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چکیده

اعراب مسلمان با خروج از شبه جزیره و ورود به مناطق همجوار ،از شیوههای معماری موجود
در این مناطق شروع به تقلید کردند .آنها توانستند ماهرانه دگرگونیهاای رراوانای هماهناا باا
تعالیم جدیدشان در آن به وجود آورند .در مصر و اندلس ا مغارب در رارب متصارراس امالامی،
شاهد رواج معماری مسلمانان هستیم .علی ررم اماس قرار دادن معیارها و تعالیم دیان امالاد در
ماخت بناها ،شاهد تفاوس معماری املامی در دنیای امالاد میباشایم .معمااری هار ناییاهای از
نوایی دنیای املاد ،با شماری از ویژگیهای خود متمایز میگاردد .متسمافانه در تااریع معمااری
املامی ،ویژگیهای خاص هر ناییه و علل تفاوس آن از ناییه دیگر ،بهدرمتی تبیین نشده امات.
ازاینرو ،در این مقاله با این مؤال روبهرو هستیم که تشابهاس ،تفاوسها و تسثیر و تسثرهای متقابل
بین معماری قاهره با معماری انادلس ا مغارب وجاود داردس اماؤالع .معمااری قااهره در دوره
راطمیان ،بیشترین تسثیرپذیری را از اندلس ا مغرب داشاته امات اررهایهع .بررمای تشاابهاس و
تفاوسها و یا به عبارتی دیگر ،مقایسه معماری قاهره با اندلس ا مغرب ،مقصدی امات کاه ایان
مقاله پی می گیرد اهدفع .در این نوشتار ،ماعی بار آن امات تاا باا روی توـایفی ا ت لیلای
 .1استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهانm.chelongar@yahoo.com :
 .2دکتری تخصصی تاریخ اسلام ،مدرس دانشگاه پیام نور بندر امام خمینیM.sh80@yahoo.com : 
تاریخ پذیرش1931/7/21 :
تاریخ دریافت1931/4/11 :
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مقایسهای و بر مبنای ت قیقاس متقدد و بازمازیهای دانشمندان معماری و تا یدودی ت قیقااس
متسخر ،به مقایسه معماری قاهره با معماری اندلس ا مغرب پرداختاه شاود ارویع .بادون شا ،
می توان اذعان داشت که تسثیر و تسثراتی مابین معماری قاهره و انادلس ا مغارب وجاود داشات
ایارتهع.
واژگان کلیدی

معماری ،قاهره ،اندلس ا مغرب ،قرن چهارد و پنجم.
مقدمه

مسلمانان بعد از به ویدس رمیدن به جهاد و رتویاس اشتغال یارتند و توجه چندانی به ظواهر
دنیوی نداشتند .بعد از رتویاس به ماختن شهر و ایجاد ابنیه در آنها مبادرس ورزیدند .مسالمان در
ماخت شهرهای جدید به بهترین ن و از دمتاوردهای ملل مفتویه بهره بردند و شهرهای خود را
تومعه بخشیدند.
مساجد از مهمترین بناهای مذهبی بود که به دمات مسالمانان در شاهرهای جدیاد مااخته
شدند .این اماکن مهمترین تجلی معماری امالامی باه شامار میآیناد .کا هاا از دیگار بناهاای
مسلمانان بودند که بعد از رتح مرزمینهای تازه و روی آوردن به زندگی مرراه باه مااختن آنهاا
مبادرس ورزیدند .همزمان با ارول قدرس مرکزی عبامیان در قرن مود هجاری قماری و تجزیاه
خلارت د ر دوره دود ،علاوه بر خلارت عبامایان در بغاداد،خلارت راطمیاان در قااهره و امویاان در
اندلس و جانشینان آنها در مغرب شکل گررت.در قرن چهارد هجری قماری در قااهره راطمیاان
مساجد و کاخهایی با عظمتی خاص و نقشههای زیباخلق کردند جانشینان آنها نیز معماری اندلس
را در مغرب پدید آوردند و شکورا کردند.در یقیقت پیومتگی میامی یکومات مغارب ا انادلس
تشابه و یکسانی املوبهای معماری در این دو ناییه را به ارمغان آورد.هر چند در معماری امالامی
قاهره واندلس ررب اعتقاداس و مبانی املامی اماس ایجاد آن بود لایکن معمااری هار شاهر باا
شماری از ویژگیهای خود متماایز می گاردد .ویژگای باارز در هار ناییاه معلاول عاواملی چاون
،جغراریا،اقلیم ،میامت ،تجارس ،انتقال ـنعتگران و ارباب یرف ،مهاجرس علما و ارمال والیاان و
یکاد از ی مرزمین به دیگر مرزمین ها امت .این نوشتار در جهت مقایسه معمااری مسااجد و
کاخهای املامی در قاهره و اندلس ا مغرب ،از منظر تشابهاس ،تفاوتها و تاسثیراس متقابال بار آن
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امت تا اثباس نماید که شباهتها و تفاوسهایی در معماری قاهره و اندلس ا مغرب وجود دارد که
در این روند ،دین ،میامت به کار بردن مصالح و رویهای بنای م لی ،نقش مهمی ایفا میکند.
برای اثباس این مسئله در طول ب ث ،این موهوعاس مورد نظر امت:
ا عوامل تسثیرگذار بر معماری املامی؛
ا بررمی معماری املامی در قاهره ،اندلس ا مغرب؛
ا تبیین تفاوسها و تشابهاس معماری.
فرایند شکلگیری معماری اسلامی (مساجد ـ کاخها)

قبل از وارد شدن به این مقوله به طور اجمالی باه معمااری امالامی میپاردازیم .در تعریا
معماری املامی ب ث و جدلهای رراوانی ـورس گررته امت .ارنسات گارود در مقدماه کتااب
خود با عنوان معماری در جهان املاد مؤالاتی مطرح میکند .آیا چیزی به نااد معمااری امالامی
وجود داردس آیا منظور از معماری املامی ،معماری امت که مسلمانان آن را برای خدمت باه دیان
املاد مانند مسجد مقبره ،مادارس ،باه کاار بردنادس و یاا اینکاه منظاور معمااری امات کاه در
مرزمین های املامی نشئت گررتس پس اگر اینگونه باشد منظور از واژه املاد در آن چیستس اگر
واژه املامی ـفتی نیست که ـرراً ارزیهای دینی را مشخص کناد پاس میتاوان گفات ایان
ـفت ااملامیع نوعی از معماری را معین میکند که ارزیهای ررهنگی تمدن املاد را مانعکس
میکندس اErnst J. Grobe, 1978, 77ع
در یقیقت زمانی که ـ بت از معماری املامی به میان میآیاد منظاور معمااری امات کاه
اـول آن یا در قرآن کریم نص شده امت یا در ایادیث رمول و یا ائمه اطهار از این مفهاود
امتنباط میشود که در مقابل معماری املامی ،معماری ریراملامی وجود دارد.همه این موارد ما را
به مطرح کردن  1مؤال موق میدهد .2 ،از معماری املامی چه چیزی اعناـریع املامی امتس
 .1چه چیزی معماری را املامی میکندس
در پامع به این ماؤال میتاوان معمااری در امالاد را باه دو گوناه تقسایم کارد :معمااری
ریراملامی ،معماری املامی :معماری ریراملامی که مخالفت آشکاری باا نصاوص شارعی دارد و
نمیتوان ـفت املامی را به آن اطلاق نمود مانند بناهایی که طوری طرایی میشوند که از یریم
خانواده پردهبرمی دارند .اما معماری املاد معماری امت که در آن اـول تعاالیم امالامی رعایات
شده امت اد .رریاس طاشکندی2391 ،؛ 12ع .البته میتوان به جای به کار بردن معماری املامی
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اـطلاح معماری اعصار املامی را به کار برد .این اـطلاح میتواند بر همه الگوهای معماری کاه
از ل اظ کارکردی با عقاید املامی مرتبط هستند منطبق امت .معمااری اعصاار امالامی باا ایان
مفهود از ل اظ اعتقادی معماری جهانی به شمار میآید ،نظر به اینکه املاد دین همه زمانهاا و
مکانهامت .اد .عبدالباقی ابراهیم ،د .ـالح لعی21 :2331 ،ع با همه اختلاف نظرهاا در خصاوص
کاربرد اـطلاح منامب برای معماری املاد ،اـطلاح متعارف بین هماه جهاان معمااری امالامی
امت که بیشتری کاربرد در این مقوله را دارد.
عوامل شکلدهنده معماری اسلامی

 .2شریعت املامی؛  .1عوامال میامای؛  .9مصاالح و روی بناای م لای؛  .1تاسثیراس آب و
هوایی.
 .1شریعت اسلامی

اـول بسیاری در معماری املامی وجود دارد که شریعت املامی باه آن دماتور داده و تاسثیر
بسیاری در طرایی و ماخت بناهای املامی دارد از جمله:
الف) مقدس شمردن ازدواج و تشکیل خانواده

املاد به کانون خانواده توجه زیادی کرده و آن را رکن امامی در جامعه امالامی ماالم قارار
داده امت .از نظر دین دین مبین املاد اولین اقداد برای توجه به خانواده تسمین جا و مکانی برای
مکونت و امنیت آنها امت .خداوند باری تعالی در قرآن کاریم در ایان خصاوص میررمایاد «أَنْ
خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِّكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِّلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَوَدَةً وَرَحْمَة ً» .ارود12/ع اد .ایماد
کمال عبدالفتاح 2393 ،د55 :،ع.
ب) حجاب و پوشش زنان

تعالیم دین املاد ،رابطه و تماس بین دو جنس مخال را یراد دانسته مگر در موارد هاروری
چون تعلیم و تطبیب و بیع و شراء همچنین شنیدن ـادای زن و کشا آن در برابار نام رماان
یراد امت «وَقُل لِّلْمُؤْمِّنَاتِّ یَغْضُضْنَ مِّنْ أَبْصَارِّهِّنَ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا یُبْدِّینَ زِّینَتَهُنَ إِّلَا مَةا
ظَهَرَ مِّنْهَا وَلْیَضْرِّبْنَ بِّخُمُرِّهِّنَ عَلَى جُیُوبِّهِّنَ وَلَا یُبْدِّینَ زِّینَتَهُنَ إِّلَةا لِّبُعُةولَتِّهِّنَ» االناور92/ع .ایان
ررمان و دمتور شریعت املاد به وهوح بر طرایی مسکن املامی و بسایاری از عناـار معمااری
املامی تسثیرگذار امت .به طوری که در خانههای مسکونی جایی مخصوص به زن طرایای شاده
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به ناد اال رمل ع که از مهمترین ویژگی شخص آن کنارهگیر بنا از اماکن مخصوص باه ماردان
االسلامل ع بود .تالارهای امتقبال طوری طرایی میگردید که به زنان کم میکرد که جشنها
و مهمانیها یی را که مرپرمت خانواده برپا میکرد را مشاهده کنند بادون اینکاه کسای آنهاا را
ببیند .مجالسی بر جانب قطاع بالای تالارها برای زنان ماخته میشد که بر تالاار اـالی از طریاق
دهانههایی اشراف داشت که زنان بتوانند از آن دهانهها اروزنهع مرامم را مشاهده کنند .همچناین
ماختمان داخل خانه به گونهای طرایی میشد که شامل راهروهایی بود که به اهل خاناه اجاازه
می داد بدون امتفاده از راهروهای تالار پذیرایی از ی جهت به جهات دیگار خاناه ررات و آماد
داشته باشند اد .عزة یسین رزق2332 ،؛  111ع همچنین تالارهای پذیرایی مجهز به دولابهاایی
بود که در هنگاد پذیرایی مهمانان تومط زنان از آن امتفاده میشد که به ـاایب خاناه کما
می کرد پذیرایی از مهمانان طوری ـورس بگیارد کاه یارد خاناه دیاده نشاوند .ایان دولااب از
مجموعهای رقسهها تشکیل میشد که یول م ور چوبی میچرخید کاه خوراکیهاا و مشاروباس
پذیرایی دراین قفسهها توزیع میشد و دولاب به ممت داخل تالار میچرخید و آنگاه ـایب خاناه
آنچه بر روی قفسهها قرار داشت به مهمانانش تقدیم میکرد.
ج) اسلام ،دین طهارت و پاکیزگی

تعالیم املاد به یفظ بهداشت عمومی تسکیاد میکناد .خداوناد میررمایاد« :إِّنَ اللةََ یُحِّةُُّ
التَوَابِّینَ وَیُحُُِّّ الْمُتَطَهِّرِّینَ» ابقره111/ع رمول خداوند نیز میررماید :االنظاف من الایمانع وقتای
نماز متون دین امت و وهو از ارکان نماز امت بنابراین مسلم امت هر مسلمان روزانه قبل از هر
نماز به وهو و یداقل هفتهای ی بار با آب جاری پاکیزه باه یمااد مایرود .اـال طهاارس بار
طرایی بناها تسثیرگذار بود و مبب تقسیم آب بر همه قسمتهای بنا گردید .اایمد ررید مصطفی،
51 :2339ع.
د) سادگی (اسلام ،دین تواضع و مساوات)

مادگی جزئی از تواهع و دوری از ررور و تکبر امت کاه زینات انساان مسالمان باه شامار
میآید .قال تعالی« :وَلَا تَمْشِّ فِّی الْأَرْضِّ مَرَحًا إِّنَ اللَََ لَا یُحُُِّّ کُلَ مُخْتَالٍ فَخُورٍ» القمان29/ع
این اـل از اـول تعالیم املاد نیز بر معماری املامی تسثیرگذار بوده امت :علی ررم عظمات
و قدامت کعبه ،بنای مکعب مستطیل شکل ماده و مسجد نبوی اشکل اولیهعنیز بسیار بی آلایش
و ماده بوده امتاایمد کمال2391،59،عدرمایر
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بناهای مسکونی مسلمانان نیز تسکید شده که به مادگی طرایی شاود تاا باا آراماش در آن
مکونت کنند.
ﻫ) اسلام ،دین تحصل و علم

این اـل در بناهای املامی همچاون :مسااجد ،مادارس و مکاتاب مانعکس گردیاده امات
اهمانع.
 .2عوامل سیاسی

رونق معماری املامی پیومتگی آشکاری با امتقرار اوهااع میامای و خواماتههای شخصای
ررمانروایان داشته امت .این ارتباط به اندازهای امت که میتاوان ماب هناری هار دوره را باه
دولتهای یاکم در آن دوره نسبت داد .به همین دلیل در تعیین آراز و انجاد دورههاای معمااری
در تاریع املاد ،میتوان تا ید زیادی بر تقسیماس میامی تسکید کرد .معماران مسجدها و کا هاا
را به دمتور خلیفه یا امیر بنا میکردند اانور الرراعی؛ همان21 ،ع .هر یاکم از هر کجا به جایی که
م ل یکومتش بود میررت ،شیوه معماری آن منطقه را با خود به م ل جدیاد خادمتش یمال
میکرد.
 .3مواد و شیوه بنای محلی

ا اولین بناها در تاریع املاد ،چه از نظر ماختمان و چه از نظر مواد و ومایل مورد اماتفاده در
آنها بسیار ماده بودند .از گل ،منا و شاخههای نخل امتفاده میشد .با انتشار املاد و پراکندگی
جغراریایی معماری املاد ت ت تسثیر ررهناهای جدید قرار گررت .بنابراین تفاوس در شکل بناها
به دلیل پیروی از ماختمانهای م لی و مواد و شیوه بنای رایج در هر ناییه ،به وجود آمد.
علی ررم وجود اختلاف در برخی عناـر معماری در نوایی مختل املامی با وجود این ،هنار
املامی به یکپارچگی خود ممتاز امت اعمار جعفر2332 ،؛ 19ع
 .4تأثیرات آب و هوایی

وهعیت آب و هوایی به جهت گیری زندگی در برابر شرایط طبیعی با تسکید بر ظااهر عماومی
بناها در دورههای املامی کم بسیاری کرد .در ـدر املاد بیشتر والیان شهرهای جدید خاود را
در اطراف ـ راء ماختند .زیرا م یط گرد به پناه بردن به رضای داخل ،کم کرد .ایان رضاای
داخلی ،چه خانه ،چه خیابان و یا شهر ،به طور کل هادف از مااخت آن ،ایجااد یمایات از آب و
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هوای گرد بود .عامل مهمی که کم بسیاری به ایجاد تفاوس بزرگ بین رضای خارجی ومیع و
رضای م دود در داخل کرد که در میدانهای عماومی و ییااط داخلای بناا نماود پیادا کارد اد.
عبدالباقی ابراهیم22:،2391،ع در یقیقت تسثیراس آب و هوای از عوامل امامی در شایوه معمااری
بود که نقش رعالی در یل برخی مشکلاس آب و هوایی داشت اد .م مد بدرالخولی2315 ،؛ 11ع
ا پیروی از الگویی تجمع ماختمانها در شهر:
نتیجه آن کاهش تعرض مطحهای خارجی ماختمان در برابر شعله موزان خورشید .همچنین
این شیوه مبب ایجاد مایه برای دیگر ماختمانهای مجاور میشد که پیامد آن م ادود مااختن
انرژی گرمای به داخل ماختمانها.
ا یمایت عابران پیاده از اشعه موزان آرتاب در اثنای انتقال آنها از قسمتی به قسامت دیگار
شهر در روز با ایجاد مایه ،از طریق راهروها.
فرایند شکلگیری معماری اسلامی (مساجد ـ کاخها)

معماری املامی ،مسایت ومیعی را از ل اظ مکانی و زمانی در جهان پوشش داده امات؛ باه
عبارتی دیگر ،از نظر انتشار و پراکندگی ،گستردهترین معماری جهان امت؛ از خلیج بنگال در هند
تا شبه جزیره ایبری .در بررمی این معماری ،به این نکته پی میبریم که این معماری ،بیشتر ی
معماری مذهبی امت که در همان دورهای که به املوب خاـی دمت یارت ،ماایر شایوههایی را
نیز که شناخته بود ،اقتباس کرد .در بیشتر موارد نیز از رراه دولت و تمایلاس شخصی یکاد تبعیت
میکرد اانور الرراعی2911 ،؛ 11ع .و روی و املوب آن ،از مکانی به مکان دیگار و از دولتای باه
دولت دیگر متفاوس بوده امت؛ به عبارتی ،املوب و شیوه معماری ثابت و م دودی وجاود نادارد
که بتوان با توـی آن املوب معماری املامی را با ـفتی عاد وـ نمود .اما بر خلاف معمااری
جهان املاد ،در اروپا میتوانند تاریع معماری کلیساها را بنویسید و آن را به دورههای مشخص با
ویژگی آشکار تعیین کند .علت این امر را یسین مونس تنظیم عمومی معماری کلیساها و یارص
اداراس کلیساها در م ارظت بر مطح و شکل معین معمااری کلیسااها میداناد ایساین ماونس؛
2392؛ 1ع
به هریا ل معماری املامی با طرایی مسجد الرمول در مدینه متولد شد .ایان طرایای اولیاه
الگویی برای دیگر مساجد املامی گردید .در یقیقت مساجد مهمترین بناهایی بودند که به دمات
مسلمانان ماخته شدند .ماختمان مساجد در ابتدا ماده و مرکب از ی بنای چهارگوی باود کاه
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مق آن بر متونهایی از تنه نخل قرار میگررت ولی بعدها ماختمان مسجدها تغییراتی یارات.
میتوان گفت معمولاً بزرگترین و مهمترین مسجدها شامل ی ـ ن بزرگ و روباز هستند که
ارلب در ومط آنها یوض آبی قرار دارد .گرداگرد این ییاط چهار رواق بر ماتونهایی برارراشاته
شدهاند که رواق رو به قبله بسیار ومیع امت و م راب و منبر در آن قرار گررته امت .ایان رواق
را یرد اشبستانع مینامند اانور الرراعی2911 ،؛ 11ع
اما در خصوص نوع د یگری از بناهای مسلمانان یعنی کا ها باید گفت که اعراب مسالمانان
بعد از رتح مرزمینهای تازه به زندگی مرره روی آورند و با ماختن کا هاای مرراه باه تقلیاد از
دیگران دمت زدند .در دوره خلفای راشدین در یجاز کا های دو و مه طبقه ماخته شد .در دوره
اموی ،خلفا و امیران برخی از کا های رومی موجود در دمشق و مایر نوایی شاد را مورد امتفاده
قرار دادند و کا های رراوانی نیز خاود بنیاان نهادناد .اهماان11 ،ع اماا متسمافانه اماروز تماامی
کا های امویان از بین ررته امت و ارلب آگاهی ما از این بناها ،مطالبی امت که در کتابها آمده
امت .از اقامتگاههای ـ رایی و امرای اموی مخن به میان آمده امت .در طول نیم قارن اخیار
نظریاس مختلفی درباره علت وجودی اقامتگاههای اموی در ـ را و بیابان وجود دارد .براند چناد
ایده در این خصوص در کتاب خود ذکر میکند .وی به پانج ماورد بارای عملکارد اقامتگاههاای
ـ رایی اموی بیان میکند . 2 .آنها را م لی امن در خارج از شهر بارای جلاوگیری از ابتلااء باه
طاعون اکه مرتباً در اواخر دوره اموی موریه شایع بودع  .1آرزوی بازگشات باه گذشاته و بیاباان
برای آن دمته از اعراب که ریشههایشان در رضای تجااری اولیگارشای شاهر یجااز نباود  .9از
ل اظ اقتصادی چنین اقامتگاهی میتوانست مرکز طبیعی ی بهرهبرداری کشاورزی باشاد .1 .از
ل اظ میامی این اقامتگاهها با متفرق کردن امیران خاندان مالطنتی ،خطاراس نشائت گررتاه از
تمرکز خانواده ملطنتی را کاهش میداد ابراند2991 ،؛ 995ع .ناگفته نماند که جلال و شکوه برای
اینگونه بناها امری ررعی بوده امت .در یقیقت این اقامتگاهها را میتوان آخرین تجسم «ییره»
یا «بادیه» پیش از املاد تعبیر کرد ابراند ،همان991 ،ع.
مع هذا ،شواهد بامتان شنامی اخیراً ،میمای جدیدی از کا های اموی به دمت میدهد کاه
با میمای کا های ـ رایی آنها متناقض امت .دو کا بزرگ اموی ،خربه المفجر و مشتی،در بر
هم زدن تصویر کلی معماری کا های اموی نقش مهمی دارند .کا های امویان م صوره مربعای
امت که یا متشکل از ی ماختمان مانند قصر ال یر ،و یا مرکب از بیش از ی ماختمان امات
مانند کا المفجر که شامل قصر ،مسجد و یمااد .در کاا اماوی تزئینااس گونااگون باه چشام
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میخورد ،از جمله ایجاد پنجرههای متعدد ،رمم اشکال و تصاویر بار ماق و دیوارهاا ،رسیفسااء
2
کاری.
جانشینان امویان ،نیز در ماختن کا های مرمرین در بغداد از یکدیگر مبقت گررتند ،تا جایی
که بغداد ،شهر و کا ها معروف شد .آشکارترین تغییر در کا هاای اوایال دوره عبامای کاه باین
مالهای  111/219د111/ه 911/د برپا شده امت ،در مقایسه با کا اماوی ،ارازایش مشاخص
اندازههای آن امت .دو دلیل عمده را میتوان برای ایان تغییار  .2مانت م لای  .1خودکاامگی
پیشرو امت ابراند2991 ،؛ 931ع.
منت م لی را میتوان کا های عظیمی دانست که در باین النهارین ریشاه دوانیاده باود و
قدرس مطلقه خود کامگی رزاینده خلیفه ،اخذ عناـر نمادین ملطنتی شرقی دانسات کاه مااختن
کا بزرگ را هرورتی آشکارا تلقی میکرد .مؤثرترین شکل ابراز بیان این نظم و تغییر جدید ،این
شهر به مال  215هجری قمری تومط خلیفه منصور پایهگذاری شد و از همان آراز نیت آن باود
که بنیادی بیش از ی پایتخت برای ملسله جدید باشد لذا با تمااد نموناه امالامی قبلای خاود
متفاوس بود .شهر مدور ،چنین معماری به زمان آشوریان میرماد نموناه آن شاهر هتارا پاارتی،
همدان هخامنشی و دارابگرد ،ریروزآباد و بالاخره شیز مامانی امت .بارای در بهتار و ـا یح
بغداد باید به بازمازی متقاعد کننده هرتسفلد امتناد کرد .نکته جالب توجه در این بازماازی ایان
امت که کانون اـلی این شهر مدور مسجد نبود ،بلکه کا باود .تقادد کاا نسابت باه مساجد
می تواند تفوق دنیوی بر مذهبی را در دمتگاه خلارت عبامی اثباس کند .کا بغداد به شکل مرباع
و شامل ی تالار گنبدپوی مرکزی بوده که از آن چهار ایوان در همان جهت م ور دروازهها بااز
میشد و هری از آنها به ی ییاط مربع منتهی میشده امت اHerzfeld, 1912: 146ع
در کا بغداد ،عناـر معماری مامانی ،نظیر گنبد و ایوان مشاهده میشد .موج دیگر معماری
کا های عبامی در مامراء پا گررت .در این کا ها قالب نوع اموی کنار گذاشته و خبر از ت اولی
در کا های املامی میدهد .و در آخر این ب ث باید بگوییم که معمااری کا هاای بغاداد بسایار
متسثر از معماری میان رودان و ایوان مامانی امت .نفوذ ایران در دوران منصور به تدریج در همه
جلوههای زندگی مسلمانان نمایان شد .اکرمول2939 ،؛ 111ع .ترامه اثر این تغییار و ت اول بار
هنر مسلمانان را چنین شرح داده امت:
 .1فسیفاء ،عبارت است از قطعاتی کوچک یا مكعُّهایی ظریف از شیشَ ،سنگ و یا صدف کَ بةَ صةورت مةنظم بةر
سطحی از گچ نصُّ می شوند و بَ هنگام نصُّ ،مسطح بودن و نیز قرار گرفتن آنها بَ صورت افقی رعایت میشود.
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«خلارت از عالم هلنی به مرزمینی ررت که منتهای بامتانی شرق در آن زنده و مرپا باود.
در میان رودان عبامی هنری پا میگررت که در همه ابعادی درمت در مقابل هند شبه کلامیکی
بود .که هنوز بر کرانههای مدیترانه یکم میراند اTerrass, 1999 : 54ع
معماری (مساجد ـ کاخها) فاطمیان در قاهره
مسجد عمروبن عاص در فسطاط (142-141م 21 /ق)

مسجد عمرو ،نخستین مسجد مصر بود که به دمت ررمانده رات ان مسلمان این مرزمین ا
عمروبن عاص ا ماخته شد .مورخان عرب قرون میانه این مسجد را تاج الجوامغ اتاج مسجد هاع
خوانده اند .ادوریس برن ا ابومی ؛ 2932؛ 13ع.

تصویر  2-5مسجد عمرو ،مسخذ :کرمول2939 ،
مسجد عمرو که نخستین مسجد مصر املامی به شامار میآیاد در ماال  12هجاری بارای
برپایی نماز مپاه مسلمین در پادگان رسطاط ،ماخته شد؛ اندازۀ آن از مااختنمان اماروزی بسایار
کوچ تر بود و بیش از  51*91ذرع ،یعنی یدود  13*21متر ،نبود .در جانب شمال مسجد و به
راـله ی کوچه از آن ،خانه عمرو و ررزندانش قرار داشت.
طبق گزارای مورخان مسجد اولیه مااده باود و ـا ن ،گچباری نداشات؛ کا آن بادون
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منگفری ،ماختمانش راقد مناره بود و جهت قبله هم در آن ،مثل مسجدهای بعدی ،با م رابای
گود مشخص نمیشد .کرمول بر این باور امت که آن را با خشت و تنه نخل ماخته بودند ،نظیار
مسجد پیامبر در مدینه که به خانۀ آن یضرس متصل بود .اCreswellع.گوشۀدمترمی باه
باد مسجد وجود نداشته امت .کرمول این ال اق مناره ها را ملهم از پیش الگوی مساجد جاامع
اموی دمشق میداند اکرمول ،همان؛ 135ع.
مسجد ابن طولون ( 678 -671م 211-213 /ق).

ابن طولون از مامرا ،پایتخت عبامیان ،به عنوان رالی به مصر ررمتاده شد و چندی نگذشات
که در آنجا تختگاه خود را با ناد قطائع بنیان نهاد .این شهر جدید در ناییهای که امروز به خیابان
ـلیبه معروف امت و در منطق ه بین ارگ و زینب قرار داشت .از شهر ابن طولاون جاز مساجد او
وپ آباره اثری باقی نمانده امت.
شهر رسطاط و عسکر دیگر برای پادگانهای بزرگ ابن طولون جا نداشات ،و مساجد عمارو
نیز برای جمعیت مسلمان این پایتخت رو به رشد بیش از ید کوچ مینماود .ابان طولاون بار
بالای تپهای مومود به جبل یشکر مسجد بسیار بزرگی ماخت ،که قادیمی تارین مساجد مصار
امت و شکل اـلی خود را یفظ کرده امت.

تصویر  1-5مسجد ابن طولون ،مسخذ :دوریس برن2932 ،
مسجد ابن طولون به دور ـ ن با چهار رواق طاق بندی شده ماخته شده که بزرگترینشاان
شبستان ممت قبله امت .به جز منارۀ منگی بقیه ماختمان آجری امت ،و به عناوان کااری ناو
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ظهور طاق های آن به جای متون ها ،جرزهایی نگه داشته امت .این جرز ها مستطیل شکل بوده
و به چهار متون تو کار بنایی دردر گوشه ها مزین امت که متون هایشان مثال تاه ماتون هاا
شکل منگولهای دارد و هردو را گچبری و کنده کاری کرده اند .قوس طاقگان رواق ها مساجد از
نوع تیزه دار امت .دربارۀ علت اینکه به جای متون ها از جرزها امتفاده شده امت او این موهوع
موهوع با شیوه این دیار بیگانه امت ،گفته اند که معمار این بنا رردی مسی ی بوده میخوامته از
به یغما ررتن متونهای کلیسا برای ماخت مسجد جلوگیری میکند.

تصویر  9-5مسجد ابن طولون ،مسخذ :دوریس برن2932 ،
اما پامع ـ یح را به آمانی در مامرا میتوان یارت و آن اینکه در بین النهرین آجر از مصالح
طبیعی برای بنایی م سوب میشد .تنها رنایعی که در ماخت مسجد ابن طولاون باه کاار ررتاه
ا مت دو جفت متون مرمری کنار م راب امت که شیوه بیزانسی دارد ادوریس برن ا ابومای ؛
همان؛ 19ع.
مسجد ابن طولون دارای نوزده ورودی در مه طرف امت ،که هر ی از این درها در قسامت
زیاده به در دیگری راه دارد ،در ممت قبله نیز مه در اهاره دیده میشود .پنجره هایی باا قاوس
تیزه دار را در قسمت بالای دیوار مسجد کار گذاشته اند که در کنارشاان ماتونهای بااریکی باه
چشم میخورد .کرمول تنها چهار پنجره شبا دار گچبری شده را ،که نقش هندمی مااده دارد،
متعلق به دوره طولونیان میداند .بقیه که از ل اظ نقوس هندمی پیچیده امات و تناوع بیشاتری
دارد مربوط به دوره راطمیان و مملوکان امات .اکرماول ،هماان؛ 133-911ع .در مجماوع 219
پنجره در این مسجد به کار ررته امت .مسجد این طولاون دارای شاش م اراب امات کاه باه
دوره های مختلفی تعلق دارند .منارۀ ابن طولون در جانب شمال زیاده ،کمای پاایین تار از م اور
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م راب اـلی قرار دارد .این مناره منگی یا پلکانی بیرونی امت .در بین تااریع نگااران معمااری
قاهره این مناره به موهوعی مورد اختلاف تبادیل شاده امات .برخای آن را باه مالطان لااجین
منسوب و برخی به ابن طولون .منابع موجود هم اطلاعاس کاخی در این باره در اختیار نمیگذارناد
تا بتوان تاریع قطعی آن را تعیین کرد .ادوریس برن ا ابومی  ،همان؛ 91ع.
مساجد دوره فاطمیان
مسجد الازهر (879م319 /ق)

الازهر نخستین مسجد دوره راطمی واولین اثر معماری به شمار میرود که راطمیان آن را بناا
نهادند اتوریق ایمد عبدالجواد1121 ،؛ 31ع .توریق ایمد معتقد امت شناخت طرایای اولیاه ایان
معماری در امت و علت آن را در این میداند که تعداد زیادی از خلفای راطمی ال اقاس بسایاری
به این مسجد ارزودند و عناـر معماری آن بایش از چناد باار تجدیاد بناا شاده امات اتوریاق،
عبدالجواد؛ همانع.

تصویر  1-5مسجد الازهر ،مسخذ :دوریس برن2932 ،
الازهر ـفتی امت به معنای «درخشان ترین» .خلیفه راطمی معزالدین الله پس از رتح مصار
و ماخت قاهره وظیفه ماخت الازهر را به ررمانده و وزیر خود ،جاوهر ـاقلی ،ماپرد .بناای ایان
مسجد در مال  311د911 /ق به اتماد رمید.
الازهر پس از مساجد ،عمرو ،عسکر و ابن طولون چهارمین مسجد جامع مصار امات .بعاد از
رلبۀ عثمانی ها و زمانی که مدارس مملوکی رو به ارول نهاده بود ،الازهر به مرکز علاود امالامی
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مصر و یکی از دانشگاههای مهم رقی در جهان املاد تبدیل شد.
در طرح بازمازی شده کرمول ،الازهر در اماس تنهاا دارای ماه طاقگاان اردیا طااقیعدر
پیرامون ـ ن بوده امت؛ امروزه شمار آنها به چهار طاقگان میرمد .اreswell, p.p.68ع.مه
گنبد در مسجد به چشم میخورد :یکی بالای م راب و دو تای دیگر در گوشههای دیوار قبله ،اما
هیچ ی از آن ها باقی نمانده امت .منارۀ اـلی مازه آجری کوچکی بود که بالای مدیل اـالی
قرار داشت .از قسمتهای اـلی مسجد که م فوظ مانده امت میتوان از طاقگان ها ،بخشای از
تزیین گچکاری ،از جمله گچکاری نیم گنبد م راب ،و تعدادی طارمی پنجره ها نااد بارد .مناارۀ
اـلی آن مازه آجری کوچکی بود که بالای مدیل اـلی قرار داشت .اتوریاق ،ایماد عبادالجواد،
1121؛ 39ع.
الحاقات دوره فاطمی به الأزهر

در مال 2113د 111ق خلیفه یاکم به مرمت مسجد پرداخت و در چوبی تازهای به ماختمان
آن اهدا کرد .و در مال 2215د523 /ق خلیفه الآمر م رابی چوبی به مسجد اهدا کرد که اکناون
در موزه املامی قاهره نگهداری میشود اهمان؛ 31ع.
اما مهم ترین کارهای دورۀ راطمی در خلارت یارظ الدین الله ا511-511قع ـاورس گررات
که طاقگانی را به دور ـ ن اهاره کرد و بدین ترتیب این مسجد دارای چهار طاقگان شاد ،کاه
طاقگان چهارد تنها ی رری انداز در جانب شمال رربی داشت .خلیفه یارظ گنبادی را هام در
جلوی بازوی جانبی اهاره کرد که برای بیننده به مبب وجود پایش طااق از ـا ن ناپیدامات.
ادوریس برن ا ابومی ؛ همان31 ،ع.
تزیناس اـلی مسجد مشتمل امت بر نیم گنبد م راب ،کتبههای گچبری شده و املیمیهای
دور طاقگان ناگفته نماند که در دوره ایوبیان و مملوکان و همچنین عثمانی ها مرمات هاایی بار
روی این مسجد انجاد گررته امت .به خصوص مرمتهای بعاد از زلزلاه ماال 2919د 119 /ق.
علاوه بر مرمت هاایی کاه در ادوار مختلا ـاورس گررتاه در مااختمانهای مجازای مساجد،
ماختمانهای تازهای نیز پی در پی به السزهر ارزوده شده که از جمله میتوان به مه مدرمه دوره
مملوکان اشاره کرد.
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مسجد الحاکم بامرالله (الانور 1993-889م384-369 /ق)

نظیر واژه الازهر ،این مسجد نیز دارای القبی امت مومود به «الانور» به معنای روشن وهاور
شرایطی که در آن ،مسجد خلیفه یاکم ماخته شد قدری ریر معمول بود .ایان عماارس را خلیفاه
عزیز ،پدر یاکم ،در مال  331د 991 /ق بنیان نهاد و ی مال بعد در یالی که هنوز ماخت آن
به پایان نرمیده بود نخستین نماز در آنجا بر پا شد .نکته ریر معمولی در اینجا به چشام نمیآیاد
زیرا در هر مسجد جهت گیری به ممت قبله مهم امت از این رو به طاور کلای اول شبساتان و
مپس بقیۀ ماختمان مسجد را میمازند .اما تا دوازده مال بعد یعنی مال 2119-2111د-939 /
931ق ،که بر روی کتبه منارۀ جنوبی ناد یاکم و تاریع 939ق 2111 /دیده میشود ،گزارشای از
ررمان او مبنی بر تکمیل ماختمان مسجد در دمت نیست .در مال 2121د112 /ق جایگزینهای
مهمی به جای این مناره ها نشست ،و در مال 2129د111 /ق اثاث و ملزوماس مساجد را بادان
ارزودند و بار دیگر نماز در آن بر پا شد .ادوریس برن ا ابومی  ،همان؛ 39ع.

تصویر  5-5مسجد ال اکم ،مسخذ :دوریس برن2932 ،
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مسجد الانور ایاکمع چهار گوی ریر منتظمی امت باد چهار طاقگان م اط کننادۀ ـا ن و
معماری ای ترکیبی از ویژگیهای هر دو مسجد ابن طولون و الازهر را با خود دارد .ایان مساجد
همچون مسجد ابن طولون ،طاقهای تیزه داری دارد که جرزهای آجری چهاار گاوی آن هاا را
نگه داشته امت ،اما ردی طاقگان بلندتر و خود مسجد کوچ تر از مسجد ابن طولاون امات و
ماننااد الااازهر دارای بااازوی جنااایی عمااود باار شبسااتان ،و مااه گنبااد باار دیااوار قبلااه اماات.
اهمانعویژگی های تازه این مسجد نسبت به آن دو مسجد االازهر و ابان طولونعوجاود دو مناارۀ
بیرون زده در گوشههای نمای مسجد ،و مدخل آن امت .نمای لکی مسجد الانوار ملهم از مسجد
مهدیۀ تونس ،پایتخت راطمیان در شمال ارریقا ،امت .اتوریق ایمد عبدالجواد؛ همان؛ 35-31ع
مسجد جیوشی (1961م476 /ق)

بر رراز کوه مُقطَّم و شرف به گورمتان ،خود شهر و اطرارش ،مسجد کوچکی قرار دارد که به
تسمی از ناد پشتیبان مالی آن به مسجد جیوشی معاروف امات .امیرالجیاوی ررمانادۀ ماپاهیان
برالجمالی وزیر ارمنی خلیفه راطمی ،مستضر ا119-119 /2131-2191ع ،باود .مساجد جیوشای
کتیبه ماختی در بالای ورودی ای دارد که از آن به عنوان مشهد ازیارتگاهع ناد میبرد .اما اینکاه
به یاد بود چه کسی ماخته شده امت را نه میتوان از کتیبههای «مشهد» دریارت و نه از مطالبی
که مورخان برای ما به دمت میدهند.

تصویر  1-5مسجد جیوشی ،مسخذ :دوریس برن2932 ،
ررید الشارعی مشهد جیوشی را برج دیدبانیای میداند که بعد از تغییر به مسجد تبدیل شاده
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امت اشارعی؛ 251 ،2311ع .گرابار آن را یاد بودی برای رائق آمدن بدرالجمالی بر شاوری هاا و
آشفتگی هایی میداند که مدس ها بلای جان یکومت رااطمی شاده باود .ا Crabar, Oleg,
1966. Pp27ع.
این بنا کامل ترین معماری که از دورۀ راطمیان باقی مانده امت شاید به این دلیل که وقا
شخصیت مهم دینی نشده امت و به همین مبب ،مرکزی عباری به یساب نمیآماد تاا آن را در
معرض مرمت ها و زینت آراییهای پیرامون درآورد .در دورۀ عثمانی ،درویشان از مسجد جیوشی
به عنوان خانقاه امتفاده میکردند.

وصف کلی بنا

ماختمان کوچ مسجد پیرامون ی ـ ن شکل گررتاه امات و ورود باه آن از در ماادۀ
بدون در گاهی در پایین منارۀ که بر م ور شبستان امت ،ـورس میگیرد .در پهلوهای جاانبی و
دوطرف مناره ،اتاق هایی دیده میشود .نمای ـ ن مشتمل امت بر قوس جناری بزرگی کاه دو
جفت متون آن را نگه میدارد و در قوس کوچ تر هم در کنار آن دیده میشود؛ اینهاا ترکیبای
مه بخش به نمای ماختمان داده امت که در معماری راطمی مکر را دیده میشود .ادوریس برن
ا ابومی  ،همان؛ 211ع .شبستان مسق به طاقهای متقاطع امت ،به جز دهانۀ بالاای م اراب
که بر ررازی گنبدی نشسته مکنجهای ماده به چشم میخورد .کرمول گنبد خانۀ کوچ شمال
شرقی شبستان را از ارزودههای بعدی میداند ،اCreswell, 1965, pp237ع .اما ت قیقااس
ررید شارعی نشان میدهد که این قسمت بخشی از ماختمان اـلی بوده امات .اشاارعی؛ ،2311
211ع.
م راب این مشهد را در قسمت پشت بغلهای قوس م اراب ،باا تزیینای از گچباری کناده
کاری شده آرامته اند .داخل گنبد با گچبری کنده کااری تازیین شاده امات و در قسامت ر س
دارای ترنجی امت که اممای م مد و علی بر آن دیده میشود؛ در قسمت مرباع گنباد
هم نوار کتیبهای دیده میشود که آیاس قرآنی بر آن نقش بسته امت.
مسجد الأقمر

در دل شهر راطمی ،در شمال منطقهای که روزگاری قصر بزرگ راطمیان قرار داشت ،مسجد
کوچکی مومود به السقمر قد برارراشته امت .این مسجد نیز ،ناد مازنده بنا ،را به خاود نگررتاه و
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عنوانی بر آن نهاده اند که به «معنای روشنشده به نور ماه» امت .این مسجد را مسمون بطائ ی
وزیر خلیفه الآمر ماخت .اتوریق ،ایمدعبدالجواد ،همان؛ 31ع.

تصویر  1-5مسجد الاقمر ،مسخذ :دوریس برن2932 ،
نمای مسجد

به دلیل تزئیناس پیچیدهای که این مسجد دارد به عنوان زیباترین مسجد راطمیان باه شامار
می آید .این مسجد به دلایل مختل در معماری قاهره اهمیات راراوان دارد یکای از ایان دلایال
تزیین بسیار نمای آن امت .که تزیین آن الهاد بخش بناهای بعدی در دورههای بعد مصدر باوده
امت .دلیل دیگر در نقشه معماری آن میدانند .نمای مسجد هم رامتای خیابان امت اماا داخال
آن درمت رو به قبله دارد .تعادل در منظر مسجد را دیوار نمای آن به وجوده آورده اناد کاه یا
مر آن هخیم تر از مر دیگر امت؛ در این قسمت هخیم تر اتاق هایی را تعبیه کرده اند .چناین
روشی بعدها در معماری مذهبی شهر ها مومود شد و البته نشان از اهمیت زیاادی کاه معمااران
برای اجتناب از از بر هم زدن مسیر بندی خیابان ،با آرایش نمای اریب وار مسجد ،قائل برده اناد؛
ادوریس برن ا ابومی  ،همان؛ 221ع.
مسجد الاقمر نمای آجر با روکشی منگی و طرح تزیینااتی بسایار پیچیادهای دارد .نماای آن
مزین به طاق نمایی بزرگ با قوس جناری و خیاره هایی منشعب از ی تارنج مرکازی ،کاه باه
پرتوهای آرتاب در یال طلوع یا نقش ـدف میماند .اتوریق ایمد عبدالجواد؛ همان؛ 31ع.
طبق تصویر ،در هر دو طرف طاقنمای اـلی ،طاقنماهای کوچا تاری قارار گررتاه امات.
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م ققان معماری مسجد الاقمر امعنای نمادین والایی در تشیع میدانند و دلیال آن هام تزئینااس
این مسجد میدانند که در نمای آن ناد م مد و علی نوشاته شاده و لوزیهاای کناده
کاری شده که با نقش مایۀ گل و گلدان همراه امت .کارولین ویلیارر دو شاخه گل داخل گلدان
ماذکور را نمااد اماماان یسان و یساین ا میداناد.ع ا ;wiliams, carolin, 1983
pp37ع.
داخل مسجد

در داخل مسجد چیز زیادی از شکل اولیه باقی نمانده امت شبستان با چهار طااق .شبساتان
کوچ مسجد با ی طاقگان مه تایی مقابل نمای ـ ن قرار دارد؛ مه طاقگان دیگر هر کاداد
رقط ی رری انداز دارد.
از ویژگی خاص معماری داخل این مسجد این امت که راـاله باین دو ماتون را باه جاای
امتفاده از مق تخت ،با گنبد آجری کم خنیزی پوشانده اند .از آنجاا کاه ایان مساجد در ماال
2913د192 /ق امیر مملوکی به مرمت آن پرداخت ،ویرانه بوده ،کرمول میپندارد ،هموبه مرمت
مق  ،که چه بسا در ابتدا تخت بوده پرداخته باشد اCreswell, 1932-40pp.241.
مسجد صالح طلائع وزیر ( 1119م 111/ق)

مسجد ـالح طلائع وزیر مانند مسجد الاقمر به دمت وزیری ماخته شد و همانند آن بار مازار
ردیفی از مغازهها ماخته شده امت .این مسجد چند ویژگی جالب توجاه دارد .ایان مساجد نظیار
الازهر ،در ابتدا رقط با مه طاقگان در پیرامون ـ ن ماخته شد؛ و به جاای طاقگاان چهاارد در
شمال رربی ،طاقگاری در خارج داشت که بخشی از نمای آن را تشیکل میدهد؛ این ویژگای در
بین مساجد قاهره من صر به ررد امت .ایسن عبدالوهاب؛ 19 :2311ع
اساس طراحی بناهای مذهبی در عصر فاطمیان در قاهره

در عصر راطمی دو شیوه بارز در معماری مساجد به کار میررت .شیوه اول مخاتص مسااجد
بزرگ بود و شیوه دود مختص مساجد کوچ تر.
طرایی روی اول در امساجد بزرگع عبارس بود از ـا ن بازرگ و روبااز کاه گرداگارد آن
رواقهای به متونهایی برارراشته شدهاند رواق رو به قبله بسیار ومایع امات و م اراب و منبار
مسجد در آن قرار گررته امت .بالای رضای مقابل رواق مجاور دیوار قبله مه گنبد وجود دارد .در
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طرایی این نوع مساجد ایجاد رواق عمودی که ومط رواق قبله قرار میگیرد به چشام میخاورد
که شیوه ای برگررته از شمال ارریقا امغرب املامیع امت .شیوه امتفاده از مه گنباد در شبساتان
در معماری شمال ارریقا دیده میشود ادوریس برن ا ابومی 32 :2932 ،ع ایتمال دارد به ومایله
ـنعتگران راطمی به مصر وارد شده باشد .همچنین در طرایی این شیوه مساجد بزرگ میتاوان
به ورودیهای آن اشاره کرد .برای این نوع مساجد مه ورودی به کار ررته امت ورودی اـلی بر
م ور م راب ودو ورودی جانبی بار م اور ـا ن ،الاازهر نموناه باارزی از ایان ناوع مسااجد
امت.روی دود امساجد کوچ ترع :عبارس امت از ـ ن متوماط کاه گرداگارد آن چهاار رواق
برارراشته شده امت .رواق رو به قبله بزرگتر و نمایی مسجد همرامتای خیابان امت اماا داخال
آن درمت رو به قبله دارد و از ترتیب قاعدهمند پیروی میکنند اreswell, K.A.C, 1932-
 40: 241عتزیین منوط نمای خارجی مساجد در این شیوه که برای اولین باار در عصار رااطمی
بود ،به کار گررته شد .امتفاده از مقرنصاس و نمای آجری با روکش منگی .به کارگیری مناره ها،
به عنوان عنصر امامی در معماری مساجد از دیگر شیوههای بارز این نوع مب و میاق مسااجد
در دوره راطمیان بود .منارها ابتدا در گوشههای مسجد قرار میگررت اجامع الایاکمع بعدها بالاای
ورودیها به کار میررت نظیر آنچه در مسجد جیوشی و الاقمر به کار ررته امت.
همچنین به شیوه دیگری از معماری مساجد در این دوره میتاوان اشااره کارد و آن مسااجد
معلق امت که بالای مغازها قرار می گررت نظیر مسجد اـالح طلاائعع و در آنهاا مجااور م اراب
روزنهای مستطیل شکل به کار میررت .این روزنه به ی پنجره بلکه ملق یا یادگیری امت که
به میله متونی در دیوار قبله که تا با باد بالا ررته ،متصل امت .روزگاری بالای آن م فظاهای باا
مرپوی مایل قرار داشت که به طرف شمال بااز میشاد و نسایم ملاایمی را باه داخال هادایت
میکرد .امقریزی ،جلد دود؛ 139ع
مساجد دوره راطمی به مادگی در بهکارگیری مصالح و مواد بنایی و مادگی نماای داخلای و
خا رجی متمایز امت .گنبدمازی بالای مقاابر نیاز از مشخصااس باارز معمااری ماذهبی در دوره
راطمیان امت ادوریس ا بون ،همان223-211 ،ع
بنا بر آنچه گفته شد میتوان مهمترین عناـر طرایی در بناهاای ماذهبی دوره رااطمی را از
چند جهت بررمی کرد.
 .2از ل اظ کاربردی :امتمرار شکل مستطیلی اولیه مسجد ـرف نظر از در نظر گاررتن شاکل
عمومی قطعه زمینی که به ماخت مسجد اختصاص داشت.
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 .1از ل اظ ماختاری :در این دوره به نمای خارجی مساجد اهمیات بسایاری داده میشاد .باه
گونه ای که به کارگیری منارها و تزئیناس در ماختار داخلی و خاارجی مسااجد از عناـار امامای
معماری مذهبی در دوره راطمی به شمار میررت.
 .9از ل اظ طرایی :پوشش قبور با گنبدها و امتفاده از رواق عمودی در مساجد.
 .1از ل اظ م یطی :میتوان به ـ ن روباز در مسجد و بهکارگیری ملق ابادگیرع در تلطیا
هوای مساجد اشاره کرد.
 .5از ل اظ اجتماعی :هدف امامی از ماخت مساجد در این دوره اجامع الازهرع این بود مکاانی
برای دعوس مذهب شیعه در مصر باشد.
معماری کاخها در دوره فاطمیان

از کا های دوره راطمیان یا قبل از آن اثری بر جای نمانده ،و از دوره مملوکان هم کا هاای
اندکی باقی مانده امت که البته هیچ ی کامل نیست .با این همه ،انباوه اماناد و موقورااس دوره
مملوکان ،گنجینهای از اطلاعاس مکتوب دربااره طارح کا هاا و خاناههای ایان دوره باه دمات
میدهد .کا های دوره راطمی با متونهایی ماخته شده امت که گنبدها را نگه مایدارد .برخای
دیگر را مطابق عمارسهای دارای نقشه قاعه 2ماختهاند :دو ایوان مقابل یکدیگر که رضاای باین
آنها با گنبد یا گلدمتهای پوشانده شده امت .ادوریس بادن ا هماان59 :عدر یقیقات مااختمان
اـلی ی مکونتگاه راطمی را قاعه تشکیل میداد .در معنای مرمرای طبقه همک از مانا و
طبقه بالای آن از آجر امتفاده میشد .دیوارها نیز با آجر و گچ مفید اندود میشود.
بررسی معماری «مساجد و کاخهای» اندلس ـ مغرب

رتویاس مسلمانان در اندلس تغییر امامی در معمااری و دیگار ـانایع ایان منطقاه باه جاا
نگذاشت .دلیل این امر را میتوان بهکارگیری اهل یرف و ـنعت اندلس تومط رات ان مسالمان
دانست .مسلمانان راتح در هنگاد ورود به اندلس اهل یرف و ـنعت را بارای پیگیاری تولیاداس
رنی و ـنعتی خود در مایه ای از مودس و تساهل و تسامح تشاویق کردناد ایان گوناه باود کاه
معماران و ـنعتگران اندلسی ررهنا جدید املامی را پذیررتند و مهم رراوانی در نقل و انتقالااس

 .1این واژه ،در اصل بَ معنای صحن است؛ اما عملاً سرسرایی بود در طبقَ همكف یا طبقَهای بالای آن.

211
211

مال پنجم ،شماره  ،21پاییز و زمستان 2931

معماری و ـنعتی بر عهده داشتند .ایان تاسثیراس در زمیناه معمااری در دوره خلارات امویاان در
اندلس ت قق یارت .معماری اندلسی املامی ،با تکیه بر اـول معماری املامی و آنچه از عناـار
معماری مغرب املامی ادر مایه عصر مرابطون و مویادونع باه کاار بارد باه پیشاررت خاود در
دورههای بعدی ادامه داد تا آنکه در دوره بنی نصر به اوج پیشررت خود رمید اعبادالعزیز ماالم،
93-31 :2311ع.
در یقیقت میتوان گفت که رتویاس مسلمانان در اندلس رکود رن و معماری یاا باه عباارتی
جمود ـنعتی به همراه نداشت و اوهاع اقتصادی و ـنعتی با رمو ررهنا املامی ا اماپانیایی
به ییاس خود ادامه داد .امری که ابن خلدون در مقدمه کتااب خاود باه آن اشااره دارد « ...باسن
العوائد انما ترمع بکثره وطول الامد رتست کم ـبغۀ ذل و ترمع رای الاجیاال ،واذا امات کمت
الصبغه عسر تزعها ...اآداب و رمود ی ملت زماانی کاه در گاذر زماان پررناا میشاوند و در
نسل ها رمو کنند ،از بین بردن آنها بسی دشوار امتع وی در ادامه باه عناوان مصاداق ادعاای
خود به اندلس اشاره میکند که بعد از رتح تومط مسلمانان در آن زمان مردد آن دیار به بسیاری
از تقالید و عقاید خود پایبند بودند اابن خلدون311-311 ،2311 ،ع.
مسجد قرطبه ،الگویی برای مساجد جامع اندلس ـ مغرب

مورخان ،مهندمان و همه کسانی که بر رن معماری واق هستند ،بار اینکاه مساجد جاامع
قرطبه ،الگویی برای مساجد جامع اندلس و مغرب املامی امات ،اتفااق نظار دارناد .در یقیقات،
ماخت شکوهمندترین نشانههای بر جای مانده از معماری دوره خلارت را بایاد در مساجد جاامع
قرطبه یارت .این مسجد را عبدالریمان در ماال 213ه ا قماری آراازکرد و باه نوشاته مقاری،
شبستان این مسجد یازده دهانه داشته امت .امقدی ،بیتا913 :ععبدالریمان دود ا 199-211قع
مسجد را با ارزودنِ متونهایی در موی قبله گستردهتر کرد .اابان عاذاری115 ،2351 ،ع .ررزناد
عبدالریمان دود ،م مد کار ارزودن متونها را تماد کرد .عبدالله بن م مد ،میان دری در راربِ
مسجد و کا خود گذرگاه مرپوشیدهای مااخت اابان ییاان11-19 ،2351 ،ع .ارازوده چشامگیر
دیگر مناره عبدالریمان مود بود .به گزاری مقری این مناره از منا بود و دو دمتگاه پله جدا از
هم در شرق و ررب داشت وی در وـ این مناره مینویسد:
بلندی مناره ،در نو گنبد روی آن ،به  19ذرع میرمد ...بر نو ِ این گنبد گلولههایی امات
همچون میب از نیم وزر .دورِ هرکداد مه وجب و نیم ،دو تا همه از زرامت و یکی از میم ،زیار و
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بالای نقشِ گلهای زیبامت .بر مر تیرها انارِ زری کوچکی امت .امقری ،بیتا251 :ع
اکنون بر مر گستریِ دیگر مسجد میرویم که ابن عذاری شرح مفصالی از آن آورده امات.
این مریله از کار را یکم ،آنگاه که بر تخت نشست ا 951ق 312/دع آراز کرد .او یازده دهانه به
جنوب اجانب قله مسجدع ارزود اابن عذاری123 :2351 ،ع.باه گفتاه مقاری بیشاترین گساتری
مسجد در زمان هشاد دود بود به مرپرمتی وزیر پرآوازهای منصور امتوری  931قع .مقری گفته
امت منصور هشت دهانه باه مساجد ارازود امقری؛هماان 111،عاکناون مساجد جاامع قرطباه
چهارگویِ گستردهای امت که مومین مسجد بزرگِ جهان ،پس از مسجد جامع مامرا و مساجد
بودل به شمار میرود .ـ ن مسجد شش در دارد دو درِ اـلی کنارِ مناره امت .بار ماه جاناب
ـ ن رواقی امت و بر جانب جنوبی هفده دهانه قوس که نمای شبستان امت .اکرمول:2932 ،
191ع
ریشه های معماری در مسجد قرطبه را باید در مساجد جاامع دمشاق جساتجو کارد و آن را
تقلیدی از مسجد جامع ولید بن عبدالمل ا91ه 113 /دع دانسات .اایماد رکاری129 :2312 ،ع.
این شباهت به عبدالریم ن بن معاویه بن هشاد بن عبدالمل یکی از نوادگان اموی که مؤماس
یکومت امویان در اندلس امت ،برمیگردد .در یقیقت کار عبدالریمن کاار قهرماانی کاه دولات
اموی را در اندلس تسمیس کرد نیست .او مهمترین و آخرین مریله انتقال دولت اموی از مشارق
به ررب را به اجرا درآورد و چنان که مقدی مینویسد :کان نیتۀ یجدد دولۀ بن مروان بالمشارقع.
نیت او تجدید دولت آل مروان بود امقری ،ج 999 :2ع .همانگونه که پیشتر اشاره کردیم مسجد
قرطبه الگوی دیگر برای مساجد ماخته شده در اندلس و مغرب گردید .مرابطون تقلیاد دقیقای از
طرایی آن را در مسجد خود در تلمسال پیدا کردند اعبدالعزیز مالم152 :2311 ،ع مویدون نیز در
ماخت مساجد جامع قرطبه را الگوی خاود قارار دادناد اعبادالعزیز ماالم19 :2359 ،ع.همچناین
طرایی نمازخانه مسجد جامع قرطبه تسثیر مستقیمی بر همه مسجدهای جامع اندلس نهاده امت.
در نمازخانه مسجد جامع قرطبه جهت رواق عمود بر دیوار قبله امت و از ل اظ وماعت و ارتفااع
رواق ومط از دیگر رواقها ومیعتر و مرتفعتر امت .این نوع طرایی در مسجد جامع ابن عادبس
در اشبیله به کار ررته امت که تسثیر مستقیمی از مسجد جامع قرطباه امات اماالم51 :2359 ،ع.
همچنین در مسجد جامع مدینه الزهراا مقری ،بیتا211-211 :ع و مسجد جاامع در مویاه اماالم
عبدالعزیز ،همانع؛ اما از دیگر مب هایی که برگررته از مساجد جاامع قرطباه در دیگار مسااجد
اندلس ا ررب مشاهده میشود ،کاشتن درختهای پرتقال و نارج در ـ ن مساجد امات .ایان
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شیوه نخستین بار به ررمان عبدالریمان بن معاویه ـ ن مسجد جامع قرطبه به کار گررته شد.
عبدالریمن بن معاویه به عبدالله بن ـعصعۀ بن ملاد ،ـایب نماز در مساجد جاامع دماتور
این کار را داد .پیرو مذهب اماد الاوزاعی 2که اجازه کاشت درخات را در مساجد داده باود اماالم
عبدالعزیز39 :2311 ،ع میایان و جغراریدانان عرب نیز به ایان موهاوع در مناابع خاود تصاریح
کردهاند .چنان که ابن بطوطه به وجود درختها که نارنج در مسجد جامع مالقه اشاره کرده امات
اابن بطوطه111 ،2311 ،ع منتزر میاح آلمانی که از اندلس را در مال  2191دیدن کرده امات در
توـی خود از مسجد مریۀ اMunzer (J), 1951: 30ع عمر بن عدبس ،مسجد جاامع باه
پوشیده بودن این مسجد از درخت لیمو و نارنج اشاره میکند.
قصبه در اشبیلیه و مسجد جامع البیازین در ررناطه ،نیز به همین منوال بوده امت اعبدالعزیز
مالم11 :2359 ،ع همچنین طرایی ـ ن بزرگ مسجد جاامع قرطباه باا هفات طاقگاان آن در
رواقهای کنار هم که ومیع بودن آن را نشان میهد ا مورد اقتباس مسجد الکتیبیه در مراکش و
جامع تینمال قرار گررته امت اهمان19 ،ع
مسجد جامع قیروان

این مسجد را که جامع میدی عقبه نیز خوانده میشود ،عقبه بن نارع در ماال  51ق 111/د،
به هنگاد بنای شهد قیروان ماخت .در مال  11ق 135 /د ،ماختمان آن ویران و دوبااره مااخته
شد .در مال  215ق 119/د ،به دمتور هشاد بن عبدالمل به ومعت آن ارزودند و بخش بزرگی
از بنای رعلی مسجد مربوط به دوره هشاد امت .مشخصه جامع قیروان متونها ومرماتونهایی
امت که اعراب آنها را از بناهای ویران قدیمی به قیروان منتقل و در بر ارراشتن مق مساجد از
آنها امتفاده کردند .در شبستان جامع قیروان هفده تالار وجود دارد که باه ماوازاس م اور اـالی
مسجد قرار گررتهاند .در دو طرف تالار میانی ،دو گنبد قرار گررتهاند .مناره مسجد نیز از ماه بارج
چهارگوی که بر روی هم قرار دارند ،تشکیل شده امت اانور الرراعی51 :2911 ،ع

 .1اندلس در دوره قبل از امویان ،پیرو مذهُّ عبدالرحمن بن محمد الاوزاعی157-88/ه) بود .وی شخصیتی بةود کةَ
در بیروت علیَ تهاجمات دشمن بیزانسی مبارزه میکرد.
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مسجد جامع قیروان :ماخذ انور رراعی ا2991ع
این مناره که گنبد کوچکی نیز بر بالای آن قرار دارد ،از کهنترین و زیباترین مناره در جهاان
املاد امت.
در خصوص ریشههای معماری مناره قیروان ،باید بگوییم که منااره جاامع قیاروان ،بایش از
آنکه به کلیساهای شاد مربوط باشد ،در ارریقیه دارد .بندر کوچ ملقطه در تونس رانوس دریایی
داشته که تا قرن پنجم/یازدهم برجا بوده امت .طرح این مناره را میتوان در نقشی ماوزاییکی در
اُمتیا دید .در واقع آنچه در این نقش آمده درمت همانندِ مناره قیروان امت؛ بنایی مه طبقاه کاه
هر طبقه بالاییِ آن کوچ تر از طبقه پایینی امت و بر بالاترین طبقهای گنبدی امت .لَّبدۀُ الکبرا
[در لیبی] هم دو برج این چنینی داشته امت اکرمول922 :2932 ،ع.
جامع زیتونیه

این مسجد به ل اظ قدمت چهارمین مسجد آرریقا امت .جامع زیتونیه در اـل رباطی 2امات
که جامعی در آن قرار گررته امت .علاوه بر این جامع زیتونیه ی دانشگه املامی نیز امت که در
آن علود مختل تدریس میشود .اکنون جامع زیتونیه مرکب امات از شبساتان ،ما ن ،منااره،
وهوخانهای اانور الرراعی ،همان591 ،ع.

 .1رباط ،حصاری بود کَ داوطلبان حراست از مرزها در آن مستقر میشدند .مغرب ،منطقةَ جنگةی بةود و بةَ همةین
جهت ،مغربیان برای دفاع از متصرفات اسلامی در برابر دشمن ،از سنجَ تا اسكندریَ هزار رباط بنا کردند.
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مسجد جامع زیتونیه :ماخذ کرمول :ا2939ع
بنای اولیه مسجد نمایانگر گرد آمدن هنرهای بیزانسی ،ایرانی و عربی امت که هنر آرریقایی
خالص از آنها مرچشمه گررته امت .مب معماری قلعه بیزانسی امت ،امالوب منااره مادور آن
ایرانی و ترکیب عمومی بنا عربی و مشابه مسجد کوره امت .هنر راطمی را میتاوان در قسامت
جلوی بنا و گنبد آن که تشبیه ورودی جامع عبید الله المهادی در شاهر مهدیاه امات و نیاز در
مرمتون های چهار پهلو که در هر طرف مزین به تصاویری هستند ،مشاهده کرد .اانور الررااعی،
همانع .خلاـه کلاد آنکه جامع زیتونیه را میتوان مجموعه کاملی از هنر املامی نامید.
مسجد جامع سوسه

مسجد جامع مومه ،کتیبه کوریای که بار ماه جاناب ـا ن و دیاوار ،پاسِ رواق جناوبی
میگردد .بانی مسجد را الامیر بو العباس م مد بن السرلب در منه 191ه 951/د نشاان میدهاد
اـلاح عاشور 2991 ،ق12 :ع یکی از ویژگیهای بارز این مسجد ندانشتن مناره امات .در گوشاه
شمال شرقیِ مسجد ،برج گردی امت که از نمای شمالی و شرقی مسجد بیرون زده امت بر این
برج کلاه ررنگیِ هشت هلعی گنبدداری امت که در زیر آن اتاقکی امت که باه اعتقااد کرماول
جایگاه مؤذن بوده امت اکرمول؛ همان995 :ع .البته چنین برجی در گوشه جنوب شرقی شبستان
نیز هست.
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مسجد جامع مومه :ماخذ ـلاح عاشور ا 2991هجریع
بررسی معماری کاخهای اندلس ـ مغرب
ـ کاخهای امویان:

منابع تاریخی معلوماس کاری در خصوص معماری کا های خلارت امویان در قرطبه به دمت
نمی دهند .گفته شده ،کا قرطبه بنایی متعلق به رود بوده که در زمان رتح مسلمانان تومط آناان
به کار گررته شده امت .در زمان یکومت والیان در اندلس ایوب بان یبیاب الل مای آن را مقار
خود ماخت ،تا اینکه خلفای اموی در اندلس یکومت را در دمت گررتند و آن را تومعه دادناد در
آن تالارها و مجالس و کا های متعدد تسمیس نمودند و تزئیناس به کار بردناد تاا جاایی کاه باه
نهایت هخامت و عظمت رمید .جمالی نظیر الکمال ،الزهرا ،کا های المجدد ،ال اائر ،المعشاوق،
المبار  ،التاج ،البدیع ،البستان 2امالم عبدالعزیز35 :2311 ،ع.از کوههاای قرطباه آب را باه کاا
روانه کردند و در یوضهایی از مرمر جاری و از مجسمههای منگی روران میشد امقری ،بیتاا،
ج 21 :1ع متسمفانه امروزه از کا خلارت به جز دیوار مقابال مساجد و قسامتی از دیاوار شامالی
چیزی باقی نمانده امت اR.Castejon, 1990: 79ع .از کا رـاره نیز که در  5کیلاومتری
 .1نام برخی از کاخها ،یادآور کاخهای اموی و عباسی در مشرق است.
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شمال رربی قرطبه امت چیزی باقی نمانده امت .کا رـاره را عبدالریمن بن معاویه در اولاین
مال امارس خود یا در مال 299ها بنا کرده امت .اابن الابار99 :2319 ،ع .خوشبختانه از کا هایی
که تومط عبدالریمن الناـر 915ه 391/د .و خلیفه یکم المستنصر 951ه 312/د بنا شاد ،مثال
کا الخلاره و الزهراء و مؤنس ،اطلاعاتی از مورخان هرچند شبه اماطیر و با ارراق بسایار باه باه
دمت میآید اابن خلکان،بی تا  ،ج 13 :1؛ مقااری ،ج 215 :219: 19 :15 :1ع همااین اطلاعاااس
اند کاری امت که بتوان از آن ماختار طرایی کا هاا را در دوره اموریاان بررمای کارد .البتاه
عملیاس یفاری تومط اررادی چون پیدرو مادرازو ،کامتیجان ،ریلیکس کم بسیاری در این امار
نموده امت.
کاخهای الزهراء دو نوع ساختار دارد:

اول :کا هایی که متشکل از رضای مرکزی یا همان ـ ن امت و همه اتاقهاا دور تاا دور
آن ماخته میشد.
دود :کا هایی که متشکل از ایوانهای متوازی که بین آنها را متونهایی که طاقچگاان بار
آنها بناا شاده ،جادا میکارد نظیار آنچاه کاه در نمازخاناههای مسااجد انادلس دیاده میشاود
اLambert, 1949: 37ع.گفته شده این طرایی کا ها برگررته شده از ماختار طرایی ییری
در بناهایی چون قصر خورنق و السدیر از کا های ییره در دور آل منذر بوده امت .ناگفتاه نماناد
که خود کا های ییره تقلیدی آشکار از معماری مامانی امت .برخی کا های مامانیان در بادیه
اردن نظیر کا المشتی خود مصدر الهاد برای بنای کا های امویان در بادیاه چاون کاا هشااد
معرف به خربۀ المفجر کا عمده که طرایی و معماری و تزئینی کا های رسانیان بسیار شبیه به
کا های امویان امت به طوری که کار را برای تشخیص کارشنامان دشوار کرده امات و گااهی
کا های رسانیان را به امویان منصاوب میکردناد اCreswell, 1938: 300ع .ظااهراً ایان
شیوه معماری مامانی ا ییری اعراقیع به اندلس منتقل گردیده امت .یکی از تالارهای اماتقبال
در کا خلارت مدینه الزهرا در مال  2311کش گردید .در طرایی این تالار مه رواق عمودی بر
دیوار شمالی کا به کار ررته امت که رواق ومط متشکل از ردیفی از طاقگاان ،کاه هار ردیا
متشکل از  1طاق ،امتوار بر  1ماتون امات .اCastejon, 1943: 147-154ع.در یفریااس
مال  2323که تومط دانشمند ویلامکویز انجاد گررت منجر به کش کااخی از کا هاای یکام
المستضر گردید ،در یکی از کا ها از مقیفهای ناد میبرد که بر م وطهای مربع شکل کاه دارای
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پنج طاقگان بود ،اشراف داشت .این مقیفه به مجلسی باه طاول  99متار و عارض  11متار راه
داشت .مجلس به پنج رواق تقسیم میشد که ومعت رواق ومط به  1/11متار میرماید .وماعت
چهار رواق دیگر  1/91متر بوده امت اTorres Balbas, 1952: 196ع
مدینه الزهرا ،نزدی ترین شباهت را در ررب املامی به کا مامراء عرهه میداشت ابراناد،
111 :2991ع .کا های مدینه الزهرا به گزاری ابان عاذاری در مجماوع  1929ماتون مرمارین
داشتند اابن رداری ،2351 ،ج 915 :1ع .منابع از دو تالار اـلی کا مخن به میان آوردند .اولی را
تال ار مشرقی که با ناد تالار مونس ،مشهور بود و ومط آن یوهی مرمبز که بار آن تصااویری از
تمثال انسانها ی گردیده و دور تا دور آن 21 ،مجسمه از جنس ماس ،مرـاع باه دُر گرانبهاا
اابن رداری ،همانع .تالار دود ،تالار عربی که به ناد «تالار بدیع» یاا «مجلاس الاذهب» خواناده
میشد اابن ییان91 ،291 :2351 ،ع.در یقیقت این تالار شگفتی عمده مدینه الزهرا بود .قسامتی
از مق و دیوارهای این بنا مطلا و بخشی از آن نیم شفاف یا قطعاس مرمرین الوان بود .از ماق
گنبد مرکزی آن مرواریدی باشکوه ،به اندازه تخم کبوتر ا هدیه لئو امپراتور بیزانس ا آویزان شده
بود .این گنبد مزین به موزایی کاریهای طلایی و نقرهای بود .گنبد بار راراز یاوض مرمارین
مبزی بود هشت در طلایی در جرزهای بلوری ،از ـد ماو باه تالاار راه میدادناد .در برابار ایان
مرمرا و کمی پایینتر از آن ،کوش گنبد پوشی با یوهی از جیوه قرار داشت .این بناا در برابار
بازی نور یسامیت خیرهکنندهای داشت تا یدی که وقتی اشعه خورشید وارد مرمرا میشد ،اثری
کورکننده داشت .به همین ن و ،زمانی که یوض جیوه به دمتور خلیفه تکاان داده میشاد ،بارق
نور چنان یالتی را به وجود میآورد که گویی اتاق یول م اوری مرکازی کاه در اطاعات از راه
خورشید امت به گردی درمیآمد .امقری ،ج 191 :1ع.
ـ کاخهای ملوک الطوائف:

طرایی ماختار مرمراهای کا های اموی در این دوره ادامه پیدا میکند .رن معماری کا هاا
در این دوره به اوج خودمی رمد و با توجه به تمایل به بومتان کاری که از ویژگیهای مسلمانان
امپانیا بود ،کا های آنان با باغها آرایش مییارت ،نوعی امتزاج طبیعت را با معماری در این دوره
شاهد هستیم .نظیر این طرایی کا ها را در «المزینیه» کا بنی عباد میتوان دید که درختاان و
باغهای رراوان آن را ایاطه نمودند اابن خاقان911 ،ه :311 ،المقری ،ج 21 ،1ع .دوماین ویژگای
کا ها ،ماختار مقیفهای که جلوی تالار کا ها و در نمای آن واقع امات ،نظیار کاا اشابیلیه در
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دوره بنی عباد ،که بعدها مورد تقلید کا های ال ماراء در ررناطاه قارار میگیارد اماالم:2311 ،
211ع.مومین ویژگی کا های ملو الطوای ماختار یوضهای مرمرین که در وماط مرماراها
امت و تالارها در این دوره به دریاچههای مصنوعی تبدیل میشوند ،نظیار کاا ماسمون بان ذی
النااون در قاارن پاانجم ،در طلیطلااه ،کااه در آن دو دریاچااه قاارار داشاات کااه در گوشااههای آن
مسجمههایی از شیران مسی و یا برنز ماخته شده باود امقادی ،هماان ،ج 935 :5ع ،نظیار ایان
دریاچههای مصنوعی در «منیه الب یره» در اشبیلیه و تالار «الویید» واقاع در «کاا مباار » در
«اشبیلیه» که معقد بن عباد آن را ماخت و گفته شده که اکثر اوقاس در کنار برکاه مینشسات و
دمتور میداد تا شمعهایی را روشن کنند اابن خاقان2911 ،ه11-9 ،ع.
ـ کاخهای مرابطین و موحدین:

در دورههای مرابطین شاهد طرایی جدید در ییاط و مالن کا ها هستیم ،دو دورههای قبال
از مرابطین همانگونه که پیشتر اشاره شد طرایی ییاط به این ـورس بود کاه در وماط ییااط
کا ها برکههایی وجود داشت در گوشههای آن مجسمههایی از شیران رلزی ،نصب میکردند
نظیر آنچه در کا طلیطله وجود داشت و یا یوضهایی از آب در ومط ییاط کا وجود داشت که
در ومط یوض روارهای قرار میگررت .یا اینکه یوض باا مجسامههایی از ییوانااس و پرنادگان
ایاطه میشد .مانند کا الزهراء .در خصوص مالنها نیز تغییراتی نسبت به گذشاته در ایان دوره
ایجاد شد این طرایی جدید در کا منتقوط که بقایای آن در مدینه کش گردیده ،نمایان امات.
این کا در چهار کیلومتری شمال شرقی مرمیه قرار دارد.در ومط کا  ،ایاوان مساتطیل شاکلی
قرار دارد .به م ض ورود به داخل ،ی ردی اتاقهای رارا مشااهده میشاود کاه باه ییااط
مستطیل داخلی راه مییابد .این ییاط به عنوان باغ طرایی شده بود امت زیرا راههاای م اروی
آن رضا را به چهار بخش تقسیم میکند .در انتهای بازوی طولانیتر ییاط ی عقبنشاینی یا
کوش منفرد قرار دارد و پیشدرآمدی امت که رشاد یارتاه آن را در ییااط شایران در ال ماراء
خواهیم دید ابراند ،همان119 :ع البته این طرایی قبل از این در اتاقهای پذیرایی مالطنتی قلعاه
بنویماد تومعه یارته بود و کمی بعد در کا عزیزه در پالرمو یارت شد .موهوع بااغ ییااط چلیپاا
شکل در همین ییاط کا مُرابطین مراکشی ادامه یارت .ابراند ،همانع .دوره مویدین در طرایای
کا های خود ماختار تالارهای مشرف به دریاچهها را به کاار بردناد .ایان ناوع طرایای در کاا
«الب یره» واقع در خارج باب جمهور اشبیلیه مشاهده میشود .کااری کاه ابویعقاوب یوما بان
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عبدالمؤمن دمتور به ماخت آن در مال ا511ه2212/ع داده امت اابان ـاایب الصالاس:2311 ،
12ع.
ـ کاخهای غرناطه:

در عصر بنی ایمر معماری کا ها ویژگی خاص خود را داشت .در ایان دوره مااختار طرایای
کا ها پیشررت بسیاری داشته امت .ماختار رواقهای عمودی بر دیوارهای ـدر تالارهاا از باین
میرود و مرمراها به دیوارهایی که مایب نهایی طاق دار بر آنها پراکنده شده ،و بر مناظر طبیعی
اشراف دارند ،م دود میگردد .معمار در این دوره بر تزیین زیبای بنا برای رارار از رضاای خاالی
تزیین در دورهای قبلی تکیه میکند لذا دیوارهای کا ها از انواع تزئیناس پوشاانده میشاوند کاه
این تزئیناس که از پایین دیوارها تا مق آن را شامل میشود اعبدالعزیز219 :2311 ،ع .نمونه بارز
کا های ررناطه در ال مراء نمود پیدا میکند .ال مراء کاملترین کاا امالامی یفاظات شاده و
بازمانده از مدههای میانه ال مراء و شاهکاری رقیب هنر امالامی امات .ال ماراء مجموعاهای از
چندین کا امت و مشتمل بر چندین قسمت مجزا که در دورههای مختل ماخته شدهاند که هر
یاکم ،ویژه به خ ود بنا کرده امت .ایده اـلی موجود در چند ماختمان این مجموعه ،کوششهایی
برای به وجود آوردن بهشت بر روی زمین بوده امت .ال مراء طریی مه بخشی دارد که از ررب
به شرق مشتمل بر ارگ ،مجموعه کا و همیمه اقامتگاهی امت .هسته اـلی ال مراء مجموعه
کا های آن امت ،که خود آنها از طرایی مهبخشی پیروی میکند ابراناد ،هماان151 ،ع .بخاش
اول مرمرای بار عمموی ،مشتمل بر اتاقهای م ارظین ،اـطبلها و ی نمازخانه ،بخاش دود،
دیوان که مشتمل بر اتاقهای کارمندان دربار ،بخش مود یرد امت که ییاط شیران کاانون آن
را تشکیل میدهد .در یقیقت نگین طبیعی مجموعه ،ییاط شیران امت که وجه تسامیه خاود از
مکابه مرمرینی دارد که بر گرده دوازده شیر موار امت اهمانع.
مراودات قاهره با اندلس ـ مغرب
ـ سیاسی

آراز مراوداس مؤثر در نقل و انتقالاس عناـر معماری مربوط به اواخر قرن  3میلادی آراز قرن
 2میلادی 1/و  5هجری قمری امت .آراز مراوداس زمانی ر داد که یکم بن هشااد گروهای از
انقلابیون قرطبه را به مصرف تبعید کرد .ابن القوطیه میگوید:
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آن ها اجازه داد شد که از قرطبه خارج شوند ،پس پراکنده شدند و به ماایل در شاهر بربرهاا
رمیدند ،در آنجا مستقر شدند ،گروه بزرگی از آنها که تقریباً پانزده هزار نفر بودند جدا شده و از راه
دریا به امکندریه رمیدند» اابن القوطیه قرطبی52 :2919 ،ع.جریان بعدی که در اواخر قرن ماود
هجری ر داد پیروزی دعوس مری راطمیان شیعی که  251مال اماتمرار داشات و بالااخره باه
تسمیس خلارت راطمی در شمال ارریقا در 131ه 319/.د .منجار شاد ااماین راؤاد ماید:2331 ،
 59ع.خلیفه مهدی که مورق به تسمیس دولت راطمینان شده بود به ماخت پایتخت خاود باه نااد
مهدیه مبادرس ورزید اکلنفورد2151 :2335 ،ع.از زمانی که مهدی خلیفه به ارریقاا رماید متوجاه
این امر شد که ارریقا مکانی نیست که بتواند اهداف خلارت راطمیان را برآورده کند ،لاذا چاارهای
نداشت جز اینکه به موی مشرق و بالاخص به مصر روی بیاورند اامین رؤاد ،هماان51 :ع .لاذا در
م رد مال  959هجری 319/د .المعزلدین الله به جمعآوری مپاهی بالغ بر ـدهزار که اکثر آنها
از قبایل بربری و بالاخص کتامه و زویله از ـاقالبه ،پرداخات و در ر س ماپاه جاوهر الصاقلی را
ررمانده قرار داد تا مپاه را به موی رتح مصر رهبری کند .جوهر ـقلی روز شنبه  21ربیاع الااول
مال 959ه 319/د .به موی مپاه شتارت تا مهمترین هدف راطمیان را برآورده کند و آن چیازی
نبود جز رتح مصر اابراهیم ایمد العمروی213 :2335 ،ع.
علیای یال پیروزی مصر و رتح آن تومط راطمیان تسثیر ناپذیری در مهاجرس تعداد زیادی از
قبائل بربر به موی مصر داشت .و علت آن هم این بود که راطمیان در تسمایس دولات خاود در
مغرب بر قبایل بربر بالاخص کتامه ،بسیار تکیه کرده بودند پس ی امر طبیعی بود که با انتقاال
راطمیان به مصر بسیاری از آنها همراه با راطمیان باشند اایمد عبداللطی ینفی213 :2333 ،ع.
ـ تجاری

تجارس داخلی و خارجی در عصر راطمیان گستری بسیاری یارت .امکندریه از زمان اماتیلاء
راطمیان بر مصر به یق درب مغرب و دروازه اـلی هنرهای متبادل بین شرق دریای و ررب آن،
و مجمع تجار از همه نقاط جهان گردیاد اعبادالعزیز ماالم191 :2331 ،ع.در یقیقات تجاارس از
مهمارین عواملی به شمار می آید که در ایجاد روابط بین مصار و مغارب دخیال باوده امات .از
اختلاف موارد اقتصادی بین مصر و بلاد مغرب به این نتیجه میرمیم که یرکات تباادل تجااری
بین آنها وجود داشته و شاهد گستری آن بین مصر و بلاد مغرب قبل از رتح راطمیان و بعد از آن
هستیم اایمد عبداللطی ینفی ،همان15-11 :ع.
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ا مفرهای یجازی از مهم ارین امباب ریلت اهالی مغرب به موی مصر مفر مردد مغارب و
اندلس به یجاز برای ادای رریضه یج و زیارس قبر رمول بود .زیرا در مسیر ررتن به یجااز،
مصر به عنوان یکی از راههای اـالی باه یاج در مسایر آنهاا قارار میگررات .ام ماد م ماد
الک لاوی25 :2331 ،ع.
ـ سفرهای علمی

از دیگر مفرهای اهل مغرب به مصر ،مفرهای علمی بود .زیرا مصر به عنوان یکی از مراکاز
علمی در مشرق املامی به شمار میررت که علما از مغرب املامی برای دیدن علماء و ماراوداس
علمی به خصوص در الازهر به آنجاا میشاتارتند .در الاازهر رواقای باه علماای مغارب امالامی
اختصاص داده شد که «رواق مغرب» شهرس یارت االک لاوی21 :2331 ،ع.
مفرهای زیارتی :مقصود زیارس هریح آل بیت و مشهدها ،در مصر تومط اهل مغرب ،زیرا در
مصر تعداد زی ادی از مشاهد اهل بیت وجود اشت که مردد مغرب بر زیاارس ایان شااهد مباادرس
میورزیدند .اهمان21 :ع.
تفاوت معماری قاهره با معماری اندلس ـ مغرب

ا معماری قاهره :با ورود راطمیان به مصر ،مصرف از عنوان دار الاماره باه دار الخلاراه تغییار
وهعیت دارد ایسن ابراهیم ،یسن ،2332 ،ج 15 :9ع .راطمیان به تسمیس شهر قاهره پرداختند و
این شهر را به عنوان پایتخت خود برگزیدند .آنها به ایجاد مسااجد و بناهاای ماذهبی در قااهره
پرداختند .در این دوره شاهد ایجاد بناهایی هستیم که با عناوان مشااهد شاهرس یارات .ا Ray
mond (A); 2001; 57ع نمونه این آثار ماذهبی مشاهد الجیومای 119ه 2195/د .مشاهد
السیده رقیه مشهد عاتکه 521ه 523/.د...
به مخن میایان و مورخان ،دمتاورد برجسته خلفای راطمی در زمینه معماری ،کا های آنان
بود .اما متسمفانه از آنجا که از این کا ها بقایای زیادی به جز برخای مکتوبااس بار جاا نماناده و
تجربه بصری ما از معماری راطمی تنها به چند بقعه و مسجد من صر میشود.مسجدهای راطمی
نقشه مسجدهای متوندار ،با طاقگان متونبندی شده دور تا دور ـا ن را یفاظ کارده امات.
البته از ماختمان آنها از قوس جناری امتفاده کردهاند .که معمولاً بار روی مرماتونهای قرنتای
پیش از املاد نهاده شد ه امت .از نوعی مرمتون املامی به شکل زنگوله نیز امتفاده شاده امات
ادوریس برن ا ابومی  ،همان25 :ع م راب مساجد راطمی از ل ااظ معمااری هماواره در یاال
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تومعه بوده امت ،مثلاً با ارزودن گنبدی بالای آن ،یا ماخت بازویی عرهی االازهر و ال ااکم هار
دو این را دارندع ،عریض کردن راهه مجاور دیوار قبله امسجد الاقمرع ،یا عریض کردن راهه عمود
بر م راب امسجد ـالح طلاائعع اهماانع .همردیا مااختن نماای مساجد باا خیاباان ،کاه از
ویژگیهای معماری قاهره در قرون میانه به شمار میرود ،اولاین باار در دوره رااطمی باه چشام
میآید .مسجد الاقمر متقددترین نمونه موجود و نیز متقددترین نمونه بااقی ماناده از نماای یا
مسجد با تزیین بسیار امت .تزیین نمای پیش مسجد با تو نشستگیهایی که پنجرهها را در آنهاا
کار گذارده باشند ،نخستین مرتبه در مسجد ـالح طلائع دیده میشود؛ مااخت مساجد در بالاای
مغازها نیز در ـ ن دور آراز شد .شکل منارههاای دوره رااطمی تطاور روشانی را از منارههاای
الجیوشی تا ابوالغضنفر به شکل مومود به مبخره یا بخوردان نشان میدهاد؛ واژه مخباره را کاه
مول برای میله متون چهارگوشی که بخشی هشت گوی با کلاهکی آجدار را نگاه مایدارد ،باه
کار برده امت ،البته شکل ـ یح نوع بخوردان را هام باه ذهان متباادر نمیکناد.برای تازئیین
بناهای خود از مرمر امتفاده میشد ،گچبریها و کندهکاریهای روی چوب و منا نشان دهنده
نقوی گل و گیاهی ،نقوی املبجی برگررتاه از نقاش مایاههای ماامرا و بیازانس و طرحهاای
مهندمی امت .نوار کتیبههای به خط کوری ،با تزییناس پرتکلا بسایاری اجارا شادهاند .شابا
پنجرهها دارای نقش گل و گیاهی و هندمی امت و برای نخستین بار به کاربرد شیشه در طارمی
مشب گچبری برمیخوریم که بعدها به ویژگی رایجی تبدیل میشاود .در دوره رااطمی برخای
ویژگیهای تزئینی نظیر تاقچههای دارای قوس جناری با مرمایه شیاردار ،شعاعی ،که با تنوع باه
مضمون کلامی متسخر در هنر قبطی کاربرد زیادی داشت ،پدیدار شد .این مرمایههای شایاردار
بایستی الهادبخش معماران برای ماخت گنبدهای قاشقیدار بوده باشد که این مب در معمااری
مملوکیان ادامه داشت .اما امتفاده از نوار کتیبههای دور طاقها ادامه پیدا نکرد و باه هماان دوره
راطمی م دود ماند.
ا معماری مغرب و اندلس :بارزترین ویژگی معماری مغارب و انادلس کنگرههاای دنداناهدار
چوبی بر رراز دروازهها و نیز طاقهای بلندی امت که درون آنها با مقرنس پوشایده شاده امات.
بیشتر منارهها چهارگوی و پوشیده از کاشی و متون هستند .در معماری اندلس ا مغارب کااربرد
گچبریها ،یوضها و روارهها و نیز امتعمال رنا طلایی در تزئیناس ،رراوان به چشام میخاورد.
ویژگی معماری اندلس ا مغرب به خصوص در بنای مسجد جامع قرطبه جلاوهگر شاد .و پاس از
این ،در دوره مرابطین مویدین پدید آمد و شکورا گردید اانور الررااعی ،هماان13 :ع .در یقیقات
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پیومتگی یکومت مغرب و اندلس نوعی تشابه باه ویکیاانی امالوبهای معمااری را در ایان دو
ناییه به ارمغان آورد .این مب معماری در ماراکش تاا دوره ملساله شاریفان ماعدی ماراکش
اقرون  21و  22ق 21/و  21د.ع ادامه یارت و پس از آن رو به ان طاط نهاد.
شباهت معماری قاهره با معماری اندلس ـ مغرب
 .1مدخل اصلی

ورودیها قبل از دوره راطمیان در مصر به شکل دهانه ها نماود داشات .همانگوناه کاه در
مسجد جامع ابن طولون مشاهده میشود اعبدالله کامل مومی211 :1111 ،ع.
مدخل اـلی در جامع الازهر در جهت شمال رربی و مانند مدخل جامع ال اکم بامر الله امت
و دروازه اـلی بر بالای مدخل اـلی قرار داشت ایسن عبدالوهاب13 :2339 ،ع.
 .2رواق عمودی

رواق عمودی از ویژگیهای مشخص معماری مساجد در مغرب امت .این عنصر معمااری در
مسجد جامع قیروان ،جامع زیتوناه در تاونس و مساجد الغاروبین در رااس باه کاار ررتاه امات
اعبدالناـر یامین112 :1111 ،ع .علی ررم اینکه رواقهای عمودی عنصر معماری امت در آرااز
در شاد و مسجد جامع اموی دمشق به کار ررته بود .از شرق املامی به ررب آن متصل گردیاد و
به تسمی از مغرب املامی در مصر ظاهر شد اکریزویل ،ح 59 :2ع .این عنصر معمااری در قااهره
مسجد جامع الازهر و همچنین جامکع ال اکم بامرالله باه کاار ررات ا Ettirghousen (R),
1250; 179ع.
 .3گنبد بالای محراب :گوشههای منحنی

رواق عمودی به گنبدی در بالای م راب منتهی میشود .این نوع طرایی در جاامع الاازهر و
جامع ال اکم بسمر الله به کار ررته امت .این مب گنبدها دقیقاً در برخای مسااجد جاامع مغارب
املامی به کار ررته امت .و در اـل متسثر از شمال ارریقا امت .منطقه انتقال در اینگونه گنبادها
از چهار گوشه من نی تشکیل گردیده همانگونه که در مساجد جامع مغرب باه کاار ررتاه امات
اـالح لمعی21 :2391 ،ع.
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 .4اضافه کردن رواق بر صحن

خلیفه یاکم ومعت ـ ن مسجد جامع را کم میدانست .لذا رواقی را بر آن اهاره کارد کاه
چهار طرف ـ ن را ایاطه میکرد و گنبدی بر ر س رواق قرار داد .شیوه اهاره کاردن رواق بار
ـ ن نیز یکی دیگر از شباهتهای موجود بین معماری مصار و بلااد مغارب امات .یسان بان
عبدالوهاب ،در کتاب خ ود به ناد تاریع المساجد ،ایان شایوه را در مسااجد جاامع عقباه ،موماه،
والزیتونیه در تونس مشاهده کرده ایسن عبدالوهاب ،همان52 :ع .نظیر همین شیوه از معماری در
مسجد الازهر و ال اکم در قاهره وجود دارد.
 .1گنبد البهو

اهاره کردن کوش گنبددار در انتهای شمالی رواق عمودی رامته طرایی از معمااری باوده
که مختص به دوره ارالباین در شمال ارریقا امت .در مغرب املامی نظیر آن را در گنبد «البهاو»
در جامع قیروان و گنبد دیگری به همین شیوه در جامع تونس و القرویین راس وجاود دارد .ایان
شباهت در طرایی گنبدهای مغرب در جامع الازهر و جامع ال اکم بامر الله در قاهره دقیقااً وجاود
دارد .به ایتمال زیاد راطمیان آن را از شمال ارریقا به قاهره منتقل کرده باشند اکریزویل:1111 ،
291ع.
 .1منارهها

وجود دو مناره بیرون زده در گوشاههای نماای مساجد ،و مادخل اـالی شایوهای باود کاه
قدیمیترین نمونه آن به جامع مهدیه تونس برمیگردد .و بعد از آن در مناره مسجد جامع موماه
و مناره مسجد جامع قرطبه و همچنین مناره مسجد جامع ـفاقس نمایان گشت .ا Raymond
(A): 59ع .شبیه چنین منارههایی در قاهره و در مسجد ال اکم بامر الله وجاود دارد کاه بادون
ش ملهم از مب معماری مغرب ا اندلس امت.
 .7پیشطاق گنبد الحافظ لدین الله

از ارزودههای دوره راطمی به مسجد جامع الازهر ایجاد گنبدی در جلوی بازوی جانبی مسجد
بود که این کار در خلارت یارظ لدین الله ـورس گررات .شاش طاقگاان قالاب مانناد در گنباد
ال ارظ یکی دیگر از عناـر معماری در قاهره دوره راطمی امات کاه ملهام از معمااری مغارب
اندلسی میباشد .اعبدالعزیز مالمع
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 .6پنجرهها

پنجره با طارمی گچبری شده که یروف کشیده کوری آن واژه «الله» را میمازد؛ این نقاش
به گونهای متقارن از رامت به چپ و از چپ به رامات تکارار میشاود ،تاو گاویی نقاش آن در
آیینهای ارتاده امت .این شیوه که به شمال ارریقا ،البته به تااریخی متاسخرتر از آن تعلاق دارد در
مسجد جامع ال اکم به کار ررته امت .شیوه پنجره در مسجد جامع ال اکم شبیه به مسجد جاامع
قرطبه نیز هست .این شیوه نیز به عنوان تازئین بالاای درب مقصاوره قادیمی در مساجد جاامع
قیروان به کار ررته امت اعبدالناـر یامین ،همان111 :ع.
 .8ساختار مسجد معلق

مساجد مرتفع از مطح زمین برای اولین بار در قاهره ،در مسجد الصالح طلائع نمود پیدا کارد.
این شیوه از بنا متسثر از مغرب میباشد که در مسجد جامع الرباط در مومه و المسنفیر در موماه
قرن مود به کار ررته امت/کویزویل ،همان1331 ،ع.
 .19سقیفه ورودی

طرایی مقیفهای که قبل از در ورودی اـلی قرار میگیرد ،اولاین باار در مساجدهای جاامع
مغرب املامی ،نظیر مسجد جامع بی رتاته در مومه به کار ررته امت و شبیه چناین طرایای در
قاهره ،در مسجد الصالح طلائع نمود یارت اعبدالناـر یامین ،همان139 :ع.
 .11خط کوفی

تشابه بین کتبه خط کوری در جامع الازهر به عنوان عنصر تربیتای باا کتباههای خاط کاوف
موجود در مغرب املامی وجود دارد به ایتمال بسیار راطمیان این شیوه از تزیین به خط کاوری را
از شمال ارریقا به قاهره و در مسجد جامع الازهر منتقل کردهاند .اعبدالناـر یامین ،همان111 :ع.
 .12آراستن و گچبری

از دیگر مظاهر تسثیراس اندلس ا مغرب تسثیراس بر تزئیناس معماری راطمیان امت .گچبری باا
نقش مایههای گچبری و تزیینی در آثار مدینه الزهراء و در زیاده ال کم در مسجد جاامع قرطباه
دیده میشود اهمان115 :ع.
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 .13نقش مایه درختی

در برخی تزئیناس گچبری طاقگان در مدخل مسجد جامع ال اکم بامر اللاه در قااهره ،نقاش
مایه درختی انتزاعی به کار ررته امت .این اشکال ،شباهت تاد با تزئیناس موجود در مسجد جاامع
قرطبه دارد اکریزویل ،همان91 :ع.
نتیجه

از مبایث مطرح شده در مقاله یاهر این نتیجه یاـل گردید که در معماری مصر تا قبال از
خلارت راطمیان مب بومی خاـی در هنر و معماری قاهره ظهور نیارت .مسجد ابن طولاون ،باا
وجود برخورداری از ت ولاتی چند ،هنوز م صول هنر دربار عبامیان مساتقر در ماامرا باه شامار
می رود .اگرچه ظهور دودمان جدید در عرـه یکومت به خودی خود مستلزد ایجاد دگرگاونی در
معماری امت اما به هریال هر دمتگاه میامی تازه لزوماً م یط معماران و ـانعتگران را شاکل
داده ،موجب تسثیر تازهای بر شیوهها و تجارب موروثیشان میگردد .یکومت رااطمی ،مصار را از
ایالتی خراج گزار بغداد به مرتبه خلارت مستقل ارتقاا داد ،آن هام باا انتخااب قااهره باه عناوان
پایتخت.
معماری دوره راطمی نشان دهنده کاربرد ترکیبی از عناـر معماری بیزانسی ،مامرایی ،شمال
ارریقا ،قبطی امت .آنها از مال  953تا  511بر مصر یکومت کردند و خامتگاه آنان شمال آرریقا
بود ،جایی که پیش از رلبه بر مصر توانسته بودند یکاومتی را در آنجاا برپاا کنناد بادون شا
راطمیان در معماری خود از بسیاری عناـر معمااری مغارب امالامی تاسثیر پذیررتناد .مااختمان
مساجد در این دوره مستطیل شکل و مق آنها گنبددار ،طاقها نیم دایره تیز و پایه شکل بریاده
ناقصی از نعل امبی ،منارهها بیشتر چندهعلی و گاهی چهارگوی هستند .طارح اـالی کا هاای
دوره راطمی را قاعه تشکیل میداد.
مب مغرب و اندلسی که در بنای مساجد جاامع قرطباه جلاوهگر امات بعاد از آن در دوره
مرابطین و مویدین پدید آمد و شکورا گردید پیومتگی یکومات مغارب و انادلس ناوعی تشاابه
ویکسانی املوبهای معماری را در این ناییه به ارمغان آورد .باارزترین ویژگای ماب معمااری
مغرب و اندلس کنگرههای دندانهدار بر رراز در دوازهها و نیز طاقهای بلندی امت که درون آنهاا
با مقرنس پوشیده شده امت .بیشتر منارهها چهارگوی و پوشایده از کاانی و ماتون هساتند .در
مب معماری اندلس و مغرب اهتماد بسیاری به تزئینااس داده شاده امات ،کااربرد گچبریهاا،
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یوهها و روارهها ،امتعمال رنا طلاایی در تزئینااس ،مجسامههای مختلا راراوان باه چشام
میخورد .کا های مغرب و اندلسی نیز با هنار معمااری دقیاق ،ماب بسایار ظریا رواقهاا و
متونهای هخیم ،گنبدها ،مق های آرامته و نقاشیهای زیبا ،تالارهاای ومایع و مرتفاع قابال
توـی امت .بین دو مب معماری متفاوس قاهره و مغرب ا اندلس شباهتهایی وجود دارد کاه
این شباهتها معلول عواملی چون میامت تجارس ،مفرهای علمی و زیاارتی امات .راتح مصار
تومط راطمیان از مهمترین راههای انتقال معماری مغرب ا انادلس باه قااهره امات.در اثبااس
ررهیه این مقاله مبنی بر این که معمااری قااهره در دوره راطمیاان بیشاترین تسثیرپاذیری را از
مغرب ا اندلس داشته امت میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.
* از مهمترین عنصرمعماری موثر در معمااری راطمیاان در قااهره ورودیهاای کاج مانناد
امت.این نوع ورودها که در معماری مساجد جامع الازهر،ال اکم بامرالله ومسجد الااقمر در قااهره
نمایان امت بدون ش ت ت تسثیر ورودهای مساجد مغرب ا اندلس میباشد.
* عنصر دیگر رواقهای عمود امت.این عنصر معماری اولین بار در مساجد جاامع اماوی در
دمشق به کار ررت و بعدها ت ت تسثیر مساجد مغرب در زیتونیه و قیاروان باه قااهره منتقال ودر
مسجد جامع الازهر و ال اکم بامرالله به کار ررت.
* عنصر معماری دیگری که متسثر از معماری مغارب ا انادلس امات و در ماب معمااری
راطمیان در قاهره قابل مشاهده امت اهااره کاردن رواق بار ـا ن و گنباد البهاو و البشاتا
امت.این عنصر معماری ااهاره کردن رواقعتقلیدی آشکار از مب معماری مغرب ا اندلس امت
که در مسجد عقبه و جامع الکبیر در مومه به کار ررته امت.
* شیوه قرار گررتن منارها در مساجد قاهره در دوره مورد ب ث نیز از موارد دیگری امت کاه
متسثر از معماری مغرب ا اندلسی امت.
* همچنین ،کنگرهای دندانهدار که مشخصه بارز مب معماری مغرب ا اندلسی امت ،مورد
تقلید معماری قاهره در دوره راطمیان قرار گررته امت.
* گنبدهای چندهلعی ،از جمله عناـر بهکارگررته در ماختار بناای السایده عاتکاه و مشاهد
رقیه در قاهره امت  .این مورد نیز از تسثیراس مغرب ا اندلس بر معماری قاهره در قارن چهاارد و
پنجم میباشد.
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