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Abstract
The Monuments of Ghaznavids period in Ghazni, Lashkaribazar and Balkh that some of them,
were partly demolished or whose names are just in literary sources, all represent the greatness of
this civilization, especially during the years of the reign of Sultan Mahmud (378 to 421 AH /
988 to 1030 AD). These are a unique collection of motifs and different inscriptions that are
made with different materials and techniques (for example: Marble, Brick work, tile work,
stucco, etc.). In this article, the researcher tries to introduce different architectural decorations
used in some monuments of Ghaznavid period and seeks to answer the question that which
motifs and compositions used in the decorations? Data collection was done through historicaldescriptive method based on written references and preparing pictures of reputable sites,
museums, private galleries and etc. The results obtained from architectural decorations of
Ghaznavid period shows that the role of Kufic inscriptions, plant motifs, geometric patterns
(Knots) and animals (real and Imaginary) in these architectural decorations is very important.
The content of them is based on attach, the banquet scene, moving animals, etc. that repeated in
Mihrabi framing, knots in margins and backgrounds.
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چکیده
وجود بناهای تاریخی غزنویان در مناطقی مانند غزنه ،لشکری بازار و بلخ که برخی به شکل نیمهمخروبه باقی مانده است
یا نام آنها در منابع تاریخی و ادبی معتبر درج شده است ،همگی نشاندهندﮤ عظمت این تمدن ،بهویژه در خالل سالهای
حکومت سلطان محموود 873توا124ق833/توا )4181و فرزنود

معوعود 124توا182ق4181توا/4111م) اسوت ایون

فعالیت های چشمگیر عمرانی در ساخت منارهها ،کاخها ،مدرسهها ،معجدها ،باغها و بناهای تدفینی با آرایههای متنوع و
زیبا تجلی کرده اند و بر اهمیت تزیینات معماری در آراستن بناهای دورﮤ مذکور تأکید میکنند؛ ازآنجمله باید به کواربرد
گعتردﮤ حجاریهایی با مرمر رُخام) ،آجرکاریهای متنوع با تکنیک ترا

و قوالبی ،کاشویهوای یوکرنو

بوا نقوو

برجعته ،دیوارنگارهها ،گچبری ها و آثار چوبی در تزیینات معماری اشاره کرد که از میزان عالقهمندی و تعلط هنرمنودان
این دوره تاریخی نشان دارند؛ بنابراین معرفی انواع این تزیینات و نحووﮤ کواربرد آنهوا در بناهوای برجوایمانوده از دورﮤ
غزنوی ،هدف این مقاله است درواقع مقاله درصدد پاسخگویی به چیعتی نقو
بندیهای بهکاربردهشده در این تزیینات است رو
بوده است که به رو

گیاهی و هندسی و کتیبه هوا و ترکیو

یافتهاندوزی با استناد به منابع مکتوب و سایتهای معتبور اینترنتوی

تاریخیتوصیفی به انجام رسیده است نتیجﮥ مطالعات نشان میدهد در تزیینات مذکور ،طرحها و

نقشها شامل انواع کتیبههای ظریف به خط کوفی و قلم نعخ ،نقو
تنیده اسلیمی و ختایی) ،نقو

نمادین قندیل) ،آرایههای گیاهی موزون و درهوم

هندسی همچون گرههای شش و هشت و پیلی ،انواع جانوران و پرنودگان ماننود اسو ،

فیل ،شیر ،عقاب و  ،نقش انعان و موجودات ترکیبی با موضوعاتی نظیر صحنﮥ نبرد ،بوزم و ردیوف حیوانوات در حوال
حرکت است این تزیینات بیشتر در کادرهای محرابیشکل ،قاببندیهای مُداخل و هندسی و حاشیهها ،ترکی

و تکرار

شده است
واژههای کلیدی :غزنویان ،تزیینات معماری ،طرح و نقش ،ترکی بندی
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انواع تزیینات آجرکاری ،حجاری ،گچبری ،نقاشی دیوواری

مقدمه
دورﮤ غزنوووی در فوواصلﮥ قوورون چهووارم تووا ششووم

و را در خود جای داده است

قمووری/دهم تووا دوازدهووم موویالدی باسووور :4874 ،

ایوون آثووار ،حجووم وسوویعی از منووابع مطالعوواتی را در

263و ،)268قلمرو گعتردهای در نواحی شومالی و شورقی

حوزههای مختلف تزیینات معماری فوراروی پژوهشوگران

ایران امروزی تا درﮤ سوند را در اختیوار گرفوت پادشواهان

قرار میدهد توا باتوجوه بوه نمونوههوای مطالعواتی نفوی

ثروت از غنایم جنگی حاصل از فتوحوات

برجایمانده ،طرحهوا و نقوشمایوههوای متعودد همچوون

متعدد و پیروی از منابع درآمودی مرسووم و اخوذ مالیوات

تزیینووات گیوواهی ،هندسووی ،جووانوری ،انعووانی و اشوویا،

باسور  ،)24 :4837 ،عالوهبر تأمین هزینه در حوزههوای

کتیبههوای کووفی و نعوخ و ترکیو بنودیهوای متنووع را

و معوتمری

بررسی کند بنابراین هدف اصلی مقالﮥ حاضر طبقوهبنودی

غزنوی با کع

مختلفی نظیر تجارت ،ضرب سوکه ،مواجو

نظامیان و در عمران و آبوادانی مملکوت خوویش توال

انووواع تزیینووات معموواری دورﮤ غزنوووی ،گونووهشناسووی

کردند وجود پایتختها و شهرهای مهم غزنویان و تمایول

نقشمایهها و ترکی بندیهای رایج و عمده در هر یوک از

سالطین این دوره به شکوه و جالل که در منوابع تواریخی

انواع آرایههای مذکور در تزیینات معماری است؛ همچنوین

و ادبی بدان اشاره شده است ،همچنوین پوذیر
همت خاندان غزنووی در گعوتر

اسوالم و

آن ،نیواز بوه احودا

مقاله درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر خواهد بود:
انواع تزیینات معماری غزنویان از حیو

تکنیوکهوای

بناهای سلطنتی و مذهبی را بیشازپویش آشوکار مویکورد؛

اجرایی به چند گروه کلی طبقهبندی میشوند رایجترین و

بنابراین شواید وجوود عوواملی همچوون پیشینﮥ هنوری در

پرکاربردترین نقو

و ترکی بنودیهوای موجوود در هور

مراکز خالفت عباسیان و سامانیان و هنر دیگر حکومتهوا

یک از انواع تزیینات معماری مانند آجرکاری ،آثوار سونگی

نظیر سلجوقیان و غوریوان کوه از نظور زموانی و مرزهوای

و دورﮤ غزنوی کدام است باتوجه به اینکه اکثور بناهوای

سیاسی با غزنویان اشتراکهایی داشتند ،همچنوین تبواد ت

دورﮤ غزنوی در خوارج از مرزهوای ایوران اموروزی واقوع

هنری بین دولت غزنوی و هند و وجود کانونهای هنوری

است ،تصاویری از این تزیینوات بوهطوور عموده از منوابع

فعال در محدودﮤ حکومتی ایشان مانند هرات ،نیشوابور و

کتابخانهای و سایتهای معتبر اینترنتوی و مووزههوای دنیوا

ازجمله عواملی بود که به پدیدآمدن جلوههای کومنظیوری

ازجمله کتابخانﮥ دانشگاه هاروارد ،سازمان یونعکو و مووزﮤ

از هنرهای صناعی و تزیینات معماری غزنویان منجر شد

متروپولیتن تهیه شده اسوت سوایر اطالعوات زم نیوز بوا

این گنجینﮥ ارزنده از هنرهای وابعوته بوه معمواری در
دورﮤ غزنوی ،ارز های سوازهای و تزئینوی بعویاری دارد

استفاده از منابع اسنادی کتابخانهای) فراهم شده است کوه
به رو

تاریخیتوصیفی بررسی شده است

که باوجود تال های انجامشده در راستای حفظ و احیا و
شوناخت ایون مجموعووه از گذشوته توواکنون ،قابلیوتهووای

پیشینﮥ پژوهش

فراوانی را در زمینﮥ مطالعات معماری و تزیینات در اختیوار

تاکنون پژوهش های متعدد و گوناگونی دربوارﮤ تواریخ

پژوهشگران قرار میدهود ایون بناهوا شوامل کواخ ،منواره،

غزنویان انجام شده است این پژوهش ها شامل فتوحات و

معووجد ،مدرسووه ،بقعووه ،قلعووه و اسووت کووه در خووالل

لشگرکشیهوای سوالطین ،هنرهوای صوناعی ،معمواری و

خود ،تکنیکهوای متنووعی شوامل

تزیینات بوده است و هریک از آنهوا ابعواد خاصوی از ایون

شکلگیری و گعتر
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دورﮤ تاریخی را مطالعه و بررسی کردهاند مهمتورین منوابع

اشلومبرگر  ،)1952سوردل تومین  ،)1979/1971شوراتو

غزنوی مجموعه مکاتبوات وزرا ،منشو ت بزرگوان ،اسوناد

 ،)1962بیوووار  ،)1977بمبوواچی  ،)1966پیندرویلعووون

دیوانی و برخی فتحنامههای سلطانمحمود غزنووی اسوت؛

 ،)2001هیووول  ،)4863گرابوووار  ،)4837اتینگهووواوزن

همچنین تواریخ محلی ،زندگینامهها ،متوون جررافیوایی و

 ،)4873بلوور و بلوووم  )4838و پووژوهشهووایی انجووام

لروات از

دادهاند که اکتشافها ،شواهد ،گزار های باسوتانشناسوی

دیگر منابع ارزشمند این دوره به شومار مویرونود تواریخ

و تصاویر جامعی از هنر دورﮤ غزنوی را شامل میشووند و

بیهقی تاریخ مععودی)  )4836ازجمله مهمترین منوابعی

هنوز هم در حکم منوابع معتبور ایون حیطوه هعوتند ایون

است که بهصوورت معوتقل تواریخ حکوموت غزنویوان را

پژوهشگران عالوه بر معرفی ،مراحول گعوتر

و تکمیول

بررسی کرده است و بهعلت آنکه خود نویعنده در دیووان

بناها ،بانیان ،هنرمندان ،خوانش کتیبهها و معرفی تزیینات و

رسائل مشرول به کوار بووده اسوت و بوه منوابع حکوومتی

نقو  ،نظریههایی نیز دربوارﮤ منوابع الهوام هنور غزنووی و

دسترسی داشته است ،حائز اهمیت فوراوان اسوت منوابعی

فنون و تکنیکهای ساخت ابراز کوردهانود؛ اموا در برخوی

همچووون توواریخ یمینووی  ،)4881زیوونا خبووار گردیووزی

مواقع اختالف نظرهایی نیوز مشواهده مویشوود 4بواوجود

 ،)4831سفرنامﮥ ابنفضالن  ،)4813آثوارالوزرا ،)4861

اینکووه منووابع دکرشووده حجووم وسوویعی از اطالعووات را

دستورالوزرا  ،)4833چهارمقاله  ،)4813الملل و النحول

دربردارد ،بح

و ترکی بندیهوای

 ،)4883تاریخ فرشته  ،)4837مختواری غزنووی ،)4814

موجود در آرایههوای متنووع بناهوای غزنووی ،زمینوههوای

سیدحعن غزنوی  )4862و دیگور منوابع از آثوار مهوم و

مطالعاتی فراوانی را برای پوژوهشهوای آینوده پویش روی

ادبی مانند دیوان اشعار ،متون نثر ادبی و فرهنو

درخور ارجاع به شمار میروند باسوور

 )4881نیوز در

تزیینات و انواع نقو

قرار میدهد

کتاب ارزشمند خوود بواعنوان تواریخ غزنویوان ،در خوالل
ارائﮥ اطالعات مفید تاریخی ،در مقدمﮥ جلد اول این کتواب

نظری اجمالی بر سابقﮥ تاریخی غزنویان

منابع مرتبط با دورﮤ غزنوی را طبقهبندی کرده اسوت و در

پو و

از درگذشوووت امیرعبووودالملک سوووامانی 831

کتابنامﮥ مفصلی که در پایان تألیف خویش آورده اسوت ،از

ق864/م) ،دولت غزنوی به فرماندهی الپتکین آغاز گشوت

منابع اصلی و فرعی و پژوهشهوایی نوام بورده اسوت کوه

البتکین از امرای غالمان تُرک و دستنشاندﮤ سامانیان بوود

خود بدانها استناد کرده است .

پوو

از چنوودی ،ناصوورالدوله سووبکتگین  866ق877/م)

همچنین باید به تألیفهوا و مقالوههوای پژوهشوگرانی

دولت غزنووی را بوهصوورت رسومی بوه قودرت رسواند؛

همچون حبیبوی  ،)4833/4831خلیلوی  ،)4888کهووزاد

بهنحویکوه وی را بنیوانگوذار دولوت غزنووی مویداننود

 ،)4827،4828جیالنی جاللی  ،)4834رجبوی  )4833و

شبانکاره ای28/2 :4834 ،؛ باسوور 41 :4837 ،؛ خلیلوی،

پژواک  )4813اشاره کرد که از اوضاع و احوال اجتماعی،

 )8 :4888سبکتکین با تعخیر غزنه و رهایی آن از دسوت

سیاسی و مذهبی اطالعات مفیدی در اختیار قرار میدهند

امرای محلی ،این شهر را به پایگاهی برای غزوات خوود و

فروزانووی86 :4881 ،و87؛ ورهوورام18 :4874 ،تووا )16در

فرزندانش بر سورزمین سوند و هنود تبودیل کورد دولوت

زمینﮥ هنر و معماری و تزیینات دورﮤ مذکور نیز هیئتهای

غزنوی در حاشیﮥ جنوبشورقی قلمورو سوامانیان کومکوم

باستان شناسی فرانعوی و ایتالیایی و پژوهشگرانی همچون

قدرت معتقل موروثی و پایداری شد؛ توا اینکوه در زموان
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محمود ،فرزنود سوبکتگین ،و بوهواسطﮥ لشکرکشویهوای

اما در زمان سلطنت سلطانمععود غزنوی ،خراسان

متعدد و متصرفات بعیار ،بهکلوی اسوتقالل یافوت قلمورو

و خوارزم به دست سلجوقیان افتاد و جدال بر سر

حکومت غزنویان در زمان سلطانمحمود 833توا124ق) و

سیعتان و نواحی مرکزی خراسان آغاز شد مداخلههای

مععود 124تا182ق) خراسان ،سیعوتان ،گرگوان،

سلطانسنجر سلجوقی در ادارﮤ امور دولت غزنوی و

قوم  ،ری و نواحی مجواور تاحودود اصوفهان ،خووارزم

نبرد با غوریان در دورﮤ حکومت یمینالدوله بهرامشاه

خیوه ،ترکمنعتان) ،چرانیان در بخش علیوای جیحوون)،

پیروزی

پعر

جوزجانان ،بلخ  ،مورو ،مروالورود ،هورات و همچنوین درﮤ

که

342تا317ق4443/تا4432م)

با

سلطانعال الدین غوری و تعخیر و به آتش
2

خلیلی263 :4888 ،؛

سووند و قعوومتی از نووواحی شوورقی و شوومالشوورقی هنوود

کشیدهشدن غزنه همراه بود

پنجاب و مولتان) را شامل مویشود زریونکووب:4873 ،

جوزجانی883/4 :4868 ،تا811؛ پژواک418 :4813 ،؛

74؛ باسور 23 :4837 ،؛ نقشههای4و)2

باسور 143 :4881 ،؛ فروزانی ،)121 :4881 ،بهتدریج
از قدرت غزنویان کاست؛ تا اینکه با قدرتگرفتن
غوریان در غرب خراسان ،حکومت سالطین غزنوی
تنها بر پنجاب محدود شد و با خره غیا الدینمحمد
غوری در سال 332و338ق4463/تا4437م ،سلعلﮥ
غزنوی را برچید باسور 71/2 :4874 ،؛ باسور ،
126 :4881تا)183
مروری بر تاریخ هنر معماری دورﮤ غزنوی
منابع تاریخی و ادبی از پایتختهای بزرگ و

نقشه .1محدودﮤ حکومت سلطانمحمود غزنوی (زرینکوب.)37 :1731 ،

باشکوه و فعالیتهای عمرانی گعتردهای در دورﮤ
غزنوی حکایت میکنند که بیشتر در دوران حکومت
سلطانمحمود و پعر

مععود به انجام رسیده است

بمباچی )78 :4876 ،بقایای بناهای برجایماندﮤ از این
دورﮤ تاریخی نیز گواهی میدهد که معماری غزنوی
بیشتر در کاخهای سالطین این دوره که بهطور عمده با
باغهایی محصور بود ،به اوج خود رسید کاخهای
لشگری بازار در بُعت شمالشرق سیعتان) در محل
تقاطع هیرمند و ارغنداب ) (Peterson, 1996:161و
کاخ مععودسوم در شهرهای الععگر 8در حکم اقامتگاه
نقشه .2محدودﮤ حکومت سلطانمسعود غزنوی (زرینکوب.)37 :1731 ،

موقت و غزنه 1در جایگاه پایتخت غزنویان بلر:4833 ،
 ،)264نمونههای خوبی از آن به شمار میروند این آثار
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شامل انواع

در معدود آثار باقیمانده از این دوران درخور مشواهده

با تزیینات سنگی ،گچی و آجری نفی

کتیبه های کوفی گلدار مزهّر) از آیات قرآنی و

اسووت باسووور )483 :4881 ،؛ چنووانکووه بوواوجود

اشعاری در مدح و ستایش سلطان ،نقو

گیاهی و

تخریو

و آسووی هووای فراوانووی کووه در اثوور مصووائ

قاب بندهای هندسی و نقاشی های دیواری از مالزمان

طبیعی ،استفاده از مصالح کم دوام ،خرابی های ناشی از

و محافظان و آراسته شدهاند منارهها برجها) نیز از

جن

توسوط غوریوان و بور پیکور هنور و معمواری

دیگر بناهایی است که باوجود آسی های فراوان

غزنویان وارد شد ،امروزه هنوز هم بقای ارزشمندی از

پابرجاست و شاهدی بر شکوه معماری و تزیینات

معموواری و تزیینووات غزنوووی را مشوواهده موویکنوویم

دورﮤ غزنوی است دو منارﮤ آجری برجایمانده در

باسور 488 :4881 ،؛ بمباچی31 :4876 ،و)34

غزنه با پالن ستاره شکل ،منتع
فرزند

به مععودسوم و

بهرامشاه ،با فاصلﮥ تقریبی 611متر از

تزیینات معماری در قال
جن

حجواری هوا و آثواری از

مرمر ،عالوه بر بداعت در کاربرد این مادﮤ تزئینی

یکدیگر) ، (Vigne, 1843:128-130با تزیینات گیاهی

در بناها ،ویژگی های نقو

و هندسی گره) پیچیده و پُرکار ،کتیبههای کوفی که

را نیز آشکار می کند آجرکاری ها نیوز کوه بوه صوورت

سایهروشن هایی را ایجاد کرده است یا رگچین آجری

توﺃ مان هوم در سواختن و هوم در زینوت بخشویدن بوه

کوفی بنایی) در قاببندی های متعدد و متنوع ،ازجمله

معماری مناره ها ،مقوابر و کواربرد گعوترده دارنود و

بناهای یادمانی این دوره به شمار می روند همچنین

بادقت و ظرافت بعیار به اجرا درآموده انود کوه اغلو

غزنویان بهواسطﮥ تبلیغ آیین اسالم ،در پایتختهای

پُرکار و پیچیدهاند آرایه های گچوی از دیگور تزیینوات

خویش معاجد و مدارس متعددی ساختند که اغل

معماری غزنویان است کوه بوه شوکل نقاشوی دیوواری

از توصیف های منابع مکتوب تاریخی و ادبی مرتبط با

وگچ بری ،جلووه هوایی از حضوور ایون تکنیوک را بوه

دورﮤ مذکور یا بقایای پالن و محرابهای

بوا انوواع

و ترکی بندی های مذکور

نمایش می گذارد کاربرد کاشی های تک رن

برجای مانده ،به ویژگی آنها پی میبریم بقعهها و

نقو

بناهای تدفینی نیز از ویژگی های خاص معماری و

به طور معمول بهشیوﮤ قالبی تهیه شده است نیز ازجمله

تزیینات آن بی بهره نبودند و برای سالطینی همچون

تزیینات رایج در معماری دورﮤ مذکور است در اداموه

سبکتگین و محمود ساخته شده بودند

قصد داریم انواع تزیینات معماری به کاررفته در بناهای

برجعتﮥ گیاهی ،جانوری و کتیبه های کوفی کوه

دورﮤ غزنوووی یووا منعوووب بووه ایوون دوره را ازجملووه
بررسی تزیینات معماری دورﮤ غزنوی
جلوه های توزیین در بناهوای دورﮤ غزنووی بعویار

لشکری بازار ،مقبرﮤ سوبکتگین در شومالشورقی شوهر
غزنی ،کاخ و منارﮤ مععودسوم ،منارﮤ بهرامشاه ،مقبورﮤ

گعووترده و متنوووع اسووت و بووا انووواع مووواد و مصووالح

سا رخلیل ،رباط ماهی و مقبرﮤ ارسالن جادب از حی

استفاده شدنی در بناهوا بوه اجورا درآموده اسوت ایون

انواع کتیبوه هوا ،نقوش هوا و ترکیو بنودی هوای رایوج

ویژگووی کووه بووهعقیوودﮤ برخووی پژوهشووگران از روحیﮥ

به صورت اجمالی معرفی و بررسی کنیم نمودار)4

شکوه طلبی سالطین غزنوی ناشی شده است ،به خوبی
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نمودار :4معرفی انواع تزیینات معماری در دورﮤ غزنوی منبع :نگارندگان)
انواع تزیینات معماری

آجرکاری

آثار سنگی

نمای خارجی و فضای

محراب ،ازاره ها ،پایه

داخلی بنا ،مناره ها،

ستون ها ،آب نماها،

کتیبه

حوضچه ها

کاشی
بهاحتمال در نمای
خارجی بناها

 .1آجرکاری :آجرکواری در سواخت وسواز و توزیین

نقاشی

گچبری

دیواری

نمای داخلی بنا ،منارهها

به مشابهت رن

ازاره کاخها ،دیوار
مقابر

و جن

آثار چوبی

درِ مقبره

سفالینهها با آجر و دوام بیشتر

بناهووای دورﮤ غزنوووی سووهم عموودهای داشووته اسووت و

آن در مقایعه با گچ اشاره کرد که مکمل آجرکاریها به

به گونه ای بعویار ظریوف و پُرکوار در نموای منوارههوا،

شمار میرود پوپ4313/8 :4837 ،و)4318

بقعهها ،رباط ها و به کار رفتوه اسوت؛ بوهگونوهایکوه

آجرکاری ها به طور معمول هم در شالودﮤ سواختمان

نهتنهوا در مقایعوه بوا تزیینوات آجوری هومدوره ارز

و هووم در تزیینووات نمووای بیرونووی بناهووای مووذهبی و

کمتری ندارد ،بلکه بهلحاظ رابطه میان شکل و فرم بنا و

غیرمذهبی مانند منارههوا ،کواخهوا ،مقبورههوا و دیوده

همچنین طرحها و نقشهای بهکاررفتوه و تکنیوکهوای

می شوند و در برخی نمونه ها ،در حود فاصول بنودها و

اجرایی آن ،برتریهایی نیز دارد بهطور کلی باید گفوت

فضای محصور بین آجرها ،با تزیینات گچی تلفیق شده

کوه قورون چهوارم توا ششوم قموری/دهم توا دوازدهووم

است؛ ازجملوه بهتورین و پرکوارترین ایون تزیینوات در

و

دورﮤ غزنووووی بایووود بوووه دو منوووارﮤ منعووووب بوووه

تکاموول آجرکوواری را دربرداشووت ورجاونوود:4876 ،

سلطان مععودسوم و بهرامشاه در غزنه اشواره کورد کوه

66و )67که شیوههای اجرای آنهوا بوه سوه گوروه کلوی

بوواوجود تخری و

بخووش فوقووانی و قعوومتی از نمووای

تقعیم می شود :رگچین آجری خفته راسته شامل خفتوه

منارهها 3،هنوز هم آجرکاری های متنوع ازحی

میالدی ،دو مرحلﮥ شکل گیری و تکووین و گعوتر

طرحها

بوا

و تکنیک های اجرایی در آن درخور مشاهده است پالن

گیاهی ،هندسی و کتیبه کوفی؛ آجرهای قوالبی و

هر دو منار بهشکل ستارﮤ هشتپر اتینگهواوزن:4873 ،

پیش بُر به صورت قال گیری بور روی خشوت پویش از

833؛ پاپووادوپولو )276 :4863 ،اسووت و بدنووه آنهووا بووه

پخت و ایجاد فرمهای تزئینی این سوه شویوه مجمووعﮥ

قاب های متعددی تقعیم شده است این قواببنودیهوا

تکنیووک و طوورح و نقووش پدیوود

هندسی گره) ،گیاهی معتقل یا در تلفیوق

راسته ،گلانداز و کتیبه کوفی معقلی؛ آجرهای ترا
نقو

متنوووعی را از حیوو

شامل نقو

آوردهاند که از مهارت هنرمندان و اهمیت این شیوههای

با گرهها ،کتیبههای کوفی گرهدار و مربع و نیز قلم نعخ

تزیین در بناهای دورﮤ غزنوی نشان دارند سفالینهها نیز

است که بهطور معمول در حدفاصل قاببندیها نیز بوا

در تزیین منارهها ،کاخها و قلعهها به کار رفتوهانود و در

حاشیه ای متشکل از دوایر توخالی آجری یا دایرههوایی

قواببنودهای سوفالی بوا ابیواتی چنود از

بهشکل گلهای ششپر تکرارشوندﮤ لوحهای گِل پختوه

شاهنامه به دیوارهای شوهر غزنوه صوحبت شوده اسوت

و گچ ،طرح متناوب لوزی و دایره ،زنجیره های باریوک

منابع از نص

شیمل )817 :4871 ،ازجمله علتهای کاربرد آن بایود

پیچخورده و آراسته شده است تصاویر )48-4
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طرحهای منارﮤ مععودسوم پیچیدهتر است و هشوت

بعیار درشت است و صاح

مدفن را معرفى مى کند و

ظریوفتور و

فاقد تاریخ است« :بعوماهللالورحمنالورحیم هوذا مشوهد

پرکارتر است و نمونهای از خط کووفی گورهدار از ایون

سا ر خلیل سید [برّ] د اهلل مضجعهم و نوّر [حفورت]

قوووورار اسووووت« :بعووووماهللالوووورحمنالوووورحیم ،)4

هم« تصویر  )43و از حی

نوع خط و شیوه اجرا ،بوا

العوولطانا عظووم  ،)2ملووکا سووالم عال الدولووه ،)8

کتیبه غوری معجد جامع هرات و مدرسه شواه مشوهد

قابِ روی مناره دارای طورحهوا و نقوو

ابوسعدمعوووووووعود  ،)1بووووووونظهیرالدولوووووووه ،)3
ابی مظفرابراهیم  ،)6نصیر خلیفوه اهلل امیور  ،)7الموومنین

8

و یت بادغی ) قابل مقایعه است
(Bivar, 1977: 148-149; Sourdel-Thomine,

خلداهلل ملکه  »)3سورﮤ فتح نیز به قلم نعخ در حواشیﮥ

;1971: 301-302; Kervran, 1978: 169-170
Hill&Grabar, 1967 :606; Melikian-Chirvani,
 ( 1972: 291-292البتوه در محودودﮤ زموانی حکوموت

وجه این منار دیده میشود 6تصویر  )41؛ عالوهبورآن،

غزنوی ،آثاری در دیگر نقاط قلمرو غزنویوان و قلمورو

کتیبﮥ معقلووی شووامل «العوولطانا عظووم ،عال الدولووه،

سلجوقیان و غوریان به وجود آمدهانود کوه نمونوههوای

مععودابیسعد» نیز در این منار وجوود دارد کوه برخوی

منحصووربهفووردی از تزیینووات آجووری را بووه نمووایش

پژوهشگران این کتیبه را نخعوتین نموونﮥ شوناختهشودﮤ

میگذارنود؛ ازآنجملوه منوارههوای معوجدجامع سواوه

قاب بندیها در پ زمینهای از نقو

گیاهی در هشوت

41

خط کوفی معقلی میدانند 7بمباچی86 :4876 ،؛ گودار،

311ق4441/م) ،معوووجدجامع دامرووووان حوووودود

437/1 :4874و433؛ بلوووور886 :4838 ،؛ بلوووور:4833 ،

131توووا311ق4133/توووا4416م) ،تاریخانوووه دامروووان

268؛ Flury, 1925: pl. /Pinder-wilson,19:155-166

121ق4128/م) برزین83 :4811 ،تا )11و میل کَورات
در خراسوووان رضووووی نزدیوووک تایبووواد حووودود

)XI
شکل سازهای منارﮤ بهرامشاه نیز از برج مععودسووم

311ق4416/م)

44

پیروی کرده است؛ اما قاببندی آن در ابعاد بزرگتور و
با نقو

سادهتر تزیین شده اسوت و فاقود کتیبﮥ کووفی

معقلوووی اسوووت بمبووواچی84 :4876 ،؛ بلووور:4838 ،
883و )886از دیگر بناهای منعوب به دورﮤ غزنوی که
دارای تزیینات آجرکاری است ،باید به میلایاز و مقبورﮤ
ارسالنجادب در سن بعت خراسان تصویر  ،)48رباط
ماهی 3تصواویر  )47-43در نزدیکوی طووس و مقبورﮤ
سا رخلیل مربوط به قرون پنجم و ششم قمری/یازدهم
و دوازدهووم موویالدی در دهعووتان امووامصوواح

در

تصویر  : 1نمایی از آجرکاری های مناره بهرامشاه ،شامل حاشیه های باریک با
نقو

هندسی گره) و ردیف دوایر مماس تکرار شونده
منبع http://hcl.harvard.edu/finearts :

61کیلومتری غرب بلخ اشاره کرد در ایون آرامگواه کوه
در میان اهالی به «زیارت باباحاتم» نیوز مشوهور اسوت،
عالوه بر شبکه سازی پشت برلهوای بوا ی درِ ورودی،
کتیبﮥ کوفی گره داری در طرفین و با ی درگاه بوا آجور
ترا

اجرا شده است که در مقایعه بوا ابعواد سوردر آن

تصویر  : 2طرح خطی حاشیه باریک آجرکاری مناره بهرامشاه با نقو
منبع :نگارندگان

هندسی؛
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تصویر  :6متن کتیبه کوفی گره دار) در مناره بهرامشاه

منبعFlury, 1925: pl.IX :

تصویر : 3نمایی از آجرکاری های حاشیه فوقانی مناره مععود سوم ،شامل کتیبه
کوفی گره دار ،نقو

گیاهی اسلیمی های تودرتو) و هندسی

منبع http://hcl.harvard.edu/finearts :

تصویر  : 7نمایی از آجرکاری های مناره مععود سوم ،قاب کتیبه کوفی معقلی
که در اطراف آن کتیبه نعخی در پ

زمینه نقو

گیاهی قرار دارد

منبع http://hcl.harvard.edu/finearts :

تصویر  :4نمایی از آجرکاری های مناره بهرامشاه
حاشیه پهن کتیبه کوفی با عبارت «ابو المظفر» در پ
باریک با و پائین) شامل نقو

زمینه گیاهی و حاشیههای
هندسی

منبعFlury, 1925: p.67 (fig.2) :

تصویر 3

تصویر 8
تصاویر  3و  :8طرح خطی کتیبه کوفی معقلی مربع) در مناره مععود سوم

تصویر  :5نمایی از آجرکاری های مناره مععود سوم
حاشیه پهن کتیبه کوفی با عبارت «بعم اهلل الرحمن الرحیم» در پ
گیاهی اسلیمی) پرکار و حاشیه باریک پائینی ,شامل نقو
تلفیق با نقو

گیاهی

منبعFlury, 1925: p.76 (fig.6) :

زمینه

هندسی گره) در

منبع :نگارندگان Pinder-wilson, 2001: 160 /
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تصویر  :41طرح خطی رگچین آجری گلچین معقلی) در مناره بهرامشاه

تصویر  :14طرح خطی کتیبه نعخ مناره مععود سوم

منبع :نگارندگان

منبعPinder-wilson, 2001: 163 :

تصویر  : 15نمایی از آجرکاری های رباط ماهی در نزدیکی طوس،
منبع :نگارندگان
تصویر  : 11نمایی از آجرکاری های مناره مسعود سوم

منبع http://hcl.harvard.edu/finearts :
تصویر 46

تصویر 12

تصاویر  11و  : 17طرح خطی آجرکاری های رباط ماهی حاشیه با نقو
هندسی تکرار شونده و بازسازی رگ چین های آجری زمینه ؛ منبع :نگارندگان

تصاویر  12و  : 13طرح خطی نقو

گیاهی مناره مععود سوم؛

منبع :نگارندگان

تصویر  : 11نمایی از کتیبه کوفی گره دار) آجری ،سردر ورودی مقبره سا ر
خلیل زیارت بابا حاتم) در دهعتان امام صاح بلخ
منبعhttp://hcl.harvard.edu/finearts / www.archnet.org :
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معماری بناهای مذهبی و غیرمذهبی مانند کاخها ،مقبرههوا
و و نیووز پووایﮥ سووتونهووا و محوورابهووا دیووده موویشووود؛
ازآنجمله باید به یکی از مهمتورین نمونوههوای مکشووفﮥ
سن

مرمر از کاخ مععودسوم 46در غزنوه اشواره کورد کوه

پوشش کف و بخشی از ازاره نمای غربی کواخ بوا اشوعار
فارسی در قال

مثنووی و بوه خوط کووفی در مودح ایون

پادشاه است و یکی از نخعوتین نمونوههوای فارسوی دری
تصویر  : 11آجرکاری های زیر گنبد بقعه مقبره ارسالن جادب؛ منبع :نگارندگان

برای ایون منظوور اسوت باسوور 833 :4881 ،؛ شویمل،
 )817 :4874تصاویر  )21-24عالوهبر نمونههای موذکور
باید به محرابها تصویر  ،)27سردر ،پنجره یا طارمیهوای
مشبک تصویر ،)28لوح ها و قاببندیهای سنگی تصاویر
 )81 ،88 ،84 ،23 ،23و ساخت قطعات مرتبط با بوازی بوا
آب ،آب گذر و زهکشوی از قبیول حوضوچههوا ،شویرهای
سنگی تصاویر  )83 ،26و نیمستونهای سونگی تصوویر
 )88در کنج دیوارها نیز اشاره کورد بمبواچی)34 :4876 ،

تصویر  : 22تلفیق آجرکاری و گچبری

شایان دکر است که نمونﮥ آثار سنگی مربوط به سوالهوای

منبعwww.unesco.com:

آغازین دولت غزنوی بهطور عمده بوه نوارهوای کووفی و

مرمور شوبه مرمور) 42در توزیین

نقشمایههای ساده با برجعتگی کم و فاقد پیچیدگی بعویار

بناهای دورﮤ غزنوی سهم عمدهای داشته است و بوهاعتقواد

منحصر است؛ مانند مقبرﮤ سبکتگین؛ اما بهتودریج کوشوش

پژوهشووگران ،بوواوجود اینکووه در هنوور اسووالمی عنصووری

هنرمندان حجار به شکلگیری آثار متنوعی از حی

طورح

شناخته شده بوده اسوت ،در هویچیوک از سواختمانهوای

و تکنیک منجر شد

 .2آثار سننیی :سون

شرق اسالمی معاصر با غزنه بهاندازﮤ بناهوای ایون شوهر از

پوپ از سه سبک آثار سنگی در دورﮤ غزنوی نام بورده

آن استفاده نشوده اسوت وجوود معوادن از نووع مرمور در

است و ویژگیهایی برای آن برشمرده است این سبکهوا

نزدیکی غزنه 48کوه امکوان اسوتفاده از آن را بوه هنرمنودان

عبارتاند از :الف مشابه بوا شویوﮤ حکواکی روی چووب:

میداد و همچنین پیشرویهای غزنویان به هنود و تصورف

سطح دوبعدی ،برجعتگی کم ،خطوط پیراموون اسوتوار و

بخشهایی از این سرزمین و غارت معابود و بتخانوههوایی

زاویووهدار و ؛ ب متووأثر از گووچبووریهووای دورﮤ غزنوووی:

مرمور اسوتفاده

خطوط پیرامون چندان برجعته نبوود و سوطح تاحودودی

در هنور غزنووی بوه

گِرد بود؛ ج تلفیق میان دو شیوﮤ اجرایوی موذکور پووپ،

که در ساخت و تزیین آنها بهوفور از سن
شده بود 41،عاملی برای کاربرد سون
شمار میآید باسور )833 :4881 ،

4378/8 :4837و )4331تزیینووات اسووتفادهشووده در آثووار

در منابع تاریخی ،از تزیین معجد جامعی در غزنوه بوه
نام «عوروس آسومان» 43سوخن گفتوه شوده اسوت کوه بوا
سن های مرمر منقوو

آراسوته شوده بوود جرفادقوانی،

836 :4871تووا833؛ رجبووی811 :4833 ،و )813کاربعووت
عموودﮤ سوون

مرموور در دورﮤ غزنوووی اغلو

در تزیینووات

نامبرده عبارت است از :نقو
و ؛ نقووو

جووانوری و موجووودات ترکیبووی ماننوود فیوول،

طاووس ،شیربالدار و ؛ نقو
تلفیق نقو

گیاهی مانند اسولیمی ،گول
هندسی گره)؛ نقش اشویا؛

هندسی و گیاهی با یکودیگر؛ کتیبوههوایی بوه

خط کوفی ساده ،بنایی ،تزیینی ،اقالم نعخ و ثل
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تصویر 21

تصویر  :22پایه ستون
شماره )1

تصویر : 23ازاره

شماره )2

تصاویر  :24ازاره

شماره )41

تصاویر  21تا  :24پالن کاخ مععود سوم در غزنه و موقعیت پایه ستون و ازاره ها ،کادربندی محرابی با خطوط منحنی و شکعته) ،طرح گیاهی اسلیمی)،
کتیبه کوفی اشعار فارسی در ازاره شماره  )41و نقش دو اسلیمی در حاشیه های باریک با و پائین
منابعRugiadi,2010: p.303 (Drawing ISAIO) /www.unesco.com :

تصویر  : 25قاب بند تزئینی حدود  313هو ق) کاخ مععود سوم
با نقو هندسی و گیاهی اسلیمی) در زمینه؛ کتیبه کوفی در
حاشیه ،منابع:
www.unesco.com /Rugiadi, 2010: p.306

تصویر  :21حوضچه سنگی یکپارچه با نقو گیاهی و جانوری دو
پرنده) در گوشه ها و طرح هندسی در مرکز
منبعhttp://ghazni.bradypus.net :
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تصویر :27بخشی از محراب سنگی مکشوفه از کاخ مععود سوم با قوس شبدری،
نقو

تصویر : 21بخشی از قاب بند تزئینی سنگی ،مکشوفه از کاخ مععود دوم

گیاهی و کتیبه؛ که در پیشانی محراب ،نام «سلطان مععود» دکر شده است

شامل نقو

منابعRugiadi, 2010: p.305/www.unesco.com :

تصویر : 21طارمی مشبک سنگی با نقو هندسی گره شش) و حاشیه
ای شامل کتیبه کوفی تاریخ دار اول رمضان  313هو ق) و نام سازنده
منابعRugiadi, 2010: p.304/www.unesco.com :

منبعRugiadi, 2010: p. 305 :

تصویر : 32سن

تصویر : 31لوح سنگی با طرح موسوم به

تصویر  : 32بخشی از یک ستون از سن

«واق واق» ،موجودات خیالی در زمینه و
تلفیق نقو هندسی و جانوری در حاشیه

مرمر سفید با نقو هندسی گره) ،گیاهی
گل شش پر) ،کتیبه

منبعwww.unesco.com :

منبعwww.bonhams.com:

تصویر  :34قطعه ای از سن

مرمر با نقو

برجعته انعانی چهره از

روبرو و بدن و پاها از نیمرخ) ،جانوری ،گیاهی و ابزار جنگی
منبعwww.derindusunce.org :

گیاهی گل و اسلیمی) و کتیبه کوفی در بخشی از حاشیه

قبری از سن

مرمر سفید با کتیبه های کوفی و ثل

آیه الکرسی)

منبعwww.unesco.com:

تصویر  :33لوح سنگی با تزیینات گیاهی ،دوایر مروارید
سان و کتیبه کوفی بنایی با اسامی :محمد ،علی ،ابوبکر،
عمر  ،الحعن ،الحعین،
منبعhttp://ghazni.bradypus.net :

تصویر  :35شیر سنگی در ارتباط با بازی با آب ،آب گذر،
منبعhttp://ghazni.bradypus.net:
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برجتن:ه :قطعوات متعودد

 18و  )11شراتو ) (Scerratoنیز براساس سوبک زمینوه

از دورﮤ غزنووی ،از

در این کاشی ها ،آنها را در چهار گروه کلی طبقوهبنودی

کاربرد گعتردﮤ این شیوﮤ تزیین در بناهای دورﮤ موذکور

کرده است که عبوارتانود از :الوف قطعوات متعودد بوا

بووه کوواخ

متنووع کوه بوهصوراحت

 .3کاشی تک رنگ با نقنو

بهدستآمده از کاشیهای تکرنو

نشووان دارد  47بیشووتر ایوون قطعووات منتعوو

شکلهوای متفواوت و نقوو

مععودسوم است و از غزنه و اطوراف آن کشوف شوده

بهصورت نقش برجعته با برجعتگی بعویار اجورا شوده

به شوکل مربوع ،شوش ضولعی،

است و بهطور عمده شامل نمونههای مربعشکل با نقش

ستاره و معتطیل و در اندازههوای کوچوک ماننود ابعواد

مرکزی گیاه و حیوان و حاشیه مرواریدسوان در اطوراف

 41/3×44 ،41×41 ،7×7 ،3×3و سانتیمتر است و بوه

آن است؛ ب قطعات کثیرا ضالع بوا قواببنود تزیینوی

رن های سبز ،زرد ،قهوهای ،نارنجی و قهوهای متمایول

کوچک ،مودالیون شوکل کوه بوه علوت برجعوتگی کوم،

به قرمز است  43امروزه تعدادی از آنها در موزههای دنیا

بوووهسوووختی درخوووور تشوووخیص اسوووت؛ ج نموووونﮥ

مانند مووزﮤ کابول ،مووزﮤ ویکتوریوا ،مووزﮤ آلبورت و

منحصووربهفووردی از یووک قطعووه کاشووی مربووعشووکل بووا

نگهوداری مویشوود Scerrato, 1962: 263؛ بمبواچی،

حیوانووات در حووال نبوورد کووه نقووش بووهصووورت منفووی

34 :4876؛ بلوور )812 :4838 ،تصوواویر  88-86و ،14

فرورفته) اجرا شده است؛ د قطعاتی با کیفیت ضوعیف

 )12مشابهت طرح و نقش برخی از ایون کاشویهوا بوا

و برجعوتگی کوم ) (Ibid : 264-265در ایوران

است این قطعات اغل

پارچه های زربافت منقو

نقوو

از قورون چهوارم توا ششوم

امووروزی ،آثوواری از محوودودﮤ قوورون چهووارم تووا ششووم

قموووری/دهم توووا دوازدهوووم مووویالدی ،از مقبولیوووت و

قمری/دهم تا دوازدهم مویالدی ،بواقیمانوده اسوت کوه

جابه جایی آرایه های تزیینی در دیگر هنرهای ایون دوره

نمونووههووایی از کوواربرد کاشوویهووای تووکرنو  ،اغلو

حکایت میکند تصوویر  )11البتوه قطعوات دیگوری از
کاشیهای تکرن

فیروزهای ،موزیّن بوه کتیبﮥ کووفی و نقوو

گیواهی در

با لعاب آبی فیروزهای و زرد شوامل

تزئین بنا هعتند؛ مانند منارﮤ معجد جامع دامران مربوط

چند نمونوه محوراب و کتیبﮥ کووفی نیوز بوه ایون دوره

بووه حوودود سووال 131ق4133/م عوودل287 :4864 ،؛

منع

هعتند که طرح آنها بهصورت نقشبرجعته اجرا

کیانی)482 :4878 ،

شده است و با تکنیک قالبی ساخته شده است تصواویر

تصویر 86
تصاویر : 31-31کاشی های تک رن

تصویر 87
ه شکل مربع با نقو

تصویر 83

برجعته جانوری دو پرنده ایعتاده روبروی یکدیگر ،شیر بالدار و  ،نقو

های ساده ،دوایر مروارید سان یا بدون حاشیه در رن

های متنوع

منابعCarboni &Masoya, 1993: p.6/ www.metmuseum.com :

تصویر 88
گیاهی اسلیمی متقارن) ،با حاشیه
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 .4نقاشی دیواری :دیوارنگارههای کاخ لشوکری بوازار
لشووکرگاه ،الععووگر) کووه امووروزه ویرانووههووای آن در
نزدیکى بُعت  ،در تقاطع رودهای هیرمنود و ارغنوداب،
به چشم مى خورد ،یادآور شکوه و بزرگى این شوهر در
سدههای گذشته است و مهمتورین منوابع اطالعواتی در
زمینﮥ نقاشووی دیووواریهووای دورﮤ غزنوووی بووه شوومار
تصویر : 42پارچه زربافت با طرح قاب های منقو

به جانوران شیر) و حاشیه

های مروارید سان؛ احتما " قرون چهارم و پنجم هجری قمری -ایران)
منبعwww.metmuseum.com :

می رونود ایون بنوا را کوه سولطان محموود و فرزنود
گعتر

دادند و بخش هایی بوا کواربریهوای مختلوف

بدان افزودنود ،بوا تزیینوات مختلفوی ماننود آرایوههوای
گچ بری ،نقاشی دیواری و قطعات سنگی حجواریشوده
آراسته بوده است در توصیف تزیینات این بنا آوردهانود
کووه« :قوووسهووای نعوولاسووبی و حاشوویههووای گووچبووری

تصویر  : 41کاشی شش ضلعی با طرح برجعته گیاهی اسلیمی)

منبعwww.unesco.com :

داندانه دار ،تزییناتی بهشکل گُل هوای بوزرگ مودور کوه
جای افتادگی آنهوا بوه صوورت فرورفتوه روی دیوارهوا
مشخص است؛ آثار و تزیینات قال گرفتهشوده و حتوی
شواهد برخی رن آمیزی ها در نقاط مصون از باران ،در
زیر کمانها مشهود است » کهزاد)6 :4827 ،

تصویر  : 42کاشی شش ضلعی با طرح برجعته جانوری در حال حرکت)
منابعCrboni&Masuya, 1993: P.6 /www.metmuseum.com:

همچنین در منابع اشاره شده است که بر دیوارهوای
کاخ سلطان ،تصواویری از سوپاهیان و فیول هوای او بوه
نمایش درآمده بودند حعن )61 :4833 ،و در یکوی از
تا رهای کاخ ،تک چهره هایی از سولطانمحموود بوه دو
شکل جنگاور و باده گعوار وجوود داشوته بوود پووپ،

تصویر : 43کتیبه کوفی لعابدار با طرح برجعته و نقو
منبعwww.chirsties.com :

گیاهی

)4484/8 :4837
ایوون نقاشوویهووا از  11شخصوویت ماننوود سووربازان،
محافظان و با ردای بلند منقو  ،کمربند ،چکمه ،ابزار
و ادوات جنگی ،نقشمایه های گیاهی ماننود اسولیمی و
برگ و نیز جوانوران و پرنودگان متشوکل اسوت کوه بوا
رن های قرمز ،آبی ،سیاه و بر روی دیوارهوای توا ر
بارعام نقاشی شده است ;Schlumberger, 1952: 262

بمباچی87 :4876 ،و83؛ اتینگهواوزن837 :4873 ،؛ بلور،
تصویر :11محراب کاشی با لعاب فیروزه ای و طرح های برجعته گیاهی در
زمینه و کتیبه کوفی در حاشیه
منابعwww.chirsties.com/www.columbia.edu :

262 :4833؛ باسووور 412 :4881 ،؛ آژنوود)71 :4838 ،
تصاویر )17-13
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تصویر  :45نمایی از ردیف مالزمان در ازاره های کاخ لشکری بازار
منبعSchlumberger, 1952: pl.XXXI :

تصویر : 41بقایایی از تصاویر مالزمان ،در
نقاشی دیواری های کاخ لشکری بازار

احتما " متعلق به دوره مععود اول) ،منابع:
Schlumberger, 1952: pl.XXXI /
www.davidmus.dk

تصویر  : 13نقاشی دیواری مقبره ارسالن جادب

تصویر  :47طرح خطی بازسازی شده یکی از مالزمان
شامل نقو
کاخ لشکری بازار،
منبعhttp://warfare.atwebpages.com :

هندسی گره) و نقو

گیاهی درون

نقشمایه ها ،منبع :نگارندگان
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برخی پژوهشگران رسوم ایون تصواویر را از رسووم

آجری بر روی گچ طرحاندازی شده اسوت و از عنصور

قدیمی شاهان از درباریوان خوود ،در جایگواه نگهبانوان

استفاده شده اسوت

قوودرت سوولطان ،برگرفتووه دانعووتهانوود و ایوون افووراد را

رن

نیز برای جلوﮤ بیشتر به نقو

هیل)412 :4873 ،

به واسطﮥ شباهت با نقاشی های بودایی از قلمورو ترکوان

کوواربرد گعووتردﮤ ایوون تزیینووات گچووی بووا مشوواهدﮤ

اویرور ،نمایندگانی ترکتبار قلمداد کردهاند پاپادوپولو،

تکنیک هوای گوچ بوری در مقبوره سوا رخلیل زیوارت

276 :4863؛ گری48 :4868 ،؛ Schlumberger, 1952:

باباحاتم) 21و بخشهای باقیمانده از گچبریهوای کواخ

)251-70؛ امووا نظووریﮥ دیگووری نیووز بوور تأثیرپووذیری

لشکری بازار ،آشکارا بر مهوارت اجرایوی هنرمنودان در

موانی تأکیود کورده

زمینﮥ اسووتفاده از گووچ گووواهی موویدهد تصووویر )34

است کتابی که گویی در گنجینههای غزنی موجود بوده

بهعقیدﮤ گرابوار  ،)Grabarگوچ بوریهوای تزئینوی در

است بمباچی88 :4876 ،؛ ابوالمعوالی )88 :4876 ،در

لشکری بوازار و غوزنین بیوانکننودﮤ اوج گورایشهوایی

منابع ادبی ،مانند دیوان فرخی سیعتانی و عنصری ،نیوز

هعتند که در سراسر سده های نخعوت اسوالمی رو بوه

از نقش و نگار کاخ های غزنویان 48با صحنه های نقاشی

تکامل نهاده بودند گرابار)818 :4837 ،

نقاشی های غزنوی از کتاب ارژنو

و مضمون های مختلف همچون بوزم ،رزم و صوحبت

جلوههای توزیین در مقبورﮤ سوا رخلیل بوهگونوهای

شده است فرخی سیعوتانی31 :4831 ،و33؛ عنصوری،

است که تاحدودی تمام فضای داخلی مقبره با گچبوری

26 :4812و27؛ بیهقی413 :4836 ،تا)418

آراسته شده است طورفین و بوا ی طواق نماهوا شوامل

مقبرﮤ ارسالن جادب در سون

بعوت خراسوان نیوز

نقو

هندسی گوره) و طورحهوای پلکوانی و متقواطع

ازجمله بناهای منعوب بوه دورﮤ غزنووی اسوت کوه از

شبه آجری مانند گلچوین معقلوی و نیوز کتیبﮥ کووفی در

تزیینات دیواری بر روی گوچ بوی بهوره نبووده اسوت و

زمینهای از نقو

گیاهی با ساقههای مواج ،اسلیمیهای

بقایایی از آن در زیرطاق درگاههای جنوبی و شمالی بنا

تکرارشونده و گاه پُرکوار در طواق نماهاسوت تزیینوات

درخووور مشوواهده اسووت صووالحی کوواخکی:4884 ،

دیگر بخش های بنا ،همچون نوارهای بوا ی ازاره هوا و

442و448؛ موسیتبار )4883 ،تصویر )13

نیز طاسها یا سطوح جانبى سکنجها با اشوکال گیواهى
مانند برگ نخلوى و آراسوته شوده اسوت (Melikian-

 .5گچ بری :از دیگر تزیینات معمواری دورﮤ غزنووی،

) (Chirvani, 1972: 108-122تصووواویر  18و )31

گچ بری هایی است که در حد فاصل بندهای عموودی و

دیگر نمونه های این تزیین در منارﮤ مععودسووم ،ربواط

گاه افقی آجرها دیوده موی شووند و روی آنهوا نقوشوی

ماهی تصووویر  )32و مقبوورﮤ ارسووالنجووادب مشوواهده

کنده کاری یا نقر شده است در شیوﮤ دیگر ،نگوارههوای

می شود گاه بهمنظور تأکید بیشتر بر نقو

یا ایجاد فرم

گچی به طور معمول بر روی بدنﮥ آجری سطوح کوه بوا

یا طرحی خاص ،روی این گچبریهوا زمینوهای نیوز بوا

یهای از گچ پوشانده شدهانود ،بوه اجورا درآمودهانود و
طرح های آنها شامل نقو

گیاهی ،هندسی ،کتیبوههوای

کوفی و نعخ است و حتی در موواقعی نیوز طورحهوای
شبه آجرچینی بوا خطووط پلکوانی ،متقواطع ،گلچوین و

رن

تزیین شده است.
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تصویر  : 41نمایی ازگچبری های درون مقبره سا ر خلیل شامل نقو
هندسی مشابه آجرکاری ها و گره) و کتیبه کوفی در حاشیه
منبع http://hcl.harvard.edu/finearts :

تصویر  : 52نمایی ازگچبری های درون مقبره سا ر خلیل شامل نقو
هندسی مشابه آجرکاری ها ) ،نقو

گیاهی اسلیمی های پُرکار تکرار

شونده) و کتیبه کوفی در حاشیه
منبع http://hcl.harvard.edu/finearts :

تصویر  :51گچبری های کاخ لشکری بازار شامل نقو
آجرکاری ها و نقو

هندسی مشابه

هندسی موجود در حاشیه درِ

چوبی مقبره سلطان محمود) و نقو

تصویر : 52گچبری رباط ماهی با طرح هندسی گره) و نقو

گیاهی

اسلیمی) درون نقشمایه ها ،طرح هندسی شامل خطوط متقاطع مشابه
آجرکاری ها) ،منبع :نگارندگان

گیاهی

منبعhttp://hcl.harvard.edu/finearts :

 .6آثار چوبی :این آثوار بوا کاربردهوایی نظیور منبور،

سوولطانمحمووود اسووت کووه در سووال 4312م4237/ق،

ستون ،در ،نورگیر ،سقف و در آثار معمواری کواربرد

انگلیعوویهووا بووه قلعﮥ آگوورا منتقوول کردنوود و در موووزﮤ

فراوان دارنود و هریوک نشوانﮥ دوق و سلیقﮥ نجواران و

اکبرآباد نگهداری میشود بمباچی )84 :4876 ،تصویر

منبّوووتکووواران زموووان خوووویشانووود پووووپ:4837 ،

)38

4332/8و )4338به استناد منابع ،تنها نمونﮥ بواقی مانوده

اثر یادشده شامل سطح رویه ،در ،پشت در ،پیشانی

از آثار چوبی دورﮤ غزنوی لنگه درِ معوروف از آرامگواه

و قابی است که آن را دربرگرفته است و با منبتکواری
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ظریفی آراسته شده است سطح رویﮥ در مشتمل بر سوه

ردیف قاب بندی های مربع شکل مزین به نقو

ستون نما و چهار اسپر است که هریک از اسوپرها بوه 7

آراسته شده است تصویر  )37برخی پژوهشگران مانند

ردیف و درمجموع به  23کوادر معوتطیلشوکل تقعویم

فلوری ) ،(Fluryاین در را به آثار پ

از غزنوی متعلوق

شدهاند و با یراقآ ت و تعمههوای آهنوی بوه یکودیگر

دانعتهاند یا از سفار هوای معوعوداول بورای آرامگواه
24

گیواهی

متصل شدهاند درون هریک از بخوشهوای موذکور نیوز

اصلی قلمداد کردهاند

ستارﮤ شش پری قرار دارد که بهصورت عمودی از رﺃس

ای سبک تزیینی آن را الهوامگرفتوه از پُرکوارترین آثوار

یکی از پرهها به یکدیگر متصل است در چند نمونوهای

چوووبی قوواهره،همچون منبوور چوووبی سوویدی عقبووه در

که تاحدودی سوالم بواقی مانوده اسوت ،طورح داخلوی

قیروان،دانعته اند و بهواسطﮥ ارتباطات متقابول ناشوی از

گیواهی اسولیمی) متنووع بوا

وحدت فرهنگی حاصل از فتوحوات اسوالم و حمایوت

ساقههای پیچیده و درهمتنیدهای اسوت کوه بوهصوورت

هنرپرورانﮥ دربار غزنی از بیگانگانشیوه تزیین این در را

چند سطحی منبتکاری شدهاند و عالوهبر ایجاد بُعود و

واجد ارز های هنری دانعتهاند.

ستاره ها برمبنوای نقوو

بمباچی84 :4876 ،و )82عوده

تمایل به برجعتهنمایی ،ترکی بندی متقوارن و شوعاعی

عدهای سبک تزیینی آن را الهامگرفته از پُرکوارترین

را پدید آورده اند پیشانی در و حواشیﮥ پهون دورتوادور

آثار چوبی قاهره ،همچون منبر چووبی سویدی عقبوه در

با یکی از انواع گرههای شوش ،منظوور سوتاره

قیروان ،دانعتهاند و بهواسطﮥ ارتباطات متقابول ناشوی از

ششپر و شش ضلعی و گره هشت تزئین شدهاند درون

وحدت فرهنگی حاصل از فتوحوات اسوالم و حمایوت

نقووشمایووههووای هندسووی ،حاشوویههووای باریووک و روی

هنرپرورانﮥ دربار غزنی از بیگانگان شیوه تزیین ایون در

ستوننماها نیز طرحهوای گیواهی متنووعی منبوتکواری

را واجد ارز های هنری دانعتهاند برونشوتاین:4837 ،

شده اند تصاویر  )36-31همچنین سوطح پشوت در بوا

8123تا8188؛ حعن)283 :4833 ،

به ترتی

تصویر :38نمایی از اسپرهای در چوبی و منبت کاری های ستاره های
شش پر متعلق به مقبره سلطان محمود غزنوی موجود در موزه اکبرآباد
قلعه آگرا)
منبعwww.columbia.com :

تصویر  : 54نمای روبرو از رویه در منبت کاری شده مقبره سلطان محمود،
احتما

"

متعلق به تاریخ  124هو ق یا پ

از آن)

منابع / www.ibiblio.org :بمباچی82 :4876 ،
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تصویر 33

تصویر  : 57نمایی از ساختار پشت درِ چوبی مقبره سلطان محمود ،متشکل

تصویر 36
تصاویر  55و  :51طرح خطی ترکی

منبت کاری شده در

بندی و نقو

از  23قاب مربع شکل در چهار ردیف عمودی ،آراسته با نقو
گیاهی اسلیمی) منبت کاری شده

ستاره های شش پر رویه در)،

منبع :پوپ ،4837 ،ج  :48لوح 4162

منبعwww.antiquaprintgallery.com:

در جدول  ،4ویژگی های بصری انواع تزیینات معماری که توضیح داده شد ،از حی

و ترکی بندیهوای آنهوا

نقو

بهاختصار آورده شده است
جدول :1ویژگیهای بصری تزیینات معماری در دورﮤ غزنوی (منبع  :نگارندگان)
ردیف

انواع تزیینات
آجرکاری

نقو
گیاهی

هندسی

گلهای چندپر ،اسلیمیهای
موزون و گاه مواج ،با
ساقههایی درهمتنیده
بهصورت زیر و رو و پُرکار
است که گاه در زمینه کتیبهها
یا تلفیق با آنها ،درون
قاببندیهای متنوع ،در
ترکی

با نقو
گره)

و ترکیببندی

هندسی

جانوری

انعانی

کتیبهها

شماره تصاویر

4

ویژگیهای شاخص بصری

گرههای ساده و پیچیده
برپایه عدد مبنای ده ،هشت،
شش و چهار) ،اشکال هندسی

کوفی

دوایر تکرارشونده

گرهدار،

4

کوفیبنایی

تا 21

زنجیرمانند) ،طرح گی باف،
گاه بهصورت معتقل و بهطور
عمده در تلفیق با نقو
گیاهی و کتیبهها

*

*
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حیوانات واقعی و

آثار سنگی

2

اسلیمیهای موزون و درهم

گرهها برپایه عدد مبنای

افعانهای تخیلیترکیبی)؛

تنیده ،نقش گل و برگ که هم

هشت ،شش و چهار) و

همچون اس  ،شیر،

در حاشیه و هم در زمینه آثار

شکلهای هندسی ساده

خرگو  ،فیل ،طاووس،

سنگی دیده میشود این

مثل ) است که بهطور

در

گاه به تنهایی و گاه در

نقو

هارپی و

که اغل

معمولً در تلفیق با اسلیمیها

حال حرکت یا جن و

و کتیبه به کار رفته است

جو اند و گاهی فاقد

هندسی یا کادرهای

گرههای شاخص عبارتاند از:

حرکت و محصور در

محرابیشکل به کار رفته است

هشت و طبل شمعهدار ،شش

کادرهای هندسی یا

و حالتی رونده و پویا دارد

و شمعه؛ شمعه کشیده

بهصورت نقش «واق /

تلفیق با کتیبهها ،نقو

واک»

نقو

انعانی

مردان و زنان
که اغل

از

کوفی،
قلم نعخ

روبهرو تصویر

باعبارات

شدهاند با

مذهبی ،نام

ادوات جنگی

بانی ،اشعار

شمشیر ،سپر

24
تا 83

و

و )

22

حیوانات واقعی:
کاشی تکرن

موزون و گل و برگهای ساده

شیر ،غزال ،غاز ،عقاب،

با نقو

8

سراسلیمیها و اسلیمیهای

گربهسانان ،خرگو ،

که گاه بهطور معتقل و در

ردیفی از دوایر مرواریدسان

بهصورت ایعتاده

برخی نمونهها در تلفیق با
حیوانی است دُم

نقو

برجعته

حیوانات به عق
انتهای آن با نقو

برگشته و

که بهطور معمول در حاشیه

انفرادی ،دوتایی

قطعات کاشیها به کار

روبهروی هم) یا در حال

رفتهاند

حرکت و جانوران

گیاهی

*

کوفی ساده

86
تا 11

افعانهای و ترکیبی مانند
شیر بالدار و اس

تزئین شده است)

تکشاخ
نقو
1

نقاشی دیواری

3

گچبری

6

سربازان

گیاهی اسلیمی) ساده

آثار چوبی

با ساقههای موّاج که گاهی

گره هشت و چلیپا ،در سطح

نقشمایههای متصل به ساقه،

دیوارها ،طاق و  ،گاه در

بهصورت چرخشی ترسیم

تلفیق با طرحهای گیاهی

حیوانات واقعی :فیل و
پرنده

شده است ،نقش بته جقه
گیاهی اسلیمی)

نقو

متنوع ،با ساقههای پیچیده و
درهمتنیده که گاه بهصورت
چند یه گچبری شدهاند و
ایجاد بُعد میکنند و گاه در
پ

زمینه کتیبهها قرار دارند
نقو

گیاهی ساده با

تکرارهای انعکاسی و انتقالی
بهمنظور استفاده در حاشیهها
نقو

محافظ،
سپاهیان ،به

*

انضمام ادوات

13تا
13

جنگی
گرههای پیچیده ستاره
هشتپر ،مربع ،سلی) و گره
هشت ،در سطح دیوارها،
طاقچهها ،مقرن ها و روی
ستوننماها در تلفیق با

کوفی و
*

*

نعخ

18
تا 32

طرحهای گیاهی و طرحهای
پلکانی و متقاطع شبهآجری
گلچین معقلی)

گیاهی اسلیمی)

متنوع ،با ساقههای پیچیده و

گرههای شش ستاره ششپر

درهمتنیدهای که بهصورت

و ششضلعی) و گره هشت،

چند سطحی منبتکاری

در حاشیههای باریک و روی

شدهاند و عالوهبر ایجاد بُعد و

ستوننماها در تلفیق با

تمایل به برجعتهنمایی،

طرحهای گیاهی متنوع و

ترکی بندی متقارن و شعاعی

قاببندیهای مربعشکل

را پدید آوردهاند

*

*

*

38
تا 37
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نقشمایههای گوناگونی که بهطور عموده شوامل نقوو

ن:یجه
از نتایج به دست آمده درمی یابیم که تزیینات آجورین

گیوواهی اسوولیمی) ،گووره ،فیگورهووای انعووانی ،انووواع

و مرمرین ازجمله پرکواربردترین شویوههوای توزیین در

جانوران واقعی یا افعانهای و کتیبههای کوفی با عبارات

معماری غزنویان بوودهانود کوه باتوجوه بوه نمونوههوای

و اشعار فارسی و نعخ است که اغل

بهصورت منبوت

برجایمانده که حاوی کتیبههای تاریخدار یا در محدودﮤ

یا مشبک اجرا شدهاند .

زمانی و قلمرو حکومتی غزنویان است ،جلوههایی ناب

عالوهبر نمونههای مذکور ،آرایههای گچی نیز سوهم

از هنر غزنوی را آشکار میسازند آجرکاری هوا کوه بوا

عمده ای از تزیینات معماری دورﮤ غزنووی را بوه خوود

انواع تکنیکهای ترا  ،قوالبی ،رگوهچینوی بوهصوورت

اختصاص داده است که باوجود آسوی هوای وارده بور

برجعته و فرورفته یا معطح ،گاه همراه بوا کاشویهوای

آنها ،هنوز هم این امکان وجود دارد کوه بوه اهمیوت و

فیروزه ای و گاه در تلفیوق بوا تزیینوات گچوی

جایگاه این گروه از انوواع تزیینوات معمواری پوی بورد

منحصربه فرد در فضای بین بندهای آجری و در حجم

نقاشی روی گچ در قال

در

گعتردهای دیده میشووند ،از رونوق ایون شویوه توزیین

سنتهای بهجایمانده از پیش از اسالم در منطقه ریشوه

حکایت می کننود مهوارت هنرمنودان در اجورای انوواع

گیوواهی همچووون

تک رن

دیوارنگوارههوا کوه اغلو

دارد ،بووا رن و هووای بوودیع و نقووو

هندسی ساده و پیچیده ،نقوشمایوههوای

اسلیمی ،برگچوههوا و  ،نقوشهوای هندسوی ،انعوانی،

گیاهی پرکار ،انواع کتیبوههوای کووفی گورهدار ،مشوجر،

جانوری ،نقش اشیا ماننود ابوزار و ادوات جنگوی و و

مزهر و معقلی که با ظرافت و دقوت تموام بوه شویوهای

نیز کتیبه کوفی را شاید بتووان از حیو

تنووع طورحهوا

نوگرایانه و توﺃمان صورت گرفته است ،تنووع آشوکاری

شاخص دانعوت؛ اموا معودود آثوار بواقی مانوده امکوان

را در سوواختار کلووی و آرایووههووای دورﮤ مووذکور نشووان

بررسی هوای بیشوتر را محقوق نکورد در ایون گوروه از

می دهد که باوجود ویژگی های خاص طورح و تکنیوک

آرایه های گچی باید به گچ بری هوای نفوی

و خالقوانﮥ

اجرایی ،مشابهت هایی را نیوز بوا سوایر آجرکواریهوای

هنرمندان اشاره کرد که بهخوبی از قابلیتهوای اجرایوی

بناهای سلجوقی و غوری دارد

این مواده در تزیینوات معمواری اسوتفاده شوده اسوت و

فرمها و نقو

مرمر نیوز از ایون قاعوده معوتثنی

اغل در زینت بخشیدن به فضاهای درونی بنوا ازجملوه

نبوده است و عالوه بر کاربرد گعترده در بناهای مذهبی

ازاره ها ،دیوارها ،طاقنماها ،سکنجها ،نوارهوای حاشویه

و غیرمووذهبی ،در پایتخووتهووای غزنویووان و شووهرهای

و به کار رفته است

آثار مصنوع سن

تنوع طرح ها شامل نقو

اطووراف ،بووا کاربردهووایی نظیوور پوشووش کووف و ازاره،

گیاهی همچون اسلیمی و

محراب ،قاب بنودی هوای تزیینوی ،سونگاب ،حوضوچه،

گل ،و نیز طرح های هندسوی و کتیبوههوایی اسوت کوه

ستون و از ابداعات و خالقیت هنرمنودان و بانیوان در

به طور معمول در بعتری از ساقه های گیاهان مواج قرار

کیفیت اجرای حجاریها و شکلگیری ترکی بندیهای

با

دارند این تزیینات گاه به صورت چند یه و هماهن

گیاهی پُرکار ،مانند اسلیمی ،اجورا شوده اسوت و

متنوع حکایت می کند حجاریها و ترکیو بنودیهوای

نقو

هندسی ،فرم های محرابی منفرد یا ردیفوی تکرارشوونده

گاه الهامگرفته از طرحهای آجرکاری است؛ بهنحویکوه

با قوس های ساده ،سه یوا چنود دالبوری و کنگوره دار و

و

هوووم در نحووووﮤ اجووورا و هوووم در انوووواع نقوووو
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ترکی بندیهوای خوود ،تزیینوات آجرکواری را توداعی

 -8باسووور

بووه نقوول از مقدسووی ،مولووف کتوواب

می کند؛ ازآن جمله باید از طرح هوای پلکوانی ،همچوون

"احعن التقاسیم فی المعرفها قالیم "،از اقامتگاهی بوه

رگ چین و گلچین آجری نام برد که بهصورت برجعوته

نام «الععگر» یاد میکند که در نیم فرسونگی بعوت

و فرورفته طراحی شده است یا با استفاده از ایجاد شیار

به سمت غزنه واقع بود و آن را «شوهرمانند» و مقَور

بر سطح گچ بهشیوﮤ آجرنما کار شده است همچنین در

پادشاه یا تختگاه سلطان معرفی می کنود باسوور ،

برخی نمونهها نیز آجر و گچ توﺃمان به کار رفته اسوت؛

)138 :4881

بهگونهایکه فرم کلی که بهطور معموول طورح هندسوی

 -1بیهقی از کوشک مععودی و مهارت سلطان معوعود

و ایجاد شوده اسوت و

غزنوی در طراحی و ساخت این بنوا بورای خوود و

گیواهی بوا تکنیوک

کارگزارانش خبر می دهد بیهقی236 :4836 ،و434؛

است ،با استفاده از آجر ترا

در فضای درون نقشمایه ها ،نقو

پوپ4438/8 :4837 ،و )4481برای اطالع از غزنوه

گچبری اجرا شده است
.

و آثار تاریخی آن رک :خلیلوی افرانعوتانی:4811 ،

پینوشت
 -4برای مثال در زمینه تاثیرپذیری هنر غزنووی از هنود
پوپ ،فالری و گدار به کاربرد تقلیدگونﮥ این تزیین

� Godard, 1925:
247تا227؛ Flury, 1925: 91-90
�
58-60
)http://www.iranicaonline.org/articles/gazni

از معماری هند معتقدند؛ درحوالیکوه پژوهشوگرانی

 -3با استناد به تصاویر قدیمی ،بخش فوقانی این منواره

بهعلوت کشوف معوادن

که بهصورت مودور بووده در اثور زلزلوهای در سوال

مرموور در اطووراف غزنووه نظووریﮥ فوووق را رد

شده؛ بهنحویکه ارتفواع منوار

همچون بمباچی و باسور
سوون

کرده اند و نفود هنر و معماری هند را در سوالهوای
آخر حکومت غزنوی دانعته انود باسوور :4881 ،
)483

4812میالدی تخری

از حدود  11متر به حدود  21متر کاهش یافته است
بلر883 :4838 ،تا887؛ )Vigne, 1843: 125
 -6گدار برپایی منار مععودسوم را با قاطعیت به افتخار

 -2رفتوووار ناسووونجیده بهرامشووواه غزنووووی در قتووول

پیووروزیهووای نظووامی لشووکریانی موویدانوود کووه بووه

قط الدین محمد غوری ،پیامدهای ناگواری را برای

سرکردگی توغاتکین از هور تا آن سووی گنو

را

وی و حکومت غزنوی در پی داشت که مهومتورین

تعخیر کردنود گودار )437/1 :4874 ،شوایان دکور

آن فتح و به آتشکشیدهشدن غزنه توسط عال الدین

اسووت فرضوویاتی کووه دربووارﮤ شووکل و هوودف ایوون

غوری 311تا313ق4418/تا4431م) بوود کوه لقو

ساختمان ها ارائه شده است مأدنه ،میل راهنما ،برج

«جهانعوووووز» را بوووورای او بووووه ارمرووووان آورد و

پیروزی ،یادمان ) چندان وافی بوه مقصوود نیعوت و

خعارتهای جبران ناپذیری را به پایتخوت باشوکوه

اختالفنظرهایی نیز وجود دارد

غزنویان وارد کرد همچنین وی در معیر بازگشوت

 -7در این شیوه یعنوی کتیبوه معقلوی ،چیودمان آجرهوا

به غور ،کواخ هوای مجلول سولطانمحموود غزنووی

بهگونهای است که از طریوق فواصول ایجادشوده در

لشووکری بووازار) را در شووهر بُعووت ویووران کوورد

بین بندهای عمودی آجرها و تکرار این فواصول در

فخرمووووودبر187 :4816 ،؛ جوزجوووووانی:4868 ،

ردیف های افقی موازی ،به طریقوی حعواب شوده و

811/4و813؛ باسور 143 :4881 ،تا)121

آگاهانه توسط طوراح و سوازنده ،کلموه یوا عبوارتی
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شکل می گیرد گاه بهمنظور خوانایی بیشتر کتیبه ،در

میرود حاتم33 :4878 ،و)36

مربع یا لووزی ،یوا

 -44میل کَرات در 23کیلوومتری جنووبغربوی تایبواد،

آجرهایی با جهت مخالف با دیگر قعمتهوا ،بورای

بنایی آجری به ارتفاع  23متر است که شالودﮤ منواره

مثووال بووهصووورت افقووی یووا گووچ قوورار موویگیوورد

پایﮥ هشتضلعی و میله استوانهای فوقوانی و برخوی

نگارندگان) گدار این نوع کتیبه را در آجرچینیهوا

از تزیینات آجرکاری آن به مناره های غزنین شباهت

«کوفی مربع» نامیده است؛ درحالی کوه هرتعوفلد آن

دارد؛ اما بعیار سوادهتور اجورا شوده اسوت (Blair,

را «نعخ قائم الزاویه /مربع» مویدانود گودار:4874 ،

)1992: 207

فواصل ایجادشده آجرهای ترا

 -42شبه مرمر مرمریت) نووعی سون

)414/1

آهوک رسووبی

 -3رباط ماهی در نزدیکی طوس که تزیینات آجرکاری

است که باتوجه به وجود ناخالصیها از روشون توا

و گچبری نفیعی دارد که منبوع الهوام بعویار مهموی

تیره و به رن های کورم ،قرموز ،قهووهای ،صوورتی،

برای شکل گیری تزیینات بناهوای متوأخر بوه شومار

سیاه ،خردلی ،سبز و غیره دیده میشود؛ درحالیکوه

می آید براساس روایات ،این بنا را دختر فردوسی و

سن

آهک حاصول از دگرگوونی

ازطریق درآمود حاصول از هودایای سولطانمحموود

است

مرمر نوعی سن

غزنوی که برای عذرخواهی نوزد وی فرسوتاده بوود

 -48شهابالدین ابوالعباس احمد تیفاشی ،کوانیشوناس

سوواخت سوومرقندی18 :4832 ،تووا33؛ سوومرقندی،

معوولمان آفریقووایی در کتوواب ازهارا فکووار فووی

بیتا71 :توا34؛ گودار477/2 :4874 ،؛ هیول:4863 ،

جواهرا حجار شرح میدهد که بلور کوهی موجوود

36؛ کیانی16 :4878 ،و)17

در میووان راه غووزنین بووه کاشوورر ،در دربووار سوولطان

 -8بنای شاه مشهد را با استناد به کتیبه خوانودهشودﮤ آن

محمود غزنوی برای ساختن آب دان هایی به کار می

بانویی ،بهاحتمال همعر غیا الودینمحمود غووری،

رفت که در حدود سه تا چهار قنطار آب را در خود

کرده است ایون بنوا

جای می داد و روی پایهای بلوورین سووار مویشود

در سال 374ق4473/م احدا
دارای تزیینات نفی

آجرکاری ،گچبوری بوا نقوو

گیاهی و هندسی پُرکار و کتیبههوای کووفی و نعوخ

م)8146 :4837 ،؛ برای اطوالع از مقیواس قنطوار،
رک :هینت 83 :4833 ،تا)12

متعددی است که از آثار معماری منحصوربهفورد در

 -41در سردر بنای امامزاده احمود اصوفهان ،از اعقواب

قرن ششوم قموری بوه شومار مویرود بلور:4833 ،

امام محمد باقر ع) ،و در زیر پنجرﮤ مشوبک ،سون

263و268؛ حبیبی افرانی26 :4833 ،تا)83

خاکعتری رنگی به طول سوه متور وجوود دارد و در

 -41مناره آجری ساوه که طبق کتیبه کووفی ،بوه تواریخ

منابع نقل شده است که این سن

را سلطانمحموود

 311ق4441/م تعلق دارد ،با تزیینات آجوری پرکوار

غزنوی از سومنات هند به دست آورد بر روی ایون

و پیچیوودهای آراسووته شووده اسووت کووه بووهصووورت

سن  ،کتیبهای به قلم نعوخ و تواریخ 368ق4467/م

ردیفهای موازی با یکدیگر قورار دارد طورحهوا و

حک شده اسوت« :آموین رب العوالمین فوی تواریخ

هندسووی و تکنیووک اجرایووی آن بووهصووورت

و سوتین و

نقووو

الخام

عشره من ربیع ا ول سنه ثال

برجعته و فرورفتوه بوا تزیینوات گچوی در فواصول

خم

آجرها ازجملوه ویژگویهوای ایون منواره بوه شومار

هنرفور663 :4811 ،و668؛ جوابری انصواری:4824 ،

مائه» رفیعوی مهرآبوادی711 :4832 ،و713؛
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طاقنماهای شرقى ،غربى و شومالى آیواتى از قورآن

22؛ گدار)246/1 :4874 ،
 -43معجد ) (Arus-alfalakدر زمان سلطانمحموود از

کریم همه به صورت گچ بری نگاشته شودهانود و در

عایدات سفر جنگی سال  114ق ،با تزیینات زیبوای

پایان کتیبه »عمل محمدبناحمودبنمحموود» معورف

طال ،طاقهای بلند و تزیینات سون

مرمور منقوو

ساخته شد و نقل شده است که گنجوایش سوههوزار
نفر را در نمازهای جمعه و اعیاد مذهبی داشوت توا
به راحتی همراه سلطان بوه عبوادت مشورول شووند
راهی سرپوشویده نیوز معوجد را بوه سورای اموارت
مربوووط موویکوورد جرفادقووانی836 :4871 ،تووا833؛
باسور 437 :4837 ،؛ توچی7 :4814 ،تا)48
 -46حفوواریهووای هیئووت ایتالیووایی طووی سووالهووای
4831تووا4861م4823/تووا 4883ق ،بقایووای کوواخی را
نمایان کرد که مععودسوم ساخته بود اتینگهواوزن،
833 :4873؛ بلر)268 :4833 ،
 -47این قطعات کاشی) که از منواطقی ماننود ،Rauza
 Urzu ،Ramakبه دست آمده اسوت ،برخوی دارای
تزیین و تعدادی نیز عاری از هرگونوه توزیین اسوت
)(Scerrato,1962 :263

 -43در کاخ مععودسوم پیکره های برجعوته حیوانوات
وحشووی ،گوولهووا و پرنوودگان از جوون

سووفال بووا

رن های سبز قهوهای و زرد لعابی میناکاری وجوود
داشته است بمباچی)81 :4876 ،
 -48در منووابع نقوول شووده اسووت کووه معووعود ،پعوور
سلطان محمود ،نیز در هرات کاخی داشت کوشوک

کاتو و

آن اسوووت Sourdel, 1971: 315-317؛

.(www.iranicaonline.org/articles/baba-hatem
 -24به علت شیوﮤ کاربعت نقو گیاهی «در چوبی» و
همچنین مقبره و تزیینات سن

قبر کتیبه) داخل آن

که در دورﮤ غزنوی معمول نبوده است ،این احتموال
داده شده است که این «در» نیز اثوری متوأخر باشود
بمباچی38 :4876 ،تا82؛ )Flury, 1925: 87-90
 -22درخووت سووخنگو و درخووت «واقواق» از نمونووه
درختووان افعووانهای هعووتند کووه در فرهن و

و هنوور

اسالمی وارد شدهاند و اختالط و امتزاج ترکی های
تزیینووی و تخیلووی را بووهنحووو زیبووایی بووه نمووایش
گذاشتهاند؛ به گونهای که شاید این امکان باشد که آن
را مرحلووه نهووایی رونوود تحووول درختووان مقوودس و
خارق العاده دانعت اشوکال واق واق عبوارتانود از
شاخه هایی با سرهای انعانی و حیوانی که در انوواع
هنرهای صناعی کاربرد داشته است طاهری:4881 ،
18تا)38
تشکر و قدردانی
در این فرصت زم است از همکواری صومیمانﮥ خوانم
صدیقه میرصالحیان قدردانی شود
.

باغ عدنانی) که با صحنه های شوهوانی توزیین شوده
بود و مععود به علت ترس از خشم پدر ،آنهوا را بوا

ک:ابنامه

گچ پوشاند بیهقی413 :4836 ،تا418؛ پوپ:4837 ،

الف .ک:ابهای فارسی

4484/8؛ باسور )411 :4881 ،
 -21کتیبه های کوفی درون بقعه باباحاتم در ساقﮥ گنبد،

ابن فضالن ،احمد ،)4813 ،سفرنامه ،ترجمه ابوالفضل
طباطبایی ،تهران :بنیاد فرهن

ایران

حاشیﮥ طاق درگاه  ،طواقنماهوا و حاشویههوایى کوه

ابوالمعالی ،محمدبن عبیداهلل ،)4876 ،بیوانا دیوان در

گوشهسازیها را از دیوار جدا کرده است ،به چشوم

جواهلی و اسوالمی ،تصوحیح

می خورد بر قوس درگاه کلمﮥ «الملک» و بور قووس

شرح ادیان و مذاه
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عباس اقبال آشتیانی و محمدتقی دانشپژوه ،تهوران:

بمباچی ،آلعیو« ،)4876 ،هنر غزنووی» ،اتینگهواوزن،

روزنه
اتینگهاوزن ،ریچوارد و الو

اسالمی ،ترجمه اکرم قیطاسی ،تهران :سوره مهر

گرابوار ،)4873 ،هنور و

معموواری اسووالمی ،ترجمووه یعقوووب آژنوود ،تهووران:
سمت

ریچارد و دیگران ،در :هنر سوامانی و هنور غزنووی،
ترجمه یعقوب آژند ،تهران :مولی
بیهقووی ،ابوالفضوولمحموودبنحعووین ،4836 ،توواریخ

باسور  ،ادموند کلیفوورد ،)4881 ،تواریخ غزنویوان،
ترجمه حعن انوشه ،ج4و ،2تهران :امیرکبیر

بیهقی ،به تصوحیح علوی اکبور فیوا

 ،چ ،2مشوهد:

دانشگاه فردوسی

 ،)4874 ،----------------سلعووووولههوووووای

پاپووادوپولو ،الکعوواندر ،)4863 ،معموواری اسووالمی،

اسالمی ،ترجمه فریودون بودرهای ،تهوران :موسعوه

ترجمه حشمت جزنی ،تهران :مرکز نشر دانشوگاهی

مطالعات و تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه)

رجا )

« ،)4837 ،---------------توواریخ سیاسووی ودودمانی ایران» ،در :تاریخ ایران کیمبوریج از آمودن

پژواک ،عتیقاهلل ،)4813 ،غوریان ،کابل :انجمن تاریخ
افرانعتان

سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان) ،گردآورنده

پوپ ،آرتور آپم« ،)4837 ،آدیونهوای معمواری» ،در:

جی آ بویل ،ترجمه حعن انوشه ،ج ،3چ ،7تهوران:

سیری در هنر ایران ،ویراستار آرتور پوپ و فیلوی

امیرکبیر

آکرمن ،ترجمه نوشوین دخوت نفیعوی ،ج ،8تهوران:

« ،)4837 ،---------------دوره اول غزنوووی»،

علمی و فرهنگی

در :توواریخ ایووران کیمبووریج از فروپاشووی دولووت

« ،)4837 ،-----------معمووواری در دورههوووای

ساسووانیان تووا آموودن سوولجوقیان) ،گردآورنووده ر ن

نخعتین براساس اسوناد معاصور آن» ،در :سویری در

فوورای ،ترجمووه حعوون انوشووه ،ج ،1چ ،7تهووران:

هنر ایران ،ویراستار آرتور پووپ و فیلوی

آکورمن،

امیرکبیر

ترجمه باقر آیتاهلل زاده شیرازی ،ج ،8تهران :علموی

برونشتاین ،لئو« ،)4837 ،آثار چوبی تزئینی در دوران
اسالمی» ،ویراستار پوپ ،آرتوور و فیلوی

آکورمن،

در :سیری در هنر ایران ،ترجمه پرویز مرزبوان ،ج،6
تهران :علمی و فرهنگی
بلوور ،شوویال و جاناتووان بلوووم« ،)4838 ،نخعووتین
امپراطوری های شرق :غزنویان و غوریان» ،زیر نظور

و فرهنگی
جابری انصاری ،محمدحعن )4824 ،تاریخ اصوفهان
و ری و همه جهان ،تهران :روزنامه و مجله خرد
جرفادقانی ،ابوالشرف ناصحبنظفور ،)4871 ،ترجموه
تاریخ یمینی ،به کوشش جعفر شعار ،تهوران :علموی
و فرهنگی

مارکوس هاتشاین و پیتر دیلی  ،در :اسوالم هنور و

جوزجانی ،منهاج سراج ،)4868 ،طبقات ناصوری ،بوه

معماری ،ترجمه مزدا موحد ،ویراستار هرمز ریاحی،

تصحیح عبدالحی حبیبی ،ج ،4تهران :دنیای کتاب

تهران :پیکان
« ،)4833 ،-----------------نخعوووووووووتین

جیالنی جاللی ،غالم ،)4834 ،غزنه و غزنویان ،کابل:
بیهقی

امپراطوری های شرق ،غزنویان و غوریان» ،زیر نظور

حاتم ،غالمعلی ،)4878 ،معمواری اسوالمی ایوران در

مووارکوس هتعووتین و پیتوور دیلوووس ،در :معموواری

دوران سلجوقیان ،تهران :جهاد دانشگاهی ماجد)
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حعن ،زکویمحمود ،)4833 ،هنور ایوران در روزگوار

غزنوی ،سیدحعن ،)4862 ،دیوان اشعار ،تصوحیح و

اسالمی ،ترجمه محمدابراهیم اقلیدی ،تهران :صدای

مقدمه سیدمحمدتقی مدرس رضوی ،تهران :اساطیر
فرخی سیعتانی ،علیبنجولوغ ،)4831 ،دیوان اشعار،

معاصر
خلیلی ،خلیولاهلل ،)4888 ،سولطنت غزنویوان ،کابول:
انجمن تاریخ کابل
خوانوودمیر ،غیووا الوودینبوونهمووامالوودین،)4833 ،

به کوشش محمد دبیرسیاقی ،چ ،6تهران :زوار
فرشته ،محمدقاسمبنغالمعلی ،)4837 ،تاریخ فرشته،
تصحیح و تعلیق و توضویح و اضوافات محمدرضوا

دستورالوزرا  ،به تصحیح سعید نفیعی ،تهران :اقبال

نصیری1 ،ج ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

رجبی ،پرویز ،)4833 ،سده های گمشده تاریخ دوره

فروزانی ،ابوالقاسم ،)4881 ،غزنویوان از پیودایش توا

اسالمی ایران)؛ آشتی با تاریخ صوفاریان ،سوامانیان،
غزنویان و غوریان) ،ج ،2تهران :پژواک کیوان
رفیعووی مهرآبووادی ،ابوالقاسووم ،)4832 ،آثووار ملووی
اصفهان :انجمن آثار ملی
زریوون کوووب ،عبدالحعووین« ،)4873 ،غزنویووان» ،در:
اطل

تاریخ ایران ،به کوشش محمود مودد ،تهوران:

چاپخانه سازمان نقشهبرداری کشور
سمرقندی ،دولتشاه ،)4832 ،تذکرﮤالشعرا  ،به اهتموام
و تصحیح ادوارد براون ،تهران :اساطیر

فروپاشی ،چ ،1تهران :سمت
فخرمووودبر ،محمووودبنمنصوووور مبارکشووواه،)4816 ،
آدابالحرب و الشجاعه ،به تصوحیح احمود سوهیلی
خوانعاری ،تهران :اقبال
کیانی ،محمدیوسف ،)4878 ،تاریخ هنور و معمواری
ایران در دوره اسالمی ،تهران :سمت
گدار ،آندره و دیگوران ،)4874 ،آثوار ایوران ،ترجموه
ابوالحعوون سووروقد مقوودم ،ج 2و ،1مش وهد :آسووتان
قدس رضوی

شووبانکارهای ،محموودبنعلوویبوونمحموود،)4834 ،

گرابار ،اول « ،)4837 ،هنرهای دیداری» ،در :تواریخ

مجمعا نعاب ،ج ،2به کوشوش میرهاشوم محود ،

ایران کیمبریج از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن

تهران :امیرکبیر

سوولجوقیان) ،گردآورنووده ریچووارد نلعووون فوورای،

شهرسوووووووتانی ،ابوالفتحمحمدبنعبدالکریم،)4883 ،

ترجمه حعن انوشه ،ج ،1چ ،7تهران :امیرکبیر

ترجمه افضلالدین صدر ترکهاصفهانی ،بتصحویح و

گردیووزی ،ابوسووعید عبدالحوویبنض وحاکابنمحمووود،

تحشویه محمدرضوا جاللوینائینی ،تهووران :چاپخانووه

 ،)4831تاریخ گردیزی؛ زیونا خبوار ،تصوحویح و

تابان
شیمِل ،آن ماری« ،)4871 ،خوشنویعوی خطواطی)»،
در :هنرهای ایوران ،ر دبلیوو فریوه ،ترجموه پرویوز
مرزبان ،تهران :فرزانروز

تحشوویه و تعلیووق عبدالحووی حبیبووی ،تهووران :دنیووای
کتاب
گری ،بازیل ،)4868 ،نقاشی ایرانی ،ترجموه عربعلوی
شروه ،تهران :عصر جدید

عقیلی ،سیف الدین حاجی بننظام ،)4861 ،آثارالوزرا ،

م ،کووارل یوهووان« ،)4837 ،ظووروف شیشووهای و

به تصحیح میرجالل الدین حعینی ارموی محد )،

سنگی» ،در :سیری در هنور ایوران ،ویراسوتار آرتوور

تهران :اطالعات
عنصری بلخی ،ابوالقاسم حعن ،)4812 ،دیوان اشعار،
به تصحیح محمد دبیرسیاقی ،تهران :کتابخانه سنایی

پوپ و فیلی

آکرمن ،ترجموه پرویوز مرزبوان ،ج،6

تهران :علمی و فرهنگی
مختاری غزنوی ،عثمانبنعمر ،)4814 ،دیووان عثمان
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مختاری ،به اهتمام جاللالدین همائی ،تهران :بنگواه
ترجمه و نشر کتاب

محمدنبی کهزاد ،آریانا،

موسی تبار ،نجمه و احمد صوالحی کواخکی،)4883 ،
سن

توووچی ،جوزپووه« ،)4814 ،عووروسالفلووک» ،ترجمووه

بعت مجموعوهای تواریخی از دوره غزنووی،

تهران :تألیف ،ترجمه و نشر آثار هنری

 ،281ص7تا48

حبیبی ،عبودالحی ،)4831 ،تواریخ افرانعوتان بعود از
اسالم تهران :افعون
حبیبی افرانی ،عبدالحی« ،)4833 ،نکات نو در تواریخ

نظووامی عروضووی سوومرقندی ،احموودبنعمووربنعلووی،

هنر و دانش خراسان ،مواهملوک شواهدخت غوور و

 ،) 4813چهارمقالووه ،تهووران :مؤسعووه مطبوعوواتی

بنای مدرسه شاهمشهد غرجعتان ،تکمیل و تصوحیح

فراهانی

کتیبههایی که نخواندهانود» ،هنور و موردم،

ورجاوند ،پرویوز « ،)4876 ،آجرکواری در معمواری

،478

ص26تا83

ایووران دوره اسووالمی» ،در :تزیینووات وابعووته بووه

خلیلی افرانعتانی ،خلیولاهلل « ،)4811 ،آثوار باسوتانی

معمووواری ایوووران دوره اسوووالمی ،بوووه کوشوووش

،437

محمدیوسف کیانی ،تهران :سازمان میرا

فرهنگی

کشور

ص247تا227
صالحی کاخکی ،احمد و نجمه موسویتبوار،)4884 ،

ورهرام ،غالمرضوا ،) 4874 ،منوابع تواریخ ایوران در

«پژوهشی بر شوناخت مجموعوه ارسوالنجوادب در
دوره غزنوی در سن

دوران اسالمی ،تهران :امیرکبیر
هنرفوور ،لطووفاهلل ،) 4811 ،گنجینووه آثووار توواریخی
اصفهان ،اصفهان :کتابخانه ثقفی
ه یوول ،درک ،اولوو

غووزنین» ،نشووریه ادبیووات و زبانهووا یرمووا)،

بعوت» ،در :مجلوه پوژوهش

هووای توواریخی دانشووگاه اصووفهان ،دوره ،1

،46

ص418تا421

گرابووار ،)4863 ،معموواری و

طاهری ،علیرضا« ،)4881 ،درخوت مقودس ،درخوت

تزیینات اسالمی ،ترجمه مهرداد وحدتی دانشومند،

سخنگو و روند شکلگیوری نقوش واق» ،بواغ نظور،
س،3

تهران :سرو
هینت  ،والتر ) 4833 ،اوزان و مقیاسوها در فرهنو

 ،48ص18تا38

عودل ،شوهریار« ،)4864 ،کتیبوه کاشوی منوار معوجد

اسووالمی ،ترجمووه و حواشووی غالمرضووا ورهوورام،

جوامع دامروان حودود 131ق4133/م ) کهونتورین

تهووران :پژوهشووگاه علوووم انعووانی و مطالعووات

نمونه بازمانده در جای ،از کاربرد کاشی در معماری
اسالمی ایران» ،اثر،

فرهنگی

کهووزاد ،احموودعلی« ،)4827 ،لشووکرگاه یووا لشووگری

ب .مقالههای فارسی
آژند ،یعقوب« ،)4838 ،سنت نگارگری در ایران بعود
از اسووالم» ،فصوولنامه هنوور،

 ،61دانشووگاه هنوور،

ص72تا37
بوورزین ،پووروین« ،)4811 ،معووجد تاریخانووﮥ دامرووان،
معجدی از قرن دوم هجری »،هنر و موردم ،دوره،1
 ،87ص83تا11

7و3و ،8ص87تا38

بازار» ،آریانا ،س ،6اول سرطان،

 ،6ص4تا28
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