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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í 

Arkitektúr. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema 

með leyfi höfundar. 



 

Útdráttur 

Í ritgerðinni er farið yfir sögu og uppbyggingu marokkóskrar byggingarlistar og 

arkitektúrs, sem er einna mest undir trúarlegum áhrifum frá Íslam en blandast þó straumum 

bæði norðan frá Evrópu og sunnan frá Afríku. Upphaf þessa einkennandi borgarskipulags 

og byggingalistar má rekja til stofnun borgarinnar Fas í Marokkó árið 749, en hefur þróast 

og mótast allar götur síðan.  

Þá eru sérstaklega skoðaðar megin byggingar í marokkóskum borgum; moska 

(bænastaður), madrasa (fræðasetur), souk (markaður) og hefðbundið íbúðarhús. Þessar 

byggingar hafa allar sína sérstöðu í grunnmynd og útfærslu en eiga það þó sameiginlegt að 

leggja áherslu á trúarlega- og andlega upplifun í hönnun sinni einkum með turnum og 

bogahvelfingum. Einnig er vikið að samspili þeirra í borgarskipulaginu og þýðingu fyrir 

upplifun þess sem ferðast innan borgarskipulagsins. Borgarskipulagið hefur þá sérstöðu að 

einstaklingum er ekki stýrt áfram heldur ferðast þeir óþvingað um rýmið því hlutföllin 

miðast við stærð mannsins. 

Handverk, mynstur og trúarleg tákn vega þungt í öllum byggingunum, en þar ber helst að 

nefna khatam táknið, geometrísk mynstur, lífræn mynstur, skrautskrift og táknræna notkun 

lita. Litríkar mósaíkflísar og útskurður í leir og tré eru einkennandi og ýta undir andlega 

upplifun rýmisins. Þetta eru mikilvæg tákn fyrir gróður og líf í annars þurru 

eyðimerkurloftslagi. 

Einnig er skoðað sjálfbærni borgarskipulagsins, vistvæni innan þess og arfleið 

marokkóskar byggingarlistar í nútíma samfélagi. 

Notast er við ritaðar heimildir, vef heimildir, margmiðlunarefni auk þess sem höfundur 

notar einnig eigin upplifun af Marokkó, eftir ferðalag til Marrakesh árið 2010.  
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Inngangur 

Marokkóskur arkitektúr er arfleið margra kynslóða af sögu, menningu, listum og trú sem 

móta margbreytilegar byggingar. Þegar byggingalistin er skoðuð koma fram áberandi 

þættir sem lýsa sér í trúarlegri skírskotun, bogadregnu formi, sterkum litum og 

litasamsetningu, mynstri og samspili dagsbirtu og gróðurs. Byggingarefnið og 

deililausnirnar er mótuð bæði af umhverfisþáttum, veðurfari og menningararfi allt frá 

rýmisskipulagi byggingarinnar og að samsetningu minnstu mósaíkflísa. Í krafti 

bogadreginna forma, hliða og inngarða magnast upplifun rýmisins og skilin á milli einka- 

og almenningsrýmis. Mósaíkflísar, litir og mynstur eru áberandi þáttur í sjónarspili 

bygginga og handverkið er í hávegum haft. Það gerir rýmið persónulegra því maður 

skynjar að hver einasta mósaíkflís og timburútskurður eru einstök í handgerðri mynd sinni.  

Að mínu mati er bygging í þessum stíl bæði listaræn tjáning handverksmannsins og 

arkitektúr rýmisupplifun. Áhugi minn á marokkóskri byggingalist kviknaði þegar ég 

ferðaðist fyrir nokkrum árum til Marrakesh í Marokkó. Það var mögnuð upplifum að ganga 

um götur borgarinnar og skynja hvernig form, litir og birta hreyfðu við mér. Flæðið innan 

borgarskipulagsins leiddi mann áreynslulaust áfram milli mismunandi byggingarkjarna og 

mynduðu húsin, inngarðar og göturýmin órjúfanlegt samspil sín á milli. Þetta var ólíkt 

þeim arkitektúr sem ég hafði séð áður og þekkti á Ísland. Hér er skipulagið ekki jafn skýrt 

og formfast og venjan er á vesturlöndum þar sem oftar eru stakstæð hús fremur en heild.  

Í marokkóskum arkitektúr skipa formfræði og smáatriði stórt hlutverk í myndun fagurfræði 

og upplifunar sem mér fannst ýta við andlegri upplifun. Þegar ég ferðaðist þar um var mér 

ekki kunnugt um trúarleg áhrif Íslam á byggingalistina og þá táknfræði sem þar lá að baki 

sem andleg upphafning. Því finnst mér magnað að innsæi mitt hafi skynjað þá andlegu 

dýpt þrátt fyrir að þekkja ekki til áhrifa þess innan byggingarinnar fyrirfram. Það eitt og sér 

finnst mér gera marokkóskan arkitektúr enn meira spennandi viðfangsefni og í mínum hug 

merki um gæði í hönnun. Gæðin liggja í því að maður upplifir arkitektúr og táknræna 

merkingu hans án orða og jafnvel sem ókunnugur ferðamaður. Því er markmiðið að kanna 

hvaða þættir stjórna þeim ákvörðunum sem teknar eru við hönnun marokkóskar byggingar 

og borgarskipulags. 
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1. Borgir í Marokkó 

Saga marokkósk arkitektúrs 

Marokkósk byggingalist er angi íslamskrar byggingarlistar, sem er áberandi í Norður-

Afríku og Arabíu. Á íslömsk byggingarlist rætur sínar að rekja allt aftur Múhammeðs 

spámanns um 600 e.kr.1 Var það bygging Dome of the Rock í Jerúsalem (árið 691) sem 

lagði grunninn að íslamskri- og um leið marokkóskri byggingarlist.2 Koma þar fram 

ákveðin einkenni svo sem þakhvelfing, litríkar mósaíkflísar og raðir boga og súlna. 

Marokkósk byggingalist er því bara ein af mörgum tegundum byggingalistar sem á 

uppruna sinn að rekja til þessa sama stofns. Aðrar stefnur af svipuðum stofni eru til dæmis 

indverskur, egypskur og tyrkneskur arkitektúr þar sem ólík menning og umhverfi hafa 

þróað þessar margvíslegu stefnur. 3 

Innan íslam hafði arkitektúrinn einnig sterkan trúar- og stjórnunarlegan tilgang innan 

múslimsks samfélags allt frá byrjun.  Þar var rótgróin hugmyndafræði að stjórnandi 

samfélagsins bæri ríka skyldu til þess að byggja fyrir almenning. Þær byggingar voru 

borgarhlið, moskur, grafhýsi, skólar og markaðir. Þróaðist byggingalistin á löngum tíma í 

gegnum valdabaráttu og stríðstíma ríkja Íslam. Þar af leiðandi eru byggingar og skipulag 

þeirra birtingamynd á samspili og togstreitu á milli trúar, almennings, valdastétta og 

utanaðkomandi ógnar.  

Vegna staðsetningar Marokkó eru mótunarþættirnir íslamskur grunnur, eyðimerkur 

loftslag, tenging suður  til Afríku og einnig norður til Evrópu. Þannig hefur Marokkó náð 

að mynda sér ákveðna sérstöðu þegar kemur að arkitektúr vegna þessara fjölbreyttu áhrifa.  

,,En mesta tjáning konungslegs valds var með trúarlegum arkitektúr...” 4 

                                                 
1 Robert Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, 2nd ed. (London: Thames & Hudson Ldt, 2002), bls. 11-

12. 
2 Dome of the Rock, "Dome of the Rock Facts,"  http://domeoftherock.net/dome-of-the-rock-facts/. 
3 Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, bls. 11. 

4 ,,But by far the major expression of royal patronage was religious architecture...” Hillenbrand, Islamic 

Art and Architecture, bls. 16. 
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Marokkóskt borgarskipulag 

Þegar ég ferðaðist um borg með borgarskipulag af marokkóskri grunngerð fann ég vel að 

erfitt var að skilgreina upphaf eða endi byggingar, torgs eða göturýmis. Massinn var hönd í 

hönd á milli húsa með bogahvelfingum og inngörðum og göturýmin voru ekki afmörkuð 

heldur lífræn í formi. Flæðið var náttúrulegt innan borgarrýmisins og ég ferðaðist óþvingað 

um rýmið hvort sem það var úti eða inni. Þannig voru rýmin ekki afmörkuð og skilgreind 

með þröskuldum. Ég upplifði mjög sterkt að mér var ekki stýrt áfram um reglustrikað 

borgarrými heldur leidd um rýmið á þann veg sem hugurinn girnist hverju sinni. Mér 

fannst hvað mest heillandi við borgina hvað nálgunin var náttúruleg og auðséð að 

uppbyggingin hefði verið á löngum tíma eftir þörfum íbúanna hverju sinni. Hlutföllin á 

milli byggingareininga og útirýma voru í góðu samræmi og greinilegt að farið var eftir 

notkun rýmisins en ekki stöðluðum reglugerðum. Þannig mynduðust örmjó fáfarin stræti 

við lágar byggingar og stór fjölmenn torg við háa mosku. Allt eftir notagildi og þörfum 

þeirra sem nýttu rýmið. Borgarskipulagið í heild var í lágum mannlegum hlutföllum, flestar 

byggingar þriggja hæða eða lægri. Af þeim sökum skynjaði ég sterkt göfugleika þeirra 

turna og stærri bygginga með bogahvelfingu sem sköguðu hærra í annars lágreistri 

byggðinni. Í flestum tilfellum voru það byggingar til trúarlegrar iðkunar eða þjónustu við 

íbúanna. Það fannst mér skapa afar viðkunnanlegt samfélag og þætti mér heillandi að búa í 

slíku borgarumhverfi. Ég skynjaði að velferð almennings og andleg iðkun sé það 

dýrmætasta sem borgin hefur að geyma og heldur verndarvæg sínum yfir bæði í skipulagi 

og uppbyggingunni í heild. 

Borgarhliðin voru tákn valds, velmegunar og öryggis fyrir hernað og til varna. Oftast voru 

tveir turnar við gönguleið inn í borgina með stórum bogadregnum timburhurðum. Það var 

byggt hátt upp á við en ekki lárétt til að undirstrika vald með turnum og bogahvelfingum. 

Turnar og bogahvelfingar voru útskorin að utan í leir með geometrískum- og gróður 

mynstrum eða skrautskrift líkt og innanhúss. Inngarðar mynduðu torg umhverfis gosbrunna 

eða sundlaugar og voru prýddir gróðri sem undirstrika gæðin innanhús. Veggir að utan 

voru aftur á móti ekki skreyttir, heldur látlausir til að ýkja stórfenglegan turninn eða 

bogahvelfinguna sem beinist upp til himins og Allah. Þannig var stórum byggingum, 

göturými og inngörðum skeytt saman án þess að utanaðkomandi, þá sérstaklega óvinur, 

gerði sér grein fyrir umfangi byggðarinnar heldur að athyglin beindist einungis að 

turnunum. Húsin standa ekki stakstæð heldur mynda eina heild því byggingamassarnir 

blandast saman. Þannig sést ekki utan frá hver sé tilgangur byggingarinnar eða 
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þyrpingarinnar. Það þótti mikilvægt að ásýnd húsanna væri með þeim hætti að hún félli vel 

að umhverfi sínu og væri í jarðlituðum leir eða steini. Innri ásýndir snéru aftur á móti í átt 

til Mekka til bænahalds, úr augnsýn utan frá séð. Bogahvelfingar voru með þrívítt 

handverk úr leir sem sýnir áttir til Mekka. Einnig var notast við lítil ljósop í bogahvelfingu 

til að magna upp andlega upplifun rýmisins og breytileg skuggaspil sem féll á 

skrautmynstrin eftir stöðu sólar. Fókusinn var því innávið vegna utanaðkomandi ógna og 

áherslan varð því mikil á gæði rýma innan veggja borgarhliðsins.5 

Marokkó var ríkt, með tengingu til Íslamsríkjanna í austri og Evrópu í norðri og því ekki 

eins einangrað í eyðimörkinni og mörg önnur ríki Íslam. Þar af leiðandi er meiri 

fjölbreytileiki í byggingum fyrir almúgann og þær ríkari í allri skreytingu, vatni og gróðri. 

 

Mynd 1 Horft yfir Fes í Marokkó6 

Fes er elsta bogin í Marokkó frá árinu 789, smá mynd 1. Auk þess var hún elsta borgin sem 

er byggð með borgarskipulagi eins og líst er fyrr í þessum kafla. Borgin byggðist upp við 

ár sem gerði háþróað skólpkerfi að möguleika. Þar sem auðvelt aðgengi var að vatni var rík 

áhersla lögð á gosbrunna og gróður í inngörðum og græn almenningsrými. Mikið var lagt 

upp úr trú og menntun almennings. Í borginni er elsti samfellt starfandi skóli heims 

stofnaður árið 859. Því var Fes framarlega í tæknilausnum, vistvæni og menntun.7  

Vistvæni í eyðimerkurloftslagi 

Þegar vistvæni hefðbundinna marokkóskra bygginga er skoðað er marokkóskur arkitektúr 

nokkuð framarlega og á það ekki síður við bogarskipulag en byggingar. Efnið sem notað er 

                                                 
5 George Michell, Architecture of the Islamic World, 2.nd ed. (London: Thames & Hudson Ldt, 2006), bls. 

48-53. 
6 Höfundur óþekktur, "Fes,"  https://www.airpano.ru/files/fes_02_big.jpg. 
7 Fouad Touzani, "The Traditional Architecture of the Moroccan House,"  (2014), http://www.igai-

fez.com/uncategorized/traditional-architecture-moroccan-house/. 
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í byggingar er úr nágrenni byggingarstaðarins og það er auðveldlega endurunnið eða 

endurnýtt. Byggingarnar eru úr múrsteinum, grjóti eða leir, marmara, basalti, hellum og 

mósaík flísum. Vinnslan var að miklu leyti gerð á staðnum og handverksmenn koma því að 

byggingunni mjög snemma í ferlinu. 

Gluggar eru ýmist lítil ferhyrningslaga op eða handgerðar bogadregnar leirplötur í stað 

glers með þéttum litlum götum á milli mynstra sem hleypa birtu inn. Gluggar sem eru lítil 

op eru oftast efst í bogahvelfingu, turnum eða ofarlega á utanverða ásýnd fyrstu hæð 

byggingar. Í gluggum með leir plötu eru geometrisk, gróður- eða hring mynstur sem svipa 

mjög til útskornu mynstranna innandyra. Þeir gluggar snúa inn í inngarða og útiganga. Þeir 

þjóna bæði þeim tilgangi að hleypa birtu inn í öll rýmin og stýra því að lítið magn 

sólargeisla skíni beint inn og hiti upp bygginguna. Mynstrin á plötunum varpa einstaklega 

fallegri skuggamynd á gólfið þegar sólin skín á þær og eru þær því ekki síður mikilvægar 

fagurfræðilega séð. Uppsetning á gluggum myndar náttúrulega og vistvæna loftræstingu 

sem heldur kalda loftinu inni og leyfir heita loftinu að stíga upp út um litlu opin ofarlega á 

veggjum, bogahvelfingum eða turnum.8 9 

Í eyðurmerkur landslaginu þjóna gróður og vatn enn mikilvægara hlutverki fyrir íbúa  og 

myndun vistvæns samfélag. Í inngörðum er helst að finna vínvið, sítrónu- og appelsínutré 

auk rósarunna sem gefa góðan ilm. Vatn er uppspretta alls lífs og áherslan á vatnið er mjög 

skiljanlegt í þurru umhverfinu. Gosbrunnar verða því einn mikilvægasti hluti hússins bæði 

fagurfræðilega og í vistvænu samhengi. Vistvæni kemur einnig fram í borgarskipulaginu 

sem samfélagslegt vistvæni. Í borgarskipulaginu er það helst samspil hlutfalla og sú 

virðing sem borin er fyrir náttúru þess staðar sem byggt er á bæði í byggingamagni, lita- og 

efnisvali. Því eru ekki gerð hús eða göturými stærri en þörf krefur, heldur sniðin að notkun 

þess. Borgin byggist upp á löngum tíma eftir þörfum og eru rýmin ávallt vel nýtt. Sama 

húsið getur fylgt fjölskyldu í marga ættliði og komið er á móts við mismunandi 

fjölskyldugerðir með því að rýmin innanhús eru auðveldlega breytileg í notkun. 

Samfélagsleg vistvæni kemur helst fram í þeirri miklu áherslu sem er lögð á vönduð 

almenningsrými, bæði utan- og innanhús. Almenningsrýmin eru aðgengileg með góðum 

stærðarhlutföllum og spila lykilhlutverk sem menningarleg deigla þar sem ólíkir hópar 

samfélagsins hittast. Á þann máta endurspegla almenningsrýmin þverskurð af samfélaginu 

og bæta  samskipti á milli ólíkra samfélagshópa.  

                                                 
8 Michell, Architecture of the Islamic World, bls. 92-3. 
9 Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, bls. 23. 
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2. Byggingar í marokkóskum arkítektúr 

Í þessum kafla verður fjallað um fjórar helstu gerðir bygginga í marokkóskum arkitektúr. 

Þær eru moska, madrasa, markaðir og hefðbundið íbúðarhúsnæði. Farið er yfir hlutverk 

bygginganna fyrir marokkóskt samfélag, þróun þeirra og notkun til dagsins í dag.  

Moska - Helgidómur Íslam 

Moskur þjóna meginhlutverki til bænahalds í Íslam og eru því mikilvægar byggingar í 

marokkósku samfélagi. Moskan snýr með þeim hætti að í bænahaldi snýr höfuð biðjandans 

ávallt í átt að Mekka, helsta helgidómi Íslam í Sádí Arabíu. Þar af leiðandi er moskan og 

torg hennar oft á tíðum á skjön við aðrar byggingar í bogarskipulaginu.  

Í íslam er kallað til bæna fimm sinnum á dag og er byggingin því órjúfanlegur hluti af 

daglegu lífi fólks. Moskan hefur mikla sérstöðu í marokkóskum arkitektúr því hún er eina 

byggingin sem hönnuð er til að standa stakstæð í borgarskipulaginu.10 Algengasta 

grunnskipulag mosku kallast fjögurra-rýma planið (e. four-iwan plan)11. Það byggir á 

ferhyrntum grunni með stórum inngarði í miðjunni, fjórum rýmum með útgangi inn í 

garðinn á hverri hlið.12 

 

Mynd 2Moska í Casa Blanca13 

                                                 
10 Michell, Architecture of the Islamic World, bls. 13. 
11 Ferhyrnt rými með þremur lokuðum hiðum og einni opinni.  
12 Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, bls. 116. 
13 Höfundur óþekktur, "Morocco Mosques,"  

http://www.destination360.com/africa/morocco/images/s/mosques.jpg. 
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Helsta einkenni mosku er stór og skreytt bogahvelfing yfir aðalinnganginum með háu 

skreyttu hliði og timburhurð. Turnar eru beggja vegna við bogahvelfinguna en einnig eru 

oft fleiri turnar við horn ferhyrnta grunnsins. Turnarnir á marókkóskum moskum eru ólíkir 

turnum í öðrum íslömskum ríkjum sem eru oftast súlur. Í Marokkó eru þeir þess í stað 

ferhyrntir, sjá mynd 2. Efst á turninum er annar minni ferhyrntur turn og allra efst er síðan 

bogahvelfing. Bogahvelfingin er oft úr málmi en turninn sjálfur byggður úr múrsteinum, 

skreyttur ofarlega með útskornum leir.1415 Þegar inn í bygginguna er komið blasa við stór 

rými til beggja handa, haldið uppi með súlum. Er þetta rými með skreytingu í 

mósaíkflísum, timbri og leir. Þar sem rýmið er byggt upp með þessum hætti verður rýmið 

án stefnu ólíkt kristnum kirkjum. Í kirkjum er notandanum beint um kirkjuskipið og stýrt 

áfram að altarinu. Í mosku ferðast hinsvegar hver og einn eftir sínu höfði. 

,,Samfella rýmanna er án nokkrar ákveðinnar stefnu, miðju né fókuss” 16 

Gluggarnir eru ofarlega á veggjum byggingarinnar og leir mynstur þeirra varpa fallegu 

skuggaspili á gólffleti bænahaldsins. Því er rýmið frekar myrkt en þar sem notkun 

byggingarinnar er stóran hluta sólarhringsins fær notandinn tækifæri til að upplifa rýmið 

við mismunandi birtuskilyrði. Gólfið er þakið rauðum teppum svo þægilegra sé að iðka 

bænir og vert er að taka fram að allir skilja eftir skófatnað við innganginn. Karlar og konur 

eru aðskilin í bænahaldinu og er algengast að þau séu ekki í sama rými innan veggja 

moskunnar. Er áhugavert að skoða að moska og baðhús eru einu rýmin sem stýra ferð og 

upplifum eintaklings um rýmið eftir kyni. Því má segja að rýmin séu einkarými þess kyns 

og spurning hvort það ýti undir aðra tengslamyndun innan rýmisins. Rými kynjanna geta 

ýmist verið til hægri eða vinstri eða á ólíkum hæðum innan hússins. Rýmin liggja inn að 

miðju að stórum ferhyrntum inngarði. Í inngarðinn eru stór hlið sem skreytt eru með 

mósaíkflísum eða útskornum leir. Inngarðurinn hefur mikinn gróður sem ýkir mynstur 

veggjanna og helgidóm staðarins. Fyrir miðju er stór gosbrunnur sem oft er með lifandi 

fiskum til að undirstrika tákn lífs innan byggingarinnar. Moskan er mest skreytta byggingin 

í marokkóskum arkitektúr enda er byggingin afar tignarleg og með ríka áherslu á 

fagurfræði. Hún sker sig einnig úr frá öðrum byggingum með hæð sinni, stórri 

bogahvelfingu og turnum.  

                                                 
14 Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, bls. 104-6. 
15 Michell, Architecture of the Islamic World, bls. 216-18. 
16 ,,Continuous merging of spaces without any specific direction or any specific centre or focus.” Michell, 

Architecture of the Islamic World, bls. 14. 
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Madrasa - Fræðasetur 

Madrasa er húsnæði sem var upphaflega byggt sem fræðasetur fyrir almenning til að kenna 

þeim fræði Íslam. Fræðslan og samfélagsþjónustan var þannig aðskilin bænahaldinu og 

moskurnar fengu að halda helgi sinni. Það var stjórnandi samfélagsins sem byggði madrasa 

en síðar var gröf stjórnandans byggð við húsið og varð þá hluti þess að grafhýsi. Þetta 

húsnæði þjónaði einnig þeim tilgangi að vera skóli þar sem kenndar voru greinar eins og 

lög-, læknis- og sálfræði. Þessar stofnanir var að finna víða um múslimaríkin og þegar mest 

lét voru þau mörg hundruð talsins.17  

Þar sem Madrasa eru almenningsbyggingar, ætlaðar til að þjóna samfélaginu eru þær opnar 

og yfirleitt samanstanda þær af mögum rýmum til ólíkra nota. Þannig hafa 

byggingarnar oftast einn stóran sal með bogahvelfingu, en þvert út frá báðum endum 

salarins eru samliggjandi minni salir með flötu þaki. Þannig myndast inngarður á milli 

salanna, en milli salanna og garðsins eru opnir gangar með súlum sem hafa boga sín á 

milli.  Inngarðurinn er oftar en ekki prýddur gosbrunni í miðju. Grunnhæðin myndaði á 

þennan hátt ólík rými til kennslu bæði stór rými fyrir fyrirlestra og minni rými fyrir 

nemendur að læra í einrúmi, þar sem hægt er að velja rými sem hentar, hvort  sem er inni í 

sal, úti í sólinni í innigarðinum eða í forsælu opnu ganganna.  

Með tímanum víkkaði oft samfélagslegt gildi madrasa, sem urðu  einnig byggingar 

markaða, verslunar og þjónustu og varð þar af leiðandi ekki einungis fræðasetur og 

menntastofnun, heldur einnig vettvangur efnahagslífs og viðskipta .Þá var byggingin með 

stærri inngarði sem þjónaði sem torg og jafnvel með sundlaug eða stórum gosbrunnum og 

er þá húsið á tveimur hæðum með gluggum sem vísa inn í inngarðinn.  

                                                 
17 Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, bls. 114-20. 
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Mynd 3 Ben Youssef Madrasan í Marrakesh18 

Ein þekktasta, og auk þess stærsta, Madrasa í Marokkó nefnist Ben Youssef Madrasa, sjá 

mynd 3. Hún er staðsett í Marrakesh og er nefnd eftir súltaninum Ali ibn Youssef (1106-

1142) en hann hafði mikil áhrif á uppbyggingu borgarinnar. Var hún byggð á fjórtándu öld 

af súltaninum Abu al-Hassan við hlið mosku Ben Youssef. Er hún þekktust fyrir vandað 

handverk með útskurði í við og ítalskan marmara með endurtekningu og fagurfræði í 

mynstri og skrauti. Inngarðurinn þykir sérstaklega fagur en hann hefur bæði tvo gosbrunna 

úr bronsi og sundlaug með bláum flísum. Stór bogahvelfing er yfir stærsta salnum og 

önnur minni yfir rými til bænahalds. Byggingin hefur 132 kennslurými á tveimur hæðum 

fyrir um 900 nemendur. Hann var stærsti vísindaskólinn í Norður-Afríku þegar hann 

starfaði, eða 1.670 fermetrar að stærð. Var skólanum lokað fyrir árið 1960 og unnið að 

viðhaldi á byggingunni þar til hún var opnuð að nýju fyrir almenning sem sögufrægur 

staður árið 1982.19 

Souk - Markaðir 

Markaðir og basarar eru eitt helsta einkenni marokkóskra borga og gegna mikilvægu 

hlutverki í marokkóskri menningu. Marokkó er þannig landfræðilega staðsett að það liggur 

á mótum ólíkra menningarheima og gerir það að hentugum stað til verslunar milli Evrópu, 

Arabaríkja og Suður-Afríku. Markaðir hafa lengi verið helsti vettvangur verslunar og 

kaupmanna, þá sértaklega með matvöru, efni og málma.  

Markaðirnir eru flestir skipulagðir eftir vöruframboði, þar sem fersk matvara er seld 

utandyra en efni, krydd og málmur hafa hver sinn aðskilda basar eða staðsetningu innan 

markaðarins.  

                                                 
18 Höfundur óþekktur, "Ali Ben Youssef Madrasa Marrakesh Morocco,"  http://hotels-

fairy.com/files/2012/07/Ali-Ben-Youssef-Madrasa-Marrakesh-Morocco.jpg. 
19 Medersa Ben Youssef, "Medersa Ben Youssef,"  http://www.medersa-ben-youssef.com/en/historic/. 
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Algengasta grunnplan markaðar er net gatna með röð lítilla bogahliða með þakhvelfingum 

sín á milli. Þannig fær hver verslun eina hvelfingu, en með þessu móti fær hver verslun 

jafn stórt rými og veggpláss sér til afnota á milli bogahliðanna. Á milli verslana eru 

yfirbyggðar göngugötur, ýmist með sömu þakhvelfingum eða með ofnum tágum fyrir 

þak.  Markaðurinn er gluggalaus að undanskyldum stórum opum efst á bogahvelfingum í 

göngugötunum, en tágaþökin hleypa líka ljósi í gegn. Stærsta og hæsta bogahvelfingin er 

yfir samskeyti gatna sem myndar stórt opið rými sem er bæði almenningstorg og inngangur 

í markaðinn.20  

Bogahvelfingarnar mynda náttúrulega loftræsingu með kalt og vel loftræst rými sem er 

góður kostur í mannmergð og heitu loftslagi. Algengt er að í stað bogahvelfingar innarlega 

í markaðinum komi þaklaust rými til að fá opnun til himins í annars lokuðu rýminu og 

loftræsa betur. 

Markaðurinn er óhefðbundin öðrum byggingum að því leyti að nánast ekkert skraut er á 

byggingunni sjálfri, hvorki innan né utanhúss. Byggingin er einungis með skreytt hlið við 

innganginn en annars afar látlaus utan frá, úr múrsteini og fellur því vel að náttúrunni.  

 

Mynd 4 Bogahvelfing í Marrakesh Souk21 

Einn frægasti markaður Marokkó er Marrakesh Souk, við Jemaa el fna torgið, sem á rætur 

sínar að rekja allt til stofnunar borgarinnar á elleftu öld sjá mynd 4. Árið 1985 var torgið og 

markaðurinn skráður á lista UNESCO22 yfir sögufræga staði heimsins. Mér fannst nánast 

                                                 
20 Michell, Architecture of the Islamic World, bls. 92-3, 97-8. 
21 Höfundur óþekktur, "A Souk in Marrakech,"  

http://www.thenational.ae/storyimage/AB/20151005/GALLERY/151009575/AR/0/&NCS_modified=201510

05152116&MaxW=960&imageVersion=default&AR-151009575.jpg. 
22 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
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ólýsanleg upplifun að skoða markaðinn og upplifa mannmergðina á torginu. Lyktin af 

kryddum og leðri eru ofarlega í minningunni, hróp og köll og iðandi mannlíf. Að mínu 

mati magnaður staður og í mínum huga á staðurinnn svo sannarlega skilið sess á lista 

UNESCO.23 

Íbúðarhúsnæði 

Sérkenni hefðbundins íbúðarhúsnæðis í marokkóskum arkitekúr byrjuðu að mótast um árið 

900 og voru fullmótuð í kring um 1600. Húsið svipar mjög til fjögurra-rýma plans 

moskunnar nema í stað stórra sala með súlum, sem umlykur inngarðinn, eru rýmin fleiri og 

skilgreind með veggjum. Einnig getur húsið verið óreglulegt að lögun en það fer eftir því 

hve mörg rými fjölskyldugerðin þarf. Flest rými byggingarinnar eru ferhyrnt en 

inngarðurinn er ávallt ferhyrntur og í flestum tilfellum stærsta rými hússins. Bæði rýmin 

innan og utandyra voru skreytt á flestum heimilum. Þá voru það mósaíkflísar á neðri hluta 

veggja og útskorið tré eða leir á efri hluta veggja. Inngarðurinn hefur bæði þann tilgang að 

hleypa birtu inn í rýmin og loftræsa bygginguna. Inngarðurinn er oftast með gosbrunni á 

veggnum og jafnvel með gosbrunni fyrir miðju sem börn innan fjölskyldunnar gátu synt og 

baðað sig í. Inngarðar þjónuðu einnig þeim tilgangi að leyfa konum að njóta útiveru án 

þess að vera í augnsýn annarra karla en maka síns, af trúarlegri ástæðu.24 

Anddyri hússins er gangur sem sýnir opnun í inngarðinn en í báða enda hans eru rými 

hússins. Stæsta herbergið er fyrir gesti en minnsta rýmið hefur enga ákveðna notkun og 

þjónar því oft mismunandi tilgangi, þar sem helsta einkenni þess er að það er opið eða með 

engri hurð. Síðan er stofa, borðstofa og eldhús í annarri hliðinni við inngarðinn en 

svefnrýmin í hinni. Ef það eru mörg svefnrými hafa sum þeirra ekki opnun í inngarðinn. 

Eldhúsið var oftast í einu horni ferhyrningsins og lítið rými við hlið þess sem var notað til 

slátrunar og var það mest notað í trúarlegum tilgangi. Einnig var hugsað fyrir rýmum fyrir 

salerni, gufubað og geymslu fyrir mat og stofustáss. Ef húsið er á tveimur hæðum eru 

svefnrýmin á efri hæðinni með glugga inn í inngarðinn. Í risi hússins voru yfirleitt lítil rými 

fyrir þvottaðstöðu og til að virða fyrir sér útsýni yfir garðinn og borgina. Við hlið hússins 

var rými fyrir hesta og asna. Efri hæð þess var oftar en ekki með sér inngangi og var 

hugsuð sem gestaaðstaða eða svefnrými fyrir elsta son fjölskyldunnar. Má því draga þá 

ályktun að gestrisni sé Marokkómönnum afar hugleikin enda skiljanlegt þegar fólk hafði 

ferðast langan veg í eyðimörkinni. Einnig var það trúarlegur þáttur sem ræður miklu um þá 

                                                 
23 Historic Monument of Marrakech, "Name of the Square,"  http://www.jemaa-el-fna.com/en/historic/. 
24 Touzani, "The Traditional Architecture of the Moroccan House". 
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áherslu að hafa rúmgóð gestarýma því mikið eru um hátíðarhöld í Íslam. Var þetta 

grunnskipulag einnig í húsum ríkari stétta samfélagsins en þá voru húsin aftur á móti enn 

fleiri hæðir og með stærri og fleiri vistarverum.  

Hið hefðbundna íbúarhúsnæði og rými þess hefur þróast áfram til dagsins í dag og komið 

til móts við þarfir íbúa í nútíma samfélagi. Sem dæmi má nefna er í stað aðstöðu fyrir asna 

og hesta, er rýmið í dag notað sem bílskúr og hefur búrið breyst í vinnuherbergi. Má því 

segja að form og grunngerð hússins hafi staðist tímans tönn þrátt fyrir að einstaka rými hafi 

breyst og aðlagast notkun í nútíma samfélagi.  
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3. Handverk í hávegum haft 

Trúarleg tákn 

Trúarleg tákn birtast bæði í opinberum byggingum og á heimilum almennings. Mest er þau 

að finna í mosku enda er hún aðal trúar bygging Íslam. Hér á eftir í þessum kafla verður 

því fjallað um hvernig trúartákn birtast á mismunandi hátt í hinum ýmsu byggingum í 

Marokkó.  

Byggingarnar eru hlaðnar trúartáknum og gildum allt frá minnstu mósaíkflís til 

heildaruppbyggingar hússins. Þegar gengið er um rýmið skynjar undirmeðvitundin 

ósjálfrátt dulin trúarleg tákn í formi, litum og mynstrum. 

Hvernig táknin raðast frá gólfi til þaks er einnig sterk trúarleg táknmynd fyrir uppbyggingu 

lífsins og gildi þess í athöfnum daglegs lífs innan byggingarinnar. Arkitektúrinn verður 

þannig táknrænt valdatæki til upplýsingamiðlunar í uppbyggingu sinni og táknmyndum. 

Það er gert til að upphefja trúna og göfugleika hennar líkt og þekkist í arkitektúr kaþólskra 

kirkna í Evrópu. Megin munurinn er þó að þetta táknræna valdatæki birtist ekki einungis í 

trúarlegum byggingum eins og moskum, heldur einnig á heimilum almennings. Því má 

segja að trúarleg völd nái lengra inná borð almennings í marokkósku samfélagi en gerðist í 

Evrópu. Má spyrja sig hvort þetta geti verið ein ástæða þess að trúin er rótgrónari í 

nútímasamfélagi í íslömskum ríkjum heldur en í kristni í Evrópu.25 

Vegna staðsetningar Marokkó og þess heita loftlags sem þar ríkir eru kaldtóna litir á 

gólfflísum, inngarðar með opnun til sólar, gróður og náttúrumyndir á veggjum og vatn í 

gosbrunnum. Allt eru þetta tákn um líf og náttúru sem byggingin upphefur og heldur 

skjólshúsi sínu yfir í annars harðbýlu umhverfi. Byggingin er því hlaðin táknum til að 

þakka Allah fyrir þá menningu og líf sem þrífst í skjóli byggingarinnar. 

Handverk í marokkóskum byggingum 

Vandað handverk er eitt aðal einkenni marokkóskrar byggingalistar og handverksmaðurinn 

hefur óvenju mikið vald yfir upplifun á rýminu. Mynstrin sem handverksmaðurinn gerir 

eru ýmist útskorin eða mynduð úr mósaík flísum. Hlutföll stærða og lita þjóna þar 

lykilhlutverki. Skraut er notað til að minnka umfang byggðra massa, vægi sýnilega 

                                                 
25 Louis Werner, "Zillij in Fez," no. May/June 2001 (2001), 

http://archive.aramcoworld.com/issue/200103/zillij.in.fez.htm. 
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steinsins og þyngd hans. Mynstrið undirstrikar endurtekinn takt innan byggingarinnar sem 

ýtir undir samhljóm milli rýma bæði úti og inni.  

,,...sérstaklega í ljósi þess að mest áhersla er lögð á skreytingu (með augljósri 

undantekningu hvelfingarinnar og hliðinu) innanhúss” 26 

Mynstrin innan byggingarinnar greinast í þrjá megin tegundir, geometrísk form, lífrænt 

form og skrautskrift. 

Geometrísk mynstur 

 

Mynd 5Dæmi um geometrísk mystur á veggjum. 27 

Geometrísk mynstur eru allsráðandi í marokkóskum byggingum og eru notuð jafnt á gólf 

og veggi, sjá mynd 5. Mynstrin eru byggð upp af geometrísku formi, ýmist samhverf um 

einn ás eða umlykja eina miðju. Þegar mynstrin eru notuð á veggi eru þau oftast uppbyggð 

þannig að efst er lárétt samhverf lína og fyrir neðan, niður í gólf er miðjusett mynstur. 

Umhverfis gosbrunna er samhverfur rammi og miðjusett mynstur út frá gosbrunninum. Í 

mynstrinu eru notuð geometrísk form til að miðjusetja, stjörnutákn sem myndast í 

teikningu milli ferninga sem felldir eru ofan á hvern annan. Geometrískar negatívur 

myndast á milli miðjusettra formanna þegar þau raðast upp. Þau form geta verið allt frá 

                                                 

26,,...especially by the fact that most decoration (with the notable exception of the dome 

and the entrance portal) is reserved for the articulation and embellishment of the interior.” 

 Michell, Architecture of the Islamic World, bls. 13. 
27 Höfundur óþekktur, "Án Titils,"  http://www.timetravelturtle.com/wp-content/uploads/2014/12/Morocco-

2013-122_web-lrg.jpg. 
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einu til 360 tákna, það fer einungis eftir því hve flókið mynstur handverksmaðurinn kýs að 

skapa. Hver flís er handgerð úr grjóti og höggvin úr 10x10 cm ferhyrningi. Þannig 

samsvarar mynstrið sér betur í hlutföllum og myndar eina heild sín á milli. Hve smágerðar 

flísarnar eru hefur einnig þann kost að auðvelda notkun þeirra á bogadregna fleti bæði í 

bogahvelfingum og gosbrunnum.2829 

Khatam táknið  

 

Mynd 6Khatam táknið í hellulögn. 30 

Khatam táknið á uppruna sinn að rekja til íslam, en það er lýsandi fyrir jafnvægi, hringrás 

lífs og árstíða og var notað af spámönnum í Kóraninum um sköpunarkraft. Táknið hefur 

útlitslega skírskotun til náttúrunnar í samsvörun sinni við blóm og er einnig nútímalegt í 

geometrískri lögun sinni. Í flestum mynstrunum er Khatam táknið undirstaðan og 

þýðingarmesta táknið sem notað er til að miðjusetja flísarnar í fletinum, sjá mynd 6. 

Táknið er uppbyggt í teikningu þannig að tveir ferningar er felldir yfir hvorn annan og 

mynda átthyrnda stjörnu. Upphaflega var Khatam táknið notað í mynstur veggja til að 

koma í veg fyrir skurðgoðadýrkun í Íslam. Það þótti betra að nota trúartákn beint úr 

Kóraninum í skrautmynstur á veggi byggingarinnar. Táknið má einnig finna í lögun 

gosbrunna og er til dæmis á botni gosbrunna í moskum, þá mótað úr leir. Á þann máta var 

þekking mannsins á byggingarlist upphafin, það er sú þekking sem menn trúðu að Allah 

hafði veitt þeim.31 

                                                 
28 Michell, Architecture of the Islamic World, bls. 148-9. 
29 The Metropolitan Museum of Art, "Building the Moroccan Court," (The Met Museum, 2013). 
30 Höfundur óþekktur, "Án Titils,"  https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/9d/4f/f9/9d4ff9201ed43d86b389241c44d515c4.jpg. 
31Michell, Architecture of the Islamic World, bls. 169. 
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Lífrænt mynstur 

 

Mynd 7 Lífrænt náttúrumynstur útskorið í timbur. 32 

Eins og áður sagði eru þrjú mynstur ríkjandi innan byggingarinnar. Í framhaldi af 

mósaíkflísum í geómetrísku mynstri á neðri hluta veggja er efri hluti veggja, súlna, boga, 

gluggar, hurðar og innanvert þakrými handgert mynstur útskorið ýmist úr leir eða timbri. 

Útskornu mynstrin eru lífrænar náttúrumyndir eða skrautskrift, andstæða við geómetríska 

mynstrið í mósaíkflísunum, sjá mynd 7. Í þessari andstæðu felst áhersla trúarinnar á 

mikilvægi þess að jafnvægi ríki milli lífrænna forma, tákna náttúrunnar, og geómetríska 

forma, tákn vísindalegrar þekkingar. Lífræna mynstrið eru náttúruleg form, laufblöð, blóm 

og gróður sem mynda spírala um stofngreinar sem eru samofnar um hvor aðra í átt til sólar. 

Hlutföll, jafnvægi og samhverfa eru undirstöðuatriði í uppbyggingu mynstursins og hefur 

það hvorki hvassar brúnir né horn. Leitast handverksmaðurinn við að láta mynstrið 

samsvara sér við lifandi náttúru, skera djúpt í viðinn milli laufblaða, stilka og blóma og 

veita þannig mynstrinu dýpt og þrívíða ásýnd. 33 

                                                 
32 Höfundur óþekktur, "Án Titils,"  https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/bf/dc/05/bfdc0518ab7595f9db5e67904b5399ef.jpg. 
33 Adam Williamson, "Biomorphic Art - the Art of Arabesque,"  

http://artofislamicpattern.com/resources/introduction-to-islimi/. 
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Skrautskrift 

 

Mynd 8Kufic letur útskorið í tré. 34 

Umhverfis gróður mynstur veggjarins eða boga er útskorinn rammi og á þeim er þriðja 

mynstur gerðin, grafísk skrautskrift. Þar eru skrifaðar tilvitnanir í Kóraninn sem ýta enn 

frekar undir andlega upplifun innblásin af Íslam. Textinn er áminning um að sá sem trúir 

fær blessun og að byggingin og iðkun innan hennar sé tileinkuð Allah. Áletrunin er á 

arabísku og leturgerðin er kölluð Kufic, sjá mynd 8. Í útskorinn viðinn er hún rituð á þrjá 

vegu, einföld, með lauf-, eða blómaskrauti. Hér fær handverksmaðurinn mikið svigrúm til 

að tjá listsköpun sína með mismikilli dýpt í útskurði, leturgerð og textavali. Þannig er enn 

ýtt undir vægi vandaðs handverks og mikilvægi iðngreina fyrir marokkóskan arkitektúr.3536 

                                                 
34 Varun Giri, "Carvings on the Wall,"  

https://sites.google.com/site/varungiri/_/rsrc/1472870365359/aboutme/photography/ajmerandpushkar/ajmer-

carvings-jhonpra.jpg?height=200&width=150. 
35 Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, bls. 36-7. 
36 The Metropolitan Museum of Art, "Building the Moroccan Court." 
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Samspil lita og tákna 

 

Mynd 9 Grænn turn mosku í Casa Blanca. 37 

Táknin í mynstrinu eru litrík en grunnurinn á milli þeirra er hvítur því hann merkir 

hreinleika og frið sem eru grunngildin í trúnni. Táknin sjálf eru í frumlitunum en einnig 

bregður fyrir pastel eða kaldtóna litbrigðum. Þannig er  trúarlegur skýrleiki í notkun, 

samsetningu, hlutföllum og jafnvægi lita í mynstrinu sem gerir upplifun rýmisins 

áhrifaríkari. Formfræðileg regla í geometrískri uppbyggingu mynstursins gefur af sér rými 

með aukið svigrúm til hugleiðslu og andlegrar iðkunar. Þessari miklu litanotkun innan 

byggingarinnar má meðal annars rekja til staðsetningar Marokkó. Þar eru mjög sólríkar 

árstíðir með löngum þurrkatímabilum og þá verða litir táknrænir fyrir líf í annars þurru og 

fölnuðu umhverfi. Flísarnar í mynstrunum eru ekki einu litbrigðin innandyra en rík hefð er 

fyrir miklum textíl í púðum, teppum og ábreiðum fyrir gluggum, en þar er rauði liturinn 

ráðandi.     

Litirnir eru gildishlaðnir í trúarlegu samhengi. Grænn er einkennislitur Íslam, sá göfugasti 

og talinn eftirlætis litur spámannsins Múhameð, sjá mynd 9. Svartur táknar heilagleik, 

rauður frjósemi og hamingju, blár litur lífs og vatns. Gulur og appelsínugulur tákna sólina 

og andlegan styrk. Því gefur að skilja að blár og hvítur eru notaðir í botni gosbrunna enda 

vatn undirstaða alls lífs og hreinlætis. Þegar múslimar baða sig, er það hugsað bæði sem 

andleg og líkamleg hreinsun fyrir bænahald. Hvítur- og kaldtóna litir er ríkjandi á 

hellulögðum gólffleti bygginga, í inngörðum og umhverfis gosbrunna til að þægilegra sé 

að ganga berfættur í hitanum og iðka bænir.  Hvítur er því undirstaða hússins líkt og hann 

                                                 
37 Chrystal McKay, "Riad Verus 91,"  http://www.chrystal-clear.com/wp-content/uploads/2012/04/Riad-

verus-91.jpg. 
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er grunnur í mynstri flísanna og trúnni. Grænn er efst í húsinu því þakið er byggt úr 

grænum leirplötum og undirstrikar það göfuga og gildishlaðna merkingu litarins. Veggir 

byggingarinnar skarta öllum hinum litunum í mynstrunum sem hafa hver sitt táknræna 

gildi og trúarlegu skírskotun. Litaðar flísarnar á veggjunum gefa því svigrúm fyrir öll þau 

gildi sem trúin hefur að geyma, líkt og rými byggingarinnar gefur svigrúm til allra þeirra 

athafna sem lúta að andlegu lífi. Þessi uppbygging lita innan bygginganna sýnir skýra 

afstöðu til mikilvægi trúarlegra tenginga í formi tákna. Þannig er bygging á táknrænan 

máta uppbyggð með litum líkt og helgidómur. 38 

Arkitektúrinn hefur því skýra samsvörun og er táknrænn fyrir trúna og andlegt gildi 

hennar. Byggingin myndar hjúp umhverfis athafnir sem upphefja trúarleg gildi og 

undirstrikar það hve trúarlíf og daglegar athafnir eru samofin í marokkósku samfélagi.  

 

                                                 
38 Abu Bakar, "Colours of Islam,"  http://www.academia.edu/6434115/Colours_of_Islam. 
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4. Marokkósk arfleið í nútíma samfélagi 

Arfleið marokkóskar byggingarlistar til nútímaarkitektúrs á alþjóðavísu er mikil að mínu 

mati. Þykir mér einna skýrasta dæmið vera banki í Fes sem enska teiknistofan Foster and 

Partners gerði fyrir fyrirtækið Banque Marocaine du Commerce Exterieur.39   

 

Mynd 10 Banque Marocaine de Commerce Exeteriuer40 

Þar er byggingin undir áhrifum módernískrar stefnu arkitektúrs, en unnið er með ferhyrnd 

form líkt og í moskum og með stórri bogahvelfingu efst, sjá mynd 10. Hliðar 

byggingarinnar eru opnaðar með léttri stálgrind sem minna mjög á hina hefðbundnu 

marokkósku leirglugga með geometrísku mynstri og varpa fallegri birtu á innra rýmið. Stál 

grindin þjónar einnig lykilhlutverki fyrir loftræstingu rýmisins. Fagurfræðin kemur hvað 

skýrast fram í noktun birtu og hlutfalla forma þá einkum í bogahvelfingunni. Bankinn 

þjónar ákveðnu hlutverki sem almennigsrými þess sem sækir þjónustu þangað og því er 

mikið lagt upp úr skýrleika í framsetningu rýmisins. Gosbrunnur er umhverfis bygginguna 

og er því aftur skýr vísun í arfleiðina. Þykir mér þessi bygging einstaklega fagurt dæmi um 

hvernig hægt er að nýta handverk, formfræði og vistvæna hönnun áfram í byggingar í 

nútímasamfélagi.  

                                                 
39 Foster and Partners, "Bmce Branches "  http://www.fosterandpartners.com/projects/bmce-branches/. 
40 Höfundur óþekktur, "Án Titils,"  http://www.fosterandpartners.com/media/1683926/img0.jpg. 
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Niðurlag 

Marokkóskur arkitektúr hefur að geyma byggingar með mikla áherslu á fagurfræði, 

trúarlega táknfræði og gæði í almenningsrýmum. Fagurfræði arkitektúrsins er helst að 

finna í formum, hlutföllum og í virðingunni sem borin er fyrir náttúrunni í hinu byggða 

umhverfi. Þannig verður uppbygging borganna í fullkomnum takti við umhverfi sitt og 

samhjómur innan sem utan hins byggða massa. Mikilvægi Íslam fyrir marokkósk 

samfélag  sést vel á því hvernig áherslan á mosku er undirstrikuð með hlutföllum 

moskunnar miðað við nærliggjandi byggingar, að hún er eina stakstæða byggingin í 

borgarskipulaginu og með stórri bogahvelfingu og turnum. 

Trúarleg táknfræði kemur fram í því að fólk er umvafið táknmyndum æðri- og veraldlegra 

máttarvalda í daglegu lífi hvort heldur á heimilum eða á almannafæri. Það er afar áhrifarík 

miðlun ákveðins boðskapar til almennings einkum og sér í lagi var það mikilvægt fyrir 

tíma almenns læsis. Má því segja að skrautið hafi í raun verið auglýsingaskilti þess tíma. 

Hefur það getið af sér háþróaða handverksmenningu þar sem eðlislægri þörf mannsins fyrir 

að skreyta umhverfi sitt er mætt með þróuðu táknmyndakerfi.  

Gæði í almenningsrýmum sjást hvað best í góðu aðgengi, vönduðum torgum og 

margvíslegum byggingum sem þjónusta við íbúa borgarinnar. Rík áhersla er á gróður, liti, 

inngarða, vatn og birtu sem allt ýtir undir betri andlega heilsu notenda rýmisins. 

Marokkóskur arkitektúr hefur því að geyma sjálfbærar byggingar sem ýta undir lífsgæði og 

félagslega samkennd.  

Höfundur dregur fram þá niðurstöðu að Marokkó hefur að geyma ríka arfleið arkitektúrs, 

menningar og sögu sem á erindi við arkitekúr á alþjóðavísu í nútímasamfélagi.  
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