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نقش فرشته در فرش ایران

دکتر قباد کیانمهر
استادیار و مدیر گروه بخش صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر حسین میرجعفری
استاد تاریخ دانشگاه اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان

آزاده پشوتني زاده
دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان

 چکیده
در فرش ايراني، حضور نيروهاي مافوق طبيعي در قالب 
خاكي  جهان  همواره  و  مي نمايد  رخ  طبيعي  تصاوير 
آدميان با ماوراء آن پيوند داده شده است. نه تنها نقوش 
گياهي در بخش مياني فرش ايراني، باغ و بوستاني را 
در قالب نمونه  ي آرماني بهشت بر ذهن تداعي مي  كند، 
نقوش حاشيه ا ي آن نيز به عالم باال اشاره دارد كه گاهي 

با تعدادي از فرشتگان زينت يافته است. 
شايد حضور اين فرشتگان در حاشيه ي فرش و قبل از 
ورود به مركز آن، اشاره به مراحل پيشين ورود به بهشت 
توسط  بد  و  نيك  اعمال  سنجش  و  فرش(  )مركزيت 
و سوي  يا سمت  دارد  پروردگار  محضر  در  فرشتگان 
آن وام دار كهن الگوی ديگري است كه آن نيز همانند 

فرشتگان در ايران  باستان داراي مقام الوهيت بوده است 
و ما آن را فروهر مي خوانيم.

 در اين تحليل، سعي بر آن است تا با گردآوري  هاي 
اسنادي و كتابخانه  اي به تحليل و توصيف موضوع اقدام 
نموده و در ادامه به ريشه يابي نقش فرشته در كهن الگوی 
فروهر پرداخته و با استناد به آيات و روايات مذهبي، به 
توجيه مناسبي در جهت شكل گيري فرم  ظاهري فرشته 
به صورت انسان بالدار دست بيابيم. نگارندگان بر اين 
باورند كه نقوش فرشته  اي كه در فرش  هاي ايران ديده  

مي  شود رابطه  ي معنايي محكمي با نقش فروهر دارد.

فرش هاي  فرشته،  نقش  فروهر،  نقش  کلیدي:  کلمات 
ايراني، ماوراءالطبيعه.
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مقدمه
همواره در هنر ايران، نقش ها از مرحله اي وارد مرحله ي 
ديگر و از هنري به هنر ديگر انتقال مي يابند. نكته ي حايز 
اهميت در اين نقل و انتقال نظام مند، عامل تعيين كننده ي 
ساختار هنري، نوع هنر، هماهنگي فرهنگي و بومي هر 

ناحيه و پيشينه ي تاريخي آن نقش در ايران است. 
ايران، در  به ويژه فرش  ايران و  لذا در هنرهاي اصيل 
پس هر نقش كهن الگويی جاودانه است كه در تركيب با 
اعتقادات تغيير يافته ي يك منطقه و عقايد پيشين ساكنان 
آن خطه، به گونه اي خاص و نمادين در قالبي محسوس 
بر صحنه ي فرش جلوه گر  شود. تصوير فرشته، نقشي 
است نمادين كه در آموزه هاي ديني به عنوان موجودي با 
مقام الوهيت پديدار گشته است؛ اما چرا ساختار بصري 
آن در ايران به صورت انساني بالدار تجسم يافته است؟

ريشه هاي تصويري انسان بالدار با نيروي مافوق   بشري 
راستا،  اين  در  مي گردد؛  باز  فروهر  نماد  به  ايران  در 
امري  بالدار(  )قرص  نقش  اين  پيشينه ي  به  اشاره اي 

اجتناب ناپذير مي نمايد. 

ضرورت تحقیق
ريشه  ي  بازشناخت  ضرورت  اساس  بر  نگارندگان 
اُسطوره اي فرشته در نقش مايه های كهن فروهر، اقدام به 

نگارش مقاله حاضر نموده  اند.

ریشه  یابي قرص بالدار از بُعد نمادین و تاریخي
فروهر را گاهي به  عنوان ديسك بالدار و يا قرص بالدار 
معرفي مي كنند كه در فرهنگ ايران در نقش نور و نيروي 
روشني، نماد اهورامزدا يا اورمزد است. )كوپر، 1379: 
162(قرص بالدار: تصوير يك خورشيد- خدا يا آسمان-  
خدا به صورت قرص خورشيد با بال و نماينده ي خدای 

قدرتمندترين  رِع(،  آمون-   و  َهرختي1  )رِع-  خورشيد 
خداي مصريان محسوب مي شد. )سودآور، 1383: 89( 
اين نماد با اصل و منشأ مصري به طور گسترده  اي در 
خاورميانه يافت مي شد و توسط سوري ها و هيتي ها به 
اين صفحه )ديسك بالدار( نخستين  بار  بين النهرين رسيد.
در هنر شمايل سازي دودمان ميتاني ظاهر شد. )گرين، 
باالي  تغييرات گوناگون،  با  بالدار  1383: 306( قرص 
سر تسحوب، آسمان- خداي هيتاني )با شمايل انساني( 
را مي توان در اواخر هزاره ي دوم و اوايل هزاره  ي اول 
و خداي  آشور  نماد  بالدار،  قرص  ديد.  ميالد  از  پيش 
بزرگ آشوري )هال،1380: 74( به شكل نيم تنه ي پادشاه 
هم چنين  و  بود  بالدار  گوي  يك  بطن  از  آمده  بيرون  
نمادهاي مشابه بابلي، الگويي بود از براي نماد اهورامزدا 
كه هم اهالي بين النهرين و عيالم با آن آشنايي داشتند و 
هم در شمال غربی ايران قباًل مورد استفاده قرار گرفته  
بالدار نماد َشَمش،  بود. )سودآور، 1383: 100( قرص 

خورشيد- خداي بابليان بود. 
ميالد(،  از  پيش   538( بابل  بر  ايرانيان  غلبه  ي  از  پس 
شاهان  خداي  اهورامزدا،  نماد  عنوان  به  بالدار  قرص 
بالدار  گوي  از  تقليد  در  اما  گرديد،  اتخاذ  هخامنشي 
مصري، هخامنشيان يك ُدم بين النهريني به آن افزودند 
كردند  تبديل  نوار  دو  به  را  اورائوس2  آن،  مارِ  دو  و 
بود.  شده   اقتباس  آشوري  نمونه ي  يك  از  احتماالً  كه 
يافت  شده  ي  مايه ی  نقش  شاخص ترين  )همان: 104( 
مهرها روي الواحي در تخت جمشيد، نقش مايه ی شاه 
حلقه ي  درون  رباني  شخصيت  غالباً  و  است  قهرمان 
بالدار بر فراز سر شاه حاضر است كه در غلبه ي او بر 
نيروهاي اهريمني -كه به صورت ددان و غوالن وانمود 

 Re-Harakhty  1
 Uraeus  2
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 شده اند - وي را همراهي كند. ]اما در نمونه ي آشوري[ 
شاه آشوري فقط در حال كشتن موجودات زميني نظير 
گاو هاي نر و به ويژه  شيرها نشان داده  مي شد، در حالي 
كه جنگ با غوالن فوق طبيعی بر عهده ي شخصيت هاي 
رباني، فرشتگان و ايزدان بود؛ ولي در تصويرسازي عهد 
بدين  و  مي كند  نبرد  غوالن  با  كبير  شاه  اول،  داريوش 
ظاهر  اَبَرانساني  نيروي  واجد  طريق، همچون شخصي 

مي شود. )ايتنگهاوزن، 1379: 98( 
در  درگاهي جنوبي  برجسته ی  نقش  ديگر  نمونه ي  در 
جمشيد،  تخت  در  شورا  تاالر  اصلي  سالن  در  شرقي 
داريوش شاه و وليعهد او خشايار شاه نشان داده شده 
آن  باالي  بر  كه  سايبان  يك  با  آن ها  دوي  هر   است. 
دارد،  قرار  بالدار در هوا  اهورامزدا در قرص خورشيد 

محافظت مي شوند. )پرادا، 1383: 220(

تشابهات در نمادپردازي ظاهري فروهر و فرشته در 
اعتقادات اسالمي و پیش از آن از بُعد قدسي 

اين نماد اكثراً در ارتباط با آسمان و گردش زمان و كيهان 
است و به عالم ماوراء و آن چه نشان آن است، رجعت 
دارد. از جهتي ديگر با نظر به ديدگاه هاي روانشناسي، 
اين مفهوم با تداوم تاريخي و استمرار حضور در حوزه  
فكري انسان ايراني، به نوعي جزئي از ناخودآگاه جمعي 
يا  الگو و  از كهن  به عنوان بخشي  قوم درآمده و  اين 

خاطره ي ازلي آن ثبت شده  است. 
اين نماد طي دوره هاي مختلف زماني از اليه هاي زيرين 
ذهن تراوش كرده و در تداوم حيات خود با تحوالتي 
در صورت، از شكل خالص و تجريدي خود خارج و 
به اشكال و صور تجسمي و مادي بدل گرديده  است. 

)جعفري، 1377: 129(
نماد فروهر از طرفي متشكل و ُمعرف سمبل گاو )به 

الهه  ي  زميني  نماينده ي  قدرتمندي(،  و  توانايي  جهت 
دايره  پايين  در  ديگر، شاهين  از طرف  و  است  آناهيتا 
به  همراه دو دم پيچ خورده  شير به سمبل حيواني ميترا 

شبيه است. 
در نمونه هاي قديمي تر به جاي پيچ خوردگي حلزوني، 
انتهاي ُدم سه رشته است. بنابراين، اين عالمت مشهور، 
بيان كننده  تثليث هخامنشي و نماياننده  عالمت مركب 

خدايان سه گانه است. )رضي، 1371: 51( 

تصوير 1: معرفي اجزاء فروهر: فروهر داراي شش جزء است:
 1(  صورت يك پيرمرد نوراني؛

 2( دو دست به سمت باال و نشاني از ستايِش پروردگار؛ »در اين تصوير در دست ها شيءاي 
قرار دارد.« 

3( دو باِل سه طبقه )انديشه، گفتار و كردار نيك(؛
 4( حلقه ي دايره شکل در كمرگاه نگاره؛

 5( از ميانِ حلقه ي دايره شکل دو رشته كه به  طرف پايين آويزان است؛
 6( دامِن فروهر كه داراي سه قسمت است و نشان از به زير فکندن انديشه، گفتار و كردار بد 

دارد. تك  تك اين اجزاء در تجسم بخشي شکل ظاهري فرشته حضور دارد.
 مأخذ:  )نگارنده(

تركيب ايزدان چندگانه در آيين هاي پيش از اسالم به 
فرشتگان چهارگانه در عالم اسالمي بدل شدند. 

چنان كه نماد گاو )سمبل آناهيتا( و شير به  همراه حضور 
پرنده  شكاري، چه عقاب و چه شاهين )سمبل ميترا(، 

در وصف فرشتگان مقرب آمده است: 
چهار فرشته  حمل كننده  عرش )حامالن عرش( كه با نماد 
مرد، گاو، عقاب و يك شير افسانه اي نشان داده شده اند؛ 
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كروبيم )كروبيان( كه خدا را نيايش مي كنند؛ چهار ملك 
مقرب شامل: جبرييل يا گابريل )آورنده  وحي(، ميچاييل 
يا ميكاييل )آماده كننده  روزي(، عزراييل )فرشته  مرگ(، 
و اسرافيل فرشته  داوري آخرتند. )جعفري، 1382: 47( 
است  اشاراتي  تشابه،  وجه  اين  در  ديگر  شاهدي 
نسخه ها ي  در  فرشته  چهار  اين  تصويرسازي  در  كه 
عجايب المخلوقات رفته است: صورت چهار فرشته به 
شكل انسان بالدار، گاو، عقاب يا باز و شير ترسيم شده  

است؛ )همان: 227(
 اما تصوير مرد به صورت نمونه ي بشري با دو بال تجسم 
يافته است. يعني فرشته اي كه صرفاً داراي خصوصياتي 
به  بالدار در نگاره ي فروهر،  مردانه است، همانند مرد 

موجودي بشري )نه زن و نه مرد( بدل مي شود. 
ايرانيان  كه  مي  نويسد  نامدار  هنرشناس  براون،  پرسي 
در اين راه به حد اعالي پيشرفت رسيده بودند و در 
عصر اسالمي علي رغم مخالفت مسلمانان موفق شدند كه 

نقاشي ايراني را از خطر زوال رهايي دهند.
نقش انسان و حيوان بالدار، شير، گاو و عقاب كه در 
همه  ي هنرهاي مشرق و مغرب ديده مي  شود، يادگار 

ايرانيان است. 
در حالي كه خود اعراب نيز در كشيدن نقش حيوانات 
ساده   ي مورد استفاده   ي بدويان مانند االغ، شتر و گوسفند 

مهارت داشته   اند. )غروي، 1385: 38( 
تأثير اين موجودات در تركيب   بندي   هاي بصري مسيحيان 
نيز واضح است؛ چنان كه نمادهاي خاص انجيل   نويسان 
عبارتند از: شير )مرقس(، عقاب )يوحنا(، گوساله يا گاو 
)لوقا(، فرشته )متي(. )پاكباز، 1381: 971( با وجود  اين  
كه حواريون انجيل   نويس، جنسيت مذكر داشته   اند؛ در 
نحوه   ي به تصوير كشيدن متي )فرشته( تأكيد بر نمايان 

ساختن بُعدي صرفاً بشري )نه زن و نه مرد( است.

هنر  در  فرشته  نقش  شکل گیري  اولیه   اُلگوهاي 
اسالمي

نخستين سال هاي سده   ي نهم/ سوم ماوراءالنهر به بستر 
خودمختار  نيمه  سلسله  هاي  اولين  تولد  براي  مناسبي 
زمان  اين  از  پس  واقع  در  شد.  تبديل  ايراني-اسالمي 
فرهنگ و تمدن ايران تحت تأثير ارزش  ها و دستاوردهاي 
دين اسالم تولدي دوباره يافت. حكومت ساماني از جمله 
حكومت  هايي بود كه تحت تأثير ارزش  هاي اسالمي پا 
گرفت. )همپارتيان، 1384: 40( اتينگهاوزن، سامانيان را 
باز مانده ي اشرافيان زمين  دار ايراني مي  داند كه پس از 
اين  شرق  در  ايران  به  اعراب  حمله  ي  و  بحران  پايان 
كشور قدرت را به دست گرفته و حكومتي تقريباً مستقل 
از بغداد پديد آوردند. )اتينگهاوزن، 1376: 50( اميران 
مسلمان ساماني با حفظ پيوند خود با دستگاه خالفت 
عباسي مي  كوشيدند ايراني بودن و خواسته  هاي ملي 

 گرايانه خود را نمايان سازند. 
ايراني مسلمان )به ويژه  به عبارتي تمامي سلسله  هاي 
سامانيان( در آغاز سده  ي نهم/ سوم، در عين توجه به 
اصول اعتقادي دين اسالم، سعي داشتند پيوند حكومتي 
خود را با ايران باستان حفظ كنند؛ در واقع نيت حقيقي 
آن ها همانا احياي سنن و روحيه  ي ملی گرايانه زير لواي 
هنري  ميراث   )246  :1368 )گروسه،  بود.  اسالم  دين 
به اجداد خود وفادار  ايرانياني باشد كه  بايستي يادگار 
مانده و باقي مانده ي فرهنگ ساساني را حفظ كردند يا 
به وسيله  ي آن دسته از ايرانياني كه مذهب فرمانروايان 
اسالمي، حفظ  قالب  در  و  پذيرفتند  را صادقانه  جديد 

سنت نموده اند، بر جاي مانده است. 
امكان ديگر اين است كه اين نمونه هاي پراكنده به  عنوان 
اُلگو براي ديگر نقاشان خبره  ي  اسالمي كه بي اعتنا به 
ممنوعيت ها بوده اند، مورد استفاده قرار گرفته است و به  
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هر ترتيب، اين سنن به نسل هاي بعد انتقال يافته است. 
بديهي است كه دوباره بن  مايه  هاي اصلي سابق در آن ها 
مجال ظهور مي  يابد؛ )آرنولد/ پوپ، بي تا: 5( لذا تأثيرات 
قوي مذهب زرتشت بر آثار هنري كاماًل مشهود است. 
آرنولد  گزارشات  در  مي  توان  را  ادعا  اين  بر  شاهدي 
سر توماس يافت: »سه قرن بعد از استيالي اعراب بر 
ايران يعني تا قرن دهم ميالدي، آتشكده ها تقريباً در همه 
اياالت پارس روشن و برقرار بود و تا آن زمان مغ هاي 
زرتشتي عامل آموزش هاي باستاني و سنت هاي مّلي به 
حساب مي آمدند و باعث تأثيرات فراوان بر هم كيشان 
اولين  كه  بود  اشخاصي  در خانه  ي چنين  بودند.  خود 
از ورطه   ي  نقاشي عهد ساساني  دست نوشته   ها شامل 
نابودي كامل نجات يافته و چنين نقاشي هايي مي   تواند 
بزرگان  در خدمت  بعد  هنرمندان  براي  الگو  به  عنوان 
اسالم قرار گرفته باشد؛ اگرچه احتماالً خود هنرمندان 
وصف  در  پوپ  )همان(  بودند.«  اسالم  هواخواه  هم 
سامانيان نوشته است: »اجداد سلسله   ي ساماني، اشراف 
پارسي بودند كه از آيين زرتشت به  خاطر اسالم چشم 
پوشيدند و بي شك مثل بسياري از ايرانيان نوآيين باعث 

تأثيرات زيادي بر فرهنگ اجداد خود شدند. 
سلسله اي كه سامانيان مؤسس آن بودند براي بيش از يك 
قرن به قسمت اعظمي از ايران حكومت كرد و در اين 
اثناء، سمرقند و بخارا مراكز آموزش و تمدن مسلمين 
بوده  است. بويه مؤسس دودمان ملي ديگري است كه به 
 عنوان اوالد پادشاهان ايران باستان مشهور بود، او احتماالً 

به همه انواع هنر ملي گرايش داشته است.« )همان: 3(
معين نيز راجع به سامانيان مي   نويسد: »ايشان توانستند 
در  را  آن  و  احياء  را  باستان  ايران  تمدن  و  فرهنگ 
در  دهند.  توسعه  اسالمي  انديشه   ي  مباني  چارچوب 
واقع بسياري از آداب و رسوم، ساختار فرهنگي، طبقاتي 

و نظام اقتصادي و ... ايران باستان هنوز به قدرت خود 
باقي بود.« )معين، 1362: 716( قياس تصاوير 2 تا 4 سير 
تطور و انتقال نقوش انسان بالدار/ فرشته پيش از اسالم 

را به ادوار اسالمي مشخص مي   سازد.
از اين مكتوبات، اين نتايج حاصل مي   گردد كه با توجه 
اعتقادي و فكري كه در قرن    پيش زمينه ي مذهبي-  به 
هاي چهارم و پنجم و ششم هجري )سلسله هاي ساماني 
قوي  تأثيرات  بوده  است،  حاكم  ايران  بر  آل بويه(  و 
مذهب زرتشت بر آثار هنري كاماًل مشهود بوده است. 

)تصاوير 2 تا 4( 
امّا در طي قرن هاي هفتم و هشتم و نهم، اين نشانه هاي 
رمزي با فرهنگ اسالمي تركيب شده و باعث تغيير شكل 

آن همراه با پيش زمينه ي مذهبي و فكري ايراني شد. 
آن  مذهبي  و  اعتقادي  قداست  همراه  به  فرشته،  نقش 
در هر دو فرهنگ )پيش از اسالم و ادوار اسالمي(، با 
تأثيرگيري از همديگر و تأثيرگذاري بر يكديگر، در قالب 

نماد ماوراءالطبيعه  ي مؤنث ظهور يافته است. 
گوناگون،  شكل هاي  با  فرم ها  باستان  ايران  تفكر  در 
نشأت گرفته از انديشه  اي توحيدمدار بر صفحه شكل 
مي گيرند. سنتز فرهنگي و تمدني همواره وجهه همت 
اما  داشت،  را  كانوني  حكم  ايران  بوده  است.  ايران 
سرنوشت ديگري پيدا كرد و سرانجام به اصالت تفكر 
فّرهي قومي خود وفادار ماند. اين وفاداري موجب شد 
كه ماده و ميراث و ايده آل هاي كهن ايران در پرتو اسماء 
متجلي عالم اسالم صورتي نو بپذيرد. )مددپور، 1383: 
به  هفتم  دوازدهم/ ششم و سيزدهم/  در سده  ي    )150
و  )ايراني  مسلمان  هنرمندان  تصويرسازي  وسيله ي 
حاميان  براي  يعقوبي(  و  )نسطوري  مسيحي  و  عرب( 
انتقال  نسل  به  نسل  ايراني  تصويري  فرهنگ  ثروتمند، 

 يافت. )پاكباز، 1381: 353(
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ايران آمده است: »در هنرستان  نقاشي  تاريخ  در كتاب 
مشهود  نقاشي ساساني  و  مسيحيان  نقاشي  تأثير  بغداد 
است.« )زكی محمد، 1375: 60 ( چنان كه از يادداشت هاي 
پراكنده كه در آثار نويسندگان عرب زمان هاي بعد يافت 
ساساني    هنر مندان  كه  شود  می   مشخص  مي شود، 

دست  نوشته هايي مصّور تهيه مي  كرده اند. 
ابواسحق الفريسي يك شهروند پرسپوليسي كه به استخر 
)اصطخر( يعني محل تولدش مشهور است، درباره اواسط 
قرن دهم )قرن چهارم هجري( مي گويد: »تاريخچه هايي 
را در دربار پادشاهان ايران باستان ديده كه شامل تصاوير 
آن ها بوده، اين دفاتر در قلعه  ي گيس در منطقه  ي جبل 
در نزديكي مشهورترين آتشكده  ي زرتشتيان نگهداري 
مي  شده است.« )دويالرد/ پوپ، بي تا: 4( در توضيحات 
از  يكي  تصويرسازي  به  راجع  دويالرد  اجومونورت 

كتب خطي مكتب شيراز متعلق به قرن نهم هجري )801 
هجري( آمده است: »متن به وسيله  ي يك خطاط در 
محلي كوچك اطراف شيراز نوشته شده؛ بنا به بعضي 

نظريه  ها، وي زرتشتي بوده، اما الزاماً چنين نيست. 
يك  تقاضاي  و  سفارش  به  كتاب  كه  است  ممكن 
است  امري  اين  و  باشد  شده  انجام  ثروتمند  زرتشتي 
اين  اما  است؛  بوده  رايج  قرون وسطي  در سرتاسر  كه 
تصويرسازي ها و كتب با احساس اسالمي كاماًل مطابقت 
كه  جا  آن  از  و خوشبختانه  )همان: 14(  است«  داشته 
از  از اسالم  انديشه ي اسالمي و تفكر ديني پيش  ميان 
نظر حكمي تباين وجود نداشت، ايرانيان تمام تجربه ي 
هنريشان را در خدمت دين اسالم قرار دادند. )مددپور، 
1383 : 153( با مسلمان شدن ايرانيان بسياري از مظاهر 
دين زرتشتي از بين رفت. اما عمق آن فرهنگ در ايرانيان 

2

3 4
تصوير 2: الهه آناهيتا در تركيب با عقاب و دو دم شير )نماد ميترا(، فلز برنج، قطر 22 سانتي متر، عصر ساساني، موزه آرميتاژ: لنينگراد. )پوپ، 1387: 209/ جلد 7(

تصوير 3: الگوگيري از تصوير فلزي عصر ساساني، منقوش بر سفال/ نقشِ كنده مخطط لعاب دار، قطر 17/5 سانتي متر، سده چهارم هجري، مجموعه ي كلکيان: موزه ويکتوريا و آلبرت لندن. )پوپ، 1387: 585/ جلد 9(
تصوير 4: نقش پارچه ابريشم، سفيد با رنگ هاي تركيبي، قرن پنجم يا ششم هجري. )خزايي، 1381: 137(
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ماند و هنوز هم باقي است. زيرا دين اسالم بيشتر آداب 
و معاني دين زرتشتي را دارا بود. اما ايرانيان كه پيش تر 
با مفاهيم معنوي و عرفاني زرتشتي خو گرفته بودند، 
كردند.  ممزوج  اسالم  در  بلكه  ندادند؛  از دست  را  آن 
روح لطيف ايرانيان دين اسالم را متمسكي براي نيل به 
اهداف روحاني و عرفاني قرار داد و اين عرفان چيزي 
كالبد  در  زرتشت  راستين  مذهب  روح  ادامه  جز  نبود 
عرفاي ايراني و اين همان روح عرفاني و باستاني است. 
)كياني/ شايسته  فر، 1384: 31( سند تاريخي سنت هاي 
هنر ساسانيان از عهد زرتشت در ايران كه بعد از استيالي 
اعراب باقي مانده است، فرشتگان بال گشوده و در حال 
پرواز را نشان مي  دهد كه بر باالي طاق پيروزي )بستان( 

نقر گرديده اند. 
را  همين صحنه  عين  هم  اسالمي  مورد حكمرانان  در 
جام  همراه  به  آن ها  سر  باالي  بر  فرشتگان  درحالی كه 
گشوده اند،  بال  ساساني  عهد  پرچم هاي  و  مرواريد 

مي توان ديد. )آرنولد/ پوپ، بي تا: 7( 

مروري بر هنر فرش و طراحي نقش فرشته 
متعددي       موارد  شامل  قالي،  ويژه  به  و  فرش  ساختار 
مي  گردد؛ اما آن جنبه از اين هنر كه بيش از همه  ي جنبه 
 ها محل بروز و ظهور نبوغ مردم و حكايت  گر تفكر 
حاكم بر هنر ايراني و اسالمي است، طراحي فرش است. 
اين نكته مي  زند:  بر  تأييدي  مُهر  ادواردز  از  نقل قولي 

»ايران را زادگاه طراحي قالي ناميده  اند. 
ايرانيان در طراحي موهبتي خدادادی و بصيرت و ادراكي 
خاص دارند و قادرند به هر موضوع يا نظريه  اي شكل 
دهند و از آن طبق قواعد و آيين  هاي پذيرفته شده، طرح 
و نقشه تهيه نمايند« )ادواردز، 1368: 43( كه چيره  دستي 
بر  فرشته،  نقش  كشيدن  تصوير  به  در  ايراني  طراحان 

پيكر فرش حاوي اين نكته است. طراحان فرش ايران، 
در هر زمان تحت تأثير دين و آيين خويش و فرهنگ 
بومي، به استفاده از نقوش نمادين فرش پرداخته و به 
اين وسيله، ضمن توجه به ظواهر و تناسب و اندازه و 
قواعد شكلي طرح، به غني  سازي مضمون و محتواي 
طرح  ها بر اساس مضامين عرفاني يا فرهنگي پرداخته و 
اُصول زيبايي  شناسي ايراني و اسالمي را پاس داشته و 

مي  دارند. )چيت  سازيان، 1385: ص 41( 
واژه  ي »فرش« به آن چه زمين را با آن مي  پوشانند گفته 
اوليه و  كاربرد  به  از فرش  تعريف كلي  اين  مي  شود. 

اصلي فرش برمي  گردد. 
و  دار  گله   ايالت  بين  ابتدا  در  فرش،  صنعت  هنر- 
روستانشينان صاحب حشم پديدار شد و نخست صرفًا 
جنبه  ي شخصي و نياز خصوصي داشته و تدريجاً جنبه  
ي اقتصادي و بازرگاني يافته و به صورت انبوه توليد 

شده است.
در طول زمان هنرمند قالي باف اُميدها، آرزوها، تخيالت، 
رنج  ها و اعتقاداتش را به صورت نقش  هايي زيبا بر قالي 
بافته است و در اين راه براي بيان كردن منظورش و براي 
تزيين، از نقوش ماورايی استفاده كرده است. )شايسته 

 فر، بهمن و اسفند 1381: 72(
 ناگفته نماند كه استفاده از نقوش ماورايی در فرش از 
ريشه  هاي اعتقادي نهان در اعماق وجودي طراحان و 

بافندگان آن خبر مي  دهد. 
از آن جا كه نقوش ماورايي داراي بُعد قدسي و ماهوي 
 اند و حفظ حرمت بر آن واجب است، طراحان در ارائه  
ي نقش فرشته، سعي بر آن دارند تا اين نقش قدسي را 
در حواشي  يا لچك  هاي فرش بگنجانند و به ندرت اين 

نقش را در مركز فرش نقش مي  كنند. 
چرا كه قسمت پاخور و پراستفاده  ي فرش دقيقاً مختص 
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به بخش مركزي فرش مي  باشد و ممكن است حرمت 
و قداست نقش حفظ نشود. 

طراحي نقش فرشته در قسمت هايي از فرش كه كمتر 
پاخور است، بر اهميت و جنبه  ي قدسي آن در ذهن 

طراح و بافنده تأكيد دارد.
قالي  هاي عصر صفويه و  بر روي  به وفور  نقش  اين 
بعد از آن مشاهده مي  شود. اين طرح به مفهوم تالش و 
تكاپوي انسان خاكي است تا آدمي به سر منزل مقصود 

و بهشت برسد. 
البته اين نماد در دوران صفويه و پس از آن با نقوش 
گياهي تلفيق شد تا اين نقشه  ي تكميلي معناي بهشت 
را بهتر در ذهن بيننده، طراح و بافنده القا كند. )تصاوير 

5، 7 و 8، 10 و 11(

مینیاتورها و تأثیرگذاري آن بر طراحي فرش 
هنري  هر  و  دارند  پيوند  يكديگر  با  ايراني  هنر  انواع   
از هنر ديگر مشتق مي شود. )نيرنوري، 1379: 439( در 
طول زماني نزديك به دوازده قرن پديده اي كه بتوان در 
قياس با طراحي  شناخته شده ي فرش، نامي به آن داد 
سراغ نداريم. اگر فرض كنيم كه فرش همواره در اين 
سال ها در ايران وجود داشته؛ قاعدتاً طرح هاي منقوش بر 

روي آن به موازات ساير نقوش و طرح  هاي موجود بر 
ساير توليدات صنعتي نظير سفال و پارچه و ابزار ديگر، 

حركت كرده است. 
و  باستاني  اِنگاره هاي  و  نقوش  حيات  تجديد  از  پس 
اُسطوره  هاي ايراني در قالب تازه از راه رسيده ي مينياتور 
در قرن هفتم، در دوراني كمتر از يك قرن، پديده اي زيبا 

و چشم نواز به نام نقوش ايراني شكل گرفت.
و  مرقعات  و  كتاب ها  زنداني  اوايل  در  كه  نقوش  اين 
محمل هاي كوچك هنري بود، به زودي به دليل زمينه ي 
مساعد فرهنگي بر سطح ديگر كاالها و توليدات گسترش 

يافت. )صوراسرافيل، 1381: 82(
 چنان چه فرش بر مينياتورهايي انعكاس يافته است كه به 

جهات تاريخي و هنري از هم متمايزند. 
از  دسته  اي  به  تاريخي  مالك  هاي  اساس  بر  بنابراين 
معلومات  به  هنري  مالك   هاي  اساس  بر  و  معلومات 
براي  مطمئني  هاي  مالك   به  پس  رسيم؛  مي   ديگري 

واقعي بودن اين فرش  ها دسترسي داريم. 
هم چنين به لحاظ هنري و تاريخي، تحول نقشه  ي فرش 
بخارا و  بغداد، شيراز و  تبريز،  مينياتورهاي مكاتب  بر 
است. )حصوري،  يكسان  تيموري  مكتب  اول  دوره  ي 

1376: 9( )تصاوير 9، 12 و 14(

تصوير 5: فرش دستباف
محل و زمان بافت: تهران، ربع آخر قرن چهاردهم ه. ق.
محل نگهداري: موزه فرش تهران
نوع طرح: شکارگاه
ابعاد به سانتي متر: 320× 215 
رج شمار: 60 رج، مأخذ: نگارندگان
توضيحات تصوير 5: دست های هر دو فرشته برافراشته است، بال  ها داراي سه طبقه است، دو نوار 
آويزان از كمر وجود دارد، فرشته  ي سمت راست )نماينده  ي سپنتامينو( داراي تاج سه كنگره  اي 
است كه نشانه  اي از انديشه، گفتار و كردار نيك است. پرنده  و گل  ها بر پس  زمينه  ي سبز فرش، 
احتمااًل اشاره به بهشت دارد.
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اين  مي توان  فرش،  هنر  در  طرح  اهميت  به  توجه  با   
ادعا را داشت كه بخشي از فرش ايران چه در گذشته 
و چه در آينده از آِن اين نوع طرح است كه نمونه هاي 
شكيل و بديع آن را در حد كمال در صفحات مينياتور، 
كاشي  كاري ها، بر قلم زنی ها و طرح هاي پارچه و غيره 
 )101  :1381 )صوراسرافيل،  و  مي شود  ديده   وفور  به 
آثار تذهيب كاران، ابريشم  بافان، هنرمندان مينياتوريست 
هنرمندان  الهام  سرچشمه ي  همه  و  همه  فلزكاران  و 

قالي باف قرار گرفته  اند. )آشنبرگ، 1372: 8(
 با توجه به اظهارات منابع فوق، تأثيرپذيري هنر طراحي 
اين  در  لذا  كرد؛  انكار  نمي توان  را  مينياتورها  از  فرش 
ريشه هاي  مكتوبات،  مدد  و  تصوير  روايت  به  مبحث 

نقش فرشته بر هنر طراحي فرش را پي  مي گيريم. 
فرشته،  نقاشي هاي   )11 و   10 با   8 تصاوير  )مقايسه 
ارتباط اديان و فرهنگ ها را ثابت و روشن مي نمايد كه 
چگونه هنر مقدس الهام بخش هنرهاي ديگر شده  است. 

)كامراني، 1385: 52( 
عارفان مسلمان با تصويرگري هاي خويش از آيات قرآن 
از  هنرمندانه  برداشت  با  هم چنين  و  احاديث  و  كريم 
آميزه هاي سنن ديني قبل از اسالم، تركيبي مي آفرينند كه 
خاص فرهنگ ايراني است، تركيبي كه در پي زيبايي و 

كمال است. )همان(
تركيب بندي حالت جسماني فرشته با توجه به آموزه هاي 
قالب  در  اسالم  از  پيش  فروهر  نقش  و  اسالم  ديني 

موجودي شبه بشري و بالدار تجسم يافته است.

بررسي اجزاء تصویري مشترک فروهر و فرشته
نگاره ي  از  الهام  با  اسالم  در  فرشته  نماد  كه  آ ن جا  از 
فروهر در اعصار پيش از آن مرتبط است، لذا براي به 
دست آوردن يك قياس صحيح، نيازمند شناخت اجزاء 

نگاره ي فروهر هستيم كه به ترتيب، عبارتند از:

1(  صورت يك پيرمرد نوراني؛
2( دو دست به سمت باال و نشاني از ستايِش پروردگار؛

3( دو باِل سه طبقه )انديشه، گفتار و كردار نيك(؛
4( حلقه ي دايره شكل در كمرگاه نگاره؛

5( از ميانِ حلقه  دايره شكل دو رشته كه به  طرف پايين 
آويزان است؛

6( دامِن فروهر كه داراي سه قسمت است و نشان از به 
زير فكندن انديشه، گفتار و كردار بد دارد. )جهانگيري  
نجمي، 1363: 28( تك  تك اين اجزاء در تجسم بخشي 

شكل ظاهري فرشته حضور دارد.

تصوير 6: گليم ابريشم باف
محل و زمان بافت: كاشان، قرن يازدهم ه.ش.

محل نگهداري: موزه هنرهاي دستي وين
نوع طرح: لچك ترنج گرفت و گير

ابعاد به سانتي متر: 146× 214
رج شمار: ندارد   مأخذ: )بصام، 1383: 75(

توضيحات تصوير 6: طرح اين گليم تمام ابريشم با تركيب  بندي لچك ترنج 
ارائه شده است. نقوش فرشتگان بالدار، از عناصر شاخص اين گليم است. دستان 

فرشتگان به صورت افراشته است. دامن و بال های سه طبقه وجه اشتراک اين 
فرشتگان با نگاره  ي فروهر است.
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نگاره  ي فروهر در تشابه فرشته
)پيرمرد  مذكر  از  نگاره  اين  شكل  تغيير  مورد  در   )1
نوراني( به  صورت مؤنث، در مباحث پيشين سخن رفت.
تصويري  منابع  به  توجه  با  برافراشته:  دست  دو   )2
)نگارگري(، اصرار نگارنده بر تصوير سازي فرشتگان با 
يك يا دو دست برافراشته در حاالت مختلف )ظرف، 

جام يا صراحي و ...( واضح است. 
يا  حلقه  فروهر،  نگاره ي  برافراشته ي  دست هاي  در 
خالي  )دست  دارد  قرار  ريتون  يا  جام  همانند  شي ء اي 
نيست( و اين همانندي در رها نبودن دست هاي فرشته 
و افراشتگي شان، هم در نگاره ها و هم در طراحي فرش  

ديده مي شود. )از تصوير 5 تا انتها(
جمله  از  بصري  هنرهاي  در  گاهي  فرشته  بال   )3
نگارگري اسالمي، برداشتي طبيعت گرايانه از حالت بال 
اين  فرشتگان،  نزول  كيفيت  بحث  در  است.  پرندگان 
نظريه عوامانه  مطرح است كه خدا در آسمان هفتم و 
پيامبر بر زمين است و زماني خداوند مي خواهد دستوري 

با عقل و  بالدار  پر و  برساند موجودي  پيامبرش  به  را 
در  پس  كند،  طي  را  طوالني  فاصله ي  اين  بايد  شعور 
نظر آن ها اين موجود بايد از يك جنبه ي انسان و از يك 
جنبه مرغ باشد و او همان است كه به اسم فرشته ناميده 

مي شود. )مطهري، 1373 : 20( 
همانند  فرش  طرح  و  نگارگري  در  فرشتگان  بال هاي 

نگاره ي فروهر سه طبقه اند: )از تصوير 5 تا انتها(
الف( قسمت حاشيه اي و نواري شكل كه دو قسمت ديگر 

)محل رويش پرها و قسمت مركزي( از آن ُرسته است.
خود  به  را  محدودي  قسمت  كه  مركزي  قسمت  ب(  
اختصاص داده و حايل ميان پرها و بخش نواري )الف( 

است.
بدن  موازات  به  روييده  پَرهايي  داراي  كه  قسمتي  ج( 
اما در  ُرسته اند،  اين جا پرها عمودي  فرشته است. )در 
ُرسته  بدن  بر  عمود  و  افقي  صورت  به  فروهر  نگاره  
است( در برخي از نگاره ها )شايد به دليل اهميت مفهوم 
بنيادين آن: انديشه، گفتار و كردار نيك( سه  گانگي بال 

تصوير 7 : فرش
محل و زمان بافت: حاشيه فرش راو كرمان، اوايل قرن چهاردهم ه. ق.
محل نگهداري: موزه ي  فرش تهران
نوع طرح: لچك ترنج شکارگاه
ابعاد به سانتي متر: 892 × 496 سانتي متر
رج شمار: 60 رج
مأخذ: )نگارندگان(

توضيحات تصوير 7: فرشته دو بال سه قسمتي دارد و دامن پوشيده است. 
سه گل در بخش كمربند فرشته، نشاني از طبقات سه گانه ي دامن دارد و 
دو نوار آويزان به دامن نگاره ي فروهر، جاي خود را به دستمالي مي دهد 
كه دو سمت آن از دست فرشته بيرون آمده و به صورت نوارهاي آويزان 
نمايان شده است. وجود پرندگان، گل ها و ابرهاي درهم، استعاره اي از 
بهشت و عالم باال دارد.
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تصوير 8: فرش ابريشم، طال و نقره
محل و زمان بافت: كارگاه شاه  طهماسب، عهد صفويه

محل نگهداري: مجموعه  ي خصوصي
نوع طرح: لچك و ترنج شکارگاه

ابعاد به سانتي متر: ندارد )فرش به صورت كامل موجود نيست(
رج شمار: ندارد     

مأخذ: )بصام، 1383: 54(
توضيحات تصوير 8: بسياري از كارشناسان، طرح قالي را به سلطان محمد، هنرمند چيره  دست 

صفوي نسبت مي  دهند كه از طراحان نامی نقش مايه های قالي و پارچه  هاي ابريشمي در كارگاه شاه 
طهماسب بوده است. از جمله موارد ديگر اين بافته، عدم قرارگيري صحيح ترنج در مركز قالي است. 
قالي تمام ابريشم است و بخش  هايي از نقوش گياهي و انساني و پريان با استفاده از نخ  هاي طال و 

نقره صوف  بافي شده است.
بال و كمربند سه قسمتي، دو نوار آويزان در دست و حضور عناصر بهشتي، گواه آن است كه تصوير 

قالي پيشين )راو كرمان( از اين فرش ابريشمين گرفته شده است.

جاي خود را به سه پَر بر كاله و يا تاج با سه كنگره كه 
روي رفيع ترين جايگاه بدن )سر( قرار دارد، داده است و 
يا به صورت طوقي )زيور و آرايش يقه( سه گانه بر دور 

گردن ظهور مي يابد. )تصوير 12 تا 14 (
4 و 5( حلقه  دايره شكل با دو رشته ي آويزان در قسمت 
كمر پيوند خورده است و در قالب كمربند به صورت 
گره اي با دو سر آويزان معلق در هوا، ظاهر مي شود )از 

تصوير 5 و 6 و 9 تا انتها(
6( نوع پوشش فرشته:

الف( تاج يا كاله: در اكثريت آثار برجاي مانده از نقوش 
فرشته چه در آثار نگارگري و چه در هنرهاي بصري و 
چه در هنرهاي صناعي، فرشته كاله يا تاجي كنگره دار و 

يا ساده بر سر دارد. )تصوير 5 و 7 تا انتها( 
در  كه  است  عاملي  پوشيدگي،  آستين دار:  لباس  ب( 
تصويرسازي انسان، همواره مورد توجه ايرانيان از دوران 
ايراني،  هنرمندان  هرگز  و  است  بوده  امروز  تا  باستان 
انسان را براي نمايش بُعد مادي وي تصوير نكرده اند. 

همان طور كه در هنرهاي بصري و صناعي، اين خصيصه 
در تصويرگري انسان نمايان است و بٌعد مادي انسان در 
خدمت نمايش بُعد معنويت قرار دارد، لذا جسم انساني 

در قالب فرشته ظاهر مي شود.
ج( دامن: جنسيت مذكر فروهر كه دامن پوشيده با تبديل 
آن به فرشته  مؤنث دامن پوشيده با فرهنگ ايراني تطابق 
كامل دارد. اما در نمونه هاي مثالي و آرماني در هنرهاي 
با  مصور و هنرهاي كاربردي، فرشته )در قالب بشري 
جنسيت نامشخص( لباسي روپوش مانند در بر دارد كه 
با حالت ظاهري دامن كاماًل مطابق و هم سو است. )از 
اين  انتها( در مورد طبقات دامن، مي توان  تا  تصوير 5 
نكته را برجسته نمود كه در برخي از نگاره ها دامن سه 
 طبقه همانند نگاره  فروهر وجود دارد؛ اما در برخي ديگر 
و به تبع آن در انواع هنرها، براي بيان مفهوم اصلي )به 
زير افكندن انديشه، گفتار و كردار بد( دامن سه  طبقه 

جاي خود را به بقيه اجزاي البسه  فرشته داده است.
نتیجه گیري
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تصوير 9: اين تصوير متعلق به مکتب بخارا و حدود 962 هجري مي باشد. 50
هنرمند طراح آن مشخص نيست. )پاكباز، 1379: 98(

توضيحات تصوير 9: در اين نگاره، بال سه قسمتي و دامن مشخصاً تصوير را 
به نگاره ي فروهر قرابت داده است، دامن سه طبقه ندارد، اما در بخش سينه 
سه گره )دو تا از آن ها بر روي بازوان و يکی بر روي سينه ي نگاره( جايگزين 
دامن سه طبقه است. عالوه بر آن دو نوار آويزان و حلقه ي كمر به گونه ي 
مشخص در قالب نواري كه در دست فرشته قرار گرفته و دو سمت آن 
آويزان است، رخ مي نمايد. شباهت تصويري ميان اين نگاره و نقوش فرش 

در تصاوير 11 و 10 كاماًل مشهود است. 

تصوير 10: همانند با اطالعات تصويري 7.
توضيحات تصوير 10: بال ها داراي سه بخش اصلي است: بخش اول، به 
با  دوم  و بخش  است  نازک مشخص شده  و  نواري  صورت بخش سفيد 
رنگ قهوه اي تيره و روشن با همان خطوط شکسته ي موجود در مينياتورها؛ 
بخش سوم هم به صورت پرهاي موازي با بدن فرشته مشخص شده است. 
دست هاي برافراشته، كمربندي در ميان و دامن، وجوه تشابه تصوير فرشته به 

فروهر را بيان مي  دارد.
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تصوير 11: همانند با اطالعات تصويري 8.

توضيحات تصوير 11: دامن سه طبقه )به رنگ هاي سفيد، قهوه  اي روشن، 
زرد(، حلقه  ي ميان، دست های افراشته و بال های سه طبقه )به رنگ های 
نارنجي، قهوه  اي روشن و به صورت خط های مايل سفيد و هم  راستا با بدن 
فرشته( وجه شبه فرشته و فروهر است. وجود ابرها و مرغان و گياهان استعاره 

از عالم ملکوتي است.

تصوير 12: فرشته با جام و تنگ بلور در حال پرواز، طراحي خطي با رنگ 
روشن، اثر شاه قلي  نقاش، مکتب تبريز، اواسط قرن شانزدهم، مجموعه ي 

فري  ير: گالري هنر. )پوپ، بي تا: 185(
توضيحات تصوير 12: در اين نگاره دامن سه طبقه است؛ حلقه ي دايره شکل 
به همراه دو نوار معلق در هوا وجود دارد؛ و بال ها داراي تقسيمات سه قسمتي 
اصلي )نوار باريك، قسمت مواج با خطوط مورب و آخرين قسمت، محل 
رويش پرها به موازات بدن( است. اما اگر انشعابات قسمت رويشگاه پرها را در 

نظر بگيريم، تقسيمات بال ها به عدد هفت مي رسد.
  براي تصحيح ذهنيت اوليه ي بيننده كه ممکن است بال ها را هفت قسمتي 
پندارد، هنرمند تقسيمات سه گانه را در بخش تاج )باالي سر( به صورت سه پر 

در بخش انتهايي تاج در حالتي نمادين قرار داده است.
دست  هاي افراشته ي فرشته، حالتي از دست هاي افراشته ي فروهر در حالت 

نيايش پروردگار را دارد، با اين تفاوت كه جام و صراحي در دست دارد.
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تصوير 14: فرشته، مکتب بخارا، حدود 962 ه.، اندازه: 181×102 ميلي  متر، مکان: 

موزه هنرهاي زيباي بوستون. )كنبي، 1382: 90(
توضيحات تصوير 14: حالت دست و دايره ي ميان كمر كه در انتها با دو نوار معلق 
در هوا همانندي خويش را با نگاره ي فروهر ابراز مي دارد. در اين تصوير با اين که 
فرشته بال هاي سه طبقه دارد )اولين بخش: نوار نازک سبز رنگ، دومين بخش: 
بخش مياني با تركيب رنگي سفيد و صورتي و خط هاي محيطي شکسته، بخش 
سوم: به رنگ قرمز با نقاط سبز(؛ اما حاشيه ي تزييني به دور يقه ديده مي شود 
كه شايد انشعابات سه  گانه اش تأكيدي بر بُعد نمادين انديشه و گفتار و كردار 
نيك باشد. در اين تصوير مشاهده مي شود كه اگر چه حلقه و دو روبان اصلي 
وجود دارند، اما شايد وجود نوار كوچك سومين را بتوان چنين در نظر گرفت كه 
به صورت استعاري، جايگزيني براي سه طبقه ي دامن است )دامن فروهر به 
نشانه ي به زير افکندن انديشه و گفتار و كردار بد، سه طبقه دارد(. افراشتگي دو 
دست به همراه شاخه اي از گل، كه به نظر مي رسد كه اين گل، گل لوتوس باشد 
و نگارنده سعي بر آن داشته تا مفهومي از جاودانگي و بهشت را به بيننده القا كند.

تصوير 13: رزم حضرت امير، غزوه خيبر، نسخه  ي ابتدايي مصور چاپ سنگي 
از منظومه  ي حمله  ي حيدري حماسي بمانعلي راجي كرماني، نگارگران آن 
به احتمال زياد ميرزا هاشم خانساري، تاريخ: 1894/1321، مأخذ: )شايسته  فر، 

جايگاه امام علي )ع( در نسخه  ي خطي حمله حيدري، 1387: 20(
توضيحات تصوير 13: دو فرشته در باال و پايين تصوير داراي بال هاي سه طبقه 

و تاج با سه كنگره هستند. عناصري چون دامن و شال كمر نيز حضور دارند.
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با توجه به اين كه هنر طراحي فرش از اهميت ويژه اي 
منابع  بررسي  و  نقوش  ريشه يابي  است،  برخوردار 
تصويري كه مايه ي الهام هنرمندان طراح نقوش فرش را 
فراهم مي آورد، ضروري مي نمايد. در اين راستا نقوش 
ماوراء الطبيعه كه به عالم باال نقب مي زند، مورد بي توجهي 
پژوهش گران قرار گرفته است و به جرئت مي توان گفت 
كه در طراحي، تأثيرات و تأثرات اين نقوش در تاريِخ 
هنر- صنعت فرش، به امري حاشيه اي تبديل شده است؛ 
تمام توجه به نقوش گياهي و حيواني و نقوشي از اين 
قبيل معطوف گشته و نقوش داراي بُعد معنوي- مذهبي، 
جزء دسته بندي هاي اصلي قرار نگرفته اند. نقش فرشته 
نقشي پراهميت و در عين حال حضوري پر رنگ در 
تمامي هنرها دارد. اين نقش به گونه اي كاماًل نظام مند و 

قانون مدار بر صحنه ي فرش ايراني حضور مي يابد. 
ريشه ي ظهور نقش فرشته در فرايند تاريخي خويش به 
گونه اي كه در تصاوير شاهد آن هستيم، از نماد فروهر 
)كهن ترين نماد الهي و معنوي در هنر ايران(آغاز مي شود 
و با تأثيرگيري از فرهنگ عامه، فرهنگ ذهني- تصويري 
خاص ايران و روايات ديني، در قالب نقش فرشته  جلوه گر 
مي شود. در فعل و انفعاالت شكل گيري فرم تصويري 
فرشته؛ باورهاي عرفاني و ديني در جهت هماهنگ سازي 
فرم تصويري و بُعد معنايي آن، تأثيرات عميقي بر فرم 
مادي و تجلي جسماني نقش فرشته نهادند. تجسم بُعد 
جسماني فرشته در طراحي فرش برگرفته از آثار فراوان 
كتب  روايات  و  داستان ها  نگارگري هاي  و  مينياتورها 
مختلف مذهبي و غيرمذهبي مي باشد، اما تفاوتي آشكارا 
ميان آثار نگارگري و فرشته ي فرش موجود است و آن، 
اين  است كه فرشته ي طراحي فرش بسيار نزديك تر به 
نقش فروهر احساس مي شود؛ چرا كه عناصر تصويري 
برافراشته،  موجود در نگاره ي فروهر مانند دست  هاي 

حلقه ي دور كمر و دو نوار آويزان به  آن، بال هاي سه 
قسمتي و دامن؛ تقريباً در تمام نقوش فرشتگان موجود 

در طراحي فرش حضور دارند. 
و  فرش  طراحي  هنر  در  فرشته  نقش  تبلور  گاهي  اما 
مثاًل  مي  كند،  رخ  نمايي  خاص  گونه  اي  به  نگارگري 
در  و  يافته  ديگر  جايگزيني  ظاهري  عناصر  از  بعضي 
قسمت ديگري از ظاهر فرشته ظهور مي يابند و يا بال 
پَر در بخش  سه قسمتي جاي خود را به صورت سه 

فوقاني كاله و يا تاجي با سه كنگره مي دهد. 
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