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چکیده
این مقاله برای درک مفهوم نقش مایة فرشتة بالدار ،به بررسی سیر تاریخی این نقشها پرداخته و تکامل
و دگرگونی معنایی و تصویری آنها را در سیر زمانی ایران باستان تا قاجاریه مورد بررسی قرار داده است.
در این مقاله ،بعد از بررسی نمونههههای تصهویری ای دبهانو نیکهه در یونهان و ای دبهانو ویکتوریها در روم،
پیوستگی و حضور ای دبانو نیکه/فرشتة بالدار در دوران اشکانی و ساسهانی نشهان داده شهده اسهت .ایهن
تحقیق مشخص کرده که با ورود اسالم این نقشمایهها از نظر حذف شدهاند ،امها بها آزهاز نگهارگری در
ایران ،استفادة دوباره از آنها رایج میشود .بررسیهای دقیقتر در دورة قاجار نشان داده که گرچه نقوش
فرشتة بالدار قاجاری برگرفته از همین نقشمایههای باستانی است و از نظهر اهاهری و حهرل کلهی بهه
الگوهای تصویری باستانی آن شبیهاند ،در کاربرد و آگاهی از مفهوم اصلی آن ،تفاوتهایی دارند.
واژههاي کلیدي :ای دبانو نیکه ،اشکانی ،ساسانی ،قاجاریه ،فرشتة بالدار
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 .1مقدمه
در حول تاریخ ،نقشمایهها و ت ئینات مختلفی بهوجود آمهدهانهد کهه در گهذر سهالهها و
سلسلهها به نمادی شناختهشده و مهم بدل گشتهاند .یکی از این نقشمایهها ،نقشمایهة
«فرشتة بالدار» است؛ پیکرههای بالدار انسانمانندی که در سهیر تهاریخ بهه شهکلههایی
گوناگون بازتاب یافته اند .در ایران نمونههای بسیار زیهادی از ایهن فرشهتگان بالهدار روی
تختهسنگها ،مهرها ،نقشبرجستههها ،سهکههها ،فل جهات ،ت ئینهات معمهاری و ...یافهت
میشود که با وجود تغییرات بصری در سیر تاریخی خود ،همواره ویژگیهای مشترکی را
حفظ نمودهاند .ازاینرو ،بررسی سیر تاریخی آن در دورة ایهران باسهتان و انتقهال آن بهه
دورة اسالمی و در نهایت قاجاریه ،از سویی میتواند شیوههای پرداخهت بصهری آن را در
دورة قاجار روشن سازد و از سوی دیگر ،دگرگونیهای مختلف تصویر و تجسم فرشهتگان
را در مقایسه با همان مفهوم و تصویر در دورة باستان تبیین نماید .در ایهن مقالهه ،ابتهدا
به حضور و بروز این نقشمایه در هنر ایران باستان پرداخته مهیشهود و در انتهها مهوارد
قاجاری آن کاویده میشود.
 .1بررسي حضور ايزدبانو نیکه /فرشتة بالدار در هنر ايران باستان
ارتباط میان یونانیها و ایرانیها از دورة هخامنشی شروع شد .تسلط اسکندر مقدونی بهر
سرزمینهای هخامنشیان در  334تا  324ق.م ،باعث شد که ویژگیهای یونهانیمهببی در
جهان ایرانی گسترش یابد ( .)Martinezیونانی مببی تحمیل فرهنگ یونانی به آسیا نبود؛
بلکه به مثابة فرایندی پیچیده از مقابله و همجوشی میان ایران و یونهان در نظهر گرفتهه
میشود (کالییری ،ص .)422
 .1-1ايزدبانو نیکه :يونانیان ،رومیان ،سلوکیان

ايزدبانو نیکه در يونان (تصویر  -۱چپ) :نیکه ،ای دبانوی پیروزی است که ازلب به شهکل
بانویی بالدار دیده میشود (گرنت و هی ل ،ص  .)44۵اشهمیت (ص  )3۵۵و پیهر گریمهال (ص
 )622نی او را تجسمی از پیروزی میدانند .نیکه در نقاشیههای یونهانی بها ویژگهیههای
متفاوتی تصویر شده است :بال ،نشانة سرعت و توانایی پهرواز بهود و حلقهة گهل و شهاخة
نخل نمادی از پیروزی الهی بود که به ورزشهکاران و قهرمانهان بهازیههای نظهامی اعطها
میشد .در آیین یونانی ،او پیام پیروزی از ای د هرمس را نی میرسهاند ( Encyclopedia
.)of Britanica, P. 709
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تصوير  : 1پشت سکة طالي تیتوس فالمینوس با نقش ايزدبانو ويکتوريا ،موزة بريتانیا (راست) و
نقش ايزدبانو نیکه بر يک انگشتر ،گالري کلیولند (چپ)

ايزدبانو ويکتوريا در روم (تصویر  -۱راست) :اگرچه ویکتوریا خهدای باسهتانی کشهاورزی
بود که با پیروزیهای نظامی روم رابطة بسیار یافت (دیکسهون ،ص  ،)378زمانیکه رومیهان
در ۱46ق.م بر یونانی ها فائق آمدند ،عناصر بسیاری را در فرهنهگ و تمهدن خهود جهذب
کردند .در همین راستا ،ای دان و ای دبانوان یونانی توسط رومیان اقتباس شدند؛ آنها نیکه
را ویکتوریا نامیدند .او ،الهة نگهبان مجلس سنا بود و سربازان نی وقتی از جنهگ بهه روم
برمیگشتند ،به ستایش او میپرداختند (.)Encyclopedia of Britanica, P. 709
ايزدبانو نیکه در دوران سلوکي (تصویر  :)2با فتح مشرقزمین توسط اسکندر مقدونی در
سدة چهارم ق.م ،هنر ایران هخامنشی از عناصر یونانی متأثر شد (اشلومبرژه ،ص  )49۱و بها
ساکنشدن یونانیان در کنار ایرانیان در ایران ،سنتهای ایرانی حفظ شهدند امها اهاهری
ی دو ملهت بها دو پیشهینة متفهاوت ،هنهری
یونانی یافتند و همین برخهورد ههای فرهنگه د
به وجود آورد که نه جنبة یونانی داشت و نه جنبهة ایرانهی و دارای حهالتی میهانجی بهود
(گیرشمن ،ایران از آزاز تا اسالم ،صص  2۵6و  .)263البته نباید از نظر دور داشت که به مهوازات
یونانیشدن ایرانیها ،ایرانیشدن فاتحان یونانی نی حاصل گشت (گیرشهمن ،هنهر ایهران در
دوران پارتی و ساسهانی ،ص  .)۱۵در همین راستا ،بهتر است به هنر سکهزنی سلوکیان نگاهی
بیندازیم؛ سکههای سلوکی بازتابندة عقاید آنهاست چراکه نقش چهرة پادشاهان بهر روی
سکهها و تصاویری از خدایان پشت آنها ضرب شده است (کهالییری ،ص  .)42در پشت سکة
اسکندر مقدونی که در سالهای  323تا  336ق.م ضرب شده است (تصویر -2راست) ،نقهش
ایستادة ای دبانو نیکه با دو بال گسترده و چنگه و تهاجی از بهری زیتهون در دسهت را
میبینیم .در پشت سکة حالی لی یمهاخوس ( 30۵تها  28۱ق.م) و سهکة نقهرة آنتیوخهوس
هفتم ( ۱37تا  ۱28ق.م) نی ای دبانو آتنا دیده میشود که بر دست راستش ،ای دبهانو نیکهه
با بالهایی تقریباً ب ری ایستاده است که سربندی را اعطا میکند (تصویر  -2چپ).
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تصوير  :2سکة طالي اسکندر مقدوني (راست) و سکة نقرة آنتیوخوس هفتم (چپ) ،موزة ملک

کایههل اریکسههون در رسههالة دکتههری خههویش بههه نههام سههلوکیان مقههدم ،خههدایان و
سکههایشان ( (Early Seleucids, their Gods and their coinsاعتقهاد دارد کهه نقهش
ای دبانو نیکه بر سکههای سلوکی ،زمانی که تاجی از بری زیتون در دست داشته باشهد و
یا سوار بر ارابه باشد ،بیتردید بر ی پیروزی اشهاره دارد ( )Erickson, P. 180و اگهر بها
تصویر ای دبانو آتنا همراه باشد بر ی پیروزی نظامی تأکید میکند (.)Ibid, P. 203
 .1-2ايزدبانو نیکه در ايران باستان

هخامنشیان نمونة حکومتی هستند که از مظاهر فرهنگهی و تمهدنی پیشهینان خهود
سود بردند و به سبب زنای درونی توانستند این مظاهر را به گونهای تلفیق کنند که هنر
تازهای از دل آن متولد شود که دیگهر عیالمهی و بهینالنهرینهی و ایونیههای و اورارتهویی
نباشد و آن را هنر هخامنشی خواندند .از این مقطع زمانی ،به ی ویژگی خاص فرهنهگ
ایرانی میرسیم که عبارت است از «گرفتن» و سپس تبدیلکردن آن به «نوآوری» .ایهن
ویژگی خاصد گرفتن ،ترکیبکردن و نوآوری در هنر ایران باستان بارها تکرار میشود.
ايزدبانو نیکه در دورة اشکانیان :پادشاهان اشکانی نهتنها میراث هلنی خود را فرامهوش
نکردند ،بلکه عناصر یونانی را با سنتهای ایرانهی درآمیختنهد (کهالج ،ص  .)۱28اشهکانیان
اهل تساهل بودند و بهجای تخریب کردن آثار یونانی ،با تهدبیر و مالیمهت آنهها را حفهظ
کههرده و در زنههدگی سیاسههی و اجتمههاعی خههود مههورد اسههتفاده قههرار مههیدادنههد .آنههها
نمی خواستند نظم و سامان موجود را از میان ببرند (گیرشهمن ،هنهر ایهران در دوران پهارتی و
ساسانی ،ص  .)34نمونة این پایداری در تساهل را میتوان در سهکهزنهیهایشهان مالحظهه
کرد که نقوش و خطوط یونانی را تها پایهان دورة اشهکانیان حفهظ کردنهد (اشهلومبرژه ،ص
 .)493این سکه ها احالعات مهمهی از موفقیهت شهاهان ،سهاختار ضهرب سهکه و شهرایط
سیاسی و اقتصادی را فراهم کردهاند .آنها همچنین بازتهابی از قهدرت و اعتبهار حکومهت
اشکانی هستند ( .)Sinisi, Sylloge Nummorum Parthicorum, P. 7از زمهان مههرداد
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اول ،شاهان اشکانی برای جلبنظهر و حمایهت یونهانیههای سهاکن در شاهنشهاهی ،واژة
«دوستدار یونان» را به سکههایشان اضافه کردند؛ بهه ایهن معنهی کهه آنهها از پیشهینیان
سلوکید خود نی پیروی میکنند ( .)Martinezهرچند که رونهد احیهای میهراث ملهی در
دورة اشکانی با بازگشت به سنتهای ایرانهید هخامنشهی دنبهال مهیشهد ( Sinisi, The
 ،)Coinage of the Parthians, P. 286کرتیس نی تأیید مهیکنهد کهه ایهن پیکرنگهاری
یونانی برای ارتباط با جمعیهت یونهانی سهرزمین ایهران و نشهاندادن حمایهت ایه دان از
پادشاه است ( .)Curtis, P. 418اما در کنار کسهب مشهروعیت بهرای سهلطنت ،مهیتهوان
پنداشت که زرض از این پیکرنگاریهای هلنی ،نوعی بازنمهایی و تجسهمبخشهی ایه دان
ایرانی در قالب ای دان یونانی نی بوده اسهت؛ کهاری کهه پیشهتر سهابقه نداشهته اسهت و
اینگونه بود که گروههای مختلف ساکن در ی مکان با عقاید متفاوت میتوانستند پیهام
مشروعیت الهی پادشاهان را به ی اندازه درک کنند ( Sinisi, Tyche in Parthia: The
.)Image of the Goddess on Arsacid Tetradrachms, P: 237 & Curtis, P: 423

بویس (ص  )۱۱۱نی این مطلب را تأیید می کنهد کهه یونانیهان در ههر جهایی کهه بودنهد
ای دانشان را از سر دوراندیشی با ای دان محلی همانند میکردنهد کهه رضهایت خهاحر دو
حرف را فراهم آورند .مانند تعبیر هرکول به ای د بهرام و آپولهو بهه ایه د تیهر و نیکهه بهه
ای دبانو اشی .چنین دریافتهایی از سنتهای هلنی و امت اج آنها بها سهنتههای ایرانهی،
فره مندی و مشروعیت پادشاهان اشکانی را دوچندان میکرد .با این مقدمه میتوانیم بهه
نمونههایی از سکههای اشهکانی نگهاهی بینهدازیم .در پشهت سهکة برنه ی چههاردرهمی
مهرداد اول ،ای دبانو نیکه دیده میشود که ارابهای را مهیرانهد .روی سهکة چههاردرهمی
اردوان اول نی ای دبانو نیکه قرار دارد که در حالد اعطای تاجی به اوسهت .درههم اررد دوم
نی (تصویر  -3وسط) ،او را با سربندی نشان میدهد که پشتِ سرش ،ای دبانو نیکه در حالد
پرواز است و حلقة گل را باالی سرد او گرفته است .بر بعضی از این سکههای اشهکانی ،دو
ای دبانو نیکه قرار دارد؛ مانند سکة درهم فرهادک و مهوزا یها درههم فرههادک (تصهویر )3؛
یکی پشت سر و یکی جلو .عالوه بر این ،در نقهشبرجسهتة گهودرز دوم در بیسهتون کهه
گرچه بخش اعظم آن از میان رفته است همچنان در یه قسهمت آن ،فرشهتهای بالهدار
دیده میشود که در حالد حمل حلقهه ای اسهت کهه دسهتاری بهه آن بسهته شهده اسهت
(کووامی ،ص .)62

 / 120پیشینة تاريخي ايزدبانو نیکه /فرشتة بالدار :تداوم يک بنمايه از اشکانیان تا قاجار

تصوير  :3درهم اُرُد دوم (وسط) و درهم فرهادک

شکلگیري مفهوم ايراني نیکه در دوران اشکاني :یکی از نمادها و نگارههای مشهور کهه
به ان قوی از سرزمین های مجاور در حی تأثیرات متقابل ،به فرهنگ ایران وارد شهده و
در دورة اشکانیان قابل مشاهده و پیگیری بر سکههها و نقهشبرجسهتههاسهت« ،ای دبهانو
نیکه» است .این نماد ،پیامی سیاسی دربر دارد :شاه از حمایت و الوهیت برخوردار اسهت
و بر همین اساس ،حکومتش نی دارای مشروعیت است ( .)Curtis, P. 413اینگونه است
که بر پشت سکهها ،فرشتهای را میبینیم که سربندی ریسهمانیشهکل در دسهت دارد و
روی سکه ،پادشاهی است که همان سربند را بر سر بسته است .احتمهاالً ایهن سهربند یها
دیهیم ،مشابه دیادِم (دیههیم) یونانی است؛ اما بنا به عادات و سنن ایرانی ،توجیه ،کاربرد و
ااهری ایرانی پیدا کرده است (شاپورشهبازی ،ص  .)۵۱مری بویس (ص  )۱۱۱معتقهد اسهت
که ای دبانو نیکه در سنن ایرانی بازتابی از ای دبانو اشی است؛ همانگونه که زئوس برابری
برای اهوره م دا و آپولو برابری برای میترا است .از ای دبانو اشهی در گاههان سهخن رفتهه
است و به معنای آن چی ی است که بر مبنای عمل فهرد نصهیب او مهیشهود؛ سههم یها
قسمت .در حقیقت اشی به کردار ههر فهرد بسهتگی دارد .در اوسهتای متهأخر نیه اشهی
شخصیتی دوباره یافته و بر ای دبانوی فراوانی و نی بختی و اقبال نی داللت مهیکنهد و
در یشت هفدهم -اردیشت -مورد ستایش قرار میگیهرد (حسهینی ،صهص  .)72-70در ایهن
دوره هم ،ایرانیان از ی نماد مشهور جهانی سود بردهاند و مهیتوانسهتند مفههوم ایرانهی
(فره) هم به آن داده باشند .همانگونه که ای دبانو نیکه ،حامی افراد پیروز است و به آنهها
مشروعیتی الوهی اعطا میکند ،فرة ای دی نی نیرویی است که افراد صاحب آن را بهسوی
هرچه بهتر انجامدادن واایفشان هدایت میکند و مشروعیتی بیپایان به آنها مهیبخشهد
( .)Gnoliپس ایرانیان نی ای دان و ای دبانوانی داشتهاند که معنایی همتهراز بها خهدایان و
الهههای یونانید بخشندة بخت و پیروزی ،داشتهاند .در نهایهت در تلفیهق معنهایی کهه در
دوران هلنی رخ داد ،مفهوم کیانی فره ،با عقایدی آمیخته شد که بهه پیهروزی و بخهت و
مشروعیت الهی مربوط بود و با الگوبرداری تصویری ،بازنمایی این مفهوم کامل شد.
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فرشتة بالدار در هنر ساساني :هنر دورة ساسانی پهیش از دوران ساسهانی و در روزگهار
پیشین ،توسط دیگر شاهان پارس تکوین یافته بود (شپرد ،ص  .)۵۵3زمانیکه شاهنشهاهی
ساسانیان روی کار آمد ،تأثیرات فرهنگ یونانی در جهان ایرانهی بههحهور قابهل تهوجهی
کاهش یافت .پادشاهان ساسانی با فرهنگ یونهانی دشهمنی نورزیدنهد امها اولویهت را بهه
اسالف ایرانی خود دادند؛ زیرا باوجود تضعیف پایههای یونانیمببی ،هنهوز جمعیهتههای
یونانی و فرهنگ یونانی در نقاحی از شاهنشاهی باقی مانده بود و این به تهداوم و حضهور
بنمایههایی منجر میشد؛ یکی از این بنمایهها حضور فرشهتة بالهدار در هنهر تصهویری
دورة ساسانی بهویژه نقشبرجستهها و نقرهجات است .نقهشبرجسهتهههای مهوردنظر در
تنگ چوگان بیشاپور و در دو سوی رودخانة شاپور قرار دارنهد (گیرشهمن ،بیشهاپور ،ص :)72
نقشبرجستة پیروزی شاپور اول بر امپراتوران روم -بیشاپور ( 3تصویر  )4و پیروزی به ری
شاپور اول بر امپراتور روم -بیشاپور  .)Hermann, P. 11( 2دو نقهشبرجسهتهای کهه بهه
پیروزی های ب ری شاپور اول ساسانی بر امپراتوران رومی (گردیانوس ،فیلیپ و والرین) اشاره
دارد .در بیشاپور  3تقریباً باالی سر پادشاه فرشتهای بالدار دیده میشود که بهیشهباهت
به کودکفرشته های ( )Puttiرومی نیست و حلقة پیروزی و مشهروعیت الههی را کهه بهه
دستاری متصل است به سمت شاپور میآورد .در بیشاپور  2نی ی فرشتة کوچ بهرای
شاه پیروز و مشروع ،دیهیمی را میآورد که دنبالههای مواج ایهن دیههیم در حهول بهدن
فرشته ،رها شده است.

تصوير  :4نقشبرجستة بیشاپور 3
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در ایوان ب ریِ تاق بستان (تصهویر  )۵نیه دو فرشهته شهبیه بهه ای دبهانو نیکهه دیهده
میشوند؛ جایی که خسرو پروی در کنار اهورهم دا و ای دبانو آناهیتا ایسهتاده اسهت .ایهن
فرشتهها بالهایی ب ری و موهایی مجعد دارند که روی آن سهربندی حهاوی مههرهای در
میان ،بر روی پیشانی بستهاند .لباسهایی که این فرشتگان پوشیدهاند ،نمونهای کامهل از
الگوهای رومی است .آنها در ی دست ،حلقهای مروایدنشان دارنهد کهه دو دنبالهة مهواج
دارد و در دست دیگر ،ی عطردان .این حلقهها نشانی از بخشیدن فرة ای دی به پادشهاه
و حمایت از پیروزیهای آنان است .بشقابهای نقرة ساسهانی نیه از نمونههههای مطهرل
برای بررسی است؛ برای مثال ،بشقاب حال و نقره با نقهش شهکار سهلطنتی کهه در قهرن
هفتم میالدی تولیهد شهده و ترکیبهی از حهال و نقهره دارد ( .)Harper, P: 68بهاالی سهر
پادشاهی که در حال شکار است ،فرشتة بالداری گردنبنهد یها دیهیمهی را کهه انتههایش
روبان دارد بهجهت مشروعیت الهی و اقبال خوب ،بهسوی پادشاه حمل میکند.

تصوير  :5فرشتة بالدار تاق بستان ،کرمانشاه

 .2فرشتة بالدار از پايان ساسانیان تا آغاز قاجاريه
شاهنشاهی ساسانی با حمالت زافلگیرکنندة اعراب از هم پاشید و اسالم مرزههای ایهران
را فتح کرد .شاید که درگیهری ههای نظهامی میهان دو قهوم زمهانی تمهام شهده بهود امها
درگیری های واقعی میان قوم زالب و مغلوب آزاز شد؛ پارسیانی که دیهن و سرزمینشهان
را ازدسترفته میدیدند ،تالش کردند که هویت ملی و عظمت دیرین خویش را بازیابنهد
(ناث و گلدزیهر ،صص  23و  .)24هرچند در دوران عباسی با قیام ابومسلم خراسهانی ،کمه
ایرانیان برای تثبیت قدرت عباسهیان ،پیونهدهای زناشهویی عباسهیان بها زنهان ایرانهی و
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حمایت مأمون از ایرانیان ،حضور ایرانیان و ایرانی تباران در دربار خالفت پررنهگتهر شهد
(علمداری ،ص  ،)392الم و ستمهایی که اعراب به ایرانیان روا میداشتند ،آنها را وادار کرد
که نهضت هایی را علیه خلفای مسلمان حرلری ی کنند که نهضت شهعوبیه را مهیتهوان
ب رگترین آنها دانست .شعوبیه عرب را تحقیر و ایرانی را بر آنها برتهری مهیداد (ممهتحن،
صص  ۱94و  .)۱۵6هرچند به نظر میرسید شعوبیه با نفس اسالم مشکل نداشت و در ابتدا
تنها بهدنبال مساوات و برابری میان عرب و ایرانی بود ،به تهدریج پها را فراتهر گذاشهته و
سیادت اعراب بر ایرانیان را زیر سؤال برد (ممتحن ،ص  .)204سرودن اشعار و نگارش کتب
و راهاندازی بحثها و مناارات نشان میداد که ایرانیهان در راه مهیهنپرسهتی و تجدیهد
سلطنت و اعادة استقالل مبارزه میکردند و در فکر تجدیهد رول ملهی و تشهکیل مجهدد
دولت های ساسانی و هخامنشی بودند .همین نهضت باعث شد که در سدههای آتهی نیه
قیام هایی شکل بگیرد و ایرانیانی بهدنبال هویت از دسترفتة خود و در پی احیای تهاریخ
باستانی خود باشند .در این دورة جدیهد ،حکومهتههایی همچهون سهامانیان ،حاهریهان،
صفاریان و ...الگوی حکومتید خود را از شاهنشاهیهای ایران باستان بههویهژه ساسهانیان،
اقتباس کردند و در زمینههای دیوانی ،نظام مالیاتی ،ضرب سکه و ...شباهت بسهیاری بهه
آنها داشتند .همزمان باید از ترجمة بسیاری از کتهابههای پهلهوی ساسهانی بهه عربهی و
مبارزات و قیامهایی که رو بهسوی گذشتة تاریخی ایران داشتند نام برد .تدوین شهاهنامه
و استفادة مجدد از واژة تاریخی «شاهنشاه» در حکومت آل بویه از مصادیق بازگشهت بهه
ایران باستان است.
در ابتدای اهور اسالم و شکلگیری آن ،تا مدتها هنر و آرایههای معمهاری خاصهی
بهوجود نیامد؛ اما در دورههای بعدی ،سابقة ایران در هنر و معمهاری ،در خهدمت اسهالم
درآمد و سهم ایرانیان در تکوین هنر اسالمی برتری یافهت و حضهور ایرانیهان در نقاشهی
عصر عباسی بیشتر شد (پاکباز ،ص  .)49مردم سرزمین ایران نی که سابقهای درخشهان در
زمینة ترکیبکردن دو فرهنگ متفاوت داشتند ،سنتهای قدیمی خود را که یادگهاری از
پیشینیانشان بود ،با فرهنگ تازه ادزام کردند و سنتههای قهدیمی بهه شهکلی نهوین در
فرهنگ و آیین جدید اهور پیدا کرد؛ با اینحال نشانی از حضور نمهاد فرشهتة بالهدار در
این دوران نیست .کن بای (ص  )9تأیید می کنهد کهه مشهخص نیسهت چهه کسهی بهرای
نخستینبار تصمیم گرفت نسخهای را مصور کند ،اما او نی تاریخ این تصور و تفکهر را بهه
دوران عباسیان می رساند که اولین نمونه های بارز تجلی هنر اسهالمی در زمینهة آرایهش
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کتب بهویژه کتب مذهبی پدید آمد .این آرایش ابتدای امهر بها نقهوش سهادة هندسهی و
کمی بعد با ت ئینات مفصلتری مانند تذهیب و ترصهیع و ...انجهام مهیگرفهت و کهمکهم
نقوش حیوانی و انسانی و در کل نقاشی فیگوراتیو که در قرون اول هجری کنار گذاشهته
بود ،به صفحات نسخههای ت ئینی راه یافت (محمدی ،صص  .)۱2۱-۱20پاکباز (ص  )۵۱نیه
تأیید مهیکنهد کهه در ایهن دوران کتهابآرایهی رواج داشهته و در دوران سهامانیان نیه
نسخه هایی از کلیله و دمنه مصور شهده بهود .از دوران سهلجوقیان نیه معهدودی نسهخة
مصور از جمله خمسة نظامی بهدست آمده است .البته کهه تهأثیرات هنهر مهانوی و هنهر
ختنی مانند لب های زنچه ،چشمانی کشیده و صهورتی فربهه در تصویرسهازی چههرههها
بسیار واضح بود (محمدی ،ص ۱3۵و پاکبهاز ،ص  .)۵3استیالی مغول بر ایران ،حیهات هنهری
ایران و تاریخ نقاشی ایرانی را متحول کرد .مغوالنی که عامهل تخریهب شههرها و کشهتار
ایرانیان بودند ،بعد از آشنایی با فرهنگ و هنر ایهران ،از هواخواههان آن شهدند و در ایهن
زمان بود که هنر نگارگری ایران درخشانترین دوران خهود را آزهاز کهرد (محمهدی ،صهص
 .)۱۵۵-۱۵2با اینکه نفوذ عناصر نقاشی چینی در نقاشی ایرانی آن دوران مشههود اسهت،
ایرانیان ضمن بهرهگرفتن از آن ،نبوغ ذاتی و سنتهای شرقی خود را چاشنی آن کردنهد
و به آن رنگ و لعابی ایرانی بخشیدند .در دوران ایلخانی در محل ربعرشیدی بها حمایهت
ایلخانان کتب مذهبی ،تاریخی ،ادبی و علمی بسهیاری مصهور شهد (پاکبهاز ،صهص.)6۱-60
اینجاست که در کتابهایی چون معراجنامهه و شهاهنامه ،خمسهه نظهامی و ...بهه اولهین
تصاویر از فرشتههای بالدار برمیخوریم که در زمینهای مذهبی به تصویر کشیده شدهاند.
تصاویر انسانی نی گرچه رایج شده بود ،همچنان اثراتی از صورتههای ترکهی مغهولی در
آن دیده میشد .حملة تیموریان نی نهتنها نتوانسهت ذوق هنهری ایرانیهان را کهم کنهد،
حتی باعث شد تیمور و نوادگانش نی به زمهرة سهتایشکننهدگان مظهاهر هنهری ایهران
بپیوندند .فردی هنردوست مانند شاهرخ و فرزندانش ماننهد اله بیهگ ،ابهراهیمسهلطان و
بایسنقر از حامیان سرسخت هنر و ادب شدند تا دوران درخشان دیگری در هنهر ایرانهی
رقم بخورد و مجموعهای نفیس و گرانبها از کتبی چون معراجنامه ،افرنامه ،شهاهنامه و
کتب شعری مصور تهیه شود (پاکباز ،ص  7۱و کنبای ،صص  ۵۵و  .)۵9الزم به ذکر است کهه
نقوش انسانی این دوره علیرزم کشیده و الزر بودن ،خصوصیات چهرهای قوسدار بهودن
ابروان ،گرد بودن صورت و کشیده بودن چشم ها را همچنان داراسهت (پاکبهاز ،صهص  72و
 )73و هنرمندان ایرانی با اثرپذیری از سنت ترکی مغولی ،ایلخانی و جهانبینی اسهالمی،
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نگاره هایی با سبکی بدیع پدید آوردند که از عالیتهرین مراتهب هنهری برخهوردار اسهت؛
فرشتههای بالدار نی در زمینه های مهذهبی ماننهد معهراج پیهامبر یها وقهایعی تهاریخی و
شاهنامهها و صحنه های معنوی دیگر حضور دارند که به اهن قهوی ترکیبهی هسهتند از
سنتهای باستانی ایران و آموزههای اسالمی .بعد از آنها حاکمیت صفویه نی در اعهتالی
بعد هنری ایران بسیار کوشید .شاه اسماعیل اول هنرمندان و صهنعتگران بسهیاری را در
تبری گرد آورد و حرکتی فرهنگی هنری را در تصویرسازی کتبی چون شاهنامه رهبهری
کرد .شاه تهماسب نی که فردی ادیهب و هنرمنهد بهود ،راه سهلف خهود را ادامهه داد .در
دوران او بود که شاهنامة سلطنتی (تصویر  )6بهه اههور رسهید (پاکبهاز :صهص .)90-86شهاه
اسماعیل دوم نی ذوق هنری ویژهای داشت و شاهنامههای بسیاری با حمایهت او مصهور
شد .پیکرهای تصویرشده در این دوره نی همچنان صورتی گرد ،گردنی بلند و چشهمانی
کشیده دارند .با شروع سلطنت شاه عباس نی جملگی هنرهای ایرانی از نو رونهق یافتنهد
هرچند که باید آن را واپسین شکوفایی نامیهد چراکهه بهه دلیهل عالقهة شهاه عبهاس بهه
معماری و بناسازی ،کتاب آرایهی محهدود شهد و آرامآرام هنرههای وابسهته بهه نقاشهی و
تصویرسازی تحتالشعاع نقاشی زربی ،رقمزنی و چهرهپهردازیههای منفهرد قهرار گرفهت
(پاکباز :صص  96-90و  .)۱۱9در دوران صفویان نی نمونههای اعالیی از شهاهنامههها ،هفهت
اورنگ جامی ،دیوان حافظ ،خمسة نظامی و ...وجود دارد.

تصوير  :6برگي از شاهنامة تهماسبي

 .3ظهور انديشة «بازگشت به ايران باستان» در دورة قاجار
اهور نهضتهایی مانند شعوبیه و قیهام ههایی ماننهد آن و در پهی آن اقتباسهاتی کهه در
نظامهای حکومتی و سکهزنی رخ داد و متحولشدن زبان باعهث شهد کهه از اواخهر دورة
قاجار در عرصة فرهنگ ،اجتماع و سیاستِ ایرانی دیگربار شاهد پدیدة بازگشت به ایهران
باستان باشیم؛ یعنی تفکی قاحع دو دوره از تاریخ ایهران :تهاریخ باسهتان و تهاریخ دورة
اسالمی .این دیدگاه ،ایران باستان را در اوج درخشش و عظمت قرارداده امها ایهران دورة
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اسالمی ،اهور اسالم و پذیرش اسالم توسط ایرانیان را فاجعهای عظیم و سرآزاز انحطاط
عنوان میکند (بیگدلو ،ص  .)20مشاهدة تکنولوژی برتر زرب ،اع ام دانشجویان به خارج از
کشور و آشنایی با علوم جدید و پیشرفت های صنعتی و علمی ،تعامل با هند و آگهاهی از
گذشتههای فراموششدة ایران پیش از اسالم و ملوک عجم ،آشنایی با روایتی ایرانمهدار
از تاریخ و توجه به متونی چون دسهاتیر و شارسهتان چههارچمن و اههور آذرکیوانیهان و
البته کشف و شناسایید تمدن های باستانی و بهویژه خواندهشدن کتیبههای میخی (توکلی
حرقی ،صص  9و ۱۵و  )46زمینهساز گرایش به ایران باستان شد .معماری این دوره نی  ،در
نگرش باستانگرایانة خود مشخصاً به دو دورة هخامنشیان و ساسانیان توجهه بیشهتری
دارد (کیانی ،ص  .)6۵در همین راستا رابینسون نی بر تشابهات میان نقاشهیههای دربهاری
قاجار و هنرهای هخامنشی و ساسانی تأکید کرد .تأثیرات تصویرگراییههای ساسهانی بهر
دوران قاجار ،پدیدهای منحصر به این دوران نیست؛ جامههایی تا زانو با آسهتین کوتهاه و
تاج ههایی کوتهاه و چندگوشهة جواهرنشهان ساسهانی ،جدیهد نبودنهد؛ بلکهه لبهاسههای
شخصیتهای دربارید قهرمان در نقاشیها و مینیاتورها از ابتهدای دوران اسهالمی بودنهد.
اینگونه بود که نقشمایههای ساسانی در دوران اسالمی ادامه پیدا کردند و هنر ایرانی را
زنا بخشیدند .سنگنگاریهای ساسانی نی تا دورة قاجارهها بهروز و اههور پیهدا نکهرد و
بهویژه از دوران پادشاهی فتحعلیشاه بود که به یکی از اهداف اصلی هنری و شکل بیهان
ویژهای برای هنرهای درباری تبدیل شد .این تجدید حیات هنری ،بازتابی از تهالشههای
فتحعلیشاه بهرای پیونهددادن حکومهت جدیهد بها افتخهارات و شهکوه شاهنشهاهیههای
باعظمتِ گذشته بهود ( Lerner, Sasanian and Achaemenid Revival in Qajar Art,
 .)P. 162-163احتمال میرود یکی از دالیل اهور مجدد نقشبرجسهته در دورة قاجهار و
تمایل شاهان قاجار به ثبت رویدادهای پادشهاهی خهود ،همهین آگهاهییهافتن از نقهوش
باستانی ایران بوده باشد.
 .4فرشتة بالدار در هنر قاجاريه
در هنر قاجاری ،نوستالژی گذشتة ایهران در تصهاویری از شهاهان ساسهانی ،حکایهاتی از
ادبیات فارسی و جنگهای میهان ایهران و عثمهانی و حتهی مغهول بههچشهم مهیخهورد.
اینجاست که جهاند معاصر از سوی شاهان قاجاری به هنر وارد میشود و زندگی روزمره
با حبیعتگرایی درهم میآمی د (.)Scarce
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از اولین نمونه های فرشتههای بالدار در دوران قاجاری ،نقشبرجستة فتحعلیشهاه در
تنگ اهلل اکبر شیراز اسهت؛ جهایی کهه اولهین نگهاه مسهافران شهیراز بهه آنجها مهیافتهد.
فتحعلیشاه دوزانو بر تختی تکیه زده که توسط دو پیکرة بالدار حمل میشود .در سهمت
چپ ،پیکرهای بالدار و تمامرخ ،گوشة جلویی تخهت را بهه دوش مهیکشهد ،درحهالیکهه
زانوی چپ خود را خم کرده و دست راستش را روی سینه گذاشته است .همتای مقابهل
او [سمت راست نقشبرجسته و سمت چپ تخت] نیمرخ تصویر شده و بالههایی نیه در
دو سوی سرش دیده می شود .دو مرد نی هرکدام در ی سوی او ایستادهاند .دو سهتون،
این صحنة به تختنشینی را قاب کردهاند (Lerner, A Rock Relief of Fath’ali shah
) .in Shiraz, P. 33صحنهای بینظیر از نشاندادن فر و شکوه الهی پادشاه! نمونة دیگری
از چنین صحنهای در شاهنامة داوری دیده میشود؛ شاهنامهای که در دوران محمدشهاه،
توسط لطفعلی صورتگر تصویرسازی شده است .در این شاهنامه ،تصویری وجود دارد کهه
بی شباهت به نمونة ذکرشدة قبلی نیست .در این تصویر (تصویر  )7خسرو پروی بر تختهی
سهحبقه (تخت تاقهدیس) نشسته است درحالیکه آخرین حبقة آن را کهودکفرشهتهههایی
فربه و عریان حمل میکنند .اما چی ی که بیشتر بهچشم میآیهد ،فرشهتهههای بالهداری
هستند که در باالی تخت ،در حال پرواز و آوی انکردن رشتههایی از مروارید هستند.

تصوير  :7تصويري از شاهنامة داوري

فرشته های بالدار قاجاری در ابنیة مذهبی نی بهچشم مهیخوردنهد کهه رههاوردی از
اقبال و شکوه را به زیارتکنندگان القا میکنند .به عنهوان مثهال در صهحن آزادی حهرم
رضوی دو جفت فرشتة بالدار ملبس به پیراهنی آبی و شهلواری سهرخ در ایهوان شهمالی
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(تصویر  -8چپ) در کنار در ورود و خروج و بر زمینهای زردِ قاجاری و الجوردی قراردارنهد
و با هر دو دست خود ،گلدانی را حمل مهیکننهد .ههر دو فرشهته ،کمربنهدی بهر میهان،
بازوبندی بر بازوها و تاجی جواهرنشان به سر دارند که برای اهل فن ،تهداعیکننهدة تهاج
آقامحمدخان است .در حسینیة معاونالمل کرمانشاه اثر معینالرعایا نی این فرشهتههها
دیده میشوند .در این بنا ،هشت جفت فرشتة بالدار قرار دارد که ما در اینجا به بررسهی
ی جفت از آنها میپردازیم؛ فضای ورودی به حسهینیه ،شهامل تهاق بلنهدی اسهت کهه
فرشتههای بالدار (تصویر  -8راست) در این حاشیة قوس ارسهی قهرار دارنهد .آنهها پیچههای
سرخرنگ به تن دارند و با ی دست ،تاجی ب ری و م ین بهه سهه ردیهف جهواهر  -کهه
بیشباهت به تاج کیهانی نیسهت -و بها دسهت دیگرشهان ،پرنهدهای را حمهل مهیکننهد.
گردن بند ،مچبند ،بازوبند و پابنهد نیه از آذیهنههای آنهاسهت .بهالهایشهان زردرنهگ و
موهایشان نی  ،کوتاه و قههوهایرنهگ اسهت .حهال متوجهه مهیشهویم کهه پیکرنگهاری و
صورتنگاری این فرشتهها تا حد زیادی از مدلهای مغولی و ترکی فاصهله گرفتهه اسهت
که به احتمال زیاد مرهون پیشرفت نقاشی ،رقمزنی و منفردنگاری متأثر از زرب است.

تصوير  :8سر در ورودي تکیة معاونالملک (راست) و صحن آزادي حرم رضوي (چپ)

حضور فرشته ها در هنر قاجاری به اینجا ختم نمهی شهوند .مها در پایتخهت حکومهت
قاجارها یعنی تهران نی شاهد حضور این فرشته های بالدار هستیم .این فرشتههای بالدار
در بخشهایی از کاخ گلسهتان وجهود دارد؛ جهایی کهه پادشهاه و ولیعههدهای او زنهدگی
میکردند و به ان قوی نشانی از بخت و اقبال خوبیست که رههاوردی از خهدای به ری
برای آنها بوده است .برای نمونه باالی دهنههای چپ و راست خلهوت کریمخهانی (تصهویر
 ،)9فرشتههایی بالدار قرار دارند که با بالهای کوچه و رنگهی و پارچههای سهرخآبهی از
شانه هایشان به پایین بدنشان تابیده ،در حال پرواز هستند یا بر دیوار شهرقی جهایی کهه
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مجلسی از کاشیکاری با حرل شکارگاه بهچشم میخورد و فرشتگانی با بالهایی حالیهی
شکارگاه سطلنتی را زیر سایة اقبال خود گرفتهاند.

تصوير  :9خلوت کريمخاني کاخ گلستان

اما باید بدانیم که فقط در پایتخت نیست که شاهد حضور پررنگ فرشتههها هسهتیم.
در بخش جنوبی شاهنشین خانة برودجردیههای کاشهان (تصهویر  ،)۱0دو جفهت فرشهتة
بالدار دیده میشود .جفت باالیی ،دامنی قرم و جفت پایینی ،دامنهی آبهیرنهگ بهه تهن
دارند که پایینتنهشهان را پوشهانده و بهال هایشهان بهه رنهگ سهب تیهره اسهت .ههر دو،
گردنبندی به گردن و دستبندی از همان جنس نی  ،به هر دو دست دارند .آنها با یه
دست ،پرنده ای زردرنگ و با دستی دیگر ،چند شاخه گهل سهرخ را گرفتههانهد .بهه نظهر
می رسد که زیورآالت یکهی از عوامهل مههم تصویرسهازی فرشهتهههای پیهامآور بخهت و
مشروعیت است.

تصوير  :10شاهنشین خانه بروجرديها

در پیشانی عمارت اصلی نارنجستان قوام که به دوران ناصری برمیگردد ،در سنتوری
آن ،سه مجلس کاشیکاری بهچشم میخورد .در سنتوری میانی (تصویر  )۱۱نقش معروف
شیر و خورشید دیده میشود .بر باالی اینها ،ی جفت فرشتة بالدار نقش شده است کهه
دامنی سرخ رنگ به تن دارند و با ی دسهت ،یه تهاج جواهرنشهان و بها دسهت دیگهر،
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اسلیمیهایی را حمل میکنند .در میان این سنتوری ،عبارت «نصر مناهلل و فتح قریهب»
با خطی سفید بر زمینه ای مشکی نقش شده است کهه نمهادی دیگهر بهر بخهت و اقبهال
خوبی است که خدای متعال بر ساکنان این عمارت ارزانی داشته است.

تصوير  :11سنتوري نارنجستان قوام

اما این فرشتههای بالدار در آرامگاهها و سنگهای آرامگاهی نی حضور دارنهد .ماننهد
سنگآرامگاه ناصرالدینشاه که امروزه در خلوت کریمخانی کاخ گلسهتان قهرار دارد .شهاه
قاجار ،ایستاده تصویر شده است و در سمت چپ و راست سهرد شهاه ،یه جفهت فرشهتة
بالدار عریان قرار دارد که ریسههایی از گل و بوته را حمل میکنند .بهه عهالوه ،دورتهادورد
سنگ قبر (تصویر  ،)۱2شش جفت فرشتة دیگر قرار دارد .این فرشتگان تمامرخ با دایرهای
م ین به گل و بری و بوته را در دست گرفتهاند .حضور این فرشتههای بالهدار در چنهین
مکانهایی ،قویاً همراهی بخت و اقبال و شکوه الوهی با فرد درگذشته را نشان میدهد.

تصوير  :12سنگآرامگاه ناصرالدينشاه

 .5نتیجه
به حور مشخص و متقن نمیتوان گفت که کدام سرزمین برای نخستینبهار نقهش بهال و
موجودات بالدار را داشته است اما باید ایران و بینالنهرین را اولین سرزمینهایی دانسهت
که به بازنمایی موجوداتی بالدار پرداختهاند .با اینکه موجودات بالدار در دوران عیالمیهان
و هخامنشیان نی وجود داشته و بسیار هم بازتاب پیدا کردهاند اما هرگ بهه شهکل یه
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فرد مجسم نشدهاند .ورود سلوکیان به ایران بهه معنهای ورود و اسهتقرار فرهنهگ و هنهر
یونانی بهود و جانشهینی شاهنشهاهی قدرتمنهد و وسهیعی چهون هخامنشهیان ،نیهاز بهه
مشروعیت را دوچندان میکرد .در نتیجهه ،پادشهاهان سهلوکی در ایهران سهکهههایی بها
تصویری از ای دبانو نیکه که حامی پیروزی بود ضرب کردنهد .ای دبهانو نیکهه مشهروعیتی
الوهی برایشان بههمراه میآورد که حضورشان در ایران و ایجاد یه پادشهاهی جدیهد را
رسمیت میبخشید .اشکانیان نی برای جلهبنظهر سهاکنان یونهانی شاهنشهاهی و البتهه
دوچندان کردن الوهیت و مشروعیت پادشاهی خود ،ضمن نمایش ای دبانو نیکه بر پشهت
سکههایشان که تأیید مشروعیت سلطنتی آنها از سوی خدایان و الهههههای یونهانی بهود،
این پیکرنگاری های هلنی را در قالب بازنمایی هایی از ای دان ایرانی ماننهد ای دبهانو اشهی
انجام می دادند .این همان ویژگی خاص هنر ایرانی اسهت؛ دریافهت ،امته اج و در نهایهت
نوآوری .در زمان ساسانیان ارتباط با روم ،حضهور و مههاجرت بسهیاری از مسهیحیان بهه
ایران باعث شد که نهتنها فرهنگ یونانی کمرنگ نشود بلکه بها حضهور رومیهان ،رنهگ و
بویی دیگر بگیرد .از حرفی به دلیل استقرار دین زردشتی بهعنوان دیهن رسهمی و برتهر،
مفهوم مشروعیت و اعطای مقام شاهی ،جایگاهی بسیار مهم پیدا کرد .بهه همهین دلیهل
است که صحنههای اعطای پادشاهی و فرة ای دی و مشروعیت را در نقهشبرجسهتهههای
ساسانی به وفور میبینیم .این حرکت ،به نوعی فریادزدن این مسئله اسهت کهه پیهروزی
ایرانی بر انیرانی نهتنها به یاری اهورهم دا و ای دان ایرانی صورت گرفته کهه حتهی مهورد
تأیید ای دان رومی و یونانی نی هست .با ورود اسالم و به دلیل دوری از ههر چیه ی کهه
میتوانست نمادی از بتپرستی و شری شدن در خدایید اهلل باشد ،هرگونهه تصویرسهازی
و پیکرنگاری ای کنهار گذاشهته شهد امها مجهدد دا در دورة مغهوالن و بعهدها تیموریهان بها
حمایت های پادشاهان هنردوست و ایرانیان هنرمند در هنر نقاشی و نگارگری به اهوری
دوباره رسید؛ جایی که در تصویرسازی کتب مذهبی ،شاهنامهها و زیره با الهام از وقهایع
تاریخی ،نقاشیهایی با حضور پیامبر و فرشتههای مقرب ،پادشاهانی نشسهته بهر تخهت و
حضور فرشتگانی با پیام مشروعیتبخشی ،صحنههایی چون بختآوری و اقبالبخشی و...
کشیده شد .در همین راستا نی در دورة قاجار شاهد بازگشهت ایهن نقهشمایهه بهه حهور
خاص هستیم .به نظر میرسد پادشاهان قاجاری با دیدن این فرشتههای بالهدار بهر آثهار
باستانی ایران در ابنیههای باستانی و البته نسخههای مصور ،الهام گرفتهاند و نمونهههایی
جدید بر اساس این نمونة تصویری خلق کردهاند .اگرچه ،در دوران باستان از فرشتهههای
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بالدار در صحنههایی که مسئلة پیروزی بر دشمن ،اعطهای مشهروعیت ،بخشهیدن حلقهة
قدرت الهی و دریافت فرة ای دی مطرل بود ،استفاده مهیشهد ،درحهالیکهه فرشهتهههای
قاجاری عالوه بر مفهوم مشروعیت و قدرت الهی ،بیشتر مفههوم بخهت و اقبهال خهوب را
بازنمایی میکنند و به همین دلیل است که در مکانهای مختلفی مانند کاخها ،حمامها،
سنگآرامگاهها ،کارهای الکی و ...به کار رفتهاند .پس در اینجها ههم دیگربهاره بهه همهان
ویژگی دریافت ،امت اج و نوآوری می رسیم؛ تصویرگران اولیهة قاجهاری تنهها بها دیهدن و
الهامگرفتن از نمونههای باستانی این نقوش ،به خلق نمونههای جدید با مفاهیمی جدیهد
از فرشتههای بالدار پرداختهاند .مفهوم بخت و اقبال خوب از دیرباز بهرای ایرانیهان آشهنا
بوده است و نقشکردن این فرشتههای بالدار در دوران قاجاری نی مهر تأییهدی بهر ایهن
مطلب است .به هر حال به نظر میرسد استفادة بیشازحد این نقشمایهه در دورة قاجهار
در جاهایی که نقهش پادشهاه وجهود نهدارد یها ارتبهاحی بهه اعطهای سهلطنت و تأییهد و
مشروعیت ندارد ،به تکراریشدن و ازبینرفتن بار معنایی آن دامن زده است.
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