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چكيده
نگارگران مسلمان ايراني متأثر از انديشة   اسالمي همواره در پي حقيقت و مسائل ماوراءالطبيعه بوده اند. 
ازاين رو، برخالف نقاشي غرب، نگارگري ايران به ندرت در خدمت شمايل نگاري قرار گرفته است. بنابراين، 
چهره   ها در نگارگري سنتي ايران در عين منحصر به فرد بودن، براساس الگو  هاي مشخصي ترسيم مي شده اند. 
اين روش ترسيم برخي از پژوهشگران را به قضاوت نادرست واداشته و چهره   ها را در نظر آنان مبدل به 
چهره  هايي همسان و خشک کرده است، درصورتي که چهره نگاري در نگارگري سنتي ايران براثرعوامل 
گوناگون اجتماعي متفاوت بوده است. در اين مقاله، به تحوالت شاخص اجتماعي، از دورة  ساساني تا انتهاي 
صفوي، پرداخته شده است و تحوالت عمدة آن بر چهره نگاري بررسي شده است. نگارگران ايراني، ضمن 
رعايت قراردادهاو الگو  هاي کهن، سبک شخصي خود را در چهره پردازي تجربه مي کردند. با رواج گرايش 
به هنر غربي به مرور زمان اصول چهره پردازي ســنتي ناديده گرفته شد و اين هنربه سوي چهره پردازي 
واقع گرايانه تغيير مسير داد.  در اين پژوهش، از روش  تاريخي ـ توصيفي و با رويکرد مقايسه اي در چهره نگاري 

ادوار مختلف استفاده شده و روش گردآوري اطالعات نيز به صورت کتابخانه اي است.
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مقدمه
چهره نگاري در نگارگري ايران با تعريف غربي و عاميانة 
آن، يعني شباهت ظاهري تصوير با شخص ترسيم شده، 
ميانه اي ندارد و به هيچ روي، حتي بعد از نفوذ هنر يونان 
درپي حملة اسکندر به ايران، توجه جدي در شبيه سازي 
نپذيرفته  صورت  تصويرشده  شخص  با  تصوير  عيني 
است. با ورود اسالم و پيوند باور  هاي عرفاني آن با فرهنگ 
عامة ايران، نگارگران بر آن شدند تا هم سو با باور  هاي 
و  فرازميني  چهره  هايي  خلق  به  جامعه  و  خود  اعتقادي 
ازلي  به عالمي مثالي و  اين طريق  از  بپردازند و  آرماني 
واقع گرايانه ترين  در  نکته حتي  اين  به  توجه  يابند.  دست 
دوره   هاي چهره پردازي در نگارگري نيز رعايت شده است. 
از سوي ديگر، کتاب به منزلة سرمايه و ميراثي قابل حمل 

هميشه مورد توجه حاميان درباري بوده است. 
نسخ خطي ازجمله معدود اشياي گران بهايي است که 
طي جنگ   ها و لشکرکشي   ها بين حکمرانان قابل حمل بوده 
و انتقال دهندة بسياري از باور  ها و اعتقادات حامي درباري 
به ديگر حکمرانان بوده است. ازاين رو، حاميان به جنبه   هاي 
خواست  و  مي دادند  اهميت  بسيار  نسخ مصور  سياسي 
خود را در ترسيم تصاوير و نگاره   ها به هنرمندان تحميل 
به علت  دوره   ها  از  بسياري  در  نيز  نگارگران  مي کردند. 
را  خود  حامي  گرايش   هاي  بودند  مجبور  مالي  وابستگي 

پاسخ دهند.
تأثيرگذار بر  از عوامل مهم  عالوه بر عامل حامي که 
چهره نگاري است مي توان به عوامل محدود کنندة ديگري 
گروهي،  کار  قرارداد  هاي  فرهنگي،  گرايش  و  تعلق  چون 
وابستگي نگارگري و چهره پردازي با ادبيات ايران، انتخاب 
کرد. عوامل  اشاره  فرديت هنري  به  بي توجهي  موضوع، 
مذکور به نوعي،مستقيم و غيرمستقيم، بر روند چهره نگاري 
اين  انجام  از  ايران تأثيرگذار بوده اند. هدف  در نگارگري 
پژوهش، تالش براي شناخت بيشتر سير چهره نگاري در 
تأثيرگذار برآن و شناخت  ايران، عوامل  نگارگري سنتي 
دورة  در  دراين خصوص  هنرمندان  ديدگاه   هاي  تفاوت 

مدنظر است.
اين  مختلف  دوره   هاي  در  ايراني  نگاره   هاي  مشاهدة 
پرسش را در ذهن بيننده مطرح مي سازد که چرا هنرمندان 
با وجود آشنايي با شبيه سازي عيني بعد از حملة اسکندر 
پيروي  از شيوه   هاي مشخصي در چهره نگاري  ايران  به 
شرايط  حاميان،  سليقة  چون  عواملي  آيا  و  مي کرده اند 
اجتماعي، فرهنگ، دين و فرديت هنرمند بر شيوة ترسيم 
روش  از  پژوهش،  اين  است؟در  بوده  مؤثر  چهره   ها 
تاريخي ـ توصيفي و با رويکرد مقايسه اي در چهره نگاري 
اطالعاْت  گردآوري  و روش  استفاده شده  مختلف  ادوار 

کتابخانه اي است.
تاکنون در پژوهش   هاي نگارگري ايراني درخصوص 
است.  نشده  انجام  چنداني  کوشش  سيرچهره نگاري 

قضاوتي  به  نيز  مستشرقان  از  بسياري  پژوهش   هاي 
ايران  سنتي  نگارگري  در  چهره پردازي  دربارة  نادرست 
منجر شده است و اين مسئله ضرورت تحقيق پيش رو را 

تأييد مي کند. 

تأثير حاميان هنري
حاميان هنري با حمايت   هاي مالي و معنوي از هنرمندان 
نيز  ايران  هنر  داده اند.  تغيير  را  هنر  تاريخ  مسير  بار  ها 
با  آثاري  آنجا که  قاعده است و  اين  تأثير  به شدت تحت 
شکوه آفريده شده است از چتر حامي قدرتمند بهره مند 
بوده است. اين امر در روند شکل گيري نگارگري ايران و 
همچنين ظهور چهره   ها بسيار مؤثر بوده است. اما دليل 
است؟  بوده  چه  کتاب آرايي  از  درباري  حاميان  حمايت 
«نقاشي ايران هنري خصوصي دارد؛ بدين معنا كه در يك 
زمان بيش از يك نفر نمي توانست آن را مشاهده كند و 
از تماشاي آن لذت ببرد. حتي بزرگ ترين نسخه  هاي خطي 
چون شاهنامة شاه تهماسبي را به سختي مي توان به صورت 
گروهي مشاهده كرد و ارج گذارد. با اين اوضاع بايد اين 
پرسش را مطرح كرد كه آيا درست است كه مثل بسياري 
از محققان اين نقاشي  ها را با اين هدف وارسي كنيم كه در 
تركيب بندي  هاي آن  ها يا موضوع هايي كه برگزيده اند بيان 
عقايد سياسي و انعكاس رويداد  ها يا قضاوت هاي مربوط به 
آن دوره را كه همواره بردي بسيار محدود داشته بيابيم؟ 
به جاي اين كار مي توان استدالل كرد كه حمايت شاهانه از 
توليد كتاب هاي زيبا يكي از شيوه  هاي كسب شهرت بوده 
است» (گرابر، ۱۳۸۳: ۱۱) و حاميان درباري از اين راه تا 

حدودي به خواسته   هاي سياسي خود دست مي يافتند.
حکمرانان سرزمين   هاي اسالمي، به رغم محدوديت   هاي 
مذهبي،به علت تقليد از قدرت  هاي قبلي و همچنين دربار  هاي 
همسايگان، نمي توانستند از لذت تماشاي تصاوير پيکره نما 
چشم پوشي کنند، لذا هنر نقاشي و پيکره نگاري به کاخ  هاي 
از ديد  حکمرانان و شاهزادگان و اشراف محدود شد و 
عموم پنهان ماند. خلق آثار هنري به سليقه و گرايش حامي 
سياست گذاري  هاي  و  خواست  و  يافت  زيادي  وابستگي 
سالطين نقاشان را در توليد نسخ خطي مصور به خدمت 
گرفت. انتخاب مضامين معين و تکراري از سوي دربار 

تأثيرات فردي هنرمند در آثارش کمرنگ کرد.
از سدة نهم و دهم هجري، با گسترش حاميان هنري 
در سطوح مختلف جامعه و باالرفتن سطح زيبايي شناسي 
حاميان و هنرمندان، مضامين جديد و مختلفي در عرصة 
نگارگري ظاهر شد. سليقة مختلف حاميان اين اجازه را به 
هنرمندان داد تا از سنت  هاي قراردادي گذشته دست بکشند 
و به کشف توانايي   هاي خود بپردازند. پيامد اين امر، در 
به وجودآمدن نگاره   هاي تک برگي و آثار فردي در نگارگري 
مؤثر بود. در اواخر دورة صفوي، بار ديگر سليقه و گرايش 
ايران به  حاميان به هنر فرنگي، تحولي عظيم در نقاشي 

 بررسي سيرتحول چهره نگاري در 
نگارگري ايران تا انتهاي دورة صفوي



شماره۲۴ زمستان۹۱
۱۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

وجود آورد که تأثير مستقيمي بر روند چهره نگاري ايران 
داشت. 

تأثير فرديت هنرمند
فرديت هنرمند از عوامل تأثيرگذار بر آثار هنري است که به 
تناسب زمان و مکان در هر دور  ه متفاوت بوده است. هنر 
نقاشي در ايران به كاخ  هاي بزرگ و شاهزادگان محدود 

بود و به تناسب، موضوعات نگارگري، محدود و مختص 
سليقة درباريان شد. از سوي ديگر «اين زمينة خصوصي 
كه،  گذارد  هنرمندان  اختيار  در  را  فراواني  بيان  آزادي 
به لطف آن، بلندپروازي  هاي شاهان و نگرش  هاي هجوآميز 
نقاشان زمينه اي مساعد براي نشوونمو يافتند، حال آنكه 
اگر اين آثار براي تماشاي شمار زيادي از مردم آفريده 
مي شد، پرداختن به اين امور ممنوع مي گرديد» (همان: ١١٧) 

جدول ١.  مقايسة چهره نگاري در دورة    آل بويه، غزنويان، عباسيان، سلجوقي

نمونة  آل بويهنام هنرمند يا اثر هنري
چهره ها

تصاوير مردان جوان و فاقد ريش و قابل تشخيص از تصوير زنان،پيشاني بلند، گونه  هاي كامل، چانه  هاي نوك تيز، چشمان ويژگي چهره  ها
كشيده با مژگان مشخص فوقاني، بيني خميده و فاصلة بيني و دهانشان كوتاه است و خط زير چانه، مردان داراي مو هاي 

مجعد و زنان مو هاي بلند و فروريخته تا كمر دارند.

نام هنرمند يا اثر هنري
ديوارنگاره   هاي 

غزنوي
نمونة  
چهره ها

ويژگي چهره  ها
تأثير از چهره پردازي مانوي، بازنمايي دوبعدي، هالة دور سر، صورت گرد، بيني عقابي و چشم  هاي بادامي

نسخه   هاي خطينام هنرمند يا اثر هنري
(عباسي)

نمونة  
چهره ها

تصاوير کتاب   هاي علمي داراي سيماي بيزانسي و کتب ادبي سيمايي ايراني دارد، شباهت به چهره پردازي مسيحي، هالة دور ويژگي چهره  ها
سر، چهره و سيماي نژاد سامي با بيني كشيده و ريش سياه، گيسوان آويخته، چهره   ها فاقد عالئم جنسيت

نسخة ورقه و نام هنرمند يا اثر هنري
گلشاه

(سلجوقي)

نمونة  
چهره ها

رخسارة گرد، دهان كوچك، ابروان كماني و چشمان بادامي، دو گيسوي فروهشته، هالة دور سر، عاري از نشانه   هاي ويژگي چهره  ها
تشخيص هويت

سفالينه   هاي نام هنرمند يا اثر هنري
مينايي  

(سلجوقي)

نمونة  
چهره ها

درشت و گرد، اجزاي كامًال واضح، ابروان دراز كماني و چشمان بادامي، دو گيسوي فروهشته و هالة دور سر، عاري از ويژگي چهره  ها
نشانه   هاي تشخيص هويت



بنابراين، حامي هنري نقش سازنده اي در شكل گيري فرديت 
هنرمند داشته است.

باور هاي اعتقادي جامعه نيز رابطة مستقيمي با منزلت 
اجتماعي و اعتقادات هنرمند داشته است. يكي از اين امور 
باور هاي ديني است. «هنر در عالم اسالم در بستر تصوف 
و  زيبايي  مباحث  فهم  براي  است...  كرده  عرفان رشد  و 
هنر از ديدگاه عرفا و تاثير آن بر نگاركران ايراني،  بيان 

تقسيم بندي سه گانة عرفا از دين ضروري است. 
در تقسيم بندي نخست، دين داراي سه جنبة شريعت، 
طريقت، و حقيقت دانسته مي شود كه به ترتيب به ظاهر، 
عرفاني،  نگاه  از  دارند.  اشاره  دين  باطن  باطن  و  باطن، 
در اين تقسيم بندي، هنرمند اهل طريقت است و لذا آنچه 
براي او ضروري است، نه ابداعات و كنش  هاي فردي و 
به اصولي است كه در طريق آن  تعهد  خودخواسته، كه 
هنر را بايد آموخت. ازاين رو، در اين نگرش آنچه اساسًا 
موضوعيت دارد نه شخص هنرمند، كه اصناف هنرمندان 
است... هنرمندان حاضر در اين سنت، حتي آثار خويش را 
امضا نمي كردند و در واقع فردگرايي مفهومي در ذهن و 
آيين آنان نداشته است» (پازوكي،١٣٨٨: ٥٥). با توجه به 
اين نکته مي توان علت نبوِد فرديت هنرمند در بسياري از 

نگاره   ها را درک کرد.
قرارداد  هاي  به وجودآمدن  در  ديگر  عوامل  جمله  از 
سنتي در چهره نگاري«دشواري دسترس به آثار هنري و 
نتيجة آن يعني اطالعات محدود نقاشان و حاميان آن  ها از 
كار هايي است كه پيش از آن  ها انجام شده بود و نيز آنچه 
هم زمان درجا هاي ديگر در دست انجام بود» (همان : ١١٨). 
عامل ديگر ادامة سنت استاد وشاگردي در هر دوره 
است، چنان که شاگرد در همان محيطي پرورش مي يافت كه 
استاد پرورش يافته بود و اطالعات و علمش به دانش استاد 
و آثار اندك پيشينيان محدود مي شد. ظاهراً محدوديت  ها 
دراين خصوص فراتر بوده است واز برگزاري آزمون هايي 
براي تأييد يا رد ورود هنرمندان به کتابخانة سلطنتي خبر 

مي دهد. «فرايند كارآموزي در كتابخانه غيررسمي و داراي 
از رسيدن به  ساختار محدود بود. اعضاي كارگاه پيش 
مقام استادي مراحل مختلفي را مي گذراندند ويكي از اين 
مراحل صدور اجازه نامه از جانب يك استاد بود كه پس از 
آزمون انجام مي گرفت. مسئلة آزمون خصوصًا درمورد 
مصداق  شوند  دربار  وارد  مي خواستند  كه  هنرمنداني 

داشت» (آژند،١٣٨٤: ۹).
استفاده از تكنيك مشخص و قراردادي در اجراي نگاره 
از ديگر علل به وجود آمدن سبک   هاي يکسان بود. «نگارگران 
پس از رنگ گذاري بر روي كاغذ، در مراحل پاياني براي 
ازاين رو،   مي دادند.  صيقل  را  اثر  سطح  كل  انسجام يافتن 
عامليت اثر از طريق نحوة قلم گذاري و حركت دست هنرمند 

آشكار نمي شود» (راكسبرگ، ١٣٨٨: ١٥٤).
با توجه به نکات ذکرشده، مي توان عوامل به وجودآمدن 
تحريم  برشمرد:  اين گونه  را  چهره نگاري  در  قرارداد  ها 
استاد  سنت  هاي  انتقال  عرفاني،  باور  هاي  صورتگري، 
وشاگردي، الگوپذيري از آثار گذشتگان، فاصلة هنرمند با 
جامعه ومحدوديت   هاي تکنيکي. ارتباط نقاشي با كتاب آرايي 
و خوشنويسي و موضوعات سفارشي نيز محدوديت هاي 
بسياري براي هنرمند ايجاد مي کرد و مانع بروز خالقيت 

فردي مي شد.

چهره نگاري قبل از اسالم
وجود  به  به يکباره  ايران  نگارگري  در  چهره نگاري  هنر 
نيامده است و براي يافتن الگو  هاي آن، رجوع به سنت  هاي 
چهره پردازي در هنر ايران باستان ضروري مي نمايد. باور 
ترسيم چهره   هاي فرازميني در هنر درباري قبل از اسالم 
با اعتقادات ديني اسالم عجين شد و باعث ظهور شيو  ه اي 

ابداعي در چهره نگاري اسالمي گرديد.
 سنت  هاي کتاب آرايي مانويان، به عنوان الگو  هاي عيني، 
در انتقال اين باور  ها به دوره   هاي اسالمي نقشي اساسي 
داشته است. براي مثال سنت «رنگ گذاري تخت و بدون 
سايه و روشن با قلم گيري  هاي ضخيم تيره» (معمارزاده، 
مورد  صفوي  دورة  آخر  تا  که  چهره   ها  در   (٤١  :١٣٨٧
توجه نگارگران بود برگرفته از الگو  هاي ترسيمي اشکاني 
و  محققان  اكثر  به شهادت   .(١ (تصوير  است  مانوي  و 
ايران شناساني چون آلبرت فون لوكوك، سر تامس آرنولد، 
پوپ، گيريشمن، بلوشه، دكتر مارتين و به خصوص بازيل 
از  اسالمي  ادوار  در  كتاب آرايي  هنر  اصلي  بدنة  گري، 
ديوارنگاره   ها (نقش برجسته) و طومار هاي مانوي گرفته 
شده است و «درواقع مانويان پايه گذاران واقعي نگارگري 

پس از اسالم در ايران اند» (شريف زاده، ١٣٨١: ٦٩). 
مسلمانان عالقة بسياري به نگاره  هاي ماني داشته اند، 
آوردند  پديد  نقاشان  از  مدرسه اي  «مانويان  به طوري که 
در  مسلمانان  به درخواست  را  خود  هنر  نقاشان  اين  و 
خدمت آنان قرار مي دادند. مسلمانان، حتي پس از آنکه از 

تصوير۱. بخشي ازديوارنگارة  مانوي، خوچ، سده هاي هشتم و نهم 
ميالدي .  مأخذ:  ضياءپور، ۱۳۷۷.
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برگزاري مراسم آيين مانوي جلوگيري شد، نسخه  هايي از 
دست نويس   هاي مانوي را نگهداري کردند» (عکاشه،١٣٨٠: 

.(٥٦
خود  ديني  فرامين  انحطاط  از  جلوگيري  براي  ماني، 
داد  قرار  آموزه   هاي خود  انتقال  براي  وسيله اي  را  کتاب 

و براي تسهيل در آموزْش نقاشي را به خدمت گرفت. از 
چهره نگاري  در  که  مانوي  نقاشي  شاخص  ويژگي   هاي 
بعد از اسالم تأثيرگذار بودپديدآوردن شيو  ه اي سنتي و 
قراردادي در نگاره ها،«بخشيدن نوعي اصل اخالقي به هنر 
نقاشي» (معمارزاده، ١٣٨٧: ٣٨) و ايجاد ارتباط صوري 

جدول ٢. مقايسة  چهره    نگاري در دورة   مانوي،  ايلخاني، سلجوقي،  جاليري،  تيموري

نقاشي مانويدورة تاريخي

کاربست خطوط منحني،طراحي پيکر  ه ها براساس يک الگوي نژادي (اندام کوتاه و سربزرگ)،سيماي رخ (همچون بدر کامل) و هالةدور ويژگي چهره  ها
سر، صورت بيضي شکل، پوست صورتي، بيني عقابي و چشم  هاي کشيده و کوچک و تاحدي به صورت اريب و گونه   هاي سرخاب ماليده

دورة تاريخي
ديوارنگاري 

غزنوي

ويژگي چهره  ها
تأثير از چهره پردازي مانوي، بازنمايي دوبعدي،هالة دور سر، صورت گرد، بيني عقابي و چشم  هاي بادامي

سلجوقيدورة تاريخي

ويژگي چهره  ها
ادامة چهره پردازي مانوي، رخسارة گرد،دهان كوچك، ابروان كماني و چشمان بادامي،دو گيسوي فروهشته،هالة دور سر، عاري از نشانه   هاي 

تشخيص هويت

دورة تاريخي
ايلخاني

ادامة چهره پردازي سلجوقي، عالقه به چهره   هاي مغولي، وجود بار احساسي در چهره ها، ابداع نوعي چهره پردازي آرماني و غيرزميني،چهره   ها ويژگي چهره  ها
فاقد سايه پردازي و شخصيت پردازي، ترسيم متفاوت زنان از مردان

دورة تاريخي
جاليريان

ادامةچهره نگاري ايلخاني و پيروي از سنت  هاي چهره نگاري احمدموسي ويژگي چهره  ها

گلچين اسکندرسلطان دورة تاريخي
تيموري

چهرة ويژگي چهره  ها به  پرداختن  نوک تيز،  مردان  ريش  کشيده،  و  سر  هايبيضوي  باريک،  دماغ   هاي  و  کوچک  دهان   هاي  جاليري،  چهره پردازي  ادامة 
دوزخيان با حالتي متنوع



تأثير،  اما مهم ترين  و معنايي ميان تصوير و متن است. 
وصف چهرة زيبا شبيه به چهرة بودا بود. «اين الگو در 
چهره نگاري بودايي آسياي ميانه شکل گرفته و چون سنتي 

قوي در منطقه بسط يافته بود.
جالب آنکه سخنوران مسلمان نيز غالبًا زيبايي آدمي 
وصف  بودا  آرماني  تصوير  با  آن  شباهت  برحسب  را 
چشم  ماهرو،  ازقبيل  تشبيهاتي  سان،  بدين  مي کردند. 
بادامي، ابروي کماني و دهان غنچه در شعر تغزلي رايج 
شد و متقابًال به دليل وابستگي ادبيات و نگارگري به نگاره   ها 

راه يافت(تصوير١). 
مي توان  مانوي  چهره نگاري  ديگرخصوصيات  از 
کرد.  اشاره  منحني  خطوط  کاربست  سرو  دور  هالة  به 
شيوة پيکره نگاري مانوي با مختصر تغييراتي در نقاشي 
 .(٤٦ (تالبوت، ١٣٧٢:  مي شود»  ظاهر  نيز  سلجوقي  عهد 
طراحي  منحني،  خطوط  کاربست  چون:  خصوصياتي 
پيکر  ها براساس يک الگوي نژادي (اندام کوتاه و سربزرگ)، 
سيماي رخ (همچون بدر کامل) و هالة دور سر، صورت 
چشم  هاي  و  عقابي  بيني  صورتي،  پوست  بيضي شکل، 
گونه   هاي  و  اريب  به صورت  تاحدي  و  کوچک  و  کشيده 
سرخاب ماليده در چهره   هاي انتخابي در جدول مقايسه اي 

٢ قابل رويت است.
 همان گونه که در جدول ۹مشاهده مي شود، در دورة 
هخامنشي توجه به هنر نمادين و غيردنيوي، عالقه مندي 
به طرح اساطير واستفاده از قرارداد  ها و الگو   هاي ثابت در 

ترسيم چهره   ها متداول بوده است.
 در دورة اشکانيان نيز تمايل به هنر هخامنشي و نفوذ 
در  درباري  موضوعات  به  توجه  به صورت  يوناني  هنر 
ديوارنگاره   ها وجود دارد که بر چهره نگاري دورة اسالمي 
نيز تأثير مي گذارد. در دورة ساساني تمايل به احياي هنر 
هخامنشي و استفاده از هنر  هاي پارتي و يوناني مشهود 

است.

چهره نگاري در سده   هاي نخستين اسالم و سلجوقي 
پس از ظهور اسالم در سرزمين حجاز، به نظر مي رسد 
صورتگري تاحدي با محدوديت روبه رو شده است. اعراب 
جاهليت پيوند عميق عقيدتي با آثار نقاشي و مجسمه سازي 

داشتند و از منظر زيبايي شناسي به آن   نمي نگريستند.
مي زيست،  مکه  در  هجري  نهم  قرن  در  که  عزراقي، 
اطالعاتي از حوادث آن زمان از خود به دست داده است.

به گفتة او، در آن دوره، از ميان تصاوير ترسيم شده آن هايي 
را تأييد مي کردند که خطري براي مؤمنان نداشت (حسنوند، 
١٣٧٩: ٢)و احتمال بازگشت نومسلمانان به مظاهر شرک 
و بت پرستي را موجب نمي شد. البته اين محدوديت   ها در 
سرزمين   هاي زير سلطه و حاکميت اسالمي کمتر اعمال 

مي شد.
در سده   هاي نخستين اسالم، شرايط اجتماعي و احکام 
ايران  و چهره پردازي  پيکره نگاري  در شيوة  سرسختانه 
ايرانيان،  به هنرپروري  توجه  با  اما  يافت،  نمود بسياري 
به طور کامل از هنر ايران حذف نشد و به صورت خصوصي 
در ديوارنگارة کاخ  هاي سالطين، سفالينه   ها و نسخ مصور 
در کتابخانه   هاي سلطنتي دنبال شد. براي مثال، مي توان 
به ديوارنگاره   هاي سامانيان در نيشابور در سدة چهارم 
به چشم  ميانه  الگو  هاي آسياي  آثار  اين  در  کرد.  اشاره 
مي خورد که حاکي از عالقة فرمانروايان ساماني به احياي 

ميراث بومي و ملي است (پاکباز، ١٣٨٤: ٥١). 
همچنين مي توان به نسخة مصور صور الکواکب الثانيه 
کرد  اشاره  غزنوي  ديوارنگاره   هاي  و  بويه  آل  دورة  در 
بدين جهت  دورة غزنوي  هنر  بررسي  (تصوير٣).اهميت 
است كه شاعر حماسه سراي ايران، فردوسي، شاهنامه را، 
كه در طول تاريخ هنر ايران بار  ها موضوع نگاره  هاي ايران 
بوده، در اين دوره سروده است. برخي معتقدند كه فردوسي 
اشعار حماسي خود را در اتاقي مزين به تصاوير سروده 
است. «فردوسي با نقاشي فيگوراتيو آشنا بوده و بار  ها 

تصوير۲. نمونه هايي ازچهره هاي فاقد شخصيت پردازي در نقش  برجسته ها و موزاييک هاي ساساني. مأخذ: گيريشمن،١٣٧٠ :١٤٧  تا  ١٤١.
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در مجالس شاهنامه از نقش و نقاشي صحبت كرده است. 
وصف ديوارنگاري كه فردوسي از قصر سياووش گرد 
پيش رو مي نهد از بسياري لحاظ شبيه ديوارنگاري هايي 
است كه در كاخ  هاي سالطين پس از اسالم مي كشيدند و 
در آن به مضامين بزم و رزم توجه بسيارداشتند. چنين 
تصاويري را مي توان در كاخ لشكري بازار سلطان محمود 
مشاهده  قصر  اين  بازمانده  هاي  در  چه  و  متون  در  چه 

كرد»(آژند،١٣٧٨: ٨-٤٧). 
همان طورکه در جدول ٢ مشاهده مي شود، در نقاشي  هاي 
لشكري بازار «بازنمايي دوبعدي است. چهره ها تا بدان پايه 
ساده شده اند كه به  صورت هاي كارناوال مي مانند. حتي 
همين جزئيات هنر لشكري بازار را به سنت  هاي هنري پيش 
از اسالم، اعم از سغدي يا بودايي، مرتبط مي سازد»(گرابر، 
١٣٨٣: ٤٣). همچنين در چهره پردازي اين تصوير کامًال از 
الگوپردازي   هاي چهره   هاي مانوي همچون هالة دور سر، 
چشم بادامي و چهر  هاي همچون بدر کامل استفاده شده 

است. 

غزنوي  دورة  از  بعد  را  مانويان  ادامةچهره نگاري 
نسخة  مهم ترين  کرد.  دنبال  سلجوقي  مکتب  در  مي توان 
ملکيان  «سورن  است.  گلشاه  و  دورهورقه  اين  مصور 
شيرواني سنت تصويرگري و الگو هاي ذهني نقاش ورقه و 
گلشاه را به قرارداد هاي تصويري ساساني و آسياي ميانه 
چهرة  چون  عناصري  است.  داده  ربط  (بودايي ـ مانوي) 
ماهرو و هالة گرد سر١ نمايانگر استمرار سنت هاي پيشين 

هستند»(پاکباز،١٣٨٤:٥٦). 
که  است  اين  نسخه  اين  ادبيات  در  توجه  قابل  نکتة 
در  ادبيات«مؤلف  در  مرسوم  زيبايي  الگوي  با  مطابق 
جهت  در  كوششي  هيچ  گلشاه  و  منظومةورقه  سرودن 
ازطريق  آن  ها  متمايزساختن  و  جان بخشيدن  و  احيا 
به كارگيري مشخصه  هاي فردي نمي كند، به طوري كه آن دو 
با رخساره اي گرد، دهان كوچك، چشمان بادامي، ابروان 
كماني و دو گيسوي فروهشته توصيف مي كند (جدول ١). 
به تبع، نگارگر نيز دلدادگان رابا هاله اي بر گرد سر به گونه اي 

بسيار متشابه ترسيم مي کند. 

جدول ۳. سير  چهره نگاري در دورة    ايلخاني

جامع التواريخ نام هنرمند يا اثر هنري
(ايلخاني)

نمونة چهره ها

چهره   هاي مغولي(چشمان كشيده، بيني باريك، لب هاي كوچك و صورتي چون قرص ماه) و بيزانسي، فاقد سايه پردازيويژگي چهره  ها

نام هنرمند يا اثر هنري
شاهنامة دموت

(ايلخاني)
نمونة چهره ها

ويژگي چهره  ها
چهره   هاي مغولي(چشمان كشيده، بيني باريك، لب هاي كوچك و صورتي چون قرص ماه)، وجود بار احساسي در چهره   ها

معراج نامهنام هنرمند يا اثر هنري
(ايلخاني)

نمونة چهره ها

ويژگي چهره  ها
ترسيم چهرة پيامبر با وضوح کامل به تأثير هنر مسيحي،عالقه به ترسيم چهرة مغولي حتي براي امامان و پيامبران، استفاده از مدل زنده در 

طراحي پيکره   ها،سر  هاي بيضي شکل به حالت تمام رخ و نيم رخ،وجود بار احساسي در چهره ها

نام هنرمند يا اثر هنري
احمدموسي

(ايلخاني)
نمونة چهره ها

ابداع نوعي چهره پردازي آرماني و غيرزميني،چهره   ها فاقد سايه پردازي و شخصيت پردازي، ترسيم متفاوت زنان از مردانويژگي چهره  ها

١. هالة دور سر افراد مانند هنر 
مسيحيت به عنوان تقديس به كار 
نمي رود. «اين هاله دور سر افراد 
به هركدام از آن  ها امكان داشتن 
يك وضعيت موي مناسب را كه 
معموالً با رنگي كدر است و پر براي 
موي تيره استفاده مي شود مي دهد 
كه معموًال  زمينه  با  اختالطي  و 
پرنقش و نگار است پيدا نمي كنند. 
تأثير  نشان  را  هاله  اين  برخي 
هنرمانوي و برخي آن را به عنوان 
زمينه اي   براي ساخت  و ساز

 مي دانند كه الزامًا نشانة نفوذ هنر 
(شريف زاده،  نيست»  مسيحيت 

.(١٣٨١: ٩٠



تشابه جامه و خطوط چهره و آرايش موي سر به قدري 
است كه بدون رجوع به نوشته  هاي باالي نگاره تشخيص 
هويت آن دو ناممكن است» (پولياكووا، ۱۳۸۱: ۱۱۳). در 
جدول ١، روند چهره نگاري از دورة آل بويه تا سلجوقي 
بررسي شده است و در جدول ٢ مي توان به وضوح شباهت 
سلجوقي  چهره   هاي  در  را  مانوي  چهره پردازي  شيوة 
مشاهده کرد.عوامل گوناگون اجتماعي و فرهنگي در جدول 
۹ مشاهده مي شود. در دورة آل بويه تأکيد بر سنت   هاي 
پيش ازاسالم به ويژه دورة ساساني و توجه به صحنه   هاي 
جنگ و درباري وجود دارد.در دورة عباسي عالقه به هنر 
سغدي  و  ساساني  هنر  مسيحيت،  هنرصدر  و  سلطنتي 
وجود داشته است.تحوالت ادبيات در دوران آل بويه بيشتر 
در رواج کتاب آرايي به ويژه با موضوعات علمي، درباري و 
جنگ تأثيرگذار بوده است. در دورة غزنويان موضوعاتي 
چون بزمي، رزمي و علمي با تأثيرات بيزانسي و در دورة 
داشته  رواج  شاهنامه  از  تصويرسازي  بيشتر  سلجوقي 

است.

چهره نگاري ايلخاني
باحملةمغوالن به ايران و تشويق وعالقةحکمرانان مغولي 
به چهره پردازي، توجه به انسان درنگاره   ها جاني دوباره 

خود  نام  جاودانه ساختن  به  زيادي  عالقة  مغوالن  يافت. 
از  از حمايت درباريان  اين را به وضوح مي توان  داشتند. 
كتاب آرايي كتب تاريخي مغول دريافت. با توجه به اين نكته، 
شايد يكي از عوامل عالقة مغوالن به هنر چين نزديك بودن 
چهره نگاري چينيان١ به سيماي مغولي است كه منجر به 
مي شد.  نگاره   ها  در  مغوالن  چهره  هاي  جاودانه ساختن 
البته نبايد فراموش شود كه شاعران ايران نيز به تأثير هنر 
مانوي و بودايي ويژگي  چهرة زيبا راچشمان كشيده، بيني 
باريك، لب هاي كوچك و صورتي چون قرص ماه توصيف 
مي كردند كه به صورت قرارداد هاي چهره نگاري مغول بدل 

گشت. 
به حکومت خود  اعتباربخشي  براي  ايلخاني  مغوالن 
به سرعت جذب فرهنگ ايراني شدند و هنرمندان مشهور 
شديدًا  که  ايراني،  نگارگران  گرفتند.  خدمت  به  را  ايراني 
به باور  هاي معنوي خودپاي بندبودند، ناگزير از توجه به 
چهره پردازي درنظر براي  را  خاصي  اصول  عالقةحامي، 

گرفتند که ازهرسوپاسخ گوي نيازجامعةهنري وباور  هاي 
ديني ومعنوي خود باشد. احمدموسي از نگارگران معروف 
اين دوره است كه شيوة ابداعي او در چهره نگاري، تأثيرات 
زيادي بر نگارگري دوره  هاي بعد گذاشت (مقدم اشرفي، 

۱۳۸۶؛ تصوير ٤).
«دوست محمد، نگارگر دورة صفوي، سرچشمة نقاشي 
سنتي ايران را به سلطنت ابوسعيد نسبت مي دهد و مي گويد: 
در زمان او استاد احمدموسي، شيوة جديدي در ترسيم 
نقاشي، مخصوصًا چهره ها، ابداع مي كند كه تا به امروز 

(زمان خودش) نيز تداوم يافته است» (برند، ١٣٨٣: ١٤١).
 از جمله آثار احمدموسي مي توان به نسخه   هاي ابوسعيدنامه، 
کليله و دمنه،معراج نامه و تاريخ چنگيزي اشاره کرد. شيوة 
ابداعي احمدموسي در چهره نگاري توسط شاگردانش به 
مكاتب نگارگري بعدي و در دورة تيموري به بهزاد منتقل 

تصوير۳. نمونه هايي ازچهره در صور الكواكب الثانيه. مأخذ: عکاشه، 
.٢٢٨ :۱۳۸۰

تصوير۴. نمونه اي از چهره  پردازي احمد موسي در کليله ودمنه، دورة     
ايلخاني. مأخذ:   گري، ۱۳۶۹ :١٦٣.

تصوير۵.   نمونه هايي ازچهره پردازي سلطان محمد، دورة  صفوي. 
مأخذ: آژند،١٣٤٨: ١٤٩.

١ . برخی از پژوهشگران به حضور 
اعتقاد  دوره  اين  در  چينی  استادان 
دارند (زکی، ١٣٨٤: ۴۰). مغوالن گرايش 
بسياری به فرهنگ چين داشتند (شايد 
ازداليل اين عالقه بتوان به حکومت 
هم زمان ايران وچين به دست مغوالن 
(زکی، ١٣٨٤: ٢٢) و تأثير گرايش های 
دينی مغوالن به آيين    بودايی و شمنی 
در  عالقه  اين  طبيعتًا  کرد.  اشاره 
دخالت سليقة آنان در چهره نگاری 

ايران تأثير مستقيم داشته است.

 بررسي سيرتحول چهره نگاري در 
نگارگري ايران تا انتهاي دورة صفوي
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بسياري  عناصر  احمدموسي،  ابداعات  از  غير  مي شود. 
ازآن  كه  بودند  تأثيرگذار  ايلخاني  دورة  چهره نگاري  بر 
جمله مي توان به تأثير هنر بيزانس، سلجوقي، سنت  هاي 
بين النهريني و آسياي مرکزي اشاره کرد (رهنورد، ١٣٨٦: 

.(٣٠
عالوه بر پايه ريزي سنت  هاي چهره نگاري در اين دوره، 
حکومت ايلخاني چند نتيجة مهم ديگر نيز براي نقاشي ايراني 
دربرداشت: «يکي انتقال سنت   هاي هنر چيني به ايران که 
منبع الهام تاز  ه اي براي نگارگران شد و ديگري بنيان گذاري 

در  هنرمندان  گروهي  کار  سنت  که  هنرپروري،  نوعي 
کتابخانة سلطنتي را پديد آورد» (پاکباز،١٣٨٤: ٦٠). 

اين دو عامل در روند ترسيم چهره   ها نقش اساسي ايفا 
مي کند. از ديگر دستاورد  هاي اين دوره توجه عميق تر به 
موضوع است که در ترسيم چهره   هاي گويا نقش اساسي 

داشته است.
 از جمله آثار مهم اين دوره مي توان به شاهنامة دموت 
و جامع التواريخ و معراج نامه اشاره کرد. همان طورکه در 
جدول ٢ مشاهده مي شود مشخصة بارز چهره نگاري در 

جدول ۴. سيرچهره نگاري در دوره   هاي آل اينجو، آل مظفر، جاليريان

شاهنامة ٧٣٣ه.قنام هنرمند يا اثر هنري
(آل اينجو)

نمونة چهره ها

چهره   هاي بي روح و غالبًا به رنگ خاکستري و فاقد شخصيت پردازي، صورت   هاي خشن مرد  انه،تکرار چهره   ها با تفاوت  هاي جزئيويژگي چهره  ها

نام هنرمند يا اثر هنري
شاهنامة قوام الدين

(آل اينجو)
نمونة چهره ها

ويژگي چهره  ها
سرپيكره   ها اغلب متمايل به سمت راست تصوير، پيكرة زنان با دو گيسوي بافته، چهره  هاي گرد مردان بدون ريش و چهره  هاي كشيدة آن  ها 

همراه ريش است و بدين صورت جواني و جا افتادگي مردان مشخص شده است.

نمونة چهره هاآل مظفرنام هنرمند يا اثر هنري

ويژگي چهره  ها
پيکره   ها باريک و الغراندام، عروسک گونه با سر  هاي بزرگ و چهره  هاي بيضي شكل و سه رخ ريش دار، كشيدگي ريش تا بناگوش، 

گردن   هاي كشيده، لب  ها و چشمان كوچك براق،تاب خوردگي در مردمك چشم   ها، سبيل هاي ظريف افقي

نام هنرمند يا اثر هنري
ديوان خواجوي 

کرماني (جاليريان)
نمونة چهره ها

پيروي از سنت چهره نگاري احمدموسيويژگي چهره  ها

نام هنرمند يا اثر هنري
ديوان سلطان احمد 
جالير (جاليريان)

نمونة چهره ها

شيوة اجرا حد فاصلي است ميان شيوة طراحي تك رنگ چيني و قلم گيري آزاد نقاشي عصر جاليري، گاهي تأثير جزئي از روش ويژگي چهره  ها
چهره پردازي اروپايي



اين نسخ «ترسيم چهره  هايي بااحساس و پرحالت است که 
به اعتقاد برخي از پژوهشگران پيکره   هاي انساني نمايانگر 
مشاهداتي است كه هنرمندان در محيط پيرامون خود انجام 
داده اند» (گرابر، ١٣٨٣ :١٠١) و سعي کرده اند تا آن  ها را 
در موضوعات سفارشي به کار گيرند. در جدول ٣ روند 

چهره نگاري در دورة ايلخاني بررسي شده است.
براي مثال، در نگاره   هاي نسخة جامع التواريخ، چهره   هاي 
و  كوچك  لب هاي  باريك،  بيني  كشيده،  مغولي(چشمان 
صورتي چون قرص ماه) و بيزانسي و فاقد سايه پردازي 
ترسيم شده اند. در نسخة شاهنامه دموت، عالوه بر همان 
خصوصيات وجود بار احساسي در چهره   ها نيز مشهود 
است.در نسخة معراج نامه عالقه به ترسيم چهرة مغولي 
حتي براي امامان و پيامبران مشهوداست. همان گونه که 
در جدول۹ مشاهده مي شود، چهرة مورد عالقه و حمايت 
حاميان هنري در اين زمان چهر  ه اي است مغولي که ازطريق 

نقاشي چيني وارد نگارگري ايران شده است.
ابداع شيوة خاصي از چهره نگاري توسط احمدموسي 
و تأثير هنر بيزانس، تأثير مکاتب قبل از مغول نظير مکتب 
سلجوقي، شيوه   هاي عربي، سنت  هاي بين النهريني و آسياي 
مرکزي، وجود استادان چيني، برپايي سنت کار گروهي در 
کتابخانة سلطنتي، ترويج دين بودايي و آزادي مسيحيان 
از جمله تأثيرات و تحوالت فرهنگي آن دوره است که در 

تحول چهره نگاري مؤثر بوده است.

چهره نگاري جاليري
جاليريان بعد از ايلخانان به فرمانروايي بخشي از غرب 
ايران و عراق رسيدند. ظاهراً هنر ايلخاني در تبريز مورد 
توجه و عالقة حکام جاليري بوده است، زيرا «با اينکه مرکز 
اين مکتب بغداد بوده است، ولي نگارگران بغداد مسيري 
راه  و  دنبال کردند  را  قديم  بين النهرين  از مکتب  متفاوت 
(رهنورد،١٣٨٦:  دادند»  ادامه  را  (ايلخاني)  تبريز  نقاشان 

 .(٣٩
الگوبرداري از شيوة ايلخاني در چهره   هاي اين دوره 
در جدول ٢ نمايان است. از آثار معروف اين دوره مي توان 
به ديوان خواجوي کرماني اشاره کرد که يکي از نگاره   هاي 

آن به طور قطع مربوط به جنيد است. «به نظر مي رسد اعمال 
انسان  ها تحت الشعاع فرم  هاي قراردادي كه به ترسيم آن  ها 
مقايسة  با  (گرابر،١٣٨٣: ٥٤).  گرفته اند»  قرار  مي پردازند 
چهره   هاي دورة ايلخاني و جاليري در جدول ٢، مشاهده 
مي شود که چهره   هاي ترسيمي جنيد ادامه دهندة سنت  هاي 
دو  دوره  اين  نگارگري  است.  احمدموسي  چهره پردازي 
تأثير مهم براي نقاشي دوره   هاي بعد به دنبال داشت: اول 
اينکه اولين نشانه   هاي اهميت به نقش اجتماعي هنرمند، با 
امضاي جنيد در پاي يکي از نگاره هايش، ظاهر مي شود.

دومين موضوع، که بيشتر در دورة صفوي به آن پرداخته 
شد، توجه به اسلوب طراحي با رنگ  هاي بسيار محدود، در 
ديوان سلطان احمد جالير از نسخ مصور اين دوره است، 
امري که تا آن دوره ناياب بود. «شيوة اجراي اين آثار حد 
فاصلي ميان شيوة طراحي تك رنگ چيني و قلم گيري آزاد 

نقاشي عصر جاليري است» (كن باي، ١٣٧٨: ٥٠). 
بسيار  اشاره شده  موضوعات  در  هنري  حامي  نقش 
پررنگ است. توجه به اسلوب طراحي و رنگ   هاي محدود 
با توجه به محدوديت  هاي  ديوان سلطان احمد جالير،  در 
احتياج  زيادي  به جسارت  دوره،  اين  تا  نگارگري  بسياِر 
داشت که مسلمًا بدون حمايت حامي امکان پذير نبود. اصول 
نگارگري دربار سلطان احمد جالير در دورة بعد به مکتب 
هرات انتقال يافت و اين مکتب را از هنر خود متأثر ساخت. 
در جدول ٤مي توان روند چهره نگاري از دوره   هاي آل اينجو 

تا جاليريان را مالحظه کرد.
در دورة آل اينجو در شاهنامة ٧٣٣ق چهره   هاي بي روح 
و غالبًا  خاکستري رنگ و فاقد شخصيت پردازي و خشِن 
مرد  انه ترسيم شده اند. در نسخة شاهنامة قوام الدين سر 
پيكره   ها اغلب متمايل به سمت راست تصوير، پيكرة زنان 
با دو گيسوي بافته، چهره  هاي گرد مردان بدون ريش و 
چهره  هاي كشيدة آن  ها همراه ريش ترسيم شده است. در 
دورة جاليريان پيروي از سنت  هاي چهره نگاري احمدموسي 
ادامه دارد. همان گونه که در جدول ۹ مشاهده مي شود، در 
هنر  به  تمايل  آل مظفر و جاليريان  اينجو،  آل  دوره   هاي 

گذشته، هنر عربي، ايراني و چيني وجود داشته است. 
فرديت و عاليق شخصي هنرمند نيز درطراحي چهره   ها 

نمونه اي از چهره پردازي بهزاد از موضوعات درباري: چهره   هاي شخصيت  هاي درجه دوم 
بهزاد در موضوعات روزمره، بسيار زنده مي نمايند و حالت و گويايي بيشتري دارند.

شيوه  هاي  از  استفاده  و  چهره  هاي آرماني  بهزاد:  درباري  چهره پردازي  از  نمونه اي 
قراردادي چهره پردازي پيشين.

جدول ٥. نمونه هايي از چهره پردازي بهزاد

 بررسي سيرتحول چهره نگاري در 
نگارگري ايران تا انتهاي دورة صفوي



شماره۲۴ زمستان۹۱
۲۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نمايان است. در حيطة تحوالت فرهنگي، تأثيرات ديوارنگاري 
ساساني و پارتي، اندکي تأثيرات چيني و شاهنامة ٧٧٣ق و 
هنر ايلخاني، وحدت ميان متن و تصوير و پيوند با عرفان 

در نگارگري ديده مي شود.

چهره نگاري تيموري
در دورة تيموري هم زمان با تحوالت اجتماعي و ارتقاي 
تماس  سطح زيبايي شناسي جامعه و حاميان درباري و 
بيشتر هنرمندان و حاميان با جامعه، ديدگاه  هاي جديدي 
و  چهره پردازي  و  يافت  بروز  مجال  چهره پردازي  در 
پيکره نگاري را متحول ساخت. تحوالت مذهبي و گرايش هاي 
صوفيانه از رويداد  هاي قابل توجه در اين دوره است که 
عرفان  و  فارسي  ادبيات  و  نقاشي  تنگاتنگ  پيوند  زمينة 
اسالمي را فراهم آورد و «شخصيت عارفان و صوفيان را 
به موضوعي براي نگارگري بدل کرد» (آژند،١٣٨٧: ٢٢٥). 
پيش از اين دوره، به دنبال انتخاب موضوعاتي اسطور  ه هاي 
و ادبي مانند شاهنامه که شاعر در پي توصيف سيماي 

انسان کامل بوده، نگارگر نيز کوشيده است سيمايي در 
خور اين توصيف بيافريند و چهر  ه اي آرماني خلق کند. از 
اين دوره به بعد، در پي انسان گرايي و توجه شاعران به 
ويژگي   هاي شخصيتي و دروني انسان  ها اين ويژگي   ها در 
چهره نگاري هنرمندان نيز ظهور يافت. اين امر سبب شد 
نوعي واقع گرايي در شيوة پردازش چهره   ها ايجاد شود. با 
توجه به جدول هاي ٢و٥، توجه به اين نکته ضروري است 
که چهره پردازي متفاوت اين دوره نيز از الگو  هاي پيشين 
تبعيت مي کرد و آن اصول را با نياز  هاي خود همسو کرده 
و حاالت  گويا هستند  بسيار  دوره  اين  در  بود. چهره   ها 
دروني پيکره را به خوبي نمايش مي دهند. اين شيوة پردازش 
چهره در مکاتب بعدي دنبال شد و نگارگران ضمن رعايت 
اصول شيوة جديد در توجه به واقع گرايي، سبک شخصي 

خود در چهره نگاري را نيز پروراندند. 
اين کار تا بدان حد پيش رفت که چهره   ها به شناسه اي 
براي تشخيص هنرمند بدل شدند. البته نمي توان نقش کليدي 
و محدود کنندة کتابخانة سلطنتي و صورتخانه و کالنتر 

جدول ۶. روند چهره نگاري در دورة تيموري(بعد از ظهور بهزاد)

نمونة چهره هاروح اهللا ميرکنام هنرمند يا اثر هنري

به رغم مشخصه   هاي فردي در چهره ها، هنوز درگير سنت  هاي گذشته،تالش براي خلق سبک اختصاصي در ويژگي چهره  ها
چهره   ها با کشيدن سبيل   هاي متفاوت

نام هنرمند يا اثر هنري
نمونة چهره هابهزاد

ويژگي چهره  ها
ترسيم چهره   هاي آرماني و قرارداديبراي داستان  هاي کالسيک ايراني، تنوع و واقع گرايي در ترسيم چهره   هاي 

درجه دو در تصوير، تنوع در رنگ چهره ها

نمونة چهره هاشاه مظفرنام هنرمند يا اثر هنري

ويژگي چهره  ها
مهارت در ترسيم جزئيات در چهره ها، مهارت در ترسيم چهرة زنان مطابق با معيار  هاي سنتي زيبايي چهره

نام هنرمند يا اثر هنري
نمونة چهره هاقاسم علي

تنوع در شخصيت پردازي چهره ها، پيكره  هايي با گردن  هاي كوتاه و جمع شده، با دهان به شكل «u»ويژگي چهره  ها



کتابخانه در پيروي از قرارداد  هاي گذشتةچهره نگاري رادر 
اين دوره ناديده گرفت. اين امر در کنترل شيوةچهره نگاري 
هنرمندان نقشي مهم داشته است، چنان که در دوره   هاي بعد 
با ظهور هنرمنداني چون بهزاد به عنوان رئيس کتابخانه، 

چهره پردازي  هايي شخصي تر از نگارگران مي بينيم.
در نگاهي کلي، در دوره  هايي که حاميان درباري خود 
هنرمند بوده اند و از درک هنري بااليي برخوردار بوده اند، 
نگارگري از شکوفايي نسبي برخوردار بوده و بروز عامل 

مشهودتر  هنرمند  چهره پردازي   هاي  در  هنري  فرديت 
است. اين موضوع، با توجه به تغييرات قابل توجه چهره   ها 
بسيار  تيموري  دورة  در  پيشين،  دوره   هاي  نسبت به 
مشهود است، چنان که چهره نگاري در اين دوره تحوالتي 
درخشان مي يابد. در دورة تيموري هنر و هنرپروري در دو 
شهر هرات و شيراز متمرکز بود. «اگر ما مكتب نگارگري 
تبريز ايلخاني و شيراز و هرات تيموري را در سه زاوية 
قرار  آن  مياني  زاوية  قرار دهيم، مكتب شيراز در  مثلثي 

جدول ٧.  مقايسة  چهره پردازي   هاي محمد زمان با هنرمندان پيش از او

شاهنامة  نام اثر هنري
بايسنغرميرزا

نمونة چهره ها

ادامةچهره پردازي مکتب شيراز در زمان اسکندرسلطان، دهان هاي کوچک و دماغ   هاي باريک، سر  هاي بيضوي ويژگي چهره ها
و کشيده، ريش مردان نوک تيز، تالش براي خلق چهره   هاي منحصربه فرد، واقع گرايي در چهره   ها در برخي 

نگاره ها

نام هنرمند
نمونة چهره هابهزاد

ويژگي چهره  ها
وارث چهره پردازي احمدموسي، ترسيم چهره   هاي آرماني و قراردادي براي داستان  هاي ايراني، تنوع و 

واقع گرايي در ترسيم چهره   هاي درجه دو، تنوع در رنگ چهره ها

نمونة چهره هامحمدينام هنرمند

ويژگي چهره  ها
ادامة شيوة چهره پردازي بهزاد، واقع گرايي در چهره پردازي، چهرة گرد و لب هاي ورچيده و چشمان درشت

نام هنرمند
نمونة چهره هارضا عباسي

ادامة شيوة چهره پردازي بهزاد، تأثيرپذيري از شيوة طراحي گونة محمدي، شيوة نو در طراحي،نوع طراحي بيني ويژگي چهره ها
و فاصلةکم بين لب و بيني و تيرگي بين آن، چهرة جوانان با قوس کامل ابروان، انحناي صورت بي مو، زنخدان 

چانه، چشمان و بيني کشيدة مليح و لبخند خفيف بيان کنندة زيبايي اشرافي و آرماني مورد عالقة اشراف 
صفوي ،چهره   هاي ميان سال در نگاره   ها با چهره  هايي گرد وسبيل دار با ابروان پرپشت و درهم کشيده

نمونة چهره هامحمد زماننام هنرمند

عالقه به چهره نگاري غربي،  برجسته نمايي نسبتًا افراطي چهره   ها و جامه   ها، ريش  ها و قدرت ثبت چندسطحي از ويژگي چهره ها
بيانگري چهره

 بررسي سيرتحول چهره نگاري در 
نگارگري ايران تا انتهاي دورة صفوي



شماره۲۴ زمستان۹۱
۲۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

مي گيرد. اين مكتب يافته هايي از مكتب تبريز ايلخاني را جذب 
مي كند، مي پروراند و به مكتب هرات منتقل مي كند و آن را 
پرمايه و غني مي سازد»  (آژند،١٣٨٧: ٢٨٣). به همين علت، 
براي بررسي ادامة روند چهره نگاري در نگارگري ايران 
توجه به نگارگري شيراز ضروري است. يکي از حکمرانان 
او  بود.  اسکندرسلطان  شيراز  در  دوره  اين  هنردوست 
عالقة بسياري به گلچين سازي داشت. با مقايسة چهره   ها 
در دورة جاليريان باچهر  ه هاي گلچين اسکندرسلطان در 
چهره پردازي  روند  ادامة  چهره   ها  که  پيداست   ٢ جدول 
جاليري اند و «اسکندرسلطان از شماري هنرمندان برجستة 
مكتب تبريز آل جالير، كه با از هم پاشيدن حكومت بدون 
حامي باقي مانده بودند،  بهره جسته است» (همان: ١٨٩). 
طبق جدول ٢، در چهره پردازي اين نگاره ها، «نحوة ثابتي 
آدم  ها  پيكره  و  رفته  كار  به  چهره  عالئم  بازنمايي  در 
قابل  نکتة  اما  ترسيم شده اند،  يكنواخت  و  بي حالت  غالبًا 
توجه در چهره نگاري اين نگاره   ها تفاوت در پرداختن به 
چهرة دوزخيان است. دوزخيان با چهره و حالتي متنوع 
تجسم يافته اند»  (پاکباز،١٣٨٤: ٧٢)و اين خود دليلي روشن 
براي اثبات ديدگاه نگارگران در پرداختن به انسان کامل 
است.«انتقال سنت  هاي هنري دربار اسکندرسلطان توسط 
شاهرخ به هرات صورت پذيرفت»(آژند،١٣٨٧ب: ١٩٠). از 
ديگر حکمرانان تأثيرگذار بايسنغرميرزا است که به جنبة 
سياسي نسخ مصور بسيار توجه داشت و در ويژگي هاي 
نسخة مصور زمان خود يعني شاهنامة بايسنغري نقشي 
مهم داشته است. به نظر مي رسد «خود بايسنغرصحنه   ها 

را براي تصوير برمي گزيد»(بلر، ۱۳۸۶: ١٤٤). 
انتخاب موضوعات جديد از سوي بايسنغر مي توانسته 
است عامل گسست سنت  هاي چهره نگاري گذشته باشد. 
همان طورکه در جدول ٨ مشاهده مي شود، به طور حتم اين 
چهره   هاي  به خصوص  چهره   ها  ترسيم  روش  در  نگرش 
آرماني شاهزادگان مؤثر بود است. «نگاره   ها در شاهنامة 
گرفته  مايه  اسكندرسلطان  درباري  سبك  از  بايسنغري 
بود» (رابينسن، ۱۳۷۶: ۲۴) و متقابًال چهره   ها نيز به تأثير 
باريک  دماغ   هاي  و  کوچک  «دهان   هاي  شيراز،  مکتب  از 
دارند، درحالي که سر  ها بيضوي و کشيده هستند و ريش 
مردان نوک تيز است»(آژند،١٣٨٧: ٢٢٤). در اين نسخه «در 
اجراي چهره  هاي  در  تالش  و  انساني  پيكره  هاي  طراحي 
منحصربه فرد پيشرفت چشمگيري صورت گرفته» (پوپ، 
١٣٧٨ :٧٢) ودر برخي از نگاره   ها «رئاليسم دقيقي كه در 

در  است  مشهود  گل  ها  گاه  و  درختان  حيوانات،  طراحي 
(بينيون،  است»  شده  رعايت  نيز  انسان  ها  چهرة  حاالت 
اينکه  با  تيموري  حکومت  از  دوره  اين  در   .(١٣٦٧: ٢٣٣
صورت  موضوع  انتخاب  در  حامي  نگرش  در  تحوالتي 
گرفته بود و به چهره نگاري و ترسيم خصوصيات شخصي 
توجه خاصي شده بود، اما توجه به قرارداد  هاي مربوط به 
تصوير سيماي آرماني در مجالس شاهانه، حتي به صورت 
اندک در نگاره ها، جلوي شکوفايي کامل چهره   هاي شخصي 

را تا زمان ظهور بهزاد سد کرده بود.
حکومت سلطان حسين بايقرا نيز يکي از درخشان ترين 
دوره   هاي کتاب آرايي ايران به شمار مي آيد. در اين دوره 
به سبب انعطاف هنري اصحاب كتابخانه و تغيير ديدگاه   هاي 
حاميان هنري، نوعي واقع گرايي هنري در پيکره پردازي و 
چهره نگاري روي مي دهد که تا حد قابل توجهي سنت  هاي 
قراردادي گذشته را تغيير مي دهد. مهم ترين عامل تأثيرگذار 
نبوغ  با  توانست  بهزاد  است.  بهزاد  ظهور  دوره  اين  در 
سرشار خود تحوالت بسياري را در ترسيم چهره   ها به 

وجود آورد که برپاية واقع گرايي بنا شده بود.
 او عنصري را در هنر ايران پروراند که از آن به عنوان 
فرديت هنرمند در اثر هنري ياد مي شود. بهزاد توانست، 
قراردادي چهره نگاري در ترسيم  در عين رعايت اصول 
انسان کامل، به پيکره   ها جان بخشد و آنان را از بي حالتي 
چهره   ها  تنوع  نيزکه  بهزاد  درآثار  حتي  اما  سازد؛  ر  ها 
به وفورمشاهده مي شودآنجاکه براي موضوعات تکراري 
همچون شاهنامه چهره پردازي کرده است،چهره   ها حالتي 
آرماني ورسمي به خود گرفته اند. درواقع،«بهزاد را مي توان 
مبدع و واضع نگاره  هاي تك برگي از نوع پيكرنگاري آرماني 
(آژند،  آورد»  حساب  به  زمانه اش  شخصيت  هاي  از  آن 
درجه  چهرةشخصيت  هاي  جدول٦،  طبق   .(۳۸۸  :۱۳۸۷
دوم بهزاد در موضوعات روزمره بسيار زنده مي نمايد و 
در ترسيم چهرة بزرگان درباري از شيوه  هاي قراردادي 
چهره پردازي بيشتر استفاده شده است. او در چهره پردازي 
از موضوعات غيردرباري «اغلب نمونه  هاي جديدي به كار 
يا عالئم مشخصه  هاي چندي در يك چهره گرد  گرفته و 
مي آورد» (پولياكووا، ۱۳۸۱: ۱۲۴)؛ يعني زماني که موضوع 
ترسيم  اجباري  سنت  هاي  مي رفت  کنار  به  محدودکننده 
چهره   هاي آرماني کمرنگ مي شدند و از سوي ديگر خالقيت 
هنرمند در چهره نگاري اوج مي گرفت (جدول ٥).افزون بر 
موضوعات مطرح شده، ديدگاه جامعه نيز در تغيير سنت  ها 
تأثيرگذار بوده است: «اظهارنظر بابر١ دربارة شخصيت  هاي 
ريش دار و بدون ريش درنقاشي  هاي بهزاد بسيار جالب 
توجه است، زيرا به نظر مي رسد اين اظهارنظر اجراي مشابه 
از فعاليت  هاي كارشناسي هنري نوين درآن روزگار  يكي 
بوده باشد، يعني تشخيص و رد اثر نقاشي به صورت مجموعه اي 
از ويژگي  هاي مشخص درچارچوب نقاشي»(راكسبرگ، ١٣٨٨: 
١٤٥). اين اظهارنظر صريح مدرک ديگري است در تعصب 

تصوير۶.  نمونه هايي ازچهره  پردازي آرماني رضاعباسي،ماخذ:
سودآور، ١٣٨٠: ٢٧١.

خصوصيات  دربارة  ١.        بابر   
چهره نگاري بهزاد نوشته است: 

نازك  بسيار  را  مصوري  كار   »
را  بي ريش  چهره  هاي  اما  مي كرد. 
بسيار  را  او  غبغب  مي گشاد،  بد 
را  ريش دار  آدم  مي كشيد.  كالن 
خوب چهره گشايي مي كرد (بينيون،

.(١٣٦٧:  ٢٣٠ 



پيشين.  قرارداد  هاي  و  الگو  ها  به کارگيري  در  هنري  جامعة 
ديگر  از  مي شود،  مشاهده  جدول ٥  در  همان طورکه 
ويژگي  هاي نگاره  هاي بهزاد تنوع در حالت ها، قيافه   ها و رنگ 
چهره   هاست. نکتة قابل توجه ديگري که پژوهشگران دربارة 
نگاره   هاي او اشاره مي کنند اين است که «در قلم بهزاد ظاهرًا 
با  حالت طنزي که امروز ماية کاريکاتور شده است گاه 
مينياتور آميخته است و اگر تعداد قابل توجهي از آثار استاد 
باقي مانده بود شايد او را از پيش قدمان کاريکاتورسازي نيز 
بتوان محسوب کرد» (شايسته فر، ١٣٨٢: ٧٦). «سبک بهزاد 
ريشه در سبک ابداعي احمدموسي دارد» (بهادري، ١٣٨٣: 
١٠) و به طور غيرمستقيم وامدار سنت  هاي چهره نگاري اين 
هنرمند است که نسل به نسل از استادان به شاگردان انتقال 

يافت تا به دست بهزاد پرورانده شد.
ديدگاه  هاي  تغيير  در  بهزاد  تأثيرگذار  وجود  از  غير 
جامعة هنري، عوامل ديگري زمينه ساز اين تحول بودند و 
بستر  هاي الزم را براي ظهور بهزاد فراهم ساختند، از جمله:

نقاش بودن خود سلطان و حمايت سرشار او از هنرمندان و 
برپايي مجالس نقد هنري، عالقة درباريان به چهره پردازي، 
عالقة حاميان و درباريان به فرقه   هاي صوفيانه و به دنبال آن 
به وجودآمدن نگاره  هايي با مضامين روزمرة زندگي مردم 
وتصاويري از شخصيت عارفان و صوفيان، به وجودآمدن 
مرقعات، وجود شاعران انسان گرايي چون جامي و نوايي، 

و ورود نقاشي تک برگي از استانبول١.
در جدول ٦، مقايسة روند چهره نگاري دورة تيموري بعد 
از ظهور بهزادرا مي توان مشاهده کرد.در جدول ۹ مشاهده 
مي شود در دوران تيموري عالقه مندي به سنت نگارگري، 
تصويرسازي از موضوعات مذهبي، چهره نگاري آرماني، 
تداوم سنت   هاي ايلخاني، واقع گرايي، تأثيرات فرديت هنرمند، 

انديشه   هاي صوفيانه، ورود مضامين روزمره، مهارت در 
اجراي چهره ها، آغاز توجه به واقع گرايي و همچنين حمايت 
هنر  بر  دستي  خود  بعضًا  که  حامياني  مادي  و  معنوي 
اين دوره  تأثير گذار بر چهره نگاري  داشتند.  ساير عوامل 
عبارت اند از: به وجودآمدن مرقعات، ارتقاي سطح ديد هنري 
حاميان درباري، وجود فضاي منتقدانه در جامعة هنري، 
پيوند تنگاتنگ نقاشي باادبيات صوفيانه که پايگاه مردمي 

داشتند،تأثير پذيري از سنت  هاي استادوشاگردي.

چهره نگاري صفوي
با روي کار آمدن دولت صفوي، تحوالت فرهنگي و سياسي 
در سطح جامعه روي داد که بر نقاشي و چهره نگاري اين 
دوره تأثير مستقيم داشت. اين تفاوت  ها نه تنها در شيوة 
طراحي و سبک نگاره ها، بلکه در موضوع و فضاي کلي 
نقاشي اين دوره قابل لمس است. در اين دوره نيز مهم ترين 
روية  تغيير  چهره نگاري  و  نگارگري  بر  تأثيرگذار  عامل 
حمايت حاميان از هنرمندان و نسخ خطي است. با گذشت 
از  زمان، تغيير سليقة پادشاهان و كاهش حمايت دربار 
هنرمندان و در مقابْل رشد طبقة بازرگان باعث وابستگي 
هنرمندان به سفارش هاي ثروتمندان غيردرباري شد، اما 
ازآن رو كه اين هنرپروران جديد امكان تأمين هزينة سنگين 
نسخه  هاي مصور را نداشتند به  سفارش تك نگاره   ها بسنده 
مي كردند و اين کار باعث ظهور و رواج طراحي و نقاشي 
جداگانه و مستقل از كتاب شد ونوعي چهره نگاري آرماني 
پيکره  دروني  بيانگرحاالت  به سختي  بابشدکه  اشرافي  و 
هنرمندان،که  شخصي  ديگر،درنگاره   هاي  ازسوي  بودند. 
نگارگربود، چهره پردازي دروني  بيان کنندة  تمايالت  تنها 

کامًالمتفاوتي مشهود است که چهره  هايي پرحالت وگويا 

تصوير۷  الف . نمونه هايي ازچهره پردازي رضاعباسي ازپيکره ها در سنين مختلف، مأخذ:  كن باي، ١٣٧٨: ١٠٢.
www.commos.wikimedia.org  :تصوير ٧ب وج. نمونه هايي ازچهره پردازي رضاعباسي ازپيکره ها در سنين مختلف، مأخذ

۱. يكي از آن  ها نگارة تك برگي نقاش 
اثر جنيتله بليني است كه مورد تقليد 
بهزاد قرار گرفته است (آژند، ١٣٨٧الف: 

.(٤١٦

ج)ب)الف )
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رابه نمايش مي گذارد. 
با رواج گرايش به هنر اروپا،چهره پردازي درنگارگري 
سنتي ايران دچارتحولي ژرف شدوبه مرورزمان سنت  ها 
الگوي  متمادي  سده   هاي  طي  که  چهره پردازي  واصول 
هنرمندان  نگارگر بود ناديده گرفته شد و چهره نگاري به  
سوي چهره پردازي واقع گرايانه پيش رفت. عالقة شخص 
شاه به نقاشي   هاي اروپايي عامل مهمي در جهت گيري اين 
روند بود. عالوه بر نفوذ هنر اروپا در نقاشي   هاي اين دوره، 
هنر چين نيز از ديگر عوامل تأثيرگذار خارجي در شيوة 
ترسيم نگاره   ها و چهره پردازي اين دوره است. «نگارگران 
و  فاصلة سال  هاي ١٥٧٠  در  به ويژه  دوم  مكتب صفوي 
١٦١٠ شيفتة تقليد تصاوير چيني و ترسيم آن  ها بدون رنگ 

يا با اندك رنگ بوده اند» (زکي، ١٣٨٤: ٥١).
هنرمندان  دوره به  اين  سياسي  و  اجتماعي  تحوالت 
مجال بروز بيشتري داد، چنان که فرديت هنري در آثار آنان 
بسيار قابل توجه است. اولگ گرابر بر اهميت چهره پردازي 
و ظهور ديدگاه هاي نو در اين دوره که بر فرديت هنرمندان 
استوار است تأكيد مي كند. او معتقد است «در دورة صفوي 
هنرمنداني را مشاهده مي كنيم كه مبدل به هنرمندان واقعي 
كه  هنرمنداني  مي گردند،  شاهانه  كارگاه هاي  از  مستقل 
سرگذشت هاي متمايزي دارند و ظاهراً زندگي خصوصي 
آنان در آثارشان منعكس گرديده است. اين هنرمندان در 
بين مردم جامعه زندگي کرده اند که اين امر در گسترش 
به  اين طريق  از  و  بوده  مؤثر  هنرمندان  اجتماعي  پايگاه 

جدول ۸. روند چهره نگاري در دورة   صفوي (مکتب تبريز و مشهد)

نمونة چهره هاشاهنامة شاه تهماسبنام اثر هنري

ترسيم چهرة آرماني براي سلطان، عالقه به ترسيم چهرة شبيه زنان،طراحي چهره   ها به ظرافت با مدادويژگي چهره  ها

نام هنرمند
نمونة چهره هاسلطان محمد

ويژگي چهره  ها
شخصيت پردازي در چهره   ها براساس مشاهده،تصوير حقيقي دوستان و رجال درباري همچون مجسمة سنگي در 

کوه ها

نمونة چهره هاهفت اورنگنام هنرمند

ويژگي چهره  ها
جوان هاي الغر با گردن بلند و چهرة گرد، طراحي آزادتر،سالخوردگان حالت كاريكاتورگونه،چشمان درشت 

و چانه  هاي زنخداني

نام هنرمند
نمونة چهره هاشيخ محمد

گرايش به چهره پردازي فرنگي، چهره  هايي فاقد شخصيت پردازيويژگي چهره  ها

نام هنرمند
نمونة چهره هامحمدي

واقع گرايي در چهره پردازي، چهره پردازي به شيوة پيكره نگاري قزوين يعني آدم هاي الغر و بلندقامت با چهرة ويژگي چهره  ها
گرد و لب هاي ورچيده و چشمان درشت



تأثير حامي دورة تاريخينام اثر
هنري

تأثير فرديت 
هنرمند

تأثير بر مکاتب نگارگريتأثير ادبيات و موضوعتأثير تحوالت فرهنگي

نقش برجسته   هاي 
هخامنشي

توجه به هنر هخامنشي
غيردنيوي و نمادين

عالقه به اسطوره   ها و فر ايزدي -
براي پادشاه

تأثير اسطوره  هاي ايران باستان 
در هنر اين دوره

ترسيم چهره   هاي غيردنيوي، 
تكرار چهره   ها طبق اصول و 

الگوي ثابت

ديوارنگاره   هاي 
اشکاني

تمايل به سنت  هاي اشکاني
هنري هخامنشي

نفوذ هنر يوناني در ايران،تمايل 
به سنت  هاي هنري هخامنشي

تأثير در نگارگري دورة اسالمي توجه به موضوعات درباري
در حالت سه رخ،رنگ  هاي 

مسطح،قلم گيري

نقش برجسته   هاي 
ساساني

عالقه به هنر ساساني
هخامنشي

تأثيرپذيري از هنر غرب و 
خاور دور و هنر پارتي و 

رجوع به سنت  هاي هخامنشي، 
تأثر از نقاشي   هاي اين دوره

تآثير بر نقوش سفالينه   هاي موضوعات شاهانه و نمادين
ساماني

تأثيرپذيري ساسانينقاشي مانوي
ماني از هنر 

پارتي و 
بودايي در 
چهره پردازي

تأثير پذيري از هنر اشکاني 
(رنگ  ها بدون سايه و 

روشن و به صورت مسطح 
با قلم گيري  هاي ضخيم 

تيره)، تأثيرپذيري از هنر و 
چهره پردازي بودايي

جنبة اخالقي بخشيدن به 
نقاشي براي ترسيم موضوعات 

ديني

تأثير بر ادبيات بعد از اسالم 
در وصف چهرة زيبا، تأثير بر 

نگارگري و چهره پردازي بعد از 
اسالم، اصلجنبة اخالقي بخشيدن 
به نقاشي، به وجودآوردن شيو  ه اي 

قراردادي در ترسيم چهره ها، 
ديدگاه   هاي صوفيانه، اهميت دادن 

به خوشنويسي و نگارگري 
به عنوان هنر  هاي مکمل، تأثير بر 
چهره نگاري سلجوقي و ايلخاني

تأكيد بر سنت  هاي آل بويهصور الكواكب الثانيه
پيش از اسالمو هنر 

ساساني

تأثير هنر ساساني،تأسيس -
کتابخانة سلطنتي، رواج علمي 
کتاب آرايي در موضوعات 

علمي

رواج کتاب آرايي در 
موضوعاتعلمي

ديوارنگاره   هاي 
غزنوي

عالقه به ديوار غزنويان
نگاري و 

صحنه   هاي درباري 
و جنگ

عالقه به سنت  هاي تصويري -
قبل از اسالم

عالقه به موضوعاتي با 
صحنه   هاي درباري و جنگ

جدول ۹. عوامل تأثيرگذار بر روند چهره نگاري درنگارگري ايران تا اواخر صفويه

افزايش تعداد مخاطباني كه هنر تصويري را ارج مي نهادند 
كمك مي كرده است» (گرابر،١٣٨٣: ٧٨).

است  دوره  اين  نامدار  نگارگران  از  سلطان محمد 
که با درايت کامل توانست هنر مکتب تبريز را بپروراند. 
«سلطان محمد تبريزي خصوصيات نگارگري مكتب هرات 
را از بهزاد و آقاميرك فرا مي گيرد و بعد  ها با تركيب اين 
خصوصيات با ويژگي  هاي مكتب تركمانان تبريز و شيراز 
مكتب نگارگري تبريز را مايه ور مي سازد» (آژند، ١٣٨٧: 
ظاهرًا  سلطان محمد،  فردي  خالقيت   هاي  باوجود   .(٣٧٢
او  براي  شاه تهماسب،  درباري،  حامي  نگه داشتن  راضي 

بسيار با اهميت بود.
 شاه تهماسب به سبک نگارگري بهزاد بسيار عالقه مند 
بود و تالش سلطان محمد براي همسوکردن سبک خود با 
نگاره   هاي بهزاد گوياي اين مسئله است. مثال قابل توجه 
آن  اجراي  که  است  کيومرث  بارگاه  نگاره  دراين باره 
«سه سال طول کشيده است و سلطان محمد با اجراي آن 
شاه تهماسب را متقاعد کرده که اين سبک جديد را براي کل 
نگاره   هاي شاهنامه بپذيرد و اين در حقيقت نوعي آزمون 
و  بهزاد  سبک   هاي  ترکيب  براي  موردپژوهي  يا  موردي 
ترکمان در سبک تبريز صفوي بوده است» (آژند، ١٣٨٤: 

٨٨). به رغم توجه بسياري که سلطان محمد به سبک بهزاد 
داشت، «از تکرار تصويرپردازي شخصيت   هاي مکتب هرات 
اجتناب مي ورزد و همچون بهزاد به آفرينش نمونه  هايي 
اصيل دست مي يازد، که بر مشاهد  ه اي زنده استوارند و در 
جريان آفرينندگي داراي سنخ و شخصيت شده اند» (مقدم 

اشرفي،۱۳۸۳: ۸۸؛ تصوير ٥).
که  است  دوره  اين  تأثيرگذار  هنرمندان  از  محمدي 
نگاره   هاي  يعني  نگارگري  در  خود  ابتکاري  شيوة  با 
طراحي گونه و به کارگيري رنگ  هاي محدود، تأثير بسياري 
بر نقاشان نسل بعد و رضا عباسي گذاشت. از ويژگي   هاي 
بارز چهره   ها در نگاره   هاي او مي توان به «چهرة گرد و 
لب هاي ورچيده»(پاکباز،١٣٨٤: ۱۲۰)و «چشمان درشت» 
(آژند، ١٣٨٤: ١٥٩) اشاره کرد. به نوشتة پاکباز، محمدي 
توانايي بسياري در نمايش حاالت و حركات طبيعي آدم  ها 
داشت. شکل  ها را با خطوط ظريف و نازک و ممتد طراحي 
مي کرد و اغلب طرح هايش با قلم ني اجرا شده اند. محمدي از 
نگارگران برجسته و ادامه دهندة سنت واقع گرايي بهزاد بود 
و بر معاصرانش سخت تأثير گذاشت»  (پاکباز،١٣٨٤: ۹۶). 
به اعتقاد بسياري از پژوهشگران، محمدي با كتابخانة سلطنتي 
دربار صفوي همكاري نداشته است (سودآور،١٣٨٠: ٢٣٧) 
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تأثير تحوالت فرهنگيتأثير فرديت هنرمندتأثير حامي هنريدورهنام هنرمند يا اثر
تأثير ادبيات و 

موضوع
تأثير بر هنرمندان 

يا مکاتب بعدي

آل مظفر
عالقه به فرهنگ عربي و آل مظفر

هنرايراني
سبکي متمايز در 

چهره پردازي
سبکي متفاوت از مکاتب قبلي 

نگارگري، کاربرد زبان و 
فرهنگ عربي

--

ديوان خواجوي 
کرماني

جاليريان

حمايت بسيار از 
هنرمندان، عالقه به 
نگارگري ايلخاني 

و نقاشي چيني

متأثر از نگاره   هاي ايلخاني-
تأثير بر مکتب-

 هرات به خصوص در 
زمان بايسنغرميرزا

ديوان 
سلطان 

احمدجالير

شيو  ه هاي جديد و
 طراحي گونه

متأثر از نگاره   هاي ايلخاني- 
تأثير از هنر چين و اروپا

-پيوند با عرفان

گلچين
 اسکندر
سلطان

اسکندرسلطان (تيموريان)

عالقه به سنت  هاي 
نگارگري 

شيراز،گلچين سازي متون 
ادبي و علمي

-
تأثيرپذيري از نگارگري آل 

مظفر و آل جالير

حمايت 
ازگلچين سازي 
متون ادبي و 

علمي
تأثير بر هنر هرات

شاهرخ (تيموريان)معراج نامه

گرايش به نسخ 
مذهبي،انتقال 

سنت   هاي هنري دربار 
اسکندر سلطان به هرات

تداوم سنت  هاي -
نگارگري دورة

ايلخاني، تأثير هنري دربار 
اسکندرسلطان،گسترش 

ارتباطات با چين

عالقة حامي به 
نسخ مذهبي

بايسنغرميرزا (تيموريان)شاهنامة بايسنغري

عالقه به سنت  هاي 
نگارگري دربار 

اسکندرسلطان و جاليريان 
و ترسيم چهرة آرماني 

براي شاهزادگان

تالش هرمندان براي خلق 
چهره   هاي منحصربه فرد، 

عالقه به نشان دادن واقع گرايي 
در چهره   ها در برخي نگاره ها

تأثير سنت  هاي نگارگري دربار 
اسکندرسلطان و جاليريان، 

وجود صورتخانه در کتابخانة 
سلطنتي

جنبه   هاي 
آغاز توجه به سياسي نسخه

واقع گرايي

روح اهللا ميرک

تالش براي سبکي 
اختصاصي،اظهار درويشي 

کردن

ورود نقاشي  هاي تك برگي از 
استانبول به ايران،به وجودآمدن 

مرقعات،ارتقاي سطح ديد 
هنري حاميان درباري، وجود 

فضاي منتقدانه در جامعة 
هنري، پيوند تنگاتنگ نقاشي  
با ادبيات صوفيانه که پايگاه 

مردمي داشتند-تأثير پذيري از 
سنت  هاي استاد و شاگردي

راه يابي مضامين 
روزمره و مردمي 

به نگارگري، 
پيوند نگارگري 

با ادبيات 
صوفيانه

پرورش و تأثير 
بر بهزاد

بهزاد
تيموري (سلطان حسين

 بايقرا)

حمايت مالي و معنوي 
حامي از هنرمند، هنرمند 
بودن حامي، برگزاري 
مجالس هنري، عالقه 
حامي به چهره نگاري، 

عالقة حامي به فرقه   هاي 
صوفيانه، ارتقاء سطح 

ديد هنري

عالقة شخصي هنرمند به 
واقع گرايي و معنويت و 

چهره پردازي، تأثيرپذيري 
او ازانسان گرايي شاعران 

بزرگي چون جامي و نوايي 
و انجمن   هاي صوفيان، 

تأثير رويداد  هاي زندگي 
شخصي اش چون عالقة او 
به هنر  هاي رزمي و شکار، 
آموزش در محضر چندين 

استاد

تأثير بر مکتب بخارا 
و ترکمنان و تبريز 

صفوي

ادامة جدول ٩.

و شايد اين دليلي قانع کننده بر متفاوت بودن نگاره   هاي او از 
ديگر هم عصرانش بوده باشد.

رضا عباسي دومين هنرمند تأثيرگذار اين دوره است 
جديد،  موضوعات  انتخاب  و  طراحي  در  نوآوري  با  که، 
سنتي  نگارگري  در  چهره نگاري  در  ژرف  تحولي  باعث 
ايران شد. «او سنت واقع گرايي کمال الدين بهزاد و محمدي 
را ادامه داد. حتي ممکن است شاگرد محمدي بوده باشد» 
(پاکباز،١٣٨٥: ٢٥٥). او به بازنمايي جهان واقعي گرايش 
زيبايي  بيان کنندة  به نوعي  داشت.«پيکره   هاي جوان رضا 
اما  اشرافي و آرماني مورد عالقة اشراف صفوي است،  
در آثار متأخرش پيکره   ها را بيش از حد باوقار و ساختگي 
نقاشي  در  به خصوص،  نوع شيوه گرايي،  اين  مي ساخت. 
دلدادگان  و  شاهزادگان  چون  رسمي تري  موضوعات 

بارزتر به نظر مي آيد» (همان: ٢٥٥؛ تصوير٦). 
چنان که در چهره   هاي تحليلي جدول ٨ مشاهده مي شود، 

که  عباسي  رضا  چهره پردازي  خاص  مشخصه   هاي  از 
بيني  مختص  به نگاره   هاي اوست مي توان به «نوع طراحي 
و فاصلة کم بين لب و بيني و تيرگي بين آن اشاره کرد» 
تحوالت  عالوه بر   .(٦٤ حسنوند،١٣٨٤:  و  (سيدرضوي 
اجتماعي، زندگي شخصي رضا عباسي نيز در شيوه و 
موضوع ترسيم نگاره هايش مؤثر بوده است. «ناهماهنگي 
سليقة او با خواست  هاي حاميان درباري باعث شد تا رضا 
مدتي را بيرون از دربار و در بين مردم زندگي کند و از 
نزديک با اجتماع ارتباط برقرار کند» (كن باي،١٣٧٨: ١٠١). 
ذکر اين موضوع تأکيدي است بر وجود هنرمند مستقل در 

دوره اي از تاريخ نگارگري ايران.
در بررسي چهره   هاي ترسيم شده از رضا عباسي با 
چند گونة شخصيتي مواجهيم که هرکدام از اصول خاصي 
تبعيت مي کنند. انسان  ها در نگاره   هاي او در سه ردة جوان، 
ميان سال و پير ترسيم شده اند و چهره   هاي هر گروه با 



نام هنرمند 
يا اثر

تأثير تأثير تحوالت فرهنگيتأثير فرديت هنرمندتأثير حامي هنريدوره
ادبيات و 
موضوع

تأثير بر 
هنرمندان 
يا مکاتب 

بعدي

قاسم علي

تيموري 
(سلطان حسين 

بايقرا)

حمايت مالي و معنوي حامي از 
هنرمند، هنرمند ودن حامي، برگزاري 

مجالس هنري، عالقة حامي به 
چهره نگاري، عالقة 
حامي به فرقه   هاي 

صوفيانه،ارتقاي سطح 
ديد هنري

از شاگردان بهزاد، تنوع
 شخصيت در چهره پردازي

ورود نقاشي  هاي
 تك برگي از استانبول به 

ايران،به وجودآمدن
 مرقعات،ارتقاي سطح 

ديد هنري حاميان درباري،
 وجود فضاي منتقدانه در

 جامعة هنري، پيوند 
تنگاتنگ نقاشي باادبيات 

صوفيانه
 که پايگاه مردمي 
داشتند،تأثيرپذيري 
از سنت  هاي استاد

وشاگردي

راه يابي 
مضامين 
روزمره و 
مردمي به 
نگارگري، 

پيوند 
نگارگري 
با ادبيات 
صوفيانه

-

شاه مظفر

الهام پذيري از
 موضوعات درباري
 به علت پرورش در
کنار خانوادة سلطان،
 مهارت در ترسيم

 جزئيات در چهره ها

-

شاهنامة
تهماسبي

صفوي (شاه
تشويق هنرمندان، توجه به جنبه   هاي  تهماسب)

سياسي نسخه   هاي خطي، عالقه 
به چهره نگاري، گسيل هنرمندان 
هرات به تبريز، عالقه به بهزاد و 
آثارش،نقاش بودن حامي،عالقه به 

چهره   هاي زنانه

ترسيم چهره  هايي 
متفاوت و 

شخصيت پردازي 
در آن  ها توسط 

نگارگران اين مجموعه

رواج تشيع و 
گسترش ادبيات

 صوفيانه، تبديل 
درويش به يكي از
 عناصر ضروري 

صحنه  هاي
 نگارگري

واج تشيع 
و گسترش 

ادبيات 
صوفيانه

-

سلطان محمد

هم آميزي سبک بهزاد و 
مکتب ترکمنان، تالش براي

 همسوکردن سبک خود
 با نگاره   هاي بهزاد، ترسيم 

چهره  هايي متفاوت از
 سبک بهزاد، شخصيت پردازي
 در چهره   ها براساس مشاهده،

 تصوير حقيقي دوستان و
 رجال درباري همچون

 مجسمة سنگي در کوه ها، 
فضاي طنزگونه، تأثير

 عرفان و معنويت

پروردن مکتب
 تبريز با 
هم آميزي

 سبک بهزاد و
 ويژگي  هاي 

مكتب
 تركمانان تبريز

 و شيراز

هفت اورنگ 
جامي

صفوي 
(مکتب 
مشهد)

بهره مندي از هنرمندان
 تبريز، تشويق هنرمندان،
نقاش بودن حامي،عالقة

 حاميان به واقع گرايي در 
چهره پردازي

اِعمال روش شخصي از
 سوي هر هنرمند

راه يابي آثار و هنرمندان 
غربي به دربار صفوي،
 کاهش حمايت  هاي 

حکومت مرکزي،
 بهره مندي از هنرمندان

 تبريز

-

تأثيربر مکتب 
اصفهان،تأثيردر
 شيوة طراحي 
دوره   هاي بعد شيخ محمد

مهارت در چهره پردازي،
آشنايي با خطاطي، فراگيري

 اسلوب فرنگي از نقاشان 
فرنگي دربار

ادامه جدول ٩.

ابروان،  مشخصات خاصي ترسيم شده اند. «قوس کامل 
انحناي صورت بي مو، زنخدان چانه، چشمان و بيني کشيدة 
مليح و لبخند خفيف» (آژند،١٣٧٧: ٢١٠) از مشخصه   هاي 
نشانه   هاي  از  اوست.  نگاره   هاي  در  جوان  صورت  هاي 
چهره   هاي ميان سال در نگاره   هاي او مي توان به «چهره  هايي 
سبيل»  ترسيم  و  درهم کشيده  و  پرپشت  ابروان  با  گرد 
اشاره کرد (همان: ٢١٢). چهره   ها و انسان  هاي کهن سال 
در نگاره   هاي او «عاطفه و احساس گذشت زمان را نشان 
مي دهند. آن  ها وقتي که در کنار جوانان تصوير مي شوند 
نمايندة عقل و خرد و شيوة منسوخ زندگي هستند» (همان: 
تحولي  روند  اوج  نقطة  عباسي  رضا  طراحي   .(۲۱۷-۱۸
نشان مي دهد  بود  ميانة سدة دهم شروع شده  از  كه  را 
(تصوير ٧). پس از درگذشت رضاعباسي، سبك او توسط 
نقاشاني چون محمدقاسم، افضل الحسيني، محمديوسف و 
محمدعلي ادامه پيدا كرد و تا حد زيادي به تصنع گراييد. 
آخرين نمايندة وفادار به سبک چهره پردازي رضا عباسي 

معين مصور است که بعد از مرگ او رفته رفته گرايش به 
هنر غرب جايگزين آن شد.

محمد زمان از ديگر هنرمندان خاص اين دوره است 
که در نقاشي   هاي خود تأثير قطعي هنر اروپا را مي نماياند. 
ظاهراً محمد زمان عالقه اي به الگوبرداري از آثار استادان 
پيشين خود نداشته و بيشتر به تقليد از نقاشي   هاي اروپايي 
مايل بوده است.١ از سوي ديگر، بسياري از پژوهشگران 
تأثيرپذيري از هنر اروپا را اجتناب ناپذير و مختص زمان 
با  همسو  را  شيوه  اين  به  هنرمندان  عاليق  و  دانسته اند 
تحوالت اجتماع دانسته اند.٢ احتماًال محمد زمان بدون تماس 
مستقيم با ايتاليا و صرفًا با مشاهدة آثار اروپايي و احيانًا 
برخورد با کتب نقاشي مغولي هند قواعد تصويري اروپايي 

را اقتباس کرده است (مقدم اشرفي، ۱۳۶۷:  ۱۸۶).
به  مي توان  زمان  محمد  نقاشي  خصوصيات  از 
«برجسته نمايي نسبتًا افراطي چهره   ها و جامه   ها، ريش  ها 
اشاره كرد»  بيانگري چهره  از  ثبت چندسطحي  و قدرت 

١. آنتوني ولش در وصف محمد 

نظامي نه تنها آثار خود را بر آثار 
بزرگ ترين نگارگران اوايل سدة  ده 
هجري افزوده، بلکه بر خود فرض 
دانسته نگاره   هاي آقا ميرک را بهتر 
 کند. به نظر نمي رسد کاري که او 
انجام داده، کار شخصي متواضع و 
فروتن باشد که براي اسالف نامي 
قائل  احترام  خويش  بلندآوازة  و 

است (ولش،١٣٨٥: ١٤٣).
نفوذ  كه  است  ذكر  ٢.شايان   
شيوه  هاي غربي در آثار شاگردان 
رضا اجتناب ناپذير بود و تأثيراتي 
كه اين تماس  ها ايجاد كردند نهايتًا 
مسير نقاشي ايران را تغيير داد 

(كن باي، ١٣٧٨: ۱۰۲).

 بررسي سيرتحول چهره نگاري در 
نگارگري ايران تا انتهاي دورة صفوي



شماره۲۴ زمستان۹۱
۳۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نام هنرمند 
يا اثر

تأثير تحوالت تأثير فرديت هنرمندتأثير حامي هنريدوره
فرهنگي

تأثير ادبيات
و موضوع

تأثير برهنرمندان 
يا مکاتب بعدي

صفويمحمدي
ظاهرًا با دربار همکاري 

نداشته است.

نگارگري متفاوت
 در سبک و موضوع، 

توانايي در ترسيم حاالت
 طبيعي در پيکره ها، 
ادامة واقع گرايي بهزاد،

طراحي با قلم ني

کاهش حمايت  هاي 
درباري

عالقه به موضوعاتي با 
زندگي روستايي

تأثير در شيوة 
طراحي دوره   هاي 
بعد به ويژه رضا 

عباسي

صادق بيگ

کاهش حمايت دربار،
عالقه و توجه به هنر

 اروپا و تشويق هنرمندان
 به تقليد از نقاشي غربي

وفاداري به سنت 
واقع گرايي بهزاد، توجه به
عاليق شخصي،مصور سازي
 نسخة انوار سهيلي بدون
 حامي، سايه پردازي در 

چهره ها
کاهش حمايت 
دربار، رشد طبقة 

بازرگان،عالقه و توجه
 به هنر اروپا،رواج 
طراحي و نقاشي 

جداگانه و مستقل از 
كتاب،رواج

 تشيع وگسترش 
ادبيات صوفيانه،
 تماس مستقيم 

هنرمندان ايراني با 
نقاشان اروپايي

و ارمنيان ساکن 
اصفهان، تأثير هنر 

گوركاني هند،
گسترش پايگاه

 اجتماعي هنرمندان، 
افزايش تعداد 
مخاطبان، به 

وجودآمدن ديد
 نقادانه در هنرمندان

رواج نگاره   هاي 
تک برگي و تعلقات 

مذهبي حاميان موجب 
به وجود آمدن مضامين 
جديد در نگارگري 

شد،رواج تشيع 
وگسترش ادبيات 

صوفيانه

-

رضا عباسي

نوآوري در طراحي و 
موضوعات،ادامه دهندة 

واقع گرايي بهزاد و محمدي،
توجه به عاليق شخصي،

ترسيم چند گونة شخصيتي 
جوان و ميان سال و پير

 در آثارش

تأثير بر شاگردانش 
در مکتب اصفهان

معين مصور

وفادار به سنت چهره پردازي 
رضا عباسي، توجه به سنت  هاي 

نگارگري و دوري از 
چهره پردازي غربي،عالقه مند به 
ثبت وقايع و رويداد  هاي زمانش

-

محمد زمان

عالقه به شيوة چهره پردازي 
غربي،اقتباس ازطريق مشاهدة 
آثار اروپايي و نقاشي مغولي 
هند، بي توجهي به سنت  هاي 
چهره نگاري پيشين و سنت 
مرادومريدي استادوشاگرد

تأثير بر مسير نقاشي 
ايران در سده   هاي 

بعد

ادامه جدول ٩.

(ولش، ١٣٨٥: ٩٦). مقايسة چهره پردازي   هاي محمد زمان 
با هنرمندان پيش از او در جدول ٧ آورده شده است. در 
مکتب شيراز  ادامة چهره پردازي  بايسنغرميرزا  شاهنامة 
چهره   هاي  خلق  براي  تالش  اسکندرسلطان،  زمان  در 
منحصربه فرد و واقع گرايي در چهره   ها در برخي نگاره   ها 

ديده مي شود.
آثار بهزاد ترسيم چهره   هاي آرماني و قراردادي  در 
ترسيم  در  واقع گرايي  و  تنوع  ايراني،  داستان  هاي  براي 
چهره   هاي درجه دو در تصوير و تنوع در رنگ چهره   ها 
چهره پردازي  شيوة  ادامة  محمدي  آثار  در  است.  نمايان 
بهزاد، چهره   هاي گرد و لب هاي ورچيده و چشمان درشت 

مشاهده مي شود. 
بهزاد و در  ادامة شيوه  شيوة چهره پردازي محمدي 
قالبي نو و متأثر از نقاشي غربي است. نوع طراحي اجزاي 
چهره   ها بيان کنندة زيبايي اشرافي و آرماني مورد عالقة 
اشراف صفوي  است.در جدول ۸ مقايسة روند چهره نگاري 
مي شود.در  مشهدمالحظه  تبريزو  مکاتب  صفوي،  دورة 
شاهنامة شاه تهماسب ترسيم چهرة آرماني براي سلطان، 
عالقه به ترسيم چهرة شبيه زنان و طراحي چهره   ها به ظرافت 

با مداد نمايان است. در آثار سلطان محمد شخصيت پردازي 
دوستان  حقيقي  تصوير  مشاهده،  براساس  چهره   ها  در 
و رجال درباري، چون مجسمة سنگي در کوه   ها آشکار 
است. در هفت اورنگ چهره   ها به صورت جوان هاي الغر 
با گردن بلند و چهرة گرد، طراحي آزادترو سالخوردگان 
نقاشي   هاي  در  است.  شده   تصوير  كاريكاتور  به حالت 
شيخ محمد گرايش به چهره پردازي فرنگي و چهره  هايي فاقد 
شخصيت پردازي مشهود است.آثار محمدي با واقع گرايي 
قزوين  پيكره نگاري  به شيوة  و گرايش  در چهره پردازي 
لب هاي  و  گرد  چهرة  با  بلندقامت  و  الغر  آدم هاي  يعني 

ورچيده و چشمان درشت مشخص است.
چنان که درجدول ۹ مشاهده مي شود، حامياني که نقاش 
به  را  هنرمندان  داشتند  آشنايي  هنر  با  يا دست کم  بودند 
تصوير سازي نسخ خطي تشويق مي کردند. تأثيرات شخصي 
هنرمند، گرايش به موضوعات زندگي روستايي، رواج تشيع 
و گسترش ادبيات صوفيانه و در اواخردورة صفوي گرايش 
به هنر اروپايي و واقع گرايي، کاهش حمايت دربار و رواج 
نگاره   هاي تک برگي از زمره عوامل مؤثر اجتماعي و فرهنگي 

در شکل گيري چهره پردازي در آن دوره بوده است. 
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نتيجه
ترسيم چهره   هاي غيرواقع گرا در نگارگري سنتي ايران ناشي از بي مهارتي نگارگران ايراني نبوده است 
و عوامل بسياري چون سليقه و سياست حامي، باور  هاي ديني، شرايط اجتماعي، شيوة کتاب آرايي، 
رعايت آداب استادوشاگردي، موضوع و ادبيات و زندگي شخصي هنرمندان در آن دخيل بوده است. 
کتابخانة سلطنتي نيز در هر دوره نقش مؤثري در انتقال سنت  هاي چهره پردازي گذشتگان به نگارگران 
داشته است. هنرمندان نگارگر ايراني چارچوب  هاي خاصي در تعريف چهره نگاري داشته اند که در 
سده   هاي متمادي پابرجا بوده و هنرمندان موظف به پيروي از اين اصول بوده اند. اين قرارداد  ها نسل 
به نسل از دور  هاي به دورة ديگر انتقال يافته است. براي مثال، در دورة سلجوقي نقش   هاي روي 
سفالينه   ها و نسخ مصور سخت تحت تأثير سنت  هاي هنري خاوري به ويژه هنر مانوي بود که در دورة 
ايلخاني با هنر بيزانس و شيوه   هاي عربي و مکاتب پيش از مغول در هم آميخت و به همت هنرمندان اين 
دوره خصوصًا احمدموسي به شيو  هاي نو و ابداعي در چهره پردازي مبدل شد و با شاگردان او ادامه 
يافت و به دوره   هاي بعد منتقل گرديد. هريک از نگارگران، ضمن رعايت اين قراردادها، سبک شخصي 
خود را در چهره پردازي تجربه کرده اند و چهره   هاي ترسيم شده به دست هنرمندان مختلف ويژگي   هاي 
خاص خود را دارند. در دورة تيموري نيز، باوجود ديدگاه  هاي جديد در چهره پردازي و رواج نوعي 
واقع گرايي در شيوة پردازش چهره   ها، نگارگران همچنان از الگو  هاي پيشين تبعيت کرده و آن اصول 
را با نياز  هاي خود و جامعه همسو کرده بودند. تنها با رواج گرايش به هنر اروپاست که به مرور زمان 
سنت  ها و اصول چهره پردازي ناديده گرفته مي شود و چهره نگاري به سوي چهره پردازي واقع گرايانه 
پيش مي رود. نگارگران ايراني در مقطع زماني مطرح در اين پژوهش، ضمن رعايت قرارداد  ها و الگو  هاي 

کهن، سبک شخصي خود را با تأثيرپذيري از واقع گرايي غربي در چهره پردازي اعمال کرده اند.
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Iranian Moslem painters have observed the divinely world through the world beauties; aimed at 

finding out the worldly instances and understanding the eternal realities. These beliefs have affected 

the portraiture in Iranian traditional painting; therefore, despite of the western painting, the Iranian 

painting has been rarely served the creation of the iconography. Regarding the above mentioned 

points, the portraits in Iranian traditional painting are unique, while they have been painted based 

on specific patterns. This methodology led some researchers to a fault judgment; so that they have 

observed the portraits as similar and rigid ones. However, the Iranian traditional portraiture has been 

affected by different social factors.In this article, social development indicators, from the Sassanid to 

the Safavid era, has been studied and the major developments in portraiture has been analyzed. Iranian 

artists, in addition to applying traditional rules and patterns, they also experienced their own personal 

styles. Turning towards western art, made artists to ignore the traditional method of portraiture,  as a 

result, this kind of art changed its direction towards realism.  In this article the historic, descriptive and 

comparative methods have been used.

Key words: Persian Painting, portraiture, Art patrons, the Artist
,
s Individuality, Iran.
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