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 ااه ع ااوان یکاای از  هتااریا  ، هتریا مساجب ساخته شبه اساات کااه مساا ب  کاایم  ،اصفهان
دولت عثمانی نیز مساجب مهمی چااون ساالطان در عصر  ا آن، آیب؛ همها  ه  ساب میمونهن

مفاهیم پ هانی در معماری ایا دو   ااا  ،رسب ه نظر میکه  ساخته شبه استاستانبول  در  ا مب
ایا مفاهیم و  رای یافتا ور در ایا دو دوره، مراودات  یا دو کش   ا توجه  ه وجود   وجود دارد

تطبیقاای پرداختااه شاابه  تایپی  ه مقایسااهمفاهیم آرکیکار ست حاظ ارتباط  یا ایا دو   ا از ل
الگااوی خویشااتا کهاااتاار  رای  ررسی دقیق، الگوجه  ه گسترده  ودن  حث کهاتو   ا  است 

   )هبف(  انتخاب شبه است
های مورد مطالعه،  ااه تطبیقی در نمونه تحلیلی  ودن پژوهش و مقایسها   ه تاریخینظر  

هااای پرسااش ،ایااا راسااتا در  )روش تحقیااق(    بی پرداخته شبه استشکل کیفی  ه جمع
الگااوی خویشااتا در هااای کهاااتریا مصباقمهم   1نب:  شوایا شکل معرفی میتحقیق  ه  
  2 چگونه اساات از لحاظ تاریخی مساجب  کیم اصفهان و سلطان ا مب استانبول  ارتباطات  

الگااوی خویشااتا چگونااه های ایا دو   ا از لحاظ کار ساات مفاااهیم کهاااها و شباهتتفاوت
  است 

ی هاااا در ناخودآگاااه جمعاای مردمااان دورهی خویشااتگااوال ه دلیل ش اسا  ودن فرم کها
چااون ی مذهبی شااهری هاهای قبل از اسالم در ساخت   ادورهی و رجوع  ه  صفوی و عثمان

تری  ااه ررنگ ه شکل پُ ،مس ب  کیمدر  یاط  شود دیبه می الگوی خویشتاکهامس ب،  
 دیگاار همنااونهاام ولاای  ااا  ررساای در ارکااان فضااایی م ؛الگو پرداخته شاابه اسااتایا کها

هااای شباهت ،گیری مساجبلای الگوهای شکهای ظاهری و زمی هتفاوت  ا وجودگ ببخانه،  
 )نتی ه(   استکه نشان از تفکرات مشا ه در مردمان دو شهر   هست سیاری 

 کلیدی واژگان

  عثمانی، صفوی، ا مب، مس ب  کیم، مس ب سلطانالگوی خویشتاکها

 مقدمه. 1

 لهئتبیین مس. 1-1
ریاازی شااهری مت اسااب  ااا مفاهیم مرتبط  ا طرا ی و  رنامااه  تریااز مهم  ،شهر اسالمی

ها، اصول و فره گ اسالمی است که تأثیر  ساایاری  اار مطالعااات ایااا عرصااه داشااته ارزش
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های ی شهرهای تمبن ا استفاده از شیوهکه  (18: 1396ی ساالنقوچ و همکاران، ) ا ائ است
اشتراک زیاد  ا وی فره گی جبیب، دارای وجوه اتکا  ه شکل و الگشبه توسط اسالم و  مغلوب

توان از ا عاد مختلااا از ایا اشتراکات را می  (2: 1389موسوی،  )پورا مب و  یکبیگر هست ب
ک ااب، ساختار، کالبب و فره گ که در ا  یه و اماکا مذهبی مان ب مساجب نمود پیاابا ماای  :جمله

تااوان اوش شااکوفایی  ا توجه  ااه ای کااه ماای  (Suleiman, 2011: 6) ار دادمورد  ررسی قر
تااوان ماای ،(167: 1394)د اغ، رهباار،  کردجو ومعماری اسالمی را در سا ت مس ب جست

 ااه ع ااوان نمودهااای عی اای  ،گفت مساجب عثمانی در استانبول و مساجب صفوی در اصاافهان
 شونب ایا نوع   اهای مذهبی ش اخته می

مساااجب  ساایار  اارزشاای در مقاار  ،یااهوی ایااران و عثمااانی ترکهای تاااریخی صاافدر دوره
هااای مختلااا قرون متمااادی و در دوره در طیّ  ،ایا آثار   شان نمود پیبا کرده است کومتی

 خااش  اورهااای ای متفاوت ت لاایگونه،  ههای فکری  اکمگیری از جریانتاریخی،  ا  هره
 ااه ساابب وجااود  ،سااواز یاا  ،ی نظااریاهاا در عرصه .انبفلسفی و اعتقادی زمان خود گشته

 ،عصر  ا آن در دوره عثمااانیدر دوره صفوی و هم تبادالت فکری و ه ری  یا ایران و ترکیه
مفاااهیم اهمیت یافتا  رخی  های مشترک در زمی ه ه علت شماری از پبیبه ،و از سوی دیگر

مساااجب ایااا دو  ردمفاااهیم گیری در فضاهای نیایشی، الزم است چگونگی شکل  تایپیآرکی
ررساای شااود تااا هااا در فضاااهای نیایشاای  و  ازتاااب آن های آیی اای مهاامدوره  ه ع وان نشانه

ساای  ااا  رر ،همن اایا   یا مساجب ایا دو دوره وجود دارد یا خیاارد آیا ارتباطی گردمشخص  
آن  اار  همنااون خاااطره جمعاای و نمااودِخاااطرات گذشااته شااود  معماری   اها مشااخص ماای

زمان را  رای  ازگشت  ا از فضا دیگری عبمعماری مساجب تأثیرگذار است و  ُ  رد  ،هاتایپآرکی
 سازد  ه گذشته میسر می

آنهااا در تااایپی ماارتبط  ااا مفاهیم آرکی ا  مساجب های ه بسیصورت   رای ش اخت را طه
 ه ع وان یکی از انااواع  ،الگوی خویشتاکها های کها تاریخیویژه در دورهههر سرزمیا و  

تاار، گیری دقیق رای نتی ه و  شودموجود در فضاهای معماری معرفی می  تایپییم آرکیاهمف
هااای دوره ااهمیاات هااای  ااه ع ااوان نمونااه ،استانبول کیم اصفهان و سلطان ا مب   مس ب

)در  در ریزفضاهای مساااجب هاام در ه بسااه کلاای ،سپس  انتخاب شبه است  صفوی عثمانی
،  ه تحلیل پرداختااه شاابه اساات تااا  ااا ده بهجزئیات تشکیل ارتباط  ا  افت شهری( و هم در
)مانااباال و چلیپااا( در  الگوی خویشااتاارتباط  یا کها  نحوه  ،معرفی نقاط مشترک و متفاوت
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آنها مشخص شااود   اار  استمرار مفاهیم در ه بسه نحوه نیز و  ،سلطان ا مبمساجب  کیم و  
هااای مااوردی در  افاات شااهری ه در نمونااهبشاا هااای ان ام ا اسااتفاده از تحلیاال  ،ایا اساس

توان رهیافتی نو  رای خوانش شهر در فره گ اسااالمی  اار اسالمی اصفهان و استانبول، می
 ا کرد الگویی خویشتا تعریاساس مفاهیم کها

الگوی ، کهاتایپیمفاهیم آرکیاز پژوهش را  ه ایا شکل معرفی کرد که   توان فرضیهمی
ا مااب تأثیرگااذار  ااوده اساات   ساالطانا  جب  کیممسا گیری ه بسهدر فرای ب شکل  خویشتا

لحاااظ  هااای میااان آن دو ازدستیا ی  ه نقاط مشترک و تفاااوت   ا،دو   هبف اصلی از مقایسه
ا تاابا مبااانی نظااری    اشاابمیالگوی خویشتا در معماری مساجب ایا دو شهر  کار ست کها
)مس ب( مشخص  ضای عبادیشهری و فعب تشخص  الگوی خویشتا در دو  ُمرتبط  ا کها

الگوی خویشتا مااورد معیارهای تشا ه و تفاوت از لحاظ کار ست مفاهیم کها  ،سپس  و  شبه
- ه  ررساای ج بااه، مساجب  کیم و سلطان ا مبتا  ا مطالعه موردی   ررسی قرار گرفته است

نقاااط ماابهم  و هااای تاااریخی  پااردازدهای مشترک و یا متفاوت در مساجب  ا ارزش ایا دوره
 شود    اساییمساجب شایا موجود در ه بسه   الگوی خویشتاکها

 روش تحقیق. 2-1
و  ااا کماا  روش  ای اسااتمبت ی  ر مطالعات اس ادی، توصیفی و مشاهبه  ،ایا پژوهش

 ااه  ررساای  ،: ا تااباتحلیلی و تطبیقی موردی، در چهااار مر لااه ان ااام شاابه اساات  ،تاریخی
پرداختااه  ( کاایم و ساالطان ا مااب )ه بسه مساااجب  نظریو تحلیل محتوای  اد یات موضوع  

سااوم )تحلیاال و  در مر لااه و روش تحقیااق مشااخص گردیاابه ،دوم در مر لااه اساات  شاابه
 الگوی خویشااتاکهاجباولی مفاهیم  های مورد مطالعه معرفی شبه و  ا ارائهنمونه  ، ررسی(

گیااری ، نتی ااهچهااارم لااهدر مر  ،در ساختار مساجب ت زیه و تحلیل شبه است تا در نهایاات
»تلفیااق  راتژی رای دستیا ی  ه نتی ه م طقی و معتبر  رای ایا پااژوهش، از اساات یان شود   
روش نااب از: اکه عبارت شوداستفاده می 1 ه م ظور لحاظ نمودن جامعیت موضوع« چ ب روش

   اابیفاز ،1 شماره در نمودار روش تطبیقی  و 3تاریخی(ا  )تحلیلی روش تاریخی  2،موردی

 
1. Triangulation Strategy. 
2. Case study. 
3. Historical Study. 
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 است پژوهش نشان داده شبه 

 : فاز  بی پژوهش 1شماره  نمودار

 پیشینه تحقیق. 3-1
های صفوی و عثمانی و مساااجب ماارتبط  ااا ایااا دو دوره تاااریخی، دوره  مطالعه  زمی هدر  

شماری در طاای ی، کتب، مقاالت و تصاویر  یرها و ارتباطات ایا دو امپراتواختالفات، ک ش
هااای تاااریخی عثمااانی و صاافوی در  ا وجود ای کااه دوره   یه شبه استهای متمادی تهسال

 هااارهولی تحقیقات م س می در مورد تأثیرپذیری ایا دو ،انبر  ودهارتباط ت گات گ  ا یکبیگ
ه ر و معماری ان ام نشبه است   ا توجااه  ااه چ اایا نقصااانی، مطالعااه و  از یکبیگر در زمی ه

از ضااروریات  ااوزه  ،گاارمتااب علماای و تبیاایا چارچوبی در عثمان تبییا نظری روا ط ایران و
و  1لاوّم ا ع اطالعاااتی تحقیااق، در دو دسااته م ااا ع دسااتدر ایا پژوهش،   مطالعاتی است 

چ یا  ه نظاار  ،گرفته در ایا  وزه ا  ررسی تحقیقات ان ام  و  انب ررسی شبه  2دومم ا ع دست
 لکااه در  ،نگاااریت ها در عرصه تاریخنه ،رسب که   م مر وط  ه روا ط صفوی و عثمانیمی

العاااده اجتماعی، فره گی، ه ر و معماری فااوقتاریخ اقتصادی، تاریخ    :ها چوندیگر عرصه
هااای صاافوی و عثمااانی و معماااری نویس بگان نگاهی اجمااالی  ااه دوره  انبک و ناچیز است 

انااب و  عضاای داختااههااای کالباابی و صااوری آن پرت ها  ه ج بااه ، رخی   انبمساجب آن داشته

 
1 .hand Sources-First ، پرداز، محقق یا شاهد زندهلیه یک نظریههای ا   مطالعات   نوشته. 
2 .Secondary Source  هم نهاده ادبیات نظری   تجربی قب ی. 
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مراودات و  مهاجرت  ، ا توجه  ه ای که در ایا دوره   انبمفاهیم مع وی را در نظر گرفته  ،دیگر
ه رم بان و عالمان دی اای وجااود داشااته، تااأثیر ه اار و معماااری ایااا دو دولاات  اار یکاابیگر 

معرفاای ایااا  هااا در  اابّ رخاای نوشااته ،ولی در مورد ایااا ه رم اابان مهاااجر  ؛مشخص است
هااای س می در مورد تأثیرپذیری کار ردی هری  از ایااا مکتاابتحقیق م   رم بان  وده وه 

   ررسی نشبه است  ،معماری  ر یکبیگر
وسااازهای دی اای و تحقیقات م س م و کاملی در مورد ایا تحااوالت در ساخت  ، ال اایا

وهش تفاااوت پااژ امااا ؛در ه بسه ایا مساجب صورت نگرفته اساات تایپیآرکی ررسی مفاهیم  
تالش شاابه اساات  ااا  ررساای تبااادالت  در ایا است که در ایا تحقیق  ،ارد مذکور ا مو اضر  

گذار  ر معماااری مساااجب  کاایم و و  ررسی فاکتورهای تأثیر  فکری در دوره عثمانی و صفوی
اصااول مشااترک  ،پرداخته شود تا از ایا طریق الگوی خویشتاکها ه واکاوی    ،سلطان ا مب

 ا اساات اد  ااه ماابارک موجااود و  ااه  ایا مساجب مشخص شود  در طرا ی وت نمادیاو یا متفا
الگوی کار رد کها تحقیق،  ایب یادآور شب که تاک ون تحقیق تخصصی در زمی ه  لحاظ سا قه

 ،هااای مشااا های در ایااا دو   ااا صااورت نگرفتااه اساات و پااژوهشخویشتا  ه شکل مقایسه
 نب ارسی کردهی  دوره  رالگویی را  یشتر در مفاهیم کها

 چارچوب نظری تحقیق. 2

علّاای و ع اصاار  الگوی خویشااتا  ااه ع ااوان متغیاارکها ، ا توجه  ه ای که در ایا پژوهش
 ه ع وان متغیرهای  ،کالببی معماری )ریزفضاهای موجود در مساجب  کیم و سلطان ا مب(

، شااونبخته ماایکانونی ش ا  ه ع وان متغییرهای ،گیری مساجبمعلول و عوامل مؤثر در شکل
-الزم است تا مفاهیم مرتبط  ا  وزه معماری ش اسایی شبه و چگونگی تااأثیر آنهااا در شااکل

  های ه بسی مساجبِ مورد مطالعه، مشخص شود گیری فرم

 (1تایپ)آرکی الگوکهن .2-1

تایااپ  ااه های آرکاای ه ع وان یکی از زیرم موعه ،الگوی خویشتا ا توجه  ه ای که کها
هااای آن، ا تاابا هالگوی خویشتا و زیرم موعاا یب، الزم است قبل از تشریح کهاآ ساب می

 توپوس  ه مع ای سرنمودن و نمونااهاز واژه یونانی آرخه  ،تایپآرکی»تایپ معرفی شود   آرکی

 
1. Archetype. 
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یع ی اصاال نخسااتیا  ،که یا آرخهآر»(  18: 1379)ضیمران،  «کها و ازلی گرفته شبه است
لیااه، علاات و اصاال را دارد أ، م بااع اوّ( و معااانی شااروع، م شاا 128: 1384)الیاااده،  «چیزهااا

(Knapp, 1986: P.viiیونگ در مطالعات روان  )ویژه در مبا ث مر وط  ه ه  ،ش اسی خود
(  از 219: 1378 اارده اساات )شمیسااا،   هااره الگوناخودآگاه جمعی و فردی از اصطالح کها

: 1376مایااه اساات )یونااگ، از یاا  نقااشگیری  ازنمااایی الگو گرایش  ه شکلنظر او، کها
ها وجود دارنااب ات مشترک و جهانی، همواره در ذها ناخودآگاه انسان( و  ه ع وان اطالع105

هایی هساات ب کااه ها همنون پتانسیلتایپشونب  آرکیکه  ه صورت تصاویر وارد خودآگاه می
مان ااب و گاااه مسااتتر ماایخطااور نک  ااب، در ناخودآتصاااویری  ااه خودآگاااه    سانِهی که  تا زمان

الگوهااا کهااا کااه رسااب ه نظر ماای توان ب در خودآگاه  ه هزاران شکل ممکا پبیبار شونب می
 یا  ب    تبلور می انب و در ادیان، فلسفه، معماری، ه ر و همواره زنبه

 الگوی خویشتن کهن. 2-2
طاای واکاا ش نشااان هااای محیالگو را نوعی نظام آمادگی دانست که  ه نشانهتوان کهامی

 ودآگاااه و ناخودآگاااه انسااان اساات خ خااش روان تااریا هسااتهدروناای  و نشان ده به  دهبمی
در  خویشتا است  تریا آنهاچ ب سرنمون اصلی را مطرح نموده است که یکی از مهم  ،یونگ

»از لحاظ تاریخی  ه صورت نمادهای مر ع،   الگوی خویشتااساطیر و ادیان تطبیقی نیز کها
در  ررساای  حااث  ،رویاازا(  63:  1392و،  ه، مانباال و تثلیث  ازنموده شبه است« )مورندایر

ت چهار خشاای را  ااه خویشتا الزم است مانااباال، چهارتاااقی و تقساایما الگویمرتبط  ا کها
  الگوی خویشتا  ررسی کردهای اصلی کهاع وان زیرشاخه

 1مانداال .1-2-2
فضای مقبس، رسوخ  ه مرکااز مقاابس، نمااادی  صر     رای  2کیهانی  ی  انگاره  ،مانباال

رود )گال ناای، زی ااالی فریااب،  رای جهان هستی، یکپااارچگی و سااازمانبهی  ااه شاامار ماای

 
 ،ر ازایرن .معنای ظرف یا دربردارنده گرفتره شرده اسرت سکریتی است که از ریشه»ماندا« به معنای ذات یا جوهر   پسوند »ال« بهای سان اژه  .1

هرای تواند به شرک به معنای دایره است   می ،یک ک مه سانسکریتشود. »الگوی تام محسوب میدهد   یک کهن»ظرف جوهر« معنا می
-آرکی صورت  ترینکهن   لینا    ،الگوکهن این .(Lee& Nadea, 2011: 1153عدی ساخته شود« )ب  عدی   یا به شک  سهد ب  

 .(Mandala)  است تایپی
2. Imago Mundi. 
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شبه  رای  شر است که یونگ آن را  ه ع ااوان تریا نمادهای ش اخته( و از ا تبایی72:  1391
از  ،االناابما  (Lee& Nadea, 2011: 1153الگااوی خویشااتا  ازش اساای کاارد )کهااا
لیه دایااره، مر ااع های  شری در قالب فرم اوّشتر تمبن یدر  آنالگوهایی است که مفهوم کها

ایا در  الی است که در جزئیات ع اصر از فره ااگ   و یا ترکیبی از هر دو  ازنمایی شبه است
م تااوان آن را تااراکو وجوه متفاوتی  ه خود گرفته اساات کااه ماای ومی هرم طقه تأثیر پذیرفته  

ای محصااور در  یشااتر شااامل دایااره  ،ایااا صااورت ازلاایذرات در اطراف هسته فرض کرد  »
گاارایش  ااه سااوی  ،یارانه ه نحو ناهشاا   و(  38:  1393نژاد مهرآ ادی،  )سلمانی  «مکعب است
معماااری در کشااورهای  لیااههااا، اصااول اوّویکرد معماران مسلمان  ه ایا   یااانرمرکز دارد   

و معماااری مقاابس  ،در روایااات اسااالمی از یاا  سااو  ، بیا دلیل  ریزی کرد واسالمی را پی
 تریا اشکال ایا معماری مقبس  ودنب از دیگر سو، دایره و مر ع،   یادی 1کعبه

 عدی(بُ)مانداالی سه چهارتاقی .2-2-2
آماابه  چهارطاااق، چهاااردر، چهااارقوس، چارقاااپو و چهااار در  : ا ع اوی ی چون  ،ایا واژه

 ه اصااطالح معماااری آن،  ااه مع ااای   اهااایی  ااا نقشااه ها نیز  ا توجه نامهدر فره گ   است
نمااای چهارگانااه چهارگوش و چهارجرز و گ ببی افراشته  ر آن  ا طاااق ضاار ی یااا هاللاای در 

فضایی  ا دیوارهایی در چهااار طاارف کااه در  ؛های  ضور تاق استتریا مکانو از مهم  است
شکل روی آن ساااخته شاابه اساات و  ااه ببیشکل و سقفی گ وسط هر دیوار، درگاهی قوسی

شکلی کامل، جامع و  بون الحاقی کااه  ،در واقع»  شودعبی ش اخته می ُع وان مانباالی سه
کمااال   ه  بّ ،البته در مساجب، ایا نوع اتصال و پیوستگی ؛مساجب اضافه شبه است عبها  ه 

: 1391فریااب، زی ااالی  )گال ناای، «کاری، تکمیل شبه اسااتمقرنس وسیلهه  خود رسیبه و  
 یکاای کااردن)یا مر ع(،  )دایره( و زمیا دو نماد مهم آسمان ک ار هم قرار دادنهبف از     (77
شااود  فاارم هااای متحاابالمرکز دیاابه هشاات در طاارحا    صااورتی ازلاای  اااغتااا    متضاد  ود  دو

ورهای ت هااا در ایااران،  لکااه در کشاا ای مانباالیی است که نهای فرم پایهچهارطاقی،  ه گونه
 شود  مختلا دنیا دیبه می

 
 (.55: 1396)ب خاری قهی،  الگوی ازلی معماری مساجد شده بود ،)همچون دایره   مربع(  کعبه با تمامی  جوهات نمادینش .1
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 (13)سواستیکا )صلیب یا چلیپا( و صلیب شکسته تقسیمات چهاربخشی .2-2-3
ها و گ بااب فضایی چهارضلعی در زیر طاق  ساختار چهارطاقی که در ردارنبه ا توجه  ه نوع  

و مرکااز  از دیر از نمادی جهانی  ود ،انب  چلیپاآن را طر ی چلیپایی معرفی کرده رخی  است،  
رفاات و از جملااه ط  اایا زماایا و آساامان و محااور کیهااانی  ااه شاامار ماایارتبا  جهان و نقطه

در طول تاریخ  ر سر چگونگی تعلق آن  ه دیا و آییا خاااص هایی است که همواره مایهنقش
هایی که  اارای آن تعریااا شاابه،  اار ویژگاای فرضمورد  حث قرار گرفته است   ا وجود پیش

ی  رمز کلی است که دام ااه شاامولش » ،مایهایا نقش شود نقش تأکیب میجهانی  ودن ایا 
 ، ا قبمتی نزدی   ه هفت هزار سال( و 10:  1374گیرد« )گ ون،  کل مراتب وجود را در رمی

 در  (139ا138 :1371 ار  ه شکل سواتسیکا در خوزسااتان یافاات شااب ) ختورتاااش، لیااوّ
از  قباال تااا کااه دارد  اسااتان ایرانیااان نمادیا ییا جهت در ریشه ،ایران یشهرساز و یمعمار

 رساامیت از وجااود  داشااته اساات و پااس یاشااکان و یهخام ش ادوار در یشتدزر رواش مذهب
 چهار خشاای قالب تقسیمات در نمادیا ییا جهت ی،ساسان دوران در یزردشت مذهب یافتا

 و هاااکاااخ گ باابدار یتاالرهااا ،یچهارطاق :چون ی  اهای یطرا  و ساخت در و رسیبه اوش  ه
 مورد استفاده قرار گرفته است   شهرها چهارگان یهادروازه و  زرگ  یهاآتشکبه

 ااا  ا در قااالبی خرافاااتی ا هرچ ااب ده به ارتباااط ن ااومنشااان  ،از سویی  ،ایا نوع طرا ی
تااأثیر شااگرف دیااا و مااذهب  اار  گرنشااان  ،دیگر  و از سویی  ،مذهب و معماری و شهرسازی

جااامع از مااذهب و  درک درساات از معماااری، شاا اخت همیا سبب، الزمه  معماری است   ه
عااالوه  اار ایااران، در تمااامی اساات  » 1خصااوص در ادوار پاایش از اسااالم ه  ،اعتقادات مااردم

تاار از مساایحیت  سیار قاابیمی ،م اطق دنیا و در  یشتر اقوام  استانی دیبه شبه و قبمت چلیپا
هااا یافاات شاابه اساات یایاا آ در تمااامی ،و اغلااب (80: 1391)گال نی، زی الی فریب،    «است

   (551: 1389)سرلو، 

 آشنایی با فاکتورهای تأثیرگذار بر معماری مساجد عثمانی و صفوی. 3

گیری مساجب  ه ع وان متغیرهای کااانونی شاا اخته عوامل مؤثر در شکل  ،در ایا پژوهش
 ااا فاکتورهااای  صااریمخت هااا الزم اساات آشاا اییقباال از شااروع تحلیاال ،روازایا   شونبمی

 
 اند.الگوها ایجاد شدههنای که بسیاری از کد ره  .1
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های مااوردی  ه نمونه ،سپس و ان ام شود کیم و سلطان ا مب  تاثیرگذار  ر معماری مساجب
در راستای نیل  ه اهباف پژوهش اشاره خواهب شب تا در انتهااا  اارای یااافتا پاسااخی م اسااب 

گیااری نمادهااای ه بساای در فاارم  رای سؤاالت تحقیق،  ه تحلیاال عواماال مااؤثر در شااکل
، عوامل تأثیرگااذار  اار 2 شماره نمودار    در  های مورد مطالعه( پرداخته شود نمونهر  )دمساجب  

 معماری مساجب مورد مطالعه نشان داد شبه است 

 نگارنبگان :عثمانی؛ مأخذ ا : عوامل تأثیرگذار  ر معماری مساجب صفوی2شماره    نمودار
در اشاااره کاارد:  یاالذ مااواردتوان  ه شااکل مختصاار  ااه می  ،در جهت تفسیر نمودار فوق

تااریا ویژگاای ایااا دوران در قیاااس  ااا ادوار تشکیل  کومت مرکزی، نخستیا و مهم  ،ایران
های متعبد داخلاای و ج گ ا وجود سازد که آشکار می ،گذشته است   ازخوانی تاریخ صفویان

 یخ دورهتوان از نظر سیاساای و اجتماااعی، یکاای از  هتااریا ادوار تااارخارجی، ایا دوره را می
تشکیل دولاات صاافوی در اوایاال قاارن   (82:  1391نسب،  )طبسی، فاضل   رشمرد  اسالمی

هااای ه ری و اعالم مذهب تشیع  ه ع وان مذهب رساامی کشااور، در زمااانی کااه دولاات  10
( و از کااان در شاامال Ozogglu, 1996: 12) مذهب مان ب امپراتوری عثمانی در مغربیس ّ

 داشاات ایالعاده، اهمیت سیاسی فوق رخوردار  ودنب  اینظامی شایستهشرقی ایران از قبرت  
(Nasr, 1974: 273-274)   

 تساا ا، :گاارایش سااه از آمیختااهی ام موعااه ،یصفو دولت پیش از تا ایران در مذهب
پس از رسمی شبن مذهب شیعه در  ودنب  ی س ّ ،غالب طور  ه ها ود و دولت تشیع و تصوف

مورد استقبال قرار گرفاات و دسااتور  از پیش در ایرانمبانی اعتقادی تشیع  یش  دوره صفوی،  
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هااای شاایعی در عصاار  بیا ترتیب، رواش و گسترش انبیشااه» ساخت مساجب  زرگ صاد شب 
-سااهلشماری است  های  ینوآوری  صفوی و در چارچوب مکتب فلسفی اصفهان، سرآغاز

 عاماال مااذاهب، و ادیااان هآنان در ااار تساهل و تسامح ،یعبارت  ه و روم سل وقیانی انگار
ی هاااطریقاات آن، تبااع  ه رفت ویم شمار  هی آناتول در گسترش تصوف و شیوع دیگر عمبه
 از تشیع  ،روازایا(  60:  1391جود آمب )گولپی ارلی،   ه و صغیری  آسیا در نیزی  عرفان وی  صوف
ی دی ی خطر همواره ،یرسمی علما دیباز  خصوص ه و عثمانآل مذهبیس ّ سالطیا نظر

 آمب  یم شمار  هی اسیس و
ی در  ساایاردر طااول تاااریخ مشااترکات  ،دو دولاات مساالمان و همسااایه ایااران و عثمااانی

   ),Schmidt 2000 :16) اناابداشته 1دی ی،  ازرگانی، فره گی، شعر و  اد یات :هایزمی ه
اساات کااه در ایااا  ن نیز مواردیامختلا مهاجرهای ها و گروهمشخص کردن مسیر مهاجرت

مهاجرت از ایران  ؛شونب ه دو دسته کلی تقسیم می ،هاب  ه آن پرداخت  ایا مهاجرتای    اره
 ،رد اهبافشااان ُاا صاافویه و عثمااانی در جهاات پیش  اقاابامات پادشاااهان  ایران   و مهاجرت  ه

)صاافویه( کااه  شاارق شاایعه)عثمااانی( و   یموجب دوقطبی شبن جهان اسالم شب؛ غرب س ّ
تااوان تقساایم  ه دو گروه ماای دو طرف شب  ایا مهاجران راتریا علل مهاجرت  ه قلمرو مهم

 مااردم عااادی  ،و دوم ،فقها، دانشم بان، شاااعران، نویساا بگان و ه رم اابان  ،کرد: نخست
شب کااه یکاای از ایااا  م  ر وسازهابیبی از ساختگیری فصل ج ه شکل ،مهاجرت ایا افراد

ا ت لی معماری اسااالمی  ااه یرتهمم ،ایا اماکا»  مس ب  ود   ،های مشترک در دو کشور  ا
 حااث در مااورد معماااری رو، ازایااا  (122: 1396نااژاد، )چلااونگر،  ریحی «آی اابشاامار ماای

وساز و تفکرات  اکم در جامعه است کااه   بی شیوه ساختمستلزم دسته  ،کشورهای اسالمی
  (Kaptan, 2013: 6) را مشخص نمایبتوانب معماری آن کشور می

هااای ، معماران کوشیبنب تا  ا  فظ ویژگاایصفوی   در دوره  معماری   ا رونق گرفتا ه ر و
هااا، از جمله ایااا ویژگاای ؛هایی را در زمی ه معماری  ه ان ام  رسان بمعماری ایرانی، نوآوری

کاارد  در مااورد ه اار دوره عثمااانی نیااز تایپی در   اهااا اشاااره مفاهیم آرکی  استفادهتوان  ه  می
عااواملی  ودنااب کااه در  ،های معماااران و ه رم اابانایبه  یزانسی درتأثیر ه ر »  :توان گفتمی

  (493: 1389)گرا ااار و همکاااران،  «درازمبت نقشی مؤثر در شکوفایی ه ر عثمانی داشاات ب
 

زبران فارسری را گرامری داشرته   بره دانشرمندان ایرانری احتررام  ،ت دیگر عامانی جراری برود. ترکراندر سراسر آناتولی   متصرفا ،هنر ایرانی  .1
 گذاشتند.می
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در  امپراترروری عامررانیکه در قرن چهارده و پانزدهم در   سبک معماری ه    ،1معماری عثمانی
 معماااری امپراتااوری ،گااردد و در واقااعمیاطااالق  ،دیرنااه  ااه وجااود آماابشهرهای  ورسااا و ا

، ایااران و ی  یزانساایاز معمااار کااهاساات  معمرراری سرر جوقی یافتهتوسااعه نسااخه عثمااانی،
   الهام گرفته است سقوط قسطنطنیهس ا مملوکی  عب از  ،همن یا

ان مختصاار توضاایحاتی در مااورد مساااجب تااودر راستای معرفی مساجب مورد مطالعه، می
هان دوره صفوی و مس ب سلطان ا مب استانبول دوره عثمانی را  بیا شکل  یان  کیم اصف

 نظیری در پایتخاات سااوم  کااومتی خااودصبد ساخت مساجب  ی  در  ،پادشاهان صفوی  ؛کرد
 در آنقاابیمی   3شاامالی سردرِ ت ها که است 2 کیممس ب  ،)اصفهان(  ودنب که یکی از آنها

در  ،ایااا مساا ب  (3: 1391)سرافراز و همکاااران،  است مانبه یجا  ر جبیب مس ب ساختار
 کیم محمب داوود که  کیم شاه صفی نیااز  ااوده در  ،طبیب او وسیلهه دوره شاه عباس دوم  

اساااس   اار( و 146: 1344)ه رفر،     ا شب  4)جورجیر(  های مس ب جامع دیلمیمحل ویرانه
، صحا  اازرگ، شبسااتان 5غر ی شرقی، سردرِ شمالی، سردرِ سردرِ :دارای های موجودکتیبه

هااای شبسااتان زمسااتانی، محاارابزیر گ بب، شبستان ج وب شرقی، شبستان ج وب غر ی، 
 ها، م بر، ایوان شمالی، ایوان شرقی، ایوان غر ی، نماهااای خااارجی آنهاااهری  از شبستان

 اشااب  در ش اصاالی آن نیااز ماایکه  خاا است    6شبستان ج و ی( و  104:  1390)زمرشیبی،  
 عبی مس ب  کیم نشان داده شبه است    ُعبی و   م سهپالن دو ُ 2و1 شماره تصویر
 

 
1. Ottoman Architecture. 

، المعرارف بناهرای تراریخی د ره اسرالمی ة رئردا) زرگران  اقع اسرت الدشت در انتهای بازارقدیمی اصفهان معر ف به باب در مح ه ،این بنا .2
 .های صفوی قرار داردکاخ در مح ه   بافت قدیمی شهر، نزدیک به مجموعه د لتخانه صفوی   مجموعه    (80:  1378

   برری گر  فردمنحصرربه هرای یژگری   تزیینرات دارای کره قمرری  هجرری  چهارم  قرن به است متع ق بنایی ،جورجیر جامع مسجد سردر  . 3
)سررافراز    شرودهای فرعی مسجد حکیم در ض ع شماد غربی آن ت قری مریکی از  ر دیاست   به عنوان ی ساسانی هنر از متأثر رکاریآج

 .( 1391همکاران،  
 .پیش از این، قبرستان بود .4
  رفیع با د  راهر    در طرفین محد د شده است. د  راهرر   غربی مسجد، با آجرکاری ساده   صحن بزرگ آن از شماد به ایوانی بزرگ  سردر   .5

 ر د بره ایروان برزرگ    راه ،نمازگزاران است. راهر  طرف شرق شود که راهر   ر د   خر ج  نیز به در خر جی شمالی منتهی می  غربی ایوان
هرا براز    لری ج روی ایروان ؛راهر های  ر دی تعبیه شده ،هاکند که مح  نمازگزاران است. برای  ر د به تمام ایوانمیسر می  ایوان شرقی را
 .(105: 1390)زمرشیدی،  سر است ر د به آنها می

محراب مسجد حکیم است کره از ترین   زیباترین بزرگ  ،ال ه، محمد   ع ی تزئین شده   محراب آن ی:با اسما ،جای شبستان زیر گنبدجای .6
 ت.ای خاص برخوردار استزئینات کتیبه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%87
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 عبی مس ب  کیم؛ ُعبی و   م سه : پالن دو 2ُو1شماره  تصویر

 شبه از میراث فره گی اصفهان های ارائهمأخذ: نگارنبگان  ر مب ای پالن
 

و  نیااز توسااعه یافاات عثمااانی قلماارو، صاافوی در ایاارانماات   کوگیری  شکلزمان  ا  هم
تااریا مهم»کااه  شااب   اهای  ا ا هاات مااذهبی  اعث ساخت ،ها  ه ایا کشورافزایش مهاجرت

شااهر  وصخصاا ه  ،کااه در شااهرهای مختلااا  کوماات عثمااانی ااود    یآنها مساجب  اااعظمت
اجب، مس ب سلطان تریا ایا مسیکی از  اشکوه  (,Freely 2011 :33) «استانبول آغاز شب

تااا  1609هااای ل عثمانی  یا سالدر زمان سلطان ا مب اوّ( که  ,2011Freely)  ا مب است
های  یاط مس ب را رواق  (1391) لر و  لوم،   در شهر استانبول ساخته شب  ،میالدی  1616
مشااتمل  اار  و( 406: 1387)مشااتاق،  ای در اطراف، در رگرفته استدار  ا پوشش قبهستون
اما  اارخالف  ؛هاستانقاه،  یمارستان،  ازار و ردیفی از دکانگذار آن، مبرسه، خاه   یانآرامگ

عاابی و   اام پااالن دو ُ 4و3 شماره در تصویرآرایشی نام ظم دارد   ،  اهای عظیم استانبول
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 عبی مس ب سلطان ا مب نشان داده شبه است  ُسه
 

 ؛سلطان ا مبس ب عبی م ُعبی و   م سه: پالن دو 4ُو3شماره  تصویر
 ( Freely, 2011) شبههای ارائهنگارنبگان  ر مب ای پالن: مأخذ

 

  بی ریزفضاهای مساااجب، مشااخص شاابن ارکااان  ررساای و معرفاای اجاازای  رای جمع
الگااوی خویشااتا در ایااا مساجب  کیم و سلطان ا مب که  ه تحلیل کهااا  موجود در ه بسه
ها مشخص تحلیل ارائه ترسیم شود تا  وزه 1ره شما شونب، الزم است جبولارکان م  ر می

ش اسی پژوهش تبویا شبه، مبل عملیاتی تحقیق که  ا اتکا  ه مبل مفهومی و روشگردد   
الگااویی ک ااب و از ع اصاار کهااازمی ه و  سااتر الزم را  اارای چگااونگی تحلیاال مشااخص ماای

چلیپا و چلیپای شکسااته  ،ع() را رسازی دو نماد مهم دایره و مر   خویشتا مانباال، چهارتاقی
 در ایا ارکان  ررسی خواهب شب 
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: ؛ مأخااذهااای مااورد مطالعااه: معرفاای ریزفضاااهای موجااود در نمونااه1شااماره  جاابول
 نگارنبگان

در نظام معماری  حکیم و سلطان احمدتحلیل ریزفضاهای موجود در مساجد .  4
 خویشتنکهن الگوی 

 ااه ع ااوان الگوهااای معماااری مساااجب  ،ای و ایوانیشبستانی، گ ببخانه :مساجب  گونهسه
از  ،( و معماری اسالمی ماقبل عثمانی در ترکیااه97: 1391)هیلا  رنب،   شونبایران دیبه می

معماااری اسااالمی  ،از طرفاای دیگاار  (1391)هیلا  رنب،  کردرانی تبعیت میهای ایسرمشق
لیه مر وط  ه اجباد عثمانی در زمان سالجقه روم  ااه ع ااوان م بااع الهااام الگااوی های اوّدوره

 ,Mohd Taib, Rasdi؛ Saud, Bashir, 2004: 2) آیاابمعماااری  ااه  ساااب ماای
دارای ی  گ بب مرکاازی هساات ب و  ،شبه در دوره عثمانیساخته یشتر مساجب ( و 2012:294

مساجب مورد 
 مطالعه

 سامانه کالببی مس ب 
عملکرد 

 

سردر
 

ورودی 
 

هشتی 
دهلیز ورودی  

 
 یاط

ایوان 
شبستان 

گ ببخانه 
 

رواق
م اره 
 

 الکا در م اره
 

ض آب
 و

وضوخانه 
 

مس ب    کیم صفوی 
 + + - - + + + + + + + + مبرسه 

 عثمانی
ا سلط
ن 
 ا مب 

ام موعه
 + - + + + + - + + - - + ی

 ارکان  ررسی

الا
  

شکل کلی ه بسه
 

  ب
ورودی

 

  ش
هشتی 

 

  د
داالن

 

  ه
 یاط

 

  و
رواق 

 

  ز
ض آب و 

 و
وضوخانه

 

  ح
ایوان 

 

  ط
شبستان

 

  ی
گ ببخانه

 

  ک
م اره
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  (Kaptan, 2013: 6)  اشاا بدارای پالن مر ع می ،ایا مساجب  ه تقلیب از معماری  یزانس
 الزم است مطااا ق جاابول ،ها در  افت شهری اصفهان و استانبول رای ش اخت اجزای نمونه

مساااجب اسااالمی الگااویی در معماااری ی کهاااگیری از مفاهیم معمار هره   ه نحوه  ،2  شماره
تفصاایل در الگویی  هها و ع اصر مهم معماری کهاویژگی ،و در نهایت   پردازیممورد مطالعه  

 شونب   داده ساختار ه بسی مساجب و نمادهای ه بسی تفصیل
 

: ؛ مأخااذالگااوی خویشااتاکهاااهای معماری در نظام ،کا  الاتحلیل   :2شماره    جبول
 نگارنبگان

 ر ریزفضاهای مساجب  ررسی د
( در الگوی خویشتاکهاتایپی)های معماری آرکینظام

 مورد مطالعه مساجب

 طان ا مبسل -2  کیم -1

الا
  

شکل کلی ه بسه 
 

در شه
 ر

اصفهان و استانبول 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(1 ) 

 شکل ه بسی 

  

ترکیب  نحوه
 شکل کلی

در ارتباط  ا  افت   شکل نام ظم
 شهری

نسبت  ه   شکل م ظم
 فت شهری  ا

شکل ه بسی 
فضاهای 
 داخلی 

اشکال ه بسی ساده مر ع و 
 مستطیل

اشکال ه بسی ساده 
 مر ع و مستطیل 
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اتصال یا   نحوه
 گزی ی جبایی

هماه گی پالن  متصل  ا جباره، 
 و راستای قبله 

 

)قرارگیری در  جبا
(؛ اصلیمعبر 

پالن و هماه گی 
 راستای قبله

 

 ب( )گ ب کرهنیم سطح و   م (2)

اشکال م تظم مر ع و  
مستطیل در اجزای  

 پالن
 کرهفرم مکعب،نیم

ها و گ بب )سقا رواق
  گ بب(، مخروطو نیم

 )م اره(

 ورودی  ب

  کیم 
  سلطان ا مب

 مسیر دسترسی  ه   ا از  یرون
    2؛ شمالی  1 :19) افت شهری(

 )دیالمه( غر ی شمال  3 ؛شرقی
شکل ؛ 20غر ی  4؛ )جورجیر(

 ه فضاهای   سیر دسترسیم
مقیاس ؛ مستقیمدرونی: غیر

نسبت  ه  افت   سردرها: انسانی
 ضورمانباال، ؛ شهری اطراف

ها در زیر سقا  شمسه و مقرنس 
ورودی و زیر سقا اصلی   دیواره

مسیر دسترسی  ه   ا 
) افت   از  یرون

 شهری(:
 ؛ شمال شرقی  1
 ؛ غر یج وب   2
  شمال غر ی  3

شکل مسیر دسترسی  
 ه فضاهای درونی: 

 مستقیم 
سردرها: فوق  مقیاس 
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(: در دیوار  یرونی  تاقورودی؛)
در  در هر دو جبهه/ در سردر هم 

)فرم کلی سردر(  درون مستطیل
 و هم در فرم تاقی روی دیوار

 ) االتر از فرم در(

 
-مقرنس  ضور مانباال، شمسه و
 ها در زیر سقا 

نسبت  ه  افت   انسانی
 شهری اطراف 

ها در   ضور مقرنس
عمق سقا کم زیر

در   (تاق)  آن؛
دیوارهای  یرونی، در 

 سردر ورودی 

 
  ضور مقرنس

 )مانباال( در ی  سردر 

 هشتی   ش

   کیم

سردر شمالی:  فرم مانباالیی
ترکیب هشتی و داالن  ه شکل  

 چلیپا
 

- 

 - - داالن   د
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  یاط   ه
  کیم

 
 سلطان 

  ا مب

گیری  ؛ نحوه جای3تعباد  یاط: 
ه محور  اجزای پالن نسبت  

در مسیر محور اصلی:   اصلی:
سردر شرقی، هشتی، ایوان  

سرا(، ایوان )میان  شرقی،  یاط
غر ی، شبستان غر ی، وضوخانه 
 قرار دارد  در مسیر محور فرعی:
سردر شمالی، هشتی، ایوان 

سرا(، ایوان  )میان  شمالی،  یاط
  ج و ی و گ ببخانه قرار دارد

نمای شمالی و ج و ی: اسامی  
 ترنج گردان 4ترکیب  مقبس در

)تباعی فرم   آجر( )کاشی  ر زمی ه
چلیپا(؛ نمای شمالی و ج و ی:  

)تباعی فرم   تزئی ات چهارپر
(؛ نمای غر ی: نوشتا  چلیپا
مقبس)علی( در تاق  یاسما

نمای غر ی )تباعی فرم  
چلیپایی(؛ نمای شرقی: نوشتا 

مقبس)علی( در تاق  یاسما
)تباعی فرم  نمای شرقی

ی شرقی: نوشتا نماچلیپایی(؛ 
  نما شرقیمقبس در تاق یاسما

 )تباعی فرم چلیپایی(

 1تعباد  یاط: 
 در مسیر محور اصلی: 

اصلی)شمال  سردر 
 غر ی(، رواق،  یاط

سرا(، رواق،  )میان 
 گ ببخانه

ها در راستای  )ایوان
محور اصلی در 

طرفیا گ ببخانه قرار 
 ( انبگرفته

 در مسیر محور فرعی: 
ر )در راستای( سرد

شمال شرقی، رواق، 
سرا(، )میان   یاط

رواق، سردر ج وب 
 غر ی 

ا   بون در نظر گرفت
های اطراف  رواق 

های رم یاط: فاقب ف
 مانباالیی 
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 رواق و  
 فرم مانباالیی نبارد  : کیم

 سلطان ا مب

 

مستطیل)پالن(، دیوار: مستطیل،  
 تاقی

 فاقب فرم مانباالیی 

سقا:  ؛  پالن: مستطیل
؛  یدیوار: تاق؛ دایره

؛  ستون  ا مقطع دایره
گیری هر )محل قرار

گ بب روی فضای  
 مر عی(

 ضور فرم مانباالیی  
درتزئی ات سقا و 
چهارتاقی در ساختار  

 ها پوششی رواق

  وض آب و وضوخانهز  

  وض در وسط  یاط
 :ایوان 4 ضور  وض و نقش 

 تباعی فرم چلیپایی 
 در وضوخانه فرم مانباالیی 

در وسط  یاط وجود 
وضوخانه قبل   نبارد 

از ورود  ه  یاط در 
گ ببخانه ک ار   جباره
)در دو جبهه  ایوان

   تعبیه شبه(
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 ایوان ح  
+ فرم مانباالیی زیر     : کیم

 ایوان ج و ی

 

 

 ضلعی در پالن 4ایوان:  4هر 
)خطاطی  عایوان شمالی: مر 

  اخط کوفی(، فرم مستطیل،
  ایوان ج و ی: مر ع؛ ستاره چ بپر

کوفی(، فرم   )خطاطی  اخط
ایوان  ؛ مستطیل، لوزی، مثلث
ایوان ؛ شرقی: فرم مستطیلی

ایوان غر ی: فرم مستطیلی خود  
 ،نمای ایوانشود  در تاقدیبه می

شود فرم مر عی و چلیپا دیبه می
که در  خش معرفی دیوارهای  

پیرامون  یاط  بان پرداخته شبه  
ها در  مبل قرارگیری ایوان است 

در  یپاست فرم چل ،اطراف  یاط
نمای شرقی و )تاق تزئی ات سردر

 غر ی( فرم چلیپایی 

جبهه  ا پالن   2در 
-دیبه میمستطیلی 

اما فاقب فرم  ؛شود
 مانباالیی 

 شبستان ط  
 کیم 

 

 4هر ؛ های ک ار گ ببخانه+شبستان
همبیگر در پالن تشکیل  ستون ک ار 
ده ب که در سقا  ه فضای مر ع می

ن شبستاشود؛ گ ببی تببیل می 
 زمستانی: فرم گ ببی  ه شکل ستاره

تزئی ات ؛ چ بپر  بون فرم مانباالیی
دیوار شبستان ک ار  شکل در صلیبی

شکل در  تزئی ات صلیبی؛ گ ببخانه
 دیوار محراب شبستان زمستانی 

 
 
 
- 
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 گ ببخانهی  
 کیم

 
 سلطان ا مب 

 

،  فرم مانباالیی: )پالن مر ع 
قرارگیری فضای گ ببی  ر  االی  

  ه شکل فرم چهارتاقیآن(  
 ا رسازی دو نماد دایره و مر ع(؛) ر

در تزئی ات سقا و تورفتگی  مانباال
در محل اتصال دو  سقا محراب؛ 

فرم چلیپایی  ه صورت خط دیوار 
 کوفی

 

فرم مانباالیی: )پالن  
قرارگیری فضای   ،مر ع

گ ببی  ر  االی آن(؛ 
انباالیی زیر سقا  فرم م

گ ببها و  گ بب اصلی، نیم
گ ببهای کوچ ؛ در 
 پالن فرم چلیپایی 

 

 - م ارهک  
  و ، الکا 2م اره  ا 2

  الکا 3 م اره  ا 4

 بحث. 5

الگااوی مفهااوم کهااا خصااوص)در  تحقیااق نتایج  اصل از ایا مطالعه  ا پیشی ه  مقایسه
 اشااب   عااب از مساااجب مااورد مطالعااه ماای ارتباط عمیق آنها  ا ه بسه ده بهنشان  ،خویشتا(

نظیر الگوهای معماااری گذشااته در فی اجزای مساجب  کیم و سلطان ا مب، تکرار نظیر همعر
الگوی خویشتا( )کها الگوییآنها ش اسایی شب و  ا  رداشت مفهومی از یکی از مفاهیم کها

از ز ااان جهااانی  ااه  گیااریمساجب  ه روش تطبیقی مقایسه شب  نمود عی اای  هااره در ه بسه
نشااان از  ،آنهااا اسااالمی و نمایااان شاابن آن در سااطح معماااری الگوی خویشااتاشکل کها

کاارات  ا توجه  ه ایا نکته که پادشاهان و تف مساجب دارد   تأثیرپذیری ایا مفاهیم در ه بسه
 ااه ع ااوان متغیرهااای   ،های فره گی و اجتماااعی و سیاساای اکم،  ضور ه رم بان، زمی ه

اشاااره  4و3 شااماره توان  ااه نمودارهااایی  بی مطالب فوق مانب، در جمعمطرح شبه  کانونی
 کرد 
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: های تبلیغی پادشاهان صفوی تأثیرگذار  ر معماااری؛ مأخااذ: انواع روش3شماره    نمودار
 نگارنبگان

های پادشاهان عثمااانی و تأثیرگااذاری آن  اار معماااری؛ مأخااذ: : سیاست4شماره   نمودار
 نگارنبگان
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 اار اساااس مفهااوم  ، کیم و سلطان ا مااب ، چگونگی تأثیرپذیری فرم مساجب5در نمودار
    نشان داده شبه است  ،الگوی خویشتاکها

الگااوی تأثیرپذیری فاارم مساااجب  کاایم و ساالطان ا مااب از کهااا  : نحوه5شماره    نمودار
 خویشتا؛ مأخذ: نگارنبگان

 نتیجه. 6

تااوان گفاات الگااوی خویشااتا، ماایشبه در تطبیق  ا مفهوم کهاااهای ان امطبق تحلیل
هااای صاافوی و های پاایش از اسااالم  ااه دورههای ه بسی از دورهل ایا مفهوم در شکلانتقا

 ده اابهنشااان ،سی مساجب  کیم و سلطان ا مبعثمانی و استفاده از ایا ا زار در ساختار ه ب
 اار ایااا در الگوی ه بساای مساااجب  ااوده اساات   مانباالییتایپی  ضور الگوهای پایبار آرکی

مساااجب  کاایم و  ه بسااهگیااری در فرای ب شکل گوی خویشتا رالاهای کهامصباق  ،اساس
 ل دست یافت ال اوّؤتوان  ه شکل زیر دیب و  ه جواب سسلطان ا مب می

 مسجد حکیم .1-6
فاارم  هشااتی:  ش؛ شمسه و مقرنس در زیاار سااقا سااردرها   ضور مانباال،:  ورودی   ب

ایوان در  4 ضور   یاط:  ه ؛ترکیب هشتی و داالن  ه شکل چلیپا  شمالی:  سردر،  مانباالیی
)فرم چلیپایی( ای اد کرده است  در نمای شمالی و ج ااو ی: اسااامی مقاابس در   اطراف  یاط

در نمااای شاامالی و ج ااو ی: تزئی ااات   ک اابگردان فرم چلیپایی را تااباعی ماای  ترنج  4ترکیب  
در مقاابس)علی(  ینمااای غر اای: نوشااتا اسااما   فاارم چلیپااایی اساات  ک  اابهر تباعیپَچهار



 

 عثمانی ـ  صفویهای دوره یاسالمعناصر شاخص در  الگوی خویشتنکهن مفهوم  بازشناسی
 

31 

مقاابس)علی( در  ینمای غر اای )تااباعی فاارم چلیپااایی(؛ نمااای شاارقی: نوشااتا اسااماتاق
نمااا مقاابس در تاق ی: نوشااتا اساامانمااای شاارقی   )تباعی فرم چلیپااایی(  نمای شرقیتاق

 ااوض  :و وضااوخانه  ااوض  زفاقب فرم مانباالیی؛  رواق:   و  ؛)تباعی فرم چلیپایی(  شرقی
؛  ضااور فاارم مانااباالییدر وضوخانه:   عی فرم چلیپاییایوان، تبا  4در وسط  یاط  ا کم   

هااا قرارگیااری ایااوانشود  ماابل فرم مانباالیی در زیر سقا ایوان ج و ی دیبه می  ایوان:   ح
)ایااوان شاارقی و غر اای(  ک ااب  در تزئی ااات سااردرفرم چلیپایی را تباعی می ،در اطراف  یاط

سااازی پااالن مر ااع و  را رگ ببخانااه: هااای ک ااار شبستان شبستان:  ط؛  ضور فرم چلیپایی
شکل در دیوار محااراب سقا دایره؛ تزئی ات صلیبی شکل در دیوار شبستان/ تزئی ات صلیبی

دهااب کااه در سااقا ستون تشکیل ی  مر ع را می  4هر    ،)در ایا شبستان  ستان زمستانیشب
 ؛ارتاااقیچه وتزئی ات صلیبی در دیوار محااراب  ضور   (شودتببیل  ه شکل فضای گ بب می

ای، سااقا مانااباالیی، ای اااد فاارم  را رسااازی پااالن مر ااع  ااا سااقا دایااره گ ببخانااه: ی 
فی، فاارم چلیپایی در محل اتصااال دو دیااوار  ااه شااکل خااط کااومانباالیی در زیر سقا؛ فرم 
  م اره ک  ؛ فاقبِمانباالیی در سقا محراب

 مسجد سلطان احمد. 2-6
  د وهشااتی   ش فاقاابِ و مانااباال؛عمق آن مها در زیر سقا ک ضور مقرنس  :ورودی   ب
  ضااور رواق:  و؛  سااتهاالگوی خویشتا مشهود مر ااوط  ااه رواقکها  یاط: ه در  ؛داالن

در وسااط  یاااط    ااوض: ز ها؛ چهارتاقی در ساختار پوششی رواقفرم مانباالیی در سقا و 
 گ ببخانااه: ی  ؛وجااود ناابارد :شبسااتان ط  فاقااب فاارم مانااباالیی؛ :ایااوان ح   ؛وجود ناابارد

 ای، سقا مانباالیی، ای اد فرم مانباالیی در زیاار سااقاسازی پالن مر ع  ا سقا دایره را ر
شااود  پااالن در پای ستون فرم چلیپایی دیاابه ماای؛ در پالن و صلی و گ ببهای کوچ گ بب ا
 شود فرم مانباالیی دیبه نمی م اره: ک در  ضور چهارتاقی؛ فرم چلیپا؛   ک  بهتباعی

 ه ع وان جزئی از ارکان   کیم و سلطان ا مب مساجبکوشیب تا  ا معرفی    ،پژوهش  اضر
ای رهیااافتی جبیااب  اارای خااوانش شااهر در فره ااگ شهرسازی اسالمی،  ه شااکل مقایسااه

دو کشوری که دیا اسالم مااورد قبااول هاار   مورددر    ،طورکلیو  ه  الگوییاز دیب کها  اسالمی
های رسیب که هبف معرفی مصباق 1 الؤ ه جواب س ،ا طریق اشب، نشان دهب و از ایدو می

و  2ال ؤدهاای  ااه ساا های مورد مطالعه  ود  در راسااتای جااوابدر نمونهالگوی خویشتا  اکه
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هم در کالبب مساجب و هاام در   ،مفاهیم مانباالیی  توان گفتمی  ،هاها و شباهتمعرفی تفاوت
 ا توجه  ه ای که   ه آن پرداخته شبه است  3شماره    تزئی ات قا ل مشاهبه است که در جبول

هشتی، داالن، شبستان و م اره  ه شکل مشترک در دو   ا وجود نبارد،   :یرنظع اصر فضایی  
)مشااترک یااا متفاااوت( در فضاااهای  الگااوی خویشااتا ه  ررسی مفاهیم کها ،در ایا جبول

 مشترک پرداخته شبه است 

 مس باسم 

 مورد مطالعه  ساجبم در ه بسهمشترک اجزای کالببی 

 رواق   یاط ورودی 
 وض آب 

و 
 وضوخانه 

 گ ببخانه ایوان

کها
الگوی خویشتا 

 

مس ب  کیم
 

 مانباال 

 ضور 
پررنگ 
فرم  

 چلیپایی 

فاقب  
مفاهیم  

الگوی کها
 خویشتا 

 وض: 
فرم  

 چلیپایی 
وضوخانه: 

فرم  
 مانباال 

 مانباال 
مبل 
چی ش  
فضایی و 
تزئی ات: 

 چلیپا

چهارتاقی، 
مانباال،  

 اچلیپ

مس ب سلطان ا مب 
 

 مانباال 

 بون در 
گرفتا نظر 

-قفرم روا 
ها مفاهیم  

الگوی کها
  ،خویشتا
دیبه  

 شود نمی

فرم  
مانباالیی، 
 چهارتاقی

فاقب  
مفاهیم  

-کها
الگوی 
 خویشتا 

فاقب  
مفاهیم  

الگوی کها
 خویشتا 

 ضور 
ررنگ پُ

مفاهیم  
الگوی کها

 خویشتا: 
ی، قچهارتا

مانباال،  
 چلیپا

شباهت
 ها 

 - - - - اال مانب
چهارتاقی، 
مانباال،  
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 چلیپا

تفاوت 
 ها 

مانباال،   چلیپا -
 چهارتاقی

چلیپا،  
 مانباال 

نباال،  ما
 - چلیپا

 الگوی خویشتاها از لحاظ کار ست مفاهیم کها:  ررسی شباهت3شماره  جبول
 در فضاهای مشترک مساجب  کیم و سلطان ا مب

 

 : خااشسه الگوی خویشتا در هیم کهاو در جهت معرفی مفا 3 شماره بولدر تشریح ج
نظر معماران  ااوده همواره مب ،توان گفت: طرا ی مساجب  ا  ریم اما از می،  سته و نیمه از

تعیاایا  ،تر، هاابف اصاالی اساات کااه در سااطحی  اااالتر قاارار دارد و آنله مهمئاست؛ اما مس
ا اال ش اسااایی ر مساااجب مااورد مطالعااه قو تفکی  فضایی است که  ه شکل کیفی د  21قلمرو

هااا ای از انساناست و معرف ایا مطلب است که جهان متعلق  ه ی  نفر نبوده و  ه م موعه
در ارتباط  ا  افت شهری اطراف دیوارکشاای  ،جمعی تعلق دارد که در هر دو مس بو  ر کیهان

امااون مساا ب  کاایم از اما توجه  ه فرم چلیپااایی در طرا اای دیوارهااای پیر ؛ان ام شبه است
در مساا ب  کاایم  ،دو مساا ب  خااش  ااازدر  شود تر دیبه میشاخص  ،ب سلطان ا مبمس 

دهب که تعااادل  صااری  اایا ای تشکیل میآب  وض، تصویر چلیپایی تازه  تعادل سطح آی ه
ررنااگ ها ای اد شبه اساات و  ضااور پُایوان 4 وسیلهه عمودی    ازوهای افقی صلیب و دسته

هااایی در ه بسه چلیپایی و مرکزگاارا  ااا دروازه  دهب ن میالگوی خویشتا را نشاامفاهیم که
مس ب  کیم قا ل مشاهبه است  شایب نتوان  ه طور دقیااق، خطااوط   چهارجهت، در ه بسه

دهی در چهارجهت و قاارار دادن ع صااری اما ه رم ب ایرانی  ا جهت  ؛مرکزگرای مانباال را دیب
ایااا ه بسااه رساایبه اساات کااه در   ااه ،در  یاااط مرکز ایا خطوطپاک و مقبس چون آب در 

 مس ب سلطان ا مب وجود نبارد  
قرار دارد و  ه ع وان ع صر  مس ب  کیم  یاط جبهه 4ع صر ایوان در ،   ازنیمه   خشدر  

 ؛هااای آن نمایااانگر اسااتک ب و ع اصر مانباالیی در سقا ایااوانواسط  بون ستون عمل می
ک ااب کااه در دار عماال مااین در  کاام فضااای تاااقایوا ،عثمانی های مورد مطالعهاما در نمونه

-رواق های مساجب صفوی نبارنااب انب و نقشی مان ب ایوانهای ک اری مس ب قرار گرفتهجبهه
هااای موجااود در مساا ب رواق و الگوی خویشتا اسااتفاقب مفاهیم کها  ،های مس ب  کیم

اساات  اساااس  ی و  ه شااکل چهارتاااقی طرا اای شاابهسلطان ا مب گ بب  ر فراز فضای مر ع
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 ه فرم و ساختار مساااجب مااورد مطالعااه م تقاال   ،چهارتاقی، طرح مانباالیی است و ایا طرح
شبه است   ا توجه  ه ای که هر   ایی که  ر مب ای طرح مانباال ساخته شاابه  اشااب، فرافک اای 

ی در  خااش  اااز و حاااظ پالناا از ل و ،الگویی اساات از ناخودآگاااه  ااه جهااان خااارشتصویر کها
هااا  ضور رواق ولیمشاهبه است؛  ترررنگپُ ،الگوی خویشتا در مس ب  کیمکها  ،از نیمه

در  خااش  ک ااب ایا کمبود را جبااران ماایتا  بودی   ، ا فرم مانباالیی در  یاط سلطان ا مب
تفکی  فضایی  ااه شااکل شبسااتان و  ،مساجب،  ا توجه  ه ای که در مس ب  کیم  سرپوشیبه

 ب سلطان ا مب فاقب فضایی تحت ع وان شبسااتان اساات، در ولی مس  ،گ ببخانه وجود دارد
 یشااتر دیاابه  ،الگوی خویشتا در مساا ب  کاایمتایپی کهارسب مفاهیم آرکیا تبا  ه نظر می

ایااا  ،سلطان ا ماابکه گ ببخانه چهارستونی مس ب   مشخص شب  ، ا  ررسی  یشتر؛ اما  شود
  اابی فضااایی  ااا تقساایم ،م چلیپاااییمشا ه فاار ،در پالن ایا مس ب ؛مفاهیم را نیز در ردارد

 ااا   ه  هتریا نحااو ان ااام شاابه اساات   ،و مانباال  چهارتاقی  نظیر  الگوی خویشتاکم  کها
توان مفاهیم مشترک را  یشااتر از گیری ه بسه آنها، میوجود تفاوت ظاهری در الگوی شکل

 انب   از  یا نرفتهمفاهیم کها  ازنمایی شبه و   ،ت دیب که  ا پذیرش دیا اسالممفاهیم متفاو
سااازی مکتااب معماااری اسااالمی و اجاارای الگااویی  اارای مکااان عبااادت در قاارون پیاده

 ، ه ت اسب شرایط و خواساات پادشاااهان ،متمادی، واجب خواست معماران  وده و در هر دوره
هااای پادشاهان و تفکرات  اکم،  ضور ه رم بان، زمی ه  اره،در ایا   پذیر شبه استامکان

زمااانی  انااب  در  ااازه ه ع وان متغیرهای کااانونی مطاارح شاابه ،و اجتماعی و سیاسیفره گی  
 ااه شااکل  ،شبه،  ضور را طه دوسویه  یا شاهان صفوی در ترویج تشیع و معماااریمعرفی

در  ،اوش آن خاصاای شااب کااه نقطااه شود و  اعااث توسااعه و تحااول فره گاایررنگی دیبه میپُ
  پادشاااهان عثمااانی نیااز از طریااق تبلیاا  رفتاااری و شااودمعماری مساجب ایا دوره دیبه می

)شااعرا و ادیبااان،  تحت نفوذ عثمااانی مهاجرت ایرانیان  ه م طقه  ،و  ه تبع آن  ،ترویج تس ا
آنهااا   بنفوذ زیااادی در ساااخت   اهااای مااذهبی چااون مساا ب داشاات   ،ه رم بان و عالمان(

 ااا توجااه  ااه یااان  ودنااب  همنون اجباد سل وقی خود، عمیقااام ماابیون فره ااگ و ه اار ایران
 توان فرضیه را ثا ت کرد میجز ایا مفاهیم،  شبه و  ررسی جز ههای ان امتحلیل
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