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Ислямската религия не изключ-
вала развитието на науката и 
научната мисъл, знанието се 

считало за една от предпоставките на 
истинската вяра и затова се насърча-
вало. От втората половина на VІІІ век 
до края на ІХ век, арабските научни 
разработки били в основата на зна-
нието за света. Ролята на исляма в съх-
ранението, предаването и развитието 
на науката е значима.
Усиленото превеждане на научни тек-
стове започва по времето на абасид-
ския халиф Абу Джафар ал - Мансур 
( 754 – 775 г. ), който изпраща прате-
ници във Византия с цел преводи на 
научни текстове, като по този начин 
наред с много ценни научни постиже-
ния арабите се сдобиват и с копия на 
Евклидовите трудове. Геометрията се 
оказва завладяваща не само теоретич-
но, не само в рамките на математиче-
ските закономерности, но и чрез кра-
сотата на визуалните построения. Тя 
е „красива наука” не само за ума, но и 
за сетивата намерила визуален израз в 
ислямското декоративно изкуство. 
Интересът на мюсюлманите към хади-

сите на Пророка, в които се разказва 
за поощряване на любознателността е 
една от първопричините за развитие 
на науката в ислямския свят. По вре-
мето на халиф Мамун Аббасид е създа-
ден „Дом на мъдростта”, който функ-
ционира едновременно като академия 
и център за преводи, обсерватория и 
богата библиотека, институция изи-
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грала важна роля за развитие на араб-
ската наука. 
Разнородният етнически състав на ис-
лямското общество е първопричината 
за многообразието от архитектурни 
форми и стилове. Първите мюсюл-
мански архитекти използват методите 
и художествените елементи на страни-
те, от които произхождат - Византия, 
Иран, Сирия, Египет и Индия, но по-
степенно заимстваните елементи са 
съгласувани с целите на общото веро-
изповедание.
 „В мюсюлманските страни възниква 
своеобразен архитектурен „език”. За 
негова основа служи единната вяра и 
цивилизация, както и географското, 
климатичното и културното разноо-
бразие.” (Буркхард 2000 : 132)
Архитектурната традиция на мю-
сюлманския град отразява единство-
то и обвързаността на архитектурата 
на джамията, медресето, двореца и 
дома както и последователността на 
пространствата в тях. Архитектурна-
та самоличност се формира от отно-
шенията възникнали между отделни-
те архитектурни елементи, в същото 
време тези връзки са подчинени на 
взаимодействието между различните 

култури и разнообразните строителни 
методи.
„Кой би могъл да каже, че в исляма не 
съществува хармония между вярата и 
изкуството? Най-бляскавата проява 
на съчетанието между вяра и изкуство 
е джамията. Богът на Исляма, Все-
вишният Аллах е не само Милостив 
и Мъдър, но и Красив. Именно зато-
ва, както казват суфите, Той е цени-
тел на красотата и изяществото. Ако 
погледнем някоя от старите джамии 
ще разберем, че тези величествени 
постройки дарени на Господ, не само 
символизират светостта и духовната 
чистота, но и от историческа гледна 
точка представляват своеобразни га-
лерии на ислямското изкуство.” (Зар-
ринкуб 2007 : 133)
Джамиите символи на ислямския ре-
лигиозен свят се строят като места 
за богослужение и обучение, среда 
за емоционално извисяване и за ин-
телектуално вдъхновение. Към джа-
мията се изграждат имарети, където 
болни и бедни намират храна и под-
слон. Видът на ритуалната функция 
определя визията на джамиите и води 
до подразделянето им на празнични, 
петъчни и квартални. Празничните ( 
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наричани „мусала” или „намазгях” ) се 
разполагат извън селищата, притежа-
ват несложен план - една стена с ми-
храб или голям двор с портици. Мес-
тата за молитва от този вид започват 
да се строят в самото начало на исля-
ма. Наричани са празнични, защото и 
до днес по традиция на двата големи 
мюсюлмански празници Курбан бай-
рам и Рамазан там се чете молитвата. 
Друга важна сграда за мюсюлманите в 
средновековното селище е медресето ( 
училището ). През Х век е разработена 
официална концепция за медресета-
та, според която към тях често функ-
ционират библиотеки съхраняващи 
религиозна литература и преводи на 
чуждестранни трудове. Според мю-
сюлманите божественото не се подда-
ва на разгадаване, но светът може да 

бъде предмет на изучаване.
Най-типичният елемент на джамията, 
превърнал се във визуален символ на 
ислямската религия е минарето. Пър-
вите минарета са построени в Египет, 
Палестина и Сирия. Пророкът Муха-
ммед не признавал нито огъня, нито 
тръбата като знак за начало на молит-
вата, така призивът – „езан” наложил 
създаването на високите съоръжения. 
Счита се, че като архитектурна форма, 
те водят началото си от средновеков-
ните кули, разположени по пътищата 
на керваните. По-късно в Сирия тези 
кули са преустрояват, в горната им 
част се оформят балкони, от който му-
еззинът призовава вярващите за мо-
литва. Минаретата се строят от дърво, 
камък, тухла със значителна височи-
на и разнообразна форма – конична 
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на квадратна основа, спираловидна, 
правоъгълна, квадратна, многоъгълна 
и т.н. Мястото на минарето е над или 
от двете страни на портика водещ към 
двора, понякога до оградата като час-
тично вградено или напълно отделено 
от другите зидове, носещо богата де-
коративна украса. 
Дворът на джамията е органична част 
от архитектурната композиция. По-
ради горещия климат и парещото 
слънце, дворът е ограждан с галерии. 
В него се намира павилион с фонтан 
предназначен за ритуалното измива-
не на мюсюлманите преди молитва. 
Фонтанът, михрабът и минарето са 
символично репродуциране на небес-
ните градини, които Коранът обещава 

на избраните. (Йосифова 2009)
Друг важен архитектурен елемент на 
ритуалния ислямски дом придобил за 
вярващите сакрален смисъл е куполът. 
Когато човек отправи поглед нагоре 
към небето, той се увлича от гледка-
та и от красотата на духовните виси-
ни, поради тази причина куполите са 
сложно конструирани и богато деко-
рирани. Обикновено в малките квар-
тални джамии куполът е един, докато 
при големите има допълнителни ку-
бета или полукубета обединени около 
централното. Архитектурното формо-
образу-ване на полукубетата органи-
зирани около мащабна основна форма 
в символичен план изразява идеята за 
сплотяване на вярващите мюсюлмани 
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около имама. ( Йосифова 2009)
Ислямското изкуство е не толкова из-
куство на формата, колкото изкуство 
на декорацията, проявяващо се в най-
висшия си вид в архитектурата и при-
ложните изкуства независимо от тех-
никата, материала и размерите. Един 
вид украса никога не е предназначена 
за определена сграда или обект, на-
против декоративните принципи се 
прилагат при украсата на всички ви-
дове сгради и обекти. 
„Архитектурата, която представлява 
важна част на материалната култура 
в мюсюлманските страни, се разви-
ва преди всичко в съответствие с ис-
лямските канони, но се съобразява с 
естествената среда. Докато в облас-
тта на другите изкуства се при-лага 
принципът абстрахиране, което води 
до откъсване от природни дадености, 
архитектурните произведения се съ-
образяват с природната среда, те се 
явяват фактически нейно продълже-
ние.” (Ялъмов 2009)
Евклидовата геометрия получава ма-

териално въплъщение в кирпич, ка-
мък, дърво и други строителни ма-
териали, в обемно-пространствени 
структури - съчетания от кубове, па-
ралелепипеди, призми, конуси, ци-
линдри, пирамиди, полусфери и сфе-
роко-нични куполи. В същото време 
тези елементи обслужват разнообраз-
ни функции – да ограждат и покриват 
помещения, да носят елементи и да 
бъдат носени. Най-голямо разпрос-
транение намират четириъгълните и 
осмоъгълните форми, след това шес-
то-ъгълните, дванадесетоъгълните, 
двадесетичетириъгълните куполи. 
Разнообразието от творчески опити 
в търсенето на най-добрата форма са 
свързани с увеличаване на подкупол-
ното пространство и с постигане на 
архитектурна изразителност. (Булатов 
1988 : 96)
Основните принципи и форми на мю-
сюлманската архитектура и орнамен-
тика произлизат от византийското из-
куство на Источна Европа и Западна 
Азия, от копското изкуство на Египет 
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и от сасанидското изкуство на персия.
Характерните декорации изпълва-
щи стените, подовете и таваните не са 
идея и нововъведение на ислямските 
архитекти и декоратори, а естествено 
продължение на традицията инспи-
рирана от начина на живот и бит на 
арабите. Номадските племена от Цен-
трална Азия, Персия и Афганистан от 
векове произвеждат килими и черги 
служещи за подови настилки, молит-
вени килими, сенници и палаткови 
декорации. Мюсюлманското изкуство 
доразвива тази дълго просъществува-
ла традиция прена-сяйки я върху сте-
ните, таваните и подовете на сградите 
под формата на геометрични и фло-
рални мотиви.
Поради липсата на много простран-
ствени елементи в интериора, декора-
тивната украса допринася за овладява-
не на пространството и в същото време 
за неговата визуална непрекъснатост. 
Декоративните построения се ограни-
чават до две измерения, но самият им 
характер предполага и демонстрация 
на триизмерни възможности. Геомет-
ричният ритъм в равнината, изпълнен 
в отразяващи и блестящи материали и 
глазури превръщат декорацията в раз-
кошна украса, симфония от цветове и 
повтарящи се равномерни визуални 
тактове.
За мюсюлманите светлината има бо-
жествена природа и може би това е 
първопричината масивните визуални 
структури да бъдат превръщани в мре-
жа от светлинни трептения. Простран-
ството се хармонизира чрез светлин-
ни ефекти от цветни и светлосянъчни 
филтри каквито са декоративните 

ажури, решетки и витражи.
„Във времето и пространството ислям-
ското изкуство не намерило по-добро 
убежище от джамията. Съвместното 
сътрудничество на различни народи в 
усъвършенстването и декорирането на 
тези култови сгради въпреки съхраня-
ването на местните особености създа-
ва вид космополитизъм в ислямската 
архитектура. Той, разбира се, е обусло-
вен и от толерантността в мюсюлман-
ския свят, което е едно от духовните 
достойнства на мюсюлманите.” (Зар-
ринкуб 2007 : 136)
Геометричното декоративно изкуство 
изразява фундаменталността на ис-
лямския дух чрез организираност, си-
метрия, мяра и чрез чисто геометрич-
ните декоративни форми. 
През Средновековието ислямските 
художници вярвали, че използвайки 
повтарящия се геометричен мотив, 
ползват езика на вселената и подпо-
магат вярващия мюсюлманин в съ-
средоточаването му върху смисъла на 
живота и величието на сътворението. 
Орнаменталните и геометрични моде-
ли успешно обединявали художестве-
ните и естетически традиции, вкусове 
и потребности на различните народи 
приели исляма.  
В голямата си част изкуството на ис-
ляма, независимо от неговия вид и 
характер е в същността си изкуство на 
декорацията и на трансформацията. 
Невероятният усет към орнаменти-
ка спомага за възникване и развитие 
на забележително приложно – деко-
ративно изкуство. Предмети за дома 
като съдове, блюда, кани, килими и 
други са създавани в красиви форми и 
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покривани с изтънчен орнамент, чрез 
спазване на определени геометрични 
закономерности.
Целта никога не е била само украса, 
а по-скоро преобразуване като чрез 
този подход значителните мащабни 
обекти са доведени до художествена 
дематериализация. Чрез богатата де-
коративна украса, огромните сгради 
се превръщат в ефирни структури, на-
помнящи за украсените страници на 
Корана.
Комплексното разглеждане на фило-
софските и естетически прозрения на 
средновековните учени от Средния и 
Близък Изток, трактати и анализи на 
архитектурната структура и орнамент, 
извеждат доказателства за същест-
вуването в онези времена на наука за 
архитектурното проектиране, тясно 
свързана с геометричната естетика. 
При направените анализи на памет-
ници на ислямското изкуство се по-
твърждава геометричния прийом в 
качеството на система известна и при-
ета от всички ислямски автори през 
вековете.
В изкуството идеята за хармония по-
лучава въплащение във вид на строго 
разработени системи от геометрични 
построения реализирани върху плос-
кост и в пространството. Анализът на 
съразмерността, съхранена в архите-
ктурните паметници, показва еволю-
ция на системата на построение на 
художествената форма – от елемен-
тарно прости основани на квадрата, 
равностранния триъгълник и техните 
производни, към по-сложни основани 
на производни на полуквадрата и де-
ление на линиите в средните и крайни 
отношения. Развитието на тази систе-

ма в творчеството на архитектите от 
ХIV – XV век довежда до изработване 
на нова, универсална система на гео-
метрични отношения. (Булатов 1988 : 
301)
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