به صحنه اضافه شدهاند (URL
 .)1نکتۀ قابل توجه این است که عمل زایش هرگز منایش
داده منیشود و هرنمندان هامن روال روایات کتاب مقدس
را در مورد معجزۀ باردارشدن دنبال میکنند .مسیح را وقتی
میبینیم که زادهشده و ماما او را به مادرش تحویل میدهد
(آدامز.)55 :1394 ،

روایت انجیل از والدت حرضت عیسی (ع)

مرجع این روایت ،عهد جدید در کتاب مقدس است .کتاب
مقدس مسیحیان شامل دو بخش است :عهد قدیم و عهد
جدید .آنچه در رساالت مقدس یهودیان آمدهاست بازگوکنندۀ
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عهد قدیم است .عهد جدید از رساالت زیر تشکیل شدهاست:
•اناجیل چهارگانۀ متی ،28مرقس ،29لوقا 30و یوحنا31؛
•اعامل رسوالن؛
•نامههای رسوالن (بیستویک رساله منسوب به
پولس 32و سایر حواریون)؛
•مکاشفۀ یوحنا.33
کلیسای مسیحیت مجموعۀ رساالت کتاب مقدس (عهد قدیم
و عهد جدید) را بیبل  )Bibel (Bibleمینامد (آشتیانی،
14 :1379؛ آریان .)47 :1378 ،اناجیل سهگانۀ متی ،مرقس و
لوقا را «اناجیل متحداملضمون» 34مینامند از آنرو که دارای
مشابهت و ارتباط هستند ،در حالیکه انجیل یوحنا با آنها
متفاوت است (آریان.)50 :1378 ،

تصویر  .7میالد مسیح (.)URL 7

تولد عیسی (ع)

در انجیل متی و لوقا دربارۀ والدت حرضت عیسی (ع)
صحبت شدهاست .در حالیکه در انجیل مرقس از گذشته
و حتی تولد او هیچ سخنی نیست و او یکباره در کنار رود
اردن ظهور میکند .انجیل یوحنا هم در این باب گزارشی
ندارد .به موجب این مآخذ ،مریم (س) نامزد یوسف نجار
بود که نسب او به ابراهیم میرسید .وقتی او دانست که
مریم (س) باردار است ،خواست او را رها کند که فرشتهای
در خواب بر او ظاهر شد و او را از این کار منع کرد .به او
بشارت داده شد که مریم (س) از روحالقدس باردار شده و
پرسی خواهد زایید که نام او را عیسی (ع) بگذارند .آیاتی که
در عهد جدید از وقایع تولد حرضت مسیح میگوید ،چنین
است:
تولد عیسی (ع) مسیح چنین بود :مریم مادر او که به
عقد یوسف درآمد ه بود قبل از آنکه به خانه شوهر
برود بهوسیله روحالقدس آبسنت شد ( .)18یوسف که
مرد نیکوکاری بود و منیخواست مریم را در پیش
مردم رسوا کند ،تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود
( .)19یوسف هنوز در این فکر بود که فرشتۀ خداوند
در خواب به او ظاهر شد و گفت« :ای یوسف پرس
داود ،از بردن مریم به خانه خود نرتس .زیرا آنچه در
رحم او است از روحالقدس است ( .)20او پرسی به
دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی (ع) خواهی نامید
زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد»
( .)21این همه واقع شد تا آنچه خداوند بهوسیله

تصویر  .5میالد مسیح ،نوفگرت ،روسیه حدود .)URL 5( 1475

نبی اعالم فرموده بود به انجام رسد (« :)22باکرهای
آبسنت شده پرسی خواهد زایید که عامنوئیل یعنی
خدا با ما خوانده خواهد شد» ( .)23یوسف از خواب
بیدار شد و طبق دستور فرشتۀ خداوند عمل منود و
مریم را به خانۀ خود آورد ( .)24اما تا زمانی که مریم
پرس خود را به دنیا نیاورد با او همبسرت نشد و کودک
را عیسی (ع) نام نهاد (( )25متی ،فصل  ،1آیات -18
25؛ انجیل رشیف.)5-4 :
مقارن این ایام ،اگوست امپراطور روم حکم کرد که
جمیع افراد امپراطوری را رسشامری کنند .یوسف و
مریم چون در جلیل از شهرهای نارصه بهرس میبردند
ناچار به بیت لحم رفتند تا نامشان در شهر خودشان
ثبت شود .یوسف نیز از شهر نارصۀ جلیل به یهودیه
آمد تا در شهر داود که بیت لحم نام داشت نامنویسی
کند ،زیرا او از خاندان داود بود ( )4او مریم را که در
این موقع در عقد او و باردار بود همراه خود برد
( .)5هنگامی که در آنجا اقامت داشتند وقت تولد
طفل فرارسید ( )6و مریم اولین فرزند خود را که پرس
بود به دنیا آورد .او را در قنداق پیچیده در آخوری
خوابانید ،زیرا در مسافرخانه جایی برای آنها نبود
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تصویر  .6منازخانۀ آرنا (.)URL 6

(( »)7لوقا ،فصل  ،2آیات 1-7؛ انجیل رشیف-159 :
.)158

آمدن مجوسان

عیسی (ع) در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در
بیتلحم یهودیه تولد یافت .پس از تولد او مجوسانی
از مرشق زمین به اورشلیم آمده ( )1پرسیدند:
«پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را
دیده و برای پرستش او آمادهایم» ( ]...[ )3آنان بنا به
فرمان پادشاه حرکت کردند و ستارهای که طلوعش را
دیده بودند پیشاپیش آنان میرفت تا در باالی مکانی
که کودک در آن بود ،توقف کرد ( .)9وقتی ستاره
را دیدند بینهایت خوشحال شدند ( .)10پس به آن

خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و بر
روی در افتاده او را پرستش کردند .آنگاه صندوقهای
خود را باز کردند و هدایایی شامل طال و کندر و ُمر
به او تقدیم منودند (( )11متی ،فصل  ،2آیات 12 -1؛
انجیل رشیف.)6-5 :
هیرودیس پادشاه اورشلیم چون از والدت این کودک
آگاه شد برتسید و درصدد از بین بردن او برآمد .از
این سبب بود که در خواب به یوسف الهام شد مادر
و طفل را بردارد و راه مرص را پیش گیرد و تا وفات
هیرودیس در آنجا مباند .یوسف به گفتۀ هاتف رفتار
کرد و چون هیرودیس وفات یافت به رسزمین ارساییل
بازگشت و در نارصه سکونت گزید (متی ،فصل ،2
آیات 16-23؛ انجیل رشیف6-7 :؛ آریان.)37 :1378 ،
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آنچه تاکنون بیان شد رجوع به منت اصلی روایت بود .برخی
از خصوصیات این تصاویر از روایتهای اناجیل غیررسمی
(غیرقانونی) مربوط به دوران کودکی عیسی (ع) گرفته
شدهاست؛ اینکه عیسای کودک باید در غار متولد شود؛
اینکه غار باید در دل کوه باشد و اینکه ستارۀ بشارتدهندۀ
میالد مسیح باید پرتو نورش را همچون محوری عمودی به
گهوارۀ موجود در غار ساطع کند .بازمناییهایی از این دست
با کتاب مقدس مطابق است اما مستقیام از آنها گرفته
نشدهاست (بورکهارت( )113-112 :1390 ،تصویر .)5
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در کتاب باستانشناسی کتاب مقدس به قلم جان الدر اشاره
شدهاست که بر اساس متون قدیمی ،محل تولد حرضت
عیسی (ع) غاری در نزدیک بیتلحم بودهاست .او همچنین
به کلیسایی اشاره میکند که در زمان کنستانتین 41و به
فرمان او بر این مکان ساخته شدهبود و ژوستین 42امپراتور
روم رشقی ،بر روی ویرانههای آن در سالهای  565 -527م.
کلیسای بزرگتری ساخت (الدر.)134 -133 :1335 ،

درصدد اتحاد با خالق بود (گاردنر 362 :1379 ،و  .)366او
احساسات انسانی را به سادگی و وضوح به تصویر درمیآورد.
در واقع رشوع کار جوتو ،پایان هرن سنتی بیزانس بود .هرن
بیزانس ،هرنی خشک بود که در آن از عواطف انسانی خربی
نبود .البته او گذشته را کامالً رد نکرد ،زیرا شیوۀ او ترکیبی
از سنت بیزانسی و گوتیک شاملی بود (گودرزی (دیباج)،
 .)9 :1378او عادت دیرینۀ هرن بیزانس که هر شیء را در
مرکز تصویر قرار میداد و به منای روبهرو توجه داشت ،کنار
گذاشت (گاردنر .)364 :1379 ،جوتو ،طبیعت را با توجه به
بنیادیترین واقعیتهایش میبیند و ثبت میکند :احجام
یکپارچهای که محکم روی سطح صاف و افقی این کرۀ
خاکی قرار گرفتهاند .او با بیشرتین رصفهجویی در استفاده
از وسایل ،به نتایج بیمانندی در منایش عظمت میرسد و
نقاشیهایش به دلیل سادگی و رصاحت بیانشان به گروه
ماندگارترین آثار در هرن جهان تعلق دارد .او هرن ژرفمنایی و
القای عمق بر روی صحنۀ سطح را از نو کشف کرد (گامربیج،
192 :1387؛ گاردنر.)366 :1379 ،

خالق اثر

خوانش اثر

آمربجو دی بوندونه جوتو ،نقاش و معامر ایتالیایی در
حدود سالهای 1337 -1266م .میزیستهاست .این نقاش
فلورانسی به سبب دستآوردهایش در طبیعتگرایی یکی
از مهمترین نقاشان تاریخ هرن غرب است .هرنمند نابغهای
که محافظهکاری بیزانسی را شکست و پیکرههای طبیعی
مجسمهسازی گوتیک را به زبان نقاشی برگرداند (گامربیج،
 .)191 :1387او کشاورززادهای بوده که بر حسب اتفاق
هنگامی که مشغول طراحی از گوسفندان پدرش بود،
چیامبوئه 43این طراحیها را مشاهده میکند و او را همراه
خود به کارگاهش در فلورانس میبرد و به تربیت او همت
میگامرد ( .)Wolf, 2006: 7او همچنین از کاوالینی( 44دورۀ
فعالیتش از حدود 1308 -1273م ).که پیرو سنت رومی بوده،
تأثیر پذیرفتهاست (پاکباز.)184 :1385 ،
آنچه موجب ستایش جوتو در روزگار خود و پس از مرگش
بود ،وفاداری به طبیعت بود ،او به جای تقلید از طبیعت
از ارسار آن در جریان مشاهدهاش پرده برمیداشت .او
طبیعت را با توجه به بنیادیترین واقعیتهایش میبیند
و ثبت میکند .بروننگری جوتو ،جایگزین دروننگری رایج
توجوی ارسار طبیعت
سدههای میانه شد که به جای جس 

قبل از اینکه به توصیف اثر بپردازیم ابتدا نوع آن و محل
قرارگیریاش را مرور میکنیم .این اثر نوعی نقاشی دیواری
است که در کلیسای آرنا قرار دارد .در حدود سال  1305م.
جوتو ،رستارس کلیسای کوچک آرنا در پادوا را با فرسک پوشاند.
این منازخانه که با نام  Scrovengiنیز شناخته شدهاست به
خاندان انریکو سکورونی ،45بانکدار ایتالیایی تعلق داشت و
در حقیقت او سفارشدهندۀ کار به جوتو است (.)URL 2
معامری این مکان محدودیتهایی برای جوتو بهوجود آورد
که او هوشمندانه بر آنها فائق شد .چهل فرسک بزرگ در
منازخانه ،داستان زندگی مریم عذرا و عیسی (ع) را بازگو
میکند (تصاویر  6و  .)7روایت جوتو در کلیسای آرنا در
سه دسته آمدهاست .دسته یا صف باالیی که زندگی حرضت
مریم (س) را رشح میدهد ،ردیف میانی که داستان زندگی
حرضت عیسی (ع) است و ردیف پایینی که مصائب مسیح
را بازگو میکند .گردش تصاویر در جهت عقربههای ساعت
است (تصویر  .)8در قسمت قوس ورودی منازخانه هم
تصاویری نقش بستهاست .همچنین در سقف آن نیز تصاویر
پیامربان و قدیسان در قابهای مدالگونه آمدهاست .تصویر
«داوری اخروی» 46نیز روبهروی بیننده در دیوار انتهایی قرار
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دارد (.)Eimerl, 1973: 112, 116
جوتو مسیر نقاشی را از سمبلهای رمزی و مذهبی ،به سوی
جستوجوهای پرهیجان دنیا و مقام انسان کشاند .او در این
تصاویر از فرمولهای قرون وسطی استفاده کرد ،اما اینبار
متثا ل آسامنی ،انسان است .فرسکهای بهکار رفته در کلیسای
آرنا دو رگه هستند؛ هم خصوصیت فرسکهای قرون وسطی
را دارند و هم فرسکهای رنسانس را .جوتو میخواهد حالت
دراماتیک انسان را از طریق تصاویری واقعگرا بیان کند که
این بر خالف اصول قرون وسطی بود .شاید کارهای او کمی
زمخت و حجیم به نظر بیایند .آنها از نظر نسبت ناقص
هستند زیرا جوتو به خود آموزش میدهد تا برش را بهصورت
برش نشان بدهد .از آنجای ی که رنگ روشن دارند ،سنگین
به نظر منیرسند .قرمزهای بهکار رفته متامیل به سفید
هستند ،قهوهایها ،کرم گرم و خرمایی روشن هستند؛ زردها
مالیمند؛ سبزها ظریف و آبیهای زمینه از سیر تا کمرنگ را
دربرمیگیرند .این رنگها به قدری نازکند که سفیدی دیوار
از زیر آنها پیداست (کانادی.)224 :1392 ،
اکنون میخواهیم به توصیف آنچه میبینیم ،بپردازیم:
قابلهای نوزادی را که در قنداق پوشانده شدهاست را به
مادرش (مریم عذرا) تحویل میدهد .پیرمردی در پیشزمینه
قرار دارد که روبهروی آغل است در حالیکه دست راستش
را در میان زانوان خود و دست دیگرش را به صورتش
چسباندهاست .دیگر عنرصهای موجود در صحنه عبارتند از:
سایبان ،کوه ،یک گاو و یک خر ،پنج برۀ سفید و یک بز سیاه،
دو مرد ایستاده در سمت راست و پنج موجود بالدار در
باالی سایبان که پیکر بالدار سمت راستی با دو مرد ایستاده
گفتوگو میکند.
در این تصویر عیسای نوزاد ،مادرش ،یوسف نجار و پیکرههای
بالدار هالۀ نورانی در اطراف رسشان دارند؛ در صورتیکه
دو شبان بدون هالۀ طالیی رنگ هستند .در دایرۀ طالیی
اطراف رس نوزاد چلیپایی دیده میشود .نوزاد بر خالف برخی
نگارههای پیش از این در داخل جعبهای گهوارهمانند قرار
میگیرد و از علوفه که در بعضی از تصاویر وجود دارد ،اثری
نیست .در اثر از زنان ماما که بهطور معمول در پایین صفحه
مشغول شسنت نوزاد هستند ،خربی نیست .فقط یک قابله
در کنارۀ سمت چپ تصویر حضور دارد که نیمی از بدن او

مشخص است .او بر خالف حرضت مریم (س) رسش توسط
پارچهای رورسی مانند پوشانده شدهاست؛ اما حرضت مریم
(س) بدون رسپوش است و هامنند زنان اروپایی با مویی
روشن تصویر شدهاست .هامنند اکرث تصاویر مربوط به
ایشان ،لباس زیرین قرمز و روانداز کشیدهشده بر رویشان
آبی رنگ است .نگاه مادر به چشامن نوزاد است ،هامنطور
که نوزاد هم به او مینگرد.
پس از شناسایی منت میتوان رساغ منایههای تصویر رفت.
پیرمردی که در جلوی تصویر حضور دارد ،هامن یوسف نجار
است .سایبان معادل طویلهای است که مریم (س) و همرسش
در آنجا سکنی گزیدند .االغ و گاو هم به طویله بودن مکان
به منایش درآمده اشاره دارند .سمت راست تصویر به داستان
«بشارت به شبانان» که در انجیل لوقا آمدهاست ،برمیگردد.
داستان به روایت عهد جدید ،کتاب لوقا از این قرار است:
در هامن شب شبانان که در بیابانها گوسفندان
خویش را پاس میداشتند فرشتهای را دیدند که
والدت عیسی (ع) را به آنها بشارت داد .آنها به
راهنامیی فرشته رفتند و مریم و یوسف را به همراه
نوزاد دیدند و این خرب را منترش کردند (لوقا ،فصل ،2
آیات 20-8؛ انجیل رشیف.)160-159 :
در این مرحله به تفسیر نشانههای منت میپردازیم .اینکه
چرا در حالیکه مریم (س) پس از گذراندن رشایط سخت
هنوز بیدار است اما یوسف با چشامنی نیمهبسته در حال
چرتزدن است .هامنطور که ذکر شد یوسف پدر واقعی
عیسی (ع) نیست بلکه طبق روایات مسیحی پدر او خداوند
است و یوسف پدر خاکی اوست .او با بهخوابرفنت ،خود را
از این رویداد کنار میکشد (آدامز.)57 :1394 ،
بنا به نقل قولی از گرگوری 47متکلم ،والدت مسیح عید
آفرینش نیست ،بلکه عید بازآفرینی ست .پس مادر
مسیح هم در این احیای جدید ،حوای دوم است .او
مادر همۀ انسانهایی است که دوباره متولد شدهاند
و ب هواسطۀ تجسم پرس خدا الوهیت یافتهاند [ ]...و
با قرارگرفنت در مرکز تصویر و درشتی اندازهاش ،از
دیگران متامیز میشود (اوسپینسکی و السکی:1388 ،
.)153-155
جوتو با آمیزش دو رویداد میالد و بشارت به شبانان دو بخش
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چشمانداز بیرونی و منظرۀ درونی طویله را با هم ادغام
میکند .او با بازگذاشنت سایبان و به تصویر درآوردن گاو و
خر ،فضای طویله را القا میکند .گاو به مریم (س) و نوزاد
چشم دوختهاست ،در حالیکه االغ بیاعتنا پایین را نگاه
میکند .گاو به مخلوقی آگاه اشاره دارد ،اما خر مناد نادانی
و گناه است .در فضای بیرونی ،در سمت راست طویله بز و
گوسفندان تصویر شدهاند .آنان ماهیتی منادین دارند و به
روز رستاخیز اشاره دارند .ارتباط این دو در انجیل متی ،فصل
 ،2آیات  31تا  35بیان شدهاست:
چون فرزند انسان در جدال خود خواهد آمد با جمیع
مالئکه مقدسه بر کرسی بزرگی خود قرار خواهد
گرفت [ ]...همگی قبایل نزد وی جمع خواهند گشت
و آنها را از یکدیگر جدا خواهد منود .چنان شبانی
که میشها را از بزها جدا مناید .پس میشها را بر
راست و بزها را بر چپ خود ایستاده خواهد منود.
جوتو تضاد قراردادی و مسیحی راست و چپ ،مثبت و منفی،
دانایی و نادانی ،رستگاری و گناه ،روشنایی و تاریکی را در
تضا ِد ساختاریِ منادین سفید و سیاه بازمنایاندهاست (ضیمران،
154 :1381؛ آدامز.)57-58 :1394 ،
در سدۀ سیزدهم میالدی ،تصاویر مربوط به میالد که مسیح
نوزاد را در آخور نشان میداد به قربانی شدن او در آینده
اشاره داشتند .عنارص سازندۀ تصویر بر آینده داللت دارند.
آغلی که در تصویر دیده میشود هامن طویلۀ متداول است،
اما گویا نقاش میخواهد ب هواسطۀ آن حال و آینده را به
هم بیامیزد (ضیمران .)156 :1381 ،سایبان در ظاهر نشانگر
طویله است ،اما در سطح منادین ،مصالح چوبی آن یادآور
چوب صلیب است .کوه و سنگ دورمنایی از طبیعت هستند،
اما میتواند اشارهای به ساختامن کلیسا باشد (آدامز:1394 ،
 .)60در انجیل متی ،فصل  ،16آیه  18چنین آمدهاست« :من
نیز تو را میگویم که تویی پطروس 48و بر این کوه کلیسای
خود را بنا خواهم منود و درهای جهنم بر وی استوار نخواهد
بود» .در حقیقت آغل و کوه ،یعنی چوب و سنگ ،خود
استعارهای از معامری است .صلیب چوبی مناد اصلی این
آیین میشود و شکل چلیپا الگوی بنای کلیساها را تشکیل
میدهد .سنگ متثیلی است که گذشته ،حال و آینده را به هم
پیوند میزند .اینها متثیلهایی هستند که به عامل زمان اشاره
دارند (ضیمران.)156 :1381 ،
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در برخی از تصاویر ،تولد در غار انجام شدهاست .حتی در
آثاری که آخور را کشیده و غار را تجسم نکردهاست به کوه
49
اشاره شدهاست« .در موعظهای منسوب به گرگوری نیسا
بین تولد مسیح در غار و نور روحانی که در دل مرگ تابیدن
میگیرد و انسانها را رها میکند مقایسهای صورت میگیرد.
به این معنای سمبولیک ،غاری که در پسزمینه است خود
جهان است که از گناه انسان آلوده شدهاست ،اما خورشید
حقیقت در آن تابیدن میگیرد ]...[ .اینکه در غار ب ه دنیا
میآید و در پارچه پیچیده میشود که مناد مرگ و تدفین او،
مقربه و کفن اوست» (اوسپینسکی و السکی-154 :1388 ،
 .)153درست است که در این نقاشی محل تولد درون غار
نیست ،اما سایبان بر روی صخرهای قرار دارد و در پشت آن
کوه است که هامن فضای غار را به نوعی تداعی میکند.

بررسی تطبیقی دو اثر

آنچه در بررسی تطبیقی این دو اثر شایان ذکر است توجه
به موضوع والدت پیامرب دو دین ابراهیمی است .در هر دو
دین نوزاد تصویرشده ،شخصیت مرکزی آن دین است .از
ماد ِر نوزاد در هر دو آیین با احرتام یاد میشود .اما در آیین
مسیحیت ،عیسی (ع) فرزند خداست و موجودی است باالتر
از انسان؛ اما در اسالم ،حرضت محمد (ص) بنده و فرستادۀ
خداست .از این رو خلقتی مانند سایر انسانها دارد ،هر چند
که رسور کاینات است و در ستایشاش باریتعالی گفته است:
«لوالک کام خلقت افالک».
این دو اثر از نظر زمانی ،تقریباً هم دوره هستند .یکی در
کارگاه وزیر قدرتمند حکومت فراهم آمدهاست و دیگری
توسط سفارشدهندهای با نفوذ و ثرومتند و توسط هرنمندی
پرآوازه در عرص خود تولید شدهاست .در بررسی عنارص
ساختاری دو تصویر به نقاط اشرتاک و افرتاقی برمیخوریم
که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.

عنارص مشابه

در این دو تصویر که شخصیتهای اصلی داستان مادر و
فرزند تازه بهدنیا آمده هستند ،شباهتهایی وجود دارد که
میتوان آنها را اینگونه برشمرد:
نوزادی که در قنداق پیچیده شدهاست؛حضور ماد ِر طفل؛-در بسرت قرارداشنت مادر زایامنکرده؛
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جدول شامره .1عنارص متفاوت دو اثر مورد مطالعه (نگارنده).

میالد حرضت عیسی (ع)
نوزاد در میان دستان مادرش و قابله قرار دارد.
مادر و فرزند به هم نزدیکاند.
ناظران صحنه دو مرد هستند.
پیرمرد ،نسبتی با نوزاد ندارد.
پیرمرد ،گویی فارغ از ماجرای اتفاق افتادهاست.
گویا کسی متوجه مادر نیست و قابله به کودک رسیدگی میکند.
حضور حیوانات در فضای اثر.
اتفاق در فضای باز رخ دادهاست.
وجود هالۀ نورانی دور رس.
پیکرههای بالدار در حال پرواز هستند.
اندازۀ فرشتگان متفاوت از انسانهاست.
فرشتهها زنانه تصویر شدهاند.
چیزی در دستان فرشتگان نیست.
حرضت مریم (س) رسپوش ندارد.

پیرمردی نشسته؛زن یا زنانی در اطراف مادر و نوزاد؛حضور پیکرههای بالدار یا فرشتگان؛قرارگرفنت مادر و نوزاد در زیر سقف (وجود ستون در اطرافبسرت مادر و نوزاد)؛

عنارص متفاوت

عنارص متفاوت دو اثر ،در جدول شامره  ،1قابل دستهبندی
است .به جز تحلیل ساختار دو اثر میتوان از منظری دیگری
نیز آنها را بررسی کرد .اثر جوتو فرسکی است که بر دیوار
منازخانهای خانوادگی نقش بستهاست .دیوارنگاریها برای
مؤمنانی به تصویر درآمدهاند که در مکان مقدس برای انجام
فرایض دینی گرد میآیند؛ پس آنان با این روایتها بیگانه
نیستند .اما نگارۀ والدت حرضت پیامرب اسالم ،تصویرسازی
در یک کتاب تاریخی است؛ کتابی که بخشهای مختلفی
دارد و یکی از قسمتهای آن به داستان زندگی پیامرب اسالم
میپردازد .از سویی این کتاب و مانند آن ،هامنطور که
ذکر شده در کارگاه رشیدالدین تصویرسازیشده و به نقاط
مختلف جهان اسالم آن روزگار فرستاده میشد .بهعبارتی،
کتاب بود که به سمت مخاطب میرفت ،هر چند دقیقاً
منیدانیم چه کسانی به این کتب دسرتسی داشتهاند ،میتوان
حدس زد که یا در دربارها جای داشتهاست یا در مکانهای
آموزشی .کمی دور از ذهن است که مثال فرض کنیم بعد از

میالد حرضت محمد (ص)
نوزاد در دست یکی از فرشتگان است.
میان مادر و فرزند فاصله است.
گروهی از زنان ناظر ماجرا هستند.
پیرمرد ،نسبت خونی با نوزاد دارد.
پیرمرد ،نگران و منتظر است.
همراهان از مادر مراقبت میکنند.
از نباتات و حیوانات در صحنه خربی نیست.
اتفاق در فضای رسپوشیده رخ دادهاست.
عدم وجود هالۀ دور رس.
پیکرههای بالدار بر روی زمین قرارگرفتهاند.
فرشتگان هم اندازۀ انسانها تصویر شدهاند.
فرشتهها به صورت مردانی جوان به تصویر درآمدهاند.
یکی از فرشتهها بخوردان و دیگری نوزاد را در دست دارد.
حرضت آمنه رورسی را دور رسش پیچاندهاست.

مناز جمعه ،منازگزاران امکان ورقزدن آن و دیدن تصاویرش
را داشتند .اما به یقین میتوان گفت کسانی که یکشنبهها
به کلیسای کوچک آرنا برای انجام عبادت میآمدند مخاطب
جوتو بودهاند ،هر چند که این منازخانه به خانوادهای مرفه از
جامعۀ آن روز ایتالیا تعلق داشت .پس مخاطب در این دو اثر
از جایگاهی متفاوت با آن مواجه میشدند .مخاطب جوتو از
پایین تصویر را در میان تعدادی از تصاویر دیگر میبیند ،اما
مخاطب جامعالتواریخ بر روی آن تسلط دارد و گویا از باال
بر آن مینگرد.

نتیجهگیری

نگارۀ والدت نبی اسالم و دیوارنگارۀ میالد مسیح ،اتفاقات پس
از تولد دو نبی از ادیان ابراهیمی است که به تصویر کشیده
شدهاند .این دو اثر تقریباً به یک دورۀ زمانی تعلق دارند و
هر دو را افرادی قدرتمند سفارش دادهاند .در هر دو اثر
نوزاد و مادر او شخصیتهای اصلی هستند که در آنها،
نوزاد در پارچهای پیچیده شدهاست و مادر تازه زایامنکرده
در بسرت قرار دارد .از سویی ،در هر دو نقاشی پیرمردی حضور
دارد که نشستهاست و زن یا زنانی در اطراف مادر و نوزاد
قرار دارند .پیکرههای بالدار یا فرشتگان در محیط به تصویر
درآمدهاند .ماجرای والدت طفل در دو اثر در فضایی مسقف
تصویر شدهاست و مادر و نوزاد در زیر سقف قرار دارند
و ستونهایی اطراف بسرت آنان را فراگرفتهاست .از سویی،
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این دو اثر تفاوتهایی نیز با هم دارند از جمله محیط و
فضای وقوع حادثه ،محل به تصویر درآمدن و قرارگیری نوزاد،
حضور ناظران از جنسیتهای متفاوت ،حاالت روحی پیرمرد
به تصویر درآمده ،نوع تصویرگری فرشتگان و محل قرارگیری
آنان ،حضور و عدم حضور حیوانات و نباتات ،وجود و عدم
وجود هالۀ نورانی دور رس شخصیتها.
به جز تفاوت در ساختار دو اثر ،محل ارایه یا رسانهای که اثر
در آن بازمنایی شدهاست هم متفاوت است .والدت حرضت
عیسی (ع) دیوارنگارهای در منازخانهای خانوادگی است که
در آن زائران و منازگزاران ب یواسطه در هر نوبت مراجعه
به مکان مقدس با آن مواجه میشوند؛ اما نگارۀ والدت نبی
اسالم در یک کتاب مصور قرار دارد .یقیناً دسرتسی آسان و
ب یواسطۀ اکرث مسلامنان به این نگاره دور از ذهن است و
مخاطب آن کسی است که در رشایط خاص با آن مواجه
میشود .از سویی ،مخاطب دیوارنگاره از پایین تصویر را در
میان تصاویری دیگر میبیند ،اما مخاطب نگارۀ تصویر شده
در جامعالتواریخ به انتخاب خود آن را در میان صفحات
کتاب برمیگزیند و از باال بر آن مینگرد و گویی بر آن مسلط
است.
هامنطور که ذکر شد در بازمناییهای اولیه از تولد حرضت
مسیح ،مریم عذرا نشسته به تصویر درمیآمد تا نشان از
زایامن بیدرد او باشد .اما در اینجا مریم (س) در بسرت جای
گرفتهاست .این میتواند با تفکر پیشارنسانسی آن دوران
همراه باشد که توجه به سمت انسان معطوف شدهبود.
شاید این تصویر حاوی این پیام باشد که حتی عیسی (ع) که
به گامن مسیحیان فرزند خداست هم مانند دیگر انسانها
متولد شدهاست .مریم (س) نیز بانویی چون دیگر بانوان
ترسیم شدهاست .دیگر از آن پیکرۀ عظیم ملکۀ آسامنی خربی
نیست .مادر مسیح با گیسوانی بافتهشده در باالی رسش،
فرزندش را در دستانش گرفتهاست و مانند هر مادری به
فرزند تازه متولدشدهاش مینگرد.
در نگارۀ تولد حرضت رسول ،لباسهای فرشتگان و آرایش
موهایشان غربی است و احتامالً متأثر از منابع یا هرنمندان
بیزانسی است اما چهرههای تصویرشده در این کتاب مغولی
است و این نکته را میتوان در چهرۀ عبداملطلب دید .بهنظر
میرسد آرایش فضا و انسانهای به تصویر درآمده برگرفته
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از فضای حاکم بر کارگاه تولیدکنندۀ اثر و توجه به خواستۀ
حامی بودهاست .در این تصویر حضور زنان بسیار پررنگ
است ،هر چند که الزمۀ چنین رشایطی حضور زنان بر بالین
مادر و نوزاد است .احساس الفت و صمیمت در هنگام
تولد حرضت رسول در فضا جاری است ،گویا منتظران برای
خیر مقد م گفنت به مادر و کودک در آنجا گرد آمدهاند .اما
در تصویر واقعۀ والدت مسیح ،فضا نوعی نگرانی ،غربت
و تنهایی را القا میکند .گویا حیوانات آخور تنها عاملان به
واقعۀ عظیمی هستند که در حال رخدادن است .حتی در
میان فرشتگان هم فقط یکی به پایین مینگرد؛ یکی مشغول
گفتوگو با شبانان است و س ه تای دیگر هم رو به سوی
آسامن دارند.
در این تحقیق دو اثری بررسی شد که والدت دو نبی الهی
را به تصویر کشیدهاند .تفاوتها و تشابههای ساختاری دو
اثر مرور شد .همچنین به فضای اجتامعی تولید آنها توجه
شد .به حامی ،مخاطب و رشایط استفاده از این دو تصویر
پرداختیم .اما آنچه که منیتوان در مورد آن صحبت کرد،
بازتاب اثر در جامعه است .زیرا مستلزم داشنت اطالعات
تاریخی اجتامعی در مورد ایران ایلخانی و فلورانس پس از
قرون وسطی و پیش از رنسانس است.

پینوشتها

 .1ابوسعید ایلخانی ( 736 -717ه.ق ،).آخرین فرمانروای سلسلۀ ایلخانیان.
 .2غازانخان ( 703- 694ه.ق ،).هفتمین ایلخان از سلسله ایلخانیان ،او اولین
سلطان مغول بود که مسلامن شد.
 .3اولجایتو یا ا ُلجایتو ( 716 – 680ه.ق ،).بعد از تصاحب فرمانروایی سلطان
غیاثالدین محمد خدابنده خوانده شد .او برادر غازانخان بود که پس از او
به فرمانروایی رسید.
 .4اآلثار الباقية عن القرون الخالی کتابی است نوشتۀ ابوريحان بريوىن با
موضوع نجوم و تاريخ به زبان عرىب و احتامالً در حدود سالهای  390تا 391
ه.ق .به نام شمساملعالی قابوس بن وشمگیر نگاشته شدهاست.
 .5احمد موىس ،نگارگر نوآور و صاحب مکتب ایرانی در سدۀ هشتم ه.ق.
که در روزگار ایلخانان میزیستهاست .معراجنامه اثری است که نگارههای
آن منسوب به احمد موسی است و شامل  ۱۰نگارۀ از منت جدا شدهاست
بر هشت برگ از مرقع معروف بهرام میرزا الصاق شده ،و در کتابخانۀ
توپقاپ یرسای استانبول نگاهداری میشود .از آنجا که هیچ بخشی از منت در
دست نیست ،منیتوان گفت که احمد موىس این اثر خود را بر پایۀ کدام منت
که تا آغاز سدۀ هشتم ه.ق .نوشتهشده ،مصور ساختهاست (.)URL8
 .6سلطان ابوسعید (حکومت از ۷۱۶تا  ۷۳۶ه.ق) از ایلخانان مغول و پرس
الجایتو بود.
 .7چنگیز ،یا چینگیزخان ( ۶۲۴ -۵۴۹ه.ق ،).لقب بنیانگذار امپراتوری مغول و
از بزرگترین و نامآورترین جهانگشایان تاریخ.
 .8تاری ِخ ط ََبی ،بزرگترین و پرآوازهترین اثر مکتوب تاریخیِ بر جایمانده
از سدههای سوم و چهارم ه.ق .تألیف محمدبن جریر طربی (د ۳۱۰ .ه.ق).
که مشتمل بر یک دوره تاریخ عمومی از آفرینش تا سال  ۳۰۲ه.ق .است
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(.)URL9
 .9تاریخ ُعتبی ،کتاب ی است تاریخ ی ب ه عرب ی نوشت ۀ ابونرص محمدب ن عبدالجبار
عتب ی در حدود سال  411ه.ق .دربارۀ ابومنصور نارصالدی ن سبکتگی ن و محمود
غزنو ی و اوضا ع ایرا ن تا اوای ل سد ۀ پنجم ه.ق.
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اب نراوندی؛ آغاز و انجام تألیف کتاب بین سالهای  ۵۹۹ه.ق .تا  603ه.ق.
بودهاست.
 .11تحقیق مالِلهند ،کتابی است درباره عقاید دینی ،آرای فلسفی ،ادبیات
 ،تقویم ،نجوم ،جغرافیا و آداب و رسوم هندی ،به عربی ،تألیف ابوریحان
بیرونی در سدۀ پنجم ه.ق.
 .12مشارب التجارب و غوارب الغرایب اثری از ابنفندق بیهقی است که در
سدۀ ششم ه.ق تألیف شدهاست.
 .13شاهرخ تیموری ( ۸۵۰ -۸۰7ه.ق ).چهارمین پرس تیمور گورکانی و
جانشین او بود که به هرنپروری و ادبدوستی معروف بود.
 .14انجمن سلطنتی آسیایی ( )Royal Asiatic Societyدر لندن یک جزء از
کتاب را در اختیار دارد که اکنون در موزۀ بریتانیا نگهداری میشود ،کتابخانۀ
دانشگاه ادینبارو ( )University of Edinburghنیز جزء دیگری از آن را
داراست  .اجزای دیگری که قدمت بسیار دارد نیز در برلین ،وین و استانبول
موجود است (عکاشه.)110 :1380 ،
 .15یوسف نجار یا َسن ژوزف  saint Josephدر کتاب مقدس همرس مریم
(س) شناخته میشود .در قرآن کریم نامی از یوسف نجار وجود ندارد ،اما
برخی عبارات انجیل ناظر به آن است که حرضت مریم (س) نامزد یوسف بود
و در نهایت با هم ازدواج کردند .البته تولد حرضت عیسی (ع) قبل از ازدواج
آنان بود و یوسف بیشرت نقش پدرخوانده را برای عیسی (ع) بازی میکند.
 .16ا ِ ْبنِ ِهشام ،ابومحمد عبدامللک بن هشام بن ایوب ِح َمیری (د  ۲۱۳یا ۲۱۸
ه.ق ،).محدث ،مورخ ،ادیب ،نسبشناس و تدوینکنندۀ مشهورترین کتاب
دربارۀ سیرۀ پیامرب.
 .17سالی که ابرهه برای خرابی خانه کعبه با لشگری از فیالن به مکه حمله
کرد.
 .18یعنی او را به کنار کعبه آورد ،و برای سالمتی و پناه او از رش شیطان و
دشمنان ،بدن او را به چهار طرف کعبه مالید (رسولیمحالتی)37 :1374 ،
 .19تفسیر که ن قرآ ن کری م ب ه فارس ی نوشت ۀ ابوبکر عتیقب ن محمد هروی
ف ب ه سورآباد ی یا سوریانی ،در سد ۀ پنجم ه.ق.
نیشابوری ،معرو 
 :Fresco .20فرسک ،شیوهای مناسب در آرایش دیوارهای بزرگ است؛ در
واقع نوعی نقاشی دیواری است که بخشی از خود دیوار به حساب میآید.
نقاش با پودر و رنگ بدون استفاده از بست ،مستقیامً روی اندود ماسه آهک
نیمخیس نقاشی میکند .او باید در این نوع نقاشی کار خود را زمانبندی کند.
دیوار تازهاندود در واقع بست فرسک را تشکیل میدهد .نقاش در فرسک با
تعداد رنگهای بسیار محدودی کار میکند .رنگدانههای مهم مورد مرصف
در فرسک رنگهای معدنی هستند .آنها شامل خاکسرتیها ،قهوهها ،آجری
و زردهای مالیم متامیل به طالیی و نه لیموی و سبزهای خاموش هستند.
بهطور خالصه متام رنگهایی که از خاکهای رنگی خنثی پدید میآیند
(کانادی.)215 -221 :1392 ،
Arena Chapel .21
1267-1337( Giotto di Bondone .22م) نقاش ،دیوارنگار و معامر سدۀ
سیزدهم و چهاردهم میالدی و از بنیانگذاران رنسانس آغازین است.
Padua .23
 ،Virgin Mary .24مریم عذرا یا مریم باکره
Christ Child .25
Madonna and Child .26
Virgin and Child .27
Matthaeus .28
Markus .29
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Paul .32
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 :Caesar Augustus .35نخستین امپراتور روم باستان.
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 .37هاتف :آوازدهنده ،بانگدهنده.
ingenuous .38
Archaeology of The Bible .39
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Enrico Scrovengi .45
The last Judgment .46
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A Comparative Study of the Painting of
the Prophet Mohammad’s (PBUH) birth in Jami’ al-tawarikh
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Abstract
Unlike Christians who illustrated the Bible to teach religious subjects, Muslims faced many
barriers to draw religious imagery. The passage of time and diminishing strictures led some
painters to depict historical and religious events. The presence of the Mongols in Iran also
contributed to this process. Jami’ al-tawarikh is a work of literature and history, produced in
the Mongol Ilkhanate and written by Rashīd al-Dīn Faḍlullāh in 8th AH in which the influence
of Chinese, Byzantine and Sassanid art is evident. In this book, there are eight paintings of the
Prophet of Islam, one of which is a picture of his birth. In Christianity, special attention is paid
to the events of the birth of Jesus, Nativity, and is depicted in different ways. There is a fresco
of the Nativity in the Arena Chapel in Italy, painted by the Italian painter and architect Giotto
in 14th AD In this study, first, these two artworks have been studied separately. The historical
background of each has been considered and their structure has been analyzed. Then, by
comparative analysis of the two works of art, their similarities and differences are investigated.
In the end, attention is paid to the different atmosphere of the two paintings and the cultural
differences between the two environments in which these pieces of art are presented.
Keywords
Birth of Mohammad, birth of Christ (Nativity of Jesus), Jami’ al-tawarikh, Ilkhanid painting, Giotto,
fresco.

