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چكيده
چهره  هاي کتاب قابوس نامه با ديگر نمونه  هاي تصويرگري کتاب ايران تفاوت  هاي بارزي دارد؛ شيوة طراحي 
متمايز برخي از اجزاي چهره مانند چشــم ها، لب و دهان، موهاي سر و محاسن که به شکل گيري حاالت 
ويژه اي منجر شده است نشانه  هايي از حضور سبکي خاص در نحوة تصويرگري اين اثر دارد که عالوه بر 
تأثير پذيري از متن از موقعيت تاريخي، سياسي و اجتماعي منطقة طبرستان طي دورة مورد نظر نيز نشئت 
گرفته اســت. مشاهدة تصاوير کتاب قابوس نامه و نحوة چهره پردازي در آن نيز اين پرسش ها را به ذهن 

متبادر مي کند:
١. شيوة چهره پردازي کتاب قابوس نامه در قياس با ديگر آثار تصويري دورة اسالمي ايران چگونه بوده 

است؟
 ٢. چه عواملي بر طراحي اجزاي سر و صورت و نمايش حاالت خاص در چهره  هاي اين کتاب اثر گذاشته اند؟

 اين مقاله با هدف بررسي شيوه چهره پردازي اين کتاب از منظر هنر ايران به تبيين داليل تأثير گذار بر آن با 
روش توصيفي- تحليلي و از طريق جمع آوري اطالعات به  مطالعه نمونه  هاي موجود مي پردازد و در نهايت 
اين نتيجه حاصل مي شود که چهره پردازي در آن با خصلت چهره  هاي اصيل ايراني انجام گرفته است ضمن 

اينکه نمودهايي از شيوة طراحي چهره در فرهنگ  هاي ديگر را نيز در خود مستتر دارد.
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مقدمه
وجود پيکره  هاي انساني در تصاوير کتاب قابوس نامه در 
نماهايي بسته و عدم فضاسازي گسترده تأکيد فراواني بر 
همگامي و همراهي تصوير با متن کتاب داشته و با توجه به 
موضوع آن که پند و اندرز است حاالت و حرکات پيکره ها 
نيز در جهت بازنمايي روند داستان شکل گرفته است. براي 
اين منظور، تصويرگر با نمايش ويژه اي از چهره پردازي 
به نحو بهتري در جهت بيان مقصود نويسنده پيش رفته 

است،
 به طوری  که تفاوت هايی بارز در بازنمايی چهره مرد و 
زن با ارائه خطوط محيطی زمخت و استخوانی در چهره 
مردان و خطوط محيطی نرم و گرد در چهره زنان همراه 
با خطی روی گونه در چهره مردان که هم می توان آن را 
خط گونه و هم به نوعی سبيل در نظر گرفت و نيزنمايش 
حالت  هايي از غم و اندوه، شعف و شادي، تعجب و شگفت 
زدگي، حسرت و نااميدي، قدرت و شوکت، عفت و وقار و... 
جملگي بر هماهنگي تصوير با متن در نمايش موضوعاتي 
ويژه دخيل هستند. اين حالت ها، عمدتًا با ارائة جزئيات چهره 
مانند چشم  هايي درشت و برجسته با ابرواني در امتداد آن 
(که در حالت  هاي مختلف شکل ويژه اي به خود مي گيرند)، 
خال  هاي روي گونه که تقريبًا در تمامي چهره ها وجود دارند 
که خود نوعي زيبايي زمانه بوده است و شخصيت پردازي 
و نمايش جايگاه افراد با طراحي موهايي در مواردي بافته 
شده و يا مجعد و غالبًا سفيد در مردان همراه با متعلقات 
و سرپوشهايي مانند تاج يا کاله و عمامه، جملگي بر نوع 
از  نشانه  هايي  که  مي کنند  تأکيد  از چهره پردازي  خاصي 
تحوالت چهره پردازي هنر ايراني از دوره باستان تا دورة 
اسالمي را به طور کلي به نمايش مي گذارند. اما گفتني است 
که در اين تصاوير، نوعي نوآوري در نمايش حاالت چهره 
نيز مشاهده مي شود که در تاريخ نگارگري و نقاشي ايران 
نادر است؛ مانند دهان  هاي باز و درحال بحث و مجادله و 
نيز سماجت هنرمند در نمايش چشم عقب براي سه رخ نمايي 
كه پويايي ويژه اي به تصاوير داده اند و حالتي طنز گونه را 
ايجاد کرده اند، اين موارد ويژگي  هايي از هنر چهره نگاري 
فرهنگ  هايي را نشان مي دهد كه طي دورة زماني مختلف 
كتاب  مانند تصويرگري  داشته اند  ايران  با  عديده  ارتباط 
هندوستان در دورة آيين جين و يا تصويرگري و نقاشي 
ارمنستان.  مانند  ايران  نزديک  مناطق  در  بيزانس  تمدن 
در اين زمينه، قرابت  هاي ساختاري زياد چهره  هاي كتاب 
قابوس نامه با اين فرهنگ ها خود نشان از جهان بيني نسبتًا 
گستردة هنرمند تصويرگر آن و تجربه بالفصلش در زمينة 
هنر تصويرگري داشته است عالوه بر اينکه مشابه برخي 
از روش  هاي طراحي اجزاي چهره در کتاب قابوس نامه در 
دوره  هاي بعدتر نيز در نقاشي  هاي کتاب مناطق دورتري 
تحت حوزة بيزانس مانند اتيوپي به کار رفته است که خود 
نشان دهندة تعامل هنرمندان تصويرگر کتاب در تمدن  هاي 

اسالمي با مناطق تحت حوزة بيزانس است، لذا بررسي اين 
قرابت ها هرچه بيشتر بر ضرورت اهميت اين پژوهش تأكيد 
مي كند. بدين ترتيب اين پژوهش با هدف معرفي چهره ها و 
تبيين جايگاه فن چهره نگاري تصاوير کتاب قابوس نامه در 
هنر ايران و تحليل عوامل مؤثر بر آن تدوين شده است. 
مشاهدة تصاوير کتاب قابوس نامه و نحوة چهره پردازي در 

آن نيز اين پرسش ها را به ذهن متبادر مي کند: 
١.شيوة چهره پردازي کتاب قابوس نامه در قياس با ديگر 

آثار تصويري دورة اسالمي ايران چگونه بوده است؟
٢.چه عواملي بر طراحي اجزاي سر و صورت و نمايش 

حاالت خاص در چهره  هاي اين کتاب اثر گذاشته اند؟

روش تحقيق
براي اين منظور در اين تحقيق از روش توصيفي- تحليلي 
با  که  است  استفاده شده  اطالعات  آوري  طريق جمع  از 
مطالعات تاريخي نيز همراه است، بدين ترتيب که با معرفي و 
توصيف چهره  هاي مرد و زن، نحوة طراحي خطوط محيطي، 
اجزاي چهره و حاالت مختلف آن و شخصيت پردازي در 
تصاوير کتاب قابوس نامه آغاز مي کند و در مراحل بعد با 
بيان جايگاه تصاوير اين کتاب به لحاظ طراحي چهره در 
بين ديگر آثار تصويري هنر اسالمي ايران، داليل کاربرد 
اين گونه چهره پردازي را از منظر تاريخي مورد تحليل و 
ارزيابي قرار مي دهد که در اين زمينه، عالوه بر در نظر 
گرفتن پيشينة غني هنر ايران باستان، جستجوي نشانه  هايي 
از عناصر نامتعارف در نوع چهره پردازي کتاب قابوس نامه 

در ديگر فرهنگ  هاي مشابه را نيز مد نظر قرار مي دهد.

پيشينة پژوهش
گفت  مي توان  پژوهش  اين  پيشينة  خصوص  در 
محدود  بسيار  زمينه  اين  در  انجام گرفته  پژوهش  هاي 
اين  از نمونه مقاالت مستند در  بوده است به طوري که 
اندرزنامه  نمونة خارجي «دستنويس  به  رابطه مي توان 
در ايران اسالمي» از ريچارد فراي (٢٠١٣) و به نمونة 
سير  در  اندرزنامه  نقاشي  هاي  جايگاه  «بررسي  داخلي 
تاريخ نقاشي ايران» از حميد رضا محّبي (١٣٨٤) اشاره 
کرد که مقالة فراي با ديدگاهي بيشتر سياسي- اجتماعي 
اشاراتي  بين  اين  در  و  کرده  توجه  کتاب  موضوع  به 
محّبي  مقالة  است.  داشته  کتاب  نقاشي  هاي  به  مختصر 
نيز ضمن در نظر گرفتن ادبيات موضوع و بيان پيشينة 
و  ايران  در  اندرزنامه نويسي  سنت  اجتماعي  سياسي 
سوابق تاريخي اثر با روش توصيفي- تحليلي و با ديدگاه 
از  قابوس نامه  تصاوير  کلي  بررسي  به  زيبايي شناختي 
و  فضاسازي  ترکيب بندي،  نحوة  موضوع،  انتخاب  نظر 
نيز توصيف چهره پردازي پرداخته است، به طوري که 
قابوس نامه  تصاوير  در  چهره ها  خاص  حالت  هاي  بر 

تأکيد کرده است.
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و نگرش  هنرمندانه در  چهره پردازي
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ويژگي  هاي کلي كتاب  قابوس نامه
به  كه  را  قابوس نامه  كتاب  نگارش  عنصرالمعالي،  امير 
اندرزنامه نيز معروف است طي سال هاي٤٥٧ ه.ق/ ١٠٦٤م 
تا ٤٦٢ ه.ق/ ١٠٦٩م به اتمام رسانيده كه نسخة دستنويس 
آن در مدت كوتاهي پس از نگارش (يعني در سال ٤٨٣ه.

ق /١٠٩٠م) تدوين شده است. اين كتاب١٨٧ صفحه دارد و 
ابعاد صفحات آن ٢٨×٣٦ سانتيمتر، رنگ كاغذ زرد متمايل 
به قهوه اي روشن است و در بعضي قسمت ها نيز ترميم 
شده است. صفحاتي از اين كتاب براي اولين بار در ١٩٥٠ 
در پاريس يافت شد و بعد كل كتاب با ۱۰۹ تصوير كه 
جملگي به يك شيوه تهيه شده اند به دست آمد و هم اكنون 
متحده  اياالت  در  نيويورك  در موزة سين سيناتي شهر 
آمريكا نگهداري مي شود. متن كتاب پس از مقدمه در ۴۴ 
باب تدوين گرديده كه چهار باب اول دربارة ايزد تعالي و 
آفرينش و تكاليف ديني و بخش  هاي بعدي در مورد مسائل 

مختلف زندگي است. 

توصيف چهره ها در کتاب قابوس نامه
ويژگي  هاي  داراي  قابوس نامه  کتاب  در  انساني  نقوش 
بيش  که  هستند  چهره پردازي  لحاظ  از  منحصر به فردي 
از هر چيز حالتي نمايشي به تصاوير مي بخشند. در اين 
چهره ها، مهم ترين نکته تفاوت  هاي بارز در بازنمايي چهرة 
با  غالبًا  مردان  چهره  که  به طوري  است،  مردان  و  زنان 
برجستگي  هاي  با  استخواني  و  زمحت  محيطي  خطوط 
گونه در برخي موارد و چهرة زنان ظريف تر و با خطوط 
محيطي گرد و دايره وار طراحي شده اند که نمايش تاج و 
کاله و محاسن در مرد ها و چارقد و موهاي بلند نمايان 
از زير آن در زنان هرچه بيشتر بر اين تمايز مي افزايند. 
با وجود اينکه تمايز چهرة مردان و زنان به لحاظ ظرافت و 
زيبايي در طراحي خطوط محيطي بارز است اما خال  هاي 
روي گونه که به شکل مشخصي طراحي شده است نمايانگر 

نوعي زيبايي زمانه در تمامي چهره ها اعم از مرد و زن است 
که به طرز ويژه اي در اکثر چهره ها خودنمايي مي کند. اما 
نکته بارز در همة چهره ها نمايش حاالت چهره است که در 
طراحي چهرة زنان و مردان يکسان است، حالت  هايي مانند 
تعجب و شگفت زدگي، غم و اندوه يا شعف و شادي که در 
اکثر چهره ها وجود دارد بيش از آن که بيانگر جلوه  هاي 
تصويرگري باشد در جهت پيشبرد موضوع داستان شکل 
گرفته است، به طوري که با ديدن حاالت افراد مي توان تا 
حد زيادي به کنه ماجرا پي برد. نمايش حالت  هاي خاص 
چهره که احساس دروني افراد را بنماياند ممکن نيست مگر 
با طرح جزئيات دقيق تر مانند اشکال مختلفي به ويژه در 
چشم ها، لب و دهان و موها که آراستگي و پيراستگي يا 
آشفتگي اش هر چه بيشتر بر حالت  هاي چهره اثر مي گذارد 
بنابراين در تمامي تصاوير از اين جلوه  هاي تصويري بهره 
برده شده است تا به خوبي نمايانگر احوال دروني اشخاص 
مخاطب  آسان تر  دسترسي  منظور  به  باشد   نظر  مورد 
موارد  اين  کل،  به طور  متن.  اصلي  هدف  و  موضوع  به 
با ارائة نماهاي ويژه اي از شکل  هاي قرار گرفتن سر در 
حالت  هاي نيم رخ و سه رخ که در موضوعات تصويرگري 
به عنوان مباحثه بين دو يا چند نفر طراحي مي شود بيان 
هنري ويژه اي به خود مي گيرد آن چنان که غالبًا نمونه افراد 
موجود در تصوير را در حالت  هايي از فعاليت نشان مي دهد 
که اين خود نيز بر پويايي تصاوير تأثير بسزايي مي گذارد. 
عالوه بر اين به لحاظ هنري نيز نشانگر ذکاوت و توانمندي 
هنرمند تصويرگر است. اما همچنين نکتة بارز در طراحي 
چهره ها، تنوع در پوشش سرها (تاج يا كاله) است كه در 
بسياري از موارد نشانگر موقعيت اجتماعي افراد است و 
تصاوير  اين  در  ويژه اي  شخصيت پردازي  ايجاد  باعث 
مي شود، به گونه اي كه مشخصًا مي توان افراد طبقة پايين را 
از فرمانروايان و بزرگان و تاجران باز شناخت و انعکاس 
اين شخصيت پردازي از ضروريات نقاشي  هاي اين کتاب 
است زيرا افکار و سليقه  هاي متفاوت اجتماعي و مکنونات 
احساسي و عقلي گوناگوني که در حکايات کتاب مطرح 
شده است، نمي تواند از توجه نقاش يا نقاشان آن دور نگه 
داشته شود. فرهنگ مسلط آن دوران نيز چنين روشي را 
اقتضا مي کرده است. به هر حال با تمامي اين ويژگي ها 
مشخص مي شود كه چهره ها بر پاية شناخت و شخصيت 
دوره  آن  که خاص  درآمدند  به تصوير  ويژه اي  پردازي 
بوده است. به عبارتي ديگر، تصويرگر به نوعي آرمان گرايي 
تاريخي متکي بوده که عدول از آن برايش ناممکن مي نموده 
هم  به  بيشتر چهره ها شبيه  تا  باعث شده  که  به طوري 
بازنموده شوند و اين امر بيش از همه در نمايش شکل ريش 
و خط گونه (يا سبيل) و شکل خاص چشم ها نمودار است 
که در بيشتر افراد به طور يکسان نمايانده شده است. اما در 
نمايش جايگاه افراد از لحاظ منزلت اجتماعي با قرار دادن 
کاله، تاج و يا عمامه سعي شده است تا به نوعي آن يگانگي 

تصوير ۱. باب چهل و چهارم، اندر آيين جوانمردي،  محل نگهداري: 
موزة  سين سيناتي نيويورک آمريکا، مأخذ: کتاب قابوس نامه.



ايران وجود دارد اما تفاوت  هاي بارز تصاوير قابوس نامه با 
ديگر نمونه ها در اين زمينه در کاربرد تالشي جسورانه در 
حجم نمايي برخي از چهره ها با نمايش اجباري چشم ها و 
گونه عقب در حالت  هاي سه رخ نمايي است که نمايانگر شيوة 
متفاوتي از فن چهره نگاري در تاريخ هنر تصويرگري ايران 
است. اين مشخصه به  همراه مسائل ديگر موجب شده است 
که ويژگي  هاي خاص طراحي اجزا و عناصر چهره و نمايش 
حاالت و سكنات مجموعه افراد نقش شده در تصاوير کتاب 
قابوس نامه در بين ديگر آثار تصويرگري كتاب در دورة 
اسالمي ايران كه با عنوان نگارگري معروف است کمتر نمود 
داشته باشد، زيرا به گفتة اکبر تجويدي «کيفيت طراحي ها 
فن  به  تصاوير  اين  در  بيشتر  چهره ها،  حالت  به ويژه  و 
کاريکاتورسازي شباهت دارد تا مينياتور» (تجويدي، ١٣٥٢: 
٨٥). اين مشخصه که با نمايش چهره  هايي با چشم  هايي 
شگفت زده و دهان  هايي در حالت صحبت کردن در غالب 
ترديدهايي در مشخص  بر  پيدا مي کند خود  نمود  موارد 
نگارگري  به عنوان  نقاشي ها  اين  يا دسته بندي  کردن نوع 
يا تصوير سازي صحه مي گذارد، چرا كه «در نقاشي  هاي 
با عنوان نگارگري معروف است صورت  هايي  ايراني كه 
را مي بينيم كه با تناسب صورت  هاي دنياي واقعي تفاوت 
فاحشي دارند، بدين ترتيب كه چشم ها به يكديگر نزديك 
تر از فاصله حقيقي دو چشم مي باشند، لب ها كوچك تر از 
حد معمول هستند، گوش ها نيز باالتر از جاي اصلي خود 
قرار دارند و قاب صورت بر روي خطوط اسليمي سوار 
است» (خلج اميرحسيني، ١٣٨٨: ٥٦). به طور كلي مي توان 
گفت «چهره  هاي نگارگري ايران غالبًا با حالتي به نمايش 
در آمده اند كه آن ها را به هنرهاي تصويري مردم آسياي 
مركزي و چين شبيه مي سازد و اين خاص نگارگري نيست 
بلكه در نقوش بسياري از سفالينه ها نيز مشاهده مي شود 
 (stylization) كه به اصطالح فني در آن عمل شيوه گرايي

انجام مي گيرد» (تجويدي،١٣٥٢: ٨٥).
بنابراين مشخص مي شود كه «چهره  هاي نقاشي  هاي 
كه  طوري  به  دارند،  قراردادي  حالتي  عمومًا  ايراني 
صورت  هاي مردان و زنان جوان يك قاب مشخص دارند و 
صرف نظر از كاله و سربند روي سرشان به سختي جنسيت 
زن يا مرد بودنشان قابل تمييز است» (خلج اميرحسيني، 
اين گونه چهره پردازي كه در دورة اسالمي   .(١٣٨٨ :٦٠
در  بغداد  بر  استيالي سلجوقيان  با  و  از دورة سلجوقي 
سال ٤٤٨ه.ق/ ١٠٥٦م در نگارگري ايران رواج پيدا كرد به 
شيوه اي معمول در انواع ديگر هنرها نيز بدل شد، به طوري 
كه در تمامي آثار پس از استيالي سلجوقيان چهره ها با 
و  چهره ها  محيطي  خطوط  در  متعادلي  گردي  و  نرمي 
بيني و  ابروها، لب ها،  همچنين در طراحي نقش چشم ها، 
ريش و سبيل  هاي افراد طراحي شده اند و اين موضوع در 
مورد طراحي چهرة زنان که با ظرافت بيشتري کار شده اند، 
آرامش  نوعي  نماينده  نيز  چهره ها  حالت  است  تر  بارز 

و يکساني نمايش چهره جبران شود (تصاوير ١و٢).
در جدول ١ با طبقه بندي چهره  هاي مختلف مرد و زن 
در تصاوير قابوس نامه و اجزاي آن معرفي کاملي از نمونه 
چهره  هاي طراحي شده در تصاوير اين کتاب انجام گرفته 
است تا با مشخص شدن ويژگي  هاي کلي آن و مطابقت با 
ديگر نمونه  هاي تصويرگري دورة اسالمي به بيان جايگاه 

هنري اين اثر در بين آثار هنر اسالمي پرداخته شود. 

تبيين ويژگي  هاي چهره پردازي در كتاب قابوس نامه از 
منظر هنر ايراني 

همان طور كه بيان گرديد حالت چهره ها در تمامي تصاوير 
كتاب قابوس نامه نمودار ويژگي  هاي خاصي است كه در 
ايران  اسالمي  دورة  كتاب  تصويرگري  نمونه  هاي  ديگر 
کمتر مشابه دارند، لذا اين اثر را مي توان به عنوان يك نمونة 
برجسته از هنر تصويرگري در نظر گرفت كه با ويژگي  هاي 
متفاوت خود بيش از پيش بر جنبة پيام رساني تأكيد داشته و 
از نظر زيبايي شناسي بررسي  هاي زيادي را مي طلبد. براي 
اين منظور با مقايسة نحوة طراحي اجزا و عناصر چهره 
در تصاوير قابوس نامه با ديگر نمونه  هاي هنر تصويري 
در ايران مي توان به تحليل داليل كاربرد اين روش ويژه 

پرداخت.

الف. قرابت  هاي چهره  هاي قابوس نامه با نگارگري دورة 
اسالمي ايران 

با توجه به نمونه چهره  هايي که از تصاوير کتاب قابوس نامه 
ارائه شد نوعي شيوة قراردادي در طراحي تمامي چهره ها 
شبيه  چهره ها  بيشتر  شده  موجب  که  مي شود  مشاهده  
از همه  بيش  قراردادي که  اين شيوة  نظر برسند.  به  هم 
در نمايش دوبعدي اکثر چهره ها به صورت تخت و بدون 
سايه  روشن نمود پيدا مي کند در کل تاريخ هنر تصويرگري 

 تصوير ٢. باب بيست و نهم، اندر انديشه کردن از دشمن،  محل 
کتاب  مأخذ:  آمريکا،  نيويورک  سيناتي  سين  موزة  نگهداري: 

قابوس نامه.
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جدول ١. چهره  هاي قابوس نامه در حالت  هاي مختلف. مأخذ: نگارندگان.

تصاوير و ويژگي ها جنسيت
 

ويژگي  هايي مانند صورت  هايي زمخت و استخواني و نمايش گونه عقب، چشم  هاي برجسته و كشيده با چهرة مردان
ابرواني در همان  امتداد و نمايش اجباري چشم عقب در حالت سه رخ، دهان  هايي عمدتًا باز، ترسيم محاسن به شکل 

نواري با  خط  هاي موازي مکّرر، خط گونه يا سبيل و خال روي گونه

ويژگي  هاي قبل به همراه حالت  هاي طنز گونة برخي چهره ها با نمايش لب و دهان و بيني نا متعارف، 
ترسيم موها و گاهي محاسن به صورت خطوط مارپيچ کوچک (مجعد يا فر خورده)

چهرة زنان

ويژگي  هايي مانند خط محيطي گرد و دايره وار در صورت، چشم  هاي برجسته و كشيده
 با ابرواني در همان امتداد، موهاي سياه گيس شده و نمايان از زير چارقد و خال روي گونه.

دروني است که اين حالت همچنين با حرکات متعادل بدن با 
نرمي ها و منحني  هايي ماليم تشديد مي شود (تصوير٣)، اما 
در اين رابطه بايد توجه داشت که تمامي اين ويژگي ها در 
دورة سلجوقي با پيشينة غني هنر ايران باستان و تلفيق با 
ماهيت اسالم به ثمر نشست، چرا که به طور کلي «در دورة 
سلجوقي شکوه هنر ايراني با آميزه اي از روح معنوي دين 
اسالم و کهن الگوهاي باستاني به تعالي رسيد» (موسوي 
لر و نماز عليزاده، ١٣٩١: ٨٦) که جمعًا نمايانگر احساسي 
از حاالت معنوي و روح عرفاني اسالم و آيين مذهبي ماني 
است (تصوير٤). بدين ترتيب، با وجود برخي از شباهت ها 
مانند کاربرد شيوة قراردادي در طراحي چهره ها هم در 
تصاوير قابوس نامه و هم در نگارگري  هاي ايران مشخص 
مي شود که تصويرگري كتاب قابوس نامه تفاوت  هاي زيادي 
با نمونه آثار تصويري دورة سلجوقي و نيز آثار نقاشي 
باستان ايران (نقاشي  هاي ماني) دارد لذا چهره  هاي كتاب 

قابوس نامه در مقايسه با نمونه آثار تصويرگري کتاب در 
دورة زماني خود و يا دوره  هاي باستاني متمايز است و 
به نظر مي رسد كه بيشترين تفاوت در اين زمينه استفاده 
كتاب  چهره پردازي  در  خشن  تقريبًا  و  خشك  روش  از 
قابوس نامه و ظرافت و نازكي زنانه در چهره  هاي نگارگري 
ايراني در دورة باستان و دورة سلجوقي و پس از آن است 
كه بيش از هر چيز نمايانگر مشخص و بارز چهره  هايي 
در  آرماني  چهره  هاي  و  قابوس نامه  تصاوير  در  زميني 

نگارگري ايراني است. 
اما گفتني است كه چهره پردازي در نقاشي  هاي ايراني 
کتاب  تدوين  زمان  در  واقع  در  يا  سلجوقيان  از  قبل  تا 
قابوس نامه يا قبل از آن به نوعي متفاوت تر وجود داشت 
به طوري كه در مکتب بغداد يا عباسي كه سال  هاي ١٣٣ 
تا ٦٥٦ ه.ق را در بر مي گيرد آثاري خلق شده اند كه تمامًا 
با ويژگي  هايي در چهره پردازي مانند تمايل به نژاد سامي 



(عربي) مي باشند عالوه بر اينكه نفوذ شايان توجه هنرمندان 
بيزانسي را در اين تصاوير نيز مي توان مشاهده کرد. در 
بدين گونه است كه «در  اين مكتب جزئيات چهره پردازي 
تصاوير کتاب  هاي علمي چهره ها به نژاد بيزانسي شباهت 
دارند و در کتاب  هاي ادبي چهره  هايي ايراني قابل مالحظه 
مي باشند و در کل، شباهت به چهره پردازي مسيحي، هالة 
و  بيني کشيده  با  نژاد سامي  دور سر، چهره و سيماي 
ريش سياه، گيسوان آويخته و عدم ايجاد عالئم جنسيت از 
مشخصه  هاي هنر چهره پردازي اين مکتب است» (تصوير ٥؛ 

حسنوند و آخوندي، ١٣٩١: ١٧).
بدين ترتيب مشخص مي شود كه چهره پردازي كتاب 
قابوس نامه با نوع چهره پردازي نقاشي  هاي مكتب بغداد نيز 
از جنبه  هاي زيادي متفاوت است. بنابراين اين گونه تفاوت ها 
مي رساند كه تصويرگر كتاب قابوس نامه بيش از اينكه از 
قبل  هنر تصويرگري متداول در دوره خود و دوره  هاي 
متأثر باشد به دليل اين که بارزترين نمونه مورد الهام براي 
هنرمندان، نمونه  هاي واقعي از محيط زندگي شان است، به 
احتمال زياد نماينده ارائة نمونه چهره  هاي موجود در محيط 

اجتماعي خود بوده است.

و  سفال  هنر  با  قابوس نامه  چهره  هاي  قرابت  هاي  ب. 
سراميك دورة اسالمي ايران 

کتاب  چهره پردازي  شيوة  شد  بيان  که  گونه  همان 

قابوس نامه به عنوان نمونه اي از هنر تصويرگري و نقاشي 
کتاب شباهت  هاي اندکي را با نمونه هنرهاي تصويرگري 
کتاب هم دورة خود و دوره  هاي قبل مي نماياند و به دليل 
تفاوت  هاي بارز الزمة جستجو و مطابقت اين نوع تصاوير 
با هنرهاي ديگر فراهم مي شود، لذا با توجه به اينکه در بين 
آثار هم دوره يا دوره  هاي قبل از زمان تدوين قابوس نامه، 
نقش مايه  هاي  در بر داشتن  دليل  به  سراميک  و  سفال 
پيکره  هاي انساني و نمايش بارز چهره ها عالوه بر گل ها 
بيشتر  که  افسانه اي  پرنده  هاي  و  حيوانات  گياهان،  و 
ايراني  کهن  داستان  هاي  بازنمايي  به  نيز  موضوعاتشان 

تصوير ٣. پادشاه و مالزمان او، كتاب األغاني، احتماًال موصل، حدود ٦١٥ ه ق، كتابخانه فيض اهللا افندي، استانبول، مأخذ: آژند، ١٣٨٧: ١٢٣

 تصوير٤. يکي از ديوارنگاره  هاي مانوي، سدة ٦ و ٩ ميالدي، خوچو، 
www. mirasmaktoob.ir:محل نگهداري: موزة هنر هندي برلين، مأخذ
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مربوط مي شوند و نيز به خاطر فراوان بودن آثار سفالين 
برجاي مانده از اين دوران، که از عمده ترين منابع مطالعة 
سير نقاشي در خالل سال  هاي قبل و قرون اولية اسالمي 
محسوب مي شوند به عنوان قرابت موضوعي و نوع و روش 
توجه  مورد  قابوس نامه  کتاب  تصاوير  با  چهره پردازي 
قرار مي گيرند، چرا که با توجه به متمرکز بودن مهم ترين 
کارگاه  هاي توليد اين ظروف در خراسان (نيشاپور) و ري 
و کاشان و قرار داشتن منطقه طبرستان در کنار اين مناطق 
به لحاظ جغرافيايي و ارتباط عديدة با آن ها امتيازاتي را از 
نظر هنري براي ساکنين منطقة طبرستان فراهم مي کرد، 
به ويژه طي قرون سوم تا پنجم ه.ق (مصادف با استقرار 
سلسله  هاي محلي طاهريان، صفاريان، سامانيان، غزنويان) 
که استقالل ايران را در مقابل اعراب رقم مي زد؛ همچنين 
دورة اوج اعتالي هنر ايران پس از چند قرن سيطرة اعراب 
شمال  و  شرق  مناطق  در  زمان  اين  در  است.  بوده  نيز 
شرق ايران آثاري توليد مي شدند و همان گونه که بيان شد 
مشخص ترين ويژگي شان بازنمايي سنت  هاي کهن ايراني و 
استحالة نقش مايه  هاي باستاني در آن است مانند نمايش 
در  ابروهايي  و  کشيده  و  درشت  چشمان  با  پيکره  هايي 
امتداد آن و يا موهاي فرخورده و... که بيش از هر چيز با 
ويژگي روايتگري به تصوير در آمده اند (تصاوير ٦و٧) و 
بدين ترتيب شباهت  هايي بين نحوة چهره پردازي تصاوير 

قابوس نامه با نقوش اين ظروف مشاهده مي شود.

تحليل داده ها در روند چهره پردازي
با توجه به اينكه تصاوير قابوس نامه از منظر چهره پردازي 
با  را  بارزي  تفاوت  هاي  كه  هستند  ويژگي  هايي  داراي 
ديگر نمونه  هاي هنر تصويرگري كتاب در دورة اسالمي 
مي نمايانند و با در نظر گرفتن اين نكته كه تشابهات زيادي 

بين نحوة تصويرگري پيكرة انساني و طراحي چهره در 
تصاير قابوس نامه با نمونه تصاوير موجود در سفالينه  هاي 
دورة ساماني وجود دارد مي توان داليل زير را در توجيه 

چنين روشي در چهره پردازي بيان كرد:
از  بسياري  که  کرد  خاطر نشان  بايد  ١. نخست 
کتاب  در  چهره  عناصر  نقش  و  طرح  در  خصوصيات 
قابوس نامه نمايانگر اين نکته است که نقاشي  هاي اين کتاب 
اسالمي  دورة  کتاب  هاي  ديگر  آنچه  از  غير  محيطي  در 
تصويرگري شدند انجام گرفته است زيرا تفاوت بارز و 
فاحش چهره  هاي اين کتاب از بسياري جهات با ويژگي  هاي 
خاص نگارگري ايران همگي نشان از مجزا بودن و متمايز 
بودن سبک هنر تصويرگري دارد و اين امر خود بر عدم 
گرايش به مکتب هنري خاصي که در کارگاه هنري، تحت 
نظارت يك سرپرست هنري و يا تحت تأثير محدودة هنري 
ويژه اي که در يک دوره و زير نظر حاميان هنري و بانيان 

حکومتي مشخصي باشد صحه مي گذارد.
٢.عالوه بر اثبات بومي بودن و يا سبک شخصي تصاوير 
چهره پردازي،  نيز  و  جهات  بسياري  از  قابوسنامه  کتاب 
به عنوان  مي توان  را  متن  و  تصاوير چهره  عميق  ارتباط 
دليل ديگر ذکر کرد به طوري که با توجه به داستان ها و 
حکايت  هاي متن که همگي در برگيرندة گفتگوهايي بين افراد 
است که نتيجة اخالقي خاصي از آن منتج مي شود تصاوير 
نيز در پي آن بر اساس همان ارتباطات شکل گرفتند، لذا 
ايران  يا تصويرسازي  و  نگارگري  آثار  از  کدام  هيچ  در 
نمي توان آن چنان تحرکي را در نمايش حاالت چهره مانند 
تصاوير کتاب قابوس نامه مشاهده کرد چرا که در کلِّ آثار 
نگارگري ايران نمايش چهره به گونه اي است که نمايانگر 
نوعي آرامش دروني است و اگر هم قرار باشد سرشت 
ذاتي را در وراي چهره نشان دهد باز هم حاالت ظاهري 

تصوير٥. ابوزيد در محضر قاضي معّره، مقامات حريري، احتماًال مصر، ٦٧٢ه، كتابخانه ملي، وين، مأخذ: آژند، ١٣٨٧: ١٢٣



نمايانگر نوعي سکون خواهد بود اما در تصاوير اين کتاب 
مشاهده مي کنيم که انسان ها با تمام انرژي ذاتي خود در 
حال بحث و گفتگو و مجادله با يکديگر هستند که اين حالت 
بيش از پيش بر نمايش کاريکاتور گونة تصاوير اين کتاب 

تأثير مي گذارد.
ساده گرايي  به  چهره پردازي  نحوة  بر  ديگر  ٣.دليل 
تدوين کتاب بر مي گردد چرا که اين اثر با ويژگي  هاي خاص 
خود در نحوة نگارش که به صورت دستنويس سريع است 
و در مواردي با خط خوردگي  هايي نيز همراه است هرگز 
نمي توانسته تصاويري آن چنان پرداخت شده را در بر گيرد 
که براي نماياندن ريزه کاري ها و جزئيات در آن به سبک 
بنابراين در  باشد.  ايران عمل کرده  نگارگري  متداول در 
نمايش جزئيات چهره نيز هنرمند تصويرگر خود را ملزم 
به پرداخت جزئيات بر اساس خصلت  هاي آرماني و نمادين 
آن چنان که در ادبيات آن دوره وصف مي شده نکرده است 
و دليل ديگر براي اين مسئله احتماًال به موضوع متن بر 
مي گردد چرا که با توجه به داستان ها و حکايات مطرح شده 
بود تصاوير نمي توانسته  افتاده  اتفاق  دربارة آن چه که 
نمايش  به  را  چهره ها  از  افسانه اي  و  واقعي  فرا  حاالت 
بگذارد. لذا نهايت همساني با نمونه  هاي طبيعي را مشاهده 
مي كنيم كه به تبع آن گونه اي يکساني و شباهت ذاتي نيز در 

تمامي چهره ها به ديده مي آيد.
٤.عالوه بر اين موارد به دليل قرار داشتن چهره ها بر 
مسند سبكي بومي و محلي كه منعكس كننده سّنت  هاي كهن 
ايراني مي باشند الزمه رجوع به موقعيت تاريخي، سياسي 
و اجتماعي دوره فراهم مي شود تا به ريشه يابي عوامل 
برد؛  پي  اين روش طراحي چهره ها  نمايش  بر  تأثيرگذار 
در اين رابطه آشنايان به تاريخ طبرستان يا مازندران به 
خوبي واقف هستند که اين منطقه از نظر تاريخي هميشه 

از  نقل  به  طبرستان  ١.تاريخ 
کسروي  احمد  سيد  شادروان 
تبريزي در ص٤٤ تاريخ طبرستان، 
رويان و مازندران، نوشته مير سيد 
لطفًا   .١٣٤٥ مرعشي،  نصيرالدين 

درج بفرماييد.

اهميت زيادي از بين سرزمين  هاي ايران داشته است چرا 
که به واسطة قرار گرفتن در پشت کوه  هاي بلند و جنگل  هاي 
انبوه و راه  هاي تنگ و باريک و ساير استحکامات طبيعي 
همواره مورد توجه و پناهگاه سران سرکش و اشخاص 
داعيه پرور و ارباب دعوت و سرچشمة جريانات و حوادث 
مهم بوده است١ و به دليل همين موقعيت جغرافيايي شرايط 
تاريخي ويژه اي در آن رقم خورده است به گونه اي که «تا 
حدود يک قرن و نيم پس از ظهور اسالم هنوز مردمان اين 
منطقه بر دين و سّنت پيشينيان خود از دورة ساساني باقي 
مانده بودند و در واقع طبرستان آخرين قسمتي از کشور 
ايران بود که به تصرف عرب در آمد و فرمانروايان آن جا 
معروف به اصفهبدان يا اسپهبدان طبرستان بيش از يک قرن 
پس از فتوحات عرب در کوهستان  هاي خود مستقل باقي 
ماندند و تا نيمه دوم قرن دوم هجري هنوز بر سکه  هاي آن 
منطقه خط پهلوي نقش مي شد و مردم آن سرزمين بر دين 
زرتشت بودند» (مرعشي، ١٣٤٥: ١٩). اما پس از بني اميه 
با روي کار آمدن عباسيان که با نفوذ ترکان در دستگاه 
خالفت و سلطه يابي بر ايران همراه بود در همين بحبوحه 
آغاز تسلط ترکان، يعني در قرن چهارم، نفوذ آل زيار که 
يکي از خاندان  هاي قديم ايراني بودند را در امور سياسي و 
نيز ديواني و علمي شاهد هستيم که بر اثر احترام اين قبيل 
خاندان ها به عنوان بازمانده  هايي از خاندان کهن ساساني، 
ميان  در  نسبي  شرف  اثبات  و  انساب  سلسله  نگهداري 
ايرانيان در اين دورة اهميت داشت و «بالتبِع آن ها، برخي 
از خاندان ها مي کوشيدند که نسب خود را چنان که بودند 
و يا ادعا مي کرده اند حفظ نمايند و علي الخصوص رعايت 
نسب براي پادشاهان و امرا ضروري بود چنان که هيچ يک 
از سالطين و مدعيان سلطنت ايران در قرن سوم و چهارم 
ه.ق نبوده اند که نسب خود را به نوعي به شاهان و پهلوانان 

تصوير٦. ظرف سراميک با نقش دو دلباخته، سدة دهم-يازدهم ميالدي، 
www.Iran chamber &louver museum.org :خراسان مأخذ
 

تصوير٧.سدة دهم. کشف شده در نيشابور. موزة هنرهاي شرقي 
 www.fa.wikipedia.ir   :تورين ايتاليا، مأخذ
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

قديم نرسانند و از اين ميان آل زيار نژاد خود را به آغش 
وهادان مي کشاندند و اين نسب سازي تا آنجا پيش رفت 
که حتي غالمان نوخواسته ترک و مهاجمان زردپوست نيز 
به جعل نسب براي خود مبادرت مي کردند» (همان :٢١٩). 
چنين رفتارهايي به خوبي گرايش به شيوه  هاي حکومتي 
ايران باستان و رويکرد ايراني را در خاندان زياري نشان 
مي دهد لذا بي دليل نيست عنصرالمعالي به افتخارات گذشته 
خود ببالد، به طوري که بخشي از کتابش (باب هشتم) را به 
پندهاي انوشيروان عادل اختصاص مي دهد، بدين ترتيب 
که تبار شاهانة خود را که به انوشيروان ساساني مي رسد 
بر مي شمرد تا فرزند بهاي گوهر خويش را بشناسد، اما 
همچنين به او هشدار مي دهد که به اصل و گوهر خويش 
بسنده نکند و با افزودن دين و دانش و هنر ارزش نسبي 
خويش را واالتر کند و بعيد نيست که تصاوير کتابش را 
عالوه بر کاربرد عناصر و نمادهاي معمول در دوره  هاي 
در  کاربردي  عناصر  و  چهره پردازي  به ويژه  باستاني 
نمايش شخصيت مانند تاج يا کاله (تصاوير ٨ و ٩ و١٠) با 
ويژگي  هاي شريعت اسالمي نيز مطابقت مي دهد. بنابراين با 
قرار دادن موضوعات هم بر مبناي حکايات باستاني و هم 
وقايع دورة اسالمي از عناصر متعددي از هر دوره استفاده 
مي کند مانند حجاب خانم ها با روسري يا چارقد و قرار 
گرفتن در فضايي مجزا از مردها ماندن پشت پرده، مبني بر 

شريعت اسالمي و عناصري از دورة باستان، مانند شکل 
کاله و تاج، ترکيبات چهره اعم از شکل چشم ها، موي سر 
و ريش و نيز کاربرد برخي عناصر تزييني مانند گل و گياه 
که در قالب اسليمي نمايان مي شود و در همه قسمت  هاي 
آثار  تا عناصر کاربردي و  لباس گرفته  از طرح  تصوير 
معماري به کار رفته که سابقه اي به عهد ساساني مي رساند 
و در دورة اسالمي با هنرنمايي  هاي بيش تري به نمايش 

در آمد.
 

چهره پردازي  سبك  و  روش  ساختاري  قرابت  هاي 
تصاوير قابوس نامه در قياس با آثار تمدن  هاي ديگر

با  قابوس نامه  تصاوير  در  چهره ها  تشابه  به  توجه  با 
در  هنرمند  اجتماعي  نگرش  تأثيرات  باستاني،  نمونه  هاي 
مشاهده  قابل  به خوبي  ايراني  اصيل  چهره  هاي  بازنمايي 
است اما با در نظر گرفتن اين نكته كه برخي از حالت  هاي 
چهره ها هيچ گونه نمودي در هنرهاي ديگر (دورة اسالمي 
يا باستاني) نداشته اند لذا ضرورت تحقيقات بيشتري فراهم 
در  عقب  گونة  و  چشم ها  نمايش  كه  بدين گونه  مي شود 
حالت سه رخ يا دهان  هايي عمومًا در حال بحث و گفتگو در 
حالت  هاي هيجان انگيز و چشم  هاي بهت زده و برجسته 
اندازة چشم ها و ابروها در حالت  و يا كشيدگي بيش از 
هستند  مواردي  جمله  از  قابوس نامه  تصاوير  در  نيم رخ 

تصوير٨. مردي از ماد در کاخ آپاداناي تخت جمشيد مأخذ:
  www.metmuseum.org 

تصوير٩. مرد ايستاده، قرن اول يا دوم ميالدي، دوره اشکاني، ايران، 
 www.metmuseum.org   :ارتفاع ٨/٧٦ سانتيمتر،مأخذ



كه در هنرهاي ايران نمود نداشته اند لذا جستجوي موارد 
دورة  طول  در  تمدنشان  كه  فرهنگ ها  ديگر  در  مشابه 
زماني ويژه اي با ايران مرتبط بوده اند احتماًال مي توانند به 
قرابت  هاي ساختاري تصويرگري و طراحي چهره ها در 
نمونه هنرهاي اين تمدن ها با سرزمين ايران تأكيد داشته 
باشد. بدين جهت مي توان به ذهنيت هنرمند تصويرگر در 
به کارگيري تجربياتش از مشاهدة آثاري که با آن برخورد 
بر  سندي  به عنوان  است  شنيده  آن  مورد  در  يا  داشته 
بازنمايي چنين ويژگي  هايي اشاره كرد. از اين ميان با توجه 
به شباهت نوع و سبک چهره پردازي تصاوير قابوس نامه 
با نمونه آثار موجود از سرزمين  هاي مجاور ايران مانند 
تصويرگري کتاب آيين جين و يا کشورهاي تحت سلطة 
بيزانس مانند ارمنستان که در همسايگي ايران قرار دارد، 
بر اساس ارتباطات اين تمدن ها و تأثيرات متقابلشان بر 
يکديگر، مي توان اين قرابت ها را توجيه کرد، به طوري که 
ساکنان دو سرزمين ايران و هند قبل از مهاجرت آريايي ها 
نيز با يكديگر ارتباط مستمر داشته اند. «شباهت  هاي آثار 
ايران و دره رودخانه  هاي  آثار فالت  و  مكشوفه در هند 
دجله و فرات شاهد اين مدعاست ... در دورة هخامنشي 
نيز قلمرو سلطنت داريوش كبير تا پنجاب گسترش يافت 
و صنعت گران و پيشه وران و بازرگانان در اين دوره از 
ايران به هند و از هند به ايران رفت و آمد مي كردند و حتي 
در پاره اي از جنگ ها ميان ايران و يونان قديم، لشكريان 

هندي، بخشي از سپاهيان و ارتشيان شاهان هخامنشي 
تخت  خرابه  هاي  در  باقيمانده  آثار  مي دادند.  تشكيل  را 
اشكاني،  دورة  در  است.  نظر  اين  مؤيد  نيز  جمشيد 
را  پنجاب  غربي  نواحي  اشكاني  پادشاه  اول،  مهرداد 
ضميمة قلمرو پادشاهي خود كرد و روابط ايران و هند 
بسان دورة هخامنشي ادامه داشت» (دادور، ١٣٨٥: ٤٧). 
«در عصر ساسانيان نيز روابط سياسي و بازرگاني و 
فرهنگي ميان دربار ايران و راجه  هاي هندوستان برقرار 
بوده است (جاللي نائيجي، ١٣٧٥: ٥،٦ و ٧). اين مراودات 
تا دوران پادشاهي سالطين غزنوي (که زمان تدوين اين 
اثر بوده است) و دوره  هاي بعد از آن نيز ادامه داشت، 
به طوري كه در دورة غزنوي که به بهانة گسترش دين 
مبين اسالم به اين سرزمين لشکر مي کشيدند، شاهد نقل 
و انتقاالت غنائمي از بت خانه  هاي سرزمين هندوستان 
هستيم خصوصًا در زمان سلطان محمود که بارها و بارها 
لشکرکشي  هند  شمالي  قسمت  در  مختلف  به شهرهاي 
غنائم  بر  عالوه  محمود،  سلطان  پيروزي  هاي  مي کرد. 
فرمانروايان  جانب  از  نيز  را  ديگري  امتيازات  بسيار، 
از  يکي  «در  كه  ترتيب  بدين  مي گرفت؛  بر  در  ديار  آن 
نبردهايش در سال ٤٠٠ ه.ق به جانب نارين که در ابتدا با 
سرکوب اهالي منطقه و تخريب معابد هندوان آغاز شده 
بود پس از مدتي از جانب فرمانرواي آن ديار نمايندگاني 
به حضور سلطان محمود رسيده و با پرداخت امتيازاتي 
آن  اين صلح  پيامدهاي  از  يکي  با محمود صلح کردند. 
هندوستان  و  خراسان  ديار  تجار  و  قوافل  راه  که  بود 
گشاده شود» (فروزاني، ١٣٨٤: ١١٧) و همين امر باعث 
و  گرديد  هند  و  ايران  سرزمين  مردم  بيشتر  ارتباطات 
بنابراين احتمال دارد کتاب  هاي مصور شده نيز به همراه 
تجار و يا در ميان غنائم به سرزمين ايران رسيده باشد. 
جين  آيين  به  مربوط  تصويري  کتاب  هاي  جمله  آن  از 
نواحي غربي هند مي توانسته  با موضوعات مذهبي در 
باشد  شده  رؤيت  ايرانيان  توسط  يا  يافته  راه  ايران  به 
چرا که آن منطقه كه آيين جين در آن جا رواج داشته، 
دورة  در طول  غزنويان  تهاجم  مورد  نواحي شمالي  تا 

پادشاهي شان بوده است. 
کشور ارمنستان نيز در همسايگي ايران در ناحيه شمال 
غربي واقع است که به دليل نزديکي با ايران از همان آغاز 
مهاجرت اقوام آريايي روابط زيادي با ايران داشته است و 
پادشاهان باستاني ايران – از هخامنشيان تا ساسانيان– با 
کمک به حکمرانان و شاهان ارمني و پذيرش آنان به عنوان 
نقشي  پيوندها  اين  ايران، در گسترش  اعتماد  قابل  متحد 
اساسي داشته اند. با تغيير شيوة برخورد سياسي و ديني 
ايران  با  ارمنستان  رابطه  اسالم  ورود  زمان  در  ايرانيان 
دچار افت و خيز گرديد، اما نمي توان تداوم روابط ايران و 
ارمنستان را صرفًا به دليل تفاوت اعتقادات ديني در هنگامة 
نخستين سال  هاي پذيرش دين اسالم در ايران ناديده گرفت 

تصوير١٠. سر يک پادشاه، قرن چهارم ميالدي، دوره ساساني، ايران 
 www.metmuseum.org  :نقره طالکوب، ارتفاع ٤٠ سانتيمترمأخذ
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در  كه  مسيحيت  مهد  سرزمين  به عنوان  ارمنستان  زيرا 
نزديکي بيزانس، پايتخت روم شرقي، قرار داشت داراي آثار 
بي شماري در زمينه تصويرگري کتاب بوده است و از اين 
جهت که هنر بيزانسي با تلفيق عناصر هنري رومي، يوناني، 
با  متفاوت  بيزانسي و  با هويت  ايراني، هنري  و  مصري 
هنرهاي پيشين پيدا كرد. اين فرهنگ به لحاظ ويژگي هاي 
مذهبي  و استعاري و نمادين و مبتني بر روايات قدسي و 
کتب مقدس تصويرگري کتاب تأکيد اساسي داشت و به 
احتمال قوي مي بايست با تصويرگري کتاب در ايران که از 
دير باز برقرار بود تشابهاتي داشته باشد بدين ترتيب که 
از قديم االيام اقتباساتي از هنر تصويرگري کتاب در دورة 
ساساني گرفته و بعدها با تغيير و تحوالتي که در روند 
تصويرگري آن ايجاد شد، تأثيراتي بر هنر تصويرگري 
کتاب در دورة اسالمي مناطق مختلف گذاشت. با مقايسة 

به ويژه طي زمان تدوين  آثار در طي قرون ميالدي  اين 
طراحي  نوع  در  را  تشابهاتي  مي توان  قابوس نامه  کتاب 
چهره ها يافت، چرا که ريچارد فراي نيز «صورت افراد را 
در تصاوير قابوسنامه با چشم  هاي برجسته قابل توجه 
مي داند و بيان مي کند که ممکن است گرايش  هاي مشابهي 
از اين نقاشي ها در نگارگري ارمنستان در همان تاريخ يا 
بعد تر از آن وجود داشته باشد» (Fry, 2013: 2). عالوه 
بر اين با توجه به خاص بودن برخي از روش  هاي طراحي 
چهره در کتاب قابوس نامه مانند طراحي غير معمول اجزاي 
چهره (دهان و بيني و چشم ها) در نيم رخ در دوره  هاي 
حوزة  دوردست تر  مناطق  در  كتاب  نقاشي  با  متأخرتر 
بيزانس مانند اتيوپي شباهت دارد که در توجيه آن تنها 
گسترش تمدن اسالمي در سرزمين  هاي دور طي قرون 

متمادي را مي توان به عنوان دليل ذکر کرد (جدول٢).

جدول۲. قرابت  هاي ساختاري تصاوير قابوسنامه با نقاشي  هاي کتاب آيين جين، ارمنستان و اتيوپي، مأخذ: نگارندگان
قرابت هاتصاوير قابوسنامهتصاوير آيين جين موضوع

كشيدگي چشم ها در حالت نيم رخ
هند،  ميالدي،  دوازدهم  قرن  اوايل  جين،  دستنويس  از  نقاشي  هايي  از  نمونه  هايي 
  ،x12 3/4 in. (5.5 x 32.4 cm اندازه.23/6  چوب،  روي  رنگ  گجراتآب 

www.metmuseum.orghttp :مأخذ

۱.باب ۲۹ اندر انديشه كردن از دشمن
۲.باب ۳۰ اندر آيين عقوبت و عفو كردن

نمايش چشم ها به صورت درشت و 
برجسته به نشانه هوشياري و آگاهي 

به موضوع و با كشيدگي نا متعارف و 
ابرواني در همان امتداد

شکل چشم ها 
در حالت 

سه رخ
تالش جسورانة 

هنرمند در 
نمايش چشم 

عقب در حالت 
نيم رخ يا سه رخ
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ادامه جدول ۲.  تصاوير کتاب قابوس نامه

نتيجه
به طور کلي دسته بندي و شناخت چهره  هاي کتاب قابوس نامه بيانگر متمايز بودن نوع و روش چهره پردازي 
در اين اثر در مقايسه با ديگر نمونه  هاي تصويرگري کتاب ايران است. اين امر که به تصويرگر و ذهنيت 
او باز مي گردد بيش از هر چيز بر رسالتي که در تصويرگري اين اثر بر عهده داشت تأکيد مي کند چرا 
که هدف او در درجة اول نماياندن شخصيت  هاي معرفي شده در متن و رفتار و کردار آن ها در مقابل 
يکديگر بوده است و بدين ترتيب بر خالف نگاره  هاي ايراني که در آن انسان به عنوان موجودي فاقد تعين و 
ويژگي  هاي فردي به چشم مي خورد و به زيبايي آرماني در بيان چهره  هاي مرد و زن نظر دارد به نمايش 
چهره  هايي ملموس و زميني مي پردازد که طي وقايع مختلف و در برخورد با يکديگر حاالت متفاوتي به خود 
مي گيرند. اما، عالوه بر تأثيرات متن، موقعيت تاريخي، سياسي و اجتماعي منطقه و دوره مورد نظر که در 
آن تصويرگري انجام پذيرفته نيز بر نوع چهره پردازي قابوس نامه، اثر گذاشته است. به طوري که پايبندي 
ساکنان منطقه طبرستان به سنت  هاي اصيل ايراني حتي پنج قرن پس از ورود اسالم به ايران مي توانسته 
مهم ترين انگيزه را در بازنمايي فنون و هنرهاي باستاني در ذهن تصويرگر آن ايجاد کند، به طوري که 
موجب شده است تا در نمايش بسياري از جنبه  هاي تصويري در اين اثر از شيوه چهره نگاري ساساني در 

قرابت هاتصوير قابوس نامهتصوير ارمنستانموضوع

نمايش چشم  هاي 
درشت

 به ويژه در حالت سه رخ

نقاشي ارمنستان، انجيل، ارمني (۱۲۶۲م، 
ارمنستان)

www.metmuseum.org :چشماني بزرگ تر از اندازة طبيعي در غالب مأخذ
موارد که به نشانة هوشياري به موضوع است

باب ۳۲، اندر تجارت كردن

قرابت هاتصاوير  قابوس نامهتصاوير اتيوپيموضوع

نمايش حاالت خاص در 
نيم رخ

منطقة  اتيوپي،  تذهيب شده،  انجيل  صفحة 
ميالدي،  قرن چهاردهم  اواخر  کوهستاني، 

مأخذ:
www.metmuseum.org 

۱-باب ۲۷، اندر فرزند پروردن
۲- باب ۲۵، اندر خريدن اسب

ويژگي  هاي خاص در نمايش حاالت چهره در 
حالت نيم رخ

نمايش چشم ها

 

نمايش کامل هر دو چشم در حالت نيم رخ يا 
سه رخ 
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نقش برجسته ها، مجسمه ها و آثار فلزکاري نيز بهره ببرد و در اين روند بر نوعي شيوة قرار دادي متکي 
بوده که براساس آن غالب چهره ها را شبيه به هم بازنمايي کرده است. همين امر نيز موجب شباهت  هايي با 
نمونه چهره  هاي سفالينه  هاي قرون اولية اسالمي در منطقة نيشاپور شده است که آن ها نيز با ويژگي  هاي 
اصيل ايراني به تصوير درآمدند. عالوه بر اين، ويژگي  هاي بارزي نيز در برخي از جزئيات چهره مانند 
چشم  هاي برجسته و سماجت هنرمند در نمايش چشم عقب در حالت سه رخ وجود دارد که در تاريخ هنر 
چهره نگاري ايران غريب به نظر مي رسند اما جستجوي آن در آثار تصويرگري کتاب تمدن  هايي که از 
ديرباز ارتباطات عديده اي با ايران داشته اند مانند هندوستان در دوره آيين جين و ارمنستان که نزديک ترين 
مکان در حوزه آيين مسيحيت به سرزمين ايران به ويژه نواحي طبرستان بوده است، پاسخي منطقي را به 
دست مي دهد. اين امر در کنار برخي ديگر از قرابت  هاي جزئيات چهره  هاي قابوس نامه مانند حاالت خاصي 
از نيم رخ و نمايش اجباري هر دو چشم در اين حالت که جلوه اي طنز گونه ايجاد مي کند با هنر چهره نگاري 
سرزمين  هاي مناطق دورتري از حوزه بيزانس مانند اتيوپي، هر چه بيش تر بر ويژگي  هاي جهان شمول 
فن چهره پردازي کتاب قابوس نامه تأکيد مي کند که توجه به آن مي تواند بر ارزش  هاي تصويري اين اثر 

ارزشمند در بين آثار هنري دورة اسالمي ايران بيفزايد. 
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The facesin Qabus-name have the significant difference with other examples of Islamic 
artillustrations. The distinctive design style in Some Faces components such as Eyes, lips and 
mouth, hair which led to the formation of a special case, have a Signs of the presence of a specific 
style in the artist,s work that originated In additionto the impact of the text. As well asRooted of 
the historic, social and political Complex Tabarestan area during the period.
This article aims to examine ways of portraits in this book from the perspective of Persian art,to 
explain the reasons for its influence on the analytical method and samples available deals.
Finally, this result is achieved: The portrayal of the characters was Iranian figures in addition 
Contains the hidden characteristics of other cultures designes.

Keywords: Illustrations, design, face processing, Qabus-name

3
Summer  2016  No38

    Abstract


