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چکیــــده:

علی اکبر حیدری 
دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج )نویسنده ی مسئول(

تاریخ دریافت مقاله: 1398/09/06       تاریخ پذیرش نهایی: 1400/11/18

سلسله مراتب در معماري نمودي از تالش براي بیان مفهوم گذار و جنبه تدریجي فرایند ادارک است. این اصل به عنوان 
یکي از اصول بنیادي در هنر سنتي شناخته شده و با سلسله مراتب وجودي که باالتر از مرتبه مادي مربوط به آن قرار دارد 
نیز؛ منطبق و هماهنگ است. این اصل در ترتیب رسیدن به یک فضا، الگوي بنیادي اتصال، انتقال و وصول را پیشنهاد 
مي کند که بیان کننده جنبه استدراجي وصول به فضا است. در این ارتباط مسجد از جمله بناهایی است که وجود اصل 
سلسله مراتب در آن بسیار ضروری است به نحوی که مفهوم سیر از ظاهر به باطن به عنوان مهمترین کارکرد مسجد، به 
واسطه اصل سلسله مراتب نمود می یابد. با این حال در طول دوره های مختلف و با گذشت زمان، نمود این اصل در مساجد 
ساخته شده در سبک های مختلف معماری ایرانی به صورت های متفاوتی بروز یافته است. در همین ارتباط، پژوهش 
حاضر سعی بر آن دارد که با بررسی سبک های مختلف مساجد در تاریخ معماری ایران، نمودهای مختلف این مفهوم 
را مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق این پژوهش یک روش توصیفی-تحلیلی به منظور تحلیل نمونه های موردی 
می باشد. با توجه به سبک شناسی معماری ایران، مساجد تاریخی در قالب شش سبک پارسی، پارتی، خراسانی، رازی، 
آذری، و اصفهانی قابل تقسیم هستند که سبک پارسی و پارتی دارای مسجد نمی باشند. بر همین اساس از هر 4 سبک 
8 مسجد )در مجموع 32 مسجد( به عنوان نمونه های موردی به صورت تصادفی انتخاب شد. هدف اصلی در پژوهش 
حاضر، تحلیل سبک های مختلف معماری مساجد ایران از منظر سلسله مراتب و وجوه مختلف نمودپذیری این مفهوم در 
آنها است. روش تحقیق در این پژوهش درسه گام است که در گام اول به بررسی وجوه مختلف سلسله مراتب و نحوه 
ارزیابی شاخصه های آنها به روش مطالعات کتابخانه، در گام دوم به تجزیه وتحلیل وجوه مختلف سلسله مراتب در مساجد 
سبک های مختلف، و در گام آخر به بحث و نتیجه گیری پرداخته شده است. در نهایت نتایج تحقیق حاکی از آن بود که در 
سبک خراسانی، هر سه بعد سلسله مراتب در یک سطح ابتدایی در مساجد نمود داشته است؛ در سبک رازی، سلسله مراتب 
مکان مورد توجه قرار گرفت؛ اما با گذشت زمان، این بعد در سبک های آذری و اصفهانی رو به تکامل نهاد. در سبک 
آذری، سلسله مراتب اندازه بسیار مورد توجه قرار گرفت؛ و در نهایت در سبک اصفهانی، سلسله مراتب شکل، بیشترین 

نمود پذیری را در مساجد داشته است.

واژه های کلیدی:   مسجد، سلسله مراتب شکل، اندازه و مکان، سبک های پیرنیا.
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مقایسه تطبیقی مساجد سبک های مختلف معماری ایرانی 
اسالمی بر مبنای مفهوم سلسله مراتب
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مقدمه
براي  آفاق و فضاهاي کیفی می بایست مقدمه اي  سیر در 
انسان باشد؛ این  ارتقای روحی و معنوي  انفس و  سیر در 
مسیر جز با اعراض از عالم ماده و طبیعت و ورود به عالم 
بدو  از  انسان   .)1387 کار،  )نقره  نیست  امکان پذیر  تذکر 
در  را  قدسی  امر  تجلی  که  بوده  مکانی  دنبال  به  خلقتش 
آن به نمایش بگذارد و با فراهم آوردن مکان هایی خاص، 
دائمی  صورت  به  ها  مکان  آن  در  را  الهی  روح  حضور 
مکان هاي   .)686  ،1391 رهبري پور  و  )یاوریکلور  درآورد 
مقدس هر چند گوناگون و متنوع باشند و به انحا و طرق 
داراي  حال  این  با  باشند؛  شده  پرداخته  و  ساخته  مختلف 
و  منطقه  همواره  اینکه  آن  و  مشترکند؛  خصیصه هاي 
بهره مند  گوناگون  اشکال  به  را  و مشخصی  ناحیه محدود 
ممکن  را  )امرقدسی(  خدا   با  پیوند  و  می کنند  قداست  از 
می سازند. محل و مکان مقدس به سرچشمه الیزال قدرت 
با  فقط  آدمی  که  می شود  تبدیل  قداست  نیروي  و  الهی 
گام نهادن در آن محدوده می تواند از قدرت و قداست امر 
 .)42  ،1372 )الیاده  شود  بهره مند  احسنت  نحو  به  قدسی 
زندگی می کردند که  معنوی  در یک فضای  جوامع سنتی 
هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی، جویای همگنی 
و تناسب کامل بودند. بر همین اساس آفریده های آنها از 
جمله معماری نیز چون از یک جهان بینی تام و کامل مایه 
می گرفت؛ دارای نوعی وحدت و پیوستگی است که از پس 
یک شالوده انکارناپذیر برآمده و تفهیم آن برای درک سنت 
طبیبیان   از  نقل  به  1380؛  )اردالن   است  ایران ضروری 
مساجد  در  یکپارچگی کم کم  و  این وحدت   .)64  ،  1390
رابطه مسجد  این  در  یافتند.  نمود  سلسله مراتب  وسیله  به 
از جز به کل را به  بناهایی است که مفهوم سیر  از جمله 
سلسله مراتب  اصل  است.  داده  نمود  سلسله مراتب  واسطه 
شهرسازی  و  معماری  اصول  مهمترین  از  یکی  به عنوان 
از  یکی  به عنوان  تعبیری  به  که  است  اسالمی  ایرانی- 
همچنین  و  مطرح  اسالمی  اندیشه های  و  تفکر  نمودهای 
بدلیل خصوصیات خاص سنت، دارای ابعاد مختلفی است. 
و عناصر  ترکیب فضاها  و  معناي ساماندهي  به  این اصل 
عملکردي شان  یا  کالبدي  خصوصیات  از  برخي  اساس  بر 

در  ترتیب بندي  یک  پیدایش  موجب  که  نحوی  به  است 
مي شود  فضاها  مشاهده  یا  و  استفاده  نحوه  مکان یابي، 
)مهدوي نژاد و ناگهاني 1390(. در اعصار اسالمی این اصل 
قرار  سازندگان  و  طراحان  توجه  مورد  مختلفی  بناهای  در 
گرفته است که از جمله این بناها می توان به مساجد اشاره 
نمود. ترتیب قرارگری فضاها در کنار یکدیگر و اضافه شدن 
برخی فضاها از جمله ایوان ها و رواق ها به ساختار فضایی 
مساجد و نیز تحوالت کالبدی- فضایی آنها در طول اعصار 
ابنیه را با  مختلف، به تبع نمود این اصل در معماری این 
تغییراتی همراه نموده است. بر همین اساس پژوهش حاضر 
در  مساجد  فضایی  تحوالت  بررسی  ضمن  تا  آمده  آن  بر 
نمود  نحوه  ارزیابی  به  ایرانی،  معماری  سبک های مختلف 
وجوه مختلف این اصل در الگوهای مختلف معماری آنها 
مختلف بپردازد. بر همین اساس، چهار سبک مسجد سازی 
و  آذری  رازی،  خراسانی،  سبک  شامل  ایران  معماری  در 
اصفهانی را مورد بررسی قرار داده است. در همین ارتباط 
پرسش  های اصلی تحقیق به این صورت قابل طرح هستند:

- وجوه مختلف سلسله مراتب کدامند و چگونه مورد ارزیابی 
قرار می گیرند؟

معماری  در  سلسله مراتب  مختلف  وجوه  نمودپذیری   -
است؟ بوده  صورت  چه  به  مختلف  سبک های  مساجد 

پیشینه تحقیق 
بررسی سوابق پژوهشی در حوزه سلسله مراتب نشان دهنده 
این است که این پژوهش ها بیشتر مقایسه ای بین دو مسجد 
و یا کل مساجد بدون توجه به روند تاریخی آنها می باشند. 
پژوهش های مانند مقاله سلسله مراتب محرمیت در مساجد 
ایراني که به تبیین جایگاه سلسله مراتب در علوم و معارف 
و  مختلف  ابعاد  تا  پرداخته شده  ایراني،  اسالمي-  و  سنتي 
محمدیان 1386(؛  )صاحب  بیابد  را  آن  جنبه های  و  وجوه 
و یا مقاله بازتاب اصل سلسله مراتب در شهرهاي ایرانی- 
اسالمي سلسله مراتب که از سلسله مراتب به عنوان یکي از 
مهم ترین اصول موجود در عرفان اسالمي و مورد استفاده 
و  )طبیبیان  است  پرداخته  اسالمي  ایرانی-  شهرسازي  در 
دیگران 1390(؛ و مقاله مقایسه ساختار فضایی- عملکردی 
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بررسی،  با  امام اصفهان و مسجد وکیل شیراز که  مسجد 
مقایسه و تحلیل عناصر و ویژگی های مسجد امام اصفهان 
و مسجد وکیل شیراز به شباهت ها و تفاوت های حاکم به 
روش قیاسی بر پایه عناصر ساختار سلسله مراتبی پرداخته 
است )آزادی و دیگران 1396(. با توجه به مواردی که گفته 
شد می توان نتیجه گرفت که بیشتر تحقیقات در این زمینه 
به بررسی دو مسجد با هم و یا کلیت مساجد بدون در نظر 
گرفتن روند تاریخی آنها صورت گرفته است. به نظر می آید 
می توان با بررسی وجوه مختلف سلسله مراتب در سبک های 

مختلف مساجد به نتایج دقیق تری دست یافت.

مبانی نظری تحقیق
مفهوم سلسله مراتب در معماری

و  هستي  جهان  بر  حاکم  اصول  از  سلسله مراتب  اصل 
عالم وجود بوده و در هنرهاي سنتي نیز بسیار مورد توجه 
واقع  به  )صاحب محمدیان 1386، 62(.  است  گرفته  قرار 
بین  ارتباط  و  کل  یک  اجزای  بین  ارتباط  سلسله مراتب، 
هستند  بزرگ تر  کل  یک  از  جزئی  خود،  که  را  کل هایی 
در  عنصر  چند  هرگاه  که  ترتیب  بدین  می کند؛  تعریف  را 
وجود  به  آنها  بین  روابط  در  نظمی  گیرند؛  قرار  هم  کنار 
متفاوت،  ارزش های  با  عناصر  آن،  اساس  بر  که  می آید 
از  نقل  به  )گروتر  1386؛  قرار می گیرند  یکدیگر  کنار  در 
ذوالفقار زاده  1395، 2(. بنابراین می توان چنین پنداشت که 
سلسله مراتب، ارتباطی سیستماتیک را بین اجزای نظام یافته 
یک کل بنیان می نهد و نحوه ارتباط میان اجزا با یکدیگر 
و اجزا با کل را نمایان می سازد )نقی زاده  1377؛ به نقل از 

.)65  ،1390 طبیبیان  

معماری و شهرسازی به ویژه در الگوهای سنتی خود نیز از 
این اصل به وجوه مختلفی تبعیت نموده است )تقوایي 1386، 
49(. در این تعریف منظور از سلسله مراتب، سازماندهي و 
ترکیب فضاها و عناصر بر اساس برخي خصوصیات کالبدي 
آمدن  پدید  موجب  که  نحوی  به  است؛  آنها  کارکردي 
مشاهده  یا  و  استفاده  قرارگیري،  نحوه  در  خاص  الگویی 
بروز  ترتیب  بدین   .)106 )سلطان زاده 1372،  عناصر شود 
اصل سلسله مراتب در معماري را مي توان در دو وجه شکلي 
با فضاي  با عناصر معماري، و وجه فضایي مرتبط  مرتبط 
معماري مشاهده کرد. در وجه شکلي مي توان به استفاده از 
عناصر بصري در تبدیل یک فرم به فرمي دیگر در معماري 
ایراني اشاره نمود که این امر منجر به شکل گیري هارموني 
در دید مخاطب مي شود )طبسي 1391، 85(. نوع دیگري 
مشاهده  فضا  یک  تشکیل  در  مي توان  را  سلسله مراتب  از 
اتاق، نوعي  یا یک  ایوان و  کرد چنانکه »در طراحي یک 
از مراتب فضایي وجود دارد که اساس آن بر اصل اتصال، 
انتقال و وصول استوار است« )اردالن و بختیار 1380، 71(. 
این تداوم فضایي را باید حامل معنایي دانست که به همراه 
برآوردن نیازهاي عملکردي و فضایي، به تسلسل حاالت و 
احساسات نیز خواهد انجامید و مخاطب را از مکاني به مکان 
دیگر و از ادراکي به ادراک دیگر منتقل مي کند )بمانیان و 
دیگران 1395، 145(. در معماری و شهرسازی اسالمی، از 
این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین در شکل دهی به 
الگوهای فضایی یاد شده است؛ چرا که ریشه این اصل در 
در  است.  شناسایی  قابل  اسالمی  جهانبینی  مکتبی  مبانی 
ذیل به واکاوی این اصل در آیات و روایات اسالمی پرداخته 

شده است )جدول 1(. 

تفسیر ماخذ متن گزاره نوع

رسیدن به کمال اسالم، سلسله مراتبی دارد و به این شرح است: اول ایمان، بعد 
از آن تقوا، بعد از آن یقین است؛ و یقین بسیار کمیاب است )لوامع صاحبقرانی 
مشهور به شرح فقیه، ج 1، ص 145، از امام محمد باقر)ع((. اصل سلسله مراتب، 
یکی از اصول بنیادین حاکم بر جهان هستی است که در جریان سلوک و 
انتقال انسان از ساحتی به ساحت دیگر دخیل و مؤثر است )اخوت 1393، 13(.

سوره انعام/ آیه 

132
ا  ا َعِمُلوا َوَما َربَُّک بَِغاِفٍل َعَمّ َولُِکٍلّ َدَرَجاٌت ِمَمّ

َیْعَمُلوَن (132)
و برای هر یک از این دو گروه از آنچه 

انجام داده اند )در جزا( مراتبی خواهد بود و 
پروردگارت از آنچه می کنند غافل نیست 

)132(

آن
قر
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تفسیر ماخذ متن گزاره نوع

دین شناسی،  که  کنید  عمیق نگری  و  بشناسید  را  خدا  دین 
کلید بینش و کمال عبادت است و راه گذر از سلسله مراتب 
و رسیدن به جایگاه های بلند و مراتب ستبر و باعظمت در 
دین و دنیاست و برتری دین شناس بر عبادت پیشه، همانند 
را  دینش  کس  هر  و  است  ستارگان  بر  خورشید  برتری 
نشناسد؛ خدا از هیچ کردار او خرسند نباشد )تحف العقول، 
ترجمه حسن زاده، ص 749، از امام کاظم)ع((. در نظرگیری 
گونه ای  به  این حرکت  که  مساجد  فضاسازی  برای  مراتب 
صورت می گیرد که یادآور سلسله مراتب عرفانی برای نیل به 
مقصود الهی باشد و آرامش روحی و جسمی افراد را تأمین 

)اخوت 1393، 13(. گرداند 

سوره معراج/ آیه 3 ِمَن اهلَلِّ ِذي الَْمَعاِرِج (3(
و از جانب خداوند صاحب درجات 

و مراتب است )3(

لزوم توجه معمار به تعبیه پیش فضاهایی ایجاد آمادگی روحی 
در نمازگزار هنگام ورود به مسجد، تعبیه پیش فضاهایی نظیر 
)رئیسی  ورودی مسجد  در جبهه  غیره  و  پیشخان، هشتی، 

)32 ،1393

مصباح الّشریعه، باب 
12؛ 

بحاراالنوار، ج 80، ص 
373؛

کتاب الّصلوه، باب 30، 
حدیث 40

وصل: عن مصباح الّشریعه، قال الّصادق 
علیه الّسالم: اذا بلغت باب المسجد، فاعلم 
انّک قصدت ملکا عظیما خ ل: باب ملک 
عظیم ال یطأ بساطه اال المطّهرون، و ال 

یؤذن لمجالسته إال الّصّدیقون.
امام صادق : هرگاه به درب مسجد 

رسیدی پس متوجه باش که تو به درگاه 
سلطان بزرگی رسیده ای، و به بساط او 
پای نمی گذارند مگر آنان که طاهر باشند

ت
ایا

رو

چهل متری،  حداقل  فاصله  از  مسجد  حریم  رعایت  لزوم 
شعاع  در  واقع  کاربری های  بین  فضایی  تناسب  برقراری 
چهل متری مسجد با فضا و هندسه مسجد )رئیسی 1393، 

)32

الخصال، ص 544 
ح 20، بحار األنوار، 
ج 84 ص 3 ح 74. 

وسائل الشیعه، ج3، ص 
484

امیرالمومنین)ع(: »َحریُم الَْمْسِجِد اَْربَُعوَن 
 ِذراعًا َو الِْجوارُ  اَْربَُعوَن داراً ِمْن اَْربََعِۀ 

َجوانِبِها«.
امام علی)ع(: حریم مسجد چهل گز از هر 

سو است.

ارجحیت وجود فضای نگهداری کودکان در مجاورت مسجد 
از فضای عبادی مسجد،  لزوم جدایی سرویس بهداشتی  و 
عملکرد  اساس   بر  مسجد  مختلف  فضاهای  حوزه بندی 

)32  ،1393 )رئیسی  عبادی  و  غیرعبادی  فضاهای 

تهذیب األحکام، ج3، 
ص254، من الیحضره 
الفقیه، ج 1، ص 23، 
نوادر راوندی )به نقل 

از بحار االنوار( و 
الجعفریات، ص 51

َعْن أَبِی إِبَْراِهیَم ع َقاَل َقاَل َرُسوُل 
اهلَلِّ ص  َجنُِّبوا َمَساِجَدُکمْ  ِصْبَیانَُکْم َو 
َمَجانِیَنُکْم )و َرْفَع أَْصَواتُِکْم(و ِشَراَءُکْم 
ْحَکاَم( الََّۀ َو الُْحُدوَد َو اأْلَ َو بَْیَعُکْم )َو الَضّ
اْجَعُلوا َمَطاِهَرُکْم َعلَی أَبَْواِب َمَساِجِدُکْم.
از پیامبر)ص( نقل است که فرمودند 
که اجتناب نمایید مساجد را از اطفال 
و مجانین خود و از خرید و فروش... و 
محل وضو را بیرون مسجد قرار دهید؛ 

نزدیک درهای مساجد خود.

جدول 1. سلسله مراتب در آیات و روایات )مأخذ: نگارندگان(
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 ابعاد سلسله مراتب در معماری
در تمام موارد، فرم یا فضایی که از نظر سلسله مراتب مهم 
است؛ به وسیله ی خاص بودن خود به وسیله خالف الگوی 
منّظم عمل کردن و متفاوت شدن، دارای اّهمّیت و معنی 
استقرار  محل  معماری،   .)156  ،1394 )چینگ   می گردد 
نسبت  ابنیه  به  ورودی  استقرار  محل  بازشوها،  اندازه  و 
متنوعی  صور  به  سلسله مراتب  بود.  غیره  و  یکدیگر،  به 
رفته  کار  به  شهری  پویای  و  پیچیده  زمینه های  کلیه  در 
است: سلسله مراتب در ساختار فضایی، دسترسی، عملکرد، 
با  فضاها  مرزبندي   .)1392 )بحرینی  مسجد   نمادی  فرم 
فضاها-  میان  مرز  بودن  روشن  و  شده  تعریف  کالبدهاي 
میاندر  نام  به  فاصله انداز  و  واسط  فضاهاي  از  بهره گیري 
یا  فضاها  یکپارچه کردن  از  پرهیز  اصلي-  میان فضاهاي 
از میان بردن مرزها- داشتن ویژگي ها و تمایزات کمي و 
کیفي هر فضا براي متمایز شدن و تفرد در بین فضاهاي 
دیگر )نقره کار 1387(. تجربه مکشوف شدن سلسله ادراکات 

اهمیت  فاصله ها،  بعد  دارد:  عامل  سه  به  بستگی  پیاپی 
صحنه ها، و سنجش توالی صحنه ها براساس سلسله مراتب 
عملکردی  فضایی  که  آنجا   .)113-112  ،1382 )بدیعی 
به عنوان مفصل دو فضا را به یکدیگر ربط می دهد؛ آن را 
سلسله مراتب فضایی می نامند؛ و آنجا که فضایی حرکتی 
نقش مفصل را بازی می کند آن را سلسله مراتب دسترسی 
دیگر  فضاهای  یا  اجزا  برای  جزئی  که  آنجا  و  می نامند؛ 
نقش مفصل را بازی می کند؛ آن را سلسله مراتب ساختاری 
می نامند )فتوحی 1395، 52(. حقایق باید پس از تجلی در 
کالبد معماری ویژگی های شکلی، مفهومی، و کاربردی را 
تقوایی  از  نقل  به  66؛   ،1372 )مگی  باشند  پاسخ گو  توام 
شکل  و  زیرنقش،  صورت،  گوناگون  مراتب   .)54  ،1385
است )تقوایی 1385، 56(. در باب تعریف سلسله مراتب و 
وجود  متفاوتی  دیدگاه های  آن،  شکل دهنده  مختلف  ابعاد 
دارد که هم در پژوهش های داخلی و هم در پژوهش های 

بارها مورد اشاره قرار گرفته است )جدول 2(.  خارجی، 

با عنایت به موارد عنوان شده در فوق، ابعاد سلسله مراتب در 
این پژوهش در سه سطح سلسله مراتب اندازه، سلسله مراتب 

شکل، و سلسله مراتب مکان قابل ارزیابی است. 

1. سلسله مراتب اندازه
از نسبت ها است که میان اجزای  تناسبات، مجموعه ای 
برقرار  کل  با  جز  هر  میان  نیز  و  یکدیگر  با  دستگاه  یک 
فضا  یک  یا  و  فرم  یک   .)189  ،1389 )نقره کار  می شود 

به سایر فضاهای  نسبت  اندازهاش می تواند  به خاطر  گاه 
همجوارش در یک نظام پیکره بندی متمایز گردد )چینگ  
نسبت  قالب  در  افقی  بعد  در  تناسبات  این   .)157  ،1394
طول به عرض و در بعد عمودی در قالب نسبت های طول 

ارزیابی هستند. قابل  ارتفاع  به  ارتفاع و عرض  به 
در سلسله مراتب اندازه تنها شاخصه سنجش اندازه و عدد 
می باشد.  اندازه ها و اعداد در مساجد به دلیل عدم امکان 
انتخاب اندازه زمین در بیشتر مساجد قابل استناد نمی باشد؛ 

سال انواع سلسله مراتب نظریه پردازان

مکانی مهم و باارزش شکلی یگانه اندازه ای استثنائی )1358( 1979 چینگ غیرایرانی

ویژگی مفهومی ویژگی شکلی ویژگی کاربردی 1372 مگی

سنجش توالی صحنه ها 
براساس سلسله مراتب اهمیت صحنه ها بعد فاصله ها 1382 بدیعی

صورتایرانی شکل زیر نقش 1385 تقوایی

سلسله مراتب فضایی سلسله مراتب ساختاری سلسله مراتب دسترسی 1395 فتوحی

جدول 2. تقسیم بندی سلسله مراتب در فضا از نظر نظریه پردازان متفاوت )مأخذ: نگارندگان(
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اما از طرفی تناسبات موجود بین ابعاد هر یک از سه بعد 
مسجد می تواند در ساخت مورد توجه قرار گیرد. همانطور 
که این اعداد و توجه به اندازه توسط رعایت تناسبات خاص 
در مساجد مورد توجه بوده به همین دلیل می توان از این 

شاخصه برای ارزیابی سلسله مراتب اندازه استفاده نمود.
در  تناسباتی  نسبت های  با  ارتباط  در  موجود  پژوهش های 
الگوهای معماری سنتی، نشان از وجود چهار الگوی تناسبی 
میان اجزای یک فضا دارند که شامل تناسب طالیی، تناسب 

عددی، تناسب پیرنیا و تناسب تجربی هستند )عطاریان و 
نسبت  طالیی،  تناسبات  الگوی  در   .)72  ،1394 دیگران 
میان اندازه های فضا نسبت یک به 1.618 است؛ در الگوی 
تناسبات عددی، این نسبت √2 که معادل 1/4 می باشد؛ در 
دستگاه تناسب پیرنیا، نسبت میان طول و عرض فضا √3 
این  تجربی،  تناسبات  در  نهایت  در  و  است؛  معادل 1/73 

نسبت به 1/118 می رسد )جدول 3(.

2- سلسله مراتب شکلی 
شکل نمود کالبدی اشیا است که در برخورد با آن، توسط 
انسان ادراک می شود. در فضا، اشکال به صورت خطوط، 
صفحات و احجام نمود می یابند که با شناسایی، تشخیص، 
محیط  فضایی  ویژگی های  به  می توان  آنها  دسته بندی  و 
دست یافت )چینگ 1394، 55(. بنابراین کیفیت قرارگیری 
انسان  ادراک  نحوه  در  می تواند  پیکره بندی  یک  در  آنها 
تاثیرگذار باشد. به طوری که این اجزا یک رابطه کل با جز 
و جز با کل را ایجاد می نمایند که در نهایت در یک کلیت 

به هم می رسند.
تا  می شود  شناخته  اشکال  ادراک  با  شکلی  سلسله مراتب 
را  منسجم  کلیتی  یکدیگر،  درکنار  مناسب  هم نشینی  با 
شکل دهند. این درک شاخصه ارزیابی سلسله مراتب شکلی 

از روش های تحلیل  به وسیله یکی  می باشد که می توان 
اشکال در یک نظام فضایی، به نام روش ویدئو اکولوژیک 
ارزیابی قرار داد. در این روش محیط بصری  آن را مورد 
مورد  اکولوژیکی  عامل  یک  به عنوان  انسان   پیرامون 
ارکان  دو سطح  در  فضا  آن  در  که  می گیرد  قرار  بررسی 
ارکان،  بعد  در  می شود.  تحلیل  آن  دهنده  تشکیل  اجزا  و 
فضا از نظر احجام و سطوح شکل دهنده آن مورد بررسی 
قرار می گیرد و در بعد اجزا، مواردی چون ویژگی بازشوها، 
و  تزئینات  و  نما  دهنده  شکل  خطوط  فضا،  ورودی های 
جزئیات اجرایی آنها مورد بررسی قرار می گیرند )پورجعفر 
یک  هر  شد  گفته  که  مواردی  به  توجه  با   .)88  ،1391
با سلسله مراتب شکلی  رابطه مستقیمی  زیر  از عامل های 

دارند.

توضیحات نسبت الگوها

نسبت طالیی در بناهای تاریخی و حتی مدرن استفاده شده است  نسبت یک به 1.618 تناسب طالیی

تناسبات عددی است که در بعضی از بناهای تاریخی استفاده شده است  نسبت √2=4/1 تناسبات عددی

تناسباتی که استاد پیرنیا آن را به عنوان تناسبات طالیی ایرانی نام برده است.  نسبت √3=73/1 تناسبات پیرنیا

تناسباتی که به دلیل رایج بودن در الگوهای معماری سنتی به ویژه مساجد اصفهان قابل 
توجه است. 

نسبت یک به 1.118 تناسبات تجربی

جدول 3. الگوهای مختلف تناسبات اندازه در معماری سنتی ایرانی )مأخذ: عطاریان و دیگران(
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پیشنهادات تقسیمات فرعی تقسیمات کلی

استفاده از احجام کوچک در قالب عناصر الحاقی و تزئینی
رعایت استفاده از هندسه نرم و منحنی در حجم های الحاقی
تنوع در هندسه احجام تشکیل دهنده بنا و احجام الحاقی

ایجاد تاکید در بخشی از بنا با استفاده از حجمی متمایز با توجه به نحوه ترکیب بندی احجام 
بدنه

توجه به ایجاد سایه روشن و کنتراست نور که حاصل از ترکیب بندی احجام و فرورفتگی و 
جلوآمدگی حجم ها است.

احجام

ارکان

استفاده از سطوح متنوع از نظر هندسه و شکل در عین رعایت تعادل در کاربرد آنها
استفاده از سطوح متنوع از نظر ابعاد و اندازه
کاربرد سوح متنوع به لحاط رنگ
ایجاد کردن کنتراست از طریق ایجاد تفاوت و تباین در نوع و همچنین بافت مصالح سطح نما

سطوح

استفاده از قاب ها و چهارچوب ها در شیشه بازشوها که سطح داخل پنجره را از یکنواختی 
ظاهری خارج کرده
استفاده از عناصر الحاقی و تزئینات لبه ها برای تعریف مشخص و بهتر این عنصر

ایجاد نقاط تاکید و نقاط عطف در کلیت نما از طرق نوع چیدمان پنجره ها و تاکید بر 
بازشوهای خاص

بازشوها

اجزا

استفاده از عناصر الحاقی برای تاکید و تنوع بخشی ورودی ها

طراحی متنوع خط بام بنا و عدم طراحی خط بامی صاف و یکدست و 
خشک
استفاده از تاکیدهای بصری ونقاط عطف در خط بام
استفاده از فرم ها و خطوط نرم و منحنی در ساختار کلی خط بام

خط بام

مشخص کردن مرز بین طبقات که یا از طریق تاکید بر مرز بازشوها ایجاد خطوط نما
می شود و یا می تواند با خطوط کاذب. در نما اما مشخص کننده نمایان شود. خطوط طبقات

رعایت تنوع در نوع خطوط استفاده شده )منحنی، قایمه، و...( و رعایت 
تنوع در ضخامت و اندازه های خطوط خطوط موجود 

در سطح

به کارگیری جزئیات کافی در تعریف اجزا مختلف نما
ایجاد کنتراست و تباین با استفاده از ایجاد تفاوتی که بین رنگ و بافت جزئیات با زمینه به 
وجود می آید
ایجاد سایه روشن و کنتراست نوری با استفاده از الحاق تزئینات و جزئیات در زمینه سطح

تزئینات و جزئیات

جدول 4. معیارهای هماهنگی یا ایجادکننده تفوق بصری که سلسله مراتب در اشکال را تعریف می کنند )مأخذ: پورجعفر 1391، 152(
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روش تحقیق
توصیفی-تحلیلی  روش  یک  پژوهش  این  تحقیق  روش   
به  توجه  با  می باشد.  موردی  نمونه های  تحلیل  منظور  به 
تاریخی در قالب پنج  ایران، مساجد  سبک شناسی معماری 
سبک پارتی، خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی قابل تقسیم 
هستند )پیرنیا 1382(؛ که سبک پارتی قبل از اسالم می باشد 
از هر 4 سبک 8 مسجد )در مجموع 32  بر همین اساس 
تصادفی  صورت  به  موردی  نمونه های  به عنوان  مسجد( 

شد. انتخاب 
هدف اصلی در پژوهش حاضر، تحلیل سبک های مختلف 
معماری مساجد ایران از منظر سلسله مراتب و وجوه مختلف 
بررسی  بدین منظور  آنها است.  در  این مفهوم  نمودپذیری 

3. سلسله مراتب مکان
موقعیت قرارگیری فضا در یک نظام پیکره بندی فضایی و 
نحوه ارتباط آن با سایر فضاهای هم جوارش، منجر به ایجاد 
الگوی سازماندهی فضا می شود. حال چنانچه در این الگو، 
تقدم، و تاخر فضاها به گونه ای باشد که دسترسی به یک 
اینکه  یا  از فضاهای پیشین صورت گرفته و  با عبور  فضا، 
بخش های  طریق  از  تنها  فضا،  یک  به  بصری  دسترسی 
خاصی از فضا صورت گیرد. در چنین حالتی یک نظم مراتبی 
بر فضا حاکم می شود که برگرفته از نوع استقرار فضاها در 
نظام کلی پیکره بندی فضایی است. این نظام مراتبی تحت 

عنوان سلسله مراتب مکان قابل تعریف است. مناسب ترین 
روش برای ارزیابی چنین مفهومی در ساختارهای فضایی، 
در  دیگران 1396، 22(.  و  )حیدری  است  فضا  نحو  روش 
این روش با استفاده از ابزارهای مختلفی به بررسی رابطه 
بین فضاهای مختلف با هم و در کل پرداخته می شود و 
از جمله ابزار های سنجش در این روش »عمق«، »قابلیت 
دید«، و »هم پیوندی« می باشند  )جدول 5(. در این روش 
ابزارهای هم پیوندی با سلسله مراتب مکان رابطه مستقیم 
و ابزارهای عمق و قابلیت دید رابطه عکس با سلسله مراتب 

مکان دارند.

آنالیز مربوطه توضیحات معیارها

استپ متریک
(step metric)

در تئوری نحو فضا، عمــق بــه معنی تعداد مراحلی است که فرد برای رسیدن به یک فضا 
باید طی نماید؛ در نتیجه در یک پیکره بندی فضایی، هرچه عمق فضایی بیشتر شود؛ درجه 

خصوصی بودن فضا نیز افزایش می یابد )حسن1 و مصطفی2 2010، 160(.

عمق

ایزوویست
(isovist)

ثبت دائمی اطالعات سایت )معماری یا منظر( است که در غیر وجود آن بر حافظه یا عکس 
بستگی دارد )تاندی3 1967، 9-10(. ایده تحلیل قابلیت دید از تئوری گیبسون آمده است. 

در تئوری او جریان بصری فرد را در محیط هدایت می کند و او رابطه بین مدرک و محیط را 
شرح  داد )گیبسون4 1986(. 

قابلیت دید

کانکتیویتی
(connectivity)

هم پیوندی یا میزان ادغام یک نقطه، نشانگر میزان پیوستگی یا جداافتادگی یک نقطه از 
سیستم کلی یا سیستم پایین تر می باشد )عباس زادگان 1381، 68(.

هم پیوندی

جدول 5. معیارهای نحو فضا که سلسله مراتب در مکان را می سنجد )مأخذ: حیدری 1396، 98(

گام صورت   3 در  موردی  نمونه  مساجد  در  سلسله مراتب 
ارزیابی  و  مشابه  مقاالت  بررسی  به  اول  گام  در  گرفت. 
شاخصه هایی  یافتن  منظور  به  سلسله مراتب  شاخصه های 
برای تجزیه و تحلیل سلسله مراتب در مساجد پرداخته شد. 
در گام دوم ابتدا نمونه موردی ها به روش تصادفی انتخاب 
مسجد  در  سلسله مراتب  تحلیل  و  تجزیه  به  سپس  شده 
نمونه موردی پرداخته شده است. بدین منظور برای تجزیه 
نسبت های  گیری  اندازه  با  اندازه  سلسله مراتب  تحلیل  و 
طول به عرض، طول به ارتفاع و عرض به ارتفاع در حیاط 
مطابقت  و  مساجد  اصلی  فضای  دو  به عنوان  شبستان  و 
دادن این اندازه ها با تناسب طالیی، تناسب عددی، تناسب 
استاد پیرنیا و تناسب تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. 
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همچنین به منظور بررسی سلسله مراتب شکلی، ویژگی های 
ویدیواکولوژی )عوامل ایجادکننده تفوق بصری( هر کدام از 
نمونه های موردی، در قالب یک پرسشنامه بسته در طیف 
چهارگانه از خبرگان و متخصصین حوزه معماری اسالمی 
مورد بررسی قرار گرفت. در این پرسشنامه هر یک موارد 
مطرح شده در ویدیواکولوژی )جدول 4( در مساجد نمونه 
موردی مورد پرسش قرار گرفت که توسط 15 متخصص 
معماری آشنا با مساجد در مورد 32 مسجد نمونه موردی 
آلفای  SPSS نسخه 25   با کمک نرم افزار  پر شد سپس 
 0/7 از  چون  که  آمده  بدست   0/957 برابر  کلی  کرونباخ 
باالتر است؛ پایایی کلی ابزار تحقیق در  سطح خیلی خوب 

متخصص   10 توسط  آن  روایی  همچنین  شود.  می  تایید 
محتوایی الوشه  روایی  نسبت  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 
آن عدد 0/90 ارزیابی شد که از آنجا که این عدد از 0/79 
قابل  متخصصین  نظر  از  پرسشنامه  روایی  می باشد  بیشتر 
مکان  سلسله مراتب  بررسی  منظور  به  سپس  است.  قبول 
ارتباط سه شاخص عمق،  از تکنیک نحو فضا،  با استفاده 
دپس مپ  افزار  نرم  محیط  در  دید  قابلیت  و  همپیوندی 
)Depthmap( در مساجد نمونه موردی مورد سنجش قرار 
گرفت. و در گام سوم به بحث و نتیجه گیری در مورد تجزیه 

و تحلیل های انجام گرفته پرداخته شده است.

شکل 1. نمودار فرایند تحقیق )مأخذ: نگارندگان(

معرفی نمونه های موردی
سبک  در شش  ایران  معماری  تاریخ  پیرنیا،  استاد  نظر  از 
قابل بررسی است )پیرنیا 1389( که به ترتیب شامل سبک 
پارسی، پارتی، خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی می باشند. 
دو سبک پارسی و پارتی مربوط به قبل از ورود اسالم به 
ایران بوده و لذا مشمول مساجد نمی  گردند؛ این در حالی 
نمود  به  آن  در  مسجد  ساخت  که  سبکی  اولین  که  است 
و  آذری  رازی،  سبک های  و  بوده  خراسانی  سبک  یافت، 

در  مساجد  ساخت  که  هستند  سبک هایی  دیگر  اصفهانی 
آنها به عنوان بخشی از ساختار رایج معماری کشور محسوب 

می گردید.
مورد  سبک های  از  کدام  هر  در  مساجد  تعدد  به  توجه  با 
شدن  نرمال  نیز  و  نمونه ها  در  تنوع  منظور  به  بررسی، 
سبک  هر  در  جامع  مساجد  تحقیق،  این  در  انتخاب ها 
به عنوان نمونه های موردی انتخاب شد. همچنین نمونه ها 
از  نتایج  ترتیب  بدین  تا  شد  انتخاب  مختلف  شهرهای  از 

.)7 )جدول  شوند  برخوردار  بیشتری  جامعیت 
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مسجد اول مسجد دوم مسجد سوم مسجد چهارم سبک ها

سبک خراسانی 
  

مسجد جامع فهرج مسجد تاریخانه دامغان مسجد جامع نیریز مسجد جامع ابرقو

مسجد جامع شیراز مسجد جامع دزفول مسجد جامع اردبیل مسجد جامع نایین

سبک رازی
مسجد جامع زواره مسجد جامع اردستان مسجد جامع گلپایگان مسجد جامع قزوین

مسجد جامع اصفهان مسجد جامع ساوه مسجد جامع آمل مسجد جامع همدان

سبک آذری
مسجد جامع یزد مسجد گوهرشاد مسجد جامع ورامین مسجد جامع نطنز

   

مسجد امیر چخماق مسجد صاحب االمر مسجد النبی قزوین مسجد فرح آباد
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تجزیه و تحلیل و بحث
1. سلسله مراتب اندازه

ارزیابی  با شیوه  ارتباط  به مطالب عنوان شده در  با توجه 
سلسله مراتب اندازه در بخش روش تحقیق، با اتکا به اسناد 
موجود، نسبت های طول به عرض، طول به ارتفاع و عرض 

به ارتفاع در دو فضای اصلی مساجد یعنی حیاط و شبستان 
با  آمده  دست  به  مقادیر  سپس  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
چهار شاخص تناسب شامل تناسب عددی، طالیی، پیرنیا و 
تجربی مورد انطباق قرار گرفت که نتایج این امر در جدول 

8 ارائه شده است.

مسجد اول مسجد دوم مسجد سوم مسجد چهارم سبک ها

مسجد امام اصفهانسبک اصفهانی مسجد حکیم مسجد آقا بزرگ کاشان مسجد سپهساالر

مسجد مشیر الملک شیراز مسجد نصیرالملک شیراز مسجد حاج رجبعلی تهران مسجد صدر خواجوی اصفهان
جدول 7. نمونه های موردی )مأخذ: نگارندگان(

شبستان حیاط

عرضمسجد
طول با  با ارتفاع

ارتفاع
طول به 
عرض

عرض
طول با  با ارتفاع

ارتفاع
طول به 
عرض

1.06 1.9 2.1 1.1 1.3 1.5
فهرج

خراسانی

- - - تجربی عددی -
1.7 4.4 2.5 2.1 2.1 1

دامغان
پیرنیا - - - - -
1.8 1.2 1.9 1.3 1.3 1.18

نیریز
- - - عددی عددی تجربی
2.4 3.7 1.5 3.1 3.6 1.14

ابرقو
- - طالیی - - تجربی
0.6 2.4 3.7 1.8 3.2 1.8

جامع نائین
- - - پیرنیا - پیرنیا
1.2 1.2 1 1.2 1.9 1.6

جمعه اردبیل
تجربی تجربی تجربی طالیی
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شبستان حیاط

عرضمسجد
طول با  با ارتفاع

ارتفاع
طول به 
عرض

عرض
طول با  با ارتفاع

ارتفاع
طول به 
عرض

1.2 2 1.6 1.7 1.8 1
جامع دزفول

تجربی طالیی پیرنیا پیرنیا -
4.1 5.2 1.2 2.9 4 1.4

عتیق شیراز
- - تجربی - - -

1.1 1.4 1.9 1.1 1.3 1.1
زواره

رازی

تجربی - - تجربی - تجربی
2 2.5 1.4 1.55 1.7 1.2

اردستان
- - عددی طالیی پیرنیا -

3.7 6 1.6 3.3 3.9 1.1
گلپایگان

- - طالیی - - تجربی
4.8 8.5 1.7 3.7 5.6 1.5

قزوین
- - پیرنیا - - طالیی

1.1 2.1 1.9 1.4 1.8 1.3
جامع همدان

تجربی - - عددی پیرنیا عددی

2.2 7.3 3.3 3.5 3.5 1
جامع آمل

- - - - - -

2.1 4.2 1.1 3.3 3.7 1.1
جامع ساوه

- - تجربی - - تجربی

0.8 1.1 1.4 0.9 1.1 1.1
جامع اصفهان

- تجربی عددی - تجربی تجربی

2.4 3.9 1.6 3.5 9.25 2.6
یزد

آذری

- - طالیی - - -

9.1 7.7 1.6 1.7 1.7 1.1
گوهرشاد

- - طالیی پیرنیا پیرنیا تجربی

1.7 4.6 2.3 1.7 1.7 1.1
ورامین

پیرنیا - - پیرنیا پیرنیا تجربی

2.8 5.3 1.7 1.1 1.1 1.1
نطنز

- - پیرنیا تجربی تجربی تجربی

1.1 3.4 3 2.1 4.6 2.1
فرح آباد

تجربی - - - - تجربی
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می شود  مشاهده  فوق  جدول  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
از  استفاده  نمود  کمترین  خراسانی،  سبک  مساجد  در  که 
و  حیاط  ساخت  در  که  مواردی  در  و  دارد  وجود  تناسبات 
شبستان مساجد از این اصول استفاده شده است؛ تناسبات 
سبک  در  است.  شده  گرفته  کار  به   )1.1 )نسبت  تجربی 
رازی، استفاده از الگوهای تناسبات در حیاط و شبستان، تا 
به  یافته است؛  افزایش  حدودی نسبت به سبک خراسانی 
از نسبت تناسبات تجربی در  نحوی که عالوه بر استفاده 

ساخت فضاها، از نسبت های طالیی و پیرنیا نیز بهره برده 
شده است. اما با این حال، بخش های زیادی از بنا کماکان 
از الگوهای تناسباتی بی بهره بودند و در ساخت آنها از هیچ 

است.  نشده  استفاده  تناسباتی  الگوی 
در  تناسبات  نمود  بیشترین  آذری،  سبک  به  ورود  با 
ساختار فضایی مساجد مشاهده می شود به نحوی که هم 
نسبت های  انواع  از  استفاده  حیاط،  در  هم  و  شبستان  در 
تناسباتی از جمله تناسبات طالیی، عددی، پیرنیا و تجربی 

شبستان حیاط

عرضمسجد
طول با  با ارتفاع

ارتفاع
طول به 
عرض

عرض
طول با  با ارتفاع

ارتفاع
طول به 
عرض

1.4 5.5 3.9 6.6 8.3 1.2
مسجد النبی

عددی - - - - تجربی
3.1 3.2 1 1.5 1.8 1.2

مسجد صاحب االمر
- - - طالیی پیرنیا تجربی
2.5 3.3 1.3 0.7 0.7 1

امیرچخماق
- - عددی - - -
3.2 5.8 1.7 2.3 3 1.4

امام

اصفهانی

- - پیرنیا - - عددی
1.6 3.2 1.7 7.7 8.6 1.1

حکیم 
طالیی - پیرنیا - - تجربی
7 9.3 1.4 1.7 2.6 1.4

اقا بزرگ
- - عددی پیرنیا - عددی

3.8 9.5 2.4 3.9 4.1 1.1
سپه ساالر

- - - - - تجربی

2.1 3.2 1.5 3.7 5 1.3
صدر خواجو

- - طالیی - - عددی

0.3 1.3 4 0.6 1.1 1.8
رجب علی

- عددی - - تجربی پیرنیا

1.2 2.7 2.2 2 2.7 1.4
نصیرالملک

تجربی - - - - عددی

1.2 2.4 2 2 3.4 1.7
مشیرالملک

تجربی - - - - پیرنیا



55علی  اکبر حیدری و همکاران / مقایسه تطبیقی مساجد سبک های مختلف...

نمود می یابد. همچنین بر خالف دو سبک پیشین، در سبک 
آذری استفاده از نسبت های تناسباتی در شبستان بیش از 
نیاز به افزایش  حیاط نمود می یابد؛ چرا که در این دوران 
افزایش سرعت  به  نیاز  نیز  و  در سطح کشور  ساخت وساز 
ساخت، استفاده از پیمون را بسیار رواج داد )پیرنیا 1381(. 
به  نسبت  پالن شبستان  ها  این سبک،  در  علت  به همین 
تقارن محوری برخوردار شدند؛ و  تعادل و  از یک  میانسرا 
به  شبستان  ها  پالن  دوره،  این  در  شده  ساخته  مساجد  در 
صورت متقارن و بر مبنای الگوهای تناسباتی در دو طرف 

شدند.  ساخته  حیاط 
در نهایت و با ورود به سبک اصفهانی، اگر چه استفاده از 
قرار  سازندگان  توجه  مورد  کماکان  بنا  ساخت  در  پیمون 
داشته است؛ اما از آنجا که بناها عمومًا در زمین های خالی 

تناسبات  لذا  می شوند؛  احداث  شهری  دربافت های  موجود 
آنها  پیرامونی  بافت  و  زمین  تابع شرایط  در پالن ها  اندازه 
بود. بنابراین تاکید بر استفاده از الگوهای تناسبانی در ابعاد 
پالن ها و فضاها نسبت به سبک آذری تا حدودی کاهش 
به  محدود  زیادی  حد  تا  تناسبات  این  از  استفاده  و  یافت 
میانسرای مساجد شد. بنابراین شبستان  ها بیشتر از الگوهای 
زمین تبعیت کرده و نسبت های تناسباتی در آنها کمتر نمود 
یافت. در نمودار زیر سیر تحول استفاده از الگوهای تناسبات 
در حیاط و شبستان مساجد در سبک های مختلف ارائه شده 
مختلف  تناسبات  از  استفاده  میزان  اینکه  توجه  با  است. 
که  گرفت  نتیجه  توان  می  یافته  افزایش  زمان  طول  در 

سلسله مراتب اندازه در طول زمان افزایش یافته است.

شکل 2. میزان استفاده از سلسله مراتب اندازه در فضاهای حیاط و شبستان در مساجد سبک های مختلف

2. سلسله مراتب شکل
با توجه به موارد عنوان شده در تحلیل سلسله مراتب شکل، 
از ویژگی های ویدیواکولوژی در ارتباط با هر مسجد بهره 
برده شده است. در این ارتباط با توجه به میزان توجه به 

هر یک از این عوامل بر اساس نظر خبرگان، امتیازی از 
1 )کمترین( تا 4 )بیشترین( به آنها تعلق گرفت. در جدول 
زیر امتیازات هر یک از مساجد در توجه به سلسله مراتب 
شکلی در شاخصه های مختلف آن آمده است )جدول 9(. 
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با توجه به نتایج حاصل از جدول فوق مشاهده می شود که 
در سبک های اولیه، تاکید بر احجام در ساختار شکلی بنا 
است؛  داشته  قرار  و سازندگان  توجه طراحان  مورد  بیشتر 
این در حالی است در سبک های متاخرتر، توجه به سطوح 
و تزئینات روی آنها نسبت به حجم بنا از اهمیت بیشتری 
این موضوع،  نظر می رسد علت  به  برخوردار گشته است. 
گرایش به سادگی در اوایل ورود اسالم به کشور و ساخت 
مساجد بر مبنای کهن الگوهای فرمی معماری ایرانی بوده 
است؛ اما این در حالی است که با گذشت زمان و ارتقای 
با  رقابت  به  نیاز  نیز  و  یک سو،  از  ساخت  تکنولوژی های 
سایر حاکمان در افزایش تعداد ساخت  و سازها در شهرهای 
به  گرایش  باعث  دیگر،  سوی  از  حکومت  تحت  مختلف 
تزئینات در ساخت ابنیه مذهبی به ویژه مساجد شده است. 
در این دوره  ها به منظور افزایش سرعت ساخت، فضاها از 
نظر تنوع فرمی کاهش و از نظر تنوع تزئینات، با افزایش 
چشمگیری روبرو شدند؛ به نحوی که در دوره اصفهانی، 
و سطوح  احجام  در  بازشوها  و  تزیینات  ورودی،  به  توجه 
از اهمیت بیشتری  نما نسبت به سایر سبک های موجود، 

نتایج بدست آمده می توان  با توجه به  برخوردار می گردد. 
ارزیابی  شاخصه های  افزایش  دلیل  به  که  گرفت  نتیجه 
نیز  این سلسله مراتب  زمان  سلسله مراتب شکلی در طول 

یافته است.  افزایش 

3. سلسله مراتب مکان
بر اساس آنچه عنوان شد؛ سلسله مراتب مکان با استفاده 
هر  در  همپیوندی  و  دید  قابلیت  عمق،  شاخص  سه  از 
کدام از مساجد مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل عمق بر 
اساس نقطه ورودی انجام گرفته است که در تحلیل های 
طیف  و  ورودی  نقطه  نشان دهنده  آبی  رنگ  نرم افزاری، 
رنگی قرمز، نشان دهنده عمق بیشتر می باشد )رنگ قرمز 
نشان دهنده بیشترین عمق در مسجد است(. قابلیت دید که 
در خروجی های نرم افزار به رنگ توسی نمایش داده شده 
است؛ بر اساس قابلیت دید انسان )زاویه 120 درجه( شکل 
گرفته و نشان دهنده میزان سطحی از فضا است که توسط 
ناظر از فضاهایی چون ورودی، هشتی، صحن و شبستان 
قابل مشاهده است. در نهایت در تحلیل همپیوندی مساجد 

آذری
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مورد بررسی، رنگ های قرمز نشان دهنده بیشترین همپیوندی در فضا و رنگ های آبی نشان دهنده کمترین همپیوندی در 
فضا است. نتایج مربوط به این بخش در جدول 10 ارائه شده است.
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36.117.5038.918.30110.3110.3358.2330.44162284625

دامغان

25.913.5025.913.50221.5221.5316.12053559258528

نیریز

26.814.9027.615.406.713.9124.1104.93148153241

ابرقو

225108023011001303384196444901245111562

ن
جامع نائی

19.710.2020.511.4016.783138.581.815591148.231
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سجد
م

عمق

)آنالیز استپ متریک(
قابلیت دید

)آنالیز ایزوویست(

همپیوندی

)آنالیز کانکتیویتی(
کوتاهترین خطخط مستقیم

جمعه اردبیل

34.818.203518.3034.818.203518.3034.8

جامع دزفول

60.933.306233.6060.933.306233.6060.9

عتیق شیراز

350.6188.50355.7199.504886.63264.83885604145082412.24

زواره

2.50.2044.623.60208208603.2194.7383121455

اردستان

8442.303.91.20110.4148.61058862.5224610382

گلپایگان

64.534.1066.936.50503.9991.519281270234111485
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21814002801570171.33472872626381886931.12

جامع همدان

103.253.40107.656.80481.3543.423491322.8236811155

جامع آمل

5084.82744.705169.42823.303132908058037.27.355412899.76

جامع ساوه

6306304.85.814.26.240432219.75

جامع اصفهان 

834.9447.50905491.30267338161522794380819697001

یزد

12363013176.70585.7846.942753845442618455
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)آنالیز کانکتیویتی(
کوتاهترین خطخط مستقیم

گوهرشاد

10957.3011058.802690363742463054405519662

ن
ورامی

61.331.2061.8320378.241510998233175171915

نطنز

41.822.4042.924.4052.854.34572632139834.314

فرح آباد

72.640.3073.342.30463.15661721.4914.137002184.65

سجد النبی
م

60.933.306233.601047141491325202411226233
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م

45.323.3055.928.4067.6181.5616.7575.8212811654

امیرچخماق

623633070006309631318033.46.32.61370621.63
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سجد
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امام

14376.1014577.50939.5188062713725634930242

حکیم 

11663.6011766.40687.3849.745023089406322135

گ
اقا بزر

11962.9012366.5015001632191916671051464.42

سپه ساالر

17889.4019894.5026613830785918111999874.81

صدر خواجو

033.3086.536.40573.7661.61206196.1251512756

ب علی
رج

17.68.40189.5012.912.2119.1102.7304817775
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با توجه به نتایج حاصل از جدول فوق مشاهده می شود که 
مقدار  بیشترین  و  ورودی ها  در  دید  مقدار وسعت  کمترین 
آن در صحن مساجد وجود دارد. با بررسی ساختار فضایی 
مساجد مورد بررسی در این پژوهش مشاهده می شود که 
در مساجد سبک خراسانی، فضایی تحت عنوان هشتی در 
از سبک  فضا  این  و  نداشته  وجود  مسجد  فضایی  ساختار 
رازی به بعد، به ساختار فضایی مساجد افزوده شده است. 
این در حالی است که در مساجد سبک های متاخرتر، ساختار 
امر،  این  نتیجه  هندسی فضای ورودی پیچیده تر شده که 
کاهش وسعت دید از فضای ورودی به صحن شده است. 
در ارتباط با صحن نیز در مساجد سبک های متاخر مشاهده 
می شود که قابلیت دید از صحن به شبستان نسبت به سبک 
خراسانی و رازی کاهش می یابد. چنین به نظر می رسد که 
علت این موضوع، اضافه شدن فضایی تحت عنوان ایوان به 
ساختار فضایی مساجد در سبک های متاخرتر و محدود شدن 
ارتباط صحن و شبستان از طریق این عنصر باشد؛ به این 
معنی که در سبک خراسانی، شبستان از طریق داالن های 
مختلفی با صحن ارتباط داشت؛ و این امر عالوه بر تامین 
بصری  ارتباط  شبستان،  و  میان صحن  فیزیکی  دسترسی 
این در حالی است  اما  ایجاد می نمود؛  نیز  این دو را  میان 
ایوان به عنوان واسط میان صحن  که اضافه شدن فضای 
اصفهانی،  ویژه سبک  به  متاخر  در سبک های  شبستان  و 

دسترسی بصری و فیزیکی میان صحن و شبستان، به این 
فضا محدود شده است.

بررسی  مورد  مساجد  در  همپیوندی  شاخص  با  ارتباط  در 
مساجد  در  شاخص  این  مقدار  که  می شود  مشاهده  نیز 
اصفهانی،  و  رازی  به سبک های  نسبت  آذری  و  خراسانی 
ساختار  مشاهده  با  است.  آمده  دست  به  بیشتری  مقادیر 
این  علت  که  می رسد  نظر  به  چنین  مساجد  این  فضایی 
موضوع، افزایش تعدد فضایی در مساجد اصفهانی و رازی 
همچنین  و  آذری  و  خراسانی  سبک های  با  مقایسه  در 
به  نسبت  اولیه  مساجد  در  فضایی  سلسله مراتب  افزایش 
مساجد متاخرتر باشد؛ به این معنی که با ورود به سبک های 
متاخرتر، فضاهایی چون ایوان، رواق، وضو خانه، مدرسه، و 
سایر کاربری ها به پالن مساجد افزوده شده است که این 
امر باعث کاهش همپیوندی در فضای صحن مرکزی در 

است. اولیه شده  با سبک های  مقایسه  در  مساجد  این 
نیز مشاهده می شود که عمق  با شاخص عمق  ارتباط  در 
در  و  مقدار  بیشترین  اصفهانی  سبک  مساجد  در  فضایی 
سبک خراسانی، کمترین مقدار را دار هستند. علت این امر 
نیز همانگونه که عنوان شد، اضافه شدن فضاهایی چون 
ایوان، رواق و سایر فضاها ساختار فضایی مسجد  هشتی، 
در مساجد سبک های متاخر بوده است که این امر نیز به 
نوعی بر افزایش سلسله مراتب فضایی در مساجد سبک های 

سجد
م

عمق

)آنالیز استپ متریک(
قابلیت دید

)آنالیز ایزوویست(

همپیوندی

)آنالیز کانکتیویتی(
کوتاهترین خطخط مستقیم

ک
صیر المل

ن

14.47.7015.18.604.718.979.541.6201611682

ک
شیرالمل

م

57.729.9058.83110153.4188.2967.8221.5272914142
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متاخر نسبت به سبک های اولیه تاکید دارد.

نتیجه گیری
که  است  اسالمی  معماری  اصول  از  یکی  سلسله مراتب 
ارتباط بین اجزا با یکدیگر و با یک کل را در یک سامانه 
نظریه  بیشتر  اول،  سوال  جواب  در  می گذارد.  نمایش  به 
و مکان  اندازه، شکل  در سه حوزه  را  مفهوم  این  پردازان 
منظور  به  ارتباط،  این  در  که  داده اند  قرار  شناسایی  مورد 
ارزیابی سلسله مراتب اندازه، از تناسبات فضاها استفاده شده 
واسطه  به  فضاها  و  فرم ها  شکل،  سلسله مراتب  در  است؛ 
تمایز آشکارشان و ارتباط با سایر اشکال و احجام موجود در 
بنا مورد بررسی قرار می گیرند و در نهایت در سلسله مراتب 
مکان، نحوه استقرار فضاها در نظام پیکره بندی کلی بنا و 
بنا مورد توجه قرار  با سایر فضاهای موجود در  ارتباط آن 

می گیرد. 
در جواب سوال دوم، با بررسی وجوه سه گانه سلسله مراتب 
معماری  مختلف  سبک های  در  شده  ساخته  مساجد  در 
مفهوم  این  که  می شود  مشاهده  چنین  ایرانی-اسالمی، 
همواره  مساجد،  ساخت  سبک های  تمام  در  کلی  طور  به 
در  اما  است؛  داشته  قرار  سازندگان  و  طراحان  توجه  مورد 
دوره های مختلف و بنا به شرایط زمانی و محیطی مختلف، 
مساجد  معماری  در  مفهوم  این  انواع  از  متفاوتی  وجوه 
مساجد  مختلف  سبک های  بررسی  با  است.  یافته  نمود 
ایرانی-اسالمی چنین مشاهده می شود که در  در معماری 
مساجد  الگوی  با  مطابق  ساخت  الگوی  خراسانی،  سبک 
اصل  بنابراین  است.  بوده  حجار  سرزمین  در  اسالم  اولیه 
قابل  مساجد  این  در  که  است  ویژگی  مهمترین  سادگی 
مشاهده بوده و به تبع وجوه مختلف سلسله مراتب از جمله 
سلسله مراتب شکل، اندازه و مکان نیز در این مساجد، در 
سطوحی اولیه و کامال ساده مورد توجه قرار گرفته است. 
سلسله مراتب شکل یکی از وجوه سلسله مراتب است که در 
معماری مساجد سبک های مختلف همواره مورد توجه قرار 
داشته است. نمود این مفهوم در سبک های اولیه، در قالب 
تاکید بیشتر بر احجام مورد توجه سازندگان بناها قرار گرفته 
است؛ اما در سبک های متاخرتر، توجه به سطوح و تزئینات 

روی آنها نسبت به حجم بنا از اهمیت بیشتری برخوردار 
گشته است؛ تا حدی که در مساجد ساخته شده در سبک 
اصفهانی، توجه بیشتر به تزئینات نما، سطح و بازشوها و 
جزئیات اجرایی آنها نسبت به سایر سبک ها افزایش یافته 
است. در ارتباط با سلسله مراتب مکان، بررسی های به عمل 
آمده نشان می دهد که با شکل گیری سبک رازی در ساختار 
فضایی  ساختار  به  نیز  مختلفی  فضاهای  ایرانی،  معماری 
به  آنها می توان  از جمله مهمترین  افزوده شد که  مساجد 
مساجد  فضایی  ساختار  به  گنبدخانه  و  ایوان  افزوده شدن 
مسیر  در  فضاها  تعدد  بنابراین  نمود.  اشاره  دوره  این  در 
موضوع  این  و  یافته  افزایش  مسجد  درون  به  افراد  عبور 
سبک  از  مکان  سلسله مراتب  به  توجه  آغاز  نشان دهنده 
رازی در معماری مساجد است. با گذشت زمان، فضاهای 
سایر  و  ایوان  رواق،  داالن،  هشتی،  جمله  از  مختلفی 
به  نیز  و...  وضوخانه،  مدرسه،  جمله  از  فرعی  فضاهای 
ساختار فضایی مساجد افزوده شده است. این امر از یکسو 
افزایش عمق فضایی و همچنین کاهش دسترسی  باعث 
بصری از ورودی به حیاط و همچنین از حیاط به شبستان 
در مساجد سبک های متاخر نسبت به سبک های اولیه شده 
است. بنابراین می توان چنین اذعان داشت که سلسله مراتب 
مکان در سبک های اصفهانی، آذری، رازی و خراسانی به 
در  است.   داشته  را  نمود  کمترین  تا  بیشترین  از  ترتیب 
نشان می دهد  نتایج حاصل  اندازه،  با سلسله مراتب  ارتباط 
که استفاده از الگوهای تناسبات در فضاهای اصلی مساجد 
از جمله حیاط و شبستان، در مساجد خراسانی و رازی در 
کمترین میزان و در سبک آذری، به یکباره بسیار افزایش 
می یابد اما در سبک اصفهانی، این موضوع مجدد کاهش 
افزایش  امر،  این  نظر می رسد که علت  به  می یابد. چنین 
با  بناهای سبک آذری در مقایسه  پیمون در ساخت  رواج 
آذری(،  )سبک  دوران  این  در  چراکه  باشد؛  سایر سبک ها 
نیاز به افزایش میزان ساخت  و سازها در سطح کشور و نیز 
افزایش سرعت در ساخت، موضوعی قابل توجه به شمار 
می رفته است. بنابراین بهترین روش به منظور نیل به این 
هدف، استفاده از الگوی پیمون گذاری در ساخت ابنیه بوده 
است. به همین دلیل در مساجد ساخته شده در این دوران، 
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Abstract

 The hierarchy in architecture is an attempt to express the concept of transition and the
 gradual aspect of the process of perception. This principle is well-known as one of the
 fundamental principles in traditional art and is consistent with the hierarchy of being above
 its material level. This principle proposes, in the order of reaching a space, the fundamental
 pattern of connection, transfer and acquisition, which expresses the aspect of exploiting
 the acquisition of space. In this regard, the mosque is one of the buildings in which the
 existence of the principle of hierarchy is very necessary in such a way that the concept
 of garment from the appearance to the inner part as the most important function of the
 mosque, is represented by the principle of hierarchy. However, during different periods and
 over time, the presentation of this principle has been made in mosques built in different
 styles of Iranian architecture in different ways. In this regard, the present study tries to
 examine various styles of mosques in the history of Iranian architecture. Accordingly, 16
 mosques of four styles including Khorasani, Razi, Azari and Esfahani styles (each of the
 4 mosques) are selected as case examples. By analyzing their spatial structure based on
 existing documents, three dimensions of the hierarchy include the hierarchy The shape, size,
 and location of each mosque in the style of these styles are discussed. The research method
 is descriptive-analytical based on historical documents. Using quantitative and qualitative
 methods including use of space syntax software, using scale meter to extract dimensions,
 and interviewing experts to analyze the facial features of the mosques in order to analyze the
 data. Has been used. Finally, the results of the research indicated that in Khorasani style, all
 three levels of hierarchy were at an elementary level in the mosques; in the mysterious style,
 the hierarchy of place was considered, but with time, this dimension in the styles Azeri and
 Esfahani; in the Azeri style, hierarchy of size was very much considered, and finally, in the
Isfahan style, the hierarchy of form had the most visibility in the mosques.

 mosque, hierarchy of form, hierarchy of size, location hierarchy,
architectural styles
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