


  

جامع این شهر است که در سال های  مسجدهایاز  استانبولدر  مسجد سلیمانیه
 .ساخته شد ۱۵۵۷تا  ۱۵۵۰

 به دستور پادشاه عثمانی   آغامعمار سنیان عثمانی این مسجد را معمار بزرگ
متر و قطر گنبد   ۵۳ارتفاع گنبد این مسجد . طرح کرد سلطان سلیمان اول

دارد که ( گل دسته)بنا به سنت عثمانی این مسجد چهار منار . متر است ۲۷٫۵
سبک معماری آن، . نشانه مسجدهائی است که به امر شاهان ساخته می شد

معماری  مانند دیگر کارهای سنان و معماران عثمانی ترکیبی از سبک 
بر پایٔه رسم آن دوره این مسجد دارای ساختمان های . است اسالمیو  بیزانسی

و بیمارستان و آشپزخانه  کاروانسراجنبی مانند مدرسه و حمام و کتابخانه و 
به ترکی  )« کلیٔه مسجد»این گونه ساختمان های جنبی را . عمومی نیز بوده است

 . می نامیدند( «جامی کولیه سی»عثمانی 
 و مادر و خواهرش و   همسرو  سلیمان اولدر باغ پشت این مسجد آرامگاه های

 .قرار دارد احمد دومو  سلیمان دومنیز آرامگاه های 
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که در زبان ترکی) مسجد سلطان احمد «Sultanahmet Camii»   نام
این شهر که در زمان . واقع شده است استانبولمسجدی است که در شهر ( دارد

پایتخت این کشور   ۱۹۲۳تا  ۱۴۵۳طی سالهای  عثمانیامپراطوری 
بوده است، یکی از زیباترین شاهکارهای معماری اسالمی است که به علت 

نیز شهرت  « مسجد آبی»وجود کاشی های آبی رنگ در طراحی داخلی به 
 .دارد

 بنا شد و  احمد اولبه دستور سلطان  ۱۶۱۹تا  ۱۶۰۹مسجد طی سالهای این
وی در . به همین دلیل پس از مرگ وی مسجد را مسجد سلطان احمد نامیدند

این مسجد در قدیمی ترین بخش استانبول واقع شده . همین مسجد دفن شده است
، پایتخت  قسطنطنیهمرکز ( میالدی )۱۴۵۳که این منطقه در قبل از سالهای 

این مسجد در نزدیکی هیپودروم  . امپراطوری بیزانس، محسوب می شده است
فاصله  ایا صوفیاقسطنطنیه واقع شده است و تا کلیسای بزرگ مسیحیان با نام 

 .اندکی دارد
 دارد، کاخی که محل اقامت قرار توپکاپی سرای این مسجد در چند قدمی

چند دقیقه ای فاصله  بسفوربود و فقط تا ساحل  ۱۸۳۵پادشاهان عثمانی تا سال 
اگر از دریا به مسجد نگاه کنید، قبه ها و مناره های مسجد در بخش قدیمی . دارد

شهر برجسته هستند و هدف سازندگان هم ایجاد چنین چشم انداز زیبایی  
 .بوده است
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  این مسجد به عمد در مقابل عمارت ایا صوفیا ساخته شده تا نشان دهد که
معماران عثمانی و مسلمان می توانند رقبای سرسختی برای اجداد مسیحی خود  

با این وجود، معمار نتوانسته قبه هایی بزرگتر از قبه عمارت ایا صوفیا . باشند
بسازد و به همین دلیل تالش کرده با تنظیم دقیق موقعیت قبه ها، شبه قبه ها و  

علی رغم تالش معمار، ابعاد ساختمان . مناره ها جلوه ای زیبا را پدید آورد
کوچکتر از ابعاد عمارت ایا صوفیا است که این مساله سلطان احمد را بسیار  

بنابراین دو عمارت آثار تاریخی و معماری بسیار ارزنده ای  . خشمگین کرد
 .هستند که جلوه ای منحصربه فرد را به این بخش از شهر می دهند

 در غرب این مسجد را با نام مسجد کبود می شناسند چرا که در نقاشی های
با این وجود، این نقاشی  . طرح داخلی از رنگ آبی استفاده زیادی شده است

داخل مسجد بخشی از دکور داخلی اصلی نبوده و امروزه آنرا از دکور داخلی 
 .بنابراین دکور داخلی مسجد دیگر منحصرًا آبی رنگ نیست. حذف کرده اند

 سده فار محمد آقا، معمار سلطان احمد دستور داشت تا در ساخت زیباترین و
.  مجلل ترین مکان عبادت مسلمانان در جهان از هیچ تالشی فروگذار نکند

 ۵۱و  ۵۳ساختار اصلی مسجد تقریبًا شبیه مکعب است که طول و عرض آن 
جهت گیری مسجد به گونه ای است که وقتی مسلمانان نماز به پا می کنند،  . است

 .باشد در روبرویشان قرار داشته  محراب» رو به سمت مکه داشته باشند و











ابلیسک  تئودسیوس استانبول 

اوِبلیسکیا  بلیسک (Obelisk) (یونانی :ὀβελίσκος،  برگرفته ازὀβελός،  به معنای
ستون سنگی چهارگوش و بلند که در باالی آن یک نوک هرمی ( [۲][۱]یا ستون نوک تیز سوزن

جای دارد و گفته می شود که برگزیدن شکل هرم برای همانندسازی با یک پرتوی سنگ شدٔه  
در بیشتر جاهای باستانی می توان یک جفت ابلیسک در برابر . بوده است خورشیدقرص 

ابلیسک های کهن از یک سنگ یکپارچه ساخته می شدند در حالی  . پیدا کرد (pylon)تیریک ها 
که ابلیسک های امروزی از چندین قطعه سنگ ساخته می شوند و می توانند الیه های درونی هم  

 .داشته باشند

 ،(  روم شرقی) بیزانسو  روم باستاناتیوپی،  آکسومی، آشوراین بنا در معماری مصر باستان
 .رفته استبه کار 

می گویند که جنبه   ابلیسک ، در زبان التین به تک ستون سنگی نازک و بلندی با نوک هرمی شکل
که برای اولین بار مصریان باستان آن را برای یادبود فراعنه  یادبود از یک شخصیت تاریخی دارد

ابلیسکها نماد خدای خورشید .و آنها را بصورت جفت در ورودی معابد خود قرار می دادند  ساختند
بعدها، به تدریج رومیان . متر متغیراست۳۰آنها ازکمتر از یک متر تا ارتفاع بیش از بودند و ارتفاع

این ابلیسکها را به نقاط مختلف دنیا منتقل کردند که بعضی از آنها در جریان جنگهای داخلی نابود 
تا در  ۱۳ تای آن در کشور مصر، ۷ ابلیسک وجوددارد که ۳۰ شدند و امروزه در دنیا، فقط

دیگر در  تای ۱۰ و رم ایتالیا شهر
شهرکوچکی در ایتالیا  ، Urbinoپاریس،لندن،نیویورک،استانبول،فلورانس،اوربینو شهرهای

شهرکوچکی در جنوب انگلستان،   Wimborneدر سیسیل ایتالیا،ویمبورن Catania،شهرکاتانیا
ابلیسک استانبول در .اسرائیل قرار دارد Caesareaشهری درجنوب فرانسه و شهر Arlesآرلس

متر و وزن تقریبی آن  ۱۹/۶ضلع غربی مسجد سلطان احمد در استانبول قرار دارد و ارتفاع آن
توسط فرد ناشناسی در زمان  این ابلیسک در قرن چهارم پس از میالد.تن است ۴۰۰درحدود 

امپراطور بیزانس تئودسیوس از معبدی در مصر به شهر استانبول که آن زمان کنستانتین نام 
 .، منتقل شد  داشت
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 ترکی)یا حاجیاسوفیا ایاصوفیه :Ayasofya یونانی:Ἁγία Σοφία(  کلیسای
میالدی بنا به دستور  ۵۳۲مسیحیت شرق بود که در دوره امپراتوری بیزانس به سال 

میالدی توسط جاستنیانوس مورد  ۶و بعد در قرن . امپراتور کنستانتین اول ساخته شد
برای بازسازی بنا دو معمار به نام های ایسیدوروس . بازسازی و مرمت قرار گرفت

. ماموریت یافتند( از تراللس یا آیدنلی فعلی)و آنتییوس ( از میلتوس یا سوکلی فعلی)
استاد باشی تکمیل شد  ۱۰۰هزار کارگر در طول پنج سال و تحت نظر  ۱۰بنا با کار 

.  این کلیسا نخست کلیسای بزرگ نام گرفت. افتتاح شد ۵۳۷آرالیک  ۲۷و به تاریخ 
پس از فتح استانبول، سلطان محمد دوم دستور داد کلیسای ایاصوفیه را به مسجد تبدیل 

سلیمان اول دستور داد نقاشی ها و نگارگری های داخل ایاصوفیه را بپوشانند تا . کنند
سنان دستور داد  (Sinan)سلیم دوم به معمار سنان . نماز جمعه در آنجا خوانده شود

در زمان مراد سوم، مناره و منبر و محراب به ساختمان .که ایاصوفیه را مرمت کند
در زمان مراد چهارم، آیاتی از قرآن به خط مصطفی چلبی در . ایاصوفیه افزوده شد

دیوارها و سقف ایاصوفیه نگاشته شد؛ عالوه بر این لوحه هایی دور تا دور سقف 
ایاصوفیه نصب شد که در آن نام اهلل، محمد، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن و 

این لوحه ها در زمان سلطنت عبدالمجید با الواح مدوری که به . حسین نوشته شده بود
پس از اعالم حکومت جمهوری . خط ابراهیم افندی نوشته شده بود، جایگزین گردید

در ترکیه و به قدرت رسیدن آتاترک، ایاصوفیه به موزه تبدیل شد و تا امروز به همین  
 .شکل باقی مانده است

 متر می باشد که  ۳۱متر و قطر آن  ۵۵ارتفاع گنبد بزرگ این مسجد از سطح زمین
 .پشت بند بزرگ و روی چهار ستون اصلی سوار شده است ۴۰بوسیله 
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