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چکیده
مذاهب و ادیان،بر اساس آموزهها-اعتقادات-سنت و کتب آسمانی خود،تأثیرهای چشمگیری را بر هنر و معماری جهااان ماایگذارنااد.دین اسااالی،ی ی از
ادیانی است که با وروداش به جهان،تأثیر بسزایی را در همة ابعاد جامعه بخصوص در هنر-معماری و تزئینات وابسته به آن گذاشت.فرشته به عنوان ی ی
از المانها در تزئینات معماری،دستخوش این تأثیر قرار گرفت.مقالة پیشرو در پی شناخت و بررسی تاریخچه فرشااته در معماااری اسااالمی اساات.علت
انتخاب این موضوع،نگرانی ما از فراموشی تزیینات و معماری اسالمی در معماری معاصر،و تخریب آنها به واسطه عوامل جوی-زیستمحیطی و آلودگی
هوا در عصر معاصر است.بر اساس پژوهشهای انجای شده،نتیجهای حاصل گردید،تصویرسازی نقشمایة فرشته در طول تاریخ،بر اساس باورها-اعتقادها
و آموزههای دینی افراد آن دوره بوده است؛تجسم-تصور و تصویرسازی فرشته به قبل از اسالی برمیگردد و در اکثر نقاط دنیا به چشم میخااورد کااه در
دوران اسالمی،جوهره و نقشبندی فرشته،بر اساس آموزههای اسالی تغییر کرد.در نهایت عوامل محیطیای همانند بروز گلسنگ ،بارانهای اسیدی و....
در تزئینات و مصالح موجود در بناهای تاریخی موجب تخریب بیش از پیش آنها گردیده است.این پژوهش باار اساااس گااردآوری اطالعااات ،توصاای ی-
تحلیلی،با است اده از ابزار و تحلیل نری افزار  spssمیباشد.در جمعآوری اطالعات از روش اسنادی (کتابخانهای) است اده شده است.
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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.
Keywords
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 -1مقدمه
تحقق یافتن مقالهای تحت عنوان «فرشتهشناسی در معماری اسااالمی
(تااأثیر متقاباال زیبااایی-تزئینااات معماااری ،و محا یط زیساات)»،نتیجه
مشاهدات-مطالعات و تجربیات پژوهشااگران ایا ن مقالااه،و گااذری باار
پژوهشهای پیشین میباشااد.بعد از گذشاات  1441سااال از تشا یل و
گسترش دین اسالی در سراسر خاورمیانه ،ایاان دیاان سااعی نمااود هناار
دورههای بیزانس و ساسانیان را تل یااق نمایااد ،در نهایاات هناار اسااالی
ترکیبی از هنر سرزمینهای همسایه بویژه ایران گردید .هنر و معماااری
اسالمی ،در سدهها و قرون اولیه بخصوص در م ان ش لگیااری خااود
که همان عربستان است ،بسیار ساده نمایااان گردیااد .هناار و معماااری
اسالمی را میتوان در کشورهایی همانند ایران ،فلسطین ،سوریه ،عراق،
اسپانیا ،مصر ،ترکیه ،افغانستان ،آسیای میانه ،هند و پاکستان مشاااهده
نمود .این دین ،شمایلنگاری و مجسمهسازی دورههای قبلی خود را بنا
بر دستورات پروردگار نهی نمود؛ اما طی تجربهای متداوی و بهرهگیااری
درست از توانمندیها و خالقیتهای خود،به خلااق آثااار ارزشاامند و بااا
ش وه پرداخت و خود را بااه طبیعاات-محاایطزیساات و اکشا الا گیاااهی
نزدیک نمود.اسالی،هندسه–تزئینات و الگوهای منحصر به فرد و مثال-
زدنیای را در هنر و معماری خود وارد نمود که نمادی باارای معماااران
دیگر کشورها گردید .هنر ،حاصل ذوق ،حس زیبااا شااناختی ،تجربااه و
آموختههای هنرمند است .هنر و معماری در هر دین ،هویاات و شاااکلة
اصلی آن دین محسوب میشود؛ که میتوان ،با مشاهده آثار برجا مانده
در جوامع ،به نوع اعتقادات افراد آن جامعه و دین پی برد.به طا ور کلاای
هویت به دو بعد نیاااز دارد.1 :وجااه کالباادی-صااوری-مااادی؛ .2وجااه
محتوایی-باطنی و ارزشی .ذات هنر ،قالب مادی دارد امااا ذات و زبااان
هنر در اسالی ،زبانی نمادین-رمزگونه ،مقدس و محتوایی است .نماااد-
المان و تزئینات مدرن ،ساخته دست بشر بوده و با ابت ااار و نااوآوریای
که در سالهای معاصر داشته است ،از دیدگاه سنتی عبور کرده ،هویت
خود را فراموش نموده است .اما سمبلها-نمادها و تزئینات در معماری
اسالمی که جزئی از هنر تلقی میشوند ،سرمنشائی غیاار انسااانی و بااه
عبارت دیگر منشائی الهی و فرافردی دارند و نااوعی ساامبل قااراردادی
محسوب میشوند .این منشأ،نه به دستور مستقیم پروردگااار ،بل ااه بااه
واسطة احادیث و اعتقادات افراد وابسته در این دین و تعالیم معصااومین
ش ل گرفته است .ولی ن،نمیتااوان معماااری و تزئینااات ادوار قباال از
اسالی را به عنوان بستر ش لگیری معماری و تزئینات اسالمی نادیااده
گرفت .نماد فرشته ،به عنوان بستری برای است اده از ایاان نقشاامایه در
معماری اسالی ،در ادیان و ادوار قبل از اسالی و در کشورهای مختلا
هم بوده است :زرتشاات ،یهودیاات ،مساایحیت ،ساسااانی ،هخامنشاای،
قونیه ،ایران ،روی ،آلمان ،هندو ،چین ،مصر و ....فرشتگان پیش از خلااق
انسان ،آفریده شدهاند .هرکدای وظای و مرتبااههایی دارنااد کااه عمااده
وظای آنها محافظت از واالترین مخلوق پروردگار یعنی انسان هستند.
بااه طااور کلاای در تزئینااات و معماااری اسااالمی،م اهیم و موضااوعاتی
همچون گیاهی ،هندساای ،طاارد دیباچااه قاارآن ،تزئینااات کاشاای اری،
س الگری و تزئینات و سمبلهای غیر تجسمی کاربرد فراوانی پیدا کرد؛
که باعث گردید پیوندی ناگسسااتنی بااین معماااری و محاایطزیساات و
طبیعت ایجاد نمایاادو مخلااوق پروردگااار را اول بااه طبیعاات و بعااد بااه
پروردگار نزدیک مینماید .نمونة بارز این ساامبلهااا ،نقشاامایة فرشااته

میباشد .فرشته ،نه فقط در هنر و معماااری اسااالی ،بل ااه در معماااری
دورههای پیش از اسالی هم به چشم میخورد .فرشتههااا طبااق آمااوز
همه ادیان ،مخلوق خدا هستند .سمبل فرشته در هناار قدساای شاارق و
غرب بیزانس-و قرون وسطی ،موجااوداتی روحااانی و مل ااوتی هسااتند
ولی ن از دور رنسانس به بعد ،جنبة انسانیتر و مادیتری پیدا میکند.
در کشورهای غربی بخصااوص در اروپااا-یونااان-روی و ...فرشااته را بااا
عنوان دیگری همانند «الهه» میشناسند .در ایران قباال از اسااالی و در
شهرهای مختل همانند همدان ،شوش ،نهاوند ،کرمانشاه ،کااازرون و...
هم میتوان فرشته یا الهههای متعددی را یافت که معروفتاارین آنهااا
الههای در طاق بستان 1است .بعد از تش یل دین اسااالی در بسااترهای
خود،عنوان فرشته معنویتر گردید .طبق آموزههااای معنااوی و بیانااات
پروردگار ،چندین فرشته مقرب در دین اسااالی مطاارد گردیااد :فرشااته
وحاای ،2فرشااته روزی ،3فرشااته ماار  ،4فرشااته صااور ،5فرشااته
کرایال اتبین .6فرشتگان دیگری هم در اسالی و در ذیل این  4فرشااته
مقرب مطرد میگردنااد،ازقبیل :هاااروت و ماااروت ،رافائاال (فرشااته)،
فطرس ملک،مالک (فرشته) ،ن یر و من ر و ....به طور کلاای ماایتااوان
هنر و معماری اسالمی را در ارتباط با جهانبینی اسااالی و وحاای بیااان
نمود .نگار فرشته که در معماری اسالمی مت اوتتر بروز نموده ،جزئی
از مهمترین عناصر تزیینی معماری اسالمی یعنی همان«نقوش گیاهی
و هندسی »7قلمداد میشود .نقوش گیاهی و اسلیمی در ایران ،بیشتر از
هر زمان دیگری ،از دوران ص ویه رواج یافت و به اوج خود رسید؛ امااا،
نقوش هندسی-انسانی و حیوانی در این کشور ،از زمانی آغاز گردید که
پادشاهان ارتباط خود را با کشورهای غربی و اروپایی شروع نمودند .این
دوران را میتوان با عنوان «دوران قاجاریه»نای نهاد.در ای زمان بود که
عنصر فرشته وارد معماااری و تزئینااات اسااالمی در ایااران گردیااد کااه
بناهایی همچون خانة بروجردیها ،کاخ گلستان و صااحن آزادی حااری
امای رضا(ع) این نقش را در تزئینات خود جای دادند .با این حساب می-
توان به جرأت بیان نمود که اسالی دینی است دوستدار محیط زیساات
که سعی مینماید از طبیعت در تعلیمات خود اساات اده نمایااد درنتیجااه
مهندس معماری که برای این دین بنایی را طراحی میکند ،طبیعاات را
نیز مدنظر قرار دهد .بخصوص در عصر معاصر ،که جوامع با پدیدههایی
همچون آلودگیهوا ،بارانهای اسیدی ،تولید و رشد قارچها و گلسنگ-
ها در بناها به وفور دیده میشود .پس ،یک مهندس معمار ،باید بتوانااد
در کنار طراحی ،راهکارهایی را باارای بناهااا 8پیاااده نمایااد تااا آنهااا شاار
خطرات طبیعی و زیستمحیطی مح وظ بمانند .این خطرات گونههااای
 1طاق بستان که نام اولیة آن طاق بهستان بوده در کرمانشاه قرار گرفته
است.
 2جبرئیل :مسئول عالم ذر
 3میکائیل :مسئول دنیا
 4عزرائیل :مسئول عالم برزخ
 5اسرافیل :مسوول رستاخیز
 6فرشته ثبتکننده کارهای بد و فرشته ثبتکننده کارهای نیک
 7اسلیمی
 8هم بناهای قدیم-سنتی و تاریخی که با هویت یک مملک سروکار دارد و هم
بناهای جدید
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مت اوتی دارند ،از قبیل :بارانهای اسیدی ،آلودگی هوا ،تولید قارچهااا و
گلسنگها و ...که در بخشها و مطالب آتی به آنها پرداخته میشود.
ولی ن در قدی اول ،باید ریشه معماری را شناخت که اگر بخواهیم ایاان
شناخت حاصل شود ،بهتر است گذری بر تاریخ نوع زندگی انسانهااای
اولیه بزنیم .به طااور کلاای ،ساختمانسااازی ،ساااخت سا رپناه و در کاال
معماری از زمانی آغاز گردید که انسانها نیاز به این اماار را در زناادگی
خود احساس کردند و این موضوع را امااری جاادی تلقا ی نمااوده تااا از
غارنشینی به ی جانشینی و زندگی در زیر آسمان روی آورند .از همین-
رو ،معماری بر اساس موقعیت محلی-فرهنگاای-دیناای و اعتقااادی آن
جامعه ش ل گرفت .روزبهروز و با گذر ایای ،معماری و تزئینا ات وابسااته
به آن ،ش ل و رنگی با هویت به خود گرفت؛ بناهایی ساااخته شااد کااه
پایداری خود را در صدههای بعد هم ح ظ نمود .اما در گذر زمان و بعااد
از صنعتی شدن جوامع ،جمعیت افزایش یافته-خواستهها تغییاار کاارده-
نیازها مت اوت شده در نتیجه ،ام انات-معماری و شهرسازی در جوامااع
امروزی ،پاسخگوی مردمان این دوره نبااود .باار همااین اساااس ،هناار-
معماری-شهرسازی-نیازها-ام انات-فرهنگها و خاارده فرهنااگهااا-
شرایط اقلیمی و آب و هوایی ،و شاارایط زیسااتمحیطاای تغییاار کاارده،
معماری و تزئینات با هویت و اصیل گذشااته رونااد ویراناای را بااه خااود
گرفتند و در نتیجه این بناهای باارزش و با اصالت رو به فراموشی نهاده
شد.این امر ،مهمترین مسئله در باب انجای پژوهشی جدیااد گردیااد کااه
پژوهشگران مقالة پیشرو را مُجاب نمود تااا بااا تحقیااق و بااه تکبکاعا آن
م توب نمودن مقالهای در جهت معماری اسالمی ،تزئینااات بااا هویاات
این معماری را در معماری معاصر احیا نمایند؛ تا بتوان بااا ایاان کااار ،در
کنار ح ظ معماری اسالمی ،محیطزیست و مش الت پیش آمااده آن را
که به واسطه مدرن شدن-صنعتی و ماشینی شدن به وقااوع پیوساات را
هم احیا نمود و در جهت ح ظ آن کوشید .در باااب شااناخت و بررساای
نقشمایة فرشته در دین اسالی ،آثار م توب اندکی چاپ گردیده که ی ی
از آنها مقالة «فرشته شناسی اسااالمی»میباشااد .در ایاان مقاله،بعااد از
معرفی کامل فرشته ،این نقشمایه را در بین همه هنرهای موجود و نااه
فقط معماری ،در ایران بررسی نموده است .پژوهشگر این اثاار ،مبحااث
فرشتهشناسی را زیرمجموعه بحثهای ح مت اسالمی معرفاای ماای-
نماید .با این ت اوت ،که مقالة پیشرو ،در پی شناخت و معرفاای فرشااته
در معماری اسالمی میباشد .در مجموع ،باارای رساایدن بااه نتیجااهای
مطلوب و مقالهای مناسبتر ،باید سطح پژوهش و مطالعه را گستردهتاار
نموده و از منابع م توب بیشتری است اده نماییم .آثار چاپی اعم از کتاب
و مقاله ،به طور خاص ،به موضوع فرشتهشناسی در معماااری اسااالمی
نپرداخته و فقط در باب معماری اسالمی-تزئینات وابسته به معماری در
دورههای مختل پادشاهی و ...پرداختهاند.بر همین اساس ،پرداختن بااه
موضوع خاص فرشتهشناسی آن هم در دین اسالی و تااالش در جهاات
احیای این نقشمایه در تزئینات معماری معاصر ،و اساات اده از نا ریافاازار
،spssبه عنوان نوآوری این پژوهش محسوب میگردد تا شاید کمااک
اندکی به احیای معماری اسالمی و تزئینات وابسته بااه آن در معماااری
معاصر نماید .بعد از مطرد نمودن مطالبی در باااب تزئینااات-نقشاامایة
فرشته و معماری اسالمی ،سؤالهایی مطرد میگردد:
سؤال اصلی:نقشمایة فرشته به صورت تجسم بعد مااادی و معنااوی
آن در هنر و معماری دین اسالی به چه ش ل نمود پیدا میکند؟

سؤال فرعی:آیا این تجسم،خالء و مش لی در اعتقادات و آموزههای
دینی اسالی،وارد نموده است؟؛ چه ایدهای در طراحاای و احیااای مجاادد
نقشمایة فرشته،میتواند معماری گذشته اسالمی را در معماری معاصاار
تل یق نمود؟
 -2روش انجام تحقیق
مقالة پیشرو در صدد توصی نقشمایة فرشته و پیدایش آن در معماری
و تزئینات اسالمی ،و در پی آن ,شناسایی علتهای تخریب و فراموشی
این نقشمایه است .از آنجائی ه برای تحقیق میدانی در باب نماد فرشته
در معماری اسالمی ،و عدی دسترسی سهل و آسان به بناهای مختل
ادوار گذشته اسالمی ،پژوهشگران مش التی را متقبل شدند ،به ناچار
قسمتی از مطالب این مقاله در آثار م توب بدست آمد .بر این اساس
روش پژوهش ،روشی توصی ی-تحلیلی ،با است اده از ابزار و تحلیل نری
افزار  spssمیباشد .شایان ذکر است که محققان این پژوهش ،جهت
شناسایی این نماد در بناهای ایرانی،به روش میدانی استاند نمودهاند.
 -3نتایج
در قسمتهای پیشین توضیح مختصااری در باااب نقشاامایة فرشااته در
معماری بخصوص معماری اسالمی ،بیان گردید و در این بخش ،هدف
اصلی ،بررسی دورههای مت اوت و تاریخی در است اده از ایاان نقشاامایه
در معماری ،بررسی عوامل-دالیل و شرایط تخریب بناهای تاااریخی و
تزئینات وابسته و بررسی مش الت جوی و محیطزیستی ماایباشااد .در
این مقاله ضمن پرهیز از افراط و ت ریط ،تالش شااده تااا بااا روی ااردی
تحلیلی و با بهرهگیری از نگرشی ت امل محااور و بااا کمااک نااریافاازار
 ،SPSSبه بیان مختصر فرآیند ش لگیری و است اده از نماد فرشااته در
تزئینات معماری ادوار قبل از اسااالی و تغییاار آن در معماااری اسااالمی
پرداخته شود .همانطور که در بخشهای گذشته بیان گردید،دین اسااالی
در قرن  7میالدی 1ظهور کاارد و بخااشهااای گسااتردهای از جهااان را
فراگرفت .در سالهای اولیه ،ایاان دیاان در کشااورهایی هماننااد اسااپانیا،
شمال آفریقا ،یمن و حجاز ،مصر و سوریه ،ایران ،ماوراءالنهر ،شبه قاااره
هند ،خاور دور و جنوب شرقی آسیا گسترش یافت .2در سال  41ه.ق به
واسطة روی کار آمدن سلسلة امویان ،مرکز خالفت بااه دمشااق انتقااال
پیدا نمود؛ همین امر باعث گردید هنر اسالمی ترکیبی از هنر سرزمین-
های همسایه گردد .هنر و معماری در سااالهای اولیااة ظهااور اسااالی،
بسیار ساده ش ل گرفت .با گذر زمان ،و تل یق هنر-معماری و تزئینااات
قبل و بعد از اسالی با هم ،هنر و معماری جلوه و ظاهری مت اااوتتر بااا
سالهای اولیة اسالی پیدا کرد ولی هویت خود را ح ظ نمود .استادکاران
و معماران دوره اسالمی ،در طول زندگی خود بناهای باارزشی را همراه
با سازگاری با طبیعت پیرامون بنا در نقاط مختل اسالمی ،بنا نموده که
به عنوان میراثی برای امروزیان باقی ماندند؛ ولی ن ،بدون بهرهگیری از
علم و تجربة این استادکاران ،که روزبااهروز شاااهد مماتشااان هسااتیم،
معماری اسالمی هویت و جایگاه واالی خود را فراموش کاارده و جااای
 1قرن  8تا قرن  13میالدی :دوره طالیی اسالی یا عصر ش وفایی و ترقی
اسالی محسوب میشود.
 2به طور کلی دین اسالی از عربستان به سراسر خاورمیانه،در سند و سراسر
شمال آفریقا تا اقیانوس اطلس گسترش یافت.
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عبرانی و مسیحی شدند .نقوش برجستة تدفینی روماای نیااز در پیاادایی
فرشتگان در هنر پیشین عیسوی تأثیر داشت .ریگ-ودا،بااه طبقااهای از
نیمه خدایان جااوان،یعنی آنگیراسهااا(2احتماااالً همریشااه بااا آنگلااوس
 ،angelosیعنی فرشته) ،اشاره میکند ،که ی اای از آنهااا آگناای بااود.
وظی ة آنها میانجیگرس است و هدایای خداوند را به بشاار میرسااانند.
آپساااراسها در چااین (تاایینجن  )t’ien-jenو در ژاپاان (تنااین
 ،)tenninدارای بال هستند و مم ن است یک گل نیلااوفر در دساات
داشته باشند (مأخذ :جیمز هال؛  .)1392در دنیااای مادی،جهاات نشااان
دادن فرشااته در هناار و معما اری ،از بااال اساات اده میکننااد. .بااال ،در
صارفا
فرهنگها-کشورها و مذاهب مت اوت ،مم ن است نه فقط بااه ا
نشان دادن فرشااته ،بل ااه باار روی حیوانااات ،انسااانها و پرناادگان در
تزئینات معماری هم است اده گردد .در شرایط و روزگارانی خاص ،باارای
تزئینات معماری از بال ،باارای نشااان دادن رود درگذشااتگان اساات اده
میکردند .کودکان بالدار که در نقاشیها و مجسمههای مربوط به دور
عالی رنسانس و بارو همهجا دیااده میشااوند ،از اخااالف اروتهااای
یونانی ،یا قاصدان خدایان و روانهای محافظ افراد فانی زمااین بودنااد.
چنین روانهایی را مصریان ،ایرانیااان و بابلیهااا میشااناختند .در هناار
قرون وسااطی ،آنهااا را نمیتااوان دیااد،ولی در دور رنسااانس،در نقااش
فرشتهگونة خود،دوباره ظاهر شدند .در هنر غیر مذهبی ،آنهااا مالزمااان
آفرودیت/ونوس ،کوپیدون و الهههای شهر و موسیقی و اراتااو هسااتند.
این کودکان را در تندیسهای بودایی هندی ،مربوط به دور گاناادهارا،
در حالی میبینیم که تاجهای گلاای در دساات دارنااد(ع س شاامار )1
(مأخذ :جیمز هال؛ .)1392

خود را به معماری نوظهور غربی داد که با فرهنگ-هویت-اعتقااادات-
مذهب و شریعت مسلمانان کامالً مت اوت است .معماری نوظهور که در
ظاهر زیبا و لی در باطن ویران و ناپایدار است ،باعث گردیده روزبااهروز
شاهد تخریب محیطزیست و طبیعت در جوامع امروزی باشیم .ایاان دو
جریان (معماری نوظهور ،محیطزیست) ،خواسته یا ناخواسته ،به صورت
متقابل و غیر قابل ان ار برروی همدیگر تأثیر میگذارند .قریب دو قرن
است که از صنعتی شدن جوامع میگذرد ،اما این مهم ،بر روی مسااائل
اجتماعی ،توسعه اجتماعی ،محیطزیستی ،فرهنگ ،هویت ،معماری و....
تأثیر عمده ای گذاشت .با ورود وسیبه نقلیه به جوامع امروزی و خا ودرو
محور نمودن خیابانها-شریانهای اصلی شهرها و معماری ،شاهد بروز
و رشد آلودگی هوا-آلودگی صوتی و آلودگی زیستمحیطی هستیم .این
آلودگیها میتوانند با قدرت و ساارعت فااراوان باار روی خااا -هااوا-
محیطزیست-بناهای ساخته شااده-تزئینااات بناهااا-مصااالح-سااالمتی
انسانها و ...تأثیر بگذارد .در حال حاضر ،جوامع امروزی در حال گذار از
مدرن به فرا مدرن هستند که میتواند تأثیرات مخاارب بیشااتری را باار
روی محیطزیست بگذارد .گاهاً شاهد تأثیر ادیااان و فرقااههایی هماننااد
فرقه نوظهور وهابیت-1فراماسونری و شیطانپرستی هاام در فرهنااگ-
هنر و معماری دین اسالی هستیم.ادیان-مذاهب و فرقههای نوظهور ،و
معماری وابسته به آنها ،تل یقی از تزئینات-المان و نمادهایی اساات کااه
بر اساس دستورات پیامبر آن دین ،اعتقااادات ،آداب و رسااوی ،فرهنااگ
،نوع دیدگاه و نوع پرستش شا ل میگیرنااد .ایاان عناصاار ،تزئینااات و
المانها عنوان محلی دارند و بعدها وارد ادیان شدهاند(5پر و  6پر برای
یهودیان–وهابیت و شیطان پرستان و .)...عناصر ،تزئینات و المانهااای
مطروحه ،از آنجایی که ساخته دست بشاار هسااتند قاباال تغییرنااد ولاای
مم ن است مورد احترای مااردی واقااع شااوند .بعااد از ظهااور اسااالی در
جوامع ،تعدادی از تزئینات و المانها به دلیل نامتعااارف بااودن آنهااا بااا
دستورات پروردگار از بین رفت؛ تعدادی از آنها با کمی اصالحات مجدد
است اده گردید؛ و تعداد اندکی ،با المانها و تزئینات نوپا تل یق گردیدند.
در پسا هر المان-نماد-تزئینات-خط نوشااته و حتاای رنگهااای مااورد
است اده در این دیاان ،فلسا های خاااص نه تا ه شااده اساات .در هناار و
معماری اسالمی ،تا امروز نمادها-المانها و تزئیناتی ش ل گرفته است
که برخی از آنها به مرور زمااان و تااأثیر نامتعااارف معماااری غرباای ،یااا
کمرنگ گشتهاند و یا به کلی از بین رفتهاند:
.1طردهااای اساالیمی؛ .2رساامیبندی؛ .3مقاارنس؛ .4گااره؛ .5فرشااته؛
.6کاربندی؛ .7کنگره؛ .8گوشااواره؛ .9یزدیبناادی؛ .10انااواع آجرکاااری؛
.11گچبااری؛ .12کاشاای اری؛ .13حجاااری؛ .14آینااهکاری؛ .15نقااوش
گیاهی وهندسی؛ .16خطاطی؛ .17گاال هشااتپر یااا شمسااه؛ .18رنااگ
فیروزهای بر اساس مطالب مطروحااه در ایاان مقالااه ،نقشاامایة فرشااته،
جزئی از نقوش گیاهی و هندسی محسوب میگردند .اما ایاان سرمنشااأ
المان و نماد چیست؟ بر اساس اعتقاد افااراد مساالمان و غیاار مساالمان،
فرشته چه موجودی است؟ فرشتگان ،پیایآوران بالداری هستند که میان
خدایان و بشر ارتباط برقرار میکنند .خدایان بالدار و جنهای مصااری،
احتماالً نخستین نمونههای نقوش بالدار انسانی و حیوانی بودند .آنها به
نوبة خود،باعث الهااای ایجاااد خاادایان بالاادار یونااان و روی و فرشااتگان

عکس شمارة  :1کودک بالدار

حاکمان دنیوی جهان اسالی ،نوعی از هنر پی رتراشی و پی رپااردازی را
تشویق میکردند که در اح ای شاارعی نمیگنجیااد و بااا آن همخااوانی
نداشت(ع س شمار ( )2مأخذ :ارنست گروبااه و هم اااران؛ .)1391بااه
نظر میرسد این نوع پی رتراشی در تزئینات معماااری اسااالمی،به سااه
دلیل در این دوران رواج پیدا کرد .1 :برای به نمااایش گااذاردن آئااین و
تشری ات درباری پادشاهان؛  .2تل یق هنر پیش از اسالی و مادی با هنر
پااس از اسااالی و معنااوی و اعتقااادات مساالمانان؛  .3معرفاای جنااگ و
فتوحااات و افتخااارات پادشاااهانا وقاات در کشااورهای اسااالمی .از
طرفی،نقشمایة فرشته موجودی روحانی و مل وتی اساات کااه انسااانها
قادر به دیدن آنها نیستند ولی ن در دور نوزایش یا دوره تجدید حیات

 1مراجعه شود به مقاله بینالمللی The Influence of Divine
Religions in Architecture

angirases
2126

2

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره چهارم  ،شماره چهارم  ،فصل زمستان  ،سال  ،1398صفحه 2134-2123
به بعد ،که از آن با عنوان رنسانس 1یاد میکنند ،جنبه انسانی-مادی و
زمینی پیدا میکنند.

ع س شمار  :2فرشتهای از سنگ در ی ی از بناهای قونیه
(مأخذArchitecture of the Islamic World;ITS :
HISTORY AND SOCIAL MEANING With a
complete survey of key monuments and 758
)illustrations,112 in colors

عکس شمارة  :3شوش-گاو بالدار(قرن  5پ.م)-موزة لوور

شیر بالدار با سرشاه از نقوش مورد عالقة مردی ایران باستان است .ی ی
از تصاویر مربوط به شیر بالدار در ایران نقش شیر بالدار با دو شاخ است.
این اثر متعلق به قرن 5ق .است که به صورت نقش برجسته بر روی
آجرهای لعابدار حجاری شده و تز محل باستانی شوش کش شده است
(ع س شمار  .)4در تاالر صد ستون تختجمشید تصاویری از شیر
افسانهای همراه گل نیلوفر وجود دارد .ی ی از این آثار نقش شیری است
شبیه عقرب .روی سرستونهای تختجمشید تصاویری از نقوش
شیرهای بالدار که پشت به هم قرار گرفتهاند دیده میشود (مأخذ:
ابوالقاسم دادور و هم ار؛ .)1390

در آثار و ح ریات و حجاریهای ایران باستان اعتقاد به فره وشاای را بااا
تصویر "رود بالدار" نشان میدهند که ،با موضوع اسطوره و اساااطیر در
این بخش ارتباط نزدی ی دارد.در واقع ،این اعتقاد ناشی از تصااور حیاااط
پس از مر است که ،در اندیشه مذهبی ایرانیان وجود داشته اساات .در
آثار باستانی ارواد بالدار انسان ،شیر ،بز ،اسب ،گاو و یا ترکیبی از حیااوان
با سر انسان فرهوشیهای محافظاند .در حجاریهای تختجمشااید رود
بالدار گاو با سر شاه (درواز خشایارشاه) مزین به گل نیلوفر آباای 2اساات
که سمبلی از زیبایی و قدرت در دور هخامنشی است فرهوشیها،محافظ
زندگی ،حیات ،شادی ،و زیبایی در ایرانزمین میباشند (مأخذ :ابوالقاساام
دادور و هم ار؛  .)143:1390تصاویر هنری و نقااوش حجاااری در ایااران
باستان این اعتقاد را نشان میدهد که ارواد بالدار نیک یا بد بااا حیااات
پس از مر خود در جریان زناادگی حضااور مااداوی دارنااد .تصاااویر رود
بالدار شیر با سرشاه در همة دورانهای ایااران باسااتان دیااده میشااود.
جنگ شاه با حیوان زنده یا رود بالدار حیوان به گونهای یکسان و عادی
نشان داده میشود (مأخذ :محمدرضا پورحقانی؛ .)1377
نقش گاو بالدار را میتوان از دور هخامنشی روی آثار مختل این زمان
از جمله حجاریهای تخت جمشید مشاهده نمود .گاااو بااالدار از جملااه
حیوانات اساااطیری اساات که،فرهوشاایهای محااافظ در ایااران باسااتان
محسوب میشود ،البته تصویر ترکیبی شاااه بااا رود بالاادار شاایر یااا گاااو
فرهوشی محافظتی را تش یل میدهد .ی ی از آثار مهم دور هخامنشا ی
نقش گاو بااالاری اساات کااه ،در شااوش بهدساات آمااده و بااه صااورت
نقشبرجسته روی ساانگ اساات (ع ااس شاامار ( )3مأخااذ :محمدرضااا
پورحقانی؛ .)1377

عکس شمارة  :4شوش-شیر افسانهای (قزن  5پ.م)-موزة لوور

در زمبنة اساطیر تل یقی چه حیواناتی که با هم ترکیب میشوند ،چه سر
انسان در قالب روحی بالدار و ترکیب آن با بدن حیوان همة اینها در
هنر ایران باستان دیده میشوند که نمونهای از این رودهای
بالدار،انسانی است همراه بال با کاله شاخدار مربوط به دور هخامنشی
که در پاسارگاد مش شده است (تصویر شمار ( )5مأخذ :محمدرضا
پورحقانی؛ .)1377

 1بر اساس تحقیقهای انجای شده ،رنسانس به سه دوره تقسیم
میگردد:رنسانس مسیحیت،رنسانس اسالمی-سنی،رنسانس اسالمی-شیعی
(مأخذ :احمد رهدار؛ )1389
 12 2پر
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در پی رههای اسالمی قرون وسطی ،پی ره انسان یا حیوانی به چشم
میخورد که همانند فرشته بر دوش خود بالهایی را به همراه دارند
(ع س شمار  .)8این پی رهها،گاهاً در اماکن مذهبی هم دیده میشوند
ولی در حال حاضر ،تزئیناتی که از آن دوره باقی ماندهاند در موزهها
نگهداری میشوند به همین علت ،بنایی که این نقشمایه را درون خود
داشته،زیاد مشخص نیست.

عکس شمارة  :5پاسارگاد :انسان بالدار (ق  6پ.م) دوره هخامنشی،
آرشیو کتابخانه بریتانیا (مأخذ :محمدرضا پورحقانی؛ )1377

در زمان هخامنشی تصاویری به صورت اساطیر تل یقی چون صورت
انسان و بدن شیر در نقوش برجستة سنگی پل ان جنوبی کاخ داریوش
در تخت جمشید زید دیده شده است که به نای ابوالهول بالدار نای
گرفتهاند (ع س شمار .)6نمونههای دیگری از این جانور اساطیری را
در دروازه بزر خشایارشاه اول میتوان مشاده کرد (ع س شمار )7
(مأخذ :جان کرتیس؛ . )1378

عکس شمارة  :8یکی از فرشتگان نگهبان که در گذشته به نگهبانی از
دروازة اصلی قونیه (اکنون ویران شده) مشغول بود و اکنون در مدرسه
اینجه مناره نگهداری میشود (مأخذ :درک هیل و همکار؛ )1386

آثار اسالمی همانطور که از نامش پیداست،آثای است که بعد از ظهور
اسالی در کشورهای پذیرند آن دین ش ل گرفت ولی این بدان معنا
نیست که آثار از سمت پروردگار و انبیاء او بنا نهاده باشند.در سالهای
اولیه تش یل این دین ،هنر و معماری آن به ش لی ساده ن ایان گردید و
در سالهای بعد از آن،با هنر و معماری قبل از خود تل یق شد .در کنار
این موضوع،میتوان آثاری را نیز بنا بر اساس تعلیمات دینی و اعتقادات
پیروان دین اسالی در هنر و معماری منصوب به این دین مشاهده نمود
به عنوان مثال «حرای دانستن است اده از تمثیل-مجسمه-نقاشی انسان و
حیوان در داخل یا خارج از بنا» .گاهاً شمار زیادی از این آثار هستند که
شاید به دلیل تل یق آثار این دین با معماری قبل از خود ،ارتباط چندانی
با دین اسالی ندارند .از طرفی آثاری هم یافت میشوند که مربوط به
مسلمانان است ولی به دست معمارانی از تبار غیر مسلمان طراحی و اجرا
گشتهاند (گرابار؛  .)1379به طور کلی ،معماری اسالمی ،یادآور اموری
اسالمی همانند امر مادی و معنوی است .این معماری ،سعی مینماید
نماد موضوع معنایی در اسالی را ارائه دهد  .در مجموع ،نقشمایه فرشته،
قبل از اسالی و در سطح دنیا و در ادیان و آیینهای دیگر همانند
زرتشت-یهودیت-مسیحیت-بودا و ...دیده میشود .در ایران ،این
نقشمایه برای اولینبار در آیین زرتشت نمایان گردید که بستری جهت
ش لگیری فرشته در معماری دین اسالی شد .آیین زرتشت ،دو نوع
فرشته را به طرفداران خود معرفی مینماید :فرشته امشاسپندان و فرشته
ایزد .یهودیت ،تا حدودی به فرشته همانند دین اسالی مینگرد؛ فرشته را
نمایندهای از جانب پروردگار برروی زمین میداند .بر اساس اعتقادات
یهودیت ،فرشتگان به چند دسته تقسیم میشوند :رافائل(فرشته)-
سرافیها-سمائیل-سندل ون-عزازیل-کروبیها-متاترون-یوریل .در دین
مسیحیت هم،فرشتگانی را همانند می ائیل میپرستند .در این
دین،همانند ادیان و آیینهای دیگر ،فرشتههای متعددی را دارند:

عکس شمارة  :6نیمة چپ سنگ نگارة ابوالهول بالدار ،تختجمشید-
پلکان جنوبی کاخ داریوش-ارتفاع  82/1سانتیمتر (مأخذ :جان کرتیس؛
)1378

عکس شمارة  :7تختجمشید-سردر خشایار شاه اول (قرن  5پ.م)
(مأخذ :جان کرتیس؛ )1378
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مرد ،کود و حتی حیوان همراه با بال دیده میشود .نمادا فرشتة زن را
در مواقعی میتوان با پوشش دید و در مواقعی هم بدون پوشش.
در مسجد جامع غزنه ن شمایة فرشته را میتوان «مجسمه طالیی از الهه
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
دارد .این مجسمه با سه سرو نیلوفر مقدس در پشت سروها ،و تعداد
زیادی نقش انسان به صورت خدمت ار در اطراف آن مشاهده میشود .به
نظر گردیزی صورت الهههای موجود از روی قصد محو و خراب شدهاند
و او معتقد است که خردهای مجسمهها از معبد سومنات که به وسیلة
محمود غزنوی ( ،)1025در مقابل ورودی مسجد نهاده شدهاند
(محمدرضا پورجع ر و هم اران؛  .)1394قلعة الهور-حیاط چهارگوش
جهانگیری ،نقشمایه فرشته را به صورت طرحی از پرندگان و فرشتگان
حضرت سلیمان به شیوه اروپایی نمایش داده است .موضوعات مورد
اشاره در محلی غیر معمول و عجیب ،در دیوارهای بیرونی واقع در کنار
رودخانه و جلوی قلعه به نمایش گذاشتهاند :نمای بنا دارای سطود
متعددی شامل صحنههای عاشقانه ،نبرد حیوانات و ش لهای اسطوره-
ای در روی کاشیهای موزایی ی است( .اابا کُخ؛  .)85:1373کاخ گلستان
تهران که در دوران قاجاریه بنا گردید ،شمایل زن به  2ش ل در تزئینات
و کاشیکاری داخل حیاط به چشم میخورد.1 :نقشمایه زن به ش ل
خورشید که فقط صورت زن نمایان است؛ .2نقشمایة زن به ش ل فرشته
که در این المان،به اندای زن پرداخته است؛ زنها در نقش یک فرشته در
تزیینات این کاخ ،یا برهنهاند (جدول شمار  )3که با یک پارچه بعضی از
اندای پوشانده شدهاند و یا کامالً پوشیدهاند .در کنار این نوع نقشمایه ،در
تزئینات و کندهکاریهای کاخ گلستان،فرشته به ش ل یک کود هم
هویدا شده است .در دوران قاجار ،بنا به دالیل مطروحه،و با اشتیاق
دنیای غرب از شناخت دنیای شرق ،نوعی دوگانگی سنت و مدرنیته دیده
میشود .در هر حال ،نقش فرشته زن در کاخ گلستان به چند صورت
قابل مشاهده است :نقش زن غربی (جدول شمار ،)2نقش زن اسالمی
و نقش زن اساطیری.

اپولیون-تختها-دوبیل-کاتاریسم-لوسی ر و. ...بر اساس پژوهشهای
انجای شده ،محققان س والر بر این باورند که م هوی-المان و نقشمایة
فرشته ،از طریق آیین زرتشت به ادیان ابراهیمی وارد شده است .در آغاز
ش لگیری ادیان ابراهیمی ،خدا به گونه موجودی بود که در کارهای
بشر دخالت میکند و آنها را در صورت لزوی بیرحمانه تنبیه میکند.این
خدا منع سکننده طرز ف ر انسان کوچنشین و بدوی آن زمان بود که
میتوانست شخصاً با انسان صحبت کند .به مرور تحت تأثیر دین
زردشتی خدا موجود آسمانی و فراسوی دسترس انسانها و بخشنده و
مهربان شد .در این هنگای بود جهت پر نمودن حد فاصل انسان و خدا،
از موجودی مانند فرشتگان است اده شود .از این هنگای انسانها بهجای
خدا با فرشتگان سخن میگ تند (مأخذThe Encyclopedia of :
 .)Religion:1986نقشمایه فرشته یا الهه در معماری ،بیشتر در قبل
از اسالی و یا در ادیان غیر از اسالی مورد است اده قرار میگرفته که تا
حدود اندکی در معماری و بناهای اسالمی هم مشاهده میگردد .زینت
به عنوان ی ی از پایههای تصویری هنر اسالمی تلقی میگردد اما
اصلیترین دلیلی که میتوان جهت عدی است اده از این نقشمایه عنوان
نمود ،جنبه اعتقادی ،سیر و سلو و خط مکشیا مذهبی این دین است.
دین اسالی،پس از ظهور در بستر خود و بر اساس آموزههای پروردگار،
بسیاری از نقشمایهها و تزئینات ادوار قبل خود را رد مینماید .بر این
اساس،و از آنجایی که این دین با بتپرستی و شر  ،در تضاد کامل بود،
است اده از هر نوع نقاشی-نقشمایة-کندهکاری و مجسمهسازی که با
شمایل انسان و حیوان بود را در معماری حرای اعالی نمود .در مقابل ،از
نقشمایههای گیاهی-هندسی بیشتر است اده نمود .به طور کلی ،شمایل
انسان-حیوان در نقاشی و مجسنهسازی را میتوان به خوبی در معماری
مسیحیت و ...مشاهده نمود .بر همین اساس ،تعداد بسیار اندکی از
ساختمانهای ساخته شده ،در دین اسالی ،نقشمایة فرشته را است اده
نمودند.که آن هم با توجه به خالء نسبی در پژوهش جهت بررسی این
نقشمایه بعد از دین اسالی در آثار معماری و تزئینات وابسته به آن ،این
بنا کمتر شناسایی گشتهاند .از بناهای اسالمی که در آنها از نقشمایه
فرشته است اده گردیده میتوان به.1 :صحن آزادی حری اما رضا(ع)؛
.2خانه بروجردیها؛ .3کاخ گلستان (جداول شمار  2و  3و )4؛ .4مسجد
جامع غزنه با نای عروس بهشتی؛ .5قلعة الهور-حیاط چهارگوش
جهانگیری اشاره نمود .تعداد عمدهای از این بناها ،در ایران واقع
گردیدهاند؛ اما ن تهای حائز اهمیت است که در ایران تا دوران ص ویه
خبری از نقشمایة فرشته نبود .ولی ن ،از این دوران االامان فرشته وارد
معماری و تزئینات وابسته به آن گردید تا آن ه در دوران قاجار به علت
س رهای متعدد به اروپا و دنیای غرب ،است اده از این نماد بسیار گشت؛
ی ی دیگر از وجهه تمایزهای معماری دوران قاجار ،تل یق سنت و
مدرنیته در معماری است .این نقشمایه در بناها به دو صورت کلی
مشاهده میگردند.1 :در کاشیکاری؛ .2در کندهکاری و تزئینات نقش-
برجسته که میتوان به ش لهای مختل مشاهده نمود .هر کدای از این
ش لها فلس ه خاص خود را دارد که در نوع پوشش بعضی از این
المانها ،نمیتوان آنها را به عقاید دین اسالی دانست .در اصل ،عقاید-
تعلیمات و آموزههای دین اسالی با هنر و معماری غربی ،و در ایران با
هنر و معماری دوران ساسانی درهم آمیخته شده و آثاری را از خود بجا
گذاشتهاند .این نقشمایه گاهاً به ش لهای زن (جدول شمار  2و ،)3

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

نقش فرشته
زن با
پوشش در
کاشی اری
محوطه
بیرونی کاخ
گلستان
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این نقشمایه با
لباسی کامالً
پوشیده شده،
سر او به سمت
راست چرخیده
و دستان او بر
خالف جهت
سر و به سمت
باال رفته است.
تأثیر از هنر
نقاشی غرب و
رنسانس
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این االامان در حری امای رضا(ع) ،همانند بناهایی که این بنا را در تزئینات
خود است اده کردهاند میباشد (چرخش سر به سمت راست و .)...نمونه
کامل این نقشمایه،در موزه آستان قدس رضویا حری مطهر امای رضا(ع)
و در ابعاد  17*17سانتیمتر موجود است .در این پژوهش ،سعی گردید با
تحقیقهای فراوان ،نقشمایة فرشته را در معماری اسالمی بررسی نمود
تا بناهایی که این نقشمایه را است اده نمودهاند شناسایی گردند .اما
بسیاری از این بناها ،به علت تخریب کامل و عدی وجود پژوهشی در
باب آنها ،جهت مشاهده نقشمایة فرشته در تزئینات ،شناسایی نشدند که
این خود ،میتواند ایرادی بزر در این باب باشد .شایان ذکر است که
قسمتی از تزئینات و طردهای برجسته از نقشمایههای فرشته که از آثار
تخریب شده برجای ماندهاند ،در موزهها نگهداری میشوند ولی
مشخصات هیچکدای معلوی نیست .مهمترین عاملی که باعث تخریب
تزئینات داخل و خارج بناهای تاریخی – مصالح ساختمانی در آنها 2و از
بین رفت هویت مملک شده را میتوان به وجود عنصری همچون
«گلسنگ» و عوامل زیستمحیطی و آب و هوایی نای برد .در عصر
معاصر ،که از آن با عنوان «عصر مدرن» یا «عصر ماشینی» یاد میشود،
عوارض و عوامل تخریبی بیشماری را برای محیطزیست به همراه
داشته است که ی ی از آنها وجود گلسنگ 3در ساختمانها بخصوص
بناهای تاریخی است .بسترها و محل استقرار معمول گلسنگها،
صخرههای عاری از خا و گیاهان ،شن و ماسه ،خا  ،ت هچوبها و
کندههای پوسیده درختان ،پوست ئ تنه درختان ،فلزات زنگزده و سایر
مواد و اشیاء فرسوده یا پوسیده میباشد (.)Ahmadjian,1995
گلسنگها در زیستگاههای غیر قابل س ونت کره زمین ،با سختترین
شرایط دمایی و آب و هوایی ،در سردترین و گری و خشکترین نقاط
زمین؛ در محیطهای قدیمی4و در مناطق بیابانی 5قادر به زندگی و رشد
هستند (بیتا سیاوش؛ سیدرضا ص وی؛ :1396مقدمه) .از طرفی ،به علت
تغییر سبک زندگی در جهان امروزی ،آلودگی زیستمحیطی و به تبع
آن ،آلودگی هوا نیز رشد بسزایی را داشته است .که همه این امور ،بر
تخریب بناهای تاریخی – تزئینات وابسته به آن و مصالح مورد است اده
در آن بنا تأثیر بسیاری را گذاشته است .به طور کلی آلودگیهای
زیستمحیطی در جوامع امروزی به دو دسته اصلی تقسیم میشوند.1 :
فیزی ی؛  .2شیمیایی یا بیولوژیک .آلودگیهای فیزی ی همان بیف ری
مدیران شهری-غربزدگی معماران-فراموشی آثار تاریخی و هویت
جوامع-دزدی و به یغما بردن آثار تاریخی از محل ساخت آنها و...
هستند .نرخ بسیار زیاد و سریع رشد شهری و اشتیاق فراوان جهت نیل
به جوامع مدرن ،باعث گردیدند که آلودگی شیمیایی یا بیولوژیک در
جوامع رشد روزافزونی پیدا نماید .رشد شهرها و حاشیه نشینی ،رشد
جوامع و نیازها ،ورود وسایل نقیه مت اوت به شهرها ،مصرفگرایی و ....
عامل تولید و بروز مش الت زیستمحیطی هستند :دفع نامناسب زباله-
های جامد و خطرنا  ،تولید گازهای کارخانهای توسط وسیله نقلیه،
قطع درختان و تخریب محیطزیست جهت ساخت بناهای بیهویت،

جدول شمارة  .2نقشمایه فرشته زن بدون پوشش در کاخ گلستان
(پژوهشگر)

نقش فرشته
زن بدون
پوشش در
کاشی اری
محوطه
بیرونی کاخ
گلستان

این نقشمایه
همانند فیگور
نقشمایة قبی
لست ولی در
حالت عُریان.
نوع پوشش و
آرایش او ،به
سبک غربی
است.

در این دوران ،هنر مردمی ،تصویرسازی عینی ،واقعگرا و در پیوند با
مناسبات زندگی روزمره رواج یافت (غالمعلی حاتم؛ زهرا حاتمپور؛
 .)1388نقشمایة فرشته در کاخ گلستان بسیار دقیق ترسیم و کندهکاری
(جدول شمار  )4شده است.
جدول شمارة  .3نقشمایه فرشته به شکل کودک در کندهکاریهای کاخ
گلستان (پژوهشگر)

این کنده-
کاری بر
روی سنگ
قبر
ناصرالدین
شاه ،در
خلوت
کریمخانی
بر جا مانده
است.

بدن عریان آنها با
ت ه¬ای از پارچه
یا با قسمتی از گیاه
پوشانده شده است.
تعدادی از آنها ،در
حالت ایستاده
ظرفی را در باالی
سر خود نگه-
داشته¬اند .و
برخی دیگر از آنها
در حالت نشسته
هستند.

در دوران اسالمی،پی رههای انسان و حیوان در نقاشیهای قهوهخانهای
بسیار یافت میگردید .ولی نقشمایة فرشته که مد نظر این پژوهش می-
باشد ،بسیار اند مورد است اده قرار گرفته است .در حری امای رضا(ع) ،این
نقشمایه در صحنی اجرا گردیده که متعلق به دوران قاجار است .دیوار
ایوان شمالی صحن آزادی 1شاهد این نقشمایه در تزئینات خود میباشد.
1

 2بخصوص سنگها
 3تلفیقی از قارچها  .جلبکها
 4سطح خا کریپتوگای مناطق خشک و نیمه خشک از زیستگاههای رایج
گلسنگها هستند.
 5قابلیت جذب آب از محیط اطراف ،بدون تماس مستقیم از هر منبع آبی

ایوان شیخ صدوق
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حرای اعالی گردید ولی ن ،در قسمتی از تاریخ میتااوان شاااهد اساات اد
این نماد در تزئینات معماری اسالمی بااود .شاامایل انسااانی-حیااوانی و
فرشته در اروپا و دنیای غرب-در نقاشیهای قهوهخانهای و در تزئینات
معماری اقوای غیر از ایران و ادیانی بجز اسالی دیده میشود کااه تااأثیر
آن در معماری و تزئینات ایرانی-اسالمی بخصوص در دوران صا ویه و
قاجاریه دیده شده است .در دنیای امروزی و در معماری معاصاار ،تااأثیر
مدرنیته شدن جوامع ،نه فقط در عدی است اده از نقشمایة فرشته بل ه در
عدی است اده از معماری و تزئینات سنتی هر جامعه هاام تااأثیر بساازایی
گذاشت .این تأثیر نابجا ،باعث گردید بناهایی غیر متعارف برجا بماننااد.
نقشمایة فرشته ،در دورانا مورد است اده از ایاان االامااان در معماااری ،با ه
اکش الا مت اوت نمایان گردید :برگرفته از نقاشیهای دوران رنسااانس،با
آرایش و لباس غربی ،فرشتههای پوشیده و اسالمی که میتااوان آن را
در تمثیل زن و کود دید .این نقشمایه در کاشیکاری و نقشبرجسته
مشاهده میگردد .در آلودگی محیطی و هوا no2 ،که بااا رطوباات هااوا
مخلوط میگردد که در نهایت تبدیل به اسیدنیتریک ،اسید سول یریک و
اسید فوس ریک میشود .از طرفی اسدکربنیک هم میتوانااد بااه علاات
ترکیب  co2با رطوبت هوا ،برای ساختمان و برای تزئینات وابسااته بااه
آن (چه در داخل ساختمان و چه در خارج از ساختمان) و برای مصااالح
مورد است اده در آن بنا ،بخصااوص ساانگهااا مخاارب باشااد .در آخاار،
پیشنهاد میشود ،در هر کشور ،معماری سنتی-تاااریخی را بااا معماااری
مدرن تل یق نموده و بنایی را طراحی نمود که در کنااار رعایاات تل یااق
معماری مدرن و معماری سنتی ،دوستدار محیط زیست اطراف خااویش
هم باشد .پیشنهاد میگردد ،در زمینة احیای معماری اسالمی-تزئینااات
وابسته به آن و بااه تکبکاعا آن بازگرداناادن نقشاامایة فرشااته در معماااری
امروزی و مدرن راهکارهایی در جوامع بخصوص در جوامع اسالمی ارائه
گردد:
.1ساز و کاری جهت ارائه قانونی اساسی برای تل یق و اجرای معماااری
اسالمی با معماری مدرن.
.2نظارت دستگاهای ذیربط بر معماری معاصر.
.3فرهنگ سازی جهت است اده از عناصر-المانها و نمادهای اسااالمی
در معماری امروزی.
.4است اده از اشخاص-مهندسین و اساتیدا مطلع از این نوع معماااری در
دانشگاهها-ارگانها و نمادها.
.5فراهم نمودن حقوق شهروندی انسانهااا کااه همانااا فااراهم نمااودن
ش رایط زندگی در جوامع امروزی ،که هر انسان بر اساس نیاز و شاارایط
خود بتواند از جو ،آب و هوا و تنوع زیستی و طبیعت ب ر است اده بهینااه
ببرد.
.6است اده از راهکارها و روشهای پایدار ،جهت به حداقل رساندن عوامل
و آلودگیهای زیستمحیطی-شیمیایی و فیزی ی.
.7است اده از مصالح تجدیدپااذیر و دوسااتدار در بناهااا باارای کمااک بااه
محیطزیست.
.8است اده از مصالح بویآورد در معماری.
.9تبدیل شهرها از «شهرهای خااودرو محااور» بااه «شااهرهای انسااان
محااور»«-شااهرهای دوسااتدار محاایطزیساات»«-شااهرهای دوسااتدار
کودکان» و....

سوخته شدن سوخت به منظور تولید برق در نیروگاهها ،سوراخ شدن الیه
اوزون ،افزایش آالیندهها و غلظت آلودگی در هوا ،بارانهای اسیدی به
موجب رشد آلودگیهوا ،تولید و رشت قارچها و گلسنگها در طبیعت-
محیطزیست و بناها و ....دالیلی هستند که میتواند بر تخریب بناها و
تزئینات وابسته به آن تأثیر بسزایی بگذارد .ی ی از عمدهترین و مهم-
ترین دالیلی که میتوان برای تخریب بناهای تاریخی از آن یاد نمود،
بارانهای اسیدی میباشد .است اده از سوخت فسیلی و مواد ن تی ،باعث
میگردند اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن وارد هوا شده و اکسید هوا
را تغییر میداده و تبدیل به گرد و غبار ،و بارانهای اسیدی میشود .این
بارانها باعث فرسایش-تخریب و کاهش عمر م ید ساختمانها،
بخصوص ساختمانهای سنگی و تزئینات وابسته به آن میشود .این
فعل و ان عاالت ،در محیطزیست ،درختان ،گیاهان ،غالت و رشد آنها
تأثیر من ی گذارده و موجب تخریب آنها میشوند .وقتی جوامع امروزی
از وجود طبیعت و درخت بیبهره بماند ،عنصر تصویه هوا را از دست داده
در نتیجه آلودگی هوا شدیدتر میگردد .وجود باد میتواند بر حضور بیشتر
این آلودگی تأثیر بگذارد که این امر اگر با ذرات آب موجود در اتمس ر
هوا مخلوص شود ،به صورت باران اسیدی فرو میریزد که هم برای
محیطزیست و هم برای معماری مخرب است (جان مک کورمیک؛
 .)1371ع سهایی که در قسمت نتایج گذاشته شده ،به عنوان نماینده-
ای از تمامی نقشمایههای فرشتگانی است که در بناهای اسالمی است اده
گردیده است .زیاد تا حدودی همه آن نقشمایههایی که تا به امروز در
بناهای اسالمی شناسایی شدهاند ،شبیه به هم هستند.
 -4نتیجهگیری
شهر ،جایگاه و بستری است برای مردمانی با فرهنگ-زبااان-گااویش-
وضعیت اقتصادی و اجتماعی و نیلزهای مت اوت اما از لحاظ اعتقادی-
دینی و مذهبی مرسوی و حقوق شااهروندی در جامعااه ،براباار .باار ایاان
اساس ،معماری و شهرسازی هر قوی و تکبار،بایااد باار اساااس فرهنااگ-
اعتقادات و دینا رایجا آن م ان جعرافیایی باشد .بنایی ماایتوانااد باارای
سالیانا سال پابرجا بماند که خصیصااههااای مت اااوتی را باارای ساااخت
رعایت نموده باشد.1 :با محاایط زیساات اطااراف خااود همگااای بااوده و
نمایشاای از طبیعاات باشااد (تل یااق طبیعاات در معماااری و معماااری در
طبیعت؛ است اده از نقوش و تزئینات گیاهی-جانوری-انسااانی-هندساای
و ...در بنا).2 ،معماری سنتی-مذهبی-تاریخیا خاطّة خود را بااا معماااری
مدرن درآمیزد و آن را برای است اده همگان آماده نمایااد تااا در نهایاات
میراثی جاودان برای آیندگان گردد .آنچه در این مقالااه آمد،تالشا ی در
جهت «فرشتهشناساای در معماااری اسااالمی (تااأثیر متقاباال زیبااایی و
تزئینات معماری ،و محیط زیست)» ماایباشااد.در ایاان پااژوهش سااعی
گردید ،مطالب کامل و جامعی در باب تش یل و تاریخچة دین اسااالی،
معماری و تزئینات وابسته به آن از سالهای اولیة تش یل تا به امروز و
درنهایت ،بررسی نقشمایة فرشته در قبل و پااس از تشا یل ایاان دیاان
پرداخته شد و دالیل تخریب و عدی ماندگاری آن نیز که همانا عوامل و
شرایط زیستمحیطی است ،بیان گردید که در این بخش پایااانی هاام،
دالیل دیگری از آن مطرد میشود .با توجه به مجموع مباحااث مطاارد
شده در این مقاله ،میتوان بیان نمود کااه در دیاان اسااالی باار اساااس
آموزهها و اعتقادات ،و با وجود اعتقاد به فرشتههااای گوناااگون هماننااد
عزرائیل-می ائیل و ...است اده از مجسمه و نقاشیهای انسانی-حیااوانی
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.13فرهنگ سازی جهت ح ظ بناهااای تاااریخی و کمااک بااه کاااهش
آلودگی هوا.
.14تألی کتابی جامع و ی پارچه در باب معماااری-تزئینااات-عناصاار و
االامانهای اسالمی،در نهایت تل یق آن با فرهنگ و طرز ت ر هر کشور
که خواستگاه دین اسالی است،و معرفی هرکدای به جامعة هدف.

.11ح ظ جنگلها و مراتع و افزایش روزافزون آنها برای کمک به ح ظ
محیطزیست و کاهش آلودگی.
 .12تولید مادهای جهت است اده در بناهای تاریخی باارای جلااوگیری از
تخریب آنها در برابر عوامل محیطی-آلودگی و....
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