عناصر پایدار معماری در بناهای دوره آلبویه با تأکید بر زیباییشناسی نقوش
چکیده
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 میتواند 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 .مصالح 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 می شدند .تزئینات بناهای صدر اسالم اتکاء به تزئینات ادوار پیش از خود دارد و به
عبارتی رنگگذاری تاریخی طوالنی است چنانکه 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؟

کلیدواژهها :معماری پایدار ،دوره آلبویه ،عناصر معماری ،زیباشناختی.

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
اندیشه های مذهبی معماران عجین شد .این تأثیر در ساخت بناهای اسالمی خصوصاً در دیده میشود .ادغام ویژگیها
و عناصر معماری ای رانی 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
می باشد ،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 پرداخته اند .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 جامع تر مفید واقع شود .پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای و
مشاهدات میدانی انجام گردیده است.

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
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 .گچ بریهای 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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