
تأّملی در مبانی فکری شکل گيری مساجد چهار ایوانه 
در دورة سلجوقی درمعماری ایرانی
الهام رضايی*

چکیده

در قرون اوليه اسالمی در ايران، علی رغم تبديل برخی از نيايشگاه های اديان باستانی ايرانی به مسجد، هم چون مسجد جامع 
بروجرد، نيريز، يزدخواست و...، شيوة غالب بنای مساجد، با بهره گيری از الگويی كه پيامبر گرامی اسالم در ساخت نخستين مسجد 
به  كار برده، شبستانِی ستون دار بوده است )شيوة خراسانی(. در قرن پنجم هجری )دورة سلجوقی(، شاهد تغيير كالبدی برخی 
مساجد شبستانی )هم چون مسجد جامع اصفهان1( به مساجدی با فرم چهار ايوانه و پس از آن، رواج اين الگو در ساخت ديگر 
مساجد ايرانی هستيم. با در نظر گرفتن اين نكته كه اين الگو می تواند حاصل تجربيات معماران در ادوار زمانی پی در پی باشد، اما 
بررسی حضور ايوان و چرايی شكل گيری مساجد چهار ايوانه در دورة سلجوقی و تثبيت اين فرم در ديگر مساجد ايرانی، از نكاتی 
است كه بررسی ويژه ای می طلبد. اين مقاله درپی آن است كه با در نظر گرفتن نگرش و سنت های جامعه در زمان پيدايش اين 

فرم و با توجه به تقّدس فرم چليپا در فرهنگ ايران باستان اين مسئله را مورد بررسی قرار دهد.

كلیدواژهها: فرم شبستانی، مساجد چهار ايوانه، دوره سلجوقی، ايران باستان

Elham_rezaei61@yahoo.com كارشناس ارشد مرمت و احيای بناها و بافت های تاريخی از دانشگاه شهيد بهشتی *

تـاريخ دريــافت مقاله: 1391/09/12
تـاريخ پذيـرش مقاله:  1392/02/18



98

فصلنـامه                         سال دوم ، شماره 7، تابستان 1392           

مقدمه

و  نگرش  انديشه،  بازگوكنندة  كه  كالبدی  معماری 
سنت های اجتماع است، خود را بيان می دارد. بر همين 
اساس نمی توان يک اثر معماری را بدون شناخت مبانی 
 انديشه های حاكم بر جامعه ی زمان پيدايش آن، مورد 
تحليل، بررسی و شناخت قرار داد. تغيير نگرش ها و بنيان های 
اثر می گذارد. بر كالبد معماری  بر جامعه  فكری حاكم 

كالبد مساجد از مهم ترين مسائل مورد پژوهش در 
كالبد،  اين  گوناگون  انواع  از  و  ايران  اسالمی  معماری 
فرم شبستانی و چهار ايوانه نام برد. مساجد اولية ايرانی 
الگوی شبستانی ستوندار پديد  با  در شيوة خراسانی و 
آمده اند. بنابر قول پيرنيا، »مسجدهای نخستين، برگرفته 

از تهرنگ مسجد مدينه بوده است«. )135:1384(
اولين مسجد  در دورة سلجوقی، شاهد پديد آمدن 
چهار ايوانه و تغيير كالبدی برخی مساجد شبستانی به 
ايوانه هستيم. ـ مسجد جامع اصفهان، سال  فرم چهار 
473 هجری ـ به همين جهت در اين نوشتار، ابتدا به 
اجمال، اوضاع سياسی، فرهنگی، اجتماعی قرون چهار 
آمدن چنين  به وجود  زمينة  و  زمانه  كه  پنج هجری  و 

مساجدی است، مورد بررسی قرار می گيرد.
تغيير شكل شبستانی برخی مساجد اولية ايرانی به 
چهار ايوانه و استفادة دوباره از برخی اندام های معماری 
ايران قبل از اسالم ـ هم چون ايوان2 ـ در ساختارهای 
بحث  بعد، جای  دوره های  در  فضايی مساجد  و  شكلی 
پژوهشی  با  تا  است  آن  بر  مقاله  اين  دارد  پژوهش  و 
سازمان دهی  و  جمع آوری  از  پس  تاريخی،  ـ  تفسيری 
مدارك و اسناد مختلف به آن بپردازد. تحقيق تفسيری 
ـ تاريخی، امكان درگير شدن با متن و رويداد گذشته را 

فراهم می آورد. )گروت، 167:1384(

1.مروریبراوضاعسیاسیایراندر
قرون4و5ق

در سال 316 يا 318 ق، سلسله آل زيار تشكيل شد. 
وی  جانب  از  كه  ـ  وشمگير  برادرش  مرداويج،  از  پس 

او،  حكومت  ولی  رسيد،  سلطنت  به  ـ  بود  ری  حاكم 
بيش تر به كشمش با آل بويه و سامانيان گذشت. پس از 
او پسرش شمس المعالی قابوس تا چندی حكومت كرد. 
آل بويه  كرد  دوره حكومت  اين  در  كه  سلسله ای  ديگر 
برادران  بود. مؤسس اين سلسله، علی ابن بويه ديلمی و 
از مدتی احمد بر بغداد ـ 334هجری ـ  او بودند. پس 
چيرگی يافت و حسن، اصفهان، ری، و فارس را گرفت و 
تا مدتی بر اين سرزمين ها حكومت كردند. سلسله غزنوی 
كه نخستين حكومت ترك نژاد بود، به وسيله غالمی به 
نام آلُبَتكين كه در عهد منصور بن  نوح سامانی )-350

بر  بود،  رسيده  خراسان  مرتبة سپهساالری  به  336ق( 
او عصيان كرد و به غزنين رفت و حكومتی مستقل در 
از  داد. محمود، حاكم خراسان در غزنين  آنجا تشكيل 
سالجقه در نزديكی مرو شكست خورد و سرزمين تحت 
سلطة غزنويان به دست سالجقه افتاد. در سال 447 ق، 
طغرل سلجوقی، بغداد را از آل بويه گرفت. بعد از طغرل، 
465-( ملكشاه  او  از  بعد  و  )445-465ق(  آلب ارسالن 

پرداختند.  سلجوقی  حكومت  توسعة  به  هجری(   485
)صفا، 68:1376-91(

2.اوضاعفرهنگیواجتماعیایراندر
قرون4و5ق

دورة  هجری،  چهارم  قرن  در  آل بويه  حكومت  دوران 
اوج و شكوفايی فرهنگ اسالمی در ايران است. در اين 
دوره، كوششی آگاهانه برای جذب و انتقال ميراث فكری 
رنسانس  از  و مقصود  انجام گرفت  باستان  ايران  تمدن 
به  اشاره  است،  شده  اطالق  دوره  اين  به  كه  اسالمی 
احيای معارف و ادب قديم و رشد فرهنگی در مهد تمّدن 
اسالمی می باشد نه نوزايی يا احيای خود اسالم. بنيان 
اصلی اين نوزايی يک انسان گرايی فلسفی بود كه ميراث 
علمی و فلسفی دوران باستان را شعار و آرمان فرهنگی 
و آموزشی خود قرار داد. )آزاد: 1381: 37( در اين دوره 
با  باستان  ايران  فرهنگی  مؤلفه های  برخی  كه  است 
سال  در  نمونه،  برای  می خورد.  پيوند  اسالمی  فرهنگ 
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359 هجری، سكه ای ضرب شده در فارس، عضدالدوله 
را با تاجی به شكل تاج شاهان ساسانی نشان می دهد و 
در روی سكه، هم عبارت »فّر شاهنشاه فزون باد« و هم 
عبارت عربی »الاله اال اهلل« و »محمد رسول اهلل« وجود 
دارد كه در واقع شعارهای ايران باستان و ايرانی با هم 

جمع شده است. )كرمر، 1375: 83-85(
در همين قرن بود كه بزرگ ترين سخن سرای فارسی 
زبانـ  ابولقاسم فردوسیـ   به زبان فارسی جلوهای ديگر 
بخشيد و بسياری دانشمندان ديگر هم چون ابوعلی سينا، 

ابوريحان بيرونی و زكريای رازی و... پديدار شدند.
هم  قرن چهارم هجری،  در  اسالمی  رنسانس  عصر 
قّوت فرهنگی و هم چنين دوران فشار  با دوران  زمان 
اقتصادی و آشفتگی اجتماعی بود. به  عبارت ديگر، مجد 
و عظمت امپراطوری و شكوه و جالل فرهنگی از يک سو 
و نابسامانی اقتصادی و اجتماعی از سويی ديگر وجود 

داشت. ) همان: 61(
رابرت س. لوپز بر آن است كه رنسانس اروپا نيز با 
وجود عظمت فرهنگی خود، دورة مضيقة اقتصادی بوده 

(lopez,1962, pp 29-33) .است
اما، در اواخر قرن چهارم هجری،  مخصوصاَ از آغاز 
انحراف  و  انحطاط و تعصب  قرن پنجم هجری، عوامل 
افكار به شّدت تمام اثر خود را در تمّدن اسالمی آشكار 
حيات  تجديد  ترتيب  بدين   )1376:131 )صفا،  كرد. 
علمی و ادبی و هنری ايران دورة اسالمی كه اوج آن در 
قرن چهارم هجری با انقالب فرهنگی ـ سياسی حكومت 
تركان  رسيدن  قدرت  به  با  می گردد،  همراه  آل بويه 
فروپاشی آل بويه،  و  ماوراءالنهر و خراسان  سلجوقی در 

دوران افول خود را شروع می كند. )حبيبی، 72:1377(
و  روشن انديش  نسبتاَ  حكومت  دوران  با  تضاّد  در 
تسامح پيشة آل بويه، دورة تسلّط غالمان ترك سلجوقی، 
بود.  اعتقادی  سختگيری های  و  دينی  تعّصبات  دورة 
و  متمركزترين  سالجقه،  كاستی ها،  اين  تمام  علی رغم 
پنجم هجری  قرن  تا  اسالم  از  قوی ترين حكومت پس 
اقتدار سياسی  تمركز  اين  و  دادند  تشكيل  ايران  در  را 
موجب افزايش امنيت اقتصادی گشت و لذا رشد و تحّول 

معماری را تنها در اين دوره از تاريخ ايران پس از اسالم 
شاهد هستيم. )صحی زاده، تاريخ ؟؟ 366(

احیای در او تأثیر و نظامالملك خواجه .3
اندیشةایرانیدرقرنپنجمهجری

خواجة بزرگ، ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق، مشهور 
به نظام الملک، وزير آلب ارسالن و اتابک و وزير ملكشاه 

سلجوقی، از دهاقين طوس بود.
 اين دهقانان بازماندة خاندان هايی از زمين داران و 
به دنبال چيرگی  اعيان متوسط دورة ساسانی بودند و 
را  خود  نيروی  همة  زمين،  ايران  بر  خليفگان  دستگاه 
به كار بردند تا با بر پايی رستاخيز فرهنگی و سازماندهی 
پايداری ملی، شكست نظامی ايرانيان از تازيان را جبران 

كنند. )طباطبائی، 1375: 72-71(
براساس همين پيشينه، خواجه نظام، سياست نامة3 
تجديد ساختارهای كهن  آن،  نوشت كه هدف  را  خود 
گزارش های  در  بود.  اسالمی  دورة  در  ايران  فرمانروايی 
تاريخی آمده در برخی فقرات سياست نامه، قرينه هايی 
بر مالمت خواجه از چيرگی تركان سلجوقِی بی اصالت بر 

ايران زمين وجود دارد.
ترك  غالمان  چيرگی  اوج  در  نظام الملک  خواجه 
سلجوقی بر ايران زمين، با عمل و نظر خود با بازگشتی 
به سرچشمه های فرزانگی ايران باستان، شالودة استواری 
برای تداوم فرهنگی ايران زمين فراهم آورد. )همان: 117(

انديشة سياسی خواجه نظام در كتاب سياست نامه 
نيز در تداوم با سّنت كهن انديشة سياسی ايران زمين 

تدوين شده است. ) همان: 172( 

در ایرانی معماری در چلیپا نماد احیای .4
دورةسلجوقی

4. 1. چليپا؛ نماد مقدس ايران باستان و حضور آن در 
معماری پيش از اسالم

ايران  اديان  از  مهری،  آيين  نمادهای  از  يكی  چليپا 
باستان، است.  »چليپا يا خاج يک نماد باستانی است كه 
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ميان مردمان گوناگون و در زمان های گوناگون معناهای 
گوناگون داشته است. امروزه خاج نشان ويژة مسيحيت 
شده است و آن را نشان چليپايی می دانند كه عيسی را 
بر آن  به دار كشيدند. در دين مهر، نماد چليپا پايگاه 
اين   )46  :1388 )مقدم،   . داشته...  برجسته ای  بسيار 
كتاب در جايی ديگر، بيان می دارد كه چليپا هم چون 
نشانی است كه به چهار گوشة جهان اشاره دارد و نماد 
»هوآشتی« يا »آشتی بزرگ« )صلح اكبر( و برادری و 

يگانگی ميان همة جهانيان است.
انديشة مقّدس انگاشتن عناصر چهارگانة هستی در 
باور ايرانيان باستان وجود داشته است. آنان اين عناصر 
را گردانندة هستی و كائنات دانسته و اعتقاد داشتند كه 
هستی از نزديكی و تركيب اين عناصر به نسبت معين، 
شكل گرفته است. با چنين تفّكری، هر شاخة چليپای 
شكسته )صليب شكسته، يا سواستيكا(، را  نماد گويای 
يكی از عناصر هستی بخش می دانستند كه بر روی هم و 
با گردش خود، آفرينش را آهنگ می دهد و نظام پرشكوه 

طبيعت را نگاهبانی می كند. )بختورتاش، 1386: 57(
در معماری پيش از اسالم، نماد چليپا ، نمود ويژه ای 
كوه  دامنة  در  چليپاگونه  هخامنشی  آرامگاه های  دارد. 
تهرنگ  نيز  دورة ساسانی  كنده شده اند. چهارتاقی های 
چليپايی دارند. »زيربنای نقش هندسی چهارتاقی، چليپا 
خط  دو  از  است  صليب  آن  معّرب  كه  چليپا  می باشد. 
متقاطع تشكيل شده كه از هزاران سال پيش در فرهنگ 
ايران نماد خورشيد بوده و از رموز دينی به شمار می رفته 

است.« )پورجعفر و آزاد، ؟؟ سال انتشار؟؟(
از اسالم، هم  به معمارِی پيش  وابسته  تزئينات  در 
و  چليپا  نمادهای  نيز  پارتی  شيوة  گچبری های  چون 

سواستيكا ديده می شود.
4,2. مساجد چهار ايوانه و حضور ايوان در مساجد ايرانی

از آنجا كه معماری متأثر از انديشه، نگرش، و سّنت های 
اثر  حاكم بر اجتماع بوده است هيچ گاه نمی توان يک 
معماری را بدون شناخت بنيان ها و مبانی تفّكر حاكم 
داد.  قرار  بررسی  مورد  اثر  آن  پيدايش  زمان  بر جامعة 
توضيحات ارائه شده در بخش های پيشين نيز به همين 

منظور صورت گرفت.

فرم دو بازوی عمود بر هم ـ چليپا ـ همان گونه كه 
ذكر آن رفت،  نمادی مقدس از اديان ايران باستان بوده 

و در معماری پيش از اسالم ظهور ويژه ای داشته است.
ايوان طاق دار نيز كه عنصر نوظهور معماری در شيوة 
از  قبل  ماندة  به  جا  بناهای  از  بسياری  بود،  در  پارتی 

اسالم مشاهده می شود.
شيوة چهار ايوانه، نمونه ای از به كارگيری دوبارة فرم 
چليپا در معماری مساجد است. به كار بردن اعادة فرم 
ايواِن طاق دار،  احيای  و  كالبد مساجد  ايرانی چليپا در 
در قرن پنجم هجری و تبديل فرم شبستانی ـ فرم اكثر 
مساجد دوران اوليه قرون اسالمی با بهره گيری از الگوی 
ساخت مسجد پيامبر در مدينه ـ به شكل چهار ايوانه، 
تداوم همان شكوفايی فرهنگی دوران آل  بويه در قرن 

چهار هجری بوده است.
 اما اين كه چرا اولين حضور از پيش انديشيده شدة 
ايوان در مساجد ايرانی و تغيير فرم شبستانی به چهار 
ايوانه ـ بنا به تاريخ و مستندات موجود در كتاب مرحوم 
پيرنيا )1384: 156( در دورة سلجوقی و در سال 473 
ق و در مسجد جامع اصفهان بوده است ـ بررسی و دقت 

ويژه ای می طلبد كه در ادامه به آن اشاره می گردد.
هجری  چهارم،  قرن  در  اسالمی  رنسانس  دوران 
سّنت  به  بازگشت  و  فرهنگی  شكوفايی  عصر  چند  هر 
ايران باستان محسوب می شد، درعين حال، زمان تنّزل 
اقتصادی و ناآرامی اجتماعی نيز بود؛ در مقابل،  دورة 
سلجوقی به علت تمركز و امنيت اقتصادی رشد و تحّول 

معماری را در پی داشت.
علی رغم اين كه دوران سلجوقی دوران تسلّط تركان 
بر ايران بوده و اعادة دوبارة عناصر و نمادهای تاريخمند 
معماری ايران، بعيد می نمايد، ولی خواجه نظام الملک، 
انديشه های  به  توجه  با  سلجوقی،  دربار  مدبّر  وزير 
ـ  را  ايرانی  تفكر  مبانی  و  گرايانة خويش،  سنن  ايران 
كه ظهور آن در دورة آل بويه و در قرن چهارم هجری 
امتداد می بخشد  نيز  بوده است، در قرن پنجم هجری 
بروز هم در معماری، هم در سياست، و هم در  اين  و 
بسياری ديگر از عرصه های هنری خود را نشان می دهد. 
به طور كلی می توان گفت كه تداوم فرهنگی ايرانی در 
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می يابد  ادامه  نيز  بويه  آل  دورة  از  پس  اسالمی  دوران 
ايرانی  فرهنگ  و  تمدن  ازلی  خاطره  اين  روايتی  به  و 
كه زمانی به شكل دين زرتشت ظاهر شد، در برهه ای 
دوره ای،  در  آمد،  در  فردوسی  حماسه گرايی  شكل  به 
سلطنت  صورت  به  را  ايزدی  فّر  آن  خواجه نظام الملک 
اسالمی برای حكومت سلجوقيان تدوين كرد؛ در دوره ای 
هم به دست سهروردی و با عنوان حكمت اشراقی احيا 

شد. )دين پرست،؟؟ سال صفحه ؟؟(
حضور ايوان و تبديل مساجد شبستانی قرون اولية 
اسالمی به چهار ايوانه، ناشی از همين تفّكر و با اشاعة 
آن به وسيلة خواجه نظام الملک در دورة سلجوقی بوده 
است و ذكر اين نكته ضروری است كه ايجاد فرم چهار 
ايوانة مساجد و ماندگاری آن در معماری ايرانی در تمام 
دوره های پس از آن، به دليل همان تداوم فرهنگی ايرانی 
فرقة  چهار  و  سلجوقيان  بودن  مذهب  سّنی  با  و  بوده 

مختلف مذهب آنان ارتباطی نمی تواند داشته باشد.4

نتیجهگیری

ايرانی در قرن چهارم هجری،  در عصر طاليی فرهنگ 
پتانسيل فرهنگی ايرانيان، كه در قرون اوليه اسالمی و 
بيش از دو سده به حالت كمون و سكون درآمده بود، 
شكوفا شد. ولی، از آنجا كه اوضاع اقتصادی ايران در اين 
در  نتوانست  فرهنگی  استعداد  اين  بود،  نابسامان  دوره 
زمينه های كالبدی و ماّدی بروز و ظهور كافی يابد. پس 
از رونق اقتصادی قرن پنجم هجری و هم زمان با وزارت 
انديشه  بارز  مدبّرانة خواجه نظام الملک طوسی و نقش 
تركان  حاكميت  عليرغم  وی،  تفّكر  در  ايرانی  سّنت  و 
چون  هم  كالبدی  اجزای  در  ايرانی  فرهنگ  سلجوقی، 
معماری، ظهور و بروز يافت؛ كه از آن جمله حضور ايوان 
در كالبد مساجد ايرانی و پيدايش مساجد چهار ايوانه و 

تداوم اين شيوه در معماری مساجد ايرانی است.

پینوشتها

1. منظور مسجد جامع عتيق است.
2. در مساجد قرون اوليه اسالمی و در شيوة خراسانی، هم چون مسجد 

جامع نيريز، ايوان مشاهده ميگردد؛ ولی اين ايوان به دليل كاربری 
نيايشگاهی قبلی اين بنا بوده و به عنوان عنصری از پيش انديشيده 

برای مسجد نبوده است.
باب  در  نظام الملک،  خواجه  كتاب  سيرالملوك،  يا  سياستنامه   .3

مملكت داری و اصالح امور است. 
مالكی  و  فرقة: شافعی، حنبلی، حنفی،  دارای چهار  تسنن  4.مذهب 

است.
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