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مقایسه تطبیقی پیکرههای ایستاده فتحعلیشاه قاجار به
رقم مهر علی با پیکرههای انسانی در هنر سغدی
ابوالقاسم دادور* ،1سهیال نمازعلیزاده

2

 1استاد دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/10/10 :تاریخ پذیرش نهایی)96/12/12 :

چکیده

مهرعلی ،یکی از نگارگران عص ر فتحعلیشاه قاجار ،در برخی از آثار خود ،پیکره ایستاده پادشاه را با کمر باریک ،شانههای پهن
و عصای مر غنشان در دست راست مینمایاند .سغد ،از سرزمینهای ایران باستان نیز در آثاری مانند سکه ،سپر چوبی و
نقاشیهای دیواری ،پیکرههایی مزین به جواهرات ،کمر باریک ،شانههای پهن و عصای مر غنشان در دست راست معرفی
میکند که شیوه روایی برخی از آنها متأثر از ادبیات حماسی شاهنامه است .تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سوال
است :معناشناختی عناصر نمادین یکسان بکار رفته در آثار مورد پژوهش چیست؟ نوشتار حاضر به شرح هشت تصویر و
تطبیق آنها با متن دینی -اخالقی گاهان و شاهنامه میپردازد و تالش دارد تا با بررسی جنبههای گونا گون َ
خشترویریه ،مظهر
سیطره قدرت خدا نزد ایرانیان باستان و ّفره کیانی یکی از نمادهای قدرت و عطیه الهی است .شیوهی گردآوری اطالعات
به طریق اسنادی و کتابخانهای بوده و با روش تحقیق تحلیلی و توصیفی– تاریخی ،بررسی شدهاست .نتایج نشان میدهد
که الگوهای بصری و مفهومی پیکرهنگارههای فتحعلیشاه قاجار به رقم مهرعلی و پیکرههای انسانی هنر سغدی ،تلفیقی
از ادبیات حماسی شاهنامه فردوسی با اندیشه فلسفی ایران باستان است و بر اقتدار و مشروعیت حکومت ایزدی پادشاه
داللت دارد.

واژههای کلیدی

مهرعلی ،پیکرنگاری درباری فتحعلیشاه قاجار ،هنر سغدیَ ،
خشترویریهّ ،فره کیانی.

*نویسنده مسئول :تلفن ، 09121056731 :نمابر.E-mail:ghadadvar@yahoo.com ،021-88067895 :
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مقدمه
پیکرنــگاری دربــاری ،کــه در اواخــر ســده (12ه.ق18/م) تــا اوایل
ســده (13ه.ق19/م) ،در دربــار فتحعلیشــاه قاجــار بــه ســامان و
بالندگــی رســید ،در شــرایطی پــا بــه عرصــه گذاشــت کــه جلوههــای
تصویــری هنــر غــرب ،تحولــی چشــمگیر در شــالودهی هنــری ایــران
آفریــده بود .پیکرنــگاری دربــاری ،از تلفیق شــاخصههای هنر ایرانی
و اروپایــی ،محوریــت انســان و بهرهگیــری از تکنیــک رنــگ و روغــن
شــکل گرفــت تا عظمت و شــوکت شــاه ایرانــی را به نمایــش بگذارد.
مهر علی ،یکی از برجســتهترین نقاشــان دربار فتحعلیشــاه بهشــمار
میآیــد و پردههــای برجــای مانــده از این نقــاش ،حا کی از آن اســت
کــه او در نمایــش عظمــت شــاهانه ،توفیــق بســیار داشــته اســت.
مهرعلــی در پردههایی ،پیکره ایســتاده فتحعلیشــاه را بــا تاج کیانی
و عصای مر غ نشــان در دســت راســت ترســیم نموده تا شــهریار را در
نهایــت ثــروت و اقتدار نشــان دهد .در ایــن پردهها ،نحوه ایســتادن
شــاه کــه یــک بــازوی خــود را بــاال آورده و یک دســت به کمــر زده ،با
ریــش ســیاه و انبوه ،جواهــرات ،جامه فاخر ،تاج جق ـهدار بزرگ ،کمر
باریک و شــانههای پهن ،نمایانگر اوج قدرت و مشروعیت حکومت
ایزدی اوســت .مطالعات باستانشناسی نشان میدهد که در سغد

باســتان ،از ســرزمینهای شاهنشــاهی هخامنشــی نیز برای نمایش
قدرت حا کمان و مشــروعیت حکومت الهی فرمانروایان ،پیکرههای
انســانی بــا الگوهــای تصویــری نمادیــن نظیر عصــای مر غ نشــان در
دســت راســت ،تــاج کیانــی ،خفتانــی از پوســت پلنگ،کمــر باریــک و
شــانههای پهــن شــکل گرفتهانــد .از ایــنرو ،پژوهــش حاضــر در پی
شــناخت مضامین عناصر نمادین پیکرههای ایســتاده فتحعلیشاه
بــه رقــم مهرعلی و آثاری از صنایع دســتی مانند ســکه ،ســپر چوبی و
نقاشــی دیــواری پنجکنت از مناطق ســرزمین ســغد باســتان اســت.
بدینسبب ،این جستار به طور تطبیقی به تجزیه و تحلیل محتوای
تصاویر میپردازد و میکوشد تا پس از توصیف دقیق تصاویر با روشی
تطبیقی ،پیوند میان تصویر و محتوا را نشــان دهد .از اینرو ،شــیوه
پیشــبرد تحقیــق چنیــن خواهــد بــود :نخســت ،جلوههــای بصری و
عناصر نمادین آثار منتخب بررســی میشــود .از آنجایی که الگوهای
تصویــری و عناصــر نمادین نهفتــه در این آثار به فهم دینشــناختی
ایران باســتان و روابط میان انســان و ایزدان پیوند دارد ،لذا مفهوم
امشاســپند شــهریور یــا خشــترویریهّ ،
فــره کیانــی و تســری آنهــا را در
شاهنامه فردوسی بررسی نموده و در آخر نتیجهگیری میشود.

پیشینه پژوهش
اهمیــت آثــار هنــری قاجــار ،بســتری مناســب بــرای پژوهــش در
حوزههای مختلف هنری را فراهم آورده است .در بررسی هنر تصویری
ایــن دوره ،متون فارســی و انگلیســی بســیاری وجود دارد کــه با توجه
بــه مباحث مشــترک مطرح شــده در آنهــا با این پژوهــش ،میتوان به
مقال ـهای بــا عنــوان تصویــر قــدرت و قــدرت تصویــر :نیــت و نتیجــه در
نخســتین نقاش ـیهای عصــر قاجــار (1785-1834میــادی) ،نوشــته
لیــا دیبــا ( ،)1378چاپ شـ�ده در نشـ�ریه ایـ�ران نامه و کتـ�اب (1785-
 Royal Persian Paintings: The Qajar Epoch )1925نوشــته Layla
 Dibaبــا همــکاری  Maryam Ekhtiarدر ســال ( ،)1999اشــاره کــرد.
مطالعــات یعقــوب آژند در جلد دوم کتاب نگارگری ایران ،چاپ شــده
در انتشــارات ســمت نیز بــر اهمیت پژوهش هنــر قاجار افزوده اســت.
در زمینــه مطالعــات ســغدی Guitty Azarpay ،در کتابــی بــا عنــوان
 Sogdian Paintingچاپ شده در انتشارات دانشگاه کالیفرنیا (،)۱۹۸۱
و الکســاندر بلنیتسکی در کتاب هنر تاریخی پنجکنت ،چاپ شده در
انتشارات فرهنگســتان هنر ( ،)1390اطالعاتی با ارزش ارائه میدهند.
عــاوه برایــن Eleanor Sims ،در کتابی تحت عنوان Peerless Images
 :Persian Painting and its Sourcesچاپ شده در انتشارات دانشگاه
یپــردازد .کتــاب اوجهای
ییــل آمریــکا ( ،)۲۰۰۲به نقاشــی ســغدیان م 
درخشــان هنــر ایران ،نوشــته ریچارد اتینگهاوزن و احســان یارشــاطر،
ترجمــه روییــن پا کبــاز و هرمــز عبدالهــی ،نیــز حــاوی اطالعــات مهــم
در زمینــه هنــر ســغدی اســت .در بررســی مفاهیم فـ ّـره و خشــترویریه،

ّ
مقالــه زهــره زرشــناس ،با عنوان دگرگونــی مفهوم «فر» در نوشــتههای
ســغدی ( ،)1380چاپ شــده در پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات
فرهنگی ،و کتاب شــناخت اســاطیر ایران ،نوشته جان هینلز ،ترجمه
ژالــه آمــوزگار و احمــد تفضلی ،چاپ شــده در نشــر چشــمه ،بر اهمیت
پژوهش افزودهاند .تالش میشــود برای نخســتینبار ،بــا بهرهگیری از
منابع موجود ،پیوســتگی میان اندیشه و هنر در دو دوره هنری قاجار
و سغدیان با نگرش ایران باستان اثبات گردد.

روش پژوهش
این تحقیق بنیادین ،مبتنی بر شیوهای تطبیقی است .از اینرو،
ابتــدا آثــار منتخــب از دو دوره هنــری (ســغد و قاجــار) ارائــه شــدهاند
تــا پــس از مطالعــه ویژگــی آنهــا به مقایســه نمونههــا پرداخته شــود.
گــردآوری اطالعــات با اســتفاده از اســناد و منابع کتابخانــهای بوده و
متکــی بــر منابــع مکتــوب اســت .روش تحقیــق ،توصیفــی– تاریخی
همراه با تفسیر دادهها (تصاویر) و تطبیق آنهاست.

قاجار
آقــا محمــد قاجار پســر یکــی از رقبای کریــم خان از ایــل قاجار ،به
تالفی قتل پدرش ،آخرین پادشاه زندیان را در جنوب به قتل رساند

43
مقایسه تطبیقی پیکرههای ایستاده فتحعلیشاه قاجار به رقم مهر علی با
پیکرههای انسانی در هنر سغدی

و آخرین ســردار افشــاریه را در مشــهد از میان برداشت .او خود نیز در
ســال (1211ه.ق1796/م) به قتل رسید و پســر برادرش فتحعلیشاه
(1212-1250ه.ق1797-1834/م) به جای او صاحب ســلطنت شد
و اینگونه سلســلهی قاجار پا گرفت .فتحعلیشاه در دوران حکومت
خــود که نزدیک چهل ســال به طول انجامید ،درباری بســیار پرزرق
و بــرق بــه ســبک پادشــاهان قدیمــی و به تعبیــر خودش ساســانیان
بهوجــود آورد و بزرگتریــن هنرمندان نگارگر و تذهیب کار و تجلیدکار
و خوشــنویس را بــه دربار خــود فراخواند و مورد حمایــت خویش قرار
داد (کــن بــای .)120 ،1389 ،جم ـعآوری کتــب و نســخ خطــی و کهن
ایران و مرمت آنها به شــکلی شایســته ،مهمترین و ارزندهترین کاری
است که فتحعلیشاه در طول حکومت خود انجام داد (همان.)94،

هنر قاجار
شــواهد و اســناد بســیاری حا کی از آن اســت که در قرن ســیزدهم
هجــری (نوزدهم میالدی) تصاویر شــاه قاجــار ،در اندازه و هیئتهای
گونا گــون و بــه رســانههای رنگی مختلــف ،نقش اساســی در نمایش و
اعمال قدرت شــاه چه در ایران و چه در فرنگ داشــتهاند .همچنین،
بــر اســاس منابــع مکتــوب ،اســتفاده گســترده از پیکرههــای دربــاری
پادشــاهان قاجــار در نقاشــیها ،بیانگــر اهــداف مذهبــی و دنیــوی
آنهاســت .ارزش اینگونه اسناد و مدارک در ارزیابی نقاشی قاجار است
و بر جامعهشــناختی و روانشــناختی این دوره تمرکز دارد .رابینســون
دربــاره نقاشــیهای عصر قاجــار چنین اظهار داشــت « :ایــران در قرن
نوزدهم میالدی (سیزدهم هجری) ،سرزمین نقاشی بود ،چیزی که تا
ً
آن زمان ،هرگز ممکن نبود ».نقاشیهای دوره قاجار غالبا برای نمایش
جالل و شــکوه قاجار طراحی شــدند و عظمت حکومت هخامنشــی و
ساســانی را بهیــاد میآورنــد .در نقاشــیهای دوره قاجــار ،موضوعــات
تاریخی ،مذهبی ،ادبی ،اساطیری و صحنههایی از شکار و نبرد دیده
میشود ( .)Diba,1999, 31-32باستانگرایی ،یکی از ویژگیهای مهم
مکتب پیکرنگاری درباری اســت که در آن ،تصویرپردازی شــکوهمند
درباری با موضوعات دوره باســتان (هخامنشــی تا ساسانی) مناسبت
دارد (آژنــد ،1392 ،ج .)796 ،2از میــان تمــام انــواع بازنماییهایــی
کــه بیــن ســالهای14-1193ه.ق 1980-1780/م شــکلگرفتهاند،
چــه آنهایــی کــه دارای ارزش هنــری بــوده و چــه آنهایی که بــه عنوان
نامناس ـبترین تصاویــر شــناخته شــدهاند ،ترکیــب یکپارچــه تصویر و
معنــا ،از مهمترین ویژگیهای نقاشــی ایرانــی در عصر طالیی قاجار به
شمار میآید .در این ایام ،به منظور ستایش شوکت و عظمت پادشاه،
تصویرسازی از اشعار فردوسی و مدایح در وصف ستایشآمیز پادشاه،
رون��ق یاف��ت ( .)Sims & Boris, 2002,6در واقــع ،شــاهان قاجار ،برای
ب ـهرخ کشــیدن حشــمت و شــوکت پادشــاهی از هنــر و معمــاری بهــره
جستند (آژند،1392،ج.)777 ،2
فتحعلیشــاه کوشــید بــه یــاری تصاویــری کــه از شــخص خــود،
خویشــان و درباریان ســاخت و پرا کند ،اقتدار خــود را به عنوان رهبر
شــیعیان ایران ،میانجی قشرهای گونا گون جامعه و جانشین خلف
سنت پادشاهی دیرینه ایران تثبیت کند .تصاویر تمام قد وی ،نماد

جالل پادشــاهی و فرهنگ تاریخ محور این دوره بود .همانگونه که
چارلز تکســیه هنگام تماشــای نقاشــیهای کاخ چهل ســتون گفت:
«ایرانیــان بــرای نقاشــیهایی که از سرگذشــت تاریخی آنــان حکایت
میکننــد ،اهمیت بســیار قائالند ».این نقاشــیها همانند افســانهها
و اســاطیر ادبــی و شــنیداری ،تصویــری آرمانــی از تاریــخ ایــران را بــه
نمایش میگذارند .فتحعلیشــاه از نقاشی و تصویرگری ،ابزاری برای
آ گاه ســاختن ایرانیان به هویت خویش فراهم آورد و از آن بینهایت
بهــره بــرد ،ا گرچه شــخص خــود را در کانــون چنین هویتــی میدید.
بدیــن ترتیــب ،میتــوان او را نخســتین پیشــگام در فرا گــرد تکویــن
هویت ایرانیان دانست (دیبا.)446 ،1378،
برای شــناخت نقش و چگونگی تأثیر نقاشــیهای درباری دوران
نخســتین قاجــار ،توجــه بــه ایــن نکته ضروری اســت کــه اثــر روانی و
عاطفــی ایــن آثــار ،از یــک میــراث عظیــم دیــداری و تصویری نشــأت
میگیــرد .تصاویــر و ســنگ نگارههــای فتحعلیشــاه ،همــان حــس
احترام و تسلیمی را در ایرانیان برمیانگیزد که شمایلهای مذهبی
یا تصاویر آرمانی پادشــاهان ایران .از سوی دیگر ،رنگهای جاندار و
پرمایه و طراحیهای تزیینی این تصاویر ،همان تحســینی را موجب
میشــوند کــه مینیاتورهــای منقــوش بــر کتــب خطــی .بــه عبارتــی،
نقاشیهای قاجار ،ابزاری نیرومند برای تجلی فرهنگ و آمال ایرانیان
و یــادآور اقتدار و ثروت بیکران کشــور بشــمار میآیند (همان.)447 ،

نگارگری قاجار
در حکومت قاجاریان ،زندگی شاهان ،شاهزادگان و رامشگران
درباری در پردههای نقاشی نمود یافت (آژند ،1392،ج.)2،777
نقاشی دوره قاجار را به لحاظ اسلوب به دو دوره میتوان تقسیم
کرد :دوره اول ،حکومت آقامحمدخان (1193 -1211ه.ق-1796/
1779م) ،فتحعلیشـــــــــــــــــــــاه (1211-1249ه.ق1796-1833/م) ،و
محمدشاه (1249-1263ه.ق1833-1846/م) را دربر میگیرد .در
دوره اول ،شیوه برجستهنمایی و فرنگیسازی با ترکیببندیها و
شگردهای سنتی نگارگری ایرانی درهمآمیخت تا بر جاهطلبیهای
آرمانی دربار صحه گـــــــــــــــــــــذارد .در این دوره از نظر موضوعی ،نوعی
باستانگرایی حا کم اســـــــــــــــــــــت که در آن تصویرپردازی شکوهمند
درباری با موضوعات دوره باستان ایران (هخامنشی تا ساسانی)،
جایگزین مضامین عاشقانه و عاطفی دوره زندیه و حتی دوره
ً
صفویه شد .دوره دوم ،حدودا حکومت پنجاه ساله ناصرالدین شاه
(1263-1313ه.ق1846-1895/م) را شامل میشود و محصول
آن ،شکلگیری ناتورالیسم اروپایی در صحنه هنرهای ایران بود
(همان  .)796،بهطور کلی ،سبک نقاشی قاجار ظاهری دورگه و
ساختگی دارد و اختالطی نامطمئن از شگردهای ژرفانمایی اروپایی
و شیوه روایی ایرانی است (اتینگهاوزن.)341 ،1379،

مکتب پیکرنگاری درباری
مکتــب پیکرنگاری دربــاری ،در نتیجــه تجربههای فرنگیســازی
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پدیــد آمــد و اوج شــکوفایی آن در زمان حکومت فتحعلیشــاه قاجار
بــود .پیکرنــگاری درباری ،ا گرچــه عناصــری از طبیعتگرایی اروپایی
وام گرفت ،اما شــیوه ســنتی آرمانینمودن واقعیــت را از طریق نوعی
چکید هنــگاری حفــظ کــرد .مشــخصات مکتــب پیکرنــگاری درباری
عبارتند از :ساختار متقارن و ایستا با عناصر افقی ،عمودی و منحنی؛
تلفیق نقشمایههای تزیینی و تصویری؛ رنگ گزینی محدود با تسلط
رنگهــای گرم به خصوص قرمز؛ کاربســت رنگماده روغنی به روش
خاص .در این مکتب ،پیکر انسان اهمیت اساسی دارد ،بدون آنکه
شبیهســازی درکار باشد؛ اشــخاص به طرز قراردادی تصویر میشوند
و هدف نقاش ،تجسم جالل ،وقار و زیبایی مثالی در پیکر آنهاست.
مــردان بــا ریش بلند و ســیاه ،کمــر باریک و نگاه خیره؛ زنــان با چهره
بیضــی ،ابــروان پیوســته ،چشــمان ســرمه کشــیده و انگشــتان حنــا
بســته به تصویر درآمدهاند .اشــخاص در هر سن و مقامی که باشند،
رخسار شاداب و قامت رعنا دارند .چنین است که هرگز فتحعلیشاه
پیــر نمیشــود و همــواره جوان و نیرومند اســت .همگــی در جامگان
زربافــت ،مرواریــد نشــان و غــرق در جواهــر تجســم یافتهانــد .مکتب
پیکرنــگاری دربــاری به دســت نقاشــانی چــون محمدصــادق ،باقر و
میرزا بابا تکوین یافت و بعدها ،فقط مهرعلی توانست جای میرزابابا
را بگیرد (پا کباز.)148-147 ،1387 ،

مهرعلی
مهرعلی ،شا گرد میرزا بابا و برجستهترین نقاش دربار فتحعلیشاه
بــود .مهرعلــی در کاربســت میثاقهــای زیبایــی چهــره و انــدام ،در
ســاخت و پرداخت تاج ،اســلحه ،جامه و نیز طراحــی و رنگآمیزی ،از

تصویر -1تصویر ایستاده فتحعلیشاه ،اثر مهر علی.
ماخذ( :آژند ،1392،ج)847، 2

دیگــر پیکرنگاران درباری اســتادانهتر عمل میکــرد .بهترین پردهاش،
فتحعلیشــاه در کســوت رســمی (1228ه.ق1813/م) اســت .در ایــن
پــرده ،شــاه جامهــای زربفــت بــا دامن گشــاد و کمــر تنگ برتــن دارد.
دســت چپ را بر کمر زده و با دســت راســت ،عصای بلند مرصعی را که
در انتهای آن مرغ شــانه بســری دیده میشــود ،گرفته است .چهره او
بــا ابــروان کمانی ،بینی نوک تیز ،دهان کوچک ،ریش و ســبیل ســیاه
بلنــد نشــان داده شــده اســت (تصویــر .)1مهرعلــی چنین شــگردهای
سیماشــناختی را در ســایر تکچهرههای فتحعلیشــاه نیز بهکار برد و
همواره شاه را جوان و ُپر ابهت نشان داد (پا کباز.)553-554، 1385،
مهرعلــی در پــرده تصویر ایســتاده فتحعلیشــاه ،شــاه را تمام قــد و در
اندازه طبیعی نشان میدهد .او تاجی بر سر دارد که شارل تکسیه آن
را به تاج هخامنشیان تشبیه کرده است (اتینگهاوزن.)345، 1379،
تصویــر ،3نمونــهای از یــک پادشــاه جنگجــو اســت کــه مهرعلــی
بــا مهــارت آن را بــه تصویر کشــیده اســت .مهرعلــی ،فتحعلیشــاه را
همچون رســتم ،قهرمان افســانهای شــاهنامه مینمایاند .او ،شاه را
بــا خفتانی شــبیه به پوســت پلنگ (یا گربه وحشــی) نشــان میدهد
آنگونه که به نبرد فراخوانده شــده اســت .پوششــی زیبا به رنگ قرمز
کــه به ویژه در آســتینها ،بر رزم و نظامیگری او تأ کید میشــود .این
تصویــر بــه طــور ضمنی بــه واقعیتهــای ســختی همچون شکســت
ایران در جنگ روسیه نیز اشاره دارد (.)Diba,1999,186

تحلیل پیکرههای ایستاده فتحعلیشاه قاجار
به رقم مهرعلی
مشــخصات بصــری و مفهومی پیکرههای ایســتاده فتحعلیشــاه

تصویر  -2تصویر ایستاده فتحعلیشاه ،اثر مهر علی.
ماخذ)Diba,1999,183( :

تصویر  -3تصویر ایستاده فتحعلیشاه ،اثر مهر علی.
ماخذ)Diba,1999,186( :
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مقایسه تطبیقی پیکرههای ایستاده فتحعلیشاه قاجار به رقم مهر علی با
پیکرههای انسانی در هنر سغدی

قاجار به رقم مهرعلی عبارتند از:
 -1ســاختار متقــارن و ایســتا بــا تأ کیــد بــر عناصر عمــودی ،افقی،
مــورب و منحنــی؛ تلفیــق نقشمایههــای تزیینــی و تصویــری؛ رنــگ
گزینی محدود با تســلط رنگهای گرم؛ کاربست رنگماده روغنی به
شیوه قراردادی که در آن ،سایهپردازی به شیوه غربی بوده ،اما همه
بخشهای تصویر را شــامل نمیشــود؛ ریش بلند و سیاه؛ کمر باریک
و شــانه پهــن؛ رخســار شــاداب و همواره جوان شــهریار؛ تــاج؛ عصای
مر غنشــان؛ خنجــر و شمشــیر؛ خفتانی از پوســت پلنــگ ،جامههای
فاخر و مملو از جواهرات از ویژگیهای عینی تصاویر است.
 -2مهرعلــی ،فتحعلیشــاه را بــا خفتانــی از پوســت پلنــگ ،کمــر
باریــک و شــانه پهــن ،خنجــر و شمشــیر ،همچــون رســتم ،قهرمــان
افســانهای شــاهنامه مینمایانــد .پهلوانــی قدرتمند که بــا چیرگی بر
دشــمن ،کشــور را از هرگونــه گزنــد مصون م ـیدارد .به نظر میرســد،
نبــرد و جنــگ یکــی از موضوعــات مهــم مطرح شــده در ایــن تصاویر
اســت و بهرهگیــری از الگوهــای بصری مبتنی بر شــیوه روایی ایرانی و
ادبیات حماســی شــاهنامه اســت .جامهی فاخر و مملو از جواهرات
نیز بر قدرت و ثروت بیکران او تأ کید میکند.
 -3در بررســی محتوای آثار نامبرده ،ذکر این مهم ضروری اســت
که تصاویر به واقعیتهای ســختی همچون شکست ایران در جنگ
روسیه نیز اشاره دارند .شکستی که منجر به ازدست دادن بخشی از
ســرزمین ایران و تضعیف بدنه حکومتی شــد .از اینرو ،تصاویر مورد
پژوهش ،عظمت ،شوکت و پهناوری سرزمین ایران در دوره باستان
را نیــز بهیــاد میآورنــد .افــزون بــر آن ،بــه نظــر میرســد در پردههــای
ایســتاده فتحعلیشــاه قاجار به رقــم مهرعلی ،هنرمند با تمســک به
عناصــر نمادین همچون تاج و عصای مر غ نشــان ،بر حا کمیت الهی
پادشاه نیز تأ کید میورزد.
بر اســاس شــواهد موجــود ،هنر تصویــری ایران باســتان ،همواره
بــرای بیــان قــدرت پادشــاهی ،از الگوهــای نمادیــن ســود جســت تا
قــدرت پادشــاه را همتای قدرت الهی نشــان دهد(بویــل.)9، 1395،
هنرمنــدان قاجــار ،گرایــش آشــکاری بــه بهرهگیــری از نقشمایههــا و
عناصر تزیینی به کار رفته در هنر ایران باســتان داشــتند .بازتاب این
تمایل ،در هنرهای مختلف به روشــنی قابل مشــاهده اســت .در آثار
هنــری عصــر قاجــار ،نقوشــی به کار گرفته شــده کــه به گون ـهای بارز،
نقشمایههای هنر ایران پیش از اسالم را آشکار میسازد (شیرازی و
دیگــران .)63 ،1394،آثار هنری ایران باســتان با بهرهگیری از عناصر
نمادیــن ماننــد نمایش اعطــای حلقه ایــزدی از جانــب اهورامزدا به
پادشــاه ،هاله نور در پشــت ســر پادشــاهان ،نقش بال و حلقه بالدار
بــر روی تاج پادشــاهان ،بــر قدرت ایزدی پادشــاهی تأ کیــد نمودند.
ویژگیهای تصویری نقوش شاهی در نقشبرجستههای هخامنشی
نیز بیانگر مقام رفیع شــاهی ،وابســته به اهورامزدا و تأییدیهای برای
حا کمیت پادشــاه اســت (پرادا .)195، 1391،ایران باســتان ،پادشــاه
خــود را نماینــدهی اهورامزدا بــر روی زمین میدانســت ،برای نمونه
ً
پادشــاهان هخامنشــی رســما میگفتند که پادشــاهی را اهورامزدا به
آنــان اعطــا کردهاســت (بیکرمان و دیگــران ،1392،جلــد  ،3بخش،1
 .)105در ایران ،تاج مهمترین شناسه کسی است که بر تخت شاهی

تکیه میزند ،با توجه به پایگاه مذهبی مقام شاهیدر ایران باستان
و تا کیــد برای برخورداری شــاهان ایرانی از ّ
فــره کیانی ،تاج نمودی از
نیــروی ّفره تلقی میشــود کــه در فرهنگ ایرانی ،در ارتباط مســتقیم
بــا مقــام و رتبه اجتماعی رفیع شــاه اســت (قائمــی .)133، 1394،در
اندیش ـهی هستیشناســی دینی -اخالقی گاهانّ ،
فــره کیانی یکی از
نمادهای قدرت و همانند فروغی ایزدی و عطیه الهی است که برای
شــهریار ،شــأن و عظمت به همراه میآورد و مر غ ،تمثیل و تشــبیهی
برای تجســم ّفر اســت (هینلز .)50، 1393،جســتار حاضر تالش دارد
با وا کاوی الگوهای نمادین بصری در پیکرهنگارههای فتحعلیشــاه
قاجــار بــه رقــم مهرعلــی و پیکرههای انســانی هنــر ســغدی ،به درک
ارزشهای مفهومی ّفره و َ
خشــترویریه در دو دوره تاریخی (ســغدیان
و قاجار) نائل شود.

ّفره
در ایران باستان ،واژه ّفره ،در نظام متنی اوستایی و زبان پهلوی
پدیدار شــد تا با داللت بر مفاهیم متعالی ،بر شــأن و شوکت ایرانیان
بیفزایــد .مفهــوم بنیادین ّفره ،پس از اســام نیز در ادبیات حماســی
شــاهنامه فردوســی تســری یافت تــا این نگــرش را گســترش دهد .از
ای ـنرو ،جهت بررســی مفهــوم ّفره ،وا کاوی متون اوســتا و شــاهنامه
ضرورت مییابد.
ّ
ّ
در اندیشــه معنوی ایران باستان ،فر ،فره خورنه ،به معنای نور و
درخشندگی محض است که گوهر آفریدههای اهورامزدا از آن سرشته
شدهاست (کربنّ .)۹۸،۱۳۹۵،فره ،یکی از نمادهای قدرت و همانند
فروغی ایزدی و عطیه الهی اســت که برای صاحبش زندگی طوالنی،
قــدرت و دارایــی بــه همــراه مــیآورد .در اوســتا ،از ســه ّ
فــره نــام برده
شدهاســتّ :فره زرتشــتّ ،فره ایرانی و ّفره کیانیّ .فره کیانی ،نیرویی
کیهانی و الهی اســت که موجب پیروزی شــاهان در مقابل دشــمنان
میشــود .فـ ّـره کیانــی ،الزمــه شــاه آرمانــی اســت و بــدون آن ،هیــچ
فردی قادر به کســب قدرت شــاهی نیست (زرشــناس.)391 ،1380،
در متــون اوســتاییّ ،
فــره کیانــی از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت ،زیرا ّ
فــره کیانی ،پایــداری جامعه ایرانی را موجب میشــود .از
اینرو ،در ســرودههای زرتشــت در ســتایش از ّفره کیانی آمده است:
ّ
ّ
فــر پیروز نا گرفتنی مــزدا آفریده را
فـ ِـر کیانی پیروز مزدا را میســتاییمِ .
میســتاییم .اشــی نیک ،آن شــیدور بزرگ نیرومند برزمند بخشــنده
ّ
فــر مــزدا آفریــده را میســتاییم .پــاداش مــزدا آفریــده
را میســتاییمِ .
میســتاییم (دوســتخواه  )۱۱۰ ،۱۳۶۴و میافزایــد :امشاســپندان،
شــهریاران نیکسرشت را میستاییم (همان .)۱۱۸ ،شهر یاران نیک
را کــه بــا خوبکــرداری ،گیتــی را نگاهباننــد میســتاییم .همچنین،
بــر ایــن نکتــه مهــم تأ کیــد میشــود :اردیبهشــت را میســتاییم ،آن
زیباتریــن امشاســپند ،آن سراســر نیکــی را .بهمــن و شــهریور و دیــن
نیک و پاداش نیک و سپندارمذ نیک را میستاییم (همان.)۱۲۰ ،
در هستیشــناختی ایرانیــان باســتان ،امشاســپند شــهریور یــا
خشترویریه همان شهریاری مطلوب و نمایندهی سلطنتی است که
با چیرگی بر همهی بدیها ،ارادهی خدا را در زمین مســتقر میکند.
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امشاســپند شــهریور یا خشــترویریه ،مظهر توانایی ،شــکوه و سیطره
قــدرت خدا نزد ایرانیان باســتان اســت (هینلــز )74، 1393،و یکی از
صفات اهورامزدا بهشمار میآید (نیولی.)157، 1381،
ّ
پس از اســامّ ،فره در شــاهنامه نیز تسری یافت .فره در شاهنامه
دارای انواع گونا گونی است و از ّفره ایزدیّ ،فره همایّ ،فره دینّ ،فره
شــاهی ،فـ ّـره پهلوانــی و ...یاد میشــود (زرشــناسّ .)391، 1380،فره
در شــاهنامه همانند اوســتا ،به معنای شأن ،شوکت ،شکوه ،جالل،
عظمــت ،بزرگــواری ،قــدرت و نــور بــه کار م ـیرود .در شــاهنامه ،فـ ّـره
شــاهی ،همان نژاد اســت که به صورت موروثی از پدر به پســر منتقل
میشــود ،برای مثال ،گشتاســب عالوه بر پادشــاهیّ ،فره شــاهی پدر
یبــرد .فـ ّـره ایزدی ،براســاس فرمان اهورا مــزدا ،فقط
را نیــز بــه ارث م 
بــه شــاهان داده میشــود و نشــان میدهد کــه حکومتشــان مورد
رضایت خداســت و به آنان مشــروعیت میبخشــد .در شاهنامهّ ،فره
پهلوانــی مخصــوص رزمندگان و ســرداران ســپاه اســت کــه به کمک
آن شــاه را یــاری کــرده و کشــور را از گزنــد دشــمن مصــون میدارند و
از معروفتریــن دارنــدگان آن میتــوان از رســتم نــام بــرد (اســامی ،
بهرامــی .)۱۳۹۴،۲۸ ،وجــه تمایــز مفهــوم فـ ّـره در شــاهنامه و اوســتا
ایــن اســت که در شــاهنامه ،فـ ّـره ایزدی یکی از مشــتقات ّفر اســت و
هر کســی نمیتواند صاحب آم شــود و تنها مخصوص شــاهان بوده و
تضمینکننده مشــروعیت حکومت آنها اســت .در حالیکه در اوستا،
فـ ّـر همان ّفره ایزدی اســت و همــه ایرانیان میتوانند با خویشــکاری
از آن برخوردار شــوند (همان .)۳۵ ،مطالعات باستانشناسی حا کی
از آن اســت که در متون ســغدی نیز ّفره گســترش یافت و از اهمیت
ویژهای برخوردار شد.

سغد
ســغد ،ســرزمینی تاریخــی واقع در آســیای میانه ،میــان آمودریا و
ســیردریا اســت کــه امــروزه جنوب ازبکســتان و غــرب تاجیکســتان را
در برمیگیــرد .در کتیبههــای ســلطنتی شــوش بــرای معرفــی اقوام و
ســرزمینهای مختلــف شاهنشــاهی هخامنشــی ،ســرزمین ســغد را
میتوان بازشــناخت (بریان .)1385،272 ،ســا کنین سرزمین سغد،
ایرانی نژاد و زبان آنان سغدی بوده که از زبانهای مهم ایرانی میانه
اســت (ســیمز .)14 ،1387 ،بــا فروپاشــی ســلوکیان ،حــدود ســدهی
دوم پیش از میالد ،ســرزمین ســغد تحت سیطرهی تخاریان ،آنچه
امــروزه کوشــانیان نامیده میشــود ،درآمــد (رایــس .)105، 1389،در
دولت ساســانی ،ســغد از ســرزمینهای مهم ایران در جاده ابریشــم
بــود( .رضــا )3،1384،بــا انقــراض ساســانیان ،ســرزمین ســغد تحت
سیطرهی اعراب درآمد (رایس.)203، 1389،

امشاســپندان را آشــکار میســازد (بیکرمــان و دیگــران،1393،ج،3
بخــش  .)81-1،82یــادآوری ایــن نکتــه مهــم ضــروری اســت کــه
ا گرچــه هنر ســغدی متأثــر ار هنر ساســانی اســت ،اما عناصــر برگرفته
از هنــر ساســانی نظیر موتیفهای شــمایلنگاری ،رنــگ ،فرم و فضا،
مجــذوب هویت مســتقل و منحصربفرد هنر ســغدی میشــوند ،زیرا
ارزشهــای منحصربفــرد هنــر ســغدیان در بهرهگیــری از موضوعــات
حماسی است .هنرمند سغدی با هدف ارتباط مخاطب با محتوای
اثــر ،او را در تنشهــای قهرمانــی درگیــر میکنــد و بــا بیانــی از قدرت و
آســیبپذیری مبــارزان ،بیننــده را مجبور بــه درک واقعیــت رویداد و
نبردهــای ســهمگین مینمایــد (آذرپــی .)73، 1981،در کاوشهــای
باستانشناســی از مناطــق ورخشــا ،پنجکنــت و افراســیاب واقــع در
ســرزمین ســغد باســتان ،آثــاری از صنایع دســتی ،مجســمه ،ظروف
فلزی و نقاشــیهای دیواری کشــف شــده اســت .در شــرق ســمرقند
نیــز بقایایــی از قصــر مــغ بــه همراه اســنادی بــه زبان ســغدی ،متون
عربــی ،ســکهها ،مهرها ،کاالهایــی از نقره و مفر غ ،ســاح ،تکههایی
از پارچههایی ابریشــمی و پشــمی بهدســت آمده که حاوی اطالعات
ارزشــمندی از فرهنگ و هنر سغدی است (رایس.)109-112، 1389،

سپر چوبی
مهمترین کشــف در سرزمین سغد ،یک سپر چوبی است که روی
آن با چرم پوشــیده شــده و تصویر سوارکاری با کمر باریک و شانههای
پهــن نقاشــی شدهاســت (تصویــر  .)4ا گرچــه تنهــا بخش مرکــزی این
ســپر منقوش باقیمانده اســت ولی ثابت میکند که در سدهی هشتم
میــادی ،قهرمــان ایران اســامی با شــانهی پهــن و کمر باریــک مورد
ستایش بودهاست .سبک این تصویر شبیه دیوارنگاریهایی است که
در بخشهایمختلفسغد کشفشدهاست.براساسشواهدموجود،
این نظریه تأیید میشود که آثاری نظیر این سپر ،در ایجاد سبک نقاشی
اسالمی مکتب ایرانی سهم عمدهای داشتهاست (رایس.)110، 1389،

سکهی سغدی
بـ ــا فروپاشــــی ســــلوکیان ،حــــدود ســــدهی دوم پیــــش از میالد،
کمــــان
سـ ــرزمین ســــغد تحــــت ســــیطرهی کوشــــانیان درآمــــد .حا
ِ
ً
کوشـ ــان را عمدتا میتوان از روی سکههایشــــان شــــناخت ،زیرا هر

هنر سغدی
هنــر ســغدی ،پیوندهــای اســلوبی ،مضمونــی و سنخشناســی با
سنتهای ایران پارتی و ساسانی دارد (بیکرمان و دیگران،1393،ج،3
بخــش )684 ،2و آموزههــای کالمــی آییــن زرتشــتی ،نظیــر اعتقاد به

تصویر -4سغد ،سپر چوبی.
ماخذ)Sims & Boris, 2002, 211( :
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پادشـ ــاه با تاج مخصوص خود نشـ ــان داده شدهاسـ ــت (بیکرمان و
دیگران،1392،ج ،3بخش .)1،305هاویشکا یکی از شاهان کوشانی
اسـ ــت که پیش از تصرف ساسـ ــانیها بر سـ ــرزمین سـ ــغد ،حکمرانی
میکـ ــرد (خادمی ندوشـ ــن .)۱۴۲،۱۳۸۱،تصویر  ،5سـ ــکهای متعلق
به حکمرانی هاویشـ ــکا را نشـ ــان میدهد که یادآور خدایان زرتشتی
(امشاسپندان ایرانی) اسـ ــت .هاویشکا ،دست چپ را برکمر زده و با
دسـ ــت راسـ ــت ،عصای بلند مرصعی را که در انتهای آن مر غ شـ ــانه
بسری دیده میشود ،گرفته است.
در متــون ســغدی ،فـ ّـره در اشــکالی نظیــر مر غ ظاهر میشــود .در
یــک داســتان ســغدیّ ،فره به شــکل مردی کــه جامه شــاهوار بر تن
دارد ،ظاهر شــده و بر روی ســکههای شــاهان کوشانی نمود مییابد
(زرشناس .)391، 1380،در زبان سغدیّ ،فره به معنای بخت ،اقبال،
و شــکوه ســلطنت اســت و همان مفاهیم بنیادین رایج در متنهای
ایــران باســتان را بازمیتابانــد (همان .)396،به نظر میرســد ،ســکه
کوشــانی با نقش پیکره حا کم و عصای مر غ نشــان ،نمایش نمادین
شــهریاری مطلوب و تأ کید بر ســلطنتی اســت که از طرف خداوند بر
پادشاه تفویض شده است.
تصویر ،6یک ســکه کوشــانی اســت .ا گرچــه لباس ،زره ،جوشــن و
کاله به ســبک رومی اســت ،اما این تصویر همان « شــوراورو » 1خدای
کوشــانی اســت که امشاســپند شــهریور یا خشــترویریه 2ایرانــی ،یعنی
«شــهریاری مطلــوب» نامیده میشــود (هینلــز .)73 ،1393،گاهان از
هفت موجود« ،نامیرایان نیکوکار» یا امشاسپندان سخن میگوید که
پســران و دختران اهورامزدا هستند و خصوصیات آنها از نامهایشان
معلــوم میشــود .در اندیشــه معنــوی ایــران باســتان ،روح مقــدس یا
نیکوکار ،اندیشه نیک ،راستی ،شهریاری ،اخالص ،کمال ،و نامیرایی؛
جلوههایی از خدا هستند که انسان میتواند در صورتی که راه راستی
َ
(ا َشه) را پیش گیرد ،در داشتن آنها با خدا شریک باشد ،زیرا انسان با
راه راســتی ،به اندیشــه نیک و اخالص رهنمون میشود و از آن طریق
مردمان به کمال و نامیرایی و شهریاری دست مییابند (همان.)14،

دیوارنگاری سغدی
سغدیان ،به منظور تزیینات داخلی بنا ،دیوارهای خانهها ،کاخها

تصویــر  -5کوشــان ،ســکه ،هاویشــکا با عصــای مر غ
نشان در دست راست.
  ماخذ)URL1( :

تصویر  -6سکه کوشانی ،خشترویریه.
ماخذ( :هینلز)73،1393،

و عبادتگاههــای عمومــی را نقاشــی میکردند .تحلیل سبکشناســی
دیوارنگارههــای ســغدی حکایــت از آن دارد کــه ســیر تحــول ســنت
روایــی دیوارنــگاری ســغد با بهرهگیــری از ســنت دیوارنــگاری پارتیان،
میثاقهای هنری ساســانیان ،تلفیق مضامین بومی و داســتانهای
حماســی ایرانی شــکل گرفتهاســت .در دیوارنگاری ســغدی ،توصیف
داســتانهای رســتم و ضحــا ک ،ســوگ ســیاوش و داســتانهای
حماســی ،عامیانه و تاریخی مشــهود اســت .نقاشــی سغدی برحسب
موضــوع بــه گروههای مذهبی ،حماســی ،تاریخــی ،روزمــره و عامیانه
قابل تقسیم است و مضمونهای حماسی و تاریخی بیشترین اهمیت
را دارنــد( .پا کباز .)40- 41 ،1387،ویژگی پهلوانی و روایی دیوارنگاری
سغد ،آرمانهای جامعهی فئودالی حماسههای ایرانی را بازمیتاباند
و یک قرینهی ترســیمی از حماســهی فردوســی با افسانههای دورهی
پارتی فئودالیزم جامعهی ایران است (بیکرمان و دیگران ،1393 ،ج،3
بخش.)2،685
تصویــر ،7نمونــهای از نقاشــیهای دیــواری پنجکنــت اســت کــه
گــذر رســتم ،قهرمــان افســانهای شــاهنامه را از خــوان ســوم نشــان
میدهد .رســتم با خفتانی از پوســت پلنگ (یا گربه وحشــی) ،ســوار
بــر رخــش قرمــز رنگ در حال نبرد با اژدها اســت .رســتم دســت چپ
خــود را بــاال آورده و با شمشــیری که در دســت راســت دارد ،به اژدها
آســیب میزنــد .اژدهــا نیــز بــه دور پاهای رخــش پیچ میخــورد تا به
رســتم صدمه زند .شمشــیر ،باعث آسیب به اژدها شده است و آتش
از بخشهای آس��یبدیده ش��علهور میش��ود (Sims & Boris, 2002,
 .)220در شــاهنامه فردوســی نیــز جزئیــات توصیف قهرمــان با اژدها
جالب توجه است؛ رستم خفتانی از پوست پلنگ میپوشد .خفتان
قهرمــان نقاشــی پنجکنت هم از پوســت پلنگ اســت ،ا گرچه نقاش
به هنگام نقاشــی ،شــرایط زمان خود را بر آن تحمیل کردهاســت ،اما
ویژگیهایی نظیر رنگ قرمز اسب و مبارزه رستم ،امکان مشاهده خط
مســلمی را در نقاشــی فراهم میآورد که با ویژگیهای رستم و اعمال
قهرمانــی او در شــاهنامه مشــترک اســت (بلنیتســکی.)160 ،1390،
همچنیــن ،نخســتین نمونههــای نقاشــی دیــواری پنجکنــت ،از
مناطق ســغد ،در ارتباط با آیین خا کســپاری و پرســتش چند خدای
مشــهور ایرانــی اســت کــه در عبادتگاههــای عمومــی پدید آمدنــد و در
اقامتگاههــای خصوصــی و کاخهــای امیــران فئــودال ســغدی رواج

تصویر -7پنجکنت ،دیوارنگاره ،نبرد رستم با اژدها.
ماخذ)Sims & Boris , 2002, 221( :
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یافتند .مسیری که هنر سغدی در اوایل قرون وسطی پیمود ،توانست
به نیازهای یک عصر حماســی در ایران خاوری ،پس از دوره ساســانی
پاســخ دهد (اتینگهــاوزن و یارشــاطر .)187 ،1379،در دیوارنگارههای
ســغدی ،هیئت قهرمانانه رســتم ،پهلوان شــاهنامه بر پایه نمادهای
مرســوم ،مثــل هالــه نور و شــعلههای ســرکش آتش تجســم یافــت و بر
روی جزئیــات واقعگرایانــه و جنبههــای اخالقــی داســتان تأ کیــد شــد
(اتینگهاوزن و یارشاطرّ .)190 ،1379 ،فر ،در شاهنامه ،یکی از مهمترین
و پربســامدترین مفاهیــم ایــن متــن حماســی اســت .مفهــوم مینوی
فـ ّـر بــا نشــانههایی چون هاله نور ،تســلط بــر طبیعت ،ارتبــاط با بخت
و شناس ـههای مــادر چــون جانــوران و ابزارهــای مقدس بر شــخصیت
فرهمنــد نمایــان شــد (قائمــی .)۱۳۹۰ ،۱۱۳ ،در شــاهنامه فردوســی،
پهلوانــی ،گنــدآوری و بزرگــی (مهمــی) از زمینههای تابش ّفره اســت و
پهلوانانــی چون رســتم و گــودرز از این ّفر برخوردارند (همــان .)118،در
ســدههای  3تــا  6میــادی ،تاثیــر هنر ایرانی در نقاشــی دیواری ســغد
باســتان ،هویدا است (گیرشــمن .)323،1390،نقاشیهای مربوط به
سدههای هفتم و هشتم میالدی در پنجکنت ،به سبک هنر ساسانی
اســت (همان .)323،ا گرچه نمیتوان منکر تواناییهای هنری مردم
ســرزمین ســغد شــد ،اما این خالقیت بدون تردید بهوسیله هنر ایران
ساسانی بارور شدهاست (همان .)324،دیوارنگاریهای کاخ ورخشا
نیز که امروزه در موزه آرمیتاژ محفوظ اســت ،با نقاشــیهای پنجکنت
در نیمــه اول ســده هشــتم میــادی همانندیهایــی دارد و هــر دو از
اقتدار سلطنت تجلیل میکند (آژند ،1392،جلد.)42، 1

تحلیـــــل صنایـــــع دســـــتی و نقاشـــــی دیواری
سغدیان
ویژگیهای عینی و مفهومی آثار سغدی عبارتند از:
 -1عناصر عمودی ،افقی ،مورب و منحنی ،تلفیق نقشمایههای
تزیینــی و تصویری؛ رنگگزینی محدود با تســلط رنگهای گرم؛ کمر
باریک و شــانه پهن؛ رخســار جوان؛ تاج؛ عصای مر غنشــان؛ خنجر و
شمشــیر؛ خفتانــی از پوســت پلنگ؛ جامــه فاخر و مملــو از جواهرات
بویژه مروارید از ویژگیهای عینی پیکرههای انســانی مصور شــده در
سپر چوبی ،سکه و نقاشیهای دیواری پنجکنت به شمار میآیند.

تصویر  -8پنجکنت ،بخشی از نقاشی دیوارنگاری ،ضیافت.
ماخذ( :آژند ،1392،جلد)62، 1

 -2خوانش نقش رستم و مبارزه با اژدها ،بطور ضمنی به موضوع
نبرد و پیروزی داللت دارد .همچنین ،ضیافتهای شــاهانه ،ثروت،
شوکت و آرمانهای جامعهی فئودالی را آشکار میسازند.
 -3هنرمنــد ســغدی با تمســک به عناصــر نمادیــن همچون تاج
و عصــای مــر غ نشــان ،بــر حا کمیــت الهــی پادشــاه ،تأ کید مــیورزد.
در بررســی محتــوای آثــار نامبــرده ،ذکــر ایــن مهــم ضروری اســت که
تصویرپــردازی آثــار ســغدی متأثــر از مفاهیــم ّ
فــره کیانی و شــهریاری
مطلوب (خشترویریه) است.

بررســی تطبیقی پیکرههای ایستاده پردههای
یشــاه قاجار بــا پیکرههای انســانی هنر
فتحعل 
سغدی
در دوره قاجار ،پیوســته کوشــشهایی برای پایــداری ارزشهای
ســنتی انجــام گرفــت و مکتــب پیکرنگاری دربــاری از طریــق پیوند با
مضامین ایران باســتان ،اســلوب و ســبک ویژه خود را بدســت آورد.
پردههــای ایســتاده فتحعلیشــاه قاجــار بــه رقــم مهرعلی ،بــا الگوی
تصویری کمر باریک ،شانههای پهن ،چهره جوان ،خنجر ،شمشیر،
تــاج و عصــای مر غنشــان ،خفتانــی از پوســت پلنــگ شــکل گرفت تا
ضمــن نمایــش دلیری و دالوری پادشــاه ،مشــروعیت حکومت الهی
او را نشــان دهد .براساس متون اوســتایی و شاهنامه ،شهریار عامل
پایــداری ایــران زمیــن به شــمار میآیــد .از ایــنرو ،حمایــت ایزدی و
تواناییهــای جســمانی او ،الزمــه شــهریاری مطلوب اســت .نمایش
اقتــدار و حکومــت ایــزدی فتحعلیشــاه قاجــار ،موضوعــی اســت که
عظمــت گذشــتهی ایــران را بــه خاطــر مــیآورد .از طرفــی مطالعــات
باستانشناســی ،بیانگــر تأثیرپذیــری هنــر ســغدی از آییــن زرتشــتی
و پیوندهــای مضمونــی و سنخشناســی بــا ســنتهای ایــران پارتی و
ساســانی اســت .اهمیت مفهــوم ّفره کیانــی و شــهریاری مطلوب که
ریشــه در اندیشــه کهــن ایرانــی دارد ،با ّ
تســری در نظام متنی ســغد،
الگوی تصویری ویژه آفرید و در ادوار گونا گون سغدی استمرار یافت.
در ســکه ســغدی ،پیکره حا کم با تاج و عصای مر غنشــان ،باور کهن
ایرانی مبتنی بر نمایش نمادین شهریاری مطلوب یا سلطنتی را که
از طرف خداوند بر پادشــاه تفویض شــده اســت ،بازمیتاباند .تلفیق
نقشمایههــای نمادیــن همچون تاج و عصای مر غ نشــان ،بر اقتدار
سلطنت تأ کید دارد و همتای امشاسپند شهریور یا خشترویریه تلقی
میشوند .از طرفی ،سوارکار مصور شده در سپر چوبی ،با ویژگی کمر
باریــک و شــانههای پهــن ،بــر دالوری و قهرمانــی صحــه میگــذارد و
همانند دیوارنگارههای ســغدی ،تأثیر ادبیات حماســی شــاهنامه را
آشــکار میسازد وجملگی اقتدار ســلطنت را تجلیل میکنند .بررسی
معــدود آثار برجایمانده از ســغدیان و تطبیق ایــن آثار با پیکرههای
فتحعلیشــاه قاجــار ،همانندیهایی را در حوزه اندیشــه در دو دوره
تاریخــی (قاجار و ســغد) نشــان میدهــد و بیانگر مفهوم ّ
فــره کیانی و
شــهریاری آرمانی اســت .بنابراین ،مشــابهت وجوه عینی و مفهومی
بین دو دوره هنری سغد و قاجار عبارتند از:
 -1دلیــری و دالوری فتحعلیشــاه قاجــار و حا کمــان جامعــه
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مقایسه تطبیقی پیکرههای ایستاده فتحعلیشاه قاجار به رقم مهر علی با
پیکرههای انسانی در هنر سغدی

فئودالی سغد با الگوی تصویری کمر باریک ،شانههای پهن ،خنجر،
شمشیر و خفتانی از پوست پلنگ مناسبت دارد.
 -2فتحعلیشــاه قاجار و حا کمان جامعه فئودالی ســغد همچون
رستم جهان پهلوان ،کشور را از گزند دشمن و بال مصون نگه میدارند.
 -3تاج و عصای مر غنشــان در دســت راســت ،بیانگــر مفهوم ّفره
کیانی و شــهریاری مطلوب اســت کــه همانند فروغی ایــزدی و عطیه
الهی برای صاحبش قدرت به همراه میآورد.
-4الگوهــای بصــری و مفهومــی پیکرهنگارههــای فتحعلیشــاه
قاجــار بــه رقم مهرعلــی و پیکرههای انســانی هنر ســغدی ،تلفیقی از

ادبیات حماســی شاهنامه فردوسی با اندیشه فلسفی ایران باستان
اســت و بــر مشــروعیت حکومــت ایــزدی پادشــاه و حا کمــان جامعــه
فئودالی سغد داللت دارد.
 -5ا گرچــه فتحعلیشــاه قاجــار و حا کمــان ســغدی ،پیــروز نبــرد
هستند ،اما بطور ضمنی مفهوم شکست آنها استنباط میشود.
 -6پیکرهنگارههــای فتحعلیشــاه قاجــار بــه رقــم مهرعلــی و
پیکرههــای انســانی هنــر ســغدی ،از طریق پیونــد با مضامیــن ایران
باســتان و ادبیات حماسی شاهنامه فردوسی ،اسلوب و سبک ویژه
خود را بدست آوردند.

جدول  -1بررسی تطبیقی پرده فتحعلیشاه قاجار با سکه ،سپر چوبی و دیوارنگاری سغدی.
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کمر باریک ،شانه پهن ،شمشیر

کمر باریک ،شانه پهن ،شمشیر

مظهر پهلوانی رستم

مظهر سیطره قدرت خدا در
زمین (خشترویریه)

مظهر دالوری و قهرمانی رستم

مظهر پهلوانی رستم و سیطره قدرت خدا در
زمین (خشترویریه)

ساختار متقارن خطوط عمودی،
افقی و مورب

ساختار متقارن خطوط
عمودی ،افقی و مورب

ساختار متقارن خطوط عمودی،
افقی و مورب

ساختار متقارن خطوط عمودی ،افقی و مورب

تسلط رنگهای گرم

-

تسلط رنگهای گرم

تسلط رنگهای گرم

پیوند با هنر پارتی و ساسانی و
ادبیات حماسی شاهنامه

پیوند با هنر پارتی و ساسانی و
ادبیات حماسی شاهنامه

پیوند با هنر ایران اسالمی و
ادبیات حماسی شاهنامه

باستانگرایی ،پیوند با هنر هخامنشی و ساسانی
و ادبیات حماسی شاهنامه

-

پیوند با آیین زرتشتی

-

پیوند با آیین زرتشتی

نتیجه
پـ ـ ــس از تطبیق الگوهای بصری و مفهومی پیکرههای ایستاده
فتحعلیش ـ ــاه قاجار به رق ـ ــم مهرعلی با برخی از آثار س ـ ــغدی نظیر
س ـ ــپرچوبی ،س ـ ــکه و دیوارنگارهه ـ ــا اولویتهای ـ ــی بدس ـ ــت آمد:
مطالعات پژوهش نش ـ ــان داد که تمس ـ ــک بر مجموعهای مش ـ ــابه
از نقشمایهه ـ ــای تصویری و ویژگیه ـ ــای عینی در دو دوره هنری
س ـ ــغد و قاجار ،مانن ـ ــد کمر باریک ،ش ـ ــانههای په ـ ــن ،خفتانی از

پوس ـ ــت پلنگ ،خنجر و شمشـــــیر مبتنی بر شـــــیوه روایی ایرانی و
ادبیات حماسی شاهنامه اس ـ ــت تا فتحعلیشاه قاجار و حا کمان
س ـ ــغدی همچون رســـــتم ،فاتح هر نبرد باشـــــند .همچنین ،جامه
فاخر و جواهرات ،بر ش ـ ــوکت و ثروت فتحعلیشاه قاجار و حا کمان
جامعه فئودالی س ـ ــغد صحه میگذارد .براس ـ ــاس شواهد موجود،
عناص ـ ــر نمادین بـــــکار رفته در آثار مـــــورد پژوهـــــش ،همچون تاج
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و عص ـ ــای مر غنش ـ ــان برگرفته از مفاهی ـ ــم ّفره کیانی و ش ـ ــهریاری
مطل ـ ــوب (خش ـ ــترویریه) اس ـ ــت .بر اس ـ ــاس متون اوس ـ ــتاییّ ،فره
کیانی ،یکی از نمادهای قدرت و عطیه الهی اسـ ـــت و خش ـ ــترویریه
یا ش ـ ــهریاری مطلوب ،مظهر توانایی ،ش ـ ــکوه و سیطره قدرت خدا

نزد ایرانیان باستان است .از اینرو ،به نظر میرسد معنای نهفته
در آثار منتخب از دو دوره هنری س ـ ــغد و قاج ـ ــار بر حا کمیت الهی
فتحعلیشاه قاجار و حا کمان جامعه فئودالی سغد تأ کید میورزد
و با آیین زرتشتی مناسبت دارد.

پینوشتها
1 Shaoreoro.
2 Khshathra Vairya.
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