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دوره حکومت آلبویه (448-322ق) ،یکی از ادوار مهم از نظر فرهنگی و تمدنی در تاریخ ایران بوده
است .از این دوره آثاری بر جای مانده که نشاندهنده معماری این دوره است .بررسی ماهیت معماری
این دوره و عناصر آن می تواند سیر معماری در ایران و تحوالت آن در این دوره را آشکار سازد .این
پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و روش گردآوری اطالعات کتابخانهای انجام شده است .یافتههای
تحقیق حکایت از آن دارند که در دوره آلبویه ،معماری صدر اسالم با تغییرات فرهنگی دوره ساسانی
و استفاده از بهینههای فرهنگی و برداشتهای اجتماعی و مذهبی دارای عناصر بنیادی در قالب
نوآوری بود .به طریقی که هم یادآور دوره گذشته است و هم بیان پدیده تنوع در سیر تطور معماری
ایرانی است .مص الح معماری صدر اسالم با اتکا به شرایط محیط پیرامون شامل چینه ،خشت ،آجر و
سنگ است .در بیشتر مناطق ایران استفاده از خشت و چینه از گذشته تاکنون مورد استفاده قرار
داشتهاند زیرا مصالح همواره بومآور بوده و از همان محیط و پیرامون تأمین میشدند .تزئینات بناهای
ص در اسالم اتکاء به تزئینات ادوار پیش از خود دارد و به عبارتی رنگگذاری تاریخی طوالنی است
چنان که در اولین معابد پیش از تاریخ از آن استفاده شده است .در دوره آلبویه نیز ترکیبی از
معماری برگرفته از فرهنگ اسالمی و معماری برجای مانده از دوره ایران باستان به چشم میخورد
که انعکاس آن را میتوان در کاربست نقوش تزئینی در کنار مصالح و مواد معماری کهن مشاهده
کرد.
اهداف پژوهش:
 .1بازشناسی عناصر پایدار معماری در بناهای دوره آلبویه.
 .2بررسی زیباشناسی نقوش در معماری دوره آلبویه.
سؤاالت پژوهش:
 .1معماری در دوره آلبویه دارای چه ویژگیها و عناصری بوده است؟
 .2نقوش و طرحها چه جایگاهی در معماری دوره آلبویه داشتهاند؟
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مقدمه
معماری یکی از شاخههای مهم هنر در تمدن بشری است که از هزارههای نخستین تا به حال توجه بسیاری از جوامع
بشری را به خود جلب نموده است .با گذر زمان تالشهایی در راستای تکامل و گسترش آن انجام شده است .معماری،
فقط بنا نیست ،بلکه یک تفکر است  .با ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان سبکی خاص و منحصر به فرد نیز وارد
عرصه معماری شد که در مواجهه با فرهنگهای مجاور تأثیرگذار و نیز تأثیرپذیر بوده است لذا میتوان گفت که در
امتداد گسترش اسالم ،معماری و هنر هم شکل و رنگ دینی گرفت و به صورت گسترده در مرزهای ایران اسالمی با
اندیشههای مذهبی معماران عجین شد .این تأثیر در ساخت بناهای اسالمی خصوصاً در دیده میشود .ادغام ویژگیها
و عناصر معماری ایرانی با اسالمی در معماری در قرون نخستین اسالمی منجر به پایداری برخی از این آثار شده است.
لذا بازشناسی عناصر معماری پایدار در این دوره حائز اهمیت است .دستیابی به پدیدارشناسی جامع در مورد عناصر
پایدار به کار رفته در معماری بناهای قرن یکم تا پنجم هجری که منجر به ایجاد منبعی برای شناسایی و معرفی آثار
معماری این دوره میگردد است .از آنجا که بخش عمدهای از هنر معماری اسالمی مربوط به پنج قرن اولیه اسالمی
میباشد ،هر موضوعی که به نحوی اطالعاتی در این زمینه به دست دهد حایز اهمیت میباشد چرا که این آثار عالوه
بر اینکه حجمی از تحقیقات در زمینه پدیدارشناسی را دربر میگیرند ،دارای تکنیکهای خاصی از تزیین نیز میباشند
که آنها منحصر به فرد ساخته است.
مروری بر پژوهش ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضر نشان میدهد که پژوهشهای انجام شده
در این زمینه از جنبههای مختلفی به پدیده معماری در دوره اسالمی توجه داشتهاند ،روبرت هیلن برند ( )1393در
اثری با عنوان «معماری اسالمی» ،دیوید تالبوت رایس( )1393در کتابی با عنوان «هنر اسالمی» ،نور الرفاعی ()1394
در کتابی با عنوان «تاریخ هنر در سرزمینهای اسالمی» محمدیوسف کیانی( )1398در کتابی با عنوان «کتاب معماری
ایران دوره اسالمی» به ترتیب به بررسی :چگونگی شکلگیری و رشد میراث معماری سدههای میانهی؛ معماری و
نقاشی و سفالگری اسالمی ،هنرهای اسالمی را تقسیمبندی نموده و ذیل هر عنوان ،تغییر و تحوالت و آثار هر رشته
هنری در دورههای تاریخ اسالم را به صورت منظم بررسی و بیان کرده و در نهایت بررسی معماری مساجد ،مقابر،
مدارس ،حسینیهها ،تکایا ،مصلیها ،قالع ،پلها ،آبانبارها ،حمامها ،کاروانسراها ،کاخها ،منارهها پرداخته و سپس
شکلیابی معماری اسالمی ایران؛ قوسها در معماری اسالمی؛ گنبدها در معماری اسالمی؛ معماران ،استادکاران دوران
اسالمی ،هنرمندان دوران اسالمی پرداختهاند .با بررسی پیشینه مطالعات انجام شده بر روی بناها به نظر میرسد که
بیشتر محققین بر روی تزیینات از دیدگاه نقوش که بروز بیشتری دارند متمرکز شده و به بیان کیفیت نقوش و تحلیل
آنها پرداختهاند .بنابراین خالء پژوهشی در حوزه پدیدارشناسی وجود دارد که انجام این پژوهش میتواند در دستیابی
به اطالعات جامعتر مفید واقع شود .پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای و
مشاهدات میدانی انجام گردیده است.
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.1معماری در قرون نخستین اسالمی
مطالعه و واکاوی ماهیّت معماری در قرون نخستین اسالمی ،حاکی از استمرار برخی از ویژگیهای سبکهای معماری
پیشین در این دوره است .عواملی چون ورود اسالم با انگاره ها و بایدها و نبایدهای جدید فرهنگی و تمدنی به ایران،
وجود آثار معماری برجای مانده از دوره باستان در ایران و همجواری با تمدنهای بزرگی چون روم ،منجر به ظهور
سبک های در معماری گردید که بازشناسی اجزاء و عناصر آن گویای منشاء آنهاست .روی هم رفته در معماری ایرانی
پس از گسترش اسالم در کشور ،سنت های دیرین معماری ایرانی دنبال گردید و از همان آغاز مبنای بسیار منطقی و
پسندیده ای را برای انتشار در بخش بزرگی از کشورهای اسالمی بنیاد گذاشت .این امتداد هنری را در آثار این دوره
میتوان دید ،برای مثال در باقیماندههای بخشی از دیوار یک مسجد که بر جای مانده از قرن اول هجری است ،طاقنما
و ستونهای کوچک دیده میشود که از مختصات معماری ایران در دوره باستان است .یکی از نخستین آثار معماری
مروبط به قرون اولیه هجری در ایران ،مسجد تاری خانه دامغان است که متعلق به قرن دوم هجری است .در مسجد
تاریخانه دامغان همه عوامل دنباله سنّت معماری ایرانی از دوره باستان است .قوسهای بهکار رفته در این بنا به شکل
تخم مرغی است که همان شیوه ایران در دوره باستان است .قوسهای رواقهای مسجد دامغان بر دیوار سمت عقب
آن ها عمود است و این همان روشی است که در بسیاری بناهای باستانی ایران دیده میشود(تجویدی.)3-2 :1345،
بنابراین نخستین گام در بررسی ماهیت معماری دوره اسالمی ،آگاهی نسبی از مختصات معماری ایران در عهد باستان
است.
چهار طاقی یکی از عناصر معماری ایرانی در دوره اسالمی است .بعد از پذیرش اسالم توسط ایرانیان در قرون اولیه
اسالمی برخی از چهار طاقی ها با بستن دهانه رو به جنوب ،فضای مناسبی برای نمازگزاران فراهم آوردند .در شیوه
خراسانی و به تبعیت از مسجد پیامبر ،طرح شبستانی در معماری متداول شد ،در عین حال در دوره سلجوقیان و در
شیوه رازی به دالیلی که برخیها آن را به منظور جدا کردن فضایی برای حفظ جان سلطان ،امنیتی دانسته و برخی
دیگر آن را برای جهتدار کردن فضای شبستان یکنواخت و اهمیت دادن به سوی قبله میدانند ،چهار طاقی وارد طرح
مسجد شد .گنبدخانه دومین عنصر معماری مساجد در دوره اسالمی است .گنبدخانه نیز با تأخیر زمانی و به عنوان
یک عنصر معماری ایرانی از این پس با حذف تعدادی از ستون شبستانها وارد معماری مساجد ایرانی شد(نظیف:1392،
 .)58در قرون اولیه اسالمی مسجد ایرانی ویژگی خود را با دو عنصری که عمیقاً ریشه در معماری پیش از اسالم ریشه
داشت ،یعنی گنبدخانه و ایوان به دست میآورد .گنبدخانه آن از معماری دوره ساسانی و یا از بناهای متداول آتشکده
ساسانی نشأت میگرفت .بدین طریق ترکیب جدید شکلهای قدیمی ،نسخه کالسیکی از طرح قدیم چهار ایوانی حیاط
به وجود آورد که در سدههای آینده بر معماری ایرانی تسلط یافت(هیلند براند .)97 :1380 ،کاربست ایوان در معماری
دوره اسالمی ،برگرفته از معماری دوره پارتی است .ایوان در معماری اسالمی نیز به کار گرفته شد .ایوان فضایی مسقف
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بود که از سه طرف بسته و یک طرف به سمت حیاط یا باغ باز است .نوع ستون دار آن در معماری پارسی و نوع
طاقیشکل آن در شیوه پارتی دیده میشود(پیرنیا .)102 :1382،از قرن پنجم و ششم هجری ،ایرانیان سنت متداول
در ساخت مساجد را رها کردند و طرح خاص خود را که بخشهای کالبدی آن تا حدی با گذشته پیش از اسالم پیوند
دارد ارائه میدهند(معماریان .)38 :1384 ،بازشناسی عاصر معماری مساجد ایرانی در قرون نخستین حاکی از وجود
عناصری چون گنبدخانه ،ایوان و چهار طاقی است که با عناصر دیگر چون شبستان و انگارههای برخاسته از فرهنگ
اسالمی تلفیق گردید.
 .3وضعیت معماری در دوره آلبویه
آل بویه به عنوان حکومتی ایرانی در قرن چهارم هجری وارد عرصه سیاست در ایران شدند .بررسی خاستگاه آنها نشان
میدهد که آنها از دیلیمان ساکن در شمال ایران بودند که از نظر مذهبی به تشیع گرایش داشتند .وجه تسمیه نام
این سلسله نیز برگرفته از فرزندان ابوشجاع بویهی است که با نامهای علی ،حسن و احمد حکومت آلبویه را در ایران
ایجاد کردند(کاهن .)31 :1383،آنها از سال 320تا 447ق .بر تمام ایران به جز بخشهایی از طبرستان و خراسان
حکومت داشتند و به دیالمه فارس ،عراق ،خوزستان ،کرمان ،ری ،اصفهان و همدان تقسیم میشدند .این پادشاهان در
دوره حکومت خود و با ایجاد ثبات موفق شدند تا حدی برخی از ارزش های دوره باستان را احیا کنند و در نشر علوم و
تمدن تالش زیادی کردند(بهمنیار .)22-24 :1383 ،در دوره آلبویه نوعی امتداد زمانی از هنر و معماری پیشین در
ایران به این دوره دیده می شود .در حقیقت این دوره نوعی تجدید حیات فرهنگی و هنری شکل گرفت که نوعی
بازگشت به میراث قدیم در ایران بود(الهامی .)21 :1379 ،از سوی دیگر مطالعه آثار و بناهای بر جای مانده نشان می
دهد معماری این دوره انعکاسی از باورهای مذهبی آل بویه به عنوان حکومتی شیعه مذهبی است .این ویزگی سبب
شده است تا در به موازات حضور عناصر بر جای مانده از فرهنگ ایرانی ،عناصر معماری اسالمی قرار گیرند که ویژگیها
خاصی به معماری این دوره بخشیده است.
از دوره حکومت عضدالدوله دیلمی ،نوسازی وسیعی در حوزه شهرسازی و معماری در برخی از نقاط ایران انجام گردید.
ایجاد بناهای عمومی متعدد ،مرمت و تجدید بنای نهرها ،سده و پلها انجام شد(کرمر .)88 :1375،بخشی از این آثار
در استان فارس واقع است که پایتخت یا مرکز فرمانروایی عضدالدوله بود .به همین دلیل تحوالت فرهنگی و هنری در
این دوره در فارس به اوج خود رسید(کاهن و کبیر .)93 :1384 ،بررسی آثار تاریخی بر جای مانده از این دوره روایتگر
توجه امرای بویهی به هنر و معماری در این دوره است .در این دوره بناهایی متعددی ساخته شد .این بناها بسیار
مستحکم بوده و با مصالح مرغوب ساخته شدهاند .نمای آنها را با آجرهای کوچک و بزرگ نماسازی میکردند .در این
دوره از آجر برای گرهسازی و تزئین بیرونی نماها استفاده میشد که نمونه آن را در مسجد جامع نائین و سر در مسجد
جرجیر دیده میشود(نعیما .)105-107 :1394 ،بنابراین میتوان گفت یکی از مهمترین ویژگیهای معماری در دوره
آلبویه افز ایش تزئینات با آجر و ایجاد نقوش در سطوح مختلف آثار بر جای مانده از این دوره است.
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در این دوره تاریخی سبک جدیدی در معماری ایجاد شده به نام سبک رازی ،در این سبک بناها با طرحها و فضاهای
جدید و سازههای قویتر همره با تزئینات آجری بسیار زیبا میساختند که با همین سبک ستونهای با آجر به مسجد
جامع اصفهان افزوده شد .در حقیقت معماری در این دوره ،همان خصوصیات معماری دوره ایران باستان را داشت که
در قالب آثار اسالمی تجلی یافته بود(پیرنیا .)143-146 :1382 ،با اینحال ،سبک معماری در دوره آلبویه وامدار دوره
ایران باستان بود .اینکه چرا در ویژگی سبک معماری آلبویه هنوز اقتدار و قواعد معماری ساسانی جلوهگری میکند
بهطوریکه به سختی میتوان معماری قرون اولیه و معماری ساسانی را از یکدیگر تمیز داد ،بدان دلیل که برخی بناهای
آلبویه یا اصل بنای ساسانی بوده که توسط حکام آلبویه ،یا اصل بنای ساسانی بوده که توسط حکام آلبویه تعمیر و
مرمت شده و یا به همان سبک و مصالح بود(ایمانپور و دیگران .)23 :1391،بنای اولیه دروازه قرآن شیراز و قسمتهایی
از مسجد جامع عتیق در شیراز نیز از بناهای معماری دوره آلبویه است( مصطفوی .)51-55 :1375،برای نمونه طرح
پلکانی دروازه قرآن شیراز که یکی از آثار دوره آلبویه است به نظر میرسد اقتباسی از آرامگاه کوش کبیر است که به
شکل پلکانی ساخته شده است(مصطفوی51 :1375،؛ رویگر .)36 :1388،با این تفاسیر می توان گفت معماری دوره
آلبویه علیرغم وام داری از معماری دوره باستان و عناصر معماری اسالمی ،دارای هویت خاص خود به خصوص در
حوزه تزئینات بناها بود.
 .4عناصر پایدار معماری در بناهای دوره آلبویه با تأکید بر زیباییشناسی نقوش
از عناصر زیباییشناسی در معماری این دوره که بر جای مانده از دوره باستان است میتوان به نقوش موجود در بناهای
این دوره اشاره کرد ،تزئینات گیاهی و هندسی در معماری این دوره میراث دوره باستان بود .در دوره ساسانی به
کارگیری برگههای هنری خاص و موتیفهای هندسی ،گیاهی و حیوانی و انسانی با استفاده از گچ در طاقها ،دیوارها،
ستونها و سقف ها قابل مشاهده است(نوروزی .)105 :1387،نقوش گیاهی مانند شاخ و برگ ،گل لوتوس ،نخل ،تاک
و پیچک ،گل نیلوفر و خوشه انگور و بلوط ،بهکار میرفت(کیانی .)96 :1374 ،از ویژگیهای معماری این دوره ادغام
معماری و تزئین و علم م حوری است ،معماران و سازندگان این بناها به مسئله تزئینات توجه خاصی داشتند .این ویژگی
را در آثار معماری برخی از مساجد این دوره چون مسجد جرجیر میتوان مشاهده کرد(منتشری ،شهبازی:1395 ،
 .)90با این تفاسیر میتوان گفت یکی از ویژگیهای برجسته معماری دوره آلبویه غلبه شاخصه توجه به تزئینات در
آثار معماری بر جای مانده از این دوره تاریخی است.
یکی از مهمترین آثار برجای مانده از دروره آل بویه که انعکاسی از سبک معماری آن دوره است ،مسجد جرجیر است.
مسجد جرجیر از بناهای دوره آلبویه از آثاری است که بقایای این تزئینات به شکل گچبری در آن باقی مانده است.
این مسجد به دست یکی از وزرای برجسته آلبویه به نام «صاحب بن عباد» ساخته شده است(مافروخی.)90 :1385 ،
امروزه از این مسجد تاریخی تنها سردر آن بر جای مانده است که با واکاوی آن میتوان آثار تزئینات را در آن مشاهده
کرد .این سردر شامل یک ورودی با قوسی بزرگ است که در دو طرف سردر آن دو محرابی مانند و چندین ستون
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تزئینی به صورت قرینه برجای مانده است(پیرنیا .)387 :1343 ،در تصویر شماره( )1به طور دقیق این ورودی با
ستونهای قرینه قابل مشاهده است.

تصویر :1سردر مسجد جرجیر در اصفهان ،متعلق به قرن چهارم هجری ،منبع(نگارنده).

بررسی زیباشناختی نقوش تزئینی موجود در این سردر نشان میدهد که نقوش گل و برگ ،شمعدانهای سه شاخع،
نقوش اللهگون ،تزئینات زنجیری و طرحهای خطی هفت شاخه ،کتیبه های کوفی بر آن وجود دارد .برجستهترین این
نقوش در سردر مسجد ،نقوش یازده پر شکنج یا کنگرهای است که بر باالی سردر قرار دارد(رسولی .)36 :1384 ،این
ویژگی بنا را از نظر زیباییشناسی تبدیل به یکی از ماندگاترین الگوهای برجای مانده از دوره آلبویه تبدیل کرده است.
این بنا ،تمثیلی از امتداد نقوش تزئینی از دوره باستان به دوره اسالمی است .در تصویر شماره( )2اوج به کارگیری
نقوش گیاهی و هندسی قابل مشاهده است.

تصویر :2نمایی از ورودی مسجد جرجیر در اصفهان ،متعلق به قرن چهارم هجری :منبع( :نگارنده)
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در دو طرف سردر مسجد دو قاب طراحی شده است که با آجر تزئینات آماده شده است و بر روی آن گچ بری شده
است .بررسی نقوش آن نشاندهنده این است که نقشهای گیاهی و کتیبهنگاری بر آن است .تزئین با نقش گل لوتوس
در آن قابل مشاهده است .بر روی کتیبه آن اسماء جالله قرار دارد(علیان و دیگران.)7 :1391 ،
از دیگر بناهای متعلق به دوره آلبویه میتوان به مسجد جامع نطنز اشاره کرد .از بُعد تزئینات و نقشهای زیبای آن
قابل توجه است .این مسجد چهار ایوانی دارایکتیبههای متعددی است .ایوان آن دارای گچبری و مقرنسکاری
است(کیانی .)175-176 :1376،یکی از ویژگیهای معماری ایران به خصوص در دوره آلبویه ،بهرهگیری از تزئینات با
مصالح و اشکال گوناگون است .تصویر شماره ،3نمایی از مسجد جامع نطنز است که مجموعهای از گنبدخانه ،ایوان و
کاربست آجر در بنا و تزئین را نشان میدهد.

تصویر :3نمایی از مسجد جامع نطنز ،متعلق به قرن چهارم هجری .منبع (:آریایی و دیگران.)55 :1398،

مسجد جامع نائین نیز از نظر زیبایی شناسی نقوش از آثار برجای مانده از دوره آلبویه است .تاریخ ایجاد این بنا را به
سال 349ق .میرسانند(پیرنیا .)147 :1382 ،یکی از دیگر بناهایی که متعلق به قرون اولیه اسالمی است مسجد جامه
نائین است که متعلق به قرن چهارم هجری است .طرح کلی این بنا شبیه مسجد تاریخانه دامغان است .با این تفاوت
که در این بنا ستونها کشیدهتر شده و قوسها کمی شکستگی پیدا میکنند و اندک اندک قوسهای جناغی که متعلق
به معماری اسالمی -ایرانی است پایه گذاشته میشود(تجویدی .)7 :1345 ،در تصویر شماره( )4نمایی از طاق بزرگ
مسجد نایین آورده شده است.
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تصویر :4تکرار نقوش گیاهی در طاقنمای بزرگ محراب مسجد نایین ،قره چهارم هجری(منبع :خوانساری و نقیزاده.)44 :1393 ،

این تصویر به خوبی کاربست نقوش اسلیمی ،نقوش گیاهی و گچبری را در تزئین بناهای دوره آلبویه را نشان میدهد.
ترکیبی از انواع نقوش گیاهی این طاق نما را تبدیل به اثری زیبا و قابل تحسین ساخته است .ماندگاری این اثر تا
عصر حاضر گویای کاربست مصالح عالی در ایجاد این بنا و آفرینش این نقوش است .نقوشی که در نگاه اول بیینده را
به یاد آثار تاریخی برجای مانده از دوره ساسانی خواهد انداخت.
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تصویر :5مناره مسجد نایین ،وجود آرایههای گیاهی ،منبع ( :خوانساری و نقی زاده.)51 :1393،

در تصویر شماره( )5که نمایی از مناره مسجد نایین است ،بازهم ترکیب نقوش گیاهی منظم و تزئین با آجر دیده
میشود ،این ویژگی آن را نماینده سبک خاص معماری در دوره آلبویه ساخته است.
در سده های نخستین اسالمی ،با جانشین شدن الفبای عربی به جای حروف پهلوی ،خوشنویسی و کتیبهنگاری برای
نشر آیات ،جایگاه مهمی یافت .انواع بسیار زیبایی از خظ کوفی طراحی گردید که بیش از هفت قرن ،به عنوان عنصر
تزئینی مهم در مسجد ،اماکن و حتی روی بدنه اشیاء به شکلهای متنوع خودنمایی میکند .درباره کتیبههای این بنا
باید گفت تناسب خطوط عمودی و افقی در ترکیب حروف ،تمایز در نگارش حروف مشابه و توجه به خط کسری در
نگارش ،از جمله اصولی است که هنرمندان در نگارش این کتیبهها در نظر گرفتهاند .همچنین افزودن شکلهای برگ
و بال و مشابه نقوش ساسانی به حروف کوفی نایین ،کتیبههای این بنا را منحصر به فرد ساخته است(پرورش و دیگران،
 .)75 :1394این بنا دارای شبستان است؛ وجود میانسرا ،شبستانهایی در سه جبهه و رواق در جبهه شمالی ،یک
مناره و فاقد گنبد و ایوان است(خوانساری .)51 :1392 ،پوپ در توصیف گجبریهای منحصر به فرد این بنا نوشته
است «فراوانی آرایهها در نایین خصلت ایرانی است .جزرها ،زیرطاقی های سمت قبله و محراب با طرحهای عالی گچبری
پوشیده شده که عمیقا کندهکاری شده(.»...پوپ.)86 :1382 ،
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تصویر :6رواقهای مسجد نایین و تزئینات آجرچینی ،منبع( :خوانساری و نقیزاده.)49 :1393،

در تصویر باال نیز مجدد ًا تزئین با آجر تکرار شده است.
مسجد جامع نیریز از آثار معماری دوره آلبویه است که در سال 340ق .ساخته شده است(زمانی .)106 :1356 ،این مسجد نیز
تحت تأثیر سبک معماری دوره ساسانی قرار دارد .این مسجد یک ایوانی است(مصطفوی .)88 :1375،این مسجد از بناهای
دارای تزئینات گچبری است که سبک آن برگرفته از دوره ساسانی است .بیشتر تزئینات گچبری آن بر روی ستونها ،طاقها،
جزرها و محراب اجرا شده است(مالزاده و محمدی .)75 :1378 ،این مسجد دربردارنده یک صحن مربع مستطیل ،دو ایوان
جنوبی و شمالی و رواقهای و شبستانهای اطراف صحن است .و در گوشه شمالی آن مناره آجری مشاهده میشود(ذاکری و
معماریان .)65 ،در تصویر شماره( )7نمایی از مسجد یک ایوانی نیریز آورده شده است.
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تصویر : 7مسجد جامع نیریز ،تک ایوانی ،مربوط به قره چهارم هجری ،منبع(تقوی نژاد ،مؤذنی.)79 :1395 :

در محراب این مسجد تزئینات زیادی از نقوش گیاه پالمت ،نقوش شاخ و برگ مو و نقش کنگر هستند .داخل محراب
آن نیز کتیبهای وجود دارد که اطراف آن با نقش گلها تزئین شده است(انصاری .)358-359 :1365 ،در تصویر شماره
( )8ترکیب کتیبه نگاری منقوش به آیات قرآنی با نقوش گیاهی که یادآور معماری دوره باستان ایران است دیده میشود.

تصویر :8محراب مسجد جامع نیریز ،متعلق به قرن چهارم هجری(منبع :تقوینژاد ،مژذنی)80 :1395 ،
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تصویر : 9مناره مسجد جامع نیریز در زاویه شمال غربی حیاط ،منبع( تقوی نژاد ،مؤذنی.)79 :1395،

از عناصر پایدار معماری در دوره آلبویه مناره در مسجد بود .این مناره دارای ستونهای گرد بودند .مناره مسجد جامع نیریز
یکی از این منارهها است .تزئین بوسیله مصالح به کار رفته شده یعنی آجر از ویژگیهایی سبک معماری آلبویه است که در
این بنا مشهود است .مناره مسجد جامع نیریز نیز با آجر تزئین شده است.

تصویر : 10لچگی طاق نمای بیرونی با تزیینات گیاهی مربوط به مسجد جامع نیریز(منبع :تقوینژاد و مؤذنی.)80 :1395،

تصویر باال نیز چکیدهای از ترکیب اعجاز انگیز انگارههای ایرانی و اسالمی در این اثر معماری است که در برگیرنده نقوش
گیاهی و کتیبههای مذهبی است.
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تصویر :11زیر قوس طاق نمای مسجد نیریز(،منبع :تقوی نژاد و مؤذنی.)80 :1395،

این نما انعکاسی از سبک زیبای دوره آلبویه است که ترکیبی از عناصر هنر اسالمی و هنر در دوره باستان است که
در تزئیین این مسجد تاریخی بسیار چشمنواز است .کتیبه های منقوش به آیات و اسماء الهی در کنار نقوش و
تزئینات گل و گیاهان در زیبایی این اثر نقش مهمی دارد .عنصر گچبری از یادگارهای معماری ایران در دوره باستان
است .این هنر زینت بخش بسیاری از کاخ ها و بناهای قبل از دوره اسالمی بوده است .نقوش گیاهی در گچبریها
مانند نقوش نخل ،تاک و پیچک ،انگور و انار ،گل نیلوفر آبی و گل چندپر ،بلوط و انجیر از نقوش تزئینی دوره باستان
هستند که در مسجد جامع نائین هم قابل مشاهده هستند .البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به منع
اسالم در کشیدن نقوش انسانی و حیوانی ،نقوش گچبریها محدود به نقوش گیاهی به همراه کتیبههایی از آیات
قرآنی شد(اعظمی و دیگران.)15 :1392 ،

نتیجهگیری
مطالعه و بررسی برخی از آثار و بناهای بر جای مانده از معماری دوره آلبویه حاکی از ماهیّت معماری این دوره
تاریخی است .در دوره آلبویه که میتوان گفت مرحله ای مهم در تاریخ هنر و فرهنگ ایران زمین است به علت عالقه
و حمایت امرای بویهی بناهای زیادی ایجاد گردید .با توجه به اینکه آلبویه مسلمان و شیعه مذهب بودند مهمترین
جلوهگاه معماری در این دوره تاریخی ،مساجد بودند .بررسی عناصر تشکیلدهنده معماری مساجد نشاندهنده این
مسئله بود که برخی از اجزای آن بر آمده از فرهنگ و معماری ایرانی و برخی برخاسته از فرهنگ اسالمی و مقتضیات
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خاص آن است .آثار بر جای مانده از قرن چهارم هجری که امروزه در برخی از شهرهای ایران چون اصفهان و فارس
قابل مشاهده هست ،گویای استحکام این بناها هستند .از نظر زیباییشناسی نقوش ،کاربست نقوش گیاهی ،اسلمی و
نقوش هندسی از ویژگیهای این دوره است که بدون شک میراث معماری دوره باستان به خصوص دوره ساسانیان
است .با این تغییر که برخی از زیبایی نقوش موجود در آثار دوره آلبویه برخاسته از فرهنگ اسالمی است .نمود واضح
آن کتیبههایی است که اسماء اهلل یا آیات قرآن بر آن نقش بسته است و گاهاً در محرابها ،ایوانها و طاقهای ورودی
یا داخلی مشهود است و چشم هر بینندهای را به خود خیره میکند .کاربست گنبد ،ایوانهای و صحنها بدون تردید
برگرفته از معماری عهد باستان است .معماری که بخشی از آن به علت موقعیت جغرافیایی و اقتضائات در زمینه مصالح
و یا عالقهشاهان به دوره اسالمی امتداد یافته است .گچبریهای باقی مانده از معماری دوره آلبویه نمودی روشن از
استمرار عنصری از معماری دوره باستان است .در این دوره گجبری و تزئین نمای بیرونی با آجر به معماری این دوره
ویژگی و زیبایی خاصی بخشیده است و همین مسئله سبب ایجاد ماهیتی یکتا برای معماری دوره آلبویه شده است.
با این تفاسیر باید گفت در مسئله پدیدارشناسی معماری در هر دوره تاریخی بازشناسی عناصر فرهنگی ،جغرافیایی و
سیاسی نقش مهمی دارد.
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