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چكيده
تصوير فرشتگان در دو دورة هنري قاجار و رنسانس داراي ويژگي هاي مشترک و گاه متفاوت است. اين 
مقاله مي کوشد تا با مقايسة تطبيقي نسخه هاي چاپي برجاي مانده از تصاوير فرشتگان، در دو دورة هنري 
قاجار و رنسانس، به کشف شباهت ها و تفاوت هاي فرشتگان از منظر بصري بپردازد. نتايج پژوهش بيانگر 
آن اســت که تصاوير فرشتگان در نســخ چاپي هر دو دورة هنري گاه، با وجود تفاوت هايي مختصر در 
شيوة اجرا، شباهت هايي نيز از نظر نوع ترسيم فرشتگان، پرداخت در جامه ها و چهره ها، توجه به اصول 
طبيعت گرايانه، نشان دادن بعد سوم و همچنين شباهت در حضور فرشتگاني کودک سال و فربه در نسخ 
چاپي قاجار و رنسانس با يکديگر دارند. با وجود مشاهدة برخي از تأثيرات نقاشي فرشتگان رنسانسي در 
نسخه هاي چاپي هنرمندان قاجار مي توان به علل پيدايش و به تصوير کشيدن فرشتگان در آثار هنرمندان 
قاجار پرداخت. در اين مقاله سعي شده است تا، با روش توصيفي -  تحليلي و با بهره گيري از منابع کتابخانه اي 

و بررسي نمونه هاي تصاوير چاپي بازمانده، به پاسخ پرسش هاي مطرح شده دست يافته شود.
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مقدمه
به  را  بشر  ذهن  همواره  که  است  موضوعي  فرشته 
و  هنري  آثار  خلق  در  به خصوص  داشته،  خود مشغول 
تجسم بخشي از امور معنوي و غيرشهودي مورد کنکاش 
نيز جلوه  متعددي  آثار  در  و  گرفته  قرار  هنرمندان  قلبي 
مهم ترين مظهر  به عنوان  فرشتگان،  است. تصوير  نموده 
اساطيري، حماسي،  با موضوعات  آثاري  در  اصل خير، 
مذهبي عاميانة قبل و بعد از اسالم کاربرد فراوان دارند. 
چاپ  کتب  عيدي سازي،  حوزه هاي  در  آثاري  جمله  از 
برد.  نام  مي توان  را  قاجار  روزنامه هاي  سرلوح  سنگي، 
حضور فرشته را عمومًا در بيشتر نقاشي ها و تصاوير 
معنويت  که  مي بينيم  داستان هايي  در  به دست آمده  چاپي 
محور اصلي آن بوده است. در اين گونه داستان ها شاهد 
نقوش تصويري بسياري از فرشتگان متفاوت و رنگارنگ 
هستيم، فرشتگاني که در دورة قاجار در يک موضوع ديني 
دچار تغيير و تحول شده اند و گاه بسيار متفاوت از هنر 
گذشتگان به چشم مي آيند، فرشتگاني با وجوهي انساني و 
زميني که در هنر تصوير سازي ايران سابقه اي نداشته و 
به يکباره ظاهر شده اند. از حالت ملکوت و آسماني بودن 
گويي  است.  شده  کاسته  زيادي  مقدار  تا  فرشتگان  اين 
اينان فرشتگاني هستند که زندگي روزانة خود را در زمين 
همراه با انسان ها سپري مي کنند نه درآسمان ها. مي توان 
به جرئت گفت به تصوير درآمدن اين نوع از فرشتگان در 
دورة قاجار، عوامل گوناگون فرهنگي، سياسي، اجتماعي 
را در بر دارد. تصويرسازي فرشتگان کودک سال، تغيير 
ديگر  و  چهره ها  و  بال ها  نوع  ترسيم  و  پوشش  نوع  در 
تغييرات به وجود آمده در تصاوير چاپي فرشتگان قاجار 
از ديگر دوره هاي هنري  هنر تصويرسازي فرشتگان را 
ايران متمايز کرده است. از جمله عوامل تأثيرگذار بر مکتب 
هنري قاجار و رسوخ اين تصاوير از فرشتگان را مي توان 

اوج فرنگي سازي درنقاشي اين دوران دانست. 
پاسخ  به  دارد  مقاله سعي  اين  در  پژوهنده  ازاين رو، 
پرسش هاي مطرح شده، از طريق عوامل مؤثر در دو دورة 
هنري نامبرده، به کشف شباهت ها و تفاوت هاي موجود 
در تصوير فرشتگان دست يابد. آنچه در بيان اين مبحث 
سبب ايجاد مسئله گشته، اين است که آيا مي توان تصوير 
فرشتگان در نسخ چاپي قاجار را تحت تأثير نقاشي هاي 
رنسانس در اروپا دانست؟ پرسش ديگر اين است که آيا 
حضوربرخي از فرشتگان با ظاهري جديد در دوره قاجار 
را مي توان در گذشتة هنري ايران رديابي کرد؟ همچنين اين 
پرسش مطرح مي شود که چه ويژگي تصويري مشابه و 
گاه متفاوت در ميان فرشتگان قاجاري و رنسانسي ديده 

مي شود؟

روش تحقيق
اين مقاله با روشي توصيفي  -  تحليلي و با بهره گرفتن از 

منابع کتابخانه اي و بررسي نمونه هاي تصاوير فرشتگان 
چاپي بازمانده از نسخه هاي قديمي در هر دو دورة هنري، 
ازطريق  مي دهد،  تشکيل  را  مقاله  اين  آماري  جامعة  که 
کتاب ها و نسخه هاي قديمي بازمانده در موزه ها مطالعه 
اين پژوهش مقايسه، تطبيق و  انجام دهد. در  را  تطبيقي 
تحليل تصاوير به صورت پژوهشي، با موضوعيتي تازه 
بررسي شباهت ها  اين  در  ازاين رو  است.  گرفته  صورت 
و تفاوت هاي فرشتگان در هر دو مقطع هنري به صورت 
مختصر شرح داده شده است، چراکه بررسي هاي تطبيقي 
در اين زمينه مي تواند ويژگي هاي خاص هنر ايران را در 
مقايسه با ساير هنر ها برجسته تر نمايد و اهداف تحقيقاتي 

اين پژوهش را بهتر برآورده سازد. 
 

پيشينة تحقيق 
و  نقاشي  هنر  از  بسياري  مقاالت  و  کتب  پژوهش ها، 
تصوير سازي ايران در مکاتب مختلف هنري، از جمله هنر 
قاجار، موجود است. از جمله برجسته ترين کتاب ها در اين باره 
تصوير سازي داستاني در کتاب هاي چاپ سنگي فارسي 
نوشتة اولريش مارزلف است. مقاله اي با عنوان «فرشته و 
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ديو در آثار چاپ سنگي قاجار» از طاهر موسوي و محمد 
خزايي و نيز مقالة «پژوهشي پيرامون تصوير فرشتگان 
در نقاشي دوران قاجار» از اصغر كفشچيان مقدم و سميه 
عليپور بوده است که در تدوين مباحثي از طرح اين منابع 
کمک شاياني در انتخاب مسير و روش پژوهش راه گشا 

بوده اند. 
پس از مطالعه، نقد و بررسي مقاالت و پژوهش هاي 
موجود در اين حوزه، مشخص گرديد که، بسياري از منابع 
موجود به صورت کلي بررسي شده و کمتر با پژوهش هاي 
مواجه  فرشتگان  تصوير  در  جزئي  و  موردي  نظري، 

هستيم. 
رنسانس  هنر  با  رابطه  در  پژوهشي  منابع  کمبود 
به ويژه تصاوير چاپي و مطالب مربوط با موضوع تصوير 
اين  در  پژوهشي  محدوديت هاي  از  ديگر  يکي  فرشتگان 
مقاله بوده است. از اين رو پژوهنده خود سعي داشته، تا با 
مقايسه، تحليل و بررسي، ويژگي هاي تصويري فرشتگان 
از نسخه هاي به جا مانده چاپي، در دو دوره هنري قاجار 
ساختار  در  تفاوت ها  و  شباهت ها  کشف  به  رنسانس  و 
تصويري فرشتگان از منظر نوع فرشتگان به کار رفته در 
آثار چاپي، نوع حالت و ويژگي پيکره فرشتگان، پرداخته و 

مورد تحليل تصويري قرار گيرد. 

فرشته در لغت
فرشته (افرشته، فريشته، فرشتک، فرسته) که در زبان کهن 
ايران سروش ودر زبان عربي ملک وهاتف نام گرفته است 
 (Angle) (يا حقي، ۱۳۷۵ :۳۲۲). همچنين معادل انگليسي آن
از کلمة يوناني Angelos مشتق شده است (اسدي طوسي، 
۱۳۵۶: ۷۳). فرشته موجودي است که امکان بازيابي ملکوت 
ادبيات فارسي  ايراني و  را ميسر مي سازد و در فرهنگ 
فرشته مظهر کمال، لطافت و زيبايي است. فرشتگان در 
ملکوت آسماني خداوند به منزلة بندگاني هستند که اوامر 
الهي را در زمين اجرا مي کنند. در آيين زرتشتي کلمة ايزد به 
فرشتگان اطالق مي شود (يا حقي، ۱۳۷۵: ۳۲۲). محمد معين 
فرشتگان را «موجودات روحاني و آسماني که به تسبيح خدا 
و اجراي اوامر او مشغول اند و به چشم سر آنها را نتوان 
ديد» معرفي مي کند (معين، ۱۳۷۴: ۲۵۱۸). عالمه طباطبايي 
مي نويسد: «مالئكه موجوداتي شريف و مكرم  هستند كه 
بين خداي متعال و عالم محسوس واسطه اند و هيچ حادثه 
آن  در  آنکه مالئکه  نيست، مگر  يا غيرمهم  واقعة مهم  و 
دخالت دارند» (طباطبايي، ۱۳۷۶: ۱۷- ۱۳). همچنين فالسفه 
معتقدند مالئکه جسم نيستند، بلکه عقول مجرد از ماده اند 
و هيچ استقاللي در خلقت ندارند. اطاعت آنان از خدا نيز 
بدون عصيان و تخلف است. همان طور که حواس انسان از 
نفس او اطاعت مي کنند و ُمدِرك اصلي نفس است و حواس، 
ابزار و ادراک آن هستند (صدرالدين شيرازي، ۱۳۸۱ : ۸، 
۱۱۸و۱۱۹). متکلمان نيز فرشتگان را اجسام نوراني و داراي 

عقل، شعور و ادراک مي دانند که قادر به تصرف و تغيير 
سريع در امور سخت اند و برخي از برخي ديگر در نزد 
خداوند مقرب تر و داراي درجة کامل تري هستند، چنان که 
خداوند در قرآن از زبان آنان مي فرمايد: «و ما مّنا اال له 
َمقاٌم َمعلوم» (رازي، ۱۳۷۱: ۲۰۳). از مجموع اين اقوال چنين 
برمي آيد که غيرمادي بودن، عدم عصيان و وساطت در 
آفرينش جهان از مهم ترين ويژگي هاي فرشتگان هستند. در 
مجموع، بررسي واژه فرشتة در عربي، فارسي، انگليسي، 
آرامي و... نشان مي دهد، با وجود پراکندگي جغرافيايي و 
فاصلة زماني بسيار اين زبان ها از يکديگر، اين واژه در همة 

آنها به معناي فرستاده يا پيام رسان است. 

جايگاه فرشتگان در دين اسالم
اطالق  مخلوقات  از  دسته اي  به  فرشتگان  نيز  اسالم  در 
مي شود که هر گروه از آنان طبق برنامه و نظمي خاص به 
انجام وظايف مشغول است. قرآن کريم، عالوه بر معرفي 
موجودات و نعمت هاي ظاهري و محسوس، از آفريده هاي 
ديگر خداوند نيز نام برده که ما را ياري درک حسي آنها 
نيست. واژة ملک در قرآن مجيد ۸۸ بار در ۸۶ آيه آمده که 
در سيزده مورد واژة ملک در دو مورد ملکين و ۷۳ مورد 
کلمة مالئکه است (رجالي تهراني، ۱۳۷۶: ۳۰). قرآن کريم و 
اهل بيت (ع) فرشتگان را چنين معرفي مي کنند: آنها نزد خدا 
داراي مقام و منزلت هستند، مراتب و درجات دارند، ماهيت 
آنها نوري و غير از ماهيت بشر و جن است. مطيع امر 
الهي و مجري فرمان اويند. جنسيت (مذکر و مؤنث) و ذريه 
ندارند، استراحت و خوراک و پوشاک ندارند، تعدادشان 
بي نهايت است، در زمين و آسمان تردد دارند. قرآن با رد 
از جنسيت  اعتقاد به مؤنث بودن فرشتگان آنها را منزه 
مي داند و مي فرمايد: «ام اّتخذ مما يخُلق بناٍت و أصفاکم 
بالبنين» (زخرف: ۱۶). مي توان از فرشتگان مهم در اسالم 
ميکائيل، جبرئيل، اسرافيل، عزرائيل را نام برد که هر يک از 

آنها ويژگي و مسئوليت خاص خود را به عهده دارند. 

جايگاه فرشتگان در دين مسيحيت
در مسيحيت فرشتگان موجودات خوش نهادي هستند که 
مي کنند  عمل  الهي  حقايق  آشکارکنندگان  به عنوان  نه تنها 
بلکه در کمک رساني به انسان ها در کسب رستگاري، فيض 
مخصوص و محبوب وي نيز سود مي رسانند. انجيل در 
موارد متعدد و مخصوصًا در ذكر حوادث زندگي حضرت 
مسيح از فرشتگان سخن مي گويد و آنها بيشتر اوقات در 
كتاب مقدس، با نقشي منتقدانه ظاهر مي شوند، مانند هنگام 
رويارويي با ابراهيم و لوط (پيدايش ۱۹: ۱۸) يا كشتي گرفتن 
با يعقوب (پيدايش ۳۳: ۲۴). در مسيحيت براي فرشتگان 
سلسله مراتب خاصي ارائه شده كه پاپ دايونيسيس۱ در 
براساس  رده بندي  اين  است.  پرداخته  آن  به  پنجم  قرن 
سير نزولي به اين قرار است: سرافيم، كروبيان، عرشيان، 

pope Dionysius .۱ يكي از پاپ هاي 
كليساي كاتوليك در سال هاي ۲۵۹ 

تا ۲۶۸ م در رم بود.



فرشيان، متقيان (عبادت پيشگان) صاحبان قدرت، رؤسا، 
فرشتگان بزرگ و فرشتگان. او تعداد فرشتگان بزرگ را 
به چهار تا هفت عدد مي رساند که هر کدام كارهاي خاصي 
از:  عبارت اند  قديم  در مسيحيت  آنها  دارند؛ مشهورترين 
پارسايان  ميان  در  اوريل.  و  رافاييل  جبراييل،  ميخاييل، 
كاتوليك رومي، اين اعتقاد كه فرشتگاْن محافظان بچه ها 
هستند بسيار برجسته بوده است و آنها راهنماي ارواح 
امروزه،  مي شده اند.  محسوب  نيز  برتر  جهان  به  مرده 
به عقيدة كليساي كاتوليك، فرشتگان موجوداتي مجرد از 
ماده هستند و آفرينش ايشان پيش از آفرينش انسان بوده 
هستند.  انسان  محافظ  و  داراي سلسله مراتب  آنها  است. 
درود و تحيت و به معناي ديگر پرستش بعضي از فرشتگان 
آن جمله مي توان  از  که  است  رايج  كليساي مسيحيت  در 

پرستش ميكاييل يا فرشتة جنگجو را نام برد.  

تحوالت فرهنگي و هنري در دورة قاجار
دورة قاجار، به لحاظ اوج گيري ارتباطات گسترده ايران با 
ساير ملل، داراي اهميت ويژه اي در هنر ايران است. ورود 
صنعت چاپ در اين دوره تأثير عمده اي بر آثار مکتوب 
دوره هاي بعد نهاد. در واقع حضور اروپاييان و هنرمندان 
فعاليت  شروع  و  صفوي  عصر  ايران  در  زمين  مغرب 
چاپخانه و چاپ کتاب هاي مصور اروپاييان از مهم ترين 
عوامل تأثير پذيري هنر ايراني از هنر اروپايي است. پس 
از اين دوره، شاهد جايگزيني زيبايي شناسي اروپايي، آن 
هنر  مختص  زيبا شناسي  به جاي  آن،  نيم بند  به شيوة  هم 
اصيل ايراني هستيم. از جمله به تصوير کشيدن بدن هاي 
نيمه عريان، به شيوه اي که در کار اروپاييان فراوان يافت 
مي شد، توسط هنرمند ايراني در اين دوره توجه هنرمندان 
مي دهد  نشان  را  موضوعاتي  به  صفوي  دوره  مسلمان 
که در دوره هاي قبل يا به هيچ وجه يافت نمي شد يا بسيار 
نادر بود. همچنين انتخاب صحنه هاي واقعي و روزمره در 
نقاشي حادثه اي به شمار مي رود که در آثار دوره هاي قبلي 
نمونة آن را نمي توان يافت. اين ويژگي ها نشان دهندة تغيير 
نگرش هنرمندان عصر صفوي و توجه به مسائل روزمره 
است. تأثير گذاري تصوير سازي هاي اروپاييان به گونه اي 
شد که برخي از تابلو ها ي کار شده توسط هنرمندان مطرح 
(افضل حسيني)، رضا  افضل  مير  زمان،  از جمله محمد 
عباسي، محمدعلي، معين مصور، محمد قاسم، محمديوسف، 
و عليقلي جبه دار از نظر موضوعي و جنبة تصويري کامًال 
بر گرفته از کار هاي اروپايي بود. در اين تصوير مي توان 
تقليدي از اثر رافائل نقاش دورة رنسانس را در اثر محمد 
زمان در به کارگيري نوع پيکره و حالت عريان نمايش دادن 
بدن فرشته و همچنين ترسيم نوع فرشته را بدون هيچ گونه 
تغييري به راحتي شاهد بود (تصوير۱). بنابر اين، تأثيرات 
هنر نقاشي صفوي را مي توان در نقاشي دورة قاجار شاهد 
بود و از طرفي نيز شاهد رسوخ هنر نقاشي قاجاري در 

حيطة نسخه هاي چاپي هستيم. برخي اين سقوط سريع هنر 
ايران را نتيجة تأثير اروپا و گروهي آن را نتيجة نداشتن 
ابتکار عمل ايرانيان مي دانند. شايد بهتر است بگوييم اين دو 
عامل و عوامل متعدد ديگر سياسي، اجتماعي، و فرهنگي از 
داليل مهم اين رويکرد اجتماعي بوده است (فدوي، ۱۳۸۶: 
۸۰-۷۶). ارتباط گسترده با غرب در عهد قاجار و سفر هاي 
مکرر شاهان و در باريان به فرنگ باعث گونه اي شيفتگي 
به فرهنگ غرب شد و رفته رفته در ديگر شئون زندگي در 
باريان رخنه کرد و در نگرش آنها به مقولة زندگي و هنر اثر 
عميق کرد. تأثير کاالهاي بازار پسند و ارزان بهاي صادرات 
سدة ۱۹ از صنايع شيشه گري مجارستاني و اشياي الکي 
روسي و انگليسي گرفته تا مجموعة با سمه ها و نشريات 
فرنگي در روند غرب گرايي و فرهنگ مآبي هنر دوران قاجار 
شگفت انگيز بوده است(نوابي، ۱۳۸۲: ۱۳). همچنين رواج 
عهد  موضوعات  با  اروپايي  سياحت نامه هاي  نقاشي هاي 
قاجاري، و سپس رونق گرفتن صنعت عکاسي، که شا  هان 
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سنگي قاجار

تصوير٢.عجايب المخلوقات،سليمان بر تخت سلطنت،تصوير ساز 
ميرزا عليقلي خويي،١٢٦٤ ه.ق، ماخذ: مارزلف، ،١٣٨٩: ٢٢٧.

تصوير٣.  عجائب المخلوقات، تصويرساز ميرزا عليقلي خويي،
١٢٦٤ ه.ق، ماخذ:همان.
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ايراني رواج دهد. صنيع الملک در صدد بود که از سويي 
سفارش حاکم وقت را انجام دهد و مراد خود پسندانة شاه 
را بر آورد، و از سويي ديگر بر تري و حا کميت انسان 
بر طبيعت را که حاصل تفکر انسان مدارانة غربي است در 
قالب هنر ايران به نمايش بگذارد. گرايش به هنر غرب در 
ميان هنر مندان و حاميان هنر قاجار فزوني گرفت و تا آنجا 
پيش رفت که پس از بازگشت هنرمندي ديگر به نام محمد 
غفاري ملقب به (کمال الملک) از فرنگ و تمايل شاه به روند 
فرنگي سازي، طبيعت گرايي غربي سال ها بر نقاشي ايران 

حاکم شد (تاجبخش، ۱۳۸۲: ۱۴). 

تحوالت فرهنگي و هنري در دورة رنسانس
نهضت رنسانس از شهر هاي شمالي ايتاليا در قرن پانزدهم 
آغاز شد و در قرن شانزدهم ميالدي به اوج شگفتي رسيد. 
و  است  شده  گرفته  وام  فرانسه  زبان  از  رنسانس  واژة 
نوزايي است. کساني که دوران  يا  تولد دوباره  به معناي 
رنسانس را پديد آوردند بر اين گمان و باور بودند که عصر 
آنها با سده هاي ميانه هيچ ارتباط وثيقي ندارد بلکه به يونان 
و روم باستان مربوط مي شود، چرا که به عقيدة آنها بشر 
تنها در دنياي باستان کارها و موفقيت هاي بزرگ را تجربه 
مي کرد. در واقع، رنسانس بر آن بود که با زايش دوبارة 
فرهنگ يونان و روم امکان موفقيت و پيشرفت هاي سترگ 

را دوباره فراهم آورد. 
اميران  و  پادشاهان  اين عصر  در  از جهت سياسي، 
نسبت به دستگاه کليسا مستقل تر شدند به گونه اي که در 
نهضت اصالح ديني برخي از آنان به طور علني از اين جنبش 
حمايت کردند و در مقابل پاپ و کليساي کاتوليک ايستادند 
و سرانجام از کليسا خارج شدند، امري که در قرون وسطي 
غيرقابل تصور بود ( رندال، ۱۳۷۶ :۱۲۵و۱۲۶). در اين دوره 
مردم بيشتر به زندگي حقيقي نزديک شده و مي توان گفت 
پرداخته شود  معنويت  عالم  زيبايي هاي  به  آنکه  از  بيش 
زيبايي هاي زميني و اين جهاني در هنر بازتاب مي شود. با 
اين وجود موضوعات ديني و تصوير سازي ها ي مذهبي و 
نوع نگاه حاکم بر آنها روز به روز مادي و انساني تر مي شود 
و همين تغيير در تصاوير فرشتگان نيز کامًال مشهود است. 
فرشته هايي که از آغاز دورة رنسانس تا رنسانس پيشرفته 
در نقاشي ها ديده مي شود به تدريج شکل وشمايل انساني 
با پوشش سنگين، بدن هاي  به خود مي گيرند فرشتگاني 
فربه، بال هاي بزرگ، بدني عضالني، با نشان دادن حجم 
بدن، جنبه سه بعدي اندام فرشتگان، سايه و روشن رنگ ها، 
و خصوصياتي انساني که زيبايي آن ها کامًال زنانه و زميني 
است و اغلب از روي مدل هاي واقعي کشيده شده اند. مالحت 
به جاي ملکوتي بودن در فرشته هاي نقاشان رنسانس ديده 
مي شود و زيبايي سيرت فرشتگان از بين مي رود. عالوه بر 
اين، در دورة ميانة رنسانس تحولي در کليسا ها به وجود 
مي آيد، اندام فرشتگان عريان و برهنه مي شود. فرشته هاي 

نيمة دوم دورة قاجار بسيار بدان توجه داشتند، در ادامة 
اين مسير بي اثر نبود. هر قدر ارتباط با جهان غرب بيشتر و 
آسان تر مي شد گرايش به فرنگي سازي تقويت و رفته رفته 
مثًال  تبديل مي شد.  قاجار  دوره  هنر  بر  گرايش حاکم  به 
زماني که ميرزا ابو الحسن غفاري، معروف به صنيع الملک 
و از نقاشان بر جستة در بار محمد شاه و ناصر الدين شاه، 
در موزه هاي فلورانس و رم به رونگاري از آثار هنرمندان 
عصر رنسانس مشغول بود. پس از بازگشت از سفر رم و 
فلورانس که براي هنر آموزي و آشنايي با فن چاپ سنگي 
نتوانست  نه تنها  ق)،  (حدود۱۲۶۲  فرستاده شد  ايتاليا  به 
حتي  بلکه  کند  بر قرار  ايران  و  غرب  هنر  ميان  پيوندي 
صو رت هاي آرماني و تک چهره هايي را که رنگ و بويي از 
خيال و سنت در آن ها بود کنار زد و سعي کرد با قدرت 
و ظرافت هر چه بيشتر بازنمايي واقع گرايانه را در نقاشي 
در  فرنگي مآبي  قاصد  و  نماينده  که  او،  کند.  باب  ايراني 
نقاشي ايراني است، مي خواست شبيه سازي را در نقاشي 

تصوير٤. کلکائيل فرشته آسمان پنجم، عجائب المخلوقات، زکريا 
بن محمد القزويني،١٢٨٣ ه.ق ، ماخذ:موسوي، خزايي،١٣٨٩: ٤٢.

تصوير٥. تصوير يسارو يمين،عجائب المخلوقات ،زکريا بن محمد 
القزويني١٣٨٣ه.ق،  ماخذ:همان.



شايد  برهنگي  نداشته اند.  وجود  رنسانس  قبل  تا  برهنه 
عاملي بود براي نشان دادن زيبايي هاي جسماني انساني 
و يا مبتني بر اين اعتقاد که عريان بودن مظهر خلوص و 
پاکي و بي آاليشي در برابر خداوند محسوب مي شود که 
هنرمندان رنسانس بسيار برآن تأکيد مي کردند و به اين 
وسيله انسان محور ي و زيبايي هاي مادي و جسماني آن 
اين  تا مرز ملکوت آسمان ها به رخ مي کشيدند. هدف  را 
نقاشان غرور، خودشيفتگي و عدم تواضع هنرمند اين دوره 
در مقابل خداوند است. تناسبات طبيعي اندام فرشتگان با 
در  به خوبي  (کودک-بزرگسال )  آنها  سني  ردة  به  توجه 
نقاشي ها نمايان است. در اين دوره حتي چهره هاي الهي 
نيز به اصول و قواعد (انسانگرايي) رنسانس برمي گردند. 
محوريت  دوران  اين  در  هم  هنوز  که  گفت  مي توان  اما 
موضوع و سوژه ها اغلب نشان دادن موضوعات مذهبي 
و ديني به جاي موضوعات عادي و طبيعي است. از ديگر 
ويژگي هاي نقاشي هاي مذهبي اين دوره مي توان به بارش 
نور، پرسپکتيو، نشان دادن حجم سه بعدي، حالت رواني 
زودگذر، نشان دادن حالت روحي و رواني افراد و... اشاره 

کرد. 

بررسي موضوعي فرشتگان در آثار چاپ سنگي قاجار
فرشتگان در دورة قاجار از جايگاه مهمي در تصاوير چاپي 
بر خوردارند و تقريبًا در هر موضوع مذهبي وجود يک تا دو 
فرشته همواره حضور داشته است. مي توان گفت فرشتگان 
در دوران قاجار در موضوعات متنوع تري حضور مي يابند. 
اين موضوعات را در نگاه کلي به سه دسته مي توان تقسيم 
موضوعات  ب)  اسالمي  ايراني؛  موضوعات  الف)  نمود: 

مسيحي؛ ج) موضوعات تاريخي. 

بررسي موضوعي فرشتگان در آثار چاپي رنسانس
با  را  متعددي  تصاوير  و  نقوش  رنسانس  دورة  هنر  در 
موضوعيت متفاوت مي توان در تصاوير فرشتگان مشاهده 
از  اعم  مختلف  عرصه هاي  در  فرشتگان  حضور  کرد. 
موضوعات ديني، داستاني و حتي بازي ها و سر گرمي هاي 
مختلف آن روزگار اعم از کارت بازي، طالع بيني هاي مختلف 
از جمله مشهور ترين آنها طالع بيني تاروت که در گذشته 
بيشتر براي مقاصد سياسي و نزد پادشاهان و ثروتمندان 
و مرفهان آن روزگار انجام مي شده است نشانگر اهميت 
وجود فرشتگان در اين دورة هنري است. از اين رو مي توان 
فرشتگان دورة رنسانس را به سه دستة کلي تقسيم بندي 
مسيحي؛ ب) موضوعات  و  ديني  الف) موضوعات  کرد: 
بازي،  با محوريت  ج) موضوعات  اساطيري؛  و  داستاني 

شانس و طالع بيني. 
ويژگي تصويري فرشتگان در آثار چاپ سنگي قاجار

نوع اول: فرشتگاني که اندامي کامًال انساني به همراه دو 
بال دارند، به طوري که اگر بال ها از اين شخصيت ها حذف 

شود، هيچ فرقي با پيکره هاي ا نساني زنانه ندارند. پيکره و 
اندام آنها نازک، ظريف و زنانه است. تصوير ساز از پاکي 
و ظرافت زنان استفاده کرده و فرشتگان را از اين حيث به 
زنان شباهت داده است. بال هاي اين فرشتگان در اندازه هاي 
مختلف و به اشکال متفاوت از پشت بدن فرشته روييده اند. 
بيشتر اين فرشتگان، به جز موارد اندک، تاجي بر سر دارند 
که نشان از قداست، ارزش و اعتبار آنها در نزد خداوند 
ابرواني  درشت،  چشماني  با  فرشتگان  اين  چهرة  است. 
پهن و گاهي پيوسته، بيني ناز و ظريف، لباني مينياتوري 
اين  و موهاي بلند و موج دار زيبايي زنانه اي دارد. لباس 
فرشتگان لباسي فاخر و شاهانه است که در شخصيت هاي 
انساني ديده مي شود از اينرو حضور اين نوع از فرشتگان 
يادآور دو ايزد بالدار و مؤنث آناهيتا، در تاريخ هنر ايران و 

در نقش برجستة طا ق بستان ساساني است (تصوير ۲)

و  پرندگان  به شکل  فرشتگان  از  ديگري  نوع  دوم:  نوع 
پرندگاني  يا  دارند،  بال  شير  اسب،  گاو،  مانند  حيواناتي 
هستند که سرانسان دارند. به عبارت ديگر، در آنها دو يا سه 
گونه جاندار متفاوت با هم تلفيق شده اند، حضور جانداران 
به  قاجار  هنرمند  توجه  از  نشان  چاپي،  آثار  در  بالدار 
نقش برجسته هاي هخامنشي در ايران باستان دارد (تصوير ۳)

نوع سوم: گروه ديگر فرشتگاني هستند که پيکرة انساني 
دارند. اعضاي بدن آنها با انسان ها هيچ تفاوتي نمي کند. اين 

فرشتگان تنها فرشتگاني هستند که بال ندارند (تصوير۴).

نوع چهارم: دراين فرشتگان گروه ديگري نيز هستند، که 
يا  آن ها  دارند.  قرار  ترين درجه  پايين  در  ارزش  نظر  از 
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تصوير٦. سر لوح روزنامه روح القدوس، ١٣٢٥ ه.ق، ماخذ: احتشامي، 
١٣٩١: ١٣٧.  ق، محل انتشار تهران.
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فرشتگاني هستند که از فرمان خداوند سر پيچي کرده اند يا 
فرشتگاني هستند که مسئول عذاب دادن آدميان در قيامت 
هستند. بيشتر آنها تاج بر سر ندارند که يکي از نشانه هاي 
بي ارزشي آنها نسبت به گروه اول است. آنها به جز دامني 
کوتاه، لباس ديگري بر تن ندارند و از اين حيث با ديگر 
فرشتگان بسيار متمايزند (موسوي و خزائي، ۱۳۸۹: ۴۰). 

در تصوير۵ نمونه اي از حضور دو فرشته را شاهد 
هستيم. اين دو فرشته ملکين روي شانه هاي افراد هستند که 
اعمال خوب و بد آدمي را ثبت مي کنند. فرشته با تاج و لباس 
قاجاري فرشته اي است که اعمال خوب آدمي را ثبت مي کند 
و فرشته اي که بيشتر به فرشتگان عذاب شبيه است فرشتة 

سمت چپ است که اعمال بد آدمي را ثبت مي کند. 
از  متعدد  تصاوير  شاهد  قاجار  دورة  در  پنجم:  نوع 
فرشتگاني کودک سال هستيم که سالم و تندرست به نظر 
مي رسند. خصو صيت آنها عريان بودن و داشتن بال هاي 
کوچک است. اغلب فربه هستند و اندام آنها حجيم و سنگين 
به نظر مي رسد. خصوصيات اين فرشتگان از جمله نشان 
دادن حجم سه بعدي بدن، نشان دادن ماهيچه ها و عضالت 
ابتداي ورود تصوير سازي اين  اندامي است که اغلب در 
قسمت  در  پارچه اي  و  لنگ  مانند  پوششي  از  فرشتگان 
شرمگاه و به دور کمرشان استفاده مي شد. استفادة مکرر 
اين نوع از فرشتگان کودک سال را که ظاهري عريان و فربه 
داشتند مي توان ياد آور الهة عشق يونان کوپيدون و نيز 

الهة پيروزي يونان باستان نيکه دانست (تصوير ۶).

بوده  نيز کودک سال  از فرشتگان  اين دسته  نوع ششم: 
و خصوصيات مورد قبلي را دارا هستند با اين تفاوت که 
تصوير  به  عريان  کامًال  و  نداشته  تن  بر  پوششي  ديگر 

در مي آمدند. البته قابل ذکر است که چهره هاي اين دسته 
از فرشتگان کودک سال ديگر شباهتي به فرشتگان ايراني 
با چشمان و ابروان پهن و درشت نداشته بلکه چهره هايي 

کامًال غربي به نظر مي آيند (تصوير ۶).

جنسيت  اغلب  که  جوان،  هستند  فرشتگاني  هفتم:  نوع 
آنها مرد است. جثة بدني نسبتًا درشت و تنومندي دارند 
به ظاهر  و  است  برجسته  آنها  و همچنين حالت عضالت 
قوي به نظر مي رسند. اين گونه فرشتگان ياد آور مجسمه ها 
آثار رافائل و  نقاشي هاي رنسانس مترقي مخصوصًا  و 
ميکل آنژ هستند و به وضوح مي توان حضور روح اساطير 
يونان و خدايان باستاني را در آنها مشاهده کرد (تصوير ۸).

نوع هشتم: فرشتگاني کودک سال که عاملي براي تزيين 
در پس زمينة آثار چاپي هستند. اين فرشتگان جنبة تزييني 
داشته و بيشتر براي آن به کار مي روند که فضا هاي خالي 
اثر را پوشش دهند. اين فرشتگان به صورت نيم تنه ترسيم 
شده و پايين تنة آنها در ميان ابرها و يا در آسمان به صورت 
محو و پوشيده شده است و فقط چهره و بال هاي کوچک 
اين فرشتگان همانند فرشتگان کوپيد  آن ها نمايان است. 
کودک سال برهنه هستند. اين فرشتگان اغلب در آسمان ها 
و به تعداد زياد حضور دارند و شاهد و نظاره گر اتفاق و 
حادثه اي هستند که در ميانة تصوير و يا وسط کادر اثر رخ 
داده است و به وسيلة دستانشان نور مقدس را به شمايل 

مقدس مي افشانند (تصوير ۹).

ويژگي تصويري فرشتگان در آثار چاپي رنسانس
نوع اول : فرشتگاني کودک  سال (کوپيد) و کامًال برهنه 
که در اکثر نقاشي ها، مجسمه ها و نقش برجسته ها، و نيز 
در آثار چاپي اين دوران، (به فور در سر لوح کتاب ها و يا 
در حاشيه و اطراف کادر تصوير در کتب) ديده مي شوند. 
فرشتگاني کامًال برهنه، که در هيچ مقطعي از هنر چه در 
قرون وسطي و چه در بيزانس ديده نشده اند. اين فرشتگان 
همان طور که قبًال ذکر شد يادآور کوپيد الهة عشق يونان 
مي توان  آنها  ظاهري  خصوصيات  از  مي باشند.  باستان 
بال هايي  همچنين  و  اروپايي  و چهره هايي  فربه  بدني  به 
کوچک و از نوع پر سوزني اشاره کرد. اغلب اين فرشتگان 
فرشتگان شيپوري  از  يکي  کاري هستند،  انجام  در حال 
در دست دارد ودر حالت جار زدن و اطالع رساني است؛ 
نيز آالت موسيقي همانند ويلن و طبل در دست  ديگري 
خود گرفته است؛ ديگري در حال اشاره کردن به سمت 
خاصي از تصوير است. ديگري ترازويي در دست دارد و 
عدة ديگري از فرشتگان نيز تاج هايي و يا جام هايي را در 
دستان خود نگه داشته اند و عده اي ديگر نيز تير و کماني 
به دست دارند. در چاپ هاي کتب رنسانس از اين فرشتگان 
تزييني اطراف متن  به عنوان تزيين در کادر و کتيبه هاي 

تصوير٧.سرلوح روزنامه علمي، محل انتشارتهران، ١٢٩٣ه.ق، ماخذ: 
همان: ١٨٠.



تصوير سازي  درون  تا  مي شود  استفاده  بيشتر  چاپي 
داستاني (مذهبي) و غيره، گاه اين نوع از فرشتگان نيز به 
عنوان پايه هايي از ستون هاي تزييني در حاشيه هاي کتب 
استفاده مي شده اند. اغلب فرشتگان کوپيد به صورت پراکنده 
در کل ترکيب بندي اثر (اعم از نقاشي و اثر چاپي) حضور 
دارند و بيشتر حضوري بيش از دو فرشته در يک اثر ديده 
مي شود. فرشتگان حول و محوريت اثر را پوشش مي دهند. 
بنابر اين فرشتگان پس از مرکز تصوير و موضوع اصلي 
(سوژه مورد نظر) در مرتبه دوم ارزشي و پالن بندي قرار 
مي گيرند چرا که هم در نقاشي(اين دوره، که فرشتگان حول 
مريم مقدس و حول حضرت مسيح، و هم در کتب چاپي 
اين دوران فرشتگان در اطراف و حاشيه ها) و گاه در تزيين 
و پوشش درختان و گياهان مختلف (تاک) و غيره ديده 
مي شوند. بيشتر فرشتگان در تصاوير چاپي کتب رنسانسي 
حضوري منتشر دارند و در فضا  به صورت معلق حضور 
دارند. اين فرشتگان گاه با يکديگر ارتباط نگاهي بر قرار کرده 
و گاه نيز با دستان خود با يکديگر به گفت وگو مي پردازند. 
از نظر ارتباط دروني در اثر بايد گفت فرشتگان کودک سال 
جنس ارتباطشان گفتاري و کالمي نيست بلکه ارتباط آنها از 
نوع بازي و جنب و جوشي مستمر و فعال است. اين نوع از 
فرشتگان ظاهري فربه دارند  و از سالمت جسمي و روحي 
برخوردارند. به نظر مي رسد سر شار از انرژي و حياتي 

ابدي هستند (تصوير ۱۰).

وام  بيزانس  هنر  از  که  هستند  فرشتگاني  دوم:  نوع 
فرشتگان  همانند  آنها  تصويري  خصوصيات  گرفته اند. 
دوران بيزانس است. بال هاي اين نوع از فرشتگان تقريبًا 
بزرگ تر از جثة آنها بوده و بيشتر ديده مي شود که در 
حالت باز شده قرار دارند، بال هاي اين فرشتگان به صورت 
پر پر کار شده و طراح زمان زيادي براي ترسيم آن ها برده 
است. قد و قامت کشيده و لباس بلند، پوشيده و رداگونة آنها 
(شبيه به لباس هاي روم باستان) همراه با مقداري چين 
است.  رنسانس  دورة  در  بيزانس  هنر  ياد آور  چروک  و 
به سبب دشواري چاپ  احتماًال ميزان کمتِر چين و چروک 
باشد. نا گفته نماند که حضور اين نوع از فرشتگان در اوايل 
رنسانس بسيار بيشتر بوده است اما به مرور زمان شاهد 
کاهش آنها در آثار تصويري رنسانس هستيم. اين نوع از 
فرشتگان هم در آثار نقاشي و هم در آثار چاپي به وفور 

يافت مي شوند (تصوير ۱۱).

به  بسياري  شباهت  که  هستند  فرشتگاني  سوم:  نوع 
روم  گالدياتور هاي  يا  و  داستاني  پهلوانان  و  اسطوره ها 
دارند. جنسيت آنها مذکر است و ظاهري قوي و قدرتمند 
البسة آنها رزمي و جنگي شامل لباس هاي رومي  دارند. 
است و اکثرًا شنل بلندي پوشيده اند که از پشت به گردن 
آنها بسته شده است و گاه نيز سپرها و شمشير هايي در 
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دست دارند و يا به کمر خود بسته  اند. کفش هايي به شکل 
چکمه (تا باالي مچ) به پا دارند. البته گاه پادشاهان زمان 
خويش را در هيبت فرشتگان به تصوير در مي آوردند از 
اين  نقاشي هاي  در  بيشتر  فرشتگان  از  نوع  اين  تصاوير 
زمان مي توان مشاهده کرد تا در نسخه هاي چاپي رنسانس 

(تصوير۱۲).

بررسي تطبيقي تصوير فرشتگان از منظر حالت
الف. از تشابهات فرشتگان در دو دورة رنسانس و قاجار 
هالة تقدس و نوراني است که از گذشتة بسيار دور در ايران 
به گرد سر افراد مهم و شمايل هاي مقدس کشيده مي شد، و 
در دورة قاجار تنها بر گرد سر ائمه و معصومين (ع) ديده 
مي شود. بنا بر اين، هالة تقدس در اين دوران از گرداگرد 
سر فرشتگان رخت مي بندد همان گونه که در آثار چاپي 

کتاب آرايي رنسانس شاهد اين رويکرد هستيم. 
ب. ديگر تشابه چهرة فرشتگان در دو هنر ذکر شده آن 
است که در تصاوير فرشتگان چاپ سنگي قاجار فرشتگان 
همواره با ظاهر و چهره اي يکسان و مشابه به هم به تصوير 
در آمده اند. فرشتگان، اعم از زن و مرد، چهره هايي گرد با 
ابروان به هم پيوسته دارند  چشماني درشت و کشيده و 
و  (امامان  نظر  مورد  سوژه  و  موضوع  به  نگاهشان  و 
همانند  درست  است،  مانده   خيره  ايشان)  شمايل هاي 
فرشتگان در دورة رنسانس که همواره چهره اي گرد و 
باريک و کوچک  لباني  بيني و  چشماني نسبتًا درشت و 
دارند با گيسواني که غالبًا از فرق وسط به صورت موج دار 
بر روي پيشاني ديده مي شوند و نگاه هايي خيره و مبهوت 

به (موضوع مورد نظر) دارند. 

بررسي تطبيقي تصوير فرشتگان از منظرترکيب بندي
الف. از اشتراکات تصوير فرشتگان مي توان به شباهت در 
ترکيب بندي هاي به کار رفته در آثار اشاره کرد. تصاوير 
فرشتگان در دوره قاجار با ترکيب بندي هاي متنوعي ديده 
و  انفرادي  به صورت  فرشتگان  دوران  اين  در  ميشوند. 
جمعي به تناسب و مر تبط با موضوع در کادر چيده شده 
عنصري  به صورت  فرشتگان  نيز  مواردي  در  البته  اند، 
تزئيني وبراي تقسيم بندي، آرايش و پر کردن پس زمينه در 
آثار ديده ميشوند. استفاده از فرشتگان در نقوش تزييني و 
تقسيم کادر و پر نمودن فضا به خصوص همراه آمدن آنها 
در سر لوحه ها ي کتاب ها و يا سر لوحه روزنامه ها که اکثرا 
به شيوه معکوس و يا، وارانه (تقارن) بر دو سر سرلوح 
رفته  کار  به  چاپي  نسخه هاي  در  بسيار  اند  گرفته  قرار 
است. البته اين کاربرد هاي تازه را نيز مي توان کم و بيش 
از تأثيرات هنر غرب به ويژه هنر رنسانس در شيوه نگرش 
به فرشتگان دانست که در هنر ايراني نيز راه يافته بود. 
بيشترين حالت پيکره فرشتگان در اين دوره حالت پرواز 
و معلق بودن در آسمان و يا باالي کادر است تا بر روي 

تصوير ١١. نسخه چاپي بشارت جبرييل به مريم مقدس،دوره 
رنسانس،١٥٠١ م.محل نگهداري موزه ونيز،ماخذ:همان.

 تصوير١٢. بخشي از نسخه چاپي  يک کتاب در رنسانس ،١٥١٠ م،  

ـ . م. تصويرگر  تصوير١٣. بخشي از کتاب حبيب االوصاف، ١٣٠٨ ه
مصطفي، ماخذ: مارزلف، ١٣٨٩: ١٧٩.
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زمين ايستادن، درست همانند هنر رنسانس فرشتگان در سنگي قاجار
بيشتر موارد به صورت جمعي در باالي کادر تصوير تجمع 
نموده اند وشاهد اتفاقي که در حال وقوع است مي باشند، در 
مواردي بسيار نيزفرشتگان دوره قاجار، معلق، ظرف هايي 
از نور در دست دارند که بر صحنه مي افشانند. که البته بايد 
اشاره کرد که، اين صحنه بيشتر در نقاشي هاي اين دوران 

اتفاق افتاده است. 
ب. از تفاوت تصوير فرشتگان در دو هنر ذکر شده اين 
است که، نور در ترکيب بندي هاي به کار رفته در تصاوير 
فرشتگان قاجار، منبع مشخص و متمرکزي نداشته ودر 
يکنواخت صحنه تصوير  به صورت  تمام سطح تصوير 
را روشن مي سازد، در موارد بسياري مشاهده مي شود 
به  در تصاوير  رفته  کار  به  هاشور ها ي  و  يه ها  که سا 
صورت دو رگيري شده خطوط محيطي پيکره ها را در بر 
مي گيرد. و اغلبا به صورت هاشو رهايي با خطوط ظريف 
که تعدد آنها باعث تيرگي دور پيکره با پس زمينه شده 
است سايه هايي را تشکيل مي دهند، بنابر اين در هيچ گونه 
از تصاوير فرشتگان سايه پيکره فرشته بر روي زمين (پس 
زمينه) نقش نبسته است زيرا منبع نوري وجود ندارد که 
بخواهد سايه ايي با زاويه خاص در تصوير به وجود آورد. 
از اين نظر مي توان اين گرايش و اين حفظ اصول را ادامه 
دستاورد هاي هنر نگارگري اصيل ايراني دانست. چرا که 
در هيچ يک از تصاوير به طور طبيعت نگارانه، جنبه تابش 
طبيعي نور رعايت نشده است. اما درست برعکس آن، در 
هنر چاپي رنسانس شاهد وجود سايه پردازي به صورت 
و  فرشتگان  تصاوير  که  چرا  هستيم  گرايانه  واقع  کامال 
جامه هاي آنان و حتي سايه فرشتگان بر روي پس زمينه 
با  به صورت بسيار طبيعي و  به وضوح  تصوير، کامال 
اصول دقيق نور پردازي در تصوير توسط هنر مند وبا 
را  ويژگي ها  اين  است.  آمده  در  تصوير  به  کامل  آگاهي 
مي توان در کليه تصاوير فرشتگان در هر دو مقطع هنري 

مشاهده کرد. 
ج. از ديگر شباهت هاي فرشتگان در دو دوره هنري 
نحوة  نظر  از  فرشتگان  تصويري  شباهت  به  مي توان 
استفاده از پيکره اشاره کرد: برخي از فرشتگان آثار چاپي 
داراي نيم تنة بااليي بوده و نيم تنة پايين آنها در ميان انبوه 
ابرها و يا در آسمان به صورت محو پوشيده شده است. 
ساده سازي پيکرة فرشتگان، داشتن سر و دو بال، که در 
هنر مسيحي نشانگر کروبيان مي باشد، حضور اين نوع از 
فرشتگان در آثار چاپي اين دوران نشانگر حضور بيشتر 

نفوذ هنر غرب بر هنر ايراني است. 

بررسي تطبيقي تصوير فرشتگان به لحاظ حالت پيکره 
الف. از ديگر شبا هت ها شخصيت پردازي فرشتگان است. 
حالت فرشتگان، که در نقاشي غرب از رنسانس متداول 
بوده است، در دوران قاجار نيز به خوبي در نقش فرشتگان 

قابل رويت است. به عنوان مثال در اغلب  نگاره هاي پيش از 
قاجار، هر فرشته اي وظيفه اي به عهده دارد و هر يک کار 
منصوب به خويش را  انجام مي دهد: يکي از فرشتگان وظيفة 
حمل آتش و هالة آتشين را بر عهده دارد، ديگري تاجي را 
در دست خود دارد، ديگري هم اسفند داني به دست آويزان 
کرده و حمل مي کند؛ ديگري  راهنما ي مسير پيامبر (ص) 
است و با دستان خود به جهتي اشاره مي کند. ديگري سيني 
ميوه اي را به حضرت تعارف مي کند (که نشان از سيب 
ميوة بهشتي است). حتي ديده مي شود که فرشته اي دسته 
گلي به دست مي گيرد. اما وجود عناصري چون تصويري 
کمان و تير، ترازوي عدالت، شاخة انگور و آالت موسيقي 
همانند شيپور و بوق از هنر غرب و رنسانس وارد تصاوير 
چاپي اين دوره (قاجار) شده است چرا که خصوصيات 

فرشتگان در رنسانس اين عناصر را در بر دارند. 
ب. از تفاوت هاي عمدة ديگر در بين فرشتگان دو دورة 
قاجار و رنسانس مي توان به اين نکتة مهم اشاره کرد که 
در تصاوير چاپي فرشتگان رنسانسي هيچ گونه ارتباطي 
(تبادل عنصري خاص) بين فرشتگان با مسيح مقدس و 
يا مريم مجدليه وجود ندارد. فرشتگان حضور دارند، اما 
رابطه اي به صورت مستقيم بين آنها و سوژة اصلي ديده 
نمي شود. فرشتگان تنها حضوري ديني و مذهبي از خود 
دورة  هنر  در  فرشتگان  که  صورتي  در  مي دهند،  نشان 
قاجار همواره همانند نگارگري هاي پيش از خود (دوران 
شخصيت  و  موضوع  با  اندک  هرچند  ارتباطي  صفوي) 
اصلي داستان دارند حتي با کوچکترين بهانه همانند تعارف 
کردن سيني ميوه يا شاخه اي انگور و يا گرفتن فانوسي بر 

راه پيغمبر(ص). 

بررسي تطبيقي تصوير فرشتگان از منظر جنسيت
الف. از ديگر تشابهات تصاوير فرشتگان در دو دورة هنري 
مي توان به جنسيت فرشتگان اشاره کرد چرا که بيشتر 
فرشتگان در تصاوير کتب چاپ سنگي قاجار اغلب شامل 
هر دو جنس مذکر و مؤنث اند. فرشتگان مؤنث گويي هنوز 

تصوير١٤. بخشي از جلد كتاب مارتين لوتر، دوره رنسانس، ١٥٢٥، 
مأخذ: همان.
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نتيجه
چگونگي تصويرسازي فرشته ها در واقع ناشي از جهان بيني، برداشت ها، باورها، و يا اعتقادات هنرمند و 
نقاش است. هر جا که نگاه هنرمند به سوي خداوند و ملکوت آسمان ها گرايش داشته و تالش او در تجلي 
زيبايي الهي باشد تصاوير فرشته ها به عالم ملکوت و حقيقت وجودي شان نزديک تر شده است، همانند 
هنر تصوير گري ايران، که هميشه اين ويژگي را دارا بوده است و جز حقيقت و ذات ملکوت در آن چيزي 
نمي توان يافت. آنجا که هنرمند (همانند هنرمند دورة رنسانس) تنها خودش را مي بيند و خود را محور 

جهان آفرينش فرض مي کند مقام ملکوتي فرشته ها نيز به جايگاه زميني انسان ها نزديک مي شود. 
مي توان وجه اشتراک اين دو دوره را مذهبي بودن آن دانست زيرا باورها و عقايد مذهبي و داشتن 
کتب آسماني و يکتا پرستي در دوره هاي مذکورو همچنين داشتن باورهاي مشترک به وحدانيت خداوند 
ريشه در اشتراک مذهبي و هنري دارد. با وجود اين، اکثر نقوش فرشتگان حول محوريت داستان هاي 
مذهبي است. داستان هايي با فرشتگاني همسان در هر دو دين يعني اسالم و مسيحيت فرشتگاني مانند 
جبرئيل، ميکائيل، عزرائيل وجود دارد. اين اشتراکات در هنر نيز نمود يافته اند. دورة قاجار به لحاظ 
اوج گيري ارتباطات گستردة ايران با ساير ملل داراي اهميت ويژه اي در هنر ايران است. با رواج تفکر 
انسان گرايي در رنسانس و نفوذ اين نوع نگرش در هنر نقاشي و ديگر هنرهاي رنسانس در اروپا، 
و به دنبال آن جريان هنري، فرنگي سازي از اواخر دوران صفوي و تأثير گذاري تصوير سازي هاي 
اروپاييان به گونه اي شد که برخي از تابلو ها ي کار شده توسط هنرمندان مطرح از جمله محمد زمان، 
مير افضل، رضا عباسي، و معين مصور از نظر موضوعي و جنبة تصويري کامًال بر گرفته از کار هاي 
اروپايي بود. همچنين حضور اروپاييان و هنر مندان مغرب زمين در ايران عصر صفوي و شروع فعاليت 
چاپخانه و چاپ کتاب هاي مصور اروپاييان را مي توان از ديگر عوامل تأثيرپذيري هنر ايراني از هنر 
اروپايي قلمداد کرد. از اين رو، در اواخر دورة صفوي و با شروع دوران قاجار به وضوح شاهد اوج 
گرفتن، تغيير بينش و نگرش هنر منداني هستيم که خواه يا ناخواه توانسته اند بر هنر نوپاي چاپ تأثيري 
شگرف بگذارند، چرا که رد تأثيرات نقاشي اواخر صفوي را مي توان در تصوير سازي هاي فرشتگان 
چاپي آثار قاجار به راحتي دنبال کرد. وجود فرشتگاني کودک سال و کامًال عريان، که تا پيش از آن 
دوران در هيچ گونه از نگارگري ها ي ايراني مشاهده نشده بود، در آثار نقاشان اواخر صفوي و پس 
از آن نيز در نقاشي ها و آثار چاپي قاجار ظاهر شد. توجه به اصول طبيعت گرايانه، و نشان دادن بعد 
سوم و استفاده از پرسپکتيو تک نقطه اي در برخي از تصوير سازي هاي چاپي قاجار و تصوير سازي 
فرشتگاني عريان و فربه با ظاهر کودک سال که مظهري از الهة عشق (کوپيدون و نيکه الهة پيروزي 
يونان باستان) بوده و همچنين تغيير پوشش در جامه فرشتگان و نحوة قرار گيري آنها در ترکيب بندي ها 
و سرلو ح ها و کاربرد تصوير فرشتگان در حاشيه ها و تزييني قلمداد کردن آنها، تنها تعدادي است 
که نشان از بروز هنري است که نقاش قاجار، مانند صنيع الملک به رو نگاري از آثار هنر مندان عصر 

بالغ نشده اند و معصوميتي خاص در چهره دارند، فرشتگاني 
که قداست و پا کدامني آنها تصاوير مذهبي را از بار معنوي 
دو چندان مي کنند. فرشتگان مذکر کودک سال هستند، البته 
به ظاهر مؤنث  نيز فرشتگان کودک سال  اندکي  در موارد 
هم به کار رفته اند. در هنر رنسانس نيز بيشترين تصاوير 
فرشتگان را دختران نا بالغ و معصوم و همچنين فرشتگاني 

کودک سال و عريان از جنس مذکر در بر مي گيرند. 
ب. از تفاوت هاي بين فرشتگان در دوران قاجار و رنسانس 

فرشتگان  نقاشي  در  که  اشاره کرد  نکته  اين  به  مي توان 
رنسانس گاه وجود انسان هاي زميني (مانند اشخاصي بارز 
و مشهور مانند پادشاهان و امپراطوران و شاهزادگاني با 
وجوهي فرشته مانند و گاه نيز الهه ها و پهلوانان اساطيري 
عنصر  با  و  فرشته گونه  تصويري  با  گالدياتور ها  يا  و 
بال را مي توان مشاهده کرد در صورتي که اين موضوع 
نمي توان قاجار  دورة  چاپي  تصاوير  از  يک  هيچ  در  را 

يافت. 



ويژگي 
بصري 

فرشتگان

تصاوير فرشتگان 
چاپي قاجار

رنسانس چاپي  فرشتگان  تشابه و تفاوت در نقاشي فرشتگان قاجار و رنسانستصاوير 

حالت و
نوع 

فرشتگان 
(چهره، 
پيکره، 
جامه و
 نوع 

تزيينات)

-تشابه در ظاهر فرشتگان کودک سال از جمله آرايش گيسوان، 
چهره اي گرد با لبان و بيني کوچک و کامًال مشابه به هم. 

-مشابهت در پيکرة فربه و عريان فرشتگان کودک. 
-نوع نگاه هاي خيره به موضوع که اکثرًا در جهت مرکز تصوير 

ديده مي شوند. 
مقطع  دو  هر  فرشتگان  در  ساکن،  و  آرام  چهره هاي  در  -تشابه 

هنري. 
-شباهت در ترسيم بال به صورت واقع گرا در دو مقطع هنري. 

ارتباط  و  کودک  فرشتگان  پويايي  نوع  جنب و جوش،  وجود   -
چشمي و نيز نوع حرکت دستان اين نوع از فرشتگان در هر دو دورة 

هنري قابل مشاهده است. 
-در هر دو مقطع هنري، گاه فرشتگان به صورت نيمه کشيده شده اند، 
داشتن سر و دوبال که نشان کروبيان است. همچنين نيمه تنة پايين آنها 

در زير ابرها پنهان گشته است. 
قاجار  در  کودک  فرشتگان  پيکرة  ترسم  نوع  در  عمده  -تفاوت 
پارچه اي  و  پوشش  نوع کودک  فرشتگان  بيشتر  در  است که  اين 

لنگ مانند در قسمت پايين پيکره وجود دارد. 

ترکيب بندي 
(محل 

قرارگيري 
فرشتگان در
نسخه هاي 

چاپي)

-تشابه در پر کردن زمينه و محدودة اثر چاپي با استفاده از فرشتگان 
همانند  متعدد. 

به صورت متقارن در سرلوح کتب و  از نقش فرشتگان  استفاده   -
عناوين روزنامه ها. 

- تشابه در معلق ماندن فرشتگان در باالي کادر اثر و در آسمان. 
- تزييني قلمداد کردن فرشتگان کودک و استفادة مکرر از آنها در 

حاشيه هاي تزييني. 
-تجمع در باالي کادر اثر. 

– قرارگيري فرشتگان گرداگرد و اطراف موضوع مورد نظر. 
-تفاوت در منبع نور و نوع هاشور زني آثار چاپي قاجار و رنسانس، 
ترسيم  منظم  و  دقيق  به صورت  قاجار  چاپي  نسخه هاي  در  سايه ها 
نشده اند و نور منتشر در کل اثر ديده مي شود (درنسخه هاي رنسانس 
منبع نور مشخص و هاشور زني تصاوير فرشتگان دقيق انجام گرفته 

است). 

جنسيت 
فرشتگان
(مؤنث، 
مذکر)

تشابه در حضور فرشتگان کودک سال مؤنث و مذکر در دو مقطع 
هنري. 

-تشابه در نوع فرشتگان مذکر وجوان با پوشش روميان باستان. 
گاه  رنسانس  تصاوير  از  برخي  در  فرشتگان،  در حضور  -تفاوت 
کشيدن  تصوير  به  خورده اند،  پيوند  زميني  انسان هاي  با  فرشتگان 
امپراطوران و پهلوانان اساطيري و گالدياتورها با تصويري فرشته گون 

را مي توان در برخي نسخه هاي چاپي رنسانس مشاهده کرد. 

جدول ١. مقايسة تطبيقي برخي از تصاوير چاپي فرشتگان در دورة قاجار و رنسانس 
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رنسانس در موزه هاي فلورانس و رم پرداخته است. 
اگرچه حضور فرشتگان در آثار چاپي دوران قاجار تأثيرات گوناگوني از منظر محتوايي و ساختاري 
از هنر غرب را انعکاس مي دهد اما اين تأثيرات موجب نمي گردد تا هنرمندان ميراث سنن پيش از 
تأثيرات رنسانس را يکسره از ياد ببرند، ايجاد منبع نور منتشر در کل اثر و رعايت نکردن کامل اصول 
سايه پردازي، استفاده از ژرف نمايي مقامي، به کار بستن فرشتگان در حال انجام کار، استفاده از 
جانداران بالدار، به عنوان نوعي از فرشتگان در قاجار ياد آور هنر گذشتگان از دوران هخامنشيان و 

ساسانيان در ايران است. 
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Pictures of angels in Qajar and Renaissance art periods have common and sometimes different 
properties.This paper attemptsto discover visual similarities and differences of angels pictures 
through a comparative study of the remaining lithographed manuscripts with pictures of angels 
form Qajar and Renaissance periods.The results indicate that angels pictures in lithographed 
manuscripts from both the Qajar and Renaissance periods, despite the slight differences in 
techniques, have some similarities in terms of the way the angels are drawn, their dresses and 
faces, following the principles of naturalism, depiction of the third dimension and similar plump 
infant angels. Observing part of the influences of the angels in Renaissance paintings on the Qajar 
lithographed manuscripts, one can study the causes for the appearance and portrayal of angles in 
works of the Qajar artisans. This paper attempts to answer the raised questions using comparative-
analytical method,library sources and the study of the remaining lithographed pictures.
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