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Abstract 
Ideology and worldview of societies have noticeable impact on artistic arrays formation. 
In Islamic Art, Plant motifs have a special place and they have a large part of the ornamentation. 
Most of these motifs have symbolic meanings in religious places. Ancient Iranian considered 
these motifs to be mythological and sacred. These motifs have continued in the Islamic period. 
Āl-e Būya rise to power alongside Islamic-Shiite ideas witnesses the rise and fall of Sassanian 
thought in the art of this period. The artwork created in this context reflects the beliefs of the 
pre-culture era which have become symbolic. Cognitive elements that have formed these 
insights could be identified by using the iconology method and social study in researches at the 
same time. The research study seeks to express the concepts hidden in the plant motifs used in 
the art of the Āl-e Būya era, and the influence of the pre-Islamic thought and art to identify the 
religious beliefs of this period. The main question of the research is about the quiddity and 
essence of technical and visual similarities and differences of floral images in the art of early 
Islam and pre-Islamic art. The question are as follows: what are the most important motifs and 
subjects transferred from the paintings of the Sassanid period to the architectural works of Āl-e 
Būya mosque? What factors have led to the transfer of symbols from the Sassanid period to the 
Āl-e Būya era? The aim of this research is to study and represent Iranian symbols in the 
emergence of motifs and their application in Islamic art. This article has been done by 
Descriptive-analytical with a semiotic approach has examined the process of the formation of 
Islamic motifs. The results indicate that the motifs used in the ornamentation of the Islamic 
period in Āl-e Būya mosques are influenced by the role of the Sassanid themes so that we can 
see Iranian attitudes and beliefs in the formation of Plant-Islamic paintings of these mosques. 
Along with this influence, the formation of Islamic culture has created abstract motifs by a 
Muslim artist. 
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Influence of Ornamental Motifs of the Sassanid Period on the Ornamentation of the Vegetable-Islamic Painting /108 
1.Introduction 
Ideology and worldview of societies have noticeable impact on artistic arrays formation. 
Plant motifs posse an especial place in Islamic art and allocate a vast share in Islamic 
Art. Believe in holiness and being mythical of this patterns, is of ancient beliefs finding 
in Iranian ideas and after Islam this issue continues in connection with the Islamic 
wisdom. By the rise to power of Al-Buayh along with Islamic-Shia ideas, growth and 
flourishing of Sassanid thought in art of this era can be observed(Khazayi,2003:18). 
Works of art created in this platform reflect beliefs and culture of previous periods; 
which been symbolized(Grosse,1989:264).By pictography and simultaneous social 
study, identifying of cognitive elements forming these insights is possible. The goal of 
this research is to find the concepts of hidden in plants patterns applied at the Al-
Buwayh periods and influence of thoughts and art of before Islam on it, in order to 
detect religious beliefs ruled on this era. Basic question of investigation is about 
quiddity and reasons of technical and visual similarities and distinctions of plants arrays 
existing in Al-Buwayhʼs and the art before of itself. Questions posed are: 1-which are 
the most important motifs and subjects transferred from Sassanid plants paintings to 
architecture of Al-Buwayh mosques? 2-what factors have influence in transferring 
symbols and impressions from Sassanid paintings to Islamic paintings of Al-Buwayh 
time? In this paper we try studying and representing of Iranian symbols in emergence of 
motifs and their applications in Islamic art. So, the present study firstly addresses secret 
concepts existing in plants paintings applied in ancient Persia architecture and art; then 
compares and matches motifs to find emergence of plants paintings, their application 
and get impact of these symbols in early Islamic architectural works; ultimately, 
extracts its implementation principles. Used investigation methodology is descriptive-
analytical; First, prepare picture of ornamental arrays of Sassanid and early days of 
Islamic art works; thereafter, reflect of Sassanid art in Islamic times art were seek by 
taking semiotic approach. Correspondingly, at first, culture and art position and variety 
of plants motifs of Sassanid period were dealt with; then, create of Islamic art in fourth 
century (in Lunar calendar) addressed in the formatting of form and content. Results 
indicate that leafs and ivy patterns existing in Sassanid era being observed clearly in 
plaster patterns of Ctesiphon palace, Rey Chal Tarkhan, Bostan Arc (Tab 1), were 
extended in Al-Bouwyah mosques plastering. Used arrays in Sassanid art include: hair 
leaves and grapes clusters which there are also in 4th century (Lunar calendar) mosques 
plasters (fig 5). This design used to decorate empty spaces inside of geometric frames 
(fig 7), which in Islamic era its real Sassanid style abandoned and designed completely 
skillfully. On the surface of pillars and altar, collection of hair leaf and grape cluster in 
the circular ivy exist widespread in decoration of mosques, denote principally hope, 
fertility and abundance. Acanthus leaves are another common decorative component 
used in Sassanid and earlier Islamic art; this item there is as semi-open spiral shape in 
decorating of mosques and in the role of bordering of other elements. Acanthus leaf in 
combination of Islamic snake design were used on the arch of Nain Grand Mosque (fig 
6) and Zavareh Mosque(fig 9). Yellow broadleaf flower as separate form in the small 
circle and twelve feather flower to fill interior space of these small circles, were used in 
plastering of mosques. Small patterns were applied more to cover small secondary 
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spaces (fig 11). Undoubtedly, Sassanid art had a noticeable role on the Islamic art 
formation, especially on the earlier Islam. However, what separates Islamic patterns 
from plant motifs prior to Islam is nature-avoidance and impressionism (the opposite of 
realism) in Islamic art works whose try to approach meaning. Thus in Islamic art, motifs 
own a particular position. Patterns presents in symbolic and mystical forms to manifest 
divine spirit and abstractly disclose internal nature of objects which is the same god 
invocation and praise. It can be state finally, plant patterns of Sassanid transferred to 
Islamic times because of the fact that those hold holy contents and cultural and artistic 
overlapping; by governing of Al-Bouwyah emirs, suitable bed provided for emergence 
of creator and creative ideas. In this era, to express Islamic worldview, Iranian art 
elements utilized; so, Persian-Islamic art origins at this moment. In this period of time, 
through balancing and rebuilding of ancient patterns, artists be able to exhibit those in 
accordance with Islamic attitude; and gave to rise new artistic style in artistic history of 
Islam. This mode is the same: abstractism-conceptual style. 
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اسلیمی مساجد شاخص دورة  –ساسانی بر تزیینات نگارهاي گیاهی ةدورنقوش تزیینی  تأثیر
 هاي مسجد جورجیر، مسجد جامع نائین و مسجد جامع زواره بویه: مورد مطالعاتی نگاره آل

 حمیدرضا جانسوز

 ات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی ورامین، تهران، ایرانشناسی، دانشکده ادبی دانشجوي دکتري باستان
 1بیتا سودائی

 شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی ورامین، تهران، ایران دانشیار گروه باستان
 30/06/1400؛ تاریخ پذیرش: 24/08/1398 تاریخ دریافت:

 چکیده
برخوردارند و  اي ویژهدر هنر اسالمی، نقوش گیاهی از جایگاه بسزایی دارند،  تأثیرهنري  هاي ایهآرگیري جوامع در شکل ایدئولوژي

. باور به تقدس و اساطیري بودن این نقوش از جمله باورهایی اند دادهبخش زیادي از تزئینات هنر اسالمی را به خود اختصاص 
است. با به قدرت  یافته تداوماز اسالم نیز در پیوند با حکمت اسالمی و پس  شود میاست که از دیرباز در اندیشۀ ایرانیان دیده 

ساسانی در هنر این دوره هستیم. آثار  هاي اندیشهشیعی، شاهد رشد و شکوفایی  -اسالمی  هاي اندیشه، همراه با بویه آلرسیدن 
. عناصر شناختی اند درآمدهر قالب نمادین در این بستر، بازتاب عقاید و فرهنگ دوران قبل از خود هستند که د گرفته شکلهنري 
است. پژوهش حاضر به دنبال بیان  شناسایی قابلاجتماعی  زمان همو مطالعه  شناسی نگاره، با روش ها بینشبه این  دهنده شکل

م به منظور و تأثیرپذیري آن از اندیشه و هنر قبل از اسال بویه آلکار رفته در هنر دوران   مفاهیم نهفته در نقوش گیاهی به
و تمایزات فنی و  ها شباهتشناسایی باورهاي مذهبی حاکم بر این دوران است. پرسش اصلی پژوهش در مورد چیستی و چرایی 

با هنر قبل از خود است. بدین منظور هدف از این پژوهش بررسی و بازنمایی نمادهاي  بویه آلگیاهی در هنر  هاي نگارهبصري 
تحلیلی با رویکرد  -در هنر اسالمی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ها آنمینۀ کاربرد ایرانی در پیدایش نقوش و ز

گیاهی مسجد جورجیر، مسجد  هاي نگارهنقوش اسلیمی پرداخته است و بدین منظور  گیري شکلبه بررسی روند  شناسی نشانه
در تزئینات مساجد شاخص  کاررفتهنقوش به  دهد یمجامع نائین و مسجد جامع زواره را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان 

اسلیمی این مساجد هستیم.  -گیاهی هاي نگاره گیري شکلهنر ساسانی دارند و شاهد نگرش و عقاید ایرانی در  مایه بن بویه آل
 .کنند میفرهنگ اسالمی، هنرمندان مسلمان نقوش جدیدي خلق  گیري شکلهمراه با این تأثیرپذیري و 

 ، اسلیمی، جورجیر، نائین، زوارهبویه آلنقوش گیاهی، هنر ساسانی،  لیدي:ک هاي واژه

 . مقدمه1
و  زیباشناختیبرخی تغییرات در  دهندة نشانگوناگون  هاي دورهبررسی سیر تحول هنر و معماري ایرانی در 

یوة برقراري ارتباط مختلفی از تاریخ، نحوة بیان و ش هاي دورهکه در  اي گونه بهنحوة بیان در آثار هنري است. 
متفاوتی از معناي واحد را آفریده  هاي صورتشده و گاه  هایی دگرگونیمیان مخاطب و اثر هنري دستخوش 

پذیرفته است  تأثیرادراك، همیشه از بستر فکري دورة خود  گیري شکل). هنر براي Baker, 1992:8است (
مانند ابزاري براي   قی کرد. کیفیت ظاهري اثر هنري بهدورة خود تل ایدئالآن را شمایل  توان میکه  اي گونه به

(فرشید نیک، طاووسی و افهمی، نمادین در آن متجلی گشته است  اي گونه بهگردد که کلیت معنا  بیان، تلقی می
. النگر اند ساختهنمادین در هنر متجلی  هاي صورت. ایرانیان از دیرباز مبانی اندیشۀ خود را در )200: 1392

را براي بیان احساسات و بعد عقالنی  هاي نشانهدر آثار هنري بیان مفهومی دارند و  ها شکلاست اغلب معتقد 
کهن در قالب اسطوره یا اشکال دیگر در آثار  هاي نگاره). در این میان نمادها و Baker, 1992: 8( گیرد برمیدر 

، ها دورهیجاد نقوش، همواره در همۀ . طبیعت، عامل اصلی ا)23-18: 1384(ضمیران،  شوند میهنري متجلی 
نیز در ایجاد  ها انساندر بسیاري از موارد، افکار و عقاید  هرچنداست؛  آمده میاولین الگوي هنرمندان به شمار 
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(زمانی، ؛ مانند نقوش گیاهی که از دورة ساسانی در هنر صدر اسالم نفوذ کرده است اند داشتهاین نقوش نقش 

گیاهی در هنر ایران را باید در باور کهن تقدس گیاهان و احترام فراوان  هاي نگارهردة . حضور گست)126: 1355
ترسیم  ها ساختمانتزئینی را بر اشیا و  هاي نگارهو  ها گل، ها دورهایرانیان به طبیعت جستجو کرد که در همۀ 

و در  ساختند میپیرامون نمودار . خالقان این آثار، دریافت درونی خویش را از جهان )17: 1386(ندیم، کردند  می
یا در ترکیب با سایر نقوش حیوانی، انسانی و هندسی  تنهایی بهبسیاري از اشیا و بناهاي تاریخی، این نقوش را 

 هاي مؤلفه. در آثار هنري سدة چهارم ه. ق در ایران، شاهد حضور بسیاري از )18: 1382(خزائی،  بردند میبکار 
و در  اند یافتهزمان متناسب با موازین اسالمی تعدیل و استحاله  مرور بههستیم که  نمادین هنر ایران باستان

از  اند عبارت، شوند میکه در اینجا مطرح  هایی پرسش. )23: 1382(خزائی،  اند گرفته چهارچوب هنر اسالمی قرار
بویه  معماري مساجد آلگیاهی دورة ساسانی به آثار  هاي نگارهاز  شده منتقلنقوش و موضوعات  ترین مهم -1

 بویه آلاسالمی دورة  هاي نگارهساسانی به  هاي نگارهچه عواملی در انتقال نمادها و مضامین از  -2اند؟   کدام
 ؟اند داشتهنقش 

در هنر  ها آنهدف از این پژوهش بررسی و بازنمایی نمادهاي ایرانی در پیدایش نقوش و زمینۀ کاربرد 
ن پژوهش ابتدا مفاهیم نهفته در نقوش گیاهی به کار رفته در معماري و هنر ایران اسالمی است. بدین گونه، ای

و میزان تأثیرپذیري این نمادها  ها آنکند، سپس به سیر پیدایش نقوش گیاهی، کاربرد  باستان را بررسی می
 ها آنول اجرایی و درنهایت به استخراج اص ها نگارهدر آثار معماري اوایل اسالمی، از طریق مقایسه و تطبیق 

تزئینی آثار  هاي آرایهتحلیلی است؛ در ابتدا از  -روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش توصیفی . پردازد می
و بر اساس موضوع به  اي کتابخانههنري دورة ساسانی و هنر صدر اسالم تصاویري تهیه و سپس با روش 

 بررسی و تحلیل پرداخته شد.
 هاي بررسی. با توجه به )102: 1382(پوپ، گیاهی سابقه کهنی در ایران دارد  هاي مایه نقشاستفاده از 

هیلن )، 1377)، گدار (1382مانند پوپ (پژوهشگرانی ، ها آنزمینۀ معماري و تزئینات وابسته به  در شده انجام
و شناسایی و  ) و دیگران تنها به توصیف کلی این هنر1392)، بلر (1378گهاوزن و گرابر (تین) ا1374براند (

به بررسی ویژگی » میراث ایرانیان«) در کتاب 1386. رایس (اند پرداخته ها آنمعرفی برخی از تزئینات شاخص 
تزئینات وابسته به معماري ایران در دورة «) در کتاب 1376. همچنین کیانی (پردازد مینمادین این نقوش 

) در مورد نقوش تزئینی ایران، پیشینۀ 1386ندیم (به بررسی نقوش اسلیمی و ختایی پرداخته است. » اسالمی
اثر هرتسفلد » شرق باستان«توان به کتاب  دیگر می هاي نمونهکند. از  نقوش را در آثار هنري بررسی می

) در 1372) اشاره کرد که به مطالعۀ نقوش گیاهی در معماري شرق پرداخته است. مایل هروي (1381(
که  اي گونه بهکند،  بیان می ها ختاییدر مورد اسلیمی و  برانگیزي تأملنظریات  ،»در تمدن اسالمی آرائی کتاب«

، به بررسی »فرهنگ مصور هنرهاي تجسمی«) در 1365. مرزبان (داند میعربی  -این هنر را هنري ایرانی
، با »درآمدي بر زیباشناسی اسالمی«) در کتاب 1395نمایش تصویري این نمادها پرداخته است. لیمن (

منحصر به خود ندارد و اساساً هنري دینی  هاي طرحکند هنر اسالمی  بررسی فلسفۀ هنر اسالمی، بیان می
توصیفی، به بررسی  –و با روش تحلیلی  شناسی نشانه. در این پژوهش تالش شده با رویکرد آید نمیبشمار 

ابتدا فرهنگ و جایگاه هنر و تنوع بازتاب هنر دورة ساسانی در هنر دورة اسالمی پرداخته شود. بدین ترتیب در 
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هنر اسالمی در سدة چهارم ه.ق، در قالب  گیري شکلنقوش گیاهی دوره ساسانی بررسی شد و سپس به نحوة 
 شکل و محتوا پرداخته شد.

 چارچوب نظري.2
و تاریخ هنر از موضوعات جدید به  شناسی باستانکاربردي در حوزة  هاي روشمطالعۀ رویکردهاي نظري و 

که هنر داراي   آنجایی در این مطالعات دارد. از اي ویژهجایگاه  شناسی نشانه. در این راستا رویکرد آید میار شم
 دهد میبیانی که دارد این امکان را به پژوهشگر  هاي قابلیتبا توجه به  شناسی نشانهشکلی نمادین است، روش 

را در مسیر درست  ها آننوان یک شمایل نگریسته و از تصاویر و اشکال موجود در اثر هنري را به ع هرکدامکه 
 –گیاهی  هاي آرایهدر این پژوهش بهترین رویکرد براي مطالعۀ  .)139: 1372کیپنیرگ، (توصیف و تفسیر نماید 

). 7-6: 1386است (احمدي،  شناسی نشانهواسطۀ داللت میان صورت و معنا، استفاده از روش   اسلیمی، به
نظر پاتوفسکی است؛ به اعتقاد وي بر اساس  شود میدر این مقاله مطرح  شناسی نشانهت آنچه از نظر مطالعا

شود و بدین وسیله از معناي اصلی به معناي ثانویه و باطنی دست  الیه انجام میتفسیر اثر هنري در سه 
وفسکی، سه ). بر اساس مدل پاتPanofsky,1939: 32کنیم ( ، بدین ترتیب از سطح به عمق حرکت مییابیم می

از پیش ایکونوگرافیک، ایکونوگرافیک و آیکوئوژیک. در پیش ایکونوگرافیک با  اند عبارتمرحلۀ خوانش تصویر 
شوند؛ دومین مرحله، با در نظر گرفتن  موضوع اولیه سروکار داریم و بدین منظور عناصر شکلی تشریح می

). در مرحلۀ سوم Seebass:1992: 238پردازد ( به تحلیل نقوش می ایجادشدهپیشینۀ فرهنگی که تصویر در آن 
. در این سطح، )27: 1387(هنینگ، بین اثر هنري با نمادهاي جامعه ارتباط برقرار کند  کند میپژوهشگر تالش 

(آدامز،  کند میفرهنگی در تحلیل استفاده  هاي مایه بنمنابع گوناگون را با هم ترکیب و از  هاي دادهپژوهشگر 
در دو  ها آناین شیوة بررسی، قابلیت تعیین مناسبات میان کل و جزء و برقراري ارتباط میان در . )52: 1388

. محور همنشینی شامل عناصر شکلی و محور جانشینی شامل شود میبعد همنشینی و جانشینی مطرح 
مورد  آنچه در این بحث. )31: 1386(احمدي،  شوند میمجموعه عناصري شکلی است که جایگزین عناصر قبلی 

نظر است بررسی روند جانشینی نقوش اسلیمی در هنر دوران اسالمی است؛ با این هدف، به بررسی دالیل 
گیاهی دوران ایران باستان و نقوش اسلیمی دوران اسالمی پرداخته شده  هاي نگارهپیوند و ترادف معانی میان 

 است.
 نقوش گیاهی دوره ساسانی.3
ود دارد یکی مبتنی بر عملکرد ظاهري و دیگري بر اساس عملکرد معنایی و زمینۀ تزئینات، دو دیدگاه وج در

محتوایی است. گروه اول معتقدند که تزئینات صرفاً یک پوشش ظاهري و فاقد هرگونه معنا و مفهوم دینی و 
. در مقابل این دیدگاه، کسانی مانند رود میفرهنگی است که فقط براي پوشاندن سطوح زمخت زیرین به کار 

بورکهات معتقد هستند این نقوش ماهیتی تاریخی، عرفانی و متفکرانه دارند. از این منظر تزئینات فقط پوشش 
. در این میان، )58: 1387(بورکهات، ظاهري نیست بلکه داراي سطوح مختلف با معناهاي نمادین و متعالی است 

شی از یکسو و ناظر از سوي دیگر  طۀ میانگرابار نظر متفاوتی دارد؛ از نظر او، زینت متشکل از تعدادي واس
و نمادها و حتی شاید لذایذ خودآگاهانه یا ناخودآگاه از طریق  ها پیامهستند که  هاي صافی ها آرایهاست و 

گیاهی  هاي نگاره). Grabar, 1992: 39تا ارتباط با مخاطب به بهترین نحو برقرار شود ( شوند میمنتقل  ها آن
از دیرباز در باورهاي اعتقادي مردم رسوخ کرده و این امر سبب شده  اي اسطورهقدس و عنوان نمادهاي م  به
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که غالباً هر ملت با توجه به اقلیم خود نوعی درخت یا گیاه را بیش از سایر گیاهان محترم بشمارد. در ایران 
از سویی به انگور، انار، گل . )90: 1380، پور خالقی(باستان درخت چنار و سرو از اهمیت بیشتري برخوردار بودند 

داشتند  اي اسطورهکه ریشه در باورهاي دینی و  شد مینیلوفر، کنگر در بین گیاهان بیشتر اهمیت داده 
. در جدول شمارة یک با توجه به متون تاریخی و آثار )49: 1394؛ مبینی و شافعی، 321: 1388(طبائیان و حبیب، 

است و در بخش بعدي با  ذکرشدهگیاهی در آثار ساسانی  ها نگاره ، معانی و مفاهیم نمادینشناسی باستان
استفاده از این معانی و مفاهیم نمادین، به بررسی مضامین مشترك در میان فرهنگ ایرانی و اسالمی پرداخته 

 شده است.
 دورة ساسانی بري گچهاي گیاهی آثار  مایه : جزییاتی از نقش1جدول 

Tab 1: Details of The plant motifs of the Sassanid period plasters 

 نقوش گیاهی دورة ساسانی
مفهوم 
 نقوش

 مایه تصویر نقش

خل
ن

 

هاي مذهبی جنبه تقدس دارد و براي شگون، برکت، شکل این گیاه در موتیف
). این نقش در آثار 9-328: 1366شده است (انصاري، باروري استفاده می

که در  شود میحصار دامغان دیده  کاخ کیش، تیسفون و کاخ تپه بري گچ
. نخل به سبب شود میو به فرم اسلیمی تبدیل  یافته تکاملبعد  هاي دوره

و آئین شاهنشاهی بوده  داري سرمایهدهی نماد مالکیت، رمز  باروري و ثمر
 ).183: 1381است (برومند، 

 و 
ت
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ي، 
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ایه

سرم
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شکسته است. در دوران باستان، از  هاي لبهاین گیاه داراي یک برگ بزرگ با 
؛ بنابراین ممکن است اشاره به زایش شد میآن در مراسم تشییع استفاده 

). نقش 197: 1379دوباره یا حفاظت در برابر ارواح شرور باشد (شمس، 
هاي پالمت  توس نیز برگی شبیه کنگر است و از نظر فرم تقریباً به برگاکان

تر است. یونانیان باستان از این نقش در  آن پهن هاي برگنزدیک است، ولی 
کاخ بیشاپور، کاخ  هاي بري گچکردند. نقش برگ کنگر در تزئینات استفاده می

سرستون کرنتی با  شهر استفاده شده است. در شهر بیشاپور،تیسفون و در دره
 بري گچتزئینات برگ کنگري به دست آمده است. همچنین در تزئینات 

در کاخ بیشاپور، شاهد تزئینات برگ کنگر هستیم که امروزه در موزه  اي طاقچه
 بري گچشهر، تزئینات ). در دره151: 1378شود (گیرشمن،  لوور نگهداري می

به دست آمده است  شناسی انباست هاي کاوشکنگر در  باز نیمه هاي برگبا 
ریر ).37: 1389(لک پور، 
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 )210: 1378کاخ بیشاپور (گیرشمن،
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 نقوش گیاهی دورة ساسانی
مفهوم 
 نقوش

 مایه تصویر نقش

گور
ان

-
ک

یچ
و پ

ك 
تا

 

در ایران باستان، انگور در آئین میترایسم مقدس بوده و نمـاد برکـت اسـت. در    
ونـد آفریـد و در   کهن ایرانی، انگور از خون گـاوي کـه خدا   هاي افسانهاساطیر و 

آمده است که در محـل   ها افسانهحملۀ اهریمن کشته شد، پدید آمده است. در 
گونه دانه و دوازده گونه گیاه دارویی روئیـد و از   وپنج پنجاهکشته شدن این گاو 

). 367: 1386؛ وارنـر،  243: 1389خون او انگور پدید آمد (واشـقانی فراهـانی،   
درخت انگـور مفـاهیم نمـادین و مقـدس در تـاریخ      عالوه بر میوه انگور، تاك یا 

و آثار باقیمانده با درخت پیچک بـه   ها آنباستان دارد. درخت تاك گاهی در مک
یک معنی و مفهوم استفاده شده است. تاك، درخت انگـور یـا پیچـک بـه قـوه      

). همچنـین نمـاد   589: 1386حیات و الوهیت ارتباط داده شده اسـت (وارنـر،   
). 16: 1386 نی و داراي نیروي مقدس جاودانه نیز اسـت (نـدیم،  باروري و فراوا

شهر، نقش برگ مو و خوشۀ انگـور بـه دسـت آمـده     در دره بري گچدر تزئینات 
 ).43: 1389است (لک پور، 
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 چال ترخان ري، کاخ کیش (گیرشمن،

208:1378( 

 
 

وفر
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گ

 

ظهور نیلوفر آبی از آب و عاري از هرگونه آلودگی بودن آن، نشانۀ خلوص، 
دم باز و در هنگام  پاکی و نیروي بالقوه است و از آنجا که گل نیلوفر در سپیده

شود، به خورشید شباهت دارد، بنابراین مظهر همۀ  غروب بسته می
-66: 1389مرگی است (بهمنی،  ها، آفرینش، تجدید حیات و بی روشنگري

). این گل بیانگر نمادهاي مختلف مانند کامیابی، قدرت، حاصلخیزي زمین، 68
صلح جهانی، عشق، ریاضت و عبادت است. همچنین با آئین مهر نیز پیوستگی 

). نقش گیاهی نیلوفر آبی که سمبل و تجلی 49: 1394دارد (مبینی و شافعی، 
هاي  ون و در اندازههاي گوناگ نمودي از عالئم مقدس مذهبی است به صورت

به دست آمده در چال ترخان ري و کاخ  ها بري گچمختلف در قطعاتی از 
هر  تیسفون به دست آمده است.
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نار
ا

 
: 1386نقش انار نماد گیاهی آناهیتا (الهه آب و نماد باروري) است (چهري، 

نماد پر باري و  شوند میمتعدد که در پوست سفتی نگهداري  هاي دانه) و 57
). انار در دورة ساسانی همواره 130: 1391، و شکفته برکت است (احمدي

ت. در اواخر دورة ساسانی، مقدس بوده و در آئین مذهبی کاربرد داشته اس
که میوة انار در داخل  آیند درمیصورت یک جفت بال  شکافته شده به هاي نخل

و نماد باروري و حاصلخیزي است و جنبۀ روحانی دارد  شود میآن مشاهده 
کاخ چال ترخان و قسمتی از  هاي بري گچ). نقش انار در 23: 1387(خالدیان، 

فون مورد استفاده قرار گرفته است. در کاخ کیش و کاخ تیس هاي بري گچ
شبیه عقاب  اي پرندهاز درخت تاك،  اي شاخهچال ترخان بر روي  بري گچ

. در برخی خورد میو انار به چشم  وبوته گلو اطراف آن نقش  شود میمشاهده 
قرار دارد که آن را از  متحدالمرکز، طرح برگ انار بر روي ساقۀ بري گچاز آثار 

کنیم  استلیزه مالحظه می هاي طرحصورت   گل و میوه و گاه به غنچه تا مراحل
 ).330-329: 1366(انصاري، 
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 نقوش گیاهی دورة ساسانی
مفهوم 
 نقوش

 مایه تصویر نقش
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ط د
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درخت بلوط درختی تنومند و دیرزي است کـه نمـاد قـدرت، پیـروزي، عهـد و      
ــر،   ــت (وارن ــان اس ــی در   579-580: 1386پیم ــري تزئین ــش عنص ــن نق ). ای

کـاخ   بـري  گچاز این نقش در آثار  اي نمونهدوره ساسانی بوده است.  هاي بري گچ
کیش و تیسفون به دست آمده است. در این نقش عالوه بر کاربرد گیاه و میـوة  
بلوط که نشانه امنیت، باروري و دوام است ویژگی بارز دیگر هنر ساسانی یعنـی  

دادن بـه   وتـاب  پـیچ مشاهده کـرد. هنرمنـدان ایـن دوره بـا      توان میگی را قرین
 .نقوش تزئینی در هنر دورة اسالمی شدند ساز زمینهگیاهان 
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ت و
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ق

 
 

 بستان کاخ تیسفون، کاخ کیش، طاق
http://metmuseum.org 

Collections/search- the-collec- 
/tions/32264 

 

 بویه اجتماعی حکومت آل –. شناخت بستر تاریخی 4
عنوان رنسانس   از آن به توان میاست که  اي گونه  در قرن چهارم هجري روند تحوالت فرهنگی در ایران به

 وسیعی از هاي سرزمینبر  ها آنو چیرگی  بویه آل. با روي کار آمدن امیران )30: 1375(کرمز، اسالمی یاد کرد 
الل بخشیدن به غرب ایران، براي اولین بار در دستگاه خالفت نقطۀ النهرین و استق غرب خراسان تا شمال بین

اسالمی و شیعی شاهد تداوم و  هاي اندیشهاز احکام و  هایی جنبهشکل گرفت. در کنار  عطفی به مرکزیت ایران
ین اصل خوبی به ا  به بویه آل. حاکمان )1388:22(ایمان پور، نفوذ هنر و اندیشه ساسانی در هنر این دوره هستیم 

منظور اعتبار بخشیدن به   واقف بودند که تنها قدرت نظامی باعث بقاي حکومت نخواهد بود، در نتیجه به
سازي، توسل به دین و تالش براي اجراي عدالت رو آوردند. در این راستا ضمن  اقتدار خود به نسب

سیاسی و سلطنتی ایران  هاي آیینو  ها سنتدینی سعی کردند از  هاي سنتو توجه به  المنفعه عام هاي فعالیت
. حاصل این سیاست و اقدامات )35: 1395، ، یحیایی و جهانپور(ایمانویژه ساسانیان الهام بگیرند   پیش از اسالم به

سال، بر  113ایجاد نخستین حکومت مستقل و نیرومند ایرانی بعد از اسالم است که بیش از  بویه آلامیران 
براي به دست آوردن مشروعیت و مقبولیت  بویه آلتالش  )151: 1389(مفتخري، یافتند بغداد و عباسیان تسلط 

طبقه حاکم  روشنفکرانهعمومی در سایه حمایت از فرهنگ و تعقل، رقابت در کسب شهرت، تسامح و تساهل 
المی شکوفایی فرهنگ و تمدن اس هاي زمینهشود، بخشی از علل و  ناشی می آنهاکه تا حدي از گرایش شیعی 

 اي کننده تعیینسیاسی مربوط به آن، نقش  هاي گرایشبویه و  در این دوره است. از سوي دیگر میراث ایرانی آل
 هاي فعالیتایرانی در  هاي گیري جهتدر روش سیاسی این دوره داشته است. بدین گونه از زمان عضدالدوله 

 -ترتیب، از قرن چهارم هجري تزئینات ایرانی. بدین )52: 1380(رضوي، فرهنگی این دوره کامالً مشهود است 
به واقعی و نیمه انتزاعی هستیم که  هاي شکلگیاهی با  هاي نگارهگیرند و در هنر شاهد  اسالمی شکل می

. این روند دهند میانتزاعی و اسلیمی  هاي طرحجاي خود را به  ها شکلو با گذشت زمان، این  تدریج
در مسجد جامع  در سر به ویژهنقوش در آثار معماري قرون اولیه اسالم  گیري با توصیف و تحلیل ویژگی شکل

 جورجیر، مسجد جامع نائین و مسجد جامع زواره قابل بررسی است.
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 زواره) –نائین  –مساجد مورد مطالعه (جورجیر 
 مسجد جورجیر اصفهان

 گردد برمیوایل قرن چهارم ه. ق با توجه به متون تاریخی، قدمت مسجد جورجیر اصفهان به اواخر قرن سوم و ا
که کار ساخت این بنا در دورة  کند می. مجموعۀ مطالعات تاریخی این بنا مشخص )116: 1376،(ماهرالنقش

وزارت صاحب اسماعیل عباد وزیر مویدالدوله و فخرالدوله دیلمی، در نیمه دوم قرن چهارم ه.ق به پایان رسیده 
در آجري آن از  جز سر مسجد به هاي بخشرة حملۀ مغول به ایران، همه . در دو)118: 1376(ماهرالنقش، است 

  عباس دوم، مسجد حکیم به همت حکیم محمد داوود، پزشک شاه  بین رفت؛ در دوران صفویه و در زمان شاه
آن تنها یادگار برجا مانده  غرب شمال. ورودي ضلع )118: 1376(ماهرالنقش، شود  عباس، در این محل ساخته می

. )35: 1350(هنرفر، قشر ضخیم کاهگل خارج شد  الي البهاز  1335ز مسجد جامع جورجیر است که در سال ا
با ساخت مسجد بوده و الحاقی نیستند؛ در تزئینات آن از رنگ، لعاب و کاشی  زمان همدر جورجیر  تزئینات سر

از معبر و دو نماي  تر پایین در از یک ورودي طاقدار با دري چوبی در سطحی استفاده نشده است. این سر
در دو طرف و  نما طاقمتصل به ورودي در دو جانب شرق و غرب تشکیل شده است که ترکیبی است از دو 

 ).61: 1373(هرمان، یک ورودي با طاق جناغی که در چوبی مسجد در زیر آن قرار دارد 
با نقوش هندسی، تکنیک  اريآجرک هاي تکنیکمسجد جامع جورجیر، از  سر درتزئین  در: سر درنقوش 

(اتینگهاوزن استفاده شده است  بري گچو  آجرکاريبا نقوش هندسی و گیاهی و گاهی تلفیق دو تکنیک  بري گچ

 .شود میدر جورجیر به دو گروه گیاهی و هندسی تقسیم  سر بري گچ. تزئینات )134: 1378و گرابر، 
هاي متقارن دو طرف ینات ترکیبی است. فیلپوشقسمت فیلپوش زیر طاق ورودي شامل تزئ نقوش گیاهی: 

ضلعی  28ها شش قاب است که در هر کدام از فیلپوش اي شده  صورت مقعر حاوي نقوش گیاهی ساده  طاق به
). عالوه بر این در حاشیۀ دو طرف هر 1و در داخل قاب نقش گیاهی قرار گرفته است (شکل  اجراشده

طور کلی دو نوع   نیمه به همراه نقش کنگر نیمه اجرا شده است. به هایی قابفیلپوش، برحسب فضاي موجود 
است. ابتدا نقش گلی که در محور مرکزي فیلپوش اجرا شده و شامل سه  تفکیک قابلنقش گل در این قسمت 

نقش گل الله باشد.  کنندة تداعید توان میشاخه گل است و کاسبرگ هر کدام برهشته است؛ حالت برهشتۀ آن 
از جمله در سینی سیمین با نقش  شود میگل با اندکی تفاوت در تزئینات دوره ساسانی مشاهده  این نوع

. نقش دیگر، گلی که دو برگ افتاده در )238: 1387(پوپ و اکرمن، سیمرغ که متعلق به اواخر دوره ساسانی است 
است که بدین گونه  ، احتماالً نوعی برگ کنگرشده مشخصشش گلبرگ  صورت بهدو طرف دارد و در مرکز 

 متجلی شده است.
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 )1398هاي آن (نگارندگان،  مایه فیلپوش و نقش -1شکل 

Figure 1- Elephant cover and its themes (Authors, 1398) 
از  اي استادانهصورت کامالً   به سر در: تزئینات دو قاب شرقی و غربی نماي بري گچو  آجرکاريتلفیق 

 جلوخانقاب تزئینی  ترین غربی. اند شدهایجاد  نگاري کتیبهگیاهی و  هاي مایه نقش تلفیق آجر و گچ و ترکیب
اسماء مقدس است. در این نقش سه  دربردارندةنوعی نقش گل لوتوس است که گلبرگ آن   مزین به در سر

شده  و باالي هر خط، با گردشی نرم به بیرون خم اند گرفته درجه بر روي هم قرار 90جفت ساقه با شکست 
اهللا، القدرة،  االاهللا، محمد رسول است. باالي خط وسط یک قاب مستطیل شکل حاوي اسماء جالله مانند الاله

شود. تزئینات  اهللا و الحمداهللا قرار دارد. این قاب کتیبه درنهایت به دو گل الله ختم می العظمۀ اهللا، سبحان
پر) است. این  پنجو خطوط شکسته (گل گیاهی  هاي طرحقسمت نماي متصل به دیوار معبر، ترکیب 

که کامالً  اند گرفته در ابتدا به لحاظ چارچوب اجرایی در کادر مستطیل شکل عمودي قرار ها مایه نقش
قابل مشاهده  بستان طاق هاي حجارينقش درخت زندگی دورة ساسانی هستند؛ نمونه آن را در  کننده تداعی

صورت   اصلی تزئین است؛ این نوع برگ کنگر گاه به هاي مایه نقشز برگ کنگر یکی ا مایۀ نقش). 2است (شکل 
شود. همین طرح در حجاري  گر می دیگر جلوه هاي طرحصورت شاخه اسلیمی در دل   درخت تزئینی و گاه به

: 1378(رهبر، بندیان درگز قابل مشاهده است  بري گچکاخ کیش و نقوش  بري گچبیشاپور،  بري گچ، بستان طاق
تزئینی در  اي مایه نقشعنوان   طور کلی استفاده از برگ کنگر به . به)235: 1374تینگهاوزن و افشار نادري، ؛ ا237

 .)60: 1387و اکرمن،  پوپ(دوران ساسانی و اسالمی رواج داشته است 

 
 )1398معبر مسجد جورجیر (نگارندگان،  هاي قابنقوش و تزئینات  -2شکل 

Figure 2 - Patterns and decorations of the frames of the passage of Jorjir Mosque (Authors, 2020) 
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وجود دارد که در ابتدا شبیه دو پرنده پشت  اي مایه نقش در قاب تزئینی سر ترین شرقیدر قسمت پائین 
گل  کاخ کیش، بري گچ). در 3توان مشاهده کرد (شکل  به هم است. با کمی دقت نقش لوتوس یا گل انار را می

 ).49: 1391، ، جوادي و علیانانار به شکل واقعی نشان داده شده است (سرفراز

 
با نقش انار به  بري گچتصویر سمت راست: ؛ )1390در مسجد جورجیر (علیان و دینلی،  سر بري گچتصویر سمت چپ: بخشی از  -3شکل 

 )771: 1387دست آمده از کاخ کیش (پوپ و اکرمن، 
Figure 3- Left image: part of the head plaster in Jorjir Mosque (Alian and Dinli, 2011); Image on the 
right: bedding with pomegranate pattern obtained from Kish Palace (Pope and Ackerman, 2008: 771) 

طور کلی   ). به4 در مسجد جورجیر انواع گل لوتوس رایج در دوره ساسانی به کار رفته است (شکل در سر
و تنوع آن  ها پیچیدگیمرور زمان بر   توان گفت گل لوتوس در دورة ساسانی روندي تکاملی داشته که به می

 است. وتاب پرپیچ، ها نمونهو در برخی  شده خالصهافزوده شده است، گاهی بسیار ساده و 

 
 )881: 1387پوپ و اکرمن، انواع گل لوتوس در سر در جورجیر ( -4شکل 

Figure 4 - Types of lotus flowers on the head in George (Pope and Ackerman, 2008: 881) 
آید، بر اساس کتاب مراة البلدان بناي اولیه این  ترین مساجد ایران به شمار می از قدیمی مسجد جامع نائین:

در ) 1378. فالري ()97: 1367 ،(اعتمادالسلطنهمسجد منسوب به عمر بن عبدالعزیز خلیفه هشتم امویان است 
. او تزئینات مسجد را با داند می، این مسجد را از آثار نیمۀ دوم قرن سوم هجري »نائینجامع مسجد «کتاب 

مرحلۀ پیشرفت در تاریخ  دهندة نشانتزئینات چند بناي دورة عباسیان مقایسه کرده و وجود این تزئینات را 
ز معدود مساجد اولیه شبستانی است که کمتر دستخوش تغییر و تحول هنر دانسته است. مسجد جامع نائین ا

شده و صورت اولیه خود را تا به امروز حفظ کرده است. این مسجد شامل صحن، شبستان در سه جبهه و 
رواقی در جبهۀ مقابل قبله است. مسجد داراي شش ورودي بوده که در حال حاضر ورودي اصلی آن در جبهه 

در آن احتماالً متعلق به دورة صفویه است. در کنار این ورودي تک منار  شده است و سرواقع  شرقی جنوب
ساخته شده است. این مناره از آثار قرن  ضلعی هشتصورت   متر و به 28مسجد قرار گرفته که ارتفاع آن 
ن را ) آ1377ه.ق و گدار ( 350) ساختمان مسجد را متعلق به سال 1382چهارم هجري قمري است. پوپ (

 داند. منسوب به دیلمیان می
، شاهد نقوش برگ ها ستوناین مسجد بر روي  هاي بري گچبا بررسی گیاهی مسجد جامع نائین:  هاي آرایه

 بخش شاديهستیم. این نقش بیانگر نخستین امید باروري و فراوانی است که براي ایرانیان  شده بافتهمو درهم 
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(شکل  خورد میباالي محراب نیز تزئینات برگ مو و نقوش انگور به چشم . در )222: 1383(کوه نور، بوده است 
-22: 1378برگ کنگر و پالمت است (فالري،  هاي نقشپر و  12 هاي گلزیر طاق شامل  هاي بري گچ). 5

 ).6و  5)(شکل 23

  
 )1398نقش برگ مو و انگور مسجد جامع نائین (نگارندگان، - 5شکل 

Figure 5 - The role of hair and grape leaves of Nain 
Mosque (Authors, 2020) 

 )1398تزئینات زیر طاق مسجد جامع نائین (نگارندگان، -6شکل 
Figure 6- Decorations under the arch of Nain Mosque 

(Authors, 2020) 
 

 ینی آن، تکرار تکمنتهی به گل و در حاشیه پائ دار پیچ هاي ساقهمثلثی فضاي بین دو طاق،  حاشیهدر  
متفاوت با  اي گونه  مناره به هاي بري گچ. نقوش گیاهی در شود میشبه کنگري در یک ردیف مشاهده  هاي برگ 

بدین گونه نقوش گیاهی در انتهاي ساقۀ آن شبیه سر اسلیمی خرطومی ابتدایی  شوند میسایر نقوش ظاهر 
 ).7است (شکل 

 
 )1398رة مسجد جامع نائین (نگارندگان، نقش اسلیمی سر خرطومی در منا -7شکل 

Figure 7- The Islamic role of the horn head in the minaret of the Nain Grand Mosque (Authors, 2020) 
 شرقی شمالکیلومتري  132کیلومتري شمال شهرستان اردستان،  15شهر زواره در  مسجد جامع زواره:

از بناهاي  اي مجموعه. در این شهر )293: 1382(پاپلی یزدي، اقع شده است کویر و اي حاشیهاصفهان و در بستر 
به  توان میآثار مذهبی این شهر  ترین قدیمیمذهبی شامل مسجد، حسینیه و امامزاده قابل مشاهده است. از 

ازارچه مسجد پامنار (مسجد بنکویه) و مسجد جامع زواره اشاره کرد. مسجد زواره در مرکز شهر، بین بازار و ب
- . این مسجد داراي دو در ورودي روبهدهد میقرار گرفته است و نماي خارجی آن را جداري از آجر تشکیل 

از دوره ساسانی بوده و با ظهور  اي آتشکدهروي هم در ضلع شرقی و غربی است. مسجد جامع زواره در اصل 
مختلفی  هاي قول نقلساخت مسجد  . در مورد تاریخ)276: 1368(شریفی، اسالم به مسجد تبدیل شده است 

در قرن اول و یا دوم ه.ق بانی مسجد معرفی شده  اي زواره محمدابراهیم، ها قول نقلکه در یکی از این  شده بیان
یا عمر  بویه آلالدوله از خاندان  ؛ اما برخی دیگر معتقدند مسجد جامع زواره را مجیر)273: 1385(پیرنیا، است 

. محیط طباطبایی )269: 1368(شریفی، دلف در قرن سوم ه.ق بنا کرده است  ان آل ابیبن عبدالعزیز از خاند
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. مساحت این مسجد )154: 1371(عظیمی، معتقد است بانی مسجد جامع، علی بن احمد، رئیس زواره بوده است 
ندانه و آیات هنرم هاي بري گچخانۀ آن محرابی بسیار زیبا وجود دارد که با  مترمربع است که در گنبد 1350

 .)154: 1371(عظیمی، ) 8قرآنی استادان سلجوقی تزئین شده است (شکل 

 
 )1398: محراب مسجد جامع زواره (نگارندگان، 8شکل 

Figure 8: Altar of Zavareh Mosque (Writers, 2020) 
متشکل از  اي الزاویه قائمصورت مستطیل   متر است که به 4/20 ×7/30طور تقریبی   ابعاد این محراب به

. سطوح اند گرفته هایی قراربر پیلک ها قوسدار بر روي هم است. هر کدام از این  دو حاشیه و دو قوس تیزه
به خط کوفی، نسخ و نقوش گیاهی و اسلیمی  هاي کتیبهبرجسته مشتمل بر  بري گچمحراب داراي تزئینات 

 هاي برگها بخش میانی  و آژدهاري اند شدهصورت پشت به پشت کار   درون محراب به هاي اسلیمیاست. 
 ).9(شکل  )1391را منفعل ساخته است (صالحی کاخکی و عزیزپور،  بافی منفیاسلیمی را پوشانده و فضاي 

 
 )1398عکس و طرح نقوش اسلیمی محراب مسجد جامع زواره (نگارندگان،  -9شکل 

Figure 9 - Photo and design of Islamic designs of the altar of the Zavareh Grand Mosque (Writers, 2020) 
، ها بري گچشده است. این نوارها در اطراف  بري گچدر نوار حاشیه محراب انواع نقوش هندسی و اسلیمی 

 ها بندي قاب، ها حاشیهگونه به تزئینات داخل مسجد بخشیده است. همچنین از نقوش اسلیمی در  نمودي قاب
 .)10(شکل  )275: 1368(شریفی، استفاده شده است  و تقسیمات زمینه

 
 )1398حاشیه محراب مسجد جامع زواره (نگارندگان،  بري گچ: نقوش 10شکل 

Figure 10: Plaster motifs around the altar of Zavareh Mosque (Authors, 2020) 
ه شده است که این زیبایی با کلمات هاي زیبا آراست کاريو آژده ها اسلیمیپیشانی محراب با نوار پهنی از 

چهار بار در بین » اهللا«بار و   یک» الملک«شود  دو چندان شده است. چنانچه مشاهده می» هللا«و » الملک«
شود.  زمینۀ کتیبۀ ساقۀ گنبد مشاهده می ). نقوش گیاهی همچنین در11تکرار شده است (شکل  ها اسلیمی
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 )11: 1391و عزیز پور،  (صالحی کاخکی اند گرفتهفضاي درون را در بر درشت هاي برگها با  بدین گونه اسلیمی
 ).12(شکل 

 
 )1398: نقوش باالي محراب مسجد زواره (نگارندگان، 11شکل 

Figure 11: Patterns on the altar of Zavareh Mosque (Writers, 2020) 

 
 : نقوش گیاهی ساقه گنبد مسجد جامع زواره12شکل 

Figure 12: Plant motifs of the dome stem of the Zavareh Grand Mosque 
خصوصیات  گیري شکلتوان گفت در این مسجد شاهد  با بررسی نقوش گیاهی مسجد جامع زواره می

درشت همراه با نقوش  هاي اسلیمیمتفاوتی از سبک تزئینی غالب در قرن چهارم ه.ق هستیم که شامل 
و گاه همراه با کتیبه در تزئین بناها  ها کتیبهتنهایی و مستقل از   که گاه به کاري است هندسی مرسوم به آژده

 ها اسلیمیوسیله در نقوش محراب مسجد جامع زواره شاهد سبک جدیدي از   کنند. بدین می آفرینی نقش
به بعد شاهد . از این زمان )11: 1391(صالحی کاخکی و عزیزپور،  اند متفاوتقبل از خود  هاي نگارههستیم که با 
 و انتزاعی در تزئینات معماري هستیم. استیلیزهنقوش گیاهی 

 بحث و تحلیل. 5
 نشاتآن قوم  بینی جهان، باورها، آداب و سنن یک قوم و ملیت است که از ها اندیشهتجلی  اي دورههنر در هر 

عات ارزشمندي در خصوص اطال توان میگیرد؛ بنابراین با بررسی آثار هنري هر ملت در هر برهه از تاریخ  می
که در چارچوب نظري  طور همان .)157: 1387(زابلی نژاد، ترقی و یا افول آن به دست آورد  هاي ریشهفرهنگ؛ 

جایگزین عناصر یک پیام شوند و  توانند میگیرد که  اشاره شد محور جانشینی از مجموعه عناصري شکل می
گردد اساسًا بر  . سیر داللتی که منجر به جانشینی عناصر می)37 :1376(بهار، معنا باقی بماند  پیام همچنان با

شوند  با اصل و آغازي دور و جدا از هم به هم نزدیک می ها دالشود و در این روند  پایه دو پدیده تبیین می
  هشود، ب ء دیگر فرا برده یا منتقل می از یک شیء به شی هایی جنبهگردي که در آن  ، فرا)11: 1377(هاوکس، 
. بنا )Brummer,1993:4-10(ء اول است  شود که گویی شی اي سخن گفته می گونه  ء دوم به از شی نحوي که

بیان کرد، عناصر تزئینی مسجد نائین و جورجیر به  توان مییادشده  هاي نمونهدر  شناسی نشانهبر مطالعات 
 اي سادهکه طرح  اند شدهومی مشاهده اسلیمی خرط و ، نیلوفر، زرتدار گلشکل کاسبرگ، تاك، انگور، لوتوس 
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صورت ترکیبی همراه با نقوش هندسی در   ، گاه بهگرا واقعدارند و بیشتر مانند نقوش قبل از اسالم به سبک 
ساسانی تا  بري گچتوان بیان کرد دوران طالیی نگارهاي گیاهی در هنر  می بنابراین؛ اند تزئینات بنا به کار رفته

ر بوده و با قدرت پیش رفته است؛ بنابراین ادامه و استمرار آن در ایجاد و گسترش عناصر ، مستمبویه آلدوران 
، توجه به رو این تجسمی هنرهاي ایرانی اسالمی که در ادامه بررسی خواهد شد، نقش بسزایی داشته است. از

ردهاي هنري عهد از این نمادها و عناصر، در دستاو گیري بهرهپیشینۀ تاریخی و فرهنگی دوره ساسانی و 
 وضوح نمایان و بارز است.  به بویه آل

، پس از توجه به اصول اعتقادي دین داد میکه خود را به امپراتوري ساسانیان نسبت  بویه آلحکومت 
. در وراي این اعتقاد، نیت حقیقی دانست میرکن حکومتی خود  ترین مهماسالم، پیوند با ایران باستان را 

. )264: 1368(گروسه، در زیر لواي دین اسالم قرار داشت  گرایانه ملیو روحیه  ها سنتیاي ، یعنی همان احها آن
در هنر ایران، نقوش گیاهی از دیرباز مورد احترام و توجه بوده و همواره در محیط زندگی انسان، جایگاه 

رمند ایرانی هم به ه است، هنشد میو رسوم در طبیعت برگزار  ها آیینخاصی داشته است. از آنجا که برخی 
ضرورت، دست به   این نمادها، بنا به گیري شکلاین عناصر گیاهی نمادین پرداخته و در روند  آفرینی نقش

گیاهی و نقش  هاي برگ، شاخ و ها وبوته گلاست. اشکال مختلف  میزده ها آندخل و تصرف در شکل طبیعی 
ه کار رفته است. نقوش گیاهی، در استمرار هنر ب بویه آلدرخت در تزیین معماري بناهاي دوره ساسانی و 

عنوان آرایه تزیینی استفاده شده است.   به است که مکرراً متد اولیبعد اسالم، از نقوش  هاي دورهساسانی، در 
 هاي نگارهتوان چنین اظهار کرد که در مجموع،  در این پژوهش می ذکرشدهموجود و  هاي نمونهبر اساس 

ایسه با دوره ساسانی نقوش تزیینی و جزئیات بیشتري داشتند و فضاي کمتري در سطح در مق بویه آلگیاهی 
کاربست خط و خوشنویسی است که  بویه آلشود. موضوع مهم در تزیین بناهاي شاخص  تزیین بنا دیده می

کوفی و  هاي کتیبهرو، هنرمندان این عصر با افزودن  این مذهب اسالم بر آن باشد؛ از تأثیرتواند داللت بر  می
عنوان عناصر تزیینی ابتکاري، هماهنگی موزون بین نقش و   نقوش با نوشتار و استفاده توأمان به بندي ترکیب

با دورة ساسانی این است که  بویه آل. تنها تفاوت اصلی در فرم و طرح نقوش گیاهی اند کردهنوشتار ایجاد 
شده و حالت انتزاعی به خود گرفته  تر پیچیدهمی ساسانی ک هاي نمونهنقوش گیاهی دورة اسالمی نسبت به 

قبل  هاي دورهاز  تر منسجمو  تر موزونپیچکی اواخر قرن چهارم ه.ق از نظر ترسیم و طراحی  هاي طرحاست. 
نخل و ساقه  هاي برگپیچکی با نیم  هاي طرحشده هستند. به عبارتی  استیلیزهشوند و نقوش بیشتر  می

 هاي برگمرور زمان به شکل کالسیک خود که همان   یابند و به تکامل می درخت تاك به اشکال متنوعی
. بدین گونه نقوش اسلیمی رایج در هنر اسالمی جایگزین نقوش گیاهی ایران رسند میقراردادي اسلیمی است، 

ي هنري، فرهنگی و باورها هاي سنت، توان بیان کرد می شناسی نشانهبا توجه به مطالعات  شوند. باستان می
ایران قبل از اسالم در خلق و پردازش آثار هنري دورة اسالمی نقش بسزایی داشته است به عبارتی دیگر، 

 نوین در قالب و شکلی نو به حیات خود ادامه بینی جهانمحتوا و مضامین اساطیر کهن ایرانی در سایه 
 دهد. می

 نتیجه .6
برداشت خود از عالم استفاده کرده است. در این میان انسان همواره از نقوش و تصاویر براي بیان مقصود و یا 

اند. کار گرفته  فرد را براي بیان مقاصد خود به  به هر فرهنگ و تمدن به علل گوناگون نقوشی خاص و منحصر



 123 / 1400 تابستان ،2 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

این تصاویر عاملی مهم در شناخت روحیات، دین، فرهنگ و عادات اقوام مختلف در طول تاریخ به شمار 
 هاي بري گچروشنی در   و طرح پیچکی در دوره ساسانی که به ها برگ دهد میفوق نشان  هاي بررسیآید.  می

. یابند میبویه تداوم  مساجد آل هاي بري گچ در شوند میمشاهده  بستان طاقکاخ تیسفون، چال ترخان ري و 
خوشۀ انگور است که در ی که بارها در تزئینات دوره ساسانی مورد استفاده قرار گرفته، آرایه برگ مو و های آرایه
، این نقش براي تزئین فضاهاي خالی داخل شوند میمساجد سدة چهارم ه.ق نیز مشاهده  هاي بري گچ

دورة ساسانی رها و  گرایی واقعنگرش جدید، از قید  تأثیر؛ که به دلیل شد میهندسی استفاده  هاي کادربندي
کار هنرمند بوده و  سرلوحۀها  حول و تنوع در ساختار آنو ایجاد ت اند شده طراحیکامالً استادانه  اي شیوهبا 

در طراحی نقوش شده است. مجموعه نقش برگ مو و خوشۀ انگور در درون  العاده فوقموجب اعمال دگرگونی 
 ترین مهمدر تزئینات مساجد دارند که  اي گستردهو محراب حضور  ها ستونشکل بر سطح  اي دایره هاي پیچک

کنگر، ارائه تزئینی مشترك دیگر در هنر  هاي برگنقش امید، باروري و فراوانی است.  اه آنمعناي نمادین 
براي  بندي حاشیهعنوان   حلزونی در تزئینات مساجد به باز نیمهصورت   ساسانی و هنر اوایل اسالم است که به

زواره در ترکیب مسجد جامع نائین و مسجد  هاي طاقدیسسایر نقوش استفاده شده است. برگ کنگر بر روي 
کوچک،  هاي دایرهصورت مستقل در داخل   ، بهبرگ پهنزرت  هاي گل با نقش اسلیمی ماري به کار رفته است.

مساجد استفاده شده و نقوش  بري گچکوچک در  هاي دایرهدوازده پر براي پوشاندن فضاي داخل این  هاي گل
خصوص در   هنر ساسانی به شک بی. اند رفتهار ک  نقش بیشتر براي پوشش فضاهاي کوچک فرعی به گیاهی ریز

هنر اسالمی داشته است ولی آنچه نقوش اسلیمی هنر اسالمی را از  گیري شکلبسزایی در  تأثیرصدر اسالم 
گریزي در هنر اسالمی است که براي  گریزي و واقعیت ، طبیعتسازد مینقوش گیاهی قبل از اسالم جدا 

براي تجلی  ها نقش یابند می اي ویژهبدین ترتیب در هنر اسالمی نقوش، جایگاه . کنند میرسیدن به معنا تالش 
صورت انتزاعی براي برمال کردن طبیعت درونی   و به کنند میگونه جلوه  صورت نمادین و رمز  روح الهی به

جا ساده گیاهی تا آن هاي طرح. در هنر ساسانی رسند میاشیا که همان تسبیحات و ذکر خداوند است به ظهور 
ند که عین تزئین، نمایانگر منبع الهام و مفهوم مستقل و نمادین خود باشند، اما در هنر اسالمی سدة شد می

را در نظام هنري اسالمی جذب  ها آنچهارم این نقوش دیگر مفهوم مستقل و نمادین خود را ندارند و آنچه 
ت بودند؛ که در اواخر سده چهارم ه.ق، این بود که در مفهوم کلی نمایانگر وحد شان تزئینیصورت  کرد می

گفت نقوش گیاهی دورة ساسانی به دلیل  توان می. در انتها شوند میاسلیمی مشاهده  هاي طرحنقوش به شکل 
آمدن  سرکارو با بر  یابند میداشتن مضامین مقدس و اشتراکات فرهنگی و هنري به دورة اسالمی انتقال 

. در این دوره، از عناصر شود میخالق و آفریننده فراهم  هاي اندیشهراي ظهور بستر مناسبی ب بویه آلامیران 
اسالمی در این زمان شکل  –و بدین گونه هنر ایرانی  شود میاسالمی استفاده  بینی جهانهنر ایرانی براي بیان 

 بینی جهانبق با را مطا ها آن. در این دوره هنرمندان توانستند با تعدیل و بازسازي نقوش باستانی گیرد می
 -اسالم ارائه دهند و سبک هنري جدیدي در تاریخ هنر اسالمی به وجود آورند که همان سبک تجریدي

انتزاعی همان نقوش  -این نقوش تجریدي سازد میآشکار  ها نگارهبر روي  شناسی نشانهانتزاعی است. مطالعات 
 ها آنولی ایدئولوژي اسالمی در معنا و مفاهیم  ،اند شدهگیاهی هنر قبل از اسالم  اسلیمی هستند که جانشین

تزیین  هاي شیوهپس از روي کار آمدن اسالم در ایران،  ها مدتتغییر ایجاد کرده است. بر این اساس تا 
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معماري بناها، ادامۀ همان شیوة تزیین ساسانی بود؛ البته با کمی تغییرات جزئی که آن هم متأثر از فرهنگ و 
با مشخصۀ گرایش انتزاع و اشکال  بویه آلوش تزیینات دوره ساسانی، در مقایسه با دوره دین اسالم بود. نق

و نمادین بوده و در بعضی  اي اسطورهمتقارن همراه با قاب تزیینی و مضمون  بندي ترکیبهندسی در بازنمایی، 
زاع داشته و بر پویایی کمتر گرایش به انت بویه آلجاها داراي فضاهاي منفی است؛ ولی نقوش تزیینات بناهاي 

تأثیرپذیري هنرمندان  دهندة نشانمفاهیم نمادین در تزیین بناهاي هر دو دوره  نقوش تأکید شده است.
د به دلیل تعالیم توان میتر که این نیز   بینانه  از هنر ساسانی است. البته با اغراق کمتر و نگاهی واقع بویه آل

به این  توان میدر این نوشتار  ذکرشدهو با بررسی نقوش و نمادهاي  دین اسالم در آن زمان باشد. در مجموع
مختلف در تزیین بناهاي ایرانی، از  هاي دورهنتیجه اذعان داشت که ابداع و استفاده از عناصر نمادین در 

 گذشته تاکنون صورت مستقلی نداشته است و روند تکاملی خود را در صورت و محتوا حفظ کرده است.
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