
به  منسوب  (ص)،  پيامبر  چهرة 
نهم،  قرن  االبرار،  حيرت  بهزاد، 

کتابخانة بودلين مأخذ:
Bahari,1996:158 

تطبيقي ويژگي هاي مشترک مطالعة 
طراحي چهره هاي معنوي در تمدن هاي 

ديني (بودايي، مسيحيت، اسالم)



شماره۲۶  تابستان۹۲
۱۹

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

  مطالعة تطبيقي ويژگي هاي مشترک
 طراحي چهره هاي معنوي در تمدن هاي 
ديني (بودايي، مسيحيت، اسالم)*

 زينب رجبي** دكترمحسن مراثي ***

چكيده
در تاريخ هنر و تمدن هاي ديني، همواره شــاهد ظهور آثار معنوي و روحاني هستيم که سعي در برقراري 
ارتباط انسان با عوالم ملکوتي دارند و يکي از بارزترين مصاديق آن چهره هاي معنوي است. چهرة انسان هاي 
وارسته مجالي براي نمايش روحانيت و معنويت در قالب تصوير انساني بوده و همواره در تمدن هاي ديني 
مورد توجه خاص بوده است. اين چهره ها داراي خصلت هايي است که وقتي در کنار يکديگر قرار داده مي شود 
چنين به نظر مي آيد که داراي روحي واحد و مشترک هستند. شناسايي ويژگي هاي مشترک چهره هاي معنوي 
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مقدمه
در تاريخ هنر و تمدن هاي بزرگ ديني، همواره شاهد بروز 
آثار معنوي و روحاني هستيم که سعي در برقراري ارتباط 
انسان با عوالم ملکوتي دارند. يکي از بارزترين مصاديق آن 
چهره هاي معنوي است. چهرة انسان هاي وارسته مجالي 
براي نمايش روحانيت و معنويت در قالب تصوير انساني 
بوده و همواره در تمدن هاي ديني مورد توجه خاص بوده 
است. اين چهره ها داراي خصلت هايي است که وقتي در کنار 
يکديگر قرار داده مي شوند چنين به نظر مي آيد که داراي 
روحي واحد و مشترک هستند. در تمدن هاي گوناگون ديني 
به خصوص سه تمدن بزرگ بودايي، مسيحي و اسالمي 
شاهد چهره هايي هستيم که ضمن دارابودن خصلت هاي 
خاص فرهنگي خود داراي ويژگي هاي مشترکي هستند که از 

آن به «صورت نوعيه» تعبير مي شود.
از آنجايي که در هنر تمدن هاي بزرگ ديني به خصوص 
هنري  موازين  اسالمي،  و  مسيحي  بودايي،  تمدن هاي  در 
با اصول و ويژگي هاي تفکر ديني همسوترند، چهره هاي 
آرماني و معنوي موجود در اين تمدن ها بيشترين شباهت 
را به صورت نوعيه دارد و در اين مقاله سعي شده است 
تأکيد بيشتر بر اين سه تمدن بزرگ باشد. سؤاالت اصلي اين 

تحقيق شامل موارد ذيل است:
۱) آيا ويژگي هاي مشترکي ميان چهره هاي معنوي در 

تمدن هاي ديني وجود دارد؟
۲) چگونه هنرمندان توانسته اند به تصويرگري چهره هاي 

معنوي مطابق صورت نوعيه بپردازند؟
در  معنوي  چهره هاي  مشترک  ويژگي هاي  شناسايي 
تمدن هاي ديني هدف اصلي اين تحقيق است و از آنجايي که 
در خصوص بررسي تطبيقي چهره هاي معنوي در تمدن هاي 
با  تا  ديني تحقيق جامعي صورت نگرفته ضروري است 
بررسي ويژگي هاي مشترک چهره هاي معنوي در تمدن هاي 
دست  آن ها  اشتراکات  به  نوعيه  اساس صورت  بر  ديني 

يافت.
مقالة حاضر حاصل پژوهش بر اساس روش تحقيق 
است.  کيفي  تحليل  و  تجزيه  روش  و  توصيفي ـ  تحليلي 
گردآوري اطالعات با استفاده از منابع کتابخانه اي و مشاهدة 
آثار شاخص تاريخ هنر اعم از آثار نقاشي و حجمي صورت 

گرفته است. 

پيشينة تحقيق
بررسي و مطالعات هنري دربارة اين موضوع بيشتر به علل 
ترويج شمايل ها و يا علل شمايل شکني پرداخته شده اما کمتر 
از نظر تجسمي، به نوع و ويژگي هاي طراحي شمايل ها و 
چهرهاي معنوي پرداخته شده است. به هر حال، در ميان 
گه گاه  آرماني  و  نوعيه  صورت  دربارة  گوناگون  مطالب 
اشاراتي به برخي ويژگي هاي چهره هاي معنوي شده است. 
از جمله اکبر تجويدي در کتاب نقاشي ايران از قديم ترين 

روزگار تا دوران صفوي (١٣٥٢) مبحثي مفصل با عنوان 
چهره سازي در اسالم دارد و در آنجا به برخي ويژگي هاي 
چهره هاي نقاشي شده در نگارگري که نمايشگر چهره هاي 
آرماني و معنوي است اشاره کرده است. لئونيد اوسپنسکي 
در کتاب معناي شمايل ها (١٣٨٨) ضمن بحث هايي دربارة علل 
و شرايط ايجاد شمايل ها به ويژگي هاي شمايل هاي قديسين 
در ادوار گوناگون مسيحي پرداخته است. همچنين در آثار 
کوماراسوامي به خصوص در دو کتاب فلسفة هنر مسيحي و 
شرقي (١٣٨٦) و نيز استحالة طبيعت در هنر (١٣٨٤) ضمن 
اينکه به وفور مي توان مطالبي در ارتباط با توجه هنرمندان 
تمدن هاي ديني به امور معنوي و عالم ملکوت و صورت 
نوعيه يا مثالي يافت درمورد ويژگي هاي چهره هاي معنوي 
کشيده شده در تمدن بودايي و مسيحي نيز نکات ارزشمندي 
بيان شده است. درمقاله اي با عنوان «مکتب خيالي نگاري» 
در شمارة دوم مجلة گلستان هنر محمدعلي رجبي ضمن 
توصيف ويژگي چهرة پيامبر اکرم(ص) و ائمة اطهار(ع) که در 
پرده هاي قهوه خانه اي نقش بسته اند بيان کرده که هنرمندان 
با حذف صفات ظاهري و نفساني چهره اي مقدس و روحاني 
بر جاي گذاشته اند. ثروت عکاشه در کتاب نگارگري اسالمي 
ضمن توصيف ويژگي هاي تصويرسازي اسالمي در صفحة 
٨٥ در مبحث «حالت بي تفاوتي در چهره ها» با برشمردن 
چهره هاي  معنوي بودن  به  کلي  به طور  ويژگي ها  برخي 

نگارگري اسالمي اشاره کرده است.
شناسايي  ضمن  تا  شده  سعي  تحقيق  اين  در  اما 
به طور  ديني،  تمدن هاي  ويژگي هاي چهره هاي معنوي در 
ويژه به ويژگي هاي مشترک چهره هاي معنوي، که در نهايت 

تطبيقي ويژگي هاي مشترک مطالعة 
طراحي چهره هاي معنوي در تمدن هاي 

ديني (بودايي، مسيحيت، اسالم)

تصوير۱. پيکره  خداي ابو، تل اسمر، مرمر، حدود۲۵۰۰ق.م، موزة عراق، 
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پرداخته  مي سازند،  متصور  را  آرماني  و  نوعي  صورتي 
شود.

تمدن هاي ديني و صورت نوعيه
در تاريخ هنر نقاشي و پيکرتراشي، به ويژه در تمدن هاي 
ديني، چهره هايي وجود دارد که حالتي روحاني و معنوي 
تفکر  از  اين چهره ها که برگرفته  القا مي کند.  بيننده  به  را 
آرماني و معنوي است اغلب براي اهداف تعليمي و به منظور 
متوجه ساختن مؤمنان به سوي امر متعالي استفاده مي شود. 
به همين منظور در تمدن هاي گوناگون براي به تصوير کشيدن 
اين چهره ها قوانين و ضوابط مشخصي وجود داشت تا 
هنرمندان بتوانند بر اساس آن چهره هايي روحاني و آرماني 
را ترسيم کنند. اين اصول به سبب آنکه برگرفته از تفکرات 
ديني آرمان گرا بودند داراي ويژگي هاي مشترکي هستند که 

با مشاهدة آن ها مي توان روح واحدي را احساس کرد.
در فرهنگ دهخدا ذيل واژة دين آمده است: «از جهت 
تاريخ، اديان را به اديان موجود و اديان گذشته و همچنين 
اديان الهي و اديان غيرالهي مي توان تقسيم کرد. مقصود از 
اديان الهي دين هايي هستند که بناي آن ها بر اعتقاد به يگانگي 
خداست و آن را اديان آسماني نيز گويند. احکام اين اديان 
به وسيلة پيمبران از جانب خدا به خلق ابالغ مي شود. اساس 
اين اديان تسليم است و دين اسالم از جمله اديان الهي يا 
از  را عبارت  دين  امر حق است. مسلمانان  به  و  آسماني 
مجموعه قواعد و اصولي مي دانند که انسان را به پروردگار 
نزديک مي کند. در تداول و استعمال عامه در بعضي موارد 
ملت و مذهب در رديف دين به کار مي رود، اما در حقيقت در 

ميان آن ها تفاوتي است. در قرآن از ملت ابراهيم به حنيف 
تعبير رفته است که دين حنيف و دين فطرت خوانده شده 
است و گاهي دين در مجموعة دين و مذهب به کار رفته 
است.» همچنين در ادامه به نقل از کشاف اصطالحات الفنون 
مي نويسد: «دين در اصطالح وصفي است الهي که صاحبان 
خرد را با اختيار خود به سوي رستگاري در اين دنيا و حسن 
عاقبت در آخرت مي کشاند و بدين معني شامل عقايد و اعمال 

نيز مي گردد.»
بايد اشاره کرد که منظور از هنر ديني هنري نيست که تنها 
موضوع ديني داشته باشد و يا از حقيقتي روحاني مايه گرفته 
باشد، بلکه بايد زبان صوري و تصويري آن نيز از همان 
حقيقت روحاني سرچشمه گرفته باشد. يكي از ويژگي هاي 
فرهنگ هاي ديني احاطة كل به جز است. هنرمندان در اين 
حوزة تفکر هرگاه به ظاهر اشيا توجه مي كنند در جستجوي 
كل و باطن آن هستند و ازاين رو در عين توجه به صورت هاي 
متكثر صورت كل و حقيقت اشيا يا همان «صورت مثالي و 

نوعي» آن را مدنظر قرار مي دهند.
و  آسماني  نمونه هاي  وجود  و  هنر  ملکوتي  اصل 
صورت هاي مثالي و نوعي براي امور محسوس و موجود در 
عالم ماده هنري مي آفريند که عوارض ظاهري در آن کمترين 
نقش را ايفا مي کند و آنچه بيش از همه خودنمايي مي کند 
همان ملکوت اشيا و امور است که در قالب صورت هاي کامًال 
مجرد و رمزگونه بيان مي شود. در هنري که اصول الهي و 
ملکوتي بر آن حکم فرماست کوچک ترين امور و فعاليت ها از 
ساية رحمت آسماني برخوردار است. بورکهارت مي نويسد: 
«هنر ديني اصلي آسماني و ملکوتي دارد، زيرا نمونه هاي 
هنر ديني جلوة حقايق الهوتي است. هنر ديني با تجديد و 
تکرار آفرينش يا صنع الهي به صورت مجمل در قالب تمثيالت 
نشان دهندة ذات رمزي و نمادي جهان است و بدين گونه روح 
انسان را از قيد وابستگي به وقايع مادي خام و گذرا رهايي 
مي بخشد. رمز فقط يک عالمت قراردادي نيست بلکه مطابق 
يک قانون هستي صورت نوعي يا رب النوع خود را متظاهر 

مي سازد» (بورکهارت، ١٣٤٩: ٥).
و  ضوابط  از  پيروي  هنرها  اين  ديگر  ويژگي هاي  از 
اين شرايط  بيان شده است.  آيين ها  قواعدي است که در 
و ضوابط هنري سبب مي شود تا هنرمند حقايق پنهان در 
متن هاي ديني را در آثار هنري جلوه گر نمايد و با مراقبه از 
اين اصول و عمل به روش هاي معنوي در خود قابليتي را 
احراز کند تا بتواند جلوه هاي عالم غيب را وفادارانه در کار 
هنري خويش باز نمايد. رکا جانجي از قول کوماراسوآمي 
مي نويسد: «کوماراسوامي به يک متن بودايي اشاره مي کند 
که در آن تمام توان دعا و مراقبه براي فراخواندن شکل حقيقي 
الهة تارا به کار گرفته مي شود. نقاش يا مجسمه ساز براي 
خلق تصوير او بايد از اين روش ها براي تجسم بخشيدن به 
تصوير پيروي کند. بار ديگر مي بينيم که اين مراقبه و تمرکز 
است که براي يک هنرمند اهميت دارد و توانايي در بازسازي 

تصوير۲. صورتک توت عنخ آمون، حدود۱۳۴۰ق.م، بلندي ۵۴ 
. Jacket,2004:234 :سانتي متر، موزة مصر، قاهره،  مأخذ



وفادارانة قالب هاي طبيعي اهميت چنداني ندارد» (جانجي، 
.(١٣٨٨: ١٠١

نظريه هاي ارائه شده گواه آن است که انديشة صورت 
نوعي انساني تابلوي تمام نماي فرهنگ و تمدن ملل و اقوام 
مهم ترين عامل شكل گيري طراحي اين نوع از چهره ها بوده 
است. چنين تصويري که از انسان در تمدن هاي ديني ارائه 
از روحانيت و معنويت را تداعي  مي شود، جملگي حالتي 
کشيدن  قصد  هنرمندان  که  زماني  دليل  همين  به  مي کند. 
چهره اي آرماني و معنوي داشتند نکات و ضوابط زيادي را 
مراعات مي کردند، بدان معنا كه هنرمندان ضمن آموزش قواعد 
ترسيم چهره و حتي نمايش چهره هاي شبيه سازي شده اي 
كه كامًال شخصي و داراي حاالت دروني بودند از ترسيم 
صورت حقيقي و متعلق به عالم معنوي نيز غافل نبوده اند. 
به عبارت ديگر گويي يک صورت نوعي که شاخصه هاي آن 
برگرفته از تفکرات ديني و روحاني هر يک از اقوام و ملل 
بوده در پس پردة همة چهره هاي معنوي و حتي صورت هاي 
فردي مشخص تعبيه شده است. اين قاعده كه در طراحي 
تمامي عناصر نقاشي و از جمله در چهره رعايت شده باعث 

ايجاد چهره هايي معنوي و فرازميني شده است.
تصوير صورت نوعي در زيربناي طراحي هر چهره 
نمايشگر نوعي وحدت در تمامي چهره هاي متكثر است و 
سبب مي گردد تا نوعي هويت فرهنگي بين تمامي چهره ها با 
شخصيت هاي مختلف ايجاد شود و اين مسئله به خصوص 
در هنر نگارگري بعد از اسالم به اوج خود مي رسد. صورت 
نوعيه جلوه اي مجرد دانسته شده و از اصول مادي و طبيعي 
متعالي تر است؛ بر اين اساس هرچه هنرمند بتواند چهره ها 

را به ويژگي هاي صورت نوعيه نزديک تر کند مي تواند بر 
معنويت آن ها بيفزايد. اين امر را مي توان در تمامي فرهنگ هاي 
ديني ادوار گوناگون از عصر اساطير تا عصر تمدن هاي ديني 
مشاهده کرد. در هريک از اين تمدن ها  هنرمندان با استفاده از 
قواعد و شيوه هايي که مبتني بر تفکر معنوي آن آيين است 
سعي در آفرينش آثاري مي کنند که مملو از حالتي روحاني و 

معنوي منبعث از آن آيين باشد. 
قديمي ترين  از  يکي  که  سومر،  تمدن  در  مثال،  براي 
تمدن هاي پيش از اسالم است و جنبة ديني در آن بسيار 
بارز بوده (تصوير١)، چشمان درشت و باز تمثال خدايان 
باستان  که نشان دهندة نظارت همه جانبة خدايان در عهد 
است يکي از مظاهر توجه به آرماني و معنوي کردن چهره ها 
بوده است که ديدن انساني را از ديدن حيواني صرف متمايز 

مي گرداند» (گاردنر، ١٣٧٣: ٥٢).
در تمدن مصر نيز، که يکي از صور شاخص تمدن بشري 
است، تلقي ديگري از تجلي اقتدار روح که ترکيبي از نظارت 
هشيارانه مجسمه هاي سومري همراه با قدرت و اقتداري 
نمادين است به ظهور مي رسد. سعي هنرمند مصري بر آن 
نبوده که چهرة شاه يا مقام هاي عالي رتبه را شبيه سازي 
صرف کند، بلکه «خاطر وي صرفًا متوجه ويژگي هاي جبلي 
و اصلي است و به جزئيات فرعي کاري ندارد» (گامبريج، 

١٣٧٩ :٤٦؛ تصوير٢).
اما مسئلة چهره پردازي آرماني و معنوي را به طور ويژه 
در سه تمدن بزرگ ديني شامل تمدن هاي بودايي (اعم از 
حوزة هند و چين و آسياي شرقي)، مسيحيت (به خصوص 
از ابتدا تا ظهور عصر رنسانس) و اسالم مي توان مالحظه 

تطبيقي ويژگي هاي مشترک مطالعة 
طراحي چهره هاي معنوي در تمدن هاي 

ديني (بودايي، مسيحيت، اسالم)

تصوير۳. چن يونگ چن، بودا در زير درخت مانگو، حدود۱۰۲۵م، 
Rathbone,1969:24 :گنجينة کيت مک لورد،  مأخذ

تصوير۴. کانن، نقاشي روي پارچه، حدود۱۲۰۰م، مجموعة فنلوسا-
ولد، مأخذ: همان: ۴۳.
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کرد که به تفکيک در خصوص هريک از آن ها توضيحاتي 
ارائه مي شود.

بررسي ويژگي هاي چهره هاي معنوي در هنر سه تمدن 
بزرگ ديني

الف. چهره هاي معنوي در هنر بودايي
و دست ساخته اي صرفًا جهت  نقش  هيچ  بودايي  هنر  در 
نمايش زيبايي نيست، بلکه در نسبت با آن مشاهدات و دعوت 
به آن ها از طريق اشکال و صوري است که انسان را تشويق 
به تشّبه به خدايان مي نمايد. نتيجة محاکات امور قدسي در 
هنر بودايي، رستگاري و نجات و آرامش و تمکين است و يا 
اينکه حداقل ماية تسلي روح هنرمند خواهد بود. رابرت فيشر 
مي نويسد: «نگارگري بودايي در خدمت آن است که يادآور 
حقايق جاودانة اين دين باشد و آن ها را حمايت و تقويت 
کند... چون مقصد فرجامين آيين بودا که تعالي از اين جهان 
فريب، يعني [رسيدن] به نيرواناست به هنري نياز داشت 
نهايت زيباتر  نگاره هاي آن بسيار آرماني شده و بي  که 
از پيکره هايي باشد که در وجود اين جهاني شخص ديده 
مي شود... غرض از همة آن ها آميختن پيامي واال با جهاني 

ميرا بود» (فيشر، ١٣٨٣ :٣).
هنرمندان بودايي مي خواهند از طريق تجسم گوهر انسان 
برتر که به عقيدة آنان در بودا تجلي يافته به آن يگانگي و 
بوداييان هنر چهره پردازي  براي  آيند.  نائل  سعادت کامل 
آرماني، نقش آييني و تربيتي دارد. به عقيدة آنان تمثال بودا 
در اين جهان موجب دوام حضور جسماني شخص بودا 
مي شود و به نوعي مکمل آموزه هاي بودايي است. «آن ها 

مي خواهند با ثبت تمام جزئيات (اندام هايي که در نقاشي به 
تصوير مي کشند) و استحالة آن ها در يکديگر به آن تماميت 
برتر برسند. در اينجاست که مسئلة صورت پردازي آرماني 
مي آيد»  ميان  به  استعاري  جسم  روي  از  شبيه سازي  و 
(کوماراسوآمي، ١٣٨٦: ١٧٦). براي نيل به چنين هدفي (يعني 
نمايش انسان کامل) هنرمند هندي به مراقبه و تزکية نفس 
مي پردازد و از طريق شهود و جذبة الهي مي تواند به حقيقت 

امور دست يابد و سپس آن را به نمايش گذارد. 
سازندة تمثال به روش هاي گوناگون مراقبه از جمله 
«يوگا» سعي مي کند تا از تأثيرات پريشانگر و هيجان انگيز 
در  تا  شود  رها  خودبيني  و  دنيوي  خياالت  و  زودگذر 
نهايت چهرة مقدس بر وي جلوه کند. بورکهارت مي نويسد: 
يا   Rudrayana باستان شاه از هند  «بر اساس داستاني 
Udayana نقاشاني نزد نيکبخت [بودا] گسيل داشت تا تمثال 
وي را تصوير کنند، وليکن چون سعي آنان در پرداختن 
که  گفت  ايشان  به  بودا  بود،  بيهوده  بودا  صورت  نقش 
خستگي (روحي) شان مانع از کاميابي در نگارگري مي شود، 
آن شبيه  بر  و  آوردند  پرده اي  برايش  تا  فرمود  آن گاه  و 
خويش را تابانيد. به حسب روايتي ديگر، يک تن از پيروان 
tathagata کوشيد تا تمثال وي را نقش کند. اّما سعيش 
ابعاد  يا  اندازه ها  و  نسبت ها  نتوانست  چون  بود،  بيهوده 
tathagata را ضبط و ثبت کند. بدين جهت که هر ميزاني 
و مقياسي بسي کوچک بود. سرانجام بودا به وي فرمود 
که خط کناره نماي سايه اش را که بر زمين افتاده بود ترسيم 
کند. نکتة مهمي که بايد از اين دو روايت به خاطر سپرد اين 
است که تمثال مقدس به مثابة بازنمايي يا تصويرتابي خود 

تصوير۵. بوداي ايستاده، قرن ۱۴ م، مجموعة براندج، مأخذ: 
 kakaudo,1990:85

تصوير۶. مسيح(ع)، نقش موزاييک باالخانة جنوبي اياصوفيه، استانبول، 
اواخر سدة ۱۳م، مأخذ: جنسن، ۱۳۵۹: ۱۹۲.



tathagata مي نمايد» (بورکهارت، ١٣٦٩: ١٦٥).

در زيبايي شناسي هند باستان مي توان رساالتي در باب 
مسائل عمومي زيبايي شناسي و قواعدي براي هنرها يافت، 
رساالتي همچون ناتيا ساسترا، سيلپا ساسترا، ساهيتيا پارپانا 
و ويشنو دارمو تارا پورانا. در اين متون قواعد و قوانين ديني 
دقيقي دربارة پيکرنگاري و نقاشي وجود دارد که پيروان اين 
آيين موظف اند از آنان سرمشق گرفته و آن را به کار برند. 
اهميت اين موضوع تا جايي است که حتي در هند نقل شده 
که نقاشي به نام چيتره کاره توسط برهمني تکفير شد، چراکه 
قوانين تأليف تصويرگري را، که دستور اجراي آن را به او 

محول کرده بودند، پايمال کرده بود. 
در زيبايي شناسي هندي بنابر گفتة شوکرا چاريا «فقط 
آن مجسمه ها و نقاشي هايي را بايد زيبا خواند که مطابق 
دستورالعمل هاي قوانين ديني است نه آنان که سليقه يا وهم 
محض را ارضا مي کند و هنرمند طبق شهود خود (از حقيقت) 
تصاويري را از الوهيت که آن را عبادت مي کند در معابد 
مي سازد. بنابراين قسمت اصلي هنر که مشاهده است يک 

نوع يوگاست» (تاجديني، ١٣٧٢: ١٠٧).
در پيکرنگاري بودايي در همة ادوار هنري آن بودا را 
بيشتر مي توان از روي نشانه هاي خاصي مثل برآمدگي روي 
جمجمه که نشانة نيروهاي رواني برتر است و يا نشانه هاي 
ديگر خاصي همچون يک بافته موي روي پيشاني، موهاي 
مجعد و نشانه هاي چرخ و نيلوفر در زير پاها بازشناخت. در 
چهرة بودا همواره لبخندي معصومانه مشاهده مي شود که 

نشان از آرامش دروني بوداست و همواره طي طريق پايدار 
سالک بودايي را به سوي رستگاري بشارت مي دهد. ابروان 
کماني بلند و باالرفته که نشان از آرامش است، چشماني 
بادامي و در بسياري موارد بسته و يا با نگاه رو به پايين 
و خسته که نشان دهندة توجه به باطن و رياضت و سلوک 
وي است، بيني  استخواني و صورتي گرد که به گونه اي 
ساده شده اند، و در مواردي نيز پيشاني بلند که نشان از مقام 
تفکر بلند وي است همگي نشاني از تالش هنرمند براي ايجاد 

شمايل ملکوتي و اعراض از شباهت نگاري ظاهري است. 
از آنجا که پيکره و به خصوص چهرة بودا نسخه اي 
بي بديل از تمام سعادت روحاني سرمدي را در خود جذب 
همة  که  تبديل مي شود  مرکزي  به مضموني  است،  کرده 
تمثال ها و تصاوير ديگر دور آن مي چرخند. غير از عالمات 
مشخصة بودا، تمثال وي بر ابعاد و تناسبات خاصي مبتني 
است که کمال هنر و نقش در آن متجلي مي گردد. بورکهارت 
در خصوص تناسبات بدن و سر تمثال بودا مي نويسد: «بنا 
بر شاکله اي از تناسبات که در تبت مورد استفاده است، خط 
مرزي يا کناره ساز پيکر نشسته، به استثناي سر، در مربعي 
محاط است که خود در مربع قاب سر انعکاس مي يابد، همان 
گونه که اندازة صفحة سينه، بين شانه ها تا ناف، برحسب 
تناسبي ساده، در چهارگوش چهره منعکس مي گردد. اين 
انگاره که شايد رواياتي از آن وجود داشته باشد ساحت 
کامًال ايستاي کل تمثال و احساس تعادل استوار و آرميده اي 
الهام مي دهد متحقق مي سازد»  بيننده  به  تمثال  را که آن 

تطبيقي ويژگي هاي مشترک مطالعة 
طراحي چهره هاي معنوي در تمدن هاي 

ديني (بودايي، مسيحيت، اسالم)

تصوير۷. شمايل مسيح(ع) که «با دست بشر کشيده نشده»، سدة ۱۴م، 
wordpress.com :مأخذ
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(بورکهارت، ١٣٦٩: ١٧١). نکتة جالب توجه در اين خصوص 
آن است که کمال تناسبات پيکرة بودا به طور ويژه در تناسب 
اندام چهرة وي نيز به طور جداگانه رعايت شده است که اين 
امر نشان از اهميت ويژه اي است که هنرمندان براي نقش 
چهرة بودا به عنوان چهره اي آرماني قائل اند. ازاين رو شکل 
پيکرة بودا اغلب بسيار انتزاعي و جزئيات زائد آن حذف شده 
است. به همين سبب توجه بيننده به نگاه متمرکز و به چهره و 
دست ها جلب مي شود، يعني به نقاطي که دور آن ها را سطوح 
صاف بي تزيين گرفته است. اين ها با هم مي آميزند تا معنايي 
را برسانند که از صحنة نخستين گفتار فراتر رفته به ابعاد 

متعالي آيين بوداي مهايانه مي رسد. 
با ورود آيين بودا به شرق کم کم تغييراتي در پيکره و 
چهرة بودا پيدا شد، از جمله اينکه بيني و چشم ها باريک تر، 
بودا  چهرة  شد.  گردتر  صورت  و  کمتر  چانه  برجستگي 
خصوصيات زنانه به خود  گرفت و بودا در مقام مهر و 
پيامبري مهربان و رئوف تصوير  شد  به عنوان  شفقت و 

(تصاوير٣ تا ٥).

ب .چهره هاي معنوي در هنر مسيحيت
تمدن مسيحيت نيز با اعالم محبت و دعوت به برادري و 
پاکدامني و عبوديت به درگاه باري تعالي آغاز گرديد. سالکان 
و عارفان مسيحي که به گنوستيک ها مشهور بودند عموم 
مؤمنان را به تأمل، معرفت و شناسايي حضوري باري تعالي 
بر مدار عشق و محبت دعوت مي کردند. از اين رو هنر مسيحي 
صرفًا يک موضوع پيدا کرد و آن نمايش جلوة محبت الهي در 
خلق بود که به وساطت حضرت مسيح(ع) ظاهر مي گرديد. 
در آيين مسيحيت نيز هنر خصوصًا نقاشي و پيکرتراشي 

رواج بسيار يافت. هنرمندان نقاش و مجسمه ساز با توجه 
انساني و  اندام  يونانيـ رومي که در تصويرگري  به سنت 
چهره سازي تبحر و قابليت فراواني از خود بر جاي گذاشته 
بودند در نمايش وجه روحاني مسيح(ع) و سير و سلوک 
مؤمنانه وي تالش بسيار کردند و توانستند با رويکردي 
جديد تصاويري از عوالم روحاني را با تأکيد بر آموزه هاي 
کشيشان رقم زنند. آبچان دربارة اعتقاد هنرمندان مسيحي 
به ماورايي بودن شمايل ها مي نويسد: «هنرمند مي دانسته که 
سمبل او شبيه يک انسان عادي نيست. ولي کوشش او اصوًال 
براي نشان دادن يک انسان عادي نبوده است، بلکه او بيان يک 

حالت و ماهيت فوق انساني است» (آپچان، ١٣٤٩: ٣٢٠). 
شمايل  کشيدن  مسيحيت  دين  ظهور  اوايل  در  هرچند 
انبيا و قديسان در کاتاکومب ها توسط  مسيح(ع) و ساير 
راهبان و عرفاي مسيحي انجام مي شد، اما حدود قرن هشتم 
و نهم ميالدي گروهي که به شمايل شکنان معروف شدند با 
شمايل نگاري به جهت تشبه به بت پرستي مقابله کردند. به 
هر حال طولي نکشيد که آباء کليسا به منظور مشروعيت 
بخشيدن به شمايل ها توجيهاتي را مدون نمودند و به همين 
دليل دوباره شمايل کشي متداول شد. از جمله توجيهاتي که 
در هفتمين مجمع اسقف هاي مسيحي اعالم شد آمده است: 
«خدا وجودي است در ماوراي همة توصيف ها و نمودارها 
ولي چون کالم خدا سرشت آدمي يافت که آن با دميدن 
زيبايي الوهيت به صورت اصلي خويش باز به کمال گراييد 
پس خدا را مي توان و بايد به صورت بشري مسيح پرستيد» 

(بورکهارت، ١٣٦٥: ٤٢).
هنرمندان در قرون اولية مسيحيت چهرة مسيح(ع) را با 
حالتي پرشکوه که حاکي از زندگاني معنوي اوست به تصوير 

تصوير۹. مسيح بر صليب، ۱۲۴۰م، دير سانتاماريا دگلي انجلي، مأخذ: 
Rolf,1995:37

تصوير۱۰. زندگاني پرافتخار حضرت علي(ع)، حسين همداني، موزة 
رضا عباسي، مأخذ: سيف، ۱۳۶۹: ۱۷۱.



عيساي  تمثال  «اگر  مي نويسد:  کوماراسوآمي  کشيدند. 
مصلوب از قرن چهارم به بعد در هنر مسيحي ظاهر شد و 
همچنان در گذر اعصار به عنوان نمادي برجسته باقي ماند به 
اين دليل بوده که اين نقش نمادي است از غلبه بر مرگ [نه 
يادآور خود مرگ]. چشمان بازند و هيئت و حاالت [بدن و 
چهره] قادر به نمايش درد نيستند و اين تمثال در واقع هيبت 
پادشاهي است تاج بر سر که تمام شکوه و جالل خداوند را 
در ابزار شکنجة او آشکار مي نمايد» (کوماراسوآمي، ١٣٨٦: 

.(١٨٣
مبناي آموزه اي شمايل نگاري نه فقط جهت گيري کلي 
و موضوع و نقوش و خطوط شمايل، بلکه زبان صوري و 

اسلوب آن را نيز تعيين مي کرد. 
هنرمندان صدر مسيحيت با سير و سلوک عارفانه و تعبد، 
خود را براي دريافت الهام آماده و شايسته کرده و توانسته اند 
به تصويرگري معنوي چهرة مسيح(ع) و مريم مقدس و ساير 
قديسين دست يابند. بورکهارت در اين خصوص مي نويسد: 
فن  وساطت  به  شمايل  روحاني  زبان  از  عمده اي  «بخش 
تصويرنگاري تعليم مي شود، و اين فن چنان سازمان يافته 
که الهام تقريبًا به نحوي خودجوش با آن جفت وجور شود، 
به شرطي که قواعد رعايت گردد و هنرمند خود معنًا براي 

انجام دادن کار خويش آمادگي داشته باشد.
 معناي اين سخن به طور کلي اين است که نقاش بايد به 
قدر کفايت در حيات کليسا مستغرق باشد، و به خصوص بايد 

با دعا و نماز و روزه داري خود را براي کار خويش آماده 
سازد و دربارة موضوع نقاشي از طريق رجوع به متون 
شرعي و قانوني کليسا به تفکر بپردازد» (بورکهارت، ١٣٦٩: 
٩٠و٩١). ازاين رو، با مشاهدة آثار اولية مسيحيت مي توان 
ويژگي هاي  با  را  مسيح(ع)  چهرة  هنرمندان  که  دريافت 
مشترک و خاصي که حکايت از حقيقتي واحد دارد همچون 
موهاي بلند از فرق بازشده، پيشاني محرابي، چشمان درشت، 
بيني بسيار قلمي، لبان کوچک و محاسني نسبتًا تيز و آراسته 

تصوير کرده اند. 
هر  که  بود  زياد  قدري  به  شمايل ها  روحاني  جلوة 
و  روحاني  حالتي  همگي  و  مي ساخت،  متأثر  را  بيننده اي 
جلوه اي رازآميز همراه با لطف و مهرباني و جنبة تعليمي 
داشت (تصاوير٦و٧). اوسپنسکي در کتاب معناي شمايل ها 
بر اين باور است که کليسا به شمايل ها همان اهميت اعتقادي، 

تطبيقي ويژگي هاي مشترک مطالعة 
طراحي چهره هاي معنوي در تمدن هاي 

ديني (بودايي، مسيحيت، اسالم)

تصوير۱۱. يا سقاي کربال، قولر آغاسي، موزة رضا عباسي،  مأخذ: 
سيف، ۱۳۶۹: ۷۷.

تصوير۱۳. چهرة پيامبر (ص) در: مجازات مست کنندگان، معراجنامة 
شاهرخي، قرن نهم، کتابخانة ملي پاريس، مأخذ: رزسگاي، ۱۳۸۵:  

شمارة۵۷

تصوير۱۲. جنگ امام حسين(ع) در روز عاشورا، حسن اسماعيل زاده، 
مأخذ:  چليپا، ۱۳۸۵: ۸۳ .
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عبادي و تعليمي را مي هد که به کتاب مقدس منتسب است. 
همان طور که کالم کتاب مقدس يک تصوير است، تصوير هم 
يک کالم است. آباء کليسا و مؤمنين مسيحي بر اين اعتقادند 
که شمايل هاي مسيحي (به خصوص در صدر مسيحيت) به 
تنهايي توسط هنرمند کشيده نشده است بلکه اين شمايل هاي 
مقدس «بر آن ها نمايش داده شده» و به بياني ديگر شمايل ها 
يکي از صور وحي شناخته مي شد که در آن اراده و عمل الهي 

و انساني در هم مي آميزند (اوسپنسکي، ١٣٨٨: ٤١و٤٢). 
شمايل ها نه تنها جسم فاني مسيح و قديسين و بعد 
دروني و روحاني آن ها را مد نظر دارد، بلکه اصل و ذات 
آن ها که صورت نوعية قديسين است را به نمايش مي گذارد. 
ازآنجاکه اصل ملکوتي انسان هاي مؤمن يکي است و اين 

تصوير۱۴ الف. چهرة پيامبر (ص)، منسوب به بهزاد، حيرت االبرار، قرن نهم، کتابخانة بودلين، 
 Bahari,1996:158   :مأخذ

عوارض دنيوي و جسماني است که عامل تمايز آن ها از 
بعد  به  نسبت  شناخت  با  شمايل نگاران  مي شود،  يکديگر 
روحاني قديسين در شمايل ها ويژگي هاي مشترکي را به 
تصوير مي کشند و ازاين رو ميان شمايل ها اعم از شمايل 
مسيح(ع) و مريم(س) و ساير قديسين شباهت هاي خاصي 
وجود دارد که با نگاه به آن ها معنويت و روحانيت شان 
قابل رويت مي شود. «حالت قديسين در شمايل ها، چهره و 
بقية اجزا جنبة حسي جسم فسادپذير را از دست مي دهند 
کوچک  دهان  باريک،  به شدت  بيني  مي شوند.  روحاني  و 
حالت  نشان دادن  قراردادي  روش هاي  بزرگ،  چشمان  و 
قديسي است که قديميان مي گفتند سيماي او لطيف شده 
است. اندام هاي حسي و بقية جزئيات مانند چين و چروک ها 



و مو همه از هارموني کلي تصوير تبعيت مي کنند و در کنار 
بقية اجزاي پيکر قديس در کشيده شـدن به سمت خدا وحدت 

مي يابند» (اوسپنسکي، ١٣٨٨: ٥٤).
از جمله ويژگي هاي چهرة قديسين در هنر مسيحي اين 
است که آن ها جهان را مخاطب قرار مي دهند. بدان معنا که 
به خصوص مسيح (ع) و مريم مقدس در حاالت گوناگون 
رو به سوي بيننده دارند و به وي مي نگرند: «چهرة قديسان 
يا به طور کامل يا به طور سه رخ به سوي مخاطب چرخيده 
است. چهرة ايشان حتي در ترکيب بندي هاي پيچيده به حالت 
ني مرخ درمي آيد. نيم رخ به شکلي ارتباط را مي شکند. نيم رخ 
آغاز غيبت است. ازاين رو نيم رخ معموًال دربارة کساني جايز 

است که هنوز به تقدس نرسيده اند. 
شمايل هرگز تالش نمي کند عواطف مؤمنان را تحريک 
کند. کار شمايل اين نيست که در مؤمنان عواطف طبيعي 
انساني را برانگيزد بلکه اين است که عواطف و همچنين عقل 
و بقية قواي انساني را به سوي تغيير شکل راهنمايي کند» 

(اوسپنسکي، ١٣٨٨: ٥٥).
در ميان مسيحيان اعتقاد به شمايل ها آن قدر زياد بوده 
است که گاهي از آن ها براي دفع حمالت دشمنان استفاده 
مي شده است. نمونة آن شمايل حضرت مريم(س) معروف 
به مريم والديمير است(تصوير٨) که از آن براي در امان 

ماندن از حملة مغوالن استفاده مي شد.
از اواخر قرن سيزدهم ميالدي به بعد کم کم توجه به امور 
با  هنرمندان  و  شد  جلب  شمايل ها  در  نفساني  حاالت  و 
نمايش حاالت درد و رنج ناشي از مصلوب شدن مسيح(ع)، 
ضعيف  و  الغر  جسم  صليب،  بر  ميخکوب شده  دستان 
مسيح به طوري که فقط استخوان ها ديده مي شود، و سري 
که با حالتي اندوهناک بر سينه آويخته شده به مسيح(ع) 
حاالت نفساني بخشيده و مسيح را بر صليْب مرده تصوير 

کرده اند(تصوير٩). 
نفساني،  حاالت  به  گرايش  روند  نتيجة  حال  هر  به 
قداست زدايي و نفي رمز و راز معنوي را در شمايل ها به 

هنوز  شمايل ها  از  گروه  اين  ميان  در  اّما  داشت.  دنبال 
مي توان شمايل هايي را مشاهده کرد که به دليل ايمان هنرمند 
مخّرب  مادي  تأثيرات  حضرت،  آن  مقدس  شخصيت  به 
شيوة کالسيک و پرداخت هاي طبيعي از چهرة يک انسان، 
تحت الشعاع معنويت و شخصيت شمايل قرار گرفته و عمًال 
خنثي شده است. اين مسئله را حتي در دوره هاي متأخر در 
آثار هنرمندان معتقدي همچون ال گرکو نيز مي توان مشاهده 

کرد.

ج. چهره هاي معنوي در هنر اسالمي
در حوزة هنر اسالمي هنرمندان نگارگر عالم جسماني را 
پرتوي از انوار الهي و هر ذره و جزئي را مظهر اسمي از 
اسماء حق مي دانند. در نظر هنرمند مسلمان به قول غزالي 
«عالم علوي حسن و جمال است و اصل حسن و جمال 
تناسب و هرچه متناسب است نمودگاري است از جمله آن 
عالم چه هر جمال و حسن تناسب كه در اين عالم محسوس 
است همه ثمرات جمال و حسن آن عالم است. پس آواز 
خوش موزون و صورت زيباي متناسب هم شباهتي دارد 
از عجايب آن عالم» (غزالي، ١٣٦١: ٣٥٨). چنين تفكري كه 
از عوالم ملكوت منشأ مي گيرد هنري مي آفريند كه هم كل 
و هم اجزاي آن در حد كمال است. پوپ زيبايي هنر ايران 
را در كمال نقش دانسته و با بيان ملزومات رسيدن هنر به 
چنين مرحله اي از كمال مي نويسد: «نخستين شرط زيبايي 
كمال نقش است و كوشش در رسيدن به اين كمال مهمترين 
وظيفة هنرمند به شمار مي آيد. اما  ادراك زيبايي به وسيلة 
استدالل ممكن نيست، احساس صادقانه، همدلي با طبيعت و 
حفظ آداب و سنت هاي كهن و آنكه بتوان از صورت به معني 
و مبدأ پي برد و مهارت از روي آگاهي تا هنرمند بتواند آن 
معاني را كه دريافته است بپروراند و صورت و شكلي به 
آن ها ببخشد، اين صفات الزم است تا هنر به حد كمال خود 
برسد و هنر ايران در همة دوران اين خصوصيات را داشته 

است» (پوپ، ١٣٣٧: ٣).

تطبيقي ويژگي هاي مشترک مطالعة 
طراحي چهره هاي معنوي در تمدن هاي 

ديني (بودايي، مسيحيت، اسالم)

تصوير۱۵. پير و جوان، مطلع االنوار امير خسرو دهلوي، قرن نهم، 
Bahari,1996:64 :کتابخانة چستربيتي،  مأخذ

تصوير۱۴ب. چهرة پيامبر (ص)، منسوب به بهزاد، حيرت االبرار، قرن 
 Bahari,1996:158   :نهم، کتابخانة بودلين، مأخذ
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در  نيز  انساني  چهره هاي  نمايش  در  نظريه ها  همين 
نگارگري ايران به عنوان مهم ترين عوامل شكل گيري طراحي 
چهره مدنظر بوده است. بدان معنا كه هنرمندان ضمن آموزش 
قواعد چهره و حتي نمايش چهره هاي شبيه سازي شده اي 
كه كامًال شخصي و داراي حاالت دروني بودند از ترسيم 
صورت حقيقي و متعلق به عالم معناي چهرة انسان نيز 
غافل نبوده اند. اين قاعده كه در طراحي تمامي عناصر نقاشي 
ايران و از جمله در چهره رعايت شده باعث ايجاد چهره هايي 

معنوي و فرازميني شده است.
 تجويدي دربارة توجه نقاشان ايراني به بعد ملكوتي 
فني  نظر  «از  مي نويسد:  هنرمندان  طبيعي  سرمشق هاي 
هنگامي كه براي ساختن يك پردة نقاشي سرمشقي مادي 
چون پيكر انسان و حيوان و يا منظره را جلوي ديدگاه هنرمند 
بگذاريم گرچه ممكن است نگارگري صاحب الهام از وراي 
همان سرمشْق دنيايي لطيف تر دريابد و آن  را نقاشي نمايد 
ولي معموًال به علت توجه هنرمند به سايه روشن  ها و ديگر 
عوارض وارد شده بر شئ و ايجاد يك نوع عالقه نسبت به 
اين خصوصيات عارضي چه بسا كوشش نگارگر در جهت 
تقليد از آنچه مي بيند وي را از دريافت ملكوتي كه در سرمشق 

وجود دارد باز خواهد داشت» (تجويدي، ١٣٥٢: ٩).
در رساالت باقي مانده از استادان قديم مشخص مي شود 
كه ايشان ضمن بيان آموزش هاي اولية طراحي چهره، اندام 
و حاالت انساني و حتي طراحي حيوانات و عناصر ديگر، 
هم زمان شاگرد را متوجه عوالم باطني کرده تا بتواند از ظاهر 
اشيا و طبيعت آن ها پي به باطن و حقيقت آن ها برد. براي مثال 
صادقي بيگ افشار هنرمند قرن دوازدهم هجري در عصر 
صفويه دربارة چهرة انسان كه بيش از هر عنصر تصويري 
ديگر مورد توجه نقاشان بوده با بياني بسيار اجمالي مشق 
شاگرد از طبيعت چهرة انساني را كه آفريدة حق است آغاز 
مي كند و شناخت رموز خلقت را به عنوان خاطر چهره به وي 
گوشزد مي كند تا ابتدا طبيعت را به عنوان پاية حركت به سوي 

عوالم ديگر باز شناسد:
اگـر صورتـگري باشـد مـرادت

بـود بس آفرينـش اوستـادت
درين وادي تتبع سست رايي اسـت

در زحمت به روي خود گشايي است
كـي از قيـد غلط آزاد باشـد

اگـر مانـي و گر بهـزاد باشد
سپس دربارة تتبع معنوي خود در اين زمينه كه توانسته راه 

به عوالمي باطني پيدا كند مي گويد:
كشم رخت هوس در كوي صورت

شدم معني طلب از روي صورت
ره صورتگري چندان سپردم

كه از صورت به معني راه بردم
(قمي، ١٣٥٩: ١٥٥و١٥٩).

بنابراين گرچه ظاهر اين ابيات نشان دهندة گذشت از 

چهرة ظاهري انسان به باطن و حقيقت انسان است اما در 
بياني عام تر به معني گذشت از صورت (ظاهر) به معني 

است.
اگر آنچه در ادبيات فارسي دربارة توصيف چهرة يار 
مطرح شده (از جمله صورتي گرد و مهتابي، ابروان كماني، 
چشمان بادامي، لبان غنچه، پيشاني فراخ و گشاده) با توصيف 
چهرة مومنان كه در معارف ديني بيان شده در نظر گرفته 
شود، نوعي چهرة آرماني و معنوي ايجاد مي شود كه مبناي 
تصويرگري چهره در نگارگري ايران است. اين چهره فرديت 
و شخصيت خاصي ندارد و عوارض دروني و ذاتي در آن 

مشاهده نمي شود. 
در طراحي اندام انسان در نگارگري، كمال نقش به صورت 
انتخاب بهترين زاوية ديد هر فرم ديده مي شود، چنان که 
هنرمندان در طراحي انسان بهترين زاويه براي نمايش سر 
و صورت را سه رخ در نظر گرفته اند. چهره از زاوية روبه رو 
كمتر مي تواند حاالت گوناگون را در خود نشان دهد و از نظر 
شكل (فرم) نيزـ  كه همة عناصر از روبه روستـ  شگردهاي 

زيبايي شناسي را كمتر مي توان در آن به كار برد. 
در چهرة انسان، زاوية سه رخ از طرفي به دليل اينكه 
جلوه اي از چهرة تمام رخ را دارد و مي تواند آنچه که در يك 
طرف صورت هست در طرف ديگر هم به گونه اي نمايش 
دهد و از جهتي آن زيبايي هايي كه در نيم رخ وجود دارد 

تصوير۱۶. پير معتکف، ترابي بيگ، قرن يازدهم، موزة رضا عباسي 
مأخذ: شاهکارهاي نگارگري ايران، ۱۳۸۴: ۵۰۱



تقريبًا در زاوية سه رخ ظهور مي كند، در منظر هنرمندان 
نگارگر صورت كمال چهره شناخته شده است. 

نگارگري،  آثار  به کاربرد صورت نوعيه در  با توجه 
چنين به نظر مي رسد كه انگار براي تمامي چهره  ها، صورتي 
يكسان وجود دارد كه در پس پرده چهره هاي فردي و متكثر 
افراد قرار گرفته و به تعبيري گويي فرديت افراد بر روي اين 
موازين و ويژگي ها الصاق شده است كه ضمن نمايش چهرة 
فردي هر فرد، آن صورت نوعي كه مربوط به فرهنگ است 
نيز نشان داده شده است و بنابراين مي توان پيوندي فرهنگي 

را در تمامي چهره ها مشاهده كرد. 
اين اتحاد شكلي كه برگرفته از مباني فرهنگي است بر 
تمامي چهره ها اعم از چهره هاي انبيا و اوليا و به طور کلي 
قديسين، عارفان، عاشقان و سالكان راه حق  و حقيقت که به 

طور بارزتري مالحظه مي شود و نيز افراد عادي در طبقات 
مختلف اجتماعي اعم از زن و مرد، بزرگ و كوچك و حتي 
كساني كه داراي ويژگي هاي معنوي نيستند مصداق دارد، با 
اين تفاوت كه چهره هاي خبيث و يا دشمن ضمن برخورداري 
از همين صورت نوعيه كه سبب وحدت فرهنگ تصويري 
مي شود با نمايش حالت هاي نفساني، تأكيدي بر شخصيت 

غيرمعنوي آن ها مي شود. 
اين نوع از نگرش  به چهره فقط در هنر نگارگري اسالمي 
ايران قابل مشاهده است و در تمامي تمدن هاي معنوي ديگر 
چهرة معنوي تنها براي اوليا  و قديسين به  كار برده شده و 
مابقي افراد بدون توجه به حاكميت چنين اصلي بر صورت 
آن ها صرفًا به گونه اي فردي با شخصيت هاي ظاهري آن ها 
ترسيم شده اند. در نگارگري ايران ميزان معنويت چهره به 

تطبيقي ويژگي هاي مشترک مطالعة 
طراحي چهره هاي معنوي در تمدن هاي 

جدول ۱. ويژگي هاي چهره هاي معنوي در سه تمدن دينيديني (بودايي، مسيحيت، اسالم)

صورت نوعيه فرم چهره مو لب و دهان بيني چشم و ابرو تمدن ها

چهره اي سرشار از 
روحانيت و آرامش 

و رستگاري و محبت 
و با حالت اعراض 

از دنيا

مدور معموًال مجعد 
و بافته شده بر 
باالي پيشاني

کوچک و اغلب 
به نشانة اميد به 

رستگاري سالکان 
همراه با لبخند

کشيده و 
استخواني

ابروان کماني همراه 
با چشمان بادامي و 
در بسياري موارد 
به نشانة توجه به 

باطن بسته و يا رو 
به پايين

بودايي

چهره اي لطيف و پر 
از مهر و محبت و 

رستگاري و به شدت 
روحاني و ملکوتي و 
بدون حاالت نفساني

کشيده موها آراسته 
و دربارة 

مسيح(ع) از 
فرق به دو نيم 

بازشده

نسبتًا کوچک به شدت باريک 
و قلمي و 

کشيده

چشمان درشت و 
باز و اغلب با نگاه 

به بيننده قرون 
اوليه

مسيحيت

چهره اي رنج کشيده 
و اندهناک و 

نشان دهندة حاالت 
نفساني منبعث از رنج 

مسيح

کمي نسبت به 
قبل گردتر

موها آراسته و 
از فرق به دو 

نيم بازشده

کوچک و اندوهناک باريک و 
کشيده

ابرو و چشم ها با 
حالتي از رنج و 

اندوه قرون 
متأخر

چهره هايي روحاني 
نمايانگر ايمان و سير 

و سلوک معنوي

تقريبًا کشيده محاسن و 
موهايي صاف، 
محرابي و منظم

کوچک و غنچه قلمي و بلند ابروان کماني و 
باالرفته همراه با 
چشمان بادامي

دوران 
اوليه 
(قبل 

از 
قاجار) اسالم

چهره هايي معنوي 
و مهربان و در 

عين حال نمايانگر 
مظلوميت

کشيده محاسني منظم 
و صاف و گرد

کوچک و غنچه قلمي و کشيده ابروان کشيده و 
چشماني نسبتًا 
درشت و مهربان

دورة 
قاجار 
به بعد



شماره۲۶  تابستان۹۲
۳۱

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

ويژگي هاي  به  فرد  چهرة  ويژگي هاي  نزديک بودن  ميزان 
صورت نوعيه بستگي دارد. چنان که پيش تر اشاره شد، هرچه 
ويژگي هاي چهرة فرد به ويژگي هاي صورت نوعيه نزديک تر 
باشد، از حالت معنوي و روحاني بيشتري برخوردار مي شود، 
زيرا اين چهره ها عمومًا خالي از عوارضي است که نمايشگر 
خصوصيات مربوط به کالبدشناسي و ترسيم عضالت و 

استخوان ها و ديگر ويژگي هاي فردي است. 
به طور خاص دو دسته چهرة  نگارگري  آثار  اما در 
روحاني و معنوي وجود دارد: يكي چهرة پيامبران و اوليا 
عليهم السالم و ديگري چهرة اهل سلوك و عرفا و حكما. 
همان گونه که بيان شد بدان علت به آنان چهرة خاص معنوي 
گفته مي شود که نسبت به ساير چهره ها به خصوصيات 

صورت نوعيه نزديک ترند. 
چهرة پيامبران و اولياي الهي، به دليل آنكه مصداق ذاتي 
امر باطني خود هستند، در آثار نگارگري بيشترين شباهت را 
به همان «صورت نوعيه» دارد. يعني نگارگران چهرة اوليا 
را شبيه سازي نمي كردند بلكه شباهت ايشان را به اصول 
صورت نوعيه كه يك جلوة نمادين از فرهنگ اسالمي است 
در  نوعيه  صورت  كه  كرد  اشاره  بايد  مي  كردند.  نزديك 
حقيقت مبين صفات عالي انساني است و به همين دليل است 
كه روحاني و متعالي به نظر مي آيد. انبيا و اوليا نيز ظاهرشان 
مبين صفات باطني شان است؛ پس براي هنرمندان نگارگر 
ايشان آن است كه چهره اي  بهترين روش كشيدن چهرة 
خيالي در نسبت بسيار نزديک با ويژگي هاي صورت نوعيه 
از آن ها نقش كنند. اما ازآنجاكه بايد تفاوتي ميان چهره هاي 
ايشان با يكديگر وجود داشته باشد تا بتوان ايشان را تا 
هنرمندان  به خصوص  هنرمندان  كرد  شناسايي  اندازه اي 
با درنظرگرفتن برخي  قهوه خانه اي سعي كرده اند  نقاشي 

ويژگي هاي خاص تفاوتي ميان آن ها ايجاد كنند.
ائمة  چهرة  ظاهري  شباهت  خصوص  در  قاضي زاده 
حال  عين  در  و  قهوه خانه اي  نقاشي  در  (ع)  معصومين 
خصوصيات ويژة هريك از ايشان در اين آثار مي نويسد: 
«در طراحي پيكر و شمايل اوليا همواره در شيوة نقاشي 
قهوه خانه اي يك اصل مهم مورد توجه و رعايت قرار مي گيرد 
و آن شباهت عمومي اوليا با يكديگر است. بدين معني كه 
مجموعة امامان و اولياي حق همواره در طراحي چهره و 
اندام و حالت شبيه به يكديگر طراحي مي كردند. اين امر باعث 
آشكار  ايشان  دروني  همبستگي  و  اتحاد روحي  مي شود 
شود.از طرف ديگر هنرمندان با استفاده از تغييرات جزئي 
و نامحسوس در حاالت و تناسبات و خصوصًا تغييراتي در 
البسه و ابزار ايشان سعي در بازنمايي و تمايز شخصيت هاي 

مختلف پرده از يكديگر مي نمايند» (قاضي زاده، ١٣٨٥: ٥٨).
توجه هنرمندان به اين اصول در دوران اولية نگارگري 
كمال  بر  مي رود  جلوتر  هرچه  و  مي شود  مالحظه  كمتر 
را  اين مسئله  اوج  تاجايي كه  افزوده مي شود  اين چهره ها 
مي توان در چهره نگاري هاي معنوي اوليا در آثار نقاشي هاي مكتب 

خيالي نگاري قاجار و پس از آن مشاهده کرد (تصاوير١٠ تا ١٢).
به طور کلي چهرة انبيا و اوليا در آثار نگارگري به دليل 
وجود عمامه داراي پيشاني محراب گونه  است، ابروان فراخ 
و کماني ايشان با فاصله از چشمان بادامي آن ها قرار دارد 
بيني  مي بخشد.  ايشان  چهرة  به  خاصي  معصوميت  که 
کشيده و لب ها کوچک اند و همواره محاسني منظم دارند 

(تصاوير١٣و١٤الف و ب).
نگارگري  آثار  در  معنوي  چهره هاي  از  ديگر  دستة 
مربوط به چهرة اهل سلوك و عرفا و حكماست. اهل سلوك 
و عرفا افرادي هستند كه براثر سير و سلوك و طي مقامات 
عرفاني به درجات واال و روحاني دست يافته اند. در چهرة اين 
افراد در آثار نگارگري مي توان تأثير روحاني سال ها سير و 
سلوك را كه براثر ممارست با عبادات و اذكار و اعتكاف به 
وجود آمده مشاهده كرد. اين گروه از افراد در آثار نگارگري 
عمومًا در سه حالت نشان داده شده اند. يكي در حالتي از 
سلوك و عبادت و اعتكاف در مسجد و تنة درختان و غارها، 
و ديگري در حال گفت وگو و نصيحت انسان ها و گاهي نيز 
در حالت سماع تصوير شده اند. در هر سه حالت چهرة آن ها 

با هم تفاوت هايي دارد. 
در حالت اول آن ها را معموًال در آرامش همراه با سكوت 
و حالت معنوي و در عين حال خلسه و در خود فرورفته 
نيست  جانب خاصي  به  نيز  نگاهشان  که  مي دهند  نشان 
(تصوير١٥). در حالت دوم كه آن ها را در حال نصيحت 
نوعي  در  را ضرورتًا  ايشان  اندام  هنرمند  نشان مي دهد، 
حركت طراحي مي كند كه براي گفت وگو جهتشان به طرف 
مخاطب به صورت خم شده نشان داده شده است.  دست 
آن ها در حال حركت و نشانه است و چهره نيز از حالت 
خلسه بيرون آمده است، يعني از حالت دروني به حالتي 
بيروني تغيير كرده است و علت آن هم گفت وگو با مخاطب 

است (تصوير١٦). 
حالت ديگري كه در برخي آثار وجود دارد ايشان را در 
حال سماع كه حالتي از خودبيگانگي است نمايش داده و اين 
حالت در برخي موارد به مستي عارفانه تبديل شده است، اما، 
باوجود حالت شوريدگي و مستي، چهرة با همان ويژگي هاي 
روحانيـ  كه معموًال تصويري است از شخصيت روحاني و 
اهل سلوك آن هاـ  كشيده شده است. در چهرة ايشان نيز كه 
به لحاظ قداست، مرتبه اي پايين تر از انبيا و اوليا دارند مي توان 
بسياري از آن صفات عاليه اي را كه در صورت نوعيه وجود 

دارد مالحظه كرد. 
اين چهره ها با ابروان باالرفته و چشماني خمار يا هشيار 
که نشان از حالت معقول و مشهود ايشان است به همراه 
محاسني بلند و با حالت افتادگي و وقار نمايش داده شده اند و 

در کل چهره اي معنوي را ارائه مي کنند (تصاوير١٤و١٥).
از آنچه از مجموع ويژگي هاي چهره هاي معنوي در اديان 
و تمدن هاي گوناگون بيان شد مي توان به حس مشترک ميان 
تمامي آن ها پي برد که چهره هاي انساني را با عوالم ملکوتي 



تطبيقي ويژگي هاي مشترک مطالعة 
طراحي چهره هاي معنوي در تمدن هاي 

ديني (بودايي، مسيحيت، اسالم)

نتيجه
مجموعه آثار معنوي در تمدن هاي ديني رويکردي روحاني و ديني در تمامي شئون زندگي داشته اند. 
انسان در اين دوران سعي داشته با هر زبان و ابزاري عوالم ملکوتي و معنوي را در قالب آثار هنري 
عرضه کند. اصل ملکوتي هنر و وجود نمونه هاي آسماني و صورت هاي مثالي و نوعي براي امور 
محسوس و موجود در عالِم ماده هنري مي آفريند که عوارض ظاهري در آن کمترين نقش را ايفا مي کند 
و آنچه بيش از همه خودنمايي مي کند همان ملکوت اشيا و امور است که از آن به صورت نوعيه تعبير 
شده است. در اين ميان، چهره ها به خصوص چهره هاي ملکوتي و معنوي در تمدن هاي ديني از جايگاه 
ويژه اي برخوردارند. اين چهره ها که برگرفته از تفکر معنوي و مشاهدة باطني از عوالم ملکوتي اند 
اغلب براي اهداف تعليمي و به منظور متوجه ساختن مؤمنان به سوي امر متعالي استفاده مي شدند. به 
همين منظور، هنرمند با رعايت قوانين و دستورات مربوط به توليد اثر هنري که برگرفته از مباني ديني 
و آييني است چهره هايي روحاني ايجاد کرده تا مخاطبان با مشاهدة اين آثار متوجه عوالم ملکوتي 
و معنوي شوند. در نتيجة اين تفکر و ديد ديني و معنوي و کاربرد قوانين و دستورات مربوطه براي 
خلق چهره هاي معنوي و روحاني صورتي نوعي متصور است که پايه و اساس چهره هاي آرماني و 
روحاني نزد هنرمندان تمدن هاي ديني بوده است. با مقايسة اين چهره ها که دربردارندة ويژگي هاي 
خاص هريک از تمدن ها نيز هست، مي توان به شاخصه هاي مشترکي دست يافت که در نهايت از آن به 
«صورت نوعيه» تعبير مي شود، چهره اي که دربردارندة امر متعالي و آرماني است و عوارض ذاتي و 
حاالت نفساني بر آن متصور نيست. هرچه هنرمند بتواند ويژگي هاي چهرة خلق شده در اثر خويش را 
به ويژگي هاي بيان شدة صورت نوعيهـ  همچون ابروان کشيده و کماني، چشمان درشت و بادامي، بيني 
کشيده، لباني کوچک، پيشاني محراب گونه و گشادهـ  نزديک تر کند بر حالت معنوي و روحاني آن چهره 

افزوده مي شود و چهره اي معنوي به تصوير درمي آيد.
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Through the history of art & religious civilizations, there are always sacred & spiritual artworks that 

endeavor connecthumanswith spiritual worlds,of whichthe most obvious manifestations aresacred 

portraits. Portraits of the pious humans give the opportunity to represent spirituality and divineness in 

form of human images that have always been taken into especial consideration by religious civilizations. 

These portraits have special characteristics so that if they are put together, it seems that they possessa 

united and collective essence. Therefore recognizing the common characteristics of sacred portraits in 

religious civilizations is the main goal of this research.In this essay by means of analyzing and explaining 

the ideal portrait and expressing the different viewpoints of experts in this area, it is tried to recognize the 

common characteristics of the sacred portraits andthe ways artists have manipulated them in their works. 

Using analytic and descriptive methods based on description of existing cases of portraits from some 

of the religious civilizationsandbesides exploring the artists’ perceptions of sacred portraits in various 

civilizations which are developed from the ideal portrait, some of the common characteristics of these 

portraits are recognized. The results of this essay show that there are common characteristics in sacred 

portraits in religious civilizations through which a perfect portrait may be conceived. As a result main 

common characteristics include: extended and arched eyebrows, bigand almond like eyes, extended 

nose, small lips, altar like and broad foreheads. 

Key words:  Ideal Portrait, Sacred Portrait, Spirituality, Icon, Buddhist, Christianity, Islam.
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