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چکیــــده: 

مقایسه تطبیقی الگوی معماری مساجد ایران و ترکیه عطف به دوره عثمانی

میرزاعلی شیدانه مرید *

معصومه خامه **

دانشجوی دکترای معماری، دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد )نویسنده ی مسئول(

استادیار دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد

تاریخ دریافت مقاله:98/03/05                    تاریخ پذیرش نهایی: 99/09/14

ترکیه ازجمله کشورهایی است که از گذشته های دور دارای تمدن های گوناگونی بوده است. این کشور از دیدگاه معماری غنی و متأثر از 
معماری بیزانس بوده است. ورود اسالم به ترکیه و شکل گیری حکومت های اسالمی در دوره ی عثمانیان باعث شکل گیری نوع خاصی از 
معماری اسالمی در ترکیه گردید. معماری مساجد ترکیه، بارزترین گونه معماری اسالمی خصوصاً در شهر استانبول می باشد. اهداف این 
تحقیق »دستیابی به سیر تحول معماری مساجد در ترکیه« و »الگویابی معماری مساجد ترکیه« بوده است. این تحقیق قائم بر این فرض 
است که الگوی معماری مساجد ترکیه ترکیبی از معماری مساجد اولیه اسالمی، ایرانی و معماری بومی ترکیه است. ریشه یابی ویژگی های 
معماری مساجد ترکیه، موضوع این تحقیق است که تأثیرپذیری معماری مساجد ترکیه از معماری مساجد اولیه اسالمی، معماری غنی و 
با سابقه طوالنی بیزانسی و یونانی قبل از ورود اسالم و معماری تمدن های اسالمی پیشرفته در همسایگی ترکیه مانند ایران پرداخته شده 
است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتواگرا، کتابخانه ای و مرور متون و توصیفی تحلیلی، مقایسه و تطبیقی انجام شده 
است. ویژگی های معماری مساجد ترکیه به طور کلی شامل شبستان های رو به قبله، حضور مسجد در محله، ورود از حیاط به گنبدخانه روی 
محور مستقیم، هماهنگی هندسه ناشی از ستون ها با هندسه پالن و سازمان دهی فضاها در جهت قبله، تقسیم شبستان به فضای کارآمد با 
مقیاس انسانی، استفاده از عنصر نور در زیر گنبدخانه و ایجاد فضای روحانی،  نیم گنبدهای عظیم که گنبد اصلی را تقویت می کنند؛ سیمای 
خارجی موج دار به وجود آمده توسط گنبدهای چندتایی، مناره های مدادی شکل، گنبدهای بیزانسی، استفاده از نقوش هندسی و گل و بته و 
خطاطی روی سنگ، ایوان برای درگاه و برای ورودی های شبستان است. ریشه یابی ویژگی های معماری فوق در این پژوهش رهنمون به 

کشف الگوی معماری مساجد ترکیه شده است.

واژه های کلیدی: الگویابی، معماری، مسجد، معبد، ترکیه، ایران.

* morid100@yahoo.com ** m.khameh@yahoo.com
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1. مقدمه
را  میالدی  هفتم  قرن  متمدن  جهان  اسالم  که  هنگامی 
با  شد.  دگرگون  کشورها  از  بسیاری  چهره ی  فراگرفت؛ 
مسلمان شدن تدریجی این کشورها نژادهای گوناگون، در 
ساختن تمدن تازه ای -که تمدن اسالم نام دارد- شریک 
شدند. مرز فعالیت این فرهنگ از یک سو از چین تا اسپانیا 
و از سوی دیگر جنوب آفریقا تا ورای قفقاز بوده است. بنای 
مسجد در میان معماری اسالمی اهمیت فوق العاده ای دارد؛ 
زیرا مسجد به عنوان عبادتگاه و مجمع و محل حل و فصل 
مراسم،  از  بسیاری  برگزاری  نیز  و  اختالفات  از  بسیاری 
و  صنعتگران  لذا  است.  بوده  احترام  و  توجه  مورد  همواره 
هنرمندان کوشیده اند تا با همه ی مهارت و کاردانی خود در 
ایجاد استحکام و زیبایی و فضای معنوی آن نقشی داشته 
از هنرهای گوناگون  درواقع مسجد مجموعه ایست  باشند. 
که بر روی هم فضا و مکان خاصی را پدید آورده اند. مکان 
و فضایی که برای ایجاد رابطه میان خدا و خلق متناسب 
باشد؛ مکانی که در عین شکوه و جالل و آراستگی و تزئین 
آن ذهن انسان را به جای توجه به خداوند به خود مشغول 
اسالمی مسجد  در سرزمین های  آن جایی که  از  و  ندارد؛ 
پایگاه اجتماعی مذهب مسلمانان و پناهگاهی برای زندگی 
شده  توجه خاص  آن  تزئین  به  می آمد؛  شمار  به  پرآشوب 
است و می توان گفت این جایگاه تجلّی هنر اسالمی مسجد 
بوده است. اما مساجد اولیه اسالم بسیار ساده و محقر بنا 
معین  را  آن  نقشه ی  مسجد  هدف  حقیقت  در  می شده اند. 
آن  در  نمازگزار  جمعیت  که  مربع  صحن  یک  بود.  کرده 
جای می گرفتند؛ حوضی در وسط برای وضو و یک ایوان 
و  سایبان  و  پناهگاه  که  صحن  طرف  یک  در  ستون دار، 
بنای  مّکه،  به  رو  طرف صحن،  یک  در  بود  درس  محل 
برپا می شد. و محوطه ای مسقف و محصور  اصلی مسجد 
رو  بلند  به صف های  جا  آن  در  نمازگزاران  و  بود  مربع  و 
که  بود  گنبدی  بنا  این  باالی  گاهی  می ایستادند.  قبله  به 
که  بناهایی  اولین  بود.  شده  ساخته  آجر  از  همیشه  تقریبًا 
از  و  بود  ساده  و  کوچک  بسیار  شد  ساخته  طریق  این  به 
دیوار ِگلی و چند تنه درخت خرما تشکیل می شد. ولی به 
زودی احتیاج به داشتن بناهایی مستحکم و پابرجا احساس 

گردید )فصل نامه هنر 1376(. معماری مساجد ترکیه دارای 
را مطرح می نماید  اساسی  است که سؤاالتی  ویژگی هایی 
ازجمله اینکه سیر تحول الگوی تکامل یافته مساجد ترکیه 
چگونه بوده است؟ و الگوی تکامل یافته مساجد ترکیه از 

است؟ کجا سرچشمه گرفته 
2. روش تحقیق

مقاله حاضر در حوزه تحقیقات کیفی از نوع محتوای جهتدار 
و  متون،  مرور  و  کتابخانه ای  روش  با  ابتدا  که  دارد؛  قرار 
با مقایسه و تطبیق نمونه ها  با توصیف و تحلیل و  سپس 

است. گردیده  انجام 
3. پیشینه تحقیق 

گادی گودوین در کتاب »تاریخ معماری عثمانی« و پروفسور 
جوهن  و  اسالمی«  »معماری  کتاب  در  هیلن براند  رابرت 
فرلی در کتابOttoman Architecture  به ترتیب به بررسی 
بناهای تاریخی و مساجد و معماری اسالمی وکاربری های 
شاخص وبناهای دوره عثمانی پرداخته اند و آنها را بررسی و 
تحلیل نموده اند. مساجد اولیه آنتالویایی از گونه های عربی 
تقلید کردند و به تدریج برخی از آنها رنگ و بوی ایرانی نیز 
به خود گرفتند؛ خصوصًا از نظر ایوان برای درگاه و برای 
البته با فرارسیدن قرن هفتم، تأکید  ورودی های شبستان، 
بر فضای گنبددار مجزا به عنوان گونه ای از مساجد رو به 
افزایش نهاد )گودوین 1388(. ارجحیت در ان زمان کاماًل 
به مساجد سر پوشیده و بدون حیاط تعلق داشت. این مسأله 
کافی بود تا تزئینات فضای داخلی را سبب شود که سبب 
گردید گنبد وسیله مورد عالقه  ای برای نیل به این هدف 
سبب  گنبددار  اشکال  بر  تأکید   .)1377 براند  )هیلن  شد 
چشم انداز واحدی بدین منظور شد. قباًل در دوره سلجوقیان 
را  جهت  این  در  تجربیاتی  چنین  وجود  می توان  احتمااًل 
رابرت 2006(. در دوره عثمانی گروهی  )دیوید و  برشمرد 
با دهلیزهای  از مکعب ساده  از مساجد شروع می شود که 
کناری هستند. این ساختمان ها قرابت ذاتی با آرامگاه های 
بزرگتر در سراسر جهان اسالم و با ساده ترین اشکال مساجد 
با بزرگتر  ایرانی دارند. تنها در آن گنبد مرکزی غالب که 
صورت  مهمترین  این  و  می یافت؛  پررنگتری  نقش  شدن 
تکامل مسجد در دوران عثمانی است )هیلن براند 1377(. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 26

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1396-fa.html


103فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و نهم / زمستان  1399 / سال هشتم

در مرحله بعد طرح فضایی مسجد صلیبی شکل، پله دار، یا 
استفاده  آنها  بارز  مشخصه  که  است  برعکس   T به شکل 
)فرلی 2006(.  است  اندازه های مختلف  با  گنبد  از چندین 
اشغال قسطنطنیه در سال 857ه.ق نقطه نهایی و انگیزه ای 
برای بازنگری اساسی به طرح مسجد بود بعد از یک قرن 

بی نظمی اصالح شده بود )همان(.
4. چارچوب نظری پژوهش

ادیان و مذاهب رایج در  بر تاریخچه  1-4. مروری 
ترکیه کشور 

متفاوتی  آیین های  ملت ها  اکثریت  همانند  نیز  ترکان 
ارواح  پرستش  مذهبی  عادت های  از  یکی  که  داشته اند 
نیاکان، پرستش »روح آسمان« بود. این دو گونه پرستش 
و  خان ها  ویژه ی  تنها  ارواح  پرستش  داشتند  تفاوت هایی 
بزرگان بود؛ ولی پرستش »روح آسمان« آئین همه ی ترکان 
بود. آنها همچنین کوه ها را می پرستیدند )رضا 1374، 48؛ 
اسمعیل نژاد و همکاران 1392(. ترکان، آسمان آبی جاودان 
را می پرستیدند؛ ولی  ارواح کوه ها و آب ها  الهه ی زمین  و 
از  آنان  بودند.  نیز  بودایی  آئین  با  موافق  زمان  همان  از 
به  نیز  بودند  نسطوری  کشیش های  که  عیسوی  مبلغان 
مانی  دین  با  آشنایی  از  پس  و  می کردند  استقبال  گرمی 
و  اسمعیل نژاد  60؛   ،1353 )گروسه  درآمدند  مانی  دین  به 
همکاران 1392(. ترکان موافق دین بودایی بودند؛ زیرا روح 
تأثیر  تحت  را  آنان  خشن  روحیه ی  آن،  رأفت  و  مالیمت 
داشتند.  را  شدن  متمدن  قابلیت  ذاتًا  چون  بود؛  داده  قرار 
مناطق  تا  که  بودایی  مبلغان  برای  فوق العاده ای  حرمت 
مناطق و  در  نیز  زردتشتی  بودند. دین  قائل  آنها می آمدند 
سرزمین آسیای مرکزی رواج داشت )اختیاری 1385، 27؛ 
اسمعیل نژاد 1392(. شمنیزم یکی دیگر از باورهای ترکان 
بود که به معنی سحر و جادوگر، رقاص، موسیقی شناس و 
حکیم آمده است )همان، 29(. به طور کلی ادیان و باورهایی 
که هنگام ورود اسالم به سرزمین های ترکان وجود داشتند 
عبارتند از 1. ادیان سامی و مصبحی، 2. ادیان محلی آسیا 
)شمنیزم( ادیان آریایی )زردتشتی، بودایی، مانویت، مزدکی 
و هندونیسم(. دین زردتشت هنگام ورود اسالم به ترکستان 
غربی یکی از پرنفوذترین ادیان بود به طوری که بیشترین 

مبارزات اسالم در ایران و ترکستان با پیروان این دین بوده 
محسوب  ایران  شرقی  شمال  همسایگان  از  ترکیه  است. 
و  کیلومترمربع،   783,562 معادل  وسعتی  دارای  می گردد. 
جمعیت حدود 76 میلیون نفر )برآورد 2013( می باشد که 
حدوداً 75 تا 85 درصد مردم سنی و 15 تا 25 درصد هم 
بسیاری  ولی  است؛  ترکیه الئیک  علوی هستند. حکومت 
عید  و  فطر  عید  و  پای بند هستند  اسالم  دین  به  مردم  از 
قربان در این کشور تعطیل می باشد. ترکیه دارای آب و هوای 
خوب و جلگه ای می باشد و جاهای دیدنی فراوان و دارای 
و  آسیا  باختر  جنوب  گذرگاه  دارد.  ساالنه  زیادی  توریست 
دارای  و  مناطق حساس جهان  از  و  می آید  به شمار  اروپا 
موقعیت راهبردی و بسیاری خوبی است. 70 تا ٪75 مردم 
استانبولی  ترکی  زبان   18٪ و  هستند  ترک زبان  ترکیه 
صحبت می کنند. خط آنان در زمان حکومت عثمانی خط 
عربی بود و پس از تشکیل حکومت جمهوری ترکیه توسط 
خط  با  )1924م(  شمسی  هجری   1302 سال  در  آتاترک 
التین نوشته می شود. ترکیه بین دو فرهنگ شرقی و غربی 
قرار دارد ٪90 ترکیه در آسیا و ٪10 آن که استانبول باشد در 
قاره ی اروپا قرار دارد. کشورهای همسایه ترکیه که آسیایی 
ارمنستان،  آذربایجان،  ایران،  از  عبارتند  هستند  اروپایی  و 
گرجستان، عراق و سوریه، یونان و بلغارستان. ترکیه از سه 
طرف به دریا راه دارد. دریاهای سیاه و مرمره، اژه و مدیترانه 
از طریق دو تنگه بسفر و دارادنل به دریاهای آزاد راه دارد. 
بیشتر  استانبول است.  ترکیه  بزرگ ترین و مهم ترین شهر 
پایتخت  که  دارند  قرار  استانبول  در  ترکیه  بزرگ  مساجد 

دولت عثمانی بوده است.
مساجد  معماری  بر  تأثیرگذار  عوامل  ریشه یابی   .5

عثمانی( دوره  )در  ترکیه  کشور 
1-5. اهمیت و دالیل انتخاب مساجد نمونه

1-1-5. مسجدالنبی در مدینه مکرمه
این مسجد از مساجد اولیه دوران اسالم و زمان پیامبر)ص( 
می باشد؛ و خانه ی پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( و حضرت 
زهرا)س( در کنار این مسجد بوده است؛ و فضاهای مورد 
نیاز از از نظر معماری و کاربری ها با نظر پیامبر)ص( تأمین 
گردیده است. لذا از اهمیت باالیی برای مطالعه و الگوپذیری 
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از مساجد صدر اسالم برخوردار است.  
2-1-5. مسجد ایاصوفیه در ترکیه

این مسجد 1500 سال قدمت دارد. ابتدا کلیسا و در حدود 
در  آتاترک  زمان  تا  عثمانی  حکومت  زمان  از  سال   584
ترکیه به عنوان مسجد استفاده می شده است. دارای معماری 

در  سلیمانیه  مسجد  و  کبود  آبی  مسجد   .5-1-3
کیه تر

عثمانی  حکومت  زمان  در  و  ترکیه  در  مسجد  دو  این   
باعظمت  بسیار  معماری  نظر  از  طرفی  از  شده اند؛  ساخته 
و غنی هستند؛ و چون حکومت عثمانی از معماری ایرانی 

این  یونانی ساخته شده است.  بیزانسی و  با سبک  غنی و 
با تغییراتی در فضای آن رنگ و  مسجد در زمان عثمانی 
بوی اسالمی گرفت. بنابراین به لحاظ قدمت و سیر تحول 
تاریخی آن و تبدیل شدن کلیسا به مسجد، برای مطالعه از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این دو  لذا معماری  بوده است.  ایرانی بهره مند  و معماران 
است.  نزدیک  ایرانی  معماری  به  محتوایی  نظر  از  مسجد 
ویژه ای  اهمیت  از  مقاله  این  در  برای مطالعه  بدین جهت 

هستند.    برخوردار 

تصویر 1. نقشه مسجدالنبی، مدینه

تصویر 3. پالن و نمای مسجد سلیمانیه در ترکیه

تصویر 2. نقشه کلیسا که به مسجد ایاصوفیه در دوره عثمانی تبدیل شد.
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4-1-5. معماری عبادتگاه های بومی ترکیه
1-4-1-5. معبد آرتمیس و آرامگاه های کارناسیس

تنها بخش هایی از این دو بنا باقی مانده است. دیگر بناهای 
تا  گرفته  قرار  هم  روی  معابد  ویرانه های  از  نیز  باستانی 
کلیساهای مسیحیان که در صخره های سنگی کاپادوکیه 

کنده شده اند. هنوز هم در ترکیه پراکنده اند.
ترکیه،  کاپادوکیه  سنگی  صخره های   .5-1-4-2

سنگی کلیساهای 
هزاران سال پیش گروهی از آتش فشان های باستانی نظیر 
ملندیز  و   )Hasan( حسن   ،)Ereyyes( ارسیس  »کره های 
آنها  فوران  از  ناشی  مایعات  و  کردند  فوران   )Melendiz(
موجب به وجود آمدن نوعی سنگ به نام تفرا )tuff( شد که 
تا مایل ها آثار آن باقی ماند. در طول قرن ها باد و باران سحر 

انجام دادند  این سنگ های نرم  و جادوی خود را بر روی 
و کنده کاری های دیدنی و جذابی را بر روی آنها منقوش 
کردند و منظره ی کاپادوکیه را مانند سطح روی ماه برجسته 
کردند. در زمان های خیلی دور کاپادوکیه توسط مسیحیان 
شکل،  غاری  کلیسای  هزاران  مردم  این  بود  شده  اشغال 
از  کلیسای کوچک و صومعه های سنگی ساختند بسیاری 
این سازه ها و به ویژه کلیساها با نقاشی های دیوارکوب از 
قدیسین قرون وسطی که بیشتر شبیه به شکل شبح هایی 
بودند که گویی از پائین به دیوارهای غار زل زده اند، تزئین 
شده بودند. در قرن 21 برخی از این کلیساهای باستانی به 
مناظر قابل توجهی تبدیل شدند. از ویژگی های این کلیساها 

و معابد، سنگی بودن و در داخل غار بودن آنها است.

تصویر 4. مسجد آبی، کبود سلطان احمد در ترکیه

تصویر 6. موقعیت کاپادوکیه در ترکیه: محل کلیساهای سنگی از سنگ های اتشفشانی

تصویر 5. پالن مسجد آبی، کبود سلطان احمد در ترکیه
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تصویر 7. کلیسا سنگی در ترکیه

تصویر 9. فضایی روحانی در مسجد النبی

تصویر 12. گنبد خضرا در مسجدالنبيتصویر 11. محل روضه و منبر در مسجدالنبی

تصویر 10. گنبد خضرا و مسجدالنبی

تصویر 8. کاپادوکیه و سنگ های

6. مساجد اولیه اسالمی
مسجد النبی)ص( در مدینه

»مسجد  است.  مسجد  اولیه  نمونه  مدینه  در  مسجد  این 
پیامبر در مدینه نخستین فضای ساخته شده در اسالم پس 
از مسجد قبا است )پیرنیا 1382؛ دیزانی 1396(. این فضا 

رو به مّکه بوده و دارای فضای مسقف ستون دار )شبستان(، 
این  است.  بوده  صفه  و  سکونت  برای  حجره هایی  حیاط، 
مسجد دارای موقعیت مرکزی، دارای شبستان رو به قبله و 
میان سرا بوده که ورودی های اطراف میان سرا قرار داشته 

است.
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7. معماری مساجد ترکیه 
1-7. مسجد ایاصوفیه

بنای ایاصوفیه در میدان »سلطان احمد« در استانبول در 
ترکیه یکی از بزرگ ترین اثرهای نارنجی دوران بیزانس 
به مدت  بنا شد که  اول  است و در زمان کنستانتینوس 
916 سال به عنوان کلیسا و به مدت 481 سال در دوران 
تاریخی به  بنای  این  بود.  عثمانی به عنوان مسجد فعال 
دستور آتاترک در سال 1935 به موزه تبدیل و در خدمت 

صنعت توریسم قرار گرفت.
دوره ی اول: ایاصوفیه قبل از فتح استانبول 

حریق  در  ایاصوفیه  م   404 سال  در  آتش سوزی  اثر  بر 
سوخت و در سال 415 م مجدداً ساخته شد؛ در سال 532 
مشهور  معماران  توسط  و  سوخت  آتش  در  ایاصوفیه  م 
عصر خود، آنتمیوس ترالسی والیسید روس ملطی ساخته 
شد. در سال 537 م بر اثر زلزله گنبد آن فروریخت؛ در 
سال 563 م گنبد ساخته شد و 916 سال به عنوان کلیسا 

استفاده شد.
دوره ی دوم: ایاصوفیه- ترکان عثمانی 

ترکان  تصرف  به  ایاصوفیه  میالدی   1453 سال  در 
به  و  کردند  محو  را  آن  مسیحیت  آثار  و  درآمد  عثمانی 
صورت مسجد شد؛ به مدت 481 سال فعال بود. نقاشی ها 
به علت نامناسب بودن و تزئینات داخل ایاصوفیه با گچ 
قسمت  در  چوبی  منار  احمد  سلطان  و  شدند  پوشانده 
جنوبی نیم گنبد غربی و نیز یک محراب در این مسجد 
عثمانی  سلیم  سلطان  دستور  به  سنان  معمار  کرد.  بنا 
با  را  ساختمان  و  تخریب  را  ایاصوفیه  اطراف  خانه های 
دیوارها و تعبیه پایه ها و شمع ها محکم کرد و مناره چوبی 
چلبی  مصطفی  خطاطی  کرد.  تبدیل  آجری  مناره  به  را 
لوحه های  شد.  کریم  قرآن  آیات  از  دیوارها  زینت  بخش 
راشدین  خلفای  نام  به  مستطیل  مربع  از شکل  عظیمی 
بر باالی دیوارها نصب شد که بعدها این الواح به شکل 
کتابخانه  و  وضوخانه  گردید.  نصب  و  شد  ساخته  مدور 
که بیش از 300 هزار جلد کتاب را در خود داشته است. 
هنر  از  کاشی کاری  دیوارهای  و  صدف نشان  قفسه های 
قرن 18 میالدی است. در سال 1847-1849 تعمیرات 

زیر  از  تزئینات  و  انجام  »فوستانی«  اتریشی  معمار  توسط 
گچ بیرون آمد. در سال 1894 زلزله باعث صدمات زیادی 
به ایاصوفیه گردید. نیم گنبدها و گچ پوش ها و سرستون ها 

بسته شد. زیادی  تا مدتی  و  فروریخت 
جمهوری  دولت  تشکیل  ایاصوفیه  سوم:  دوره ی 

کیه  تر
در سال 1926 م/ 1305 ش تعمیرات گنبد اصلی و پایه ها 
م/1313 ش   1934 سال  در  آتاترک  پیشنهاد  به  و  انجام 
مسجد ایاصوفیه به موزه تبدیل گردید و در سال 1935 م 

افتتاح شد.
بنای ایاصوفیه

و  طاق ها  هماهنگی  در  هوشمندی  ایاصوفیه  بنای  در 
ستون ها به کار رفته است. 4 ستون عظیم از سنگ خارای 
مصری، شبیه پای فیل، 4 طاق باال را نگاه داشته است و 
 40 گنبد  ساقه ی  در  است.  گرفته  قرار  آنها  روی  بر  گنبد 
از آن ها به  پنجره بزرگ نزدیک به هم قرار دارد. که نور 
درون می تابد. ژرفای گنبد 18 متر و بلندی گنبد 56 متر از 
سطح زمین است و قطر آن 33 متر است که پشت بند آن دو 
نیم گنبد است. این بنا 107 ستون و 9 در دارد. بنا کاًل از آجر 
ساخته شده است و با مرمر پوشانده شده است. دیوارهای 
آن با معرق کاری آجین شده و به سنگ های قیمتی تزئین 
شده است. در تزئینات بنای آن از فلزات گران قیمت استفاده 
شده است. ستون های مرمرین این بنا از معبد »آرتمیس« و 
نیز از نقاط مختلف دنیا آورده شده است. موزائیک کاری ها 
بیزانسی از تزئینات زیبای این بنا است. بخش های برنزی 
که  نفیسی  هنری  آثار  به  کتابخانه  جنوبی  قسمت  در 
دیوارهای این بخش از سنگ های باارزش است که به قرن 
14 میالدی می رسد. مسجد ایاصوفیه در فهرست عجایب 
هفت گانه جدید جهان در سال 2007 م رسمًا اعالم شد. 
این مسجد بیش از 1500 سال قدمت دارد. 6000 مترمربع 
معماری  حیاتی  عامل  دو  دارد.  مساحت  ایاصوفیه  مسجد 
یعنی نور و فضا و تأثیر آنها بر همدیگر فضای ایاصوفیه را 
جذاب و شگفت انگیز کرده است. گنبد مرکزی مثل سایه 
بابی بسیار گسترده روی چهار ستون عظیم الجثه قرار گرفته 
و دو نیم گنبد در دو طرف آن را احاطه کرده اند. پنجره هایی 
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اشعه های  باعث ورود  دارند  قرار  پایه گنبد مرکزی  در  که 
نور به ساختمان می شوند و فضای روحانی ایجاد می کنند و 
باعث می شوند که انگار گنبد در هوا معلق است؛ و به جایی 
جهان  تا  شده  باعث  ایاصوفیه  مسجد  در  نور  ندارد.  تکیه 
کند.  برقرار  ماوراءالطبیعی  پیوندی  هم  با  معنوی  و  مادی 
درخشش نور در فضا باعث می شود که تماشاگر به جزئیات 
به جزء  از جزیی  این حرکت چرخش  و  نتواند تمرکز کند 
ایاصوفیه  ساختمان  طرح  می کند.  تداعی  را  ابدیت  دیگر، 
از یک هسته ی مرکزی تشکیل شده و بقیه ی بخش های 
ساختمان دورتادور آن قرار گرفته اند. پیش از این معماران 
استوانه ای  پایه  روی  می ساختند  که  را  گنبدهایی  رومی 
شکل استوار می کردند. اّما آنته هیوس وایزید وروس گنبد 
مرکزی ایاصوفیه را روی دیواره هایی قرار دادند که با هم 
دیواره هایی  و  گنبد  بین  و  می ساختند  را  مربع  یک  شکل 

که گنبد روی آنها سوار می شد. واسطه ای ساختند که به 
تدریج شکل مربع را به دایره و برعکس تبدیل می کرد به 
این ترتیب طرح مربعی شکل دیواره هایی که گنبد روی 
آنها قرار می گرفتند به تدریج نرم می شدند و به یک دایره 
تبدیل می شدند. از طرفی تا پیش از این گنبدها فقط روی 
دیوارها سوار بودند که همه وزن گنبد روی دیوارها بود و 
دیوارها ضخیم و سنگین بودند؛ اّما استفاده از ستون های 
گنبد  وزن  از  زیادی  مقدار  باعث شد  ایاصوفیه  در  بزرگ 
به  نتوانستند  دیوارها  درنتیجه  و  کنند  تحّمل  ستون ها  را 
ضخامت و سنگینی قدیم باشند و حتی قسمت زیادی از 
آنها برای تعبیه ی پنجره هایی بزرگ خالی شد. به همین 
را  ساختمان  سقف  وزن  که  دیوارها  این  به  هم  خاطر 
)لوکاس،  می گفتند  پنجره ای  دیوارهای  می کردند  تحّمل 
اولیاچلیی، بورکهات، فرینی، 1314 ق، 1368 ش، 1392(.

تصویر 13. نمایی از فضای داخلی

تصویر 15. مسجد ایاصوفیه در ترکیه

تصویر 14. پالن مسجد ایاصوفیه
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2-7. مسجد آبی، کبود سلطان احمد استانبول ترکیه 
دفن  محل  -که  اول  احمد  سلطان  دستور  به  مسجد  این 
قبل  که  قدیمی  محلی  در  است-  مکان  این  در  نیز  وی 
امپراطوری  پایتخت  و  مرکز  منطقه ی  میالدی،   1453 از 
بیزانس شده بود و در مقابل مسجد ایاصوفیه قرار داشت؛ 
به عمد ساخته شد تا نشان دهد معماران عثمانی و مسلمان، 
رقبای اجداد معماران ایاصوفیه هستند. قرار بود که این بنا 
باشکوه تر از ایاصوفیه باشد؛ ولی این طور نشد و کوچک تر 
ابعاد ایاصوفیه درآمد و پادشاه ناراحت شد. دارای شش  از 
مناره است که به علت تقلید از مسجدالحرام پادشاه مجبور 

شد مبلغی برای ساختن مناره هفتم مسجدالحرام بدهد که 
این مسجد کوچک تر از مسجدالحرام جلوه نماید. قسمت 
تزئین  دست ساز  سرامیک  کاشی   000,20 مسجد  پائین 
شده است. بیش از 200 پنجره شیشه ای نور را از بیرون 
به صحن اصلی هدایت می کنند. در دکوراسیون آن آیاتی 
از قرآن استفاده شده است به خط سیدکاظم عبادی که 
بزرگ ترین خطاط زمان بود. صحن اصلی فرش شده بود 
که در زمان مقتضی تعویض می شدند. محراب مسجد از 
مرمر با تراش ظریف و کنده کاری ساخته شده و دیوارهای 
کناری آن از جنس سرامیک است )فصل نامه هنر 1376(.

تصویر 17. گنبد بر روی چهارطاق ایاصوفیهتصویر 16. شاهکار گنبد و زیر گنبد ایاصوفیه

تصویر 19. نمایی سه بعدی از مسجد آبی، در ترکیهتصویر 18. فضای داخلی مسجد آبی، کبود ترکیه
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تصویر 20. گنبد و زیر گنبد مسجد آبی، کبود در ترکیه

تصویر 22. نمایی سه بعدی از مسجد سلیمانیه ترکیهتصویر 21. فضایی زیبا و روحانی زیر گنبد مسجد سلیمانیه ترکیه

3-7. مسجد سلیمانیه ترکیه
دارای  است.  شده  تشکیل  مناره  با  و  سه گانه  رواق  دارای 
مرکزی  گنبد  دارای  هست.  بی شماری  ورودی  سردر 
شبستان است و دارای چهار ستون که هر ستون از مرمر 
تشکیل یافته است؛ و هر گنبد دارای 30 پنجره به عنوان 
بر  گنبد  دارد.  پنجره  دارای 138  است. شبستان ها  نورگیر 
روی دو گنبد شمالی و جنوبی احداث شده و پنجره ها دارای 
شیشه ی رنگی می باشند و در و پنجره از چوب ساخته شده 
است. محراب و منبر از سنگ مرمر هستند و دارای کتیبه ای 
قرآنی و با خط ثلث روی کتیبه نوشته شده است. در طراحی 
برای  منفذهایی  است.  گردیده  رعایت  اکوستیک  نظم  بنا 

هواکش تعبیه شده است. این مسجد بعد از مسجد سلطان 
)اشراقی،  هست  ترکیه  مسجد  بزرگ ترین  اول  احمد 

سوداگر، 1392(. اردشیر، 1388؛ 
مناره ها: در هر گوشه شبستان یک مناره مخروطی شکل 
دارای  دارد.  پاگرد   3 و  شده  ساخته  متر   74 ارتفاع  به 
رواق های سه گانه الحاقی با فضای باز و دارای 28 گنبد، 
11 سردر ورودی و سردر مرکزی، کتیبه هایی با خط ثلث 
قرار دارد. کف و طاق ها و رواق از سنگ مرمر و گرانیت 
ساخته شده است و در بخش مرکزی حوض شش ضلعی 

.)1392 )سوداگر  می باشد 
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در راستای اهداف این پژوهش مساجد ترکیه با مساجد اولیه 
اسالمی و مساجد ایرانی مقایسه شده است.

4-7. ویژگی های بناهای مساجد عثمانی ترکیه
o شبستان گنبددار

o مناره استوانه ای و مخروطی
o استفاده از پنجره نورگیر در گنبد

o حجاری و حکاکی به عنوان تزئینات
o تزئینات در بخش سردر ورودی، محراب، سقف ایوان

به  الحاقی  سه گانه  رواق های  با  باز  فضاهای  صحن   o
ن شبستا

1-1-8. مسجد جامع فهرج یزد
این مسجد نمونه اولیه مساجد ایرانی است. این مسجد دارای 
شبستان رو به قبله و دارای میان سرا است. کالبد معماری 
شده  گرفته  ایران  اسالم  از  قبل  معماری  از  مسجد  این 
اصیل ترین ساختمان های شیوه خراسانی،  از  است. »یکی 
کهن ترین  شاید  مسجد  این  است.  فهرج  جامع  مسجد 

از  استفاده  بنا،  ورودی  آستانه  در  مقرنس کاری  تقارن: 
عوامل تزئینی ایرانی همانند گل و بوته و میخک و غیره 

.)1394 )سوداگر 
8. مساجد ایرانی

1-8. اهمیت و دالیل انتخاب مساجد نمونه
مسجد فهرج یزد و مسجد جامع اصفهان، هر دو در ایران 
قرار دارند و از مساجد باعظمت صدر اسالم و با معماری 
غنی ایرانی هستند؛ و دارای فضاهای غنی و با ارزش و 
محتواگرا می باشند؛ لذا مطالعه آنها در این مقاله ضروری 

و دارای اهمیت است. 

مسجد ساخته شده در ایران باشد که ویژگی های نیارشی 
شیوه پارتساسانی را داراست.«. این مسجد دارای تزئینات 
معماری قبل از اسالم است. آرایه های گچ بری شکنجی و 
پیچک های آن، همانند آرایه های کاخ کسری درتیسفون 

)سوداگر 1392(.  است 

تصویر 23. مسجد فهرج یزد در ایران با بیش از 1000 سال قدمت

تصویر 26. منار و نمایی از مسجد فهرج یزدتصویر 25. پرسپکتیو مسجد فهرج

تصویر 24. نقشه مسجد جامع اصفهان
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تصویر 27. حیاط و طاق های منحصربفرد مسجد فهرج یزد

تصویر 29. قابی ازایوان در مسجد جامع اصفهانتصویر 28. پالن مشخصات مسجد جامع اصفهان

2-1-8. مسجد جامع اصفهان
نمونه کامل مساجد ایرانی است که همواره دارای موقعیت 
مسجد  دارد.  قرار  بازار  جوار  در  و  بوده  شهر  در  مرکزی 
جامع اصفهان دارای چهار ایوان رو به میان سرا است. طرح 
نخستین مسجد، به گونه ای شبستان ستون دار بوده که در 
سال 156 هجری ساخته شده است؛ کاوش ها و موقعیت آن  
را روشن ساخته است. در سده پنجم و ششم دگرگونی های 
بنیادی در معماری مسجد رخ داد و مسجد به چهارایوانی 
تبدیل شد. بدین گونه فضای پیوسته و ساده شبستان ها و 
میان سراها با ایوان ها و دو گنبد از هم گسسته شد. از این 
پس چهار ایوانی بودن مسجد، یکی از ویژگی های بنیادی 
ارکان  شکل  ساختار  )همان(.  شد  ایران  در  مسجدسازی 
فضایی مسجد جامع اصفهان با برخی ابنیه قبل از اسالم 
مقایسه شده اند. وجود میان سرا به عنوان الگویی مربوط به 
بناهای کهن ایالمی ایران که در دوره های بعدی نیز تداوم 

ستون دار  تاالرهای  از  ستون دار  شبستان  و  است؛  داشته 
معماری پارسی گرفته شده است. فضای ایوان به صورت 
و  گرفته  شکل  پارتی  دوره  از  ایران  معماری  در  مستقل 
داشته  وجود  دوران  همین  در  نیز  میان سرا  به  رو  ایوان 
است. ساختار شکل گنبدخانه مسجد از آتشکده ها گرفته 
شده است. البته جهت گیری آن به طرف قبله تغییر نموده 
ایران  به عنوان عنصری کهن در معماری  نیز  منار  است. 
وجود داشت. فن آوری ساخت و ساخت مایه معماری ایران 
وجود داشت. فن آوری ساخت و ساخت مایه نیز در ابتدای 
دوران اسالمی مشابه معماری بومی بوده است که بعدها 
با پیشرفت های چشمگیری همراه شد. از این رو ساختار 
شکل در مسجد جامع اصفهان از کنارهم نشینی الگوهای 
بومی قبل از اسالم، معماری ایران پدید آمده است )دیزانی 

 .)1392
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تصویر 30. زیرگنبد خواجه نظام الملک

جدول 1. ویژگی ها و تأثیر پذیری معماری مساجد ترکیه 

تصویر 31. حیاط چهارایوانی مسجد جامع اصفهان در مسجد جامع اصفهان

9. یافته ها و بحث
کلیساهای اولیه در کاپادوکیه ترکیه در غارهای سنگی بودند و 
در استانبول کلیسای ایاصوفیه با قدمت 1500 سال از آجر و 
سنگ ساخته شده است. تأکید بر تقلید از گونه عربی با رنگ و 
بوی ایرانی در مساجد ترکیه. ایوان برای درگاه و ورودی های 
شبستان مساجد، تأکید بر روی فضای گنبددار، ارجحیت با 
مساجد سرپوشیده بدون حیاط بود. به کار بردن اشکال گنبددار 
که ریشه ی آناتولیایی دارد. استفاده از نقوش هندسی و ُگل و 
بوته و خطاطی روی سنگ که متأثر از هنر بیزانسی بوده است. 
در مساجد ترکیه سلسله  مراتب ورود به حیاط کاماًل در یک 
محور مستقیم صورت می گیرد و ورود به گنبد خانه و شبستان، 
گاهی با عبور از حیاط و رواق های اطراف آن و گاهی از بیرون 

محوطه مسجد و با ورود مستقیم به شبستان صورت می گیرد. 
در مساجد ترکیه فضای اتاق گنبددار در پی راهی برای ترکیب 
با فضای گنبددار و فضای اطراف بود. در مساجد ترکیه فضای 
گنبد خانه و شبستان در هم ادغام شده و شبستان چهارستونی 
را به وجود آورده است که گنبد خانه در مرکز آن و بر فراز آن 
قرار دارد. درواقع سیر تحّول مساجد ترکیه پیشینه باستانی 
در معماری آن بوده است که پیشینه ی یونانی و بیزانسی از 
یک سو و تأثیرات ایران هخامنشی و ساسانی از سوی دیگر 
این سرزمین  با پیشینه ی آسیای صغیر  و مفاهیم اسالمی 
درنهایت دوران عثمانی را رقم زده است؛ و می توان گفت که 
معماری مساجد ترکیه با توجه به موقعیت جغرافیایی رنگ و 

بوی ایرانی نیز دارد.

سیر تحول مساجد ترکیه از آغاز تا دوره ی عثمانی

سبک پیشرفته عثمانی معماری عثمانی پیش از 857 هـ 
ق ـ 1455م

مساجد گنبددار اولیه و مساجد 
سنگی اولیه

دسته  بندی مساجد 
ترکیه

• استفاده از دو گنبد متوسط در طول محور محراب به 
عنوان پشت بند گنبد اصلی

• سیمای خارجی موج دار به وجود آمده توسط گنبدهای 
چندتایی

• مناره های مدادی شکل بلند
• ارتباط تزئینات اندک خارجی با مجاری ظریف

• توالی فضاهای نیم گنبدی در اطراف گنبد اصلی و در 
طول محور اصلی

• قوس های عظیم جهت تقسیم بندی فضا
• آگاهی و اهمّیت دادن به توپوگرافی و مجموعه سازی

• تقسیمات نه قسمتی گنبد مرکزی با افزایش تمرکز روی 
گنبد مرکزی

• استفاده از گوشواره بیزانسی
• شبستان های چهارستونی

• مکعب ساده گنبددار + دهلیزهای 
کناری

• فرم شبیه به آرامگاه های بزرگ تر 
در جهان اسالم و ساده ترین اشکال 

مساجد ایرانی
• در سقف سبک ترکیه ای )آناتولیایی( 

دارند و در شبستان سبک عربی
 T طرح فضایی صلیبی شکل یا •

برعکس
• تکیه بر گنبد مرکزی به جای تکیه 

بر محراب

• کلیساهای سنگی )کاپادوکیه(
• کلیساهای غاری شکل سنگی

• تقلید از گونه عربی + رنگ و بوی ایرانی
• ایوان برای درگاه و برای ورودی های 

شبستان
• تأکید روی فضای گنبددار

• ارجحیت با مساجد سرپوشیده بدون 
حیاط بود.

• به کار بردن اشکال گنبددار که ریشه 
آناتولیایی دارد.

• وجود نقوش هندسی و گل و بوته و 
خطاطی روی سنگ که متأثر از هنر 

ارمنی و بیزانس بوده است.

ویژگی ها
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• فرم گنبدهای بیزانسی

 • فرم آرامگاه های بزرگ تر در 
جهان اسالم و ساده ترین اشکال 

مساجد ایرانی
• هشتی ورودی کلیساهای 

اواسط بیزانس

•  چهارطاقی های ایرانی
• شبستان های عربی

• تأثیر از تزئینات ارمنی و بیزانسی تأثیرپذیری

• مسجد قاتح 767-75 ق
• مسجد بایزید دّوم 913 ق

• مسجد سلیمانیه در استانبول 936 ق
• مسجد شاهزاده 955 ق

• مسجد سلیمیه 982 ق ادونه
• مسجد آبی کبود سلطان احمد 1025 ق

• مسجد حاجی ازبک، ایزنیق 
734 ق مساجد: عالءالدین 

بورسه 736 ق
• جامع سبز ایزنیق 780 ق 
سلطان بایزید آماسیه 817 ق
• جامع قدیمی آدرنه 856 ق
• اوچ شرف لی اردنه 856 ق

• مساجد شهرهای ارزروم، 
قیصری، تیده، سیسوری حصار، 

مسجد عالءالدین، 62 ق
نمونه ها

جدول 2. ویژگی ها و تأثیرپذیری معماری مساجد ایرانی )مأخذ: نصرت پور و همکاران 1394(

دسته  بندی مساجد ایرانی از آغاز اسالم تا دوره ی قاجاریه
مساجد ایوانی

مساجد چهارطاقی )سلجوقی( )یک، دو، سه و چهارایوانی( مساجد اولیه )شبستانی( دسته بندی مساجد 
ایرانی

• الگوی دوایوانه منتهی به گنبد خانه 
)خوارزمشاهی(

• الگوی چهارایوانه با تأکید به ایوان منتهی به 
گنبدخانه )سلجوقی(

• مناره های دوقلو دو طرف ایوان قبلی
• ترکیب حیاط های فرعی در مساجد )صفویه(

• تغییر مسجد- مدرسه )سلجوقی( به مدرسه- 
مسجد )صفویه(

• تزریق گنبدخانه قبل از اسالم 
ایران در مساجد شبستانی توسط 

سلجوقیان
• آغاز ایرانیزاسیون مساجد 

عربی آندره گدار
• مقصوره دار کردن مساجد

• ایوان منتهی به گنبد خانه
• الگوی زردتشتی ساسانی به 

عنوان کاراکتر اصلی مسجد شد.
• طرح مساجد برگرفته از طرح 

آتشکده ها و معابد ساسانی
• چهارطاقی گنبددار تأکید بر 

جهت قبله محراب

- برگرفته از الگوی شبستانی 
مسجد پیامبر

- ایجاد پرسپکتیو قوی با آسمانه 
طاقی

ویژگی ها

• فرم ایوانی بناهای پیش از اسالم ایران و فرم 
ایوانی بناهای دوره سلجوقی

• الگوی چهارطاقی/ ساسانی
• الگوی ایوان منتهی به گنبد 

پارتی

• فرم مسجد پیامبر
• معماری پیش از اسالم ایران تأثیرپذیری

• تک ایوانی، آقابزرگ، جامع یزد
• دوایوانی، زوزن، فریومد وکیل شیراز

• سه ایوانی، عتیق شیراز، جامع غدیر تهران
• چهار ایوانی، مسجد شاه اصفهان و مسجد جامع 

اصفهان

• مساجد جمعه اردستان، جامع 
بروجرد، 150 هـ ق

جامع گلپایگان
جامع نطنز

جامع سجاس )شهر در استان 
زنجان( قرن 5

• مساجد: فهرج، 50-60 هـ ق
• تاریخ خانه دامغان، 1500 هـ ق

• جامع یزد : قرن 3
• جامع اصفهان، 226 هـ ق

• نائین، 349 هـ ق

نمونه ها
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جدول 3. الگوهای معماری مساجد ترکیه عطف به دوره عثمانی حاصل از مقایسه و تطبیق الگوهای مطالعه شده )مأخذ: نگارندگان(

مطالعات انجام شده و تجزیه و تحلیل آن نشان می دهد که 
مساجد ترکیه شباهت ها و تفاوت  هایی در کالبد بناها دارند و 
معماری مساجد ترکیه خصوصاً در دوره عثمانی از مساجد ایرانی 
تأثیر گرفته اند. تفاوت فضای گنبدار معماری مساجد ایرانی با 
ترکیه ای در اتاق گنبددار پشت ایوان قبله از بقیه مسجد جدا 
بود، اّما در ترکیه برعکس ایران ، در پی راهی برای ترکیب 
فضاهای اصلی گنبد دار با سایر فضای اطراف بودند. نحوه ورود 
به حیاط مساجد ایرانی،  از طریق یکی از چشمه های فرعی 
در کنج حیاط صورت می گیرد  و یا از پشت یکی از ایوان 
های فرعی،  در این حالت بعد از سردر ورودی هشتی ، دقیقًا 
پشت ایوان قرار می گیریم،  اما امکان ورود نیست. در واقع 
ارتباط بصری بر قرار می شود، ولی  این عنصر از ورود مستقیم 
جلوگیری میکند. اّما هنگام ورود از حیاط به گنبد خانه کاماًل از 
محور مرکزی وارد می شویم که این نحوه متفاوت ورود نشان 
از اصل سلسله مراتب در معماری است. اّما در مساجد ترکیه ای 
چنین سلسله مراتبی وجود ندارد. ورود به حیاط کاماًل در یک 
محور مستقیم صورت می گیرد و ورود به گنبد خانه شبستان، 
گاهی با عبور از حیاط و رواق های اطراف آن و گاهی از بیرون 
محوطه ی مسجد با ورود مستقیم شبستان صورت می گیرد. 
در معماری مساجد ایرانی  همواره شبستان ها بصورت چهل 
ستونی است که اغلب در طرفین گنبد خانه و گاهی مجزا از 
آن قرار دارند. در مساجد ترکیه فضای گنبد خانه و شبستان 

چهل ستونی در هم ادغام شده و شبستان چهل ستونی را 
بوجود آورده است که گنبد خانه در مرکز آن و بر فراز آن قرار 
دارد. حال می توان تحلیل کرد دلیل شیوه های متفاوت در 
ایران و ترکیه بعد از سلجوقیان پیشینة باستانی این سرزمین 
در معماری بوده  است. در واقع دوره صفویه در ایران بازگشت 
به دوران اوج و اقتدار کالسیک بوده است و در ترکیه پیشینة 
یونانی و بیزانسی از یک طرف و تأثیرات ایران هخامنشی 
و ساسانی از طرف دیگر با پیشینة آسیای صغیر این کشور 
و سرزمین ، در نهایت دوران سلجوقی را پشت سر گذاشته 
و دورة عثمانی را بوجود آورده است. از طرفی دیگر معماری 
مساجد ایران و ترکیه در عناصر زیر مشترک و شباهت دارند 
:  مساجد در کنارفعالیت های روزانه و در دسترس، مصالح 
بکار رفته سنگ و آجر،  ورود از حیاط به گنبدخانه روی محور 
مستقیم، منبع آب حوض در حیاط غیر سر پوشیده، تقسیم 
فضای شبستان به فضای کارآمد با مقیاس انسانی، آگاهی 
و اهمیت دادن به توپوگرافی و مجموعه سازی ، فرم مساجد 
شبیه آرامگاه های بزرگ در جهان اسالم و ساده ترین اشکال 
ایرانی،  تفاوت ها و تشابهات در مساجد ایرانی و ترکیه نشان 
داد که معماری مساجد ترکیه در دوران عثمانی با توجه به 
اقلیم و فرهنگ و ویژگی های جغرافیایی منطقه رنگ و بوی 

مساجد ایرانی را نیز دارند.                                                                                            

ویژگی های برگرفته از معماری بومی ترکیه مساجد اّولیه اسالمی و ایرانی در الگوی مساجد ترکیه و خلق ویژگی هایی در دوره ی اسالمی

تحلیل الگوهای معماری ویژگی های الگوی مسجد 
ترکیه ای ردیف

محصول معماری 
اسالمی   ترکیه  

معماری ترکیه ای 
قبل از اسالم معماری ایرانی مساجد اّولیه اسالمی

● ● ● ● محل مسجد در کنار فعالیت های 
روزانه و در دسترس 1
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● ● ● نوع مصالح به کار رفته- سنگ 
و آجر 2

● ● ● محل شبستان ها رو به قبله و 
ادغام در گنبد خانه 3

● ● ● مساجد ترکیه با توجه به اقلیم 
سرد- سرپوشیده 4

● ●
استفاده از نقوش هندسی و گل و 
بته و خطاطی روی سنگ که متأثر 

از هنر بیزانس بوده است.
5

● ● عدم رعایت سلسله مراتب ورود به  
حیاط و روی محور مستقیم 6

● ● ● ● ورود از حیاط به گنبد خانه روی 
محور مستقیم 7

● ●

استفاده از طرح فضایی صلیبی 
شکل یا T برعکس 

محور محراب را با دو گنبد متصل 
به هم در امتداد محور مرکزی 

که با ردیفی از دهانه های گنبددار 
یا طاق دار در هر طرف مشخص 
و برجسته می سازد تمام این ها 
از پهلو به وسیله یک ایوان 

پنج گنبدی در هم تنیده شده اند که 
نفوذ معماری بیزانس را در تکامل 

معماری ترکیه نشان می دهد.

8

● ● ● ● حیاط فضای باز غیرسرپوشیده که 
منبع آب حوض 9

● ●

نیم گنبدهای عظیم که گنبد اصلی 
را تقویت می کنند و توالی فضای 

نیم گنبدی را در اطراف گنبد اصلی 
و در طول تقسیم بندی فضا

10

● ●
هماهنگی هندسه ناشی از ستون ها 

با هندسه پالن و سازمان دهی 
فضاها در جهت قبله

11

● ● ● ● تقسیم شبستان به فضای کارآمد با 
مقیاس انسانی 12

● ● ● استفاده از عنصر نور در زیر گنبد 
خانه و ایجاد فضای روحانی 13
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● ● ● ●
تأثیر معماری ترکیه از عربی- 
ایرانی )هخامنشی و ساسانی و 

اسالمی(- یونانی- بیزانسی
14

● ● ● ایوان برای درگاه و برای 
ورودی های شبستان 15

● ● تزئینات ارمنی و بیزانسی 16

● ● سیمای خارجی موج دار به وجود 
آمده توسط گنبدهای چندتایی 17

● ● مناره های مدادی شکل بلند 18
● ● فرم گنبدها )بیزانسی( 19

● ●
تقسیمات نه قسمتی گنبد مرکزی 

با افزایش تمرکز روی گنبد 
مرکزی

20

● ● ● ● آگاهی و اهمیت دادن به 
توپوگرافی و مجموعه سازی 21

● ● تکیه بر گنبد مرکزی به جای تکیه 
بر محراب 22

● ● ● ●
فرم شبیه آرامگاه های بزرگ تر در 
جهان اسالم و ساده ترین اشکال 

ایرانی
23

● ● ● در سقف سبک ترکیه )بیزانس( و 
در شبستان سبک عربی 24

10. نتایج
سیر تحول معماری مساجد ترکیه ریشه در پیشینة معماری 
باستانی آن سرزمین دارد. از کلیساهای سنگی کاپادوکیه تا 
اوج  تا  آن  ادامة  و  ساله  قدمت 1500  با  ایاصوفیه  کلیسای 
معماری مساجد دوره عثمانی، گویای پیشینة معماری یونانی 
و بیزانسی از یک سو و تاثیرات ایران هخامنشی و ساسانی از 
سوی دیگر و مفاهیم اسالمی با پیشینة معماری آسیای صغیر، 
در نهایت معماری دورة عثمانی را رقم زده است. از طرف دیگر، 
مساجد ایرانی ازجمله مسجد جامع اصفهان و مسجد فهرج یزد 
و سایر مساجد با شکوه ایرانی از نظر قدمت،  کالبد، محتوا، 
فرم و عملکرد از غنی ترین مساجد منطقه و دنیای اسالم به 
شمار می روند. همانگونه که در بحث اشاره گردید؛ تفاوت ها 
و شباهت هایی با توجه به اقلیم، منطقه جغرافیایی و فرهنگ 

ترکیه وجود داشته است که  ایران و  و شیوه زندگی مردم 
دو کشور  مقایسه ای مساجد هر  و  تطبیقی  ریز بررسی های 
انجام و درجدول  3 آورده شده است. تاثیرپذیری معماری 
مساجد ترکیه از معماری مساجد ایران از جمله چهارطاقی های 
ایرانی و هشتی ورودی کلیساهای اواسط بیزانس و استفاده 
از ساده ترین اشکال ایرانی،  نشان داد معماری مساجد ترکیه 
رنگ و بوی معماری مساجد ایرانی را دارد. در نگاهی عمیق تر 
کثرت  شامل  که  ایرانی  معماری  اصول  کاربرد  به  توجه  و 
در وحدت، سیر از ظاهر به باطن )راز و ابهام در معماری(، 
سلسله مراتب فضایی، درونگرایی،  هندسه، تقارن و توازن، نظم 
درمساجد ایرانی در اوج تفّکر معماران ایرانی مشاهده می گردد. 
اما درمساجد ترکیه بعضی از این عناصر غنی، کم رنگ تر است؛ 
مثاًل نماهای مساجد ایرانی اگر چه از نظر حجمی بسیار غنی 
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و چشم نواز و شاهکار معماری محسوب می شوند ولی سادگی 
در این نماها نشان از تواضع و سادگی در بیرون و زیبایی درون 
زیبا  ترکیه علی رغم حجم های بصری  در مساجد  اما  است. 
بیزانسی و یونانی شلوغ و دارای تزئینات می باشد و سادگی 
مساجد ایران را ندارد و آن اصل سیر از ظاهر به باطن در اغلب 
مساجد ترکیه خدشه دار شده است.  و در نگاهی دیگر، مساجد 
ایرانی در عین سادگی، تواضع درعملکردهای فضایی آن به 
وضوح دیده می شود.  اّما در مساجد ترکیه این عنصر با ارزش 

ضعیف تر و گاهی عکس آن است. اما غنای تزئینات بکار گرفته 
شده در داخل بنای مساجد ترکیه و ایران بسیار زیبا و گاه در 
مساجد ترکیه اغراق بیشتری به عمل آمده است. در مجموع 
عالوه بر مقایسه تطبیقی مساجد ایران و ترکیه، باید اذعان کرد 
مساجد محل  اجتماع مؤمنان و قبلة همه آنها بسوی کعبه و 
قبلة دل ها بسوی اهلل است و مساجد قطعه ای از بهشت خداوند 
منان می باشند. البته دامنه ی  این مقوله بسیار عمیق تر است و 

این مقاله راه را برای محّققین هموار ساخته است. 
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Comparative comparison of architecture patterns of Iranian 
and Turkish mosques turning to the ottoman era

Mirza Ali Shidaneh Morid *

Masoumeh Khameh **

Abstract

In the far pasts, Turkey was one of the countries with diverse civilizations. It has been rich 
and affected by Byzantine architecture of the architectural view point. The entry of Islam into 
Turkey and the formation of Islamic governments during the Ottoman era led to the formation 
of a particular type of Islamic architecture in Turkey. The architecture of Turkey mosques is 
one of the most prominent Islamic architectures, especially in Istanbul. This research is based 
on the assumption that the architectural pattern of Turkey mosques is a combination of the 
early Islamic, Iranian and Turkey native mosques architecture. The rooting the architecture 
features of Turkey mosques are the subject of this study that it is addressed the influencing the 
Turkey mosques architecture on the early Islamic mosques the architecture, a rich architecture 
with a long Byzantine and Greek before entry the Islam and the advanced Islamic civilizations 
architecture in the neighboring Turkey, such as Iran. This research is conducted using library 
research method and texts review and analytical-description model.  
The architectural features of the Turkey mosques generally include the naves in facing  to the 
Quibble, the presence of the mosque in the neighborhood, the entrance of the courtyard to the 
house dome on the direct axis, the coordination of the geometry of the columns with geometry 
of the plan and the organization of the spaces in the direction of the Quibble, dividing into 
naves efficient space with a human scale, the use of the light element under the house dome 
and the creation of spiritual space, the enormous half domes that strengthen the main dome, 
external image formed by multiple domes, pencil-shaped structures, Byzantine domes, use 
The geometric floriated and calligraphy on the stone are the porticos for threshold and naves 
entrances. The rooting above architectural features of this research is leaded to the discovery 
the architectural pattern of Turkey mosques. In the mosques of Turkey, there is two vital factors 
of architecture, namely light and space, and their effect on each other and the central dome such 
as vast shadowing or baldachin on four huge stones, and two concha’s domes surrounded by it, 
and windows located at the base of the central dome to cause enter the light rays to the building, 
creating a spiritual atmosphere and cause think that it›s suspended in the air and does not rely 
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on place. The light in the Turkey mosques has caused the material and spiritual world supernatural 
link together. the light shine in the space is prevented the attention to the detail of spectator, and this 
rotatory motion is invoked the eternity of a component to other one.
Architectural features of Turkey and Ottoman mosques are dome-shaped nave, cylindrical and 
conical minaret, carvings and engraving as embellishment, decorations of the entrance facade at 
veranda and portico roof adytum and open spaces scene with triple porticos adjunct to the nave.
Emphasis on the imitation of the Arabic style with the Iranian manner and style in Turkey mosques, 
Iran for threshold and the ultimate entrance the nave to mosque, and the emphasis on dome-shaped 
space has been preferred to covered mosque without the courtyard due to Turkey climate. Applying 
the dome-shaped forms has Anatolian root. The use of geometric motifs, floriated and calligraphy 
on the stone was influenced by Byzantine art. In Turkey mosques, there was a hierarchy of entrance 
to the courtyard and its surrounding porticos, and sometimes outside the mosque courtyard and 
direct entrance into the nave. In Turkey mosques has integrated the dome space and the nave and 
is created four column nave that dome is located in the center and above of the mosque. In fact, 
the architectural change of Turkey mosques was an ancie archy of entrance to the courtyard and its 
surrounding porticos, and sometimes outside the mosque courtyard and direct entrance into the nave. 
In Turkey mosques has integrated the dome space and the nave and is created four column nave that 
dome is located in the center and above of the mosque. In fact, the architectural change of Turkey 
mosques was an ancient background in its architecture that has the Greek and Byzantine background 
on the one hand and the effects of Achamenian and Sassanid Iran on the other hand, and Islamic 
concepts with the background of the minority Asia of this land eventually established the Ottoman 
period and can be said that the Turkey mosques architecture is also due to the geographical location 
of Iran›s style.

Keywords: Patterning, Architecture, Mosque, Temple, Turkey, Iran.
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