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واكاوی مســاله شــایلنگاری در هــر اســامی
در چیستی شامیلنگاری مكتوب

چکیده:
یکی از مهمترین موضوعات هنر اسالمی ،شمایلنگاری پیامبر (ص) و مقدسین است؛
كه از دوره ایلخانان بهبعد رشــد چشمگیری داشــته و پیشاز این عصر ،صورتگری
پیامبر (ص) چندان مورد توجه مســلمانان قرار نگرفته؛ اما مساله منع شمایلنگاری
در اسالم و از طرفی ،وجود آثار شمایلی تصویری در هنر اسالمی ،تناقضاتی را بهوجود
ن رو،
آورده كه باعث طرح ایرادات زیادی بر شــمایلنگاری در هنر اسالمیشده .از ای 
واكاوی مساله شــمایلنگاری در هنر اسالمی اهمیت داشــته و ضروری مینماید .از
طرفی ،در بررسی آثار كتابت دوره اســامی به نوع دیگری از شمایلنگاری برخوردیم
ن بهآن پرداخته نشده است .در این
كه غیرنگارین نگاشــته شــده و تا به امروز ،چندا 
مقاله به دنبال واكاوی مساله شمایلنگاری در چیستی شمایلنگاری مكتوب در هنر
اسالمی ،بهعنوان پرســش اصلی پژوهش ،سعی بر این اســت تا بهروشی توصیفی-
تحلیلی و بهرهگیری از منابع اســنادی و كتابخانهای ،به واكاوی مساله شمایلنگاری
و انواع صورتهــای آن در معرفی شــمایلنگاری مكتوب در هنر اســامی بهعنوان
هدف اصلی مقاله بپردازیم .نتیجه جســتار حاضر نمایانگر وجود صورت متفاوتی از
شــمایلنگاریِ غیرفیگوراتیو با نام «شــمایلنگاری مكتوب» یا «شمایلنگاشت» در
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مقدمه

بهرهگیری از منابع اسنادی و كتابخانهای به گردآوری دادهها به

در خصوص پیشینه شمایلنگاری در هنر اسالمی دیدگاههای

روش کتابخانهای و مشاهده اسناد و آثار مربوط به شمایلنگاری

است كه شمایلنگاری در دوره حكومت ایلخانان در ایران به اوج

موجود است ،در جهت تبیین مساله شــمایلنگاری در اسالم

مختلفی بیانشده است .بر اساس شواهد آنچه مسلم است این

رسیده و بعد از آن ،رشد چشمگیری داشــته و تا پیش از دوره

مكتوب كه در کتابهای منتشرشــد ه و آثاری كــه در موزهها
و معرفی سنت اصیل شمایلنگاری به شــكل مكتوب در هنر

ایلخانی ،تصویرگری مقدســین چندان مــورد توجه نگارگران

اسالمی انجام شد.

پرسشها و ایرادات زیادی بر هنر شــمایلنگاری اسالمی وارد

پیشینهپژوهش

مســلمان قرار نگرفته است .به ســبب وجود چنین تناقضاتی،

كردهاند و نظرات مختلفی در این خصوص بیانشــده اســت.

شمایلنگاری مكتوب در هنر اسالمی مبحثی است كه چندان

شمایلنگاری مســلمانان قرون اولیه اســامی ،به جهت عدم

پاسخ به پرسشهای پژوهش؛ در ذیل پژوهشهایی كه بهنوعی

بوده اســت؟ با وجود منع و حرمت صورتگری و شمایلنگاری

خوشنویسی اسالمی تركیه» نوشــته اروین شیك (،)2008

اما آیا واقعا پیشازاین دوره ،آثار شــمایلی وجــود ندارد و عدم

شناخت و آشنایی هنرمندان مســلمانان باهنر شمایلنگاری

در اسالم ،رویكرد مسلمانان اولیه در حفظ و اشاعه ویژگیهای
پیامبــر(ص) و شــمایلنگاری مقدســین چگونه بــوده؟ آیا
شمایلنگاری را كنار گذاشــت ه و رها كردند؟ اگر چنین نیست،
شمایلنگاری مطلوب در هنر اسالمی چیست و چه ویژگیهایی

دارد؟ اینها بهعنوان پرســشهای فرعی مقاله ،ما را در واكاوی

مساله شمایلنگاری و چیستی شــمایلنگاری مكتوب در هنر

به آن پرداخته نشده است؛ اما در راســتای رسیدن به اهداف و

بــه آن پرداختهاند ،ذكر میگــردد :مقالــه «تصویرگونگی در
الهامبخــش نگارنــده در پرداختن به موضوع شــمایلنگاری
مكتوب بود.

ناصر خلیلی ( ،)1379در كتاب «هنر قلم» و كتاب «گرایش به

غرب» ( ،)1383با توصیف حلیه و شرح حلیههای گردآوریشده

در عصر عثمانی و برخی شمایلنگاشــتهای ایرانی ،به هدف از

انجام شمایلنگاری مكتوب در میان عثمانیان و ایرانیان پرداخته

اسالمی بهعنوان پرســش اصلی مقاله یاری میرساند .ازاینرو،

است؛ این منابع در گردآوری بخشی از آثار شمایلنگاری مكتوب

شمایلنگاری در هنر اسالمی با عنوان «شمایلنگاری مكتوب»

«حلیه یا زیبا نگاشته (شفاخواهی از زیورهای مخطوط نبوی)»،

داشــته و ضروری مینماید؛ تا از این طریق پاسخ پرسشهای

اســت؛ این كتاب برای آشــنایی اولیه با این هنر ،بهعنوان تنها

واكاوی مساله شمایلنگاری ،بررســی و معرفی نوع دیگری از

و «شمایلنگاشت» بهعنوان هدف اصلی مقاله اهمیت ویژهای
فرعی بهعنوان اهداف فرعی مقاله ،بیان و پاســخ داده شــود.

و برخی علل موثر بر آن یاریگر بود .اباذر نصر ( ،)1390در كتاب
واژه زیبانگاشته را معادل فارسی اصطالح حلیهنویسی برگزیده

منبعی كه خاصه به حلیهنویســی میپردازد ،قابلذکر اســت.

همچنین ،با توجه به نقش و اهمیت پیامبر (ص) و مقدســین

كتاب «خوشنویســی و فرهنگ اســامی» نوشــته آنه ماری

و شمایلنگاشتها پژوهشــی جدی صورت نگرفته است و این

و اعتقاد كاتبان را ذکرکرده و پیشرفت خوشنویسی و بسیاری

اســام ،نظر به اینکه تا به امروز راجع به شمایلنگاری مكتوب
هنر -كه ریشه در سنت اصیل شــمایلی اسالمی دارد -مغفول

واقعشده ،این مقاله میتواند سرآغازی برای پیگیری این مبحث

در هنر اســامی باشــد .در این پژوهش ،ابتدا ،به تعریف واژه

شــیمل ( ،)1389بحث رابطه نزدیك میان خوشنویسی ،دین
مقدس [شــمایل
از آثار هنرمندانه خوشنویســی را با عبارات ّ

نگاشــتها] -كه از تركیب حروف با صورت انســانی یا حیوان
است -به ســنتها و اعتقادات عرفانی و سلسلهها و طریقههای

شمایل و شمایلنگاری ،پیشــینه آن در هنر اسالمی و بررسی

صوفیه مرتبط میداند .كتاب «خوشنویســی اسالمی» نوشته

انواع صورتهای شــمایلنگاری در هنر اسالمی ،شمایلنگاری

آن به بحث شمایلنگاشتهای نشانهای و نمادین مرتبط است.

برخی مسایل در این حوزه پرداخته میشود؛ سپس ،با واكاوی
مكتوب و ویژگیهای آن معرفی میگردد.
روش پژوهش

این پژوهــش بــه روش توصیفی-تحلیلی و از نــوع بنیادی با

شیال بلر ( ،)1396بخشی با عنوان خطتصویری دارد كه مباحث
كتاب «محمد رسول خدا» نوشته آنه ماری شیمل ( ،)1383به
سیره پیامبر(ص) در دوران حیات و میزان تاثیرگذاری ایشان در

جامعه اسالمی میپردازد و تاملی اجمالی بر حلیهنگاری عثمانی
داشته است.

62

واكاوی مساله شمایلنگاری در هنر اسالمی در چیستی شمایلنگاری مكتوب

معنی واژه شمایل و شمایلنگاری

رابطه شباهت یا همانندی یا فرم قیاسی اســت؛ آنچه پیرس

۴

واژه شــمایل معــادل واژه یونانی آیکــون و التیــن آن یعنی

بهعنــوان «نشــانهایکونیک» ۵تعریف میکند ،نشــانهای که

و شــمایلنگاری ترجمــه فارســی  iconographyمرکــب از

شــباهت دارد؛ بنابراین ،فرمهای انتزاعی و تزیینی از نوع «درجه

ایمیج(۱ایمــاژ)  Imageدال بر نحوهای از «شــباهت» اســت

کیفیتهای حســی درونی و ذاتی آن به اشــیا یا ابژههای دیگر

دو واژه یونانــی  eikonبــه معنای تصویــر و  grapheبه معنای

صف ِر» ایمیــج هســتند» ( .)Mitchell, 2015: 16-17به نظر

شــباهت نمود با الگو است .براســاس تحلیل معناشناختی این

شــی مــادی و مفاهیمی مانند تجســم ذهنی،
و تصویریِ یک
ِ

نوشــتن اســت .همچنین ،در فلســفه افالطون این واژه مبین

واژه که همبسته معنایی ایده اســت ،میتوان در آن از عناصری
همچــون ادراک ،تخیــل ،شــباهت ،تصویر ،محاکات ســراغ
گرفت؛ اما قابل تقلیل به شــکل یا تصویر حســی ِصرف نیست؛
چرا که از پشــتوانهای ادراکــی ،فکری و فرهنگــی (نمادین)

۲

میرسد معنای واقعی واژه «ایمیج» ،با عبارت بازنمایی گرافیکی

کالمی یا ادراکی بهدرستی تعریف نمیشود و در شکل یا هیئت

ظاهری آن نیســت؛ بلکه جنبه ذهنی ،غیر مادی و حتی معنوی

ایمیج اســت که آن را متمایز میســازد« .از دیدگاه ســنتی،
معنای واقعی «ایمیج» ،مفهومی غیــر تصویری یا ضد تصویری

برخوردار اســت که امــکان دخــل و تصــرف آزاد را از آن دور

داشته اســت .ســنتی که با روایت آفرینش انســان «شبیه»

یک نماد میتواند نقش خود را به صورت مریی ایفا کند .به بیانی

شمایل به معنی تصاویر مذهبی موجود در آیین و مذاهب مختلف

میسازد .چرا که آیکون ،آیکون ِیک نماد اســت که در ارتباط با
دیگر آیکون (نماد تصویری ،شــکلواره) با نماد پیوستگی دارد.

۳

۶

خدا آغاز شــد» ( .)Mitchell, 1986: 31اما بهطور خاص ،واژه

و شمایلنگاری ،اصطالحی اســت که به دو امر اشاره دارد :یکی،

در واقع کاربرد واژه آیکون در تصاویر شــمایلی نیز به واســطه

شیوه کار هنرمند در نوشتن تصویر و دیگری ،داستانی که تصویر

(شمایل) کرده اســت .به عبارتی ،حتی آیکون به مثابه شمایل

متضمن رابطهای اســت که میان متن مکتوب و تصاویر مذهبی

وجه نمادین شخصیت مقدس ،آن را مبدل به یک نماد مذهبی
-که دال بر وجهی از معنای آیکون اســت -نیــز در درجه اول،

آن را بازگویی میکند (آدامــز .)١٣٨8:50 ،ازایــنرو ،این واژه
وجود دارد .از طرفی «آنچه یک اثر هنری را بهعنوان شــمایل

داللت بر نماد بــودن دارد و در وهله بعد ،دال بــر مذهبی بودن

قابلاســتفاده میســازد ،نهتنها صورت ظاهر تصویر اثر هنری،

ایمیج و پیكچر شــمایل بیش از آنكه تصویر باشد ،یك ایمیج

 .)415 :١٣٨٦همچنین« ،شــمایل به معنای اخالق پسندیده

نوعی شكل مادی آن ایمیج یا شــمایل است .توضیح اینكه :اگر

هســت (محمدی .)162 :1381 ،ترمذی شمایل را به دو معنای

و پیکچر بازگشت بهسوی ابژگی اســت .میچل در مورد تفاوت

و بخش مهم کتاب به ویژگیهای ظاهری حضرت اشــاره دارد

آن اســت .از طرفی با توجه به تفاوت و بستگی شمایل (آیكون)،

است و شــمایلنگاری ،انتخاب نحوهای از ظهور و بروز ،تجسد و

چرخش تصویری حرکــت کلمه به تصویر اســت ،رابطهایمیج

بین پیکچر و ایمیج میگوید« :میتوانید یــک پیکچر را آویزان
شــی مادی
کنید اما نمیتوانید ایمیج را آویزان کنید» .پیکچر
ِ
است ،چیزی است که شما میتوانید بســوزانید ،بشکنید یا پاره

بلکه چگونگی ارائه محتوا و ارجو قرب موضوع اثر است» (هینلز،
خوی و خصلت در افــراد و ویژگیهای ظاهری اشــخاص» نیز

 )۱ویژگیهای بدنی پیامبر(ص) )2 ،خوی و خصلت نبوی آورده
(ترمذی :1417 ،باب اول).

پیشینه شمایلنگاری در هنر اسالمی

کنید .ایمیج چیزی اســت که در پیکچر ظاهر میشود و چیزی

بنا بر اعتقاد بســیاری پژوهشگران «نخســتین تصاویر دینی و

باقی میمان د و ردپای آن در رســانههای دیگر نیــز حضور دارد.
گوســاله طالیی سامری ممکن اســت ُخرد ،شکســته و ذوب

(شــین دشــتگل« .)35 :1389 ،ایلخانان ،برای نخستین بار،

کشــیدن تصاویر پیامبر (ص) را جایز شــمردند و قصد آنان این

بیشــمار به حیات خود ادامه میدهد .بدیــن ترتیب ،پیکچر،

 .)31:1383در مقابل ،برخی مانند جیاردینو معتقدند «نخستین

خاص ظاهر میشود .ایمیج هرگز بدون واسطه ظاهر نمیشود؛

سلجوقی در داستان عاشقانه ورقه و گلشــاه متعلق به قرن  4ق.

اســت که پس از نابودی پیکچر در حافظه ،روایت و نســخهها

شــود؛ اما همچنان بهعنوان یک ایمیج در داســتانها و تصاویر

همان ایمیج اســت زمانی که به کمک متریال مادی یا در محلی
از طریق رسانهای به رسان ه دیگر منتقل میشــود .ایمیج درک

پیکرنگاری پیامبر )ص( در دولت ایلخانیان بهجامانده اســت»

بود که آنان را به یک سلسله اسالمی نسب میرسانند» (عکاشه،

اثر بهجامانده از تصویرگری پیامبر (ص) در نســخه خطی دوره

اســت» ( .)Giordano, 2016: 3ماریانا سیمپســون بر این باور
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است که ،نمونههای تصویری پیامبر (ص) در ایران به نگارههای

عدم شــناخت این هنر ،دلیل عدم پرداختن به شمایلنگاری در

اما مسلم این است كه شــمایلنگاری در دوره ایلخانان در ایران

مطالعه منابع تاریخی نشــاندهنده آن اســت كه شــهر مكه

این دوران ،شمایلنگاری تصویری مقدسین چندان موردتوجه

مســیحیان و بوداییان و غیره در این شهر عبادتگاههای خاص

اما آنچه دراینجا اهمیت دارد این اســت كه ،در بررسی پیشینه

از نوشــته واقدی در «المغازی» بهره گرفت كــه نقل میکند:

مرزباننامه سعدالدین وراوینی مربوط است (عدل.)١٣٧٩:110 ،

به اوج رسیده و بعد از آن ،رشد چشــمگیری داشته و تا پیشاز

نگارگران مسلمان قرار نگرفته و نمونههای اندکی از آن وجود دارد؛

ادوار اولیه اسالم است؟

پایگاه تجاری و مذهبی بزرگ ادیان بــوده و تمام ادیان از جمله

خود را داشــتند و رفتو آمــد میكردهاند .از طرفــی ،میتوان

شمایلنگاری در هنر اسالمی ،نگاه و توجه پژوهشگران همیشه

«هنگامیکه پیامبر وارد کعبه شد ،تصویرهای فرشتگان و جز آن

دركنار مساله منع صورتگری در اسالم ،تناقضاتی به وجود آورده

خداوند آنها را بکشــد؛ وی را پیرمردی نشان دادهاند که با چوبه

مسایل در این حوزه میپردازیم.

دســتش را بر آن نهاد و گفت :تمام تصویرها را جز تصویر ابراهیم

معطوف به شمایلنگاریهای تصویری بوده و وجود چنین آثاری

كه باعث طرح مسایل و ایراداتی شده است .حال به واكاوی برخی

مســاله اول اینكــه ،آیا واقعــا مســلمانان در قــرون اولیه به
شمایلنگاری نپرداختهاند؟ و در ادوار اولیه اسالمی شمایلنگاری

و آثار شمایلی وجود ندارد؟

را دید .چون نگاهش به تصویر حضرت ابراهیم (ع) افتاد ،فرمود:

تیرهای قمار بختآزمایی میکند .پساز آن تصویر مریم را دید.
(ع) پاککنید» (واقــدی .)83 :207 ،نظیر ایــن گفته را ازرقی

۷

درباره بنای کعبه در كتاب «اخبار مكه» و نیز سیوطی (متوفی
۸

911ق ).در «الدرالمنثــور» از ابن عباس نقــل میکند .ازرقی
۹

بر اســاس شــواهد ،اولین شــمایلنگاریهای دوران اسالمی

درباره تصویر حضرت مریم و عیســی (ع) در کعبه از ابن جریح

حكومت امویــان (۱۲۹-۲۹ق۷۵۰-۶۵۰/.م ).دیده میشــود.

ریاح در پرسشی كه من آن را میشنیدم ،گفت :آیا در کعبه ،تمثال

-پس از وفات پیامبــر (ص) در ســال 11ق۶۳۲ /.م -.در دوران

این شــمایلنگاریها ،چهار پیكره شــاهی در قصرالحیر غربی

آن خلفای اموی
و خربةالمفجر هســتند؛ كه بهنظر میرســد از ِ

بودهاند .اینها بازتابی از اندیشــهها و حاالت زندگی شاهان عرب

و مضامین مربوط با زندگی دربار و نشــاندهنده بزرگداشت و

چنین بازگفته است« :ســلیمان بن موسی شامی از عطاء بن ابی
حضرت مریم و عیســی را یافتی؟ گفت :بله ،در آن نقش حضرت

مریم (ع) که در دامانش حضرت عیســی(ع) نگارگری شده بود

یافتم» (ازرقی.)167 /1 :223 ،

از متون بازگفته درمییابیم كه پیامبر (ص) و مســلمانان صدر

شکوه بخشی رسمی شاه است .این شمایلنگاریهای اولیه نشان

اسالم ،تصویرگری و شــمایلنگاری را میشناختند و با این هنر

و بیزانس سعی داشــتهاند به شــمایلنگاری درباری بپردازند و

الروم بزرگترین نقاشان روی زمین شمرده میشدند ...در هر جا

گرفته ،زیرا نمایانگر ســطحی است كه شــاهان اموی خواهان

شــده ،بیانکننده ارسال کارکنانی از ســوی امپراتوران بیزانس

بهعنوان سایه خدا [ظلاهلل] در روی زمین برای خلفای اموی به

کامال اســتیال یافتند و هنرمندان و سنتهای دیرینه آن ،جذب

میدهد كه ،امویان تحت تاثیر شمایلنگاری شاهانه عصر ساسانی

«بازنماییهای رسمی ،منحصرا از انواع ساسانی و یا بیزانس مایه
ایرانی شاه
تطابق و دمسازی با آن بودند ...و موجب شد كه عنوان
ِ

ارمغان آورده شــود .این موضوعات بر قدرت و توان شاهان عرب

تاكید میورزید» (اتینگهاوزن و گرابار .)43-23 :1378 ،در واقع،
اولین شمایلنگاریهای تصویری در هنر اسالمی« ،شمایلنگاری

آشنا بودهاند .از طرفی نقلشده كه در صدر اسالم «نقاشان ملك

که یکی از بناهای نخستین اســامی ،به طرزی باشکوه جلوهگر
برای اجرای آن است .همچنین ،مسلمانان بر امپراتوری ساسانی

امپراتوری جدید اسالمی شــدند» (اتینگهاوزن و گرابار:1378 ،

 .)11-10این گفتار نشاندهنده آن اســت كه مسلمانان آثار و
واژگان غنی هنری دو امپراتوری بزرگ ساســانی ایران و بیزانس

درباری» در بناهای غیرمذهبی اســت كه در حكومت امویان با

را دیده بودند و اســلوب تصویرگری و شــمایلنگاری در این دو

تطابق شأن و جایگاه خلفای اموی باشکوه و فر پادشاهان ساسانی

نپرداختند و شمایل مقدسین اسالم را نكشیدند .درحالیکه حتی

كاركرد و اهداف سیاســی جهت بزرگداشــت ،شکوه بخشی و
انجام میگرفت و كاركرد مذهبی یا آیینی نداشته است.

مســاله دوم اینكه ،عدهای معتقدند كه مسلمانان اولیه و اعراب

بیاباننشین ،هنر شمایلنگاری و صورتگری را نمیشناختند و

تمدن را میشناختند؛ اما بنابر دالیلی به شمایلنگاری تصویری

میتوانستند هنرمندان نقاش یا پیكرهساز ماهر بیزانسی یا ایرانی

را در به تصویر كشیدن شمایل مقدسین اســام بهكار گیرند .از
طرفی ،به جهت اهمیت موضوع همانطور كه دندان ،مو و عبای
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واكاوی مساله شمایلنگاری در هنر اسالمی در چیستی شمایلنگاری مكتوب

پیامبر (ص) حفظ شــد؛ اگر ســندی تصویری از ایشان میبود،

شمایلها وارد عرصههای ادبی و هنر اسالمی گردید و به بستری

مساله سوم اینكه ،اگر شــمایلنگاری بهویژه با كاركرد مذهبی،

قرار گرفت .اشــعار تولد پیامبر (ص) با عنوان مولودیه ،اشــعار

بهاحتمالزیادحتماحفظمیشد.

حرمت و كراهت داشته ،پس رویكرد مسلمانان اولیه در حفظ و

عینی و بصری بدل شــد و در اشعار بســیار موردتوجه شاعران
مربوط به زندگی ایشان با نام «نعتیه» و «بُرده» شهرت یافت.

۱۰

اشاعه ویژگیهای پیامبر (ص) و شمایلنگاری مقدسین چگونه

همچنین ،توصیــف پیامبــر (ص) از زبان علی(ع) (شــهادت

بهتصریح قرآن كریم ،پیامبــر (ص) رحمتی برای تمام جهانیان

معتبرترین نمونه در نوع خویش اســت ،كــه «تصویر کالمی»

بوده؟ آیا شمایلنگاری را كنار گذاشت ه و رها كردند؟

است و اســوهای برای آنان معرفیشده اســت .ازاینرو ،تعظیم

پیامبر (ص) و توجه بــه کوچکترین رفتار و زندگی شــخصی
ایشان برای مســلمانان بسیار مهم بود .مســلمانان خواستند تا

درباره شــخصیت و آرایههای ظاهری و ســخنان ایشان اطالع

ســال41ق ).داماد و پســرعموی پیامبــر (ص) ،اصیلترین و
منحصربهفرد و بســیار رســایی از پیامبر (ص) ارائه میدهد.

۱۱

با توجه به مطالب ارائهشــده و بررسی اســناد نتیج ه میگیریم

كه رویكرد مســلمانان اولیه در خصوص شمایلنگاری مذهبی
شمایل نوشــتاری بوده كه بیانگر
ِ
مقدســین ،شمایلنویسی و

كســب كنند .بهترین و سریعترین راه برای نشــان دادن چهره

اهمیت و جایگاه سنت نوشتاری و كتابت در بین مسلمانان دارد.

اعراب با شــمایلنگاریهای اهل كتاب آشــنا بودنــد و برخی

جستجوكرد.

پیامبر میتوانســت تصویرگری چهره پیامبر باشــد؛ بهویژه كه
هنرهای تجسمی در میان آنان رواج داشــت؛ اما بنابر دالیلی از

جمله تحذیر از بتپرستی ،چنین اتفاقی در آن دوره نیافتاد .در
واقع ،گزارشهای مشخصی از وجود سنت تصویری در آن دوره

نمیتوان یافت .با این احوال ،توصیف ظاهری افراد و شــخصیت
و اخالق آنها و چندیــن روایت تصویــری از پیامبر (ص) دیده
میشود.

دلیل و منشای این موضوع را میتوان در ماهیت وحی در اسالم

معناو ماهیت واژه وحی در اسالم

در سنت هر یک از آیینهای ابراهیمی نحوه تفسیر و تبیین امر

وحیانی اهمیت بسیاری دارد (شــاهآبادی .)18 :1394 ،در میان
ادیان وحیانی ،اسالم ،یهودیت و زرتشت معتقد هستند که خدا

از طریق پیامش -که از مقوله قول و گفتار اســت -با بشر ارتباط

زندگانی پیامبر (ص) همواره ،از روی منابع بسیاری به ما رسیده

برقرار میکند و این سنت سمعی بر تمام ابعاد و وجوه هنر آنها

داشته -قرآن کریم است .افزون بر این ،احادیث و روایات مربوط

به نظر میرســد وحــی در قرآن باوجــود کاربــرد آن در آیات

است .مهمترین این منابع -که به حقانیت و شأن ایشان اشاراتی

تاثیرگذار بوده است (ایزوتسو.)237:1393،

به ســخنان و اعمال ایشــان با دقت حفظ و نگهداری میشــد

بســیار ،معنایی مغایر با معنای لغوی آن نــدارد .معنای اصلی

و سنن پیامبر (ص) ســعی بر آن داشــتند تا خود را به معنویت

همراه نباشــد یا به باب مزیــد درنیاید ،نگارش و کتابت اســت

(شیمل )۹ :1383 ،مسلمانان (صحابه و تابعین) با وصف حاالت

آنچه پیامبر (ص) برای آن فرستادهشــده بود ،نزدیکتر کنند.
از اینرو ،در آثار بسیاری از آنان در قالبهای متفاوت نمونههایی

از این نعت و عرض ارادت را میبینیم .این اوصاف در شــاخههای

لغوی مــاده وحــی ،درصورتیکــه این مــاده بــا حرفاضافه
و درصورتیکــه بــا الی همراه شــود یعنــی «اوحــی الیه»

۱۲

یا به باب افعال برده شــود ،معنای اصلی آن القای پنهان یا کالم

و تفهیم مخفی اســت (حســینزاده .)۱۳ :۱۳۸۸ ،رایجترین یا

متفاوت اعــم از نعتالنبی معروف به اشــعار نعتیه ،مدائحالنبی

مهمترین معانی آن ،در بیشتر فرهنگهای لغت بدین قرار است:

مســلمانان گردآوری شــد و بعدها ،در زمینه رفتــار ظاهری و

به دیگری القا شود.

یا المدائحالنبویه و وصفالنبی در سیره و سنن ایشان در جامعه
شرایط جسمانی ایشان هم اقداماتی با عنوانهای متعدد صورت

اشاره ،کتابت ،رسالت یا پیامآوری ،الهام ،کالم پنهانی و هر آنچه
۱۳

خلیلبن احمد (متولد ۱۷۵ق ).در لغتنامه خود که کهنترین

گرفت كه ازجمله میتوان به ســیره ابناســحاق ،شمائلالنبی،

فرهنگ واژههای عربی است ،واژه وحی را به «کتابت» معنا کرده

الخصالالنبویه ،الشــمائلالمحمدیه ابوعیسی محمدبنعیسی

زمخشری مینویسد :نخستین بار ،آیات سوره علق بر پیامبر

اوصاف ،ســیره و صورت جســمانی پیامبر (ص) بود .بعدها این

خداوند هســتی و به او دســتور خواندن داد .محمد (ص) سه بار

شــمائلالمصطفی ،الشــمائلالنبویه ،شــمائل و دالئلالنبی،

ترمذی و غیره اشــاره داشــت كه تا مدتها منبع بسیار مهم در

است( ۱۴همان.)2 :
۱۵

۱۶

نازل شد و آنگاه جبرییل خطاب به پیامبر گفت :همانا تو پیامبر
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فرمود :ما أنا بقاری .معنای إقرا و ما أنا بقاری میتواند بســیاری از

را به تصویر درآوردنــد .پس میتوان چنیــن نتیجه گرفت كه،

توأم اســت .از اینرو ،وحی در دوران بعد ،کتابت میشود؛ اما آیه

دینیشــان ازجمله وجود مبارك پیامبر (ص) و سایر مقدسین

وجوه کیفیت نزول وحی را آشکار سازد .إقرا با خواندن و کتابت،
نخســتین از ماندگاری و کتابت مســتقیم الفاظ وحی حکایت
میکند؛ و این تحول در کیفیت حیات بشــر در ارتباط با آسمان

طبیعتا همین رویكرد را در مورد سایر مبادی و عناصر ارزشمند

اسالم بهكا ر برند .بدین ترتیب ،مهمترین و تاثیرگذارترین عاملی
كه میتواند باعث رویكرد مسلمانان به كتابت كالم الهی و گرایش

حکایت دارد .تاكید خداوند در آیات نخستین وحی قرآن بر مساله

به شمایلنویسی بهجای شمایلنگاری تصویری و از دالیل اصلی

میگشــاید و آن ورود به تعلیم مدون و کتبی است؛ که نمونهای

باشد ،ماهیت و تجلیات وحی در اسالم است؛ اما آیا مسلمانان فقط

تعلیم با قلم اســت .خداوند عصر جدیدی را با این آیه برای أمی

از تاثیر وحی بر حیات و فرهنگ بشــر آن عصر است (شاهآبادی،

.)53 -52 :1394

شكلگیری شمایلنگاری مكتوب بهجای شمایلنگاری تصویری
آمدندشمایلرانوشتند؟

بنابراین باید گفت که ،محتوای تعالیم اســام یکی از مهمترین

شمایلنگاریمكتوب

ماهیت وحــی یا پیامبــری هرگز به حلــول ،اتحاد یا تجســد

این شمایلهای نوشتاری ،وارد عرص ه هنر میشود؛ اما مسلمانان

عواملی بوده که سبب شده است تا مســلمانان بهمنظور تبیین

متوســل نشــوند .قرآن کریم بهدفعات بر بشــر بودن حضرت

محمد (ص) تاکید دارد و نســبت دادن هرگونــه اوصاف الوهی

به او و ســایر پیامبران الهی یا مالیکه یا قدیسان را بهشدت نفی
میکند .همچنین ،ظهور اســام در محیط شــرک ،بتپرستی

و محیطی -کــه اعتقاد به خدایــان و الهههای متعدد مرســوم
بود -باعث شــد از صدر اســام تاکنون نســبت بــه تصویر و
تجســم خداوند و مقدســین حساســیت خاصی وجود داشته

باشــد و منع صورتگری و شــمایلنگاری باعث شــد به هنر
خوشنویســی توجــه و اهمیت زیــادی داده شــود .بر همین

اساس ،سنت غنی خوشنویسی شــکل گرفت .باوجود اهمیت

ســنتهای شــفاهی در آغاز و نیــز معنای لغوی قــرآن یعنی
«قرائت» ،بر مادیت کلمات نوشــتاری در قرآن (ســوره قلم)

بــا گــذر زمــان و بــا توجــه بــه حدیــث رســول (ص)

۱۸

گام را فراتر گذاشــته و نهتنهــا در دامنه ادبیات كــه در هنر نیز

نوعی از شمایلنگاری خلق كردند كه بر پایه هنر خوشنویسی و

تذهیب ،به شكلی غیرنگارین نگاشته میشد .به اعتقاد بسیاری

از پژوهشــگران ،هنر كتابت نقشی همانند شمایلنگاری در هنر
مسیحی دارد ....زیرا خوشنویســی نیز نمودار جسم مرئی کالم
الهی است .ازاینرو ،در بررسی تطبیقی هنر مقدس نیز نمیتوان

به مقایسه شــمایلهای مســیحی با نگارگری اسالمی پرداخت؛

بلکه از این منظر باید به خوشنویســی اســامی توجه کرد.

۱۹

بورکهــارت در بررســی تفــاوت نــگاه اســام و مســیحیت

به شــمایل ،چنیــن نتیجــه میگیرد کــه :شــمایلنگاری
مســیحی در ســنت اســامیبه خوشنویســی بدل شد.

۲۰

۱۷

نویسنده مقاله «تصویرگونگی در خوشنویسی اسالمی تركیه»

در زمینه قدرت نوشتار و کلمات نیز ریشه در باور بر منشای الهی

معنای شمایلی دارد و در بستر و شــرایط زمانی و سیاسی دارای

تاکید و بارها بر كتابت و نوشتن ،اشــاره و توصیهشده .باور عامه

نیز معتقد است كه :خوشنویسی اسالمی از نظر تجسمی گاهی،

نوشتار دارد كه میتوان آنرا در آیات قرآنی مشاهده نمود؛ آنجا

معنای نمایهای یا نشــانهای نیز هســت .معموال ،تصور میشود

كه خداوند در سوره لقمان ،آیه  27میفرماید :اگر همه درختان

كه بازنمایی شمایلی در تقابل با نوشتار قرار دارد ،اما گاهی متن

به آن افزوده شود ،اینها همه تمام میشود ،ولی کلمات خدا پایان

در خوشنویسی اســامی این مساله صادق اســت» (Schick,

روی زمین قلم شود ،و دریا برای آن مرکب گردد و هفت دریاچه

نمیگیرد؛ خداوند عزیز و حکیم است.

نوشتاری میتواند كیفیت شمایلی داشته باشد كه بهطور خاص
.)2008: 211- 212

بنابراین ،از آنجاکه ،معجزه پیامبــر (ص) ،با ارزشترین عنصر

از طرفــی ،در واقــع ،شــمایلنگاری بــه مفهوم امــروزی آن،

یا كتابت در قرآن ،خود اسلوبی را مشخص كرده كه همانا سنت

در نگارگریهــای اســامی و ایــران وجــود نــدارد.

دینی مسلمانان ،قرآن« ،كتاب» اســت؛ توصیه به قلم و نوشتن

كتابت و مكتوب كردن است؛ ازاینرو ،مسلمانان ارزشمندترین

امر دینیشان (كالم الهی) و سنت سمعی اســامی را با كتابت

حفظ كردند؛ برخالف مسیحیت كه امر مكتوب «لوگوس الهی»

آنطــور كــه در شــمایلنگاری مســیحی دیده میشــود،
۲۱

حال این پرســش پیش میآید كه با توجه به موارد ذکرشده آیا

مسلمانان به شمایلنگاری نپرداختهاند؟ و سنت شمایلی آنها
ی و شمایلنویســیهای گزارشی (بدون جنبه
فقط سیرهنویس 
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واكاوی مساله شمایلنگاری در هنر اسالمی در چیستی شمایلنگاری مكتوب

هنری) است كه از صحابه و تابعین به ما رسیده؟

در بررســی آثار هنری كتابت دوره اســامی به آثاری شمایلی

نمونههای خطی به شكل شمایلنگاشتها در هرات اواخر قرن

 8ه.ق .ابداعشــده و اولین شمایلنگاشــتها حدود قرن  9ه.ق.

برمیخوریم كه به صورتی غیرنگارین نگاشتهشدهاند كه این آثار

دیده میشود .این شمایلنگاشــتها به شكل نمادهایی توسط

مكتوب میتوان گفت :این آثار نوعــی متن توصیفی -مذهبی-

منشــی قمی (1015 -935ق ،).در گلســتان هنر چنین آورده

را «شــمایلنگاری مكتوب» مینامیم .در تعریف شمایلنگاری

هنری اســت كه بهعنوان جلوهای بصــری از توصیفات ظاهری
و باطنی به بیان ســیرت و صورت پیامبر (ص) و دیگر مقدسین
اسالمی در قالبی نوشتاری میپردازد .در واقع ،در این هنر ،شمایل

مقدسین اسالمی بهویژه شمایل حضرت رسول (ص) را بر اساس

آیات و روایات دینی نگاشــتهاند .اینها پرترههایی نوشــتاری

۲۲

از پیامبر (ص) و دیگر مقدســین اســام هســتند .تا به امروز

معادل دقیقی در فارســی برای آن گفته نشــده ،ازایــنرو ،واژه

«شمایلنگاشت» را برای اینگونه آثار برگزیدهایم .در برخی منابع

هنرمندان شیعی و صوفی مسلك به وجود میآید.

كه« :موالنا مجنون چپنویس ولد موالنــا كمالالدین رفیقی از
خوشنویسان و كاتبان دارالســلطنه هرات است و نسخ تعلیق را
بامزه و خوش و پخته مینوشته و خطی از خود اختراع كرده بود
كه از تركیب كلمات آن صورت انسان و حیوان به هم میرسید»

(منشی قمی.)85:1383،

شــیال بلر در خصوص این آثار به این شكل شــرح میدهد كه:

«ترکیبهای جانورسان که دست کم از سده 9ق15 /م شناخته
شــده بود ،مخصوصا در ایران این عصر محبوبیت یافت؛ چنان

اسداهلل و مرغ حق را از نمونههایِ ایرانی این آثار ذك ر میكنند.
این آثار «تصاویر كالمی» از مقدسین اسالمی هستند .مهمترین

جانوران و صورت انسان درمیآوردند .خوشنویسان به منظور

شبهقاره به «سراپا» شهرت دارد.

آشنا بودند ،از جمله بسمله ،نامهای مقدسی چون اهلل ،محمد،

۲۳

نوع از این آثار در عثمانی (تركیه امروزی) به «حلیهنویسی» و در

متن و نقش شمایلنگاشــتها ارتباط گســتردهای با موضوع

که خوشنویسان با مهارت کلمات و عبارات را به هیئت مرغان،
حفظ خوانایی نوشته ،متونی را برمیگزیدند که بنا به ضرورت
علی ،حسن ،حسین ،عبارات دینی و ادعیه کوتاه» (بلر:1396 ،

و ســاختار صــوری و معنایی خود برقــرار میكنــد و از نوعی

.)498

خاص و ویژگیهــای منحصربهفــردی دارد كه آن را از ســایر

6و  7ق .میداند« :این روند در طی قــرون6و 7ق12 /.و 13م .در

تصویرگونگی ۲۴برخوردار اســت .این آثار شاخصههای تصویری

آدولف گرومان منشــای این آثار را از خراســان و متعلق به قرن

شــاخههای هنر كتابــت ،خوشنویســی و نگارگــری متمایز

کتیبههایی که دارای اشکالی شبیه به انسانها و حیوانات اما به

شمایلنویسی و سیرهنویســیهای قرون اولیه اسالمی است و از

در ابتدا ،در خراسان ظهور کرده و از غرب به بینالنهرین گسترش

میكند .این آثار هنری برگرفته از سنت شمایلی اسالمی یعنی
سنت شمایلنگاری اسالمی خبر میدهد .در واقع ،شكل هنری،

نقطه اوج و «حلقه آخری که شمایل و ویژگیهای ظاهری پیامبر

(ص) را توصیف میکند ،حلیهها[شمایلنگاشــتها] هستند»

()Taskent, 2016: 190

پیشینهشمایلنگاریمكتوب

شیوهای جاندارنما بودند ،مد شــده و به اوج خود رسیده است و

یافته است» (.)Grohmann, 1955: 117

به گفته پروفسور شیمل «در ســده 10ق16 /.م ،.سبک جدید
طراحی حروف در هرات به وجود آمد .در این شیوه حروف چهره

انسان یا حیوان و همچنین ،شکلهای شبیه به گل را میساختند.
معمولترین شــکل حیوانی که از اتصال حروف درست میشد،

شکل شیر بود که بهصورت خاص در کنی ه حضرت علی (ع) «شیر

به دلیل تنوع در انواع آثار شــمایلنگاری مكتوب ،تاریخ روشنی

خدا» طرح میشد و.)Schimmel, 1970: 11-12( »...

بسیاری مبدع شمایلنگاری مكتوب و شمایلنگاشتها ،خاصه

اشاره نموده و در صفحه  ،177تصویر شمایلنگاشتی با ترکیبی

از پیدایش شمایلنگاشــتها در دوره اســامی وجــود ندارد.

شایستهفر در كتابش به پیشینه ورود عناصر شیعی در هنر ایران

حلیهنگاری را ابتكار و ابداع خوشنویس مشــهور عثمانی حافظ

از حروف به شکل شــیر دیده میشود كه شمایلنگاشت اسداهلل

آن است كه ،شــمایلنگاری مكتوب قبل از حافظ عثمان وجود

شگفتانگیز ایشان است .این مساله رابط ه نزدیکبین امام علی

اساس اسنادی كه تا به امروز بهدستآمده ،به نظر میرسد ،اولین

از شهادت است ...یکی از نشــانههای این تصویر ،شمشیر دو سر

عثمان -قرن12ق -.دانســتهاند .درحالیکه شــواهد حاكی از

داشته؛ از جمله در آثار میرعلی هروی و سلطانعلی مشهدی .بر

است و به امام علی (ع) اشــاره دارد و «نشانهای از قدرت و توانایی

و شــیر را در فرهنگ شیعی آشــکار میکند و همچنین نمادی

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره ،11بهار و تابستان 67 1400

حضرت علی (ع) ،ذوالفقار اســت که از کلمات آیهالکرسی ،سوره

و نوشــتههای مصور مطالبی نوشتهشــده كه در واقع ،نوعی از

علی (ع) و حضرت محمد (ص) و اهلبیت ایشــان ،تشکیلشده

مرغ حق -است« :در مرقع شــاه محمود نیشابوری ،که در حدود

کافرون ،نــاس ،توحید ،فلق و چند جمله در ســتایش مقام امام

اســت» (شایســتهفر .)177 :1384 ،همچنین ،در چند جا به

علل انتقال ن ُســخ و آثار هنری ایران و مهاجرت هنرمندان ایرانی

شمایلنگاری مكتوب یا شمایلنگاشــتها -مشهور به اسداهلل،

سال ۹۹۷ه.ق .در دربار عثمانی تالیف شــد ،نمونه باشکوهی از

شیری اســت که میرعلی هروی به زر کشیده است .شیر تصویر

به عثمانــی و تاثیری كه ایشــان بر هنر آن دیــار بهخصوص در

موردعالقه و نمــاد گروههای خاصی از شــیعیان ،بهویژه پیروان

و در ادامه ،به نگارش شمایلنگاشــت اســداهلل در توسل و مدح

شــواهدی و تطبیق و تحلیل آنها با مطالب منابع دیگر میتوان

توسط محمود نیشــابوری اشــاره دارد كه تصویر شیری است

هنرمنــدان ایرانــی در پیدایــش آن و ارتباط آن با شــیعیان و

بحث خوشنویسی داشتهاند ،اشــاره میكند (همان47 :و .)49

امام علی(ع) بیــن ســالهای  950 -946ق1549 -1539 /.م.
كه با خوشنویســی خلقشــده .این اثر هنــری هماکنون ،در

کتابخانه مرکزی دانشــگاه اســتانبول نگهداری میشــود كه
تاریخ آن بســیار پیشتــر از حلیههای حافظ عثمان اســت.

۲۵

طریقت بکتاشــیه بود( »...بلر .)450 :1381 ،بر اســاس چنین
نتایج درخوری در خصوص پیشــینه شمایلنگاشتها و نقش
طریقههای صوفیه و غیره به دست آورد.

درباره چگونگی شــكلگیری شــمایلنگاری مكتــوب و تولد
حلیهها روایتهایی ۲۷نیــز ذکر کردهاند :مدتــی پیش از وفات

در واقع ،حافظ عثمان (متوفی  1110ق ).مبدع نوعی ســاختار

پیامبر حضرت فاطمه (س) همانطور کــه گریه میکرد گفت:

معروف است و تحولی عظیم را در تركیببندی و شكل ظاهری

رو به حضرت علی کــرده و چنین میفرماید :یــا علی! حلیهام

در نگارش شمایلنگاشتها میشود كه امروزه به حلیه عثمانی

حلیهنویســیهای عثمانی ایجــاد میكند كه پیــروی از این
سبك تا به امروز ســبب خلق حلیههای ارزندهای شده است.

یا رســولاهلل از این به بعد صورت شــما را نخواهــم دید .پیامبر
را بنویس که دیــدن اوصاف من همانا مانند دیدن من اســت.

۲۸

۲۶

دلیل دیگری که شمایلنگاری مكتوب و حلیه ،بهعنوان یک نوع

مقدس[شمایلنگاشتها]،
آثارهنرمندانهخوشنویسیباعبارت ّ

بیان میدارد :اگر یک مســلمان در رویا پیامبر را ببیند ،واقعا او را

به سنتهای عرفانی ارتباط دارد؛ مانند «چهره انسان ،برساخته

دید گویی مرا دیده است و هرکس مرا ببیند و محبت مرا در دل

پروفسور شیمل به این مهم اشاره نموده است كه ،بسیاری از انواع

كه از تركیب حروف با صورت انسانی یا حیوان كشیده میشود،
از کلمات اهلل ،محمد ،علی ،حسن و حسین .برگرفته از خانقاهی

خاص ،بهطور مستقل گسترش پیدا کرد ،وجود احادیثی است که
دیده است و حضرت علی نیز روایت کرده است .هرکس حلیه مرا

داشته باشد ،خداوند جهنم را بر او حرام میکند و آن فرد از عذاب

بازنمون تصویری نام علی (ع) به ســنت
بکتاشــی در ترکیه ،یا
ِ

قبر رهایی یافته و در روز محشر برهنه محشــور نخواهد شد.

(شیمل .)156 :1389 ،ایشــان در خصوص منشای آن از قاضی

جیب روی سینه [قلب] میگذاشتند و یا بر دیوار
زمان قدیم در ِ

حروفیه تعلق دارد و در سلسله بکتاشــی ترکیه نیز ادامه یافت»

۲۹

میتوان گفت دلیل آنکه احادیث شــمایل نوشته میشد و در

احمد منشــی قمی نقل میكنــد كه« :یکی از خوشنویســان

نصب میشــد ،این بود تا ارتباط زنده با پیامبر برقــرار کنند.

که از ترکیب کلمات آن صورت انســان و حیوان به هم میرسید

قابلتوجه است« .اگر به بیانات حضرت حسن دقت کنیم میتوان

معاصر [سلطان] حســین بایقرا و بابر در هرات خطی ابداع کرد

و بابر در بابرنامه به این ابداع اشــاره میكند» (همان) .همچنین

۳۰

در حدیثی که در باال در مورد شمایل بیان شد با این معنای خاص

نیت برقراری ارتباطی زنده با پیامبر را در آن بهروشــنی دید.

۳۱

ت و اعتقادات عرفانی در خلق این نوع
درجایی دیگر به تاثیر سن 

کســانی که بر این بــاور هســتند و میخواهند کــه صورت و

شرقی تصاویر هنرمندانهای از موجودات زنده و برساخته از اوراد

اســت تالش کنند و بهواســطه تامل مدام بهواســطه تصاویر

از آثار هنری خوشنویســی اشــاراتی دارد كه« :خوشنویسان

مقدس آفریدند .کبوتران تصویر شده با بسماهلل
زاهدانه و عبارات ّ
[مرغ حق] این واقعیت را به یاد میآورد که در سنت عرفانی کبوتر

مرغان جان بیشمار است و همواره کوکو میگوید ،یا چون
یکی از
ِ
درویشیراستینهوهوبرمیکشد» (همان.)157:

در كتاب «هنر و معماری اسالمی» ،در خصوص خطوط تزیینی

ســیرت پیامبر را پس از وفاتش در ذهن خود مجسم کنند الزم

چه کالمی چــه تصویری به ایــن درک نایل شــوند .این آثاری

همچون حلیه برای آن اســت که ویژگیهــای ظاهری پیامبر

را مجســم کنند و بهعنوان تصویــر ذهنی یــادآور توصیفاتی

اســت که البته ایــن توصیفــات مبتنی بــر متن اســت»

۳۲

( .)Taskent, 2016: 191-192در واقع این آثار در نگاه اول ،متن
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ساده به نظر میرسد ،اما بهعنوان یک تصویر درك ،تلقی و با آن
رفتار میشود (.)Schick, 2008: 211

همچنین توجه كنید بــه تكرار فعل «دیدن» (نظــر کردن) در

روایاتی كه در باال نقل شد .این روایات معموال در پایین یا قسمتی

شــكلی كه هنر خوشنویســی به درجهای از كمال میرسد كه

میتواند ،بیانگریِ تصویری و شمایلگونگی درونی و بیرونی
داشــته باشــد و خطاطان به درجــهای از مهــارت و خالقیت

۳۳

خوشنویسانه میرســند كه خط را جایگزین تصویر تجسمی

از شمایلنگاشتها و حلیهنویسیها در کنار درخواست بخشش

میكنند .در واقع ،شیوه طراحی بصری متن ،واكنش احساس و

میکنند» ،قابلتوجه است؛ زیرا که فعل «خواندن» حتی یکبار

كلمات تنها متنهایی كه مورد تفسیر قرارگرفتهاند ،نیستند؛ بلكه

خداوند برای خطاط ،والدینش و «برای همهکسانی که به آن نگاه

بیاننشده ،درحالیکه کلمه دیدن (نگاه كردن /نگریستن) دوباره

و دوباره تکرار میشود؛ هركس به آن نظری بیاندازد و یا هرکس
حلیه مرا دید و نگفته هركس حلیه مــرا خواند .این تاکید جدی

بر نگاه و نگریستن ،نشان میدهد که این آثار نهتنها بهعنوان متن
(مكتوب) نوشتاری و یک شی نیایشی مذهبی ،بلکه بهعنوان یک

تصویر در نظر گرفته میشود .از این گذشــته ،یک متن خوانده

میشــود ،اما یکی به یک تصویر نگاه میکند .این همان مبحث

عاطفی و نیز تفسیر كلمات نوشتاری را تحت تاثیر قرار میدهد.
همچون موضوع بصری ،واقعی و قابللمس درك میشــوند.

۳۴

در کنار ســیر تكاملی خط و خوشنویســی ،با نگاهی به ســیر

تطور آثار كتابت و نگارگری در تاریخ هنر اســامی ،شاهد تغییر

ســلیقه و رویكردها و حركت از كتابت كامل كتابها به ســمت
آثار چند ورقی و ســپس ،تك ورقی هســتیم .به شكلی كه در
ادامه روند شــكلگیری «گلچینها» ،بعد «قطعهنویســی» و

همزمان با «قطاعی» و «مرقع»ها ،شــاهد شمایلنگاشــتها

در ایران و حلیهنگاری در عثمانی هســتیم .در واقع ،قبل از این

شمایلگونگی در این هنر است« .بازتاب حلیه [شمایلنگاشتها]
بر خِ رد بیننده چنان است که حس زیباشناختی ،ایمان و باور را

دوران ،آثار تك ورقی كتابت و نگارگری كمتر دیده میشــود.

جامهای برازنده بر قامــت ادراکات فردی متناســب مینماید

صورتهای شمایلنگاری مكتوب در هنر اسالمی

پیش از اندیشــه درباره مطلب آن برمیانگیزد .این تصاویر چون

و این ســرانجام آن مفهومی اســت کــه از طریق دیــدار حلیه

[شمایلنگاشت] به خواننده منتقل میشــود .هرچند این آثار
متنی عرفانی است ،اما به تفسیر عارفانه نیاز ندارد .زبانش همچون
پلی در مرز زبان و بصیرت و نه تصویری زاییده تصور فردی است.

۳۵

در خصوص انواع صورتهای آثار شــمایلنگاری مكتوب بهنظر

میرسد ،ما با سه صورت و رویكرد مواجه هستیم :صورت و رویكرد
نخست :شمایلنگاشتهای نشانهای و نمادین است كه كاركرد

رمزی داشته و توسط صوفیان و شیعیان از قرن 8ه.ق .به بعد دیده

یک مســلمان با دیدار حلیه[شمایلنگاشــت] ،چنان است که

میشــود .پس از مهاجرت هنرمندان ایرانی به عثمانی این هنر

(خلیلی.)48 -47 :1379 ،

شیك پیدایش این هنر را به شیعیان و صوفیان نسبت میدهد و

به منظری آرامبخش ،سرشــار از خویشــی و آشنایی مینگرد»
از منظری دیگر میتوان پیدایش شمایلنگاشتها را در بررسی

ســیر تطور و تكامــل خوشنویســی و نگارگــری و از امكانات
پیشرفت و به كمال رســیدن این هنرها دانســت .در واقع ،این

بسیار مورد توجه شیعیان و صوفیان قرار گرفت به شكلی كه ا ِروین
ِ
مختلف
آن را عملی میداند كه « :خوشنویسی را به شکلهای

تصویری شــکل میدهند و در بین صوفیان و شیعیان گسترده

آثار نه گلچین هســتند ،نه مرقع و نه قطاعی؛ بلكه نوع جدیدی

از آثــار كتابــت و تذهیب با كاربــردی جدید و شــاخصههایی
متفاوت و متمایز از ســایر اقالم این هنرها بهحســاب میآیند

كه تمامــا در خدمت دین و بنا بــر اعتقادات مذهبی نگاشــته
شدهاند .شاید اینكه شمایلنگاشــتها تا قبل از دوره ایلخانی

یا قرن 8ق .دیده نمیشــود ،بــه دلیل عدم تكامــل و تكمیل
اقالم خوشنویســی و ابزار و ادوات رســامی و كتابت بســتگی

داشته باشــد .در واقع ،به نظر میرســد با تكامل خوشنویسی،

ابداع و شــكوفایی اقالم ســته و دیگر اقالم خوشنویسی ،بستر
شــكوفایی و خالقیتهای هنری در این هنر مهیا میگردد .به

تصویر -1دعای نادعلی به هیأت یك شیر ،اثر میرعلی هروی ،در مرقع شاه محمود
نیشابوری10ق16/م
(ماخذ)khetibi. Sijelmassi, 1976: 132-133 :

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره ،11بهار و تابستان 69 1400

عثمانی» و دیگری «شمایلنگاشتهای ایرانی»  ۳۸است .این دو

سبك چنان است که «گویی خوشنویسی جایگزین قالبهای
ادبی پیچیده سیرهنویسی شده» (نصر .)20 :۱۳۹۰،رواج این دو

سبك شــمایلنگاری مكتوب بیشتر در قرون  13-10ه.ق .در
مکتب عثمانی و دوره صفویه و قاجاریه است.

الف -حلیهنگاری عثمانی« :اصطالح حلیه در لغت به معنای

تزیین و زینت ،و اســتعاره از خلق تصویر زیبا و توصیف زیبایی

است .حلیه با آثار شــمایلیاش در زنده نگهداشــتن یاد پیامبر
تصویر -2شمایلنگاشت اسداهلل :علیابنابیطالب رضیاهلل تعالی عنه و كرم وجهه،
قرن12ق19/.م (ماخذ :راهپیما)235 :1398،

(ص) و انتقال ویژگیهای شخصیتی او به نسلهای بعدی نقش

مهمی ایفا کرد» ( .)Taskent, 2016: 190-191تیم استنلی بیان

اســت؛ هرچند بههیچوجه محدود به آنها نیست .چنین به نظر

میدارد« :حلیهنویسی نوعی خوشنویسی تذهیب شده از اوصاف

تصاویر «واقعی» هستند؛ جانشینانی که در آن
نوشتن استعاریِ
ِ
نامها ،راهكاری متناسب با اصطالح «منع اسالمی تصاویر» برای

را دارد و مســلمانان از آن تبرك میجستند .حلیهنویسان بنا به

میرســد كه این تصاویر صرفا جانشــین و جایگزینهایی برای

پیامبر (ص) است كه در میان مسلمانان ،حكم شمایل مسیحی
باور حرمت شمایلنگاری در اســام ،نوشتههایی به خط خوش

هنرمندان فراهم میکند .اما فرم ،اغلب و عمدا یکالیه یا معنی

مشتمل بر وصف پیامب ر (ص) را جایگزین شمایل رایج در میان

این نوعی از شمایلگونگی است .این آثار نشانهای رمزی از مسلك

در بین عثمانیان بیشترین رواج را داشته است .در حلیهنویسی

جدید را به خوشنویسی اضافه میکند» (.)Schick, 2008: 211
فرقههای صوفی و شیعیان بوده است كه بر در خانهها و مغازهها

نسب میكردند و بعد از فوت در کنار قبر نقش میكردند .ازجمله

مســیحیان كردند» ( .)Stanley, 1987: 21-24حلیهنویســی
خطاطان محبت خود را به پیامبر اسالم (ص) ابراز میكردند .بعد

نمادهای پرکاربرد ،پنجه شــیر نماد پنجتن و زبان ســرخ شیر

نشانه آن بود که علی (ع) سخنگوی حضرت محمد (ص) است.

حروف در این قطعات خوشنویســی حالت طلسم گونه و رمزی

داشتند« .بکتاشــیان این صورتهای تخیلی را بر دیوار تکیهها،

مزارها ،جماعتخانهها و حتی خانههای شــخصی میآویختند؛

اما بهرغم استفاده گسترده از آنها ،نمونههای اندکی باقیمانده

است؛ شــاید پس از اســتقرار جمهوری ترکیه بهعمد نابودشده

باشد» (بلر .)507 :1381،اینگونه شمایلنگاری مكتوب ،نخست
با كاربردی رمزی و نشانهای توسط شــیعیان و صوفیان در دوره

غلبه حكومتی سنی مذهب بر جامعه دیده میشود؛ اما بعدها تا
به امــروز موردتوجه خطاطان با رویكردهــای اعتقادی مختلف

از ســنی ،شــیعی و عرفانی قرار گرفت (تصاویر1و  .)2در برخی
منابع این آثار را به لحاظ گونه خط ،با عنوان «خط ُمشــ ّ ِكل»،۳۶

«خط شكلساز» و «خط تصویری» نامبردهاند و نزد پیشینیان

به «خط توأمان» مشهور بوده؛  ۳۷درحالیکه از كاربرد شمایلی آن

سخنیگفتهنشدهاست.

صورت و رویكرد دوم و سوم :بــر اساس اسناد ،این دو صورت
تقریبا همزمان؛ اما با دو رویكرد اعتقادی متفاوت و شاخصههای

ل گرفتند كــه یكی از آنهــا «حلیهنگاری
بصری متمایز شــك 

تصویر -3حلیه حافظ عثمان (ماخذ)URL1 :
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از به قدرت رسیدن عثمانیان در ســدههای 9و  10ه.ق .حاكمان

عثمانی شــروع به جمعآوری و نگهداری از آثار و اشیای منسوب

به پیامبر اســام (ص) -نظیر خرقهها ،صندلها ،شمشــیرها،
ش و تار موها و نقــش قدمگاه حضرت -كردند .یکی از
تارهای ری 

انگیزههای پادشاهان عثمانی این بود که ،خود را وارثان و خلفای

آن حضرت (ص) جلــوه دهند و در واقع ،از ایــن طریق به دنبال

مشروعیت بخشــیدن به خالفت خود بودهاند (خامهیار:۱۳۹۲،

 .)۱۸۴از طرفی در تقابل با حكومت صفویــان كه برای اولین بار

مذهب شیعه را به رســمیت شــناختند و به دنبال اتهام ارتداد
عثمانیان به صفویان و دیگر دالیل ۳۹شــمایلنگاری مكتوب با

رویكرد اعتقادی سنی مذهب و ساختار بصری خاصی كه امروزه

به حلیهنویسی مشهور است و مبدع آن ساختار را حافظ عثمان،
قرن12ق .میدانند (تصویــر ،)3موردتوجه و حمایت عثمانیان
قرار گرفت و این موضوع باعث شــكوفایی هنر حلیهنویســی در

عثمانی شد« .اینها پرترههایی نوشــتاری از پیامبر (ص) است

که در یک ترکیب کامال قابلتشــخیص ،ویژگیهای جســمی

و اخالقی او را توصیف میکنند .بــا اندکی تغییرات ،غالبا ترنج یا
شمسه مرکزی شامل متن حلیه منسوب به حضرت علی (ع)

۴۰

اســت» ( .)Schick, 2008: 211در چهــار طرف شمســه ،نام

چهارخلیفه و در كتیبه ســرلوح یا تاج باالیی -كه تركها آن را

«باش مقام» مینامند -بسمله ،استعاذه یا سوره بسمله ۴۱نوشته

میشود .در زیر شمســه معموال آیههای مربوط به پیامبر (ص)
۴۲نوشته میشــود و كتیبه زیرین به ادامه متن حلیه یا حدیثی

از حضرت رســول (ص) یا دعا و امضای خطاط و تاریخ اســت.

بعدها حلیهنویسی بسته به قابلیت هنرمندان تغییراتی یافت.

۴۳

این آثار ،حلیه شــریف ، ۴۴حلیهســعادت  ،۴۵حلیهرسولاهلل، ۴۶

حلیةالنبی ۴۷نیز نامیــده میشــوند (.)Taskent, 2016: 191
«خوشنویســان حلیهنــگاری را بهرســم مرســوم از حضرت

علی (ع) تکــرار میکردنــد و بیشتــر به حلیهنــگاری جنبه

تقــدس میبخشــیدند» (تمیــن .)43 :1393 ،همچنیــن،
اعتقاد داشــتند هر جا حلیه پیامبر (ص) باشــد ،نهفقط آنجا
را از گزنــد آفاتی چــون زلزلــه و آتشســوزی و قحطی حفظ

میكند ،بلكــه موجب آرامش ،رفــاه و بركت ســاكنان آنجا و
شــفا بیماران خواهد شــد .حتی بر این باور بودهاند كه حلیه در
روز رســتاخیز شــفیع افراد خواهد شد (شــیمل.)1389:82 ،

تصویر -4شمایلنگاشت پیامبر(ص) موزه ملك ،قرن12ق(.ماخذ.)URL2:

تیموری و بهخصوص دوره صفوی در ایران ،شمایلنگاشــتها

با شــاخصههای منحصربهفرد و ســاختار بصــری متفاوت از

حلیهنویسی عثمانی شکل گرفت .بیشتر شمایلنگاشتهای
ایرانی با رویكرد شیعی و به خط نستعلیق است .به نظر میرسد

با توجه به اســتفاده عثمانیان از قالبهای متناسب با اعتقادات

مذهب اهل تســنن در حلیهنویســی و اختیار مذهب تشــیع
توسط صفویان ،هنرمندان و صنعتگران ایرانی از قالب هنری

حلیهنویســی در شــمایلنگاری مكتوب دوری کرده باشند.
«ازآنجاییکه هنر حلیهنویســی بیشتــر در میان عثمانیان
مرســوم بوده با کمترین تاثیــر در نمونههــای ایرانی مواجه

هســتیم .البته در نمونههای دوره قاجار با قالبی کامال متفاوت
از نمونههــای عثمانی روبهرو میشــویم .متــن توصیفات در

حلیههای ایرانی متفاوت اســت .گاه ،حلیه [شمایلنگاشتها]
چنان پوشــیده از تذهیب و آرایههای فراوان و ریزنقش اســت

که خواندن متن دشــوار میشــود .در برخی از حلیهها ایرانی،
تمثال خیالی داماد پیامبر ،حضرت علی (ع) بهچشم میخورد.

۴۸

ازاینرو ،آثار به ســنت بصری متفاوتی تعلق دارد .سنتی که در

ب -شمایلنگاشــتهای ایرانی :تقریبــا از اواخر دوره

میکند» (خلیلــی .)۴۹ :۱۳۷۹ ،شمایلنگاشــتهای ایرانی

این آثار عالوه بــر كاركرد شــمایلی بهعنــوان «اجازهنامه»
خوشنویسان بهویژه در عثمانی بهكار میرود.

آن نقاشــیهای نمادین نقش مهمــی را در فرهنگعامه ایفا
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نتیجهگیری

بر اســاس یافتههــای تحقیق ،میتــوان گفت :در بررســی

شــمایلنگاری در هنر اســامی تا به امروز ،بیشتر نگاهها و

توجه پژوهشگران معطوف به آثار شمایلنگاری تصویری بوده

است كه مساله منع صورتگری در اسالم ،باعث طرح ایراداتی

از سوی ایشان بر این حوزه شده است .اما مهمترین نتیجهای

كه در این پژوهش اهمیت دارد ،این اســت كه :در بررسی آثار
هنری كتابت دوره اســامی به نوع دیگری از شــمایلنگاری

مبتنی بر خــط و تذهیب (هم اســلوب با كتابــت قرآن) پی
بردیم كه در آن تصاویر كالمی مقدسین بهصورت غیرنگارین

نگاشته شده و اینها پرترههای نوشــتاری مقدسین هستند.
این آثار حاكی از وجود نوع دیگری از شــمایلنگاری در كنار

شمایلنگاریِ تصویری در هنر اســامی با نام «شمایلنگاری
مكتوب» اســت .در واقع ،مســلمانان از حدود قرن 9ه.ق ،.در

جهت ارائه هنری پاك و عاری از شایبه بتگونگی ،همراستا با
منع اسالمی صورتگری و در تقابل با شمایلنگاری تصویری،

تصویر -5شمایلنگاشت پیامبر(ص) در موزه میرعماد ،قرن12ق19/.م.
(ماخذ.)URL3:

معموال به خط نســتعلیق ،دارای نقوش بســیار زیاد و تزیین
فراوان همراه با شــمایل و تصاویری از پیامبــر (ص) و صحابه

ایشان است .بدون تردید هنرمندان ایرانی ،همان نقشمایههای

گل و گیاهی ســبک تیموری و تبریز دوم را -كه در کارگاههای
کتابآرایی اجرا میكردند -با خود به عثمانــی آوردند .بعدها

این نقشمایههــای ایرانی جذب هنر عثمانی شــد (بختآور و
شیرازی .)35 :1388 ،موضوع شمایلنگاشتهای ایرانی ،تنها

بیان ویژگی و زندگی پیامبر اســام نبود ،در مورد حضرت علی
(ع) ،صحابه و اوالد معصوم حضرت محمد (ص) و دیگر پیامبران

و امامان شــیعه (ع) نیز بهكار میرفت .همچنیــن ،در كنار نام
پیامبر (ص) بهجای نــام چهار خلیفه ،القاب حضرت رســول
(ص) (محمود ،محمد ،قاســم ،خاتم و )...و یا اسامی پنجتن آل

عبا دیده میشود .در سدههای  12تا 13ق .نوع متفاوتی از این

آثار در ایران رایج بود ،كه طبیعتا با ترجمه فارسی ارائه میشد

(تصاویر 4و  .)5در واقع آثار شــمایلنگاری مكتوب ،در اصل با
بهکارگیری هنرهایــی چون خوشنویســی و تذهیب و حتی

عناصر نمادین ،معنا و مفاهیم دین اسالم و صورت باطنی پیامبر
(ص) و مقدسین را در بستر مفاهیمی ژرف و در پیوند باهنرها و

عناصر بصری بهکاررفته به نمایش میگذارد.

مانند قرنهای پیش -كه به ســمت نقوش هندسی ،اسلیمی
و ختاییهــا گراییدند -آمدند هنــری انتزاعی ،شــمایلی و

درعینحال غیر فیگوراتیو ،بر اســاس روایــات دینی ،مبتنی
بر پیشینههای حكمی و معنویشان تاســیس كردند كه آن
را شــمایلنگاری مكتوب مینامیم .این هنر در دوره صفوی و

عثمانی خودش را به شكل شمایلنگاشت و حلیهنگاری نشان
میدهد .از طرفی ،این هنر در برههای از تاریخ هنر اســامی

ســر برمیآورد كه آثار شــمایلنگاری تصویری و سبكهای
خوشنویســی به اوج خود رســیده است و در ســیر تكاملی

این هنرها (خوشنویســی و نگارگری) ،بهطور برجسته وارد

عرصه هنر بهویژه خوشنویسی و تذهیب میشود و همراستا

با موازین اسالمی در دوره اوج شــمایلنگاری تصویری (دوره
صفوی) به شكوفایی میرسد .چنانكه میتوان آن را انقالبی

در سنت شــمایلنگاری اســامی محســوب كرد .ازاینرو،

با توجه بــه رویكرد نویی كه این آثار به موضوع شــمایلها در

هنر اسالمی دارد ،پیشینه شــمایلنگاری مكتوب و دوره اوج
شــكوفایی آنها در قرن 10تا 13ق ،.یعنی درست زمانی كه
ی تصویریِ بســیاری دیده میشود؛ به نظر
آثار شــمایلنگار 
میرســد شــمایلنگاریِ مكتوب در تقابل با شــمایلنگاری

تصویری شكلگرفته و میتوان گفت گرایش به شمایلنگاری

مكتوب نوعــی جنبش شمایلشــكنانه و انقالبی در ســنت
شمایلنگاری هنر اســامی و جایگزینی برای شمایلنگاری
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واكاوی مساله شمایلنگاری در هنر اسالمی در چیستی شمایلنگاری مكتوب

تصویری است .در واقع ،علم شــمایلالنبی كه بر اساس چند

روایت درست شــد ،ابتدا ،جنبه ادبی آن در شعر و اما در دوره

صفوی و عثمانی تبدیل به علمی عظیــم با جنبههای هنری،

مذهبی ،اجتماعی ،سیاسی و ...شد.

پینوشت
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An Investigation on The Issue of Iconography and
Shamayel-negasht In Islamic Art
Abstract:
Undoubtedly, iconography of the Prophet (PBUH) and the Saints of the
Islam is one of the main challenges in the Islamic art. Various theories on
the history of the iconography in Islamic art have been provided. Despite
the disagreement among the scholars about the first portraits in Islamic
art, the historical evidences reveal that the iconography grew widely in the
Iran from the Ilkhanid dynasty period. Before this period, visual depiction
of the Islam prophet did not receive great attention by the Muslim painters.
On the other hand, many scholars have been concerned with challenges
and questions related to the prohibition of iconography in Islamic art. The
questions arise as to why did Muslims condemn iconography in the early
periods of Islam? How is it about the iconography before the Islamic period? Does the prohibition originate from the fact that Muslims did not really
understand iconography? Despite the deliberate eradication of icons, how
did early Muslims deal with, preserve, or spread the figurative representations and characteristics of the Islam Prophet (SW) and saints? Did they
totally prohibit any types of icons? If not, what is a right form of iconography in Islamic art? Pursuing the answer to the raised questions would lead
us to the main question of the research: what is Shamayel-neghasht in Islamic art? Investigating literature and inscriptions of the Islamic era clearly
demonstrates a non-figurative type of iconography which no specific studies have been carried out on it. Thus, the present study aims to explore the
identity of iconography in Islamic art as well as introducing the new type of
inscriptive iconography known as Shamayel-neghasht. Applying a descriptive-analytic study (library-based research method), we try to present a detailed reconsideration of the iconography in Islamic art, its different types,
and a comprehensive study of the Shamayel-neghasht in Islamic art. Islam
Prophet (SW) and Muslim saints played tremendously important roles in
the history of Islam society; however, no serious research has been carried
out on the issue of Shamayel -negasht that is originated from the Islamic
traditions. It seems that the issue has not been considered significantly in
Islamic art research. In this regard and in order to have a full picture of the
issue, first, we would define icon and iconography, its historical background,
and the related questions. Then we would address the research questions
and explain the different types of iconography in Islamic art including Shamayel -negasht. Finally, we would introduce and explain the latter type extensively.
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The findings of the research indicate the advent of a non-figurative iconography known as Shamayel-negasht in Islamic art.
Based on the presented evidences and documents, the results of this study can be stated as: In investigations of iconography
in Islamic art until now, most of the views and attentions of researchers have been focused on the effects of image iconography. Many scholars have linked iconography in Islamic art to the issue of the prohibition of portraiture in Islam. From this
perspective, they have dealt with iconography in Islamic art with two approaches: A) The absence of iconographic works in
Islamic art, same as the Christian art in the manner and function, has been related to the prohibition of portraiture in Islam,
and B) the existence of works depicting the image of saints, have been considered as an action by Muslim artists to refuse this
prohibition and to neglect or struggle this Islamic Sharia issue. According to the studies in the field of image jurisprudence
that have been done so far, the issue of the sanctity of portraiture in Islam can be considered as one of the reasons for the
tendency towards calligraphy and written iconography, but it is not all or the only reason for this issue.
Christian iconography and written iconography in Islamic art are similar in their use of the spiritual image; but what sets
them apart is the difference in the representation of the spiritual image, which differs according to ideological goals, power
systems and the different ways in which the power of images is used to evoke emotion, refinement, or imitation. One of the
effective factors in the difference between the bibliography of the sacred texts and the iconography of the saints in different
religions is the difference in the display of revelation. As a result, a same difference affects the iconographic style of the saints
and the manner in which the ritual arts appear and emerge. From another perspective, this difference is a consequence of
the time of the emergence of religions and the interaction with the dominant culture of the period. Islam used visual alternatives to the real images to combat idolatry and propagate and teach its religion; however Christianity used popular beliefs of
the time, the belief in human gods, to promote and gain acceptance among the Greeks.
On the other hand, by examining the nature and aura of revelation in Islam and the situation of calligraphy and writing the
verses of the Qur’an, we can say that: the concept and content of the writing is the basis of Islam. Even if the issue of the prohibition of portraiture and iconography was not raised, it is still impossible to imagine Islam as a religious and cultural system
without text, writing and reading. As a result, instead of attributing all the issues in the field of iconography and the reason
for the popularity of calligraphy in the Islamic world to the negative claim of the prohibition of Muslims in making images,
the Islamic prohibition of iconography could be considered as only one of the reasons for these issues and not all of them.
Therefore, it is more appropriate to consider calligraphy as a natural expression of the writing in Islamic culture. In this way,
the reason for the iconography of the saints and the tendency towards written iconography in Islamic art can be sought in
the nature and aura of revelation in Islam. Accordingly, the difference in the nature and aura of revelation in Islam can be
considered as one of the main and important reasons in the tendency to written imagery of Islamic saints and the formation
of iconography. As a result, in answer to the main question of the research, it can be said that: written iconography and Shamayel-negasht are word portraits, written portraits and theological images of the Prophet Muhammad and the saints with
unique characteristics that distinguish it from other branches of art such as writing, calligraphy, painting and gilding in Islamic art and Christian iconography; so, these works can be considered as another type of specific iconography of Islamic art. The
ritualism and rituals of written iconography make it compatible with Christian iconography. The text and content of written
iconographic works are taken from the tradition of iconography and biography of saints in the early Islamic centuries, in
which the names, titles, signs and external and internal descriptions of the face and character of saints have been written
using calligraphy and gilding. In fact, it seems that the written iconography belongs to around the 8th century from the late
Timurid period in Herat and Khorasan region in the form of “symbolic and semiotic Shamayel -negasht “, based on mystical
beliefs and influenced by the Sufi sects, especially the hurufism, Nuqtavi, Naqshbandi. In Safavid period, due to political and
religious developments, it is followed in the form of “Iranian Shamayel -negasht " or “Iranian Hilyah” and with a Shia-mystical approach. Almost at the same time, one of the famous examples of Shamayel-negasht is the Ottoman Hilyat- nigari (inscription of the adornment of Islam prophet) with a sunni-mystical approach which is continued until today. These works
have been performed on the basis of insights, beliefs and rituals with various techniques and styles in different periods.
Keywords: Islamic art, Iconography, Inscription, Inscriptive iconography, Shamayel- negasht, Hilyat- nigari.
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