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اثرگذار بود.  هابر جامعه ياسیو س ياجتماع ،ياقتصاد ،ياز نظر فرهنگ نید نیبعد از ظهور اسالم، ا

 نیبنابرا ؛مشهور شد يهنر اسالم دیو با نام جد دیگرد يدچار تحوالتاسالم  نید ریتحت تأث زیهنر ن

است. و استفاده از حروف، تمركز داشته  يانتزاع يهابا نقش یيبایز نشیاغلب بر آفر يهنر اسالم

 يسازمجسمه ،يقیموس ،يقاشهنرها همچون ن ریسا ينسب تیبه خاطر محدوددر این مقطع زماني 

 يانتزاع یيهانهیمتنوع در زم هايوهیمسلمانان به گسترش ش ،هاحرام شمردن آن ،يگاه يو حت

انواع  ،يتمدن و فرهنگ اسالم يعصرها نتریاز درخشان يکیعنوان به ،يعباس ۀدوردر ند. وي آوردر

چنانکه  ؛قرار گرفته است اریو... مورد توجه بس يقیو موس يمعمار يخطاط يشهنرها شامل نقا

تحت  هانهیزم ۀدر هم فاي عباسيخل. بودو وجود هنرمندان  يآثار هنرمحل اجتماع  خلفا يقصرها

و به آنان  كردنديم تیهنرمندان را حما ،يبه سبک شاهان ساسان و  بودند انیرانیفرهنگ ا ریثأت

 يهنر اسالم هايه. مؤلفدیعصر به كمال خود رس نیكه هنر در ا ي. به نحودادنديصله و پاداش م

 ينساج ،يقیموس ،يسیخوشنو ان،یعباس ۀدر دور ينقاش ،يند از: شهرسازاعبارت انیعباس ۀدر دور

هاي به روش توصیفي و تحلیلي و با تکیه بر داده . پژوهش حاضر(بهیكت يدارا يها)پارچه  طراز و

نقاشي با هاي پژوهش حاكي از این است كه در این دوره یافته است.انجام شده  ايكتابخانه منابع

شد و در رونق این حوزه خلفاي عباسي منجر به  ۀعالق کتب بغداد به اوج رسید، در معماريم

 شد. منسوجات بازتاب تحوالت سیاسي و اجتماعي منجر به رونق طراز
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انیهنر در دوره عباس ییو معنا یبصر یهایژگیو لیتحل  

 صفی شلمزاری سعیدهاشم مجتهدی، 

  مقدمه

تحت  زیگذار بود. هنر نریثأجوامع مختلف تبر  ياسیو س ياجتماع ،ياقتصاد ،ياز نظر فرهنگ نید نیظهور اسالم، ا اب

 يكه فقط به مسائل مذهب ستین يهنر يمشهور شد. هنر اسالم يو با نام هنر اسالم دیگرد يدچار تحوالتآن  ریتأث

 نییكه آ یيهانیو متنوع مردمان سرزم يبلکه به فرهنگ غن ؛تنها به مذهبنه «ياسالم» طالحباشد. اص مرتبطاسالم 

از عالمان  يكه توسط برخ شودنیز مي ينیدریغ يعناصرشامل غالباً  ياشاره دارد. هنر اسالم زیاسالم در آن رواج دارد ن

 ياسالم مطابقت نداشته باشد ول عتیو شر میبا تعال يهنرها در موارد نی. هرچند امکان دارد انشده استحرام  ياسالم

 يکیهنر و  خیدرخشان تار ياز عصرها يکی يآشکار است. هنر اسالم يخوبدر آن به ياو منطقه يفرهنگ اسالم ریتأث

 ،ياسالم يعماراز هنر همانند م يو شامل انواع مختلف دیآيشمار م به يهنر ۀعرصدر  يبشر يدستاوردهاترین غنياز 

در ابتدا با الهام  ياسالم هنر .شوديها مو مانند آن ياسالم يگلدوز يسیخوشنو ،يسفالگر ،ينقاش ،يباففرش ،يبافیقال

در گذر زمان از هنر  و افتیگسترش  يو هنر ساسان ي، هنر روم(يزانسی)به خصوص هنر ب یيابتدا يحیاز هنر مس

 يثرؤم ينقش يو منسوجات اسالم يسفالگر ،ياسالم يدر نقاش ينیگرفت. هنر چ ریثأت زین يمركز يایآس يریعشا

  است. داشته

موجودات زنده در  يریتصو ي. نقاشمیشويهنر مواجه م ۀدربار ياسالم به موارد كم امبریپ يهاآموزه ایقرآن  اتیآ در

 براي يها و موجودات زنده را خطرچهره میاز مسلمانان ترس يریكث ۀحال عدنیابا ؛است دهشنقرآن آشکارا منع 

و استفاده  يانتزاع يهابا نقش یيبایز نشیاغلب بر آفر يهنر اسالم .دانستنديو گناه م آوردنديبه حساب م يپرستبت

و  يسازمجسمه ،يقیموس ،يهنرها همچون نقاش ریسا ينسب تیمحدودبا خاطر  نیاست و به ااز حروف، تمركز داشته 

یکي از شدند.  نمودره يانتزاع يهانهیمتنوع در زم يهاوهیمسلمانان به گسترش ش ،هاحرام شمردن آن ،يگاه يحت

ه.ق( است. با 656-132خالفت عباسیان )دورۀ  ،زیادي را تجربه كردمقاطع تاریخي كه هنر اسالمي در آن تحوالت 

تواند نکات مهمي را درخصوص بررسي تحوالت تاریخي هنرهاي اسالمي مي ،فرهنگ اسالمي به هنرویژۀ توجه به نگاه 

 سیر تحول هنر اسالمي آشکار سازد.

البته  .تحریر درنیامده استرشتۀ كنون اثر مستقلي به این موضوع تادهد درخصوص پژوهش نشان ميپیشینۀ بررسي 

مقایسۀ »اي با عنوان ( در مقاله1398عباسیان پرداخته است. حیدرتاج و مقصودي )دورۀ هنر در  آثاري به بررسي

هاي معماري گیاهي معماري پیش از اسالم در ایران و آرایهمایۀ نقشتطبیقي مضامین مشترک گیاهان مقدس در 

 استبر این نظر عباسیان پرداخته است و دورۀ به هنر معماري در « دوران اسالمي با تأكید بر دوره امویان و عباسیان

رضا  باستان است.دورۀ برآمده از مختصات معماري در ایران عباسیان دورۀ هاي بصري در معماري برخي از ویژگي كه

هاي هنر معماري به بررسي ویژگي« عباسيدورۀن معماري بغداد در »ا عنوان اي ب( در مقاله1394گذري و همکاران )

اي و استفاده از آجر، از هاي استوانههاي جناغي، منارهآنند كه ایوان طاق اند. آنها برتاریخي پرداختهدورۀ در این 

بررسي و شناخت »اي با عنوان ( در مقاله1399عباسیان است. دهباشي شریف و علي بیکي )دورۀ مختصات معماري در 
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 1400شهریور، 42 ۀشمار، 18 ۀدور
343 - 359  

دورۀ ر این هاي معماري دبه بررسي شاخصه «موردي: شهر بغداد و سامرانمونۀ ها در دوران عباسیان، اري كاخممع

هاي منابع اند. با این تفاسیر پژوهش حاضر بر آن است به روش توصیفي و تحلیلي و با تکیه بر دادهتاریخي پرداخته

 عباسیان بپردازد.دورۀ در  هاي بصري و معنایي هنرویژگياي به بررسي كتابخانه

 یاسالم هنر مختصات .1

وجود  يبصر يعربستان هنرهادر که كار نوادگان آنان بود. گرچه بل ؛صدر اسالم انینه كار جنگجو يهنر اسالم شیدایپ

، . )برندشوديمحسوب م يدر هنر اسالم مهميدورۀ ، ي. قرن نخست اسالمآمديشمار نم به يتیآثار بااهم يول ؛داشت

 راینشد؛ ز اردیبا ظهور اسالم پد کبارهی ينکته الزم است كه هنر اسالم نیاشاره به ا يخیتار يبررس در. (20: 1387

در حدود  يهنر اسالم ياساس يهايژگینداشتند. و يهنر خاص ابانگرد،یب لیخصوص قباعربستان، به ۀریجزشبهساكنان 

 ن،یاز ا شپی. گرفت شکل(  ق 132/750 –ق  41/661)  انیاكرم، در اواخر خالفت امو امبریقرن پس از رحلت پ کی

در آن اندک نبود.  زیآممظاهر شر يكه حتپدید آمد  يرانیو ا يزانسیب هنري هايسنت ریثأتحت ت ،يتقاطلهنر ا

. نه فقط كردنديخاص خود كار م هايبودند كه بر اساس سنت يرانیو ا يمصر ،يسور شتریب يصنعتگران دوران امو

 ينقاش يآنها از الگوها شیبلکه در آرا ؛بودند يو ساسان يروم يبناها ادآوری يامو رانیام يالقیی يهاها و كاخكوشک

  .شدياستفاده م يروم کییو موزا يو مصر يساسان يسازمجسمه ،يتیسیهلن

 يو هنر يق( مركز حکومت از دمشق به بغداد منتقل شد و نفوذ فرهنگ 656/1258) انیدوران خالفت عباس در

مركز ممکن نبود.  کیكه اداره كردن آن از  دیرس يزمان قلمرو اسالم به چنان وسعت نیدر ا .افتی شیمسلمانان افزا

جهان اسالم  ياسیوحدت س رانیمصر و ا ا،ینمستقل در اسپامهینمستقل و  يهاحکومت شیداینگذشت كه با پ يرید

ساخته شدند  ياریها و مساجد بسكاخ ،اوج گرفتند يو هنر يفکر يهاتیدوران فعال نیحال، در ا نیرفت. با ا انیاز م

كرده  دایپ ياسالم يتیدوره هو نیدر ا يو نساج يبناها به وجود آمدند. سفالگر نیا نیئتز لیوسا نیمأت يبرا يعیو صنا

 .داد قرار ينیهنر د ۀكننديمعرف دیرا نبا ياسالم هنر. (727-726 :1381، )پاكباز شد داریپد کدستی يو سبک هنر

كه در  است یيهنرها ۀهم ۀرندیدربرگ يخود هنر اسالم .است ياسالم يهنرهامجموعهاز  يدر اسالم بخش ينیهنر د

. شوديم رهیو غ ياله يهنر سنت ،ينیهمچون هنر د يانواع متفاوت شامل است و دهیاسالم خلق گرد يفرهنگ ۀگستر

 کیرا به  زیچهمهدر عالم كثرت است و  دیتوح ياست كه حاصل تجل يمعرفت ۀویم و يدیتوح يهنر ياسالم هنر

 ،شوديم دهیمسجدها و ... د يشعر و معمار ،يقرآن يسیآنچه در خطوط و حروف خوشنو .دهديواحد رجوع م ءمبدا

 است. ياسالم يدیازجمله هنر توح

و  تیهدا يهنر اسالم يگوهر اصلاما  ؛بودن مخاطب قدم برداشته ندیحس لذت و خوشا جادیا براي يهنر غرب گرچه

و آن را  دانديهنر نم باشد، حیبدون تفکر و تفر هاييسرگرم ۀنشانبه مخاطب است و اصوالً آنچه را كه  دنیبخش يتعال

 سوي به و شده مندعمرشان بهره ۀذرذرهه كه از كرد تیترب يخود را طور ارانیاسالم  يده است. رهنمودهاكرمذمت 

 .دنداريقدم برم ،است يو قرب اله يكمال كه همان سعادت ابد
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انیهنر در دوره عباس ییو معنا یبصر یها یژگیو لیتحل  

 یشلمزار یصف سعید ،یهاشم مجتهد

وحدت قدم  يبه سو ياله ياثرها نشیآفر قیاز طر يهنرمند اسالم رایز ؛با عرفان دارد يبینسبت عج ياسالم هنر

كه خود آن را تجربه دارد، آن احساس را در خود  يانتقال احساس تیبه ن يكه آدم شودي. هنر آنگاه آغاز مدارديبرم

 .گردانديم ارآشک يظاهر ۀشدشناخته يهانشانه ياریو به  دانزانگیيبرم

. يدارد و هم عوامل عقل ریثأت يو حس يعاطف هايهم عامل يدر هنر اسالم رایز ؛است تیاز حس عبود يهنر اسالم آغاز

از  يهنرمند اسالم .احساس گاه اثر عقل و تدبر است نیا لیدل نیبه ا ؛ندآفریيرا م يدو عامل هنر اسالم نیمجموع ا

هنر را در حس لذت  يپردازان غربهی. نظركنديم تیتدبر هداسوي و شهود استفاده و مخاطب را به  يعاطف یيتوانا

 .استانسان  يتعال يبرا يو تالش دهديهنر را در خدمت اخالق قرار م يكه  هنر اسالم يدر صورت كنند،يم فیتعر

 نیرا از ا يطانیهنر فاسد و شنیست و  ،بوده يكه نامشروع و مخالف قرب اله یيبایحس ز يهرگز ارضا ياسالم هنر

 .كندينم دییتا ،خدا قرار نداشته باشد نیرا كه در چارچوب د يو بصر يسمع يهالذت ي. هنر اسالمدانديم لیقب

 ياز سو يسم ریآن را ت هباسالم نگاه  نیاما د ؛در حد كمال قرار داشته باشد يبصراز لحاظ  بایز ۀچهر کیبسا كه چه

 خصوصبه اندبوده زیاز بزرگان عرفان ن ياز هنرمندان اسالم ياریبس دهد.ياز آن را م زیو دستور پره دانديم طانیش

 ي. همگان عارف را شخصهستند يو... كه هنرمندان جهان يمولو ،همچون حافظ، عطار يبزرگان ات؛یادب ۀنزمی در

عرفان  ۀگون ،وجود دارد سمیو هندوئ سمیدارد. آنچه در بود يمقدس و باطن يدیآشناست و عقا يكه با رموز اله ندندايم

 يدسترس قیاز حقا يکسریبه  رهیو غ ایدن يهااز لذت يدور اضت،یر ،يدارخداپرستانه است كه سالک از راه روزهریغ

 يو روح يروان هايعقدهكمبودها و  ،یياگرای. بشر از دنستین يابیو معمول قابل دست یيایكه هرگز با حواس دن ابدیيم

 هیشب يتربیشبا شور و حرارت  ياست. امروزه آدم ينیو اخالق د مانیضعف ا ۀنشان نیكه ا شوديم يدچار خستگ

. كندي. بشر توجه خود را از برون به درون خود معطوف مدآیيم تیعرفان و معنو يآب به سو يجووجستدر  ايتشنه

شود يحاصل نم ياست. هنر اسالم يانقالب معنو نیا ریپذریتاث هايحوزه نینخست ات،یو ادب يمعمار ،ينقاش ،يقیموس

هستند كه  يدیو باطن پاک، دو عنصر كل يهنرمند، اسالم را بشناسد و هنر را درک كند. استعداد هنر نکهیمگر ا

 يخدا باشد و نازك عیمط دیهنرمند با ۀشیاندتمام وجود و  يعنی. دهديم لیهنرمند مسلمان را تشک کی يسرشت اصل

: 1397 ،ينوروز ي)مصطفشود  يمقام هنر اسالم ستهیتا شا ندیافریجاودان را ب يكه اثر باشداو چنان هنرمندانه  الیخ

1). 

 ه.ق(656-132یان)عباس حکومت. 2

حکومت  انهیخاورم يفعل ۀمحدوداز پنج قرن در  شیكه باست  يخالفت اسالم يهاسلسله نیعباس از مشهورتريبن

كه  كرديادعا م يعلعباس، مفسر معروف بودند. محمدبنبنا ۀنو ،يعلاز نسل محمدبن عباسيبن يداشتند. تمام خلفا

در  ان،یمشهور عباس يانتخاب كرده است. ابومسلم، داع هاشميو امامت بن تی)ع(، او را به وصا يامام عل ۀنوابوهاشم، 

منجر شد. مقر حکومت  انیآغاز كرد كه به سقوط آنان و شروع خالفت عباس از مرو را مروانيبن هیعل امیق ق129
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-198ق( و مامون )170-193هارون )ق(، 158-136سلسله، منصور ) نیا يخلفا نیبغداد بود. مشهورتر عباس،يبن

 .ق كشته شد656ها در سال مغول ریام ،سلسله توسط هالكو خان نیا فهیخل نیآخر ،. مستعصمودندق( ب218

ق در مسجد كوفه آغاز شد. 132 يالثان عیرب ایاالول  عیبا ابوالعباس عبداهلل سفاح در رب عتیپس از ب يعباس خالفت

 میتحک يبرا ياریخاندان، تالش بس نیا فهیخل نیرا تار و مار كردند. منصور، دوم انیامو يایآنها سپس مروان و بقا

ب كرد. منصور شورش را سركو نیمنصور در شام شورش كرد. ابومسلم ا يعمو ،ي. در آغاز عبداهلل بن علدكرحکومت 

فراوان  هاياو را با بخشش ارانیو ترس از قدرت او به قتل رساند و  ياعتماديمسلم را به علت بابو .ق 137در شعبان 

كانون  دند،یبعد از میالد بر امویان پیروز گرد 750خلفاي عباسي كه در سال  عصر. (446/ 7 تا:بي ،ي)طبر ساكت كرد

كشوري كه پایتخت آن  افت؛یمركزي دنیاي فرهنگي و سیاسي اسالم به سوي شرق یعني از سوریه به عراق انتقال 

سامرا را براي  یعنيسیس شد. عباسیان بعد از آن شهر شمالي بغداد أعنوان پایتخت جدید تشهر صلح به ،یعني بغداد

بود كه شهرهاي بغداد و سامرا  گذاشتند. سیصد سال اول حکومت عباسیان، دوراني طالیي مدت كوتاهي پایتخت خود

 .آمديتجاري و فرهنگي دنیاي اسالمي به حساب م يعنوان مركزهابه

بر هنر و معماري  ياریثیر بسأم قلمرو مسلمانان توسعه یافت و تهایي مدرن در تمااین دوران سبکي جدید و روش در

هنري و معماري تازه  يهابغداد و سامرا با روش د،یاسالم داشت. از آنجایي كه این سبک مجزا به تمام دنیاي اسالم رس

اما سامرا همچنان  ؛در ارتباط بودند. امروزه هیچکدام از آثار معماري و هنري در بغداد از زمان عباسیان بر جاي نمانده

كاري به نام سبک سامرا روش جدیدي از كنده در .شوديمکاني ویژه براي فهم هنر و معماري دوران عباسي محسوب م

. این روش شديبراي تزئینات استفاده م يعیطور وسبه شد،يم دهیگیاهي مکرر دشبهاوریب كه در آن اشکال هندسي و 

كاري اسالمي شناخته شده است. بعدها این هنر مورد توجه بسیاري قرار گرفت و روي چوب، فلز در غرب با نام كاشي

گسترده از رنگ در تزئینات و معرفي  ۀاستفاد. در بخش سفالگري، سامرا همچنین شاهد شدو سفال نیز استفاده 

بخش نقاشي روحترین دستاورد تکنیکي در آن زمان، یعني آثار هاي نقاشي درخشان روي لعاب سفید بود. مهمسبک

ایران و اسپانیا گسترش یافت و درنهایت  یه،بعدي نیز از عراق به مصر، سور يهادرخشان روي فلزهاي قیمتي، در قرن

  د.یصنعت تزئیني سرامیک در دنیاي غرب گرد ۀتوسعباعث رشد و 

در سامرا از نظر طراحي « ابووالف»و « المتوكل»مساجد  ،«جوشق خاقاني»قلمرو هنر معماري در كنار آثاري چون  در

 ۀسلیقو با نیاز و  نددوردست مانند مصر و آسیاي میانه در رقابت بود هايمنطقهدر  . این آثارسبک داراي اهمیت بودند

محلي مستقل  يهاشد و حکومت فیقرن دهم، مركزیت سیاسي عباسیان ضع در .ندي داشتمردم آن زمان نیز همخوان

و  بویهآلشد. به دنبال تصرف بغداد توسط  لیهاي قلمرو عباسیان تشکمستقل در مصر، ایران و دیگر بخشنیمهو 

. قلمرو عباسیان در زمان كوتاهي تحت كردند ماندگاررا ثیرات اخالقي و معنوي بیشتري أخلفاي عباسي ت ،سلجوقیان

ترین مركز هنرهاي كتابت بود كه در آن زمان بغداد یکبار دیگر تبدیل به بزرگ« المنتصر»و « النصر»فرمانروایي خلیفه 

براي فراگیري مکاتب شرعي سني بنا  اي بود كهاولین دانشکده« مستنصریه» ۀمدرسدر این زمان  .دشدر دنیاي اسالم 
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دچار توقف  1258بغداد توسط سلسله ایلخانیان مغول در سال  تصرفحال این انفجار حیاتي هنر به دنبال هربهشد. 

 هنري رشد توقف عدم در زیادي ثیرتأ ،ماندنداما اگر هم مي ؛. اگرچه بازماندگان عباسي به مصر فرار كردنددیگرد

  (.1: 1390جم، مرادي) نداشتند

 بر معماری، نقاشی و منسوجات(کید أت)با  انیعباس ۀدوردر های بصری و معنایی هنر ویژگی. 3

  یمعمار. 3.1

( بغداد 207 :1389 ن،یدی)س ستخدا ۀدیآفرخداداد و  يبه معنا« داد» و« بَغْ»مركب از دو جزء  يرانیا ايواژه بغداد

بود. منصور پس از ساختن  نینشيحیعمدتاً مس يآباد نیشامل چند كه شدياطالق م سفونیت کینزد يامنطقه به

شهر  نی. اافتی انیپا .ق149آغاز و در سال  .ق145شهر از سال  نیا ي. بناگذاشترا بر آن  السالمنةیمدنام  د،یشهر جد

 يخندق كهدور آن را احاطه كرده بود  يدرپيپساخته شد. دو حصار  رهیبه شکل دا ،يرانیا يبراساس سنت شهرساز

 يرانیا دتاً پرآب، به عرض شش متر دور تا دور شهر حفر كرده بودند. هزاران كارگر، معمار، صنعتگر، نّجار و آهنگر عم

 رانیام فه،یخاندان خل يهامسجد جامع و كاخ فه،ی. كاخ خلدندیشهر كوش نیاز چهار سال در ساختن ا شیبه مدت ب

مركز ثقل حکومت از  رییبناها در اطراف آنها قرار داشتند. تغ گریدر وسط شهر و د يحکومت يهاوانیو فرماندهان و د

فرهنگ و هنر داشت. بغداد  است،یدر س ياریبلکه آثار بس ؛نبود يلیپانصد ما یيایجغراف رییتغ کیدمشق به بغداد صرفاً 

را از شرق قلمرو  يراتیو تاث يو آثار هنر هاشهیشده بود. تختگاه تازه، اند لیتبد به روم اسالم ينوعبهخالف دمشق بر

 افتهیرییصورت تغبه ،خود كرده بود فردبهمنحصرواال و  يهايژگیسپس آنها را كه ممهور به و ،رفتیپذ نیچ و هند ران،یا

 .كرد صادر يسر قلمرو اسالمتاسربه 

 ریصورت دوابه اينقشه ؛ساخته شد .ق145كه در  دید توانيرا در شهر مدور بغداد م يروند دگرگون يمعمار در

 يرونیب طمحی در شهر ساكنان. اندگرفتهالگو آباد، دارابگرد و مرو روزیف رینظ يساسان ياحتماالً از الگوها كه المركزمتحد

قرار داشته و به لحاظ اندازه، مسجد  یيایچهار جهت جغراف يقكه در مركز تال فهیقصر خل كهحاليدر اند،داشته يسکن

درست در وسط شهر قرار  ،است افتهیبلندتر  اياز خداوند مرتبه فهیخلكه جا نیادر  یيگو .كنار خود را كوچک ساخته

 زانیم يتسلطن ۀمطلقو قدرت  يوینماد قدرتمند توفق دن نیاز سکنه. ا يخال عیوس ايآن منطقه رامونیداشت و پ

 ايخرابه يعظمت حت نی. از تمام اشتداني طوال يتبار کیاما در گذشته خاور نزد ؛است ونانیدار قلمدار وام ياندك

-60حدود  خیتار كه عموماً توجه كرد ضریبه قصر اخ دیبادر عراق  يعباس ۀدوربرجامانده از  يمعمار ينمانده است. برا

به رقم  ،است يدودمان عباس یيجوداد و لذتخصلت استب ايگونهعمارت كه به نیا .كننديآن ذكر م يبرارا  .ق159

را محفوظ داشته، اما  يآن كوچک و تنگ است و بدان سبب سنت عرب يمسکون يهابزرگ قصر، بخش هاياندازه

 يگنبدها ،ينیتزئ يربزرگ، استفاده از آجر كا يهااطیو ح وانهیدر تقاطع ا هژیوآن به يفاتیتشر ۀجنبو  يامکانات تجمل

 .(42-41-:1387، برند لنی)ه دانتابيرا باز م يرانیطبع و ذوق ا اًیهوشمندانه قو يهاپرشمار كوچک و طاق
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كه در  ينینو يهاروش يریگكاربهبا شهرها  يدم عصر عباسدهیكه در سپ دهدمي نشان شهرها يهاو ظاهر نقشه شکل

شهر بغداد،  ماتیو تقس يكشبه نقشه گاهينبا است  دی. امبنا شده است يدیجد ۀیبر پا، افتیخواص رونق  انیم

. دشوارائه  گرید ياز سو ياقتصاد شرفتیسو و پ کی زا ياجتماع میبا مفاه يسازارتباط ساختمان ۀاربدر يدگاهید

 بغداد خیتار ،در كتاب خود يبغداد بیبوده است، چنانکه خط ياقتصاد يانتخاب مکان شهر بغداد براساس مبان

ها بود كه سوق بغداد )بازار بغداد( در عهد پارس يساختن شهر، در گذشته بازار تجار يبرا دهی: مکان برگزسدنویيم

مهاجرت در  يط هیذكر كرده است اعراب اول يچنانکه طبر .(198 /1 :1417 ،يبغداد بی)خط شده است يگذارنام

كه منطقه  كنديم دیكأتمهم  ايدر اشاره يساخته شد. طبر يبرپا كردند و سپس آنجا بازار فروش احشام ايجا مزرعهآن

نام آنها را عنوان   يكه طبر كرديآن را احاطه م يروستاها زا يبود كه تعداد یيجا انهیبلکه در م ؛از سکنه نبوده يخال

 .(3/167 :1375 ،ي)طبر كرده است

 داشتند لیاز آن شکل مستط شیحال آنکه شهرها تا پ ،دهشبنا  يضویشهر به شکل ب فهیو اصرار خل شنهادیبه پ بنا

 يکیعدالت از نظر نزد يمنصور نسبت به برقرار ۀعالقانتخاب را به  نیا ،فهیخل رانیاز وز يکی .( 361 :1988 ،ي)البالذر

بغداد گفته شده  خیدر تار (.238 :ق 1417 ،يبغداد بی)خط است ر كردهیكارگزاران بزرگش به خود تفس يتمام يمکان

 خود كه انداز مهندسان بر آنان ناظر بوده ايعده .درسیينفر م 100000اند كه تعداد آنها تا كارگران ماهر بوده ياعده

 يشهر دارا (.1/66همان:) شروع نشد 145طرح تا سال  نیاما ا ؛نقشه آنجا كرده بودند طراحي به آغاز .ق141 سال در

 ۀدروازخراسان مقابل  ۀدروازالبصره و  ۀدرواز يروهالکونه روب ۀدرواز ؛هم قرار داشت يروهدو روببهدوكه بود چهار دروازه 

 ،يعقوبی) بر عهده داشتهزار سرباز را  يبود كه فرمانده ينظام هانفرماند ۀاز هر دروازه به عهده ينگهبان تیشام. مسئول

1408 :238.)  

بود كه تعدادشان  یيهاآن سقف يدر دو سوو انداختيم يیجدا ياصل يراه يخارج يشهر و حصارها يورود ۀدرواز نیب

واقع  يمسکونۀ اما در منطق شدند؛مي يبنددسته شانیهاشهر اصناف براساس حرفه يدر بازارها رسید.ميعدد  35به 

با گنبد « درب طال»معروف به  فهیو اطراف قصر خل شهردر مركز  يعنیها خانه انیدر م يباز يالرحبه، فضا يروهدر روب

د گرداگر فهی( خلانیفرماندهان )و دربار يهامنصور قرار داشت. كاخ ۀنیاطراف مسجد جامع معروف به مسجد مد ،سبز

همان: ) گرفتيها قرار مكاخ نیا نی( بيدولت )عباس يهاوانیحال محل استقرار دنیعدر. زدنديقصر و مسجد حلقه م

را در  هایينیكارگران زم هايبود. گروه ياجتماع يبندبر طبقه يسکونت در شهر بغداد مبتن رسدينظر م به(. 240

بازار و مركز  نیواقع ب ايخود برداشته بودند. همانگونه كه ثروتمندان در محله يدجله برا بازار در غرب رودخانه يکینزد

: 1988 ،ي)بالذر شدنديفرماندهان سپاه م زیو ن فهیخل کانینزد ودوستان شامل از آنان  يریكث ۀعدشهر ساكن بودند، 

312.) 

دو كانال  نیانجام داده بود. ا ،شديدجله و فرات جدا م كه از دو رودخانه يدو كانال قیبه شهر را از طر يرسانآب منصور

 نیساروج و آجر مستحکم شده بود. ا ۀلیوسبهآن  یيروبنا يهاساخته شده كه قسمت يمحکم يرسازیها و زبا سقف
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چه در تابستان و چه در زمستان  نیبنابرا ؛درسیيها مها و باغو راه هاابانیو به خ كرديدو كانال شهر را به دو قسمت م

 (.78: 1398 ،ي)خضر بود انیدو كانال در جر نیآب در ا

 يالمهد فهیسربازان خل يبرا يعنوان پادگانبهرصافه  ۀمحل يبود، بنا میشهر سه شرفتیو پ يكه در ترق يجمله عواملاز

 ۀلیوسبهدجله را  ۀرودخانق دو طرف 151منصور در سال  فهیشهر منصور بود. پسر خل يروهدجله روب يدر ساحل شرق

نظام ادهیپبه  يهایدر بذل و بخشش قطعه يمهد يسخاوتمند لیدل هوصل كرد. ب گریکدیبه  «ریجسرالکب»مشهور به  يپل

شد كه از  لیتبد يگریكه رصافه به شهر )مستقل( د افتیچنان گسترش  يسازمجاور، ساختمان يدر رصافه و نواح

 (.252: 1408 ،يعقوبی) منصور نداشت فهیاز بغداد روزگار خل يكمدست ،تینظر اهم

 دیالرشكرد، بغداد در روزگار هارون دایجا توسعه پدر آن يسازو ساختمان افتیاز آنکه تجارت در بغداد رونق  بعد

بغداد در سراسر جهان از نظر جالل  ،بغداد خیدر تار يبغداد بیجا كه به قول خطشد تا آن نیشهر مشرق زم نیتربزرگ

 ا،هابانخی ها،مغازه قصرها، ها،كوچه ها،و وسعت توابع و تعدد خانه اداز لحاظ گسترش ابع ورطنیهمتاست. هميو شکوه ب

خنک و آب  مطلوب و يحمام )گرمابه( و كاروانسراها، هوا ،يشهربرون يهاها و گذرها، راهها، مساجد، راهبازارها، دكان

 ينوع يهجر 4در قرن  يعباس ياست كه شهرساز نیا ،مشاهده شده آنچه(. 1/80: 1408 ،يعقوبی) بود رنظیيگوارا ب

عنوان به يبندمیاساس تقسبر يدولت ۀمرتب کیهر شهر در بوده.  يدولت يریگمیتصمبراساس  ياجتماع يبندصنف

شهر( نبوده پس مصر )كال «هیقر»)بخش( و  هیتر هم ناحكوچک ماتیشهر، شهر، شهرستان وجود داشت و با تقسكالن

 نیجاحظ ا. ندداشتوجود  هاوانیو د يكه در آن مؤسسات دولت آمديو مهم در هر منطقه به حساب م يشهر مركز ای

مرو، سمرقند،  شابور،یهرات، ن ،يكه شامل بغداد، بصره، كوفه، ر آورديگونه شهرها را در روزگار خود، ده شهر به شمار م

است كه تعداد آن شامل چهارده مركز  يتیمركز وال . روستاروستا بود ومد ۀمرتب)قاهره( است. سپس در  بلخ و مصر

 از ايبه مجموعه هی. لفظ ناحاست( تی)وال میبزرگ در هر اقل هايقصبه طور خاص شاملسپس شهر به ،است تیوال

هم  کینزد یيایغرافكه از نظر ج يمخصوصاً مناطق كرد،يرا احاطه م يبزرگ و اصل يكه شهر شديگفته م یيروستاها

بوده است، اما تمركز  يكشاورز هیكاركرد هر كدام است. روستا بر پا يشهر و روستا براساس چگونگ نیبودند. تفاوت ب

( طرحي از شهر بغداد ترسیم شده كه 1)شمارۀ در تصویر  (.35:  2008 ،ي)المقدس كارها در شهر بر اساس تجارت بود

 سازد.عباسیان آشکار ميدورۀ در  را مختصات معماري این شهر ،صورت دقیقبه
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(1393طرح معماري شهر بغداد، مأخذ: )آذرنیوشه:  :1تصویر   

. مركز شهر كه حول مسجد شديشهر بغداد گرفته م يالگو يكشابانیو خ ياز مدل طراح انیعباس نینو يشهرساز

تر بنا ها بزرگدر آنجا ساختمان .محل سکونت ثروتمندان بوده است ،منطقه بیبه ترت ،جامع و كاخ حاكم قرار داشت

 ياریبس هاينهیهز ،هاساختمان نیا يو داخل يخارج يهانتیز يدر آن كار افراط وجود داشت. برا يو حت شديم

مخصوص  يشهر و اطراف بازارها هیمردم در حاش ۀعامو  گرفتيم يبعد جا فی. منازل اقشار متوسط در ردشديصرف م

كه در اطراف شهرها  شديمستحکم حفظ م یيدژها لهیوسبهشهرها  (.8/56: 1375 ،ي)طبر شدنديبه خود ساكن م

 گریاز طرف د(. 23: ق1408 ،يعقوبی) كردياز شهر حفاظت م یيصرهاق گانهیبرپا بود و در برابر هجوم افراد ب

سبک  ،اطراف يبه شهرها يکیاز نظر نزدكه كرديمشخص مآنها  یيایجغراف تیشهرها را معموالً موقع يسازساختمان

را مشخص كرده  يچهار سبک از شهرساز يتمدن اسالم ،در كتاب خود ،متز آدام .خود را داشتندبه مخصوص  يمعمار

 نیدر سرزم يبابل-يرانیو سواحل شام، سبک ا ترانهیمد یيای( دري)ساحل ي( در شهرهازانسی)ب يشرق ونانیاست: سبک 

مجاور و شرق  يهانیدر سرزم يسبک شرق تاًیدر صنعا، مکه و فسطاط و نها يمنیو  يسبک عرب گانش،یو همسا رانیا

 (.2/273: 1967)متز،  رانیا

شهر است كه نماز  يمسجد جامع همان مسجد مركز بودند. تفاوتم يمسجد جامع و مسجد عاد ان،یعباس ۀدور در

 هانیاز نظر فقمتمایز بوده.  يمسجد جامع به سبب وجود منبر از مساجد عاد لیدل نیبه هم ؛شديجمعه در آن برپا م

افراد ساكن  شیاما گسترش شهر و افزا(. 2/155: 1967 ،يوطی)س مسجد جامع ساخته شود کیدر هر شهر فقط  دیبا

شهر بغداد  ادیز تیجمع منصور كه يهنگام خالقت عباسیان، . در زماندشتعداد مساجد جامع  شیافزا در شهرها سبب

معماران در  .كردبنا  يگریمسجد جامع د در آن محله دید، كارگران كرخ، محل سکونت اقشار ۀمحلدر  را مخصوصاً
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 لیبه دلآن  نیو زم وارهاید كهحاليدر. اندداشته هنرنمایي هاگنبد و مناره وصخصبهاز مساجد  يیهاقسمت نیتزئ

 (.1/76: 1417 ،يبغداد بی)خط بود يگونه نقش و نگار خالاز هر ،و تجسم يرگریاز تصو زیبر پره ياسالم مبن نیحکم د

 خالفت متوكل عباسي بنا شده است.دورۀ ( نمایي از مسجد جامع سامرا منعکس شده كه در 2)شمارۀ در تصویر 

 

 (1397عباسیان، مأخذ: )ممبیني و همکاران: دورۀ : مسجد جامع سامرا، 2تصویر

كه  ژهیوبه د؛بو يامروز يپزشک هايمانند دانشکده كه شديدر كنار مدارس طب ساخته م مارستانیب يعصر عباس در

داخل  مارانیبر ب يعلمطور از نظر نیهم. كردنديم يسپر يپزشک يرا در آكادم يپزشک يدروس نظر ،انیدانشجو

 ،يامو ۀفیخلتا قبل از  يدر تمدن اسالم مارستانیب(. 19:  2005بک،  يسی)ع مجاور نظارت داشتند يهامارستانیب

را در دمشق بنا نهاد. در زمان  مارستانیب نینخست .ق 88بن عبدالملک در سال  دیول .عبدالملک وجود نداشت دبنیول

انجام شد. آن در مجهز كردن  نهیو چه از نظر صرف هز یيگراچه از نظر تخصص هامارستانیدر ب هایيشرفتیپ يعباس

 يهم برا يمارستانیساخته شد و ب يمارستانیبازنشسته ب رزنانیو پ انینایناب يمنصور در بغداد برا فهیدر زمان خل يحت

 ،يونانی يهاكتاب ۀترجمبر اثر  يعلوم پزشک شرفتیبه علت پ .(147: 1978)احمد رمضان،  دیبنا گرد وانگانید ۀمعالج

ساخته  يمختلف تخصص هايدر رشته مارستانیتنها در بغداد ده ب .ق 355. در سال دیگرد یيامراض شناسااز  ياریبس

 .وانگانید مارستانیو ب يروان يهايماریبه ب انیمبتال مارستانیبه جذام، ب انیمبتال مارستانبی: اندشد كه از آن جمله

 ریگوناگون از فقه و تفس هايبرخورد علوم در رشته يو محل اصل سیتدر يبرا يمکان يدر سراسر دوران اسالم مسجد

 یيبعد از شکوفا ژهیوبه يجامعه به مباحث فرهنگمتوسط  ۀطبقثروتمندان و  هايگروهآوردن  يبوده است. رو ثیو حد

 يمراكز علم .گذاشت ریتأث يانواع مراكز علم جادیعرب، در ا به جهان اسالم و ينهضت ترجمه و انتقال علوم خارج

 ادیبه تعداد ز اينام نشانه نی. اشديالحکمه گفته مكه در آن زمان خزائن يعاد هايند از: كتابخانهاشده عبارتذكر

 تیحما يو هم از نظر معنو يآنها را هم از نظر ماد نیوجود داشته و خلفا مؤلف هیاول ياست كه در عصر خلفا يآثار

ترجمه  يرا برا يمترجمان ،است كه مأمون آنجا را گسترش داد دیالرشهارون ۀخزانمراكز،  نیا نیتر. از معروفكردندمي
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 فهیخل عمارت در داخل قصر نیمحل ا .كرد ينامگذار« دارالحکمه»را  آنجا و گماشت يبه زبان عرب يواردات يهاكتاب

 يدارالحکمه را در رقابت با دارالعلم بغداد و برا ،در مصر انیفاطم (.22: 1398 ،يخضر) از كاخ بوده است يئجز بود كه

، سه هزار دانشجو داشته 14مدارس در آغاز قرن  نیاز ا يکی(. 1/331: 1967)متز،  اصول اعتقاداتشان بنا كردند جیترو

 ازمندیها و نظارت بر آنها نآن بخش انیآمد مورفت يبرا يحت»داشتند. چنانکه معلم  ياز آن جا ايكه هر عده در گوشه

 .در مدارس تقدم بر درس در مساجد داشته است لیمعلوم شده است كه تحص نیهمچن .«به سوار شدن بر مركب بود

است.  شانیدرو ۀخان يو به معنا يفارس ايخانقاه بود كه كلمه يمشخص در عصر عباس ياز مراكز علم گرید يکی

 سیتدر يبرا يمخصوص عبادت، مکان يهاساختند كه در كنار اتاق اریها بسخانقاه نیاز ا يدر قرن چهارم هجر انیصوف

که در نیداشت تا ا رواجها از آموزش يانواع انیعباسدر اواخر عصر  .به محصالن داشت يفقه، لغت و خط عرب يمباد

: 2007 ،يزی)مقر ساخته شد ریالملک وزشاپور بنا شد كه توسط نظامنیدر  هینظام ۀمدرسمانند  يقالب مدارس اختصاص

2/427.) 

 انیعباس ۀدوردر  ینقاش .3.2

 همه از ترمهم و هادر منازل و حمام يواریبزرگ د هايياز نقاش يدر سامرا تعداد هايو آلمان هايعراق هاييحفار در

 ايكه هنوز رشته دهدينشان م ياسیو اوضاع س تختیپا گاهی. جادشكشف  يو كاخ جوسق الخاقان مركزي تاالر گنبد در

هنر همان سبک  نیا .در سامرا هم وجود داشت ،غالب بود يامو عصر يکرهایپ هايكه بر بازمانده ياز هنر سنت

آنچه در  .شدنديم دهیكش ریبه تصو يهلن ۀویشكامل و به  يبا حركت واناتیح كه است يرانیسنت كهن ا يسازریتصو

كه مانند  است هایيبرگ و شاخه ریتصو ابقصر  يبایز اریبس يوارید هايياز نقاش يکی، رواج داشت دیجد کیهنر كالس

و  نیو سنگ ستایا باً یتقركه  آورديدرم شیرا به نما هایيتیشخص ،هاينقاش ۀعمد يول ؛است يوانیو ح ياشکال انسان

و چند قطعه پارچه دارد.  يساسان اينقره يبه اثرها کینزد يشباهت است كه وانیاز انسان و ح يریثأگونه تچیبدون ه

 .است يپردازبه صحنه عالقگييب ۀدهندنشان ياشنق نگونهیا

ها بوده و چهره جیرا يكار يبه عرب يونانیشده از ترجمه يهاكتاب يرسازیبا تصو يعباس ایمکتب بغداد  ينقاش ۀنیزم در

و  يزانسیآثار نقاشان ب ری. تأثاست هی( شبي( )عربیيایآس-یيقای)آفر يسام يهامکتب به نژاد زبان نیا يهادر نگاره

و  ستندیها از متن جدا ننگاره .اصاًل وجود ندارد اینامحسوس  ،نهیآثار رنگ زم نیباز شناخت. در ا توانيرا م تیحیمس

ه.ق توسط 634تاریخ در كه  اشاره كردهاي مقامات حریري توان به نگارهبراي مثال مي؛ رونديشمار م از متن به يبخش

یکي  (3)شمارۀ شود. تصویر ميملي پاریس نگهداري موزۀ حاضر در حالدراین اثر  .یحیي بن الواسطي ایجاد شده است

 است.كرده را منعکس  هااز این نگاره
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 (1392الحلوانیه، كتاب مقامات حریري، اثر یحیي الواسطي، مأخذ: )ماه وان، نگارۀ : 3تصویر 

متعدد  هايينقاش يسازآشنا ياست برا يشهر بغداد بوده است. مکتب بغداد نام ،يعباس يمکتب نقاش ياصل مركز

 يریتصو هايسنت يبغداد. مکتب عباس ،آنها تختیشده در پاخصوص آثار خلق به انیدر حکومت عباس يخط يهاكتاب

)الگ  مشاهده كردعصر  نیدر آثار ا توانيكرده است كه م قیرا تلف یيگراواقع ينوع زیو ن يو مانو يزانسیب ،يکیكالس

 کیزیو ف کینجوم، مکان ،يپزشک ۀدربار يعلم هايكتاب ۀترجمو  فیلأهمزمان با ت يعصر عباس در. (178 :1379گرابر، 

زمان  نیگرفته شد. در ا يونانی ياصل ۀنسخاز  هاينقاش يبرخ يكرد حت داینوع كتب ضرورت پ نیدر ا يریتصو حیتوض

ها به دست هنرمندان كتاب نیا 7-6 يهاقرن يط است. افتهیرونق  زین يخیداستان و تار هايكتاب يسازو مصور ينقاش

 .ستین يبیعج زیمتجانس در آنها چ ریغ هاييرو نقاشنیااز ؛دیو عرب رس يحیمس ،يرانیمسلمان ا

با خطوط  يپردازجامع ،ينژاد سام ينگارمایانطباق دارد. س زیمتوسط شهر نۀ طبق ۀقیسلبا  هاينقاش نیا ۀانیگراواقع

تقدس، صور ها، خال اطراف سرها بدون نماد اندک در صورت ياندازهسای ها،آشکار در جسم يریگقلم ،چیپوتابپر

محسوب  يآشکار مکتب عباس هاييژگیتخت از جمله و يرنگ يسطرها و فرشتگان بالدار ،يوانیو ح ياهیگ يعیطب

 دیدر قلمرو هنر خود تقل يهنر ساسان يوردهاااز سه جهت از دست يعباس يخلفا .(219 :1379)الگ گرابر،  شوديم

 .. در ضرب سکه3 ؛گرانبها ءای. در ساخت اش2 ؛ها. در ساختن و آراستن كاخ1كردند: 

 نیئتز ،در آنجا آمده باشد گيتازبه يشناسیيبایز نیكه ا یيجا نیبهتر .دیبه بلوغ خود رس يسامرا بود كه هنر اسالم در

صورت بهمنقوش چند رنگ  هايبريگچ ازجمله است ترجا متداولسامرا از همه هاياست كه در قصرها و و خانه يوارید

 :است زیقابل تم دهشده. سه سبک عم يریگقالب زیو ن يكاركنده



 35

5 

 1400شهریور، 42 ۀشمار، 18 ۀدور
343 - 359  

 يزانسیب يو روم و هنر دوبعد ونانی یيگراعتیطب يداشتن آنها در دگرگون شهیاما ر ؛آنها اختالف است يخیتار بیترت در

قسمت گونه هر دیمروار هاياز دكمه هایيهیچند گوش با حاش هايسطح كار به قسمت وه،یش نیروشن است. در نخست

شده  پردازينقش آنچنان و اندپر كرده يالیدار ختابوچیپ ياهیعناصر گ اب ایدارد  يدالبر يهامو كه برگ هايرا با ساقه

 هايرفته كه مشخصا شکل دیكأتتا بدان حد  لیتما نیسبک بر ا نیندارد. در دوم يشباهت چیه يواقع اهیكه با گ

 «انگیو  نی» ينچی طرح. است شده ترمتنوع يداخل هايقسمت خود اما تر،ساده هاهیاست. حاش دهشمحو  يعیطب

 و البق با سرعتبه بلکه ؛اندنکرده يكاررا با زحمت دست كنده يكارنیئتز. سرانجام در سبک سوم شوديبارها تکرار م

 لنهی) اندكرده ادهینامحدود را دارد، پ افتنیامتداد  تیقابل يواریكاغذ د ریكه نظ ايشدهيانتزاعو سخت  بیار ۀوشی

  (.47-46 :1387برند، 

 منسوجات .3.3

منسوجات  يبافندگ يكه برا يمواد ریو سا كردنديها استفاده مكه در ثبوت رنگ يمواد اف،یال ها،زهیررنگ دیتول

كه با  دشيمحسوب م يوسطقرون  نیبود، همواره با مسائل حمل و نقل منسوجات آماده شده، صنعت سنگ يضرور

از آنجا  ياسالم يدر جوامع قرون وسطا منسوجات تیاست. اهم سهیدرخور مقا دیآهن و فوالد در دوران جد عیصنا

 يهابه زبان يو فارس يعرب يهاتنوع منسوجات از زبان دنینام يكلمه برا يتوجه درخوركه تعداد  شوديم نییتع

. شوددر آن بافته  يپارچه خاص رفتيكه تصور م شوديرجوع م ياز اصطالحات به محل يآورده شده است. بعض یياروپا

آورده  يمركز يایاز او در آس ،يدر فرات شمال يو از موصل، شهر هیسور تختی( از دمشق، پاي)پارچه شام بیترتنیابه

 .شده است

در مصر  لیرود ن يمحصول نواح يكتان ۀپارچمثال  يبرا ؛كردنديم دیتول يمتنوع هايو پارچه افیمختلف، ال مناطق

 شمیابر ۀیتهبود. فن و دانش  شمیابر ،نخ نترینهی. پرهزبافتنديو هند م منی ران،یا ن،یالنهرنیرا ب ينخ ۀپارچاما  ؛بود

 زیانگرتیح يبه نوع شمیابر دیتول انیحکومت عباس يشده بود و در ط هیو سور رانیوارد ا نیاز اسالم از چ شیدر دوران پ

خام و  شمیاز نخ ابر يبیكه ترك« ملحم»شدند مانند  دیتول زین يتريرعادیدوران منسوجات غ نی. در اافتیگسترش 

 .(218 :1390 ماند،ی)د بود رانیكه محصول خاص عراق و ا ايپنبه ترنیبا نخ سنگ فیظر

 جستنديلباس بهره م ۀیته يجاها از منسوجات برا ریداشتند. مانند سا يمتنوع هايمنسوجات نقش انیعباس ۀدور در

 يبلند و گشاد هاي. خلفا و اغلب افراد ثروتمند لباسآمديبه حساب م ياجتماع تیاز موقع يسمبل مهم ،و جامه

 ،ينوع لباس بود كه از نظر بلند يبرا ریاز اصطالحات گوناگون و كث يکی. شديم دهیچیكه به دور بدن پ دندپوشیيم

تاج »موسوم به  ايعمامه ،تمام مردان شیبا هم تفاوت داشتند. كم و ب اتیئجز ریو سا قهیبرگردان  ها،نیبرش، نوع آست

كه  گذاشتنديبر سر م يكاله بلند و دراز خاص يكاركنان خالفت عباس ریو سا انی. قاضگذاشتنديبر سر م« اعراب

بلند و  ايكاله چندان بلند بود كه به كوزه نیمنصور، ا فهیكه در زمان خل شودي. گفته مشديم دهینام« قلنسوه»

مختلف به دور سر و  هايبه شکل توانستنديكه م يمتفاوت دستارهاي و هاشنل با معموالً را هابود. جامه هیشب يپوریش
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گرم و خشک  يمناسب آب و هوا ژهیوكه به دندپسندیيرا م هیالهیالظاهر  انیس. عباپوشاندنديم چانند،یبدن خود بپ

 لیكه در آنجا اسباب و وسا انهیاز نقاط خاورم ياریمنسوجات نقش اثاثه را داشتند. در بس يصحرا بود. در حکومت عباس

بهره  هايتختروو  هايبالشرو ها،پردهپوشاندن كف،  ياز منسوجات برا ،نامتعارفند يو صندل زیمنزل مثل م يچوب

 .(108 :1391 ،ي)رمضان ماه جستنديم

 ،يوطی. )سةیالفارسگفته: فممّا اخذوه العرب من المزهر در كتاب  يوطینگار جامه است، س يمعرب و به معن« طراز» واژه

صورت بافته كه بهشد اطالق مينوشته  ایاز نوع عالمت  ايهیپارچه با حاش يبه نوع« طراز»( اصطالحاً 197/ 2: 1369

طال  يارشتهاز  يپودوتارمعمول  ۀویشبست و به ينقش م يلباس مأموران دولت يرو . این حاشیهبود شده يگلدوز ای

 دهد.عباسي را نشان ميدورۀ اي از طرازهاي ( نمونه4)شمارۀ تصویر  .(32: 1379ساز، تی)چ داشت گرید يرنگ يهاو نخ

 

 .كلیولندموزۀ م( در 1258-750عباسیان، )دورۀ پارچه با نقوش حیواني و هندسي،  :4تصویر 
 

 ،يشکشیپ ،خلعت يدربار، برا هايبلکه درخواست ؛نبود فهیشخص خل ۀاستفاد يمرغوب صرفاً برا هايپارچه يبرا تقاضا

برپا شد.  ازهاین نیا نیتأم براي يبود كه كارگاه ادیز قدريبه انیسپاه کسانی ياهجامه و هادرفش ،پوشش كعبه

و « طراز العامّه»همگان بود به نام  يبرا يکیكه  شديفراهم م ارگاهك ۀگونطراز آراسته به خّط طراز در دو  هايپارچه

بازرگانان  ي. كارگاه نخست براشديم دهینام« طراز الخاصّه» بود كه دستگاه خالفت ایاشخاص خاص  يبرا يگرید

كه در كاخ  مو كارگاه دو كردنديصادر م گرید يبه كشورها ایفروختند يخود را به عموم مردم م ي)بزّازان( بود كه كاال

 :1380احسن،  )مناظر بود افتهیگونه اختصاص نیاز ا يخاندان خالفت و خلعت و امور يبه بافتن پارچه برا ،بود فهیخل

79). 
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 ریدا فگانیخل يطراز اغلب كنار قصرها هايمعتقد است كه كارگاه اسالم ياسیس خیتاركتاب  ۀسندینوحسن  میابراه

آن صاحب  سیخاص دستگاه خالفت داشتند كه رئ هايبافتن جامه يبرا هایيخود كارگاه يدر قصرها . خلیفگانشديم

( 464 /1 :1389حسن،  می)ابراه پرداختيرا م قوقشانو ح كرديكار زرگران و بافندگان مراقبت م از ،الطراز نام داشت

 شوديمتذكر م شیدر كتاب خو دانیز يجرج .اتخاذ كرده بودند يماتیتصم دات،یتول نیبه ا يسامانده يبرا انیعباس

كرده بودند كه آن  سیطراز تأس یۀته يبرا يخلفا ادارات مفصل ،يطراز در عصر عباس دیكه با توجه به اوج عظمت تول

نام  نیبا تزئ يیهااست كه جامه يعباس يخلفا ازاتیاز امت يکیطراز  .(107 :1345 دان،ی)ز گفتنديم« خانهطراز»را 

 يبلکه اطالعات افزون ؛كردنديآن كتابت م يرا با روش خاص رو شیهاو لقبمور أمتنها نام نهكه بود  يبه خط كوف

خانه به شکوه خود طراز انی. در زمان عباسشديآن بافته م يو... رو هنام ناظر كارگا ،چهرمحل ساخت پا ،خیتار رینظ

، نگهازنی)اتشد يم دهیبرگز فهیمقرب خل هايداران خاص و فرماندهدوست نیاز ب يسازطراز ۀكارخانو صاحبان  دیرس

1379: 245). 

 یریگجهینت

هنر و  خیدرخشان تار ياز عصرها يکی ؛ بلکهاسالم در ارتباط باشد يمسائل مذهب ابكه فقط  ستین يهنر ياسالم هنر

شکل  انیگرچه در زمان امو ي. هنر اسالمدیآيشمار م به يدر عرصه هنر يبشر يدستاوردها نتریاز پرارزش يکی

كه عالقه به هنر  يرانیا يو داشتن وزرا رانیبا ا يکینزد ،انهیگراتجمل يخووخلقبا توجه به  يعباس ياما خلفا ؛گرفت

و...  يقیو موس يمعمار يخطاط يشانواع هنرها شامل نقا. كردعصر  نیدر ا ايقابل مالحظه شرفتیپ ،و فرهنگ داشتند

 .گرفت رارق اریمورد توجه بس ،يتمدن و فرهنگ اسالم يعصرها نتریاز درخشان يکیعنوان به ،ياول عباس ۀدوردر 

. دیعصر به كمال خود رس نیهنر در ا ترقیو وجود هنرمندان مملو بود. به عبارت دق يخلفا از آثار هنر يچنانکه قصرها

 ،يقیموس ،يسیخوشنو ان،یعباس ۀدوردر  ينقاش ،يند از: شهرسازاعبارت انیعباس ۀدوردر  يهنر اسالم هايهمؤلف

اي از نمادها و ساختارها برگرفته از معماري در ایران باستان و بخش عمده ،هنر معماري این دورهدر  طراز. ،ينساج

امپراطوري بیزانس بود. از سوي دیگر برخي از بناهاي این دوره از نظر معنایي با فرهنگ اسالمي و معاني دیني درهم 

شاهد ظهور توان به معماري مسجد اشاره كرد. در منسوجات نیز در عصر عباسیان آن میان مي بودند كه ازتنیده 

 هاي مذهبي و سیاسي دارد.ها و كاربرد پارچه طراز هستیم كه در نوع خود پیامنگاري در پارچهكتیبه
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