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Abstract 

The cultural identity of a society is influenced by many factors, including religion, 

customs, art, and especially architecture. Moreover, the practical aspect of 

architecture in human life has made it important in the formation of civilizations 

such as Islam. The objective appearance of this civilization in the form of valuable 

artistic structures is due to the knowledge and skill of prominent architects like 

Sinan. Therefore, to get acquainted with architects and their unique perspectives, 

studying of remain historical cited texts is considerable. Due to Sinan's special place 

in the development of Ottoman architecture, as well as Islamic architecture, 

exploring the texts related to him, especially what was said by Sinan, is fruitful. 

Regarding this article, the Persian translation of his two valuable treatises in the 

form of the book "Tezkiretü'l-Bünyan and Tezkiretü'l-Ebniye: Mimar Sinan 

Memories" has been reviewed. So, after presenting formic characteristics of the 

book, historical aspects of pre-modern architecture and architects of Islamic world, 
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the life and works of Sinan, his Biography, his treatise’s introduction and finally a 

comparison between them and a similar text, Risale-yi Mimariye are discussed; 

Hence this comparison will be effective in better understanding the thoughts of the 

architects of that time, especially Sinan. 

Keywords: Architecture, Architect, Mimar Sinan, Tezkiretu’l-bunyan, Tezkiretu’l-ebniye. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  411 – 397، 1401، خرداد 3، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال  علمينامة علمي (مقالة  ماه

  االبنيهةتذكرو  البنيانةتذكرمعمار سنان به روايت 
  خاطرات معمار سنانبر كتاب  نقدي

  *ليال غفاري
  **زاده جمال عرب

  چكيده
طـور   و بـه  ،هويت فرهنگي يك جامعه مولود عوامل متعددي چون دين، آداب و سنن، هنر

گيـري   در شـكل  آنكه وجه كاربردي آن در زندگي موجب اهميـت   استخاص معماري 
جاكه بروز و ظهور عينـي ايـن تمـدن در     ده است. ازآنشهاي باشكوهي مانند اسالم  تمدن

چـون سـنان    مند مرهون دانش و مهارت معماراني برجسته هم هاي هنري ارزش قالب سازه
آشـنايي بـا    بـا هـدف  بزرگـان  مانـده از ايـن    ، بررسي نوشـتارهاي برجـاي  استعبدالمنان 

مل خواهد بود. با درنظرداشتن جايگاه خاص سنان در توسعه أت بديلشان قابل هاي بي ديدگاه
 ،و پيشرفت معماري عثمـاني و نيـز اسـالمي مطالعـه و كنـدوكاو در متـون مربـوط بـه او        

در ايـن نگاشـته برگـردان     سـت. گشا چه از زبان خود معمار گفته شـده، راه  آن خصوص هب
: خـاطرات معمـار سـنان    االبنيهةتذكر و البنيانةتذكر مند او در كتاب ارزش ةارسي دو تذكرف

مشخصات فرمـي كتـاب وجـوه تـاريخي      ةموردنقد و بررسي قرار گرفته است. پس از ارائ
او و  ةاستاد سنان، معرفي دو تذكر ةنام معماران و معماري دوران پيشامدرن اسالمي، زندگي

به ايـن   توجه با ،شود مي بررسي معماريه ةرسالنام  اي مشابه به با رساله ها قياس آن ،نهايتدر
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و  ،ديگر در فهـم بهتـر افكـار و ذهنيـات معمـاران آن دوران      كه قياس اين متون با يك نكته
  ثر خواهد بود.ؤسنان، م خصوص   به
  .االبنيهةتذكر ،البنيانةتذكرسنان،  معماري، معمار ها: دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
راز با معمـاري غنـي و باشـكوه آن حضـور     ت ترين وجوه تمدن اسالمي و هم شامخ ةزمردر 

خورد كه خالق بالمنـازع ايـن جـالل و جبـروت در بناهـاي       چشم مي قدر به معماراني عالي
اي دور از  در نقطـه  فقـط ادوار مختلف نامشـان   ةكه در صدها كتيب جهان اسالم بودند؛ آنان

  مطلب آورده شده است. ةو در تتم ،ديد، ذيل كتيبه
يك پيشه، از نظام حكومتي  درجايگاه ،معماري نبودن مستقلتوان در  علت اين امر را مي

چراكه معمار در خدمت سلطنت و دولت وقت قرار داشت و براي مـدتي   ،دكرجو و جست
 كه طوري به ،آمد شمار مي اي خود از مالزمان ركاب پادشاه به عمر حرفه يتمام درطوالني يا 

تـر جوامـع    در بـيش  بنـابراين گرفـت.   هايش به فرمان مستقيم شاه صورت مـي  فعاليتهمة 
  .كمي داشتنداي  اسالمي در گذر دوران معماران حيات مستقل حرفه

رانان و پادشاهان ممالك اسالمي،  باب حكم وجود مستندات مكتوب عديده در بابنابراين 
آثـار و   دربارةمانده  حكومتي نوشتارهاي باقيهاي  شدن معماران در نظام محجورواقع علت به

چـون   هـم  ،اين عرصـه  نظرانِ زعم برخي از صاحب كه به ؛ چناننيستگير  ها چشم زندگي آن
 دست نيست. معدود متن ديگري در ةجز چند رسال ، به)Gülru Necipoğlu( 1اوغلو گلرو نجيب

ويسـابودن در گذشـته هـر    ن ةوجود برخورداري مسلمانان از روحي كه با توجيه ديگر اين
خصـوص اگـر    به نبود،آن  نداشتن اهميت علت بهد و اين امر ش معرفت شريفي مكتوب نمي

امـروزه منـابع    بنـابراين  .)255: 1388مانند معماري داراي حيث عملي نيز بـود (گـودوين   
طور خاص زندگي و آثار معماران اين حوزه در دوران پيشين  مكتوب معماري اسالمي و به

  .نيست توجه يت قابللحاظ كم به
مانـده متـون مربـوط بـه معمـار       مند برجـاي  ارزش هاي همعدود رسال ةدر زمر ،حال بااين

تكه  تكه وجود باكه  است )Mi'mâr Sinân Âğâ( مشهور عصر طاليي عثماني سنان عبدالمنان
موجـود   ، مشهورترين منابع)Howard Crane( 2زعم هوارد كرين ديگر، به و مجزابودن از يك

سنان نيـز   ةهرچند در دور .)10: 1389(افندي  استزندگي و آثار يك معمار خاص  دربارة
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شـوند   معرفي كارهاي او منظـور مـي   براياول  رساالتي پديد آمدند كه در شمار منابع دست
 ةبعـدتر دو رسـال   5.المعمارينةتحف و، 4المعماريه ةرسال ،3)آدسيز رساله(نام  بي ةرسالازجمله 

قلـم   از زبان معمار سنان و به با متون ذكرشده تفاوت داشتند،كه ، االبنيهةتذكرو  6البنيانةتذكر
هـا كـه بنابـه     دند. اين تـذكره شخلق  )Sâî Mustafa Çelebi( دوستش، ساعي مصطفي چلبي
هنگـام   ل حـادث بـه  ئساخت آثار و مسا ةاند، به توصيف نحو درخواست معمار نوشته شده

  .اختصاص دارنديادماندني زندگي و كار او  نيز لحظات به و طراحي و اجراي بناها
امكـان   طـور مسـتقيم بيـان نشـده اسـت،      بـه هاي سـنان   ديدگاهها  هاين رسالدر اگرچه 

در  7خـاص معمارباشـي  طـور   ازجمله جايگاه معمـاران و بـه   را هايي گويي به پرسش پاسخ
ثر در ؤمعمارشدن، ارتباطات معمار و همكارانش، افراد مـ  ةآن زمان، شيو ةحكومت و جامع

 بنـابراين د. كنـ  و ... فـراهم مـي   ،پديدآمدن آثار معماري، شيوه و مراحل طراحي و خلق آثـار 
 دربـارة ملي را أت قابل هاي اول و موضوع متوني از اين دست اطالعات دست ةبررسي و مطالع

  خواهد داشت. بر هنر اسالمي در ةمعماري و احواالت معماران آن دوران براي محققان عرص
لحاظ فرمي و محتوايي موردنقد و بررسي  به االبنيهةتذكرو  البنيانةتذكردر اين نوشتار كتاب 

شأن و ماهيـت آن در هنـر و تمـدن اسـالمي      و درآمدي بر معماري پيش ،گيرد. ابتدا قرار مي
 ةها با رسـال  اجمالي آن ةو مقايس ،هاي او معمار سنان، تذكره ةنام زندگي ،آورده شده و درادامه

  ا ارائه خواهد شد.هو نيز برخي انتقاد ،اهنهاد بندي، پيش جمع ،. درنهايتآمده است معماريه
هـاي   رسـاله «عنـوان   بااي  مقاله است كه مترجم محترم كتاب در اين نكته ضروري ذكر
كه برگرفته از  ،»معماري ةسوي ذهنيت معمار سنان دربار ؛ راهي بهاالبنيه ةتذكرو  البنيانةتذكر
است، با رجوع بـه ايـن    »ايران معماري در عامه ذهنيت تاريخ«دكتري ايشان با عنوان  ةرسال

سعي در فهم  المعمارينةتحفو  معماريه ةرسالر نوشتارهاي مرتبط ازجمله گيددو متن و نيز 
زبان امـروز   گران فارسي هايي از آن را براي پژوهش قدر كرده و جنبه ذهنيت اين معمار عالي

  .)5: 1397ده است (سلطاني و نديمي كرعيان 
  

  مشخصات كتاب .2
 :Yapılar Kitabı: Tezkiretü'l-Bünyan ve Tezkiretü'l-Ebniyeايـن كتـاب، بـا عنـوان اصـلي     

Mimar Sinan'ın Anıları  استساعي مصطفي چلبي شاعر و نقاش قرن دهم هجري  ةنوشت 
نسـخه   هزارو در چاپ اول به شمارگان  است به فارسي برگرداندهآن را كه مهدي سلطاني 

   ه است.شدنتشر م »متن« ةسسؤم در 1396در سال 
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متـون   )Tezkiretü'l-Ebniye( االبنيـه ةتذكرو  )Tezkiretü'l-Bünyan( البنيان ةتذكر ةدو رسال
كتـاب  ايـن  كـه در   است 8زندگي و آثار معمار سنان عبدالمنان دربارةمندي  پژوهشي ارزش

ا ههاي اصلي اين دو نوشتار به زبان تركي عثماني و به خط عربي بوده كه بعد نسخه .اند مدهآ
صورت گرفتـه و   اند. ترجمه براساس متن تركي عثماني با خط التين به الفباي التين درآمده

عالوه، سعي شده تا نثـر   رجوع شده است. به ها هنسخ رسال هايبراي امالي لغات به تصوير
  تر صورت پذيرد. عمال تغييرات تا حد امكان كمد و اشومتن حفظ  9مسجع
، بخش منظوم موردبازبيني و تصـحيح  استبر نظم و نثر  دو رساله مشتمل نيا جاكه ازآن

مـتن را بـا    قرار گرفته و عبدالحسين الله ،دامغاني، رياست فرهنگستان هنرمحمدعلي معلم 
 ساز كتاب منصـور احمـدي   . ويراستار و نمايهنسخة تركي تطبيق داده و تصحيح كرده است

اثـر معمـار    ،10آرايي و طراحي روي جلد با نمايي از مسجد جـامع سـليمانيه   و صفحهت اس
  .شده استكتاب رقعي است كه با جلد شوميز ارائه . قطع استسنان، كاري از ميثم رادمهر 

قلم مهرداد قيومي بيدهندي، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي  بهمل أت گفتاري قابل كتاب پيش
كه در آن شأن و ماهيت معمـاري در جهـان اسـالم و     ، داردفرهنگستان هنر ةو عضو وابست

اهميت اين دو  علت به ،چنين هم .)42: 1385است (قيومي  بررسي شدهنسبت آن با نوشتار 
 11و دوغـان كوبـان   )Koç Bank( قلم انتشارات بانـك كـوچ   بهرساله نوشتارهاي ديگري نيز 

)Doğan Kuban (نگاهي مجمل به سرگذشت اين معمار بـزرگ  است در ابتداي كتاب آمده .
و ديگـر   متـون از پـي يـك    ،در ادامـه قـرار دارد. سـپس   يادشده  ةشناسي دو رسال نيز منبعو 
شده  اقتضاي مطالب ارائه به البنيان ةتذكر درميان سطور نظم و نثر ،چنين اند. هم تفكيك آمده به

هايي از پادشـاهان آن دوران   سنان و نيز نقاشي ةشد نماهايي از هريك از آثار معماري ساخته
  ها قرار دارد. نامه و نمايه . در پايان نيز كتابه استاضافه شد

وري عثماني تامپرا ةطور خاص حوز موضوع معماري اسالمي و به بودن محوريعلت  به
يك پيشه در   منزلة به ،معماري و جايگاه آن و گفتار كتاب در اين دو رساله با نگاهي بر پيش

 .شود مي بررسيشأن معماران در جهان اسالم آن روزگار  و تمدن اسالمي،

  
 معمار و معماري در عصر اسالمي پيشامدرن. 3

اي بـراي سـاخت محـل     حرفـه  )architecture( اسالمي پيشامدرن مراد از معماري در جهان
گرفـت. فـردي كـه     علـم قـرار نمـي    ةاي كـاربردي كـه در زمـر    پيشـه  ؛ها بود زندگي انسان
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تـدريج،   بـه  شد و وارد ميشود از ابتداي كار در سطح شاگرد  )architect( خواست معمار مي
  يافت. كرد تا به مدارج باالتر دست مي پيشرفت مي ،برحسب توانايي و قابليت خود

در مملكت عثماني باالترين مرتبه در مشاغل اين حوزه سرمعمار يا سرمعمار خاصه بود 
ر گـ يدشـد. او بـر كـار     ها محسـوب مـي   كه رئيس معماران كشور و برترين و تواناترين آن

مراتب  مت بهكه اين س طوري به ،دكر هاي عمومي و حكومتي نظارت مي پروژه و نيز معماران
حـال، معمـاران مسـلمان آن     بود. بااين ،ازجمله ايران ،تر از ديگر كشورهاي اسالمي سياسي

 فقـط بلكـه   ،مداران و نه در گروه عالمان قرار داشـتند  درباريان و سياست ةدوران نه در مرتب
  .)122 - 116: 1381آمدند (كوستوف  شمار مي اهل فن به

دار  كه عهده معناي كسي به ،»سركار عمارت«هايي چون  متي نيز سدر ايران عصر صفو
مـديريت مـالي و تـداركاتي     فقط كه ،»مشرف«و  ،دولتي بود ةمديريت و نظارت چند پروژ

 علـي  مسجد اصفهان نام محـب  سردرِ ةكه در كتيب وجود داشت. چنان ،شد اجرا را متقبل مي
سـركار  «بنابر گزارش اسكندربيك تركمان او  .آمده است »مشرف«هللا (بيكاهللا) با عنوان  بيك

هاي ساختماني دربار در پايتخت  تعبيري مدير پروژه بود و به »اصفهان ةشريف ةعمارات خاص
  .)12: 1396(چلبي  شد محسوب مي

سرمعمار يا معمارباشي كشـور عثمـاني    كه اشاره شده است همكتاب اين در چنين،  هم
بـاالترين مقـام    درجايگـاه  را نيز برعهده داشـت. او  ،شهر استانبولامور آب پايتخت، يعني 

معمـاري اسـالمي ايـن     بنابراينآمد.  شمار مي يا ناظر آب هم به »سوناظري«مهندسي كشور 
چون سنان، مهندسـي كـارآزموده بـود.     هم ،نگر و شخص معمار اي كل دوران پيشه يا حرفه

به اهميت مديريت منابع  البنيان ةتذكرگفتارش بر چاپ جديد  طوركه كوبان نيز در پيش همان
آوردن آب به استانبول معرفي  ةترين بخش اين اثر را در باب نحو ده و طوالنيكرآبي اشاره 

  .)33كرده است (همان: 
هاي مـرتبط بـا سـاخت بنـا،      ر حرفهگيدفرد در  ي بود كهبراي تبحر در معماري ضرور

و شناخت مواد مانند چوب و سنگ نيز تعليم ديـده  ، كاري يچون نجاري، حجاري، كاش هم
 ياسـتاد  بـه مقـام   د و معمـار ش باشد. درواقع، فراگيري معماري با آموزش نجاري آغاز مي

هنرهـاي وابسـته بـه كتابـت ماننـد       عـالوه،  . بـه باشـد كـه نجـاري قابـل     مگر آن رسيد نمي
از معماري، با آن تعـاملي فعـال   استقالل  وجود باو نگارگري  ،نويسي، تذهيب، تشعير خوش

 ،12طور خاص اقالم سـته  نويسي و به هاي ابتدايي اسالم خوش كه از همان قرن داشتند. چنان
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هنرهاي تذهيب و نگارگري نيـز صـادق بـود     رةو اين امر دربا دهاي بنا ش يكي از شاخصه
  .)291 - 287: 1379اوغلو  (نجيب

و  )existence( »هسـتي «از حيث ديني هم برمبناي فرهنگ پيشـامدرن در جهـان اسـالم    
مصـنوع و مجـزا از    13اثر معماريانـه  ،بنابراينديگر ارتباطي تنگاتنگ داشتند.  معماري با يك

طوركـه در ايـن دوران اتصـال بـا      آمـد؛ همـان   شـمار مـي   خلقت نبـود و بخشـي از آن بـه   
 بـود محـوري   ،ازجمله معماري ،ها قدس براي انواع حرفهو وجود منشأيي م »جهان  معمار«

ساخت بناهاي زيبا و درخور توجه، با هدف تشبه بـه   ه،نتيجدر .)474 - 448: 1374(نديمي 
بعـد رويكـرد    ةجلب رضايت خلق او در وهل و نيز خالق جمال و زيبايي، درمقام ،خداوند

  .بودهنرمندان معمار آن عصر 
تر در نظام صنفي جوامع  شكلي كلي مدارانه در معماران، كه به اخالق ةاين روحي ،درواقع

هاي  كه سبب پيدايش حلقه . چناندهاي صوفيه مرتبط ش تدريج با حلقه شهري استوار بود، به
همين  ةبرپاي .د (همان)ش »اهل فتوت«يا  ،»مردان جوان«، »فتيان« هاي انعنو باصنفي،  ةصوفيان
استاد، كه پدر  .شد شاگردي تعريف ميـ   رچوب استادنظام آموزش معماري در چها نگرش،

هـا   امـور زنـدگي آن   تماميآمد، نظارتي ماوراي آموزش فني بر  شمار مي معنوي شاگردان به
هـا   شاگردي با زيست معماران عجين بـود و آن ـ   كه آموزش و روابط استاد طوري به ،داشت

  14.دادند انجام مي اي نيز كار حرفهمعماري حين فراگيري 
اي معمـاران در اعصـار پيشـين بـه      خاص آموزش و كار حرفـه  ةكه شيو رسد نظر مي به
از آن سـنخ كـه در    منجر شده است،مل أهايي درخور ت هاي فكري و ديدگاه گيري افق شكل

عـالم  «كتـاب اسـتاداني چـون او در    مؤلف تعبير  طوركه به . هماناست آثار سنان نيز مشهود
 دربارةاستاد معمار  ةهايي از اين دو رساله دغدغ اند. در بخش ردهب سر مي ديگري به »معماري

كـه از او   . چنـان ص اسـت خكنند مش را قضاوت ميآثار و كارهايش  طور كه آيندگان چه اين
پاكي كـه منصـفانه بـه آثـارم      اميدوارم كه تا آخرالزمان و قيامت دوستان دل«نقل شده است: 

دعـاي خيـر خـويش را از مـن دريـغ       غيرت و جديت كارهايم ةدوزند، با مشاهد چشم مي
  .)120 - 27: 1396 (چلبي »شااهللا ان ،مدارند

معمـار در جهـان    ةمعماري و جايگاه ويـژ دربارة مختصر  ةزمين با داشتن اين پيش ،حال
طور خاص حكومت عثماني، گاه آن رسيده است كه احواالت استاد سـنان و دو   هاسالم و ب

  .شود بررسي ،مانده از آن روزگار قيمت برجاي معدود منابع ذي مثابة ، بهموردبحث ةتذكر
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 سنان بن عبدالمنان كه بود؟. 4

ـ استاد سنان، مشهورترين معمار امپرا م در كايسـري    1489/ ق  895سـال   دروري عثمـاني،  ت
سـال در دوران   پنجـاه (قيصريه) روستاي آغيرناس چشـم بـه جهـان گشـود. او بـه مـدت       

مت معمارباشي دربـار را  و سلطان مراد سوم س ،حكومت سليمان قانوني، سلطان سليم دوم
و  ،نشـاني  هـا، آتـش   ازجمله فاضالب ،شهر ةامور مرتبط با ادار تمامي ،بنابرايندار بود.  عهده

هاي مهـم در سراسـر كشـور     نيز طراحي و نظارت بر ساخت عمارت و تاريخي ةتعمير ابني
  .)251 :1388 د (گودوينش هاي او محسوب مي ليتئومس ةمردرز

د. سـپس،  كـر سرباز آغاز  درجايگاهسلطان سليم اول (ياووز) سنان كار خود را  ةدر دور
تدريج با انجام برخـي امـور سـاختماني فرصـت      سربازان رسيد و به ةدهند مت آموزشس به

 ةواسـط  ران سلطان سليمان قانوني بهآشنايي با معماران بزرگ آن روزگار را پيدا كرد. در دو
چون ساخت سه كشتي  هم اي نيز انجام امور عمراني و ها راهي سپاهيان عثماني در جنگ هم

موردتوجـه قـرار گرفـت.     16و پلـي روي يـك رودخانـه در مولـداوي     15وان ةبراي درياچ
  .ددار ش معمارباشي آن دوران، مسند او را عهده ،17»عجم علي«درنهايت، بعد از درگذشت 

وزيـر اعظـم سـلطان     ،اياز پاشـا  ةمت مقبراولين اثر سنان در اين س نالبنيا ةتذكراز  نقل به
در شمار  ،چنين هم 18.كه پشت مسجدجامع ايوب در شهر استانبول قرار دارد است ،سليمان

يند سـاخت  است كه در اين تذكره فرا 20و سليميه ،، سليمانيه19دهشهزااو جامع  ةآثار برجست
  تفصيل آمده است. به ها آن

اي از  مالحظـه  وجـوه قابـل   سـنان بناي جامع سليمانيه اين نظـر وجـود دارد كـه     رةدربا
هنرمندي برخاسته از قـرون   منزلة كار بسته است تا جايگاه خود را به معماري رنسانس را به

ي كه سياحان قـرن هفـدهم ماننـد    هاي عالوه، از توصيف به .)277ند (همان: كوسطي تثبيت 
آيـد كـه    گونـه برمـي   ايـن  انـد  نوشـته  ايـن مسـجدجامع   دربارة )Evliya Çelebi( اوليا چلبي

كه در  ،باور او در اروپا چنين بنايي كار هندسه بودند؛ چراكه به ساخت سنان شاه هايمسجد
  است. نبوده ،كمال يافته باشد غايت آن علم هندسه به

 84بـر   كـه مشـتمل   منسـوب شـده اسـت    بنا بـه معمـار سـنان    350بيش از  ،درمجموع
دارالشفا،  سهعمارت،  هفدهمقبره،  22 ،21دارالقرا هفتمدرسه،  57مسجد،  52مسجدجامع، 

 48انبـار و مخـزن، و    شـش كوشك و سراي،  35سرا،  كاروان بيستپل،  هشتسد،  هفت
  .)30 - 29: 1396 ست (چلبياحمام 
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تر، او در پايان اين  تعبيري دقيق ت. بهكالسيك دانس ةاوج دور ةتوان نقط آثار سنان را مي
كـه عهـد رنسـانس را     )،Michelangelo Buonarroti( آنـژ  چون ميكل د و همكرعصر ظهور 

 اش . عامل انفصال او از همتايـان ايتاليـايي  كرد لرزه درآورد، بنيادهاي زمان خود را متحول به
حجم در قيـاس بـا شـكل بـود؛     اش به  مندي هعالق )Leon Battista Alberti( چون آلبرتي هم

ثيرگذاري أكه در پي ت گرايي بنا در مقابل تزئينات بيش از آن گرايش به ساده ةواسط كه به چنان
  .)278 - 251: 1388 باشد، در معرض ديد آوردن ماديت جسم را مدنظر داشت (گودوين

اري طاليي عثماني، نهايت عظمت و شكوه را بـه هنـر و معمـ    ةاستاد دور درجايگاه ،او
/ ق  997سـال   درابـديت   ةكشور خود و نيز جهان اسالم عرضه داشت. در پايان نيز با داعيـ 

 22اي در محل كارش درگذشت. در صدسالگي براثر حادثه م  1588

  

 االبنيهةتذكرو  البنيانةتذكردر باب . 5

 توصيف نشده است، مستقيم قواعد تخصصي معماري در آن عصرطور  به رساله دو اين در
 دربـارة هاي بديع سـنان   سوي ديدگاه به يتلويحطور  بهذكر جزئيات خواننده را  ةواسط اما به

ل در بسط مفص و توان پذيرفت كه در پس شرح سختي مي دهند. به ا سوق ميه اين موضوع
راه با  شده هم اين متن بناهاي ساختهدر  اكهچر ،استاد معمار نهفته نباشد هاينظر البنيان ةتذكر

هاي  ا و فرمانه ازجمله تصميم ؛توصيف شده استرخدادها و حوادث زمان ساخت هريك 
 ةچنـين نحـو   و هـم  ،ها و مشقات اجرايـي  هاي درباريان، دشواري ها و توطئه سلطان، خدعه

، البنيـان  ةتـذكر از سـنان در   نقـل  لـف كتـاب و بـه   ؤزعـم م  افتتاح و مراسم بازگشايي بناها. به
ترين فرد براي انجام  د، زيرا اليقشدستور پادشاه به معمار محول  سليمانيه به الباب جامع فتح

  .)92 :1396آمد (چلبي  شمار مي اين مهم به
 ،المعمارينةتحف الگوي آن چراكه ،استاي ديگر  گونه ، بهاالبنيه ةتذكر دوم، ةساختار رسال

شد، بوده است. در اين متن اش توضيح داده  تر درباره پيش كه ،اول سنان ازجمله منابع دست
البابي مجمل فهرست آثار استاد معمار در سـيزده بـاب براسـاس كـاربري بناهـا       پس از فتح

فهرست  البنيان ةتذكردر  ست؛ البتها راه محل هريك آمده هم ها به و اسامي آن شده بندي دسته
  .است تفصيل آورده شده ها به اما تاريخ ساخت و خصوصيات آن نيامده است،بناها 

، دارنـد ا در مقدمه و ابيات منظومشان ه كه برخي تشابه با اين يادشده ةدو رسال ،درنهايت
بر اطالعاتي مرتبط و پيوسـته   جاكه مشتمل اما ازآن ،ندا ديگر متفاوت ازحيث ساختاري با يك
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ديگـر واقـع    توانند مكمل يك ، مياستآثار و احواالت يك معمار در عصري خاص  دربارة
صورت متني  كه در حدود قرن هجدهم به نند؛ چنانككامل را ارائه  ير كنار هم اثرد و دونش

  اند. و در كتاب حاضر نيز در يك مجلد انتشار يافته 23واحد درآمده
  

 مناقب معمار سنان درمقام قياس. 6

معمـار سـنان و مناقـب او     هـا دربـارة   هترين رسـال  تر نيز اشاره شد، موثق طوركه پيش همان
بار تالش كرد و دست به قلم برد تـا   چندينمعمار  كه . با ايناست االبنيهةتذكرو  نالبنيا ةتذكر
انجـام   بنـابراين خويش بنويسد، اما نتوانست اين متون را به اتمام رساند؛  دربارةحالي  شرح

  د.كرمحول  ،اين مهم را به ساعي مصطفي چلبي، دوست شاعر و نقاش خود
مل واقع شود؛ ازجملـه  أتواند از جهاتي موردت ساعي مي دست بهحال سنان  نوشتن شرح

اي كه در آن دوران غيرمعمول  شوند؛ شيوه از زبان استاد معمار روايت مي ها هرسالاين كه  اين
فروتني در وصف خود  از سرِ احتماالً ،اند. پس مردان از آن بهره برده نبود و بسياري از دولت

كه در اين متون  است. درحاليه شدنه قلم ساعي نيز جاري كه ب كالمي به ميان نياورده، چنان
  .استطور خاص سلطان سليمان قانوني مشهود  مدح و ثناي پادشاه و به

ها و حضور نويسنده و معمار در اثر،  كتيبه ةگويي مقام سنان، همان جايگاه ناپيدا در تتم
ايـن امـر زمـاني     است.و در سايه قرار گرفته  شده رنگ جالل و شكوه همايوني كم علت به

 معماريه ةرساليعني  ،دست اي ديگر از اين كه اين دو تذكره با نمونه كند ميتر خودنمايي  بيش
شش فصـل از ايـن نوشـتار بـه      چراكه تقريباً، مقايسه شود، )Cafer Efendi( اثر جعفر افندي

  .اختصاص دارد و آثار او از زبان نويسنده با محوريت هنرمند 24حال معمار محمد شرح
 االبنيـه  ةتـذكر  و نالبنيـا  ةتـذكر خرتر از ؤيك قرن مـ  لحاظ زماني تقريباً به معماريه ةرسال
لحـاظ   در سراسر جهان و نيز عالم اسالم جايگاه هنرمند بـه  قرنكه طي اين  حال آن 25،است

 )humanist( محورانه هاي انسان طور كلي، ديدگاه نقش او در آفرينش اثر هنري غنا يافته و به
كه اين  . چنانشده بودگري تقويت  دادهايي چون رنسانس و ظهور عصر روشن روي علت به
شـامخ يـك معمـار از سـوي      قالب تحسين و تمجيـد مقـامِ   له در متن اثر افندي نيز درئمس

  شأن و مناقب او تجلي يافته است. توصيفهمكارش در دوران بعد و 
تر به مقوالت مرتبط با ساخت بناها و  نگاهي تخصصي است،ازسويي، افندي كه معمار 

كه افنـدي در آن قواعـد مرسـوم     دارد اي فني نامه واژه معماريه ةرسالكه  معماري دارد؛ چنان
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هندسـه دارد كـه    رةعالوه، فصل كـاملي دربـا   است. به شرح داده در آن روزگاررا معماري 
كه  است كاري و موسيقي له صدفهاي ديگر ازجم اساس مشترك معماري و برخي از حرفه

  است. را فراگرفته ها هاي كاخ توپقاپي آن معمار محمد نيز در زمان شاگردي خود در كارگاه
 و شدن دانش و هنر تواند حاكي از روند تخصصي براساس علوم مي ها بندي فصل تقسيم
كـاربرد   ،ينبنابرا هاي مختلف ازجمله معماري باشد. يافتن منطق علمي در عرصه نيز اهميت

  موردتوجه قرار گرفته است. اين اثر شاملمعماريه  ةرسالخوبي در  بندي در متون فني به طبقه
و فهرست قصايد و غزليـات   ،هر فصل رةبراساس محتوا، توضيحي دربا ها بندي فصل دسته

انتظام فكـري   ةدهند ) كه نشان40 - 37: 1389 (افندي استطور جداگانه در ابتداي كتاب  به
هنگام مواجهـه بـا آثـار     كه به است؛ درحالي يازدهم هجرييك معمار قرن  درجايگاهافندي 

  آيد. چشم مي تر به ، اين موضوع كمنالبنيا ةتذكرطور خاص  مرتبط با سنان، و به
لحاظ نوع متن و محتوا  به ،معماريه ةرسالدرمقام قياس با آثاري چون  يادشده،هاي  تذكره
كه در آغاز كتـاب   چنان ؛رسند نظر مي ادبي به ـ  كه تخصصي و فني باشند، تاريخي آنبيش از 

جزئيات  كردن اي و قرين به زباني غيرحرفه نالبنيا ةتذكرشدن  نوشته گفتار كوبان به و در پيش
  چلبي با ذكر مثال اشاره شده است. دست بهساختاري با مشاهدات عيني 

با اشـاره بـه داسـتان     »مور ناتوان«هايي چون  اربرد تمثيلتوان به ك ييد اين مدعا ميأدر ت
نظـامي و   خسـرو و شـيرين   ةاز منظوم »كن فرهاد كوه«حضرت سليمان و مور، سرگذشت 

تحت فرمان حضرت  ةدست اجن از ساخت بناهاي عظيم به كنايه به »ديو سليماني«چند هزار 
طوركـه ايـن امـر در بخـش منظـوم       د؛ همـان كـر اشـاره   نالبنيـا  ةتذكرسليمان در نظم و نثر 

 :1396 (چلبـي  اسـت و نيز برخي احاديث مشـهود   قرآنبه آيات  هايي با ارجاع االبنيه ةتذكر
67 ،72 ،78 ،115 ،119(. 

  
 گيري نتيجه. 7

 ةسـو، و اهميـت حـوز    تمدن و فرهنگ جوامع انساني ازيـك  ةارتباط تنگاتنگ هنر با عرص
طور  شهرها و به و ها كاربردي با وجه عملي در ايجاد تمدناي از هنر  شاخه منزلة معماري به

هـاي   معمـاري تمـدن   دربـارة ديگر، مطالعه و بررسـي   ها ازسوي خاص مكان زندگي انسان
، وجود متون و منابع قابل اسـتناد  بارهد. در اين كن چون اسالم را ضروري مي اي هم برجسته

  ي را در پي خواهد داشت.هاي تاريخي آت و تسهيل پژوهش استگذشتگان مغتنم 
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معماري اسالمي و احـواالت معمـاران ادوار قبـل     دربارةتر نيز آورده شد،  كه پيش چنان
مانـده در ايـن    تمركز بر معـدود آثـار بـاقي    ،بنابراين. يستمنابع نوشتاري چنداني دردست ن

 ةرسـال چـون   خرتري هـم ؤتر و مـ  ، يا متون تخصصياالبنيه ةتذكرو  البنيان ةتذكرحوزه، مانند 
و  اسـت لحاظ استناد تاريخي در حد كفايت موثق  چراكه از ،توجه خواهد بود قابلمعماريه 

  .استمند براي مطالعات امروزي  اول آن دوران حاوي اطالعاتي ارزش درحكم منابع دست
هـا   هـا و اولويـت   ديـدگاه از نظـر  كه  ،گفتارهاي متعدد برخورداري كتاب حاضر از پيش

 هـاي  وجـود ارجـاع   يـن ا بـر  عالوهد. كن خواننده را به متون اصلي تسهيل مي ورود ،ندمتمايز
شـده در اسـتنباط    هاي جامع و مرتبط با مباحث مطـرح  نيز پانويس و مناسب به منابع معتبر

تـاريخ هنـر و    ةگـران عرصـ   پـژوهش  ةپس، برعهـد  خواهد بود. مفيد ها لهتر اين رسا عميق
بهـاي عظمـت و    هاي گـران  گنجينه منزلة معماري اسالمي است كه در اين متون باارزش، به

هايشـان   و به فهم و درك رويكردهـا و ديـدگاه   كنندغور  ،شكوه هنر و تمدن دوران پيشين
  همت گمارند.

كه با نهايـت دقـت در برگردانـدن     ،جا شايسته است تا به كوشش مترجم محترم در اين
قيمـت فـراهم    ذي هـاي  لهتن به زبان فارسي موجبات آشنايي خواننـدگان را بـا ايـن رسـا    م

 هـا  آنو رفـع   اسـت مـل  أمواردي نيـز وجـود دارنـد كـه محـل ت      البتهاند، اشاره شود.  كرده
دنبـال   هـاي بعـدي بـه    صورت امكان ارتقاي سطح كيفي و تخصصي كتـاب را در چـاپ   در

  .خواهد داشت
سـنان،   بارةاي در كه نام رساله ؛ چنانه ويرايش شودرابايد دوب كتاب هاي هبرخي از صفح

ـ ، به دو شـكل متفـاوت   ستاول او كه در شمار منابع دست  المعماريـه ةتحفو  المعمارينةتحف
در  ،چنـين  د. هـم شـو تواند موجب بروز ابهام در ذهن خواننده  كار رفته است. اين امر مي به

 .خـورد  چشـم مـي   جايي شماره و محتـوا بـه   هچاپي ازجمله جاب ياه ها اشتباه برخي پانويس
ارتبـاط   علـت  بـه  بنابراين، يستانتهايي ن ةنام كه در كتاب است نيز منابعي آورده شده يگاه

شود كه اين موارد در پايان كتـاب   شده درخالل دو رساله توصيه مي تنگاتنگ با مفاهيم ارائه
 .دشوين منابع فراهم د تا امكان رجوع مستقيم به اشونتكميل 

 ،اسـت  كـه در مـتن آمـده    ،المعماريه معماريه و ةرسالكه مشابهت اسمي ميان  ديگر اين
تـر نيـز    كه پيش شود. چنانمنجر منابع مرتبط با كتاب  رةتواند به سرگرداني خواننده دربا مي

 در مناقب محمد ،از معماران اوايل قرن يازدهم هجري ،اول را جعفر افندي ةذكر شد، رسال
 ةقدر آناتولي در دوران عثماني و ازجمله شاگردان سنان، به رشـت  بن عبدالمعين، معمار عالي
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 ربارةاول د يكي از منابع دست ن منبعكه دومي درحالي ،)5 :1389 تحرير درآورده است (افندي
آن ) Rıfkı Melûl Meriç( طور ناتمام پديد آمده و ملول مريچ به ، وليمعمار سنان، در زمان او

د يا شوتوضيحي ارائه  بارههاي بعدي در اين  ده است. شايسته است كه در چاپكررا منتشر 
تفكيـك داخـل گيومـه قـرار      چه در اين نگاشته آورده شده، اسامي اين دو رساله به مانند آن

 گيرند تا از هرگونه ابهام اجتناب شود.

 ةبـودن انـداز   كوچك علت دارد كه به كتاب مواردي وجود هايتصوير رةدربا ،نهايتدر
ازجملـه   نيسـت، تصوير عظمت و شكوه بناي موردبحث براي اغلـب خواننـدگان روشـن    

درك  منظـور  بـه  به اهميـت بنـا و   باتوجه ،بنابراينشده از مسجد جامع شهزاده.  نماهاي ارائه
ر گـ يددر  اثر بهتر است تا همانند نماهاي مسجد جـامع سـليمانيه،   تر مخاطبانِ بصري عميق

 د.شوتر بناها استفاده  هاي برجسته تر و نيز زاويه هاي بزرگ ي در اندازههايموارد نيز از تصوير
  
  ها نوشت پي

 

و استاد هنر اسالمي در دانشگاه ، )Oleg Grabar( ، شاگرد اولگ گرابار1956و متولد  او اهل تركيه. 1
 .است تخصصي او مطالعات هنر و معماري عثماني ةزمين ،چنين هاروارد است. هم

ة هنر و معمـاري اسـالمي   داراي تخصص در زميناستاد تاريخ دانشگاه اوهايو و  پروفسور كرين .2
اثر معماريه  ةرسال 1984اسالمي دارد. او به سال  دايرةالمعارفنيز در  متعدديهاي  لهمقااست. او 

اي نيز از او در آغاز برگـردان فارسـي    كه مقدمه چنان ،جعفر افندي را به انگليسي برگردانده است
  .آمده استاين متن 

كرده  منتشر راآن  ملول مريچ وشود  نگه داشته مي D. 1461/3 ةسراي به شمار در آرشيو توپقاپي .3
  ، هرچند به اتمامش نرساند.نيت كردنوشتن آن  برايكه سنان  استحالي  و اولين شرح است

 ةرسال در مقايسه باشود و  نگه داشته مي D. 146/4’te (y. 1b-5a) ةسراي به شمار در آرشيو توپقاپي .4
نيز مـريچ   را اين اثر. ي استتر لمفص حال شرح نيست،زندگي سنان است كه كامل  دربارةنام  بي
 ه است.كردنتشر م

در يك  D. 1461/4, y. 6b-27b ةشمار سراي به در آرشيو توپقاپي يادشدهراه دو كتاب  هم اين اثر به .5
  .ه استكردنتشر ممريچ  است كهجلد 

ـ  حاجي محمود افندي محفوظ در كتـاب  ةمجموع ةنسخ البنيان ةتذكر ةدر تهي .6 سـليمانيه بـه    ةخان
، نـدارد  تـاريخ مشـخص   كـه  با ايناصلي در نظر گرفته شده است. اين متن  ةنسخ 4911 ةشمار

 ةاحتمـال زيـاد نسـخ    بـه  هاو سـطر  هـا  هنظمـي در صـفح   هـا و بـي   نويسي داشتن حاشيه علت به
 .است  لفؤم
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تر جوامع سـنتي اسـالمي بـوده اسـت.      معمار در حكومت عثماني متمايز از بيش ةجايگاه و مرتب .7
شـدند، كـه    ت معماران دربار ساخته ميئيا هي »خاصه معمارلري اجاغي«حمايت  بال بناهاي مجل

دربار برعهده داشـت. او   »سرمعمار«يا  »خاصه معمارباشي«عنوان  بارياست آن را استادي معمار 
  .)9 :1389رفتند (افندي  يشمار م كه هريك از معماران و كارگران ماهر به داشت كاركناني

مرسوم  در دوران حكومت عثماني. )689: 1388 (گودويناند  و عبداهللا نيز گفته )Hristo( نام او را .8
جاي نـام پـدر    و عبدالمنان به ،، عبدالرحمانچون عبداهللاهايي  شدند عنوان كه مسلمان مي آنان بود

يـاد  بـه ابـن عبـدالمنان     از سـنان  البنيان ةتذكر ةكه در قسمت منثور رسال ؛ چنانرودكار  برايشان به
  .است  شده

 ذيـل : 1363 عميد( قافيه و سجع با سخن: است آمده عميد فرهنگ در مسجع معناي حيتوض در .9
 باوجود چنين، هم. است شعرگونه و آهنگين نثري مسجع نثر كه گفت توان مي بنابراين). »مسجع«

 شـعر  هماننـد  بالغـي  ظرايـف  و ادبـي  ترفنـدهاي  هـاي  زيبـايي  و قافيه موسيقي از وزن داشتن
  .است  برخوردار

. تـاريخ شـروع آن را   دمعمار سـنان برپـا شـ    دست و به اين بنا به دستور سلطان سليمان قانوني .10
  اند. ميالدي آورده 1550

معمـاري  كه در پاريس متولد شده و ازجملـه آثـار او    استنگار معماري ترك معاصر  او تاريخ .11
  است. عثماني

و رقاع كه محمد بـن علـي    ،از: محقق، ريحان، ثلث، نسخ، توقيعند ا گانه عبارت اين اقالم شش .12
نويسـي   هاي خوش تكميل و تدوين اسلوب منظور به ،، وزير مشهور»مقله ابن«فارسي مشهور به 

  .)321: 1396(اتينگهاوزن و گرابار  ورده استپديد آها را  آنحروف عربي 
شود از معماريانـه   چه به معمار منتسب مي معمارانه يا آن كردنمنسوب به معماري، براي متمايز .13

  كه منسوب به معماري است.
 ةهاي اخير برمبناي دو روش مدرسـ  مدرن آموزش معماري در قرن ةحالي است كه برنام دراين  .14

ده شـ در آلمان مطـرح   )Bauhaus( باوهاوس ةدر فرانسه و مدرس )Ecole des Beaux-Arts( بوزار
تا حال حاضر در  يگير طور چشم ثيرات اين دو مكتب نيز بهأت) و 45 - 13: 1375است (نديمي 

  .شود معماري مشاهده مي تعليم
  وان. ةتاتوان در نزديكي قلع ةمعروف به درياچ .15
  آمده است. »قرا بغدان«نيز  البنيان ةتذكرمشهور بود و در متن  »قرا بغدان«در آن زمان به  .16
بـه   علـت به همـين   .عبدالكريم بن عالالدين علي آقا بوداش  و نام واقعيبود او اهل آذربايجان  .17

اعظم  وزير ،پاشا زديك به مرگ اياز، نالبنيان ةتذكراستناد  به ،. درگذشت اودعلي عجم مشهور ش
  .)60 :1396 (چلبي استم   1539 /ق  944به سال  ،آن روزگار
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كه نـام آن در فهرسـت    درحالي ،آيد شمار مي نخستين اثر او به همقبراين تصور بر اين است كه  .18
  .(همان) نيامده است االبنيه ةتذكرسنان درباب پنجم  ةشد هاي طراحي تربت

زاده محمـد، دومـين پسـر سـلطان سـليمان       داشت شاه اين مسجد در شهر استانبول براي بزرگ. 19
اسـكي  «معمار سـنان در مقابـل پادگـان     دست بهسالگي در مانيسه درگذشت، 23كه در  ،قانوني
  زاده، بنا شده است. ، محل دفن شاه»اوداالر

  شده است. معمار در برپا دست سنان فرمان سلطان سليم دوم و به اين مسجدجامع در ادرنه و به .20
زعم او كفـار، در   يا به ،هدف خود را از ساخت اين جامع رقابت با غيرمسلمانان البنيان ةتذكر در

ده است. ارتفاع مركز گنبد سـليميه تـا   كرتر از اياصوفيه عنوان  بناكردن مسجدي با گنبدي بزرگ
متر مضاف بر اياصوفيه است، اما ارتفاع گنبد از زمين تـا مركـز آن در    سانتي 30- 20مقطع  ةداير

متـر گـزارش    25/42متر و سـليميه   60/55كه ارتفاع اياصوفيه  طوري به است، تر اياصوفيه بيش
  .)105شده است (همان: 

  .است قرآنقاريان  ةمدرسعناي م به. 21
م در صدسـالگي    1588/ ق  997، سـال مـرگ او را   استچلبي  ةسنان، كه نوشت ةروي بقع ةكتيب .22

  .)688: 1388 رقم زده است (گودوين
  .38 :1396چلبي  بنگريد به ،تر براي اطالعات بيش .23
 سلطان احمد در شهر اسـتانبول ازجملـه آثـار    ة. محمد آقا معمار دربار عثماني بود كه مجموع24

پـس از متـون    ،سـت كه درمورد زنـدگي و آثـار او   ،قلم جعفر افندي به معماريه ةرسال. اوست
يكـي از معمـاران دربـار عثمـاني اسـت       ةنام مدون درباب زندگي ةمربوط به سنان، تنها نوشت

  .)11 :1389 (افندي
  .اند نگارش درآمده به يازدهمدر قرن  معماريه ةرسالو  نهم هجريهاي سنان در قرن  تذكره .25

  
  نامه كتاب

 ،1ج  يعقـوب آژنـد،   ة، ترجمـ هنر و معماري اسـالمي )، 1396( گرابار و اولگ اتينگهاوزن، ريچارد
  تهران: سمت.

  مهرداد قيومي بيدهندي، تهران: متن. ة، ترجممعماريه ةرسال)، 1389( افندي، جعفر
  مهدي سلطاني، تهران: متن. ة، ترجماالبنيه ةتذكرو  البنيان ةتذكر)، 1396( چلبي، ساعي مصطفي

سـوي   ؛ راهـي بـه  االبنيـه  ةتـذكر و  البنيان ةتذكرهـاي   رساله«)، 1397( نديمي و هادي سلطاني، مهدي
  .82، ش 28، س شهرسازي و معماري ةنام ، فصل»معماري ةمعمار سنان دربارذهنيت 

  ، تهران: اميركبير.فرهنگ عميد)، 1363( عميد، حسن



 411   )زاده جمال عربو  ليال غفاري( ... تذكرةاالبنيهو  تذكرةالبنيانمعمار سنان به روايت 

 

ة رسـال آمـوزش معمـاري در دوران پـيش از مـدرن برمبنـاي      «)، 1385( قيومي بيدهنـدي، مهـرداد  
  .42ش  ،صفهنشرية ، »معماريه

فرزانـه طـاهري،    ة، ترجم»)1هاي ميانه در شرق و غرب ( معماران سده«)، 1381( كوستوف، اسپيرو
  .6ش ، خيالنامة  فصل

  تهران: متن. اردشير اشراقي، ة، ترجمتاريخ معماري عثماني)، 1388( گودوين، گادفري
مهـرداد   ة، ترجمـ هندسه و تزئين در معماري اسالمي (طومار توپقاپي))، 1379( رو اوغلو، گل نجيب

  قيومي بيدهندي، تهران: روزنه.
 در ريـزي  برنامـه  و پـژوهش  ةنامـ  ، فصل»آموزش معماري، ديروز و امروز«)، 1375( نديمي، حميد
  .14 - 13، ش عالي آموزش

هـاي معمـاران و    نامه مردي و طريقت معماران (سيري در فتوت آيين جوان«)، 1374( نديمي، هادي
  .يرانا يو شهرساز يمعمار يختار ةكنگر نخستينمقاالت  ةمجموعدر: ، 2، ج »بنايان)



 

 

 


