
  

Iszlám művészet
isz. 7-17. század





Az iszlámról
• Iszlám = monoteista vallás (5 világvallás)
• Allah → a hívők egyetlen istene
• Mohamed → az isten prófétája
• Korán → az iszlám szent könyve
• Kalifa → muzulmán pap (helyettes)
• Muzulmán = muszlim → iszlám hívő
• Dzsihad → szent háború (Korán előírása)
• Mecset, dzsámi, minaret - épületek



Az arab világ országai

Iszlám vallású országok



A HIT ÖT PILLÉRE
• Az iszlám a vallásgyakorlat öt fő pillérét 

különbözteti meg. Ezeket hívják                      „
az iszlám oszlopainak”      (Arkan-al-Islam)

1.Hitvallás (sáhada) 
2.Ima (szaláh) 
3.Adakozás (zakát) 
4.Böjt (szaum) 
5.Zarándoklat (haddzs) 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Az_Iszl%C3%A1m_%C3%96t_Oszlopa&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1hada&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szal%C3%A1h&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zak%C3%A1t&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szaum&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Haddzs&action=edit


Minden muszlim, irányzattól függetlenül hisz az alábbi 
hat alaptételben:
1.Hit Istenben, egyedüliségében, és abban, hogy csak 

ő méltó imádatra (tavhid) 
2.Hit a Prófétákban (nabí) és a Küldöttekben (ruszul) 
3.Hit az Isten által leküldött könyvekben (kutub) 
4.Hit az angyalokban (malaika) 
5.Hit a Végső Napban (kimaja) 
6.Hit az elrendelésben (kadar) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Allah
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%B3f%C3%A9t%C3%A1k&action=edit


A Kába szentélyA Kába szentély
A mekkai mecset udvarának közepén található a Kába szentély, 
melyben a vallásos tisztelettel övezett „fekete követ” őrzik.
A muzulmánok napi ötszöri imájukban a mekkai szentély felé 
fordulnak.



„A Kába keleti sarkában található a mekkai Fekete Kő. A 
Kába-kőnek is nevezett kultikus tárgy több darabra törött, 
ezeket egy kőgyűrű övezi, és súlyos ezüstpánt tartja össze.”

Minden muszlimnak, aki zarándoklatra érkezik Mekkába, 
hétszer körbe kell járnia a Kába épületét, eközben megérinti 
és megcsókolja a Kába-követ. „

Forrás: Terebess Ázsia Lexikon 

Mohamed próféta elhelyezi a Fekete Követ a szentélyben.

A Fekete Kő ezüstfoglalatban..

A geológusok álláspontja szerint 
a Fekete Kő egy meteoritdarab.



TILOS
• részegítő italok élvezete, fogyasztása 
• kábítószer élvezete 
• a szerencsejáték 
• a kamatszedés 
• a sertéshús fogyasztása 
• a nem Isten nevében levágott állatok fogyasztása 
• a selyemruha viselete 
• a férfiaknak arany ékszer viselete 
• az emberölés 
• a tolvajlás 
• a bálványimádás (nincs tiltva az élőlények művészi 

ábrázolása) 



Építészet
Világi építészet: palota, rezidencia
Templomtípus: mecset
Dzsámi - főtemplom
Medzsid - hétköznapi mecset
Minaret - torony
Medresze - kolostoriskola
Mauzóleum – kupolás temetkezési hely
Karavánszeráj – pihenő-, szálláshely



Építészeti téralakítás
ív- és dongaboltozat
Tölcsérboltozat
Kupola
Díszítőelemek
Gazdag stukkódíszítés
Sztalaktit dísz: sejtszerű, mint a cseppkő, lóg
Patkó-, szamárhát-, csúcsív
Síkdíszítő feliratok, indás növények, geometrikus 
minták, stilizálás



Csúcsívek 1) Egyenlő oldalú csúcsív (belső íve kétkaréjos mérművel tagolva); 2) Nyomott csúcsív; 
3) Lándzsaív; 4) Szamárhátív (belső íve kétkaréjos mérművel tagolva); 5) Tudor-ív; 6) Függönyív; 
7) Patkóív



Díszítés
Kufi: betűjel
Arabeszk: stilizált levelek és virágok (2 fajta: növényi 
és groteszk – növényi+állatiforma+ember 
természethű formában)
Mór stílus: óarab művészet nyugati változata



Arabeszk a 14. századi perzsa misztikus költő Háfiz sírboltjának mennyezetén az iráni Siráz 
városban



Építészet
Omár mecset, vagy Sziklatemplom, Jeruzsálem, 7.szd
Nagymecset árkádsora: al-Manszur, Cordoba, 785-
790
Dzsámi, 11-12.szd, Isfahan
Kék Mecset, 1609-1616, Konstantinápoly
Tadzs Mahal, 1630-1658, Agra, India



Omár mecset, vagy Sziklatemplom, Jeruzsálem, 7.szd







Nagymecset árkádsora: al-Manszur, Cordoba, 785-790



Nagymecset árkádsora: al-Manszur, Cordoba, 785-790





Dzsámi, 11-12.szd, Isfahan









Kék Mecset, 1609-1616, Konstantinápoly



Kék Mecset, 1609-1616, Konstantinápoly



Kék Mecset, 1609-1616,
Konstantinápoly



Tadzs Mahal, 1630-1658, Agra, India



Tadzs Mahal, 1630-1658, Agra, India







































 Szamarra-i spirális minaret, 
847-848 (Irak)





Iparművészet
Kerámia: fajansz (ónmázas cserép), majolika (fényes, 
díszített fajansz)
Bőrművesség: kordován, szattyánbőr, bőrkárpit
Könyvművészet: ornamentális kódex, miniatúra
Textil: selyem, brokát, bársony, imaszőnyeg, muszlin
Üveg: lámpa, kehely, üvegcse
Fém: tausírozás (berakás, intarzia), fegyverművesség 









Csillagászat, orvoslás
 

asztrolábium
Az arab orvoslás az indiai, perzsa, babiloni, szír,
egyiptomi, zsidó keresztény   ismeretek
gyűjtőmedencéje volt.
Az első orvosi főiskolát Dzsondiszaparban hozták létre.



7. század 

az iszlám szent könyve, a Korán is arab írással 

arab kalligráfiák (‘kallosz’: szép ‘grafia’ írás) 
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