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تأثیرات و تبادالت معماری بین عراق و مصر در دوران اسالمی
چکیده:
عراق و مصر از قدیمیترین سرزمین هایی میباشند که تمدن بشری از آن جا نشأت گرفته است،
طبق اسناد موجود ،بین این دو سرزمین کهن ،از دیر باز نیز ،مرراودات وتبرادالت فرهنگری وهنرری
وجود داشته است که نامههای کشف شده در "تل العمارنه" بهترین دلیل بر این مدعا میباشد .ایرن
پژوهش در صدد است که با استفاده از شواهد مثال ،به تأثیر تبادالت معماری بین عراق ومصر کره
حاصل وجود وحدت سیاسی وتمدن ناشی از ظهور اسالم ،درسرتاسر سرزمینهای اسالمی بوده است
و علی الخصوص در این دو کشور با گذشت زمان نیز ،افرزایش یافتره ،بپرردازد .تبرادالت فرهنگری
وهنری که همواره معلول عرواملی همورون :مبادلره وارسرال والیران و حکرام و مهراجرت وانتقرال
صنعتگران وارباب حرف ،بین مصر و عراق ،که نقش بسیار مهمی در این امر داشتهاند.
کلید واژهها :عراق ،مصر ،معماری اسالمی.
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مقدمه
همواره مسلمانان در ساخت شهرهای جدید ،سعی داشته اند که به بهترین نحرو ،از دسرتاوردهای
معماری ملل مفتوحه بهره برند وشهرهای خود را توسعه بخشند .در واقر  ،اعرراب بعرد از آنکره بره
واسطه اسالم ،به وحدت رسیدند ،در ابتدای امر ،به جهاد و فتوحات مشغول شدند و توجه چندانی بره
ظواهر دنیوی نداشتند .پس جای تعجب نیست اگر در زمینه معماری و صنای وفنون دیگر ،از شیوه و
روشهای حکومتهای قبل از خود هما نند ،حکومتهای ساسرانی وبیرزانس کره قبرل از آن هرا برر
مناطق تحت تسلط اعراب سیادت میکردند ،متأثر شوند.
در حقیقت امر ،در طول تاریخ ،تمدن هاهمواره به صورت متقابل بر یکدیگر تأثیر گذارده انرد و از
یکدیگر نیز ،تأثیر پذیرفته اند واقتباس هر ملتی در برخی مظا هر تمدنی از ملتهرای قبرل از خرود، ،
امری طبیعی است ،زیرا تمدن انسانی دارای حلقههای متعددی است که یکدیگر را تکمیل میکنند و
بدون شک ،در ایجاد و تکمیل اینحلقه ها اقوام گوناگونی در مکانهای مختلف وزمانهرای متفراوت
سهیم بوده اند .در این میان ،اعراب مسلمان نیز مانند اقوام گذشرته ،بهسررعت و قبرل از قررن اول
هجری ،شیوه فنی و معماری را خالق شدند که شکل و شمایل و مشخصات خراص خرود را داشرت،
شیوهای که در فرهنگ وهنر ،از اقتباس کننده در فنون ،جای خود را به مبتکر و مبتدع داد و متحول
شد .در واق  ،معماری از جمله هنرهایی بود که اعراب به اقتضرای دیرن اسرالم در آن ابتکراراتی را،
ایجاد کردند و آن را متطور نمودندبه طوری که ،عناصر و جلوهای این هنر ،ازیک سرزمین اسرالمی
به دیگر سرزمینهای اسالمی و حتی غیر اسالمی تأثیری متقابل گذاشت.
در این مقاله هدف ،پرداختن به مهمترین تأثیرات معماری بین عراق ومصراست که با اسرتفاده از
روش مقایسهای –تحلیلی تأثیرات متبادل در بین عراق و مصر را مشخص نموده و به توضیح علرل
مطروحه پرداخته شده است.
عوامل انتقال عناصر معماری بین عراق و مصر
تمدن عراق ،از مهمترین تمدنهای سرزمینهای شرق اسال میاست که در سایه آن ،بسریاری از
تمدنهای قدیم نظیر :سومر ،آکد ،بابل وآشور رشد یافتند .مصر نیز ،از کشورهای قدیمی جهان است
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که دارای تمدن وآثار کهن است و به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر بره فررد خرود ،از مهرمتررین
حلقههای ارتباط تمدن ،بین شرق و غرب جهان اسالمی به شمار میرفته است.
در واق  ،بین مصر و عراق ،از دیرباز مراودات و تبادالت تمردنی و فرهنگری وجرود داشرته اسرت،
مراوداتی که در طول دوره اسالمی ،به دلیل مرکزیت بغداد واهمیت سیاسی نظامی قراهره در مصرر،
برای مدت طوالنی ادامه داشته و سپس گسترش یافته است که در این زمینه میتروان بره فرسرتادن
والیان وحکام اشاره کرد که نقش بسزایی را در نقل و انتقال ظواهر فنی و معماری برین دوسررزمین
عراق ومصر ،ایفا نموده اند .برای مثال :عبد اهلل بن حباب موصلی والی امویان که والی مصر وشرمال
افریقا نیز ،بود 1 .در تونس به واسرطه اسرتقرار برخری خانوادهرای موصرل ،سربب انتقرال برخری از
مشخصات و ویژگیهای فنی از عراق به تونس شد .همونین ،احمد برن طولرون ،کره در سامراءرشرد
یافت و دوران زندگی وی ،معاصر با دوران حکومت معتصم ومتو کل عباسی بود ،حاکمانی کهعالقره
واهتمام زیادی به امر ساختمان سازی داشتند و بر همین اساس ،احمد بن طولون هم ،هنگرامی کره
به عنوان والی ،به مصرمنتقل شد بدیهی بود که بسیاری از جلوهای معماری مختص به عرراق را ،در
بناهای خود درمصر به کار گیرد.

2

عامل مؤثر دیگر ،در تبادالت معماری دو سرزمین عراق ومصر ،انتقال صنعتگران ومهاجرت آنهرا
از عراق به مصر و برعکس میباشد .دلیل این مدعا ،جابجایی برخی از صرنعتگران واهرل حررف ،از
مصر به موصل در اواخر قرن ششم هجری/دوازدهم میالدی است که تأثیر بسزایی در رونرق حرفره
هاو صنای شهرهای موصل و عراق بجا گذاشت .همونین مهاجرت صنعتگران از موصل بره مصرر،
بعد از استیالی مغول در سال ( 600هجری1262/م ،) .سبب انتقال برخی فنون و عناصر معماری
موصل به مصر گردید 3 .عالوه بر موارد ذکر شده ،میتوان به برخی سا ختههای معماری ،که امکان
نقل آنها از سرزمینی به سرزمین دیگر وجود داشته و نقش بسریار مهمری در ترأثیرات معمراری ایفرا
میکردند ،اشاره نمود .برای مثال :منبر مسجد جام قیروان ،سراخته دسرت هنرمنردان در سررزمین
عراق است که از آن جا به قیروان منتقل شد .بدون شک ،به صرورت غیرر مسرتقیم ،انتقرال برخری
عناصر معماری عراق ،از شمال آفریقا به مصر بی تأثیر نبوده است.
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به طور کلی از دیگر عوامل مهم ومؤثر درتبادالت هنری و معماری ،مریتروان بره مرواردی هرم
چون؛جابه جایی ومسافرت افراد وجهانگردان ،سفرنامه نویسان وجغرافی دانان اشاره کرد ،یانظیرآنوه
در کتاب "معاجم البلدان" در توصیف شهر هاو آثار باقی مانده تاریخی آمده اسرت ،یرا آن چره ابرن
جبیر در رابطه با بسیاری از سرزمینهای مغرب و مشرق عربی ،که از نزدیک آنها را دیده برود و بره
دقت همه آثارمتمایز درباره آنها را مشاهده کرده بودو به وصف آنها پرداخته بود اشراره کررد .نتیجره
مهاجرت علما و کاروانهای حجاج همتأثیر وتبادل علمی است زیررا ،در برین آنهرا اغلباهرل صرنای
وحرف وجودداشته است.
تأثیرات متقابل معماری بین عراق و مصر
در بیان تأثیرات معماری برین دو سررزمین عرراق ومصرر ،نظرر بره اهمیرت بناهرای مرذهبی در
اجتماعات مدنی اسالمی ،در وهله اول به بررسی تبادالت عناصرر معمراری در مسراجد دو سررزمین
پرداخته میشود.
مسجد جام ابن طولون ،پس از مسجد عمرو در فسطاط ،به عنوان قدیمیترین مسجد بره جرای
مانده در مصر محسوب میشود .طراحی ومعماری مسجد جام ابن طولون به طور مستقیم بر گرفته
شده از عمارت عباسیان در سامراء است ،اضافاتی که دیوارهای خارجی مسجد را در برمی گیرد قبرل
از آن در مسجد سامراءو ابی دلف به کار رفته بود 4 .در هر دو مسجد( ،متوکل در سامراء واحمد ابرن
طولون)به منظور بر پا ساختن سقف ،از جرزهای آجری به جایستونهای مرمری استفاده شده است و
از همهمهمتر فرم حلزونی مناره و قرار گرفتن آن است که ،خارج از محوطره مسرجد قررار دارد وبره
طور عینی ،از معماری مسجد متوکل درسامراء الهام گرفته است .به کارگیری روش جرزهای آجرری،
در بر پا نگه داشتن سقف ،قبل از این نیز ،در مسجد سامراء صورت گرفته بود اما ،مسجد ابن طولون
نمونه سالم وبدون عیب استفاده از این روش ،در خارج از سامراء به شمار میآید .همونرین ایرن بنرا
عامل انتقال جرز ،طاقهای جناغی و دیوارهای بارو است ،چیزی شبیه به معماری گوتیک در اروپا .در
واق  ،به نظر میرسد ارتباطات گستردهای که بینبازرگانان غربی با فاطمیان وجود داشته است ،عامل
این انتقال میباشد .از دیگر تأثیرات معماری بین عراق ومصرر در خصروص مسراجد ،منراره مسرجد
خانقاه امیر قوصون درصحرا سیوطی(736ه1336/م)در دوره ممالیک بحری است .طراحی معماری
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این مناره برگرفتره شرده از منارهمسرجد جرام نروری در شرهر موصرل عرراق ،مربروط بره دوران
اتابکان(566-568ه)است .مناره خانقاه امیر قوصون ،دارای دو پلکان است .این پلکان هرا طروری
طراحی شده اند که در پیچ اول و دوم به هیچ عنوان ،شرخص براال رونرده از پلکران ،فرردی را کره
درحال پایین آمدن از پله ها است را نمی بیند 5 ،درست مانند مناره مسجد جام نوریدر عرراق .ایرن
مناره نیز ،از دو پلکان تشکیل شده است ،طراحی پلکان ها به این صورت است کره ،پلکران اولری از
پایین پایه حرمی شکل منارهودومی از بدنه اسطوانهای شکل مناره ،آغاز شده به طوری که ،این نوع
طراحی سبب شده ،دو پلکان مذکور جزدرقسمت باالی پلکان ،به هم نرسند.
از دیگرعناصر معماری عراق ،که بر ساخت مساجد در مصر تأثیر گذار بوده است ،اسکلت بندی ،یا
به عبارتی دیگر ؛بدنه ساختمان مساجد است .بدنه مسجد در جام سامراء به شکل شانههای مربعری
شکل است که ،برای برپانگه داشتن سقف در سایبان مسجد طراحی شرده برود 6 ،کره در ارکران آن
ستونهای استوانهای شکل بلند قرار میگرفته ،مانند همین نوع طراحی بدنه در مسرجد جرام "ابری
دلف " ،با این تفاوت که در این مسجد ،بدنه بهشکل شانههای مستطیل شکل به کرار گرفتره شرده
است .این جلوه از هنر معماری مساجد در عراق ،به مسجدجام ابن طولون در مصر منتقرل شرد ودر
دوره اخشیدیان (مشهد آل طباطبا قاهره)وبعد ازآن دردوره خلفای فاطمی (جام خلیفه حاکم) آشرکار
شد.

7

نوع دیگری از عناصر معماری تأثیر گذار از مساجد عراقبر مساجد مصرر ،سرتونهرای جلروی

مسجد است ،این عنصر معماری ،از مسجد سامراء عراق مورد اقتباس مسجد "عمرو عاص" در مصر
قرار گرفته است .مسجد عمرو عاص که در زمان خود عمررو عراص در فسرطاط بنرا شردهدر شرمار
قدیمی تری مساجد مصر قرار میگیرد .گفته شده است ،عبد اهلل بن طاهر که مدتی کوتاه بررای آرام
نمودن مصر به آنجا رفته بود ،در قسمت غربی مسجد عمرو تغییراتی ایجاد کرد و آن را توسرعه داد،
به طوری که گستردگیآن دو برابر شدوپس از آن " تاج الجوام " نامیده شد ،البته معماری ستون هرا
به دوره توسعهمسجد عمروعاص توسط عبداهلل بن طاهر(212ه827/م) .برمی گردد.

8

تاج ستون ها ،در بنای مساجد ،جلوه دیگری از تأثیرات معماری بین عراق ومصر اسرت .تاجهرای
جامی شکل ستون ،به صورت آشکارا در قصر جوسق خلیفره معتصرم ،در سرال (221هرر835 /م)
نمایان گشت ،پس از آن در سال (302هر914 /م) ،علی رغم استفاده نادر از این نوع معمراری ،در
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مغرب عربی در تمام تاج ستونهای مسجد جام طولونی و کلیسای عذراء ،9به جرز درسرتون جرام
قیروان ،این نوع معماری به کار گرفته شد.

10

در ادامه مطلب ،چگونگی تأثیرات معماری آن دوره ،در کاخ ها و دیگر منازل مسرکونی بررسری
میگردد ،البته قبل از آن ،اشارهای به طراحی شهر قطائ خواهد شد .شهر قطائ توسط ابرن طولرون
در سال (256هر869 /م) بنا شد .از این شهر خیابان وسیعی میگذشرته اسرت کره قصرر و مسرجد
جام ابن طولون را به هم متصل میکرد .مناب عربی از خیابان یاد شرده برا نام(شرارع االعظم)یراد
میکنند .شارع االعظم قطائ عینا همانند شارع االعظم سامراء ،در عراق است که از شهر سرامراءمی
گذشته وبعد از امتداد چند کیلومتر به قصر "بلکوارا" و"جام ابی دلف" در شمال سامراء مریرسریده
است 11 .اما در خصوص تأثیرات عناصر معماری کاخهای بین مصر وعراق ،میتروان بره قصرر ابرن
طولوندر مصر اشاره کرد .اگر چه این قصر اکنون مدفون شده است اما ،به احتمال زیراد تحرت ترأثیر
طراحی قصرهادر عراق بوده است ،معماری قصر ابن طولون الهام گرفته از معمراری قصرر جوسرق و
بلکوارادر عراق میباشد.

12

تأثیرات عناصر معماری کاخ ها را ،میتوان در دوره خالفت فاطمیان در مصر دنبال کرد ،در ایرن
میان میتوان به تونل قصر خلیفه فاطمی اشاره کرد که طراحی درون قصر آن ،الهام گرفتره شرده از
تونل قصرخلیفه معتصم در سامراءاست .تونل مذکور در قصر ،اتاقهای خلفا را به حریم قصر متصرل
مینمود.

13

بحث دیگر در رابطه با معماری منازل مسکونی است که قدیمیتررین منرازل مسرکونی

کشف شده در حفریات فسطاط مصر ،نشان میدهد که تا چه اندازه معماری عراق در عصر عباسیان،
بر معماری مصر در دوران طولونیان تأثیرگذار بوده است .به طوری که طراحری خانرههرا متشرکل از
حیاطی بوده است که ،چهار ایوان آن را احاطه کرده یکی از ایوان هرا  Tشرکل بروده اسرت .چنرین
طرحرری از منررازل مسررکونی ،قبررل از منررازل فسررطاط در قصررر "االخیضررر" عررراق نیررز ،در سررال
(160هر776/م) به کار رفته بود 14 .منازل مسکونی شهر عسرکر ،نمونرهای دیگرر از تأثیرگرذاری
معماری خانههای مسکونی عراق بر مصر است .خانههای مسکونی شهر عسکر ،ازایروانی در وسرطو
دو اتاق در دو طرف آن تشکیل شده است که در جلوی خانه سقیفیهای وجود دارد که بر حیاط خانره
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از طریق سه دریوه اشراف مییابد .این نوع طراحی منازل پیش از این نیرز ،در معمراری خانرههرای
اخیضر و منازل سامراء در عراق (221-228هجری) به کار رفته بود.
در ادامه بحث تأثیرات عناصر معماری منازل مسکونی ،به ورودیهرای منحررف ،یرا بره عبرارت
دیگر ،ورودیهای شکسته پرداخته میشود .این نوع ورودی ها ،در خانههای فسرطاط کره دو ایوانره
هستند مشاهده شده است 15 ،که علی رغم رواج آنها در قصر غربی عزیز باهلل ،خلیفه فاطمی در دوره
فاطمیان ،در عراق نیز ،به کار رفته است و ورودی خانههرای بغرداد بهتررین و آشرکارترین نمونره از
ورودیهای شکسته میباشد 16 .الزم به ذکر است که این نوع ورودیهرا در بناهرای شرام ،در دوره
اتابکی مقارن با جنگهای صلیبی نمایان گشت و پس از آن صرال الردین ایروبی ،زمرانی کره بره
حکومت مصر رسید ،در دوران وزارت عاضد فاطمیاین نوع معماری را ،در یکی از دژهای قاهره و بعد
از آن ،در ورودی قله الجبرل ( 572هجرری1176 /م) بره کرار گرفرت و پرس از آن ورودیهرای
شکسته در بناهای مغرب اسالمی (مدخل الروا در رباط) نمایان گشت و بعدها مورد تقلید اروپائیران
در بنای قلعه ها و دژها قرار گرفت.

17

در واق کاربرد ورودیهای شکسته ،یا کجدر بناهای مسکونی ،دو هدف را بره دنبرال داشرت ،در
ابتدا به دنبال یک هدف اجتماعی بود که طی آن ،نگاه عرابرین در خرارج از منرزل را مریپوشراند و
دیگر ،هدف امنیتی آن بود که فرصتهای دفاع را ،در مواق اضطراب و تشویش بیشتر مریکررد .امرا
کاربرد مهم آنها در بنای شهرها ،قلعهها و دژها با انگیزه وهدف نظامی صورت میگرفتره ،گرویی در
هنگام درگیریهای نظامی ،از برخورد مستقیم با تیرهای مهاجمان جلوگیری میکرده است.
نوع دیگری از این نوع ورودی ها ،ورودیهای برجسته از سطح دیوارها است که ،اولین نمونره آن،
در خان عطشان در عراق(161ه777-م)دیده شده است وپس از آن نیز ،مصر تحرت ترأثیر عرراق،
این جلوه از معماری را درورودی جام حاکم در قاهره (عهد خلفای فاطمی 403-390هجری) بره
کار گرفت 18 .البته در این میان ،جای شک و تردید است وبا قاطعیت نمی توان بیان کرد که مصرر،
این جلوه از معماری را به طور مستقیم از عراق گرفته است ،یااینکه به طور غیرر مسرتقیم از مغررب
اسالمی ،دریافت نموده است ،دالیلی که سبب وجود این شک و تردید میباشد این اسرت کره ایرن
نوع از ورودی ها ،در برخی بناهای مغربی مانند ورودی مسجد مهدیه در تونس (308-303هرر/
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915-920م) به کار رفته بود 19 .دیگر اینکه ،شمال افریقرا در ایرن برهره از زمران ،تحرت سرلطه
خالفت فاطمیان در مصر بوده است که این امر خود میتواند دالیلری برر تأثیرگرذاری ایرن جلروه از
معماری ازسوی مغرب اسالمی بر مصر باشد .نوع دیگری از معماری منازل مسکونی را که میتروان
نام برد ،ساخت ایوانها در جهت راست وچپ حیاط خانه به صورت جناههای متناظر با هم اسرت کره
این شیوه ساخت ،از معماری معروف به شیوه"حیری" -به دلیل رواج این نوع از جلوههرای معمراری
در قصرهای حیره عراق -میباشد .شیوه حیری در بناهرای عصرر اسرالمی دوره امویران ،در برخری
بناهای مسکونی کوفه و واسط وپس از آن در عصر عباسیان در دژهای اخیضرر بره کاررفتره اسرت.
همین شیوه حیری در خانههای فسطاط در مصر نیز ،نمایان شده است که گویای تأثیر پذیری مصرر
از عنصر دیگری ازعناصر معماری عراق است.
به عنوان آخرین نکته در بحث معماری منازل مسکونی ،الزم به ذکر است کره اقلریم وآب وهروا
نیز ،به عنوان عواملمؤثر در طراحی منازل مسکونی تأثیر بسزایی داشته اند .در واق  ،میدانگاه جلروی
خانه ،یا در کنار آن ،عالوه بر کاهش شدت نور وحرارت تابستان ،در طرول زمسرتان نیرز ،درصرورت
بسته بودن دریوه هاخانه را گرم نگه داشته و مان از ورود گردو غبارمی شده است ،هر چند ساکنان
خانه را هم از انظار عموم در خارج میپوشاند 20 .ایوان نیز ،که در این میان ،به مثابه حیاط سقف دار
به شمار میرفته است در اکثر مناسبات خانوادگی به کار گرفته میشدو وجود آن به تهویه و مطبروع
کردن هوا در تابستان کمک میکرد.
آخرین بحث از تأثیرات عناصر معماری بین عراق و مصر را میتوان به طاقها ،در دو مقوله طاق
مدبب (مخروطی شکل) و طاق مفصص (قوسی شکل) اشاره نمود .در دوره اسالمی ،طاقهای مدبب
عادی ،هم در عصر امویان (در مسجد اموی دمشق 96هر717 /م) هرم در عصرر عباسریان (در دژ
اخیضر و جوسق) به کار گرفته شده است .این جلوه از معماری همانند دیگر جلوههای معماری عراق،
بر مصر تأثیرگذار بوده است به طروری کره ،در سرال (247هرر861/م) در بناهرای مصرر بره کرار
رفتهاست و پس از آن هم ،به صورت گسترده در مشرق و مغرب جهان اسالم و همونین در بناهای
اروپا نیز ظاهر شد 21 .نوع دیگری از طاقهای مخروطی شرکل ،غیرر از مخروطری شرکل عرادی ،در
معماری اسالمی وجود داشته که به طاقهای مخروطی شکل چهار مرکزی معروف هستند .این نروع
طاق ها گفته شده است که از ابداعات و ابتکارات مسلمانان ،در معماری بوده است و نخستین نمونره
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آن نیز ،در باب بغداد (الرقه) در حدود سال (155هرر771 /م) ظراهر شرد کره پرس از آن در قصرر
جوسق و مسجد جام ابی دلف و سپس در بناهای مغرباسالمی بکار گرفته شد و سررانجام ،در عهرد
خلفای فاطمی این جلوه از معماری که منشاء عراقی داشتوارد مصر شد .البته گفته شده است که ،بره
طور مستقیم از عراق بر مصر تأثیر گذار نبوده بلکه به شکلی غیر مستقیم ،از مغرب به مصرر منتقرل
شده است.

22

اما ،طاقهای قوسی شکل (المفصصه) که مبتنی بر اشکال دایره ،یا شکسته بروده اسرت از دیگرر
ابتکارات مسلمانان در هنر معماری به شمار میآید که نخستین نمونه آن در قاهره در منراره مسرجد
"الحاکم" خلیفه فاطمی ،در حدود سال ( 380-403هر) و همونین در یکی از محرابهای مسجد
طولونی دیده شده است.

23

در قرن پنجم هجری /یازدهم میالدی ،به کارگیری این نمونره از طراقهرا در بناهرای مشررق و
مغرب عربی فراوان شد به طوری که ،عراق نیز ،در این قرن از این گونه جلوههای معماری مصرری،
در بناهای خود متأثر شد که نمونههای آن را میتوان طاقهرای ضرریح محمرد الردوری و محرراب
عمارت اربعین در تکریت نام برد 24 .البته ،این جلوه از معمراری ( 5هرر11 /م) در قلعره ابرن حمراد
الجزایر نیز ،به کار رفته است.
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به مصر و همونین از مصر به عراق ،نقش مؤثری در این امر ایفا نموده است.
نکته قابل توجه که باید در این پژوهش تحلیلی -مقایسه ای ،به آن اشاره نمود ،کثررت و شردت
تأثیرگذاری معماری عراق بر مصر است ،که بیشک معلول عواملی بسیاری است عواملی هم چرون؛
وجود بغداد به عنوان مرکز جهان اسالم در عراق ،کثرت مراکز فرهنگی وتمدنی در عراق نسربت بره
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مصر ،عالقه و اهتمام شدید خلفای عباسی به معماری و ساختمان سازی و براالخره ایرن کره در آن
دوره ،مصر تحت سیطره و تابعیت عراق با مرکزیت بغداد بوده است و والیانی که از طرف عرراق ،برر
مصر منسوب میشدند ،اکثر در عراق زیستهاند .بر همین اساس ،زمانی که به عنوان والری مصرر بره
ساخت و ساز میپرداختند به طور قط  ،از عناصر معماری عراق تأثیر میپذیرفتند که اقدام احمد ابن
طولون دلیلی بر این مدعاست.
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