


ศาสนาอิสลามถือกําเนิดขึ้นมาในทวีปเอเชีย บริเวณคาบสมุทรอาหรับ คือ
ที่ซาอุดิอารเบีย ซึ่งเดิมบรเิวณดังกลาวเปนที่อยูของพวกเมโสโปเตเมีย
ตอมาเปนที่อยูของพวกอาหรับเรรอน เรียกวาพวก เบดูอิน (Bedouins) 
ซึ่งมีวถิีชีวิตเรรอนไปตามทะเลทรายหาบอน้ํา( Oasis )และทุงหญาเพื่อ
เลี้ยงสัตว และอีกพวกหนึ่งตั้งถิ่นฐานในเมือง มีอาชีพคาขาย โดยเฉพาะ     
ที่เมืองเมกกะ
ชาวอาหรับอยูในสภาพแวดลอมที่แหงแลงของทะเลทราย ทําใหรัก
อิสรภาพ ชอบเรรอน ชอบการสูรบ สวนความเชื่อจะนับถือเทพเจา เชน 
ตนไม น้ําพุ และหิน ไมมรีปูเคารพ



ศาสดา มูฮําหมัด กําเนิด ค.ศ.517 ไมเคยเรียน แตเทพยดา ยิบราเอล
(Gabriel) ไดนําสาสนจากพระเจา (Allah) มาบอก จนเกิดการ
รวบรวมขึ้นเปนคัมภีรของศาสนา คือ อัลกุรอาน (Al-Quran) หรือ 
(Koran) นําออกสั่งสอนประชาชนเรื่อยมา โดยเริ่มตนสําเร็จที่เมือง 
เมดินา (Medina) แลวเผยแพรศาสนาไปยังเมืองเมกกะ โดยใช   
วิหารกะบะ (Kabah) เปนวิหารสําคัญทางศาสนา หลังจากนั้นจึงขยาย
ไปทั่วคาบสมุทรอาหรับ และขยายอาณาจักรตางๆที่เคยมีอารยธรรมสูง
มากอน



ค.ศ.622 เริ่มศักราช เมื่อศาสดามูฮัมหมัดไดรับเชิญจากชาวเมืองยาถริบ
ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปนเมดินา ใหไปอยูที่เมืองนี้ และเริ่มเผยแพรคํา
สอนไปยังเมืองเมกกะและใหกําหนดเอาวิหารกาบะ( Kabah )เปน
วิหารสําคัญของศาสนา
ค.ศ.636 ชนะทหารโรมัน (ไบแซนไทน) ในซีเรีย และปาเลสไตน
ค.ศ.641 ยึดเมโสโปเตเมีย
ค.ศ.642 ยึดอียิปต
ค.ศ.651 ยึดเปอรเซีย (อิหราน)
ค.ศ.717 ยึดลุมน้ําสินธุ อินเดีย
ค.ศ.711 – 712 ยึดสเปน
ค.ศ.750 ขยายอาณาเขตไปถึงมหาสมุทรแอตแลนติคในแอฟริกาเหนือ  

และบริเวณดินแดนชายแดนดานตะวันตกของจีน



การขยายตัวของอิสลาม เปนการนําเอาอารยธรรมเกามารวมอยูในที่
เดียวกัน  ภาษาเดียวกัน วัฒนธรรมเดียวกัน ไดแก อียิปต เปอรเซีย 
กรีก อินเดีย จีน เปนตน ซึ่งทําใหจักรวรรดิอิสลาม ครอบคลุมเสนทาง
การคาตั้งแตสเปน ถึงอินเดีย และจีน
เมืองสําคัญของจักรวรรดิจงึกลายเปนศูนยกลางการคาดวย เชน 
ดามัสกัส แบกแดด อเล็กซานเดรีย เปนตน



ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม

บัญญัติศาสนา ( เฉพาะคัมภีร )หามทาํการจําลองสิ่งมีชวีติ เชน คน 
และสัตว ศิลปกรรมอิสลามสวนมากจึงมีลักษณะเฉพาะคือ นิยมเขียน
ลวดลายเครือวัลย (Arebesque) ประกอบดวยดอกไม ใบไม กิ่งกาน 
ประดับดวยตัวหนังสือ ลวดลายเรขาคณิต (Colligraphy) เชน 
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รูปกลม โดยเฉพาะอักษรอาหรับ



ศาสนสถาน
มัสยิด(Mosque) ใชทับศัพทจากภาษาอาหรับวา Musjid 

หมายถึง สถานที่โนมกายลงพื้น เพื่อสักการะ
พระอัลลอฮ(Allah )

ความหมายเดมิจงึไมเกีย่วกับอาคาร
หรือใชวา จาม(ีJami )คือ สถานที่รวมคน หรือมสัยิดประจําวันศุกร

โดยการรบัอทิธิพลการกอสรางจากสถาปตยกรรมโรมัน



Arch

รูปแบบสถาปตยกรรมโรมันที่สงอิทธิพลตอ
สถาปตยกรรมอิสลาม



Pointed Arch



Pendentive (ใยยุคไบแซนไทน)



บาซลิิกาโนวาบาซลิิกาโนวา



แปลนสุเหรา มูตาวาคคิล (Mutawakkil) อิรัก ค.ศ. 848 - 852
ลักษณะแปลนบาซิลิกาโรมัน



แปลนสุเหรา มูตาวาคคิล 
(Mutawakkil)



สุเหรา มูตาวาคคิล (Mutawakkil) เปนอาคารที่เกาแก ทีเ่มืองสามารรา 
 อิรัก ค.ศ. 848 - 852



หอคอยสุเหรามูตาวาคคิล 
(Mutawakkil) เมืองสามารรา , อิรัก 

ค.ศ. 836 - 852



หอคอย Mutawakkil
ใชสงกระจายเสียง(อาซาน)ใหสัญญาณการสวดมนต



มัสยิดอัล-ฮารอม และวิหารกาบา(วิหารสี่เหลี่ยม) เมืองเมกกะ
ที่มมุดานหนึ่งเปนที่ตั้งหินดําศักดิ์สิทธิ์ ดานนอกคลุมดวยมานดํา



องคประกอบศาสนสถาน

เรียกวามัสยิดเรียกวามัสยิด((MusjidMusjid  หรือหรือ  Mosque Mosque ) ) หรือจามีหรือจามี((JamiJami))
ประกอบไปดวยประกอบไปดวย
--  หองมหิรับหองมหิรับ  ((Mirab)

- อิวาน (Iwan )

-  โดม (Dome)

- มินาเรต (Minaret)



Mirab
คือ ซุมหรือชองเวา

มักจะอยูสวนทายอาคาร
เปนจุดรวมสายตาของผู

ประกอบพิธี



Mirab

ตุรกี



 อิวาน (Iwan ) คือ กรอบซุมประตู 
ลักษณะโคง เวา 

จากเมอืงอิสฟาฮาน อิหราน



  อิวาน (Iwan ) คือ กรอบซุมประตู 
ที่อิสฟาฮาน อหิราน



Dome
สวนของหลงัคาครึ่งวงกลม รูปทรงตางๆ เชน ทรงหัวหอม

ทรงกลีบมะเฟองหรือลูกฟูก



ภายในโดมภายในโดม



Honey Cell หรือเรียกวามุการนัส( Mugarnas ) , มสัญิด ชัยค ลุฏ
ฟุลลอฮ อิสฟาฮาน , อิหราน



Minaret
หอกระจายเสียง ภายในมีบันได

เวียนขึ้นไปถึงหองสงได



หอกระจายเสียง กุตุบ มนิาร (Qutub Minar)

 เดลลี อินเดีย ค.ศ. 1200



กุตุบ มินาร (Qutub
Minar)

 เดลลี อินเดีย ค.ศ.
1200



ตัวอยางสุเหราที่สําคัญของโลก



มัสยิดสุลตานอาหเมด( Blue Mosque )ตุรกี

Mosque of Ahmed เมือง อิสตนับลุหรือคอนสแตนตโินเปล
โดยราชวงศอออตโตมาน 1609 - 16



Mosque of Ahmed เมือง Istanbul 1609 - 16



Mosque of Ahmed เมอืง Istanbul 1609 - 16



ภายในมัสยิด สุลตานอาหเมด( Blue Mosque )



ภายในมัสยิดสุลตานอาหเมด( Blue Mosque )



Hagia Sophia ยุคไบแซนไทน
 แตเพิม่หอคอยเปนมุสลิมภายหลัง ดวยการแยกจากตัว

อาคารหลัก



พระราชวัง
โครงสรางพระราชวังของมสุลิม จะแบงพื้นที่ใชสอยออกเปนจะแบงพื้นที่ใชสอยออกเปน  22  สวนสวน  
คือคือ  พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัวพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัว  
แบงอาณาเขตดวยกําแพงหนาทึบ ประกอบดวยอาคารหลายหลัง ซึ่งแต
ละสวนจะใชประโยชนตางกัน 
พื้นที่สําคัญ เชน ทองพระโรงทีใ่หขาราชบริพารเขาเฝา  พลับพลาที่
ประทับ  หองพระคลัง  ลานกลางแจง  มัสยิด  ฮาเร็ม  เปนตน 
 บางแหงมีสุสานอยูภายในดวยภายในดวย



พระราชวังทอปกาป( Topkapi ) อิสตันบูล ตุรกี



Harem (ที่อยูของสตรีและเด็ก)  ในพระราชวังทอปกาป



Harem 
พระราชวัง
ทอปกาป



HaremHarem  พระราชวังทอปกาป



พระราชวังอักกรา อินเดีย
(ยุคทองของอิสลาม อนิเดีย)

 อิทธิพลของมสุลิมอิทธิพลของมสุลิมมัวรมัวร((MoorishMoorish)) เรียก อนิโด อิสลาม
หรือ ((MoorishMoorish ArtArt))



ทางเขากําแพงพระราชวังอักกรา 
อนิเดยี



สวนภายในพระราชวังอักกรา อินเดยี



ทองพระโรงที่ใหขาราชบรพิารเขาเฝา อักราฟอรด



ทองพระโรงอักราฟอรด (ดานมมุ) อินเดีย 1634



ตาชมาฮัล (Taj Mahal)

(ขวา) มองจากอักราฟอรด
 เมืองอักรา อินเดีย 1634

(ยุคทองของอิสลาม อินเดีย)



 อาคารภายในพระราชวังอักกรา สรางดวยหนิทรายแดง ตกแตงดวยการแกะสลัก



หองระบียงพระราชวังอักกรา หนิออนและหินทรายแดง 
แกะสลักลวดลายตกแตง



ภายใน
พระราชวังอักกรา



พระราชวังฟาเตหปุรศิขรี( Fatehpura Sikri )



ฟาเตหปุระ ศิขรี (Fatehpura sikri) 1570 – 80 สรางดวยหนิทรายแดง



พระราชวังฟาเตหปุระ ศิขรี( ( FatehpuraFatehpura SikriSikri ))



เสาหินทรายแดง แกะสลักลวดลาย ที่พระราชวังฟาเตหปูระ-ศิขรี
( Fatehpura Sikri )



พระราชวังสายลม
หรือพระราชวังแอมเบอร
ที่เมืองไชยปุระ อินเดีย



พระราชวังสายลม

หินออน สลกัลวดลาย
และฝงหินสมีีคา



การตกแตงสถาปตยกรรมดวยการแกะสลักลายพันธพฤกษา  



ประติมากรรมสลักหนิออน เพื่อตกแตงสถาปตยกรรม



ตาชมาฮัล (Taj Mahal)



ตาชมาฮัล (Taj Mahal) เมืองอักรา อินเดีย 1634 (ยุคทองของอิสลาม อินเดีย)
 โดย ชาห จะฮาน เปนผูบัญชาใหสราง ใชเปนสถานทีฝ่งศพพระนางมมุตาช



การใชพื้นทีป่ระกอบพิธี



ประตูตาชมาฮัล (Taj Mahal) 

เมืองอักรา อินเดีย 1634



สุเหราภายในเขตตาชมาฮัล (Taj Mahal) เมืองอักรา อินเดีย 1634



หอคอย(Minaret)

ตาชมาฮัล (Taj Mahal) เมืองอักรา 
อินเดีย 1634



งานแกะสลักตกแตงหินออนและฝงหินสีมีคา ที่ตาชมาฮัล
 เมืองอักรา อินเดีย



ประติมากรรมสลักหนิออน เพื่อตกแตงสถาปตยกรรม  อินเดีย (อักราฟอรด)



หีบศพ



สวนมุสลิม



สวนมุสลิม  อินเดีย
เปนสวนประกอบหลักสิ่งหนึ่งของพระราชวัง



สวนที่อินเดีย



สเปนสเปน  อิทธิพลของมุสลิมอิทธิพลของมุสลิมมัวรมัวร((MoorishMoorish))



สวนที่วังอัลฮัมบรา ที่เมืองกรานาดา สเปน



น้ําพุประกอบสวนมุสลมิ
สเปน



การใชเสารูปเกือกมา ที่เมือง Granada  สเปน



 เสารูปเกือกมา
Granada  สเปน



งานตกแตงดวยลวดลาย Calligraphic



Calligraphic ornamentCalligraphic ornament
““AllahAllah””



MuhammadMuhammad





จิตรกรรมตกแตง



จิตรกรรมตกแตง



การประดบัดวยโมเซอิค



al – Attasin medersa , Fez. 
โมรอคโค 1275 - 1325



The Tree of Life จากดามัสกัส 
ศตวรรษที่ 8 ( Mosaic)



จิตรกรรมตกแตง 
Great Mosque Codoba 
ศตวรรษที่ 10 ( Mosaic)



จิตรกรรม
เปนภาพประกอบหนังสือหรือคัมภีร เริ่มประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 
นาจะไดรับอทิธิพลจากจีน ในสมัยมองโกลรุกรานเอเชียตะวันตก 

สวนภาพขนาดเล็กรับจากเมโสโปเตเมีย 
มักจะเขียนกรอบกอนแลวลงสีตามภายหลัง

ผูรางเสนกับผูลงสีเปนคนละคนกัน
สวนจิตรกรรมประกอบหนังสือ มักจัดตัวอักษรอยูขอบลางและบนเสมอ



Summer Landscape จาก Album of the Conqueror อิสตันบูล ศตวรรษที่ 14
อิทธิพลจีน หลงัการติดตอสัมพันธกันหลังศว.ที ่13



ประติมากรรม



Incense Burner จาก 

Khurasan อิหราน ค.ศ.1181-82
สูง 33 ½ นิ้ว บรอนซ



งานทอพรม



พรม



วรรณกรรม

อาหรับราตรี หรือ พันหนึ่งทิวา (Arabian Nights)

กลอน รุไบยาต   (โดย โอมา คัยยัม)
อาลีบาบา
ซินแบด (Sinbad The Sailor)

เปนตน




