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  سیمرغ مایهالهام از نقش فروهر و بن تحوالت نماد الوهی فرشته با
  ***جو، رامین اخوي**زاده، آزاده پشوتنی*اسفندیار اختیاري

  

نماید و  در هنر ایرانی، همواره حضوري از نیروي مافوق طبیعی در قالب تصاویر طبیعی رخ می :چکیده

با تعمق بر دو کهن الگوي فروهر  جز این هدف. یوند داده استهمواره جهان خاکی آدمیان را با ماوراء آن پ

در این تحلیل، سعی بر آن است، تا با  .محقق نخواهد شد و سیمرغ در به ظهور رسانیدن نماد فرشته
یابی نقش  اي به تحلیل و توصیف موضوع اقدام نموده و در ادامه به ریشههاي اسنادي و کتابخانهگردآوري

گوي فروهر و سیمرغ پرداخته و با استناد به آیات و روایات مذهبی، به توجیه مناسبی در ال فرشته در کهن

نگارندگان بر این باورند که . ظاهري فرشته به صورت انسان بالدار دست بیابیم گیري فرم  جهت شکل
سیمرغ ي معنادار بصري و معنوي محکمی با نقش فروهر و در هنرهاي ایران، داراي رابطه نقش فرشته

تی و زیربناي تاریخی در شناخهاي رواندر الگوي تصویري فرشته با بنیان) تأنیث(است؛ عناصر زنانه 

  .هایی بس عمیق در گوهر هنر و فرهنگ ایران دوانیده استریشه آمیخته و

  .سیمرغ، هنر ایرانی مایهنقش فروهر، نماد فرشته، بن، )تأنیث(عناصر زنانه  :هاي کلیديواژه
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مند،  شوند که در این نقل و انتقال نظامدیگري می  اي وارد مرحله ها از مرحله در هنر ایران، نقش

لذا . باشدتاریخی آن نقش در ایران می  ساختار هنري، هماهنگی فرهنگی و پیشینه  :کننده عامل تعیین
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گیري ساختار بصري آن در ایران به صورت انسانی بالدار تجسم شکل وجودي الوهی پدیدار گشته و نحوهم
اما . گردد بشري در ایران به نماد فروهر باز می   قهاي تصویري انسان بالدار با نیروي مافو ریشه. یافته است

انسان است  دهندهانی دیگر، سیمرغ، که یاريتوان از حضور موجود بالدار و ربدر بررسی نقش فرشته، نمی

  .ي اغماض نگریستو ریشه در عرفان پیش از اسالم و ادوار اسالمی دارد، به دیده

  پرسش تحقیق

ر مانی فرشته در هنر اسالمی، برگرفته از کهن اُلگوي تصویر فروهآیا تجسم بعد مادي و جس -1

اسالمی، نقش سیمرغ بر آن  ال فرهنگی پیش از اسالم به دورهانتق پیش از اسالم است یا در مرحله

  تأثیر گذارده است؟

 پردازد با معنا و عقایدآیا مبانی اعتقادات دینی که به توضیح موجود ماوراء بشري فرشته می -2

  اُلگوي موجودات الوهی دیگر مشابهت دارد؟مستتر در کهن

  هدف تحقیق

بررسی تحوالت نماد فرازمینی و مذکر فروهر زرتشتی و انتقال آن در پوشش هدف این تحقیق 

اُلگویی جاودانه به ادوار اسالمی همسان با عقاید دینی و مذهبی اسالم در راستاي تأنیث کهن

  .است فرشتگان

  ضرورت تحقیق

پیش و (ان سان در بسیاري از هنرهاي ایرگون با نیرویی فرشتهکه موجودي انسانا توجه به آنب

هاي یابی این نقش با سرچشمهبه وفور ظاهر شده است؛ لذا ریشه) واسط/انتقالی پس از اسالم؛ و مرحله

الهام تصویري و برانگیز در نقش فرشته و دگرگونی آن، بحث مسئله. ءالطبیعه حائز اهمیت استماورا

  . معنایی است که توسط هنرمندان ایرانی از مراجع تصویري و اعتقادي گرفته شده است

  تشابهات در نمادپردازي ظاهري فروهر و فرشته در راستاي ابعاد قدسی

هاي زیرین ذهن تراوش کرده و در تداوم حیات  هاي مختلف زمانی از الیه نماد فروهر، در طی دوره

ی در صورت، از شکل خالص و تجریدي خود خارج و به اشکال و صور تجسمی و خود با تحوالت

به (نماد فروهر از طرفی متشکل و معرف سمبل گاو  .)129: 1377جعفري، (اند  مادي بدل گردیده
آناهیتا است و از طرف دیگر، شاهین در پایین دایره  زمینی الهه ، نماینده)جهت توانایی و قدرتمندي

جاي هتر ب هاي قدیمی در نمونه. شیر به سمبل حیوانی میترا شبیه است  خورده دو دم پیچهمراه  به 
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تثلیث   کنندهبنابراین، این عالمت مشهور، بیان. خوردگی حلزونی، انتهاي دم سه رشته است پیچ
  )1تصویر ( .)51: 1371رضی، (گانه است  عالمت مرکب خدایان سه  هخامنشی و نمایاننده

  
  

. ه در عالم اسالمی بدل شدندهاي پیش از اسالم به فرشتگان چهارگان ترکیب ایزدان چندگانه در آیین

سمبل (شکاري چه عقاب و چه شاهین   همراه حضور پرنده  و شیر به) سمبل آناهیتا(که نماد گاو چنان

که با ) حامالن عرش(عرش   کننده ملح  چهار فرشته: ، در وصف فرشتگان مقرب آمده است)میترا

که خدا را نیایش ) کروبیان(اند، کروبیم  اي نشان داده شده نماد مرد؛ گاو؛ عقاب و یک شیر افسانه

  کنندة آماده _میچاییل یا میکاییل وحی؛  آورنده _جبرییل یا گابریل: ، چهار ملک مقرب شامل کنند می

شاهدي  .)47: 1382جعفري، ( اند ي آخرتداور  تۀرشمرگ؛ و اسرافیل ف  فرشتۀ _روزي؛ عزراییل

 ي عجایب ها دیگر در این وجه تشابه، اشاراتی است که در تصویرسازي این چهار فرشته در نسخه

  قاب یا باز و شیر ترسیم شدهصورت چهار فرشته به شکل انسان بالدار، گاو، ع: المخلوقات رفته است 

بشري با دو بال تجسم یافته است، یعنی   ۀصورت نمون ، اما تصویر مرد به)227: همان( است

فروهر، به موجودي بشري   ست، همانند مرد بالدار در نگارهاي که صرفاً داراي خصوصیاتی مردانه ا فرشته

نویسد که ایرانیان در این راه به حد پرسی براون، هنرشناس نامدار می. شود بدل می) نه زن و نه مرد(

الرغم مخالفت مسلمانان موفق شدند که نقاشی بودند و در عصر اسالمی علی اعالي پیشرفت رسیده
هنرهاي  ار، شیر، گاو و عقاب که در همهنقش انسان و حیوان بالد. ایرانی را از خطر زوال رهایی دهند

نیز در کشیدن نقش حیوانات  که خود اعرابدر حالی. د، یادگار ایرانیان استشومشرق و مغرب دیده می

تأثیر این  .)38: 1385غروي، ( اندغ، شتر و گوسفند مهارت داشتهبدویان مانند اال رد استفادهمو هساد

 نویسانکه نمادهاي خاص انجیلهاي بصري مسیحیان نیز واضح است، چنانبنديموجودات در ترکیب

  )نگارندگان :مأخذ: (معرفی اجزاء فروهر) 1تصویر 
صورت یک پیرمرد نـورانی؛    )1: فروهر داراي شش جزء است 
دو ) 3پروردگـار؛  دو دست به سمت باال و نشانی از ستایِش) 2

 ي دایـره  حلقـه ) 4؛ )اندیشه، گفتار و کردار نیک(باِل سه طبقه 
دایره شکل دو رشـته   از میاِن حلقۀ) 5؛ شکل در کمرگاه نگاره

امِن فروهر که داراي سه د) 6 طرف پایین آویزان است؛که به 
و نشان از به زیر فکندن اندیشه، گفتار و کردار بد  قسمت است

 . تک این اجزاء در  شکل ظاهري فرشته حضور داردتک. دارد
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که با آن) 971: 1381از، کبپا) (متی(، فرشته )لوقا(، گوساله یا گاو )یوحنا(، عقاب )مرقس(شیر : عبارتند از
تأکید بر نمایان ) فرشته(کشیدن متی  به تصویر اند؛ در نحوةجنسیت مذکر داشته نویس،حواریون انجیل

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

  تشابهات در نمادپردازي معنوي فروهر و فرشته

وح فرّهی و مزدایی ایرانیان است که ر  میزهتجرید معنوي نقوش است و این همه م] نقش فرشته[
فروهر، که در  .)28: 1384مهرگان، ( کند اي پیدا می سابقه و صورت بی رود فراتر از مواد ترکیبی می

و معنوي ) باطنی(اوستا َفرَوشی و در فرس هخامنشی فرور یا فرود گفته شده، یکی از نیروهاي نهانی 

بیکران وجود دارد؛ روح هستی است که در نهاد انسان است که در تمام مخلوقات و موجودات دنیاي 

این عالم هستی، این محیط زیست، پر از فروهران نیکو . ها و تمام ذات جهان موجود است و روییدنی

با  .)24: 1363نجمی، جهانگیري(کنند  را آباد ساخته و نگهبانی میاست و این فروهرانند که گیتی 

د در امر نگاهداري دفاعی، برکت بخشیدن و همکاري با هرمز  مینۀي که در زتوجه به وظایف متعدد

اي بسیار کهن، اقوام ایرانی به  توان باور داشت که در مرحله ها است، می فروشی جهان بر عهده

دیگر جدا گشته، دو چیز اند و بعدها روان و فروهر از یک نگریسته عنوان روان نیاکان می به   فروشی

ء در گذشته تعداد اجزا) 1: از فحواي کالم در این متن هویداست که .)76: 1376 بهار،( شدندمستقل 

  ).مقرب همانند چهار فرشتۀ(است  شده بندي میمعنوي انسان به چهار قسم تقسیم

اي از وظایف  خشی که جنبهب واضح به امر برکت  کاري و کمک به پروردگار و اشارةهم) 2 

سازد و عالوه بر آن هماهنگی بعد  گون نزدیک می ه موجودي فرشتهمیکاییل است؛ فروهر را ب  فرشتۀ

  .گذارد معنوي و باطنی فرشته و فروهر، نیز بر تشابهات آن دو صحه می

این عالم هستی، این محیط زیست، «:  فرشتگان در عالم کاینات با جملهوجود تعدد و کثرت ) 3 
، ]1[نام فروشی واح نیکانان، حتی فرشتگان به به جز ار. همسانی دارد ».پر از فروهران نیکو است

ي زمینی ها فروهرها، در آیین زرتشت به صورت فرشته درآمده و به نگاهبانی آفریده. شوند خوانده می

» فره«فروهر از دو بخش  کلمۀ )12: 1341کارنوي، (و ) 12: تا طاووسی، بی( اند و ربانی همت گمارده
مفهوم و مجموعاً به ) بخش است برنده و تعالی یعنی پیش(» وهر«و ) ا نیروي خدادايفره ایزدي ی(

پهلوي خوره زمان که در : فره .)93: 1384پور،  سروش(باشد  می» انسان  برنده نیروي خدادادي پیش«

 و در فارسی فر و خره گردیده است صورت فرنه در پارسی باستان یاد شده گردید؛ همین لغت به 
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، محل آفرینش فرشتگان و مکان »خورنه«مرکز این جهان  .)خل فمد – 8862: 1373، دهخدا(
حقیقت فرّه در  .)163:  1377مددپور، ( ریشه استمعنی و هم هم »فره«با  »خورنه« .جاویدانان است

  .)19810شماره : 1389، همان( کندبه صورت فروهر جلوه می ،استانی ایرانیوي بحکمت معن

با هم قرابت ) فروهر(فرشته و فروشی  و ساختار کالمی نیز، واژة آواییرسد از بعد  به نظر می) 4

گونه نیروي مینوي بودند، پنجمین نیرو، اي انسان قائل به وجود تن و پنجدر ایران باستان، بر. دارند
کردار هاي پهلوي سخن از فروشی مردم بد در اوستا و نیز معموالً، در متن. فروهر یا فروشی، است

  ).76: 1376بهار، (مرد و دالوران داراي فروشی هستند هیزکاران زن و نیست و تنها پر

حضور فروشی در بدکاران، یادآور محکومیت  نهاد و پرهیزگار و عدم  اشاره به فروشی انسان پاك) 5

فرشتگان به انجام اعمال نیک و نپذیرفتن هر گونه پاالیشی است که متن سطر بعد دلیل اثبات این 

سان را نیز خود آسمانی است که فروشی نام دارد، هر خطایی که از انسان بر زمین ان«: همسانی است

ه عّلت پدیدار شود بر خود حقیقی، خود آسمانی وي تأثیري نیست و تنها خود زمینی انسان است که ب

فروهر در دین زرتشتی، نیرویی است که اهورامزدا  ».)182: 1383هینلز، ( بیند گناه در دوزخ رنج می

سر براي نگاهداري آفریدگان نیک ایزدي از آسمان فرو فرستاده است و آن نیرویی است که سرا

  ).149:  1375ریاضی، ( آفرینش از پرتو آن پایدار است

میان فرشته و فروهر و نورانیت هر دو با توجه به بیانات باال مورد ) آسمان(وجود جایگاه یکسان ) 6 

ر از انوار فروه. فروهر پنجمین نیرو معرفی شده است/ فروشی در حکمت خسروانی نیز. تأیید است

؛ طبق اغلب روایات )302:  1379رضی، ( گیرد خدایی به ماده تعلق می ازلی و ابدي و ودیعۀ

محمد و  بن از کتاب اختصاص نقل شده که وي به سند خود از معلی  در کتاب بحار. فرشتگان از نورند

د عزوجل مالئکه را از نور خداون: روایت کرده که فرمود) ع(ام صادق او با اسقاط نام راویان از ام

در فرهنگ اسالمی، بارزترین مثال دیدار نفس مطمئنه یا روح  .)13: 1357طباطبایی، ( آفریده است

است که با راهنمایی ملک اقرب از ) ص(طبیه با نور اقرب یا عقل اول یا جبرییل، معراج پیامبر اکرم 

رش شود و به عیا همان فرشتگان محشور می) مینوي(کند و با صور مثالین می طبقات عرش گذر

  ).36: 1384 فر،شایسته ؛کیانی( رسدمی) روشنی به پایان(اعلی 

  .نورانیت فروهر و نورانیت فرشتگان، وجه تشابه دیگریست) 7 
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کردند ر میاثا بیدر میادین جنگ، نیروي دشمن ر »فرشتگان«یا  »فروهرها«در عقاید زرتشتیان ) 8
گشت که همین مفهوم در قرآن تحت باعث پیروزي رهروان اهورامزدا می هاو یاري خواستن از آن

  .)46: همان( روزي حق علیه باطل آورده شده استعنوان امداد غیبی در جهاد و پی

النهرین ران و بیندهد که  انسان بالدار در هنر مصر، یونان، ایبا تمام این اوصاف، اسناد مصور نشان می
ین باز النهرتواند یک نماد صرفاً ایرانی باشد؛ اما به احتمال قوي منشأ آن به ایران و بینشود و نمیدیده می

لکه در همه ب ،بوده استبه ایران ن ختصم نیز صرفًا فّرهدر همین راستا، ). 24: 1386جعفري، (گردد می
معادل فرّه در . عنی تکوین تقدیرمهن شکوه و عظمت و هم بموضوعیت بنیادي دارد، هم به عنوا اهفرهنگ

در » شخینا یا سکینه«در آشور، » وملَم«عیالم،  در» کیدن«: گونه آمده استاینهاي دیگر اقوام فرهنگ

و خواریس در  هاي هندودر فرهنگ» مایین«و » مایا«التینی رومی و  در ادبیات» ائوار«عبرانیان و یهود، 

هاي ایرانی فّر همان فّره یا خّره یا خورنه در متن. )19810شماره : 1389مددپور، ( متافیزیک لیونان ماقب

، همان توان آغازینی است که مراتب جهان )فّره(، خورنه »سهروردي«ساسانی بوده است از طرفی در نظر 

 ر ذات یا واقعیت ویژةد که بیانگراه با موجوکند و همان تقدیر یا فرشته شخصی همرا تعیین و تنظیم می

از عصر این واژه پیش . النهرینی استبین از طرف دیگر فّره همان ملَمو در فرهنگ جامعه. اوست

. رفته است که توجه به معنا و تصویرهاي آن داراي اهمیت استکار میسومریان، بین آن اقوام به

ملَمو یاد شده است و تجسم این موجود  از سیمرغ در مکتوبات آشوري با عنوان) 20و 19: 1384شهدادي،(

اي به صورت مرغی درخشان و پرهیبت بوده که معناي واژگانی فَرّه نیز به نشانۀ حرمت و تقدس یا افسانه

  .)99: همان( است» درخشش پر هیبت«

  تشابهات در نمادپردازي معنوي فروهر، سیمرغ و فرشته

یا » مروسین«ر دورة ساسانی اهمیت فراوان داشته؛ یکی از حیوانات خیالی ایرانیان، که خصوصاً د

سیمرغ اوستایی است که داراي طبایع مختلف شیر و عقاب یا شاهین بوده است و تجسم االهۀ 

 بوده است» آناهیتا/ناهید«تر  عرفیا به نام م» اردوي سورا«هاي آسمانی و زمینی  بزرگ آب

اما حلول . یابدفرشتگان زرتشتی نیز حلول میسیمرغ در کالبد ایزدان و مهین  .)68: 1380پوپ،(

گرد سلطانی( ستایزد بهرام تنها دلیل اهورایی بودن سیمرغ نی/ سیمرغ در کالبد ایزد پیروزي

آمده که جزء نخستین آن به  »مرغوسئن« سیمرغ در اوستا به صورت کلمه .)102: 1372فرامرزي، 

و در فارسی دري » سین«در پهلوي به صورت  یاست و جزء دوم آن با اندکی دگرگون» مرغ«معناي 
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» شاهین«همان نام نیست؛ بلکه معناي آن  سیعدد  هاست و به هیچ وجه نمایند خوانده شده» سی«
رد پاي  .)710: 1388شوالیه، ( هاي عقاب یا شاهین داردنه ویژگیسئ/ سین/ که سئنچنان. شود می

؛ چرا که نماد فروهر در فرهنگ ایرانی، نماد میهنی سیمرغ و الهام آن در نماد فروهر نیز مشهود است

ایرانیان پیرو . دهدو سیماي شاهین تیزچنگ و بلندپرواز نشان می و دینی است و آدمی را در پیکره
 .)112: 1387فر، شایسته( ی را بهتر از نماد فروهر نیافتنددین زرتشت براي نیروي مینوي هیچ نشان

با سیماي (هاي ادوار پیش از اسالم، نماد فروهر برجستهآمد، در نقش طور که ذکر آن به میانهمان
سیمرغ و جنسیت آن هم به خورشید مرتبط . در قالب خورشید بالدار نیز رؤیت شده است) مردانه

انگیزي براي  سیمرغ نر و ماده هنگامی که واقعۀ شگفت«: چنان که در اساطیر آمده استآن. است

. سیمرغ نر سمبل خورشید و سیمرغ ماده سمبل ماه است. شوند ظاهر میافتد  اتفاق می خورشید

 هپرند آشوریان و بابلیان است نیز از که سمبل مصریان،) دیسک بالدار/ قرص بالدار( خورشید بالدار

   ».الهام گرفته است» خورشید يهپرند«نام  سیمرغ به

ه همه اورمزد آفریده هستند؛ بدین ترتیب گونه خوره یا فَرّه کهاي پهلوي از چنددر اوستا و نوشته

، )یانیفّره ک(، کیان خوره )فّره آسرونان یا موبدان(، خوره )فّره ایزدي(خوره روشن : سخن رفته است

که سیمرغ به عنوان سمبل خورشید با توجه به این .)569: 1374عفیفی، ( )فّره ایرانی(ایران خوره 

شید نماد چنین خورمیترا در ارتباط است؛ هم عقاب و الهۀتی، خورشید با شود و از جهشناخته می

سیمرغ، با نماد فروهر و فرشته  .)127و  126و  120: 1388شوالیه، ( باروري و اشراق نیز هست

میتراست و در کنار آناهیتا، مظهر باروري  بالدار بودن عقاب که مظهر الهۀ چه از جهت. یابدشباهت تام می

). فّره ایزدي(باشد؛ و چه از جهت نورانیت فرشته و خوره روشن ر و فرشته میاز اجزاء تصویري فروه

: همان(شود و بعد فوق کیهانی مرتبط میخورشید؛ از نظر سنتی هفت شعاع دارد، که به شش بعد فضا 

 .کندتر میرا به فرشته و فروهر نزدیک) سیمرغ(خورشید  بیر از خورشید و موکل آن، پرندةاین تع .)118
) کیهانیبعد فوق (دارند که به اهورامزدا حضور ) امشاسپندان(چرا که در دین زرتشتی شش مهین فرشته 

  .رسانند و در عین حال فروهر نیز متشکل از شش جزء اصلی استیاري می

تصویر . دهدگیري نقش فرشته از عهد ساسانی تا ادوار اسالمی را نشان میتصویر شماره دو، الهام
 خوردةو دو دم پیچ) در میان(تا آناهی راه الههشاهین یا عقاب، سمبل میترا را به هم: الف/ دو شماره

) 2گونه، فلس) 1: هاي سه طبقهبال) الف. دهدنشان می) مظهر میترا(شیر در دو سمت پیکر آناهیتا 
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ه شکل در حلقۀ دایر) آناهیتا؛ جمیترا و  ترکیب الهۀ) پرهاي عمودي؛ ب) 3 خط مستقیم و افقی،
طرف پایین آویزان است، دایره شکل که به  دو نوار آویزان از میانِ حلقۀ) آناهیتا؛ د کمرگاه نگارة

در زیر پاي سیمرغ، دو . سازدتر میتر و محکمهاي سیمرغ، فرشته و فروهر را مشخصشباهت

در . یشان استاگویی وي در حال حمایت از  .کودك قرار دارند که ابزارهاي جنگی در دست دارند
 ،رتباطن اای. نیروي غیبی است و زال هم سیمایی پیامبرگونه دارد ۀزال و سیمرغ، سیمرغ واسط داستان

پناه توسط دك بیش کوداستان پرور به شبیه. و پیامبران نیست) وحی ۀفرشت(مانند به ارتباط جبرئیل بی
اسرائیل است کودکان بنی ةهدارندگن جبرئیل .ی، صادق استسیمرغ در مورد جبرئیل در فرهنگ اسالم

هاي  زخم بخشیمشابه عمل التیام. اند پنهان کرده ها را از ترس فرعون در غارهاشان آنکه مادران

 رسول خدا در ارتباط با واقعه ۀشکافتن سین ۀاسالمی در واقع رستم توسط سیمرغ را، در فرهنگ

ابعاد مذهبی به عنوان یاور انسان، در داستانی یکی دیگر از موارد شباهت سیمرغ در . بینیم معراج می

شود که حضور خضر نبی از شخصیت سیمرغ شاهنامه به عنوان حسام دیده مینامه ابناز خاوران

. بالدار است نماد جبرییل، عقل فعال و فرشتۀ سیمرغ. کننده، الهام گرفته شده استعقل برتر و یاري

از نکات دیگر که شباهت را میان  .)146: 1387تنهایی، ( باشدمی و مظهر تجلی حق قاو آینۀ عش

چنان که سیمرغ بر هم. ست که بر آن النه دارندا سازد، حضور درختیسیمرغ و جبرییل مستحکم می

که در  .است» المنتهیهسدر«آشیان دارد، جبرئیل نیز ساکن درخت » هروسیپ تخمک«درخت 

  .و چپ عقاب قرار داردالف، دو درخت در سمت راست / تصویر شماره دو

  

                    
متر، عصر ساسانی، موزه سانتی 22، فلز برنج، قطر )نماد میترا(الهه آناهیتا در ترکیب با عقاب و دو دم شیر ) الف/ 2تصویر شماره 

الگوگیري از تصویر فلزي عصر ساسانی، منقوش بر ) ب/ 2تصویر شماره ). 7جلد / 209ص : 1387پوپ، : لنینگراد، مأخذ: آرمیتاژ
پوپ، : مأخذ. موزه ویکتوریا و آلبرت، سده چهارم هجري: ي کلکیانمتر، مجموعهسانتی 5/17نقش کنده مخطلط لعابدار، قطر / سفال

    .)9جلد/ 585ص : 1387
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نیاز او به  اي به گرفتاري مرغ جان در قفس تن و در کتاب عقل سرخ سهروردي ذیل سیمرغ، اشاره
ترکیب انسان و پرنده در ادیان پیش از اسالم با  .)50و 49: 1386کرمی، علی( استرهایی تأکید شده 

انتقالی میان ادوار پیش از اسالم و پس از آن به الگوي /واسط ماد فروهر همگام است و در مرحلۀن

فعال و ا مؤلفانی چون هانري کربن به تصویر جبرییل، عقل شود و سپس سیمرغ رسیمرغ بدل می
در وجه شباهت سیمرغ به  .)1954کربین، : به نقل از128: 1372ستاري، ( اندالقدس تعبیر کردهروح

صفات سیمرغ در  چرا که تقریبًا تمام. است» جبرئیل«سیمرغ در حقیقت رمز « :جبرییل آمده است
به ) لباو  پروجود  شکوه و جمال،با  بزرگ پیکري،(ها ري آنصورت ظاه. وجود جبرئیل جمع است

  .]ها بال دارند فرشته» فاطر«یک سوره  بنا بر آیه[» .شباهت دارد هم

  مؤنث تبدیل نماد فروهر مذکر به فرشتۀ

فروهرهاي «هاي اوستایی در برابر آن،  در متن. به معناي فروشی پرهیزگار است] 2[اردا فرورد پهلوي

این جمله به ] زند[پهلوي اوستا  در ترجمۀ. کار رفته است ه ب »زادگان پرهیزگار وه پهلوانزنان و گر

است و در تفسیر آن به دنبال همین  آمده  »]نماد آناهیتا[فروهر پرهیزگاران ماده و گاو نر «صورت  

بعدها این ظاهرًا . است فروهر مردمان پرهیزگار ذکر شده = »اردا فرود مردمان«عبارت آمده است، 

گشته  »)جنس مؤنث(پرهیزگار ماده = فروهر«و   اي یافته هاي زند صورت مختصرشده ترکیب متن

 ار لغوي، شاید مادینه بودن واژهدر این اختص. است  به کلی از آن حذف شده »گروه نر« است و 

نماد » یزگار مادهفروهر پره«: زند، عبارت  هاي پهلوي غیر شتهدر نو. فروشی در اوستا مؤثر بوده باشد

و حالت ذهنی و تصویري  )115: 1376بهار، (است  ر گرفته و حالت ایزدي یافته ها قرا فروشی همۀ

در قرآن کریم آمده است که مشرکان : یابد گونه ظهور می فرشته در عربستان، زادگان دین اسالم، این

دانستند ولی از  میا از جنس زن پنداشتند و یا بدون انتساب به خد عرب، فرشتگان را دختران خدا می

د لذا آن را صراحتاً رد اند؛ مؤنث بودن فرشتگان را بپذیرن جا که مشرکان در خلقت فرشتگان حاضر نبودهآن

در نقوش فرش، تصاویر نگارگري و سایر هنرها، اغلب فرشتگان را به  .)15- 19:  زخرف، آیه( کردند می

مال دارد چند دلیل داشته و از این جا سرچشمه گرفته باشد این نگرش احت. کنند صورت مؤنث ترسیم می
هاي مجازي در  حتی در مورد بعضی از مؤنث. اند که فرشتگان چون زنان، غالباً در پرده، مستور و نادیدنی

که لطافت دانند و ماه را مذکر؛ یا این شود که خورشید را مؤنث مجازي می لغت عرب نیز این معنی دیده می

تري  به مردان موجودات لطیفکه نسبت _ها را هم از جنس زنانگان سبب شده که آنوجود فرشت
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ردپاي تبدیل جنسیت مذکر فروهر به مؤنث فرشته در  .)30: 1368شیرازي، مکارم( هستند بدانند
فرشته مؤنث  بستان نمونۀطاق برجستهر نقش اعصار اسالمی بسیار پررنگ است، البته د هايتصویرسازي

اي در قالب اي از اشیاء منقور فلزي عهد ساسانی، به نقش فرشتهشود؛ اما درصد قابل مالحظهده مینیز دی

  .)5، 4، 3تصاویر ( است آراسته) پوتی/ پوتو(بالدار  پسربچۀ

  
متر، بعد از سانتی 19هاي مطلّا، نقش بهرام گور در حال شکار، قطر کاري شده با بخشقاب نقره کندهبش) سمت راست: (3تصویر  

  ) 7جلد / 229ص : 1387پوپ، : (برلین، مأخذ: آلمان/دولتی برلین: دوران ساسانی، موزه
: آرمیتاژ: متر، عهد ساسانی، موزهسانتی 8/21مهر، قطر  ، نقش گردونۀهاي مطلّاکاري شده با بخشبشقاب نقره کنده) میانه: (4تصویر 

 ) 7جلد / 207ص : 1387پوپ، : (لنینگراد، مأخذ
(5تصویر  تهران؛ / ایران باستان :همدان، موزه: اي، عهد ساسانی، محل کشفاسطوره بشقاب سیمین زراندود، صحنه) چپ سمت: 

  .نگارندگان: مأخذ

بستان و آثار اسالمی و پوتوي ایتالیایی این است طاق برجسته یت در این اثناء، در نقشحایز اهم لۀمسأ

شی فروهر به صورت تکی نمایان اند اما در عهد هخامن در تمامی این آثار، فرشتگان به صورت جفت: که

: توان به اعتقادات اشاره نموددر توجیه جفت بودن فرشتگان آثار اسالمی می .)10: 1377اسگر،( است

یکی طی روز مراقب ماست و دیگري . انسانی داراي دو فرشتۀ نگهبان است به اعتقاد مسلمانان هر«

د نگهبان اسالمی را از بع که، وصف نقش این دو فرشتۀو یا آن ».این وظیفه را شب بر عهده داشت

که جبرییل را دو پر است، بدان«: آواز پر جبرییل سهروردي جست عالم روحانی و عرفانی، در رسالۀ

نوار آویزان از سمت راست / روز و نشانی از صفت نیک سپنتامینو(نور محض است  یکی راست و آن
   .)143: 1376سجادي،( »)شب(اي نشان تاریکی برو  و پریست چپ، پاره) فروهر

  نقش بال به عنوان عنصري مشترك میان فروهر، سیمرغ و فرشته

لذا در این مبحث به . ن، فروهر و سیمرغ مشترك استبال، عنصري است که میان فرشتگا

، هال(مت ایزدي و نماد قدرت محافظت است بال بر بدن انسان یا حیوان، عال. پردازیمآن می بررسی
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هاي مصري، احتماًال نخستین اگر چه جیمز هال عقیده دارد که خدایان بالدار و جن .)30: 1380
انی بودند، که بر اثر فتوحات نظامی و نیز تجارت انتقال یافتند و هاي نقوش بالدار انسانی و حیونمونه

: همان( م و فرشتگان عبرانی و مسیحی شدندها خود، باعث الهام ایجاد خدایان بالدار یونانی، روآن

: النهرین باشداما فرشته با مفهوم امروزي، طبق شواهد و قراین زیر به احتمال قوي باید از بین .)260
اند؛ زرتشت از ایران، بودا از النهرین برخاستهمذاهب شناخته شده، از خاور نزدیک و بیناکثر ) 1

- چنین اعتقاد به موجوداتی که میالنهرین و مانی از بابل، همبامیان، پیامبر نژاد آرامی و عرب از بین

ان بالدار یا بدون به این معنا که فرشتگ. شودتوانند از آسمان به زمین بیایند در این ادیان دیده می

توصیفات . اندشدهشدند و واسط فیض میها آشکار میبال به صورت جوان بر پیامبران و انسان

مسیحی و حزقیال نبی که به صورت کروبیان  پیامبران عهد عتیق در تورات، مانند موجودات بالدار

درکتب قانون . ًال بابلی باشدهاي واقعی و احتمابایستی بر اساس یادمانفرشتگان سرافین درآمدند، می

  .)50: 1380سیار، ( اندشتگان به صورت جوان ظاهر شدهفر... ثانی مسیحیت در طوبیا، حکمت دانیال و 

شاهان . شدنددهد فرشتگان در خواب نیز بر پادشاهان ظاهر میبرخی مورخان نشان می نوشته) 2

منبع علوم غیبی بودند، زیرا از راه خواب و یا ها، النهرین پیش از آنشاهان بین هخامنشی، مانند همۀ

براي ) خداي نینگریو(مثل رؤیاي معروف گودا، شاه الگاش . هاي دیگر با خدا ارتباط داشتندواسطه

ساخت معبد و رؤیاي خشایارشا براي حمله به یونان، که در این رؤیا، بر او مردي بلندباال و زیبا، با 

شبحی که در رؤیا توصیف شده کامالً «: ادي.ساموئل ك به نوشتۀ شود وافراشته ظاهر میهاي بال

در  .)76و  75: 1347ادي، . ك(» .با فروهر که به صورت انسانی بالدار تصویر شده قابل تطبیق است

سروش در  که فرشتۀه خصوص سروش رفته است، چنانشاهنامه نیز اشاراتی به حضور فرشتگان، ب

دهد، کیخسرو نیز سروش را در خواب را از وجود کیخسرو خبر می خواب بر گودرز ظاهر شده و او

به کوه  سپارد ودر نتیجه سلطنت ایران را به لهراسب می. یابدبیند و از مرگ خویش آگاهی میمی
با توجه به ارتباط سروش و گودرز در  .)226: 1348محمدي، خدایار(گردد رود و ناپدید میمی

بیستون کرمانشاه همان سروش  برجستهبالدار باالي سر گودرز در نقش شاهنامه احتمال دارد فرشته

این . مآبی استنقش فرشته باالي سر گودرز در بیستون کرمانشاه از نمونه آثار دوره یونانی. باشد
باشد که ) عشق یونانی الهۀ(س احتماالً باید نقش نیکه شنانقش طبق نظر مسعود آذرنوش باستان

خرما در دست و تصویر اروس خداي  لدار با شاخۀتصویر نیکه به صورت با. داردنقشی معادل سروش 
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هاي اشکانی و ساسانی، دیده در سکه) پوتی/ پوتو(اي عریان عشق یونانی اغلب به صورت پسربچه
فرم . شاه استبستان کرمانطاقنگهبان در  ود تأثیرات یونان، شکل دو فرشتۀاز مشهورترین نم. شودمی

و سایر فرم لباس . بستان طبیعی است و از بال شبیه پرندگان اقتباس شده استطاق برجستۀقشبال در ن

به معناي پیروزي  Nikeالبته یونانیان به این فرشتگان  .)18: 1386جعفري، ( جزییات رومی و یونانی است
اسانی، دستار س هايبرجستهلذا در نقش. گفتندمی) تقدیر(به معناي اقبال  Tycheو ) ایزد سروش(

پیش از این  .)36و  35: 1383سودآور،( تقدیر و پیروزي بود/ یعنی اقبال ي فّرنماینده) تاج(ساسانی 
ن ملَمو راه با موجودات است و از طرف دیگر، همابیان شد که فَرّه، همان تقدیر یا فرشته شخصی هم

فضایلی، ایزد . است کوین تقدیرت و شکوهمعنی با و هم النهرینیبین در فرهنگ جامعۀ) سیمرغ(

را که صاحب وحی و پیک خداوند ذات با جبرئیل دانسته؛ چسروش، ایزد نگهبان و همیشه بیدار را هم

توان به این نتیجه رسید که ایزد سروش با الهام از از جمالت فوق می .)176: 1387فضایلی، ( است

ت ولی از بعد روحانی و عرفانی، همان نیکه ظاهر شده اس هنگ یونانی و رومی در نقش فرشتۀفر

) الف: توان به این موارد پی بردبنابراین، از توضیحات باال می. ستا سیمرغ کهن و جبرئیل اسالمی

هاي ادوار برجسته، به معناي پیروزي و تقدیر در نقش)وهر+ فر(فَرّه یا فَر، جزء نخستین فروهر 

ست؛ عالوه بر آن، هویت ایرانی فروهر هخامنشی، در ساسانی در قالب فرشته نیکه، نمایان شده ا

  .یابداي که در دست فرشته است، حلول میحلقه

راه با موجودات، که در دین اسالم به صورت جفت و هم) و به تعبیر دیگر فَرّه(شخصی  فرشتۀ) ب

ل و شرح دو انتقالی زرتشت به اسالم، توسط سهروردي به جبریی آمده است؛ و در مرحله) روز و شب(

، تعبیر شده است، ریشه در التقاط فرهنگی و بصري ایرانیان عصر )نور محض و تاریکی(بال وي 

  .ساسانی با فرهنگ رومی و یونانی سلوکیان و اشکانیان دارد

عطف  در اعصار اسالمی، به عنوان نقطۀتوان به تحوالت نقش عقاب با توجه به تصویر شش، می) ج

عقاب با دو سر نمایان / چرا که در این تصویر سیمرغ. گان جفتی توجه داشتدر به وجود آمدن فرشت

هاي فوقانی، به نوشته. از طرف دیگر دو شیر بالدار در باال و پایین تصویر قرار دارند. شده است

در این نگاره، حضور موجودي اساطیري . عقاب قرار دارد اي در دو سمت سرهاي دوگانۀآینهصورت 
آناهیتا در میان تصویر؛ و  میترا است و در ترکیب با الهه از الهه اب و شیر، مظهريو مرکب از عق

. سازدتر میامتداد دو نوار آویزان از دامن الهه، این نگاره را به بعد معنوي نقش فروهر نزدیک
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 گرفتاري مرغ جان در قفس تن، بنا به نوشتار سهرودي در وصف سیمرغ، با این نماد تصویري کامالً
اسارت بدل  آناهیتا بر گردن عقاب عصر ساسانی به ریسمان وانی دارد؛ چرا که دو دست افراشتۀخهم

  . گویی مرغ جان در قفس تن اسیر شده باشد شده است،

بر انتشار و انتقال فرهنگ فرشتگان جفتی رومی ) پوتی/ پوتو(جفت بودن فرشتگان رومی در ایتالیا ) د
اما در این تبادالت فرهنگی، رومیان نیز فرشتگان خود را . گذاردحه میو یونانی در عهد ساسانی ص

  .چون فروهر ایرانی، با جنسیت مذکر نمایان ساختند

  گیري نقش فرشته در هنر اسالمی شکل الگوهاي اولیه

هاي سوم ماوراءالنهر به بستر مناسبی براي تولد اولین سلسله/ نهم هاي سدةدر نخستین سال

در واقع پس از این زمان فرهنگ و تمدن ایران تحت . اسالمی تبدیل شد_ار ایرانینیمه خودمخت

هایی حکومت سامانی از جمله حکومت. ها و دستاوردهاي دین اسالم تولدي دوباره یافتتأثیر ارزش

نگهاوزن، سامانیان را باز اتی .)40: 1384همپارتیان، ( هاي اسالمی پا گرفتت تأثیر ارزشبود که تح

اعراب به ایران در شرق این  ند که پس از پایان بحران و حملۀدااشرافیان زمیندار ایرانی می دةمان

: 1376اتینگهاوزن، ( د پدید آوردندکشور قدرت را به دست گرفته و حکومتی تقریبًا مستقل از بغدا

رانی بودن و کوشیدند ایامیران مسلمان سامانی با حفظ پیوند خود با دستگاه خالفت عباسی می .)50

به ویژه (هاي ایرانی مسلمان گرایانه خود را نمایان سازند، به عبارتی تمامی سلسلههاي ملیخواسته

سوم، در عین توجه به اصول اعتقادي دین اسالم، سعی داشتند پیوند / نهم در آغاز سدة) سامانیان

 همانا احیاي سنن و روحیۀ هاآن حکومتی خود را با ایران باستان حفظ کنند؛ در واقع نیت حقیقی

  .)7تصویر) (246: 1368گروسه، ( ریانه در زیر لواي دین اسالم بودگملی

  

هاي ترکیبی، نقش پارچه ابریشم، سفید با رنگ: 6 تصویر
  .قرن پنجم یا ششم هجري

بـا  . الـف و ب / 2مقایسه شود با تصـویر  : 6توضیحات تصویر 
. دهـد ی را نشان میعهد ساسان: الف/2که، تصویر توجه به این

را نشـان  ) هجـري  4قـرن  (کمی پس از آن : ب/2تصویر
پس از قرن چهارم، یعنی قرن پنجم و : 6دهد و تصویر می

  .دهدششم را نشان می
  )137: 1381خزایی، : (مأخذ
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ر توان دلذا تأثیرات قوي مذهب زرتشت بر آثار هنري کامالً مشهود بوده، شاهدي بر این ادعا را می
سه قرن بعد از استیالي اعراب بر ایران یعنی تا قرن دهم «: ات آرنولد سرتوماس یافتگزارش

هاي زرتشتی  ها تقریباً در همه ایاالت پارس روشن و برقرار بود و تا آن زمان مغ میالدي، آتشکده

 کیشان آمدند و باعث تأثیرات فراوان بر هم هاي ملّی به حساب می هاي باستانی و سنت عامل آموزش
 شامل نقاشی عهد ساسانی از ورطۀ هانوشته ي چنین اشخاصی بود که اولین دستدر خانه. خود بودند

عنوان الگو براي هنرمندان بعد در خدمت  تواند به هایی می نابودي کامل نجات یافته و چنین نقاشی
/ آرنولد( ».بودندنرمندان هم هواخواه اسالم بزرگان اسالم قرار گرفته باشد؛ اگرچه احتماالً خود ه

ایشان توانستند فرهنگ و تمدن ایران باستان را «: نویسدمعین نیز راجع به سامانیان می .)5 :تاپوپ، بی

در واقع بسیاري از آداب و رسوم، ساختار . اسالمی توسعه دهند و آن را در چارچوب مبانی اندیشۀاحیاء 

  .)716: 1362معین، (هنوز به قدرت خود باقی بود  ستانایران با... فرهنگی، طبقاتی و نظام اقتصادي و 

  : گردداز این مکتوبات، نتایجی حاصل می

هاي چهارم و پنجم و ششم هجري اعتقادي و فکري که در قرن -مذهبی زمینۀ با توجه به پیش) الف

نري آثار هاست، تأثیرات قوي مذهب زرتشت بر  بر ایران حاکم بوده ) هاي سامانی و آل بویه سلسله(

هاي هفتم و هشتم و نهم، این اما طی قرن .)ب،الف/2و  6تصاویر ( کامالً مشهود بوده است

مذهبی  زمینۀ راه با پیشهاي رمزي با فرهنگ اسالمی ترکیب شده و باعث تغییر شکل آن هم نشانه

ش از پی(راه قداست اعتقادي و مذهبی آن در هر دو فرهنگ نقش فرشته، به هم. و فکري ایرانی شد

دیگر، در قالب نماد دیگر و تأثیرگذاري بر یک، با تأثیرگیري از هم)اسالم و ادوار اسالمی

 هفتم به وسیلۀ/ ششم و سیزدهم/ مدوازده  طی سدة. مؤنث ظهور یافته است ماوراءالطبیعه

براي حامیان ) نسطوري و یعقوبی(و مسیحی ) ایرانی و عرب(تصویرسازي هنرمندان مسلمان 

کتاب تاریخ  در .)353: 1381پاکباز، ( یافت ایرانی نسل به نسل انتقال  د، فرهنگ تصویريثروتمن

 ».در هنرستان بغداد تأثیر نقاشی مسیحیان و نقاشی ساسانی مشهود است«: نقاشی ایران آمده است

بعد هاي هاي پراکنده که در آثار نویسندگان عرب زمان که از یادداشت چنان)  60: 1375محمد،  زکی(

. اند کردههایی مصور تهیه می نوشته مندان ساسانی دست شود، مشخص است که هنر یافت می
یعنی محل تولدش مشهور است، ) اصطخر(ابواسحق الفریسی یک شهروند پرسپولیسی که به استخر 

هایی را در دربار پادشاهان ایران  تاریخچه« :گویدمی) قرن چهارم هجري(دربارة اواسط قرن دهم 
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جبل در نزدیکی  ها بوده، این دفاتر در قلعۀ گیس در منطقۀباستان دیده که شامل تصاویر آن
با مسلمان شدن  .)4: تاپوپ، بی/ دویالرد( ».شده استزرتشتیان نگهداري می مشهورترین آتشکدة

نوز هم اما عمق آن فرهنگ در ایرانیان ماند و ه. ایرانیان بسیاري از مظاهر دین زرتشتی از بین رفت

تر با مفاهیم ایرانیان که پیش. زیرا دین اسالم بیشتر آداب و معانی دین زرتشتی را دارا بود. باقی است
روح . معنوي و عرفانی زرتشتی خو کرده بودند، آن را از دست ندادند؛ بلکه در اسالم ممزوج کردند

فانی قرار داد و این عرفان لطیف ایرانیان دین اسالم را متمسکی براي نیل به اهداف روحانی و عر
ن همان روح عرفانی و چیزي نبود جز ادامه روح مذهب راستین زرتشت در کالبد عرفاي ایرانی و ای

هاي هنر ساسانیان از عهد زرتشت  سند تاریخی سنت .)31: 1384فر، شایسته/ کیانی( باستانی است

بال گشوده و در حال پرواز را نشان  در ایران که بعد از استیالي اعراب باقی مانده است، فرشتگان

در مورد حکمرانان اسالمی هم عین همین . اند نقر گردیده) بستان(دهد که بر باالي طاق پیروزي می

سانی هاي عهد سا راه جام مروراید و پرچمها، به هم که فرشتگان بر باالي سر آن صحنه را در حالی

  .)7: تا پوپ، بی/آرنولد( توان دید اند، می بال گشوده

  

  گیرينتیجه

ظهور نقش فرشته،  ریشۀ. یابد مند بر صحنۀ هنر ایرانی حضور می اي کامًال نظام ونهنقش فرشته به گ

شود؛ با  آغاز می) ترین نماد الهی و معنوي در هنر ایران کهن(در فرایند تاریخی خویش؛ از نماد فروهر 

گیري  در فعل و انفعاالت شکل. شود گر می جلوه  شود و در قالب نقش فرشتهگام مینقش سیمرغ هم

فرم تصویري فرشته؛ باورهاي عرفانی و دینی، تأثیرات عمیقی بر تجلی جسمانی نقش فرشته نهاده 

مذهبی و غیرمذهبی قابل رؤیت  در آثار فراوان هنري با پیشینۀ تجسم بعد جسمانی فرشته. است
عنصریست   و نقش فرشته) یش و پس از اسالمپ(شباهت آشکار میان آثار هنري برجاي مانده . است

واسط میان ادوار اسالمی و  اي که در مرحلۀسیمرغ افسانه. ستکه کمتر مورد توجه قرار گرفته ا

 مایۀجسمانی و روحانی نقش مقرب جبرییل است؛ در تجسم بعد پیش از آن، نماد الوهیت و فرشتۀ
توسط ) فردوسیشاهنامه (و کتب ادبی ) رديسهرو عقل سرخ(فرشته و توصیفات آن در کتب حکمی 

گیري کلی آنست که با توجه به سیر تحول نقش نتیجه. کندسزایی را ایفا میههنرمندان نقش ب
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توان شاهد تغییر جنسیت این واسط آن، نقش سیمرغ، می اُلگوي فروهر و البته حلقۀفرشته و کهن
ها ها دارد که بعدها جنبه زمینی آنبر فروشی این نقش داللت. نقش پراهمیت از مذکر به مؤنث بود

اما جنبه الهی و اهورایی فروهر با حلول در . نظر گرددموجب شد تا در جنسیت یافتن آن نیز اعمال

میان فروهر، سیمرغ و . اي و موکل آن، جبرییل مقرب به ادوار اسالمی سپرده شدقالب سیمرغ افسانه
در . مفهوم دانستتوان هر سه را یک شود که میاوانی یافت میفرشته تناظرات معنایی و کالمی فر

شود و علت همراستایی حکمی تفکر زرتشتی و اسالمی، تجربیات هنري منقطع نمیدوران اسالمی به 
بر اساس نوشتار . اندمند شدههنرمندان در تجسم نقش فرشته از اُلگوهاي تصویري فروهر و سیمرغ بهره

 شناسیه کامالً نقش زنانه است و حاکی از حضور عنصر مؤنث در کیهانشک نقش فرشتحاضر بی

  . ایرانیان دارد

   نوشت پی
1- Faravaši یا   Faravahr یا   Faravarti 
2- ardā frawahr  

  

  منابع
   .قرآن مجید

آرتور، : و گردآورنده ، تألیف)تابی(هاي ایران،  آشنایی با مینیاتور)/ ها ریشه(نقاشی و هنر کتاب  )تابی( آرنولد، سرتوماس

  .فروشی بهارانتشارات و کتاب :حسین نیر، تهران: پوپ؛ مترجم

  .نشر میترا  :آذر آذریان، تهران: ، فرشتگان آسمانی، مترجم)1377زمستان ( شري هانسناسگر، براد؛ 
  .انتشارات مولی: ل، تهرانیعقوب آژند، چاپ او: هنر سامانی و غزنوي، مترجم )1376( ایتنگهاوزن، ریچارد؛ شراتو، امبرتو

  . نشر آگه :پژوهشی در اساطیر ایران، تهران )1376پاییز ( بهار، مهرداد

  . فرهنگ معاصر :المعارف هنر، چاپ سوم، تهران ةدایر )1381( پاکباز، رویین

س پرهام، سیرو: سیري در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز، ویرایش )1387( پوپ، آرتر؛ اکرمن، فیلیپس

  .علمی و فرهنگی، منبع تصویري :تهران
: شاهکارهاي هنر ایران، اقتباس و نگارش )1380( پوپ، اپهام آرتور با همکاري فیلیپس آکرمن و اریک شرودر

  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی :خانلري، تهرانپرویز ناتل

لخانی تا اواسط مصور شاهنامه فردوسی دوران ایاسالمی _جویی ایرانیهویت« )1387پاییز و زمستان ( تنهایی، انیس
  .164-139شماره نهم، صص مطالعات هنر اسالمی،  ، دوفصلنامۀ»صفویه



 
 
 
 
  
 

   21 مایه سیمرغتحوالت نماد الوهی فرشته با الهام از نقش فروهر و بن

   
 

کارشناسی  ،»با تأکید بر عنصر بال بررسی سیر تحول نقش فرشته در نگارگري دوران اسالمی« )1382( جعفري، زهره
  .یت مدرس تهرانارشد، پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه ترب

صویري قبل از در منابع ت) انسان بالدار(گیري نقش فرشتگان بررسی شکل« )1386پاییز و زمستان ( ---------- 

  .24- 17مدرس هنر، شماره دو، صص  ، دوفصلنامۀ»اسالم
یک،   شماره ، هنرنامه،»)برگزیدة سال رسالۀ تحقیق(فّر و نمادهاي آن در هنر ساسانی « )1377پاییز ( جعفري، سعیده

  .130-120صص

  .30 -24، شمارة ششم، صص )18(، پیک کنکاش موبدان، ویژة »فروهر« )1363مهر ( جهانگیري نجمی، سهراب

 شاهنامه هاي نخستین دوره دربارةهاي ادیان نخستین در شاهنامه، سخنرانیافسانه )1348( خدایار محمدي، منوچهر
  .وزارت فرهنگ و هنر: تهران

  .مطالعات هنر اسالمی، منبع تصویري انتشارات مؤسسۀ :هزار نقش، تهران )1381( خزایی، محمد

نامۀ دهخدا، جلد هفتم، زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سیدجعفر شهیدي، چاپ لغت) 1373بهار ( اکبردهخدا، علی
  . انتشارات و چاپ دانشگاه تهران :اول، تهران

انتشارات و  :اشنایی با مینیاتورهاي ایران، تهران/ مانویان با هنر ایران هنر رابطۀ )تابی( دویالرد، اوجومونورت

 .فروشی بهارکتاب
  .انتشارات بهجت :هاي ایرانی، چاپ دوم، تهران تاریخ مطالعات دین )1371( رضی، هاشم

  . انتشارات بهجت :حکمت خسروانی، تهران )1379( -------- 

مرکز انتشارات دانشگاه : صطالحات هنر ایران، تهران، دانشگاه الزهرافرهنگ مصور ا) 1375بهار ( ریاضی، محمدرضا

 .پیام نور
  .ی و کارتوگرافی سحابوابسته به موسسۀ جغرافیای :تاریخ نقاشی ایران، چاپ سوم، تهران )1375( محمد، حسنزکی

  ).11/11/1389( سایت علمی دانشجو

  .نشر مرکز :اول، تهرانمدخلی بر رمزشناسی عرفانی ، چاپ  )1372( ستاري، جالل
گروه نشر و :، پیک انجمن موبدان تهران»نگاره فروهر، نماد انسان کامل ایرانی« )1384پاییز ( پور، پدرام سروش

  .95-93شمارة نخست، صص  پژوهش انجمن موبدان، پیش

نگ و هنر ژوهشکده فره  پ(عبداهللا فقهی : شرح رسائل فارسی سهروردي، ویراستاري )1376( سجادي، سیدجعفر
  . ، چاپ اول، حوزة هنري سازمان تبلیغات اسالمی، تهران)اسالمی حکمت و فلسفه

  .ناشر مبتکران: سیمرغ در قلمرو فرهنگ ایران، تهران )1372بهار ( گرد فرامرزي، علیسلطانی

  .نشر میرك :)یاالت متحدة امریکا(فّر ایزدي در آیین پادشاهی ایران باستان، هوستن  )1383( سودآور، ابوالعالء

 :بر اساس کتاب مقدس اورشلیم، چاپ اول، تهران: هاي قانون ثانیکتاب/ هایی از عهد عتیقکتاب )1380( سیار، پرویز
  .نشر نی
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سیزدهم و / هاي نوزدهم و بیستمهاي سدهتعامل خط و نقش در قالی« )1387بهار و تابستان ( فر، زهرهشایسته
  .120-107ي هشتم، صص ر اسالمی، شمارهمطالعات هن ، دوفصلنامۀ»چهاردهم

  .انتشارات جیهون: سودابه فضایلی، تهران: فرهنگ نمادها، مترجم )1388( شوالیه، ژان؛ گربران، آلن

  .کتاب خورشید :شناسی ایران، تهراناي به زیبایی گل مرغ دریچه )1384( شهدادي، جهانگیر
نامه ، پایان»)با تکیه بر اساطیر(هاي ایران وانی بر سفالینهبررسی مفاهیم نقوش حی« )1386آذر( کرمی، غضنفرعلی

  .کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران

  .انتشارات توس :هاي پهلوي، تهراناساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته )1374( عفیفی، رحیم

  .سازمان چاپ و انتشارات :می، تهرانسیمرغ سفید، وزارت فرهنگ و ارشاد اسال )1385( غروي، مهدي
  .انتشارات جیحون :شبرنگ بهزاد، تهران )1387( فضایلی، سودابه

بنیاد ترجمه و نشر کتاب  :اي، چاپ اول؛ تهرانفریدون بدره: آیین شهریاري در شرق، مترجم )1347( ادي، ساموئل. ك

  . با همکاري انتشارات فرانکلین
  .اپیکو :احمد طباطبایی، تهران: یرانی، مترجم اساطیر )1341( جی. کارنوي، اي

فرهنگ  ي راهنما یا پیر فرزانه دربررسی نمادهاي نور و فرشته« )1384تابستان ( فر، مهنازکیانی، تاجی؛ شایسته

  29ي دو، صص مطالعات هنر اسالمی، سال اول، شماره ، دو فصلنامۀ»تیموري و صفوي ایران و نگارگري دو دورة
  .انتشارات علمی و فرهنگی :عبدالحسین میکده، چاپ سوم، تهران: امپراطوري صحرانوردان، مترجم) 1368( گروسه، رنه

  .جا نا، بی گري، مزدیسنی، بهدینی؛ بی زردشت_گرایی زردشت :بنیاد دانشنامۀ بزرگ فارسی )تابی( طاووسی، محمود
(عالمه( محمدحسینطباطبایی، سید سید : ، مترجم)زء بیست و دومج( 33ان، جلدالمیزان فی تفسیر القر) 1357) 

  .کانون انتشارات محمدي :باقر موسوي همدانی، تهرانمحمد

  .حوزة هنري :حکمت معنوي و ساحت هنر، تهران )1377( مددپور، محمد
  .انتشارات امیرکبیر :فرهنگ فارسی، جلد پنجم، چاپ ششم، تهران )1362( معین، محمد

اي دربارة  با همکاري جمعی از دانشمندان، تفسیر نمونه، تفسیر و بررسی تازه )1368( )اهللاآیت(شیرازي، ناصرمکارم

، جلد بیست و یک، چاپ )جلد 27(ها و مسائل روز  ها، مکتب ها، پرسش قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها، خواست
  .انتشارات دارالکتب اسالمی :جا ششم، بی

هنرهاي سنتی، خبرنامۀ   ، سخنرانی در نشست»نی تجلی وحدانیت استنگارگري ایرا« )1384بهمن ( مهرگان، مجید

  .سی و هشت تان هنر، سال چهارم، شمارةفرهنگس

  .، روزنامه کیهان19810، شماره »روح ایرانی در جستجوي تفضل الهی« )1389آذر ماه  17( محمد، مددپور
  .فرهنگ معاصر :رقیه بهزادي، تهران: اي نمادها در هنر شرق و غرب، مترجمفرهنگ نگاره )1380( هال، جیمز

قرون دهم و (هاي نیشابور نقوش انسانی بر سفالینه« )1384پاییز و زمستان ( همپارتیان، مهرداد؛ محمد، خزایی
  .60- 39سوم، صص سال دوم، شماره مطالعات هنر اسالمی،  ، دوفصلنامۀ»)چهارم و پنجم/ یازدهم 

  .انتشارات اساطیر :باجالن فرخی، تهران: ایران، مترجمشناخت اساطیر  )1383( راسل  هینلز، جان
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