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چکیده
هنر اسالمی در ابتدای کارش  ،تأثیراتی از بیزانس و فارس را در معماری خود نشان داد ولی با
این حال توانست ساختار

اصلی معماری خود را در مساجد مسقف ستون بندی شده  ،به دست آورد.در

مساجد بود که مؤمنان گردهم می آمدند  .مکانی که بعدها در حد تاالرهای مستطیلی و افقی گسترش یافتن

به واسطه ی آشنایی معماران نوپای عرب با مفهوم مکان و فضا در فرهنگ یهودی ،وجود مکان هایی همچون
صحن،تاالرهای مستطیل شکل  ،رواق ها و ...در این اولین مسجد اموی حیاتی به شمار می آید .اما به راستی
نخستین الگوهای خانه ئ محمد در مدینه چه بوده است؟ نخست،در دوران قبل از اسالم میتوان از معبد هکا
فلسطین در قسمت جنوبی عربستان به عنوان بارزترین نمونه  ،نام برد  .معبدی که قدمت آن به قرن دوم پیش
از میالد باز می گردد .این معبد متشکل از صحنی مستطیلی شکل برای عبادت بوده است .از زمان هجرت
پیامبر اکرم (ص)  60سال گذشته بود  .جایی که معماری اهمیت پیدا کرد دور از بی میلی و درنگ بود  .اولین
مساجد ساختمان های بی ثباتی بودند که ماهیت موقتشان با وجودابعاد گیرای آنها به وقایع و تخیالت پیروزی
مربوط میشد .اما انتهای قرن هفدهم نشان دهنده ی اولین شکوفایی هنر در امپراطوی امیه بود این با یک
شکوفایی در اورشلیم شروع شد.
واژگان کلیدی :هنر اسالمی ،معماری،منبر،محراب،مسجد

مقدمه
یک تمدن جدید  ،که بر اساس مذهب جدیدی پایه گذاری شده بدون هیچ پیشینه ی
فرهنگی که از طریق آن اشکال ،یک زیبایی اصیل ایجاد میشود نمی تواند ارائه دهنده بیان
هنری و معماری باشد  .ابتدایی ترین هنر اسالمی از عقاید و آفریده های یونانی و رومی جاری
شد .
مکانهای با عظمت  ،بعلبک  ،جرش  ،صور باستان و الکساندریا هنوز به طور عمده در زمان
های اولیه اسالمی وجود داشتند و برای استفاده مسیحی اقتباس شده بودند .اما گذشته از
وراثت عهد عتیق منبع اصلی الهام در اولین دهه های اسالم از دستاورد های دنیای بیزانس می
آمد .
بدنه ی اصلی مقاله

اولین نمونه های نسبتاً ضعیف معماری مسلمانان در طی دوران زندگی پیامبر ظهور کرد :این
ها تغییراتی بودند که محمد بر روی خانه ی خودش اعمال کرد تا آن را با نیازهای ایمانی که
داشت وفق دهد .مطمئناً کلمه ی معماری برای این نمونه اغراق است زیرا که این یک اجتماعی
بود که در آن نیمه ی کوچ نشینان با اعراب غیر مهاجر مخلوط شدند  .آنها به سادگی پناهگاه
ها را برای افراد و چهار پایان استفاده می کردند .متشکل از زمینی تپنده و خیمه ای از نخل ها
با این حال این سرآغازها انتخاب های بنیادی را ایجاد کرد که تعیین کننده ی ساختمان های
کالسیک عربی بود.
ایجاد صفه به ما کمک می کند تا این اولین مسجد و در واقع مسکن برپا شده توسط پیامبر
در مدینه را تصور کنیم .نویسندگان عرب خانه ی پیامبر را طوری توصیف می کنند که در
سمت شرقی آن یکسری از اتاق ها به سوی یک حیاط مربعی شکل قرار دارند که اطراف آن در
یک سمت صد ذرع اندازه دارد ( حدود پنجاه متر –بنابر این پیرامون  2500متر مربع را می
پوشاند) و توسط یک دیوار محصور شده است .این ابعاد وسیع ریشه در عادت شمشیر بازی
اعراب در میان گروهشان در شب را داشت .هنگامی که توسط پیروان اولیه ی محمد برای
اهداف عبادت و مناسک بنا شده بود  .این حیاط با یک چهار طاقی در امتداد دیوار شمالی
آماده شده بود .سقف آن از شاخه های نخل ساخته شده بود و توسط دو ردیف تنه ی درخت
که نوعی از یک ایوان ابتدایی را ایجاد میکرد  ،حمایت می شد .این منطقه پوشیده شده
پناهگاهی را برای کسانی که جهت شنیدن کلمات پیامبر در حرم یا سرسرای عبادت این اولین

مسجد می آمدند  ،ارائه میکرد  .این خیمه ی دراز  ،ناهموار در کنار دیوار ی به نام قبله واقع
شد که به طور عمودی به سمت اورشلیم متمایل بودند و به سمت مکان عبادت نشانه می رفت.
به دنبال شکاف با جامعه ی یهودی حجاز  ،و بعد از اینکه محمد وارد مکه شد این گرایش (
قبله)به سمت اورشلیم در سال  630با سجده به سمت کعبه در مکه تعویض شده بود.
این گنبد بزرگ بدوی در کنار دیواری قرار دارد که قبله نامیده می شده است .دیوار که به
طور عمودی به سمت بیت المقدس قرار گرفته و برای مؤمنان نشان دهنده ی جهتی است که
آن ها می بایست آیین بندگیشان را به جای آورند.
در سال  ، 630به دنبال جدایی جوامع یهودی از حجاز و بعد از ورود محمد(ص) به مکه ،
قبله از بیت المقدس به سمت کعبه در مکه تغییر پیدا کرد .چون مدینه در مسیر ارتباطی بیت
المقدس به مکه قرار داشت ،تنها آماده سازی الزم برای قبله جدید ساخت یک ر واق ورودی
در قسمت جنوبی محوطه بود .رواقی مسقف با شاخه های نخل  ،در نتیجه ی گسترش سریع
جامعه ی مسلمین  ،این رواق متشکل از سه ردیف تنه های درختان نخلی بود که به عنوان
ستون به کار برده شده بودند .بدین ترتیب بنا ،دارای ساختاری پوشیده در قسمت های شمالی
و جنوبی بود .همچنین باید اشاره کرد که این دو رواق مسقف به شاخه های نخل بیشتر از نظر
وسعت قابل مالحظه اند تا عمق ،در واقع مسجد پیامبر با وجود بدوی بودن نسبت به تاالرهای
طویل بیزانس  ،از همان ابتدا ویژگی های یک مکان اسالمی را دارا بوده است .این سقف در
مقابل دیوار قبله یک صندلی چوبی یا نوعی سکوی خطابه به ارتفاع چند پله قرار دارد .جایی
که محمد (ص) بر روی آن جلوس می کرد و با مؤمنان سخن میگفت .این اولین منبر دنیای
اسالم است .منبری که نقشی بسیار مهم در تمامی مساجد ایفا می کرد.
اما بنای دیگری که به عنوان شاخص ترین الگو برای خانه محمد (ص) می توان از آن نام برد
 ،دومین ساختمان مذهبی یهودیان در دورا اوروپوس است که تاریخ ساخت آن مربوط به قرن
سوم میالدی است .در انتهای یک صحن کوچک که ازسه جهت به رواق هایی با ستون های
سنگی متصل است ،یک تاالر مستظیلی شکل بزرگ را می توان دید .در صدر کلیسا  ،دورتر از
پایه ی دیوارها سکویی قرار دارد  .طرح و نقشه ی دیوار انتهایی این بنا که همراه با یک کرسی
سنگ کاری شده قرار گرفته است ،بسیار شبیه به طرح دیوار قبله در مسجد محمد در مدینه
است .مسندی به ارتفاع چند پله که محل خطابه ی کشیش یا دولت مرد حاکم بوده است .و
این کرسی در واقع نمونه ی اولیه ی منبر در مسجد پیامبر به شمار می آید.وانگهی ،ساختمان

مذهبی یهودیان دارای طاقچه ای برای نگهداری کتاب مقدس تورات  ،در سمت چپ کرسی
است  .این طاقچه بسیار شبیه محراب در مساجد است  ،البته قابل ذکر است که اولین تاالر
عبادت در مدینه شامل این مکان اساسی یعنی محراب نبوده است .مکانی که در تمام مساجد
بعدی می توان آن را مشاهده کرد .اما چرا هیچ محرابی در خانه ی پیامبر وجود نداشته است ؟
و آیا این پدیده ی معماری از چه زمان وارد دنیای اسالم شده؟ سؤاالت بیشماری از این قبیل
در طول مطالعه ی پیشینه های تاریخی در ذهن ما به وجود خواهند آمد.
شکل ظاهری محراب
احتماالً الگوی اولیه ی محراب برآمده از طاقچه ای است که در ساختمان های مذهبی
یهودیان برای نگهداری تورات وجود داشته است .با این وجود می توان محراب موجود در
کلیساهای مسیحی را به عنوان الگوی دیگری نام برد .محراب هایی که خیلی پیش تر در معابد
قبطی باویت در مصر دیده شده است.این طاقچه همانند محراب معابد دارای سایبان های
پایداری است که هم مجسمه ی خدایگان و هم محل عبادت را پوشانده بودند .در واقع نمادی ا
ز دنیای الهی بوده اند .در مورد طاقچه های تورات باید گفت که این ساختار نشان دهنده ی
احترامی است که یهودیان نسبت به کتب مقدس داشته اند  .برای مسیحیان نیز نماد محراب
همراه با طاق نصرتی که زیارتگاه را پوشانده  ،نمایان گر وجود پروردگار است .اما محراب برای
مسلمانان نماد و نشانه ی چیست؟ یا ( معنای نمادین محراب برای مسلمانان چیست؟ )
علمای اسالم،باتعبیرو تفسیر این ویژگی اسالمی مخالفند.برای بعضی همچون سووگت و
پاپادوال  ،این ویژگی معماری نشأت گرفته شده از طاقچه های کهنی است که برای نگهداری
مجسمه ها در معابد تعبیر شده بود .بنابراین محراب را نیز نماد وجود فیزیکی محمد در خانه
اش می دانند  .اما این تعبیر متأثر از اندیشه های کهن ،به نظر برای مردمانی که پرستش
تصاویر را محکوم کرده و وجود مجسمه های مربوط به احکام دهگانه ی موسی را ممنوع کرده
اند،نامتناسب می آید ،بنابراین با وجود نقش مسجد به عنوان مکانی برای عبادت و تعظیم و
سجده ی بندگان در مقابل خداوند ،محراب ابداً ساختاری تعبیه شده برای پرستش شخص
محمد نیست .چرا که او هیچ گونه برابری با پروردگار ندارد .در نتیجه ،با توجه به این توضیحات
 ،تنها نقش اساسی محراب در این مساجد  ،نشان دادن جهت عبادت است .همچنین می توان
در ساختار محراب دری نمادین به سوی جهان بعد از مرگ یافت .دری درست در جهت جلوس

مؤمنان طاق نمای محراب که به طور نمادین گشوده شده بر دنیای ربوبی است  ،در واقع ارائه
ی عینی از انگیزه ی بشر برای پرستش ،دعوت به تفکر و گام برداشتن به سوی معنویا ت است.
به عنوان مدرکی برای اثبات این تعبیر می توان به محراب کوچکی در موصل که در حال
حاضر در موزه ی بغداد نگهداری می شود ،اشاره کرد که در قسمت پشتی طاقچه اش تصویر
دری نیمه باز را می توان دید  .و مسلماً تفاسیری از این قبیل بسیار متفاوتند با تفاسیر دیگری
که محراب را نشان دهنده ی مکانی می دانند که حضرت محمد(ص) در آن به پیامبری
مبعوث شد  .بنابراین به طور کلی می توان گفت محراب نشانگر ذات مطلق پروردگار و هم
چنین تاییدی بر دنیای واالی الهی در این دنیای فانی و خاکی است  .و چون تمامی محراب ها
شبیه به کعبه ساخته شده اند  ،به اتفاق نشان دهنده ی جاودانگی پروردگار هستند .
این که چرا اولین مسجد ساخته شده توسط پیامبر در خانه اش در مدینه دارای این مکان
معماری با چنین معنای نمادین واالیی نیست  ،هنوز پرسش بدون پاسخ است  .اما تغییر قبله از
بیت المقدس به مکه شاید روشنگر برخی پاسخ ها باشد .
در ابتدای قرن هشتم درست در کنار خانه ی محمد در مدینه  ،بنی امیه مسجدی وسیع بنا
کردند  .معماران ابعادبنای اولیه را دو برابر کردند  .اما تزیینات و شمایل صحن و رواق ها دست
ناخورده باقی ماند  .صحن و رواقی که محل قبور مطهر پیامبر و دو همراهش بود  .همراه با
قبله ،این تاالرمقدس بود که محراب ظهور کرد .محراب که پاپادوپوال آن را بزرگترین نو آوری
مسجد مدینه میداند  .اما این طاقچه ی مقدس (محراب ) که در دیوار جنوبی ساختمان بنی
امیه قرار گرفته است تنها در بطن معماری اسالمی امری بدیع بشمار می آید  .ولی به عنوان
یک نماد معماری  ،این ساختار در بنای مذهبی یهودیان و کلیسای مسیحیان دیده شده است .
همچنین به معنای اساسی محراب که مفهومی مرکب از ربوبیت و تقدس است نیز قبال در این
دو مذهب اشاره شده است.
از این پس تمامی مساجد متشکل از قسمت های مشابهی است یک صحن  ،یک تاالر
مستطیلی شکل،یک قبله  ،یک منبر و یک محراب  ،که تماماً به سمت کعبه قرار گرفته اند .
همچنین می توان به این قسمت ها مناره ای را اضافه نمود که اولین بار توسط بالل حبشی
برای دعوت مومنان به نماز (اذان) استفاده شد  .معماران مسلمان عرب از این پس پیشرفت
چشمگیری داشته و توانستند اولین شاهکار های خود را خلق نمایند .

قبل از پرداختن به شاهکار های معماری اسالمی باید دانست که ساخته های عرب قرن
هفدهم تا چه حد ابتدایی و بدوی بوده است  .مساجد نظامی که توسط فاتح و یا طلبه های
دینی بکار برده می شد دارای ساختاری بسیار ابتدایی است  .قبله در این مساجد معموالً فقط
بوسیله یک نیزه فرو شده در زمین نشان داده می شده است  .بیشتر این مساجد به وسیله دیوا
ر های گلی یا خندق هایی بجای دیوا ر برای جلوگیری از ورود احشام حصار کشی شده است .
این موارد برای اولین مسجد ساخته شده در کوفه سال  638نیز صحت دارد چرا که امروز
نوشته هایی با همین مضمون از تاریخ نویسانی چون البلد حوری  892و الطبری  839تا 923
در دست است  .ستون های بکار برده شده در تاالر ها  ،از بقایای بنا های قدیمی چون معابد
،کلیساها و ساختمان های غزنوی آمده است .
با وجود دید اجمالی و ابتدایی که نسبت به مساجد ساخته شده توسط سربازان عرب وجود
دارد  ،باید اشاره کرد که گسترش بناهای اسالمی بسیار سریع و موثر بوده است  :هر شهر و
محله ای به نوبه ی خود دارای محلی برای مالقالت ( مسجد جامع ) بوده است که مومنان برای
برگزا ری نماز جمعه در آن محل گرد هم می آمدند .در این مساجد جامع  ،امام جمعه که در
واقع رهبر سیاسی  ،نظامی و مذهبی جامعه محسوب میشود با نشستن بر روی منبر برای
جامعه مسلمین به ایراد خطبه می پرداخته است با این حال به دید مردمان فاتح  ،جنبه های
نتراشیده و صیقل نخورده ی این مساجد تنها منبعی برای تمسخر و استهزاء است .
در مقایسه با ساختمان های عظیم امپراتوری های قسطنطنیه و روم شکوه و جالل کلیسا
های بیزانس  ،این مکانهای مذهبی اسالمی برای غیر مسلمانان به نوعی مسخره به نظر میرسد .
بنابراین  " Bishop" Arcullrof Gaulکه در سال  670م یعنی حدودا کمتر از پنجاه سال
بعد از هجرت  ،از بیت المقدس دیدن کرده است  ،در مورد اعراب این گونه نگاشته  « :عربها به
طور ناشیانه بر روی خرابه ها ساختمان هایی با ستون های عظیم بنا کرده اند » او در مورد
اولین مسجدی سخن گفته که در مهمترین مکان دنیای اسالم  ،یعنی محل معراج پیامبر بنا
شده است .
پایه گذاری سلسله ی بنی امیه
برای به هم پیوستن بهتر جمعیت فاتحین ومغلوبین و همچنین گرویدن عده ی بیشتری به
دین اسالم  ،خلفای عرب می بایستی زبان معماری الهام گرفته شده از اشکال و تکنیکهای
معماری را به کار می بردند که روز ی مایه ی افتخار و مباهات جامعه ی مسیحیت و امپراتوری

روم شرقی بود اما این امر ممکن نشد تا زمانی که پایتخت دنیای اسالم از مدینه به دمشق
تغییر مکان داد  .این تغییر در سال  660توسط معاویه  ،پایه گذار سلسله ی اموی انجام گرفت
.
این تغییر مکان از مدینه به دمشق که به منظور بنای کاخ خلیفه در یک شهر کهن انجام
گرفت  ،ا همیت خاصی برای آینده ی دنیای اسالم و بخصوص معماری اسالمی داشت  .انتخاب
دمشق به عنوان پایتخت بدین معناست که خلفای بنی امیه از همان ابتدا  ،طرفدار و پایبند
سنت های رومی و یونانی بوده اند  .دولت مردان  ،دانشمندان  ،ریاضی دانان و افرادبرجسته ای
که به مدارس بیزانس فراخوانده شده بودند از این پس  ،همکاری خود را با قدرتهای اسالمی
آغاز کردند  .با توجه به اینکه  ،عربها تا به امروز اصول محکم و چشمگیری در معماری
نداشتند  ،خلفای اموی  ،معمارها  ،ساختمان ساز ها  ،پیکر تراشها و کاشیکا ر های حرفه ای از
بیزانس را بر سر کار آوردند و این امر صرفاً بدین منظور صورت گرفت که دنیای اسالم بتواند در
معماری با بناهای عظیم مسیحیت رقابت کند .
در کتاب " سفر بزرگ " نویسنده ی عرب  ،ابن بطوطه ( )1370-1304اشاره میکند که خلیفه
الولید پیامی اینچنین به امپراتوری بیزانس فرستاد « من خواهان باز سازی مسجد پیامبر مان
هستم  .آیا شما مرا در این جهت یاری میکنید ؟ » و امپراتور بیزانس در پاسخ نجار هایی را به
سوی خلیفه روانه کرد .تعارض ها و دشمنی های نظامی و مذهبی به هیچ وجه نتوانست در
مقابل رابطه ی نزدیک مسیحیان و مسلمانان قرار گیرد  .با این وجود دیگر نام بردن از مسجد
مدینه به عنوان منبعی الهام گرفته شده از معماری بیزانس  ،غیر ممکن بود چرا که این مسجد
در نتیجه حمالت متعدد چندین بار به آتش کشیده شده و هر بار مورد باز سازی قرار گرفته
بود  .با این وجور گنبد سنگی بیت المقدس نقش چشمگیر تری برای نشان دادن همکاری
معماران مسیحی با اولین خلیفه اموی  ،در زمان پیدایش این سلسله داراست .
یک ابداع مذهبی و سیاسی
بیت المقدس که اعراب آن را القدس می نامیدند  ،جایگاه اولین شاهکار معماری اسالمی
یعنی گنبد سنگی است  .مشهور ترین بنا در بین اماکن مقدس این گنبد سنگی با ساختمان
گنبدی شکل هشت ضلعیش که سر تاسر حرم الشریف را پوشانده بود  ،در بر دارنده تمام مکان
هایی است که سلیمان به یاد بود قربانی ابراهیم در معبد یهوه به عنوان استراحتگا هی برای را
حبه ها و کشیش ها در نظر گرفته بود .

بعد از تصمیم معاویه برای استقرار پایتخت در دمشق  ،فشار ها و کشش ها با مدینه افزایش
پیدا کرد  .در سال  693کعبه در جریان یورش و حمله ای ناگهانی در آتش سوخت در نتیجه
مردم خواستار مرگ ابن زبیر خلیفه وقت مکه شدند  .در مواجهه با پیامد ها و عواقب یاقی گری
های مدینه  ،خلیفه عبدالمالک که در سال  685به جانشینی یزید اول در آمد و تالش کرد
موقعیت وخیمی را که مومنان در جریان یورش ها بدان گرفتار شده بودند را کاهش دهد  .در
این زمان مومنان اجازه انجام حج و سفر زیارتی به مکه و مدینه را نداشتند  ،او تصمیم گرفت
که سفرهای عبادی مسلمانان را از مکه به بیت المقدس هدایت کند .چرا که کنترل بیت
المقدس به دلیل نزدیکی به دمشق برای خلیفه آسان تر بود .و با علم به این که بیت المقدس
هم اکنون نیز محل زیارتگاه مسیحیان و یهودیان است ،او فواید مالی بسیاری را برای خود به
واسطه ی زائرین متصور شده بود .برای جذب مؤمنان به این سرزمین مقدس که متبرک شده
ی ابراهیم بود ،او تصمیم گرفت بنایی شکوهمند بر باالی کوه موریاه احداث کند .درست در
جایگاه معبد سلیمان  ،جایی که مسیحیان به خطابه می پرداختند و جایی که محمد (ص) به
معراج رفت  ،عبدالمالک دستور بنای ساختمانی را داد که از آن پس درخشش اسالم به اوج
خود رسید .او انتظار داشت که این شاهکا رمعماری بتواند اماکن مقدس عربستان را به
فراموشی بسپارد .با این حال وجود نمادین ابراهیم در محل انتخابی ساختمان جدید همان قدر
چشمگیر بود که در کنار حجراالسود در کعبه بود.
گنبد سنگی بین سالهای 687و  692ساخته شد .طراحی این گنبد به معماری واگذار شده
بود که دانش آموخته ی معماران بیزانس به شمار می آید .محوطه ی ساخت و ساز تحت
کنترل معماران برجسته ی سوری بر کاشی کاران حرفه ای قسطنطیه بود که برای تزئین این
بنا فراخوانده شده بودند .این تیم خبره در قسمت مرکزی (معبد کوه ) تمپل مونت ساختمانی
را بنا نهادند که می توان آن را هم ردیف با کهن ترین معابد مسیحی دانست  .معابری که شکل
هشت گوشه ی آن مراکزی را مشخص میکند که مناسک ،آیین مذهبی دور تا دور آن انجام
میشود.
اعجاز هندسی
گنبد سنگی یا صخره ای قبا مشرف بر تمامی قسمت های تمپل مونت است .طرح هشت
ضلعی مرکزی دارای  54متر قطر و  36متر ارتفاع در سقف گنبدی شکل است  .نمای خارجی
هشت ضلعی که در چهار جهت اصلی قرار گرفته است دارای درهایی همراه با هشتی و رواق

می باشد .بزرگترین در،در قسمت جنوبی ،دارای رواقی با هشت جفت ستون در ردیف هایی به
سمت در ورودی است  .گنبد مشرف بر سنگ مقدس و ستون استوانه ای شکل است .گنبدی
که ارتفاع سر به فلک کشیده اش القا کننده ی قوسی نعلی شکلی است .
در داخل مسجد دو راهرو برای انجام مناسک مذهبی تعبیه شده است.این فضاهای حلقه
مانند رواق هایی متحدالمرکز می باشند .خارجی ترین حلقه هشت ضلعی که به موازات
دیوارهای ساختمان است .بر روی هر یک از دیوارهای این هشت ضلعی  ،دو ستون در بین
ستون های نبشی قرار دارد  .بدین ترتیب هر رواق متشکل از هشت پایه و شانزده ستون (میله
ای استوانه ای شکل) است.
درونی ترین رواق مدور است و دارای فقط  4پایه که در بین هر کدام سه ستون به منظور
نگهداری از قوس ها تعبیه شده است .بنابر این در طول پایه ها دوازده ستون وجود دارد که
شانزدهمین قوس دور سنگ مقدس را نگهداشته اند.و تا باالی این مجموعه میله ای استوانه ای
شکل قرار دارد که گنبد بر روی آن تعبیه شده است.
بسیاری از محققان مطالعات زیادی در مورد این ساختار شگفت ساخته شده از عناصر دوار و
هشت ضلعی به بررسی اشکال هندسی به کاربرده شده در طرح مرکزی این اثر شگفت پرداخته
اند .آنها اینگونه نوشته اند که قوس های نعلی شکل متحدالمرکز این گنبد به شکل یک دایره
ای خارجی به شعاع  26/87یا قطر  53/74متر قرار گرفته اند .دایره ای که در آن دو مربع در
زاویه ی  45درجه نسبت به یکدیگر حک شده اند .نقاط متقاطع این دو مربع نشان دهنده ی
یک دایره ی داخلی است  .دایره ای به شعاع  20/56متر یا قطر  41/12متر  ،که خطوط
خارجی قوس هشت ضلعی را تشکیل می دهد .با اتصال عمودی و افقی هشت نقطه ی متقاطع
این دو مربع درهم تنیده شده  ،نقاط متقاطع جدید پدید می آیند ارائه دهنده ی دایره ی
دیگری به شعاع  11/13و قطر  22/26متر هستند .دایره ای که خطوط مرزی قوس درونی را
مشخص می کند .بنابر این از دایره ی خارجی اصلی دو دایره ی دیگر به وجود می آیند .دایره
هایی که ساختار کلی را توصیف می کنند.
استفاده ار چنین ساختار های هندسی که طرح و نقشه ی آن ها بر آمده از یک تم منفرد
است ،در دوران کهنی چون بیزانس نیز رایج بوده است .اکوچارد نشان داده است که طرح و
نقشه ی دایره خارجی با همان قطر و شعاع را می توان در کلیسای سنت ویتالیس در راوانای
ایتالیا یافت .و این در حالی است که کلیسای معراج در بیت المقدس نیز دارای هشت ضلعی

همانند هشت پر گنبد سنگی می باشد .و به نظر می رسد که هشت ضلعی موجود در رباط
سیمون  ،مقبره ی مقدس سنت سیمون استایلیت در شمال سوریه نیز از همین انواع هشت
ضلعی است .این گونه مفهوم های بیزانس – رومی را به خوبی می توان در اولین بنا های
اسالمی مشاهده نمود.
همه ی نویسندگان کالسیک و مدرن  ،به اتفاق هماهنگی مکانی  ،تعادل و تکامل موجود در
گنبد سنگی را می ستایند.طرح اولیه ی این گنبد نشان دهنده ی رموز پیچیده ی ریاضی
شناسی است که فالسفه ی یونان در مورد اعداد و اشکال ساده ی هندسی بیان کرده اند  .در
این ایده که اشکال ساده راهی برای تفهیم واقعیت هستند  .تئوری های افالطون و فیثاغورث به
وضوح نشان داده اند که این مفهوم های ریاضی  ،نماد دنیای ایده آل  ،ثابت وکامل بعد از مرگ
هستند .بنابراین دنیای کوچک معماری محلی برای ترجمه ی قوانین دنیای بزرگ انسانی است.
بناها ما را در یافتن رموز دنیا یاری می دهند .این مفهوم گنوسی (اشراق -معرفت دینی) که
توسط نیاکان ما به دنیای اسالم وارد شد ،ما را به راه بی نهایت مطالعه در حوزه ی معماری فرا
می خواند.
این نماد معنوی را در گنبد سنگی می توان با عبور از مربع به دایره  ،رسیدن از زمین به
آسمان با واسطه گری یک هشت ضلعی یافت  .این نوعی شکل اساطیری است .مانداال در بین
این چرخش ابتدایی (آیین عبادت) زواران است.
در قسمت باالیی ستون استوانه ای شکلی که گنبد بر روی آن سوار است می توان با دیدن
سقف طالیی اش  ،به شکوه و عظمت این بنا پی برد .این گنبد از دو تیر چوبی که درهم
فرورفته اند تشکیل شده است  .گتبد شامل یک پوسته ی خارجی تقریباً برجسته و یک صدف
درونی کروی شکل  ،استفاده از یک گنبد چوبی با وجود یک گنبد سنگی بر آمده از سنت های
معماران سوری است  .بنابراین یک میله ی چوبی نیز می بایستی در (کالت یا رباط سیمون ) و
کلیسای بثری نیز وجود داشته باشد  .و این راه حلی است برای خلق یک بنای سبک که
مشاهده میشود.
نتیجه گیری :با این که هنر اسالمی در ابتدای کار خود  ،تأثیراتی از بیزانس و فارس را در معماری نشان داد
ولی با این حال توانست ساختار اصلی معماری خود را در مساجد مسقف ستون بندی شده  ،به دست آورد .
مقیاس عظیم سازه های فرمانروایان مسلمان که به صورت شهرهایی دیوارکشی شده به نظر می رسند  ،طرح
نمادین چهارباغ های فارسی را در بطنی عربی به تصویر می کشند.
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