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از هنر است بنا  .  مسجد نمایی  این  پیدا میتنها  نه  در  با یکدیگر تالقی  بلکه    ؛ کنندمذهب و هنر 

مسجدها با هندسه    ۀپیکر. ارتباط  شودر اسالمی و خصوصیات متمایز آن نمودار میترین نماد هنمهم

ها یکی از  ها، انسجام و نماد یگانگی خالق یکتا در بافت فیزیکی آن و نقش و نگار کاربردی در آن 

است. ایران و امپراطوری عثمانی در دوران صفویه   یقدس   ویتی روحانی و ترین عوامل ایجاد هاصلی

های سیاسی و تأثیر اروپا بر هر دو کشور از ارتباطات جدید و  های مذهبی، رقابتبه دلیل تفاوت 

کاربرد مفاهیم و اجزاء معماری به همراه بررسی    ۀنحوردار بودند.  اثرات فرهنگی و هنری نزدیکی برخو

ها و فضاها با یکدیگر و موقعیت پیکره   ۀرابطی معماری هر منطقه و موقعیت جغرافیایی،  هاشیوه

و  پیکره  مسجد  ساختمانی  داردآن   ۀرابط های  زیادی  اهمیت  یکدیگر  با  خصوصیات  ها  شناخت   .

با   عثمانی  و  لطف مسجدهای    ۀمطالعمعماری صفویه  و  شیخ  )بهسلطاناللّه  ی  عنوان مطالعهاحمد 

انجام می بر  پژوهشی( در این پژوهش  با تکیه  شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و 

نقش   و  رمز و راز رغم  بههای پژوهش حاکی از این است که ای انجام شده است. یافتهمنابع کتابخانه

ی اسالمی و تفاوت موجود بین هر دو مسجد باز هم با نمایشی از  و نگارهای کل ساختمان در بناها

ها  بنابراین فرم و شکل ورای هر تزئین در راستای ارزش   ؛شویمرو می ه هماهنگی و تزئینات زیادی روب

 گر یگانگی و اتحاد هستند. و مفاهیم اسالمی و بیان

 هداف پژوهش ا

  ی ارممع   لیاص  تیهو  ی ایها در جهت اح نآ  یهندس  ی هایژگیرابطه کالبد مساجد با و  یبررس  .1

 .یاسالم

اهلل و مسجد سلطان شیخ لطف  و نقوش دو مسجد  ی عناصر کالبد شده در  بردهکار به  ههندس  یبررس  .2

 احمد.

 االت پژوهش ؤ س

چه  اهلل و سلطان احمد  مسجد شیخ لطف  دودر    گریکد یها با  ن آو ارتباط    ی البدکعناصر    از نظر  .1

 ؟ وجود داردی یهاها و شباهتتفاوت
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 مقدمه 

  عنوان بناهایی مذهبی از ابتدای پیدایش در ارتباط تنگاتنگی با مبانی قدسی قرار داشت. این معماری به مساجد   ی معمار

  عتیطب  ی ا یمعنا( و دن  ی ا یبهشت )دن  ی ای است که دن  ییفضا   جاد یجهت ا  یاله  یخداشناس  میاز مفاه   ییهابر الهام   یمبن

و ک  ی ای)دن ادغام و فضاتیفیظاهر  را  با سمبل  .کندی م  جادیا  ی اکپارچه ی  یروحان  ی (  و    ختهی هم آمها درهنر  است 

هستند که در ساختار    رهی ها، منبرها، مقرنس و غها، ستونهنر، گنبدها، زرگرها، محراب   تیاز ماه  ی اها مجموعهسمبل

و   کندیم دا ی نمود پ کرهیدر پ ی ساختار معمار ،در این شرایط .شوندیادغام م ی مسجدها در قالب مواد معمار ی معمار

است. هر نقش و نگار    رهیبافت، نقش و نگار، متون، نور، رمز و راز و غ   ی دارا   هاکره ی. در اصل، پدهدیروح آن را ارائه م

در  های اصلی  یکی از مکانمسجد در اسالم    است.  یمعنا و عملکرد متفاوت  ی داراآن    تیبا توجه به شکل و موقعمعنادار  

بنابراین، نقش و  ؛  کندرا در انتقال مفاهیم مذهبی ایفا میبرقراری ارتباط و ایجاد اتحاد بین مردم است و نقش مهمی  

کنند یا عاملی جهت برقراری ارتباط با خدا  هستند و هدفی درونی را بیان میعنوان ارکان مهمی از مسجدها نگارها به

جاد معماری اسالمی و رود که به عنوان یکی از مهمترین عوامل در ایهستند. هندسه مبنای نقش و نگار به شمار می

ش و نگارهای مسجد برای  حالت هندسی نقتاریخی در خارج از ایران هم اثر گذاشته است.    ۀدور ایرانی بر معماری چند  

گذارند. این نقش و اصلی مسجدها می  ۀپیکر و بیشترین اثر را بر ایجاد معنای فضای مقدس با    است  مهممسلمانان  

 مسجدها ارتباط دارند.  ۀپیکرشوند و با نگارهای هندسی در مسجدهای صفویه و عثمانی دیده می 

طور جداگانه با حالت هندسی، نقش و نگارهای هندسی  معماری اسالمی و فضاهای مقدس به  اکثر مطالعات مربوط به

نظری کاربرد حالت هندسی معماری ساختمان  اصول  دارند.  ارتباط  بررسی شوند. ساختمان و مسجدها  باید  های ها 

ختصری از  م  ۀ تاریخچشوند و شامل  ای معرفی میپژوهشی در این تحقیق شناسایی و با متدولوژی ویژه   ۀمطالعمورد 

سبک  عملکرد،  هندسی  مطالعهحالت  و  مثالشناسی  جنبه ی  هستند.  مشابه  ذهنیت  های  و  هنر  علوم،  مخفی  های 

های این مکان  ،ارزشبا های مختلف و  این حیطه و جنبه  بارۀ تحقیقات گسترده دررغم  بههنرمندان با تحصیالت عالی  

های هنری اسالمی هنوز مورد توجه محققان است. مفهوم این جنبه   ۀمطالعبنابراین،    ؛ اسالمی هنوز مشخص نیستند

وردی مطالعه شده است. کاربردهای مهم نقش و نگارهای  های سهرطبق تئوری اللّه  لطفمسجد شیخ    ۀ پیکرنور در  

اند. رویکرد این مطالعات از رویکرد حاصل از دیدگاه جدیدی تفاوت دارد  هنر اسالمی تحلیل شده هندسی در معماری و  

الگوهای هندسی مسجدهای شیخ لطف  احمد را تاکنون مطالعه کرده است چون این مساجد هنوز  اللّه و سلطانکه 

 اند و تحقیق حاضر در این زمینه جدید است. بررسی نشده 

پژوهش حاضر باید گفت تاکنون تحقیق مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است. با این    پیشینۀخصوص  در

تحقیق    اند ولی بررسی تطبیقی در این راستا انجام نشده است.حال آثاری به بررسی معماری در این دو مسجد پرداخته

پردازد. حس انسجام در  اصلی مساجد مذکور می   ۀپیکرها و نقش و نگارهای هندسی در رابطه با  حاضر به این حالت 

اند. های حالت هندسی در دو مسجد از بین نرفته های نوع و کاربرد نقش و نگارها و طراحی تفاوت رغم  بهها  این ساختمان

ها مطرح ها و جزئیات ابعاد کلی آننکات مهم ساختمان  .شودوجه به زمان و مکان حفظ میانسجام در مساجد بدون ت

فردی در  بهمنحصر از اصول    های پنهان کامالا شوند. دو ساختمان در نگاه اول از لحاظ معماری متفاوتند اما در الیه می

های  ها با توجه به حالت هندسی و طراحی پیکره و ویژگیمعماری اسالمی صفویه و عثمانی برخوردارند. خصوصیات آن

شوند. همچنین، اختصاص روش هندسی کاربردی در این تحقیق در  تجزیه و تحلیل می  مخفی شرایط هندسی کامالا
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نمونه از  آن  تمایز  باعث  تحلیلی  رویکرد  با  به آن میهای مشابه میرابطه  و هویتی اسالمی  دهد و خصوصیات  شود 

شوند. خصوصیات و مفاهیم دیگر به احیاء هویت معتبر معماری اسالمی  ی آن آشکار می ر و کاربرد خالقانه هندسی اث

ساختمان وابسته    ۀپیکر نهایی در رویکرد ارزیابی پیکره این است که خصوصیات    ۀنتیج  .کنندای کمک میدر هر ناحیه 

نقش و نگارهای ساختار معماری و    ،های هندسی. باید ویژگی استبه شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  

 .شودهای ذیل بررسی توسط رویکرد پیکره از جنبه  ها در مساجدکاربرد این مفاهیم و اجزاء آن   ۀنحوهمچنین 

بررسی نقش و نگارهای  ای انجام شده است.  های منابع کتابخانهروش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده این تحقیق به  

تاریخی و کیفی    ،ها در این مطالعه. نوع داده شودانجام می مساجد از لحاظ شباهت و تفاوت با توجه به رویکرد پیکره  

ها  ها و کشف ماهیت اهداف پدیده ارائه ناشناخته   ،های حاصله توسط روشی اصولی جهت توسعه دانش عمومیاست. داده 

کند و نتایج تحقیق اصولی را جهت ارتقاء و کاربرد  روند. تحقیق حاضر روابط بین متغیرها را آزمایش میبه کار می 

شوند تا ها با استفاده از شواهد آزمایش میاالت و فرضیه برد. تمام سؤا به کار میو الگوه  های موجود، ساختارهاروش 

 هنرمندان و معماران در زمینه فرهنگ و هنر اسالمی پیشرفت کنند. 

 هنری در اسالم سازۀ عنوان  به معماری مسجد  .1

  ژهیوبه ی ست که در معمارهاانسان ی برا یروحان   یزندگ جادیجهت ا یاسالم ی دئولوژیبرگرفته از ا یهنر اسالم  تیماه

ساختمان مساجد    کهیحالدر ماده است    ی زهای چ  بارۀها درساختمان   ی. ساختار عموم شودی مساجد مطرح م  ی معمار

  خ یدر تار  یانسان  ی نوع معمار  نیترح یفص  ها ارتگاه ی. زکندی م  جاد ی را ا  یروحان  ی مواد جو  ی فضا  در خدمت مواد است و 

هستند    یاز افکار و احساسات ناب انسان   ی ساخته شدند و نماد  ایخلقت دن  میهستند که براساس استانداردها و مفاه

به   یپرستکتایمسلمان با توجه به اجزاء و اصول    هنرمنداند.  رنیگیبر مها را درانسان  ی معنو  ی ازهاین  نیتریکه اصل

  ی مثال از هماهنگ  نیترمهممساجد    ی معمارخود هستند.    ی در آثار هنر  یذات عال  قتی حق  بارۀ در  یرسانیدنبال آگاه

و    ییگراوحدت در جمع  یاصل  ۀجلو  ن،یاست. همچن   جادشدهیا  ی اجزاء ساختمان و فضا  نی کل ساختمان و انسجام ب

و استحکام    یشناسییبایبر زعالوه   یاسالم  ی معمار  ن،یاست. بنابرا  یاسالم  ناتی در تزئ  یدر وحدت عامل مهم   ییگراجمع

االسرار: مساجد خانه خدا  است. بنابر کشف   زی منحصر به فرد ن  یـ فلسف  یافکار اله  نی ترق یعم  گرانیب  ی در بناها گاه

مخلوقات آسمان روشن   ی را برا   نیزم  زیمساجد ن درخشند،ی م نیها از آسمان به زمکه ستاره  ونهگهمان نند،یزم  ی رو

 . کنندیم

ویژه مدینه و تشکیل اولین شهرهای اسالمی بهالگوی پیامبرگونه و راه و روش اصالحات شهرهای قبل از اسالم    ۀمطالع

های اسالمی در شهرسازی جدید برخوردار است. دامنه عملکرد و درجه تمایل به  از اهمیت زیادی در شناخت ارزش 

دسترسی    ۀارائ کند.  مشخص می  ،شوندمنطقه ساخته میها برای ساکنان هر  استفاده از مساجد را موقعیت و محلی که آن

ترین عوامل در تعیین محل مساجد است. پس از اینکه اسالم در آسیای غربی  آسان، مطلوب و ایمن به مسجد مهم

نمایش سبک زندگی اسالمی به روش جدید و شکوه و جالل اسالم اهمیت داشت. مثال مهم چنین    ،توسعه پیدا کرد 

-حالیرود درعنوان یادبودی از پایتخت روم شرقی به شمار میاش بهشک استانبول است که طراحی بی  اسالمی  شهرهای 

هایی از مسجد جامع در اطرافشان است. اما امروزه، ارتباط مسجد با بافت که مجلس شورای شهر دارای گنبدها و مناره 

 شهری خیلی کم شده است.
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بی و  ساده  مسجد  شکل  بیانتکلف  محمد  مناسب  حضرت  زیادی  کارهای  برای  و  است  تساوی حقوق  و  گر خلوص 

دهد و از جایگاه  های نمازگزار است. داخل مسجد مرکز مقدسی وجود ندارد و محراب آن فقط قبله را نشان میگروه 

تا عمودی، فضای های معتقدان متفاوت از کلیسا به صورت عرضی هستند  کند. ردیف اسالم در مقابل معتقدان دفاع می

های دیگر جدا  ای که مسجد را از مکانهای زیادی در اطراف خانه خدا در مکه است. ایدهداخل مسجد شبیه بخش 

های کوچک باعث حذف های پیچیده و تفکیک فضاها به بخش های مختلف در آن است. فرم انجام فعالیت   ،کندمی

از   ۀ استفادامکان   با سقف نواختی مطلق فضاها مانند محل شود. یکآن می  جمعی  با  های یکپارچه و مکانهایی  هایی 

از یکدیگر جدا نمیگنبدهای بزرگ باعث می  انجام داد و فضاها  شوند.  شود نتوان چند کار مختلف را در یک زمان 

جای حرم شمالی در سمت جنوبی مکّه ایجاد  المقدس به مکّه حرم جدیدی را بهپس از انتقال قبله از بیت  انمسلمان

  ۀ محوطمسجد در اکثر مساجد اهمیت زیادی دارد.    ۀمحوطکردند و حیاطی را بین دو حرم در محوطه در نظر گرفتند.  

کند. محوطه مسجد به جز اینکه فضایی مرکزی مساجد در واحد داخلی مسجد نقش مهمی را در فضای خارجی ایفا می

ای برای صحن  کند و ورودی های مسجد ارتباط ایجاد می بین فضاهای شهری و صحن   ،های مسجد استای فعالیت بر

روبرو  با مشکالتی  در تفکیک هویت مسجد از بیرون آن  با رواق و ورودی است. مسجدهایی که چنین فضایی ندارند  

 شوند. می

یفیت و کمیّت متفاوتند و مواد  یا ساده با کنقش و نگارها و تزئینات هنرهای مختلف ملّی گاهی پیچیده و حساس  

های هندسی، انتزاعی  های حیوانی، انسانی، گیاهان، حالتصورت نقششوند و بهیبات متفاوتی ارائه میکار رفته با ترکبه

اسالمی از جایگاه خاصی برخوردارند و به دلیل    ۀزمین  ها درختار آنو هنرهای خطوطند. نقش و نگارهای تزئینی و سا

خورند و حتی  ها بیشتر نقش و نگارهای هندسی و گیاهان به چشم می ممنوعیت استفاده از تصاویر حیوانات و انسان 

مانند معماری، طراحی کتاب، سفال  آثار مختلفی  و غیره هم  در  فلزکاری، منسوجات  تزئینات  می دیده  گری،  شوند. 

 ها و غیره هستند. ها، گنبدها، ایواناسالمی شامل مناره  ۀ دورترین تزئینات ویژه مساجد از برجستهمعماری به

  ویژه در مساجد دید.فرم کاربردی در معماری اسالمی بهتوان در هر جنبه و هندسه و محاسبات ریاضیاتی دقیق را می 

عنوان منبع اصلی افکار اسالمی هستند که اصول ساختاری و فیزیکی به صورت  ریاضیات و هندسه براساس قرآن به

مفاهیم    شوند. این عبارت در روایات اسالمی معادلساختارهای اصلی ایدئولوژی اسالمی یعنی عظمت بیان میفرایکی از  

ی تمام  زمینه عنوان  بهویژه در طراحی معماری است که  ورای هنر اسالمی بههندسۀ  اصول  علم ریاضیات و ساختار مهم  

آفرینی  شود. عظمت به معنای اندازه و سنجش است و معماری اسالمی نوعی بازهای هنر اسالمی شناخته میجنبه 

 نزدیکی با مفهوم ارزش دارند.  ۀرابطرود چون هندسه و ریاضیات الهی به شمار می

 اهللخصوصیات پیکره در مسجد شیخ لطف .2

اما در این شهر رشد کرد و    ؛مکتب اصفهان جدیدترین سبک معماری ایرانی است که ریشه آن از شهر اصفهان نبود

این سبک مدّت کوتاهی قبل از به قدرت    ۀ دورهای این سبک در اصفهان ساخته شدند. اولین  ترین ساختمان برجسته 

  دوم مربوط به زمان  ۀدور زمان با محمدشاه قاجار بود.  اول هم  ۀدوررسیدن صفویه در زمان قراقویونلو آغاز شد و انتهای  

در   که  است  روش  این  )انحطاط(  زمان    ۀدوربازگشت  در  کامل  رونق  اما  شد  دنبال  زندانیان  توسط  و  آغاز  افشاریه 

های طوالنی دیگر جایگزینی نداشت، اگرچه سیر آن در  محمدشاه شروع شد. سبک اصفهان از آن زمان به بعد تا مدت
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ترین خصوصیت معماری سبک اصفهان مربوط  امه پیدا نکرد. مهممعماری ایرانی متوقف نشد اما این هنر مدت زیادی اد

های چند بعدی، ها، حالت هندسی ساده و خطوط و شکلبخش   4/1ها، فضاها یا  های ساده در اکثر ساختمان به طراحی

 ها هستند.عنوان شواهدی در ساختمان ها و سهولت طراحی به ها و بخش زه کاربرد اندا

اللّه یکی از زیباترین آثار معماری اصفهان در بخش شرقی میدان تاریخی جهان و جلوی عمارت عالی  مسجد شیخ لطف

( قرار دارد. این ساختمان متفاوت از الگوی قدیمی مساجد ایرانی حیاط و مناره ندارد. یکی از خصوصیات  1قاپو )تصویر

با توجه به محور متقارن ورودی با هدف تنظیم ورودی به سمت قبله ران  ازنمازگ این مسجد مدّور شکل مربعی بخش  

 است. 

 

 (. نگارنده)منبع:  اللّه در میدان نقش جهان. نمای بیرون مسجد شیخ لطف1 تصویر

این مسجد طبق تحقیقات برخی محققان مثالی از هندرئال یا بیان معرفت مانند معماری مسجد با توجه به مفهوم بیان  

 ،شوندگذاری در نظر گرفته میهایی که توسط معمار با توجه به سیستم هوشمند قانون مستقیم عرفان است. تمام روش 

 شوند.های از قبل معین اجرا می در مساجد اصفهان با فرمان دولتی و طراحی 

های دیگر دیده  عنوان رابطه خدا با پدیده لی بهتر آن در دنیای قیاس و مثاپائین   ۀمرتبباالتر وجود با    ۀمرتبای بین  رابطه 

اند و این رابطه مربوط به ها نهفتهبنابراین، مفاهیم و مضامین هنری در آثار هنری و نه در خارج یا جدا از آن   ؛شودمی

تدریجی فرآیند آگاهی    ۀجنب گر مفهوم تغییر و تحول و  نماد نسبی معنا با فرم است. حالت چیدمان در معماری بیان 

گر  کند که بیاناصل چیدمان به سازماندهی و ترکیب فضاها و عناصر مبنی بر برخی خصوصیات پیکره اشاره می  .است

 جایگاه، کاربرد و دیدگاه افراد در رابطه با عناصر است. 

از  های چیدمان در معزمینه خردمندانه شیعه در مکتب اصفهان عاملی مهم برای پیدایش جنبه  ماری است. شکلی 

نما توسط بیننده    ۀمشاهداللّه جهت تبدیل فرعی به دیگری و تسهیل  چیدمان بصری در معماری آثاری مثل شیخ لطف

 شود: سطح آشکار مشاهده می سه رود. چیدمان فضایی دربه کار می 

 کند.می های فضا تأکید بندی فضایی بین داخل و خارج بنا که بر محدوده طبقه -

 .بندی پیکره بین اجزاء و محل پیکره جهت نمایش مسیری از جزء تا کل و از ساده تا پیچیدهطبقه -

 .ها از تصویر زمینه تا کلیها و آرایه بندی نقش طبقه -

ها و فضاهای دیگر بر همین اساس تعبیه شدند. ارزش و موقعیت  ها، ایوانمسجد حول محور کعبه است و ورودی   ۀنقش

را   داخلی  می  ۀنقشفضاهای  مشخص  به  جغرافیایی  ورودی  که  اصلی  ایوان  و  خدا  پرستش  فضاهای  محراب،  کند. 

های فرعی و فضاهای داخلی  هستند. درها، ایوان   مرکز محور اصلی حیاط به سمت قبله  ،ستها و گنبدهاخانهمهمان
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رند. فضاهای خدماتی در داخل و اطراف محور عرضی حیاط هستند.  ا دیگر در محور عرضی حیاط به سمت قبله قرار د

های مقدس تا حد امکان های بهداشتی و محل ها و دورتر از محور اصلی قرار دارند. سرویس فضاهای ارتباطی در گوشه

 اند.های فرعی و درهای ورودی قرار گرفته صلی و مرکزی فاصله دارند و اطراف حیاط از حیاط ا

است  ار  زنمازگدهد اصل چیدمان فضایی و طراحی ورودی آغاز راه عرفانی  تحلیل فضای مسجد از نقشه فوقانی نشان می

ی  دار هستند. زاویهروهای زاویه اه و اهمیت زیادی دارد. فضاهای دیگر مسجد طبق حرکت از ورودی مسجد به سمت ر

گر پاکی طبیعت، نیت، آرامش و ماهیت فضایی است.  اهمیت دارد و بیانروها  ه رادر طول این ار ز نمازگتدریجی مسیر  

 شود. نشان داده می  2ر تصوینظرات متفاوت در نقطه بررسی جزئیات نقشه از 

 

 

 (.نگارنده)منبع:  اللّه از نماهای متفاوت. طرح نقشه مسجد شیخ لطف2تصویر      

تر پیشنهاد شده است. فضای نماز خواندن که ضرورت طراحی مسجد به سمت قبله به دلیل سیستم ورودی پیچیده 

اص و  دارای فضای معنوی خ  ،شودبخش اصلی ساختار مسجد است و توسط حرم یا شبستان یا گنبد مشخص می

 عنوان نماد قبله و پیامبر است.دارد. محراب بخش خاصی بهاهمیت اصلی این فضا در دقیقی است و محراب 

 ها به صورت چهارقطبیاللّه ستاره است. این ستاره طرف مسجد شیخ لطف  چهارتکرارترین نقش و نگارها در یکی از پر 

گیرند. این نقش و نگارها به  ای در باالترین بخش دیوار قرار می نقطه  پنجای  به باال هستند و به شکل ستاره ین  ی پااز  

شود. دوباره نشان داده می  9د  عد  ،ستاره به یک ستاره اضافه شوند  4اگر هریک از    .دهندرا نشان می  9زیبایی عدد  

دهد شمس یا خورشید در وسط گنبد است  اللّه نشان مییخ لطف رویکرد ترسیم نقش و نگارها در گنبدهای مسجد ش

تر کردن آن به  طاووس در هر حلقه جهت بزرگ   32  شوند و( تشکیل می 9عبارت دیگر)به   حلقه در اطراف شمس  8و  

  8دیوار مسجد و   8کتیبه روی  8خورد. اللّه به چشم میکتیبه در داخل مسجد شیخ لطف  18سمت خارج قرار دارند. 

است. از طرف    9حاصل جمع    18عدد    .تا هم در دو ردیف زیر گنبد قرار دارند  4کتیبه لوزی شکل در زیر گنبد و  

اگر این ارقام با یکدیگر جمع    .جاودانی کلمه قرآن نیز هست  ۀ شمارکنند.  های قرآن استفاده می ها از آیه دیگر، کتیبه 

  5  و  4  تصویرهای های داخلی و خارجی در  ها و نقش و نگارها در بخش بهد. جزئیات بیشتر کتیآیبه دست می  9  ،شوند

 د.شونشان داده می 
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 (. نگارنده )منبع: اللّهها و نقش و نگارهای مسجد شیخ لطفکاشی. 3تصویر

 

 

 (.نگارنده)منبع:  اللّههای مسجد شیخ لطف. الگوها و کتیبه4تصویر

 

 در استانبولاحمد مسجد سلطان . پیکره در  3

سبک اصلی هستند: سبک چند گنبدی )مسجد بزرگی که به تقلید از صوفیان ساخته شد(،   سه  مساجد عثمانی دارای 

گنبدی معموال در شهرهای بزرگ  چند )تبریز(. مساجد  هایی به سبک آذربایجانگنبدی، مساجدی با بالکنیک مسجد 

ها شبستان بزرگی  روند. )مانند نماز عید فطر(. آنهای مذهبی به کار می شوند که برای آئین هایی ساخته می پایتخت و  

با چند گنبد دارند. یکی از خصوصیات معماری عثمانی تقلید از روم شرقی یعنی استفاده از نورهای آسمان در بخش  

ایوان    سههای منظمی روی چند تخته قرار دارند.  د. ستونر دارایوان کنار شبستان مقدس قرا  سهگلوگاه گنبد است.  

 های منظمی دارند. ها ستوناند. بعضی از شبستان وسط فضا ساخته شده  ها کنار شبستان 

وسط   شکل و گنبدی مرکزی است. مسجدهای دارای ایوانمربعای ساده با شبستانی  گنبدی دارای نقشهتک مساجد  

ایوان    سهایوان به سبک قصرهای رومی به    سهعثمانیان با ورود هنرمندان ایرانی به دولت عثمانی متداول شدند.    ۀ دور

از پیشرفت   ؛در اطراف فضای میانی تبدیل شدند بالکن است مانند    ۀدورهای  بنابراین، یکی  به  ایوان  عثمانی تبدیل 
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: گنبد اصلی  است  قرار خصوصیات اصلی معماری عثمانی از این  ه.ق.    8احمد اول در قرن    ه سلطان مراد مسجد و مدرس 

هایی در هر طرف گنبد، گنبد مرکزی و چند گنبد جانبی، توجه به بخش خارجی، کاربرد  بزرگ و عریض، شبستان 

توسط احمد اول ساخته    1617و    1609ی  ها سال ( مسجد سلطان احمد بین  5تصویر  ها به سبک روم شرقی. )کناره 

مناره است. موقعیت آن درست    شش استانبول با    گنبدهایی اطرافش داشت که تنها گنبد نیم شد که گنبدی اصلی و  

با  گنبد   ۀ نمازخانسواری است و چند ورودی دارد. حیاطی بزرگ،  اسبدر مرکز شهر استانبول معروف به میدان   دار 

حیاط در کنار هم قرار دارند. این مسجد آخرین مسجد بزرگ    چهارهایی در هر طرف و یک ردیف طاق در  خانهوضو

  ۀ کتیبنگی بزرگ مسجد دارای دو  های سطلبی پادشاهی است. یکی از ورودی طالیی کالسیک و انعکاسی از جاه   ۀ دور

ای نقطه  هشتهای  سبز است.  سنگ ماهاگونی این مکان مقدس از کندو زنبور و گل   ۀ زمینفلزی طالیی رنگ روی  

از طرحنقطه   شش   ۀ ستارتشکیل شده است. طراحی   نیز یکی  تزئیناتی  ترین  ها برجسته های مقرنس است. کتیبهای 

نظر بینندگان زیادتری را نسبت به تزئینات دیگر به خود جلب   ،رسان مستقیم خودهستند که به دلیل خصوصیت پیام 

خورد. حیاط  های زمینه به چشم میقرمز و نیلی هستند، زرد آجری در بخش   ۀزمینکنند. عالیم اسالمی سفید با  می

هایی تالقی دارند. نیم گنبدهای  گنبدها و ستوننیم هایی اطراف آن هستند که با  نشکل است و ایوامستطیلیمسجد  

ها قرمز با نقش و نگارهای هندسی و اسالمی هستند.  هایی از آنشوند و بخش ها با پالستر سفید پوشانده می حیاط 

اما سیستم متفاوتی که    ؛ گرددمیسلجوقیان بر  ۀدورکاربرد گنبدهای کوچک در معماری عثمانی و ایرانی به    ۀتاریخچ

در معماری عثمانی    ،کندمیگنبدها استفاده  نیمها به سمت گنبد اصلی و  از حرکت منظم در اطراف حیاط روی ایوان

 وجود دارد. 

 

 

 
 (. نگارنده)منبع:  . بیرون مسجد سلطان احمد5تصویر
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بسیار  فضای مسجد سلطان از  بزرگ احمد  استفاده  دلیل  به  بیرونی  ایوان  دارای  از مساجد  کاربرد  گنبدها نیم تر  ست. 

گر گرایش و  های زیادی که در وسط گنبد آویزانند و فضای زیبا و نورانی بیان پنجره در داخل مسجد، وجود چراغ چند 

اند. زیبایی ها جای دارند و در اعماق وجودشان نهفته طبیعت آنها به زیبایی و بهشت هستند که در ذات و  عالقه انسان 

نگارهای خطاطی و اسالمی بسیار  ونقشها پی ببرند. گنبدها با  کند به واقعیتها کمک میست و به آنهادر روح انسان 

های پنجره   .شودد می ور خورشیشوند. رنگ آبی مسجد باعث افزایش حالت معنوی فضا با روشنایی نظریفی تزئین می

 دهند. الگوهای نامنظم و حالت هندسی منسجمی را به بنا می ،ای رنگی در طول هر طرف گنبدشیشه

ترین عوامل در فضای روحانی است و اهمیت زیادی دارد و یکی از مهم  ناپذیراجتناب اثر رنگ و نور بر معماری اسالمی  

ند. فرم و تزئین و معماری پیام اسالم را  ادر این مسجد ممنوع   ،ذات الهی نیستندتصاویری که مطابق  با    مسجد است.

کند  های مختلفی را ایجاد می گنبدها در زیر گنبد فرم نیمکند. کاربرد  رساند و از تصویرسازی ذهنی جلوگیری میمی

ارائه می  ،کندپارچه مینچه این تزئینات را یک کنند. اما آدهد که بیننده را سردرگم میو قطعاتی را به شکل کلی 

گنبدها و گنبد اصلی است. نظم مطلقی در  یک از نیم  ها با ساختار منظمی با استفاده از الگوی متمرکز هرنمایش آن

بنابراین خطوط اسالمی به دلیل دقت    ؛درخشندهای مختلفی وجود درد که همگی در آسمان در یک زمان می کهکشان

ای از لحاظ بصری جذاب هستند. فضای زیر گنبد سفید است و با  دهی باال و مفاهیم رمزآلود و استعاره و قابلیت شکل 

آبی ـ قرمز رنگ    ۀ زمینهای داوودی در  هایی با گلم اسالمی و دایره های سفید ـ قرمز رنگ و عالئزمینه نقش ترنج و  

های بعضی از گنبدها نوشته شدند. فضاها  شوند. اسامی حسین، علی، حسن، ابوبکر، عمر و عثمان در گوشه نده میپوشا

ها را با  اند. این نقش و نگارها انسانبسیار رمزآلود شده   ،که به کار رفتند  ی هایها و شکلبه خاطر نقش و نگارها، رنگ 

آید. سراغ انسان میراز  ورمزکوت، آرامش و فراموشی در این فضای پر کنند. تنهایی، سرو میه اندازی روحانی روبچشم

گر معنای  اصیلی بین آنها و معنای مخفی وجود دارد. رمز و راز بیان  ۀرابطو    است  نهفتهها  رمز و راز زیادی در این نقش 

 است. سری و محرمانه 

ها  ها. کاربرد تزئینی مناره گنبد و تعداد مناره  ۀنقشارتفاع و  کم : گنبد  است  ذکردو روش معماری در این مسجد شایان  

دهد و دیدگاهی  های مسجد خصوصیت معماری مساجد عثمانی است که پیچیدگی بافت محیطی را تشکیل می در گوشه 

 .  (7و 6تصویرهای  ) کندقوی را در بیننده ایجاد می 

 

 (. نگارنده)منبع:  . نقشه مسجد سلطان احمد6تصویر
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 (.نگارنده)منبع:  احمد. نمای داخلی مسجد سلطان7تصویر   

ترین مواد نسبت به پالستر و کاشی  عنوان کاربردی بهتاریخی مربوط به کاربرد سنگ    ۀدورصوصیت اصلی تزئینات در  خ

اما تزئین آن بسیار کم است. دیدگاه هنرمندان در    ؛ساختمان است. خارج مسجد بسیار بزرگ استجهت تزئین داخل  

باید   داخلی  است که محیط  اصل  این  بر  مبنی  کاربرد  به چنین مساجدی  با  پرستش خدا  نگارها  و نقشعنوان مکان 

در انتهای قرن شانزدهم و آغاز    ع رنگی غنی تنو  شوند.کاری میهای مسجد کاشیترین بخش زیبایی آراسته شود. مهمبه

های  های انگور، کنگرهای فرنگی، آلوهای برقانی، انارها، گلشد. خوشهسازی دیده میهای کاشیم در کارگاه قرن هفده

هایی  با سایهنگارهای اصلی  و نقش جمله  ها از، یاسمن، درخت سرو، الله و برگ های گل، بنفشه، سنبلمیخک، نعنا، دسته

 .(9  و 8  تصویرهای شوند )آبی بنفش، سیاه و سبز استفاده میبه رنگ قرمز، آبی مرجانی دریایی، 

 

 

 (. نگارندهگنبدها )منبع: . تزئین گنبد و نیم8تصویر
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 (.نگارنده )منبع:  احمدانواع مختلف تزئینات در مسجد سلطان.9 تصویر

 اهلل در اصفهان با مسجد سلطان احمد در استانبولمسجد شیخ لطفپیکرۀ  ای . تحلیل مقایسه4

اما با گذر زمان اهمیت زیادی در شهرهای    ؛پیکره با توجه به نقش مسجدها در روزهای اول اسالم اهمیتی نداشت

دهد و در مسیریابی  اسالمی پیدا کرد. اثر فیزیکی مساجد در این شهرها مهم است و معنای زیادی به محیط شهری می

نگارها با توجه به تزئینات مسجدها دارای موقعیت ونقش کند. حالت هندسی  و حتی پیدا کردن راه به افراد کمک می

تزئینات و نفش و نگارهای هندسی در فرم پیکره مساجد به دلیل الگوهای مختلف در طراحی    بارۀدرخاصی است.  

ت که خصوصیات مربوط  سزیبا . فضا در معماری در صورتی  است  مطرحهای مختلفی  دیدگاهمساجد صغویه و عثمانی  

معماری باستانی و قدیمی ۀ  مطالعدر  به فضا مطابق با عملکردهای فضا )فرم و مختصات عملکرد( باشد و این اصل  

انطباق )فرم و    اصلترین  مهم است. معنای تطابق و یکنواختی فرم و عملکرد در معماری طبق مفهوم فلسفی کلی 

پی بردن به مفاهیم قدیمی معماری با دیدگاه فرهنگی ویژه باید به    برای ( در روند شناخت و بیان هنری هستند.  امحتو

 ،شده باشند. معماری بیش از اینکه فقط مربوط به یک پیکره باشدتکمیلاین مطلب اشاره کرد که این مفاهیم باید  

  ۀ انداز گیرد. هر فضا در معماری بدون توجه به شکل و  بر میفراد را درکند و نحوه زندگی امی چند سری تفکر را مطرح  

این فرهنگ اهمیت    ،ستورای تشکیل فضاهاآن قادر به انتقال و انعکاس برخی مفاهیم است. هنگامی که فرهنگی غنی  

اسی در انتخاب مواد و اصول و تطابق آن با  در روابط عملی فضا و درک روانشنکند. چنین فضایی  بیشتری پیدا می

روحانی زیادی   نیازهای  اهمیت  تحقیق    از  است.  عالئ   و برخوردار  از  معماری آگاهی  فرهنگی  نمادهای  و  به    م  ایرانی 

کنند که در میان مردم رایجند. برخی از این مفاهیم در  ها و مفاهیم فرهنگی خاصی کمک می شناسایی و تأیید ارزش

ارتباطات فرهنگی ـ   ۀکنندتعیین شوند که عامل  منتقل میبه دیگران  کره  از طریق اجزاء پیها  انسان  ۀروزمر زندگی  

دهند. به عبارت دیگر، اجزاء فیزیکی  را از طریق ذهن افراد تشکیل می  هوشمندانه عمومیاجتماعی هستند و فضای  

دهند. مساجد و  فرهنگی را به صورت ابزار تبادل بین ساکنین یک شهر ارائه می   و اجتماعی    ،ها و مفاهیم مذهبیارزش 

 اهمیت زیادی برخوردارند. از   ،هایی که در شهرهای اسالمی هستندها در میان ساختمانمعماری آن

دهند.  ها را تغییر میکاربرد آن  ۀنحوگذارند و  مساجد اثر می   ۀپیکرعوامل اجتماعی، فرهنگی و جوی بر تشکیل اجزاء  

هندسی مساجد  حالت    . این امرهای اسالمی بر این عوامل اثر گذاشتندمساجد در زمین  ۀپیکر های برخی از اجزاء  ت تفاو

لی و جغرافیایی از نقاط مشترکی برخوردارند  لالمهای بین تفاوت رغم  بهنگارهای کاربردی  و نقشاما    ؛را متفاوت کرده است
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احمد  اللّه اصفهان و مسجد سلطانکنند که شامل مسجد شیخ لطف و شکل و ساختار فرم و کاربرد را سازماندهی می

 استانبول است. 

اجزاء  . از لحاظ شکل فیزیکی  امحتوشوند: شکل و  نگارهای هندسی این دو مسجد از دو جنبه آزمایش میو نقشمبانی  

گر برخی موضوعات هستند. بیان  امحتودارای سبک منظم برگرفته از مفهوم هندسی در معماری اسالمی و از دیدگاه  

احمد تحت تأثیر  نگارهای مسجد سلطانونقش اللّه با معماری صفوی بسیار بغرنج است و با  معماری مسجد شیخ لطف 

نقشه و  با حالت هندسی سادههای کلیسای جاممسجد حاجی صوفی  روم شرقی  بر    ،ترع  تأکید  و  ارتفاع  پیچیدگی 

با  نگارهای متفاوت مانند طراحیو نقش شود. کاربرد  هم آمیخته می ها درشکل های هندسی وجه اشتراک دو مسجد 

ها متفاوت نیست و هر دو  نقیضاین ضد و  رغم  به اما احساس بیننده    ؛های مختلف استبخش جدا، ترکیبات و رنگ 

رفته دارای  کار بهنگارها و تزئینات  ونقشها به دلیل رمز و راز در  کنند. آنمسجد حس آرامش را به بیننده منتقل می

 یکپارچگی نماپردازی هستند. و ماهیت تفکری و رمزآلود   ،معانی نمادین و برتر

عماری اسالمی مانند ورودی، گنبد و محراب جهت القاء حس انسجام و  هر دو مسجد از عناصر مشترک پیکره در م

هایی وجود دارد. بخش بیرون مسجد  کنند. اما در روش کاربرد و تنظیم عناصر پیکره تفاوتفضایی روحانی استفاده می 

گر ایمان به اصل یگانگی است. اما این ایده از طریق کاربرد گنبد  ها بیان گنبد مرکزی و نصب مناره   ،گنبدهانیم  ،با تکرار

با   شود. پیکره و حالت  و حرکات مدور به سمت مرکز( بیان می  به یکدیگر متصل  نگارهاونقش داخلی )فضای گنبد 

شوند. حالت هندسی کاربردی در مساجد دارای  نمی هندسی کاربردی در مساجد اسالمی یکپارچه هستند و از هم جدا  

ها هر دو مسجد را در کنار هم  فیزیکی ارتباط دارد. آن   ۀپیکرتزئینی نیست و با    ارتباط مستقیمی با پیکره است. صرفاا 

ن مساجد و حالت  دهد. خصوصیات فردی ایمعنی و نقص فیزیکی به بیننده می ها حس بی یکی از آن نبوداند و ساخته 

ها و مسائل اسالمی مطرح  ها متفاوت است و مفاهیم عمیقی را در رابطه با این ایده هندسی این بنا از بقیه ساختمان

 کنند. می

ها خصوصیات مذهبی  این مساجد طبق قوانین زمان ساخته شدند و نماد قدرت و اثر سیاسی فرمانروایان هستند. آن

شوند. خصوصیات جوی  هایی با اشعاری خاص نشان داده میکنند که توسط کاربرد کتیبه فرمانروایان را منعکس می 

گیرند. نقش و نگارهای  های ایرانی قرار میدر معماری عثمانی تحت تأثیر مکتب روم شرقی و معماری صفوی و سبک 

وازن، تکرار، اصل زمان و مکان، جزء به کل، تعمیم نامحدود و کاهش و  این دو مسجد از خصوصیاتی مانند تقارن، ت

 مسجد و بیانگر وجود خدا براساس اصل یگانگی است. ۀپیکر تمرکز برخوردارند. عملکرد اصلی نقش و نگارها مطابق با  

 گیری نتیجه

شناسی به تصور اجزا های زیباییبر جنبه عالوه که  اند  خته هم آمیدر هنرهای متفاوتی  اللّه  در ساختمان مسجد شیخ لطف

های زیبا  هنگام ایجاد ساختمانکنند. معماری مسلمانان همیشه با سیمای ماورای عالم خاکی  و عناصر آن کمک می

حقیقت شفاف و نظم   ۀسای  ،اللّه ارتباط دارد. خصوصیت متمایز این مسجد از مساجد اسالمیمانند مسجد شیخ لطف 

به روش  بلکه    ؛بردتنها به حقیقت ورای این دنیا پی می نهنگار است. هر نماد با کوهی در آن  ونقش موجود در هر خط و  

ترین شاهکارهای مهم مهممسجد یکی از    آید.میین  یپااز یک مکان به مکان دیگری  بصری جهت بیان معنای برتر  

احمد نیز اثر مشهور هنر عثمانی است. تالش هنرمند در هر دو ساختمان باعث شده  عصر صفوی است و مسجد سلطان

اران  زشکرگاین فضاها مقدس و زیبا شوند. هدف ساخت مسجد نمایش وضعیت روحانی ذهنی و تأمین آرامش برای  
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های مختلف در مساجد اصل انسجام و  . ساختار اصلی و فرم است  کردههدف را پیچیده    این  ،است. اما تزئینات هر کدام

کند عنوان عالمتی از زیبایی و آرامش تزئین می بهاللّه کل مکان را د. هنرمند مسجد شیخ لطف بروحدت را از بین نمی

های دیگر  ها و بخش ها، ایوانحیاط، اتاق   .بردساختمان به کار می های  بخش را در تمام بخش نگارهای لذّت ونقش و  

اللّه  تزئینات حیاط مسجد در مقایسه با مسجد شیخ لطف   .احمد سنگی است اند. اما کل فضا در مسجد سلطان تزئین شده 

احمد هستند. مسجد سلطان   گنبد و در بخش اصلیین  یپا  ،بسیار اندکند. اکثر عالیم اسالمی و نقش و نگارهای خطاطی

. زرد و قرمز دو رنگی هستند که توسط هنرمندان در هر کدام از این  است  چشمگیر های آبی و نیلی هر دو مسجد  رنگ 

کار می  به  بنای مذهبی  در مسجد سلطان دو  زرد  به  مایل  قرمز  لطف روند.  زرد در مسجد شیخ  و  ازاحمد  جمله  اللّه 

باشند. زرد در  نمادهای نور و تقدس  با توجه به فرهنگ هر منطقه  ند. هر دو رنگ ممکن است  اهای مهم کاربردی رنگ 

در مسجد شیخ    های خیلی محدوددر بخش   جز  ،احمد به کار نرفته و نسبت یکسانی از قرمز مایل به زردمسجد سلطان

استفاده  لطف  و کتیبه   .است  نشده اللّه  ترکیبات  ها در هر دو مسجد در بخش کاربرد عالیم اسالمی و خطاطی  با  ها، 

هر دو مسجد حس آرامش را    .دهندها حس متفاوتی به بیننده نمی خورد. اما این تفاوت های مختلف به چشم می رنگ 

ناهای اسالمی و تفاوت موجود بین هر دو  رمز و راز نقش و نگارهای کل ساختمان در برغم  بهکنند.  به بیننده القا می

در راستای  ین  یتزبنابراین فرم و شکل ورای هر    ؛شویمرو می ه مسجد باز هم با نمایشی از هماهنگی و تزئینات زیادی روب

  گر یگانگی و اتحاد هستند.ها و مفاهیم اسالمی و بیانارزش 
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