حکمت هنر اسالمی در ترکیه
مسجد ایاصوفیه
الهه جهانی

چکیده:

مسجد ایاصوفیه در بخش اروپایی استانبول و در محله ای پر فت و آمد و توریستی ،در •
جوار هتل ها ،مراکز خرید ،و دیدنی های توریستی شهر واقع شده است .مسجد سلطان
احمد (یکی دیگر از جاذبه های توریستی و گردشگری استانبول) از معروفترین
همسایه های مسجد ایاصوفیه است .همچنین کاخ توپکاپی ،نخستین کاخ پادشاهان
عثمانی در ترکیه ،فاصله اندکی با ایاصوفیه دارد .ایاصوفیه که یکی از شناخته شده
ترین نشانه های استانبول است ،در میدانی به همین نام (میدان ایاصوفیه) ،در محله
سلطان احمد قرار دارد.

حکمت هنر اسالمی
اصطالح حکمت نخستین بار توسط تیوتیس بورکهارت متفکر آلمانی سویس زاده ایتالیا •
به صورت جدید و با انضمام به هنر اسالمی وارد مباحث نظری هنر اسالمی شد و پس
از آن این واژه با تمام با مفهومی خود ،در روند تعریف و تشریح هنر اسالمی به کار
رفت .در حقیقت وی با توجه به تلقی خاصی که از هنر اسالمی داشت واژه مذکور را
مطرح کرد .در تفکر بورکهارت هنر اسالمی متکی بر حقایقی است بنیادی که طیفی از
واژگان سامان یافته در کنار یکدیگر ،آن را بیان می کنند و در مرکز این واژگان
توحید الهی قرار دارد.واژگان مزبور عبارتند از توحد الهی ،وحدت ،کثرت ،نظم ،علم و
زیبایی و در مجموعه این واژگان وحدت در جایگاه خاصی قرار دارد تا توحید الهی را
معنا بخشد .در حقیقت از دیدگاه بوکهارت هنر اسالمی تجربه ای زیباشناختی و غیر
شخصی از وحدت و کثرتهای جهان است که در این تجربه کلیه کثرتها در حوزه نظمی
بدیع به وحدت تبدیل می شوند .در عین حال بوگهارت “حکمت” را آن قاعده ای تلقی
می کند که بر حسب آن هر چیز به جای خویش قرار می گیرد و این قاعده وقتی در
هنر اسالمی اعمال می شود ،معنایش این است که هر گونه آفرینش هنری باید بر
حسب قوانین محدوده وجودی خاص همان آفرینش برسی شود و همان قوانین را
قابل فهم و تعقل سازد .بورکهارت قاعده حکمت را برای تبیین این مفهوم بنیادی به
کار می گیرد که وقتی در اسالم می گوییم ال اله اال اهلل ،در همان حال که تمایز سطوح
مختلف واقعیت با یکدیگرمحفوظ است (کثرات).،

هر چیز زیر قبه بیکران احدیت اعال جای میگیرد؛ یعنی به مجرد تشخیص امر فی •
نفسه متناهی ،دیگر نمی توان آن را به مثابه واقعیتی در کنار نامتناهی تلقی کرد و به
همین علت پدیده فانی و محدود در نا متناهی مندمج میـشود ،اما هرگاه استعداد و
جایگاه رفیع امر متعالی و نامتناهی را به اشتباه به پدیده فانی ببخشیم ،گرفتار توهم
عظیمی شده ایم و هنرمند مسلمان در هنر تصویری تجلی بارز و سرایت پذیر این
اشتباه را مشاهده می کند و قاعده “حکمت” تالشی است برای جلوگیری از سرایت
پذیری این اشتباه بزرگ.
بورکهارت حکمت را روشی تأویلی برای فهم هنر اسالمی می د اند.محتوای این روش
تفسیر و تأویل اشکال زیباشناختی به بنیادهای نظری و عرفانی است .سید حسین
نصر در روند تعریف هنر اسالمی به تعریف حکمت می?رسد .او بین طبیعت به عنوان
محصول الهی و هنر اسالمی به عنوان محصول انسانی تناظری قائل است که ناشی از
سرشت و طبیعت هنر اسالمی است.این سرشت “ذکر الهی است” .از نظر وی طبیعت
محمل ذکر خداوند و هنر اسالمی نیز محمل ذکر”احد” است .او در روند این تعریف،
حکمت را تنها دانشی می داند که یارای شناخت هنر اسالمی را دارد .چرا که حکمت
واجد الهام فرافردی است که نهایتا به “او” باز می گردد و در این باره می گوید“ :اگر
طبیعت یک محمل یاد خدا یا ذکر است ،از آن روست که خالق آن صانع الهی بوده
است ،چنانکه یکی از اسماء خدا ،صانع است .صانع به معنای سازنده یا صنعتگر است
و اگر هنر اسالمی ،می تواند محمل ذکر”احد” قرار گیرد ،به این دلیل است که گرچه
خالق آن انسان است اما از نوعی الهام فرافردی و حکمت ناشی می شود که به “او باز
می گردد” .نصر در تعریف حکمت سعی می کند تباین خرد و معنویت را خاتمه بخشد.
وی در عین حال معتقد است که حکمت بر عملی باطنی استوار است که بر ظواهر اشیا
نظر ندارد.

در کل کسانی که حکمت را در ارتباط با هنر بررسی کرده اند برای آن سرشتی الهی قائل شده اند .از دیدگاه دینی
بر خالف دیدگاه متفکران مذکور ،هنر و حکمت مباین یکدیگر نیستند بلکه هنر و عرفان و حکمت دارای اصلی
واحد هستند و حتی حکمت یعنی فلسفه به معنای حقیقی و الهی آن .می توان با اشاره به تفاوتهای حکمت و فلسفه
و هنر به چنین دیدگاهی رسید که هنرمند به معنای سنتی کلمه می تواند عارف و حکیم باشد ،لهذا سعی می کند
حقایقی را که دیده است عینیت ببخشد و در خارج متحقق کند چنانکه شأن یک هنرمند عینیت بخشیدن به طرق
گوناگون است .گاهی به زبان کلمه و شعر مثل سعدی و حافظ و مولوی ،گاهی به صورت معماری که در اینجا وسیله
زبان خشت و گل است.
در مجموع غیر از متفکران نحله دینی -فلسفی و عرفانی که سرشتی متعالی برای هنر و حکمت اسالمی قائلند،
بیشتر متفکران چهار رویکرد به هنر اسالمی دارند:
 ۱٫رویکرد غیر شخصی بودن هنر اسالمی که در این زمینه بورکهارت و سایر متفکران سخن گفته و هرگونه انگیزه
فردی و شخصی را برای خلق هنر اسالمی منتفی دانسته و در عین حال مخاطب را نیز از گزند عواطف فردی و
خصوصی هنر بر حذر داشته اند .در دیدگاه این متفکران انگیزههای عاطفی یا شخصی مانع توجه مستقیم به
خداوند است.
 ۲٫رویکرد دوم متکی بر رویکرد اول و با الهام از ریشه و مقصد قدسی هنر اسالمی است .متفکران معتقدند
موضوع هنر اسالمی ،تنها ساحت قدسی و ملکوت است و به همین جهت موضوعهای دیگر و مضامین ملموس زندگی
حتی سیری از موضوعات ملموس تا وصول به سوی عوالم قدسی نمی تواند مضمون هنر اسالمی قرار گیرد .در
حقیقت رابطه بدون واسطه انسان و خدا مضمون هنر اسالمی قدسی است و نه هیچ گونه رابطه دیگری ،حتی اگر
آن روابط در مجموع ماهیت به سوی اویی داشته باشند.
 ۳٫رویکرد سوم در ارتباط با مفهوم زمان است .از دیدگاه این متفکران هنر اسالمی قدسی و فرازمانی است ،در
حالی که سایر هنر ها متعلق به زمان با تمام ویژگیهای فانی آن است .هنر اسالمی قدسی در ذات خود به نحوی
است که نمی تواند زمانمندی را تحمل کند.
 ۴٫این رویکرد ،بیان زیبایی شناختی هنر قدسی بر اساس رمز و نماد پردازی تجریدی است و اگر چه رمز و نماد
مورد توافق همه متفکران است پرداخت آبستره یا فیگوراتیو از دیدگاه آنان مورد مناقشه است.

•

در مطالعات حکمت هنر اسالمی ،رویکردهای زیر به طور تجربی و نظری نیز پیگیری می¬شود• :
 ۱٫رویکرد اول رویکردی تأویلی به هنر اسالمی است .در این شیوه صور زیبا شناختی اسالمی
به نحوی تحلیل و تفسیر و تأویل می شود که افق معنا از شکل تا مفاهیم متعالی اسالمی ،از
تجریدی ترین تا تجربی ترین حالت ،گسترش بیابد .چرا نتوان حتی از نوع سامان یافتن
اسلیمیها و ختاییها و نقوش رمزی ،تأویلی جامعه شناختی یا معرفتی بر اساس اعتقادات اسالمی
ارائه داد و از افق قدس به زمین و از عالم محسوس به ملکوت راه یافت؟
 ۲٫رویکرد دوم ظهور مرحله جدیدی در هنر اسالمی است که با بیان زیبا شناختی نوینی روبه
روست ،بدون اینکه از ساحت قدسی آن کاسته شود و آن حضور شکل غیر تجریدی در هنر
اسالمی است .در این بیان همچنان رمز و نماد و معنا و قدس حضور دارد ،اما مسائل و مضامین
عینی و تاریخی در این معانی تأثیر کرده زمانمندی را به آنها افزوده تا حالت فیگوراتیو و
ملموس یافته اند.
 ۳٫رویکرد سوم تأثرات و حضور فردیت هنرمند و امکان حضور عاطفی مخاطب اثر است که
شرایط جدید و معاصر آن را طلب می کند .مقصود از شرایط جدیدبویژه در صورت آرمانی و غیر
فردی آن است ،اگرچه جنبه های فردی و عاطفی نیز مدنظر است.
 ۴٫این رویکرد انتخاب قلمروی وسیع برای بیان موضوع هنری است .این قلمرو وسیع نه تنها
ساحت پرستش و تقدیس و حضور و خضوع محض ،بلکه حتی مضامین پیرامون خیر و شر را در
عرصه ای وسیع از پیش از دنیا تا پس از آن مورد توجه قرار می دهد تا بتواند مسائل رایج
جامعه شناختی و روان شناختی مبتال به انسان را برمال کند.
توجه به این رویکردها هرچند از این دیدگاه است که منشأ و مقصد ،امری متعالی و قدسی
است ،الهام بخشان هنرمند و مخاطبان را نیز با تمامی ابعاد انسانی شامل می شود .امر متعالی
در هر لحظه این هنر وجود دارد ،بی اینکه در همه مراحل دست نیافتنی باشد .در اینجا ”
مخاطب اثر هنری” در فهم و خلق مفاهیم ،عامل تعیین کننده¬ای به حساب می¬آید

مقدمه:
پیشینه تاریخی ترکیه
ترکیه کشوریست با فرهنگی غنی مردمی اصیل طبیعتی
زیبا و متنوع ترکیه در واقع به عنوان پل ارتباطی شرق
و غرب ایفای نقش نموده و ملت ترکیه دائما بـا فرهنـ
های بسیاری در ارتباط بوده.

موقعیت جغرافیایی
ترکیه نقطه تالقی دو قاره مهم آسیا و اروپا می باشد.
در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا در نیمکره شمالی بـه صـورت مسـتطیلی کـه طـول آن از
شرق تا غرب  ۱660کیلومترو عرض آن  550کیلومتر از سـه طـرف بـه وسـیله دریـا احاطـه شـده
وسعت ترکیه  8۱۴/578کیلومتر مربع دو همسایه اروپایی و شش همسایه آسیایی دارد.

از شـــمال بـــا کشـــورهای مشـــتر
المنافع در شرق با جمهوری اسالمی
ایــران بــا عــراق در جنــوب از ســه

طرف توسط دریـای سـیاه در شـمال
دریای مدیترانـه در جنـوب دریـای
اژه در غــرب احاطــه شــده در شــما
غربــی دریــای داخلــی مهمــی بنــام
مرمره وجود دارد.

پایتخت ترکیه شهر آنکارا
کشور ترکیه دارای  8۱استان
از شهرهای مهم استامبول .آدانا .قونیه .آنتالیا .وان

زبان رسمی ترکی

تاریخ ترکیه دارای  4دوره زمانیست
دوره قبل از اسالم

دوره بعد از اسالم

دوران باستان

امپراتوری عثمانی

امپراتوری بیزانس

جمهوری ترکیه

دوران باستان
ترکیه در دوران باستان تحت حکومت دولت شهرهای متعددی ماننـد لودیـه.
ایونیا قرار داشت تا اینکه پس از  500سال پیش از میالد ایـن دولـت هـا
توسط کورش بزرگ هخامنشی منقرض شد و ترکیه تحت سـلطه هخامنشـیان
در آمد.

موزه موزاییک آنتالیا
یکی از موزه های بسیار معـروف موزاییـک
دنیا

موزاییــک هــای ایــن مــوزه درحــد اعجــاز
آوریست یکی از موزاییک هـای غیـر قابـل
قیمت گذاری ایـن مـوزه موزاییـک فصـول
سال سـاخته شـده بـه سـال  ۲00مـیالدی
است.

آیزایونی
این شهر در دوران اولیه بیزانس مرکز
روانشناسی بوده .مهمترین بنای آیزونی
مقبــره زئــوس اســت ایــن بنــا بــه لحــاظ
معماری در آنادولو بی همتاست.

امپراتوری بیزانس
بعدهاامپراتوری روم به دلیل وسعت زیـاد
دچار مشـکل شـد تـا اینکـه در سـال ۳95
میالدی امپراتور شهر استامبول را پایتخـت
خود قرار داد این اقدام مقدمه ی تقسـیم
روم به دو بخش شرقی و غربی شد.

امپراتوری عثمانی
کوچ قبایل ترکمن از شرق ایران به آسیای کوچک آغاز شد .یکی از مشهور تـرین قبایـل
قایی بود که در نزدیکی آنکارا سکونت داشتند.رهبر این قبیله بـه نـام عثمـان حکـومتی
تأسیس کرد که بنام خودش خوانده شد .از آن پـس تـا حـدود  ۱50سـال بعـد حکومـت
عثمانی بیشتر آناتولی را به تصرف درآورد.

معماری امپراتوری عثمانی پس از فتح قسطنطنیه
محمد دوم ،سلطان  ۲۱ساله ،با تشریفات خاصی از شـهر دیـدن کـرد .او پـس از ورود بـه
کلیسای ایا صوفیه اعالم کرد که اینجا باید به یک مسـجد جـامع (بـه ترکـی جـامی) تبـدیل
شــود و از ایــن پــس ،ایــن شــهر پایتخــت او خواهــد بــود .توجــه اصــلی او بــه بازســازی و
بازپردازی اقتصادی شهروافزایش جمعیت آن معطوف شد.
با اینکه نام این شهر همچنان در اسناد رسمی عثمـانی
و روی سکه ها با نام عربی ،فارسـی وترکـی قسـطنطنیه
(شــهر کنســتانتین) مــی آمــد ولــی عمــوم مــردم آن را

استامبول نامیدند.

در معماری عثمانی پیش از فتح قسطنطنیه بیشترین تأکید بر حجمهای مکعبی با پوششـی
از گنبد های نیمکره ای بود.
حفظ یکپارچگی بین نیمرخهای درونی و بیرونی گنبد ،نه جدایی آنها مثل معماری ایرانی
اصول کالسیک معماری عثمانی سدۀ دهم /شانزدهم مرکب از یک رشته قالبهای محدود
و ترکیب یافته با شماری از شیوه های محدود بود.
دســتاورد کالســیک معمــاری عثمــانی بــه دســت معمــارانی چــون ســنان در حــل ســنجیده
مشکالت واجرای دقیق جزییات با نظارت کامل همخوانیها و نا همخوانیها قرار داشت.

کاروانسراهای عثمانی
سبک و طرح آنها همگن است .
برپایی قوس های سنگی و حکاکی بر روی سن

ها

دارای حیاط باز با اصطبل هایی به شکل تاالرهای دراز
بامهای مخروطی بر روی ساقه های بلند
استفاده از سن
حیاط باز احاطه شده با رواق و یک سرسرای سرپوشیده
ساختن کاروانسرا ها برای مصارف لشگری ،کشوری و تجاری
سردر ،با قوه ای مغناطیسی تمام تزییناتی را به خود جذب می کند

مدارس عثمانی
مــدارس اولیــه پــیش از ایــن دوره ،طبیعتــی
خانگی داشته اند.
عملکردهای مختلفی در دو بنای مجزا ولی در
کنار هم قرار می گرفتند.
اتاق ها معموال کوچک وناقص به ابعاد سه در
سه ساخته می شدند.
مدارس نیز گنبد دار ساخته می شدند.

مدارس دارای  ۲دسته اند نوع باز با  ۱حیاط
و نوع بسته با فضایی گنبد دار
طراحی تابع اقلیم
طراحی کامال درونگرا

آرامگاه عثمانی
 بیشتر آرامگاه بر خـالف آرامگـاه ایرانـی کـه ازآجر است از سن

ساخته می شده .

آرامگاه ها چند ضلعی یا مدور همراه با سـر در و
اندرونی گنبددار
نمای پیشین با تزیین غنی

بازار
بازار بزرگ سنتی استامبول(کاپالی چارشی)

این بازار سر پوشیده
از لحاظ معماری در نوع خود بی نظیر
متعلق به قرن ۱5
این بازار همانند حلزون غول آسا
حدود  60کوچه و بیش از  ۳000مغازه
قــدیمی تــرین و بزرگتــرین بــازار ســر پوشــیده
جهان
اطــراف آن بــا دیــوار محصــور و ســقف آن بــا
تعدادی گنبد پوشیده
در بین دو بنای تاریخی ساخته شده
اکثرا محصوالت صادراتی ترکیه را عرضه
می کند .

عناصر معماری به کار رفته در دوره عثمانی

تأکید بر فضاهای داخلی و بی تفاوتی نسبت به نمای خارجی
نادیــده گــرفتن نســبی نمــای خــارجی و تأکیــد
مستمر بر تقارن در طراحی داخلی
حرکت کردن نما به سمت درون
استفاده متناوب از حجمهای برجسته و فرورفته
استفاده از سطوح ساده وسیع

تزئینات
هدف از تزئینات از بین بردن ماده ،انکار توده های جسیم
استفاده از ستون ها ،قوس ها ،مقرنسها و...

جمهوری ترکیه
امپراتوری عثمانی در جن

جهانی اول از هم پاشیدو مورد تهاجم بریتانیاو متحدانش

واقع شد مصطفی کمال پاشا جمهوری ترکیه را در سال  ۱۳0۲بر پایه اصل جدایی دین
از سیاست بنا کند و ملقب به آتاتر

شد وی اقدامات بسیاری در جهت صنعتی و غربی

شدن ترکیه انجام داد و دوره نوینی را در ترکیه به وجود آورد.

مسجد ایاصوفیه

مسجد ایا صوفیه
بنــای ایــا صــوفیه در میــدان ســلطان احمــد
استامبول یکی از بزرگترین اثرهای تـاریخی
دوران بیـــــــزانس اســـــــت ودر زمـــــــان
کنستانتینوس اول بنا شد که به مدت 9۱6
سال به عنوان کلیسا وبـه مـدت  ۴8۱سـال
در دوران عثمــانی بــه عنــوان مســجد فعــال
بود .این بنای تاریخی به دستور آتاتور

در

سال  ۱9۳5به موزه تبدیل گردید.

ایـن بنـا نخسـت «مگالـه اکلسـیا» بـه معنـای
کلیســای بــزرگ نــام گرفــت ولــی بعــدها بــه
«ثئاسوفیا» یعنی حکمت مقـدس تغییـر نـام
یافت.

دوره اول
 نخســــتین بنــــای ایاصــــوفیه را بــــه امپراتــــورکنســتانتین اول نســبت مــی دهنــد در  ۲0ژوئــن
 ۴0۴آشــوب بزرگــی در قســطنطنیه پدیــد آمــد و
بخشــی از ایاصــوفیه در حریــق ســوخت در نتیجــه
بنــای ایاصــوفیه مجــددا بــه دســت حکومــت بعــدی
سـاخته درســال  ۴۱5مـیالدی دوبــاره افتتـاح شــد.
ولی باز این کلیسا درحریق دیگـری بـه دنبـال یـک
شورش علیـه دولـت آتـش گرفـت .حـدود 6هفتـه
پــس از حریــق امپراتــور نیــانوس تصــمیم گرفــت
کلیسایی به مراتب بزرگتر و باشـکوهتر بـر ویرانـه
های کلیسای قبلی بنا کند.
 به همین مناسبت از معماران مشـهور عصـرخود،ترالسی و ملطـی خواسـت کلیسـای جدیـد را طـوری
بسازند که دربرابر آتش وزمین لرزه مقاوم باشد.
درساخت کلیسا از باارزش ترین مصـالح اسـتفاده
کردند ولی بر اثر زلزله درسـال  588گنبـد کلیسـا
فروریخت وبـاالخره درسـال  56۳گنبـدش سـاخته
شد.

دوره دوم
ایا صوفیه پس از فتح استامبول

ایــن کلیســا چــون درســال  ۱۴5۳بــه
تصــرف ترکــان عثمــانی درآمــد آثــار
مسیحیت آن رامحو کردنـد و آن را بـه
صورت مسجد درآوردند.
 بــــه مــــدت  ۴8۱ســــال در دورانعثمانی ها فعال بود .به دستور سلطان
یک گلدسته چـوبی در قسـمت جنـوبی
نــیم گنبــد غربــی و نیــز یــک محــراب
دراین مسجد ساخته شد.

 درزمان بایزید دوم دومین مناره ایاصوفیه ازآجرساخته شد وگنبد بزرگی نیز بر فرازآن ساخته شد.
سلطان سلیم دوم یکی از پادشاهان عثمـانی اسـت
که با توجـه و عالقـه بسـیاری بـه مسـجد ایاصـوفیه
نشان داده در آغاز سلطنت او بنای مسجد در نتیجه
عدم توجه وضع نیمه مخروبه ای پیدا کرده بود وی
به معمار سنان دستور دادتا خرابی ها را تعمیر کند
 .خانه هایی که بنـای ایاصـوفیه را در محاصـره خـود
گرفته بودند تخریب کردند و دیوارها با تعبیه پایه
ها و شمع ها محکم شد و یک مناره آجری جای مناره
چوبی را گرفت.

 در اوایــل ســلطنت ســلطان مــراد ســوم کــارتعمیرات و بازسازی ایـا صـوفیه بـه پایـان رسـید و
این پادشاه تغییراتی نیز در داخل مسجد ایجاد کرد
و به تزیینات داخلی آن افزود.در زمان سلطان مراد
چهارم آیاتی از قرآن زینت بخش دیوارهای مسـجد
شد.

دوره سوم
در ســــــال ۱9۲6م  ۱۳05/ش تعمیــــــرات
ضروری در سرسرای فوقـانی  ،گنبـد اصـلی و
یکی از پایه ها به عمل آمـد .در ایـن میـان بـا
پیشنهاد آتاتور

مسـجد ایاصـوفیه بـه مـوزه

تبدیل شد.کمی بعد لوحه های مدور نام خـدا
و حضــرت رســول را جمــع کردنــد تــا حالــت
روحانی این معبد کهن بـه حـال و هـوای مـوزه
تبدیل شود .مدتی بعد این لوحـه هـا آویختـه
شدند.

ساختار بنا

  ۴ستون عظیم از سن خارای مصری ،شبیه پای فیـل ۴طاق باال را نگهداشتند و گنبد بر روی آنها آرمیده است
در ساقه گنبد،حلقه ای از  ۴0پنجره نزدیک به هـم قـرار
گرفته ،که نور از آن ها به درون می تابد.
ژرفای گنبد  ۱8متر
بلندی گنبد  56متر از سطح زمین است
قطر آن ۳۳متر که پشت بند آن دو نیم گنبد است.

فضای بسیار بزرگ مرکزی ،با گنبدی به بلندی  56متـر از
کف دو طبقه راهه جانبی قرار دارد که بار گنبد را منتقل
می کند
ردیف دیگری از پنجره در پـایین و دورتـادور گنبـد قـرار
دارد.
دارای  ۱07ستون و  9در

 بنــا کــال از آجــر ســاخته شــده و بــا مرمــرپوشانده شده.
 در تزیینـــات بنـــا آن از فلـــزات گرانبهـــایمنتسب به هنر بیزانسی استفاده شده.
 در حیاط داخلی فواره هایی برای وضـو قـراردارد.
 در زاویه جنوبی مسجد بـه جـای گلدسـته ایاز جنس سن ،گلدسته ای آجرین بنا گردیده.

بر اثر ویرانی ها و تعمیرات پی درپی بخشی
از موزاییک های ایاصـوفیه از بـین رفتـه از
جمله تابلوی موزاییک حضرت عیسـی مسـیح
که در سال  ۱۳55م آن را بر سـطح داخلـی
گنبد ساخته بودند.

ایاصوفیه تقابل دو دین مسیحیت و اسالم را نشان می دهد که هر دو ردپای خود را بر •
آن گذاشته اند .در حالیکه اسامی خوشنویسی شده ی اسالمی از گنبد معلق می باشد،
یکی از ویژگی های اصلی موزه ،موزاییک های مسیحی آن است.

ایاصوفیه با گنبدی بسیار بزرگ طراحی شده که گفته می شود همین موضوع تاریخ •
معماری را تغییر داده است .زمانی که این گنبد ساخته شد ،دیوارها زیر بار سنگین
آن شروع به پیش روی به سمت خارج کردند به همین دلیل دیوارهای حامی گنبد
ساخته شدند .این گنبد به خاطر داشتن  ۴0پنجره در بخش پایه ی خود ،فضایی
عارفانه از بازی نور ایجاد کرده که در تمام قسمت های داخلی آن پخش می شود.
طراحی ایاصوفیه آن را در رده ی جاه طلبانه ترین بناهای معماری باستان و شاهکاری
عالی از معماری بیزانس قرار می دهد.

تزئینات داخل ایا صوفیه در زمان ساخت بسیار ساده بودهاند؛ برای مثال تصویر •
صلیبها بسیار به چشم میخورد .به مرور زمان موزاییککاریهای مختلفی به
زینتهای داخل بنا اضافه شدند .تصویر پرتره امپراطور ،خاندان امپراطوری،
مسیح و غیره بخشی از تزئینات بعدی هستند .طی قرن  8و  9میالدی یک دوره
شمایل شکنی در امپراطوری بیزانس به راه افتاد که سبب تخریب بسیاری از
موزاییککاریهای ارزشمند شده و بعد از آن نیز ساخت هر گونه شمایل ممنوع
بود .در این زمان صلیب جزو تزئینات قابل قبولی به حساب میآمد که برای
کلیساهای بیزانسی به کار میرفت .این جریان شمایل شکنی برای ترس از آن
بود که بیننده احترام و ستایش خود را به جای آن که معطوف آن قدیس کند،
متوجه تصویر وی کند.

مساجد گنبددار نخستین
مساجد نخسـتین آنـاتولی از انـواع مسـاجد نمونـه
عربی پیروی می کردند وبرخی از آنها تدریجا رن
و بوی ایرانی به خـود گرفتنـد .ایـن تـأثیر پـذیری
بخصوص در به کارگیری آزاد آنهـا از ایـوان بـرای
ســردرها و ورودی هــای شبســتان ســمت قبلــه
محسوس است .به هر حال بـا فـرا رسـیدن قـرن
 ۱۳تأکید بر گنبد خانه های منفرد به عنوان نوعی
سنت مسجد سازی شروع و نما کرد.این طرح نیـز
می توانست ریشه ایرانی داشـته باشـد .ولـی بـه
زودی چنان پیشـرفتی کـرد کـه دیگـر ارتبـاطی بـا
ایران نداشت.

در آناتولی همیشه راه های جدید را برای یک پارچه کردن گنبد خانـه بـا محـیط اطـراف وجـود
داشت .تأکید مستمر بر شکلهای گنبدی وحدت بصری الزم را بـرای دسـتیابی بـه ایـن منظـور
فراهم ساخت.

مناره های ترکی
انواع مناره در دو منطقه جهان اسـالم-مصـرو ترکیـه نوعـاز از مقبولیـت ویـژه ای بـر خـوردار بودنـد.
منطقۀ ترکیه نه تنها سنت مناره سازی را همانند مصر ،بـه مفهـوم مخـتص و ممتـاز خـود دارد ،بلکـه
این سنت در آنجا از عمری طوالنی نیز بر خوردار است .مردم این ناحیه نیز مناره را در طـرفین سـر
در مسجد گذاشتند چنین استفاده ای را در مدارس نیز توسعه دادند .با انتشار گسترده تـر جفـت
مناره های سردر،طبیعی است کـه ایـن عنصـر در مقایسـه بـا ایران،تغییراتـی اساسـی را در آنـاتولی
تجربه کرده باشد . .جالب توجه ترین ایـن تغییـرات تأکیـدی اسـت کـه بـر روی اسـتحکام زیـاد ایـن
منـاره هـای ســر در مـی شـود .بخــش تحتـانی سـازۀ آنهــا ،در حـالی کـه در جســم سـردرترکیب شــده
است،در نما و پالن از آن بیرون می زند و با وسایل تزیینی نیز شاخص می گردد .نمای فو قـانی نیـز
سیمای جدیدی را عرضه می دارد که عبارت است از :بدنه های شـیاردار،نعلبکی هـای جـام ماننـد و
بخش انتهایی مخروطی.

آنچه به مناره های ترکی فردیت می بخشد تفسیر ویژه معماران آناتولی از چیزی بود که برای
مدتهای طوالنی به عنوان یک وسیله جا افتاده در معماری اسالمی تلقی می گردیـد ،یعنـی بـه
کارگیری تک مناره به عنوان بخشی تفکیک ناپذیراز مسجد که به خودی خود شایستگی الزم
را در جهت توجه خاص داراست .تازگی امر در این بود که از سطح مسجد کاسـته مـی شـد و
این امر برجستگی بیشتری به منـاره مـی داد .در هـیچ کجـا از جهـان اسـالمی نیمـرخ آشـنای
مسجدی با گنبد خفته و مناری استوانه ای ،آنچنان که در ترکیه به طور منظم با آن روبرو می
شویم ،دیده نمی شود .چنین طرحی که تقریباز وجه نمادین به خود گرفته است،در آناتولی به
مدارس و عمارات نیز تسری پیدا می کرد .زمختی و موقعیت آنها در گوشه بنا به ایـن منـاره
ها حال و هوای استحکامات نظامی را می داده ،که در مسجد عالء الدین می توان دید.
در شاهکارهای پختۀ عثمانی در استامبول ،برای تجهیز مجموعه مسـجد ،سـاختن دو منـاره یـا
مناره های بیشتری معمول بود ،ولی سنت قدیمی در سایر ایاالت بدون تغییر باقی ماند.

معماری مدرن ترکیه
هتــل معــروف ،فــوق مــدرن و پــنج ســتاره
«مـــردان» در ســـاحل کنـــدو در آنتالیـــای
ترکیه
این هتل در محوطه ای بـه مسـاحت ۱80
هزار متر مربع ساخته شده
بنای هتل از استامبول الهام گرفته شده.
در ایــن هتــل یــک اســتخر  ۱6هــزار متــر
مربعی موجوداست.
دارای  ۲7۱اتاق استاندارد
 ۱6سوئیت سلطنتی با الهـام از کـاخ دلمـا
باغچه
 ۳8حمام ترکی
8۲جونیور سوئیت
 ۴آپارتمان شاهنشاهی
۲سوئیت 600متر مربعی با حوضهای ویژه

 ۴۱سوئیت دارای باغچه
 ۱6رستوران.
استخر هتـل بـا الهـام گیـری از تنگـه اسـتامبول
ساخته شده و بنا نیز دارای نماهایی از قصر دلما
باغچه می باشد.

هتل مردان همانند استامبول دارای دو قطعه می باشد که یک حوض وسیع بین آنها قرار
دارد.
در یک طرف حوض بناها با الهام از مناطق اروپایی استامبول
در طرف دیگر نیز بناها با الهام از معماری کالسیک ترکی در بخش آسیایی ساخته شده اند
در فاصله بین دو طرف نیز رفت و آمد با قایقهای سلطنتی صورت می پذیرد.

اظهارنظر اندیشمندان اسالمی
مظفرالدین شاه خاطرات بازدید از مسجد ایاصوفیه را اینطور •
شروع میکند« :با جناب اشرف صدراعظم و طرخان پاشای
مهماندار سوار کالسکه شدیم و به ایا صوفیه رفتیم .آنجا ابتدا
کلیسا بوده است و در زمان قیصر کنستانتین که سیصد و بیست
و پنج سال از میالد مسیح گذشته بود با چوب بنا کرده بودند و
یکی -دو مرتبه سوخته تا در زمالن سلطنت یوستیانوس اینجا را
به دست معماران ماهر با سن و اهک و اجر بنا کرده ،در این
بینها هم از بعضی زلزلههای شدید پارهای خرابیها همرسانیده
و همین طور کلیسا و معبد نصارا بوده تا سال هشتصد و پنجاه و
هفت هجری که سلطان محمد خان فاتح استانبول را فتح کرده،
این مکان را مسجد نمود و از آن به بعد همینطور سالطین عثمانیه
بر آن بنا افزودهاند که تا امروز در نهایت عظمت و استحکام این
جامع عظیم و بنیان رفیع باقی است».

مظفرالدین شاه در خاطراتش به قلم خود نوشته که وضع ،شرح حال و تاریخ •
مسجد ایاصوفیه را از روی تحقیق و به طور مفصل تعریف میکند .او پس از
این توضیح سراغ توصیف ایاصوفیه میرود و مینویسد« :به زبان فرانسوی
سنت صوفی و به یونانی ایاصوفیا -مسجد ایاصوفیه در جنب سرای توپقاپی و
در سمت شرقی دایره وزارت عدلیه واقع شده است .نخستین بنای آن در
سال سیصد و بیست و پنج میالدی به واسطه قیصر کنستانتین از چوب شده و
قیصر مشارالیه ،اول سلطانی است که به حضرت مسیح ایمان آورده کیش
نصرانیت اختیار کرد و چون حکمت و مقدس از صفات الهیه است و لفظ
صوفیه داللت بر حکمت دارد این کلیسا را نام ایاصوفیه گذاشته و ایا در
زبان یونانی به معنی مقدس است .بعد از این بنای چوبی در زمان سلطنت
اوکادیوس قیصر سوخته ،منهدم گردید .دوسیوس فرزند اوکادیوس مجدد
موضع سوخته را به وضع و ترتیبی احسنت بنا کرده ،نام وی تغییر نداد .در
دور پادشاهی یوستیانوس به واسطه بعضی شورش و اغتشاشهای داخلی ،باز
آتش در این بنا افتاده ،اساس آن ویران گردید و چون رفع شورش و
اغتشاش شد قیصر بدین خیال افتاد که باز این بنا را به وضعی دلپذیر
عمارت نماید و آنچه امروز مانده است از آثار اوست .معمار و مهندس این
کلیسا دو نفر از معماران و مهندسان معروف آن عصر بودهاند -یکی از اهالی
ترحاله موسوم به آنتیموس و دیگری از اهالی معیلت موسوم به ایسیدور».

مظفرالدین شاه مینویسد« :آنتیموس این بنای بزرگ را به شکل معابد قدیم بنا کرده و گنبد •
مرتفع آن را به شکل نیم دایره ساخته که بر روی چارتاق سوار است و این چارتاق از خارج به
شکل ربع دایره مینماید و شبیه است به صلیب حضرت مسیح .پس از اتمام این بنا زلزله
سختی شده ،گنبد منهدم گردیده است .مجددا ایسیدوری معمار به اعانت برادرزاده خویش که
وی را نیز ایسیدور میگفتند گنبد را برافراشته و از نو بنا کرده است .ایسیدور این گنبد عالی
را بیضاوی الشکل بر روی هشت ستون سن گرانیت چقماق قرار داده که ارتفاع هر یک چهل
و پنج قدم است و روی آن طاق زده ،طبقه ثانی برای آن وضع کرده و این طبقه دوم خاص به
نشیمن نسوان بوده است و این طبقه نیز  ۱۲ستون کوچک از جنس سن ستونهای زیر دارد
که در باالی آن گنبد است و این  ۱۲ستون تقلید از  ۱۲برج است که منجمین در آسمان فرض
کردهاند».
پنجمین شاه قاجار در توصیف بنای ایا صوفیه مینویسد« :من حیثالمجموع ستونهایی که •
نگاهداری و حفظ این بنای معظم را میکند در طبقه سفلی چهل و در طبقه علوی شصت عدد
است -هشت ستون آن سن سماق قرمز است که از یکی از معابد مخصوص پرستش آفتاب-
واقع در رم -بدین جا حمل و نقل کردهاند و چهار ستون یشم سبز و شش ستون مرمر سفید
از شهر افسوس از معبد قمر آوردهاند و مابقی را از معابد آتن و تروا و سایر اماکن قدیمه
حمل نمودهاند تا در سال  568میالدی با این اسباب مهیا ،بنای جامع ایاصوفیه به اتمام رسیده
است و درون آن تمام به کار استادان و نقاشان ماهر آن عهد منقش و مصور بوده و غالب
اشکال ارباب انواع و خدایان قدیم یونانیان و صور مالئکه مقدسین بوده است .چون کلیسا
تحویل به مسجد شد به سنت اسالمیه و قانون این دین مبین که خانه خدا باید خالی از زینت و
پیرایه باشد و تمام آن نقشها و صورتها را حک کردهاند .یوستیانوس قیصر باز این بنا را به
اسم ایاصوفیه خواند ولی وجه تسمیه آن بر وجه نخستین نبود -صوفیا اسم زنی از مقدسات
مشهوره بوده و نظر به احترام وی این بنا را به اسم او خواند چنانکه تا امروز نیز در میانه
یونانیها این اسم بسیار است و دخترهای خود را صوفیا نام گذارند».

مظفرالدین شاه درباره سرگذشت ایاصوفیه در استانبول و ساخت و سازهای آن مینویسد• :
« مسجد ایاصوفیه طولش از شرق به غرب دویست و شصت و نه و عرضش از شمال به جنوب
دویست و چهل و سه و ارتفاعش از سطح زمین تا باالی گنبد یکصد و هشتاد و هشت قدم
است .این عمارت از سیزده قرن و نیم تاکنون چند دفعه حرابی و اندراس یافته باز تعمیر کرده
اند .ابتدا در زمان واسیل قیصر رم که از اهل مقدونیه بوده ،به واسطه زلزله شدیدی یکی از
تاقهای چهارگانه که گنبد روی آنها سوار است خراب میشود با مهارت تامه دوباره تعمیر
میکنند .سوم در زمان واسیل قیصر -ملقب به کشنده بلغاریان -به واسطه زلزله ای شدید
قسمتی از گنبد آن خراب شده مشارالیه تعمیر مینماید .چهارم در دور آندورنیک قیصر در
گنبد عالمت و آثار خرابی ظاهر میشود وی از مالیه زوجه خویش مبالغی خطیر صرف کرده ،از
خارج بعضی پشت بامها که امروز هم موجود است بر آن میافزاید تا از خطر انهدام مصون
ماند .بعد باز یکی دو دفعه از خارج و داخل جزیی خرابی پیدا کرده ،امپراطورهای آن عصر
مرمت و اصالح میکنند .در سال  857هجری چون سلطان محمد خان فاتح ،فتح قسطنطنیه کرد
این کلیسا را مسجد نمود و مناره آجری و یک باب مدرسه نیز بر آن عالوه کرده ،موقوفات
بسیاری بر آن مقرر داشت .سلطان بایزید ولی نیز مناره دیگر ساخته ،بر موقوفات آن بیافزود.
سلطان سلیم خان ثالث دو مناره و سلطان مراد ثالث در داخل دو سن آب مرمر و چهل محفل
مرمر و سلطان مراد رابع کرسی ای از سن در این بنا ساخته و بدان افزودند و سلطان محمود
خان یک باب کتابخانه و یک احسانخانه به این بنا بیافزود و در داخل مسجد نیز به محراب
محفلی از سن مرمر بنا نمود .لوحههای بزرگ نیز در عهد سلطان محمد اول نصب شده که خط
خطاط مشهور تکنهجیزاده ابراهیم افندی است و چلچراغی که در وسط مسجد آویخته است با
آن آیاتی که در سقف نوشتهاند در عهد سلطان محمدخان ثالث تهیه و نصب شده است و سابق
بر آن به جای این چلچراغ ،قندیلی کروی الشکل از طال آویزان بوده است».

نتیجه گیری:
ایاصوفیه تقابل دو دین •
مسیحیت و اسالم را نشان می
دهد که هر دو ردپای خود را بر
آن گذاشته اند .در حالیکه
اسامی خوشنویسی شده ی
اسالمی از گنبد معلق می باشد،
یکی از
ویژگی های اصلی موزه ،موزاییک
های مسیحی آن است.
که این موضوع خود نشاندهنده •
حضور حکمت هنر اسالمی در
مسجد ایاصوفیه است.
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