
 

ق(، یکی از ادوار مهم از نظر فرهنگی و تمدنی در تاریخ ایران بوده 448-322) بویهدوره حکومت آل

دهنده معماری این دوره است. بررسی ماهیت معماری نشان است. از این دوره آثاری بر جای مانده که

این تواند سیر معماری در ایران و تحوالت آن در این دوره را آشکار سازد. این دوره و عناصر آن می

های یافتهانجام شده است.  ایتحلیلی و روش گردآوری اطالعات کتابخانه -روش توصیفی با پژوهش

معماری صدر اسالم با تغییرات فرهنگی دوره ساسانی  بویه،در دوره آل کهتحقیق حکایت از آن دارند 

های اجتماعی و مذهبی دارای عناصر بنیادی در قالب های فرهنگی و برداشتو استفاده از بهینه

نوآوری بود. به طریقی که هم یادآور دوره گذشته است و هم بیان پدیده تنوع در سیر تطور معماری 

الح معماری صدر اسالم با اتکا به شرایط محیط پیرامون شامل چینه، خشت، آجر و ایرانی است. مص

سنگ است. در بیشتر مناطق ایران استفاده از خشت و چینه از گذشته تاکنون مورد استفاده قرار 

شدند. تزئینات بناهای آور بوده و از همان محیط و پیرامون تأمین میاند زیرا مصالح همواره بومداشته

گذاری تاریخی طوالنی است در اسالم اتکاء به تزئینات ادوار پیش از خود دارد و به عبارتی رنگص

بویه نیز ترکیبی از که در اولین معابد پیش از تاریخ از آن استفاده شده است. در دوره آلچنان

خورد می معماری برگرفته از فرهنگ اسالمی و معماری برجای مانده از دوره ایران باستان به چشم

ینی در کنار مصالح و مواد معماری کهن مشاهده ئتوان در کاربست نقوش تزکه انعکاس آن را می

 کرد.

 :اهداف پژوهش

 بویه.بازشناسی عناصر پایدار معماری در بناهای دوره آل .1

 بویه.. بررسی زیباشناسی نقوش در معماری دوره آل2

 پژوهش: سؤاالت

 ها و عناصری بوده است؟دارای چه ویژگیبویه معماری در دوره آل .1

 اند؟بویه داشتهها چه جایگاهی در معماری دوره آلنقوش و طرح .2

 

 

 

 

 4،  رضا شعبانی صمغ آبادی3، سیدعلی اصغر میرفتاح*2، سینا فروزش1حسین امینی ارمکیغالم 

 yahoo.com5zahra_amini@واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.  گروه تاریخ، 1
  sinaforoozesh@gmail.com. استادیار، گروه تاریخ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران)نویسنده مسئول( * 2

  gmail.com9393sina.karimi@، گروه تاریخ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.استادیار 3
  gmail.com329rezashabani@ ن.استاد، گروه تاریخ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرا 4

 

 مقاله پژوهشی

 39شماره 

 17 دوره

 75الی  57صفحه 

 11/02/1399تاریخ ارسال مقاله:         

 18/04/1399تاریخ داوری:                

 22/06/1399تاریخ صدور پذیرش:       

 01/09/1399تاریخ انتشار:                

 ،فروزش ؛حسین غالم ،ارمکی امینی

 و اصغر علی سید ،فتاح میر ؛سینا

(. 1399. )رضا ،آبادی صمغ شعبانی

 دوره بناهای در معماری پایدار عناصر

 شناسی زیبایی بر تاکید با بویه ال

 .75-57 ،(39)17 ،اسالمی هنر. نقوش

dx.doi.org/10.22034/IAS

. 2020.246169.1326/ 

 شناسی نقوشبویه با تأکید بر زیباییبناهای دوره آلعناصر پایدار معماری در 

 

عناصر  دوره آل بویه، معماری پایدار،

 زیبایی شناختی. معماری،

 DOR: 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.
1735708.1399.17.39.3.1 

 

)/http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0(  

http://www.sysislamicartjournal.ir/article_120645.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_120645.html
https://dx.doi.org/10.22034/ias.2020.246169.1326
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1399.17.39.3.1
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1399.17.39.3.1
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/


در بناهای آل بویهعناصر پایدار معماری  58   
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 مقدمه

تا به حال توجه بسیاری از جوامع نخستین های هنر در تمدن بشری است که از هزارههای مهم معماری یکی از شاخه

، معماریانجام شده است.  تکامل و گسترش آن راستای در هاییتالش . با گذر زمانبشری را به خود جلب نموده است

. با ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان سبکی خاص و منحصر به فرد نیز وارد فقط بنا نیست، بلکه یک تفکر است

که در فت گتوان بوده است لذا میپذیر های مجاور تأثیرگذار و نیز تأثیرعرصه معماری شد که در مواجهه با فرهنگ

در مرزهای ایران اسالمی با  به صورت گسترده گرفت و  معماری و هنر هم شکل و رنگ دینی ،امتداد گسترش اسالم

ها شود. ادغام ویژگیدر دیده می در ساخت بناهای اسالمی خصوصاًعجین شد. این تأثیر های مذهبی معماران اندیشه

ر قرون نخستین اسالمی منجر به پایداری برخی از این آثار شده است. و عناصر معماری ایرانی با اسالمی در معماری د

شناسی جامع در مورد عناصر یابی به پدیدارلذا  بازشناسی عناصر معماری پایدار در این دوره حائز اهمیت است. دست

و معرفی آثار سایی پایدار به کار رفته در معماری بناهای قرن یکم تا پنجم هجری که منجر به ایجاد منبعی برای شنا

بوط به پنج قرن اولیه اسالمی از هنر معماری اسالمی مرای عمدهگردد است. از آنجا که بخش معماری این دوره می

این آثار عالوه  باشد چرا کهزمینه به دست دهد حایز اهمیت می باشد، هر موضوعی که به نحوی اطالعاتی در اینمی

باشند های خاصی از تزیین نیز میگیرند، دارای تکنیکینه پدیدارشناسی را دربر میزم که حجمی از تحقیقات دربر این

 ها منحصر به فرد ساخته است.که آن

های انجام شده دهد که پژوهشها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضر نشان میمروری بر پژوهش

(  در 1393) روبرت هیلن برنداند، توجه داشته اسالمی دوره در معماریهای مختلفی به پدیده در این زمینه از جنبه

( 1394) نور الرفاعی، «هنر اسالمی» ( در کتابی با عنوان1393)دیوید تالبوت رایس، «عماری اسالمیم» اثری با عنوان

کتاب معماری » ( در کتابی با عنوان1398)محمدیوسف کیانی« های اسالمیتاریخ هنر در سرزمین»در کتابی با عنوان 

معماری و ؛ یهای میانهسدهگیری و رشد میراث معماری چگونگی شکلبه ترتیب به بررسی: « ایران دوره اسالمی

تغییر و تحوالت و آثار هر رشته عنوان،   بندی نموده و ذیل هررا تقسیم اسالمی هنرهای ،گری اسالمینقاشی و سفال

 ،مقابر ،بررسی معماری مساجدکرده و در نهایت   بیان و بررسی منظم صورت به را اسالم تاریخ هایهنری در دوره

ها پرداخته و سپس مناره ،هاکاخ ،کاروانسراها ،هاحمام ،انبارهاآب ،هاپل ،قالع ،هامصلی یا،ها، تکاحسینیه ،مدارس

عماران، استادکاران دوران ها در معماری اسالمی؛ گنبدها در معماری اسالمی؛ میابی معماری اسالمی ایران؛ قوسشکل

رسد که نجام شده بر روی بناها به نظر می. با بررسی پیشینه مطالعات ااندی پرداختههنرمندان دوران اسالم ،اسالمی

کیفیت نقوش و تحلیل بیشتر محققین بر روی تزیینات از دیدگاه نقوش که بروز بیشتری دارند متمرکز شده و به بیان 

تواند در دستیابی این خالء پژوهشی در حوزه پدیدارشناسی وجود دارد که انجام این پژوهش مینابراند. بها پرداختهآن

ای و های کتابخانهپژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادهتر مفید واقع شود. به اطالعات جامع

 مشاهدات میدانی انجام گردیده است.
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 یمعماری در قرون نخستین اسالم.1

های معماری  های سبک، حاکی از استمرار برخی از ویژگیت معماری در قرون نخستین اسالمیمطالعه و واکاوی ماهیّ

ها و بایدها و نبایدهای جدید فرهنگی و تمدنی به ایران، پیشین در این دوره است. عواملی چون ورود اسالم با انگاره

های بزرگی چون روم، منجر به ظهور در ایران و همجواری با تمدن وجود آثار معماری برجای مانده از دوره باستان

های در معماری گردید که بازشناسی اجزاء و عناصر آن گویای منشاء آنهاست. روی هم رفته در معماری ایرانی سبک

منطقی و های دیرین معماری ایرانی دنبال گردید و از همان آغاز مبنای بسیار پس از گسترش اسالم در کشور، سنت

ای را برای انتشار در بخش بزرگی از کشورهای اسالمی بنیاد گذاشت. این امتداد هنری را در آثار این دوره پسندیده

نما های بخشی از دیوار یک مسجد که بر جای مانده از قرن اول هجری است، طاقتوان دید، برای مثال در باقیماندهمی

ختصات معماری ایران در دوره باستان است. یکی از نخستین آثار معماری شود که از مهای کوچک دیده میو ستون

خانه دامغان است که متعلق به قرن دوم هجری است. در مسجد مروبط به قرون اولیه  هجری در ایران، مسجد تاری

ه در این بنا به شکل کار رفتهای بهخانه دامغان همه عوامل دنباله سنّت معماری ایرانی از دوره باستان است. قوستاری

های مسجد دامغان بر دیوار سمت عقب های رواقتخم مرغی است که همان شیوه ایران در دوره باستان است. قوس

(. 3-2: 1345شود)تجویدی،ها عمود است و این همان روشی است که در بسیاری بناهای باستانی ایران دیده میآن

اری دوره اسالمی، آگاهی نسبی از مختصات معماری ایران در عهد باستان بنابراین نخستین گام در بررسی ماهیت معم

 است. 

طاقی یکی از عناصر معماری ایرانی در دوره اسالمی است. بعد از پذیرش اسالم توسط ایرانیان در قرون اولیه  چهار

فراهم آوردند. در شیوه  ها با بستن دهانه رو به جنوب، فضای مناسبی برای نمازگزاراناسالمی برخی از چهار طاقی

خراسانی و به تبعیت از مسجد پیامبر، طرح شبستانی در معماری متداول شد، در عین حال در دوره سلجوقیان و در 

ها آن را به منظور جدا کردن فضایی برای حفظ جان سلطان، امنیتی دانسته و برخی شیوه رازی به دالیلی که برخی

دانند، چهار طاقی وارد طرح ضای شبستان یکنواخت و اهمیت دادن به سوی قبله میدار کردن فدیگر آن را برای جهت

مسجد شد. گنبدخانه دومین عنصر معماری مساجد در دوره اسالمی است. گنبدخانه نیز با تأخیر زمانی و به عنوان 

: 1392ایرانی شد)نظیف،ها وارد معماری مساجد یک عنصر معماری ایرانی از این پس با حذف تعدادی از ستون شبستان

(. در قرون اولیه اسالمی مسجد ایرانی ویژگی خود را با دو عنصری که عمیقاً ریشه در معماری پیش از اسالم ریشه 58

آورد. گنبدخانه آن از معماری دوره ساسانی و یا از بناهای متداول آتشکده داشت، یعنی گنبدخانه و ایوان به دست می

های قدیمی، نسخه کالسیکی از طرح قدیم چهار ایوانی حیاط دین طریق ترکیب جدید شکلگرفت. بساسانی نشأت می

(. کاربست ایوان در معماری 97: 1380های آینده بر معماری ایرانی تسلط یافت)هیلند براند، به وجود آورد که در سده

ز به کار گرفته شد. ایوان فضایی مسقف دوره اسالمی، برگرفته از معماری دوره پارتی است. ایوان در معماری اسالمی نی



 عناصر پایدار معماری در بناهای آل بویه 60 

 غ آبادیغالم حسین امینی ارمکی،  سینا فروزش، سید علی اصغر میرفتاح، رضا شعبانی صم

 

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 

(. از قرن پنجم و ششم هجری، ایرانیان سنت متداول 102: 1382شود)پیرنیا،شکل آن در شیوه پارتی دیده میطاقی

های کالبدی آن تا حدی با گذشته پیش از اسالم پیوند ردند و طرح خاص خود را که بخشدر ساخت مساجد را رها ک

(. بازشناسی عاصر معماری مساجد ایرانی در قرون نخستین حاکی از وجود 38: 1384دهند)معماریان، دارد ارائه می

های برخاسته از فرهنگ ارهعناصری چون گنبدخانه، ایوان و چهار طاقی است که با عناصر دیگر چون شبستان و انگ

 اسالمی تلفیق گردید.

 بویه. وضعیت معماری در دوره آل3

ها نشان بویه به عنوان حکومتی ایرانی در قرن چهارم هجری وارد عرصه سیاست در ایران شدند. بررسی خاستگاه آنآل

ع گرایش داشتند. وجه تسمیه نام شمال ایران بودند که از نظر مذهبی به تشی درز دیلیمان ساکن اها دهد که آنمی

بویه را در ایران های علی، حسن و احمد حکومت آلاین سلسله نیز برگرفته از فرزندان ابوشجاع بویهی است که با نام

هایی از طبرستان و خراسان ق. بر تمام ایران به جز بخش447تا 320ها از سال آن (.31: 1383ایجاد کردند)کاهن،

شدند. این پادشاهان در دیالمه فارس، عراق، خوزستان، کرمان، ری، اصفهان و همدان تقسیم می حکومت داشتند و به

های دوره باستان را احیا کنند و در نشر علوم و دوره حکومت خود و با ایجاد ثبات موفق شدند تا حدی برخی از ارزش

عی امتداد زمانی از هنر و معماری پیشین در بویه نو(. در دوره آل22-24: 1383تمدن تالش زیادی کردند)بهمنیار، 

شود. در حقیقت این دوره نوعی تجدید حیات فرهنگی و هنری شکل گرفت که نوعی ایران به این دوره دیده می

(. از سوی دیگر مطالعه آثار و بناهای بر جای مانده  نشان می 21: 1379بازگشت به میراث قدیم در ایران بود)الهامی، 

بویه  به عنوان حکومتی شیعه مذهبی است. این ویزگی سبب این دوره انعکاسی از باورهای مذهبی آلدهد معماری 

ها شده است تا در به موازات حضور عناصر بر جای مانده از فرهنگ ایرانی، عناصر معماری اسالمی قرار گیرند که ویژگی

 خاصی به معماری این دوره بخشیده است.

دیلمی، نوسازی وسیعی در حوزه شهرسازی و معماری در برخی از نقاط ایران انجام گردید.  از دوره حکومت عضدالدوله

(. بخشی از این آثار 88: 1375ها انجام شد)کرمر،ایجاد بناهای عمومی متعدد، مرمت و تجدید بنای نهرها، سده و پل

همین دلیل تحوالت فرهنگی و هنری در در استان فارس واقع است که پایتخت یا مرکز فرمانروایی عضدالدوله بود. به 

گر (. بررسی آثار تاریخی بر جای مانده از این دوره روایت93: 1384این دوره در فارس به اوج خود رسید)کاهن و کبیر، 

در این دوره بناهایی متعددی ساخته شد. این بناها بسیار  توجه امرای بویهی به هنر و معماری در این دوره است.

کردند. در این ها را با آجرهای کوچک و بزرگ نماسازی میاند. نمای آنه و با مصالح مرغوب ساخته شدهمستحکم بود

شد که نمونه آن را در مسجد جامع نائین و سر در مسجد سازی و تزئین بیرونی نماها استفاده میدوره از آجر برای گره

های معماری در دوره ترین ویژگیتوان گفت یکی از مهم(. بنابراین می105-107: 1394شود)نعیما، جرجیر دیده می

 ایش تزئینات با آجر و ایجاد نقوش در سطوح مختلف آثار بر جای مانده از این دوره است.بویه  افزآل
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ها و فضاهای در این دوره تاریخی سبک جدیدی در معماری ایجاد شده به نام سبک رازی، در این سبک بناها با طرح  

های با آجر به مسجد ساختند که با همین سبک ستونتر همره با تزئینات آجری بسیار زیبا میهای قویزهجدید و سا

جامع اصفهان افزوده شد. در حقیقت معماری در این دوره، همان خصوصیات معماری دوره ایران باستان را داشت که 

مدار دوره بویه واحال، سبک معماری در دوره آلا این(. ب143-146: 1382در قالب آثار اسالمی تجلی یافته بود)پیرنیا، 

کند گری میبویه هنوز اقتدار و قواعد معماری ساسانی جلوهکه چرا در ویژگی سبک معماری آلایران باستان بود. این

برخی بناهای توان معماری قرون اولیه و معماری ساسانی را از یکدیگر تمیز داد، بدان دلیل که که به سختی میطوریبه

بویه تعمیر و بویه، یا اصل بنای ساسانی بوده که توسط حکام آلبویه یا اصل بنای ساسانی بوده که توسط حکام آلآل

هایی قسمتقرآن شیراز و  روازهدبنای اولیه (. 23: 1391پور و دیگران،مرمت شده و یا به همان سبک و مصالح بود)ایمان

برای نمونه طرح  (.51-55: 1375بویه است) مصطفوی،یز از بناهای معماری دوره آلراز ناز مسجد جامع عتیق در شی

رسد اقتباسی از آرامگاه کوش کبیر است که به بویه است به نظر میپلکانی دروازه قرآن شیراز که یکی از آثار دوره آل

می توان گفت معماری دوره اسیر (. با این تف36: 1388؛ رویگر،51: 1375شکل پلکانی ساخته شده است)مصطفوی،

داری از معماری دوره باستان و عناصر معماری اسالمی، دارای هویت خاص خود به خصوص در رغم وامبویه علیآل

 حوزه تزئینات بناها بود.

 شناسی نقوشبویه با تأکید بر زیباییعناصر پایدار معماری در بناهای دوره آل .4

توان به نقوش موجود در بناهای این دوره که بر جای مانده از دوره باستان است میشناسی در معماری از عناصر زیبایی

این دوره اشاره کرد، تزئینات گیاهی و هندسی در معماری این دوره میراث دوره باستان بود. در دوره ساسانی به 

ها، دیوارها، ه از گچ در طاقهای هندسی، گیاهی و حیوانی و انسانی با استفادهای هنری خاص و موتیفکارگیری برگه

(. نقوش گیاهی مانند شاخ و برگ، گل لوتوس، نخل، تاک 105: 1387ها و سقف ها قابل مشاهده است)نوروزی،ستون

های معماری این دوره  ادغام (. از ویژگی96: 1374رفت)کیانی، کار میو پیچک، گل نیلوفر و خوشه انگور و بلوط، به

حوری است، معماران و سازندگان این بناها به مسئله تزئینات توجه خاصی داشتند. این ویژگی معماری و تزئین و علم م

: 1395توان مشاهده کرد)منتشری، شهبازی، را در آثار معماری برخی از مساجد این دوره چون مسجد جرجیر می

غلبه شاخصه توجه به تزئینات در بویه های برجسته معماری دوره آلتوان گفت یکی از ویژگیبا این تفاسیر می (.90

 آثار معماری بر جای مانده از این دوره تاریخی است.

بویه که انعکاسی از سبک معماری آن دوره است، مسجد جرجیر است. ترین آثار برجای مانده از دروره آلیکی از مهم

بری در آن باقی مانده است. شکل گچبویه از آثاری است که بقایای این تزئینات به مسجد جرجیر از بناهای دوره آل

(. 90: 1385ساخته شده است)مافروخی، « صاحب بن عباد»بویه به نام این مسجد به دست یکی از وزرای برجسته آل

توان آثار تزئینات را در آن مشاهده امروزه از این مسجد تاریخی تنها سردر آن بر جای مانده است که با واکاوی آن می

شامل یک ورودی با قوسی بزرگ است که در دو طرف سردر آن دو محرابی مانند و چندین ستون کرد. این سردر 
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( به طور دقیق این ورودی با 1(. در تصویر شماره)387: 1343تزئینی به صورت قرینه برجای مانده است)پیرنیا، 

 های قرینه قابل مشاهده است.ستون

 

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

اخع، شهای سه دهد که نقوش گل و برگ، شمعدانبررسی زیباشناختی نقوش تزئینی موجود در این سردر نشان می

ترین این تههای کوفی بر آن وجود دارد. برجسهای خطی هفت شاخه، کتیبهگون، تزئینات زنجیری و طرحنقوش الله

(. این 36: 1384ای است که بر باالی سردر قرار دارد)رسولی، یازده پر شکنج یا کنگره نقوش در سردر مسجد، نقوش

بویه تبدیل کرده است. شناسی تبدیل به یکی از ماندگاترین الگوهای برجای مانده از دوره آلویژگی بنا را از نظر زیبایی

اوج به کارگیری  (2می است. در تصویر شماره)این بنا، تمثیلی از امتداد نقوش تزئینی از دوره باستان به دوره اسال

 نقوش گیاهی و هندسی  قابل مشاهده است.

 

 : نمایی از ورودی مسجد جرجیر در اصفهان، متعلق به قرن چهارم هجری: منبع: )نگارنده(2تصویر
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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  

نگاری بر آن است. تزئین با نقش گل لوتوس های گیاهی و کتیبهدهنده این است که نقشاست. بررسی نقوش آن نشان

 (.7: 1391ارد)علیان و دیگران، در آن قابل مشاهده است. بر روی کتیبه آن اسماء جالله قرار د

های زیبای آن توان به مسجد جامع نطنز اشاره کرد. از بُعد تزئینات و نقشبویه میاز دیگر بناهای متعلق به دوره آل

کاری بری و مقرنسهای متعددی است. ایوان آن دارای گچقابل توجه است. این مسجد چهار ایوانی دارایکتیبه

گیری از تزئینات با بویه، بهرههای معماری ایران به خصوص در دوره آل(. یکی از ویژگی175-176: 1376است)کیانی،

ای از گنبدخانه، ایوان و ، نمایی از مسجد جامع نطنز است که مجموعه3مصالح و اشکال گوناگون است. تصویر شماره

 دهد.کاربست آجر در بنا و تزئین را نشان می

 

 (.55: 1398چهارم هجری. منبع:) آریایی و دیگران، امع نطنز، متعلق به قرن: نمایی از مسجد ج3تصویر

تاریخ ایجاد این بنا را به  بویه است.شناسی نقوش از آثار برجای مانده از دوره آلمسجد جامع نائین نیز از نظر زیبایی

قرون اولیه اسالمی است مسجد جامه یکی از دیگر بناهایی که متعلق به  (.147: 1382رسانند)پیرنیا، ق. می349سال 

خانه دامغان است. با این تفاوت نائین است که متعلق به قرن چهارم هجری است. طرح کلی این بنا شبیه مسجد تاری

های جناغی که متعلق کنند و اندک اندک قوسها کمی شکستگی پیدا میتر شده و قوسها کشیدهکه در این بنا ستون

( نمایی از  طاق بزرگ 4(.  در تصویر شماره)7: 1345 شود)تجویدی،ایرانی است پایه گذاشته می -به معماری اسالمی

 مسجد نایین آورده شده است.
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 (.44: 1393، زادهنمای بزرگ محراب مسجد نایین، قره چهارم هجری)منبع: خوانساری و نقی: تکرار نقوش گیاهی در طاق4تصویر

دهد. ا نشان میبویه ربری را در تزئین بناهای دوره آلنقوش اسلیمی، نقوش گیاهی و گچاین تصویر به خوبی کاربست 

گاری این اثر تا ترکیبی از انواع نقوش گیاهی این  طاق نما را تبدیل به اثری زیبا و قابل تحسین ساخته است. ماند

ول بیینده را ااست. نقوشی که در نگاه عصر حاضر گویای کاربست مصالح عالی در ایجاد این بنا و آفرینش این نقوش 

 به یاد آثار تاریخی برجای مانده از دوره ساسانی  خواهد انداخت.
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 (.51: 1393های گیاهی، منبع: ) خوانساری و نقی زاده،: مناره مسجد نایین، وجود آرایه5تصویر

گیاهی منظم و تزئین با آجر دیده که نمایی از مناره مسجد نایین است، بازهم ترکیب نقوش ( 5در تصویر شماره)

 بویه ساخته است.میشود، این ویژگی  آن را نماینده سبک خاص معماری در دوره آل

نگاری برای های نخستین اسالمی، با جانشین شدن الفبای عربی به جای حروف پهلوی، خوشنویسی و کتیبهدر سده

کوفی طراحی گردید که بیش از هفت قرن، به عنوان عنصر  نشر آیات، جایگاه مهمی یافت. انواع بسیار زیبایی از خظ

های این بنا کند. درباره کتیبههای متنوع خودنمایی میتزئینی مهم در مسجد، اماکن و حتی روی بدنه اشیاء به شکل

باید گفت تناسب خطوط عمودی و افقی در ترکیب حروف، تمایز در نگارش حروف مشابه و توجه به خط کسری در 

های برگ اند. همچنین افزودن شکلها در نظر گرفتهش، از جمله اصولی است که هنرمندان در نگارش این کتیبهنگار

های این بنا را منحصر به فرد ساخته است)پرورش و دیگران، و بال و مشابه نقوش ساسانی به حروف کوفی نایین، کتیبه

هایی در سه جبهه و رواق در جبهه شمالی، یک شبستان سرا،(. این بنا دارای شبستان است؛ وجود میان75: 1394

های منحصر به فرد این بنا نوشته بری(. پوپ در توصیف گج51: 1392مناره و فاقد گنبد و ایوان است)خوانساری، 

ی برهای عالی گچها در نایین خصلت ایرانی است. جزرها، زیرطاقی های سمت قبله و محراب با طرحفراوانی آرایه»است 

 (.86: 1382پوپ، «.)کاری شده...پوشیده شده که عمیقا کنده
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 (.49: 1393زاده،های مسجد نایین و تزئینات آجرچینی، منبع: )خوانساری و نقی: رواق6تصویر

 در تصویر باال نیز مجددًا تزئین با آجر تکرار شده است.

(. این مسجد نیز 106: 1356ق. ساخته شده است)زمانی، 340بویه است که در سال مسجد جامع نیریز از آثار معماری دوره آل

جد از بناهای (. این مس88: 1375تحت تأثیر سبک معماری دوره ساسانی قرار دارد. این مسجد یک ایوانی است)مصطفوی،

ها، ا، طاقهی ستونبری آن بر روبری است که سبک آن برگرفته از دوره ساسانی است. بیشتر تزئینات گچدارای تزئینات گچ

یل، دو ایوان (. این مسجد دربردارنده یک صحن مربع مستط75: 1378جزرها و محراب اجرا شده است)مالزاده و محمدی، 

شود)ذاکری و یهای اطراف صحن است. و در گوشه شمالی آن مناره آجری مشاهده مهای و شبستانجنوبی و شمالی و رواق

 یی از مسجد یک ایوانی نیریز آورده شده است.( نما7(. در تصویر شماره)65معماریان، 
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 (.79: 1395: مسجد جامع نیریز، تک ایوانی، مربوط به قره چهارم هجری، منبع)تقوی نژاد، مؤذنی: 7تصویر

در محراب این مسجد تزئینات زیادی از نقوش گیاه پالمت، نقوش شاخ و برگ مو و نقش کنگر هستند. داخل محراب 

در تصویر شماره  (.358-359: 1365تزئین شده است)انصاری، ها ود دارد که اطراف آن با نقش گلای وجآن نیز کتیبه

 شود.نگاری منقوش به آیات قرآنی با نقوش گیاهی که یادآور معماری دوره باستان ایران است دیده میترکیب کتیبه (8)

 

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

 

د. مناره مسجد جامع نیریز های گرد بودنبویه مناره در مسجد بود. این مناره دارای ستوناز عناصر پایدار معماری در دوره آل

بویه است که در ری آلهایی سبک معمایها است. تزئین بوسیله مصالح به کار رفته شده یعنی آجر از ویژگیکی از این مناره

 این بنا مشهود است. مناره مسجد جامع نیریز نیز با آجر تزئین شده است.

 

 
 (.80: 1395مؤذنی،نژاد و : لچگی طاق نمای بیرونی با تزیینات گیاهی مربوط به مسجد جامع نیریز)منبع: تقوی10تصویر

 

ست که در برگیرنده نقوش های ایرانی و اسالمی در این اثر معماری اای از ترکیب اعجاز انگیز انگارهتصویر باال نیز چکیده

 های مذهبی است.گیاهی و کتیبه
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 (.80: 1395: زیر قوس طاق نمای مسجد نیریز،)منبع: تقوی نژاد و مؤذنی،11تصویر

 

بویه است که ترکیبی از عناصر هنر اسالمی و هنر در دوره باستان است که سبک زیبای دوره آل این نما انعکاسی از

نواز است. کتیبه های منقوش به آیات و اسماء الهی در کنار نقوش و در تزئیین این مسجد تاریخی بسیار چشم

ارهای معماری ایران در دوره باستان بری از یادگتزئینات گل و گیاهان در زیبایی این اثر نقش مهمی دارد. عنصر گچ

ها بریها و بناهای قبل از دوره اسالمی بوده است. نقوش گیاهی در گچاست. این هنر زینت بخش بسیاری از کاخ

مانند نقوش نخل، تاک و پیچک، انگور و انار، گل نیلوفر آبی و گل چندپر، بلوط و انجیر از نقوش تزئینی دوره باستان 

مسجد جامع نائین هم قابل مشاهده هستند. البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به منع هستند که در 

هایی از آیات ها محدود به نقوش گیاهی به همراه کتیبهبریاسالم در کشیدن نقوش انسانی و حیوانی، نقوش گچ

 (.15: 1392قرآنی شد)اعظمی و دیگران، 

 

 رییگجهینت

ت معماری این دوره بویه حاکی از ماهیّبر جای مانده از معماری دوره آل آثار  و بناهایمطالعه و بررسی برخی از 

ای مهم در تاریخ هنر و فرهنگ ایران زمین است به علت عالقه توان گفت مرحلهبویه که میدر دوره آل تاریخی است.

ترین بویه مسلمان و شیعه مذهب بودند مهمو حمایت امرای بویهی بناهای زیادی ایجاد گردید. با توجه به اینکه آل

دهنده این دهنده معماری مساجد نشانمعماری در این دوره تاریخی، مساجد بودند. بررسی عناصر تشکیل گاهجلوه

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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آثار بر جای مانده از قرن چهارم هجری که امروزه در برخی از شهرهای ایران چون اصفهان و فارس  خاص آن است.

شناسی نقوش، کاربست نقوش گیاهی، اسلمی و قابل مشاهده هست، گویای استحکام این بناها هستند. از نظر زیبایی

باستان به خصوص دوره ساسانیان های این دوره است که بدون شک میراث معماری دوره نقوش هندسی از ویژگی

بویه برخاسته از فرهنگ اسالمی است. نمود واضح است.  با این تغییر که برخی از زیبایی نقوش موجود در آثار دوره آل

های ورودی ها و طاقها، ایواناهلل یا آیات قرآن بر آن نقش بسته است و گاهاً در محرابهایی است که اسماءآن کتیبه

ها بدون تردید های و صحنکند. کاربست گنبد، ایوانای را به خود خیره میمشهود است و چشم هر بینندهیا داخلی 

برگرفته از معماری عهد باستان است. معماری که بخشی از آن به علت موقعیت جغرافیایی و اقتضائات در زمینه مصالح 

بویه نمودی روشن از های باقی مانده از معماری دوره آلبریوره اسالمی امتداد یافته است. گچشاهان به دو یا عالقه

بری و تزئین نمای بیرونی با آجر به معماری این دوره استمرار عنصری از معماری دوره باستان است. در این دوره گج

ت. بویه شده اسویژگی و زیبایی خاصی بخشیده است و همین مسئله سبب ایجاد ماهیتی یکتا برای معماری دوره آل

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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 و مآخذ: منابع

 کتابها:

 (. صاحب بن عباد. کوشش محمد ابراهیم باستانی پاریزی، تهران: انتشارات تهران.1383بهمنیار، احمد. )

 (. معماری ایران. ترجمه غالمحسین صدری افشار، تهران: اختران.1382آرتور. )پوپ، 

 های معماری ایران. تهران: انتشارات هنر اسالمی.(. شیوه1343پیرنیا، محمد کریم. )

 شناسی در معماری ایرانی. تدوین غالمحسین معماریان، تهران: انتشارات پژوهنده.(. سبک1382پیرنیا، محمدکریم. )

 های معماری ایران)چاپ چهارم(. تهران: انتشارات پشتون.(. تاریخچه و شیوه1384لی، هوشنگ. )رسو

 بویه. آوند، اندیشه: شیراز.(.  فارس در دوره آل1388رویگر، محمد. )

 (. تأثیر هنر ساسانی در هنر اسالمی. تهران: وزارت فرهنگ و هنر.2535زمانی، عباس. )

 (. بویهیان، مترجم یعقوب آژند، تهران: انتشارات مولی.1384. )اهللکاهن، کلود؛ کبیر، فیض

گرایی در عصر رنسانس اسالمی. مترجم: محمد سعید بویه: انسان(. احیای فرهنگی در عهد آل1375کرمر، جول. )

 حنایی کاشانی، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

 ی دوران اسالمی. تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی.(. تزئینات وابسته به معمار1376کیانی، محمد یوسف. )

آوی، (. محاسن اصفهان. به کوشش اقبال آشتیانی، ترجمه حسین ابی الرضا علوی1385مافروخی، مفضل بن سعد. )

 اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.

 ت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.(. اقلیم پارس. تهران: انتشارا1382مصطفوی، محمدتقی. )

، تهران: انتشارات 3(. دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره اسالمی. ج1379مالزاده، کاظم؛ محمدی، مریم. )

 حوزه هنری.

 (. سیری در مبانی نظری معماری. تهران: انتشارات سروش.1384معماریان، غالمحسین. )

 ، تهران: انتشارات سروش.1معماری ایران. ج(. سیر تحول 1394نعیما، غالمرضا. )

 اهلل زاده شیرازی، تهران: انتشارات روزنه.(. معماری اسالمی. ترجمه باقر آیت1380هیلند براند، روبرت. )
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 مقاالت:

، 10هایی از مکتب اسالم، شمارهمجله فلسفه و کالم درس ".بویهشکوفایی فرهنگی در عصر آل" (.1379. )الهامی، داود

 .21-32صص

بری مطالعه تطبیقی نقوش گیاهی گج" (.1392). شیخ الحکمایی، طاهر الحکمایی، محمدعلی و؛ شیخاعظمی، زهرا

 .15-24، صص56فصلنامه هنرهای تجسمی، شماره ".کاخ تیسفون با اولین مساجد ایرانهای 

-373، صص13فصلنامه هنر، شماره ".ساسانی و تأثیر آن در هنر اسالمیگچبری دوران "(. 1365. )انصاری، جمال

318. 

بویه: هنر بازتاب هنر و اندیشه ساسانیان در هنر عهد آل"(. 1392. )جهان، زهرا علی و یحیایی، پور، محمدتقی؛ایمان

 .21-53، صص5تاریخ نامه ایران بعد از اسالم، شماره ".معماری و فلزکاری

فصلنامه  ".ی مسجد جامع نایینهابررسی کتیبه"(. 1394) .الری، مریم پرورش، مرضیه؛ فرهمند بروجنی، حمید و

 .75-86، صص23مطالعات هنر اسالمی، شماره

هنر و مردم، . "عماری اسالمی در قرون اولیه هجریسهم معماری ایرانی در پیدایش م"(. 1345. )تجویدی، اکبر

 .2-8، صص47شماره

 ".بری مسجد جامع نیریزهای گیاهی و هندسی محراب گچایهپژوهشی بر آر" (.1395. )مؤذنی، مریم نژاد، بهاره؛تقوی

 .76-88، صص15نگارینه هنر اسالمی، شماره

های بندکشی شناسی شکلی آذینگونه" (.1398. )محمودآبادی، سید اصغر بیگ، نیما وولی رحیمی آریایی، افروز؛

 . 55-69، صص49فصلنامه نگره، شماره ".بویه تا ایلخانان در استان اصفهانمهری در مساجد منتسب به دوره آل

، 24هنرهای زیبا، شماره "مسجد جامع کبیر نیریز"(. 1384. )معماریان، غالمحسین ذاکری، سیدمحمدحسین؛

 .63-71صص

فصلنامه علمی  ".ها در مسجد جامع ورامین و نایینی تطبیقی آرایهبررس"(. 1393. )زاده، محمدنقی خوانساری، شیدا؛

 .45-62، صص29مارهپژوهشی نگره، ش

 .30-37، صص15پور، رشد آموزش تاریخ، شمارهترجمه علی بحرانی ."بویهآل"(. 1383. )کاهن، کلود

 ".و تأثیرپذیری آن از هنر ساسانی نقوش سردر جرجیر"(. 1391. )جوادی، شهره اکبر وسرافراز، علی علیان، علمدار؛

 .3-10، صص22فصلنامه باغ نظر، شماره
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مطالعه روند توسعه آجرکاری در معماری مساجد ایران و چرایی "(. 1395. )حبیب شهبازی، شیران ن؛منتشری، مهرا

فصلنامه جندی شاپور دانشگاه اهواز، شماره ". کاری در معماری بعدد از اسالم تا دوره ایلخانیعدم توسعه هنر کاشی

 .80-93، صص6

 .57-68، صص2باغ نظر، شماره ."ایرانی در گذار از دوران اسالمیهای معماری پایداری اندام"(. 1392. )حسن نظیف،

  .104-110، صص120فصلنامه کتاب ماه هنر، شماره  ".های هنری گچبریآشنایی با شیوه" (.1387. )نوروزی، اعظم
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