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چکیده

خصوص  در  که  است،  انسان شناسي  شاخه هاي  از  یکي  »انساندیسي«،  یا  و  »انسان گونه انگاری«  یا  آنتروپومورفیسم1، 

تشّخص  بخشي انساني به غیر انسان، اعم از دیگر جانداران یا اشیاء بحث مي کند. این پژوهش با هدف دست یابی به الگویی 

ساختارمند در تبیین رویکرد آنتروپومورفیک در نظام زیبایی شناختی نگارگری ایرانی تدوین شده و با بررسي گزیده ای از 

نسخ مصّور برجاي  مانده از تاریخ نگارگري ایران پس از اسالم، به روش تاریخی، توصیفي و تحلیلي، به گردآوري و تحلیل 

داده ها به روش مطالعات کتابخانه اي و اینترنتي پرداخته و در مجموع با دسته بندي نمودهاي آنتروپومورفیک در قالب های 

گوناگون، به تبیین سازوکارهاي آنتروپومورفیستي در نگارگري ایراني پرداخته و به طرح پرسش: »آنتروپومورفیسم در 

آثار نگارگري ایراني با چه زمینه ها و کیفیاتی نمود می باید؟« پرداخته است. در راستاي پاسخ به این پرسش، و با مطالعه 

نسخه هاي متعدد نگارگری و آراء اندیشمندان و نیز مطالعه آثار ادبي و نسخه هاي خّطي مصّور ایران پس از اسالم، به 

این نتیجه منتهی شده که نگارگری ایرانی با بهره مندی از پیشینه اساطیری و نیز دیدگاه شرقی مبتنی بر وحدت انسان و 

طبیعت با تکیه بر مضامین ادبی و حکمی به عنوان تجلی گاه آنتروپومورفیسم شناخته می شود. پژوهش حاضر، از نوع 

بنیادی بوده و با بررسی پژوهش های پیشین در حیطه روانشناسی، اسطوره  شناسی، جامعه شناسی مذهبی و تاریخ نگارگری 

تنظیم شده است. 
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مقدمه
با  متناقض(،  دوگانه)و گاه  رویکردي  در  انسان  ساختار   ذهن 
به  میل  سویی  از  که  وجودي اش  خاستگاه  به عنوان  طبیعت، 
بهره مندي از ذهنیات ثانوي و دوري از الگوهاي طبیعي نخستین 
برقراري  و  طبیعت  به  مجّدد  رویکرد  به  سو  دیگر  از  و  داشته 
ارتباط گفتماني متفاوت و مبتني بر تجربیات نوین با آن گام نهاده، 
ارتباطي  شیوه هاي  و  فکري  از  ساختارهاي  پیچیده  زمینه هایي 

انساني را در مواجهه با جهان پیرامون فراهم آورده است.
مبتني  که  روش  شناختي  ابزار  یک  به عنوان  آنتروپومورفیسم، 
بوده  هنري  و  دیني  مطالعات  اسطوره شناسي،  روانشناسي،  بر 
عرصه هاي  با  مواجهه  در  را  بشر  انسان  انگارانة  نمودهاي  و 
الگوهاي  از  یکي  به عنوان  مي دهد،  بازتاب  زندگي  گوناگون 
فرآیند ساختار  است.  و هستی، مطرح  انسان  گفتماني  و  ارتباطي 
یا  و  خلق  شکل  به  عالم،  پدیده هاي  به  انسان انگارانه  ارتباطي 
انسان مداری  نوعي  از  ناشي  آنتروپومورفیک،  انگاره هاي  کشف 
در دستگاه فکري انساني بوده و با در نظرگیری چنین سازوکاری 
این  در  مي پردازد.  بیرون  جهان  با  گفتمان  دریچه هاي  کشف  به 
میان، هنر به اشکال مختلف، ابزارهای این گفتمان را در اختیار 

انسان قرار مي دهد. 

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع بنیادی بوده و به روش تاریخی، توصیفي 
و تحلیلي و گردآوري اطالعات به شیوه کتابخانه اي و اینترنتي از 
میان نسخه هاي متعدد نگارگری و آراء اندیشمندان و نیز مطالعه 
ایران پس از اسالم، صورت  آثار ادبي و نسخه هاي خّطي مصّور 

خواهد پذیرفت.

پرسش تحقیق
ذکرشده  فرضیه  مبناي  بر  حاضر،  پژوهش  اصلي  پرسش 
ویژگي هاي  و  ایراني  نگارگري  به  ویژه  نگاهي  با  و  مقدمه  در 
به شکل مورد  آن،  نهفته در  زیبایی شناسانة  تاریخي و  اساطیري، 

خاص مطالعه بدین صورت مطرح می گردد:
»آنتروپومورفیسم در   آثار نگارگري ایراني با چه زمینه ها   وکیفّیاتي 

نمود می یابد؟«

1. معناشناسی واژه آنتروپومورفیسم
آنتروپومورفیسم،   که از آن در زبان فارسي به  »انسان گونه  انگاري«، 
»انسان دیسي«   و  »انسان وارگي« یاد مي شود،   به معناي   تعبیر  انسان گونه 
شکل      یا  و  ویژگي  است   که    الزامًا  مفهومي  یا  و  چیز  هر  از 

نساني  نداشته   باشد   و   از  منظری،  تعریف   آنتروپومورفیسم،  ا
از  است.  الهه)خدا(  به یک  انساني  ناظر   بر  نسبت دادن   خصایص 

نظرگاه  ریشه شناختي واژگان، این واژه از ریشه یوناني»آنتروپوس2« 
برگرفته شده  و شکل  فرم  معناي  »مورفه3« به  و  انسان  معناي  به 
تبیین  در  میالدي   1753 سال  در  نخستین بار  یادشده،  واژه  است. 
عمل شرک  آمیز نسبت دادن فرم انساني به خدا در آیین مسیحیت، 

اطالق می شد)هورن باي، 1391: 55(.

2. خاستگاه هاي نظري
غیرانساني،   یکي  مفاهیم  و    یا  اشیاء   به  انساني  تشّخص بخشی 
از  تمایالت تاریخي بشر و از نمودهاي رفتاري وي در تاریخ   زیست  
متیوهاتسون،    اندیشمند عرصه  انسان محسوب مي گردد.  فرهنگي 
از  آنتروپومورفیسم،  مؤلفه های  که  است  باور  این  بر  فرهنگ، 
 Hutson.(انسان  ناشي   می شود دروني  و  روان شناختی  گرایش هاي 
روانشناسي  علم  در  وسیع تر،  نظرگاهي  در   .)2012:  105-181

با تکیه بر مطالعه رفتار نوزادان و کودکان، شواهد و الگوهایي 
مبتني بر به کارگیري آنتروپومورفیسم   به  دست  آمده است.

به صورت  سوئیسي،  مشهور  روانشناس  و  پژوهشگر  پیاژه، 
»بسیار  مفهومي  اعمال  از  مجموعه اي  شکل  به  را  کودک  ویژه، 
حیوان گرایانه« از علیت ها، حّتي در مواجهه با مفاهیم مکانیکي 
کودکان،  به  روشنی   .)Boyer,   1996: 84(می کند تعریف  صرف 
تشریح  آنتروپومورفیک  روش هاي  به  را  رخدادها  از  بسیاري 
مي کنند. به عنوان نمونه جمالتي چون: ابرها مي خواهند بروند؛ یا 
اسب ها دوست دارند در خانه خود بمانند را به کار مي گیرند. همه 
این مسائل نشان مي دهد که کودکان به دنبال بهره گیري گسترده 
اختیارند.  داراي  و  زنده  اشیاء،  که  هستند  بدیهي  فرضیه  این  از 
تفّکر غالب در کودکان  از حالت  درواقع، شیوه ذکرشده نمودي 
است و به آنتروپومورفیسم، به دلیل نوع ادراک عمیق و ریشه  دار 
آن در این دوران و در گستره زیست انساني در ادوار بعد تداوم 
و  شکل  گیري  امتداد  در  یادشده،  روان شناختی  فرضیه  مي بخشد. 
انسجام تفّکر انساني رفته رفته از حیطه روانشناسي صرف خارج 
شده و پاي به عرصه هستی شناسی4 و فرهنگ نهاده5 است. بر اساس 
جهان،  به  آنتروپومورفیک  رویکرد  هستي شناختي،  فرضیه  یک 
به دو هدف »ساده سازی6« و »آشناسازي7« تعامل انسان با جهان 
صورت مي پذیرد. فرآیند ارتباط آنتروپومورفیک انسان با جهان 
و  ساده ترین  از  را،  مختلف  سطوحي  گوتریه،  استیوارت  ازنظر 
بدیهي ترین اشکال ارتباطي با اشیاء پیرامون تا پیچیده ترین سطوح 
سازمان فکري بشري که مبتني بر استدالل هاي هستی شناسانِه بوده 
و حّتي به حیطه مسائل مذهبي و عقیدتي پاي مي نهد، صورت بندي 
مي نماید. به اعتقاد او، برخي از اشیاء زنده به صورت موجوداتي 
دیگر  مجموعه اي  نیازمند  لذا  و  مي شوند  درک  صاحب اختیار 
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برداشت های شخصي،  براساس  آنها  رفتار  تفسیر  براي  مفاهیم  از 
اعتقادات و نیات خود هستند. به همین دلیل است که در برخي 
اختیار  نظرگیري  در  یا  خودرو  یک  زنده شدن  شاهد  شرایط، 
مفاهیم   .)Guthrie,  1993: 87(هستیم رایانه ها  و  گیاهان  براي 
یادشده، در یک معنا، با هدف»ساده سازی«، که به طور پیش فرض 
شمار  به  جهان،  و  انسان  آنتروپومورفیک  تعامل  مبناي  به عنوان 
آمده، در تناقض صوري قرار مي گیرد؛ اّما با توّجه به صورت بندي 
به  و  میان رفته  از  تناقض  گوتریه،  جانب  از  پیشنهادشده  الیه  اي 
برآیند آن مفاهیم، نسبت طولي و تکاملي مي بخشد. از جمله علل 
آنتروپومورفیسم،  مقوله  به  انسان  گرایش  و  میل  انگیزه هاي  و 
براساس آنچه پیش تر، »آشناسازي« خوانده شد، سازماندهي معنایي 
و نمادین به تمایل دیرینه گروهي بزرگ از انسانها به محوریت 
آدمي در عرصه جهان آفرینش است. آنچه در این ساحت، به عنوان 
انسان مدارانه  بیش ازپیش  جهاني  طرح  ریزي  در  بشر  اتّکاء  نقطه 
عرصه  اندیشمندان  برخی  که  است  خصلتي  مي شود،  محسوب 
مدرنیسم، آن را »ثانویه  سازی8« مي  نامند. این اصطالح ناظر بر آن 
است که بخش عمده تمایز میان انسان و حیوانات در نحوه ادراک 
سرشار  طبیعت،  به  انسان  نگاه  که  جایي  است.  طبیعت  از  آنها 
از انگاره  هاي منحصربه فرد و نگاه ثانوي است. مهم ترین ویژگي 
این نوع نگاه، معنا بخشیدن به عناصر جهان پیرامون او است و 
به واسطه همین ثانویه  سازي، انسان در داخل پوسته  اي از انگاره  ها 
و مفاهیم خودساخته  اي قرار مي  گیرد که درون آن احساس اقتدار 
براساس  درنتیجه   .)100-109 مي  کند)حقیر،     1393:  امنیت  و 
اقتدار خویش،  نظامی استقرائي به منظور گسترش دامنه امنیت و 
پرداخته و صفات  پدیدارهای طبیعي  از  نوعي همسان  انگاري  به 

انساني را بدان ها نسبت مي  دهد.

3. آنتروپومورفیسم و نمودهای آن در اساطیر و دین
ادوار مختلف  انسان   انگاري در  پیشینه شهودي  با در نظرگیری 
زیست بشري، نمودهاي بیروني و محصوالت فرهنگي آن در اشکال 
و پدیدارها مختلف قابل مشاهده و مطالعه هستند. در عصر چیرگي 
آنتروپومورفیستي،  نگرش  شیوه  بارز  نمودهاي  اسطوره ای،  تفّکر 
مروري  با  درآمیخت.  آیین ها  و  مذاهب  اعتقادات  شالوده های  با 
اقوام و تمّدن های پیشاتاریخي و دوران تاریخي  بر تاریخ اساطیر 
در جهان باستان، با گروه هایی از اساطیر مواجهه می شویم که به 
انساني  تفکرات  و  اعمال  و  انسان  به  انتساب  متفاوت،  شیوه هایی 
دارند. اّما در ماهیت و کیفیت، نسبت به انسان های معمولي داراي 
انتزاعي  برمفاهیم  معنایي  داللت هایی  و  بوده  عمیق  تفاوت هایی 
پیش می نهند.  را  عوالم آسماني  به  تعّلق  بر  مبتني  عادات  و خرق 
اساطیر یادشده در دسته هایی گوناگون قرار می گیرند، اّما عمومًا 

مرتبط با بنیان های آفرینش، جریان آفرینش جهان و تعّین آفرینش 
در  و  دارند  جهان  خلق  ابتدایي  ساختار  به  اشاره  برخي  هستند. 
نقش الهگان آفریننده ظاهر می شوند. اساطیري چون تیه مت9 در 
بین النهرین، زروان10 در ایران، ویشنو11 در هند، نون12    در مصر و 
گایا13 در یونان، جملگي داراي ساختاری دووجهی هستند، که از 
محسوب  آفرینش جهان  از  گوناگوني  ساحت های  منشأ  یک سو 
تبدیل  قبیل  از  انساني،  فضایل  داراي  سو  دیگر  از  و  می شوند 
و  توّلد  و  زایش  همسر،  اختیارکردن  مؤّنث(،  یا  )مذّکر  جنسیت 
برخورداري از قّوه تفّکر و کالم هستند. اساطیر یادشده به همراه 
اسطوره هایی که نماد عناصر طبیعي چون آسمان، زمین، آب وهوا، 
و خورشید هستند  ماه  و  و طوفان  باد  گیاهان، حیوانات،  باران، 
ازجمله خرد،  انتزاعی بشري  نماد مفاهیم  و گروه های دیگر که 
نظایر آن  قانون، نظم و  لّذت، عذاب،  پیام آوری،  پیشگویي،  هنر، 
بوده و بدان ها شکلي تجّسم یافته می دهند، جملگي به نوعي ناظر 
برالاقل بخشي از ویژگی های انساني هستند. این فرآیند، در راستاي 
نسبت دهی اعمال و کردارهاي خدایان به انسان و همچنین تجّسم 
بیروني مفاهیم انتزاعي در شکل و قالبي انسان گونه، به نمودهاي 
اسطوره ای، به   شخصیت های  شده اند.  بدل  آنتروپومورفیسم  بارز 
بروز  با  سوي  دیگر  از  و  فالسفه  دوران  ظهور  با  و  مرورزمان 
و گسترش ادیان ابراهیمي، دچار تحّوالت عمیقي گشته و برخی 
ازمیان رفته و گروهي دیگر به اشکالي متفاوت و عمومًا پاالیش شده 

در قالب شمایل های مذهبي سر برآورند.
ارتباط  تفسیر  ادیان و مذاهب در تشریح و  ظرفیت های نظري 
میان انسان و آفریدگار، ناظر بر وجوه نمادین متعددی است، که 
ابعاد وجودي انسان، اعم از آداب فردي و مناسک اجتماعي،  بر 
سایه افکنده است. در معناي عام، زبان مشترکي که تحت عنوان 
دعا یا نجواها و یا سرودهاي مذهبي در راستاي انتقال خواهش ها 
می شود،  شناخته  خدایان  یا  خدا  پیشگاه  به  انسان  ستایش های  و 
از نمودهاي بارز آنتروپومورفیسم به شمار می رود. »خصوصیات 
می توان  را  غیرانساني  جهان  به  آنها  انتساب  که  اصلي  انساني 
با  پیوسته  نمادین  ظرفیت های  با  است  زبان  یک  نامید،  مذهبي 
آن؛ البته شاید هنوز هم بتوان نشان داد جهان غیرانسانی یا حداقل، 
بخش های مهمی از آن، مانند خدا یا خدایان آن قدر سازمان یافته 
انجام  نمادین  اقدام  و  فهمیده  شنیده،  را  دعا  می تواند  که  است 
دهد«)Gurthrie, 1980: 538(. برمبناي همین نظرگاه، ساختار 
ادیان)اعم از ادیان طبیعي، اساطیری و ابراهیمي(، مبتني بر گفتگو و 
یا مکاشفه  میان انسان و خدا، به شکلي دوطرفه و با در نظرگیری 
البته  است.  بناشده  خدایان  یا  خدا  براي  انساني  شبه  ویژگی های 
این مورد، در نظام های فکري و عقیدتي هر دین و مذهب، داراي 
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ویژگی های خاص و تا حّدي منحصربه فرد است. به عنوان نمونه، 
در آیین هندوئیسم، ویشنو، یکي از ایزدان بزرگ سه گانه هندو، 
یکي  که  می یابد؛  تجّسد  حّتي  و  نموده  ظهور  مختلفي  مظاهر  در 
از  بخشي  که  است،  انسان  قالب  و  شکل  او،  تجّسد  مظاهر  از 
جوهر الوهیت، در آن حلول نموده و به آن نیرویي مافوق بشري 
نامیده  »آواتارا14«  اصطالح،  در  تجّسد،  نمودهاي  این  می بخشد. 
می شوند)بلخاري قهي، 1394: 38-37(. با نگاهي بر آثار به جای 
مانده از آیین هندوئیسم، با نمونه هایی متعّدد از آنتروپومورفیسم 
صوري  شباهت  ازنقطه نظر  جملگي  که  می شویم،  مواجه  دیني 
قالب  ایزدان در  الوهي  تنّزل جایگاه  انساني و همچنین  به پیکره  
کردارهاي انساني در هنگام نزول به زمین، مشترک هستند)تصویر 
1(. در آیین زردشت نیز، خداوندگار، اهورامزدا در قالب پیکره ای 
شبیه به شاهان هخامنشي و درون حلقه ای که دو بال در چپ و 
راست آن گسترده شده اند، به تصویر کشیده شده است)تصویر2(. 
اّما در ادیان ابراهیمي و با نزدیک شدن به دوره های ادیان متأّخر، 
مظهر شرک  حّتي  و  ازمیان رفته  شّفاف،  و  قاطع  تجّسد  این گونه 
بااین حال، به فراخور نظام آییني ویژه هر دین،  اّما  تلّقي می شود. 
بارقه هایی کمابیش قدرتمند از نمودهاي آنتروپومورفیستي، مبتني 

بر مفاهیم انتزاعي، همچنان به چشم می خورد.                      
مباني  از  که  پنج گانه)تورات(،  اسفار  شرح  در  و  عتیق  عهد  در 
مهم کالمي و اعتقادي دین یهود به شمار می رود، در ِسفر پیدایش 
و در جریان توصیف آفرینش آدم و حّوا، آمده است که خداوند 
پس از خلقت آدم و همسرش و پوشانیدن آنان با پوست حیوانات 
بد  و  و خوب  است  شده  ما  مانند  آدم  که  »حال  می کند:  تأکید 
تا  و  بخورد  حیات  درخت  میوه   از  گذاشت  نباید  می شناسد  را 
این روش  آیات  21-23(.   ،3 باب  بماند...«)سفر   پیدایش،  زنده  ابد 
از وجهي دیگر  او،  به  انسان  مانند کردن  به خداوند و  تشّبه  از 
انساني  رفتاري  مسیر،  این  در  و  نموده  را طي  دیگرگونه  مسیري 
از  باب32  اواسط  در  همچنین  می نماید.  منسوب  خداوند  به  را 
ِسفر پیدایش، در جریان روایت »کشتي گرفتن یعقوب در فنی ئیل«، 

عبري،   زبان  در  خدا  معناي  به  »ئیل«،  از  تجّسم یافته  صورتي  با 
و  مواجهه  و  کشتي گرفتن  پایان  در  یعقوب  که  هستیم،  روبه رو 
مکالمه با او می گوید: »خدا را از روبه رو دیدم و جانم رستگار 
بنابراین  آیات  22-31(.   ،32 باب  پیدایش،  سفر  شد«)تورات، 
»نام گذاری ای که یعقوب دارد: چهره  خدا، هیچ گونه تردیدي باقي 
قالب  در  خداوند  تجّسد  هستیم:  مواجه  تجّسد  با  که  نمی گذارد 
در  مشابه  نمونه های   متعّدد   .)90-91  :1394 انسان«)بلخاري  قهي، 
عهد عتیق در روایت داستان های پیامبران و فرشتگان یافت می شود، 
که بر  مبنای آموزه های دین یهود بر نوعي از آنتروپومورفیسم تأکید 
می نمایند. در مسیحیت با ادامه  فرآیند فکري تعالیم دین یهود و 
تفاسیر شرک آمیز  از  برخي  به  نسبت  نقادانه  رویکردي  با  البته 
فرقه های یهودي نسبت به آموزه های عهد عتیق،  روبه رو هستیم. 
در اینجا، مسیح)ع(، به عنوان فرزند خدا و مظهر تجّسم او در زمین 
معرفی می شود، که از بارزترین مظاهر دیدگاه آنتروپومورفیستي 
نزول  و  وجود  همچنین،  می گردد.  محسوب  خدا  به  نسبت 
پیامبران در  با  انساني  و گفتگو  الهي در مقام و هیئت  فرشتگان 
ادیان ابراهیمي، به عنوان مظاهری از انسان گونه انگاری، به شکلي 

پیوسته و ثابت به شمار می رود.
در دین اسالم، برخالف ادیان پیشین، انتساب ویژگی های انساني 
به خدا به صورت مستقیم صورت نمی پذیرد. حّتي در آیات قرآن، 
برشماري ویژگی های انسان براي فرشتگان الهي به شّدت نهي شده 
است. آیات 157 -149 سوره »صاّفات«، مبتني بر همین مضمون 
و نیز نهي و مذّمت در نظرگیري جنسیت مؤنث و یا مذّکر براي 
فرشتگان و این باور رایج در مردمان عصر جاهلیت حجاز، ناظر 
این  نظایر  است.  ابالغ شده  و  نازل  خدا  بودن  فرزند  صاحب  بر 
رویکرد تنزیهي در آیات دیگر قرآن، ازجمله آیات  21 و 22 سوره 
»نجم« و آیه 21 سوره  »زخرف« نیز به چشم می خورد. این امر، 
در کنار شمایل گریزي قاطعانه ای که الاقل در صدر اسالم و در 
تمّدن های تحت  و  ممالک  در  آن  نفوذ  و  ابتدایي ظهور  دو سده  
سیطره  خود پدید آورد، منجر به شکل گیری ساختاري جزئي از 
دین  این  در  خداوندي  دستگاه  محض  تجرد  بر  مبتني  وحدانیت 
آنتروپومورفیستي،  ایده های  اسالم،  در  بنابراین،  است.  گردیده 
ادیان پیشین از متن اصلي دین به حاشیه رانده  شده اند.  برخالف 
رویکرد انتزاع گرایانه هنر مورد تأیید حاکمان دیني مسلمان، در 
رشد و رواج هنرهاي صناعي و کتاب آرایی و پرهیز از کاربست 
عقیدتي  و  فکري  نظام  این  از  نمودي  به نوعی  انساني،  شمایل های 
است. اما مفهوم آنتروپومورفیسم، به شکل مجموعه ای از مفاهیم 
و روایات و تفاسیر، در کنار نّص قرآن وجود داشته و در فرقه ها و 
مذاهب گوناگون اسالمي با درجاتي متفاوت از ضعف و قّوت رخ 

تصویر2. نقش برجسته فروهر، ایران، 
تخت جمشید، سده 5 ق.م

)مأخذ: دادور و برازنده، 1392: 226(

 تصویر 1. ناتاراجا)شیوا در شکل 
خداوندگار رقص(،

)مأخذ: گاردنر، 1365: 695  
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پیامبر)ص(، که  نمونه، در شرح داستان معراج  به عنوان  می نماید. 
روایت سفر اسرارآمیز شبانه  وی را به مسجداالقصی و پس ازآن 
به آسمان های هفتگانه و درنهایت، مواجهه مستقیم با خداوند و 
گفتگو با او را در عرش الهي بازگو می نماید، با مصداق هایی متنّوع 
از انسان گونه  انگاری موجودات مجّرد و قدسي و فرشتگان و حّتي 
خداوند روبه رو هستیم. البته درباره  کیفیت وقوع معراج و اینکه 
به شکلي صرفًا روحاني یا جسماني و یا ترکیبي از آن دو صورت 
در  اّما  دارد.  وجود  اختالفاتي  اندیشمندان  آراء  میان  پذیرفته، 
توصیف رویارویي پیامبر)ص( با جبرئیل و فرشتگان و موجوداتي 
مجّرد مانند ُبراق15 و فرشتگان هر یک از طبقات هفتگانه آسمان 
و نیز صورت های آسماني پیامبران و شخصیت های بزرگ اسالم، 
که جملگي به شکلی انسانی در قالب نمادهاي تصویري و تجّسمي 
به  و  بوده  مکانمند  و  جسماني  ویژگی های  داراي  و  بیان شده 
ایده های  و  نظري  نفوذ ساختار  پیامبر)ص( گفتگو می کنند،  زبان 
بعد،  ادوار  در  می شود.  گذارده  نمایش  به  را  آنتروپومورفیستي 
به  وابسته  مذهبي  فرقه هاي  از  منبعث  کالمي  و  فقهي  جریانات 
اسالم، از قبیل »حنابله«، به شکلي تلویحی، آنتروپومورفیستي به 
شمار می روند. »در دوران اولیه، مفاهیم آنتروپومورفیستي، اقبال 
گسترده ای در میان بدنه  اصلي مسلمانان داشتند. قرن نهم میالدی 
شاهد آغاز تثبیت نظریه  سّني، تحت رهبري احمد بن حنبل بود... 
میان  در  حنبل  بن  احمد  رهبري  از  بعد  گفت  می توان  اینجا  در 
توسط  »محنت«  دوره  آغاز  از  پس  بالفاصله  که  سنت گرایان، 
تدّین  گرایان  تأیید  به  آنتروپومورفیسم  شد،  آغاز  مأمون  خلیفه  

.)Williams, 2002: 442( »رسید
و  موضوع  حساسیت  سبب  به  آنتروپومورفیسم  جریان شناسي 
دیدگاه تنزیهی موجود در دین اسالم از مظاهر شرک آمیز ادیان 
و فرقه هاي مذهبي پیشین، تاکنون به یکي از چالش برانگیزترین 
مباحث کالمي و فلسفي میان اندیشمندان مسلمان بدل شده است.

4. نمودهای آنتروپومورفیسم در نگارگري ایراني
نگارگري ایراني در دوران پس از اسالم، به سبب ارتباط نزدیک 
براي  مناسب  تجّلی گاهی  به  ایران،  ادبیات  با  معنایي  و  موضوعي 
تجّسم مفاهیم و مضامین نهفته در متن آثار ادبي منظوم و منثور این 
سرزمین مبّدل شده است. ازجمله این مضامین، حکایات و افسانه ها 
و اشعار عرفانی خیال انگیز و حماسه های اساطیري است، که در 
طی چندین سده محمل اشعار و متون ادبي ادیبان ایراني بوده اند. با 
توّجه به آنچه درباره  نمودهاي آنتروپومورفیسم در ادبیات ایراني، 
تحت عنوان آرایه  »تشخیص« ازنظر داریم، مصداق های متعّدد و 
متنّوعي از نسخه های مصّور ادبي، براساس متون اصلي آثار یادشده، 
نکته   است.  برجای مانده  ادبي  و  فرهنگي، هنري  میراث  به عنوان 

یا  قابل توّجه آن است که نگارگر، در جریان تصویرگري شعر 
متن،  آنتروپومورفیک  وجوه  به  پایبندي  بر  عالوه  ادبي،  قطعه  
زیباشناسانه  قابلیت های  از  مدد گیری  با  و  نهاده  فراتر  را  پاي 
دست  دوران خویش،  هنر  هواي سبک شناختی  و  و حال  تصویر 
متن  روایت  به  را  عناصري  و  زده  منحصربه فرد  به خالقیت های 
تنوع  به رغم  ویژگي،  این  است.  کاسته  آن  از  یا  و  افزوده  اصلي 
در شیوه های هنري هر دوران، به صورت خصلتي ثابت در تاریخ 
نگاره های  به  کلی  نگاهي  با  به چشم می خورد.  ایران  نگارگري 
ایراني در دوران پس از اسالم، نمودهاي آنتروپومورفیسم را در این 

آثار می توان در چهار دسته طبقه بندی نمود:
4. 1. آنتروپومورفیسم مذهبي

همان گونه که پیش تر گفته شد، حضور آفریدگان مجّردي چون 
فرشتگان و شیاطین و جنیان در ساختار ادیان و ازجمله دین اسالم، 
از سویي  می رود.  شمار  به  آنتروپومورفیسم  از  مظاهري  به عنوان 
تاریخ  در  مصّور  و  نسخه های خوشنویسي شده  از  دیگر، شماري 
با  اشعار مرتبط  یا حکایات و  به متون مذهبي  ایران،  نگارگري 
به تناسب سنخیت محتوا  ازاین رو،  مضامین دیني اختصاص یافته و 
چشم  به  نسخ  این  در  یادشده  آنتروپومورفیک  نمودهاي  فرم،  و 

می خورند.
می توان  ایران  نگارگري  تاریخ  مذهبي  مصّور  آثار  ازجمله 
معراج نامه   قبیل  از  دوره  چندین  به  متعّلق  نامه ها  معراج  به 
وچندین  شاهرخي)میرحیدر(  معراج نامه  موسي(،  ایلخاني)احمد 
معراج نامه متعّلق به عهد قاجاریه ازجمله سه نسخه معراج نامه  
هجري  خوسفي)قرن9  حسام  ابن  خاوران نامه   مشهدي،  شجاعي 
که  گنجوي،  نظامي  خمسه  از  قابل توجهی  بخش های  قمري(، 

تصویر 3. درآمدن جبرئیل به آوردگاه نبرد، خاوران نامه ابن حسام، اثر: 
فرهاد شیرازی، 892-882 ه.ق)مأخذ: حسینی راد، 1384: 78(.
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مهم ترین نسخه های آن متعّلق به دوره های تیموري و صفوي است، 
شرح  در  فارسي  مصّور  داستان های  شامل  حمزه نامه  نمود،  اشاره 
دالوری های حمزه)ع(، عموي پیامبر اسالم)ص( و متعّلق به عصر 
مغوالن هند)قرن10 هجري قمري( و نظایر آن، شامل نمونه هایي 
متعّدد از حضور فرشتگان در اشکال مختلف و عمومًا با بهره گیری 
از ساختار پیکره انسان، به همراه دو بال در پشت هستند که از 
ادراکات انساني برخوردار بوده و با شخصیت های انساني گفتگو 
جنگ،  نیایش،  ازجمله  انسان ها،  شبیه  کردارهایي  یا  و  نموده 
حیرت، خشم، خشنودي و غیره از خود بروز می دهند)تصویر 3(. 
تفکیک  نظرگیری  در  عین  در  انسان گونه انگاری،  در  سیاق  این 
میان عالم محسوسات و ملکوت مجردات و صرفًا به نّیت ایجاد 
قابلیت ادراک و تجّسم فضاي خیال انگیز اساطیري و برانگیختن 
پذیرفته  صورت  متن  و  مخاطب  ارتباط  در  بصري  جذابیت های 

است.

4. 2. تشّخص بخشی به موجودات خیالي و اساطیر
روزگار  در  ایران  سرزمین  اساطیري  فرهنگ  و  تفّکر  پیشینه  
تا سه سده  بدو ورود و  بسیار در  به رغم محدودیت های  باستان، 
پس از نفوذ اسالم، همچنان سایه خویش را بر سر هنر و ادبیات 
و فرهنگ عامه مردم این سرزمین گسترده است. نمونه های متعّدد 
از حکمت ها و حکایت ها و افسانه های کهن، که ریشه در متون 
در  هنوز  داشته اند،  پهلوي  ادبیات  و  میانه  و  باستان  پارسي  ادبي 
عصر حاضر نیز به صورت های مختلف نقل و تکرار می شوند. در 
اندیشمندان چون فردوسي، رودکي،  آثار شاعران و  این رهگذر، 
نظامي گنجوي و شیخ شهاب الدین سهروردي)شیخ اشراق( در احیاء 
بسیار  اسالم  از  پیش  داستان های  و  ادبیات  و  فرهنگ  ترویج  و 

تأثیرگذار و قابل اعتناءند.
با  پریان،  و  دیوها  فرشتگان،  ایزدان،  امشاسپندان،  حضور 
در  یافته  تطّور  شکلي  به  یا  و  کهن  الگوهاي  از  تأثیرپذیري 
اساطیري  آنتروپومورفیک  قالب های  جدید،  شخصیت های  قالب 

بازتاب می دهند. شخصیت هایي چون سیمرغ،  را  باستان  روزگار 
و  فرزانگي  و  عرفانی(  ادبیات  وحدت)در  از  نمادي  به عنوان 
از  نمادي  به عنوان  دیو،  اساطیري(،  و  ادبیات حماسي  حکمت)در 
روح پلید)انگره مینو( و دشمن انسان های پرهیزگار، فرشتگان و 
شیاطین،  و  زمین  بر  فیض الهي  و  تدبیر  واسطگان  به عنوان  ایزدان 
طبقات  به سوی  گمراهي  و  انسان ها  فریب  از  نمادهایي  نقش  در 
پست دنیا، جملگي در ساختاري انسان انگارانه و همانند او، داراي 
کردارهاي  و  اعمال  صاحب  و  انسان  با  گفتگو  قدرت  عواطف، 
انساني همچون رقص و رامشگري، باده نوشی، جنگ و ستیز، دعا 
و نیایش و نظایر آن هستند. به عنوان نمونه، در داستان ضحاک، 
با  انساني  قالب  در  شیطان  روایت شده،  فردوسي  شاهنامه   در  که 
ظاهري پیراسته و موّجه در رویارویی با ضحاک جوان ظاهرشده 
در  را  ضحاک  فریب  زمینه های  انگیزش،  وسوسه  سخنان  با  و 
کشتن پدرش، مرداس شاه و تکیه زدن برتخت شاهي به جای او، 
دیگر،  درجایی  )تصویر 4(.   )25  :1386 می نماید)فردوسي،  فراهم 
سیمرغ در قاب نمادي از دانش و حکمت و فرزانگي ایزدي، در 
مواقع درماندگي و فروماندگي به یاري زال و پسرش رستم آمده و 

چاره ساز می شود)فردوسي،1386: 919(.
اشعار  اساطیري،  و  حماسي  تاریخي،  ادبي  متون  بر  عالوه 
عرفاني شعرایي چون عّطار نیشابوري، مولوی و حافظ نیز واجد 
تشّخص    بخشی به موجودات خیالي در قالب تجّسم مفاهیم انتزاعي 
به نسخه   نمونه، )تصویر  5(، که متعّلق  به عنوان  نمادین هستند.  و 
سلطان  اثر  و  هجري(  صفوي)قرن10  میرزاي  سام  حافظ  دیوان 
محمد نقاش است، غزلي از حافظ را با مطلع: »در سراي مغان ُرفته 
بود و آب زده«)استعالمي، 1382: 189(، به تصویر کشیده، که در 
به  انسان ها،  با  همگام  جنیان،  شبیه  موجوداتي  و  فرشتگان  آن، 
می خوارگی و دست افشانی و رامشگري مشغول اند.                                       

تصویر 5. مستی الهوتی و ناسوتی، اثر: سلطان محمد نسخه دیوان حافظ سام 
میرزا، مجموعه لویی کارتیه، دانشگاه هاروارد

)مأخذ: کورکیان و سیکر، 1377: 103(

تصویر 4. کشتن ضحاک پدرش را، منسوب به سلطان محمد نقاش، شاهنامه 
)Canby, 2014: 74 :شاه طهماسبی، سده 10 ه.ق  نقاش، 931 ه.ق.)مأخذ
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4. 3. تشّخص بخشي به حیوانات
ازجمله دستمایه های حکمي حکایات پندآموز ایراني،    محوریت 
است  نسخه های  انسان ها  جایگزین  به عنوان  حیوانات  شخصیت 
مکاتب  بغداد)790  به  متعّلق  کلیله ودمنه،  از  برجای مانده  متعّدد 
تبریز)776-  و  ه.ق(  تیموري)813-823  ه.ق(،  هرات)834  ه.ق(، 
نگارگران  و  کاتبان  ادبا،  اقبال  از  حاکي  جملگي  ه.ق(،   762
دستگاه های کتابخانه های سلطنتي دوره های یادشده به بازنویسي و 
بازآفرینی تصویري این کتاب هستند)تصویر 6(. نمونه ای ارزشمند 
محوریت  با  دمنه،  کلیله  و  نسخه های  از  یکی  از  را  فاخر  و 
کتاب  داستان های  قهرمانان  قالب  در  به حیوانات،  تشّخص بخشی 
نشان می دهد. همچنین، داستان سیمرغ زال و در پي آن مددرساندن 
وي به رستم، در قالب شخصیتي فرزانه و ایزدي، از منظري دیگر 
نمود آنتروپومورفیسم حیوان  مدارانه در شاهنامه فردوسي به شمار 
می رود. تصویر 7، برگي از شاهنامه  فردوسي، متعّلق به قرن هشتم 
هجري قمري را که در آن سیمرغ، زال کوچک را به آشیانه  خود 

در البرز کوه می برد، نشان می دهد.
تاریخ  برجای مانده در  نسخ مصّور  متعدد دیگري در  نمونه های 
)شیر بدر جاجرمي  محمد بن  االحرار  مونس  همچون  نگارگري، 

و شاهنامه   ه.ق(  از،742   ه.ق(،گلچین  اسکندر  سلطان)شیراز، 813 
تشّخص  از   نمونه هایي  شامل  ه.ق(،   844 )هرات،  جوکي  محمد 

بخش انساني به حیوانات هستند.

4. 4. جان بخشی16 به عناصر طبیعت
ایران پس  در میان نگاره های برجای مانده از نسخه های مصّور 
از اسالم، نمونه هایي از تجّسم صورت های انساني در دل کوه ها، 
صخره ها و ابرها مشاهده می شود. نگاره  »دربار کیومرث«)931 

تعّلق  شاه طهماسبی  شاهنامه   به  نقاش، که  سلطان محمد  اثر  ه.ق( 
بافت  دل  در  را  انسان  چهره های  که  است  آثاري  ازجمله  دارد، 

سنگ ها و صخره ها به تصویر کشیده است)تصویر 8(.
هوشنگ  »بزم  ازجمله  محمد،  سلطان  از  دیگري  نگاره های 
فریدون  »آزمودن  ه.ق(،  حدود930  شاه طهماسبی،  شاه«)شاهنامه  
»دیدن  و  ه.ق(  حدود930  شاه طهماسبی،  را«)شاهنامه   پسرانش 
خسرو، شیرین را در حال آب تنی«)خمسه نظامي طهماسبي، حدود 

947 ه. ق( حاوي رویکردي مشابه هستند)تصویر 9(.
در رابطه با علل و انگیزه های این گونه جان بخشی انسانانگارانه به 
عناصر طبیعي، گمانه های گوناگوني مطرح شده است. دیدگاه هایی 
انتقادي و استحاله، استعاره و مجاز  مبتني بر نوعي جامعه شناسی 
مطرح  رویکرد  این  تبیین  در  که  هستند  انگاره هایي  ازجمله 
می شوند. »وي)سلطان محمد( با سود جستن از استحاله در تصویر 
کردن چهره هایي که از قعر سنگ ها فریاد بر لب دارند و تجّسم 
چشم  که  تحقیرشده ای  و  مفلوک  بینوا،  انسان های  صورت های 
امکانات  فاقد  گویي  که  مردماني  چهره   و  دوخته اند  آسمان  به 
معمولي و روزمره  حیات اند به خصوص با تصویرکردن آنان در دل 
جمادات که خود نیز مفهومي ژرف می یابد توانسته است که تضاد 

درون اجتماع وقت را مطرح سازد«)سلطان کاشفي، 1393: 14(.
نکته    حائز   اهمیت   آن   است  که   انسانگونه انگاری   در   قالب  صخره ها، 
قاسم  از عبدالعزیز،  نبود و در نگاره هایي  به سلطان محمد  منحصر 
علي و عبدالوهاب نیز دیده می شود. از منظري دیگر، این شکل از 
استحاله صور انساني در دل طبیعت، حاکي از نوعي تفّکر حکمي 
مبتني بر شهود و شعور کیهاني جاري بر تمامي آفریدگان خداست، 
و  ادبیات  بر  که  کثرت«،  عین  در  »وحدت  عرفاني  تفّکر  با  که 

تصویر6. حکایت شغال و ماده شیر، 
هنرمند نامعلوم، کلیله ودمنه، حدود 

833 ه.ق، کاخ گلستان
)منبع: حسینی راد، 1384: 70(

تصویر 7. سیمرغ زال را به آشیانه 
خود در البرز کوه می برد، تبریز، 
قرن 8 ه.ق، کتابخانه توپقاپی سرای

)مأخذ: گری، 1384: 164(

تصویر8. بارگاه کیومرث 
)به همراه بخشی از نگاره                                      
شاهنامه شاه طهماسبی، اثر: سلطان 
محمد نقاش، تبریز،  حدود 931 

)Canby, 2014: 9:ه.ق)مأخذ

تصویر 9. دیدن خسرو شیرین را در 
حال آب تنی )به همراه بخش هایی 

از نگاره(، منسوب به سلطان محمد 
نقاش، خمسه نظامی شاه طهماسبی، 

تبریز، حدود 947 ه.ق، لندن، کتابخانه                                                                                                  
بریتانیایی)مأخذ: کورکیان و سیکر، 

)112 :1377
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عرفان و هنر اسالمی سایه افکنده است، سازگار به نظر می رسد. 
از سویي دیگر، کاربست صورت های انساني مستحیل در سنگ ها 
و صخره ها، در سّنت هنر هند و خاور دور نیز رایج بوده و به نظر 
می رسد این شیوه  هنري، برخاسته از ساختار فکري انسان شرقي، 
مبتني بر یکسان دانستن انسان و طبیعت و تأکید بر تمایل فطري 
او بر پیوستگي و عدم فاصله از بطن مادر زمین است. ازآنجاکه 
ویژگي فوق در نگاره های مکتب ترکمانان و تبریز دّوم و در آثار 
نگارگراني نمود یافته که دست کم در دوره ای به درازاي نیم قرن 
تحت تأثیر هنر شرقي و خاور دور قرار داشته اند، بهره گیری از 

شیوه تفّکر شرقي یادشده، محتمل به نظر می رسد.

5. آنتروپومورفیسم، به  مثابه زبان گفتمان نگارگر با طبیعت
با توّجه به آنچه درباره  خاستگاه هاي گوناگون آنتروپومورفیسم   
آن  بیروني  نمودهاي  و  انسان  زیست  شیوه   و  فکري  دستگاه  در 
فرهنگي  حیات  ساختار  گوناگون  ساحت های  و  منظرها  از 
از  می توان  گذشت،  نظر  از  ادبیات  و  هنر  در  ازجمله  و  بشر 
آنتروپومورفیسم به عنوان زباني براي گفتمان میان انسان و طبیعت، 
به مثابه ماّده  نخستین آفرینش و گهواره  تمّدن و مأواي ابدي او و 
نیز منشأ الهامات علمي، تخّیلي، ادبي و هنری اش، یاد نموده و آن را 
ازجمله تالش های انسان براي بازگشتي تجربه  مدارانه به گستره ای 

از ارتباطات ثانوي با طبیعت به شمار آورد.
و  انسان  یک  به عنوان  اّول  وهله   در  نیز،  ایراني  نگارگر 
یادشده  روان شناختی  و  فطري  زمینه های  تمامي  از  با  بهره مندی 
پیرامون  جهان  با  ارتباط  آشناسازي  و  ساده سازی  با  ارتباط  در 
ابعاد  در  و  آن  در  شبه انساني  نمودهاي  یافتن  به  دروني  و کشش 
دیگر، به شکل نمودي از انسان فرهیخته ای که طیفي از خاطرات 
نسل های  هنری  و  عرفانی  ادبي،  دیني،  آییني،  تاریخي،  اساطیري، 
پیشین خود را در شکل سّنت های رایج در عصر خود و به صورت 
در  که  یونگ(،  تعبیر  جمعي)به  ناخودآگاه  از  منبعث  هویتی 
ذهنیات  و  تجربیات  تجّسم  به  دست  است،  تبلوریافته  وجودش 
آنتروپومورفیستي خویش در فرم و بیان هنري ویژه خود می زند. 
البته نکته  حائز اهمیت آن است که در نظام تاریخي و ساختار 
انحصار  آن  به تبع  و  حمایت  سبب  به  و  ایران  نگارگري  سبکي 
پادشاهان و حاکمان هر دوره و شکل سفارشي و  به دربار  هنر 
نقاشي  و  کتابت  براي  منتخب  موضوعات  و  مضامین  فرمایشي 
امکانات  اواخر سده  11 هجري،  تا  مصّور، دست کم  نسخ خّطي 
هنري  ذهنیات  یکایک  تجّسم  و  تبلور  براي  الزم  زمینه های  و 
نگارگر فراهم نبوده و به ناچار می بایستی در خدمت شکل گیری 
آثاري در قالب موضوعات و نظام زیباشناختي خاصی قرار گیرد. 
اّما بااین وجود راه برای بروز خالقیت های فردي و شیوه های هنري 

منحصربه فرد براي او بسته نمانده و در چندین مقطع، سعي بر آن 
که  آنتروپومورفیک،  ادبي  مضامین  بر  یازیدن  دست  با  تا  نمود 
است،  داده  قرار  وي  اختیار  در  را  ذهني  ایده های  از  غني  منبعي 
فرمی تجّسمي و زیباشناختي منطبق با ساختار فکري و تمایالت 
فطري خویش برگزیده و به یک معنا، زبان گفتگو و لهجه  هنري 
ویژه  خود را برای ایجاد یک گفتمان با طبیعت و جهان پیرامون 
حیوانات  به  انساني  حرکات  و  حاالت  اختصاص  نماید.  انتخاب 
در کشاکش کنش ها و واکنش های دراماتیک میان شخصیت های 
داستان، تصّور و تجّسم قهرمانان اساطیري و حماسي در شکل و 
هیئت انساني، آشناسازي و ملموس سازي شخصیت ها و موجودات 
قدسي و مجّرد دیني، مانند فرشتگان و آفریدگان آسمانی در قالب 
انساني  پیکره های  و  صورت ها  استحاله   نیز  و  انساني  پیکره های 
در دل عناصر طبیعت، همچون سنگ ها و صخره ها، جملگي از 
نمودهاي گفتمان آنتروپومورفیستي در نگارگری ایراني است، که 
به واسطه   فرهنگی خویش  اجتماعي و  از زمینه های  بهره مندی  با 
آن سعي در ارتباط و بازتاب وجود خویش در طبیعت پیرامونش 

دارد.

نتیجه گیری
روحاني  و  جسماني  گوناگون  ساحت های  شناخت  با  انسان، 
خویش در طی سده های متمادي پاي به عرصه  شناخت شناسی نوین 
نهاده و تجربیاتی روزافزون را از رهگذر رویارویی با چالش های 
و  تفکرات  تکوین  و  به رغم رشد  است.  اندوخته  طبیعت  زیستي 
متمایز  حیوانات  از  را  انساني  نهاد  نحوي  به  که  ثانوي  ذهنیات 
می نماید، میل و عالقه  وي به برقراري ارتباط و گفتمان دیالکتیکی 
با طبیعت، در مواجهه ای دوگانه با آن، به عنوان نیروي حامي و 
مانده  پابرجا  ثابت و  تاریخ حیات بشري،  بازدارنده، همواره در 
است. ازاین روي، براساس غریزه و سرشت وجودی خویش، براي 
و خلق جلوه های  یافتن  به  دست  مؤّثر،  و  سازنده  ارتباطي  ایجاد 
انساني، به منظور آشناسازي و ساده سازی دریچه های ارتباطي زده و 
مظاهر انسان انگارانه)آنتروپومورفیک( را در عرصه های مختلف 
اساطیر و  با آغاز عصر  این ویژگي،  نموده است.  انگاره  طبیعت، 
نمادهاي ثانوي و علم به تفکیک عوالم محسوسات و مجردات و 
پس ازآن ورود به عرصه  تفّکر عقالني و فلسفي، ابعادی گوناگون 
یافته و در فرم های هنري و زمینه های ذوقي و زیباشناختي ورود 

نموده است.
نگارگر ایراني، با بهره مندی از پیشینه  تفّکر اساطیري درآمیخته 
ایراني، زمینه ای گسترده  ادبیات  با  با آموزه های دینی و همراهي 
از الگوهای زیباشناختي را به منظور بهره مندی از َاشکال گوناگوِن 
بازتاب حضور انساني در ساحت های مختلف طبیعت فراهم  آورده 
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است. عالوه بر آن، سّنت تفّکر شرقي، مبتني بر وحدت انسان و 
طبیعت و درمجموع، دستگاه آفرینش، که با عرفان ایراني اسالمي 
شیوه ای خاص  تجّلي  براي  را  انگیزش های الزم  است،  درآمیخته 
است.  نموده  ایجاد  نگارگري  هنر  در عرصه   آنتروپومورفیسم  از 
این زمینه  زیباشناختي در هماهنگي با مضامین و حکایات ادبي، 
قدرتمند  وجوه  حاوي  خود  داستاني،  روایت  ازنقطه نظر  که 
آنتروپومورفیک هستند، واجد آثاری ارزشمند در قالب نسخه های 
خّطي مصّوري چون کلیله ودمنه، شاهنامه  فردوسي و نگاره هایي از 
ُنَسخ خمسه نظامي، دیوان حافظ و نظایر آن در سده های متمادي و 
در قالب مکاتب گوناگون گردیده است. نمودها و مظاهر تصویري 
و تجّسمي آنتروپومورفیسم، از درک شهودي حس وحدت میان 
انسان و طبیعت و نیز توانایي نگارگر ایراني در بهره گیری از آن، 
با جهان هستي و طبیعت حکایت  براي گفتمان  ابزاری  به عنوان 
الفباي  به مثابه  آنتروپومورفیسم  زبان  از  نگارگر  گویي  می کنند. 
زبان گفتگو با مظاهر آفرینش و به واسطه  درک متقابل از خودِ 

انسانی اش و آفریننده جهان بهره مند شده است.

پی نوشت ها
1. Anthropomorphism

2. Anthropos

3.  Morphe

4. Ontology

5. Culture

6. Simplification

7. Acquaintance

8. Secondaryization

9. Tiamat

10. Zruvana

11. Vishnu

12. Nun

13. Gaea

14. Avatara

15 . نام مرکب آسماني پیامبر اسالم)ص( که وظیفه  حمل ایشان 
را در مسیر سفر معراج به هفت آسمان بر عهده داشت.

16. Animism
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Anthropomorphism, refers to the representation of 

objects as having human form or traits, is one of the 

branches of anthropology, which deals with the attri-

bution of human characteristics or behavior to a god, 

animal, or object. Human attribution to objects or in-

human concepts is one of the historical aspirations of 

mankind and his manifestations of behavior in the his-

tory of human cultural life. Finding the features of an-

thropomorphism in various areas of human life, includ-

ing the arts, can be considered as one of the significant 

communication gateways between man and the world 

around him. The structure of the human mind in a dual 

(and sometimes contradictory) approach to nature, first 

as its origin, which, on the one hand, seeks to take ad-

vantage of secondary concepts and avoid primary pat-

terns of nature, and, on the other hand, to re-approach 

nature and establish a different discourse and based on 

new experiences, has provided complex backgrounds 

of intellectual structures and human communication 

practices while facing the world around us. Anthropo-

morphism, as a methodological tool that is based on 

psychology, mythology, religious studies and artistic 

expression, and reflects the mankind’s anthropomorphic 

manifestations while confronting various areas of life, 

is regarded as  one of the communicative and discur-

sive patterns of man and the universe. The process of 

anthropomorphic communication structure of the phe-

nomena of the universe, in the form of the creation or 

the discovery of anthropomorphic notions, stems from 

a kind of human-mindedness in the human intellectual 

system, and by considering such a mechanism, it dis-

covers the windows of discourse to the outside world. 

Study of Contexts of Anthropomorphic Approaches in Persian Painting*
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In the meantime, art in various forms places the tools of 

this discourse in the hands of mankind. This research has 

been conducted to achieve a structural pattern to explain 

the anthropomorphic approach in the aesthetic system of 

Iranian painting, by analyzing the selected samples of the 

manuscripts depicted in the history of painting of Iran af-

ter Islam and  in a historical, descriptive and analytical 

way, the data have been collected and analyzed through li-

brary and  online research, and in general, by categorizing 

anthropomorphic manifestations in the form of religious 

symbols, animal identification, anthropomorphizing  ob-

jects, and human beings in mythology, this study explains 

the mechanisms of anthropomorphism in Iranian painting 

and addresses the following question: “how and through 

what qualities does anthropomorphism manifest  in the 

works of Iranian painting?”. In order to answer this ques-

tion, by studying various versions of paintings and opin-

ions of scholars, as well as studying the literary works and 

manuscripts related to Iran after Islam, it was concluded 

that Persian painting, by utilizing the mythological back-

ground as well as the oriental view based on the unity of 

man and nature and by relying on literary and wisdom is 

known as the heart for the manifestation of anthropomor-

phism. The present study is a fundamental study based 

on previous studies in the field of psychology, mythology, 

religious sociology and the history of painting.
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