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 معماري اسالمي كشور مراكش

معماري اسالمي كشور مراكش، تركيبي از عناصر يا مولفه هاي ساختمان و مواد سنتي آفريقا است كه پس  
سبك غالب معماري . از ظهور اسالم در آفريقاي شمالي، يعني در اواخر قرن هفتم بعد از ميالد شايع شد

 زم پس از ميالد، زماني كه مردم بومي بِربر، بويژه بعد امغربي، تقريباً به قرن هفت –مراكشي، اسپانيايي 
خاندان بربر، طي چهار قرن  .نشان، اسالم آورده بودند، بر مي گرددكشورگشايي اعراب و به قدرت رسيد

اسپانيايي،  –سبك معماري مراكشي . متمادي بر مراكش و قسمت هاي وسيعي ازاسپانيا سلطه داشتند
اين سبك توجه بسياري از كارشناسان معماري را به ).  Andalusia(ي است برگرفته از سبك اسپانياي

از جمله ساختارهاي زيباي آن تاق ها، گنبدهاي رفيع به موازات .  سوي خود معطوف ساخته است
ديوارهاي بلند و سفيد و سقف هاي گچ بري شده سبز رنگ است كه به مشخصه هاي عمده سبك مراكش 

، مهارت و سبك معماري مراكش وارد عصر طاليي شد و تحت ۱۵تا  ۱۱از قرن . اسپانيايي تبديل شده –
ساختمان ها، در وهله نخست، ساده و متمايل به سبك ورزشي . سلطه خاندان بربر، رشد و توسعه يافت

قسمت هاي روكار و تزئينات داخلي با طرحهاي هندسي و نقش هاي گلدار زيبايي بناها را دوچندان . بودند
در قرن پانزدهم، سبك مذكور، به صورت بخش هاي روكار تزيين شده و پر زرق و برق، . ختمي سا

. و ساير ساختمان هاي يا بناهاي عمومي، نمايان شد) دانشكده هاي ديني( بويژه بر روي مساجد، صومعه ها
اين سبك  در. اين نقش هاي پييچده، اهميت سبك معماري به كار رفته در نواحي فوق را آشكار مي سازد

به طور مثال تصاوير سمبليك،به . نيز استفاده مي شد.... ها از تصاوير حكاكي شده انسان ها، جانوران و 
مساجد باشكوه مراكش با گلدسته هاي زيباي شان، ذهن هر عبادت . موادي همچون فرش مزين بودند
زئيني و بناهاي تودرتو خيابان هاي قديمي شهر مدينه، كاخ هاي ت. كننده را به حيرت وا مي داشت

Kasbahs  از ديد مسافران، هنوز مسحور كننده است با اين همه، طرح و سبك خانه هاي قديمي ،
  . مراكش، برگرفته از نقش ها و سمبل هاي قرن بيست و يكم است

   مقبره سيدي عبدالعزيز، مراكش -۱
، در حين ۱۸۰۸ست كه در سال آرامگاه مجلل عبدالعزيز، مقبره كوچكي در قسمت هاي شمالي مدينه ا

  .تدوين وي بنا شد
 .مراكش است "فرد مقدس  ۷ "وي يكي از 

 

 

 

  


