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 شمايل

 " از زمين به سوي آسمان مي برد " نسان را در كليساهاي شرقي تنها زيبائي آئين هاي مذهبي نيست كه ا

ـا و شـمايل هـا  كـه از ، ١ بلكه خود ساختمان توسط كل جنبه هاي تزئيني ديوارها نقاشي هاي ديواري، موزائيك ه

. كليسا تصوير ملكوت خدا را مي سازند در اين امر سهم به سزائي دارند

ه تصـوير كشـيده شمايل معموالً بر چوب نقاشي مي شود و گاهي در كتاب مقدس ي  ا كتب نيايشي نيز ـب

 . مي شود

 شمايل ها عمدتاً نشان دهندهء تصاوير مسيح، مريم عذرا، فرشتگان، قديسين و ديگر موضوعات مذهبي

 اما مفهوم شمايل بيش از مفهوم يك تصوير است چون فقط تـن گـرفتن مسـيح، سـاختن آن را امكـان . مي باشند

 بنـابراين، لحظـه ) ۱۶ - ۱۲ : ۴ تث ( عتيق ساختن صورت خدا را مجاز نمي داند در واقع كتاب عهد . پذير نموده است

 او ) شـمايل ( عيسي نه تنها كالم خداست، بلكـه صـورت كامـل . آمدن پسر خدا بر زمين زمان پيدايش شمايل است

 ). ۱:۱۵ كول ." ( مسيح صورت خداي ناديده است . " هم مي باشد

 است كه به معناي تصوير مي باشد، و در كليسا به معني تصوير " ايكون " ترجمهء عربي و فارسي كلمهء يوناني اين كلمه، : شمايل ) ۱ (

. نه هائي از زندگي او و همچنين تصوير زندگي مقدسين است مسيح قدوس و صح
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 معناي شمايل

 چـون پسـر خـدا . يح است كه هم پسر خـدا و هـم انسـان مـي باشـد شمايل آغازين و اساسي چهره مس

 مسيح با داشتن سرشت الهي و سرشت انساني در عـين حـال . انسان گرديد، ما قادريم چهره خدا را نمايش دهيم

 طبق تعليم شوراي كالسيدون، شخص او اين دو سرشت را بـدون انتـزاج و تفكيـك در . هم خدا و هم انسان است

 به همين دليل . انسان است كه توسط شمايل به تصوير كشيده مي شود – و همين شخص خدا خود متحد ساخت

 اما شمايل قديسان بر ايـن . است كه داراي شمايل هائي مربوط به تولد زندگي، مرگ و رستاخيز مسيح مي باشيم

 ي آدم فرورفتـه بـود، امر تاكيد مي كند كه پسر خدا با برعهده گرفتن سرشت انساني، انسان را كه در ظلمن خطـا

دگي . نه تنها احياء كرد، بلكه او را به گونه اي عميق تر به صورت خدا از نو آفريد  مسيح به وسيله نجات خـود زـن

 بنـابراين شـمايل ). ۱۸:۳ قـرن ۲ ( اي را كه توسط فيض تغيير شكل يافته اسـت بـه روي انسـان بـاز مـي گشـايد

 يافته اي را نمايان مي سازد كه ملبس به زيبائي ملكوت خداسـت قديسان تصوير انسان تزكيه شده و تغيير شكل

 . يا به عبارت ديگر تصوير يك انسان مي باشد كه به شمايل زنده خدا تبديل شده است

 احترامي كه برحسب سنت نسبت به شمايل مقدس ادا مي شود و حركات حاكي از احترام و محبـت مثـل

 در . زاندن بخور به هيچ وجه حركات بت پرستانه اي نمـي باشـد سجده كردن، بوسيدن، روشن كردن شمع و سو

 همين احترام و عالقه نسبت به شمايل است كه تمام ايمان كليسا نهفته شده و به وسيلهء آن ها اعـالم و از آن هـا

. تغذيه مي گردد
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ه تصـوير كشـيده شـده اسـت تحقـق  و به ياري روح القدس شمايل، مالقات ما را با كسـي كـه در آن ـب

 ما هرچه زيادتر در مقابل شمايل دعا كنيم بيشتر موفق خواهيم شد از خصوصيات كسـي كـه . واقعيت مي بخشد

ك شـمايل بـه دعـا مشـغول مـي شـويم . در آن نمايش داده شده اسـت، پيـروي نمـائيم  هنگـامي كـه در مقابـل ـي

 . باز مي شود چشمانمان به نور عيسي و در فراسوي صورت وي به سير و تماشاي حقيقت الهي وي

 چرا در كليساها شمايل گذاشته مي شود؟

 همه ملت ها در اولين نوشته هاي خود به كشيدن تصوير و نقاشي پرداختـه تـا ايـن نوشـته هـا را افراد

 كليسا نيز تصاويري از زندگي عيسي، رنج و مرگ او، رسـتاخيز . تزئين نمايند يا مفهوم آن را بهتر روشن سازند

 . تاريخ نجات يعني عهد عتيق و عهد جديد را به تصوير مي كشد و صعود وي، تمام

 . موجود مي باشد كه توسط مينياتور تزئين شده انـد ) قرن پنجم ميالدي ( نسخه هاي خطي بسيار قديمي

 در كليساهاي سرياني زبان از اين نسخه ها در برگزاري دعاي روزانه استفاده مي شـد، از ايـن رو، نسـخه هـاي

 از طرف ديگر آئين مذهبي را جزء در مقابل يك صليب و يك تصوير مسيح . و فرسوده مي باشند فوق اغلب كهنه

 . نمي شد انجام داد

 از آن جـايي . پس از آن، ديوار كليساها به نقاشي مزين گشت كه از آن براي تعليم مردم استفاده مي شد

 بـه عـالوه كتـب . جات را در كتاب هـا بخواننـد كه مردم در آن زمان سواد نداشتند، در نتيجه قادر نبودند تاريخ ن

 تنهـا پـس از پيـدايش مينيـاتور و نقاشـي هـاي . داراي تصاوير كه از راه رونويسي تكثير مي گرديـد نايـاب بـود

 ديواري، به ويژه در كليساهاي بيزانتيني بود كه شمايل نقاشي شده بر چوب كه امروزه در اختيار داريم سـاخته

ـا در آئـين بدين ترتيب، كليس . شد ا اين هنرهاي انساني را گرفته، مورد استفاده قرار داد و با بـه كـار بـردن آن ه
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 زيبائي و غناي سمبل هاي موجود در ايـن هنرهـا مـا را بـر . عبادت و تعاليم خود به آن ها جنبهء مسيحي بخشيد

 . آن مي دارد كه حالل حدا را بسرائيم

 چه كساني شمايل ها را نقاشي كرده اند؟

 آن هـا در جهـاني ماوراءالطبيعـه غوطـه . راهبان اولين كساني بودند كه به نقاشـي شـمايل دسـت زدنـد

 وربوده و در امور زندگي روحاني، در دعا، سكوت، رياضت و روزه غرق بودند و به خاطر مصاحبت با قديسان،

 . مي توانستند صورت و رازهاي آن ها را با نقاشي بيان كنند

 عادت داشتند مي توانستند با راحتي بيشتري با نيات كليسا هم آهنگ شوند و نسـبت آن ها كه به اطاعت

. به سنت و حقايق ايمان وفادار بمانند
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 پيدايش شمايل

 فلسطين كه مهد مسيحيت مي باشد به وجود آمده – كار شمايل نگاري به احتمال قوي در منطقه سوريه

 ، مينياتورها و از نقاشي هاي روي قبور سنگي مصر، بسيار الهـام و از هنرهاي باستاني، نقاشي هاي روي ديوار

 . گرفته است

 . معروف است، مربوط به سرگذشت آبكار پادشاه ادسا مربوط مي شـود " صورت مسيح " شمايلي كه به نام : الف

 از او اين پادشاه كه به بيماري جذام دچار شده بود هيئتي نزد عيسي كه در فلسطين موعظه مي كـرد، فرسـتاد و

 عيسي درخواست وي را اجابت نموده صورت خود را با قطعـه پارچـه اي خشـك نمـود و . درخواست شفا نمود

 اين نقش صـورت در ادسـا حفـظ . ء بر آن نقش بست خطوط صورت عيسي نجات دهنده، به گونه اي معجزه آسا

 " ه بـه دسـت انسـان صـورت مسـيح سـاخته نشـد " اين شمايل كـه بـه . مي شد و حامي آن شهر به شمار مي آمد

 به كساني كه با ايمان در جلوي اين شمايل مسيح را سـتايش . موسوم مي باشد، نخستين شمايل به شمار مي آيد

 . كرده از او ياري مي طلبند، حمايت و پيروزي بر شرير عطا مي شود

 بيزانتيني، بر مبناي اين شمايل، شمايل هاي بسيار ديگري كه نشان دهندة مسيح بودند، در سنن مختلف

. ارمني و غيره ساخته شدند
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 ، ) كسي كه تمام قدرت در آسمان و بـر زمـين بـه وي واگـذار شـده اسـت " ( مسيح قادر مطلق " شمايل موسوم به

 . ي آرايد مي باشد كه قسمت داخلي بسياري از گنبدهاي كليساها را م " بيزانتيني " نمونه اي از هنر

 در اين شمايل، مسيح انجيل را كه گاهي بسته ولي در بيشتر موارد باز مـي باشـد در دسـت چـپ خـود

 : از جمله . بعضي از سخنان عيسي بر روي صفحات آن نگاشته شده است . دارد

 " من راه و راستي و حيات هستم " -

 ." بيائيد نزد من، اي تمامي گرانباران و زحمتكشان " -

 ." تا بر شما حكم نشود حكم نكنيد " -

 هميشه در حالت تبرك دادن مي باشد كه توسط آن مسيح روح القدس در اين شمايل ها، دست ديگر مسيح تقريباً

 " مي باشد كه نشان دهنـده حـروف اول كلمـه * به احتمال قوي از آن رو انگشتان مسيح به شكل . را عطا مي كند

 هاله طالئي رنگي كه سـر عيسـي نجـات . نوشته مي شود * شكل است كه در زبان يوناني به " Chrestos مسيح

 دهنده را احاطه مي كند هميشه داراي صليبي مي باشد كه بر روي سه انتهاي فوقاني آن به حروف مجزا نوشـته

 : شده است

." آن كه هست "
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ه ويـژه در مسيح همچنين در شمايل هاي تركيبي كه نشان *  دهندة تصاوير رازهاي زندگي خداوند مـي باشـد ـب

ـل شـفاي بيمـاران يـا  شمايل مربوط به اعياد مهمي هم چون ميالد و تجلي و شمايل مربوط به معجزات بزرگ مث

 و قبر خـالي ) زندان مردگان ( زنده كردن ايلعازر و غيره و به ويژه و مهم تر از همه صليب، نزول مسيح به هاويه

 . يش داده مي شود او نما

 طبق روايتي ديگر ساختن نخستين شمايل مريم عذراء به حضرت لوقا كه بيش از همه انجيل نگـاران : ب

 گويـا ايـن . در انجيل خود در راز حضرت مريم تعمق نموده و آن را توصيف كرده است، نسـبت داده مـي شـود

 تيب نمونه شـمايل مـريم عـذراء را پايـه گـذاري انجيل نگار تصوير مادر جوان مسيح را نقاشي كرده و به اين تر

 . نموده است

 به تصوير كشيدن چهرة عذراي قديس همواره موضوع اصلي هنر مسـيحي مشـرق زمـين بـاقي مانـده

 عذراي قديس در شمايل هاي بسياري به تصوير كشيده شده است، ولي نمونه هاي اين شمايل ها مشخص . است

 . شمايل ها متغير هستند، مشخص اند مي باشند و عناصري نيز كه در اين

 عيسـاي طفـل ") عذراي شـكوهمند (" حضرت مريم كه يا به صورت تمام رخ است و يا نشسته بر تخت *

 عيسي را دست راست، حركت تبرك را انجام مي دهـد و عـذراء بـا دسـت آزاد خـود، عيسـي را . را بر دست دارد

 راه، همـان . ، خوانـده مـي شـود " م عذراء كه راه نشان مي دهد مري " اين شيوه شمايل نگاري به نام . نشان مي دهد

). ۱۴:۶ يو . ( پسر اوست كه راه، راستي و حيات مي باشد



۱۳ 

سی
رو

 
– 

خدا
ر 

اد
م



۱٤ 

 در اين شمايل صـورت . يكي ديگر از شمايل هاي بسيار متداول مي باشد " حضرت مريم رئوف " شمايلي به اسم

 نگاه او كـه سرشـار از نگرانـي . هم چسبيده است حضرت مريم به سوي عيساي طفل خم شده، گونه هايشان به

 مي باشد، گوئي درد و رنج هائي را كه در انتظار پسر و خود او مي باشد، يعني تحقق نجات را، از پيش احسـاس

ـاملي اسـت در موضـوع راز . عيسي با محبت خود مي خواهد او را دلداري دهد . مي نمايد  ايـن تصـوير تعمـق و ت

. نجات
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 ايل ديگري كه نشان دهندة حضرت مريم با طفل است، حضرت مريم را از روبه رو در حالي كه با شم *

 روي . دستان برافراشته مشغول دعا مي باشد و كف دست هايش به طرف خارج گردانده شـده، نشـان مـي دهـد

 . ت دادن مـي باشـد سينه او در هاله اي مدور تصوير عيسي را مي بينيم كه او هم در حالت دعا يا در حالـت بركـ

 اين نشانه يا آيت همان است كه خدا توسـط اشـعياء نبـي بـه . ناميده مي شود " مريم عذراي آيت " اين شمايل غالباً

ه شـده پسـري خواهـد : خود خداوند به شما آيتي خواهد داد : " آحاز پادشاه يهود اعطا كرده بود  اينك باكره حامـل

 ). ۷:۱۴ اش ( ." زائيد و نام او را عمانوئيل خواهد خواند

 است، يادآور راز تن گرفتن كـالم خـدا مـي باشـد كـه در بطـن " عذراي بسيار مقدس " اين شمايل كه نام ديگر آن

. حضرت مريم تن گرفت
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 اين ها تصاويري از حضرت مريم اند كه بيانگر عظمت وي و نقش اساسي او در امر نجـات مـي *

ه سـوي عيساي نجات دهنده از وي : باشد  به دنيا آمد، او در امر نجات سهيم و شـريك اسـت، او انسـان هـا را ـب

 در اين شـمايل . مي بينيم " شفاعت " مسيح هدايت مي كند و براي آن ها شفاعت مي نمايد، همان گونه كه در شمايل

 ت چـپ مريم عذراء در طرف راست مسيح قرار گرفته است و يحيي تعميد دهنده به عنوان پيشگام مسـيح در سـم

 حضرت مريم كه به صورت نيم رخ نشان داده مي شود، سرش را به طرف پائين خم كرده و دست . او قرار دارد

 هايش را باز كرده و به طور موازي در جلو سينه اش نگه داشته است، در حالتي كه صفت مشخصه كشيشان در

 او بـراي همـه : بـزرگ وي اسـت در واقع ايـن حركـت مـريم بيـانگر دعـاي بـزرگ و شـفاعت . حال دعا مي باشد

 اغلب اوقات فرشتگان، رسـوالن، انبيـاء، اسـفقان قـديس و عابـدان كليسـا در ايـن شـفاعت . گناهكاران شفاعت مي كند

 . همراهي مي كنند

 در تمام اين شمايل مريم عذراء همچون تصوير جمال الهي، مسكن حكمـت ابـدي، نمونـه عابـد، الگـوي "

 ." . .. د تعمق و شمايل جالل مي درخش

 بار ديگر شمايل حضرت مريم را در باالخانه يادآوري مي كنيم، كه همراه با رسوالن در انتظار نـزول "

 آيا او نمي تواند براي همه آناني كه در مصاحبت و گفتگوي برادرانه خواهان . روح القدس به نيايش مشغول است

ل دوم " نه اميد باشد؟ يمان مي باشند، نشا عمق بخشيدن به اطاعت خود در ا ـاله مـادر نجـات ( پاپ اعظـم ژان ـپ  رس

" ) ۳۳ دهنده شماره
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معرفي شمايل ها طبق اعياد و ايام عبادي كليسا



۲۱ 

 معرفي شمايل ها طبق اعياد و ايام عبادي كليسا

 نقاشـي عبادي را نمي توان از تعمق بر شمايل جدا ساخت، زيرا تعمـق شـمايل هميشـه از زمـان زندگي

ه در رم باسـتان، بخشـي از آئـين " كاتاكومب " هاي ديواري بر جدارهاي  يا مخفي گـاه زيرزمينـي مسـيحيان اولـي

ـق كـرده در آن . عبادي بوده است  همان طور كه جماعت ايمانداران در عبادت، بر متون و سرودهاي مـذهبي تعم

 انداران اعالم مي گردد تا بدين وسـيله، بـا قـدرت احياء مي شوند، از راه تماشا و تعمق شمايل نيز راز الهي به ايم

 ). ۳:۱۸ قرن ۲ ك به . ر ( روح القدس در آن تجلي يابند

ـاني مقـدس را جـز در  همان طور كه قبالً گفتيم در كليساهائي كه داراي سنت سـرياني بودنـد، آئـين قرب

 ، شمايل همچنـين بخشـي براي مسيحيان خاور نزديك . مقابل يك صليب و يك شمايل مسيح نمي شد برگزار كرد

د و ل توـل  از دعاي هر شخص را تشكيل مي دهد، شمايل داراي اهميت بزرگي در تمام وقايع زندگي روزانه از قبـي

. ازدواج و غيره مي باشد



۲۲ 

 " مژدة فرشته به مريم " شمايل

 اوقـات پرده قرمزرنگي كه بعضي . ساخته شده است ) ۳۸ - ۲۶:۱ ( اين شمايل بر مبناي متني از انجيل لوقا

 . زمينه پشت سر فرشته و مريم را تشكيل مي دهد يادآور اين امر است كه داستان در داخل خانه اي جريان دارد

 از طريـق ايـن راز، محبـت و . فرشته خطاب به مريم و همچنين به ما راز تن گرفتن خدا را اعالم مي دارد : فرشته

 . ن ها نيز مي باشد مكشوف مي گردد حكمت خدا از ميان ضعف و فروتني مريم كه صفات همه انسا

 در دست چپ او معموالً عصائي سـلطنتي . دست فرشته داراي حالتي قوي و در عين حال با شكوه است

 حالت فرشته حالت حركت سـريع بـه طـرف جلـو . قرار دارد كه نمادي است از قدرت خدا كه او را فرستاده است

 توجه با حركت دست خود قبول و پذيرش اراده الهـي را آشـكار عذراء قديس، با جديت و متانت و در كمال . است

 اما او هنوز دوك را در دست ديگر خود دارد چون در حين كارهاي معمولي زندگي روزمره اسـت كـه . مي نمايد

ـاد و " كنيز خداوندم : " آن گاه مريم مي گويد كه . خداوند به مالقات او مي آيد  در همين بـي پيرايگـي حـاكي از اعتم

 . بله مي گويد " به نزد خاصانش " تمندي است كه او از قول تمام انسان ها به آمدن خدا سخاو

 گـاهي . اغلب اوقات درختي در اين شمايل ترسيم شده است كه نشانگر درخت بهشت، يعنـي درخـت حيـات اسـت

 سد ر مي در بعضي از شمايل ها به نظر . اوقات در كنار چشمه اي كاشته شده كه آن نيز چشمه حيات است

 كه ريشه اين درخت در بطن مريم جاي دارد تا به ما يادآوري نمايد كه مريم زمينـي اسـت كـه منحـي از آن مـي

 . سرانجام اين درخت يادآور درخت حيات كتاب پيدايش و صليب است . رويد

 اد وجود كبوتري بر نـوك درخـت، نمـ : تمام اين شمايل به وسيله نور نهاني روح القدس منور شده است

. حضور مخفي او را تشكيل مي دهد
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۲٤ 

ا ع  د

 ، خدا با توست ، درود بر تو اي مريم اي سرشار از فيض

) ۴۲ – ۲۸:۱ لوق ( ! تو در بين زنان مبارك هستي و مبارك است ثمرة بطن تو
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۲٦ 

 " ميالد مسيح " شمايل

 شمايلي كه آن را مـورد تعمـق . اند شمايل نگاران بسياري صحنه تولد نجات دهنده را به تصوير كشيده

 . مي باشد ) قرن شانزدهم ( قرار مي دهيم، متعلق به مكتب آندره روبلف

 ." نور در تاريكي مي درخشد : " در وسط شمايل، در ميان يك غار، نور عيساي نوزاد را مشاهده مي كنيم

ده شـده انـد و پارچه . اين غار تاريك، نمايانگر هاويه يا زندان مردگان است ). ۵:۱ يوح (  هائي كه به دور طفل پيچـي

 . همانند كفن مي باشند و بيانگر اين واقعيتند كه او از قبر برخواهد خاست

پرتو نوري، يكتا چون خدا، از آسمان گشوده شده مي درخشد و بـا : " در آئين بيزانتين چنين مي سرايند

ازل ) ه گانه اقدس است كه اشاره اي به س ( درخشيدن از ستاره به سه پرتو تبديل مي گردد  و بـر مـادر و پسـر ـن

. مي سازد " مادر خدا و عيساي مسيح " در واقع نوشته اي كه در باالي شمايل است دعاي ما را متوجه . " مي شود
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۲۸ 

وم يهـود و هـم اقـوام بـت پرسـت  طبق نظر بعضي از پدران كليسا، آخورة نشان دهنده قربانگاهي است كه هم ـق

 . دعوت شده اند كه در يك نان سهيم گردند ) ۳:۱ ك به اش . شمايل مشاهده مي شود ر گاو و االغ كه در (

 در باال دو فرشته در حال پرستش مي باشند و دو فرشته ديگر مژده تولد مسـيح را بـه چوپانـان اعـالم

 . تحت هدايت نور ستاره، سه نفر مجوسي به سوي نجات دهنده جهان مي آيند . مي كنند

 حضرت يوسف در فكر فرو رفته و گوئي شيطان او را با اين شك عـذاب مـي دهـد كـه در پائين شمايل،

 اينـك : ".... اما در مقابل او اشعياء نبي او را با اين نبوت خاطرجمع مي سـازد ." يك باكره نمي تواند فرزندي بزايد "

 منور گشته چنـين مـي و حضرت يوسف از نور روح القدس ) ۱۴:۷ اش ...." ( باكره حامله شده پسري خواهد زائيد

 !" هللوياه : سرايد

 صحنه مربوط به شستشوي طفل نمايانگر سرشت انساني عيسي مي باشد و در عين حال ما را بـه يـاد

 امـا . در واقع ظرفي كه طفل در آن شستشو مي شود به شكل حوض تعميـد اسـت : تعميد او و تعميد ما مي اندازد

 رچه اي ارغواني رنگ دراز كشيده و اين رنگ نشانه آن اسـت كـه او بر پا . شخصيت اصلي شمايل، مادر خداست

 . او به پسرش كه از خاندان داود پادشاه مي باشد، تولد بخشيده است

 لباس حضرت مريم به رنگ قرمز تيره كه رنگي زميني است، مي باشد، هرچنـد كـه مـادر نجـات دهنـده

 لـو ( ب خـود در بـاره تمـام راز نجـات تعمـق مـي كنـد او به طرف ما نگاه مي كند و مي توان گفت كه در قل . است

 او كه در ميان همه مبارك است، و نمايانگر تمام بشريت مي باشد و چون به راز تـن گيـري جـواب مثبـت ). ۱۹:۲

. داده، مريم مادر همه انسان ها شده است



۲۹ 

 و سرانجام آسـمان . سه ستاره اي كه بر پيشاني و شانه هاي او مي  باشند، نشانهء بكارت او مي باشند

ه سـتايش ظهـور ي خوانـد تـا ـب  " آفتـاب عـدالت " ، " مسـيح " كه همچون نور الهي، طالئي رنگ مي باشد، ما را فرا ـم

 در واقع مبداء جشن ميالد همـان جشـن ) ۹:۱ يو ." ( آن نور حقيقي كه هر انسان را منور مي گرداند " بپردازيم يعني

ـاده شـد ۲۵ رديـده، در روز است كـه از آن متمـايز گ ) ژانويه ۶ ( ظهور مسيح  پـس تعمـق مـا بـا يـك . دسـامبر نه

 : شادماني بسيار مقدس پايان مي يابد در حالي كه روح القدس به ما ندا در مي دهد

 مسيح متولد مي شود، او را جالل دهيم "

 مسيح از آسمان نازل مي گردد، به مالقات او برويم

 مسيح بر روي زمين است، اي تمام ملت ها

" بگذاريد شادي شما بدرخشد .



۳۰ 

ين
انت

يز
 ب

– 
يح

س
 م

ولد
 ت

– 
رن

 ق
۱۶



۳۱ 

د و ر  س

 اي تمامي مخلوقات شادماني خود را ابراز كنيد "

 . حمد و ثناي خود را در مقابل نور شگفت انگيز كه در ميان ما ظاهر گشت، رساتر نمائيد

 ." زيرا جسممان از جالل او درخشان شد و زمين و زمان را مسرور گردانيد

) سم نماز كليساي آشوري و كلداني اقتباس شده از مرا (



۳۲ 

 " تعميد مسيح " شمايل

ه كبـوتر طوفـان نـوح كـه شـاخه ( در اين شمايل تمام توجه به نزول روح القدس به شكل كبوتر  به مثاـب

 رودخانـه اردن فرورفتـه اسـت، بر مسـيح كـه در آب ) درخت زيتون را به عالمت صلح و رحمت در منقار داشت

 . معطوف مي باشد

 صداي پـدر، . آن سه شعلهء نور ساطع مي شود در قسمت باالي شمايل، آسمان گشوده است و از ميان

 ." اين است پسر محبوب من كه از او خشنودم : " عطاي روح القدس چنين معرفي مي نمايد پسر را به هنگام

 يگـر وي را در سمت چپ شمايل يحياي تعميددهنده با يك دست مسيح را دستگذاري كرده و با دسـت د

 او شاهد اطاعـت مسـيح و نيـز شـاهد : يحياي پيش گام در حال به جاآوردن رسالت شهادت است . تعميد مي دهد

. محبت رباني نسبت به تمام بشريت است
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۳٤ 

ه سـوي . مسيح كه عاري او هر گناه است در آب هاي تيره موت، در آب هاي گناه فرورفته است  در شـمايل، او ـب

 . دم بر مي دارد و اين حركت بدينن معناست كه او آزادانه پيش مي آيد و سر فرود مي آورد حضرت يحيي ق

 از گذر وي از رودخانه، آبي كه او با دست راسـتش متبـرك مـي سـازد بـه آب حيـات و آب تعميـد پس

 . تبديل مي شود

 تعميد از نظر پـدران . بيم تعميد مي يا " به نام پدر و پسر و روح القدس " اين شمايل به ما مي فهماند كه ما

 . نيز مي باشد چون تعميد چشمان دل ما را به حضور سه گانه اقدس در درون ما مي گشايد " تنوير " كليسا

 رودخانـه " گاهي در قسمت پائين شمايل پيرمردي را در آب مي بينيم كه كوزه اي در دست دارد و نمـاد

ـام مخلوقـات ، بدين معنا كه از آ " اردن در حال برگشت به عقب است ـد توسـط فـيض تعميـد ن به بعد تم  مـي توانن

 ). ۳:۱۱۴ مز ". ( توبه كنند " ، يا " بازگشت نمايند " مسيح

 . فرشتگان بله رازي كه در مسيح بر آن ها ظاهر شده است نظاره مي كنند و آن را پرسـتش مـي نماينـد

 دست هايشان بـه عالمـت . شود آن ها ملبس به لباس هاي ارغواني هستند، چون محبت خدا در آن ها منعكس مي

 : آن ها نماد و بيانگر سخنان پولس قديس مي باشند كه گفته است . احترام پوشيده است

 همه شما كه در مسيح تعميد يافتيد، "

 ..." مسيح را در برگرفتيد

) ۲۷:۳ غ (



۳٥ 

ا ع  د

 اي خداوند، خداي ما

، ، ستايش مي كنيم مي سرايند تو را كه انبوه فرشتگان بي وقفه جاللت را

 به تو اي كه به خاطر محبت ، خود را خوار نموده، به سرشت ما در آمدي ،

 ، و رحمت تو مي سپاريم ، خود را به دست شفقت ، اميد مي بنديم

. و يگانه دوست انسان هائي ، چون تو يگانه نيكوئي ، عطاياي خود را بر قلوب ما بگستران
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۳۷ 

 " مسيح تجلي " شمايل

 عيسـي، پطـرس، : " متن انجيل متي چنين است . تجلي خداوند عيسي در متون سه انجيل آورده شده است

 يعقوب و برادرش يوحنا را برداشته ايشان را به كوهي بلند برد و در نظر ايشان هيئـت او متبـدل گشـت و چهـره

 ي و الياس بر ايشان ظاهر شده بـا اش چون خورشيد درخشيده و جامه اش چون نور سفيد گرديد كه ناگاه موس

 ). ۹ - ۱:۱۷ مت ." ( او گفتگو مي كردند

 : اينك دو نمونه از آن ها را شرح مي دهيم . در بسياري از شمايل ها نمايش داده مي شود " تجلي "

 . ، شمايل نگار شهير روسي ) ۱۴۰۵ سال " ( آندره روبلف " ، اثر " تجلي " اول شمايل

 تجلي به وجود مي آيد، طبق سنت در قسـمت پـائين ايكـون نشـان داده صحنه ترس و وحشتي كه در اثر معجزه

. مي شود
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۳۹ 

ي چـون نـوري كـه . شاگردان بر زمين افتاده اند  پطرس در سمت راست، سرش را قدري بلند كـرده، وـل

 ساطع مي شود برايش غيرقابل تحمل مي باشد، چشمش بر زمين دوخته شده است، الياس نبي در سـمت راسـت

 سي، با در دست داشتن طوماري كه نماد لوحه هاي شـريعت اسـت، در سـمت چـپ او ايسـتاده و بـا عيسي و مو

 . عيسي در جالل خدا سهيم مي باشند

 آن را به تصـوير كشـيده، روايـت ) در اواخر قرن چهاردهم ميالدي ( در شمايل ديگري كه تئوفان يوناني

 . ست انجيل در كمال وفاداري با نمادهائي گوياتر ترسيم شده ا

 در سـمت چـپ . شاگردان كه نور شديد مسيح چشمانشان را كور كرده است، در حالـت سـجده هسـتند

اي قـديس و در سـمت . شمايل، پطرس قديس زانو زده دستش را مقابل چشمانش نگاه مـي دارد  در وسـط يوحـن

 ل، عيسي به در سمت چپ شماي . راست يعقوب قديس كه صورت خود را با دست هايش پوشانده است قرار دارند

 همراه شاگردان از كوه باال مي رود و در سمت راست عيسي بعد از وقوع معجزه در جلو شاگردان از كوه پـائين

 . مي آيد

 ما آن ها را سرگرم اين گفتگـوي روحـاني مـي . طبق متن انجيل، عيسي با الياس و موسي گفتگو مي كند

 يان ابرها راه را به الياس و موسي نشـان مـي دهنـد از يـاد از سوي ديگر شمايل نگار، فرشتگان را كه از م . بينيم

 . نبرده است

 او مراتب شـيفتگي خـود را از يافـت شـدن در ." بودن ما در اين جا نيكو است : " پطرس فرياد برمي آورد

". نيكو است " حالت آغازين دنيا اظهار مي كند، دنيائي كه خدا پس از آفريدن آدم آن را ديده و گفته بود كه



٤۰ 

 بـا ايـن حـال . دين ترتيب است كه خدا دنيا را، گرچه حقيقت آن هنوز پنهان مي باشد، خلق كـرده اسـت ب

ي مـي  پرده در باالي كوه تحلي كنار رفت و شاگردان قبل از اين كه به وحشت بيفتند همان گونه كـه حضـرت مـت

 . گويد كمال شادي را احساس نمودند

 هي تمام طبيعت را منور ساخته است و به همين دليل با شادي امروز همه چيز به وجود آمده زيرا نور ال

 ." مسيح، نجات دهنده دنيا، متجلي شده است : " فرياد برمي آوريم

ا ع  د

 مسيح تو كه نور از نور مي باشي اي

 از جانب پدر فرستاده شدي

 و در بطن باكره مقدس تن گرفتي

 تا انسان را كه از شكل افتاده، از نو بيافريني

 كه خداوندي، بر روي زمين ظاهرگشتي تو

 تو همراه انسان ها شدي

 عالم را از لعنت مرگ رهانيدي و

 اوندا، پرتوي سيماي خود را بر ما بيفكن خد

 . ا در نور تو، جهان را نظاره كنيم ت

") دعاهاي شرقي كليساها " كتاب – دعاي ارمني (



٤۱ 

 " شام آخر خداوند عيسي " شمايل

 ن اين كه تمام محبت خداوند عيسي را در حالي كه خود را عطا مي كند، نشان مي دهـد، اين شمايل در عي

 . نمايانگر حركت يهودا نيز هست كه مي خواهد به استادش خيانت كند

 اسـت كـه " اتاق باالخانـه " يك مستطيل كه به وسيلهء ستون هاي پوشيده از مخمل محدود مي شود نماد

 در داخـل مسـتطيل ميـز . براي برگزاري آخرين عيد گذر گـردهم آورده اسـت در آن جا عيسي شاگردان خود را

 . كه به شكل دايره است، قرار دارد و شاگردان به همراه عيسي به دور آن جمعند " مشاركت در نان و شراب "

 : دايره شاگردان

 ا به شاگردان عطا مي دايره اتحاد از مسيح آغاز گشته و به سوي او برمي گردد، بدين معني كه مسيح راز خود ر

. اين است ثمره عشاء رباني : كند و در اوست كه راز كليسا به كمال مي رسد
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٤۳ 

 . الوهيت وي هنوز توسط سرشت انساني اش پنهان مي باشد . مسيح ملبس به لباسي تيره است : مسيح

 وي كه در حالت بركت دست . هاله دور سر او كه عالمت صليب را در بردارد، مرگ او را به ما يادآوري مي كند

 تكرار خواهند " يادبود او " اين حركت حركتي است كه بعداً تمام كشيشان به . دادن است، به جام اشاره مي كند

 . نمود

 اما يهودا تاب تحمل فروغ اين چهره پررحمت و نجات . يهودا را با حالتي غمگين نگاه مي كند عيسي،

 او بدون . تصوير مي شود و دستش را به طرف بشقاب دراز كرده او هميشه به صورت نيم رخ . دهنده را ندارد

 . او نتوانست به خداوند خود به طور كامل اعتماد كند . شك مسيح را دوست مي داشته ولي نه تا به آخر

 نگاه . اما دست هايش در حالت دعا برافراشته مي باشد . يوحنا بر سينه مسيح تكيه داده است : يوحنا

 . بلكه او با خداي خود اتحاد عميقي برقرار كرده است . ا شاگردان ديگر در ارتباط مي باشد وي نه با ما و نه ب

 پطرس دستش را . نگاه مسيح بر روي هريك از آن ها و فراسوي آن ها بر ما دوخته شده : شاگردان

 ا وجود رفتار و لباس هاي هريك از شاگردان متفاوت است، به مانند كليسا كه ب . بلند كرده سوال مي كند

 در اين جا مشاركت سه گاني اقدس . گوناگوني هاي خود، جهت اتحادي بهتر، براي هر شخص احترام قائل است

 . برقرار است

 در واقع از آن به بعد تا ." تا زماني كه او برگردد : " گاهي نوشته اي بدين مضمون بر شمايل قرار دارد

 در آئين ." مي آيد " زار مي كنيم عيسي بر سر ميز سپاسگزاري هر بار كه ما يادبود او را برگ ". برگردد " زماني كه

 . سپاسگزاري در عين حال كه عيسي حضور دارد، آمدن او را خواستار مي شويم

 ما هم مثل شاگردان در قلب اين شمايل، در عين اين كه از حضور وي شاد هستيم، هنوز در انتظار

. بازگشتش به سر مي بريم



٤٤ 

ا ع  د

 ه تن و خون خود را به ما مي دهي اي ك . اي پسر يكتا

 . ما را در ملكوت خود زندگاني عطا فرما

 تن هاي ما را با تن قدوست خود به تقدس رسان

 گناهان ما را با خون گرانقدر خود ببخشاي

 قلب هاي ما را با روح قدوس خود بپاالي،

 . اي مسيح، اميد آدميان

) خون مسيح دعاي قبل از تناول تن و – از نماز كليساي آشوري (
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٤٦ 

 " تصليب " شمايل

 در اين شمايل، تصوير مسيح مصلوب جلوه خاصي دارد زيرا بر زمينه روشـن ديوارهـاي سـفيد واقـع

 او از افرادي كه در پائين در سمت راسـت و . عيسي در خارج از حصار شهر اورشليم به صليب كشيده شد . شده

 ه رنگ تيره است، بدن مسيح را به گونه اي برجسته نشان حتي صليب هم ب . چپ صليب قرار دارند، جدا مي باشد

 صليب به عنوان درخت واقعي حيات در اعماق زميني كاشته شده، جائي كه طبق سنت، جمجمه حضـرت . مي دهد

 . آدم در آن جا قرار دارد، تا اين درخت حيات، مرگ را از آن جا بيرون راند

 د كه توسـط بسـته بـودن چشـم هـا نمايـان مـي عيسي مسلط است زيرا علي رغم بي حركت بودن جس

 او با مرگ خود بر مرگ غلبه : " گردد، بر چهره عيسي حالتي از صلح و صفا و حتي پيروزي نقش بسته است زيرا

 در واقع خداوند مسيح از اين كه بشـريت . بدن او در يك حالت رقص مانند قدري به طرف چپ متمايل است ." كرد

 و بـه . دستان الغر و گشوده اش، به حالت دعا به طرف باال بلند شده است . مي باشد را نجات داده است، شادمان

. نظر مي رسد كه قصد دارد دنيا را در آغوش بگيرد
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٤۸ 

 مسيح مرده بر صليب داراي وقار . اصوالً در شمايل ها مسيح هرگز در حالت درد و رنج احتضار ديده نمي شود

 كه خدا و انسان قرباني خويشتن را داوطلبانه جهت نجات تمام بشريت به پيشـگاه او : و متانتي شاهانه است زيرا

 . پدر تقديم نموده است

 در باالي شمايل فرشتگان فوقاني به پرستش مشغولند و دست هايشان به عالمت احترام پوشيده اسـت،

 . روازند فرشتگاني كه پائين تر قرار دارند با در دست داشتن نمادهاي كليسا و كنيسه در پ

 در يك طرف مادر او ايستاده است و با يك دست صليب را نشان مي دهد و با دست ديگر سعي مي كند

 . سه زن ديگر وي را نگاه داشته و تسلي مي دهند . هق هق گريه خود را پوشيده نگاه دارد

 امـل قـرار در طرف ديگر يوحناي شاگرد قرار گرفته كه به نظر مي رسد كه راز عظيم نجـات را مـورد ت

 . در پشت آن ها افسر رومي مسيح مصلوب را با احترام و بهت مي نگرد . داده است

 . تمام رنگ هاي به كار برده شده در شمايل، بيانگر حالت آرامش و صلح مي باشند

 شمايل فراتر از درد و رنج تصليب ما را در تعمق اين واقعيت فرو مي برد كـه ايمـان داشـته باشـيم كـه

. ده آويخته بر صليب، هميشه خداوند همه چيز و همه كس باقي مي ماند نجات دهن



٤۹ 

د و ر  س

 اي ناجي چگونه صليبت را حمد گوئيم

 كه وجود آن استواري زندگان و هزذي حيات

 و عدم آن نابودي هر موجود است

 . و آن نور واقعي است كه جهان را روشن مي كند

) سرودي از كليساي بيزانتيني (



٥۰ 

 " فرو رفتن عيسي در هاويه " شمايل

 شمايل فرو رفتن مسيح به هاويه يعني زندان مردگان يا جايگاه نااميدي كامـل مـا را بعـد از مـرگش اين

 و . او درهاي زندان مردگان را با صليب خود درهم مـي شـكند ) ۲۱ - ۱۹:۳ پطر ۱ ؛ ۵۳ - ۵۱:۲۷ مت . ( نشان مي دهد

 ها مي باشند مالقات مي كند تا آنان را از ظلمات مرگ و گنـاه نجـات داده تـا آدم و حوا را كه نماينده تمام انسان

 . به سوي خود، به سوي روشنائي خدائي بكشاند

 در شمايل بيزانتيني دايره آبي سبزفام كه دور سر مسيح را احاطه كرده است بيانگر الوهيت او و لبـاس

 "). تجلي " ر شمايل همانند لباس هاي سفيد د ( سفيدش نشانهء جالل خدائي است

 رنگ انسانيت و خاكي بودن در شمايل سنت ارمني و سرياني مسيح رداي آبي الوهيت را بر جامه سرخ

 . پوشيده است

 در پائين شمايل، در ظلمات هاويه، ميخ ها، زنجيرها و همچنين درهاي شكسته كه نشانه پيروزي مسيح بر مـرگ

 . مي باشند، مشاهده مي شوند

 خود بيرون از قبرهاي كه كه در حالي غير از آدم و حوا را احاطه مي كنند به سيح م چهره هائي كه

 مثل داود، سليمان، موسي، الياس و يحيي . مي جهند به خوبي مشخص هستند، صالحان عهد عتيق مي باشند

 ه با خود ما و آنان همراه با همه كساني كه اين صالحان نمادشان مي باشند، به عبارت ديگر همرا .... تعميددهنده

. تمام آن هائي كه رستاخيز را مي سرايند، با خوشحالي از مسيح استقبال مي كنند
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ا ع  د

 : همراه با آن ها ما مي توانيم اين چنين دعا كنيم

 مسيح از ميان مردگان برخاسته "

 با مرگش بر قدرت مرگ پيروز است

." و به مردگان زندگاني عطا مي كند



٥۳ 

 سرود

 ، اي مسيح، تو از قبر برخاستي

 ، هنگامي كه در ميان مردگان ، اي زندگي و منجي من

 ، درهاي هاويه را درهم شكستي ، مرده و در عين حال زنده

 ، همه زندگان را با خود به باال بردي ، اي مه بر صليب باال برده شدي

 . فته بودند، برخيزاندي خ همه آناني را كه در مرگ و چون در هاويه فرو رفتي

) قطعه اي از يك سرود كليساي بيزانتين (
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٥٥ 

 دعا

 مسيح از ميان مردگان برخاسته "

 با مرگش بر قدرت مرگ پيروز است

." و به مردگان زندگاني عطا مي كند
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 " صعود مسيح " شمايل

ل لوقـا صعود از متن " شمايل . شمايل همواره ملهم از متون انجيل مي باشند  و اعمـال ) ۵۳ - ۵۰:۲۴ ( انجـي

 : الهام گرفته است در اين شمايل دو سطح قابل تشخيص اند ) ۱۱ - ۹:۱ ( رسوالن

 مسيح در حلقه اي از گوي هاي كيهاني كه از هم اكنون جاللش در آن ها مشعشع مـي باشـد بـه : در باال

 هنگـام ) ۱۹ - ۱۸:۱۰ ( قيـال نبـي فرشتگان صعود او را بدرقه مـي كننـد، فرشـتگاني كـه حز . آسمان صعود مي كند

 . تشريح جالل خدا از آن ها سخن مي گويد

 گروه مريم عذرا و رسوالن قرار دارند، يعني نور مسيح كه از اين پس نامرئي مي باشد، تمامـاً : در پائين

 بعضـي اوقـات در حركتـي . مسيح با حركات دست، تمام بركات را بر كليسا مـي افشـاند . كليسا را در برمي گيرد

 . متقابل دست هاي برافراشته فرشتگان به آسمان اشاره كرده و انسان را به ايمان و اميدواري دعوت مي كنند

ـانه كليسـا مـي باشـد و : در اين جا مريم مادر خداوند ما در مركز قرار گرفته است  او محور گروه و نش

. درست در زير مسيح نمايش داده شده است



٥۸



٥۹ 

ه سـوي مسـيح . سمبل ايمان تغييرناپذير كليسا مي باشد شكل كشيده و سكون وي  در حالي كه نگاه رسـوالن ـب

 معطوف شده است، نگاه مريم از اعماق درونش به افق هاي بسيار دوردست دوخته شده و تمام انسـان هـائي را

 . كه تحت شفاعت او قرار دارند در برمي گيرد

 رار گرفتن و رنگ تن پوش ها هـم داراي وحـدت شاگردان گروهي را تشكيل مي دهند كه از نظر وضع ق

 . بوده و هم گوناگوني را نشان مي دهد

 در شمايل دوازده رسول را مي توان شمرد كه اين تعداد جنبه تاريخي ندارد زيرا متياس هنـوز انتخـاب

 كـه هـدف آن نيسـت . نشده بود و اين كه پولس در رأس يك گروه از رسوالن قرار دارد و پطرس در رأس ديگـر

 يك واقعه تاريخي را آن گونه كه رخ داده است نشان دهد، بلكه عـدد دوازده نمايـانگر كمـال جماعـت رسـوالن و

 كليسا است كه مسيح وعده مي دهد روح القدس را به خاطر شهادت بـر آن بفرسـتد و ايـن كـه تـا بازگشـتش بـه

 . همراه آنان خواهد بود

 او از ايـن . نور بي پايان خود را بر همه چيز مي افشاند در دايره آبي رنگ مسيح در حال صعود است و

به بعد در پس نور الهي براي انظار انساني، نامرئي مي گردد و فقط به ياري روح القدس مي توان او را مشاهده



٦۰ 

 تن پوش او سفيد و درخشـان نيسـت زيـرا او بـا . طومار نوشته هاي مقدس در دست گسترده او قرار دارد . كرد

 . سانيت خويش به سوي پدر خود روانه است ان

 . خدا توجه خود را به دنيا معطوف مي دارد و دنيا به مالقات خداي خود مي رود

 احساس صلح و دعا و ستايش همه چيز را در برگرفته است زيرا در جـائي كـه سـر يعنـي مسـيح قـرار

 پـس ايـن شـمايل صـعود . را فرا مي گيـرد دارد، اميدواري سرشار از شادي بدن نيز كه كليساست، يعني همه ما

: خداوند عيسي آن چه را كه رسوالن ديدند براي ما حاضر مي كند

 در واقع امروز نيز توسـط انسـانيت مسـيح . واقعه اي كه در آن واحد مربوط به گذشته و حال مي باشد

 د و شهادت آن را ميسـر مـي جالل يافته است كه روح القدس را مي يابيم، روح القدس كه كليسا را تشكيل مي ده

 . كند و آن را انتظاري اميدوار و فعال مي بخشد تا آمدن پرجالل خداوند

 زيـرا مسـيح كـه زمـين و . اي تمام ملت ها دست بزنيد و در مقابل خدا با فريادهاي شادي جشن گيريـد

." تا پايان جهان با شما هستم اينك : " آسمان را به هم پيوند داد به آناني كه او را دوست مي دارند چنين مي گويد



٦۱ 

ا ع  د

 اي مسيح،

 شكوه و جالل بر تو باد، چون امروز

 از زمين پيروزمندانه به سوي پدر صعود مي كني

 و تمامي ستمديدگان روي زمين را

. به دنبال خود مي كشاني
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٦۳ 

 " نزول روح القدس – صعود "

 ي عيد گذر، هم زمان، رستاخيز خداوند، صعود پرجالل او، عطيـه روح القـدس ر قرن اوليه، مسيحيان در شادمان د

 . را به انسان ها و حتي آمدن دوم مسيح را در پايان زمان جشن مي گرفتند

 : در شمايل هاي سرياني و ارمني، تصوير از دو قسمت تشكيل شده است

 ست دارد و با دست ديگرش بركـت در قسمت فوقاني، مسيح در نور جاللش، كتاب كالم خدا را در يك د

 . اغلب فرشتگان در اطراف او قرار دارند . مي دهد

 . در قسمت پائين، در وسط، حضرت مريم ايستاده اسـت كـه دسـتان خـود را بـه حالـت دعـا بـاز كـرده

 . رسوالن گرداگرد او قرار دارند

ه سـوي آسـمان در اين شمايل ارمني، رسوالن با يك دست مريم را نشان مي دهند و با دست *  ديگر ـب

 بيانگر آن است كه كليسـا مثـل حضـرت حالت آنان . اشاره مي كنند، به جائي كه روح القدس از آن نازل مي گردد

 مريم، روح القدس را اكنون و هميشه مي پذيرد حضرت مريم نشانهء كليساست كه بايد بي وقفه به درگاه خداوند

 : دعا كند، نگاه او متوجه ماست

 او همچنين بيانگر حالت كليساست در زمان آخر وقتـي مسـيح را كـه بـا جـالل . اعت مي كند براي ما شف

 . خود مي آيد، خواهد پذيرفت

 آنـان توسـط روح القـدس . دوازده رسول كه نمايانگر تمام كليسا مي باشند، در شمايل تصوير شده اند

. برند دگرگون گشته اند تا در سپاسگزاري خدا و بشارت انجيل به جهان بسر



٦٤ 

ا ع  د

 اي عيسي، به ما خادمانت كه در زير بار غم خم شده ايم "

 تسالئي عظيم و پايداري عطا كن

 در رنج هايمان از ما دور مشو

 بلكه ما را همواره از ياريت برخوردار گردان

 همان گونه كه هميشه در كنار رسوالنت بودي

 حضور داري نزد ما و در كنار ما نيز باش، اي كه همه جا

 به نزد كساني كه خواهان تواند بيا، اي سرشار از رحمت

 ." تا در اتحاد با تو روح قدوست را جالل دهيم

) سرود كليساي بيزانس (



٦٥ 

 " پنطيكاست " شمايل

 داراي طرحـي بسـيار مشـخص، تحـت ) ۲ بـاب ( برخي از شمايل هاي پنطيكاست ملهم از اعمال رسوالن

 . ادت مي باشند تاثير آئين عب

 رسوالن به طور دايره وار قرار گرفته اند و در بعضي از شمايل ها بين آن ها يك جاي خـالي بـه چشـم

 مي خورد كه جاي خداوند است كه مورد انتظار مي باشد و به ندرت حضرت مريم در آن جاي دارد، امـا بيشـتر

 . اوقات وي حضور ندارد

 خورشـيد يـا سـتارگان و بعضـي مواقـع : اني وجـود دارد هميشه در باالي شمايل يـك سرچشـمه نـور

 نـارنجي روي در بعضي موارد شعله هائي به رنگ طالئي يـا . كبوتري نيز به چشم مي خورد و گاهي اوقات خير

. سر هر رسول ديده مي شود



٦٦



٦۷ 

 شـخص پـولس نيـز م . او داراي موهاي سفيد و مجعد و ريشـي مـدور اسـت : پطرس هميشه قابل شناسائي است

 و ! او داراي سري كم مو و ريشي قهوه اي مي باشد هرچنـد كـه از نظـر تـاريخي جـاي وي آن جـا نيسـت : است

 همچنين لوقا و مرقس نيز با اين كه از نظر تاريخي جايشان  در آن جا نيست، گاهي در اين شمايل حضور دارنـد

 . چون در اين شمايل حضور تمام كليسا نشان داده مي شود

 همچنـين در برخـي مـوارد . طومار يا كتاب كالم خدا در دسـت رسـوالن ديـده مـي شـود بعضي اوقات

 ساختمان هائي كه نشانگر باالخانه هستند كه حالت كليسا را دارند و بيانگر آن مي باشند كـه از ايـن پـس خـدا را

 ن داده شـده اسـت، مـي نشـا ) در غاز يا زندان ( نور او به بشريت كه در پائين شمايل . در كليسا مالقات مي نمائيم

 . رسد

 در پائين شمايل در كنار درب باالخانه، امت ها حيرت زده نزديك مـي شـوند زيـرا مـي شـنوند كـه ايـن

 . مردان جليلي به زبان هاي خودشان سخن مي گويند

 . در سنت شمايل نگاري بعدها اين جمعيت به يك شخص تقليل يافته كه نماينده تمام بشـريت مـي باشـد

 نسانيت ما بشارت رسوالن را بپذيرد به صورت ملوكانه در مي آيد و اين شـخص تـاجي بـر سـر دارد وقتي كه ا

 . چون در دستش طومار بشارت رسوالن را مي پذيرد

 كه توسـط مـژده انجيـل بـه حيـاتي ) كه نماد جهان مي باشد ( گاهي اين شخصيت يك مرد كهنسال است

. نوين تولد مي يابد



٦۸ 

ا ع  د

 ، و آمدن روح القدس را جشن مي گيريم ما پنطيكاست "

 ! تحقق وعده و به انجام رسيدن اميد چه راز شگفتي

 ! چقدر عظيم و قابل ستايش است

 ." جالل بر تو باد اي خالق جهان، : از اين رو فرياد برمي آوريم

) دعاي كليساي بيزانتين (
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۷۰ 

 " رحلت حضرت مريم " شمايل

 وارد شود " درب خداوند " ن شادماني جهانيان اي دروازه ها باز شويد، تا در ميا "

 ." او كه پيوسته رحمت عظيم را براي جهان شفاعت خواهد نمود

 طبق سنت، . اوت مي باشد ۱۵ اين شمايل مربوط به جشن بر شدن حضرت مريم به آسمان در روز *

 . رسوالن گرد او جمع شده اند و مسيح آمده است تا روح او را با خود ببرد

 روي بستري آراميده نمايش داده شده است، در حالي كه رسوالن و فرشتگان گرداگرد او را مريم بر

 : يك نوزاد قنداق شده است در دستان خود گيرد فرا گرفته اند مسيح آمده است تا روح مادرش را كه به شكل

. مرگ تولدي نوين است
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۷۲ 

 رت مريم در حالي كه باز به شكل طفل قنداق شده اي بر روي برخي شمايل ديگر، كمي باالتر از اين صحنه، حض

 . ترسيم شده است، توسط فرشته اي كه دستانش به نشانه احترام پوشيده اند، وارد بهشت مي گردد

 . جالل يافتن مادر مسيح خداوند ما، وعده جالل يافتن همه بازخريدشدگان است

ا ع  د

 اي مريم، از تولدت شادمان شديم "

 رشار از وجد گشتيم هنگام بارداريت س

 امروز در بازگشت به خانه پدر

 از خوشحالي پايكوبي مي كنيم

 نه تنها مسيح تو را هنگام تولدت

 تقدس نمود

 بلكه با ورودت به ملكوتش

 تو را جالل بخشيد

 او تو را در جالل به ملكوتش پذيرفت

 همان پسري كه تو او را با ايمان

." در بطن خود پذيرفتي



۷۳ 

 " گانه اقدس سه " شمايل

 توسط ) ۱۵ - ۱:۱۸ پيدا ( كه يادآور مالقات ابراهيم با سه رهگذر در زير درخت بلوطستان ممري است اين شمايل

 . آندره روبلف نقاشي شده است كه اخيراً در شمار قديسين اعالم گرديد

 هست، جلوي آنان گوئي يك مكان خالي . در آن، سه شخص را مي بينيم كه به دور يك ميز نشسته اند

 اين مكان براي هريك از ماست، هنگاني كه . مكاني براي شخصي كه بايد بيايد تا با اين سه شخص سخن گويد

 حال به . پدر، پسر و روح القدس ما را خواهند پذيرفت و ما خدا را رو به رو خواهيم ديد . نزد خدا خواهيم بود

 : بيان يكي از توضيحات ممكن در مورد اين سه شخص مي پردازيم

 او . رنگ آبي جامه ها، رنگ الهي است، آن كه به رنگ آبي كم رنگ ملبس است، نشانگر پدر مي باشد

. دو شخص ديگر به او نگاه مي كنند، زيرا پسر و روح القدس از پدر مي آيند . پدر ناديدني است
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 كه وي عيسي است، خداست كه به آساني مي توان دريافت . رداي او آبي پررنگ است : در وسط مسيح قرار دارد

 در زير رداي آبي رنگ، جامه اي قرمزرنگ به تن دارد، به رنگ . خود را براي چشمان ما مرئي ساخته است

 . خوني كه بر صليب براي ما ريخت

 زيرا او هم مي خواهد . جامه او نيز آبي روشن است . سرانجام شخص سوم نمايانگر روح القدس است

 : ردائي سبزرنگ در بردارد كه نماد آب و حيات است . او به ما مي آموزد كه خدا را ببنيم . د خدا را به ما بشناسان

 روح القدس در روز تعميدمان همچون نهر آب حيات به قلب هاي ما جاري شده و ما را از حيات الهي سرشار

 . ساخته است

 اين جام . آن است در وسط اين سه شخص، بر روي ميز، جامي قرار دارد كه نگاه سه شخص متوجه

 اين جام، . نوشيدن از يك جام، سهيم شدن در يك شادماني است، شادماني با هم بودن . حيات و شادماني است

 . حيات خداست، قلب خدا در بردارنده شادي و حيات است

 هريك از ما از ديدگاه . ما دعوت شده ايم كه در اين حيات و شادماني، در اين محبت الهي سهيم گرديم

 : ايي همتاست، ولي بايد به اتفاق يكديگر به دور اين يكتا جام گرد آئيم و به دعوت رساني شمايل گوش دهيم خد

) ۱۱:۱۷ : يوح ( ." اي پدر قدوس آنان را كه در نام خود داده اي، نگهدار تا آنان همچون ما يكي گردند "
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معرفي ديگر شمايل ها
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 " مادر خدا " شمايل

 از والديمير مي باشد، شمايلي است روسي مربـوط بـه " مادر خدا " كه نام ديگرش شمايل " رأفت " شمايل

 . اواخر قرن يازدهم و اوايل قرن دوازدهم

 و در كه يكي از قديمي ترين شهرهاي روسـيه بـوده " والديمير " نام اين شمايل مربوط مي شود به شهر

 هميشه از سوي مردم روسيه مورد احترام فـوق العـاده " والديمير " شمايل . كيلومتري شهر مسكو قرار دارد ۱۶۰

 . بوده است

 . حضرت مريم تن پوشي به رنگ تيره در بردارد، بدين معنا كه او متعلق بـه زمـين اسـت : حضرت مريم

 اول آن كه بيانگر جالل يـا تقـدس آن كسـي : اند اما اين لباس داراي حاشيه طالئي است كه چند واقعيت را مي رس

 . دوم آن كه نور آسماني در تمام وجود حضرت مريم نفوذ كرده است . خداست " پر از نعمت " مي باشد كه

 اين نور همچنين به منزله نور تعلق كامل به خداست و نيز نور بكارت وي كه به وسيلهء سـه سـتاره اي

 . است بيان مي شود نقش بسته كه بر پيشاني و شانه هايش

 صورت وي مملو از رأفت  و مهرباني ناگفتني است كه اسرارآميز بوده و در عين حـال بـه غمـي عميـق

 و در قلـب تـو نيـز ). " ۵۱:۲ لـو ." ( و مادر او تمامي اين امور را در خـاطر خـود نگـاه مـي داشـت : " آلوده مي باشد

). ۳۵:۲ لو " ( شمشيري فرو خواهد رفت
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۸۰ 

 بزرگـي زيـاده از حـد . مركز طرح شمايل در سطح گردن نيرومند عيساي طفل واقع اسـت : ل عيساي طف

 است كـه بـه كمـال در وي سـكني دارد و از او سرچشـمه مـي گيـرد و بـر " نفس روح القدس " گردن طفل نمادگر

 . انسانيت ما افاضه مي شود

 ت كه سرشـت بشـري خـود را عيساي طفل با رأفتي بي پايان، گونه اش را به گونه مادرش چسبانده اس

 نقش پارچه . اين چهره حكمت الهي را منعكس مي كند . چهره جدي وي چهره يك طفل نيست . از وي دريافت نمود

 اين رنگ ها در عين حـال نمـاد الهيـت . تن پوش وي راه راه و به رنگ قهوه اي قرمزفام بر زمينه طالئي مي باشد

 . وي و نيز خون ريخته شده او مي باشد
* * * 

 چشمان حضرت مريم مستقيماً متوجه طفل كه در بازوان خود مي فشارد نمي باشد اما با اين حال نگـاه

 بيدار است به طفل دوخته شده و در عين حال متوجه ما انسان ها بوده و ما را در برگرفتـه، در باطنيش كه كامالً

 د، در عين حال كه نجـات را بـا خـود حمـل حضرت مريم كه نشانه كليسا در كمال خود مي باش . ما تعمق مي كند

 . مي كند، تا زماني كه حتي يكي از ما از فرزندانش از مرگ، رستاخيز نكرده باشد، در انتظار آن به سـر مـي بـرد

 . در اوست كه ما انسان ها از كمال پذيرفته شدن در كليسا و هدايت شدن به سوي پسرش برخوردار مي شويم

ـا دسـت راسـت . حال حركت دست ها را بنگريم  دست حضرت مريم، عيسي را به ما نشان مـي دهـد، ام

 اين حركـت هـا مـا را بـر . عيسي مادرش را نشان مي دهد، در حالي كه دست چپش به دور گردن مريم حلقه زده

 . آن وا مي دارد كه هم محبت بي حد خدا نسبت به ما انسان ها و هم جواب انسان ها را به دعوت خدا تعمـق كنـيم

 مايل به راستي شمايل مشاركت است كه كليسا مي باشد، مشاركت خدا با انسان هـا و انسـان هـا بـا خـدا، اين ش

. يعني راز عهد و محبت متقابل
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ا ع  د

 اي مريم شفاعت كننده

 در توست كه شادي تمام بشريت سرچشمه مي گيرد

 و در انتظار حمايت تو است

 زيرا كه يگانه پناگاه انسان، تو هستي

 هم با تمام شور و اشتياق خود و اكنون من

 نزد تو آمدم

 زيرا شهامت نزديك شدن به پسرت را

 در خود نمي يابم و از اين رو شفاعت تو را

 براي نجات يافتن خود، استغاثه مي نمايم

 اي توئي كه مهرباني، توئي كه مادر هستي

 . مادر خداي سرشار از رحمت، بر من رحم كن

) الدي دعاي يفرم قديس قرن چهارم مي (



۸۲ 

 " عذراي دير ايليج " شمايل

 . اين شمايل در دير ايليج واقع در لبنان پيدا شده است

 مـن راه و (" ، اين راه پسـر اوسـت " عذراي مقدس است كه راه را نشان مي دهد " طرح اين شمايل نمايانگر

 يك نقاشي ديـواري اين شمايل داراي سبك سرياني و بسيار باستاني است ). ۶:۱۴ يوح ") ( راستي و حيات هستم

 . مربوط به قرن هشتم مي باشد

 – حوالي شهر ادسا است، جائي كه مي توان تأثير سبك هاي آشـور مبداء پيدايش آن ناحيه بين النهرين،

 . تأثير سبك اين شمايل را تا جورجيا در ارمنستان و روسيه مي توان پيدا كرد . بابلي و پارسي را يافت

 يكي از اين شمايل ها . ، توسط پناهندگان سرياني در ايتاليا پخش گرديد شمايل مريم در حال بركت دادن

. در سراسر دنياي مسيحي پخش شد و توسط راهبان حتي به چين و اتيوپي نيز برده شد
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 . خورشيد و ماه قرار دارند كه نمايانگر تمام آفـرينش مـي باشـند در دو طرف سر حضرت مريم اشكال

ه سـه سـتاره . دا را سپاس مي گويد كه همراه با حضرت مريم خ  به عالوه روي حضرت مريم پوششي مـزين ـب

 . قرار دارد كه نمايانگر بكارت وي مي باشند

 با تعمق نمودن در شمايل عذراي ايليج، مريم را مانند تختي مي بينيم كه بـر آن عيسـاي مسـيح پادشـاه

 ياي ما را بركت مي دهد و قبـل از همـه مـا در اين پادشاه دن . پرجالل و نجات دهنده اين دنيا جلوس نموده است

 . خود را كه در ميان تمام زنان جهان متبارك است

ه سـوي مسـيح بـر آن مـي نگريسـتند و  اين شمايل يادآور پدران ماست كه با ايمان و دعا و كوشـش ـب

 و كوشـش ايشـان تعمق مي كردند و ما نيز به دنبال آنان مريم را به عنوان مادر خود پذيرفتـه در ايمـان و دعـا

. سهيم مي شويم



۸٥ 

 ا ع د

 درود بر تو اي مريم پر از نعمت،

 خدا با تو است،

 ميان همه زنان تو خجسته هستي

. و عيسي، ميوه درون تو خجسته است



۸٦ 

 " باردار شدن حضرت حنا " شمايل

 از اين شـمايل حيـرت انگيـز مـي تـوانيم منبـع پيـدايش چنـدين شـمايل را در سـنت با استفاده

 . يساها درك نمائيم كل

ي محـل وقـوع ه زيـارت سـرزمين مقـدس يعـن  پيدايش دوره اعياد خداوند، از قرن چهارم، طبق عادت، ـب

 اين امر نمايانگر اهميت كليساي اورشليم و به خصوص ديـر حضـرت صـبا . اتفاقات زندگي مسيح باز مي گردد

 خالقيـت روحـاني موجـود در نوشـته در دره قدرون است، جائي كه راهبان ضمن پيروي از كتاب مقدس بـراي

 اين منبع الهام اغلب اوقات در موضوع شـمايل هـائي كـه كـامالً وابسـته بـه . هاي تحريفي نيز اهميت قائل بودند

. متون آئين عبادت مي باشند، منعكس گشته است
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۸۸ 

ـته شـ مي باشد " انجيل يعقوب " يكي از قديمي ترين اين متون تحريفي دگي كه در قـرن دوم نوش  ده و زـن

 اين متن از والدين مريم به نام هاي يهوياقيم و حنا نام مـي بـرد و . حضرت مريم را تا تولد عيسي شرح مي دهد

ه موجـب شـادماني همـهء  شرح مي دهد كه حنا كه نازا بود، در ايام پيري خود، باردار آن شخصي مي گردد ـك

 . بشريت مي شود

 وحاني، در بردارنده راز انتخاب رايگان و فيض بارور الهـي تولد حضرت مريم، حواي نوين، از ديدگاه ر

 در آئين اين عيد، با ايـن مـتن رو بـه . مي باشد كه در سراسر عهد قديم با پيروزي خدا بر نازائي اعالم مي گردد

 : رو مي گرديم

 آن بـه راسـتي . امروز تمام جهان باردار شدن حنا را كه به اراده خدا انجام مي شود، جشـن مـي گيـرد "

 ." زني كه مي بايست به طريقي اسرارآميز و وصف ناپذير كلمه خدا را به بار آورد، خود به بارآورده شده است

 بـه همـين : عظمت دختر يعني مريم مي بايست به نوبه خود منعكس كننده بزرگي مادر يعنـي حنـا باشـد

 ود، آئـين تكـريم حضـرت حنـا بـه دليل از اورشليم، جائي كه كليسائي طبق سنت بر محل تولد مريم بنا شـده بـ

 . سرعت در جهان مسيحيت گسترش يافت

 طبق متون تحريفي، بارآورده شدن مريم در رحم مادرش حنا، كه توسط فرشته اي به طور جداگانه بـه

 والدين مسن او اعالم شده بود، از طريق تصوير يهوياقيم و حنا كه در كنار دروازه طالئـي اورشـليم يكـديگر را

اگرچـه ايـن تصـوير در ضـمن شـمايل نگـاري هنـر : رفته اند، به طور نمادي نمايش داده مي شـود در آغوش گ



۸۹ 

 غيرمذهبي نيز براي نشان دادن بارآورده شدن شخصيتي مهم به كار گرفته مي شد، اين نماد به هم پيوستن كه

اكي تنهـا بـه به خودي خود بسيار روحاني مي باشد، براي مسيحيان اشاره اي به پاكي كامل مريم گشت  ايـن ـپ

 تقدس زندگي آينده ما در خدا مربوط نمي شود، بلكه در بردارنده كل شخص وي از اولين لحظـه وجـودش مـي

 باشد، برحسب مفهومي كه مسيحيان از آغاز احساس كرده و به گونه اي مجازي در بيان نمـادين نوشـته هـاي

 . تحريفي ابراز داشته بودند

 يسه اي بين حوا و مريم انجام داده و آن را توسط ارتباط صميمانه و از قرن دوم، حضرت ايرنئوس مقا

 . نزديك پسر يكتا و مادرش در كار نجات، غني تر ساخته بود

 خداونـد : " بدين ترتيب او محتواي عقيدتي بسيار دقيق و باروري بر تعمق به راز حضرت مريم داده بـود

 به راستي شايسـته و بـه حـق بـود كـه آدم . مخلوق اول يافت از او كه از نسل آدم بود، شباهت خود را به (.....)

 كمال خود را از مسيح دريافت دارد تا آن چه كه فاني بود در فناناپـذيري جـذب گـردد و حـوا كمـال خـود را از

 مريم دريافت دارد، تا مريم عذرا شفيع حواي عذرا گشته، سرپيچي آن عذرا را با اطاعـت خـود بـه عنـوان عـذرا

 ." د جبران نماي

ه در مـريم  اين مقايسه بين حوا و مريم در افكار پدران كليسا، همچون كليدي براي درك آغـاز نـويني ـك

 ، نگـاه خـود را بـر ايـن ) قـرن هفـتم ( حضرت آندره، اسقف مقدس كريت . عذرا تحقق مي يابد، دائماً باز مي گردد

 : فتخار مادر خدا مي گويد آغاز نوين شگفت دوخته، در يكي از زيباترين سرودهاي آئين عبادت به ا

 بدن مريم عذرا در عين حال كه زميني است كه خدا آن را شخم نموده، نوبر خمير سرشت آدم است كه "

 مسيح آن را در الوهيت سهيم ساخته، و نيز تصويري كامالً شبيه زيبائي اوليه است و سرانجام گلي كه دسـتان

." هنرمند الهي به آن شكل داده است



۹۰ 

 باردار شدن حضرت حنا از مكتب نو و گورد، صحنه كه بسـيار صـميمانه مـي باشـد، در در اين شمايل

 در هنـر بيـزانس چنـين : مكاني بسته كه پرده آويخته شده بين دو ساختمان نمايانگر آن است، نمايش داده شده

 . صحنه اي نشانه آن است كه واقعه در داخل يك خانه صورت مي گيرد

 : ي زمينه شمايل را مي بندند، گوئي به سوي تماشاگر باز شده، جلو مي آيند خانه هاي اورشليم كه انتها

د، در حركـت  فضا در عمقي خيالي نيست، بلكه به نظر مي رسد كه به سوي شخصي كه به شمايل نگـاه مـي كـن

 در واقع از آن جائي كه اين تصوير مقدس براي انسان داراي محتوائي نجـات بخـش اسـت، منشـاء آن در . است

 . و مقصد آن در روح انسان است خدا

 براي تاكيد بيشتر بر اين كه اين صحنه در تاريخ و زمان جاي ندارد، يهوياقيم و حنا به وضوح به سوي

 تماشاگر، در جلوي ساختمان ها و برپاي اندازي كوچك، گوئي خارج از تاريخ، در يـك زمـان حـال ابـدي، قـرار

 . گرفته اند

 ني آغاز نجات انسان مي باشد، در عين حـال شـمايل محبـت زناشـوئي شمايل آنان كه مربوط به شادما

. مي گردد كه آزادانه در نفشه ازلي نجات جاي گرفته، تمام شأن و ارزش اوليه خود را باز مي يابد
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ا ع  د

 خوشا به حال شما اي حنا و يهوياقيم

 هر آفريده اي نسبت به شما مديون است

 توانست به آفريدگار خود زيرا توسط شما هر آفريده اي

 بهترين هديه را تقديم نمايد

 تنها كسي مي باشد ) حضرت مريم ( يعني مادر باكره

 . كه اليق و سزاوار آفريننده است

د و ر  س

 ، اي كه درد زه نكشيده اي، اي عاقره اي كه نزائيده اي بسرا "

 ." به آواز بلند ترنم نما و فرياد برآور

) ۱:۵۴ اشعياء (
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۹۳ 

 " سه جوان در كوره آتش " يل شما

 اين شمايل مربوط به فصل سوم كتاب دانيال نبي مي باشـد و نمايـانگر سـه جـواني اسـت كـه بـه علـت

 سرپيچي از پرستش يك مجسمه طالئي، به دستور نبوكدنصر پادشاه محكوم مـي گردنـد كـه در آتشـي عظـيم

 . افكنده شوند

 روح ( خداوند را متبارك مي خوانند، در حالي كـه يـك فرشـته آنان را مشاهده مي كنيم كه مي سرايند و

 و همراهانش، هـيچ آسـيبي بـه ايـن سـه در برابر حيرت پادشاه . آنان را تحت حمايت خود نگاه مي دارد ) القدس

 در نتيجه پادشاه دستور مي دهد آنان را از آتش بيرون آورند و به وقوع يك معجزه اقرار مـي . جوان نمي رسد

 زيـرا خـدائي نيسـت كـه بـدين " پس دستور مي دهد كه خداي اين سه جوان مورد احترام قـرار گيـرد، او س . كند

 ). ۲۹:۳ دان ." ( منوال رهائي تواند داد

 همان طور كه ديديم فرشته نگهباني كه به همراه سه جوان در كوره آتش مي سرايد و مـي رقصـد روح

 ق را به خدا مي بخشد كه باعث مـي شـود بـا روحـي آزاد او مدافع ما است و به ما آن اطمينان مطل . القدس است

. متحمل تعقيب و آزار گرديم با آگاهي از اين واقعيت كه خدا به همراه ماست

 . سه جوان توسط ايمان و شهادت خود اتحاد كامل و شادي را يافته اند

ـا در حـالي ك . چنين است شمايل كليساي امروز، شادمان و متحد در ايمان به مسيح رستاخيز كـرده  ليس

 كه در مقابل قدرت هاي اين جهان كامالً ضعيف و در برابر آناني كـه خواهـان محكـوم سـاختن آن مـي باشـند

: كامالً فقير است، استوار باقي مي ماند و به همراه سه جوان چنين مي سرايد



۹٤ 

د و ر  س

 اي مقدسان و اي دل هاي فروتن، خداوند را متبارك بخوانيد "

 و جالل دهيد كه مافوق همگان است، تا به ابد او را حمد خوانيد

 حنانيا، عزريا، ميسائيل، خداوند را متبارك بخوانيد

 او را حمد خوانيد و جالل دهيد كه مافوق همگان است، تا به ابد

 زيرا او ما را از هاويه بيرون كشيد

 و ما را از قدرت مرگ نجات بخشيد

 و ما را از ميان كوره رهائي داد

 ي سوزان از شعله ها

 و زبانه هاي آتش ما را خالصي بخشيد

 خداوند را بسرائيد، زيرا كه نيكوست

 وفاداري او جاوداني است

 اي همه پرستندگان خداوند، خداي خدايان را متبارك بخوانيد

 او را حمد بگوئيد و بسرائيد

 ." رحمت او جاوداني است

) ۹۰ - ۸۷:۳ متن يوناني – دانيال نبي (



۹٥ 

 " قديس ) رژ ژ ( گيورگيز " شمايل

ده افسـانه اي " ژرژ قديس و قاتل اژدها " شمايل ژرژ قديس كه نام ديگرش شمايل  مي باشد، نمـايش دهـن

اكي را كـه فقـط از راه . گردد مي يوناني كه ريشه آن به آئين هاي ماقبل مسيحيت بر  ژرژ قـديس اژدهـاي هولـن

 درت بدي يـا شـيطان اسـت كـه طبـق انجيـل اين اژدها نشانگر ق . قرباني انسان سير مي شود، بر زمين مي كوبد

 . آدمكش مي باشد و تنها مسيح مصلوب بر او پيروز است

 در طرف راست، دست خدا از ميـان ابرهـا ظـاهر شـده . قديس فاتح، نيزه را در دهان اژدها فرو مي برد

 ته شـده از به عالوه خدا دست ژرژ قديس را كه مسلح بـه نيـزه اي سـاخ . است تا قديس جنگ آور را بركت دهد

 چوب صليب مي باشد، براي درست هدف قرار دادن اژدها هدايت مـي كنـد ايـن شـمايل كـه اثـري بسـيار قابـل

 زمينـه طالئـي درخشـان : مالحظه مي باشد، توسط رنگ هايش كه معناي نمادين در بردارند مشخص مي گـردد

 اسـب . صـليب و محبـت وي اسـت رنگ قرمز شنل، نمايانگر درد و رنج مسيح بر شمايل، انعكاس حيات ابدي و

 ژرژ قديس بر سر دو پاي خود بلند شده و سرش را به طرف اژدها كه در ضمن خارج كردن آتش از دهـان بـه

خود مي پيچد گردانده است
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 در شمايل هاي بيزانس حركت كمتر ديده مي شود، در نتيجه در اين شمايل شور و جهشي كه در اسـب

 در اين شمايل هدف اصـلي، نمـايش فـرو بـردن نيـزه در . د اثر آن را فوق العاده مي سازد و اژدها ديده مي شو

ـال مطلـق : بدن اژدها نمي باشد بلكه مقصود مبارزه نمادين و روحاني اسـت  قـديس جـوان مظهـر زيبـائي و كم

 رز ظريفـي زره زريـن وي بـه طـ . او لباس هاي آراسته اي به مثابه لباس هاي ملتزمين جوان بر تـن دارد . است

 باالپوش متمـوج وي قرمـز . كمربندش به رنگ سبز و آستين هاي وي نيز به رنگ سبز است . حكاكي شده است

 . او دهنه قرمزرنگ اسب سفيد خود را در دست دارد . آتشين مي باشد

 . در پشت سر اسب سپري ديده مي شود كه تصوير خورشيد با اشعه زياد بر آن نقش بسته است

ه خورشـيد كـه جزئـي از آئـين بـت . از حمله مغول ها، مسيحيان به جاي احتـرام در روسيه حتي قبل  ـب

 پرستان اسالو بود، ژرژ قديس را تكريم مي كردند و شايد به همين دليل است كه تصوير خورشيد بر سپر ژرژ

. قديس نمايش داده شده است



۹۸ 

ا ع  د

 اي نجات دهنده همه اسيران

 و مدافع همه مسكينان

 بيماران شفادهنده

 و مدافع شاهان

 حامل غنايم

 اي ژرژ قديس بزرگ

 در حضور مسيح خداي ما

 جهت نجات روح ما

 . شفاعت بفرما

) سرود براي ژرژ قديس (


