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  چکیده
.دین اسااالی،ی ی از رناادگذار و معماری جهااان ماایسنت و کتب آسمانی خود،تأثیرهای چشمگیری را بر هن-اعتقادات-هامذاهب و ادیان،بر اساس آموزه

معماری و تزئینات وابسته به آن گذاشت.فرشته به عنوان ی ی -ادیانی است که با وروداش به جهان،تأثیر بسزایی را در همة ابعاد جامعه بخصوص در هنر
ساات.علت شااته در معماااری اسااالمی ااخت و بررسی تاریخچه فررو در پی شنها در تزئینات معماری،دستخوش این تأثیر قرار گرفت.مقالة پیشاز المان

محیطی و آلودگی زیست-،و تخریب آنها به واسطه عوامل جویانتخاب این موضوع،نگرانی ما از فراموشی تزیینات و معماری اسالمی در معماری معاصر
اعتقادها -اول تاریخ،بر اساس باورهازی نقشمایة فرشته در طای حاصل گردید،تصویرسهای انجای شده،نتیجهاست.بر اساس پژوهش هوا در عصر معاصر

خااورد کااه در گردد و در اکثر نقاط دنیا به چشم میتصور و تصویرسازی فرشته به قبل از اسالی برمی-های دینی افراد آن دوره بوده است؛تجسمو آموزه
های اسیدی و.... ای همانند بروز گلسنگ، بارانطیدر نهایت عوامل محیکرد.های اسالی تغییر بندی فرشته،بر اساس آموزهدوران اسالمی،جوهره و نقش

-توصاای ی آوری اطالعااات،این پژوهش باار اساااس گاارددر تزئینات و مصالح موجود در بناهای تاریخی موجب تخریب بیش از پیش آنها گردیده است.
 است اده شده است. ای()کتابخانه سنادیآوری اطالعات از روش اباشد.در جمعمی spssتحلیلی،با است اده از ابزار و تحلیل نری افزار 
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Abstract  

Religions and religions, on the basis of their doctrines, beliefs, traditions and scriptures, have 

significant impacts on the art and architecture of the world. The art as an element in architectural 

ornamentation has undergone this effect. The reason for choosing this topic is our concern about the 

forgetting of Islamic decorations and architecture in contemporary architecture, and their destruction 

by contemporary environmental factors and air pollution in the contemporary era. Throughout history, 

it has been based on the religious beliefs and teachings of the people of that period; the incarnation of 

the angel dates back to pre-Islam and is found in most parts of the world in the Islamic era, the 

essence and role of the angel , Changed according to the teachings of Islam. Finally, environmental 

factors such as the occurrence of lichens, acid rain, etc. in decorations and materials in monuments 

have caused their further destruction. And the analysis is spss software. Document (library) method 

was used for data collection. 
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  مقدمه -1
ی اسااالم یدر معمار شناسیفرشته»تحت عنوان  ایمقاله افتنیتحقق 

 جهینت،(«سااتیز طیمحاا  و  ،یمعمااار ناااتیتزئ-ییبااایمتقاباال ز ریتااأث)
باار  یمقالااه،و گااذر نیاا ا انپژوهشااگر اتیمطالعات و تجرب-مشاهدات
سااال از تشاا یل و  1441از گذشاات  بعد.باشاادیم نیشیپ هایپژوهش

ایاان دیاان سااعی نمااود هناار  راسر خاورمیانه،گسترش دین اسالی در س
در نهایاات هناار اسااالی  های بیزانس و ساسانیان را تل یااق نمایااد،دوره

هنر و معماااری  های همسایه بویژه ایران گردید.ترکیبی از هنر سرزمین
گیااری خااود ش ل ها و قرون اولیه بخصوص در م اندر سده اسالمی،

هناار و معماااری یااان گردیااد. بسیار ساده نما که همان عربستان است،
 عراق، فلسطین، سوریه، توان در کشورهایی همانند ایران،اسالمی را می

هند و پاکستان مشاااهده  آسیای میانه، ترکیه، افغانستان، مصر، اسپانیا، 
لی خود را بنا های قبسازی دورهنگاری و مجسمهشمایل این دین، نمود.

گیااری ای متداوی و بهرهبهی تجراما ط بر دستورات پروردگار نهی نمود؛
های خود،به خلااق آثااار ارزشاامند و بااا ها و خالقیتدرست از توانمندی

زیساات و اکشاا الا گیاااهی محاایط-ش وه پرداخت و خود را بااه طبیعاات
-لتزئینات و الگوهای منحصر به فرد و مثا–نزدیک نمود.اسالی،هندسه

دی باارای معماااران ای را در هنر و معماری خود وارد نمود که نمازدنی
تجربااه و  حس زیبااا شااناختی، حاصل ذوق، هنر، دیگر کشورها گردید.

هویاات و شاااکلة  هنر و معماری در هر دین، های هنرمند است.آموخته
با مشاهده آثار برجا مانده  توان،که می شود؛اصلی آن دین محسوب می

ور کلاای به نوع اعتقادات افراد آن جامعه و دین پی برد.به طاا  در جوامع،
.وجااه 2 مااادی؛-صااوری-.وجااه کالباادی1 هویت به دو بعد نیاااز دارد:

قالب مادی دارد امااا ذات و زبااان  ذات هنر، باطنی و ارزشی.-محتوایی
-نماااد مقدس و محتوایی است. رمزگونه،-زبانی نمادین هنر در اسالی،

ای ساخته دست بشر بوده و با ابت ااار و نااوآوری المان و تزئینات مدرن،
هویت  از دیدگاه سنتی عبور کرده، های معاصر داشته است،سال که در

در معماری نمادها و تزئینات -هااما سمبل خود را فراموش نموده است.
سرمنشائی غیاار انسااانی و بااه  شوند،که جزئی از هنر تلقی میاسالمی 

فرافردی دارند و نااوعی ساامبل قااراردادی عبارت دیگر منشائی الهی و 
بل ااه بااه  این منشأ،نه به دستور مستقیم پروردگااار، شوند.محسوب می

واسطة احادیث و اعتقادات افراد وابسته در این دین و تعالیم معصااومین 
تااوان معماااری و تزئینااات ادوار قباال از ولی ن،نمی ش ل گرفته است.

اری و تزئینات اسالمی نادیااده گیری معماسالی را به عنوان بستر ش ل
ان بستری برای است اده از ایاان نقشاامایه در عنوبه  نماد فرشته، گرفت.

در ادیان و ادوار قبل از اسالی و در کشورهای مختلاا   معماری اسالی،
 هخامنشاای، ساسااانی،  مساایحیت، یهودیاات، هم بوده است: زرتشاات،

فرشتگان پیش از خلااق آلمان، هندو، چین، مصر و....  روی، ایران، قونیه،
هایی دارنااد کااه عمااده مرتبااه وظای  و هرکدای  اند.آفریده شده انسان،

 وظای  آنها محافظت از واالترین مخلوق پروردگار یعنی انسان هستند.
بااه طااور کلاای در تزئینااات و معماااری اسااالمی،م اهیم و موضااوعاتی 

 تزئینااات کاشاای اری، طاارد دیباچااه قاارآن، هندساای، همچون گیاهی،
 وانی پیدا کرد؛های غیر تجسمی کاربرد فراس الگری و تزئینات و سمبل

زیساات و که باعث گردید پیوندی ناگسسااتنی بااین معماااری و محاایط
طبیعت ایجاد نمایاادو مخلااوق پروردگااار را اول بااه طبیعاات و بعااد بااه 

نقشاامایة فرشااته  هااا،نمونة بارز این ساامبل نماید.پروردگار نزدیک می

بل ااه در معماااری  نه فقط در هنر و معماااری اسااالی، فرشته، باشد.می
هااا طبااق آمااوز  فرشته خورد.های پیش از اسالی هم به چشم میهدور

سمبل فرشته در هناار قدساای شاارق و  مخلوق خدا هستند. همه ادیان،
موجااوداتی روحااانی و مل ااوتی هسااتند  و قرون وسطی،-غرب بیزانس

 کند.تری پیدا میتر و مادینیجنبة انسا ولی ن از دور  رنسانس به بعد،
روی و... فرشااته را بااا -یونااان-صااوص در اروپااادر کشورهای غربی بخ

در ایران قباال از اسااالی و در  شناسند.عنوان دیگری همانند »الهه« می
کااازرون و...  کرمانشاه، نهاوند، شوش، شهرهای مختل  همانند همدان،

تاارین آنهااا ت که معروفهای متعددی را یافتوان فرشته یا الهههم می
بعد از تش یل دین اسااالی در بسااترهای  است. 1ای در طاق بستانالهه

هااای معنااوی و بیانااات طبق آموزه تر گردید.خود،عنوان فرشته معنوی
 چندین فرشته مقرب در دین اسااالی مطاارد گردیااد: فرشااته پروردگار،

فرشااته  ،5صااور ، فرشااته4، فرشااته ماار 3روزی ، فرشااته2وحاای
فرشااته  4 فرشتگان دیگری هم در اسالی و در ذیل این .6ل اتبیناکرای

 ،رافائاال )فرشااته( ،ماااروت و  هاااروت گردنااد،ازقبیل:مقرب مطرد می
تااوان به طور کلاای ماای و.... ن یر و من ر ،مالک )فرشته(،فطرس ملک

بینی اسااالی و وحاای بیااان عماری اسالمی را در ارتباط با جهاننر و مه
جزئی  تر بروز نموده،نگار  فرشته که در معماری اسالمی مت اوت نمود.

ترین عناصر تزیینی معماری اسالمی یعنی همان»نقوش گیاهی از مهم
بیشتر از  نقوش گیاهی و اسلیمی در ایران، ود.ش« قلمداد می7و هندسی

 امااا، از دوران ص ویه رواج یافت و به اوج خود رسید؛ ان دیگری،هر زم
از زمانی آغاز گردید که  انسانی و حیوانی در این کشور،-نقوش هندسی

این  پادشاهان ارتباط خود را با کشورهای غربی و اروپایی شروع نمودند.
عنوان »دوران قاجاریه«نای نهاد.در ای زمان بود که توان با دوران را می

گردیااد کااه  عنصر فرشته وارد معماااری و تزئینااات اسااالمی در ایااران
کاخ گلستان و صااحن آزادی حااری  ها،بناهایی همچون خانة بروجردی

-با این حساب می این نقش را در تزئینات خود جای دادند. )ع(امای رضا
دار محیط زیساات الی دینی است دوستتوان به جرأت بیان نمود که اس

عت در تعلیمات خود اساات اده نمایااد درنتیجااه از طبینماید که سعی می
طبیعاات را  کند،مهندس معماری که برای این دین بنایی را طراحی می

هایی بخصوص در عصر معاصر، که جوامع با پدیده نیز مدنظر قرار دهد.
-ها و گلسنگید و رشد قارچهای اسیدی، تولهوا، بارانهمچون آلودگی

شود. پس، یک مهندس معمار، باید بتوانااد ه میها در بناها به وفور دید
پیاااده نمایااد تااا آنهااا شاار  8کارهایی را باارای بناهااادر کنار طراحی، راه

هااای محیطی مح وظ بمانند. این خطرات گونهخطرات طبیعی و زیست

 
 کرمانشاه قرار گرفته در آن طاق بهستان بوده بستان که نام اولیة طاق  1

 است.
 ذر عالم ل: مسئوجبرئیل  2
 دنیا ل: مسئومیکائیل  3
 برزخ عالم ل: مسئوعزرائیل  4
 رستاخیز اسرافیل: مسوول  5
 کننده کارهای نیکو فرشته ثبت بد کارهای کنندهثبت فرشته  6
 اسلیمی  7
د و هم تی و تاریخی که با هویت یک مملک سروکار دارسن-هم بناهای قدیم 8
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_(%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87)
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هااا و ودگی هوا، تولید قارچهای اسیدی، آلمت اوتی دارند، از قبیل: باران
 شود.ها و مطالب آتی به آنها پرداخته میشها و... که در بخگلسنگ

ر بخواهیم ایاان اگولی ن در قدی اول، باید ریشه معماری را شناخت که 
هااای بهتر است گذری بر تاریخ نوع زندگی انسان ،شودشناخت حاصل 

رپناه و در کاال ساااخت ساا  ،یسااازساختمان طااور کلاای، به اولیه بزنیم.
 یاماار را در زناادگ نیبه ا ازیها ننکه انسا گردیدآغاز  یاز زمان یمعمار

تااا از  نمااوده یتلقاا  یجااد یرا اماار موضوع نیخود احساس کردند و ا
-از همین آورند. یآسمان رو  ریدر ز یو زندگ ینی جانشیبه  ینیغارنش

دیناای و اعتقااادی آن -فرهنگاای-معماری بر اساس موقعیت محلی رو،
ات وابسااته و تزئیناا معماری  روز و با گذر ایای،روزبه جامعه ش ل گرفت.

بناهایی ساااخته شااد کااه  ش ل و رنگی با هویت به خود گرفت؛ به آن،
اما در گذر زمان و بعااد  های بعد هم ح ظ نمود.پایداری خود را در صده
-ها تغییاار کااردهخواسته-جمعیت افزایش یافته از صنعتی شدن جوامع،

جوامااع  معماری و شهرسازی در-ام انات مت اوت شده در نتیجه،نیازها 
-هناار باار همااین اساااس، پاسخگوی مردمان این دوره نبااود. امروزی،
-هاااها و خاارده فرهنااگفرهنگ-ام انات-نیازها-شهرسازی-معماری

 تغییاار کاارده،محیطاای شرایط اقلیمی و آب و هوایی، و شاارایط زیساات
رونااد ویراناای را بااه خااود گذشااته معماری و تزئینات با هویت و اصیل 

رو به فراموشی نهاده ن بناهای باارزش و با اصالت گرفتند و در نتیجه ای
ترین مسئله در باب انجای پژوهشی جدیااد گردیااد کااه مهم شد.این امر،

رو را مُجاب نمود تااا بااا تحقیااق و بااه تکبکااعا آن پژوهشگران مقالة پیش
تزئینااات بااا هویاات  سالمی،ای در جهت معماری ام توب نمودن مقاله

در  تا بتوان بااا ایاان کااار، عاصر احیا نمایند؛این معماری را در معماری م
و مش الت پیش آمااده آن را زیست محیط کنار ح ظ معماری اسالمی،

را صنعتی و ماشینی شدن به وقااوع پیوساات -که به واسطه مدرن شدن
بررساای در باااب شااناخت و  هم احیا نمود و در جهت ح ظ آن کوشید.

که ی ی کی چاپ گردیده آثار م توب اند  نقشمایة فرشته در دین اسالی،
در ایاان مقاله،بعااد از  باشااد.از آنها مقالة »فرشته شناسی اسااالمی«می

این نقشمایه را در بین همه هنرهای موجود و نااه  معرفی کامل فرشته،
مبحااث  پژوهشگر این اثاار، در ایران بررسی نموده است. فقط معماری،

-ماای های ح مت اسالمی معرفاایشناسی را زیرمجموعه بحثشتهفر
در پی شناخت و معرفاای فرشااته  رو،که مقالة پیش با این ت اوت، نماید.

ای باارای رساایدن بااه نتیجااه در مجموع، باشد.در معماری اسالمی می
تاار باید سطح پژوهش و مطالعه را گسترده تر،ای مناسبمطلوب و مقاله

تاب اعم از ک آثار چاپی م توب بیشتری است اده نماییم.نموده و از منابع  
شناسی در معماااری اسااالمی به موضوع فرشته به طور خاص، له،و مقا

تزئینات وابسته به معماری در -نپرداخته و فقط در باب معماری اسالمی
پرداختن بااه  اند.بر همین اساس،های مختل  پادشاهی و... پرداختهدوره

شناسی آن هم در دین اسالی و تااالش در جهاات موضوع خاص فرشته
افاازار رینقشمایه در تزئینات معماری معاصر، و اساات اده از ناا  احیای این

spss،گردد تا شاید کمااک به عنوان نوآوری این پژوهش محسوب می
اندکی به احیای معماری اسالمی و تزئینات وابسته بااه آن در معماااری 

نقشاامایة -طالبی در باااب تزئیناااتبعد از مطرد نمودن م معاصر نماید.
 گردد:هایی مطرد میسؤال می،فرشته و معماری اسال

مایة فرشته به صورت تجسم بعد مااادی و معنااوی نقشسؤال اصلی: 

 کند؟ آن در هنر و معماری دین اسالی به چه ش ل نمود پیدا می

های آیا این تجسم،خالء و مش لی در اعتقادات و آموزهسؤال فرعی: 

مجاادد  ای در طراحاای و احیااایچه ایده الی،وارد نموده است؟؛دینی اس
تواند معماری گذشته اسالمی را در معماری معاصاار ،مینقشمایة فرشته

 تل یق نمود؟

   روش انجام تحقیق -2

  ی آن در معمار  ش یدایفرشته و پ ةینقشما  یدر صدد توص رو شی مقالة پ
خریب و فراموشی  های ت، و در پی آن, شناسایی علتیاسالم ناتیو تزئ

در باب نماد فرشته   ی دانیم قیتحق یبرا  ه یاز آنجائ است. این نقشمایه 
مختل    یسهل  و آسان به بناها یعدی دسترس و  ،یاسالم یدر معمار

به ناچار   را متقبل شدند،  یمش الت پژوهشگران ،یادوار گذشته اسالم
اساس   ن یبر ا مقاله در آثار م توب  بدست آمد. نی مطالب ا زا یقسمت

نری  لی و تحلاز ابزار است اده  با ،یلیتحل-ی یتوص یروش روش پژوهش،
جهت   پژوهش، نیذکر است که محققان ا انیشا .باشدیم spssافزار 
 . انددهواستاند نم یدانیروش م ،بهیرانیا ینماد در بناها نیا ییشناسا

 نتایج  -3
در  نقشاامایة فرشااته بااابدر  یمختصاار حیتوض نیشیپ یهاقسمتدر 

هدف  خش،ین بدر او  گردید انیب معماری بخصوص معماری اسالمی،
های مت اوت و تاریخی در است اده از ایاان نقشاامایه بررسی دوره اصلی،

دالیل و شرایط تخریب بناهای تاااریخی و -، بررسی عواملدر معماری
در  باشااد.ماای زیستیتزئینات وابسته و بررسی مش الت جوی و محیط

 ی ااردیتالش شااده تااا بااا رو  ط،یاز افراط و ت ر زیپرهمقاله ضمن  نیا
افاازار و بااا کمااک نااری ت امل محااور یاز نگرش یریگو با بهره یلیلتح

SPSS، گیری و است اده از نماد فرشااته در فرآیند ش ل مختصر انیبه ب
تزئینات معماری ادوار قبل از اسااالی و تغییاار آن در معماااری اسااالمی 

در بخشهای گذشته بیان گردید،دین اسااالی  همانطور که پرداخته شود.
ای از جهااان را هااای گسااتردهظهور کاارد و بخااش 1الدیمی 7در قرن 

 در سالهای اولیه، ایاان دیاان در کشااورهایی هماننااد اسااپانیا، فراگرفت.
شبه قاااره  ماوراءالنهر، ایران، مصر و سوریه، حجاز، یمن و  شمال آفریقا،

ه.ق به  41در سال  .2سترش یافتخاور دور و جنوب شرقی آسیا گ هند،
مرکز خالفت بااه دمشااق انتقااال  لسلة امویان،واسطة روی کار آمدن س

-همین امر باعث گردید هنر اسالمی ترکیبی از هنر سرزمین پیدا نمود؛
 های اولیااة ظهااور اسااالی،هنر و معماری در سااال های همسایه گردد.

معماری و تزئینااات -و تل یق هنر با گذر زمان، بسیار ساده ش ل گرفت.
تر بااا جلوه و ظاهری مت اااوت معماریهنر و  قبل و بعد از اسالی با هم،

استادکاران  های اولیة اسالی پیدا کرد ولی هویت خود را ح ظ نمود.سال
همراه در طول زندگی خود بناهای باارزشی را  و معماران دوره اسالمی،

بنا نموده که     اسالمی،در نقاط مختلبا سازگاری با طبیعت پیرامون بنا 
گیری از بدون بهره ولی ن، یان باقی ماندند؛به عنوان میراثی برای امروز

 روز شاااهد مماتشااان هسااتیم،که روزبااه علم و تجربة این استادکاران،
جااای  ومعماری اسالمی هویت و جایگاه واالی خود را فراموش کاارده 

 
 ترقی و ش وفایی عصر یا اسالی طالیی میالدی: دوره 13تا قرن  8قرن   1

 شود.اسالی محسوب می
به طور کلی دین اسالی از عربستان به سراسر خاورمیانه،در  سند و سراسر   2

 شمال آفریقا تا اقیانوس اطلس گسترش یافت.



 2134-2123، صفحه 1398مطالعات علوم محیط زیست، دوره چهارم ، شماره چهارم ، فصل زمستان ، سال 
 

2126 

 

-اعتقااادات-هویت-خود را به معماری نوظهور غربی داد که با فرهنگ
که در معماری نوظهور  است. مذهب و شریعت مسلمانان کامالً مت اوت

روز باعث گردیده روزبااهظاهر زیبا و لی در باطن ویران و ناپایدار است، 
ایاان دو  زیست و طبیعت در جوامع امروزی باشیم.شاهد تخریب محیط

ه صورت زیست(، خواسته یا ناخواسته، بجریان )معماری نوظهور، محیط
گذارند. قریب دو قرن می متقابل و غیر قابل ان ار برروی همدیگر تأثیر

گذرد، اما این مهم، بر روی مسااائل است که از صنعتی شدن جوامع می
زیستی، فرهنگ، هویت، معماری و.... اجتماعی، توسعه اجتماعی، محیط

ودرو ای گذاشت. با ورود وسیبه نقلیه به جوامع امروزی و خاا تأثیر عمده
 معماری، شاهد بروزهای اصلی شهرها و شریان-هامحور نمودن خیابان
محیطی هستیم. این آلودگی صوتی و آلودگی زیست-و رشد آلودگی هوا

-هااوا-توانند با قدرت و ساارعت فااراوان باار روی خااا ها میآلودگی
سااالمتی -مصااالح-تزئینااات بناهااا-بناهای ساخته شااده-زیستمحیط
ز ر بگذارد. در حال حاضر، جوامع امروزی در حال گذار اها و... تأثیانسان

تواند تأثیرات مخاارب بیشااتری را باار مدرن به فرا مدرن هستند که می
هایی هماننااد گاهاً شاهد تأثیر ادیااان و فرقااه زیست بگذارد.روی محیط

-پرستی هاام در فرهنااگفراماسونری و شیطان-1فرقه نوظهور وهابیت
و  های نوظهور،مذاهب و فرقه-هستیم.ادیانهنر و معماری دین اسالی 

المان و نمادهایی اساات کااه -تل یقی از تزئینات سته به آنها،معماری واب
 فرهنااگ آداب و رسااوی، اعتقااادات، بر اساس دستورات پیامبر آن دین،

تزئینااات و  ایاان عناصاار، گیرنااد.،نوع دیدگاه و نوع پرستش شاا ل می
پر برای  6پر و 5اند)وارد ادیان شده ها عنوان محلی دارند و بعدهاالمان

هااای تزئینات و المان عناصر، یطان پرستان و...(.ت و شوهابی–یهودیان
از آنجایی که ساخته دست بشاار هسااتند قاباال تغییرنااد ولاای  مطروحه،

بعااد از ظهااور اسااالی در  .مم ن است مورد احترای مااردی واقااع شااوند
لیل نامتعااارف بااودن آنهااا بااا ها به دتعدادی از تزئینات و المان جوامع،

تعدادی از آنها با کمی اصالحات مجدد  رفت؛ دستورات پروردگار از بین
 ها و تزئینات نوپا تل یق گردیدند.با المان و تعداد اندکی، است اده گردید؛

هااای مااورد خط نوشااته و حتاای رنگ-تزئینات-نماد-در پسا هر المان
در هناار و  ه شااده اساات.ای خاااص نه تاا فلساا ه است اده در این دیاان،

زئیناتی ش ل گرفته است ها و تالمان-اتا امروز نماده معماری اسالمی،
یااا  که برخی از آنها به مرور زمااان و تااأثیر نامتعااارف معماااری غرباای،

 اند:اند و یا به کلی از بین رفتهکمرنگ گشته

.فرشااته؛ 5.گااره؛ 4.مقاارنس؛ 3بندی؛ .رساامی2اساالیمی؛  هااای.طرد1
ری؛ آجرکااا .انااواع10بناادی؛ .یزدی9.گوشااواره؛ 8.کنگره؛ 7؛ .کاربندی6

.نقااوش 15کاری؛ .آینااه14.حجاااری؛ 13.کاشاای اری؛ 12.گچبااری؛ 11
.رنااگ 18شمسااه؛  یااا پرهشاات .گاال17.خطاطی؛ 16وهندسی؛  گیاهی
 نقشاامایة فرشااته، بر اساس مطالب مطروحااه در ایاان مقالااه، ایفیروزه

اما ایاان سرمنشااأ  گردند.جزئی از نقوش گیاهی و هندسی محسوب می
 افااراد مساالمان و غیاار مساالمان، اعتقاد بر اساس المان و نماد چیست؟

آوران بالداری هستند که میان پیای فرشتگان، فرشته چه موجودی است؟
 های مصااری،خدایان بالدار و جن کنند.خدایان و بشر ارتباط برقرار می

آنها به  و حیوانی بودند. های نقوش بالدار انسانیاحتماالً نخستین نمونه
شااتگان د خاادایان بالاادار یونااان و روی و فرنوبة خود،باعث الهااای ایجااا

 
luence of Divine The Infالمللی مراجعه شود به مقاله بین  1

Religions in Architecture 

نقوش برجستة تدفینی روماای نیااز در پیاادایی  عبرانی و مسیحی شدند.
ای از ودا،بااه طبقااه-ریگ فرشتگان در هنر پیشین عیسوی تأثیر داشت.

بااا آنگلااوس  )احتماااالً همریشااه2هااانیمه خدایان جااوان،یعنی آنگیراس
angelos،)اای از آنهااا آگناای بااود.ی که کند،اشاره می ، یعنی فرشته  

 رسااانند.گرس است و هدایای خداوند را به بشاار میوظی ة آنها میانجی
( و در ژاپاان )تنااین t’ien-jenجن ینها در چااین )تاایآپساااراس

tennin دارای بال هستند و مم ن است یک گل نیلااوفر در دساات ،)
در دنیااای مادی،جهاات نشااان (. 1392د )مأخذ: جیمز هال؛ داشته باشن

در  .بااال، کننااد.از بااال اساات اده می اری،دادن فرشااته در هناار و معماا 
رفا  کشورها و مذاهب مت اوت،-هافرهنگ مم ن است نه فقط بااه صااا

ها و پرناادگان در انسااان بل ااه باار روی حیوانااات، نشان دادن فرشااته،
باارای  در شرایط و روزگارانی خاص، د.تزئینات معماری هم است اده گرد

درگذشااتگان اساات اده  باارای نشااان دادن رود از بال،تزئینات معماری 
های مربوط به دور  ها و مجسمهکودکان بالدار که در نقاشی کردند.می

هااای از اخااالف اروت شااوند،جا دیااده میعالی رنسانس و بارو  همه
 افظ افراد فانی زمااین بودنااد.های محیا قاصدان خدایان و روان یونانی،

در هناار  شااناختند.هااا میایرانیااان و بابلی ان،هایی را مصریچنین روان
تااوان دیااد،ولی در دور  رنسااانس،در نقااش آنهااا را نمی قرون وسااطی،

آنهااا مالزمااان  در هنر غیر مذهبی، گونة خود،دوباره ظاهر شدند.فرشته
 یقی و اراتااو هسااتند.های شهر و موسکوپیدون و الهه آفرودیت/ونوس،

 مربوط به دور  گاناادهارا، ایی هندی،های بوداین کودکان را در تندیس
( 1های گلاای در دساات دارنااد)ع س شاامار  بینیم که تاجدر حالی می

 (.1392)مأخذ: جیمز هال؛ 

 
 
 : کودک بالدار1عکس شمارة 

نوعی از هنر پی رتراشی و پی رپااردازی را  حاکمان دنیوی جهان اسالی،
همخااوانی  گنجیااد و بااا آنکردند که در اح ای شاارعی نمیتشویق می

(.بااه 1391هم اااران؛ ( )مأخذ: ارنست گروبااه و 2نداشت)ع س شمار  
رسد این نوع پی رتراشی در تزئینات معماااری اسااالمی،به سااه نظر می

. برای به نمااایش گااذاردن آئااین و 1 دلیل در این دوران رواج پیدا کرد:
. تل یق هنر پیش از اسالی و مادی با هنر 2 ادشاهان؛تشری ات درباری پ

. معرفاای جنااگ و 3 پااس از اسااالی و معنااوی و اعتقااادات مساالمانان؛
از  فتوحااات و افتخااارات پادشاااهانا وقاات در کشااورهای اسااالمی.
ها طرفی،نقشمایة فرشته موجودی روحانی و مل وتی اساات کااه انسااان

 حیات تجدید دوره یا نوزایشقادر به دیدن آنها نیستند ولی ن در دور  

 
2 angirases 
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مادی و -جنبه انسانی کنند،یاد می 1ان رنسانسکه از آن با عنو به بعد،
 کنند.زمینی پیدا می

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای از سنگ در ی ی از بناهای قونیه : فرشته 2ع س شمار   
 Architecture of the Islamic World;ITS)مأخذ: 

HISTORY AND SOCIAL MEANING With a 

complete survey of key monuments and 758 

illustrations,112 in colors ) 

های ایران باستان اعتقاد به فره وشاای را بااا در آثار و ح ریات و حجاری
دهند که، با موضوع اسطوره و اساااطیر در نشان می "رود بالدار"تصویر 

حیاااط  این اعتقاد ناشی از تصااور این بخش ارتباط نزدی ی دارد.در واقع،
در  وجود داشته اساات. در اندیشه مذهبی ایرانیان پس از مر  است که،

گاو و یا ترکیبی از حیااوان  اسب، بز، شیر، آثار باستانی ارواد بالدار انسان،
جمشااید رود های تختدر حجاری اند.های محافظوشیبا سر انسان فره

اساات  2وفر آباایبالدار گاو با سر شاه )درواز  خشایارشاه( مزین به گل نیل
ها،محافظ وشیخامنشی است فرهکه سمبلی از زیبایی و قدرت در دور  ه

باشند )مأخذ: ابوالقاساام زمین میو زیبایی در ایران شادی، حیات، زندگی،
تصاویر هنری و نقااوش حجاااری در ایااران  (.143:1390دادور و هم ار؛ 

ک یا بد بااا حیااات دار نیدهد که ارواد بالباستان این اعتقاد را نشان می
تصاااویر رود  ر مااداوی دارنااد.پس از مر  خود در جریان زناادگی حضااو

 شااود.های ایااران باسااتان دیااده میدار شیر با سرشاه در همة دورانبال
سان و عادی ای یکجنگ شاه با حیوان زنده یا رود بالدار حیوان به گونه

 (.1377شود )مأخذ: محمدرضا پورحقانی؛ نشان داده می
مختل  این زمان  توان از دور  هخامنشی روی آثارش گاو بالدار را مینق

دار از جملااه گاااو بااال ده نمود.های تخت جمشید مشاهاز جمله حجاری
های محااافظ در ایااران باسااتان وشاایحیوانات اساااطیری اساات که،فره

البته تصویر ترکیبی شاااه بااا رود بالاادار شاایر یااا گاااو  شود،محسوب می
ی ی ی از آثار مهم دور  هخامنشاا  دهد.ظتی را تش یل میوشی محاففره

و بااه صااورت دساات آمااده در شااوش به اری اساات کااه،نقش گاو بااال
( )مأخااذ: محمدرضااا 3برجسته روی ساانگ اساات )ع ااس شاامار نقش

 (.1377پورحقانی؛ 

 
های انجای شده، رنسانس به سه دوره تقسیم بر اساس تحقیق  1

شیعی -سنی،رنسانس اسالمی-گردد:رنسانس مسیحیت،رنسانس اسالمیمی
 (1389)مأخذ: احمد رهدار؛ 

 پر 12  2

 

 موزة لوور-پ.م( 5گاو بالدار)قرن -: شوش3عکس شمارة 

ی ی   القة مردی ایران باستان است.شیر بالدار با سرشاه از نقوش مورد ع 
 دار با دو شاخ است. ان نقش شیر بال به شیر بالدار در ایراز تصاویر مربوط 

ق. است که به صورت نقش برجسته بر روی  5این اثر متعلق به قرن 
آجرهای لعابدار حجاری شده و تز محل باستانی شوش کش  شده است  

شید تصاویری از شیر  جمدر تاالر صد ستون تخت  (.4)ع س شمار  
ی ی از این آثار نقش شیری است   د دارد.ای همراه گل نیلوفر وجوافسانه 

جمشید تصاویری از نقوش  های تختروی سرستون  شبیه عقرب.
شود )مأخذ:  اند دیده می شیرهای بالدار که پشت به هم قرار گرفته

 (.1390ابوالقاسم دادور و هم ار؛  

 

 

 موزة لوور -پ.م( 5انهای )قزن شیر افس-: شوش4عکس شمارة 

سر   چه شوند،یم بیکه با هم ترک یواناتیچه ح یقیتل  ریدر زمبنة اساط
در   هان یهمة ا وان یآن با بدن ح بیدار و ترکبال  ی انسان در قالب روح

  ی هارود  نیاز ا یاکه نمونه  شوندی م دهیباستان د رانیهنر ا
  ی ار مربوط به دور  هخامنشداست همراه بال با کاله شاخ  یبالدار،انسان

( )مأخذ: محمدرضا  5شمار   ریاست )تصو پاسارگاد مش  شده رکه د 
 .(1377 ؛یپورحقان
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 ،یپ.م( دوره هخامنش 6: پاسارگاد: انسان بالدار )ق 5شمارة  عکس

 (1377 ؛ی)مأخذ: محمدرضا پورحقان  ایتان یکتابخانه بر ویآرش
 

چون صورت   یقیتل  ریبه صورت اساط یریتصاو  یزمان هخامنش در
  وش یکاخ دار یپل ان جنوب یسنگ در نقوش برجستة ریانسان و بدن ش
دار نای  شده است که به نای ابوالهول بال دهید دیز دیدر تخت جمش

را   یریجانور اساط نی از ا یگری د یها(.نمونه6اند )ع س شمار  گرفته
(  7  مشاده کرد )ع س شمار توانی اول م ارشاهیادر دروازه بزر  خش 

  .(1378 س؛ی )مأخذ: جان کرت
 

 

-جمشیدتخت دار،نگارة ابوالهول بال نیمة چپ سنگ :6عکس شمارة 

)مأخذ: جان کرتیس؛  مترسانتی 1/82ارتفاع -پلکان جنوبی کاخ داریوش

1378 ) 

 

پ.م(    5سردر  خشایار شاه اول )قرن -جمشید: تخت7عکس شمارة 

 ( 1378)مأخذ: جان کرتیس؛ 

شم  به چ یوانیح ایانسان   رهیپ ،یقرون وسط یاسالم یها ره یپ در
را به همراه دارند   ییهاکه همانند فرشته بر دوش خود بال خوردیم

  شوند ی م دهیهم د یدر اماکن مذهب ها،گاهاً ره یپ نیا (.8)ع س شمار  
ها  اند در موزه مانده  یکه از آن دوره باق یناتیتزئ در حال حاضر، یول

د  را درون خو  هینقشما ن یکه ا یی بنا علت، ن یبه هم شوندی م یرنگهدا
 .ستیمشخص ن ادیداشته،ز

 

از  یاز فرشتگان نگهبان که در گذشته به نگهبان  یکی: 8شمارة  عکس

شده( مشغول بود و اکنون در مدرسه  رانی)اکنون و هیقون  یدروازة اصل

 (1386و همکار؛  لی)مأخذ: درک ه شودیم ی مناره نگهدار نجهیا

 

از ظهور  ه بعد است ک یداست،آثایهمانطور که از نامش پ یاسالم آثار
بدان معنا   نیا یش ل گرفت ول ن یآن د رند یپذ یاسالی در کشورها

  های او بنا نهاده باشند.در سال اء یکه آثار از سمت پروردگار و انب ستین
و   دیگرد ان یساده ن ا یآن به ش ل ی و معمار هنر ن،ید نیا ل یتش  هیاول

در کنار   شد. قی قبل از خود تل یبعد از آن،با هنر و معمار هایسالدر 
و اعتقادات   ینید ماتیبنا بر اساس تعل زیرا ن یآثار توانیموضوع،م نیا
مشاهده نمود   نید نیمنصوب به ا یاسالی در هنر و معمار نید روانیپ

انسان و  ینقاش-مجسمه-لیبه عنوان مثال »حرای دانستن است اده از تمث
آثار هستند که   ن یاز ا ی ادیگاهاً شمار ز خارج از بنا«. ا یدر داخل  انویح
 ی ارتباط چندان قبل از خود، یبا معمار ن ید ن یآثار ا ق یتل  ل یبه دل دیشا

که مربوط به   شوندیم افتیهم  یآثار یاز طرف اسالی ندارند. نیبا د
  اجرا  و  ی مسلمان طراح ر یاز تبار غ ی به دست معماران یمسلمانان است ول

  ی امور ادآور ی ،یاسالم ی مارعم ، کلی طور  به  (.1379 گرابار؛) اندگشته
  د نماییم یسع ،یمعمار نیا است. یو معنو یهمانند امر ماد یاسالم

  فرشته،  هینقشما مجموع، در . در اسالی را ارائه دهد یینماد موضوع معنا
نند  هما گرید یهان ییو آ انیو در اد ا یقبل از اسالی و در سطح دن

  ن یا ران،یدر ا .دشویم دهیبودا و... د-تیحیمس-تیهودی-زرتشت
جهت  یکه بستر دیگرد انیزرتشت نما ن ییدر آ بار ن یاول یبرا هینقشما
  ع دو نو  زرتشت، نییآ اسالی شد. ن ید یفرشته در معمار یریگش ل 

: فرشته امشاسپندان و فرشته  دینمای م یفرشته را به طرفداران خود معرف
را   فرشته نگرد؛یاسالی م نیبه فرشته همانند د یحدود تا ت،یودهی .زدیا

بر اساس اعتقادات   .داندیم نی زم یاز جانب پروردگار بررو  یاندهینما
-: رافائل)فرشته(شوندی م میبه چند دسته تقس فرشتگان ت،یهودی

  ن یدر د .لیوری-متاترون-هایکروب-لی عزاز-سندل ون-لی سمائ-هایسراف
  ن ی در ا .پرستندی م ل ی ائیرا همانند م یتگانهم،فرش تیحیمس
را دارند:   یمتعدد یهافرشته گر،ید یهان ییو آ انیاد ن،همانندید
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  ی هاو... .بر اساس پژوهش   ریلوس-سمیکاتار-لیدوب-تختها-ونیاپول
 ةیالمان و نقشما-باورند که م هوی نیا رمحققان س والر ب انجای شده،

آغاز   در .وارد شده است یمیابراه انیادزرتشت به  نییآ قیاز طر فرشته،
  ی بود که در کارها  یبه گونه موجود خدا ،یمیابراه انیاد یریگش ل 

  ن ی.اکندیم هیتنب رحمانه یها را در صورت لزوی بو آن  کندی بشر دخالت م
آن زمان بود که   یو بدو  نینشکننده طرز ف ر انسان کوچ خدا منع س 

  ن ید ریبه مرور تحت تأث کند. شخصاً با انسان صحبت توانستیم
ها و بخشنده و دسترس انسان یو فراسو یآسمان خدا موجود یشتزرد

، حد فاصل انسان و خدا جهت پر نمودنهنگای بود  نیدر ا مهربان شد.
  ی جا ها بههنگای انسان  نیاز ا .است اده شودمانند فرشتگان  یموجوداز 

 The Encyclopedia of)مأخذ:  گ تندی خدا با فرشتگان سخن م

Religion:1986).  بیشتر در قبل   اری،نقشمایه فرشته یا الهه در معم
گرفته که تا  از اسالی و یا در ادیان غیر از اسالی مورد است اده قرار می
زینت  گردد.حدود اندکی در معماری و بناهای اسالمی هم مشاهده می

گردد اما  های تصویری هنر اسالمی تلقی میبه عنوان ی ی از پایه
توان جهت عدی است اده از این نقشمایه عنوان  یترین دلیلی که ماصلی
  سیر و سلو  و خط مکشیا مذهبی این دین است.  جنبه اعتقادی،  نمود،

  های پروردگار، دین اسالی،پس از ظهور در بستر خود و بر اساس آموزه
بر این   د.نمایها و تزئینات ادوار قبل خود را رد میبسیاری از نقشمایه

  در تضاد کامل بود،  پرستی و شر ،این دین با بتاساس،و از آنجایی که 
سازی که با  کاری و مجسمهکنده-نقشمایة-است اده از هر نوع نقاشی

از   در مقابل، شمایل انسان و حیوان بود را در معماری حرای اعالی نمود.
شمایل   ی،به طور کل هندسی بیشتر است اده نمود. -های گیاهینقشمایه

توان به خوبی در معماری  سازی را میو مجسنهحیوان در نقاشی -انسان
تعداد بسیار اندکی از   بر همین اساس، مسیحیت و... مشاهده نمود.

نقشمایة فرشته را است اده   در دین اسالی، های ساخته شده،ساختمان
نمودند.که آن هم با توجه به خالء نسبی در پژوهش جهت بررسی این  

معماری و تزئینات وابسته به آن، این  شمایه بعد از دین اسالی در آثارنق
از بناهای اسالمی که در آنها از نقشمایه   اند.بنا کمتر شناسایی گشته

؛ )ع(.صحن آزادی حری اما رضا1 توان به:فرشته است اده گردیده می
د  .مسج4(؛ 4و  3و  2.کاخ گلستان )جداول شمار  3ها؛ .خانه بروجردی2

حیاط چهارگوش  -.قلعة الهور5جامع غزنه با نای عروس بهشتی؛ 
در ایران واقع   ای از این بناها،تعداد عمده  جهانگیری اشاره نمود.

ای حائز اهمیت است که در ایران تا دوران ص ویه اما ن ته اند؛گردیده
از این دوران االامان فرشته وارد   ولی ن، خبری از نقشمایة فرشته نبود.

د تا آن ه در دوران قاجار به علت  اری و تزئینات وابسته به آن گردیمعم
 است اده از این نماد بسیار گشت؛  س رهای متعدد به اروپا و دنیای غرب،

تل یق سنت و   ی ی دیگر از وجهه تمایزهای معماری دوران قاجار،
این نقشمایه در بناها به دو صورت کلی   مدرنیته در معماری است.

-کاری و تزئینات نقشه .در کند2کاری؛ .در کاشی 1گردند: مشاهده می
هر کدای از این   های مختل  مشاهده نمود.توان به ش لبرجسته که می

ها فلس ه خاص خود را دارد که در نوع پوشش بعضی از این  ش ل
-عقاید در اصل، توان آنها را به عقاید دین اسالی دانست.نمی ها،المان

و در ایران با   ی،ی دین اسالی با هنر و معماری غربهاتعلیمات و آموزه
هنر و معماری دوران ساسانی درهم آمیخته شده و آثاری را از خود بجا  

(،  3و  2های زن )جدول شمار  این نقشمایه گاهاً به ش ل اند.گذاشته

نمادا فرشتة زن را   شود.کود  و حتی حیوان همراه با بال دیده می مرد،
 بدون پوشش. وان با پوشش دید و در مواقعی هم تدر مواقعی می

توان »مجسمه طالیی از الهه  در مسجد جامع غزنه ن شمایة فرشته را می
 هندو« که خُرد شده و در درب و دیوار کار گذاشته شده بود دانست.
مجسمه مرمر الهه هندو که در قسمت شمالی قصر ح اکی گردیده قرار  

و تعداد   وفر مقدس در پشت سروها،این مجسمه با سه سرو نیل دارد.
به   شود.زیادی نقش انسان به صورت خدمت ار در اطراف آن مشاهده می

اند  های موجود از روی قصد محو و خراب شدهنظر گردیزی صورت الهه
ها از معبد سومنات که به وسیلة  ای مجسمهو او معتقد است که خرده

اند  نهاده شدهدر مقابل ورودی مسجد  (،1025محمود غزنوی )
حیاط چهارگوش  -قلعة الهور (.1394و هم اران؛ )محمدرضا پورجع ر 

نقشمایه فرشته را به صورت طرحی از پرندگان و فرشتگان   جهانگیری،
موضوعات مورد   حضرت سلیمان به شیوه اروپایی نمایش داده است.

در دیوارهای بیرونی واقع در کنار   اشاره در محلی غیر معمول و عجیب،
نمای بنا دارای سطود   اند:شتهودخانه و جلوی قلعه به نمایش گذا ر

-های اسطورهنبرد حیوانات و ش ل های عاشقانه،متعددی شامل صحنه
کاخ گلستان   (.85:1373های موزایی ی است. )اابا کُخ؛ ای در روی کاشی

ش ل در تزئینات   2شمایل زن به  تهران که در دوران قاجاریه بنا گردید،
.نقشمایه زن به ش ل  1: خوردکاری داخل حیاط به چشم میی و کاش

.نقشمایة زن به ش ل فرشته  2خورشید که فقط صورت زن نمایان است؛ 
ها در نقش یک فرشته در  زن که در این المان،به اندای زن پرداخته است؛

( که با یک پارچه بعضی از  3اند )جدول شمار  یا برهنه تزیینات این کاخ،
در   در کنار این نوع نقشمایه، اند.اند و یا کامالً پوشیدهانده شدهاندای پوش

های کاخ گلستان،فرشته به ش ل یک کود  هم  کاریتزئینات و کنده
با اشتیاق    بنا به دالیل مطروحه،و  در دوران قاجار، هویدا شده است.

مدرنیته دیده   نوعی دوگانگی سنت و  دنیای غرب از شناخت دنیای شرق، 
خ گلستان به چند صورت  در هر حال، نقش فرشته زن در کا  .شودمی

(،نقش زن اسالمی  2قابل مشاهده است: نقش زن غربی )جدول شمار  
 و نقش زن اساطیری. 

. نقشمایه فرشته زن با پوشش در کاخ گلستان 1جدول شمارة 

 )پژوهشگر( 

نقش فرشته  
زن با  

پوشش در  
  ی اریکاش

محوطه  
کاخ   یرونیب

 گلستان

با   هیانقشم نیا
کامالً   یلباس
  شده، دهیپوش

سر او به سمت  
  دهیراست چرخ

و دستان او بر  
خالف جهت  
سر و به سمت  
باال رفته است. 

از هنر   ریتأث
غرب و   ینقاش

 رنسانس 
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. نقشمایه فرشته زن بدون پوشش در کاخ گلستان 2جدول شمارة 

 )پژوهشگر( 

نقش فرشته  
زن بدون 
پوشش در  
کاشی اری  
محوطه  
اخ  بیرونی ک
 گلستان

این نقشمایه  
فیگور  همانند 

نقشمایة قبی 
لست ولی در 
حالت عُریان. 
نوع پوشش و  
آرایش او، به  
سبک غربی  

 است.

 

 

 
گرا و در پیوند با  واقع ،عینی تصویرسازی هنر مردمی، در این دوران،

پور؛  مناسبات زندگی روزمره رواج یافت )غالمعلی حاتم؛ زهرا حاتم 
کاری  قیق ترسیم و کنده فرشته در کاخ گلستان بسیار د نقشمایة (.1388

 ( شده است.  4)جدول شمار  
 

های کاخ کاری. نقشمایه فرشته به شکل کودک در کنده3جدول شمارة 

 گلستان )پژوهشگر( 

-این کنده
کاری بر  

روی سنگ  
قبر 

ناصرالدین  
شاه، در  
خلوت  

کریمخانی  
بر جا مانده  

 است.

آنها با   انیبدن عر
از پارچه    ای¬ت ه

  ه ایاز گ یبا قسمت ای
پوشانده شده است. 

از آنها، در   یتعداد
  ستادهیحالت ا

  یرا در باال یظرف
-سر خود نگه

 و . اند¬داشته
از آنها   گرید برخی

در حالت نشسته 
 هستند.

 

 

 

 

 
ای  خانههای قهوههای انسان و حیوان در نقاشیدر دوران اسالمی،پی ره 

-که مد نظر این پژوهش میولی نقشمایة فرشته  گردید.بسیار یافت می
این    ،)ع(امای رضا در حری است. ار اند  مورد است اده قرار گرفته،بسی باشد

دیوار   نقشمایه در صحنی اجرا گردیده که متعلق به دوران قاجار است.
  باشد. شاهد این نقشمایه در تزئینات خود می 1ایوان شمالی صحن آزادی 

 
 خ صدوقایوان شی  1

ند بناهایی که این بنا را در تزئینات  همان ،)ع(ن در حری امای رضااین االاما
نمونه  باشد )چرخش سر به سمت راست و...(.اند میخود است اده کرده

کامل این نقشمایه،در موزه آستان قدس رضویا حری مطهر امای رضا)ع(  
سعی گردید با   در این پژوهش، سانتیمتر موجود است.  17*17و در ابعاد 

را در معماری اسالمی بررسی نمود   نقشمایة فرشته های فراوان،تحقیق
اما   اند شناسایی گردند.تا بناهایی که این نقشمایه را است اده نموده

به علت تخریب کامل و عدی وجود پژوهشی در   بسیاری از این بناها،
شناسایی نشدند که   جهت مشاهده نقشمایة فرشته در تزئینات، باب آنها،
شایان ذکر است که   ین باب باشد.ایرادی بزر  در ا تواندمی این خود، 

های فرشته که از آثار  های برجسته از نقشمایهقسمتی از تزئینات و طرد
شوند ولی  ها نگهداری میدر موزه اند،تخریب شده برجای مانده

ترین عاملی که باعث تخریب مهم  کدای معلوی نیست.مشخصات هیچ
و از   2تمانی در آنها مصالح ساخ –بناهای تاریخی  تزئینات داخل و خارج 

توان به وجود عنصری همچون بین رفت هویت مملک شده را می
محیطی و آب و هوایی نای برد. در عصر »گلسنگ« و عوامل زیست

شود،  »عصر مدرن« یا »عصر ماشینی« یاد میمعاصر، که از آن با عنوان 
زیست به همراه  محیط  شماری را برای عوارض و عوامل تخریبی بی

ها بخصوص  در ساختمان 3گلسنگاست که ی ی از آنها وجود داشته 
ها،  بسترها و محل استقرار معمول گلسنگ بناهای تاریخی است.

ها و  چوبهای عاری از خا  و گیاهان، شن و ماسه، خا ، ت هصخره
  زده و سایر های پوسیده درختان، پوست ئ تنه درختان، فلزات زنگ کنده

. (Ahmadjian,1995)باشد سیده میمواد و اشیاء فرسوده یا پو
ترین  های غیر قابل س ونت کره زمین، با سختها در زیستگاهگلسنگ

ترین نقاط رایط دمایی و آب و هوایی، در سردترین و گری و خشکش
قادر به زندگی و رشد   5و در مناطق بیابانی4های قدیمی زمین؛ در محیط

. از طرفی، به علت ه(:مقدم 1396وش؛ سیدرضا ص وی؛ )بیتا سیاهستند 
محیطی و به تبع تغییر سبک زندگی در جهان امروزی، آلودگی زیست

آن، آلودگی هوا نیز رشد بسزایی را داشته است. که همه این امور، بر  
تزئینات وابسته به آن و مصالح مورد است اده   –تاریخی  تخریب بناهای

های  آلودگیبه طور کلی  را گذاشته است.در آن بنا تأثیر بسیاری 
. 1شوند: محیطی در جوامع امروزی به دو دسته اصلی تقسیم میزیست

ف ری های فیزی ی همان بی. شیمیایی یا بیولوژیک. آلودگی2فیزی ی؛ 
فراموشی آثار تاریخی و هویت -زدگی معمارانغرب-مدیران شهری

ز محل ساخت آنها و... دزدی و به یغما بردن آثار تاریخی ا-جوامع
نرخ بسیار زیاد و سریع رشد شهری و اشتیاق فراوان جهت نیل   .هستند

به جوامع مدرن، باعث گردیدند که آلودگی شیمیایی یا بیولوژیک در  
جوامع رشد روزافزونی پیدا نماید. رشد شهرها و حاشیه نشینی، رشد  

و ....  گراییرف، مص جوامع و نیازها، ورود وسایل نقیه مت اوت به شهرها
-محیطی هستند: دفع نامناسب زبالهو بروز مش الت زیست عامل تولید

  نقلیه،  ای توسط وسیلههای جامد و خطرنا ، تولید گازهای کارخانه 
،  هویتزیست جهت ساخت بناهای بیقطع درختان و تخریب محیط

 
 هابخصوص سنگ 2
 هاا . جلبکهتلفیقی از قارچ  3
ای رایج هسطح خا  کریپتوگای مناطق خشک و نیمه خشک از زیستگاه 4

 ها هستند.گلسنگ
 قابلیت جذب آب از محیط اطراف، بدون تماس مستقیم از هر منبع آبی  5



 2134-2123، صفحه 1398مطالعات علوم محیط زیست، دوره چهارم ، شماره چهارم ، فصل زمستان ، سال 

 

2131 

 

ها، سوراخ شدن الیه  سوخته شدن سوخت به منظور تولید برق در نیروگاه
های اسیدی به  غلظت آلودگی در هوا، باران ها و اوزون، افزایش آالینده

-ها در طبیعتها و گلسنگهوا، تولید و رشت قارچموجب رشد آلودگی
تواند بر تخریب بناها و و.... دالیلی هستند که می زیست و بناهامحیط

-مین و مهتری ی از عمده تزئینات وابسته به آن تأثیر بسزایی بگذارد.
رای تخریب بناهای تاریخی از آن یاد نمود،  توان بترین دالیلی که می

باشد. است اده از سوخت فسیلی و مواد ن تی، باعث  های اسیدی میباران
گردند اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن وارد هوا شده و اکسید هوا  می

شود. این های اسیدی میداده و تبدیل به گرد و غبار، و بارانرا تغییر می
ها،  تخریب و کاهش عمر م ید ساختمان-سایشها باعث فرباران

شود. این  های سنگی و تزئینات وابسته به آن میبخصوص ساختمان
زیست، درختان، گیاهان، غالت و رشد آنها  فعل و ان عاالت، در محیط

شوند. وقتی جوامع امروزی  تأثیر من ی گذارده و موجب تخریب آنها می
، عنصر تصویه هوا را از دست داده  بهره بماندطبیعت و درخت بیاز وجود 

تواند بر حضور بیشتر  گردد. وجود باد میدر نتیجه آلودگی هوا شدیدتر می
این آلودگی تأثیر بگذارد که این امر اگر با ذرات آب موجود در اتمس ر 

ریزد که هم برای  هوا مخلوص شود، به صورت باران اسیدی فرو می
؛  کی مک کورم)جان است یست و هم برای معماری مخرب زمحیط
-به عنوان نماینده گذاشته شده، نتایج هایی که در قسمت ع س .(1371

های فرشتگانی است که در بناهای اسالمی است اده  ای از تمامی نقشمایه
هایی که تا به امروز در  زیاد تا حدودی همه آن نقشمایه گردیده است.

 ند.شبیه به هم هست اند،یی شدهبناهای اسالمی شناسا

  یریگجهینت -4
-گااویش-زبااان-جایگاه و بستری است برای مردمانی با فرهنگ شهر،

-مت اوت اما از لحاظ اعتقادی و نیلزهای وضعیت اقتصادی و اجتماعی
باار ایاان  در جامعااه، براباار.و حقوق شااهروندی  دینی و مذهبی مرسوی 

-ار،بایااد باار اساااس فرهنااگمعماری و شهرسازی هر قوی و تکب اساس،
توانااد باارای بنایی ماای ادات و دینا رایجا آن م ان جعرافیایی باشد.اعتق

هااای مت اااوتی را باارای ساااخت سالیانا سال پابرجا بماند که خصیصااه
.با محاایط زیساات اطااراف خااود همگااای بااوده و 1 رعایت نموده باشد:

در نمایشاای از طبیعاات باشااد )تل یااق طبیعاات در معماااری و معماااری 
هندساای -انسااانی-جانوری-و تزئینات گیاهیاست اده از نقوش  طبیعت؛

تاریخیا خاطّة خود را بااا معماااری -مذهبی-.معماری سنتی2 و... در بنا(،
مدرن درآمیزد و آن را برای است اده همگان آماده نمایااد تااا در نهایاات 

در  یمقالااه آمد،تالشاا  نیآنچه در ا میراثی جاودان برای آیندگان گردد.
و  ییبااایمتقاباال ز ریتااأثی )اسااالم یدر معمااار شناساایفرشته»هت ج
باشااد.در ایاان پااژوهش سااعی (« ماایستیز طیمح و  ،یمعمار ناتیتزئ

 گردید، مطالب کامل و جامعی در باب تش یل و تاریخچة دین اسااالی،
های اولیة تش یل تا به امروز و معماری و تزئینات وابسته به آن از سال

تشاا یل ایاان دیاان پااس از  مایة فرشته در قبل و بررسی نقش درنهایت،
آن نیز که همانا عوامل و  پرداخته شد و دالیل تخریب و عدی ماندگاری

که در این بخش پایااانی هاام،  محیطی است، بیان گردیدیستشرایط ز
. با توجه به مجموع مباحااث مطاارد شوددالیل دیگری از آن مطرد می

کااه در دیاان اسااالی باار اساااس  توان بیان نمودمی شده در این مقاله،
هااای گوناااگون هماننااد و با وجود اعتقاد به فرشته ها و اعتقادات،موزهآ

حیااوانی -های انسانیمی ائیل و... است اده از مجسمه و نقاشی-عزرائیل

تااوان شاااهد اساات اد  در قسمتی از تاریخ می حرای اعالی گردید ولی ن،
حیااوانی و -شاامایل انسااانی این نماد در تزئینات معماری اسالمی بااود.

ای و در تزئینات خانههای قهوهدر نقاشی-ته در اروپا و دنیای غربفرش
شود کااه تااأثیر معماری اقوای غیر از ایران و ادیانی بجز اسالی دیده می

اسالمی بخصوص در دوران صاا ویه و -آن در معماری و تزئینات ایرانی
تااأثیر  ر معماری معاصاار،در دنیای امروزی و د قاجاریه دیده شده است.

نه فقط در عدی است اده از نقشمایة فرشته بل ه در  یته شدن جوامع،مدرن
عدی است اده از معماری و تزئینات سنتی هر جامعه هاام تااأثیر بساازایی 

 باعث گردید بناهایی غیر متعارف برجا بماننااد. این تأثیر نابجا، گذاشت.
ه باا  ز ایاان االامااان در معماااری،در دورانا مورد است اده ا نقشمایة فرشته،

های دوران رنسااانس،با اکش الا مت اوت نمایان گردید: برگرفته از نقاشی
تااوان آن را های پوشیده و اسالمی که میفرشته آرایش و لباس غربی،

برجسته کاری و نقشاین نقشمایه در کاشی در تمثیل زن و کود  دید.
که بااا رطوباات هااوا  2no در آلودگی محیطی و هوا، گردد.مشاهده می

گردد که در نهایت تبدیل به اسیدنیتریک، اسید سول یریک و می  مخلوط
توانااد بااه علاات شود. از طرفی اسدکربنیک هم میاسید فوس ریک می

با رطوبت هوا، برای ساختمان و برای تزئینات وابسااته بااه  2coترکیب 
ای مصااالح آن )چه در داخل ساختمان و چه در خارج از ساختمان( و بر

در آخاار،  هااا مخاارب باشااد.ن بنا، بخصااوص ساانگمورد است اده در آ
تاااریخی را بااا معماااری -معماری سنتی در هر کشور، شود،پیشنهاد می

مدرن تل یق نموده و بنایی را طراحی نمود که در کنااار رعایاات تل یااق 
دوستدار محیط زیست اطراف خااویش  معماری مدرن و معماری سنتی،

تزئینااات -ی معماری اسالمیدر زمینة احیا گردد،هاد میپیشن هم باشد.
وابسته به آن و بااه تکبکااعا آن بازگرداناادن نقشاامایة فرشااته در معماااری 

کارهایی در جوامع بخصوص در جوامع اسالمی ارائه امروزی و مدرن راه
 گردد:

.ساز و کاری جهت ارائه قانونی اساسی برای تل یق و اجرای معماااری 1
 ماری مدرن.اسالمی با مع

 ربط بر معماری معاصر.ای ذی.نظارت دستگاه2
ها و نمادهای اسااالمی المان-.فرهنگ سازی جهت است اده از عناصر3

 در معماری امروزی.
مهندسین و اساتیدا مطلع از این نوع معماااری در -.است اده از اشخاص4

 ها و نمادها.ارگان-هادانشگاه
فااراهم نمااودن  هااا کااه همانااا.فراهم نمودن حقوق شهروندی انسان5
رایط زندگی در جوامع امروزی، که هر انسان بر اساس نیاز و شاارایط ش

خود بتواند از جو، آب و هوا و تنوع زیستی و طبیعت ب ر است اده بهینااه 
 ببرد.

کارها و روشهای پایدار، جهت به حداقل رساندن عوامل .است اده از راه6
 و فیزی ی. شیمیایی-محیطیهای زیستو آلودگی

الح تجدیدپااذیر و دوسااتدار در بناهااا باارای کمااک بااه .است اده از مص 7
 زیست.محیط

 آورد در معماری..است اده از مصالح بوی8
.تبدیل شهرها از »شهرهای خااودرو محااور« بااه »شااهرهای انسااان 9

»شااهرهای دوسااتدار -زیساات«»شااهرهای دوسااتدار محاایط-محااور«
 کودکان« و....
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ا برای کمک به ح ظ راتع و افزایش روزافزون آنهها و م.ح ظ جنگل11
 زیست و کاهش آلودگی.محیط

ای جهت است اده در بناهای تاریخی باارای جلااوگیری از . تولید ماده12
 آلودگی و....-تخریب آنها در برابر عوامل محیطی

.فرهنگ سازی جهت ح ظ بناهااای تاااریخی و کمااک بااه کاااهش 13
 آلودگی هوا.

عناصاار و -تزئینااات-مع و ی پارچه در باب معماااریتألی  کتابی جا.14
های اسالمی،در نهایت تل یق آن با فرهنگ و طرز ت  ر هر کشور االامان

 که خواستگاه دین اسالی است،و معرفی هرکدای به جامعة هدف.
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 ؛ تهران: انتشارات هیرمند."های ایران قدیم(خ ایران )خطوط برجسته داستانعصر اساطیری تاری"(؛ 1377سن؛ )پیرنیا، ح -

هااای نامه هلمی پژوهشی پااژوهش؛ فصل"محیطی در کشورهای جهان اسالیهای زیستبررسی آلودگی"(؛ 1395پوراحمد، احمد؛ حیدری، رقیه؛ ) -
 سیاسی جهان اسالی.

هنری -معماری و شهرسازی دوره اسالمی در هندوستان)بازتابی از تعامالت فرهنگی"(؛ 1394قایی، پرهای؛ پورجع ر، علی؛ )پورجع ر، محمدرضا؛ ب -
 ؛ تهران: مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس. "ایران و هند(

 سروش. ؛ )چاپ دوی(؛ تهران: انتشارات"های ایرانینقشمایه"(؛ 1380تذهیبی، مسعود؛ شهبازی، فریده؛ ) -
 ؛ مشهد: سخن گستر."تاریخ هنر و معماری اسالمی از مغول تا آخر قاجار"؛ (1387ت ضلی، عباسعلی؛ ) -

المللاای علااوی کشاااورزی، کن رانس بااین؛ "های گلسنگیمتابولیتها و اثرات درمانی مروری بر گلسنگ"(؛ 1396سیاوش، بیتا؛ ص وی، سیدرضا؛ ) -
 گیاهان دارویی و طب سنتی.

 .53، ص حه 3؛ دوفصلنامة هنرهای تجسمی نقشمایه، شماره "زن در هنرهای تصویری دوره قاجار"(؛ 1388پور، زهرا؛ )علی؛ حاتمحاتم، غالم -
 ؛ تهران: انتشارات پژوهش ده نظر."بستان«های ساسانی »تاقنگارهبازآفرینی رنگین سنگ"(؛ 1395جوادی، شهره؛ آورزمانی، فریدون؛ ) -
فرهنااگ "(؛ 1386ب اسالمی؛ نماینده ولی فقیااه؛ پژوهشاا ده تحقیقااات اسااالمی؛ )رش، حمید؛ سپاه پاسداران انقالخطیبی کوش ک، محمد؛ نگا -

 ؛ قم: زمزی هدایت."شیعه
 ؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران."لغت نامه"(؛ 1377دهخدا، علی اکبر؛ ) -
 .)س(؛ )چاپ دوی(؛ تهران: دانشگاه الزهرا"های ایران و هند در عهد باستانها و نماددرآمدی بر اسطوره"(؛ 1390دادور، ابوالقاسم؛ منصوری، الهای؛ ) -

 .280؛ نشریه پگاه حوزه، پژوهشگاه علوی انسانی و مطالعات فرهنگی، شمار  "اسالمی-رنسانس شیعی: توسعة ایرانی"(؛ 1389رهدار، احمد؛ ) -
 تهران: انتشارات کتاب تارا.؛ "فرهنگ و هنر مصر در دوره ممالیک"(؛ 1395عیوضی شربیانی، قدرت؛ ) -
 .3؛ دانشنامه، سال سوی، شماره "آثار و اف ار الگ گرابار"ومی بیدهندی، مهرداد؛ قی -
 ؛ تهران: انتشارات محسن."هادانشنامه مالئک )فرشتگان(، درباره فرشتگان در آئینه ادیان و اقوای و تمدن"(؛ 1395کهنگی، حمیدرضا؛ ) -
 راء لألعالی العربی.؛ قاهره، الزه"لتاریخ اإلسالمیأطلس ا"ی(؛ 1987مؤنس، حسین؛ ) -
؛ تهران: وزارت مس ن و شهرسازی، دفتر معماری و طراحاای "درآمدی بر هویت اسالمی در معماری و شهرسازی"(؛ 1387نقره کار، عبدالمجید؛ ) -

 شهری: شرکت طرد و نشر پیای سیما.

 ؛ تهران: انتشارات ققنوس."خامنشی(گذار امپراتوری هکوروش بزر  )بنین"(؛ 1380فر، مرتضی؛ )ایسرائیل، ژرار؛ مترجم: ثاقب -
 ؛ تهران: انتشارات سمت."هنر و معماری اسالمی"(؛ 1378اتینگواوزن، ریچارد؛ گرابر، الگ؛ ترجمه: آژند، یعقوب؛ ) -
 های اسالمی.؛ مشهد: بنیاد پژوهش"معماری تیموری در خراسان"(؛ 1386اوکین، برنارد؛ ترجمه: آخشینی، علی؛ ) -
 ؛ تهران: انتشارات گلشن."اساطیر هندشناخت "(؛ 1373مه: فرخی، باجالن؛ )ایونس، ورونی ا؛ ترج -
 ؛ تهران: کیهان."تاریخ ت  ر اسالمی در هند"(؛ 1367احمد، عزیز؛ ترجمه: یاحقی، محمدجع ر؛ لط ی، نقی؛ ) -
 جا: انتشارات سلمان.؛ بی"علل گسترش اسالی"ا...؛ تا(؛ مترجم: عاشوری، حبیبآرنولد، توماس )بی -
 ؛ تهران: انتشارات بر ."جاودانگی و هنر"(؛ 1370وستاو یونگ، کارل؛ والری، پل؛ ترجمه: آوینی، محمد؛ )بورکهارت، تیتوس؛ نصر، سید حسین؛ ک -
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ن: ؛ تهاارا"گانة ایرانی؛ نشانی از حضااور خداونااد، م اااهیم بنیااادین نمااادنه"(؛ 1397بختیار،الله؛ مترجم: رضوی رضوانی، مهشید؛ رشیدی، بهنای؛ ) -
 انتشارات تمدن علمی.

های مدرن معماری سنت"(؛ 1393بینان، محمدوریا؛ سالم، محمددانا؛ قدردان، شبنم؛ )کالوس؛ مترجمان: ذوال قارنسب، نریمان؛ خورده پیتر گاست، -
 ؛ تهران: کتاب آوا."معاصر در هندوستان

 رهنگ و ارشاد اسالمی.ان: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ف؛ تهر"معماری اسالمی در چین"(؛ 1373پینگ، لیوجی؛ مترجم: خری، مریم؛ ) -

 ؛ تهران: انتشارات مولی."سیر و صور نقاشی ایرانی"(؛ 1378پوپ، آرتوراپهای, ترجمه: آژند، یعقوب؛ ) -
 ؛ همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا."ای بر هنر اسالمیمقدمه"(؛ 1389جیمز، دیوید؛ ترجمه: زارعی، محمدابراهیم؛ ) -
 ؛ تهران: فرهنگستان هنر."معماری اسالمی در قاهره"(؛ 1391اشراقی؛ ) دوریس برن، ابوسی ؛ مترجم: اردشیر -
کتاب چهاری، عصر ایمان، تماادن اسااالمی؛ تهااران: انتشااارات و آمااوزش انقااالب  "تاریخ تمدن"(؛ 1371دورانت، ویل؛ ترجمة: پاییزه، ابوالقاسم؛ ) -

 اسالمی.
 ؛ تهران: چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمی."پارسی های هنرجلوه"(؛ 1383بخشان؛ )رود-ریشا، فرانسیس؛ ترجمه: ع -

 ؛ تهران: انتشارات و و چاپ دانشگاه تهران."تاریخ گسترش اسالی"(؛ 1358سیرتوماس، آرنولد؛ ترجمة: عزتی، ابوال ضل؛ ) -
 انتشارات کارنک. ؛ تهران:"ایران کهن"(؛ 1378کرتیس، جان؛ ترجمه: بهاری، خشایار؛ ) -
 ؛ تهران: نشر مولی."هنر اسالمی"(؛ 1376مة: آژند، یعقوب؛ )کونل، ارنست؛ ترج -

 ؛ ناشر: پی ان."فرشتگان"(؛ 1387کوپر، دایانا؛ مترجم: مقدی، فریبا؛ ) -
 های فرهنگی. ؛ دفتر پژوهش"معماری هند در دور  گورکاریان"(؛ 1373زاده، حسین؛ )کُخ، اابا؛ مترجم: سلطان -
معماری جهااان اسااالی، تاااریخ و م هااوی "(؛ 1391پیتر؛ ترجمه: آژند، یعقوب؛ )لگ؛ س؛ جونز، دالو؛ بریج، گایروبه، ارنست؛ دی ی، جیمز؛ گرابر، اُگ -

 ؛ )چاپ سوی(؛ تهران: انتشارات مولی."اجتماعی آن
 فرهنگی. ن: پژوهش د  علوی انسانی و مطالعات؛ تهرا"گیری هنر اسالمیش ل"(؛ 1379گرابار، اولگ؛ ترجمه: وحدتی دانشمند، مهرداد؛ ) -
 .4؛ گلستان هنر "الگ گرابار و نیم قرن تحقیق در هنر اسالمی"(؛ 1385اللهی، رمضانعلی؛ )گرابار، اولگ؛ ترجمه: رود -
 ؛ )چاپ سوی(؛ تهران: اسالمیه."تمدن اسالی و عرب"(؛ 1358لوبول، گوستاو؛ ترجمة: حسینی، هاشم؛ ) -
 ؛ ناشر: افق."تاب فرشتگانک"(؛ 1393خه؛ مترجم: اخوت، احمد؛ )لوئیس بورخس، خور -

 ؛ )چاپ دوی(؛ تهران: مؤسسه اطالعات."باران اسیدی"(؛ 1371مک کورمیک، جان؛ ترجمه: ارشقی، عادل؛ ) -
)چاااپ دوی(؛ تهااران: ؛ "هندسه و تاازیین در معماااری اسااالمی؛ طومااار توپ اااپی"(؛ 1389رو؛ مترجم: قیومی بیدهندی، مهرداد؛ )اوغلو، گلنجیب -

 انتشارات روزنه.
؛ )چاپ دوی(؛ تهران: شرکت انتشااارات علماای و "معماری و تزئینات اسالمی"(؛ 1388هیل، در ؛ گرابر، اولگ؛ ترجمه: وحدتی دانشمند، مهرداد؛ ) -

 فرهنگی.
می و ؛ تهران: شرکت انتشارات عل"اسالمی هایسبک شناسی هنر معماری در سرزمین"(؛ 1375هو ، ج. هانری مارتن؛ ترجمة: ورجاوند، پرویز؛ ) -

 فرهنگی.
 ؛ تهران: روزنه."معماری اسالمی"(؛ 1380زاد  شیرازی، باقر؛ )ا...هیلن براند، روبرت؛ ترجمه: آیت -
 ؛ تهران: روزنه."هنر و معماری اسالمی"(؛ 1385هیلن براند، روبرت؛ ترجمه: اشراقی، اردشیر؛ ) -

 ؛ )چاپ ششم(؛ تهران: فرهنگ معاصر."در هنر شرق و غربای نمادها فرهنگ نگاره"(؛ 1392؛ )هال، جیمز؛ ترجمه: بهزادی، رقیه -
 ؛ تهران: طحان."معماری جهان اسالی؛ بعد از ایران"(؛ 1391بخشی، شهره؛ )دی؛ ترجمه: رضایی جع ری، بهاره؛ علیهو ، جان -
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