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 چکیده
 خاندان عثمانی. یافت عثمانى انتقال نام به که ترك ایقبیله دست قدرت به صغیر، در آسیای سلجوقیان حكومت از پس

 شمال و شرقی اروپای خاورمیانه، بر حاکمیت خود حوزة گسترش با و اندکردهحكومت می آناتولی در سده سیزدهم از

  .یافت تداوم میالدی قرن نوزدهم اواخر تا که کردند پیدا دست عظیمی امپراتوری به آفریقا

 پرشكوهی مساجد و هامناره یافت. گسترش شرقی، به سرعت در ترکیه روم امپراطوری مرکز فتح با عثمانی امپراطوری

هایی هرهای مسلمین احداث گردید و در نیمرخ کلی شهر نمود پیدا کرد. اساس شهرهای عثمانی با احداث مجموعهدر ش

ها مسجد جامع در کنار بازار، مدرسه، ریزی گردید. در مرکز این مجموعهمذهبی بود پی -که کارکرد اصلی آنها اجتماعی

 آورد.را در شهر  به وجود  ترین مرکزترین و زندهکاروانسرا و ... پرچنب و جوش

تفسیری به بررسی جایگاه و رابطه مسجد جامع در ساخت کالبدی شهرهای ترکیه -این پژوهش با اتخاذ روش تاریخی

آیا رابطه  -1نماید بر اساس مطالعات پژوهش به دو پرسش پردازد و تالش می)بورسا، ادرنه، استانبول و دیاربكر( می

کالبدی شهر  -مورد مطالعه میان مسجد جامع و سایر عناصر مهم شهری در ساختار فضاییای در شهرهای تعریف شده

گیری سایر عناصر شهری اثرگذار بوده است؟ پاسخ آیا موقعیت مسجد جامع در شهر بر شكل -2وجود داشته است؟ و 

ره عثمانی همواره مورد دهد که مسجد جامع به عنوان یک عنصر شاخص توسعه شهر در دودهد. نتایج پژوهش نشان می

توجه بوده و خارج از محدوده ارگ حكومتی، در ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با سایر عناصر مهم شهری به ویژه بازار، 

های معماری مساجد جامع نیز در شهرهای مورد مطالعه، نشان از مدرسه و ... قرار داشته است. همچنین بررسی ویژگی

 طول دوران امپراطوری عثمانی دارد.تغییر و تحول طرح مساجد در 

 

 مسجد جامع، شهر بورسا، ادرنه، استانبول، دیاربكر، امپراطوری عثمانی کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه  -1
بخش بزرگ کشور، یعنی . باشدمی قاره این دو اتصال محل و شده واقع آسیا غربی جنوب و اروپا شرقی جنوب در ترکیه

 ورود از پیش قرار دارد. بالكاندر منطقه  تراکیه، و بخش کوچكی نیز به نام آسیادر جنوب غربی  آسیای کوچکیا  آناتولی

 دین اول، قرن از اسالمی فتوحات عصر در. دادندمی تشكیل یهودیت و مسیحیت پیروان را آن ساکنان اکثر ترکیه، به اسالم

 و شرقی بخش دو آن سیمتق و روم امپراطوری در انشقاق با .یافت گسترش آنجا در دوم قرن در و آمد سرزمین این به اسالم

 . گردید امپراطوری این مرکز ترکیه و( بیزانس) شرقی روم مرکز قسطنطنیه غربی،

 شرقی نیمه ترتیب بدین. شتافتند بیزانس امپراتوری با جنگ مسلمان سلجوقی به ترکمانان م. 1605 ه.ق/ 754سال  در

 ه.ق/ 754 سال در .شد فراهم آنجا به ترکی زبان نفوذ و مردم شدن مسلمان برای زمینه و افتاد سلجوقیان دست به ترکیه

 امپراطوری. نمود عوض را تاریخ مسیر شرقی، روم امپراطوری مرکز به فاتح، به معروف دوم، محمد سلطان یورش م. 1751

 که شكوهی پر مساجد و هامناره. داد قرار تهدید مورد شدت به را مسیحیت و یافت گسترش عظیم فتح این با عثمانی

 .(1) کندمی حكایت آنان فرهنگی و سیاسی نفوذ دامنه و قدرت عظمت، از اندساخته مرکزی و شرقی اروپای در مسلمانان
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به عنوان  یابی مسجد جامع در کشور ترکیه، شهرهای بورسا، ادرنه، استانبولبه منظور بررسی بررسی نحوه مكان

های اند. با توجه به ویژگیهای موردی، انتخاب گردیدهنی و شهر کهن دیاربكر به عنوان نمونههای امپراطوری عثماپایتخت

متفاوت هر یک از این شهرها، به لحاظ موقعیت، نقش، عملكرد و ... کوشش گردیده شهرهای مورد مطالعه به نحوی انتخاب 

ح مختصری از اصول معماری و شهرسازی امپراطوری های فوق را پوشش دهند. این نوشتار با شرگردند که هر یک از ویژگی

در هر بخش تالش گردیده است  یابد.عثمانی در کشور ترکیه آغاز و پس از آن با معرفی هر یک شهرهای فوق الذکر پایان می

بخش  با اتخاذ رویكردی تحلیلی ارتباط میان نحوه مكانیابی مسجد جامع و سایر عناصر شهری مورد بررسی قرار گیرد، در

های مختلف پژوهش )شهرهای مختلف چهارگانه( در ارتباط با سواالت پژوهش و در بندی، نتایج حاصل از مطالعات بخشجمع

 تر ارائه گردیده است.قالبی منسجم

 

 هایافته -2

 مروری بر اصول معماری و شهرسازی امپراطوری عثمانی -2-1

در منطقه مدیترانه حكومت  .م 1266 -1622ه.ق/  066 -1171سال  یک قدرت سیاسی امپراتوری بود که ازعثمانی 

های خود ها، سالطین ترك آنها را به پایتختپس از فتح شهرهای مسیحی بورسا، ادرنه و قسطنطنیه توسط عثمانکرد. می

نشین در دوره عثمانی آثار بزرگ و شكوهمند در زمینه بناهای شهری ز خصوصیات مهم شهرهای مسلمانا .(2) تبدیل کردند

است. دوره عثمانی در حقیقت سهم بزرگی در تشكیالت تزئینات شهری در شهرهای غرب ایفا کرد و تعداد قابل توجهی آثار 

  .(1)آثار مساجد است ترین این تاریخی بر جای گذارد. از جمله بااهمیت

ترین عقاید و تفكرات حاکم که تاثیر بسیار مهمی بر نحوه توسعه شهرها داشته، وقف و نظام خیرات در این دوره، از مهم

دهندگی شهری آن در مقیاس وسیع به رسد، جریان شهرآفرینی و شكلبا اینكه سابقه وقف به روزگار پیامبر اسالم می است.

 هنر مجسّم نماد و عثمانی ترکان حكومت دوران طول در فرهنگی عنصر بارزترین اوقاف .(7) گرددان عثمانی و صفوی برمیدور

  .(5) نهاد نام وقف فرهنگ توانمی را عثمانی امپراطوری دوره در ترك فرهنگ تعبیری، به. آیدمی شمار به

 از عثمانی امپراتوری در عمارت هایمجموعه کارکردهای و ایجاد نحوه درباره مطالعات» خود اهمیت با مقاله بارکان، در

 در شد،می گفته «عمارت» آنها به که مؤسساتی و هابنگاه مجموعه که نویسد، می«شهرها توسعه و گیریشكل تاریخ منظر

 این .(5)است  کرده ایفا بسزایی نقش کشور اقتصادی و یاجتماع حیات نیز و عثمانی حكومت در شهرها توسعه و گیریشكل

 مهم هایمفصل در را شهری فعال مراکز خان، و سرا حمام، مدرسه، یا مسجد هسته دور به شهری المنفعهعام هایمجموعه

 فرهنگی، اجتماعی، لیتفعا با زمانشد، هممی گرفته نظر در هامجموعه این برای که موقوفاتی. دادندمی تشكیل بازارها

 عموماً «عمارت هایمجموعه» ای کهبه گونه .(0) بود شهرها شكوفایی و پویایی تحرك، تضمین در مهم عامل خود، اقتصادی

 .(5) دادندمی تشكیل را قدیمی شهر یک سازتازه هایمحله یا و ساز تازه شهرهای هسته

 و نیمرخ شهر معماری -2-1-1

ترین بناها از جمله مساجد های عمودی و توسعه مهمطرح معماران ترك، بر اساس نیمرخی از منظر شهر با تاکید بر جنبه

  غالب بودن موقعیت مسجد در نیمرخ کلی شهر گسترش یافت.، به دلیل 1معروف عثمانی، سینانسط معمار آغاز شد و تو

تعامالت با اسالم. از آنجایی  -2منشاء چادرنشینی مردم و  -1گردد: ساختار شهرهای ترك، تحت تاثیر دو عامل تعیین می

 ابعاد و بود، ساختار شهرها از این عامل تاثیر پذیرفت و شكوهگرایی در زندگی مخالف آمیز و تجمل اغراق که اسالم با اهمیت

 .بود شده داده اختصاص مساجد ویژه به مقدس، بناهای برای تنها ماندنی یاد به

 فضاهای عمومی -2-1-2

 خورد.افتد، به چشم میدر شهرهای ترك، به ندرت میدان وجود دارد و فضاهای باز بزرگی که تجارت در آنها اتفاق می

شود. بنابراین ای به عنوان مراکز تجاری شهرهای ترك شناخته میهای گهواره، در مسیرهای سرپوشیده با طاق2"بازار"
                                                           
.1  Sinan 

.2  Bazaar 



وجود داشت، در این شهرها پیدا روم باستان  و هایی که در یونانتوان فضاهای عمومی بزرگی را برای تجمع، مانند نمونهنمی

همترین بخش از شهرهای عثمانی است. اما عملكرد آن با مفهوم فضاهای عمومی مطابقت ندارد. در واقع ، م1"کولیه" نمود.

، یک مكان اجتماعی و مذهبی است که شامل یک مسجد، مدرسه، بیمارستان، سالن غذاخوری، مقبره، کتابخانه و ... "کولیه"

 دهند.فضاهای مسكونی را شكل میگردد. مسجد و کولیه یک مجموعه منظم، جدا از ساختار شهری می

 انواع ابنیه عمومی -2-1-3

 مسجد 

 به هایی مكعب شكل و فشرده به چشم آمده کهدر یک نگاه کلی از بیرون به سمت شهر، اولین مساجد به مانند ساختمان

خی از معماری بناهای ها، گنبدها و نیم گنبدها، نیمر، تغییر شكل یافتند. با قرار گرفتن، مناره"شفاف" ظاهری به تدریج

 مقدس ترك با وضوح بیشتری نمود پیدا کرد.

 7مدرسه 

 و ابعاد کاهش سلجوقی به ارث برده و با -مدرسه، یک دانشكده الهیات و علوم دینی بود که طرح خود را از مدارس ایرانی

بدی شكلی به سمت حیاط، دار، پوشش گنبدی، سالن گنیافت. طرح عام مدرسه شامل حیاط رواق اشكال تكامل کردن ساده

 باشد.سه بدنه محصور و یک بدنه کامال باز که بر محورهای اصلی قرار دارند، می

 5حمام 

حمام عمومی یک سنت بسیار قدیمی عثمانی بود که با دستورات مربوط به مراقبت و بهداشت بدن که در قرآن بارها به 

ت. این مكان همچنین به عنوان یک مكان مالقات و گردهمایی برای آن اشاره شده است، به عنوان یک آیین دینی ارتباط داش

 زنان و مردان نیز کاربرد داشته است.

  0خان و کاروانسرا 

خان تنها نمونه از مكانی مانند هتل، در امپراطوری عثمانی بود، که معموال در مرکز شهر قرار داشت و بیشتر از دو طبقه 

 (.2) های انفرادی برای سكونت مسافران و همچنین مكانی برای تجارت افراد بوداتاق ارتفاع نداشت. عملكرد این بنا شامل

 

 4معرفی شهر بورسا -2-2

بورسرا  . مرمرره اسرت  واقع در شمال غرب شبه جزیره آناتولی و در جنوب شرقی دریای بورسا چهارمین شهر بزرگ ترکیه، 

بافی آنراتولی بره   های منطقه است. این شهر از مهمترین مراکز بازرگانی و نیز مرکز صنعت ابریشمترین سكونتگاهیكی از قدیمی

اقتصرادی حفر     -ریخ و وضعیت اجتمراعی یابی، تاو از گذشته تا کنون اهمیت خود را به دلیل موقعیت مكان (4)رفت شمار می

   .(7) کرده است

 گیری مسجد جامع و سایر عناصر شهریشکل -2-2-1
 مسجد جامع 

 بین عثمانی امپراطوری اول بایزید سلطان دستور به و سلجوقی سبک به گنبد، 26 و مناره 2 با بورسا، جامع مسجد

 نشانه و شهر مسجد بزرگترین این مسجد،. شد ساخته ترکیه شهر بورسای در م. 1160- 1166 ه.ق/ 466-762های سال

 قسطنطنیه، فتح از پیش از خود، قبل قرن دو طول در آناتولی مسجد اولیه و همچنین بزرگترین عثمانی معماری از ایبرجسته

در این مسجد  .(6)ترکمنی دارد  راتاما در میان هاعثمانی از سلطه و استیالی باشد و نشانم. می 1751 ه.ق/ 754سال  در

 ییفضایجاد اشهر و همچنین به منظور  فتح از اینشانه و توسعه برای تالش از بخشی عنوان بهدیوارهای شهر بیزانس،  خارج از

 .(16) به وجود آمد عثمانی شهرجدید تجاری  در مرکز منطقهو مردم برای عبادت 

                                                           
.1  Kulliye 

.7  Madrasa 

.5  Hamam 

.0  Han (Caravanserai) 

.4  Bursa (Brusa, Brussa; Gk.: Prousa) 



 
 نمایی از شهر بورسا و مسجد جامع به عنوان یک نشانه شاخص شهری :1شکل 

 

 قلعه و ارگ حکومتی 

 از بسیاریی ترکیب و بورسا هایترین مكاناز مهم ، یكیشهر که بر روی یک صخره طبیعی قرار گرفتهارگ و  حصار

 و حصار به مجهز شهر درون به بورسا، نخست است. عثمانیان با ورود که در دوره زمانی طوالنی ساخته شده است دستاوردها

دادند. محوطه قصر حكومتی، بر فراز ارتفاعات ارگ شهر قرار داشت. ارگ  نیازهایشان توسعه مطابق را آن و شدند ساکن، دژ

ها حمام ها،شهر تقریبا نفوذناپذیر بود و شاهزادگان، قصرهای خود را پیرامون مسجد مرکزی و در همسایگی مدارس، داراالطعام

 .(4)کردند های واقع در دامنه کوه بنا میها، روی آبشكنو بقعه

 بازار و خان 

بعد از آن،  .ساخته شد م. 17 ه.ق/ 7 قرن درازی غان خاوردوران در  "منطقه خان"و  "سرپوشیدهبازار "ساختمان اولیه 

تحریک  شهراین  بهرا عالقه تجار بومی و خارجی  ،در بورسا بازار بدستان حضور .خان امیر بنا گردید در اطراف 7"بدستان"

 .(11)ی بود، گردید تجار های مهمجاده سر راهبر  که توسعه تجارت از راه دور در بورساامر سبب کرده بود. این 

رپوشریده در طرول سرلطنت    دارد. ایرن برازار س   زنجیرر  امن با آهنی دروازه است که چهار بزرگ ساختمان ، یک"بدستان"

تعرداد   افزایشبا  (.6)گرفت  قرار استفاده نقره مورد و جواهرات طال، مانند کاالها، ترینارزش نمایش با و اول، برای ذخیره بایزید

سزپوشریده  و بازار  طویل مانند بازارهایبدستان، و  هاخاناتصال ی در محورهای جدیدتجاری های ، خیابانخانهای ساختمان

 .(11) بودتقریبا موفق  بازار بورسام.  10 ه.ق/ 16 قرن تا. ظهور پیدا کرد

 ها و بافت شهریمحله 

ها شهر را به سرعت به سمت بیررون  ها در ابتدا در داخل قلعه سكونت کردند و سپس از طریق ساخت و ساز کولیهعثمانی

 امرا . کردندمی ایفا تاریخی شهر محصور برای را یهایحومه نقش جدید، محالت قرن چهاردهم میالدی، در .(16) گسترش دادند

 ترا  پیوسرتند  هم به هاحومه شدند، ساخته مرکز به ترنزدیک خطی شهر دو انتهای بین ما جدیدی مسكونی مناطق که هنگامی

 تغییرر  شرهر  تجاری اصلی مرکز غازی به اورخان عمارت محدوده و شد ارگ به مبدل محصور شهر. دهند را بورسا تشكیل شهر

 .(12)داد  شكل

 

                                                           
.7  Bedesten 
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 6معرفی شهر ادرنه -2-3

در نزدیكی مرز ترکیه با یونان و بلغارستان قرار دارد. به دلیل قرارگیری در  ،الیه غربیدر منتهی تراکیهحیه این شهر در نا

 .(16)ت فرهنگی تاریخ این شهر را شكل داده است تجارت و مبادال بین اروپا و آسیای صغیر، مهاجرت،مسیر ترانزیت 

 گیری مسجد جامع و سایر عناصر شهریشکل -2-3-1
 ( مسجد قدیممسجد جامع) 

 م. به دستور امیر سرلیمان آغراز گردیرد. ایرن     1717  ه.ق/ 714توسعه مرکز تاریخی شهر با ساخت مسجد جامع در سال 

 برا برازار اسرت    تجاری همراه منطقه در شهر، دیوارهای از خارج در عثمانی ساختمان ترینقدیمی ،گنبد و دو مناره 6با  مسجد
(11).  

 
 نمایی از مسجد جامع )قدیم( ادرنه :3شکل 

 

                                                           
.6  Edirne 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87


 16سلیمیه کولیه و مسجد 

یده در برابر آسمان، باالی های صف کشتوان باالی درختان، ایستاده بر دامنه تپه با همه گنبد و منارهادرنه را می

نگرد ساید، بر این صحنه میمتر ارتفاع سر به آسمان می 46هایی که با بیش از مسجدهای سپید مالحظه کرد. سلیمیه با مناره

داده شده انداز شمال شرقی مرکز شهر تسلط دارد، نمایش مسجد سلیمیه که برچشم عثمانی توسط معماری بنابراین اوج .(4)

 برای م. 1545 ه.ق/ 671سال  که در است، عثمانی معماری مرکزی در گنبد های مساجدنمونه ترینمسجد از موفق است. این

در گوشه جنوب شرقی محدوده، مدرسه و گوشه جنوب غربی آن  .است شده ساخته سینان معمار دوم توسط سلیم سلطان

نام راسته کفاشان، که به منظور ایجاد محل  به بازار ساختمان با کامل طور آن نیز به غربی است. سمت دارالحدیت قرار گرفته

ای که در چهار گوشه گنبد مرکزی قرار این مسجد با چهار مناره درآمدی برای مسجد ساخته شد، پوشیده شده است.

 .(6)ت ای خارج از شهر قابل مشاهده اساند، از هر نقطهگرفته

 )بدستان )تیمچه 

 م. 15 ه.ق/ 6 در طول قرن بود. بر همین اساس، مرکز مهم تجاری در دوره عثمانی، موقعیت استراتژیک به دلیلادرنه 

شامل یک ها، ساختمانساخته شد. این  های تجاریفعالیت برای تقویت آندر  چند ساختمان تجاریو  رشد کردبازار ادیرنه 

 بدستان، ساختمان گنبدداری است که معموال .(16) بود بازار و کاروانسراراسته  و یا سرا، خان 17 ،شیدهبازار سرپوو یا تیمچه 

ادرنه است که  در تجاری ساختمان بنا اولین رسد. اینمی فروش به کاالها در آن ترینارزش با بازار قرار گرفته است و مرکز در

  .(11) شد عالءالدین ساخته معمار توسط قدیمی مسجد برای وقف عنوان م. به 1717ه.ق/  721در سال 

 11پاشا رستم کاروانسرای 

م. ساخته شد. این مجموعه از یک حیاط مرکزی  1557ه.ق/  601سینان در سال  معمار توسط پاشا، کاروانسرای رستم

 خارجی، دیوارهای از یكی کنار شده است. در ر دارد، احاطههایی قراهایی که در پشت آن اتاقمستطیل شكل که توسط رواق

رود. در یک سمت هم خدماتی برای ارائه به ردیف مغازه وجود دارد که درآمد ناشی از آن برای وقف به مجموعه به کار می یک

 .(11)ها به کار رفته است کاروان

 12بازار سرپوشیده علی پاشا 

متر  166است. طول آن  م. ساخته شده 1506ه.ق/   640در سال  معمار سینان مغازه بوده که توسط 116این بازار شامل

 .(11) دیوار هسته اولیه شهرکه نشانی از احترام به گذشته است، قرار دارد باشد. بازار مجاور خندقو دارای شش دروازه می

 ها و بافت شهریمحله 

 شامل شهر عثمانی، امپراتوری دوره باشد. درمی 15و ینی عمارت 17، ایلدیریم11کاراکاس این شهر دارای سه محله پیرامونی

 مختلف زندگی هایبخش و هادر محله هم از جدا حال عین اما در همدیگر با بود که قومی مختلف هایجمعیت تعدادی

 غیره قابل و ترکی،/ اسالمی کولی، یونانی، دمانن خود، قومی هایاقلیت به توجه با زیادی حد تا هاکردند. به طوری که بخشمی

  .(17) بودند شناسایی

 

                                                           
.16  Selimiye Mosque 

.11   Rustam Pasha Caravanserai 

.12  The Covered Bazaar of Ali Pasha 

.11  Karaağaç 

.17Yıldırım 

.15  Yeniimaret 
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 10استانبول معرفی شهر -2-1

 دلیل بهقرار دارد.  اروپاو  آسیاو مرکز فرهنگی و اقتصادی آن است که در دو قاره  ترین شهر ترکیهگاستانبول، بزر

 زمان در استانبول شهر اساسی رکن هاکولیه. است داشته شهر ساختار در توجهی قابل نقش تجارت جغرافیایی، موقعیت

 کلیسای شهر عبارتند از: تبدیل در عثمانی اقدامات نخستین و مهمترین .(15) شدند رومی میادین جایگزین که بودند عثمانی

 ساختمان دو و ایوبابو مذهبی زیارتگاه نظامی، قلعه یک ساخت فاتح، مسجد بزرگ مجموعه نمودن پا بر مسجد، به ایاصوفیه

 .(6) قدیم بازار محدوده در تجاری
 گیری مسجد جامع و سایر عناصر شهریشکل -2-1-1

شماری مسجد بوده است. ه تعداد بیم. دربردارند 1751ه.ق/  754استانبول به عنوان پایتخت امپراطوری عثمانی از سال 

دارای مساجد جامع متعددی بود که ضرورتا با بازارهای مرکزی متصل نبودند استانبول بسیار زیاد شهر،  اما به دلیل وسعت

دو  آید که مهمترین و اولین مساجد جامع شهر استانبول در دوره عثمانیبر اساس مدارك موجود چنین به نظر می  .(10)

 گردند.اند، که در ادامه معرفی میبوده "سلیمانیه"و  "فاتح"مجموعه باشكوه 

 14مسجد فاتح 

های شاخص برای مساجد به خصوص در استانبول و در امتداد ساحل خوش منظر بسفر و آگاهی از انتخاب موقعیت

  .(14)ر گردید توپوگرافی، به عنوان ویژگی شاخص در طراحی مسجد، از زمان ساخت مسجد فاتح آشكا

 بود، شده تبدیل ایخرابه به استانبول فتح از پیش که ای،تپه نقطه باالترین در حواریون کلیسای روی بر مسجد فاتح،

 توسط مجموعه این. دهدمی تشكیل را بزرگی بسیار مجموعه یک مختلف ادیان هایوقف با همراه مسجد. استشده ساخته

ای از در کنار این مسجد مجموعه م. بنا گردید. 1701-1741ه.ق/  707 -740های سال بین یوسف الدینسینان معمار

این مجموعه  .(6)اند بنا شده کتابخانهو  ها، بیمارستان، کاروانسراها، حمامها، آسایشگاههای خیریه مذهبی، مدرسهساختمان

                                                           
.01  Istanbul 

.41  Fatih Camii  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7


مقیاس عظیم و موقعیت مكانی این بنا، آن را در خط آسمان  بود. عثمانی ت معماری امپراتوریسن در یادماندنی به پروژه اولین

 .(16)قابل مالحظه نمود شهر مسلمانان بسیار شاخص و 

 17مسجد سلیمانیه 

ایرن   .ترر شكوهااستانبول است، اما بسیار ب فاتح در شهرمسجد پس از  راطوری عثمانیامپ موعهسلیمانیه دومین مسجد مج

 معمرار  را مسرجد  ایرن  .(16) در دوره عثمرانی دارد  فرهنرگ  شد که نشان از اوج ساخته استانبول تپه برجسته دومین مسجد در

در حیراط بزرگری    کره  نرواز دارد گنبدهایی چشمهایی بلند و نیممسجد منارهاین . کرد طرح سنان معمار خواجه عثمانی بزرگ

های جنبی مانند مدرسه، حمام، کتابخانه، کاروانسرا، بیمارستان و آشپزخانه مسجد سلیمانیه دارای ساختماناست.  احاطه شده

 .(6) عمومی نیز بوده است

 

 
 نمایی از شهر استانبول با عنصر شاخص سلیمانیه :5شکل 

 

 دیوارهاها و دروازه 

یر خود را گرفت تا بیزانتیوم را به عنوان پایتخت معرفی نماید، علی رغم وجود زمانی که کنستانتین بزرگ تصمیم خط

دیوارهای دفاعی پیشین، به سرعت تصمیم به ساخت دیوارهای جدید گرفت. این دیوار از شاخ طالیی شروع و به دیوار مرمره 

میالدی دیوارهای جدیدی با  721سال شد. در زمان تئودسیس دوم محدوده مورد نظر تكافوی جمعیت را نداده و در ختم می

دروازه بزرگ عمومی و تعدادی دروازه مخفی نظامی کوچک  16نام دیوارهای تئودسیس ساخته شدند. این دیوارها توسط 

   .(17) شدشكافته می

 هاقلعه 

. یكری از اقردامات   آمرد به شمار میبرای نگهداری خزائن و زندانیان  در زمان عثمانی جایی (یكی از استحكامات شهری)ها لعهق

     .(17) ای در کنار دروازه طالیی بودمهم سلطان محمد دوم، ساخت قلعه ستاره

 16اپی ککاخ توپ 

عالوه بر این قصر بود.  عثمانی زندگی سالطین محل قرن، چهار مدت برای ،بسفر تنگة و مرمره دریای بر مشرف توپكاپی کاخ

محل خزانه دولتی و سلطنتی، ضرابخانه و مرکز  اجالس وزیران، دارای مرکز اداری و دولتی، کانون نشست و ،اقامتگاه پادشاهان

 .(16) عظیمی بوده است تر کتابخانه بسیار بزرگ واداری و از همه مهم ،نظامی -سیاسی آرشیو اسناد

  26بازار قدیم 

 7666 و ابران خی 57 از بریش  برا  جهان در سرپوشیده بازارهای بزرگترین از یكی بازار سرپوشیده استانبول یا و بزرگ بازار

 هرایی در طول بدستان تعدادی خان )کاروانسرای شهری( وجود داشت که گرره بدستان است.  دو شامل باشد. این بازارمی مغازه

    .(17) در ناحیه تجاری ایجاد کرده بود

                                                           
.71  Süleymaniye Camii 

.61  Topkapi Palace 

.26  The Grand Bazaar 



 
 

 ها و بافت شهریمحله 

های وی در راستای اسكان مجدد شهر و فراخواندن افرراد متمرول   ، عمده تالشپس از فتح شهر توسط سلطان محمد دوم

هرا  ها و ... در هر کجای شهر بود. بدین ترتیب این مجموعره هایی از مسجد، خان، حمام، بیمارستان، خانهبرای ساخت مجموعه

گسترش نواحی و محالت شهر داشرت  گیری بر محرك و انگیزه قوی برای سكونت در شهر و توسعه آن شد و تاثیر بسیار چشم
(15).    
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 21دیاربکرمعرفی شهر  -2-5

 هزاران که است تاریخی سكونتگاهی شهر، این است. بوده ترکیه شرقی جنوب در ایعمده و مهم شهر قدیم از، دیاربكر

 دیاربكر عثمانی ایالت .عثمانی شد امپراتوری از بخشی شهر ، اینعثمانی امپراتوری تأسیس با زمانهم .(16)دارد  قدمت سال

  .(26) شودمی شناخته ترکیه شرقی جنوب به عنوان ایالت امروزه که است جغرافیایی شرایط دارای

 گیری مسجد جامع و سایر عناصر شهریشکل -2-5-1
 مسجد جامع دیاربکر 

شراه  ترین مساجد در آناتولی است. این مسرجد در دوران حكمرانری ملرک   ترین و یكی از مهمیمیمسجد بزرگ دیاربكر قد

م. با معماری اسالمی و سلجوقی ساخته شده است. طراحری   1661ه.ق/  777یكم از سالطین سلجوقی و فاتح آناتولی در سال 

 .(14)است انجام شدهمشق دو ساخت این مسجد با الگوبرداری از مسجد اموی 

                                                           
.12  Diyarbakir 



 
 

 ارگ حکومتی 

میالدی به حد توسعه خود  7در قرن  اند وکه با هدف دفاعی احداث گردیده دیوارهای اطراف مرکز تاریخی شهر

   .(16) باشندمی شهردر ترین نماد ساخت و ساز مهماند، رسیده

  (22)خان حسن پاشابازار 

در بخش مرکزی شهر و مقابل مسجد جامع قرار گرفته است. بازار سپاهی نیز به عنوان بازار سنتی در خان حسن پاشا 

بازار  باشد.روز بسیار فعال میمحدوده در طول شبانهمجاورت مسجد جامع و مدرسه مسعودیه نیز واقع گردیده است. این 

  .(21) م. ساخته شد 1541ه.ق/  646سال  جواهر دیاربكر به دستور حسن پاشا در
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.22  Hasan Pasha Khan 

 مسجد جامعمسجد جامع

 نمایی از شهر دیاربکر با عنصر شاخص مسجد جامع  :8شکل 
 

 جد جامع دیاربکرنمایی از مس :7شکل 
 



 

 هاتحلیل یافته -2
 موقعیت مسجد جامع در شهر بورسا نسبت به سایر عناصر شهری -2-1

که شهر بورسا در زمان امپراطوری عثمانی در خارج از محدوده رسد بر اساس مطالعات صورت گرفته چنین به نظر می

مسجد جامع در امتداد محورهای اصلی شهر و خارج از دژ  ارگ حكومت با محوریت مسجد جامع، رشد و توسعه پیدا کرد.

حمام و سرای حكومتی احداث گردید و در مجاورت آن به مرور زمان به دستور پادشاهان عثمانی بدستان و بازار سرپوشیده، 

 شكل گرفت. 

 
 موقعیت مسجد جامع در شهر ادرنه نسبت به سایر عناصر شهری -2-2

تاریخی در خارج از قلعه و دژ حكرومتی برر    مرکز توسعه، مسجد جامع شهر به عنوان ر شهر ادرنه نیز همانند شهر بورساد

الیتی و همچنرین در درون محردوده خران و برازار     های شهر، در مجاورت میدان و گره فعمحل تقاطع محورهای اصلی و دروازه

شهر احداث گردید. پس از احداث جامع، مجموعه عمارت )کولیه( سلیمیه نیز در همین محدوده و بره عنروان نشرانه شراخص     

   شهری در دوره عثمانی احداث گردید.

 بول نسبت به سایر عناصر شهریموقعیت مسجد جامع در شهر استان -2-3

، شهر استانبول به دلیل برخورداری از وسعت زیاد نسبت به سایر شرهرها، شرامل چنردین    بر اساس اسناد و مدارك موجود

ه کره در  تروان از دو مجموعره مسرجد فراتح و سرلیمانی     ای که در دوران امپراطوری عثمرانی مری  باشد. به گونهمسجد جامع می

عنروان نخسرتین واحرد اجتمراعی و بزرگتررین بنرای        "مجموعره مسرجد فراتح   " های زمانی متفاوت ساخته شدند، نام برد.بازه

اسرتراتژیک )تپره( احرداث     امپراطوری در خارج از محدوده قصر حكومتی در امترداد محرور تجراری مسره و برر روی موقعیرت      

اپی ، نیز در خارج از محدوده قصر توپكر تر از مجموعه مسجد فاتحباشكوه با طرحی بسیار "مجموعه مسجد سلیمانیه" گردیدند.

 استراتژیک )تپه( احداث گردید. تر به مجموعه بازار سرپوشیده قدیم و بر روی موقعیتای نزدیکدر فاصله

 ر عناصر شهریموقعیت مسجد جامع در شهر دیاربکر نسبت به سای -2-1

در مقایسه با سه شهر بورسا، اردنه و استانبول، شهر دیاربكر گرچه تحت تسلط امپراطوری عثمانی بود اما به عنوان پایتخت 

انتخاب نگردید. بر همین اساس، کولیه )مجموعه عناصر شهری پیرامون مسجد( که بارزترین عنصر شهری در دوره عثمانی بود، 

 باشد.اما باز هم شهر دارای ساختار مشابهی همانند سه شهر مذکور میدی شهر وجود ندارد. کالب -در ساختار فضایی

 قعیت مسجد جامع بورسا در منطقه بازارمو :11شکل 

 06: 1177ماخذ: نگارنده برگرفته از گادفری، 

 

 موقعیت مسجد جامع در شهر بورسا :11شکل 



در این شهر مسجد جامع )که در زمان دوره سلجوقی بنا گردید(، در خرارج از محردوده ارگ حكرومتی و در امترداد محرور      

از آن در دوران امپراطوری عثمانی، منطقره   گردید. پس شد، احداثهای شهر ختم میجنوبی شهر که به دروازه -اصلی شمالی

 تجاری بازار، خان و سرای نیز در مجاورت مسجد جامع شكل گرفت.

 

 
 گیرینتیجه -3

با فتح شهرهای بورسا، ادرنه و  .ظهور کرد آناتولیم. در سرزمین  17و  11ه.ق/  7و  4های عثمانی در قرن امپراتوری

بر اساس مطالعه مدارك موجود چنین به  های عثمانی مورد توجه بسیار قرار گرفتند.قسطنطنیه، این شهرها به عنوان پایتخت

 شكلی تغییرات بیزانسی، دستخوش -رومی هایسرزمین سرحدات در واقع شهرهای عثمانی فرمانروائی رسد که تحتمینظر 

به  شدند. سپس ساکن حصار به مجهز درون ارگ حكومتی گردید. بدین ترتیت که در ابتدا عثمانیان با ورود به شهرها، نخست

ین عثمانی تصمیم به توسعه و گسترش شهر، خارج از محدوده قلعه و ارگ ناپذیر بود، سالطدلیل آن که ارگ شهر تقریبا نفوذ

های توسعه آن را فراهم زمینهشهر،  فتح از اینشانهمسجد جامع به عنوان  بدین ترتیت آنها با تفكر ایجاد حكومتی، گرفتند.

های ین محورهای ارتباطی که به دروازهتردر این میان مسجد جامع در خارج از محدوده ارگ حكومتی و در امتداد مهمآوردند. 

 یابی گردید.شد، مكانشهر ختم می

به نام  المنفعه،عام های شهریمجموعه دهندگی شهری در دوران عثمانی، ساختمطابق با جریان شهرآفرینی و شكل

تان، آشپزخانه عمومی، مقبره، )غالبا مسجد جامع(، که شامل یک مدرسه، بازار، کاروانسرا، بیمارس مسجد هسته دور به «کولیه»

  دیاربکرقعیت مسجد جامع در شهر مو :13شکل 

 

 قعیت مسجد جامع در شهر ادرنهمو :12شکل 
 

 استانبولقعیت مسجد جامع در شهر مو :11شکل 

 

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C


 نقش کشور اقتصادی و اجتماعی حیات نیز و عثمانی حكومت در شهرها توسعه و گیریشكل گردید، درکتابخانه و ... می

الزم به ذکر است که در برخی موارد به ویژه در شهرهای مورد مطالعه، لزوما اولین مسجد جامع شهر درون  .کرد ایفا بسزایی

م. به عنوان   1717  ه.ق/ 714در سال ، ابتدا مسجد جامع نهر شهر اردبه عنوان مثال داحداث نگردید. « ولیهک»مجموعه 

شهر بنا گردید. پس از آن متاثر از موقعیت مسجد، بدستان، بازار  دیوارهای از خارج در عثمانی ساختمان ترینقدیمی

ای دیگر از توسعه شهر آن شكل گرقتند. همچنین کولیه و مسجد سلیمیه نیز به عنوان نشانه سرپوشیده و کاروانسرا در اطراف

 ای نزدیک به بافت مذکور احداث گردید.در محدوده

ای تحت سلطه امپراطوری عثمانی درآمد و به عنوان یک پایتخت ایفای در شهر کهن و قدیمی دیاربكر نیز که تنها دوره

در دوران حكمرانی سالطین ای که مسجد جامع شهر و ساختار کلی بر شهر حاکم بوده است. به گونهنقش ننمود، همین اصول 

سلجوقی، همانند سایر شهرها، در امتداد یكی از محورهای اصلی ارتباطی بنا گردید، و سپس به مرور زمان و در دوران 

 را در پیرامون آن شكل گرفتند.امپراطوری عثمانی، سایر عناصر شهری، به ویژه بازار، خان و کاروانس

های استراتژیک و در توان بیان نمود که مساجد جامع همواره در موقعیتبنابراین با تكیه بر اسناد مورد مطالعه چنین می

  امتداد محورهای اصلی بنا گردیده و با بازار، بدستان، خان، مدرسه، کاروانسرا و دیگر عناصر مهم شهری، ارتباط بسیار نزدیک و

 اند.تنگاتنگی داشته

 

 مقایسه موقعیت مسجد جامع در رابطه با سایر عناصر شهری در شهرهای مورد مطالعه: 1جدول 

 



 

 های مسجد جامع در شهرهای مورد مطالعهمقایسه ویژگی :2جدول 
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