ٔ
مقاله پژوهشی

10.30508/FHJA.2022.543107.1108

مطالعه تجملگرایی در آ ثار هنری امویان
در شام و اندلس
ابوالقاسم دادور *
 .1استاد و عضو هیئتعلمی رشته پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
2
الهام اکبری **
دانشجوی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنرهای اسالمی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
1

شماره پنجم
تابستان 1400

تاریخ دریافت مقاله1400/8/26 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/11/9 :
صفحه 31-10

چکیده

بیــان مســئله :در متــون تاریخــی و فقهــی بــه تغییــر رویــه حکومــتداری در اســام و
گرایــش آن از ســادگی بهســوی تجملخواهــی در دوران امویــان بارهــا اشــاره شــده اســت
و آثــار هنــری برجایمانــده از امویــان بهصــورت مجــزا در مطالعاتــی پیشازایــن مــورد
بررســی قــرار گرفتهانــد ولیکــن تــا کنــون پژوهشــی کــه ایــن آثــار را در چشـماندازی کلــی و از
منظــر شــاخصهای همچــون «تجملگرایــی» موردمطالعــه قــرار دهــد انجــام نشــده اســت.
هــدف :باتوجهبــه اینکــه آثــار هنــری اســبابی هســتند کــه بشــر را در تمــاس بیواســطه بــا
فرهنــگ دورههــای تاریخــی قــرار میدهنــد هــدف از ایــن مطالعــه شناســایی جنب ههــای
شــاهانه و تجملگرایانــه حکومــت امویــان بــر اســاس آثــار هنــری آنــان اســت.
ســؤاالت :آثــار تجملگرایانــۀ امویــان کــدام آثــار هســتند؟ و ایــن آثــار چگونــه پاســخگوی
اهــداف مالــکان خــود بودهانــد؟
روش تحقیــق :پژوهــش حاضــر از نــوع بنیادیــن بــوده و بــه روش توصیفــی -تحلیلــی
صــورت میپذیــرد .در مرحلــه نخســت متــون تاریخــی و دینــی بــه روش تحلیــل محتوایــی
مطالعــه شــده و ســپس آثــار هنــری برجامانــده از امویــان اعــم از آ ثــار معمــاری و آ ثــار
مــوزهای بــه روش تحلیلــی -توصیفــی مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد.
نتیجهگیــری :بررســیها نشــان داد کــه روحیــه تجملپرســتی امویــان را میتــوان در
دمشــق و اندلــس ،از طریــق آثــار برجایمانــده از آنهــا پــی گرفــت .ایــن آ ثــار گاه از طریــق
عظمــت و بزرگــی و هزینههایــی کــه مصــروف آنهــا شــده مثــل مســاجدی همچــون
قبهالصخــره و جامــع دمشــق و قرطبــه و گاه از طریــق نــوع کارکــرد آنهــا همچــون کاخهــا
و حمامهــای ســلطنتی و یــا بهواسـ ٔ
ـطه خطــوط و نشــانههای تصویــری بــکار رفتــه بــر روی
آنهــا ،ســلطنتطلبی و تجملگرایــی امویــان را نمــودار ســاختهاند.
کلید واژهها :امویان ،دمشق ،اندلس ،مساجد ،کاخها ،سفال اموی ،ظروف عاجی.
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Abstract
Mu’awiyah became the caliph in 41 AH after the Rashidun caliphs and initiated the
Umayyad rule in Syria. Of course, the Umayyad dynasty began in 18 AH (during the
Caliphate of Umar) in this part of the Islamic world and the Umayyad dynasty in Syria
ended in 132 AH. The Umayyad dynasty was founded in 138 AH by one of their survivors,
Abdul Rahman Dakhil, in Spain in 138 AH, and continued until 422 AH. The Umayyad
rulers and caliphs of Spain, like their Syrian ancestors, sought to have fun.
With the beginning of the Umayyad dynasty after the Rashidun caliphs, the way of
governing in Islamic civilization changed and moved away from the simplicity of life
and equality and brotherhood that was in the beginning of Islam. . Many historical books
refer to the luxurious and monarchist nature of this family, which according to historical
documents can be considered the legacy of their ancestors, Mu’awiyah, and some artworks
that left from this period are also different from other periods in terms of luxury. Some of
these works are so in conflict with the beliefs, religion and character of Islam that some
scholars have called them blasphemous art that have never been repeated in the history
of Islamic art. The Umayyad artefacts have been studied separately in previous studies,
but so far no research has been done to study these works from the perspective of features
such as “luxury”.
Therefore, considering that artworks are tools that put human beings in direct contact
with the culture of historical periods, the purpose of this study is to identify the royal
aspects of Umayyad rule based on their artworks. Accordingly, the purpose of this study
was to examine the works of art of the Umayyads in Syria and Andalusia in terms of
displaying their luxurious aspects and to find out how and in what way these works met
the goals of their rulers.
The questions that we want to answer are these: What are the most important works
of Umayyad art? and What are the luxuries of the Umayyad dynasty? And how did
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these works achieve the goals of their owners?
In this article, to answer these questions, at the
first stage, Historical and religious books were
studied, and then their content was analyzed, In
the second step, the Umayyad artworks, including
Architectural structures and artworks kept in
museums, were studied and analyzed. Studies
show that the spirit of luxury of the Umayyad can
be seen from Damascus to Andalus, through their
surviving artworks.
The Umayyad dynasty is the period of the
construction of huge and glorious mosques
that have been used for a lot of money. These
mosques are called royal mosques in art history
books. Mosques such as the Dome of the Rock
in Jerusalem, the Grand Mosque in Damascus
and the Cordoba Mosque are examples of such
mosques. Through those mosques, the Umayyads
displayed the power and glory of their empire. The
elements that were added to the mosques, such as
the “minbar” (pulpit) and the “maqsoorah” and
the “mihrab” (altar), are related to showing the
position and authority of the Umayyad caliphs.
In addition to mosques and their elements, royal
palaces and baths have survived from the Umayyad
period. The decorations inside these structures,
including paintings and sculptures, all reflect
the Umayyad luxury character. After the collapse
of the Umayyad rule in Syria, their aristocratic
character continued in Spain by their survivors.
The construction of a magnificent mosque full of
decorations in Cordoba demonstrates this. The
construction of palaces in Spain continued so
much that now the best Islamic palaces such as
Madinah Al-Zahra and Al-Hamra are preserved
in this land. Manifestations of Umayyad luxury
can also be identified in their other works of
art. The use of the word “king” to mean king on
Spanish pottery and the presence of motifs such
as portraits of musicians, singers, and dancers on
works of art also reflects the way the Umayyad
rulers lived and how they spent their leisure time.
The presence of perfumers in the hands of the
king and the presence of musicians next to them
are all symbols of royalty and luxury.
Keywords: Umayyad, Damascus, Andalusia,
Keywords
mosques, palaces, Umayyad pottery.
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مقدمه

بــا روی کار آمــدن امویــان پــس از خلفــای راشــدین ،نحــوۀ
حکومــتداری در تمــدن اســامی تغییــر و از آرمانهــای صــدر
اســام همچــون سادهزیســتی و برابــری و بــرادری فاصلــه
گرفــت؛ لــذا از آن دوران میتــوان بــا عنــوان دوران ســلطنت
امویــان یــاد کــرد .در بســیاری از کتــب فقهــی و تاریخــی بــه منــش
تجملخواهــی و ســلطنت طلبــی ایــن خانــدان اشــاره شــده
اســت کــه باتوجهبــه روایــات و اســناد تاریخــی میتــوان آن را
میــراث اجــداد آنهــا و از همــه مهمتــر معاویــه دانســت .در کنــار
ایــن متــون ،آثــاری نیــز از ایــن دوران برجامانــده کــه میتواننــد
در جایــگاه شــاهد ،گواهــی بــر ایــن امــر باشــند .برخــی از ایــن آثــار
چنــان بــا عقایــد و آییــن و منــش اســام منافــات دارنــد کــه برخــی
محققیــن آنهــا را هنــری کفرآمیــز لقــب دادهانــد کــه هیچــگاه
در تاریــخ هنــر اســامی تکــرار نشــدهاند .حتــی برخــی از عناصــر
شــکلگرفته در معمــاری مســاجد ایــن دوره نیــز بیارتبــاط بــا
خــوی ســلطنتطلبی امویــان نیســتند .برایناســاس هــدف
ایــن تحقیــق بــر ایــن امــر اســتوار بــوده کــه آثــار هنــری دوران
امویــان را در شــام و اندلــس از منظــر نمایــش جنبههــای
تجمالتــی آنهــا مــورد بررســی قــرار دهــد و دریابــد کــه ایــن آثــار
چگونــه و از چــه طریقــی پاســخگوی اهــداف حاکمــان خــود
بود ها نــد.
در ایــن راســتا در کنــار مطالعــۀ متــون تاریخــی موجــود
اعــم از منابــع دســتاول و دســتدوم ،آثــار هنــری برجســتۀ
باقیمانــده از ایــن دوران نیــز مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفــت
کــه در میــان متــون دس ـتاول بــه ســخنان ابنخلــدون بیــش
از دیگــران ارجــاع داده شــده اســت چــرا کــه وی در جایــگاه یــک
تاریخنــگار و جامع هشــناس نهتنهــا آداب و ســنن رایــج در ادوار
مختلــف ،ازجملــه ســدههای اولیــه را بیــان و تحلیــل نمــوده،
بلکــه ویژگیهــای حکومتهــا را نیــز در اوج و افــول آنهــا مــورد
نقــد و بررســی قــرار داده کــه از ایــن منظــر بســیار بــا مطالعــات
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صورتگرفتــه در ایــن تحقیــق هــم راســتا اســت .ایــن مطالعــه
نشــان داد ،آنچــه کــه در متــون دینــی و تاریخــی دررابطهبــا امویــان
و خصلتهــای تجملگرایانــه آنــان آمــده بــا آنچــه کــه در قالــب
آثــار هنــری در دوره حکومــت آنهــا پدیــدار گشــته ،مطابــق اســت.

پیشینه تحقیق

مطالعــات در مــورد امویــان در دو گــروه تاریخــی و هنــری بدیــن
صــورت انجــام شــده اســت .در مــورد نحــوۀ بــه حکومت رســیدن
امویــان ،عابدینــی ( )1389طــی یــک مقالــه بــا عنــوان "از حکومــت
الهــی پیامبــر (ص) تــا ســلطنت موروثــی معاویــه" و ســامانی
و خضــری ( )1391تحــت عنــوان «بررســی تطبیقــی زمینههــا و
مراحــل دســتیابی امویــان بــه قــدرت پــس از اســام» ضمــن
اشــاره بــه چگونگــی بــه حکومــت رســیدن امویــان بــه ســلطنتی
بــودن حکومــت آنهــا هــم اشــاره کردهانــد .بشــیر و جانیپــور
( )1388هم شــخصیت معاویه را در کالم امیرالمؤمنین واکاوی
کردهانــد و چلونگــر و اصغــری (« )1392پیامدهــای اجتماعــی
حضــور مســلمانان در اندلــس» را بــه بحــث گذاشــتهاند .هیلــن
برنــد ( ،)1393باربــارا برنــد ( ۱۳۷۵و  )۱۳۸۳و اتینگهــاوزن و گرابــار
( )1394نیــز هریــک در تحقیقــات خــود بــه معمــاری امویــان
پرداختهانــد و واژۀ «مســاجد ســلطنتی» در ایــن مقالــه از ایشــان
وامگرفتــه شــده اســت .رهبــری ،خســروی و محمــدی ()1395
هــم در مقالــه خــود «ســیری در تاریــخ معماری اســامی» ســاخت
کاخهــای عظیــم در دوره امویــان را ناشــی از تجملگــرا بــودن
آنــان میداننــد .اخــوت ،لیلیــان ،زمانــی ( )1389هــم در طــی کتابــی
بــا عنــوان «معمــاری و باغســازی اســپانیا در دوران اســامی»
ضمــن برشــمردن کاخهــا و ســازههای مســلمانان در آندلــس
بــه جلوههــای تجملگرایانــه ایــن بناهــا هــم اشــاره کردهانــد.
گلیــان ( ،)1389زهــره تفضلــی و عباسعلــی تفضلــی ( )۱۳۸۷و
چلونگــر و عباســی ( )۱۳۸۷نیــز هریــک در مقــاالت خــود بخشــی
از هنرهــای ظریفــه در اســپانیا اعــم از ســفالینهها ،منســوجات و

ســاختههای عاجــی آنــان را معرفــی کردهانــد .مطالعــه پی ـشرو
هــر دو وجــه تاریخــی و هنــری دوران امویــان را بهصــورت مــوازی
موردمطالعــه قــرار داده و بــه دنبــال مطابقــت دادن میــان آنچــه
کــه در متــون تاریخــی آمــده بــا آنچــه کــه در آثــار هنــری آنــان ثبــت
شــده بــوده اســت.

روش تحقیق

در ایــن مقالــه بــرای پیبــردن بــه ابعــاد اشــرافیگری امویــان ،ابتدا
کتــب تاریخــی از جملــه تاریــخ یعقوبــی ،الفتــوح ،فتــوح البلــدان،
مقدمــه ابنخلــدون و تاریــخ طبــری و غیــره موردمطالعــه و
بررســی قــرار گرفــت و در کنــار آنهــا مقاالتــی نیــز کــه مربــوط بــه
تاریــخ امویــان و معاویــه اســت هــم مطالعــه شــدند .در مرحلــه
دوم از طریــق کتــب و مقــاالت مرتبــط بــا تاریــخ هنــر امویــان،
گهــای منتشــر شــده و آثــار محفــوظ از ایــن دوران در
کاتالو 
موزههایــی چــون متروپولیتــن ،والتــرز و مــوزه باستانشناســی
مادریــد ،آثــار انتخــاب و مــورد بررســی و مطالعــه قــرار گرفتنــد و
در نهایــت نمودهــای تجملگرایانــه در هــر یــک از آثــار معرفــی و
بیــان شــده اســت.

امویان و حاکمیت اشرافی آنان بر سرزمینهای
اسالمی

بنیامیــه از نســل امیــه ،اکبــر بــن شــمس بــن عبدمنــاف بــن
قصــی هســتند و نسبشــان در جــد ســوم پیامبــر (ص) یعنــی
عبدمنــاف بــا بنــی هاشــم بــه هــم میرســند .ولیکــن در متــون
تاریخــی همــواره از عــداوت میــان بنــی هاشــم و بنیامیــه ســخن
رانــده شــده اســت و بــر اســام ســتیزی بنیامیــه تاکیــد شــده
َّ َ َ
ــج َر ٔه
اســت تــا آنجــا کــه برخــی همچــون ابــن جــوزی ،واژۀ «َالش
َ
ْ ْ
ال َمل ُع َونـ ٔـه» را در ســوره اســراء آیــۀ  ،60اشــاره بــه قــوم بنیامیــه
میدانــد( 1ابــن جــوزی ،1403 ،ج )54 ،5و یــا امیــر مؤمنــان َعلیــه
َ ّ
الســام بــا صراحــت در بــاره بنیامیــه مــی فرماینــد« :ف َــو ال ِــذی
َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ َ ْ َ َّ َٔ َ َ َ َ َّ
الن َسـ َـم ٔه َمــا أ ْســل ُموا َو ل ِكـ ِـن ْاس َت ْســل ُموا َو أ َسـ ُّـروا
فلــق الحبــه و بــرأ
ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ً َ َ َ
ْ
ُ
َ
ُ
الكفــر فلمــا وجــدوا أعوانــا علیـ ِـه أظهــروه» قســم بــه خدایــی كــه
دانــه را شــكافت و پدیــده هــا را آفریــد ،آنــان اســام را نپذیرفتنــد،
بلكــه بــه ظاهــر تســلیم شــدند و كفــر خــود را پنهــان داشــتند،
آن گاه كــه یاورانــی یافتنــد آن را آشــكار ســاختند (نهــج البالغــه،
نامــه  .)16بــا گذشــت زمــان تاریــخ بــر ایــن ســخن صحــه گــذارد
و در نهایــت ایــن معاویــه بــود کــه توانســت بــا سیاســت خــود
دودمــان امویــان را جایگزیــن خالفــت راشــدین کــرده و بــر کل
ســرزمین هــای اســامی ســلطه یابــد .معاویــه در زمــان ُع َمــر تمــام

دمشــق و توابــع آن را بــه زیــر فرمــان داشــت (بــاذری)203 ،1367 ،
و در زمــان عثمــان بواســطۀ فتوحــات بســیارش ،حــوزۀ تحــت
نفــوذ خــود را بســیار گســترده تــر کــرد .از جملــه فتوحــات معاویــه
میتــوان بــه فتــح ّ
ارمنیــه ،فتــح قبــرس ،فتــح جزیــره رودس ،فتــح
ســقلیه و شکســت قســطنطین اشــاره کــرد (همــان.)286-308 ،
بنیامیــه در زمــان عثمــان نفــوذ بســیار زیــادی در حکومــت و
سیاســت پیــدا کردنــد چــرا کــه وی بســیاری از ّ
عمــال را معــزول
کــرده و آن والیــات را بــه بنیامیــه کــه پســران عـ ّـم و خویشــان او
بودنــد ســپرد (ابــن اعثــم )316 ،1374 ،و در نهایــت عثمــان کــه
خــود فــردی اشــرافی ،ولــی بــا ســابقه اســامی بــود بــا اقدامــات
خــود حکومــت اســامی را قــدم بــه قــدم بــه ســوی حاکمیــت
ً
اشــرافی قریــش نزدیــک کــرده و عمــا او بــود کــه نردبــان و
ســکوی پــرش معاویــه بــرای رســیدن بــه حکومــت را مهیــا کــرده
بــود (ســامانی و خضــری .)127 -128 ،1391 ،ســخنان بنیامیــه
در محافــل خصوصیشــان نقــش عثمــان را در بــه ســلطنت
رســیدن بنیامیــه هرچــه بهتــر آشــکار میســازد :قــدرت پــس از
تیــم و عــدی (قبیلههــای ابوبکــر و عمــر ) از آن شــما (بنیامیــه)
شــد ،پــس آن را همچــون گــوی در میــان خویــش دســت بــه
دســت کنیــد و پایههــای آن را در بنیامیــه اســتوار ســازید کــه
ایــن قــدرت (اســام) جــز نوعــی ســلطنت ،چیــزی نیســت و
از نظــر مــن (ابوســفیان) ،بهشــت و جهنــم معنایــی نــدارد...
(عامــری1400 ،ق ،ج )370 ،4و در نهایــت معاویــه بــود کــه خالفــت
را بــه ســلطنت موروثــی تبدیــل کــرد (زرینکــوب.)117 ،1362 ،
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تجملپرستی میراث بهجایمانده از معاویه

جاهطلبــی و ســلطنت خواهــی در میــان امویــان را م یتــوان
میــراث اجــداد آنهــا از جملــه شــخص معاویــه دانســت .آنچــه کــه
متــون تاریخــی و دینــی بــر آن گواهــی میدهنــد ،تجملپرســت
بــودن اوســت کــه ایــن امــر هــم بیارتبــاط بــا تربیــت اشــرافی او
نیســت .چراکــه بنیامیــه و یــا در نــگاه کالن ،قریــش در پیــش
از اســام هــم از موقعیــت اجتماعــی باالیــی برخــوردار بودهانــد
(یعقوبــی( )۳۱۵ ،1382 ،ازرقــی ،1415 ،ج .)۱۱۵ ،1خــوی اشــرافی
معاویــه همــان هنــگام کــه در شــام با لبــاس پادشــاهی و باابهت
و شــکوه فــراوان بــه مالقــات ُع َمــر رفــت بهخوبــی نمایــان شــد
و همیــن امــر موجــب شــد کــه عمــر بــه وی خطــاب کنــد کــه :ای
معاویــه آیــا بــه روش کســرایان گراییــدهای؟ (ابنخلــدون ،ج،1
 .)۳۸۹معاویــه نخســتین کــس در اســام بــود کــه نگهبانــان و
پاســبانان و دربانــان گماشــت و پردههــا آویخــت و منشــیان
نصرانــی اســتخدام کــرد و از مقــرری زکات گرفــت و خــود روی
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
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تخــت نشســت و مــردم در زیردســت او ،دیــوان خاتــم را
تأســیس کــرد و دســت بــه ســاختمان زد و ســاختمان گ ـچکاری
کــرد و مــردم را در ســاختنش بیمــزد بــکار گماشــت و مالهــای
مــردم را مصــادره کــرد (یعقوبــی )165-166 ،1382 ،و از ســعید بــن
مســیب نقــل میکننــد کــه گفتــه :خــدا معاویــه را چنینوچنــان
کنــد چــه او نخســتین کــس اســت کــه ایــن امــر (حکومـتداری)
را بهصــورت پادشــاهی بازگردانــد (همانجــا) .ازآنجاکــه تنآســایی
از مقتضیــات طبیعــی کشــورداری (پادشــاهی) اســت و ایــن
عــادات رفتهرفتــه در نســلهای تــازه رســوخ میکنــد و آنــان
در فراخــی معیشــت و تجملخواهــی پــرورش خواهنــد یافــت
و بــدان خــو خواهنــد گرفــت (ابنخلــدون ،ج )۳۲۳ ،1382 ،1لــذا
میتــوان تجملپرســتی را میــراث معاویــه بــرای نســلهای
پــس از او دانســت و حاصــل ایــن جاهطلبــی چیــزی جــز تجدیــد
حیــات اشــرافیت عربــی نبــود (زرگــری نــژاد.)54-55 ،1383،

در ایــن بخــش بــه بررســی آثــاری همچــون مســاجد ،قصرهــا،
ظــروف عاجــی و ســفالین و منســوجات ،در جهــت نشــان دادن
روحیــۀ تجملپرســتی امویــان پرداختــه شــده اســت .بررس ـیها
در دو بخــش کلــی معمــاری و هنرهــای ظریفــه صورتگرفتــه
اســت .بخــش معمــاری خــود در دو شــاخه معمــاری امویــان در
شــام و اندلــس ارائــه شــده اســت.

حکومت امویان در شام و اندلس

 -1معماری امویان ( ۴۰ -132هجری) در شام و اطراف آن

معاویــه بــن ابــی ســفیان خلیفــه اول امویــان ،در ســال  ۴۱هجری
مقــام خالفــت را پــس از خلفــای راشــدین از آن خــود ســاخت
و آغازگــر حکومــت امویــان در شــام شــد .ســرزمینی کــه وی از
دوران خالفــت عمــر ،در جایــگاه والــی شــام در آن حضــوری پــر
رنــگ داشــت و در واقــع میتــوان گفــت كــه خالفــت بنیامیــه در
ایــن بخــش از جهــان اســام از ســال  18هجــری (دوران خالفــت
عمــر ) آغــاز شــده بــود .چهــارده تــن در ایــن خانــدان خــود را
خلیفــه مســلمین خواندنــد و دوران حکومــت بنیامیــه در
شــام در ســال ۱۳۲ق بــا شکســت مــروان بــن محمــد بــه پایــان
رســید.
حاکمیــت امویــان پــس از ســال  ۱۳۲هجــری توســط یکــی
از بازمانــدگان آنهــا" ،عبدالرحمــن داخــل" در ســال  ۱۳۸هجــری
بــه اندلــس رســید هرچنــد کــه از ســال  ۹۲هجــری مســلمانان در
ایــن ســرزمین حضــور داشــتند .2عصــر والیــان (92ق138 -ق)،
دوره امویــان اندلــس (138ق422 -ق) ،عصــر ملوکالطوایفــی
(422ق479 -ق) ،دوره مرابطــون (479ق543 -ق) ،دوره
موحــدون (543ق632 -ق) و خانــدان بنــی نصــر (632ق-
897ق) شــش دوره حکمرانــی مســلمانان در اســپانیا را شــامل
میشــوند (چلونگــر و اصغــری .)۱۲۹ ،1392 ،در تاریــخ  ۸۹۷هجــری
بــا پیمــان صلــح ابوعبــداهلل محمــد بــن علــی بــا فرنانــدوی پنجــم،
غرناطــه و تمامــی اندلــس بــه تصــرف مســیحیان درآمــد و
اینگونــه هشــت قــرن حکمرانــی مســلمانان در اســپانیا پایــان
یافــت .3امــرا و خلفــای امــوی اســپانیا کــه در قرطبــه (کوردوبــا)
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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مســتقر شــده بودنــد ،هماننــد نیــاکان ســوری خویــش بــه
دنبــال عشــرتطلبی و کامجویــی بودنــد (برنــد )۸۳ ،1375 ،تــا
آنجــا کــه برخــی محققیــن مهمتریــن آســیبی کــه گریبانگیــر
حکومــت مســلمین در اندلــس شــد و موجــب ســقوط آنهــا
گردیــد را تفرقــه و فســاد اخالقــی آنهــا دانســتهاند (محمــدی
جورکویــه.)94 ،1381 ،

تجملگرایی در آ ثار هنری امویان

در ایــن بخــش معمــاری امویــان در ســه بخــش موردمطالعــه
قــرار گرفتــه اســت  -1عناصــر معمــاری مســاجد امــوی -2
مســاجد ســلطنتی امویــان  -3کاخهــا و ســازههای غیرمذهبــی
امویــان ( ۴۰ -132هجــری) در شــام و اطــراف آن

عناصر معماری مساجد اموی

مســاجد باشــکوه و باعظمــت امویــان عناصــری چــون
شبســتان محــوری ،مقصــوره ،محــراب و منبــر را بــه معمــاری
اســامی معرفــی نمــود .برخــی محققیــن ایــن عناصــر را در
معمــاری مســاجد امویــان بــه کارکردهــای ســلطنتی آنهــا نســبت
میدهنــد کــه اینــک بهمــرور بیشازپیــش جنبــه مذهبــی پیــدا
کردهانــد (اتینگهــاوزن و گرابــار )۳۲ ،1394 ،بــرای مثــال ســواژه
شبســتان محــوری مســجد دمشــق و نیــز همتایــان آن را در
بیتالمقــدس و مدینــه را بــه آداب ســلطنتی امویــان نســبت
داده و اشــاره میکنــد کــه ایــن ویژگــی کــه اول بــار در مســاجد
ســلطنتی امویــان ظاهــر شــده و بارهــا مــورد تقلیــد قــرار گرفتــه
اســت از تأکیــد بــر منطقــه خــاص حضــور شــاه منبعــث شــده و
از تختخانــه قصــر تقلیــد شــده اســت (همــان )۳۰ ،و در تاریــخ
آمــده ،نخســتین کســی کــه مقصــوره را برگزیــده معاویــه بــوده
هنگامــی کــه وی مــورد ســوءقصد قــرار گرفتــه اســت و ســپس
خلفــای دیگــر در مقصــوره نمــاز خواندهانــد و ایــن بهمنزلـ ٔـه
ســنتی شــده اســت بــرای بــاز شــناختن ســلطان از دیگــر مــردم
در هنــگام نمــاز و اینگونــه آدابورســوم هنگامــی پدیــد میآیــد

کــه دولتهــا بــه مرحلــۀ عظمــت و توانگــری و تجملخواهــی
میرســند ماننــد کلیــۀ کیفیــات جــال و شــکوه پادشــاهی
(ابنخلــدون ،ج .)۵۱۴ -515 ،1382 ،1یعقوبــی هــم ســاخت
مقصــوره در مســجد را ســال  ۴۴هجــری و بــه دســتور معاویــه
میدانــد (یعقوبــی .)۱۵۲ ،1382 ،محــراب هــم اول بــار در مســاجد
امــوی ظاهــر شــده اســت (کونــل )۱۳ ،1347 ،و بورکهــارت در
ایــن بــاره میگویــد :محــراب بــه معنــای دقیــق کلمــه جایگاهــی
مقــدس نیســت ،چــرا کــه التــزام بــه وجــودش در اجــرای نمــاز
وجــود نــدارد (بورکهــارت )۱۲ ،1393 ،همــو محــراب را برگرفتــه
از محــراب کلیســاها میدانــد (بورکهــارت )۳۴ ،1365 ،و برخــی
دیگــر همچــون اتینگهــاوزن و گرابــار معتقدنــد کــه علــت
اســتفاده از محــراب در مســاجد تأکیــد بــر مقــام جانشــینی
پیامبــر کــه دارای معنــای تلویحــی خالفــت و ســلطنت اســت،
بــوده (اتینگهــاوزن و گرابــار .)۳۱ ،1394 ،از دیگــر عناصــر مســاجد
منبــر اســت و ابنخلــدون واژۀ منبــر ،ســریر و تخــت و کرســی
را در کنــار هــم بــکار بــرده و آن را اینگونــه وصــف نمــوده کــه
عبــارت اســت از تختــه چوبهــای برپــا کــرده بــا اریکههــای برهــم
نهــادهای اســت کــه ســلطان بــر آن نشــیند درحالیکــه بلندتــر از
اهــل مجلــس قــرار میگیــرد و در بلنــدی بــا آنــان برابــر نیســت و
ایــن شــیوۀ پادشــاهان پیــش از اســام و دولتهــای غیرعربــی
بــوده و دولتهــا آن را بــه کار نمیبرنــد مگــر هنگامیکــه بــه
مرحلــۀ عظمــت و توانگــری و تجملخواهــی برســند ماننــد
کلیــۀ شــئون ابهــت و جــال پادشــاهی کــه در ایــن مرحلــه پدیــد
میآیــد و نخســتین کســی کــه ســریر را در اســام بــکار بــرده
معاویــه اســت و ســپس دیگــر پادشــاهان اســامی از او پیــروی
کردنــد (ابنخلــدون ،ج .)۴۹۷ -498 ،1382 ،1برخــی از مورخیــن
هنــر نیــز منبــر را آشــکارا نمــاد نمایــش اقتــدار خلیفــه میداننــد
(اتینگهــاوزن و گرابــار .)۳۱ ،1394 ،یعقوبــی اشــاره میکنــد کــه
معاویــه در ســال  ۴۴حــج گــزارد و همــراه خویــش منبــری از شــام
آورد و آن را نــزد در کعبــه بنهــاد و او نخســتین کــس بــود کــه در
مســجدالحرام منبــر گذاشــت (یعقوبــی )۱۵۱ ،1382 ،همچنیــن
معاویــه میخواســته تــا منبــر رســول خــدا (ص) را از مدینــه بــه
شــام ببــرد امــا مــردم مدینــه دســت بــه اعتــراض زدنــد و از ایــن
کار ممانعــت کردنــد (همــان.)۱۷۴ ،

مساجد سلطنتی امویان

هیلــن برنــد اشــاره میکنــد کــه بنیادهــای امپراتــوری امــوی
کبــار و بــرای همیشــه ایــن بنیــان را گذاشــت کــه مســجد
ی 
بالقــوه بیــش از یــک محــل عبــادت و کانــون زندگــی اجتماعــی

اســت و میتوانــد بهعنــوان یــک ابــزار سیاســی بــکار گرفتــه
شــود (هیلــن برنــد .)۷۳ ،1393 ،تبدیــل ســاختمان کلیســاها
بــه مســاجد وجــوه ایــن پیــام را روشــنتر میســازد بــرای
مثــال مســجد جامــع دمشــق بــر روی کلیســای یوحنــا بنــا
شــد و بــرای ســاختن مســجداالقصی در بیتالمقــدس از
بعضــی از قســمتهای کلیســای ژوســتینیان اســتفاده شــد
(کونــل )۱۴ ،1347 ،در محــل بنــای مســجد حلــب هــم پیشتــر
نشــحنه،
کلیســایی منســوب بــه هلنــا برپــا بــوده اســت (اب 
1404ق )62-61 ،و در کل مســاجد ســلطنتی امویــان (از
جملــه قبهالصخــره ،مســجد جامــع دمشــق ،مســجدالنبی و
مســجداالقصی) حامــل پیــام مبارزهطلبــی آنهــا بــا عالیتریــن
کلیســاهای مســیحیان گشــت (هیلــن برنــد .)۷۳ ،1393 ،ایــن
تحــول تجملگرایانــه در معمــاری امــوی در مقایســه بــا ســادگی
مســاجدی کــه در ســالهای ابتدایــی بعــد از ظهــور اســام بنــا
شــدهاند بیشازپیــش نمایــان میشــود.4
از نخســتین بناهایــی کــه در دوره امــوی و بــه دســت
عبدالملــک ســاخته شــد ،قبــه الصخــره در حــرم شــریف اســت.
برخــی متعقدنــد کــه ایــن مســجد در هنــگام فتــح اورشــلیم
ســاخته شــده (جــان هــواگ و هانــری مارتیــن )26 ،1368 ،و
(وزیــری )214 ،1387 ،ولــی اغلــب پژوهشــگران تاریــخ ســاخت آن
را زمــان عبدالملــک میداننــد (رایــس( ،)7 ،1375 ،برنــد،1383 ،
( ،)24اتینگهــاوزن و گرابــار )20 ،1394 ،و (بورکهــارت.)23 ،1365 ،
عبدالملــک مســجدی را بنــا کــرد کــه صفــت اولیــن مســجد
ســلطنتی امویــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت .وی ایــن
مســجد را بــا اهــداف سیاســی بنــا کــرد چــرا کــه تــاش بســیار کــرد
تــا مــردم بجــای کعبــه و حجراالســود (کــه آن هنــگام در تصــرف
زبیریــان بــود) ،صخــره داخــل ایــن مســجد را طــواف کننــد و
بــرای نیــل بــه ایــن هــدف بــه حدیثــی از پیامبــر کــه میفرماینــد:
«بــار ســفر بســته نمیشــود مگــر بــه ســه مســجد ،مســجد مــن
(مســجدالنبی) ،مســجدالحرام و مســجد بیتالمقــدس»
تأکیــد داشــت (یعقوبــی ،ج .)205 -204 ،1382 ،2قبــه الصخــره،
جــزء نخســتین مســاجدی اســت کــه از ســادگی مســجدهای
نخســتین فاصلــه گرفــت .مقدســی هنــگام توصیــف گنبــد قبــه
الصخــره اظهــار م ـیدارد کــه هماننــد آن را در اســام ندیــده و در
جهــان شــرک نیــز نشــنیده اســت (مقدســی ،1361 ،ج.)238 ،1
گنبــد بــزرگ و طالیــی رنــگ ایــن بنــا (حــدود  20متــر قطــر و 25
متــر ارتفــاع) ،از ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد ایــن مســجد در
زمــان خــود محســوب میشــود .ابــن فقیــه کــه گنبــد را در ســال
290ق دیــده ،آن را گنبــدی ســربی بــا روکــش طــا وصــف کــرده
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اســت (ابــن فقیــه .)151 ،1416 ،مســجد مملــو از تزیینــات غنــی
موزاییکــی اســت (تصویــر )1کــه تأثیــرات تزیینــات ساســانی در
آن مشــهود اســت (رایــس )10-11 ،1375 ،و (زمانــی ،بــی تــا.)212 ،
در ســقفهایش چهارهــزار تکــه چــوب و هفتصــد تیــر رخــام
و بــر بــام آن چهــل و پنــج هــزار تکــه ســرب بــکار رفتــه اســت
(مقدســی ،1361 ،ج .)239 ،1از دیگــر تزیینــات ایــن بنــا ،اســتفاده
از جواهراتــی چــون پالکهــای ســینه ،گــردن بنــد ،ســنجاق
و گوشــواره بهصــورت تصریــع کاری در آن اســت .گرابــار ایــن
جواهــرات را نشــانههای تقــدس ،ثــروت ،قــدرت و حاکمیــت
مــی دانــد (گرابــار )63 -64 ،1379 ،و برخــی دیگــر اینگونــه تعبیــر
میکننــد کــه آنهــا پیرایههــای تشــریفاتی شــاهانی بودنــد کــه
مغلــوب اســام شــده بودنــد و همچــون نشــانههای افتخــار از
در و دیــوار عمــارات خــاص اســامی آویــزان بودنــد (اتینگهــاوزن
و گرابــار .)23 ،1394 ،گرابــار ایــن احتمــال را هــم داده کــه ایــن
ً
5
جواهــرات در قبــه الصخــره شــاید صرفــا نــذری بــود ه باشــند
(گرابــار .)71 ،1379 ،ویژگیهــای برشــمرده شــده از قبــه الصخــره،
آن را یــک ســازه کامــا تجملــی و ســلطنتی معرفــی میکنــد تــا
آنجــا کــه ایــن احتمــال داده شــده کــه شــاید آن در نظــر امویــان
مفهــوم یــک پرستشــگاه ســلطنتی ،بــا امعــان نظــر بــه مفهــوم
ضمنــی ســلیمانی از راه بازنمایــی درختــان بهشـتگونه داشــته
اســت (اتینگهــاوزن و گرابــار.)۲۰ ،1394 ،
ً
ولیــد کــه جانشــین پــدرش عبدالملــک شــد کامــا بــه نقش
مؤثــر معمــاری در تبلیغــات واقــف بــود و برنامــه ســاختمانی
ً
ولیــد صرفــا ســاخت بناهــای کاربــردی نبــود بلکــه آنهــا متضمــن
مفاهیــم سیاســی و نمادیــن هــم بودنــد کــه ایــن امــر مهــم
باتوجهبــه هزینههــای اجــرای آنهــا ،ســرعت عملیــات ســاختمانی

و موقعیــت هــر مســجد در شــهری کــه ســاخته م یشــد ،روشــن
میشــود (هیلــن برنــد .)۶۸ ،1393 ،در تاریــخ آمــده کــه چــون
معاویــه بــه والیــت شــام رســید خواســت تــا کلیســای یوحنــا را
بــه مســجد دمشــق اضافــه کنــد ولــی منصــرف شــد و پــس از آن
عبدالملــک هــم کاری از پیــش نبــرد تــا اینکــه ولیــد خــود کلنگــی
برداشــت و دیوارهــای کلیســا را خــراب کــرد و آن را بــه مســجد
افــزود (بــاذری .)180-181 ،1367 ،در مــورد شــکوه مســجد
جامــع دمشــق همــان بــس کــه در تاریــخ آمــده کــه ولیــد بــن
عبدالملــک عایــدی چنــد ســال ســوریه و نیــز بــار  ۱۸کشــتی طــا
و نقــره حمــل شــده از قبــرس را عــاوه بــر ابــزار و مکعبهــای
موزائیکــی کــه پادشــاه رومیهــا بهعنــوان هدیــه فرســتاده بــود
صــرف آن کــرده اســت (مقدســی1361 ،ش .)۲۲۲ ،مســجد جامــع
دمشــق همچــون همتــای پیشــین خــود ،قبهالصخــره ،مملــو
از تزیینــات موزاییکــی اســت و کمتــر درخــت یــا شــهر معــروف
اســت کــه بــر آن دیوارهــا نقاشــی نشــده باشــد (مقدســی،1361 ،
( )۲۲۱تصویــر  .)۲نتیجــۀ همنشــینی شــکوه و عظمــت و ظرافــت
و زیبایــی در ایــن مســجد آن شــده کــه در تاریــخ از آن بهعنــوان
یکــی از بناهــای زیبــا و شــگفتیآور جهــان یــاد شــود (همــان).
از دیگــر مســاجدی کــه ولیــد بــر شــکوه آن افــزود تــا اقتــدار
خــود را بــه نمایــش بگــذارد ،بازســازی مســجدالنبی بــود .بــه
گــزارش طبــری ،وی بــرای بنــای مســجد از قیصــر روم اســتمداد
کصــد کارگــر ماهــر و
کــرد و او یکصــد هــزار مثقــال طــا ،ی 
چهــل بــار موزاییــک بــرای ولیــد فرســتاد (طبــری ،ج)۴۵ ،1353 ،9
و مقدســی الگــوی آن را برگرفتــه از الگــوی دمشــق میدانــد
(مقدســی .)۱۱۶ ،1361 ،کار ســاختمان مســجد از ســال  ۸۸هجری
آغــاز و در ســال  ۹۱هجــری پایــان یافــت در ایــن زمــان ،تزییــن

تصویر :1تصویر گلدانهای ساسانی در تزیینات موزاییکی در قبه الصخره در
بیت المقدس ،دوران امویان شامی .مأخذ تصویرhttps://www.asriran.com :

تصویر :2تصاویر کاخها و شهرها در تزیینات موزاییکی در مسجد جامع دمشق،
دوران امویان شامی .مأخذ تصویرhttps://islamicart.museumwnf.org/ :
en;11;database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01

Figure 1: Image of Sassanid vases in mosaic ornaments on the Dome
of the Rock in Jerusalem, the Umayyad period. Image source: https://
www.asriran.com
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Figure 2: Images of palaces and cities in mosaic decorations in the
Great Mosque of Damascus, the Umayyad period. Image source:
https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monumen
t;ISL;sy;Mon01;11;en

ً
تصویر  :3سی و یک طرح کامال انتزاعی در کف حیاط مجموعه خربه المفجر ،در
اردن ،دوران امویان شامی .مأخذ تصویرhttp://qodsna.com :
Figure 3: Thirty-one completely abstract designs on the floor of the
courtyard of the Al-Mufjar Complex, in Jordan, during the Umayyad
period. Image source: http://qodsna.com

مســجد بــه ایــن صــورت انجــام گرفــت :ســتونهای ســنگی
تراشخــورده بــا روکشهــای فلــزی ،دیوارهــای بلنــد و مزیــن
بــه نقــوش گ ـچکاری ،کاش ـیکاری دیوارهــا ،برپایــی مقصورههــا،
نقاشــی ســقف و تزییــن آن بــا چــوب ســاج و جایگزینــی بنایــی
مســتحکم و ســنگی بهجــای خانههــای ِگلــی رســول خــدا (ص)
و خالصــه اینکــه مســجد پیامبــر تبدیــل بــه ســاختمانی شــد کــه
تــا آن زمــان در جزیـ ٔ
ـره العــرب نظیــر نداشــت (جعفریــان،1379 ،
.)262 -263

کاخها و سازههای غیرمذهبی امویان (40 -132
هجری) در شام و اطراف آن

دوره امــوی چــه در ســوریه و اطــراف آن و چــه در اســپانیا در
تاریــخ اســام بــه دلیــل غنــای شــگفتانگیز هنــر غیرمذهبــی،
غیرمتعــارف اســت .بورکهــارت هنرهــای پدیدآمــده در دوره
امــوی را آشــکارا کافرانــه و دنیــوی میدانــد و تاکیــد میکنــد
کــه ماننــد آن در قلمــرو اســام هیچــگاه دیگــر تکــرار نشــده
اســت و آثــار هنــری کــه زینتبخــش کوشــکهای شــکاری
و کا خهــای زمســتانی امیــران امــوی بــوده را سرمشــقهایی
از شــرک میدانــد (بورکهــارت .)28 ،1365 ،در متــون تاریخــی
بســیار بــه خــوی و خصلــت عشــرتطلبانه ایــن امیــران اشــاره
شــده اســت .بــرای مثــال عثمــان ،کوفــه را از ولیــد بــن عقبــه (از
بنیامیــه) بهخاطــر شــرابخوارگی وی ،بــاز ســتاند (ابــن اعثــم،
 316 ،1374و  )331و عبــداهلل بــن عمــر بــا یزیــد بــن معاویــه
بیعــت نکــرد چــرا کــه او بــا میمونهــا و س ـگها بــازی میکــرد و
شــراب مینوشــید و آشــکارا فســق میکــرد (یعقوبــی.)160 ،1382 ،
داســتان دلدادگــی و هرزگــی یزیــد دوم هــم کــه زبــان زد اســت

تصویر  :4بخشی از نقاشیهای دیوار حمام قصیر عمره در اردن ،دوران امویان
شامی .مأخذ تصویرhttps://islamicart.museumwnf.org/database_item.ph :
en;51;p?id=object;ISL;jo;Mus01
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Figure 4: Part of the wall paintings of the Qusayr al-Umrah bath in
Jordan, during the Umayyad period. Image source: https://islamicart.
museumwnf.org/database_item.php?id=object;ISL;jo;Mus01;51;en

(مســعودی ،ج )199 ،1382 ،2و ولیــد بــن یزیــد هــم کــه مشــهور
بــه شــرابخوارگی و عیاشــی اســت (همــان .)217 ،مطالعــه
شــخصیت امیــران امــوی نشــان میدهــد کــه اغلــب آنــان
دلبســتگی و شــیفتگی بســیار بــه مــی و پایکوبــی و موســیقی
داشــتهاند (بورکهــارت.)28 ،1365 ،
اغلــب کاخهــای امویــان ،در جایــگاه ســازههایی
تجملگرایانــه ،در خــارج از شــهرها و در بیابانهــا بنــا شــده
اســت .برخــی معتقدنــد چــون شــهرها در معــرض ســرایت
انــواع بیمــاری بــوده ،آنهــا از آنجــا دوری میکردنــد (هاتشــتاین
و دیلیــس )60 ،1389 ،و برخــی ســبب گزینــش چنیــن مناطقــی
را مرتبــط بــا خــوی بیاباننشــین بــودن اعــراب دانســتهاند.
شــاید یکــی دیگــر از دالیــل گزینــش ایــن مناطــق را بتــوان،
تــاش آنهــا بــرای مخفــی نــگاه داشــتن اعمــال خــود از چشــم
مســلمانان دانســت .میــل بــه کاخ ســازی از زمــان معاویــه آغــاز
و تــا نسـلهای پــس از آن ادامــه یافــت .چنانچــه در تاریــخ آمــده
کــه روزی عبــداهلل بــن عمــر نــزد معاویــه رفــت ،معاویــه گفــت :ای
ابوعبــداهلل ،کاخ مــا را چگونــه میبینــی؟ ابوعبــداهلل گفــت :اگــر
از مــال خــدا باشــد از خیانتــکاران و اگــر از مــال خــودت باشــد از
اســرافکاران هســتی (یعقوبــی .)166 ،1382 ،عــاوه بــر معاویــه،
اغلــب بــزرگان و ســردمداران هــم عصــر او نیــز دارای قصرهــا و
خانههــای اشــرافی بودنــد .ســعد بــن ابیوقــاص قصــری در ده
میلــی مدینــه داشــت و تــا هنــگام مــرگ همانجــا اقامــت داشــت
(یعقوبــی .)173 ،1382 ،از جملــه کاخهــای مهــم امویــان کــه در
بیابانهــای اردن واقــع شــده اســت میتــوان بــه قصــر ّ
خرانــه،
القســطال ،خربــه المفجــر ،المشــتی ،قصیــر عمــره ،الحالبــت
اشــاره نمــود .دو مجموعــه بــه نامهــای الحیــر شــرقی و الحیــر
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غربــی هــم در ســوریه واقــع شــدهاند .در برخــی از ایــن کاخهــا و
یــا مجموعههــا اطالعــات کتیبههــا بــه مبالــغ هنگفتــی کــه بــرای
ً
ســاخت آنهــا صــرف شــده ،اشــاره شــده اســت .مثــا در کتیبهای
ً
بــه ســال  107هجــری ،در قصــر الحیــر شــرقی (احتمــاال همــان
زیتونیــه هشــام) چنیــن اطالعاتــی آمــده اســت (اتینگهــاوزن
و گرابــار .)1394،37 ،شــکوه و عظمــت ایــن بناهــا همگــی
بیانکنن ٔ
ــده میــزان ثــروت و قــدرت امپراتــوری امــوی اســت.
حمــام کــه اعــراب آن را از اشــکال عالــی تجمــل میدانســتند
اغلــب مزینتریــن بخــش در ایــن مجموعههــا را بــه خــود
اختصــاص داده اســت و ابنخلــدون بنیــان نهــادن حمامهــا
را منــوط بــه تجملخواهــی و نــاز و نعمــت توانگــری میدانــد
(ابنخلــدون ،ج .)746 ،1382 ،2قصرهــای امــوی کــه بــه لحــاظ
انــدازه و گنجینــه متفــاوت بودنــد طبــق هنجارهــای زمانــه،
قلعــه و حمــام را بــه جایگاههایــی بــرای زندگــی اشــرافی تبدیــل
کردنــد (اتینگهــاوزن و گرابــار .)41 ،1394 ،چنانچــه اغلــب
ســازههای بهجامانــده از آنهــا دارای حمامهایــی ســلطنتی
هســتند .بــرای مثــال مهمتریــن بخــش قصیــر عمــره ،حمــام
آن اســت کــه بهصــورت تخــت خان ـهای بــا یــک تــاالر سهبخشــی
باســیلیکایی ،پشــتخان و دو اتــاق جانبــی ســاخته شــده اســت
و یــا تماشــاییترین موزاییکهــا در خربــه المفجــر در تــاالر حمــام
ً
آن اســت کــه در آنجــا ســی و یــک طــرح کامــا انتزاعــی کــه همگــی
بــا مضامیــن کهــن ســروکار دارنــد را میتــوان مشــاهده کــرد
(اتینگهــاوزن و گرابــار( )40 -1394،41 ،تصویــر .)3
از جملــه تزیینــات در ایــن کاخهــا نقاشـیهایی بــا مضامیــن
بــزم و طــرب اســت کــه صحنههایــی از اوقــات فراغــت درباریــان
را بــه نمایــش میگذارنــد .بورکهــارت نقشهــای تــاک کــه در
آنهــا جانــوران خیالــی و راســتین نگاشــته شــدهاند را در قصــر
المشــتی بهگونــهای یــادآور اندیشــه و آییــن دیونیسوســی
(ایــزد شــراب و زراعــت انگــور ) 6میدانــد (بورکهــارت،1365،
 .)31تــاالر قصیــر عمــره هــم مملــو از نقاشــیهایی اســت کــه
صحنههــای عاشــقانه ،بازیهــای دریایــی ،شــکار و رقصنــدگان و
 ...را بــه تصویــر کشــیده اســت (تصویــر  .)4قصیــر عمــره یکــی از
نمونههــای نــادر هنــری خصوصــی و آمیــزهای از مضامیــن منابــع
گوناگــون از ریختشناســی شــاهانه گرفتــه تــا ذوق شــخصی در
وقایــع محلــی اســت (اتینگهــاوزن و گرابــار.)45 ،1394 ،
از دیگــر تزیینــات در ایــن کاخهــا ،پیکرههــا هســتند .بــرای
مثــال دیوارهــای بنــای عظیــم قصــر المشــتی بــا مجســمههای
فراوانــی تزییــن شــده بــوده (کونــل )19 ،1347 ،کــه قســمت
اعظــم آن امــروزه در مــوزه برلیــن نگهــداری میشــود .در میــان
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ایــن پیکرههــا ،چهــار پیکــره شــاهی هــم بــه چشــم میخــورد.
پیکــره خلیفــه در دروازه خربــه المفجــر شــاهی را همــراه دو
شــیر نشــان میدهــد و در قصیــر عمــره شــاهی را میبینیــم
کــه بــر تخــت نشســته و مالزمــی بــا مگسپــران در یــک طــرف و
مالزمــی بــا لبــاس فاخــر در طــرف دیگــر ایســتاده اســت و یــا در
قصــر الحیــر غربــی مــردی تــاج بــر ســر ایســتاده اســت .بــه عاریــت
گرفتــن مضامیــن شــاهی در آثــار هنــری امویــان بــا چنــد موضــوع
ارتبــاط دارد ،یکــی تقلیــد ایــن مضامیــن از شــرق آنهــم از راه
ســلطنتهای ایرانــی کــه تحــت ســیطرۀ مســلمانان درآمــده
بودنــد دوم اینکــه آنهــا بــا اعمــال امویــان (ســلطنتخواهی
آنــان) تطابــق داشــته اســت (اتینگهــاوزن و گرابــار.)43 ،1394 ،
بخــش عمــدهای از پیکرههــا در ایــن کاخهــا ،مجســمههای
برهنــه و نیمــه برهنــه رقاصــان و نوازنــدگان و خنیاگــران و
خدمتگــزاران هســتند کــه بــه بهتریــن نحــو و بیواســطه
روحیــۀ عشــرتطلبی و تجملخواهــی صاحبــان آنــان را بــر هــر
بیننــدهای نمایــان میســازند.
 -2معماری امویان (پس از سال  138هجری) در اندلس

نظــام حکومتــی امویــان اندلــس از نظــام ســالهای آخــر حکومــت
بنیامیــه در شــام تقلیــد شــده بــود (اخــوت ،لیلیــان ،زمانــی،
 .)27 ،1389لــذا آنــان فعاالنــه در پــی خلــق جایگزینهایــی بــرای
جبــران ارزشهــای باشــکوه از دســت داده خویــش در ســوریه
بودنــد .خلفــای امــوی اندلــس بــه پیــروی از اجــداد شــامی خــود،
جنبههــای پیروزمندانــه حکومتشــان را در نمایــش جلو ههــای
معمــاری میدیدنــد .چنانچــه مســجد قرطبــه هیچــگاه از ســبک
و طــرح مســجد ســوری دمشــق عــدول نکــرد (کونــل،1347 ،
 )15 -16و یــا منــاره امــوی مســجد قرطبــه تجســد هوشــیارانهای
از شــیوههای امــوی شــامی اســت (هیلــن برنــد.)1393،128 ،
همچنیــن وجــود قوسهــای دو طبقــه و نعــل اســبی شــکل کــه
از شــاخصههای مســجد قرطبــه اســت پیــش از آن در مســجد
جامــع دمشــق قابــل مشــاهده اســت .ایــن تقلیــد و هماننــدی
شــاید تالشــی آگاهانــه بــرای بیــدار کــردن افتخــارات نابــود شــده
امویــان ســوریه بــوده اســت (همــان )70 ،چنانچــه میبینیــم کــه
عناصــر معمــاری اموییــان شــامی ،در اســپانیا آنچنــان ریشــه
دوانــده کــه پــس از تشــکیل دولــت جدیــد امویــان در آنجــا،
ادامــه فعالیتهــای هنــری تضمیــن م یگــردد (کونــل،1347 ،
 )12تــا آنجــا کــه قرطبــه در تضــادی آگاهانــه نســبت بــه بغــداد
احســاس میکنــد کــه بایــد هنــوز ســه قــرن تمــام ،ســنتهای
دمشــق را در هنــر رعایــت کنــد (همــان).

تصویر  :6بخشی از مدینه الزهرا ،در اسپانیا ،دوران امویان .مأخذ تصویر(Dodds, :
)1992, 31
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Figure 6: Part of Al-Zahra Medina, in Spain, Umayyad period. Image
)source: (Dodds, 1992, 31

تصویر  :5محراب مسجد قرطبه ،در اسپانیا ،دوران امویان .مأخذ تصویر:
)(Dodds, 1992, 20
Figure 5: Altar of the Cordoba Mosque, in Spain, Umayyad period.
)Image source: (Dodds, 1992, 20

پــس از ورود مســلمانان بــه اســپانیا ،مســاجد بســیاری در
آنجــا برپــا شــد ولیکــن هیچکــدام یــارای برابــری بــا مســجد قرطبــه
در شــکوه و در تزیینــات را ندارنــد .مســجد قرطبــه در کنــار دیگــر
مســاجد ســلطنتی امویــان کــه پیشتــر بدانهــا پرداختــه شــد
نمایشــگر شــکوه و جاللــی شــاهانه اســت .چنانچــه مســجد
قرطبــه بهعنــوان شــاخصترین و درخشــانترین بنــای امویــان
در اســپانیا در طــی چندیــن بــار عریــض شــدن بــه چنــان وســعتی
در زمــان فتــح شــهر بدســت مســیحیان رســیده بــود کــه
م یشــد کلیســای کوچکــی در مرکــز آن ســاخت (برنــد،1375 ،
 .)87شــاخصههای معمــاری ایــن مســجد زیبــا عبــارت اســت
از شبســتانهای عریــض ،قوسهــای نعــل اســبی (ســبک
مرکشــی و عربــی) و کنگــرهدار ،تزیینــات گچبــری ،مقرنــس کاری،
طــاق و محرابهــای نعــل اســبی .تزیینــات در اوج ظرافــت در
اینجــا بــه نمایــش درآمدهانــد .بــرای مثــال منبــر ایــن مســجد
از  36هــزار قطعــه عــاج و چوبهــای نفیــس و جواهــرات و
ســنگهای قدیمــی درســت شــده اســت کــه بــا میخهــای زریــن
بــه روی منبــر نصــب شــدهاند (اخــوت ،لیلیــان ،زمانــی،1389 ،
 .)43بورکهــارت ،محــراب ایــن مســجد را یکــی از باشــکوهترین
شهــای آن میدانــد (بورکهــارت( )11 ،1393،تصویــر )5کــه
بخ 
َ َ
بــرای ســاخت آن ،حکــم (خلیفــه امــوی) از امپراتــور بیزانــس

درخواســت کــرده تــا اســتاد مرق ـعکار برایــش بفرســتد (همــان،
 .)12محــراب بــا چندیــن ردیــف کتیبــه کــه حــاوی آیــات قرآنــی بــه
خــط کوفــی اســت و نقــوش اســلیمی درهــم تنیــده ،بســیار بدیــع
و زیبــا مزیــن شــده اســت.
ســنت ســاختن کاخ و قصــر هــم پــس از ســقوط حکومــت
امویــان در شــام ،در اندلــس توســط بازمانــدگان امــوی ادامــه
یافــت .اســپانیا از لحــاظ داشــتن کاخ در جهــان اســام بینظیــر
اســت و کاخهایــی را بــا باالتریــن درجــه اهمیــت در خــود حفــظ
کــرده اســت کــه عبارتانــد از مدینــه الزهــرا ،الحمــرا ،الجعفریــه
در زاراگــزا و الکازابــا در ســویل (هیلــن برنــد.)444 ،1393 ،
قدیمیتریــن کاخ در اســپانیا کــه کوشــکی در خــارج از قرطبــه
ً
اســت و احتمــاال توســط عبدالرحمــن اول در بــدو ورود بــه
قرطبــه برپــا شــده اســت منیــه الرصافــه نــام داشــته کــه یــادآور
شــهر محبــوب ســوری پدربــزرگ خلیفـهاش بــود و از ویژگیهــای
ســوری ایــن کاخ کوچــک ایــن بــود کــه در اینجــا بــاغ بــا گیاهــان
ســوری آکنــده بــود و کاخ اصلــی دیگــر در قرطبــه بــود کــه دمشــق
نــام داشــت .گویــا قــرار بــود کــه ایــن وابســتگی روحــی بــه ســوریه
بهعنــوان ویژگــی پایــدار حاکمــان امــوی اســپانیا باقــی بمانــد
ً
(همــان) .کاخهــای اندلــس کموبیــش مســتقیما از ســوریه
ً
دوران امــوی نشــئت گرفتهانــد مثــا کاخ الجعفریــه در زاراگــوزا
معمــاریاش شــبیه بــه المشــتی (کاخ دوران امــوی در اردن)
اســت (اخــوت ،لیلیــان ،زمانــی.)78 ،1389 ،
یکــی از مهمتریــن کاخهــای امویــان در اســپانیا مدینــه
الزهــرا اســت (شــهری بــا چندیــن کاخ) (تصویــر  )6کــه توســط
عبدالرحمــن ســوم بــه ســال  324هجــری قمــری کمــی پــس از آن
کــه عنــوان خلیفــه را بــه خــود داده بــود ســاخته شــد و گویــا ایــن
کاخ بازگــو کننــده آرزوهــا و اشــتیاقات شــاهانه او بــوده اســت
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(هیلــن برنــد .)444 ،1393 ،کاخهــای مدینــه الزهــرا در مجمــوع
دارای  4313ســتون مرمریــن ،فوارههــای مفرغــی مطــا و مرمــر
ســبز مرصــع بــه دوازده زمــرد کبودفــام مطــا بــه شــکل حیوانــات
و پرنــدگان ،درهــای آبنوســی ،ونــوس مرمریــن رومــی و باغهایــی
بــا فضــا و منظرههــای بــی رقیــب بودنــد (همــان) .ذهبــی در
توصیــف ایــن شــهر مینویســد:
« ...ناصــر بــن ّ
محمــد امــوی (همــان عبدالرحمــن ســوم)،
ایــن شــهر را بهصــورت دایــره ســاخت و بــرای آن ســی صــد
بــرج قــرار داد؛ ایوانهــای آن از ســنگ یــک تکــه بــوده اســت .و
ایــن شــهر را ســه قســمت کــرد؛ قســمتی کــه در کنــار کــوه بــود
ّ
بهصــورت قصــر ســاخت و قســمت دوم را محــل ســکونت
غالمــان و خ ّــدام کــه دوازده هــزار نفــر بودنــد و کمــر بنــد طــا
داشــتند و هنگامــی کــه او ســوار بــر مرکــب م یشــد بــا او همــراه
میشــدند ،قــرار داد و قســمت ســوم باغهــای زیــر قصــر بــود کــه
جایگاهــی مشــرف بــر ایــن باغهــا درســت کــرد و ســتونهای آن
را بــا طــا پوشــانید و بــا یاقــوت و زمـ ّـرد و لؤلــؤ زینــت کــرد و کــف
آن را بــا مرمــر نقــش دار تزییــن نمــود و در مقابــل آن ،دریاچــه ای
دایــره ای شــکل درســت کــرد و آن را بــا جیــوه پــر کــرد کــه نــور از
آن در جایــگاه منعکــس م یشــد( ».ذهبــی ،1405 ،ج.)267 ،8
مقـ ّـری ضمــن توصیــف اجــزا قصــر ،مدینــه الزهــرا را قصــری
بــا شــکوه و تجملــی دانســته کــه هماننــد آن در جهــان اســام
نیســت (مقــری.)528 ،1408 ،
ســاختن کاخهــای باشــکوه ،بعــد از امویــان همچنــان
در بیــن حاکمــان مســلمان اســپانیا ادامــه یافــت تــا آنجــا کــه
کاملتریــن کاخ اســامی حفاظــت شــده و بازمانــده از ســدههای
میانــه را بایــد کاخ الحمــرا بدانیــم .قصــر الحمــرا در گرانــادا ،قصــر-
قلعــه ناصریهــا ،یکــی از باشــکوهترین قصرهــای جهــان
اســام محســوب میشــود .فضاهــای چهــار ضلعــی ،ردیــف
ســتونها ،اســتخرها و چشــمهها ،تزیینــات فــراوان گچــی و
ســفالکاریهای بســیار ،همگــی آرامشــی مجلــل خلــق کردهانــد
و شــکل غالــب معمــاری و تزیینــات در ایــن کاخ همگــی ریشــه
امــوی دارنــد (باربــارا برنــد .)88 ،1375 ،بانــی اصلــی آن را میتــوان
محمــد پنجــم دانســت کــه کــه در دوران دوم ســلطنت خــود
شــاهکارهایی نظیــر ،حیــاط شــیران را در آنجــا ســاخت (779ق)
(هیلــن برنــد( )451 ،1393 ،تصویــر  .)7در واقــع الحمــرا الیههایــی
اســت از اقامتگاههــای متوالــی ســلطنتی و در شــکل نهایــی
آن میتوانــد بهعنــوان آ کروپولیــس مغربــی توصیــف شــود
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تصویر  :7حیاط شیران در کاخ الحمرا  ،اسپانیا ،دوران ناصریان779 ،ق
Figure 7: Lions› courtyard in Alhambra Palace, Spain, Nasserite
period, 779 AH

(هیلــن برنــد .)450 ،1393 ،چنانچــه وات ،الحمــرا را برتــر از معبــد
پارتنــون در یونــان باســتان دانستهاســت (وات.)209 ،1359 ،
کونــل ایــن مجموعــه را در کل بــه ســه بخــش تقســیم میکنــد
کــه هــر ســه بخــش بــا وجــود شــخص ســلطان معنــا م یشــود:
بخشــی کــه ســلطان در آن احــکام را صــادر م یکــرده و تهنیــت
رعایــای خویــش را میپذیرفتــه (مشــور ) ،بخشــی بــا تــاالر تخــت
و تــاج کــه مختــص پذیرایــی رســمی بــوده (دیــوان) و در نهایــت
قســمتی کــه اتاقهــای خصوصــی ســلطان در آنجــا قــرار داشــته
(کونــل .)166 ،1347 ،نقاشــیها در سرســرای عدالــت هــم
همگــی شایســته دربــار شــاهی اســت (هیلــن برنــد.)455 ،1393 ،
کتیبههــای الحمــرا بــه خــودی خــود بیانگــر افــکار ســازندگان آن
هســتند و ســلطنت را بــه زبانــی کــه پژواکــی قرآنــی و طنینــی از
فلســفه نظــام جهانــی دارد ،میســتاید (همــان.)453 ،
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تصویر :9کاسه سفالین ،ش  ،63031موزه باستان شناسی مادرید ،به
تاریخ 324 -366ق) ،از تولیدات مدینه الزهرا در دوران خلفای اموی.
مأخذ تصویرhttp://islamicart.museumwnf.org/database_item. :
en;2;php?id=object;ISL;es;Mus01
تصویر :8کاسه سفالین ،ش  ، 63043موزه باستان شناسی مادرید-366 ،
324ق .تولید شده در مدینه الزهرا در دوران خلفای اموی .مأخذ تصویر:
)(Dodds, 1992, 232
Figure 8: Pottery bowl, No. 63043, Archaeological Museum of Madrid,
366324- AH. Produced in Medina Al-Zahra during the Umayyad
)caliphate. Image source: (Dodds, 1992, 232

تجملگرایی در هنرهای ظریفۀ امویان
 .1بررسی خطوط نوشتاری بر روی آثار هنری امویان

از دورۀ امویــان شــامی ســفال چندانــی باقــی نمانــده ولــی بررســی
ســفالینههای اســپانیایی در جهــت شناســایی نمادهــای
ســلطنتی در ایــن مطالعــه قابلتأمــل هســتند .قدیمیتــری
ســفالهای اندلــس را میتــوان بــه نیمــه قــرن چهــارم هجــری
نســبت داد کــه یکــی از تزیینــات آنهــا اســتفاده از خــط عربــی
بــه رنــگ ســبز و آبــی و قهــوهای تیــره بــر روی آنهاســت (دیامنــد،
 .)212 ،1365اســتفاده از خطــوط نوشــتاری بــر روی ســفالینهها از
دیربــاز در تمــدن اســامی متــداول بــوده اســت کــه قدیمتریــن،
زیباتریــن و هنریتریــن آنهــا متعلــق بــه ســفالینههای نیشــابور
در ســده چهــارم اســت .بــر روی آنهــا گاه یــک کلمــه ،یــک عبــارت
دعایــی بــرای صاحــب ظــرف ،یــک جملــه قصــار و یــا بخشــی
از یــک آیــه بــا خطــوط متنوعــی از کوفــی نقــش بســته اســت
(جبــاری ،معصــومزاده .)1389 ،میــان عبــارات و کلمــات بــکار رفتــه
بــر روی ســفالینهها در ســرزمینهای غــرب و شــرق اســامی،
اشــتراکاتی دیــده میشــود .بــرای مثــال برنــد یکــی از کلمــات
پرکاربــرد را در تزیینــات ســفالینههای اســپانیایی را کلمــه "برکــه"
میدانــد (برنــد .)810 ،1383 ،ایــن کلمــه بهصــورت مفــرد و یــا در

Figure 9: Pottery bowl, No. 63031, Madrid Archaeological Museum,
dated 364324- AH), produced by Medina Al-Zahra during the
Umayyad caliphate. Image source: http://islamicart.museumwnf.
org/database_item.php?id=object;ISL;es;Mus01;2;en

قالــب یــک عبــارت دعایــی در کنــار واژههایــی چــون "دائمــه"،
«کاملــه» ...در آثــار هنــری تولیــد شــده در اســپانیا دیــده م یشــود
) (Dodds, 1992,217, 219,241, 274و در شــرق ســرزمینهای
اســامی همچــون ایــران ،ایــن کلمــه بهوفــور و بــه همــراه واژگانــی
چــون "ســرور" و "یمــن" بــر روی ســفالینهها بــکار رفتــه اســت،
) (Victoria& Albert Museum, No. C. 47- 1964و (خلیلــی،1384 ،
تصویــر ( )95قوچانــی ،1364 ،تصاویــر 11 ،5 ،و .)138
یــک واژۀ دیگــر کــه بــر روی ســفالینههای اندلــس دیــده
میشــود ،واژۀ «الملــک» بــه معنــای پادشــاه و پادشــاهی اســت.
در متــون تاریخــی بــه گرایــش امویــان بــه لقــب پادشــاه اشــاره
شــده اســت .یعقوبــی در ایــن بــاره بیــان میکنــد کــه معاویــه
خــود را اولیــن پادشــاه میدانســت (یعقوبــی )166 ،1382 ،و از
حکومــت خــود بــا عنــوان «ملــک» و «پادشــاهی» تعبیــر م یکــرد
(همــان .)158 ،اهمیــت ایــن واژه در میــان امویــان تــا بدانجــا
اســت کــه یکــی از زمینههــای پیدایــش ســلطنت موروثــی در
میــان امویــان را هــم میتــوان اســتقبال از عنــوان "پادشــاه"
بهجــای خلیفــه دانســت (عابدینــی .)62 ،1389 ،برخــی هــم
ایــن واژه را ارمغــان پیــروزی مســلمانان بــر رودریــک پادشــاه
اســپانیایی 7میداننــد و معتقدنــد ایــن شکســت موجــب شــده
کــه عنــوان ایرانــی «شــاه» بهعنــوان ســایه خــدا در روی زمیــن
بــرای خلفــای امــوی بــکار بــرده شــود (اتینگهــاوزن و گرابــار،1394 ،
 .)43اســتفاده از ایــن کلمــه «الملــک» بــر روی ســفالینههای
برجامانــده در اســپانیا را میتــوان مؤیــد نقلهــای تاریخــی در
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ایــن بــاره دانســت .یکــی از قدیمتریــن نمونههــای بجــا مانــده،
کاس ـهای ســفالین از تولیــدات مدینــه الزهــرا در دوران خلفــای
امــوی اســت کــه بــه شــمارۀ  ،63031در مــوزه باستانشناســی
مادریــد محفــوظ و متعلــق بــه تاریــخ  324 -366قمــری اســت
(تصویــر  .)8یکــی از تزیینــات ایــن ظــرف تکــرار واژه «الملــک»در
مرکــز آن اســت .دیگــر پژوهشــگران هــم اســتفاده از ایــن واژه
را در ایــن ظــرف ،مرتبــط بــا نمایــش قــدرت و اقتــدار امویــان
میداننــد ). .(Dodds, 1992, 232
کاســه ســفالین دیگــری هــم از ایــن گــروه از ظــروف ،بــه
شــمارۀ  ، 63043در مــوزه باستانشناســی مادریــد بــه تاریــخ
 324 -366هجــری کــه آن هــم در مدینــه الزهــرا تولیــد شــده
اســت ،محفــوظ اســت .در ایــن نمونــه هــم واژۀ «الملــک» ایــن
بــار کمــی دورتــر از مرکــز ظــرف و در نزدیکــی حاشــیه کتابت شــده
اســت (تصویــر  .)9در ســفالینههای شــرقی هــم ایــن واژه بــکار
بــرده شــده اســت ولــی بــا ایــن تفــاوت کــه در آنهــا «الملــک»
اغلــب در ترکیــب بــا کلمــۀ «اهلل» دیــده میشــود «المــک اهلل»،
(شــمارههای  38.40.118و  40.170.93در مــوزه متروپولیتــن) و (
) .Wilkinson, 1973, Chapter3, No. 22تزییــن بــا کلمــه "الملــک"
آنهــم بهصــورت منفــرد پــس از امویــان نهتنهــا از بیــن نرفــت
بلکــه بــه بهتریــن شــکل خــود در گلدانهــای بــزرگ الحمــرا (ش
 ،5229پالرمــو ،قــرن هفتــم هجــری ،دوره ناصــری) کــه در دوره
ناصــری تولیــد شــدهاند تداومیافتــه اســت .تکــرار واژۀ «الملــک»
بــه خــط کوفــی بــه زیبایــی هرچــه تمــام بــر روی بدنــۀ یکــی از ایــن
گلدانهــا تکــرار شــده اســت )( (Dodds, 1992, 354تصویــر
 .)10انــدازۀ بــزرگ ایــن گلدانهــا و کلمــات بــکار رفتــه در آنهــا
بــه بهتریــن نحــو نمایشــگر شــکوه و عظمــت یــک حکومــت
ســلطنتی اســت .در گلدانــی مشــابه ،کلماتــی چــون «غبطــه»،
«عافیــه» و «برکــه» جایگزیــن «الملــک» شــدهاند (Dodds, 1992,
).356-57
شــاید انتخــاب آیــه  23ســوره حشــر بــرای یکــی از کتیبههــای
محــراب الحمــرا هــم بیارتبــاط بــا نمایــش ســلطنتَ نباشــد .در
َ َ
ُ َ ُ ّ
اهَّلل الـ ِـذی ل ِإلـ َـه
َایــن آیــه کلمــه "الملــک" اینگونــه آمــده " :هــو
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یم ُ
َ
ــك ْال ُق ُّــد ُ
ُ
وس الســام المؤ ِم
ــن المه ِ
ِ
ِ
َ َّ ْ ُ
ِ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
ُ
اهَّلل عمــا یشـ ِـركون» معنــای آیــه بدیــن
الجبــار المتك ِبــر ســبحان ِ
قــرار اســت :اوســت خــدای یکتایــی کــه غیــر او خدایــی نیســت،
ســلطان مقتــدر عالــم ،پــاک از هــر نقــص و آالیــش ،منـ ّـزه از هــر
عیــب و ناشایســت ،ایمنیبخــش دلهــای هراســان ،نگهبــان
جهــان و جهانیــان ،غالــب و قاهــر بــر همــه خلقــان ،بــا جبــروت
و عظمــت ،بزرگــوار و برتــر (از ح ّــد فکــرت) ،زهــی ّ
منــزه و پــاک
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تصویر  :10گلدان بزرگ الحمرا ،ش  ،5229پالرمو ،قرن هفتم هجری ،دوره ناصری.
مأخذ تصویر(Dodds, 1992, 354) :
Figure 10: Alhambra vase, No. 5229, Palermo, 7th century AH,
)Nasserite period. Image source: (Dodds, 1992, 354

خــدای یکتــا کــه از هــر چــه بــر او شــریک پندارنــد منـ ّـزه و (از آنچــه
در وهــم و خیــال و عقــل اندیشــند) ّ
مبراســت (ترجمــه الهــی
قمش ـهای) .باتوجهبــه اینکــه متــن کتیبههــای مســاجد اغلــب
بــا اهــداف خــاص سیاســی انتخــاب میشــدهاند ایــن امــر دور
ً
از ذهــن نخواهــد بــو د .مثــا کتیبههــای قبهالصخــره همــه در
بردارنــدۀ آیاتــی اســت کــه بیانگــر پیــروزی اســام بــر مســیحیت
اســت (اتینگهــاوزن و گرابــار .)23 ،1394 ،قبــه الصخــره بــا داشــتن
کتیب ـهای کوفــی بــه طــول  240متــر (کرســول )34 ،1393 ،را بایــد
اولیــن مســجدی دانســت کــه امویــان در آن بــا گزینــش آیاتــی
خــاص ،اهــداف سیاســی خــود را مکتــوب نمودهانــد .اســتفاده
از واژههایــی متــرادف بــا "الملــک" مثــل "الســلطان" بــر روی آثــار
هنــری تولیــد شــده در غــرب ســرزمینهای اســامی را شــاید

بتــوان از جملــه میــراث برجامانــده از امویــان دانســت .چنانچــه
در آثــار برجامانــده از دوره ناصریــان (اوایــل قــرن هفتــم تــا پایــان
قــرن نهــم897 ،ق) واژه «الســلطان» بارهــا بــکار بــرده شــده
اســت .در یــک پوشــش ســر بانــوان متعلــق بــه دوره ناصریــان
) (Dodds, 1992, 336و یــا بــر روی یــک تکــه پارچــه (شــمارۀ ،18.31
متــرو پولیتــن ،اواخــر قــرن چهاردهــم و اوایــل قــرن پانزدهــم
میــادی) کــه از تولیــدات دوره ناصــری اســت ،جملــه «عــز لموالنا
الســلطان» تکــرار شــده اســت (تصویــر  .)11همیــن جملــه در یــک
قــاب زریــن فــام ســفالی هــم دیــده میشــود(Dodds, 1992, 8
).360
در تمــدن اســامی اســتفاده از خطــوط نوشــتاری بــر روی
منســوجات در دربارهــا هــم از نمودهــای تجمالتــی اســت.
بــر اســاس گفتــه ابنخلــدون اولیــن خلیفــهای کــه لبــاس
پادشــاهی بــر تــن کــرده معاویــه اســت (ابنخلــدون ،ج،1382 ،1
 )389و همــو اشــاره میکنــد کــه دیگــر از عالئــم شــکوه و عظمــت
پادشــاه و ســلطان و شــیوههایی کــه در دولتهــا متــداول
اســت ایــن اســت کــه نامهــا یــا نشــانهایی را کــه ویــژۀ آنهاســت
در پارچههایــی از جنــس پرنیــان یــا دیبــا و یــا ابریشــم مینگارنــد
و پادشــاهان اســام نامهــای خــود را بــا کلمــات دیگــری کــه از
فــال یــا درود و دعــا حکایــت میکنــد مینویســند و خانههایــی را
کــه در کاخهــای خــود بــرای بافتــن اینگونــه پارچههــا اختصــاص
داده بودنــد طــراز خانــه مینامیدنــد (ابنخلــدون ،ج.)510 ،1382 ،1
طــراز در تاریــخ هنــر اســامی معانــی مختلفــی را در برمیگیــرد از
جملــه اینکــه بــه جامههــای پــر نقــش و نــگاری اطــاق میشــود
ً
کــه غالبــا بــرای حکمرانــان و صاحــب منصبــان بافتــه م یشــده

تصویر :11استفاده از واژه «سلطان» در یک تکه پارچه منسوب به اسپانیا (شمارۀ
 ،18.31موزه مترو پولیتن ،اواخر قرن چهاردهم و اوایل قرن پانزدهم) .مأخذ
تصویرhttps://www.metmuseum.org/art/collection/search/447048 :
Figure 11: Using the word «sultan» on a piece of cloth attributed to
Spain (No. 18.31, Metropolitian Museum, late fourteenth and early
fifteenth centuries). Image source: https://www.metmuseum.org/art/
collection/search/447048

اســت و یــا بــه کارگاههــای دیبــا بافــی گفتــه م یشــده و یــا بــرای
پارچههــای زربفــت اســتفاده م یشــده اســت (همتــی گلیــان،
 .)104 -105 ،1389از امویــان شــام چهــار قطعــه ابریشــم بجــا مانــده
اســت .ایــن قطعــات همگــی دارای کتیبههــای زربفتــی هســتند
کــه محــل تولیــد آنهــا را افریقیــه (تونــس) و حامــی آن را مــروان
امــوی ثبــت کردهانــد (اتینگهــاوزن و گرابــار .)51 ،1394 ،پارچــه
دیگــری هــم بــه نــام مــروان موجــود اســت کــه بــر پایــه کتیبــه آن
کهنتریــن محصــول باقیمانــده از کارخانــه نســاجی بــه نــام طــراز
اســت( .همانجــا) .در یــک قطعــه پارچــه بجــا مانــده از دوره امــوی
اســپانیا هــم کتیبـهای بــه نــام خلفــه هشــام دیــده میشــود .ایــن
محصــول که"حجــاب هشــام" نامیــده شــده متعلــق بــه تاریــخ
( 336تــا  339ق) اســت کــه اینــک در آ کادمــی تاریــخ مادریــد
نگهــداری میشــود .در ســوزن دوزیهــای ابریشــمی ایــن پارچــه
پرندگانــی در در اشــکال هشــت ظلعــی جــای داده شــدهاند
و کتیبههــا در دو ســمت آنهــا قــرار گرفتهانــد .کتیبــه حــاوی
عبــارات دعایــی در حــق خلیفــه اســت )(Dodds, 1992, 225
(تصویــر .)12
عــاوه بــر کتیبههــای روی منســوجات ،اســتفاده از
پارچههــای فاخــر و نفیــس توســط درباریــان و تولیــدات انبوهــی
از منســوجات نفیــس هــم بــه نوبــه خــود نشــان تجملپرســتی
در یــک حکومــت اســت (ابنخلــدون ،ج .)510 ،1382 ،1در متــون
تاریخــی آمــده کــه در حکومــت عبدالرحمــن دوم پوشــش
لبــاس حریــر حاشــیهدار در دربــار امویــان معمــول شــده و
لباسهایــی از جنــس حریــر بافتــه شــده بــا نخهــای طــا و نقــره
و حاشــیهدوزی شــده بــا ســنگهای قیمتــی در بیــن طبقــۀ
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تصویر  :12تکه پارچهای حاوی عبارت دعایی در حق خلیفه مشهور به «حجاب
هشام»(شمارۀ  ،292آکادمی مادرید ،تاریخ ( 336تا  339ق)) .مأخذ تصویر:
)(Dodds, 1992, 225
Figure 12: A piece of cloth containing the phrase «Prayer for the
Caliph», known as «Hisham Hijab» (No. 292, Academy of Madrid,
)History (336339- AH)). Image source: (Dodds, 1992, 225
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

25

شماره پنجم
تابستان 1400

حاکــم و اطرافیــان وی بســیار رواج داشــته اســت و همچنیــن
آوازۀ شــهر المریــه در تمــام ســرزمینهای مسلماننشــین بــه
ســبب زیبایــی دیباهــا و منســوجاتش پخــش شــده اســت
(وجــدان ،بیتــا )216 ،و یــا میبینیــم کــه مســلمانان اســپانیا از
ســده چهــارم هجــری در ســطح وســیعی بــه پــرورش کــرم ابریشــم
روی آوردهانــد و طرازهــای نفیــس و زیبایــی را بــه مناطــق اســامی
و غــرب مســیحی صــادر نمودهانــد (محمــد حســن .)389 ،از نظــر
میــزان تولیــد چنیــن منســوجات تجمالتــی در اســپانیا همیــن
بــس کــه آورده شــده کــه در میــان شــهرهایی کــه در آن بافندگــی
رونــق داشــته ،المریــه بــه داشــتن بیــش از هشــتصد ماشــین
پارچهبافــی بــرای بافتــن جامههــای ابریشــمین و پوشــش
نفیــس و یــک هــزار ماشــین بــرای تولیــد پارچههــای زربفــت
شــکوهمند مباهــات میکــرده اســت (اتینگهــاوزن و گرابــار،
.)189 ،1394

تصویر  :13تصویر نمادهای سلطنتی (عود نواز و عطردان ،بادبزن) بر روی جعبه
جواهرات مغیره ،شماره  ،4068موزه لوور ،تاریخ  357ق .مأخذ تصویر:
((Dodds,1992, 197
Figure 13: Image of royal symbols (incense player and perfumer,
hand fan) on Moghireh jewelry box, No. 4068, Louvre Museum, date
357 AH. Image source: (Dodds, 1992, 197
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بررسی نمادها و نشانههای تجملپرستی بر روی
آ ثار هنری امویان

غنــا (آوازهخوانــی و موســیقی) در اجتمــاع هنگامــی متــداول
میشــود کــه عمــران بشــری ترقــی کنــد و از حــد نیازهــای
ضــروری درگــذرد و بــه مرحلــۀ شهرنشــینی و آنــگاه امــور تجملــی
و تفننــی برســد و تنهــا کســانی کــه از همــه جهــات زندگــی در
رفــاه و آســایشاند در جســتجوی آنانــد (ابنخلــدون،1382 ،
 .)851میــل بــه شــعر و موســیقی و آواز در میــان اغلــب خلفــای
امــوی مرســوم بــوده اســت .ولیــد بــن یزیــد اول کــس بــود کــه
آوازهخوانهــا را از شــهرها پیــش وی فرســتادند و بــا مطربــان
نشســت و شــرابخوارگی و عیاشــی و موســیقی را رواج داد
(مســعودی ،ج )217 ،1382 ،2عالقــۀ او بــه شــعر و آواز تــا بدانجــا
بــود کــه قبــای خــود را از تــن بیــرون و بهرســم جــال و عــزت بــه
ابــن عایشــه اهــدا کــرد .ابــن عایشــه پیشازایــن همــان شــعر
را بــرای پــدر ولیــد هــم خوانــده و وی را نیــز بــه طــرب آورده بــود،
ازاینقــرار ولیــد طربنــاک شــدن از ایــن شــعر را از پــدرش بــه ارث
بــرده بــود (مســعودی ،ج .)219 ،1382 ،2امویــان تصاویــر مربــوط بــه
مراســم بــزم و رقــص و آوازهخوانــی خــود را بــر روی آثــار هنــری خود
بــه نمایــش گذاشــتهاند .تصاویــر نوازنــدگان در حــال نواختــن و

تصویر :14عطردان ،شمارۀ  ،3.772موزه باستان شناسی اسپانیا ،متعلق به
دوران خلفای اموی .مأخذ تصویر(Dodds, 1992, 213 ):
Figure 2: Images of palaces and cities in mosaic decorations in the
Great Mosque of Damascus, the Umayyad period. Image source:
https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monumen
t;ISL;sy;Mon01;11;en

جدول  :1تجملگرایی در آثار هنری امویان
Table 1: Luxury in Umayyad works of art

تجملگرایی در
معماری امویان
شامی و اندلسی

تجملگرایی در
آثار ظریفه امویان

نمادهای تجمالتی

نمونهها

مساجد سلطنتی امویان
شامی

قبهالصخره ،مسجد
جامع دمشق،
مسجدالنبی

ویژگیها
صرف هزینه هنگفت (عایدی چند سال سوریه و نیز بار  ۱۸کشتی طال و
نقره حمل شده از قبرس برای ساخت مسجد جامع دمشق) ،بهکارگیری
سازههای عظیم (گنبد بزرگ و مطال کاری شده در قبهالصخره) ،مملو
از تزیینات غنی موزاییکی ،ترصیع کاری با استفاده از جواهراتی چون
پالکهای سینه ،گردنبند ،سنجاق و گوشواره ،استفاده از تزیینات وافر
(ستونهای سنگی تراشخورده با روکشهای فلزی ،دیوارهای بلند و
مزین به نقوش گچکاری ،کاشیکاری دیوارها ،برپایی مقصورهها ،نقاشی
سقف و تزیین آن با چوب ساج)

مساجد سلطنتی امویان
اندلس

مسجد قرطبه

مساحت زیاد مسجد ،عظمت بنا ،تزیینات اسراف کارانه (برای مثال
منبر این مسجد از  36هزار قطعه عاج و چوبهای نفیس و جواهرات و
سنگهای قدیمی درست شده است که با میخهای زرین به روی منبر
نصب شدهاند)

کاخهای امویان شامی

قصر ّ
خرانه ،القسطال،
خربه المفجر ،المشتی،
قصیر عمره ،الحالبت،
الحیر شرقی و غربی

صرف مبالغ هنگفت برای ساخت آنها ،شکوه و عظمت بناها ،داشتن
حمامهای سلطنتی ،استفاده از نقاشیهایی با مضامین بزم و طرب،
استفاده از پیکرههای شاهی و مجسمههای برهنه

کاخهای امویان اندلس

منیه الرصافه ،کاخ
دمشق ،مدینه الزهرا،
الحمرا ،الجعفریه در
زاراگزا و الکازابا در سویل

گسترده بودن بناها ،بکارگیری تزیینات بیشمار از جمله ستونهای
مرمرین ،فوارههای مفرغی مطال و مرمر سبز مرصع به دوازده زمرد کبودفام
مطال به شکل حیوانات و پرندگان ،درهای آبنوسی ،ونوس مرمرین رومی
و باغهایی با فضا و منظرههای بی رقیب ،استخرها و چشمهها ،تزیینات
فراوان گچی و سفالکاریهای بسیار

عناصر معماری

شبستان محوری

تأکید بر منطقه خاص حضور شاه ،منبعث شده از تخت خانه قصر

مقصوره

متمایز ساختن خلیفه از دیگران و حفظ جان او

محراب

بر گرفته از محراب کلیساها ،تأکید بر مقام جانشینی پیامبر

منبر

نماد اقتدار خلیفه

مجسمه سازی

پیکرهها در کاخهای خربه
المفجر ،قصیر عمره و
الحیر غربی

ساخت و بکارگیری پیکرههای شاهی و مجسمههای برهنه و نیمه برهنه
رقاصان و نوازندگان و خنیاگران و خدمتگزاران در درون کاخها

سفال گری

بشقابهای سفالین

استفاده از کلمه “الملک” (به معنای پادشاه) بر روی آثار سفالی دوره
اموی و تصاویر نوازندگان در حال نواختن و آالت موسیقی بر روی آنها

نساجی

پارچههای نفیس

راه اندازی طرازخانهها ،استفاده خلفا از پارچههای ابریشمین و زبفت و
حریر به همراه حاشیه دوزیهایی با نخهای طال و نقره و سنگهای قیمتی

ساختههای عاجی

جعبههای جواهرات

گران قیمت بودن ظروف ،بکارگیری نمادهای تکرارشده شاهانه بر
روی این جعبهها اعم از :تصویر پادشاهان بر تخت نشسته ،خنیاگران،
سوارکاران ،بادبزن ،عودنواز ،عطردانها و مجالس طرب.

شماره پنجم
تابستان 1400
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شماره پنجم
تابستان 1400

آالت موســیقی بــر روی ظــروف ســفالین در اســپانیا (James,
) 1974, 75و (وجــدان ،بیتــا )214 ،و ) (Dodds, 1992, 232دیــده
میشــوند.
عــاوه بــر ســفالینهها ،یکــی از آثــار برجســته هنــری در
اندلــس ،تولیــد جعبههــای جواهــرات از جنــس عــاج اســت
کــه تزیینــات بــه بهتریــن نحــو بــر روی آنهــا کنــدهکاری شــده
اســت .در کنــار شــاهانه بــودن خــود ایــن ظــروف ،نمادهــای
نقــش بســته بــر روی آنهــا نیــز برخــی از جلوههــای ســلطنتی را بــه
نمایــش میگذارنــد .تصویــر روی برخــی از ایــن جعبههــا ،تصویــر
پادشــاهان بــر تخــت نشســته ،خنیاگــران و ســوارکاران اســت.
برخــی صحنههــای بــزم و برخــی صحنههــای شــکار را بــه نمایــش
میگذارنــد .چنانچــه میتــوان گفــت کــه در تمــام ایــن مناظــر
چیــزی دیــده نمیشــود کــه القــا کننـ ٔ
ـده تصویــری مقــدس باشــد
(اوالگوئــه.)398 ،1365 ،
یکــی از ایــن جعبههــا کــه در مــوزه لــوور پاریس بــه تاریخ 357
ه  967 / .م نگهــداری میشــود ،بــرای «مغیــره» فرزنــد جــوان عبــد
الرحمــان ســوم ســاخته شــده اســت در اینجــا ،نخســتین جلــوه
چرخــۀ مضامیــن ســلطنتی اســپانیا در عــاجکاری پدیــدار شــده
اســت .در یکــی از شمســهها خــود شــاه بــا عطــری در دســت
ظاهــر شــده اســت؛ او در مالزمــت حامــل بادبــزن و عودنــواز
نشســته درحالیکــه قوشچیــان در خــارج از چهارچــوب
شمســه ایســتادهاند (تصویــر  )13و از دیگــر نقشمایههایــی
کــه نشــان مقــام ســلطنت دارنــد ،شــیران پاییــن صفــه ســریر
و آرایــش متقــارن شــیران در حــال حملــه بــه یــک ورزاب در
شمســه دوم اســت (اتینگهــاوزن و گرابــار(Dodds, )185 ،1394 ،
) .1992, 197جالــب اینکــه عطردانهایــی مشــابه آنچــه کــه در
اینجــا بهعنــوان نمــادی از ســلطنت در دســت خلیفــه اســت،
از دوره خلفــای امــوی در اســپانیا بهدس ـتآمده اســت (شــمارۀ
 ،3.772مــوزه باستانشناســی ،اســپانیا ،مربــوط بــه دوران
خلفــای امــوی) ) ( (Dodds, 1992, 213تصویــر  .)14همچنیــن در
یــک صندوقچــه مســتطیل شــکل کــه بــرای عبدالملــک ،فرزنــد
المنصــور کــه منصــب حاجب داشــته ســاخته شــده اســت و هم
اکنــون محفــوظ در مــوزه نــاواژا در پامپلونــا اســت صحنههایــی
از اوقــات فراغــت شــاهزادگان را شــبیه جعبــۀ مغیــره میتــوان
دیــد ) .(Dodds, 1992, 199-200در جعبــه دیگــری هــم بــه تاریــخ
 359هجــری در مــوزه ویکتوریــا و آلبــرت ،شــاهد مناظــر دربــار
و مجلــس طــرب و شــکار هســتیم (Imamuddin, 1981, 180).
آنچــه کــه در ســطور پیشــین ذکــر آن گذشــت آثــار هنــری امویــان
بــر اســاس دو گــروه معمــاری و هنرهــای ظریفــه در قالــب یــک
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جــدول مـ ّ
ـدون گردیــده اســت (نــک :جــدول .)1

نتیجهگیری

بــا تأســیس حکومــت امویــان بــه دســت معاویــه ،نحــوۀ
حکوم ـتداری در تمــدن اســامی از ســادگی و برابــری در دوران
خلفــای راشــدین فاصلــه گرفــت و بــه ســمت ســلطنتی شــدن و
تجملخواهــی حرکــت کــرد .یکــی از عوامــل موفقیــت امویــان
در بهدسـتآوردن قــدرت ،شــخص عثمــان بــود کــه بــا اقدامــات
خــود حکومــت اســامی را قدمبهقــدم بهســوی حاکمیــت
نگــذار ســلطنتطلبی
اشــرافی قریــش نزدیــک کــرد .بانــی و بنیا 
در میــان امویــان را بــی شــک میتــوان معاویــه دانســت و
حاصــل آن چیــزی جــز تجدیــد حیــات اشــرافیت عربــی نبــود.
حاکمیــت امویــان از ســال  40هجــری تــا ســال  132هجــری در
شــام و پــس از آن تــا ســال  422هجــری در اندلــس بــر پــا بــود.
دوره امویــان ،دوران ســاخت مســاجد پــر شــکوهی اســت
کــه در تاریــخ هنــر بــا عنــوان مســاجد ســلطنتی از آنهــا یــاد
میشــود کــه مبالــغ صــرف شــده بــرای ســاخت آنهــا مؤیــد ایــن
امــر اســت .مســاجدی کــه عــاوه بــر کارکــرد اجتماعــی دارای
کارکردهــای سیاســی و تبلیغاتــی و تجمالتــی بودهانــد .ســاخت
آنهــا بــر روی کلیســاهای مســیحی و برتــری آنهــا از منظــر بزرگــی
و تزیینــات ،از جملــه راهکارهــای سیاســی بنیامیــه بــوده بــرای
نمایــش قــدرت و شــکوه امپراتــوری خــود ،کــه مســجد قبــه
الصخــره در بیتالمقــدس ،مســجد جامــع دمشــق و مســجد
قرطبــه در اندلــس از جملــه مســاجد ســلطنتی امویــان هســتند.
در دوره امویــان عناصــری بــه معمــاری مســاجد اضافــه شــد کــه
آنهــا نیــز بیارتبــاط بــا نمایــش جایــگاه و اقتــدار خلفــای امــوی
نیســتند .بــرای مثــال شبســتان محــوری در جهــت تأکیــد بــر
منطقــه خــاص شــاه و بــه تقلیــد از تخت خانــه قصرهــا و مقصوره،
بــرای بــاز شــناختن ســلطان از دیگــر مــردم در هنــگام نمــاز در
مســاجد ســاخته شــدهاند .محــراب هــم در مســاجد در جهــت
تأکیــد بــر مقــام جانشــینی پیامبــر کــه دارای معنــای تلویحــی
خالفــت و ســلطنت اســت تعبیــه شــد و منبــر ســاخته شــد تــا
جایگاهــی باشــد تــا خلیفــه باالتــر از اهــل مجلــس بــر آن نشــیند.
عــاوه بــر مســاجد و عناصــر آنهــا ،از دوران امویــان کاخ و
قصرهــا و حمامهــای ســلطنتی نیــز باقیمانــده اســت .تزیینــات
در داخــل ایــن ســازهها ازجملــه نقاشــیها و پیکرههــا همگــی
ٔ
دهنده روحیــه عشــرتطلبی و تجملخواهــی صاحبــان
نشــان
امــوی آنهــا هســتند .پــس از فروپاشــی حکومــت امویــان در
شــام ،خلقوخــوی اشــرافی آنهــا توســط بازمانــدگان آنهــا در

اســپانیا ادامــه یافــت .ســاخت مســجدی عظیــم و مملــو از
تزیینــات در قرطبــه آنهــم بــا الگوهایــی برگرفتــه از مســجد
جامــع دمشــق حکایــت از ایــن پیــروی دارد و از طرفــی ســاخت
کاخهــا و قصرهــا در اســپانیا چنــان تــداوم یافــت کــه در حــال
حاضــر بهتریــن کاخهــای اســامی همچــون مدینــه الزهــرا و
الحمــرا در ایــن ســرزمین محفــوظ اســت .افــزون بــر معمــاری و
عناصــر وابســته بــه آن ،نمودهــای تجملگرایــی امویــان را در
دیگــر آثــار هنــری آنــان نیــز میتــوان شناســایی نمــود .اســتفاده
از واژۀ «الملــک» بــه معنــای پادشــاه و قلمــرو پادشــاهی بــر

روی ســفالینههای اســپانیایی و وجــود نقوشــی چــون تصویــر
نوازنــدگان ،خنیاگــران ،آوازهخوانــان و رقصنــدگان بــر روی آثــار
هنــری هــم بــی هــر واســطهای نمایشــگر نحــوه زندگــی حاکمــان
امــوی و چگونگــی گذرانــدن اوقــات فراغــت آنهــا اســت.
وجــود عطــردان در دســت ســلطان ،بادبــزن در دســت مــازم
و حضــور عــود نــوازی در کنــار آنهــا همگــی نمادهــای ســلطنتی
و تجمالت ـیای هســتند کــه مــا را در تمــاس بــا فرهنــگ رایــج در
میــان صاحبــان قــدرت قــرار میدهنــد.

شماره پنجم
تابستان 1400

فهرست منابع و مآخذ:

ابــن اعثــم کوفــی ،محمدبــن علــی (1374ش) ،الفتــوح ،مترجــم :احمدبــن مســتوفی ،بــه تصحیــح غالمرضــا طباطبایــی مجــد ،تهــران:
علمــی فرهنگــی.
ابــن جــوزی ،جمالالدیــن عبدالرحمــن (1403ق) ،زادالمســیر فــی علــم التفســیر ،الجــزء الخامــس ،الطبعــه الثالثــه ،بیــروت :المکتــب
االســامی.
ّ
ّ
ابنخلدون ،عبدالرحمن ( ،)1382مقدمه ابنخلدون ،ج ،1مترجم :محمدپروین گنابادی ،چاپ دهم ،تهران :علمی و فرهنگی.
ابن فقیه ،احمدبن محمد (1416ق) ،البلدان ،تصحیح :یوسف الهادی ،بیروت :عالم الکتب.
اتینگهاوزن ،ریچارد و گرابار ،الگ ( ،)1394هنر و معماری اسالمی ( ،)1مترجم :یعقوب آژند ،تهران :سمت.
ازرقی ،محمدبن عبداهلل (1415ق) ،اخبار مکه و ما جاء فیها من االثار ،به کوشش رشدی صالح ،مکه :مکتبه الثقافه.
اوالگوئه ،ایگناسیو ( ،)1365هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسالمی در اسپانیا ،مترجم :ناصر موفقیان ،تهران :شباویز
برند ،باربارا (« ،)1375غرب عالم اسالم» ،سوره اندیشه ،شماره  ،70صفحات .83 -95
برند ،باربارا ( ،)1383تاریخ هنر اسالمی ،مترجم :مهناز افشار ،تهران :موسسه مطالعات هنر اسالمی.
بالذری ،ابوالحسن احمدبن یحیی ( ،)1367فتوح البلدان ،ترجمه ،مقدمه و تحشیه :محمد توکل ،تهران :نقره.
پین سنت ،جان ( ،)1379شناخت اساطیر یونان ،مترجم :باجالن فرخی (م.ح) ،تهران :اساطیر.
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چلونگــر ،محمدعلــی و اصغــری ،پرویــن (" ،)1392پیامدهــای اجتماعــی حضــور مســلمانان در آندلــس" ،فصلنامــه تاریــخ اســام،
شــماره  ،56صفحــات .127 -152
دیامند ،س.م ( ،)1365راهنمای صنایع دستی ،مترجم :عبداهلل فریار ،تهران :علمی فرهنگی.
ذهبــی ،شــمس الدیــن ابوعبــداهلل ( ،)1405ســیر أعــام النبــاء ،ج ،8محقــق :مجموعـ ٔـه مــن المحققیــن بإشــراف الشــیخ شــعیب
األرنــاؤط ،الطبعـ ٔـه الثالثـ ٔـه :مؤسسـ ٔـه الرســاله.
رایس ،دیوید تالبوت ( ،)1375هنر اسالمی ،مترجم :ماه ملک بهار ،تهران :علمی فرهنگی.
زرگری نژاد ،غالمحسین ( ،)1383نهضت امام حسین و قیام کربال ،تهران :سمت.
زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)1362بامداد اسالم ،تهران :امیرکبیر.
زمانی ،عباس (بیتا) ،تأثیر هنر ساسانی در هنر اسالمی ،تهران :اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.
ســامانی ،ســید محمــود و خضــری ،ســید احمدرضــا (" ،)1391بررســی تطبیقــی زمینههــا و مراحــل دســتیابی امویــان بــه قــدرت پــس از
اســام" ،فصلنامــه علمــی -پژوهشــی تاریــخ فرهنــگ و تمــدن اســامی ،شــماره  ،9ســال ســوم ، ،صفحــات .115 -138
طبری ،محمدبن جریر ( ،)1353تاریخ طبری ،ج ،9مترجم :ابوالقاسم پاینده ،تهران :اساطیر.
عابدینــی ،ابوالفضــل (" ،)1389از حکومــت الهــی پیامبــر (ص) تــا ســلطنت موروثــی معاویــه" ،فصلنامــه آفــاق دین ،شــماره  ،1صفحات
.49 -68
عامری ،جعفر مرتضی (1400ق) ،الصحیح من سیره النبی االعظم ،قم.
ٔ
ٔ
عبداهّللبن مسلم ابنقتیبه (1378ق)،
االمامه و
السیاسه ، ،قاهره :چاپ طه محمد زینی.
کرســول ،کیــل آرچیبالدکمبــرون ( ،)1393گــذری بــر معمــاری متقــدم مســلمانان ،مترجــم :مهــدی گلچیــن عرفانــی ،انتشــارات متــن،
تهــران.
کونل ،ارنست ( ،)1347هنراسالمی ،مترجم :هوشنگ طاهری ،بیجا :مشعل آزادی.
گرابــار ،اولــگ ( ،)1379شــکلگیری هنــر اســامی ،مترجــم :مهــرداد وحدتــی دانشــمند ،تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات
فرهنگی.
محمدبن عمر ابن قوطه ( ،)1369تاریخ فتح اندلس ،مترجم :حمیدرضا شیخی ،مشهد :آستان قدس.
محمــدی جورکویــه ،علــی (« ،)1381شکســت مســلمین در اندلــس ،عبرتــی بــزرگ» ،رواق اندیشــه ،شــماره  ،15ناشــر :ســازمان صــدا و
ســیما ،صفحــات  87تــا .96
مســعودی ،علــی بــن حســین ( ، )1382مــروج الذهــب و معــادن الجواهــر ،ج ،1مترجــم :ابوالقاســم پاینــده ،تهــران :انتشــارات علمــی
فرهنگــی.
مقدســی ،ابوعبــداهلل محمــد بــن احمــد ( ،)1361احســن التقاســیم فــی معرفــه االقالیــم ،مترجــم :علینقــی وزیــری ،تهــران :شــرکت
مولفــان و مترجمــان.
المقری ،احمدبن محمد (1408ق) ،نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب ،محقق احسان عباس ،بیروت :دارصادر
وات ،منونتگمری ( ،)1359اسپانیای اسالمی ،مترجم :محمد علی طالقانی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
وزیری ،علینقی (، )1387تاریخ عمومی هنرهای مصور ،تهران :دانشگاه تهران.
هوگ ،جان و هانری مارتن ( ،)1368سبک شناسی هنر معماری ،مترجم :پرویز ورجاوند ،تهران :علمی فرهنگی.
هیلن برند ،روبرت ( ،)1393معماری اسالمی :شکل کارکرد و معنی ،مترجم :باقر آیت اهلل زاده شیرازی ،تهران :روزنه.
یعقوبی ،احمد بن اسحاق ( ،)1382تاریخ یعقوبی ،مترجم :محمد ابراهیم آیتی ،تهران :علمی فرهنگی.
James, Devid (1974), Islamic Art, Hamyln publishing group limited.
Dodds, J.D (1990), Al Andalus: The art of the Islamic Spain, New York: The Metropolitan Museum of Art.
- Imamuddin, S.m (1981), Muslim Spain, Leiden, E.J, Brill.
- L.P. Harvey (2005), Muslims in Spain, 1500 to 1614, The University of Chicago Press.
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پینوشتها

 . 1پیامبــر گرامــی در خــواب دیــد كــه گروهــی بــر فــراز منبــر او نشســته انــد و ایــن خــواب موجــب ناراحتــی حضــرت شــد و در ایــن ّ
قضیــه
َّ َ ْ ْ َ
ْ
آیــه شــریفه َ«والشـ َـج َر ٔه ال َمل ُع َونـ ٔـه ِفــی ال ُقـ ْـر ِآن» نــازل شــد.
 . 2اســپانیا در ســال 92ق ،در پــی شکســت رودریــک از ســپاه مســلمانان بــا فرماندهــی طــارق بــن زیــاد بــه تصــرف مســلمانان درآمــد
(محمدبــن عمــر ابــن قوطــه)34 ،1369 ،
. 3در ایــن تاریــخ حضــور مســلمانان بــه یــک بــاره از ایــن منطقــه محــو نشدهاســت .چنانچــه آخریــن اخــراج دســته جمعــی مســلمانان
از ایــن منطقــه ،بیــن ســالهای  1609 -14میــادی صــورت گرفتــه اســت (بــرای اطالعــات بیشتــر نــک)L.P. Harvey, 2005 :
 . 4برای آشنایی با مساجد اولیه در اسالم .نک :کتاب آثار اسالمی مکه و مدینه (جعفریان)1379 ،
 . 5نصــب جواهــرات در اینجــا شــاید بــا رســم نگهــداری جواهــرات گرانبهــا در کعبــه بــی ارتبــاط نباشــد چــرا کــه رســم هدیــه دادن بــه
کعبــه از پیــش از اســام مرســوم بــوده (ابــن خلــدون ،ج )697 ،1382 ،2و پــس از اســام نیــز تــا بــه امــروز تــداوم یافتــه اســت .بــرای مثــال
در تاریــخ آمــده کــه موســی بــن نصیــر بــا غنایــم نفیســی از فتــح اندلــس نــزد ولیــد بازگشــت .از جملــۀ آن غنایــم ،ســفرهای جواهرنشــان
بــود کــه ولیــد دســتور داد آن را پــاره كننــد و جواهــر آن ســفره و تاجهــا و دیگــر اشــیای قیمتــی را بــه مكــه فرســتاد تــا در خانــۀ خــدا
نگهــداری شــود (ابــن قتیبــه ،1387 ،ج  ،2ص .)68 -69
 . 6دیونیســوس یــا دیونیــزوس نــام ایــزدی در اســاطیر یونــان اســت .او ایــزد شــراب ،زراعــت انگــور ،قداســت مــی ،ناظــر بر جشـنهای
مقــدس و حاصلخیــزی طبیعــت اســت و پرســتش او بــا مراســمی پــرزرق و بــرق همــراه بــود و آن نوعــی وعــده رهایــی محســوب
میشــد .او همچنیــن ایــزد شــهوت اســت (جــان پیــن ســنت)81 -89 ،1379 ،
 . 7رودریــک آخریــن پادشــاه ویزگوتهــا بــود کــه در ســال  92هجــری و در دوره ولیــد از مســلمانان بــه فرماندهــی طــارق بــن زیــاد
شکســت خــورد.
 . 8یــادآور میشــود کــه یکــی از پرکاربردتریــن جمــات در دوره ناصــری "ال غالــب اال اهلل" اســت کــه میتــوان آن را برچســبی بــرای آثــار
هنــری تولیــد شــده در آن دوران دانســت ) .(Dodds, 1992, 276, 370, 391همچنیــن لقــب "ســلطان" در آثــار هنــری تولیــد شــده در
مصــر هــم بــه فراوانــی بــکار رفتــه اســت .بــرای مثــال بــر روی یــک ســینی ( ،91.1.605متروپولیتــن ،اوایــل قــرن هشــتم) ،ســاخت قاهــره
کــه بــرای یکــی از ســاطین رســولیان در یمــن تهیــه شــده اســت ایــن واژه را میبینیــم .طبــق کتیبــۀ آن ،ســینی بــرای ســلطان رســول
المعیــاد حــزب الدیــن داود بــن یوســف (متولــد  ، )1321-1296معاصــر ســلطان مملــوك النصیــر محمــد بــن قــاون ()1341-1294
تهیــه شــده اســت .شــاید یکــی از مشــهورترین آثــاری کــه واژۀ «ســلطان» بــر روی آن جلــوه گــری میکنــد لگــن ســلطان قایتبــای باشــد
( ،91.1.565متروپولیتــن ،اوایــل قــرن  15میــادی ،اوایــل قــرن نهــم هجــری).
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