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2معماری اسالمی 

:مدرس
ملیحه محسنی

جلسه سوم



فرآیند

... کلیات شامل تعریف معماری اسالمی، ویژگی و

معرفی دوره ها و سبک های معماری اسالمی و ویژگی ها

معرفی و تحلیل کلی برخی از بناهای شاخص هر دوره

معرفی جزییات در معماری داخلی بناهای اسالمی

معرفی تیپولوژی بناها، ویژگی ها و فضاهای آن ها
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مربوط به جلسات اول و دوم6-1اسالید های 



ملزومات

آشنایی کلی با شهرسازی و معماری اسالمی

اصطالحاتبرخی آشنایی با 

...آشنایی با برخی ویژگی های سازه ای، تزیینات و

آشنایی با عملکردها و فضاهای مرتبط در بناها

آشنایی کلی با تاریخ و فرهنگ هر دوره
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م؟چرا باید با معماری پیشینیان خود آشنا باشی

ارزش ها در معماری گذشتگان ما کدام ها هستند؟

ضرروت
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مشاهده
Observation

توصیف
Description

درک
Perception

تفسیر
Interpretation

نحوه برخورد و مواجهه با بناهای تاریخی



معماری اسالمی چیست؟/ اسالم/ معماری

ویژگی های کالبدی و غیرکالبدی معماری اسالمی کدام است؟

آیا ویژگی های بصری می تواند نمایش دهندة معماری اسالمی است؟

آیا معماری اسالمی مربوط به زمان خاصی است؟

معماری کنونی ما، جزئی از معماری اسالمی است؟

آیا معماری اسالمی مربوط به جامعه خاصی است؟

سؤاالت
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شروع معماری اسالمی در ایران

چرایی مطالعه معماری ایران



کلیات
آغاز و سیر تکامل/ تعریف معماری اسالمی

هنر و معماری در جهان پهناور اسالم

مغربیشیوه شیوه شامی      

مصریشیوه شیوه ایرانی                                                  

مسجد و مدرسه االزهر، قاهره، مصر

اسپانیا( غرناطه)کاخ الحمرا قبه الصخره، بیت المقدس

مسجد تاریخانه دامغان 6

-مصر-شرق آفریقا

سودان و کشورهای 

پیرامونی تا حجاز

جنوب -الجزایر-مراکش

اسپانیا

-فلسطین-سوریه

بخشی از -اردن-لبنان

ترکیه

-پاکستان-ایران-عراق

-انتاجیکست-ازبکستان

عمان-اندونزی-هند



مطالب مربوط 
درتواندمیخودکهداردوجودهاییشیوهیاودیگرفرعیهایشیوهکردنشانخاطربایدالبتهاست،کلیشیوهچهاردارایاسالمجهاندرمعماریاصلیهایشیوه6به اسالید 

:استشدهبیانکلیشیوه4اینجادراما.گیردقراربررسیموردجداگانههاییشاخه

شهر.گیردرمیبدرراحجازتاپیرامونیکشورهایوسودانمصر،آفریقا،شرقاسالمیکشورهایدر.استگرفتهریشهمصریکهنمعماریهایشیوهازکه:مصریشیوه1.

.شناسدنمیرااسالمیتمدنواقعدرندیدهراقاهرهکهآنکهاستعقیدهاینبرخلدونابن.داردخوددرراشیوهاینبهمربوطآثارترینمهمازیکیقاهره

شیوهبامشترکیهایویژگیوهاشیوهدارای.داردوجودترکیهازبخشیواردنلبنان،فلسطین،سوریه،در.استگرفتهریشهبیزانسمعماریوهنرشیوهاز:شامیشیوه2.
ازچهارگوشهایمنارهوشبستانیفضایشیروانی،سقفاسالم،اولیهتفکربرمبتنیسادهنقشهازگیریبهره.استمدینهومکهدرموجودبناهایآندستاوردواستمصری

.استسبکاینمعماریهایویژگیجمله

درآنمعماریست،امشخصهماسالیددرموجودنقشهدرکهاسپانیاجنوبوالجزایر،(امروز)مراکشکشورهای.استچشمگیروپیشرفتهبسیارشیوهاین:مغربیشیوه3.
مصالحعمیق،هایتانشبس،(شدخواهددادهتوضیحبعدا  مقرنس)مقرنستزیینات.اندداشتهبسزایینقششیوهاینشکلگیریدرایرانیمسلمانان.گنجندمیشیوهاین

وزئینیتمجلل،معماریعنوانبهرامعماریازنوعاینکلیطوربه.استمعماریازشیوهاینهایویژگیجملهازشبدرییادالبریهایطاقوشیروانیسقفسنگی،

اندلسیشیوه.اندلسدردیگریوآفریقاشمال:شودمیتقسیمقسمتدوبهشیوهاینبعدها.استاسالمیمعماریوهنرارزشمندهایشیوهازیکیوخوانندمینمایشی
دربسزاییتأثیریوهشاینوشدساختهغرناطهدرالحمراکاخمانندارزشمندیهایساختمانمسلماناندستبهگشایشازپساسپانیاجنوبدر.استمغربیشیوهازترپخته

.استشیوهاینازمعماریشاهکارهایجملهازنیزقرطبهجامعمسجد.داشتاروپامعماری

کهآنضمن.استبودهکنونیمرزهایازتروسیعبسیارگذشتهدرایرانمرزهایکهچرا)استترگستردهوارزشمندتردیگرهایشیوههمهازشیوهاین:ایرانیشیوه4.
آمیزدمیهمردگذشتهمعماریهایویژگیبااسالمنظریمبانیواستبودهگذشتهازباشکوهیمعماریدارایخودواعرابتوسطشدهفتحکشورهایاولینجملهازایران

باایرانریقطازکشورهاازبسیاری.(استشدهصحبتگذشتهجلساتدراسالمیمعماریچیستیدرباره)اسالمیمعماریعنوانباآیدمیوجودبهنظیریبیمعماریو
هرالبتهکهیردگمیقرارشیوهاینمجموعهزیر...وعماناندونزی،هند،تاجیکستان،ازبکستان،پاکستان،افغانستان،عراق،درکهمعماری.(شوندمیآشنااسالمیمعماری

.گیردقراربررسیموردجداگانهصورتبهتواندمیواستخودخاصهایویژگیدارایکدام



سبک های معماری اسالمی در ایرانکلیات

چرا این سبک ها در یک دسته بندی کلی به نام معماری اسالمی قرار می گیرند؟
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معماری پیش از اسالم معماری اسالمی

شیوه خراسانی شیوه رازی شیوه آذری شیوه اصفهانی
پیش از پارسیپارسیپارتی



مطالب مربوط 
7به اسالید 

(پیرنیاکریممحمدشناسیسبککتاببهتوجهبا)اسالیدایندرشدهمعرفیهایسبک

پارتیمعماریوپارسیمعماریپارسی،ازپیشمعماری:اسالمازپیش

.استاصفهانیوآذریرازی،خراسانی،:اسالمازپس

تفاوتعیندرهادورهاین.استزمانیهایبازهدرهاآنرواجمحلهمچنینومعماریاجزایکیفیوکالبدیهایتفاوتبهتوجهبراساسشدهبندیطبقههایسبک

.کندمییاد"وحدتاصل"عنوانباانازنصرحسینسید.هستندنیزهاییشباهتدارای

در.گیردبرمیدرارپیشچهارمسدهتامیالدازپیشششمسدهازیعنیاسکندرحملهتاهخامنشیانزمانازکهدانستایرانمعماریشیوهاولینتوانمیراپارسیشیوه
روصفویاندنآمکاررویازپساسالمیمعماریاندعقیدهاینبربرخی.خواهددادهتوضیحبعدیهایاسالیددر...وایسازهکالبدی،جغرافیایی،تاریخی،هایویژگیشیوههر
.شودمیآغازافشاریانزمانازآنرفتپسورودمیزوالبه

.دهدمینشانرادورهآندرهادولتتعددبلکهنیستزمانیگسترهمنزلهبهدورههرپایینرنگیهایفلش:نکته

.اندکردهمیحکمرانی8و7قرندرایلخانیانمثالعنوانبه.شودحفظقرنصورتبهدورههربهمربوطتاریخ



کلیات
 یمعماری اسالمویژگی های کلی

پرهیز از بیهودگی

نیارش

درون گرایی

خودبسندگی

مردم واری
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مطالب مربوط 
8به اسالید 

اتاقمثالایبر.شودمیگفتهسازیساختمانامردراونیازهایبهتوجهو(ارگونومی)انسانهایاندامباساختمانی(اجزاء)هایانداممیانتناسبرعایتبه:واریمردم

.مهمانازپذیراییبرای(تربزرگابعادبا)تاالراست،رفتهمیکاربهخوابیدنبرای(ویژهابعادبا)دریسه

توضیحکهسقفپوششنوعی)کاربندیازمثالعنوانبه.بپرهیزنداسرافازکردندمیسعیواستشدهنمیانجامبیهودهکاراسالمیمعماریدر:بیهودگیازپرهیز
باکهکفهبدیواراتصالمحل)هاازاره:استبودهچندگانهعملکرددارایجزءهر.استشدهمیاستفادهفضاهاکردنوارمردموارتفاعکردنکوتاهبرای(شدخواهددادهبیشتری
هایشیشه.کندیجلوگیردیوارشدنکثیفوکفشبرخوردازآمدورفتهنگامزیبایی،برعالوهتااستبودهسنگیاکاشیجنسازمعموال (شدهمیپوشاندهخاصیمتریال
افرادستقیممدیدازممانعتوخورشیدمستقیمنورورودازممانعتجهت(شدخواهددادهتوضیحبعدا شوند،میبستهوبازعمودیصورتبهکههاییپنجره)هاارسیدررنگی

.استاهمیتداراینیزمحیطبهبخشیزیباییلحاظاز.استبودهمگشوپشهمانندموذیحشراتبرخیدافعهمچنینواستبودهخانهدرونبهغیر

باهاآن.دانستندمینساختمانبهدهندهزیباییهایجلوهوزیباییازجدارانیارشگذشتهدر.شودمیگفتهشناسیمصالحوساختمانفنایستایی،دانشبه:نیارش
درکهبودهانییکسوخردهایاندازهپیمون،.استبودهنیارشدانشپایهبرکهبودندآوردهدستبه(دیوارها)هاجرزوهادهانهپوششبرایهاییاندازهخویش،تجربهبرتکیه
ساختمانیدوهیچحالعیندراما.استبردهمیبینازرانازیبایییاونااستواریمورددررامعمارنگرانیپیمونازاستفاده.استشدهمیاستفادههاآنازنیازبراساسجاهر

.استبودهاسالمیمعماریازجدانشدنیبخشیریاضیمحاسبات.استنبودههمبهشبیه

وشودساختهساختمانبیشتریشتابباتاکنندتهیهنقاطتریننزدیکازراخودسازیساختمانبراینیازموردمصالحاندکردهمیتالشایرانیمعماران:خودبسندگی
ازنیزآببهسترسیدبرای(ساختمانترپایینسطحی)باغچهگودالازاستفاده.اندکردهمیاستفادهمحلیامکاناتازهمچنین.باشددسترسدرمصالحساختمانتعمیرهنگام.در

میستفادهاسازیساختمانبرایمحلاینازشدهگودبرداریخاکاز.استبودهپایینکویرینواحیدرخصوصبهآبسطحکهچرا.استخودبسندگیدیگرهایجلوهجمله

استآمدهمیشماربهبناایسازهتقویتوزیرزمیندیوارهایبرایبندپشتنوعیهمچنینواستشده

راویریکمناطقدرخصوصبهایرانیمعماریکهاستبودهایرانمردمباورهایوهاویژگیجملهنفسازعزتوحرمتخصوصی،زندگیبهنهادنارزش:گراییدرون
میسازمان(یمرکزحیاط)میانسراچندیایکگرداگردساختمانفضاهای.استبودهکویردلدربهشتیهمچونخشکوگرماقلیمدرگرادرونهایخانه.ساختندمیگرادرون
هوا،خشکیبرایمناسبیپاسخگرادرونهایخانه.استبودهبیگانگانومهمانانویژهبیرونیوخانوادهزندگیجایگاهاندرونی.استشدهمیجدابیرونمحیطازواستیافته

درنیزراگبرونهایخانه.سازدمیمتبادررابهشتمفهوماسالمیدورهدرایرانخشکوگرمفالتدرحیاط،وباغمفهوم.هستندتندآفتابوروانهایشنآزاردهنده،بادهای

.استشدهمیساختهایرانشمالولرستانکردستان،مانندایرانهایقسمتبرخی



 اسالمیدیگر ویژگی های معماری

رنگ بهره گیری از تزیینات، نور و
تناسب و توازن
تعادل
تقارن
مرکزیت
تشابه
 یفضایو تضاد و تباین تنوع
نظم
شفافیت
سلسله مراتب
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تاریخیهایبافتدر.استفضادودرتفاوتمعنایبهفضاییتباین
سیع،وفضاییبهناگهانگذریدمیکهباریکوتنگهایکوچهاز

معنایهبفضاییتباینهمیشه.رسیدمیآسمانسقفباگسترده
دودمحخانهباآنجدارهتمامیکهفضاییوجود.نیستتضادوجود
تباینمفهومنیزداردسبزفضایکهقسمتیوجودکناردراستشده

.کندمیعرضهرافضایی



ساخت کالبدی شهری در دوره سلجوقییساخت کالبدی شهری در دوره ساسان
10

آشنایی کلی با شهر پیش از اسالم و اسالمی



مطالب مربوط 
10به اسالید 

شناسیریختدیدگاهاز(شهر)شار

استلجیشیاسوقنقطهترینمهموشهرنقطهبالترین.استآذوقهانبارهایوخزائنذخائر،سربازخانه،ها،دیواناصلی،آتشگاهکاخ،ازمرکبایمجموعه:حکومتیدژ

.استشدهقهندزگفتهیاکهندژآنبهاسالمیدورهدربعدها.استشدهمیمحافظتسنگیندیوارهایباکه

زیادیسیاربشباهتشدهمیسبباقتصادیواجتماعیلحاظبهطبقاتتریننزدیک.استبودهجامعهممتازهطبقهبرایخاصمحالتازمرکبایمجموعه:میانیشار
بهاسالمیدورهدرمیانیشار.استداشتهخوددررابازارازبخشیوشدهمیمتصلعالمبهدروازهچهارباسنگیندیواربابخشاین.آیدوجودبههاکاخومیانیشارساکنانبین

.گرددمیموصوفشارستان

ستقرارامحلبیرونیشار.استاصلیبازاروآتشکدههمچنینومیانیشاراطرافدرپراکندهمزارعوباغاتبازارها،ها،خانهمحالت،ازمرکبایمجموعه:بیرونیشار
حملههنگامبهیساساندولتفروپاشیدرمهمینقشبخشاین.ندارندنقشیدولتدرونگرفتهقراراندبودهخاصایعدهدورههردرکهممتازطبقاتدرکهاستمردمانیکلیه

.شدمعروفربضبهاسالمازبعدواستداشتهاعراب

.دهدمیشکلرامحالتخودمسیردرو.گستراندمی(ربض)بیرونیشاربهراخوددامنهوشروعشارستاندلدرشهرفقراتستونعنوانبهبازار

ازتجمعیانتقالحکمبازاروستدوداد.هستیمشاهددورهایندرراصنایعوهاحرفهگسترش.شودمیعوضاسالمیدورهدرفعالیتمراکز:اسالمیدورهدرشهر
آنبیروندرکامال بلکهقدیمیهستهاطرافبهتنهانهشهروشودمیتروسیعوترمتراکمشهر.داریمدورهایندرراربضراشهرمداومرونق.کندمیبازیراربضبهشارستان

میدانیدراربعهجهاتدراصلیراستهدو.دهدمینشانراکاستینظامواجتماعیمراتبسلسلهریختنفروشارستان،دیوارهایفروریختن.یابدمیگسترش(ربضازبیرون)
دروازهسویهبخویشحرکتدربازار.شودمیبازآنبهنیزبازاراصلیراستهدهانه.داردقرارشهرجامعمسجدودیوانمیدان،ایناطرافدر.کنندمیتالقییکدیگربامرکزی
کشاورزیعت،صنمیانناپذیرجداییوحدت.گیردمیبردرراگستردهایمنطقهوشودنمیمحدوددیواربهخویشکهنالگویچونشهر.آفریندمیمتفاوتمحالتشهر،های

.کندمیخلقزنیراایانداموارهانسجامیای،انداموارهشکلبهکالبدیوفضایینظاموجودعیندر.آمیزندمیهمدرشهریوروستاییایلی،جامعهسه.شودمیبرقرارتجارتو

.کندمیتبعیتاجتماعی-سیاسیسازمانعقیدتیوذهنینظمازوکالبدیوطبیعینظمازشهرفضاییسازمان


