


 .میالدی امویان در آندلس یعنی بخش اسالمی اسپانیا حکومت کردند 1031تا  756از سال 
 :  حکومت سلطان نشین و مستقل تبدیل شد  3در اواخر این دوران خالفت اسالمی به 

 نصریان در غرناطه یا گرانادا-1
 مرینیان در مراکش -2
 عبدلوادیان در الجزایر-3



 (کوردوبا ، اسپانیا)مسجد جامع قرطبه 
 

نیمه شمالی به -1: به دو قسمت مساوی ( میالدی 785سال )نقشه اولیه به شکل مربع  -
 ردیف 11نیمه جنوبی به منظور نمازخانه بصورت یک شیستان با  -2عنوان حیاط باز       

 جنوبی –ساختمان مسجد کامال شمالی -
بنابه دالیل نامعلوم محراب این مسجد کمی از قبله انحراف دارد و مستقیما محراب به -

شکل یک  تورفتگی در دیوار قبله بوده و شبیه یک اطاق هشت ضلعی است که یک طرف آن 
 .به کاخ خلیفه و طرف دیگر آن به بیت المال راه دارد

محل ایستادن خلیفه به شکل یک طاق نعل اسبی است که در یک قاب قائم الزاویه قرار -
 .گرفته و دور قاب با خط کوفی تزئین یافته است

در این مسجد مصالح ساختمانی از جنس آجر و سنگ می باشد که از مصالح کلیساهای -
 .قدیمی اطراف استفاده شد

در این بنا طاق های ضربی دو قوسی که با ظرافت و دقت برروی ستون ها و سرستون های -
 .بنای پیش از اسالم قرارگرفته اند جلب توجه می کند

 مصالح قوس ها  سنگ سفید و آجر قرمز --
 (اسپانیا)قوس نعل اسبی در کدام دوره بیشتر به کار رفت؟ دوره مغربی  --
 





  دیدگاه .کرد تاسیس آندلس فتح با را المرابطون آفریقایی حکومت ، تاشین بین یوسف ها، سال گذشت از بعد
 با دیوار سطوح و آجری های ستون ، تزئینات از پرهیز و معماری در سادگی المرابطون، گرایانه بنیاد و اعتقادی

 .بود ساده و سفید طرحی گچ، و آهک اندود
   

  و تیز نوک گرد، شکل به و مختلف و متنوع متقاطع، های قوس دارای وسیع، بسیار  : دوره این مساجد ویژگی
  کار به مقرنس تزئینات اتاق در .بود مارپیچ شکل به ها قوس سطح نقوش و طرح که بود اسبی نعل و دار دندانه

  (دارد اسالمی شرق در ریشه که است جهان در اسالمی عیار تمام های نشانه از یکی مقرنس) .است رفته
 برنز و چوب کابرد با و مشبک منبت، بری گچ شکل به گیاهی تزئینات

 
 مراکش در علی مسجد و الجزایر تلمسین مسجد ، الجزایر مسجد ، ندرومه مسجد  :  دوره این مساجد از



  خود تسخیر به را مراکش و نمود منقرض را المرابطون  ، بود اندیشه بر متکی که خود قیام با عبدالمومن
  برگرفته آن تزئینات و است هایش مناره گونگی یادمان و فضاها بزرگی در الموحدون مساجد گیرایی .درآورد

 .دارد غلبه گیاهی اسلیمی های نمونه بر خطی هندسی نقوش و ها طرح و بوده معماری عناصر از
  .اند بوده قرآن آیات خطی های کتیبه شکل غالبا آن تزئینات
 امویان دوره تر ساده های پالن جایگزین که است U و  T  شکل به ها پالن تکمیل و توسعه : دوره این نوآوری

 .است گشته
 رباط در حسن مسجد ، مراکش در قصبه مسجد مراکش، در کتیبه مسجد : دوره این مساجد از

  و تصوب اهل قطب مقبره زائران برای مکانی .شد ساخته عبدالوادیان دوران در عبدالحسن توسط تلمسین دز
  مدرسه به را دسترسی امکان ورودی طرف یک در پلکانی .است زائران اسکان منظور به آن پیرامون محلی
  نیز حیاط اطراف در .کرد می فراهم پایین طبقه در وضوخانه و دستشویی و باال طبقه در قرآنی و دینی علوم
 .دارد وجود هایی رواق



 قرار دارند( غرناطه)بیشتر بناهای به جامانده از دوره نصریه در شهر گرانادا 

تاثیر ) که هم اکنون کلیسای السالوادرو را تشکیل می دهند « الباشیه» و حیاط « سن خوان»مناره اولیه  -

 (گرفته از الموحدون

این کاخ شهرت به موزه هنرهای اسالمی دارد و طرح های اسلیمی ، مقرنس و تمام نشانه های هنر اسالمی را 

تزئینات مقرنس و گچ بری های به رنگ طالیی دارد و از خط نسخ ، نقاشی روی دیوار و سقف استفاده . دارد

از قسمت های مهم حیاط شیران با ستون ها و گچ بری های زیبا می باشد و آجرهای دیوار خارجی آن به . شده

 .رنگ قرمز است و هالل های محراب اکثرا با الگوی نعل اسبی است



 عثمانی ها

 معماری

 (حکومت اسالمی عثمانی )ویژگی خاص هنر عثمانی









 تزئینات


