
 

 

 

 

 

 

 

 

   یدپوستسف ییاروپا یکبه  یسیع یلتبد یداستان طوالن
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 یدپوستسف ییاروپا یکبه  یسیع یلتبد یداستان طوالن

 

 

 یروــتص یچوده و هــب یکلـشچه یسیکه ع دــدانینم یقا  دق کسیچه

وجود ندارد. آنا سوارتوود هاوس، استاد  یاتشاز دوران ح یاشدهشناخته

 یرتصاو ییچیدهپ ییخچهتار یدرباره یشنکانورس یتساهنر، در وب یختار

 یادیاهداف ز یخیچگونه از نظر تار یرتصاو ینا گویدیو م نویسدیم یحمس

 اند. را محقق ساخته

ت ـدر جامعه اس ینژادپرست یایبقا یبازنگر یر حاضر که دورهـدر عص

 یابیدوباره مورد ارز یی،و اروپا یدپوستسف یدر قالب مرد یسیع یلشما

 قرار گرفته است. 

نماد  هاییتشخص یمجسمه شدنیدهکه معترضان خواستار برچ زمانی

از فعاالن  یکیداشت[ بودند،  یمؤتلفه ]که نشان از نژادپرست یاالتدوران ا

و آثار  یوارید هاییکرد نقاش یشنهادپا را فراتر نهاد و پ ینگکنام شاونبه

آورده  یینپا» یدهم با کشندیم یررا به تصو «یدسف یسایع»که  اییهنر

 «شوند.



آن در جهت  یریکارگو به یحمس یرتصو یدرباره ییهادغدغه چنین

. دانشمندان یستفقط منحصر به او ن یدپوستانسف یاز مفهوم برتر یتحما

 یسایع یردر تصو یدنظرخواستار تجد یزن یبرجسته و اسقف اعظم کانتربر

 اند. شده یدپوستسف

را از  یحمس یسیع یرهستم، تحول تصو ییکه مورخ هنر رنسانس اروپا من

 ینترشدهاز شناخته یام. برخکرده یبررس ییالدم 1۶00تا  1۳۵0سال 

 آنژیکلم «یینها یداور»تا  ینچیلئوناردو داو« شام آخر»از  یح،مس یرتصاو

 اند.دوره خلق شده یندر ا یستین،س یسایدر کل

 یسیع یرتصو یدترینپربازتول اما

 یگرید یمربوط به دوره یحمس

ها با چشم «یحسر مس»است و آن 

روشن متعلق به وارنر  یو مو

)تصویر  است 1۹40سال سالمن به

 ی. سالمن که هنرمندرو(روبه

 یکارزارها یبود و برا یبازار

 ینا کرد،یم یتفعال یغاتیتبل

به سراسر  یترا با موفق یرتصو

 جهان عرضه کرد. 



 یکیکه  یحیمس یمشارکت سالمن با دو شرکت انتشارات یقطر از

از  یزهادر تمام چ یحسر مس یربود، تصو یککاتول یگریپروتستان و د

 ی،روغن مصنوعرنگ هایینقاش ی،رنگ هاییشهدعا گرفته تا ش یهاکارت

 شب گنجانده شد.  یهاو چراغ یسرود مذهب یهاکتاب ها،یمتقو

 یرخلق و انتشار تصو یرا برا یدپوستسف ییانسالمن سنّت اروپا نقاشی

 . رساندیخودشان به اوج م یلشکل و شمابه یسیع

 

 مقدس یچهره یجستجو در

قرن  یهودیانرنگ هم یو پوست یااحتماال  چشمان قهوه یخیتار عیسای

که نامش در تورات آمده(  یلدر اسرائ یا)منطقه یلجل یالدینخست م

 یچبوده است. ه یشکلچه یقا او دق داندینم کسیچداشته است؛ اما ه

در طول دوران عمرش وجود ندارد و در  یسیاز ع یاشدهشناخته یرتصو

 یعنوان پادشاهانصراحت از شائول و داوود بهبه یقکه در عهد عت یحال

 یسیاز ظاهر ع یانشانه ینترنام برده شده، کوچک یماسقدبلند و خوش

 آورده نشده است.  یدو جد یقدر عهد عت

آن  خوانیمیم ینب یایاشع یقِها متناقض هم هستند: در عهد عتمتن این

که در  یندارد. در حال یشکوه یا یباییز یچشده هدادهوعده یدهندهنجات



در  یباز یاز فرزندان انسان خوانده شده که کلمه یباتراو ز یرکتاب مزام

 .گرددیاو برم یجسمان یباییبه ز ینجاا

با  یالدیاول تا سوم م یهاقرن یاندر م یحمس یسیع یرتصاو اولین

 یداوجود داشت، ظهور پ یپرستکه از بابت بت هاییینگراندرنظرگرفتن 

از  یواقع یریبه تصو یافتندنبال دستبه ینکهاز ا یشب یرتصاو ینکرد. ا

 یرتصو بودنشیو منج یبر نقش رهبر یدتأک یباشند، برا یحظاهر مس

 ند.شدیم

اغلب  یح،نقش مس ینواضح بر ا یدمنظور تأکبه یحیمس ییههنرمندان اول

 یهاکه قالب یمعن ینبه ا کردند؛یم یهتک گرایییقاز تلف ینوع یبر رو

 .کردندیم یقها را با هم تلففرهنگ یگرمختلف از د یبصر

 یمثابهبه یحمس یرتصو گرایانهیقتلف یرتصاو ینا ینترمعروف احتماال 

 ییبر اساس بازنما یشجوان بدون ر یک یچوپان خوب است؛ چهره

 از آپولون، اورفئوس و هرمس. یاو کافرانه یرمسیحیسنت غ یرتصاو

متعلقات امپراطوران را  یگرد یاردا  یحآثار مصور متداول، مس یرسا در

که  کندیاست استدالل م شناسیزدانکه  یالدساوو یچارداست. ر یدهپوش

 یبیترک یقتدر حق ،«یسور»سبک بلند به یو موها یشبالغ با ر یحمس

 است. یقو سامسون در عهد عت یونانی یزئوس خدا یهااز مشخصه



 خود یرگرتصو یمثابهبه مسیح

که شباهتش به او معتبر باشد،  یحمس یاز چهره ینقاش یناول یدرباره

 یحتوسط خود مس یامانند معجزه یرتصو ینوجود داشته که ا یباور

 .یستشده و در واقع اثر دست بشر ن یدهکش

شکل گرفته  یادارد و بر اساس افسانه یالدیدر قرن هفتم م یشهباور ر این

( را که نامش یهدر ترک یامروز یشاه ادسا )واقع در ارفه یحمس گویدیکه م

نام خودش شفا داد که امروزه آن را به یرتصو یابقر بوده، با معجزه

 .شناسندیم یلیونمند

در  یالدیدهم متا چهار یازدهمقرون  ییانهکه در م یگرید یافسانه

 یدهکش یببه صل ینکهقبل ا یحکه مس گویدیجا افتاده، م یغرب یحیتمس

گذاشته  یبر جا یکاسنت ورون یروسر یاز خود را بر رو یریشود، تصو

 .شودیم یادمقدس  یرتصو یا« وُلتو سانتو»که از آن به  یریاست. تصو

 «یقیحق یرتصو» یناساس سنت نماد یرتصاو یگرد یاندر م یردو تصو این

 اند.داده یلرا تشک یحمس

را با  یحاز مس یکسان یریتصو ماندهیجاآثار به ینهنر، ا یخمنظر تار از

 کرده است. یتبلند تثب یاهس یو مو یشر



شروع  ییعصر رنسانس، هنرمندان اروپا در

ها کردند تا پرتره ینها با اتمثال یببه ترک

 ینبه خودشان بسازند. ا یهرا شب یحمس

از  ی،مختلف یلدالبه هایرسازیوتص

ها تا با رنج انسان یحمس یپندارذاتهم

خود، صورت  یتدادن قدرت خالقنشان

 گرفته است.

 یوآنتون یسلی،قرن پانزدهم نقاش س در

 یهشب یقا  دق یحاز مصائب مس یکوچک یرمثال تصاو یبرا ینا،دمس

را با  یرتصو یناست. او ا یدهکش یمعمول یهاآدم یاز چهره هایشینقاش

همراه به یرهت ایینهو زم یفرض ییوارهد یک یانقراردادن سوژه در م

 کرده است. ینقاش« یدهمن را کش یناآنتونلو د مس» یامضا

خودش و  یرتصو یانمرز م یزقرن شانزدهم ن یدورر نقاش آلمان آلبرشت

محو کرده است.  1۵00سال به یمعروف یرا در نقاش یحمقدس مس یچهره

انبوه تا  یو موها یشژست گرفته و ر یتصور او از جلو مانند تمثال یندر ا

احتماال  « AD» ینگاره. تکآوردیم یادرا به  یحمس یاش چهرهشانه

در سال » یمعنابه «ینیآنو دوم»مخفف  یدشا یانام نقاش باشد  یسرواژه

 «.سرور ما



 ؟در کدام شمایل

 یهادر قرن یحاز مس یریمنحصر به اروپا نبوده است. تصاو یدهپد این

 دارد. یوپیاییات یا یهند یمثال ظاهر یشانزدهم و هفدهم هست که برا

نقاط جهان در  یبر مابق ییبا پوست روشن اروپا یحمس یرحال تصاو ینا با

 بود. یرگذارتأث ییشروع تجارت و استعمار اروپا یبحبوحه

« مغان یشستا»در  یاآندرئا مانتن یتالیایینقاش ا ییالدم 1۵0۵سال  در

 یاست که بر اساس سنت یدهاز سه مغ کش یروشن یرتصو)تصویر زیر( 

از  ییبهاگران یایها هدااند. آنآمده یاو آس یانهخاورم یقا،معاصر از آفر

 یرانا یو امپراطور ینو برنج در دست دارند که از چ یقعق ینی،جنس چ

 بودند. وردهآ یو عثمان

که او متولد  دهدینشان م طورینا یو چشمان آب یدبا پوست سف یسیع اما

 یو لبه ینسرآست یکه بر رو یساختگ یو خط عبر یانهاروپاست، نه خاورم

 یبا خانواده یهودیت ییچیدهپ یشده، رابطه یدوزگل یممر یراهنپ

 .دهدیمقدس را نشان م

 یتجمع یتاکثر یاندر م یهودضد هاییتروا یازمان مانتن یتالیایا در

بزرگ  یعموما  در شهرها یهودیانکه  یرواج داشته است؛ در حال یحیمس

 .کردندیم یزندگ یتاز جمع یخودشان جدا یهادر محله



 یدور کنند. حت یهودیتشانرا از  ینشو والد یسیکردند ع یسع هنرمندان

به زنان  یزره نگوشوا یمانند سوراخ گوش برا یظاهر کوچکبه هاییژگیو

 تواندیم شدنیحیمس ینددر فرا هایناست. حذف ا شدهیمربوط م یهودی

 .کندیم یفتعر یسیرا فقط با ع یحیتباشد که مس یسنت یانگرب

تالش کردند تا  هایدر اروپا از جمله ناز یهودستیز یروهایبعد، ن هامدت

کار را در  یند که اـدا کننـکامال  ج اشیهودیتگاه ـرا از خاس یسیع

 .دادندیانجام م یاییآر هاییشهچهارچوب کل

 

 

 

 

 

 

 

 



 دور  هاییندر سرزم یدسف عیسای

را  یشتریدوردست ب هایینرفته سرزمرفته هاییکه اروپا هنگامی

را با خودشان به آنجا بردند.  شدهییاروپا یسایخود ساختند، ع یمستعمره

 یحیهنر مس یشانکردند که به نوک یستأس یمدارس نقاش یسوعیمبلغان 

 . دادیآموزش م ییاروپا ییوهشرا به

که  اییتالیاییا یسوعی یکولو،ن یووانیج یکه در مدرسه یکوچک محراب

ژاپن  یرا در کوماموتو« نقاشان یمدرسه مذهب» 1۵۹0در حدود سال 

را با  یدمروار یارتگاهو ز یژاپن یسنت یبکرد، ساخته شده، تذه یستأس

کرده  یبترک یدو سف ییصورت کامال  اروپامقدس و کودک به یممر ینقاش

 است. 

 یایاسپان»آن را  ییکه استعمارگران اروپا-مستعمره  ینالت یکایآمر در

کاست را  یستمس ینوع یدپوستسف یسایع یرتصاو -نامندیم «یدجد

رده را  ینباالتر یحیمس یدپوستسف هایییکه در آن اروپا کندیم یتتقو

اختالط  یلداشتند به دل ترییرهکه پوست ت یو کسان کردندیاشغال م

 بودند.  تریینپا یادر رده یتوجهطور قابلبه یبوم هاییتبا جمع یاحتمال



متولدشده  یککاتول یسقد یناول یما،کورئا از سنت رز ل یکالسن نقاشی

، ازدواج )تصویر زیر( شده یدهکش 1۶۹۵که در سال  «یدجد یایاسپان»در 

 . دهدیبور نشان مو  یدسف یحیاو را با مس یاستعار



 شباهت  هایمیراث

پس از  یهاکه در سده گویندیمحقق م یبلوم و پل هارو یج ادوارد

را  یامپراتور یدپوستسف یحمس یرتصو یکا،آمر یاستعمار اروپا در قاره

و  یکاآمر یانسرکوب بوم یهتوج یبرا توانستیو م دادیجلوه م یمنطق

 استفاده شود.  نسبیقاییآفر هاییکاییآمر

در  یدسف یسایاز ع ینامتناسب ییاما نابرابر، بازنما یچندنژاد یکایآمر در

وارنر سالمن نبود  یابداع یحسر مس یلها وجود داشت که فقط شمارسانه

ه ک یگرانیاز باز یشد. بخش بزرگ یدهکش یرطور گسترده به تصوکه به

 چشمانیبا  یدپوستاند، سفکرده یباز هایلمو ف یزیونرا در تلو یسینقش ع

 اند. بوده یآب

قرار گرفته است،  یاریدر خدمت اهداف بس یخدر طول تار یسیع تصاویر

از او. اما  یواقع یریتصو یرکشیدنتصوقدرتش تا به یننماد یاز ارائه

 یرتصاو ییچیدهپ ییخچهاز تار یداست و مردم با یامر مهم ییبازنما

 خبر داشته باشند. بینندیکه م یحیمس
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