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 مسجد سلطان أحمد   أو    المسجــد األزرق
 

عند الـدخول إلى الفسحة األمامیة لھذا المسجـد ، تشعـر بأن دقات  قـلبك بدأت في االنطالق ، وما أن تعبر ھذه 
 .النقطة وتتجھ إلى الـداخـل ، حتى تترك لعینیـك العنان فى المشاھدة واالندھاش من شدة اإلبداع 

 

إبداع خرافي ذلـك الذي تم في ذلك المسجـد ، دقـة فـي النقوش وإتقان موفق في اخـتیار األلوان عالم ساحـر،  
 .ونقطة مضیئة في تركـیا و العالم اإلسالمي 
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یعد مسجد السلطان أحمد أو الجامع األزرق ، وقـد سمي بھذا 
االسـم ألن معظمـھ یحتوي على البالط األزرق،  أو األزنك  

ویعود أصل ھـذا الفن إلى مدینة أزنیك ، الواقعة شمال تركیا 
 .وھـي مـشھورة بھذا الفن الراقي والخرافي

الموجود وھو البالط األزرق     ( iznik )كما أن بالط األزنیك  
 .بالطة   20.000باألخص عدده حولي  

ویعـتبر ھذا المسجـد من أجمل المساجد ، في العالم وقد أمر 
ببناءه ، السلطان أحمد منافسا المسیحیین الـذین قاموا ببناء 

كنیسة آیا   صوفیا،  وھـو مقابال لھا في المكان ، وذلك  ما بین 
 .مـیالدي1609-1616عامي 
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 .یتكون ھـذا المسجـد من  سـبع قباب وســتة مآذن ، ومائتین وسـتون نافـذة وأنجز في ســبع سـنوات تقریبـا  

ومصممة محمد آغا طالب سنان المشھور،  وقد القى الكثیر من الصعـوبات في تشیده الحتوائھ على ست مآذن،  
حیث أن المسجد الحرام یحتوي عـلى نفس العـدد من المآذن ولكنھ تغـلب على تلك الصعوبات ، و ذلـك بتمویل بناء 
مـئذنة سابعة في المسجـد الحرم ، وبذلك ھو المسجـد الوحید فـي تركیـا الذي یحتوي على ست مآذن ، كما أن كــل 

 .ركـن من  أركانھ مغطى  بقبب صغیرة ، بھا عـدد كبیـر مـن النوافذ المنفـذة للضوء

و كذلك لھ سـور مرتفع یحیط بھ من ثالث جھات،  و في السـور خمس أبواب  ثالثة منھا تؤدي،  إلى صحن 
 .المسجـد واثنان إلى قاعة الصالة 

 

یوجد بالقرب من المسجـد مقبرة السلطـان 
أحمد وعائلتھ ، فإذا زرت المسجـد فال تنســى 
زیارة السلطان أحمـد،  والـدعاء لھ وقـد كتبت 
األسماء على القبور ، وقـد تم ترتیبھا  حسب 
األعلى درجة  ومرتبة ، وقد وضعت عمامات 

 .مختلفة في األحجام على أطرافھا  

بالنسبة لدخـول المسجد الدخول بدون تذكرة  
 ) .  مجاني (

 


