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: املقدمة 
:منابع الفن األسالمي و العمارة اإلسالمية 

(اخل / ....نينوى / اليمن / وادي الرافدين ) العمارة اليت سبقت اإلسالم :  أوال 
(اخل / ....البيزنطية / الساسانية ) العمارات غري العربية اجملاورة :  ثانيا 
(اخل / ...مساجد كوفة و بصرة و قريوان/ مسجد الرسول) العمارة أالسالمية للمساجد أالوىل :  ثالثا 
الوحي و القران الكريم:  رابعا 

( .ص)االحاديث النبوية الشريفة و التقاليد املستمدة من حيات الرسول : خامسا 



الطرز املعمارية أالسالمية

/ الطراز العباسي / الطراز األموي / الطراز النبوي : ) الطراز العربي اإلسالمي :  أوال 
(الطراز املغربي االندلسي / الطراز الفاطمي / الطراز اململوكي 

(الطراز العثماني / الطراز السلجوقي : ) الطلراز الرتكي  :  ثانيا 
( الطراز الفارسي / الطراز الصفوي : ) الطراز الفارسي : ثالثا 
(الطراز اهلندي املغولي / الطراز الفارسي املغولي ) الطراز املغولي :  رابعا 



خصائص عامة للطرز املعمارية أالسالمية

البساطة و مرونة التصميم:  أوال 
. كثرة االعمدة حيث متثل النظام االنشائي املعتمد يف الطراز العربي :  ثانيا 
غالبا العقود و االقواس تكون . سقوف املساجد مستوية تعتمد على الدعامات : ثالثا 

.الوسيلة االيت تتصل االعمدة بالسقف
.غالبا ما يكون مكان الوضوء يف صحن املسجد :  رابعا 



أنواع املباني يف املدن االسالمية

(سكن االمري–دار القضاء و الديوان –بيت املال : ) ادار االمارة :  أوال 
اجلامع أو املسجد:  ثانيا 
املدارس : ثالثا 
األسواق: رابعا 

احلمامات: خامسا 
البيمارستان: سادسا 
البيوت : سابعا 



: اخلالفة األموية  
امليالدية 661= اهلجرية 41: تأسيس أخلالفة 

امليالدية750= اهلجرية 132: أنهاء اخلالفة 
سنة ميالدية89: فرتة اخلالفة 

دمشق: العاصمة 
خليفة14: عدد أخللفاء 



: حدود الدولة أالموية 



: أشهر أخللفاء



: مميزات العمارة أالسالمية يف ألعصر أالموي
دمجوا مالديهم من فنون العصراتخذ االمويين مدينة دمشق عاصمة للعالم اإلسالمي، و•

ي نسبة المباني فكثيراً ما يختلف فالجاهلي في الجزيرة العربية مع فنون البناء للغساسنة 
ية كانت آثار الغساسنة بدورها متأثرة بالعمارة البيزنطإما لألمويين أو للغساسنة، و

رق األدنى فالطراز األموي يمثل مرحلة انتقالية من الفنون المسيحية في الش، والساسانية
.إلى الطراز العباسي

ي إشادة ابتكر األمويون فنون ففقد تطوراً كبيراً في طرق البناءفي هذا العصر نرى•
بناء استفادت منها الحضارات الالحقة التي أخذت من طراز الاألبنية والقصور والمساجد

من فنجد العقود واستخدام الجمالونات الخشبية المحملة على أكتافاألموي ونقلت عنه، 
ق توزيع الفتحات في الغالب مستطيلة ويتم تحميل الحائط من فوقها عن طريكانت . الحجر

.في األرضياتاستخدام المرمر ودخل . حمله على عقد نصف دائري



: قبة الصخرة
الميالدي 691/ الهجري 76: سنة البناء 

عبد الملك بن مروان: الخليفة 



: قبة الصخرة
م 29.44= قطر القبة الداخلي 
م 9.8: ارتفاع رقبة القبة 

م52= قطر املبنى بشكل عام 
م54= ارتفاع املبنى 

م20.60= طول كل ضلع 
م9.5= ارتفاع كل ضلع 

م13.5* م 17.7= ابعاد الصخرة 



: اجلامع االموي يف دمشق 
الهجري88: سنة البناء 

الوليد بن عبد الملك: الخليفة 



: اجلامع االموي يف دمشق 
م 97* م 157= مستطيلة الشكل 
م 15229: مساحة اجلامع 

م6000= مساحة صحن اجلامع 
3= عدد املأذن 

4= عدد األبواب 



: اجلامع االموي يف دمشق 



: اجلامع االموي يف دمشق 



: اجلامع االموي يف دمشق 



: اخلالفة العباسية 
امليالدية 750= اهلجرية 132: تأسيس أخلالفة 

امليالدية1258= اهلجرية 656: أنهاء اخلالفة 
سنة ميالدية508: فرتة اخلالفة 

( بغداد –سامراء –بغداد –الكوفة : ) العاصمة 
خليفة37: عدد أخللفاء 

م      احلكم العباسي يف قوته(945)–م  ( 750: ) املراحل 
م     تناوب البويههني و السالجقة يف احلكم( 1118) –م ( 946) 
م   حيث دخول هوالكو اىل بغداد (1258) –م ( 1119) 



: حدود الدولة ألعباسية 



: أشهر أخللفاء



: مميزات العمارة أالسالمية يف ألعصر ألعباسي
(...الرافقة،سامراء،بغداد،اهلامشية،)اجلديدةاملدنوتأسيسبالعمراناالهتمام-•
.وغريهااملدارسووالقصوراملساجدبعمارةاالهتمام-•
.الساسانيةبالعمارةالتأثر-•
.اإليوانأهميةظهور-•
.وزخرفتهاالعباسيةاملبانييفبأنواعهواآلجرالطوباستخدام-•
.ومبانيهاالعباسيةللمدناألفقياالمتدادظاهرة-•
.املختلفةاجلميلةالقباببعمارةواالهتماماملدببةالعقودتبين-•
.والقطائعسامراءيفاجلامعمبنىكتلةعناملنعزلةاملئذنةظهور-•
.اجلداريةوالرسوماجلصيةبالزخارفالعباسيةالعمارةمبانيغنى-•
.عامبوجهواحدطابقمنالعباسيةاملبانيمجالية-•

https://islamstory.com/ar/artical/3407790/islamstory.com/cat-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/cat-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9


: مميزات العمارة أالسالمية يف ألعصر ألعباسي
لقد كان التنوع املعماري يف العصر العباسي كبرًيا جًدا، إذ إنها ضمت عدًدا كبرًيا من الدول واملمالك يف عهديها األول 

والثاني، ومن تلكم األشكال والطرز، العمارة األندلسية، والفاطمية، واململوكية، واأليوبية، والصفوية، والسلجوقية، وكان 
لكل دولة تأثري وبصمة يف تاريخ العمارة اإلسالمية

من أكثر املباني املميزة يف هذا العصر له منارة كبرية اليت تعلوه وتشبه  مسجد سامراءمن العمارة يف هذا العصر جند
بدأ أيضا يف هذا العصر النظر إىل ختطيط املدينة بشكل عام بدال من النظر لكل مبنى . األشوريةالزجيوراتبشكال كبري

فنجد انها خططت ختطيطا دائريا حتى مسيت باملدينة املدورة , خري مثال على هذابغدادويف مدينة, على حدا
.الكوفةوبابالبصرةوبابخرسانوحتتوي على أربعة مداخل منها باب

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9


: مسجد املتوكل يف سامراء 
الهجري237: سنة البناء 

المتوكل على هللا: الخليفة 



: مسجد املتوكل يف سامراء 
م 156* م 240= مستطيلة الشكل 
مرت مربع 37440: مساحة اجلامع 

م3.6= معدل قطر كل برج 
م15= املساحة بني الربجني 

برجا44= عدد األبراج 
م10.5= ارتفاع اجلدران 

مدخال16= عدد املداخل



: مسجد املتوكل يف سامراء 



: مسجد املتوكل يف سامراء 
م 36= ارتفاع امللوية 

م27.20: بعد امللوية عن اجلدار 
م 30.4* م 30.6= قاعدة الربج 

م4.2= ارتفاع القاعدة 



: مدرسة املستنصرية
الهجري631: سنة البناء 

المستنصر باهلل: الخليفة 



: مدرسة املستنصرية 
(م48.8* م 44.2* )م 105= مستطيلة الشكل 
مرت مربع 4836: مساحة اجلامع 

مرت مربع1170= م 27.4* 62.4= الصحن 
3= عدد االيوان



: مدرسة املستنصرية 



: الصفويني 
امليالدية 1501= اهلجرية 906: : تأسيس ألدولة 

امليالدية 1736= اهلجرية 1150:  أنهاء الدولة 
سنة235: فرتة احلكم 

شاه إمساعيل الصفوي : مؤسس الدولة 
أصفهان-قزوين -تربيز :  العاصمة 

رئيس11: عدد ألرؤساء 
شاه عباس األول الكبري–شاه إمساعيل الصفوي : أشهر الرؤساء 



: حدود الدولة ألصفوية



: مميزات العمارة اإلسالمية يف العهد الصفوي 
( :                                                    ايوان ) استخدام االواوين *  

تميزت المباني الصفوية باألواوين الواسعة التي تعلوها القباب والعقود نصف الدائرية العالية

• الكبيرة والصغيرة التي تقوم في وسطها نافورات المياه واالشجار ات الداخلية المكشوفة الساح*

المثمرة المتنوعة

• :                                                                 ضخامة البوابات * 
ة ارتفاع جدرانها ومداخلها العالية الضخمة المتأثرة بالمعابد والقصور التي شيّدت في بالد فارس خالل فتر

ما قبل االسالم وخاصة في العهد الساساني     

.اآلجر في تشكيل الزخارف الهندسية بأنواعها كافة استعمال الطابوق * 



: مميزات العمارة اإلسالمية يف العهد الصفوي 
- ايران عن الفن الساساني السابق له، هناك عنصر أساسي آخر أخذه الفن االسالمي في* 

انه الحل االمثل الذي ُحلت به مشكلة االنتقال من : وانتشر بعد ذلك في دول اسالمية اخرى
ة المبنى ذي القاعدة المربعة الى القبة نصف الدائرية التي تعلوه، باستخدام الحنيات الركني
وهي مثلثات مقعرة من الحجر أو اآلجر مع الجص تمكن من االنتقال المباشر من المربع 

.الى القاعدة الدائرية للقبة المجاورة لألضالع

- تزيين المباني الدينية بالبالط المزجج الملون القاشاني على شكل نقوش متنوعة وخاصة* 
كتابة اآليات القرآنية الكريمة وبالخط الكوفي الجميل، مما أعطى مسحة معمارية وتشكيلية 

جديدة جمعت بين معالم العمارة الفارسية القديمة وروحانية االسالم



: مسجد االمام يف أصفهان 
شاه عباس األول الكبري:  شيدت في عهد 

الشيخ بهاء الدين العاملي المولود في بعلبك بلبنان= المصصم و المنفذ 

الميالدية1612= الهجرية 1021= سنة البدء بألبناء 

الميالدية1620= الهجرية 1040= سنة افتتاح البناء

عاما ميالديا 18= مدة البناء 



: مسجد االمام يف أصفهان 



: مسجد االمام يف أصفهان 



: مسجد االمام يف أصفهان 



: مسجد االمام يف أصفهان 



: مسجد االمام يف أصفهان 



: مسجد االمام يف أصفهان 


