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 چکیده 

های هر کدام را با هنر بیزانسی مورد مطالعه قرار گرفته، و ویژگی وهنر قرون اولیه اسالم در این پژوهش تأثیرات متقابل 

از  باشد.های نخستین هنر اسالمی میزمانی مورد پژوهش شامل سده ۀدورقرار داده است. بررسی توجه به آثار آنها مورد 

تر است، آنها پُررنگ گیرند، وجه محتواییآنجایی که هم هنر اسالمی و هنر بیزانس در ساحت هنرهای معنوی قرار می

شود. همچنین در بررسی تأثیر و تأثرات بنابراین در این تحقیق بیشتر به بررسی تأثیرات ماهیتی موضوع فوق، پرداخته می

و بیزانس پرداخته شده است که بیشتر در مرز بین این  نقوش و مضامین به کار رفته، بیشتر به هنر مناطقی از جغرافیای اسالم

های پژوهش حاضر در موارد مختلفی همچون استفاده از هاله اطراف سر، تحرک در رهنگ قرار دارند. یافتهدو تمدن و ف

تأثیرات متقابل نقوش و مضامین ها و تقابل و تقارن؛ نشان دهنده نقش حیوانات، ترسیم نقوش انتزاعی، چین و چروک پارچه

گردآوری  ۀتحلیلی و شیو -تحقیق نیز به صورت توصیفی  روشکار رفته در هنر قرون اولیه اسالمی و بیزانس است. ب

 ای است.اطالعات به صورت کتابخانه

 هنر قرون اولیه اسالم، هنر بیزانس، نقوش و تزیینات، مضامینواژگان كلیدي: 
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 مقدمه 

شناسیم، در واقع به شکل آثار هنری، و از زمانهای گذشته بر جای مانده است. بنابراین آنچه امروزه به عنوان هنر اسالمی می

توان را می هنر اسالمیبنیان . لذا گیری آنها مطالعه شودنوعّیت و چگونگی شکل وقبل از هر چیز باید ماهّیت اینگونه آثار 

های دو امپراطوری ایران و بیزانس اسالم سرزمیندین گسترش  در جهتکه شده اعراب تازه مسلمان برای اولین بار از حمله 

 تمامی و قرار گرفتند مسلمانان، همگی در اختیار انو صنعتگر انهنرمند ،هایی، عبادتگاهکاخهاشهرها با داشتن  را فتح نمودند

 های موجودم ساختماناسال اوایلخلفای در همین راستا  را ذکر نمود. این صنایع را در راستای گسترش اسالم به کار گرفتند

در هنر اسالمی همچنین د، ادناداره امور کشورهایی را که فتح کرده بودند را به همان حال قبلی حفظ و مورد استفاده قرار د و

در هنر و  ، کههنر بیزانسو  هنر اولیه مسیحی، هنر رومی مانند: خود از منابع بسیارینفوذ برای گسترش گیری اوایل شکل

هنری  ساها را تبدیل به مسجد کردند.مسلمانان نیز در قلمرو روم بیزانسی کلی .الهام گرفت معماری اسالمی اولیه مؤثر بودند

یرانی و بیزانسی را در خود های هنری منطقه بخصوص هنر اکه در چنین شرایطی شکل گرفت عناصری از تمام پیشینه

 علت انتخاب جذب کرده بود. این همان چیزی است که امروزه در آثار بجا مانده از آن دوران قابل مطالعه و بررسی است.

نقوش و مضامین مشترِک تواند به تجسم بازه گسترده تاثیرگذاری انواع میو گستره آن  این موضوع جهت پژوهش حاضر

 باشد. بر یکدیگر و نمود بهتر این تأثیرگذاری اسالمی و بیزانسهنر قرون اولیه 

رون قته در هنر به کار رف نقوش و مضامیناسالم در تعامل با هنر بیزانسی،  گیری هنر قرون اولیهبه شکلابتدا مقاله حاضر در 

قوش مقایسۀ نه جدول ب در انتها درو عناصر مشترک در هنر قرون اولیه اسالمی و بیزانس و همچنین به  اولیه اسالم و بیزانس

 پرداخته خواهد شد. و مضامین گیاهی و نوشتاری به کار رفته در هنر قرون اولیه اسالم و بیزانس

 سواالت پژوهش

 ستند؟نقوش و مضامین مشترک به کار رفته در هنر قرون اولیه اسالم و بیزانس شامل چه نقوش و مضامینی ه- 

 اند؟رفته در هنر قرون اولیه اسالم و بیزانس از یکدیگر تأثیر پذیرفتهآیا نقوش و مضامین به کار -

 دالیل تأثیرپذیری هنر قرون اولیه اسالم از هنر بیزانس کدامند؟- 

 پژوهشروش 

ای وه کتابخانهت مورد نیاز آن به شیاطالعا است. حلیلی و تاریخی با نگرش تطبیقیت -مقاله حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

و  نداگرفتهار قایسه قرهایی که بیشترین تطابق و تعامل را دارند در مقام مانجام پژوهش فوق نمونهدر جمع آوری شده است. 

قوش به لحاظ ن پژوهشاین . رویکرد شده استهای مختلف شباهت و دالیل تأثیرپذیری آنها با رویکردی کیفی بررسی جنبه

  .ر قرار داده و به تحلیل و توصیف، پرداخته استو مضامین، هر دو دوره فوق را مد نظ

 

 پیشینه پژوهش

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
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هایی که مستقیم به مبحث مقاله حاضر بپردازد اندک است. های انجام گرفته ولی پژوهشدر رابطه با موضوع فوق پژوهش

هنر تصویرسازی در »مقالهاند. سیدمحمد فدوی در ها به مقایسه هنر و معماری دوره ساسانی با بیزانس پرداختهاکثر پژوهش

در خصوص سیر تحول هنر تصویرسازی در قرون اولیه اسالم و  کردهتالش ( 1388باغ نظر)، که در نشریه «قرون اولیه اسالم

بررسی »با عنوان  تصویرسازیرشته ارشد کارشناسینامه توان به پایان. همچنین میعلل افت و خیز آن در آن دوره بیان شود

( 1385دانشکده هنرهای زیبا) ،با راهنمایی محمد فدوی نوشته ابوذر ناصحی« تصویرسازی صدر اسالم و بیزانستأثیر متقابل 

و را اشاره نمود که در این پژوهش نویسنده ابتدا ضمن بررسی پیشینه تاریخی هنر اسالمی و بیزانس؛ به بررسی هنر دینی 

بررسی نماید. در پایان به توجه می حتوای هنر اسالمی و هنر مسیحیمبه های اسالمی و مسیحی و نیز شناسی در آیینزیبایی

تأثیر هنر معماری بیزانس و »توان به مقالههای دیگر میاز پژوهش شود.اشاره می وجوه اشتراک هنر اسالمی و بیزانسی

معتقد است که ش در این پژوهپژوهشگر که اشاره کرد  1386نوشته حسین توالیی سال« ساسانی بر معماری دوره اموی

پژوهش دیگر در  باشد.مذهبی مینس و ساسانی در زمینه تزیینات بکار رفته در بناهای مذهبی و غیربیشترین تأثیرات هنر بیزا

نوشته علیرضا نوروزی طلب، نشریه باغ « هایی برای شناخت و تفسیر هنر بیزانس)اصول و مبانی(بنیان»این زمینه مقاله

های هنر دینی مسیحی بیزانس، کتاب مقدس را راهنمای ه نویسنده در این مقاله ضمن بیان ویژگی( اشاره کرد ک1384نظر)

 داند. فهم و تفسیر زندگی مسیح و هنر مسیحی می

 

 گیري هنر قرون اولیه اسالم در تعامل با هنر بیزانسی  شکل

آن طبق نیازهای جامعه اسالمی آن زمان، هنر توسط مسلمانان فتح گردید و متعاقب  که امپراطوری بیزانس و ایرانهنگامی

برداری کردند. بنابراین طبیعی است که های هنری آن مناطق نیز بهرهاسالمی ریشه دوانید، که الزاماً آنان از تجربیّات و سنت

موجودات زنده و  پرهیز از بازنماییلذا ( 93، 1381)رید، هنر اسالمی تأثیر گذارد. ۀمظاهر هنری آنها در هنر تازه متولد شد

نر اسالمی بسیار گیری هتثبیت قرآن در مقام ارجمندترین منبع معارف اسالمی، از مهمترین عناصری بودند که در اوایل شکل

ابن عربی در کتاب فتوحات مکیّه احترام مسیحیان به شمایل در همین راستا  (9، 1383)اتینگهاوزن و گرابار، موثر واقع شدند.

حضرت عیسی)ع( چنانکه  نیدند، زیرا برای آنها طبیعت فردمردم بیزانس هنر نقاشی را به کمال خود رسا»:ویسدنمیمقدس 

همچنین ( 70- 69، 1372)تاجدینی،(1تصویر)«کمک به مشاهده وحدانیت حق است. در تصویر او بیان شده است، بهترین

 کشورهای از که آمد، وجود به هاییتِم و تکنیکها از اسالمی هنر»شود کهیادآور می اسالمی هنر کتاب ۀمقدم در 1وایه گاستون

 وجود نیز قِبطی تزیینی هنر در که آورد وجود به مصر و بیزانس ایران، هنر میان ایمصالحه اسالم. بود شده اخذ تسخیر شده

 هایسرزمین به ایران الحاق سالهای اولین»:کندمی اشاره ه.ق5قرن در سالمی ابوشکورهمچنین ( 2، 1363وایه، )«.داشت

 با آمیختن با و درآمده نو آئین خدمت در باستانی سنتهای و تجربیات تمامی اسالم، مبین دین به ایرانیان گرویدن و اسالمی

 هنر و تمدن بود، بیزانس تصرف در که اسالم جغرافیای از مناطقی در «.شد ریزیپی اسالمی هنر پایه دیگر ملل هایفرهنگ
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 با ایرانی صبغه بیشتر اسالمی هنر تأثیرپذیری دیگر هایسرزمین در اما گرفت، خود به بیزانسی هنر رنگ حدودی تا اسالمی

با گسترش فتوحات مسلمین در سوریه، مصر و فلسطین، آنها با تجربیات و ظرفیتهای هنری ( 73، 1388)فدوی، .داشت خود

آشنا شدند. پس از آن پایتخت مسلمانان به دمشق منتقل شد و در آن مناطق که قبال تحت حاکمیت دولت بیزانس بودند، 

از سویی نیز، (129، 1374)مددپور، همانجا نیز بود که برای اولین بار هنر اسالمی با تأثیرپذیری از هنر غربی شکل گرفت.

م و بیزانس را آسان نمود، جریان شمایل شکنی در هنر بیزانس که همزمان با قرون اولیه اسالم است، مناسبات بین جهان اسال

  (1385)ناصحی، مراه داشت.که این واقعه، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هنر مسیحی و هنر اسالمی را به ه

 
 (Bank, 1977, 181). شمایل حضرت مسیح )ع( با هاله سر و عالمت صلیب 1تصویر 

 نقوش و مضامین به كار رفته در هنر قرون اولیه اسالم و بیزانس

-دهحوالت شهای ملل مختلف وجود داشته است، نقوش دچار تغییر و تکه بین فرهنگ یگذشت زمان و در ضمن روابطبا 

لذا با . شد کمرنگ روره.ق به م40سال در امویان کامل حاکمیت با بود، زیستیساده بر که مبتنی( ص)پیامبراکرم تعالیم .اند

 نقاشی تزئینی، نقوش از فراوان استفاده و قصرها و کاخها ساخت در مصری و ایرانی بیزانسی، معماران و هنرمندان کارگیریب

( امویان 146، 1383 )فدوی،.داد خود قرار تأثیر تحت را اسالمی هنر تکاملی سیر موضوعی، هایتصویرسازی و دیواری

خصیش اهداف با متناسب و نمودند اقتباس آنها و از داده، قرار استفاده مورد را ساسانیان و بیزانسی رایج هنری سُنن آزادانه

-قبه اسالمی، یعنی ۀماند جاب اثر از طرفی کهنترین(698، 1313 )لبون،.دادند تغییر شکلشان ممنوعیتی، هیچگونه بدون شان،

 ت،نیس بنا اولیه هدافا از نیز حاکی معماری قوالب و بوده، متفاوت کامالً آن در کار گرفته شدهمعماری ب ۀکه نمون 2الصخره

شدند و یا  فراموش سادگی به یا زمان گذشت با اهداف این است، که نیّات این کننده بیان آن کاربردی نقوش و تزیین بلکه

 و پیشین مسیحیت یهامدل از ملهم ساختمان این بنا و تزیینات واقع، ( در72 ،1375)هوگ و مارتن، .این که مستحیل گشتند

 نهاای نمایند، کهتزیین می ار الصخره،قبه گنبد گاهتکیه ایاستوانه دیواره درون در هاییموزاییکو  (2)تصویر.باشدمی بیزانسی

 الصخرهقبه گریمبن کلی نظری با اگر (4و  3تصویر).ساسانی بیزانسی و هایگوهرنشان و استلیزه تصویر تاک از عبارتند

  .است اسالمی نوپای هنر و بیزانسی هنر برخورد جایگاه نمایشگر
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 . نمای درونی از قبه الصخره 2تصویر

           
 (27، 1365ها و گوهرهای نگاشته شده در موزائیکهای قبه الصخره )بورکهارت، . نقوش تزیینی، نشان3تصویر 

          
 (Grabar,1996: 83). تزیینات پانل ها و گلدانهای استیلیزه شده بیزانسی 4تصویر 

-در این سکه کردند.های بیزانسی الگوبرداری میهای ضرب شده، از طرح و وزن سکهسکهدر  و 3مروانزمان عبدالملک در 

بعداً همین طرحها  طراف سکه حک شده بود.اای اسالمی که در ها طرح لباسها به عربی، عالمت حذف شده صلیب و نوشته

 (5( )تصویر 154، 1385)ناصحی، کرد.آن را پر می اطرافکنار گذاشته شده و به جای آن دعاهایی مرکز سکه و 

    
  (Durand, 1999, 64)اسانی با نقش صلیب، امویان س -های عربهای بیزانسی با کتیبه اسالمی/ چپ: سکهراست. سکه 5تصویر 
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طبیعت گرا و  ها بیشتراین طرح است که بیزانسی مسجد جامع دمشق در زمان امویان نوع مرمرین هایپوشش و هاسرستون

، 1383 )اتینگهاوزن و گرابار،.الصخره قبه تا باشد قسطنطنیه مدیون بیشتر هاموزاییک که رودمی تصوّر کمتر تصویری بوده و

رفت. کار میته شده که برای تزیین دیوارها بدست متخصصین بیزانسی ساخکار رفته در این بنا بهای بموزائیک همچنین(33

 (6)تصویر

        
 (Hillenbrand, 1999, 36). تزیین موزائیک به سبک بیزانسی در دیوار غربی مسجد جامع دمشق  6تصویر                  

 ،1365 )بورکهارت،.شدبامی بیزانسی و ایرانی هنر از ترکیبی شده ساخته سوریه در امویان توسط که هاییکاخ در زمینه سبک

، از این کاخ .است شده کشف کاخ قصیر عُمره از شده، پیدا سوریه در تاکنون که شده تصویرسازی اثر ترین( قدیمی49

ی هابا شیوه هاییرههای دیواری شناخته شده است. در این کاخ، نگامذهبی امویان است که با نقاشیهای معماری غیرنمونه

 اب کاخ این ایهیوارهد و سقف .شده است ایران و بیزانس نمایان های فتح شده مانندبرگرفته و ترکیب یافته از هنر سرزمین

 .است شده ترسیم نیبیزانسی و یونا اسلوب با نباتات و حیوانات اشکال و روزانه زندگی مناظر در مجازی تصاویر و اشکال

 ساسانی ۀوردتعلق به مهای شکار و سوار زنانه آن های قدیم یونان و بیزانس و صحنههای آن مربوط به افسانهبیشتر نقاشی

-به عنوان مجموعه« 5دیل»و « 4دالتون»های کاع عمره نخستین بار توسط ( نقاشی7)تصویر (354، 1377)گدار، باشد.ایران می

الر کاخ عمره رسم های دیگری که بر دیوارهای تادر مجموعه نقاشی (159، 1379)گرابار، های هنری بیزانس شناخته شدند.

 امی حاالتایستاده از رو به رو که تمصر، کسری، نجاشی و امپراطور چین(رودریک، قی)خلیفه، شاه6شده است، صحنه

ا و... شش آنهنمایی( و شیوه پوشش، تاج و سربندهای آنها و حتی بیشتر جزئیات نقش شده بروی پوبدنی)اصل تمام رخ

ه بهایشان و دست اندی هم ایستادههای فاخر بر تن دارند و در دو ردیف روبه رونفر یک لباس 6از. آشکارا نمایان است

المت عها و ها پیداست، روش ایستادن اشخاص، تزیینات لباسطرف جلو است، روش بیزانسی و ساسانی در نقش این شکل

)بهرامی و (7ویر)تصفروتنی ساسانیان تعبیر شده است. ۀها به نشانپایینی یک روش بیزانسی و حالت دست ۀصلیب در حاشی

ن دهد، که این می( این اصولِ رسم در کاخ عمره، تأثیرات کالسیک روی آن را به ما نشا123، 1393تانی، زاده باسحاجی

 (33، 1385)البهنسی، م گشته است.تأثیرات از آثار دوره رومی و بیزانسی باقی مانده و با مفهوم هنر عربی منسج
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 (123، 1393زاده باستانی، و حاجیکاخ عمره)بهرامی  . راست: نقاشی دیواری شش پادشاه 7تصویر

 (Grabar, 1996, 27)کاخ عمره، اموی های دیوارنگاره. چپ:  7تصویر

اییکی ای تزیینات موزاین قصر و حمام دار. در نزدیک شهر اریحا قرار دادباشد که می اموی هایکاخ دیگر از المفجر خربه

ست، افته ایهای آن از یک درخت مرکزی تشکیل شاه نشین سالم با اشکال هندسی و غیر هندسی است. موزاییک یکی از

همیت ا (1388( )اکبری و کاشانی، 8.)تصویرو در طرف دیگر شیری به شکار آهو رفته استک طرف این درخت دو آهو ی

 هایوزاییکم شبیه های این کاخ( موزاییک10.)تصویرهای موزائیک و تزئینات گچبری آن استقصر به خاطر کفپوشاین 

 در بیزانس راطورانامپ کاخ در که آنهایی از بیشتر حتی و است، انطاکیه در بیزانس دوران هایکفپوش آن مبدأ است، دمشق

ساسانی  لنی وخزانههدست افراد محلی که از گنجینه های آن ببه احتمال بسیار زیاد گچبری( 9)تصویردارد. وجود قسطنطنیه

 رد بهتر آن از و لمفجراخربه کاخ در اموی، بناهای در را پیچان هایاسلیمی همچنین .اند انجام گرفته استدو سود جسته هر

 هنری ورخانم بعضی گفته که به است، شده نمودار هاپنجره محافظ هایکاریمشبک در که بینیممی دمشق جامع مسجد

 (11)تصویر. بود رایج امویان زمان در که است رومی های بیزانسی وموزاییک نقش از برگرفته اسالمی هاینقش پیچاپیچی

 (62، 1385)ناصحی، 

                                         
 (Reichmuth,1953,11).موزاییک از خربه المفجر8تصویر

 (Reichmuth,1953,12).کف پوش خربه المفجر9تصویر
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 ( 28، 1365. اسب بالدار، خربه المفجر)بورکهارت، 10تصویر                                            

 (Reichmuth,1953, 8)های کاخ خربه المفجر. تزیینات گچبری11تصویر 

ها ین فرم، معهذا، اذاشتهگفرم گیاهی را شاید بتوان تنها عنصری برشمرد که از هنر طبیعت گرایانه هلنی در هنر اسالمی تأثیر 

صورت می بر اسالوش بوده است که در هنیابد. تفاوت تنها در کاربرد این نقصلتی انتزاعی میبه سرعت مستحیل شده و خ

، 1383هاوزن و گرابار، ( )اتینگ12)تصویرگردد.تزیینات حیوانی نیز مکمل تزیینات گیاهی می ساده بوده ولی در هنر بیزانسی

بوده  اند،رفتهگمی راربا کادر یا مکانی که در آن ق و یا( ساختار کلی این ترکیبات عمومأ در هماهنگی اجزا با یک دیگر 6

ا بها لقان آنناخت خاشده است، که نشان از تفکر و شهای گیاهی در حالتی از تعادل با اجزای حیوانی رسم میبطوریکه فرم

 (51، 1392)طاهری، اصول زیبایی شناسانه دارد.

 
 (35، 1363وزه عرب، قاهره )وایه ،ه.ق. م7. لته چوبی به شیوه امویان، قرن 12تصویر

مشهود  در این بنا نقوش ساسانی طاق بستان است. باتوجه به اینکه دقیقا کپی قوس این قصر ورودی حمام 6ازنظر هامیلتون

 به طوریکه نا بودههای بناهای ساسانی آشورودیتوان نتیجه گرفت؛ معمار ایوان حمام خربه المفجر با نوع مرسوم است می

 استوارکرده-سویژگی بیزان -ای را برروی گنبد و گنبد را بر روی طبل استوانه  -بود ساسانی ویژگی که - نما مرکزی قوس

 )المشتی(لمشاطها قصر خارجی نمای اسالمی، هنر از مرحله اولین در تزیینات تکامل بررسی آغاز جهت مکان بهترین .است

ید بر تزئین به عنوان شاخص نفوذ ساسانی و تاکآن بهای منحصر سالن از قصراین در تجزیه و تحلیل 7هلیلن برند. است

لمشاطه، به ادروازه کاخ  چپ سمت دیوار تزیینات نمای اصلی .کندمحور واحد یاد می یک امتداد در حیاط جای گسترش

 واردایره یا مو هایبین نباتات و ساقه در حیوانات و جانوران تخیلی همچون اژدها و اسب بالدار )اسفنکس( نقوش صورت

 ( 13)تصویراست. شده حجاری هم دنبال با تأثیر از هنر بیزانس، ساسانی ایران و هلنیستی، به
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 (30، 1365موزه برلین )بورکهارت،  ،های سه گوشه. بخشی از نمای اصلی کاخ المشاطه با آرایش13تصویر

 مقامات کتاب شده، عباسی مصور بغداد مکتب نقاشان ۀوسیل به در زمینه تصویرسازی کتب خطی قرون اولیه اسالمی، که

 این در اشخاص صور از بعضی و پیداست بیزانسی و مسیحیت اسلوب شدید تأثیر نسخه آن در تصاویر که. است حریری

های دراز و کشیده، شباهت زیادی به صورت .است مسیحی الهام گرفته شده خطی نسخ هایقدیس صور از مستقیم نسخه

های دیواری بیزانس الگوبرداری شده است. همچنین در قدیسین مسیحی و نقوش و جزئیات، از موزائیک سازی و نقاشی

ها به ( در این کتاب رنگ120، 1383( )رایس، 14)تصویرتوان مشاهده نمود.دور سر می ۀاین نسخه تأثیر بیزانس را در هال

مقدس مسیحیان و از نفوذ و تأثیر هنر بیزانسی بر هنر مسلمانان است. به  های کتابیادآور صحنه کهاند خوبی پراکنده شده

ها که های پیکرهها و عمامهرغم تأثیرات هنر بیزانسی، هنرمند مسلمان از عناصر دینی خود نیز بهره برده است، از جمله لباس

 .تعربی است و طاقی که باالی سر افراد قرار دارد و دارای نقوش گیاهی اسلیمی اس

      
 (120: 1383. تصاویری از نسخه خطی مقامات حریری )رایس، 14تصویر

-ر هنر بیزانس میمتأثهای مختلف وجود دارد و دارای سرهای بزرگ بوده که االغانی تصاویری از الهه در تصویرسازی کتاب

-هایی از دست نوشتهآوردند، نیز نسخه های دست نویسی که فرستادگان مأمون از بیزانس به بغدادشاید در میان نسخهباشد. 

های این وجود داشته که تصاویر اصلی آن در نسخه ترجمه شده به عربی، باقی مانده است. از ویژگی 8های دیوسکوریدوس

های مخروطی، که در بیزانس رایج بوده و بر عربی بر تن، پس زمینه با رنگ طالیی و کاله ۀاشخاص با جامتوان به نسخه می

ها در هر دو ترسیم جامه ۀدقیق شیو ۀگذاشتند را نام برد، که همه تقلیدی از هنر تصویرسازی بیزانسی است. مالحظمیسر 

ها نشان ها وکالههای لباسها و عمامهای از اسلوب مکتب بغداد و مکتب بیزانسی را، به ویژه در ارائه چین و شکنتابلو آمیزه

 ۀبیشتر از شیوآثارالباقیه بیرونی،  ۀپیامبر)ص(، مثالً در نسخ ۀران در تصویرگری سیرهمچنین نگارگراست(15دهد.)تصویرمی
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اند، مانند تابلوی بشارت که برابر با اسلوب کلیسای شرقی در مصور ساختن این واقعه است، آنجا که بیزانسی پیروی کرده

  چپ(15)تصویر( 322، 1385)البهنسی،گردد.جبرئیل بر مریم عذرا پدیدار می

                
 ملی پاریس  ماتریامدیکای دیوسکوریدوس،گالری فریر / چپ: تابلوی بشارت، کتابخانه ۀتصویر راست: برگی از ترجمه نسخ. 15تصویر  

 

 عناصر مشترک در هنر قرون اولیه اسالمی و بیزانس 

 مسیحیتالف( عدم گرایش به شمایل نگاري در اسالم و شمایل پرستی و شمایل شکنی در 

هایی که دیوارهای داخلی کعبه با نقاشی"نویسد: نگاری در اسالم میدر کتاب هنر اسالمی در مورد عدم شمایل 9بورکهارت

هائی از زندگی حضرت ، به دستور متولیان مشرک کعبه، رسم کرده بود، تزیین یافته بود. آنها صحنهیک هنرمند بیزانسی

عیسی)ع( دیده ش چنین تصویری از حضرت مریم و فرزندهم .دادندمشرکان را نشان می ابراهیم و برخی از آداب و رسوم

های که حضرت محمد این شمایل حضرت مریم را با دو دست محکم نگهداشته بود، دستور داد تا همه پیکرهشد. در حالیمی

این حکایت نمایشگر معنا و مفهوم آن سوزی کعبه ویران شده و دیگر نابود شود. شمایل حضرت مریم بعداً در یکی از آتش

. نگاری بنامیمشود و بهتر است آن را عدم گرایش به شمایلنامیده می« شکنی اسالمیشمایل»چیزی است که به غلط

تواند به خوبی در جهان بینی اسالمی تلفیق شود، به شرطی که حدود صحیح خود را هنر تصویری می( 1365)بورکهارت، 

تحریم دارای دو جنبه است: اول تکفیر قرآنی از هرگونه تصویری بت پرستی است که از دیدگاه عمومی  این فراموش نکند.

الوهیت مافوق هر نوع توصیف شرح است حتی به  اسالمی شامل ساختن هرگونه تصویری از خداوند است از آنجا که ذات

ز خلقت خالق به صورت موجودات زنده و فرماید که تقلید اصورت کلمات و الفاظ از جانب دیگر حدیث نبوی می

منع و تحریم شمایل نگاری در اسالم به معنی  (31، 1363)وایه، مخصوصاً تصویر انسان مخالف ادب و حتی کفرآمیز است.

هنر شمایل نگاری بیزانسی با وجود آنکه هنری مقدس و در خدمت  .کنددقیق کلمه فقط در مورد تصویر ذات الهی صدق می

ترین آنها یعنی تجسد کلمه گردد و بیشترین پیوند را با جرئیات حاکم بر دین مسیحیت و به ویژه اساسیسوب میکلیسا مح

 -دارد، همواره در معرض تحوالت سبک شناختی بوده است و بسیاری از این تحوالت آشکارا ریشه در تغییرات سیاسی

مهمترین اتفاق در طول این دوران، جنبش شمایل  (47، 1390اللهی و بهشتی، اجتماعی جامعه بیزانسی داشته است. )آیت

( لویی سوم 478، 1394م. رخ داد و بر هنر بیزانس تاثیر زیادی گذاشت.)توین بی، 843م. تا 726شکنان بود. که بین سالهای
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، )پاکبازو از بین رفت. و دینی سوزانده شد رسما استفاده از تصاویر قدیسین را در هنر ممنوع اعالم کرد. بسیاری از آثار هنری

های دیگری برای ادامه حیاط خویش در پیش گرفت، و توجه خود را به هنر ( در چنین شرایطی هنر بیزانس راه33، 1386

بیزانسی که کم و بیش تحت  شکنیدر پاسخ به شمایل( 61، 1391)دهقانی و مهرپویا، غیر شمایلی و نمادین معطوف داشت.

اهلل  گنجد. لکن چون کلمهشود استنباط نمود، که خدای تعالی در حد ذات در وصف نمیچنین می، نفوذ اسالمی قرار داشت

اش بازگردانیده شد و با حسن الهی در آن در طبیعیت انسانی، یعنی عیسی مسیح، ظاهر شد، پس از سوی او به صورت اصلی

کند. شکی نیست که میان این دیدگاه و دیدگاه نفوذ کرد. هنر با نمایش صورت انسانی عیسی این تجسم را یادآوری می

ت که انسان دارای اسالمی، اختالفی فاحش وجود دارد. لکن در هر صورت، دیدگاه این دو، باالتفاق مبتنی بر این حقیقت اس

مسیحی که به رستگاری و نجات نوع بشر به دست منجی نظر دارد،  ( چون اندیشه59، 1376)بورکهارت، صورت الهی است.

 (1385)ناصحی، اث هنری یونان و رم صرف نظر کند.مقتضی هنری تصویری بوده است. بنابراین، مسیحیت نتوانست از میر

 ب( كاربرد  نقوش گیاهی، اسلیمی و نقوش تزیینی دیگر 

 وطالئی مارپیچ  خوریم، وجود تناسبات طالئی،در زیر بنای کلیه آثار هنر اسالمی برمیوجود نظمی هندسی و سامان یافته

له سالم از جملیم انظم هندسی در آنها یکی از عوامل مهمی است که در زیبایی وپایداری آنها نقش بسزایی دارد. نقش تعا

ر دعوامل مهم  و خود یکی از گرددتصاویر عینی و مجسمه خود باعث تجرید و استلیزه شدن نقوش طبیعی می ممنوعیت

 تصویر رود باغ بهشتی راز از بین میطبیعتی که گل و برگ و گیاهش در هر پائی زشود و هنرمندان اظهور نقوش اسلیمی می

 وح. متعاقبلق سطترکیب نقوش در هنر اسالمی عبارت بود از پر کردن مط .کردند و باغی ساختند که همیشه جاودان بماند

شتری انات بیبه این ترتیب امکتری تقسیم شدند و این امر، نقوش بزرگ با افزایش تقسیمات داخلی به نقشهای کوچک

ی یده، به نوعشها بخها، شکلی پرکارتر به موتیفهای دیگر فراهم آوردند. تجزیه داخلی نقشجهت ترکیب و اتصال با نگاره

د که از هنر طبیعت ( فرم گیاهی را شاید بتوان تنها عنصری برشمر4، 1392پور سویری و بهمنی، )شریفریز نقشی انجامید.

رگ ابد. برگ بزیی میهلنی در هنر اسالمی تأثیر گذاشته، معهذا، این فرمها به سرعت مستحیل شده و خصلتی انتزاعگرایانه 

 ر پیچ و تابپهای کنگر به راحتی ساده شده و شکل بسیار مناسبی برای پر کردن جاهای خالی گردید. کاربرد تاک با شاخه

ق زیبایی فو شاطه بهامیه از جمله الحیر و المفته رفته در کاخهای بنیشد، رکه بر آثار هنری باستانی و مسیحی نقش می

نر مسیحیت هلی در ای رسید. تفاوت تنها در کاربرد این نقوش بوده است که در هنر اسالمی به صورت ساده بوده والعاده

                                                                        (     6، 1383گردد. )اتینگهاوزن و گرابار، تزیینات حیوانی نیز مکمل تزیینات گیاهی می

 ج( هنر تصویرسازي اسالم و بیزانس

گرچه با پیروی از شریعت  ،نفسه برای مسلمانان عارف و متفکر غیرقابل فهم نیست ارزش تمثیلی و رمزی یک تصویر فی

توان دهند. از لحاظی میقرآن آنان همواره به کاربردن تصاویر مذهبی را طرد کرده و بنابراین تنزیه را بر تشبیه ترجیح می

گفت جنبۀ اول تنزیه و تعالی خداوند باشد حتی خصلت انسان را به عنوان مرآت صفات و اسماء الهی در خود جذب 
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سمع و بصر کالم  ،قدرت ،اراده ،علم ،دهد یعنی حیاتفت صفت کلی که صورت الهی آدم را تشکیل میکند و در واقع همی

، 1375)نصر،  بیرون از هر نوع تجلی بصری است. یک تصویر نه حیات دارد و نه قدرت و نه هیچ چیز دیگر از این صفات.

کند تا کامالً خودش نر اسالمی به انسان کمک میهنر اسالمی با حذف هرگونه تصویر بشری، اقالً در قلمرو دین، ه( 41

عین حال ماند، آنجا که او در باشد به جای اینکه روح خود را به خارج از خود افکند و انسان در مرکز وجودی خود باقی می

ی ( هنر تصویرسازی بیزانس متعلق به عالم مسیحیت است. عالم مسیح69، 1372)تاجدینی، خلیفه و عبد خداوند است.

شود. هر نوع تفسیر و نقد و بررسی آثار دارای خصوصیاتی است که در کل آثار هنری متعلق به عصر مسیحیت منعکس می

هنری تصویرسازی عصر بیزانس بر اساس شناخت عالمی که به آن تعلق دارد، میسر است. مرکز عالم مسیحیت کتاب مقدس 

نس مبتنی بر درک عمیق از عالم مسیحیت است. حضور امر مقدس در و کالم الهی است. فهم و تفسیر هنر تصویرسازی بیزا

( 72، 1384)نوروزی طلب، مایه هنر تصویرسازی بیزانس است.تصویر و تفسیر تصویر برای رجوع به امر مقدس درون

عناصر دینی در مسیحیت مشابه عناصر دینی غیر مسیحی بود خصوصأ در وجه بیرونی عبادت که گواه آن هنرهای 

( مقایسه بین دیدگاه اسالم و مسیحیت درباره به تصویر کشیدن انسان 246، 1385یینی)تصویرسازی( است.)کاال ماکیس، تز

-کنند، که آن صورت انسانی به عنوان تجلیدهد که هر دو به یک اساس مشترک اشاره میاین مطلب را به روشنی نشان می

  (154، 1385گاه اسماء و صفات الهی است. )ناصحی، 

مضامین  قوش ونمقایسۀ در ادامه جهت بهتر روشن شدن تاثیر گذاری و تاثیرپذیری هنر قرون اولیه اسالم و بیزانس به 

 خواهیم پرداخت:دوران ذکر شده گیاهی و نوشتاری به کار رفته در هنرهای گوناگون 
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 (1397 )نگارندگان،نقوش و مضامین گیاهی و نوشتاري به كار رفته در هنر قرون اولیه اسالم و بیزانس ۀمقایس .1 ۀجدول شمار
 وجوه مشترک بیزانس قرون اولیه اسالمی موضوع

  مضمون نقش

 

 

 

لته چوبی با نقوش گیاهی به صورت اسلیمی، امویان، 

 (Talbot rice, 1997, 73)، موزه عرب، قاهره7قرن 

 
صندوق بیزانسی با نقوش  تزیینات یک

 (Talbot rice, 1997, 73)اسلیمی

نقوش گیاهی در هنر بیزانسی و اسالمی 

اکثراً به صورت اسلیمی، تجریدی، درخت 

 مو)تاک( و ... قابل مشاهده است.
 

 

 

 

 گیاهی

 

 نقوش گیاهی

 

نقوش 

 تجریدي و

 گیاهی
 

یاهی بکاررفته در قبه الصخره به گ-تزیینات تجریدی

 (57، 1365تأثیر از هنر بیزانس)بورکهارت، 

 
 سرستون بیزانسی در راونا با نقوش گیاهی

 (240، 1384)گاردنر، 

تشابه نقوش گیاهی و تجریدی در 

م بیشترین تزیینات معماری بیزانس و اسال

در هر دو دوره اهمیت را داشته است. 

نقوش کامال پرداخت شده و به جزئیات 

همچنین در فضاهای شده اهمیت داده می

مذهبی و غیر مذهبی از این نقوش مورد 

 گرفت.اسفاده قرار می

 

 درخت زندگی

 
در کنار درخت کاری شده با تصویر دو سواره عاج کنده

 (O Kane, 2007, 84)ه.ق3سدهمقدس، اموی، قرطبه،

 
درخت زندگی، پارچه  موزه ،شکار شیر 

 (Ghirshma,1962, 287)واتیکان

با تصاویر انسانی و  درخت زندگی

حیوانی که روبروی هم قرار دارند، این 

گرفت و نوع نقشها از هنر گذشته الهام می

 نوعی ریشه در اساطیر داشت.

 

 

 

 و كتیبه نگاري  نوشتاري

 
ساسانی از دوران امویان با نقش صلیب -های عربسکه

(Bloom, 2002, 154) 

 
 سکه بیزانسی با عالمت صلیب

(Durand, 1999, 64) 

های بیزانسی از طرح و وزن سکهابتدا 

ها طرح در این سکه کردند.الگوبرداری می

لباسها به عربی، عالمت حذف شده 

ای اسالمی که در طراف صلیب و نوشته

 سکه حک شده بود.

 
 (mack,2001, 65)جواهرات نقره  ۀجعب

 
در  نوشته  خط کوفی اسکریپشبه 

 بیزانسی

نوارهای تزیینی  به جواهرات باجع

ای از صورت شبه اسکریپ، دستهب

های پیچان با کشیشان مسیحی، اسلیمی

ترکیب حیواناتی مثل مار و نقوش حیوانی 

شبه همچنین وتکرار شونده در حال فرار 

 در  نوشته بیزانسی خط کوفی اسکریپ

 م نشان داده شده است.12قرن
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 (1397)نگارندگان، نقوش و مضامین حیوانی و هندسی به كار رفته در هنر قرون اولیه اسالم و بیزانس ۀمقایس .2 ۀجدول شمار
 وجوه مشترک بیزانس قرون اولیه اسالمی موضوع

 مضمون نقش

 
های روبروی هم، مصر، قاب با نقش طاووس

 ه.ق موزه هنرهای اسالمی قاهره  4سده 
(cassous,1997, 203) 

 
های روبروی هم، مرمر طاووسنقش برجسته 

  (Berti, 2000) م، موزه ازنیک ترکیه 4قرن

نقش طاووس روبروی هم را در 

قرون اولیه اسالم و بیزانس نشان 

داده شده است که  در هر دو تصویر 

باشد.  طاووس به صورت نیم رخ می

طاووس به عنوان نماد حیات و 

زندگی در هنرهای مختلف به شمار 

 رود.می

 

 

 

 

 

 

 

 حیوانی

 

 حیوانی    

 

حیوانات 

 اساطیري

 
 (1365، خربه المفجر)بورکهارت، اسب بالدار

 
طقه ه.ق، روم شرقی و یونان یا من5پانل با گریفین، 

 (28، 1365بالکان، سنگ مرمر)بورکهارت، 

حیوانات اساطیری که به صورتهای 

ترکیبی اسفنکس یا گریفین و یا به 

-تجلی میصورت موجودات آرمانی 

یابند، ریشه در هنر گذشته دارند. و 

اغلب به صورت شیردال و ... می 

 باشند.

 

 

 حیوانات در

 حال شکار
 

نقش برجسته بر روی سنگ شیر در حال حمله 

 (55، 1389به گاو  )هاتستین و دیگران، 

 
شیر در حال حمله به   نقش برجسته بر روی سنگ

 (Durand, 1999,109)غزال

تأثیرات هنر  ۀنشان دهندتصاویر 

گذشته)هخامنشی( و استمرار آن در 

در این دو باشد. های بعدی میدوره

نقش برجسته تالش شده است 

و  و()شیر و گاهای حیواناتگونه

به بازنمایی نسبی طبیعت  همچنین 

  خوبی نشان داده شود.

حیوانات 

اسطوره اي با 

نقش عقاب 

 دو سر
  

سر، بین عقاب دوشاه با نقش آینه ارتق

 ،(1383و گرابار،  ه.ق)اتینگهاوزن6سدهالنهرین،

 
ن بافته ابریشمی با طرح عقاب دوسر، مربوط به زما

 م، گالری فریر12کنستانتین، سده 

عنوان نشان عقاب دو سر ب

 ومخصوص در دوره بیزانس 

های ها و اسطورهدر اندیشههمچنین 

ایرانی پیش از اسالم وجود داشته و 

بردن چنین تصاویری نشان  به کار

دهنده ادامه یافتن این تفکرات پس 

 .از ظهور اسالم است

 

 

 نقوش هندسی

 
 ۀورد-چوبی با نقوش هندسی و گیاهی ۀتخت

 ه.ق 3م / 9 ۀعباسی، تکریت عراق، سد

 (57، 1365)بورکهارت،  

 
ترکیب نقوش هندسی و گیاهی در موزاییک معبد حضرت 

 (Talbot rice, 1997)م767مریم، بیزانس، 

نقوش هندسی در تزیین کف 

پوشهای کاخها اسالمی و موزاییکها 

 بیزانسی بیشترین کاربرد را دارد.
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 (1397)نگارندگان، نقوش و مضامین حیوانی و هندسی به كار رفته در هنر قرون اولیه اسالم و بیزانس ۀمقایس .3 ۀجدول شمار
 اشتراکوجوه  قرون اولیه اسالم بیزانس موضوع

 مضمون نقش

 
نقاشی لعابی تک رنگ با تصویر  ۀکاس

 (88، 1389م )قیطاسی، 11مسیح، مصر، 

 
شمایل حضرت مسیح)ع(با هاله سر و عالمت 

 (Bank, 1977, 181)صلیب 

دور سر حضرت مسیح دارای هاله نور  و 

عالمت صلیب نشان داده شده است. نگاه 

باشد. سبک ریش، حضرت به روبرو می

سر و چشمها از نظر ساختاری کامال  موهای

 باشند. شبیه به هم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انسانی

 

 

 

 

 

حضرت 

 مسیح )ع(

 

 

حضرت 

  مریم)ع(
نقاشی بر روی تخته چوبی ، باکره نشسته بر 

  (rice, 1997)  تخت سلطنت و کودک 

 
 نقاشی برروی گچ حضرت مریم نشسته بر تخت

(rice, 1997, 173) 

مضامین مسیحی، مریم )س(  تصویرسازی با

نشسته بر تخت. در این نقوش حضرت 

  مریم با کودکی در آغوش و فرشتگانی در

 اطراف نشان داده شده است. 

 

 

 شکار

 
کنده کاری ، فرمانروای سواره در حال  ۀجعب

 (Cormack,2008, 125)شکار 

 
ر تصاویر مربوط به شکار در دیوارنگاره اموی، قص

 (278، 1388)جنسن، الحیر غربی 

نقش شاه در حال شکار با حیوانات از 

 مهمترین مضامین مورد استفاده در آثار هنری

بیزانسی به ویژه منسوجات بود، که در روم 

شرقی بیش از سایر نقوش مورد استفاده قرار 

 (299: 1377اند. )گدار، گرفته

 

 

 

  وقایع نگاري
خطی  ۀنسخ ،تصویر مینیاتوری مربوط به

 م 12سریانی، واتیکان، بیزانس، سده 

(Talbot rice, 1997, 45)  

 
هاله دور سر به تقلید از هنر بیزانس، مقامات 

 ، دوره مملوکات، موزه بریتیانیا، لندنحریری
(Talbot rice, 1997, 45) 

 استفاده از هاله دور سر در واقع ادامه سنت

مانوی است که در  مسیحیت رواج یافته و 

بعدها و در اوایل دوره اسالمی در 

 تصویرسازی اسالمی به کار می رود.

 

 

 وقایع نگاري

 
شمایل های بیزانسی با نقوش هندسی و 

عالمت صلیب روی لباس 
(Cormack,2008, 84) 

 
نقاشی دیواری شش پادشاه، قصیر عمره، اموی 

(Reichmuth, 1951, 46) 

نقوش مشترک به صورت تزیینات هندسی 

لباس، نحوه ایستادن، و عالمت صلیب روی 

 باشد.می
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 نتیجه گیري 

این  هنرهای ، اسالم بینکه تحت سلطه اسالم قرار گرفتند یشهرهای رهایاسالمی ترکیبی است هن گیریاوایل شکلهنر 

الم ن اولیه اسن قروهماهنگی ایجاد نمود و آنها را در قالبی قرار داد که سازگاری واحدی داشتند. هنرمندا مختلف مختلف

به همین ودند. یزهایی افزنها چتنها به اقتباس نمودن از هنر بیزانس اکتفا نکردند، بلکه در بعضی از آنها تغییراتی دادند و به آ

رار قمسلمانان  ر هنرهوتی در پیشینه فرهنگ هِلنی خود در حیطه محتوا تحت تأثیهنر مسیحی به دلیل فقدان روح معنوی و ال

ردند و کتفاده های مختلف اسهای مادی از هنر تمدنگرفت و در جهت مقابل نیز مسلمانان به دلیل نداشتن فرم و صورت

 ابردند. لذا هره ببتوای معنوی خود تفکرات و اعتقادات دینی خود را به آن وارد نموده و به عنوان زینت بخش دین یا مح

 المی،هنر اس بر بیزانسیاسالمی در خصوص اثرگذاری هنر  های مختلفهای متعدد تعامالت هنری در دورهمطالعه زمینه

 توان به این نتیجه رسید که:می

 .های متأخر استز دوره)دوره امویان( بیشتر امیزان این تاثیرات در دوره نخست نسبت و (1

روی لی نظیر نیعوام غالبا بعلت فراوانی اینگونه آثار و همچنین نقش ،ثیرات در حوزه معماری استأاینکه بیشتر این ت (2

   ست.د، بوده ااشته انو هنر غرب و بویژه بیزانس د که ریشه در فرهنگ هاییتکنیک انسانی، نحوه استفاده از مصالح و نیز

 شود. وت از آن چیزی است که در بناهای غیر مذهبی دیده میچگونگی تأثیر در بناهای مذهبی متفا (3

، شکار و ه نگاریهنرهای مختلف تأثیر و تأثرات به صورت استفاده از نقوش و مضامین گیاهی، مذهبی، واقع ۀدر زمین( 4

   هندسی بیشترین اهمیت را داشته است.

 در مذهبی، ر اماکندعلت تحریم نقاشی ه زنده بوده که ب اده از نقوش جانداراننقاشی بیشتر در استف ثیرات در حوزهأت (5

با  .ب استیز غالچثیرگذاری بر همه أنقش عامل جغرافیا در میزان تبناهای غیر مذهبی آشکارا قابل بررسی است. همچنین 

ای تجاری و ههد راوجو توان دالیل تأثیرپذیری هنر قرون اولیه اسالمی از هنر بیزانس را،های پژوهش میتوجه به یافته

زیین تهای تکنیک ها وبازرگانی فی مابین اعراب و دولت بیزانس، جهت انتقال هنرمندان، صنایع و فنون و انتقال، نقش مایه

ها به دست ه بعدبه عنوان منبع الهامی برای هنرمندان مسلمان، به کار گماشتن هنرمندان بیزانسی ساکن در شهرهایی ک

ات و ی از تزیینرپذیرشهر انطاکیه سوریه. و تبدیل بناهای مذهبی مسیحیان به مسجد دمشق و تأثی مسلمانان فتح گردید، مثل

 تصویرسازی آن عنوان نمود.
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 پی نوشت:

1-Gaston Vayh 
 واقع در است شده ساخته اناموی دوره در اسالم درصدر بنا این اینکه به توجه با .است اسالمی معماری هنرو شاهکار ترینقدیمی الصخره قبه بنای-2

 در آن گیری قرار به توجه با که است ایران و بیزانس هایسرزمین همچون اسالم درصدر شده فتح هایسرزمین معماری و هنر از تلفیقی گفت توانمی

 .خوردمی چشم به بیشتر بیزانس معماری و هنر تأثیرات است بوده بیزانس قلمروحکومت جزو که ،امروزی فلسطین

 م(. ساخت قبه الصخره در زمان وی اتفاق افتاد.705ق/86-م646ق/26)پنجمین خلیفه از خلفای امویان است-3

4-Dalton 

5-Diehl 
6-Alexander Hamilton Gibb Rvskyn 

نیا دی اسکاتلندی که در مصر سکونت داشتند به از پدر و مادر وی .شناسان بزرگ غربی است( از اسالمم1895ـ 1975)همیلتون الکساندر روسکین گیب

بزرگانی  را در کناری . سید حسین نصر  وشناسی پرداختآمد. او تا پایان عمر به تحقیق و مطالعه درباره ادبیات عرب، تاریخ و تمدن اسالمی و اسالم

 .دهدماری شیمل قرار میهمچون هانری کربن و آن
7- Hlyln brand 
8- Pedanius Dioscorides 

 پس از میالد 90تا  40شناس یونانی در حدود پزشک، داروساز و گیاه

9- Titus Burckhardt 

 سوئیس درگذشت. در 1904م در فلورانس ایتالیا متولد شد و در سال 1908بود. وی در سال  و تمدن اسالمی ، معماریپژوهشگر در زمینه هنر
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 منابع و مآخذ
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