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                                                            ۱۱/۰۹/۲۰۲۰                 فارانی            حامد:  ردآورندهگ

  

   یغرباز نظر دانشمندان  یاسالم  هنرمعماری          
فلسالالنین   شالالاا    بین کمک گرفت و در عربسالالتان    هنر تزئینی ) نقاشالالی   معماری اسالالالا از این :  ویل دورانت

به پا شالد که ووت و اسالتحماا  مسالدد هایی سالپانیا  ه مراکش وسالیسالی    اء النهر   هند   مصالر    ماورالنهرین   ایران    
،    ، کوفه ، دمشق ، رمله مدینه ، مکه ، بیت المقدس مسالدد های یی و ظرافت درون را باها  داشالت  و زیبابرون 

مسقق د  نکری   در بل   ، در  بغداد ، مسقق د  بنرس سقق مر، ، ، مسقق د  ر ر  بصققر، ، شققیران ، نیشقق بور ، اردبیل  
، مس د سیدی عقبه  در قیروان و مس د انرق   مع االنهر در ق هر، ، مس د  بنرس  تونس مس د  ابن طولون ،  

دوران   صالالد ها مسالالددی  که در اینکر کنیا   زیرا  از توانیا  ذرا می ما تنها  ناا مسالالادد  بود از ان دمله     قرطبه
یا  اهما   یا ا مانده اسالالت و بقیه را زمانه در نتیده  زلزله  تشالالهیب به دسالالاهته شالالده   تقریبا از ده مسالالدد آبار واب   

زی مسادد  دیست  بیشتر آبار هنری از میان و از نشانه های عظمت و رونق ان دوران به دز  دنگها از میان برده ا
 باوی نمانده است 

ــ .     ۳۶۸  50را در  سالا     مسق د سقیدی عقبه  قیروان س هفت  بار تددید  ا   بنا کرده اند  و از ان پ  670)   هـــ

این مسدد  که ظاق های     رواوهایبه داست  ا    838)      هـ .     224وسمت  اعظا  بنا فعلی  از      بنا  شده است  

ها سالالتون  کورنتی اسالالتوار اسالالت  که از هرابه های کارتاه گرفته اند   منبر ان شالالاهمار منبت گرد دارد   بر صالالد  
  مناره    ن   براق و رنگارن   و کاشالی اسالت  کاری  و محرابش   نمونه  بدیعی از ترکیب سالن  سالماق ) نوعی  سال 

مناره دهان  به شالالماره می آید    نمونه ای از  شالالیوه شالالامی اسالالت که   بزرگ  و چهار گوش  مسالالدد که ودیمی ترین
به برکت این مسالالدد  ویروان چهارمین  شالالهر مقدس   همه  مناره های مغرب اسالالالمی را به  سالالبک ان سالالاهته اند  

  مسالدد های فاس   مراکش   تونس  و نرابلس  از نظر  شالموه   اسالالا  و یمی  از چهار دروازه  بهشالت شالده اسالت 
چندان کا از ان نیسالتند   در واهره مسالادد  بزرگ فراوان  بود و هنوز  سالیصالد مسالدد ودیمی در این پایتهت زیبا  به 

ا   سالاهته شالده و در    ۶۴۲)   هــــــ .   ۳۶۸  ۲۱  که در سالا   مسق د عمرو بن ع  داسالت که از همه  معرو    
کورنتی  که اعراب  از ویرانی  های  رومی  و   ان  دز  سالالالالتونهای   تددید بنا شالالالالده  واز  تعمیر ودیمیورن  دها  

ا   شم  ودیمی و نقش   ۸۷۸  –  هــــ .      ۲۶۵مسدد ابن نولون )      بیزانسی  آورده اند  چیز دیگری به دا نیست
  صالحن وسالیم مسالدد با دیواری  که  بالمنهای  متعدد دارد  محصالور شالده اصاللی  هود را  محفوظ داشالته اسالت  های

  ۳۲۶سالت  ما بین سالالهای  ضالربی  مسالدد از همه ناوهای  این شالیوه که در مصالر  اسالت  ودیمی تر ااسالت    ناوهای  
به وسیله  دوهر صقلی  بنیاد گرفت   وی  یک غالا    مس د   مع  االنهرا    ۹۷۰الالالال   ۹۷۲الالالال      هــــ .     ۳۵۹الالالال 

از وسالمتهای  اصاللی    هنوز  بعضالی   مسالیحی زاده  نو مساللمان بود و سالپاه  فانمیان به سالرداری  او مصالر  را گشالود 
سالتون  از سالن   مرمر  و هاره و سالماق اسالتوار   380بنا به داسالت   در اندا  نیز ناوهای  ضالربی ای هسالت  که بر 

اما در ایندا نماز برپا نمی  د الحاکا بامر هللا را از سالن  سالاهته اند و وسالمت اعظا  ان هنوز برداسالتمسالد  اسالت  
  از نقشالهای  بدیم این مسالدد  که به سالبک عربی  گر بری شالده  واز هنون زیبای کوفی ای  که  بر کتیبه ها  شالود

ن به شالم   ولعه می  این  مسالدد ها  که اکنو نوشالته اند  می توان  دریافت  که ورون وسالنی  چه داللی  داشالته اسالت 
نفوش و بردسالالالالالتاله  و نوشالالالالالتاله هالا  و معروهالا و محرابهالایی مزین باله عالا   و   بوده انالد   حقیقالت  ولعاله  نیز  نمالایالد  ودر 

مرمر و چوب داشالالته اند و باوندیلهایی که اکنون  دز  آبار  هنری  موزه هاسالالت  تزئین یافته اند  تنها مسالالدد نولون 
 وندی   داشت که غالب  ان با شیشه مینا کاری  الوان  ساهته شده بود  18000

 
در ورن  دها  میالدی  زینالت شالالالالالهرهالای کوچالک و بزرگی بود کاله    درهشالالالالالان و منالاره هالای  نالیی مالایالهگنبالدهالای  

ده معتبری ترین کشالالور متمدن دهان آن روز  کرمننقه اروپا  وبه احتما  ووی  سالالپانیای  مسالاللمان  را متمدن ترین ه
منصالور  ورنبه در شالمار متمدن ترین  شالهر های  دهان بود و فقن بغداد و وسالننننیه ها سالن  ان    در عصالر بود 

مسالالافران ورنبه از    حماا عمومی داشالالت  700مسالالدد   600  وصالالر    60هانه     200077بودند به گفته مقری  این 

ان از و فقن  گدایتوانسالالت ایغی داشالالته باشالالد ی  می   هر فامعمومی به حیرت می افتادند بروت نبقات نهبه و رفاه  
روشالن می وچه ها سالنگفرش بود و از دو نر   پیاده رو های  بردسالته داشالت که به شالب   کسالواری  محروا بودند
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تعمیر ها راهپیمایی  صال  در نور چراغ  کوچه ها و میان دو    انسالان می توانسالت  هنگاا شالب   شالانزده کیلومترشالد
  نزدیک   ییالویهمانند وصر  هت د  بسته بود و در ورنبه باغی  سهویش نفولیت که به مناظر رحمن  او    عبدال  کند 
  ا در اندا  بنیاد کرد)) رصالالافه    ر  وصالالر معرو   آورد   را در اندا به سالالر کرده  بود پدیدمشالالق که ایاا  کودکی  د

  ))     قصقققر رو قققهاز وبی  : )) ودند که ذوق مسالاللمانان   نامهای دالب افزتازه بر ان    او وسالالمتهایپس از  هلفای 
که ت  داشال مانند اشالبیلیه   وصالر بزرگی  ورنبه نیز    داد    بدان   قصقر  ت     و ))  )) قصقر  سقرور       قصقر عشق ق
درغرب   مورهان غرب   ها مقر حمومت وها ولعه ای محما بود وصالراین     شالهره بود   )) الک سق ربه ناا القصالر  

که نالیی و نقوش زیبای ان    به موزائیک  مرمر   زمین  مفروش   ستونهای    مدل ای  این  وصر ها در هدروص   
نرون در روا از نظر  دما  و شالالموه با وصالالر های سالالاهته بود   سالالهنها می گویند و انها  رافقن از هنر اسالالالمی 

  عبدالرحمن  بزرگ گسالالترده بودزرگ بر سالالاح  رود مالکان و تادران ب   هاندان حمومتوصالالر های    همانند میمنند 
باز هرید سالالربازان  ارث بردو می هواسالالت ان را  برای   بههود بروت هنگفتی  از یمی از کنیزان صالالیغه ای  سالالوا 

ر نیسالالت   از سالالربازانش اسالالیبه او گفتند که هیر یک    ووتی هود که احتمای در اسالالارت مسالالیحیان بودند به کار برد
پس برای   داوید نگاه دارد ی وصالالالری  صالالالر   کند  که ناا وی را  : ان ما  را به بنا  محبوب او گفتزهرا همسالالالر 

  961ق     ه  325  -  350سالا  به کار گرفته شالدند )   25چهارپا به مدن    1500کارگر  و   10000تحقق این آرزو 

پنر کیلومتری  ورنبه به ودود آمد که با    در نتیده  وصالالالالر الزاهرا در ناحیه دنوب باهتری  در فاصالالالالله ا   936  –

زن    6000مرمر اسالتوار بود وسالمت حرا برای سالتون   1200این وصالر  عالی آرایش  یافته بود   و اباث تزئین مدل

دواهر و آبنوس و عا   هشالت در مرصالم بهرا  از مرمر و نال سالاهته بودند ودیوار بارگاه هلیفه  دا داشالت  سالق  و 
     قصققر النهرامنعمس می کرد  انرا  ))  اشالالعه هورشالالید را مو  دار و ز دیوه اندا که برکه پر اداشالالت و یک 

  صالالفا    تمایالت و وسالالعت دلبسالالتگی های روحی و معنویشالالان  شالالرا  بود که لن   ادب   رفتارهای نبقه اوصالالر
   شهره  بود 

مدت دو ورن   هلفا  هر کداا  نهاده  بود ا    بنا   788    هــــــ .   170عبدالرحمن  او   ) به  سالا   مسالددی را که  

دیوار بلندی  متر  رسالالالید    یک  145متر در    225  چیزی بر مسالالالدد افزودند تا به دوران  منصالالالور وسالالالعت ان به 

هشالتی و سالنگی که بردهایی با ابعاد  مهتل  داشالت   مسالدد را محصالور  کرده بود   مناره بزرگ مسالدد از لحاظ  
  زگار نظیر نداشالالت و ان را یمی  از)) عدایب بی شالالمار دهان     به شالالمار می آوردند زیبایی و ارتفاع در ان  رو

ان مسالدد  نوزده  دروازه  داشالت که بر سالر  هریک  ناق نمای نعلی بود وبه اتفاق سالر دروازه  ای که با کتیبه های 
ضالالالو هانه که اکنون  سالالالنگی  زیبا  منقش به تصالالالویر  گ  و اشالالالما  هندسالالالی آراسالالالته بود   از دروازه مسالالالدد به  و

نارندسالالتان ناا دارد می رسالالیدند در محونه چهار گوش   زمین  را با  موزائیک فرش کرده  بودند و  چهار آب نما 
بود که هر کداا را از سالن  مرمر یمپارچه تراشالیده  بودند  برای حم  این سالن  ها از معدن هفتاد گاو به کار رفته 

داین تقسالیا می کرد       21ایوان  و   11داشالت که محونه داهلی را به    سالتون  1290بود   مسالدد مدموعه ای از  

ه تناوب در ان به کار رفته بود  روی  سالتونها  ناوهای مدرو  ضالربی و نعلی  بود  و ونعات سالن   سالرس و سالفید  ب
سالپانیا   هاز نوای    سالپانیا  ) نایفه ایهکه از بنا های  ویزیگوتهای  ن   یشالا  یا سالماق  یا مرمر  بود سالتونها از سال 

نتها  می کرد   چنانمه  می پنداشالالالت  مسالالالدد ان زیاد بود که بیننده را  متحیر  آورده  بو دند  تعداد این سالالالتونها  چندا
ته بود که دار به ناق آویهآن و تزئینات دیگر  نقش شالالده بود  دویسالالت  ورندارد   بر سالالق  چوبی مسالالدد   آیه های 

ق و از ناایی که از ناووسالهای مسالیحی سالاهته  غن معنر می سالوهت و از  محزن هو با روهفت هزار وندی  داشالت 
تزئین کرده بودنالد کاله   بالا موزائیالک و معرق کالاری   فرش ودیوار هالا را    زمین و  روغن  می گرفالت   آویهتاله بودنالد  

بود  هنوز    باله کالار رفتاله  و نال در انرنگهالای درهشالالالالالان  بود و ونعالات نقره  آبگیناله مینالا کالاری بالا    وسالالالالالمتی از ان
مین  ان را بود   زمسالدد  وسالمتی از     در دیوار های کلیسالا می درهشالند سالا  چون  چواهر  تزئینات  ان پس از هزار  

و ساله گنبد  روی  ان  ازه های  زیبای هاتا کاری داشالت فرش کرده بودند   دروو ونعات  کاشالی مینا کاری شالده نقره  
هود را  منبری که هنرمندان همه مهارتهای  محراب  و   های زیبا داشالت    را برآورده بودند   و حایلی  چوبین با نقش

مینالا   هفالت ترکی بود  کاله بالا نال و موزائیالک  یالک فرورفتگی  در همین محوناله بودبرده بودنالد در آراسالالالالالتن  ان بمالار  
ک رشالته سالتون و بایی ان یسالتری  نقشالهای  نالیی زده  بودند هاککاری  تزئین  یافته بود   و در زمینه ای سالرس و 

چیزی نبود  منبر از هماله منبر های  دهالان زیبالا تر که در شالالالالالیوه گوتیالک زیبالاتر از ان  زیبالا و ناق  نمالاهای بدیم بود
اتر  عود صالالند  سالالرس وزرد سالالاهته شالالده بود و  و چوبهای گران ویمت چون آبنوس  ونعه عا   ۳۷۰۰۰بود و از 

همه  ونعات ان با  میخ نال و نقره به ها پیوند گرفته و مرضالالم به دواهر بودند   روی منبر صالالندووی مرصالالم بود 
) هلیفه سالوا    در ان بود  که  نشالان  و یک ورآن به هن عبمان هلیفه  که پوشالش از حریر سالرس بر ان کشالیده بودند  
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در تزئین  کلیسالاهایمان  به کار  نمی به نظر ما که نال و دواهر   ز  به هنگاا  وت  بر ان  نمایان بود  هون هلیفه  نی
بریا  و تردیح می دهیا  به دای ان  تماشالالالا هانه ها را با فلزات منال و برنی بیاراییا   تزئین مسالالالدد ازوق ورنبه  

دلوه می کند  شالالاید سالالتونها را بیش از حد و ه رنگین هون  نسالاللهای  اسالالتبمار شالالداسالالرا  آمیز   و دیوارهای ان از  
چون منظره مرد چاوی پنداریا یا و از لحاظ  دما  شالناسالی ان را  ناق های نعلی  را از لحاظ معماری  نازیبا تلقی کن

 هال  ق    ۱۰۰۰ –  ۱۰۴۲به نظر مقری  )   کی  بیرون امده دارد  اما دیگران  وضاوتی  مهال  ان  دارند ه  ساوهای ک
ا   این مسدد به  وسعت و نرح معماری  وشیوه تزئین شموه   وعظمت   مانند نداشت و نشان   ۱۵۹۱ –  ۱۶۳۲= 

حسالن ذوق  بانیان هود بوده اسالت هنوز ها  این بنا  که کوچک شالده و بشالم  کلیسالایی در آمده به اتفاق  کسالان از همه 
 مسدد های دهان زیبا تر است 

     دهلیز     عالء الدین      مسالدد با شالموه  ))    دیوری  ر وونیه : سالر دروازه  مدل  مسالدد ))  د  -  مسق د نن :    در ارمنسقت ن
  غار مانند و نمای  منقش نراز مانند  )) سر تدیلی   

     مستنصر بغداد   و مسدد ))    بنرس موصل:  مسدد  ))  در بین نهرالنهرین
علویان در همدان   گنبد ترکدار و محراب  هیره  کننده مسالدد        در مرو    مقبر، سقت ر)     ری      بر  طغرل: ))    در ایران

     مس د بیدریهناوهای بزرگ و محراب )) وزوین و نیز    )) مس د   مرهناق نمای کوچک و کا نظیر  )) 
مسق د  یاس  اسالت  ))  با ان واب  ودر مشالهد که بعد بنا شالده  اماا رضالا  رگاه حضالرت  که در ایران  فقن بامسالدد دامم اصالفهان  

و همدون ))  کلیسای شارتر    یا )) کلیسا نتر داا   مدموعه  ابر معماری  دوران سلدووی است    ترین    اصفهان دالب      مع
  بارها توسالعه یافته  و به سالا   ا   آغاز شالده    1088ه  ق )  481     بنا ی مسالدد که اسالاز ابار معماری  ورون مهتل  اسالتا

 ا   به شم   کنونی در آمده است  1612ه  ق  )  1021

ان به  آبادی ان کشالالور مسالاللماننان اند لس را گشالالودند   ان کشالالور آبادی بود  ولی  مسالاللما : مووعی که  ر    نیدان
سالالاهتن  کاههای بزرگ در انرا   ورنبه بر کشالالور ورنبه بود که مسالاللمانان با   ان  افزودند  نامی ترین  شالالهر های

کوچمی به شالالالمار می بود که هر کداا برای هود شالالالهر با عظمت اههای مزبور به ودری  د زیرا کعظمت ان افزودن
  مع چنین بنای برپا کنیا  بنای می توان گفت در زمان فعلی وبا این شراین  اممان ندارد    یک بنای ارزنده که   رفت
مان  ولید می شالود اما  دز  ه و بعد تقسالیا بر مسالدد و کلیسالا  این بنا کلیسالا بوداسالت که در دمشالق می باشالد مح   اموی

  نو   این مسالدد از بناا دامعه اموی اعالا شالده اسالت  یمسالره سالاهتمان ددیدی میشالود که   بن عبدالملک به صالورت
سالتون بنا شالده اسالت   68ذرع  و روی     200سالانتی متر   و پهنای ان    104ذرع  ) هر ذرع   300مشالرق تا مغرب  

دروه بنی  و همچنین از عمارات اسالمی امم   هنوز بر پا  و  از عالی ترین ساهتمان اسالمی به شمار می آید   این د
ی  ان زمان  به شالمار در  شالهر واسالن بنا کرد  و از عالی ترین بنا هامی باشالد که حدا  بن یوسال    قبه االسقال امیه 

شالالاهمار های از  کاس  های  تاریهی اسالالالا اسالالت که این  ا  یمی از  بن  القصققر الکبیر  می رفته اسالالت  کاس  باشالالموه  
سالالاهتمان ان را   الرحمن در  اواسالالن  ورن دوا هدری   عبدعبدالرحمن پایه گذاری شالالددر زمان     معماری اسالالالمی

ضمن  وسعت بیشتری به ان دادند  کاههای    به پایان رساندند و  درآمدند  ان را    شروع کرد و دیگران که پس از وی
کاس  در ورنبه بود   430چنین  اسالالت که   مشالالروح ان کاهها زندگی می کردند و لی    به و اعیانی که دراشالالرا  ورن

قصقر  الک مل  ،  الم د ، الب رر الرو قه  ،  المرشقوق  ، مانند :     که بعضالی از کاههای  مدل  ناا هاصالی داشالتند
اسالالالت این کاس شالالالهر   مدل  ان روز هاییمی از بنا قصقققر النهراء    و  غیره    المب رک  ، السقققرور ، السقققر تسققق 

سالتون در ان دیده می   4300ذرع و   1500ذرع و عرض ان    2700ان از مشالرق  به مغرب    کوچمی بود که نو 

که از سالنگهای مرمر  رنگارن  سالاهته  شالده بود از  روا   تونس  و وسالننننیه هدیه شالد   بعضالی از ان سالتونها را  
 داده بودند   

ا نولی نمشالالید که مانند برادران مصالالری هود را از وید تقلید از رومیان  آزاد  سالالپانیهمسالاللمانان :   گوسققت   ولوبون
تبیه های عربی را کینه نالیی را ترک گفته و به دای ان نقاشالی های مهلون با زمسالاهتند    تزئینات و نقاشالی روی 

شالالروع کردند وان عبارت از آویزه یده می شالالود مقرنس کاری را دمعمو  داشالالتند و چنانچه در مشالالرق زمین بسالالیار  
هانه هایی اسالالالالالت  مرکب از چنالدین ووس کوچک که برهی بای تر از دیگری ورار دارد و شالالالالالم  عمومی ان مانند 

   منظره حیرت    گنبد البمراءمانند )) گنبد با این مقرنس ها سالالالاهته شالالالود  زنبور  اسالالالت  و هرگاه وسالالالمت داهلی  
که در ورن هشالالتا میالدی سالالاهته شالالده و همچنین برهی از بنا شالالهر نلینله از  رنبهانگیز و زیبا می کند   مسالالدد و

   که در ورن دوازدها   بر   الژیر الد،سالالپانیا به شالالماره می رود و نیز )) هاولین دوره معماری  مسالاللمانان در  آبار 
هاردها  سالاهته چه ورن     در غرنانه ک  بمراءلاقصقر  و ))  ه از آبار دوره دواسالاهته شالده و ها چنین  وصالر اشالبیلی

سالپانیا می شالد  به هرحا   اینها نمونه روشالنی اسالت هاری  مساللمانان در معمشالده   نمونه آهرین درده از  تروی فن 
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 4تر4له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړئنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و با تل  معماری برتری و تفوق داشالالته اسالالت مهز معماری   مسالاللمانان که در همه دا به فنون  انگیاز تابیر  شالالگفت  
اصالولی را اوتباس  کرده اند ولی اسالاس اساللوب و ساللیقه اسالالمی رانیان و هندیان ی  رومیان    ایاینمه از فن معمار

 هود را در هیر کدا از دست نداده اند 
 ن م  مک نه ی ت ریخ   ه ن اسال  ....

   :   ش   ) سوریه
 مسدد  دمشق    -بر  رمله   -باب الدمشق    -مسدد  اوصی     -مسدد عمر  )رض    

 :    هندوست ن
تا   –مقبره  اکبر شالاه  –مقبره  ساللنان آلتمش  –دروازه عال الدین     -مناره ونب الدین  ) دهلی   و مسالدد ونب   

 ولعه شاه دهان ) وصر مغو     -مم  دهلی  مسدد دا –مسدد معلی  ) یامسدد مروارید  در اگرا   -مح  ) اگرا   
 :   مصر

مسالالدد   –مسالالدد  سالاللنان حسالالن    -مسالالدد  والوون    -دامم ازهر   -مسالالدد ابن نولون    -مسالالدد عمرو بن عاب    
مسالالدد   -مسالالدد محمد علی  ) از ترکها     -مسالالدد  آهور    –چاه یوسالال   –مسالالدد وایتبای   –مسالالدد موید   –برووق 
 دروازه باب الفتوح   -دروازه نصر   –ولعه شهر  واهره  -رفاعی  

 :  شم ل نفریق 
مسالادد  –مسالدد کبیر  ) ننده در الدزائر     –مسالدد سالید بومدین ) تلمسالان      –مسالدد سالیدی عقیه   -مسالدد ویروان   

 مسدد ورویین در فاس   -مراکش  ) مسدد مولی  ادریس  
 :    اندلس

 وصر الزهرا ء   -ورنبه  :   مسدد ورنبه  
 باب الشمس ) دروازه هورشید   -نلینله  :    دروازه بیزاگرا  ) یا  دروازه  شقره    

 وصر شبیلیه  -اشبیلیه  :  بر   هیر الده  
 غرنانه :  وصر الحمراء

 یه  :  وصر  سقوبیه سقوب
 وصر وبه عربی     -:  وصر  عزیزه     نیر،  سیسیل
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