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تناسبات را می توان یک مفهوم ریاضی نام برد که در معماری رابطه ی مناسبی بین اجزای پدیدآورنده ی اثر 
به وجود می آورد و احساس نظم و سامان دهی، میان بخش های یک ترکیب بصری را در مخاطب ایجاد 
می کند. تناسبات می توانند عالوه بر نظ ، پدیدآورنده ی حس زیبایی نیز گردند. هنرمندان و معماران سنتی 
ایران به تناسبات و تقسیمات هندسی به دلیل رابطه های نهفته در آن ها عالقه و توجه داشته اند و همواره در 
آثار خود از این تناسبات بهره می بردند. پژوهش حاضر کوششی در جستجوی ردپای تناسبات درمساجد ایران 
به عنوان یکی از برجسته ترین عناصر در معماری اسالمی ایران می باشد که با تحقیق توصیفی، تحلیلی و 
مطالعات کتابخانه ای و میدانی، تناسبات ارتفاعی مساجد چهارایوانی  را مورد کنکاش قرار داده است. کوشش 
از هشت مسجد  ارتفاعی هر یک  اجزای  بین  ارتباطی  الگوی  یا یک  ارتفاعی  الگوی  است که یک  شده 
استخراج گردد به صورتی که بتوان یک سلسله مراتب طراحی ارتفاعی را در هر یک از مساجد گمان کرد. 
در انتها با بررسی تناسبات و الگوهای ارتفاعی  یافت گردید در 8 نمونه تحلیل شده، تمامی عناصر ارتفاعی 
پژوهش از ارتفاع نمای صحن و کوتاه ترین ایوان مجموعه با تناسبات زرین و ایرانی اسالمی بدست آمده اند. 
در تمامی نمونه های بررسی شده، کوتاه ترین ایوان مجموعه با ارتفاع نمای صحن حیاط دارای تناسباتی 
نزدیک به تناسبات زرین نسبت به یکدیگر می باشند. در مساجد گوهرشاد، جامع زواره، جامع اصفهان و امام 
بروجرد یک الگوی مشابه در نمای ایوان جنوبی وجود دارد؛ بدین صورت که ارتفاع این ایوان تقریبًا دو برابر 

ارتفاع نمای صحن در این چهار مسجد می باشد.

واژه های کلیدی: تناسبات، اجزای ارتفاعی، مسجد، چهارایوانی، الگو.
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مقدمه 
از دیرباز تناسبات در معماری ایران و جهان نقش بسزایی 
داشته و معماران گذشته از ریاضیات و هندسه برای ایجاد 
آن و هماهنگی در آثار خویش بهره می بردند. تناسبات را 
می توان یک نوع ارتباط ریاضی بین اجزای یک اثر برشمرد 
ارتباط بین دو یا چند جزء به نحوی باعث ایجاد  که این 
یا مجموعه هنری می گردد.  اثر  در  زیبایی بصری  و  نظم 
اسالمی  معماری  در  عناصر  برجستهترین  از  یکی  مسجد 
ایران می باشد که همواره مورد توجه، بررسی، و تکامل بوده 
و ساخت و طراحی آن به خبره ترین اساتید فن معماری دوره 
تاریخی خود واگذار گردیده است. پژوهش حاضر کوشش 
به بررسی ردپای تناسبات ارتفاعی و چگونگی تبلور حضور 
آن در مساجد را دارد. معماری سنتی ایران نسل به نسل، به 
صورت استاد-شاگردی و پای کار آموزش داده می شده است 
و شاگرد با کسب تجربه و ساخت پای کار، معماری را فرا 
ریاضی  تناسبات  معمار سنتی چگونه  حال  می گرفته است. 
نموده  ادغام  اسالمی  ایرانی،  مساجد  فرمی  ساختار  با  را 

است؟ در یک مسجد اجزای ارتفاعی مانند ایوان ها، گنبد، 
یکدیگر  کنار  تناسبات  با  چگونه  صحن  نمای  و  مناره ها 
و  باشند  متناسب  نیز  درکل  اجزا  تمامی  چیده شده اند که 
یک جزء ساز مخالفی نزد؟ با بررسی تناسبات ارتفاعی یک 
مسجد می توان یک الگوی ارتفاعی برای مسجد مشخص 
برای هر  را  ارتفاعی خاصی  نمود و سلسله مراتب طراحی 
مسجد در نظر گرفت و چه تناسبات یا الگوهای مشترکی 
پرسش ها  این  جواب  یافت؟  می توان  مساجد  بین  را 
می تواند نحوه چگونگی تعیین اندازه ارتفاع عناصر مسجد 
در  تکامل  یا حین  و  معمار مجموعه  توسط  حین طراحی 
دوره های تاریخی مختلف را مشخص نماید به صورتی که 
بتوان یک سلسله مراتب ارتفاعی را برای هر مسجد در نظر 
گرفت که هر جزء نسبت به جزء قبلی با تناسبات خاصی 
در کل مجموعه قرار گرفته است و بتوان الگوهای مشترک 

در مساجد مختلف را استخراج نمود.
 پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق در جدول 1 ارائه شده است..

جدول 1. پیشینه ی تحقیق )مأخذ: نگارندگان(

اقدامات صورت گرفتهنامنگارندگان

انصاری،مجتبی،  هانیه اخوت،1
و علی اکبر تقوایی )1390(

تحقیقی پیرامون سیر تاریخی 
سیستم های تنظیم تناسبات در معماری 

با تأکید بر مالحظات کاربردی و 
زیبایی شناسی

سیستم های تناسباتی در معماری را بررسی و معرفی می نمایند.

امیرخانی،آرین،  پرهام بقایی، و  2
محمدرضا بمانیان )1388(

بررسی دگرگونی تناسبات حاکم بر 
تیمچه های ایران در دوران قاجار

ویژگی های کالبدی و ابعاد و تناسبات 12 تیمچه بررسی شده است.

بررسی هندسه و تناسبات طالیی در نسیم نجفقلی پور کالنتری و دیگران3
معماری ایران

به بررسی تناسبات در خانه های سنتی شهر تبریز پرداخته اند.

عطاریان،کوروش،  کوروش مومنی، و 4
زهره مسعودی

بررسی تناسبات حیاط مساجد دوره 
صفویه اصفهان

به بررسی تناسبات ابعاد پالن حیاط مساجد اصفهان در دوره صفویه 
پرداخته اند.

خوشروی، مهران و رضا عسگری زاد 5
)1398(

تحلیل هندسی پالن مسجد جامع 
اصفهان با تاکید بر سیر تحول کالبدی 

آن در دوره های مختلف

یک نوع هماهنگی متناسب با هندسه زرین را در پالن این مسجد 
یافته اند

ضیائی نیا، محمد حسین، و  حسن 6
هاشمی زرج آباد )1395(

تناسب طالیی و سیستم تناسبات 
ایرانی- اسالمی در مسجد جامع قائن

به بررسی سیستم تناسباتی به کارگرفته شده در مسجد جامع قائن 
پرداخته اند.

تحقیقات قبلی در حوزه پالن کار شده و از ارتفاع غفلت شده است.خألهای تحقیق های قبلی7
روابطی بین تناسبات اجزای مختلف مساجد استخراج نشده است. 

به  الگوهای مشابه در مساجد مختلف اشاره نشده است.

شناسایی ردپای تناسبات در ارتفاع مساجد چهارایوانی جهت استخراج سلسله مراتب تعیین اندازه ارتفاعی هر جزء چارچوب تحقیق8
نسبت به اجزای دیگر برای هر مسجد و شناسایی الگوهای مشابه
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روش تحقیق و جمع آوری اطالعات 

در این پژوهش  برای آزمون مطابقت تناسبات و هندسه 
با ابعاد و اندازه های اجزای ارتفاعی از روش تحقیق شبه 
بین  از  شده  انتخاب  مساجد   . است  شده  استفاده  تجربی 
مساجد 4 ایوانی شاخص و مطرح در اقلیم گرم و خشک 
قبله  جهت  بر  تاکید  دلیل  به  آنها  ایوان  چند  یا  یک  که 
انتخاب  تصادفی  غیر  صورت  به  اند  یافته  ارتفاع  تغییر 
اندازه های  ابعاد و  از  اند. اطالعات برداشت شده  گردیده 
اجزای بنا قسمتی توسط خود نگارنده با حضور در بنا ها 
و قسمتی دیگر از نقشه ها و منابع موجود کتابخانه ای به 

ارزیابی و مطالعه نمونه ها روش  دست آمده است. .برای 
ویژگی  که  بدین صورت  است  شده  گرفته  کار  به  استقرا 
صحن  اجزای  ارتفاع  در  مشترک  ارتفاعی  تناسبات  های 
ارزیابی یافته های  بناها مشاهده گردیده و بر اساس آنها 
پژوهش صورت گرفته است . متغییر ها یا تناسبات اجزای 
صحن،ارتفاع  نمای  ارتفاع   : شامل  شده  ارزیابی  ارتفاعی 
طبقات نمای صحن، ارتفاع ایوان ها،عرض ایوان ها،ارتفاع 
گنبد،ارتفاع مناره ها ، طول و عرض حیاط و ارتفاع جلوخان 
به  نسبت  تناسباتشان  و  می باشد  اصفهان  امام  مسجد  در 

است.  گردیده  بررسی  یکدیگر 

نمودار 1. متغیرهای تناسبات ارتفاعی )مأخذ: نگارندگان(

جدول 2. مشخصات نمونه های بررسی شده )مأخذ: نگارندگان(

ف
دوره شروع شهر واقع شدهنام مسجدردی

ساخت
دوره تبدیل به 

تعداد منارهتعداد گنبدچهارایوانی

جامــع 1 مســجد 
ن صفهــا ا

22سلجوقیانآل بویهاصفهان

جامــع 2 مســجد 
ه ر ا و ز

11سلجوقیانسلجوقیانزواره

-1سلجوقیانسلجوقیانکرمانمسجد ملک3
جامــع 4 مســجد 

ن ســتا د ر ا
11صفویهسلجوقیاناردستان

12تیموریتیموریمشهدمسجد گوهرشاد5
14صفویهصفویهاصفهانمسجد امام6
11قاجاریهقاجاریهاصفهانمسجد نو7
11قاجاریهقاجاریهبروجردمسجد امام8
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تناسبات و پیمون در معماری ایران 
را  ثابت بصری  نسبتهای  از  تناسبات، مجموعهای  سیستم 
بین اجزا و کل به وجود میآورد. اگرچه این نسبت ها در نظر 
اول ممکن است به چشم بیننده ای که تصادفا با آن برخورد 
می کند؛ درک نشود؛ ولی نظم بصری ای که ایجاد می کند 
طی یک تجربیات مکرر می تواند احساس پذیرفته و یا حتی 
تشخیص داده شود )انصاری و دیگران 1390، 47(. سیستم 
تناسبات معماری اسالمی بر اساس خواص هندسی مربع، 
مربع مضاف، مثلث متساوی االضالع، و پنج ضلعی که برابر 
 ،1374 ویلبر  و  )کلمبک  دارند  قرار  هستند  اّصم  اعداد  با 
با  است  برابر  که   √2 صورت  به  ایرانی  تناسبات  و   )194
 √1/25  ،)1 )تصویر   1/73 با  است  برابر  که   √3  ،1/41
که برابر است با 1/118و 5/2√ که برگرفته از 2√ و 3√ 

هستند )بمانیان  و دیگران 1390، 139(.

 تناسبات زرین
 قانون تناسبات زرین را قرن سوم قبل از میالد، اقلیدس 
به نقش غالبی  یونانی ها  از مدتی  مطرح کرد. پس  مجدداً 
پی  می کرد  بازی  انسان  بدن  در  طالیی  تناسبات  که  که 
نمودند؛  استفاده  پرستشگاه هایشان  ساختمان  در  و  بردند 
استفاده  تناسبات  این  از  معماران  نیز  رنسانس  زمان  در  و 
نمودند )دکزی 1383، 102(. ترکیب مزبور بر اساس نسبت 
1/61803 بوده، از تناسباتی است که از عهد باستان استفاده 
شده است )دی کی چینگ 1388، 304(. در این تناسبات 
تقسیم  قسمت  دو  به  خطی  که  می شود  عمل  گونه  بدین 
می شود به صورتی که طول قطعه کوچکتر به قطعه بزرگتر  
برابر باشد با نسبت طول قطعه بزرگتر به کل خط )تصویر 
2( و مستطیل طالیی نیز با زدن پرگار برابر با قطر نصف 

یک مربع بدست می آید )تصویر 3(.

تصویر 2. تقسیم خط به نسبت تناسب طالیی )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 3. مستطیل زرین )مأخذ: نگارندگان(

مسجد جامع اصفهان
هزارساله ی  تجربیات   )4 )تصویر  اصفهان  جامع  مسجد 
معماری شهر اصفهان را در بر دارد و به همین لحاظ می توان 
بسیاری از سبک های تاریخی معماری ایران و کشورهای 
همسایه را در آن شناسایی کرد؛ مانند ایجاد انواع جرزهای 
آجری تزئین شده با نقوش هندسی،  ستون های آجری با 
و  دو بخشی، سه بخشی،  فرم های  از جمله  مقاطع مختلف 
چهاربخشی که از ترکیب دایره ها به دست می آید همچنین 
انواع روش های اجرایی را می توان  با  طاق و چشمه هایی 
در این مسجد یافت )گالدیری 1392، 75/1- 22(. بنای 
اولیه مسجد در دوره آل بویه ساخته شده و در دوره های 
شمالی، صفه  ایوان   .)3 )جدول  است  یافته  تکامل  بعدی 
غربی،  ایوان  صاحب،  صفه  جنوبی،  ایوان  درویش،  ی 
دارد  نام  شاگرد  صفه ی  شرقی،  ایوان  و  استاد  صفه ی 
به  نیز  اخیر  دوره های  در   .)5 )تصویر   )20  ،1378 )حاتم 
شبستان  بازسازی  و  بنا  از  رطوبت گیری  استحکام بخشی، 
تخریب  جنگ  زمان  در  -که  جنوب شرقی  تخریب شده ی 
شده بود- پرداخته شده است )جبل عاملی 1392، 26-32(؛ 
ولی در این دوران متغیرهای پژوهش دستخوش تغییرات 

نشده اند. خاصی 

تصویر 4. سه بعدی مسجد جامع اصفهان )مأخذ: حاجی قاسمی 1383، 78(

تصویر 1. ترسیم اعداد اّصم )مأخذ: نگارندگان(
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تصویر 5. ایوان صاحب و استاد )حاجی قاسمی 1383، 67(

جدول 3. قسمت های اضافه شده به مسجد جامع اصفهان در طول تاریخ )مأخذ: پیرنیا1390، 183-181(

جدول 4. بررسی تناسبات ارتفاعی مسجد جامع اصفهان )واحد: بر حسب متر( )مأخذ: نگارندگان(

دوره سال ساختاجزاردیف
سلجوقیان473 هجری قمریگنبد نظامالملک1

سلجوقیان481 هجری قمریگنبد تاجالملک2

سلجوقیان481 هجری قمریایوان جنوبی3

سلجوقیان481 هجری قمریایوان شرقی، غربی، و شمالی4

ایلخانیان710 هجری قمریمحراب گچبری و مسجد کوچکی در شمال ایوان غربی5

مظفریان768 هجری قمریشبستانی در شمال ایوان شرقی و صفه عمر6

آق قویونلوها882-872 هجری قمریمناره ها7

ارتفاع ابعادمسجد جامع اصفهان
نمای 
صحن

ارتفاع 
نمای 
طبقه 

اول

ارتفاع نمای 
طبقه دوم

ارتفاع 
ایوان 
شمالی

ارتفاع ایوان 
جنوبی، شرقی، 

و غربی

ارتفاع
تاج 
الملک

ارتفاع
نظام 
الملک

ارتفاع 
مناره

4/94.72.915.219.519.526.534ابعاد و اندازه ها
4/91.000.500.311.622.072.072.823.62ارتفاع نمای صحن

4.72.001.000.623.234.154.155.647.23ارتفاع نمای طبقه اول
2.93.241.621.005.246.726.729.1411.7ارتفاع نمای طبقه دوم
15.20.620.310.191.001.281.281.742.24ارتفاع ایوان شمالی

19.50.480.240.150.781.001.001.361.74ارتفاع ایوان جنوبی، شرقی، و غربی
19.50.480.240.150.781.001.001.361.74ارتفاع تاج الملک
26.50.350.180.110.570.740.741.001.28ارتفاع نظام الملک

700.130.070.040.220.280.280.380.49طول حیاط
57.50.160.080.050.260.340.340.460.59عرض حیاط

18.50.510.250.160.821.051.051.431.84عرض ایوان شمالی
230.410.200.130.660.850.851.151.48عرض ایوان جنوبی

19.50.480.240.150.781.001.001.361.74عرض ایوان شرقی و غربی
340.280.140.090.450.570.570.781.00ارتفاع مناره
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ارتفاع ایوان شرقی، غربی و جنوبی، گنبد تاج الملک و عرض 
ایوان شرقی و غربی با یکدیگر برابر می باشند و اندازه همگی 
آن ها نزدیک به دو برابر ارتفاع نمای صحن حیاط می باشد. 
ارتفاع نمای طبقه اول و دوم صحن نسبت به یکدیگر دارای 
ارتفاع  تناسبات زرین می باشند.  به  نزدیک  بسیار  تناسباتی 
نمای طبقه اول، دو برابر ارتفاع نمای صحن می باشد. ارتفاع 
ایوان شمالی و ارتفاع نمای صحن نسبت به یکدیگر دارای 
اندازه  می باشند.  زرین  تناسبات  به  نزدیک  بسیار  تناسباتی 

عرض نمای ایوان شمالی و ارتفاع گنبد جنوبی نسبت به 
یکدیگر دارای تناسباتی نزدیک به 2√ و ارتفاع نمای این 
ایوان نیز نسبت به ارتفاع گنبد نظام الملک دارای تناسباتی 
ارتفاع  به  ارتفاع مناره ها نسبت  3√ می باشند.  به  نزدیک 
ایوان شرقی، غربی و جنوبی، گنبد تاج الملک و عرض ایوان 
شرقی و غربی دارای تناسباتی نزدیک به 3√ می باشند. 
ارتفاع مناره ها نسبت به عرض نمای ایوان جنوبی دارای 

تناسباتی نزدیک به 2√ می باشند )تصویر 6(.

تصویر 6. نمودار  بررسی سلسله مراتب ارتفاعی مسجد جامع اصفهان )مأخذ: نگارندگان(

با بررسی نمودار سلسله مراتب ارتفاعی )تصویر 6( می توان 
عرض  و  ارتفاع  اندازه  گویی  که  کرد  برداشت  گونه  این 
از  مناره ها  و  نظام الملک  و  گنبدتاج الملک  ارتفاع  ایوان ها، 
ایرانی  و  زرین  تناسبات  از  استفاده  با  صحن  نمای  ارتفاع 
به صورتی که هر قسمت اضافه شده  نشأت گرفته است. 
با  مسجد  قبلی  اجزای  به  نسبت  تناسبات  با  مسجد  به 

است. گرفته  قرار  کلی  فرم  در  سلسله مراتب 
مسجد جامع زواره

در  و  سلجوقیان  عصر  در   )7 )تصویر  زواره  جامع  مسجد   
به  و  سلجوقی  سنجر  سلطان  ابوالحارث  معزالدین  زمان 
وسیله احمدبن علی، رئیس زواره -که نامش بر کتیبه کوفی 

آجر تراش صحن مسجد ثبت شده است- بنیان نهاده شد 
)گلی زواره 1379(. با توجه به اسناد موجود اولین مسجد 
چهارایوانی است که به گونه ای مستقل ساخته شده است. 
خالف  بر  می سازد؛  معلوم  را  مسجد  تاریخ  که  کتیبه ای 
گرفته  جا  مرکزی  حیاط  اطراف  نمای  باالی  در  معمول 
یک  نمای صحن  در   .)104-90  ،1392 )نصرالهی  است 
از  و  چرخیده  غربی  و  شرقی  ایوان  دور  آجرکاری  لبه ی 
زیر کتیبه های کوفی گذشته است )تصویر 8( که گویی به 
صورت عمد و برای تاکید توسط معمار مجموعه ایجاد شده 
است و پژوهشگران این لبه ی آجر کاری را برای بررسی 

گرفته اند. نظر  در  ارتفاعی  تناسبات 
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تصویر 7. سه بعدی مسجد جامع زواره 
)مأخذ: حاجی قاسمی 1383، 141(

تصویر 8. تصویر ایوان شرقی مسجد جامع زواره و لبه آجری دور ایوان و صحن 
)مأخذ: حاجی قاسمی 1383، 144 ؛ ویرایش توسط نگارندگان(

جدول 5. بررسی تناسبات ارتفاعی مسجد جامع زواره )واحد: بر حسب متر( )مأخذ: نگارندگان(

و  ایوان شرقی  ارتفاع  با  کتیبه  زیر  تا  نمای صحن  ارتفاع 
غربی )کوچکترین ایوان( دارای تناسباتی بسیار نزدیک به 
تناسبات زرین، با ارتفاع ایوان شمالی تناسبات نزدیک به 
 1.118 تناسبات   غربی  و  شرقی  ایوان  عرض  با  و   √3
می باشند. ارتفاع نمای صحن باالی کتیبه با ایوان شمالی 
دارای تناسبات 2√ و با ایوان جنوبی تناسبات زرین دارند. 

گنبد با ارتفاع ایوان شرقی و غربی تناسبات نزدیک به 2√ 
ایوان  دارد. عرض   √3 تناسبات  جنوبی  ایوان  ارتفاع  با  و 
تناسباتی  دارای  جنوبی  ایوان  ارتفاع  با  جنوبی  و  شمالی 
زرین  تناسبات  دارای  گنبد  ارتفاع  با  و   1.118 به  نزدیک 
می باشد. عرض ایوان شرقی و غربی 2√ ارتفاع آن می باشد 
و با ارتفاع مناره دارای تناسبات زرین می باشند )تصویر 9(.

ارتفاع ابعادمسجد جامع زواره
نمای 

صحن تا 
لبه زیر 

کتیبه

ارتفاع نمای 
صحن تا لبه 
باالی کتیبه

ارتفاع 
ایوان 
شمالی

ارتفاع 
ایوان 
جنوبی

ارتفاع 
ایوان 
شرقی 
و غربی

ارتفاع 
گنبد

عرض ایوان 
شمالی و 

جنوبی

عرض 
ایوان 
شرقی 
و غربی

ارتفاع 
مناره

67.2510.211.79.751710.56.811ابعاد و اندازهها
ــر  ــه زی ــا لب ــن ت ــای صح ــاع نم ارتف

ــه کتیب
61.001.211.701.951.632.831.751.131.83

ــا لبــه بــاالی  ارتفــاع نمــای صحــن ت
کتیبــه

7.250.831.001.411.611.342.341.450.941.52

10.20.590.711.001.150.961.671.030.671.08ارتفاع ایوان شمالی
11.70.510.620.871.000.831.450.900.580.94ارتفاع ایوان جنوبی

9.750.620.741.051.201.001.741.080.701.13ارتفاع ایوان شرقی و غربی
170.350.430.600.690.571.000.620.400.65ارتفاع گنبد
17.50.340.410.580.670.560.970.600.390.63طول حیاط
160.380.450.640.730.611.060.660.430.69عرض حیاط

10.50.570.690.971.110.931.621.000.651.05عرض ایوان شمالی و جنوبی
6.80.881.071.501.721.432.501.541.001.62عرض ایوان شرقی و غربی

110.550.660.931.060.891.550.950.621.00ارتفاع مناره
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تصویر 9. نمودار  بررسی سلسله مراتب ارتفاعی مسجد جامع زواره )مأخذ: نگارندگان(    

با بررسی نمودار سلسله مراتب ارتفاعی )تصویر 9( می توان 
عرض  و  ارتفاع  اندازه  گویی  که  کرد  برداشت  گونه  این 
با  صحن   نمای  ارتفاع  از  مناره  و  گنبد  ارتفاع  ایوان ها، 

است.  گرفته  نشأت  ایرانی  و  زرین  تناسبات  از  استفاده 
مسجد ملک کرمان 

بزرگترین و قدیمی ترین  مسجد ملک کرمان )تصویر 10( 
مسجد کرمان است که احداث آن در عهد ملک توران شاه از 
حکام سالجقه کرمان در سال های 477 الی 490 هجری 
صورت گرفته است )زمانی بابگهری و دیگران 1397، 103(. 
این مسجد از نوع چهارایوانی است و پیشینهای نزدیک به 
هزار سال دارد )دانشور 1388، 247(. نمای صحن در جوار 

ایوان جنوبی و شمالی یک پرش ارتفاعی داردکه ارتفاع آن 
به اندازه ارتفاع ایوان های شرقی، غربی، و شمالی است.

تصویر 10. سه بعدی مسجد ملک کرمان )مأخذ: حاجی قاسمی 1383، 191(

ارتفاع ابعادمسجد ملک کرمان
نمای 
کلی 
صحــن

ارتفاع 
نمای 

طبقــه

ایــوان  ارتفــاع 
شــمالی، شــرقی، 
نمــای  و  غربــی، 
مجــاور  صحــن 
جنوبــی ایــوان 

ارتفاع 
ایوان 
بــی جنو

ارتفاع گنبد

6.654.710.7517.416ابعاد و اندازه ها
6.651.000.711.622.622.41ارتفاع نمای کلی صحن

4.71.411.002.293.703.40ارتفاع نمای طبقه
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مجاور  صحن  نمای  غربی،  شرقی،  شمالی،  ایوان  ارتفاع 
ایوان جنوبی، و عرض ایوان شمالی با یکدیگر برابر بوده 
در  جنوبی  ایوان  و  نمای صحن  کلی  ارتفاع  با  همگی  و 
 1.5 گنبد  و  می باشند  یکدیگر  به  نسبت  زرین  تناسبات 

برابرشان می باشد. ارتفاع ایوان جنوبی با عرض خود دارای 
شرقی  ایوان  عرض  1.118می باشد.  به  نزدیک  تناسباتی 
گنبد  ارتفاع  با   √3 به  نزدیک  تناسباتی  دارای  غربی  و 

.)11 )تصویر  می باشند  

با بررسی نمودار سلسله مراتب ارتفاعی مسجد ملک )تصویر 
11( می توان این گونه برداشت کرد که گویی اندازه ارتفاع 
و  صحن  نمای  ارتفاع  از  گنبد  ارتفاع  و  ایوانها  عرض  و 
نشات  ایرانی  و  زرین  تناسبات  از  استفاده  با  طبقه  ارتفاع 

است. گرفته 
 مسجد جامع اردستان

 این مسجد از مساجد دوران سلجوقی می باشد )تصویر 12( 
ایوان  ایوان دیگر به نام های  ایوان جنوبی، سه  از  گذشته 
شمالی یا صفه ی صفا، ایوان غربی یا صفه ی امام حسن، و 
ایوان شرقی یا صفه ی امیر خوانده می شوند )حاتم 1378، 

در  ایوان جنوبی  نمیه دوم قرن ششم،  در  گنبد   .)34-33
سال 555 هجری قمری، ایوان شمالی درسال 946 هجری 
یازدهم هجری قمری، و  پایان قرن  ایوان شرقی  قمری، 
ایوان غربی اوایل قرن دوازدهم هجری قمری به مسجد 
الحاق گردیده اند و بیش از یک قرن و نیم طول می کشد 
ایوان مسجد ساختمانش به اتمام برسد و مسجد  تا چهار 
در آغاز قرن دوازدهم هجری قمری )حکومت صفویان( در 
هیات مسجدی چهارایوانی تجلی می نماید )پیرنیا 1390، 

.)200-197

جدول 6. بررسی تناسبات ارتفاعی مسجد ملک کرمان )واحد: بر حسب متر( )مأخذ: نگارندگان(

ــان  ــر 11. نمــودار بررســی سلســله مراتب ارتفاعــی مســجد ملــک کرم تصوی
)مأخــذ: نگارنــدگان(

ــای  ــی، و نم ــرقی، غرب ــمالی، ش ــوان ش ــاع ای ارتف
ــی ــوان جنوب ــاور ای ــن مج صح

10.750.620.441.001.621.49

17.40.380.270.621.000.92ارتفاع ایوان جنوبی
160.420.290.671.091.00ارتفاع گنبد
77.50.090.060.140.220.21طول حیاط

570.120.080.190.310.28عرض حیاط
11.30.590.420.951.541.42عرض ایوان شرقی و غربی

15.30.430.310.701.131.04عرض ایوان جنوبی
10.750.620.441.001.621.49عرض ایوان شمالی
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تصویر 12. سه بعدی مسجد جامع اردستان
)مأخذ: حاجی قاسمی 1375، 23(

جدول 7. بررسی تناسبات ارتفاعی مسجد جامع اردستان )واحد: بر حسب متر( )مأخذ: نگارندگان(

ارتفاع کوتاه ترین نمای صحن تقریبا دو برابر ارتفاع نمای 
طبقه دوم صحن می باشد و نمای طبقه اول و دوم صحن 
نمای  ارتفاع  دارند.  به 1.118  نزدیک  تناسباتی  یکدیگر  با 
ایوان شرقی و غربی با کوتاه ترین نمای صحن حیاط دارای 
تناسباتی بسیار نزدیک به تناسبات زرین و با ارتفاع نمای 
دارند.   1.118 به  نزدیک  تناسباتی  جنوبی  و  شمالی  ایوان 

پایینترین ابعادمسجد جامع اردستان
ارتفاع 
نمای 
صحن

ارتفاع 
نمای 
طبقه 

اول

ارتفاع 
نمای طبقه 

دوم

ارتفاع 
ایوان 

شمالی و 
جنوبی

ارتفاع 
ایوان 

شرقی و 
غربی

ارتفاع ارتفاع گنبد
مناره

عرض 
ایوان 

شمالی و 
جنوبی

عرض 
ایوان 

شرقی و 
غربی

7.253.23.5813.4511.752114.314.4710.13ابعاد و اندازه ها
7.251.000.440.491.861.622.901.972.001.40ارتفاع نمای صحن

3.22.271.001.124.203.676.564.474.523.17ارتفاع نمای طبقه اول
3.582.030.891.003.763.285.873.994.042.83ارتفاع نمای طبقه دوم

ــوان شــمالی و  ــاع ای ارتف
ــی جنوب

13.450.540.240.271.000.871.561.061.080.75

ــرقی و  ــوان ش ــاع ای ارتف
ــی غرب

11.750.620.270.301.141.001.791.221.230.86

21.30.350.150.170.640.561.000.680.690.48ارتفاع گنبد
25.150.290.130.140.530.470.830.570.580.40طول حیاط

21.30.340.150.170.630.550.990.670.680.48عرض حیاط
ــوان شــمالی و  عــرض ای

ــی جنوب
14.470.500.220.250.930.811.450.991.000.70

ــرقی و  ــوان ش ــرض ای ع
ــی غرب

10.130.720.320.351.331.162.071.411.431.00

14.30.510.220.250.940.821.471.001.010.71ارتفاع مناره
90.810.360.401.491.312.331.591.611.13باالترین ارتفاع صحن

ارتفاع گنبد 1.5 برابر ارتفاع ایوان شمالی و جنوبی و این 
ارتفاع نمای صحن می باشند.  باالترین  برابر  ایوان ها 1.5 
عرض نمای ایوان شرقی و غربی با ارتفاع مناره و عرض 
 √2 به  نزدیک  تناسبت  دارای  جنوبی  و  شمالی  ایوان 

.)13 )تصویر  می باشند 
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ــتان  ــع اردس ــجد جام ــی مس ــله مراتب ارتفاع ــی سلس ــودار بررس ــر 13. نم تصوی
ــدگان( ــذ: نگارن )مأخ

جامع  مسجد  ارتفاعی  سلسله مراتب  نمودار  بررسی  با 
اردستان )تصویر 11( می توان این گونه برداشت کرد که با 
اینکه گنبد از ایوان ها در دوره تاریخی زودتری ساخته شده 
است؛ ولی در دوره ی صفویه که مسجد چهارایوانی شده 
ایجاد شده که گویی  الگو و سلسله تناسباتی  است؛ چنین 
ارتفاع و عرض ایوان ها از کوتاه ترین ارتفاع نمای صحن و 
با استفاده از تناسبات زرین و ایرانی نشأت گرفته است؛ به 

صورتی که با گنبد و مناره نیز تناسبات داشته باشند. 

مسجدگوهرشاد 
محسوب  دنیا  معماری  آثار  زیباترین  از  یکی  مسجد  این 
می شود. این بنا در دوره تیموریان در سال های 808 تا 821 
هجری قمری ساخته شده، معمار این بنا استاد قوام الدین 
شیرازی است و دارای میانسرای چهارایوانی می باشد )پیرنیا 
1390، 248(. مسجد دارای چهار ایوان )تصویر 14( است 
که ایوان شمال شرقی ایوان ساده، ایوان جنوب شرقی ایوان 
حاجی حسن، ایوان شمال غربی ایوان آب، و ایوان چهارم 
ایوان مقصوره نام دارد )ویلبر 1374، 459(. ساختمان آن 
بر اساس متن کتیبه ثلث ضلع جنوبی در سال 821 هجری 
قمری به کوشش »گوهرشاد« همسر شاهرخ تیموری به 

تصویر 14. سه بعدی مسجد گوهرشاد 
)مأخذ: حاجی قاسمی 1383، 228(

رفیع  مناره  ایوان اصلی دو  پایان رسیده است. در طرفین 
جای گرفته که از لحاظ زیبایی و کوشش در کاشی کاری 
دارای اهمیت ویژه ای است. این مناره ها از روی زمین آغاز 
می شوند و چسبیده به ایوان مقصوره باال می روند )شهبازی 

 .)18-17 ،1386
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جدول 8. بررسی تناسبات ارتفاعی مسجد گوهرشاد )واحد: بر حسب متر( )مأخذ: نگارندگان(

عرض ایوان جنوبی در باالترین قسمت این ایوان در نظر 
گرفته شده است. ارتفاع نمای ایوان شرقی و غربی با عرض 
ایوان شمالی برابر می باشند و هرسه با ارتفاع نمای صحن 
حیاط دارای تناسباتی بسیار نزدیک به تناسبات زرین نسبت 
ایوان های  ارتفاع  با  شمالی  ایوان  نمای  ارتفاع  می باشند. 
ارتفاع گنبد  با  به 1.118،  نزدیک  تناسبات  شرقی و غربی 

نمای  عرض  با  و  زرین  تناسبات  به  نزدیک  تناسباتی 
دارد.    √2 به  نزدیک  تناسباتی  غربی  و  ایوان های شرقی 
ارتفاع نمای ایوان جنوبی 2 برابر ارتفاع نمای صحن و با 
ارتفاع مناره  تناسباتی نزدیک به تناسبات زرین دارد. گنبد 
)تصویر  می باشد  جنوبی  ایوان  نمای  ارتفاع  برابر   1.5 نیز 

.)15

تصویر 15. نمودار بررسی سلسله مراتب ارتفاعی مسجد گوهرشاد )مأخذ: نگارندگان(

ارتفاع ابعادمسجد گوهرشاد
نمای 
صحــن

ارتفاع 
نمای 
طبقــه اول

ارتفاع 
نمای 
طبقه 

م و د

ارتفاع 
ایوان 
شــمالی

ارتفاع 
ایوان 
جنوبــی

ارتفاع 
ایوان 
شرقی 
و غربــی

ارتفاع 
گنبــد

ارتفاع 
ره منــا

13.15.34.7524.126.352139.443ابعاد و اندازه ها
13.11.000.400.361.842.011.603.013.28ارتفاع نمای صحن  
5.32.471.000.904.554.973.967.438.11ارتفاع نمای طبقه اول
4.752.761.121.005.075.554.428.299.05ارتفاع نمای طبقه دوم
24.10.540.220.201.001.090.871.631.78ارتفاع ایوان شمالی
26.350.500.200.180.911.000.801.501.63ارتفاع ایوان جنوبی

210.620.250.231.151.251.001.882.05ارتفاع ایوان شرقی و غربی
39.40.330.130.120.610.670.531.001.09ارتفاع گنبد
58.20.230.090.080.410.450.360.680.74طول حیاط

52.70.250.100.090.460.500.400.750.82عرض حیاط
210.620.250.231.151.251.001.882.05عرض ایوان شمالی
21.350.610.250.221.131.230.981.852.01عرض ایوان جنوبی

170.770.310.281.421.551.242.322.53عرض ایوان شرقی و غربی
430.300.120.110.560.610.490.921.00ارتفاع مناره
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برداشت کرد که  این گونه  بررسی تصویر 15 می توان  با 
گویی اندازه طول و عرض  ایوانها، ارتفاع گنبد و منارهها 
از ارتفاع صحن و ایوان کوتاهتر با تناسبات زرین و ایرانی 

و سلسله مراتب خاصی نشات گرفته اند. 
مسجد امام اصفهان

اما شکوه  است  ایران  زیبای  مساجد  از  یکی  امام  مسجد 
مسجد جامع را ندارد؛ که در سال 1020 ساخت آن آغاز 
)پیرنیا  است  اصفهانی  اکبر  علی  استاد  آن  معمار  و  شده 
1390، 291(. این مسجد در میانه ضلع جنوبی میدان نقش 
به  بنا  کاشیکاری های  و  تزئینات  است.  شده  واقع  جهان 
خاطر طوالنی شدن زمان ساخت در زمان جانشینان شاه 
عباس تکمیل گردید )کیانی 1379، 109(. بنای مسجد به 
بخش های  بر  مشتمل  و   )16 )تصویر  چهارایوانی  صورت 
سردر و جلوخان، شبستان، رواق ها، و دو مدرسه با صحن و 
تصویر 16. سه بعدی مسجد امام )مأخذ: حاجی قاسمی 1375، 23(حجره می باشد )مالزاده 1378، 53(. دو مناره در دو طرف 

ایوان ورودی و ایوان قبلی قرار دارد. جلوخان حالتی پذیرا 
و دعوت کننده دارد که جمعیت بیرون را به پناهگاه امنیت 
و تجدید نیرو در مسجد فرا می خواند )پوپ 1388، 151(.

ارتفاع ابعادمسجد امام
نمای 
صحن

ارتفاع 
نمای 
طبقه 

اول

ارتفاع 
نمای 
طبقه 
دوم

ارتفاع 
ایوان 
شمالی

ارتفاع 
ایوان 
جنوبی

ارتفاع 
ایوان 
شرقی

ارتفاع
گنبد

ارتفاع
جلو
خان

ارتفاع 
مناره

13.35.14.5621.53223.6351.514.648ابعاد و اندازه ها
13.31.000.380.341.622.411.783.871.103.61ارتفاع نمای صحن  
5.12.611.000.894.226.274.6310.12.869.41ارتفاع نمای طبقه اول
4.562.921.121.004.717.025.1811.23.2010.5ارتفاع نمای طبقه دوم
21.50.620.240.211.001.491.102.400.682.23ارتفاع ایوان شمالی
320.420.160.140.671.000.741.610.461.50ارتفاع ایوان جنوبی

23.630.560.220.190.911.351.002.180.622.03ارتفاع ایوان شرقی وغربی
51.50.260.100.090.420.620.461.000.280.93ارتفاع گنبد

14.60.910.350.311.472.191.623.531.003.29ارتفاع جلوخان
700.190.070.070.310.460.340.740.210.69طول حیاط

540.250.090.080.400.590.440.950.270.89عرض حیاط
21.50.620.240.211.001.491.102.400.682.23عرض ایوان شمالی

ــی، شــرقی،  ــوان جنوب عــرض ای
ــی و غرب

280.480.180.160.771.140.841.840.521.71

480.280.110.100.450.670.491.070.301.00ارتفاع مناره

ــر(  ــر حســب مت ــام اصفهــان )واحــد: ب جــدول 9. بررســی تناســبات ارتفاعــی مســجد ام
ــدگان( ــذ: نگارن )مأخ
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نمای طبقه دوم صحن  با  اول صحن  نمای طبقه  ارتفاع   
دارای تناسباتی نزدیک به 1.118 می باشند. ارتفاع و عرض 
دارای  صحن  نمای  ارتفاع  با  و  بوده  برابر  شمالی  ایوان 
با ارتفاع نمای جلوخان  تناسباتی بسیار نزدیک به زرین و 
می باشند.   √2 تناسبات  به  نزدیک  بسیار  تناسباتی  دارای 
عرض  و  ارتفاع  برابر   1.5 به  نزدیک  جنوبی  ایوان  ارتفاع 

تصویر 17: نمودار  بررسی سلسله مراتب ارتفاعی مسجد امام اصفهان)نگارندگان(      

ــان  ــام اصفه ــجد ام ــی مس ــله مراتب ارتفاع ــودار سلس ــی نم ــا بررس ب
ــاع  ــی ارتف ــه گوی ــرد ک ــه برداشــت ک ــن گون ــوان ای ــر 17( می ت )تصوی
و عــرض ایوان هــا، ارتفــاع جلوخــان، ارتفــاع گنبــد و مناره هــا بــا 
ــی  ــن و ایران ــا تناســبات زری ــاع صحــن ب سلســله مراتب خاصــی از ارتف

نشــات گرفته انــد.

مسجد نو اصفهان 
ــا  ــروف اســت ب ــز مع ــو نی ــازار ن ــه مســجد ب ــه ب ــن مســجد ک ــی ای بان
ــد.  ــان می باش ــهر اصفه ــع در ش ــر 18( واق ــی )تصوی ــرح چهارایوان ط
ــا 1305 هجــری شمســی  ــن ســال های  1298 ت ــو بی ــای مســجد ن بن
ــال 1344  ــود در س ــای موج ــاس کتیبه ه ــر اس ــداث و ب ــه( اح )قاجاری
کاشــی کاری شــده اســت. معمــار مســجد اســتاد موســوی زاده می باشــد 

)مأخــذ: حاجی قاســمی 1375، 166(.

تصویر 18. سه بعدی مسجد نو اصفهان 
)مأخذ: حاجی قاسمی 1375، 166(  

تناسباتی  گنبد  ارتفاع  با  و  می باشد  شمالی  ایوان  نمای 
با  صحن  نمای  ارتفاع  دارد.  زرین  تناسبات  به  نزدیک 
ایوان های شرقی و غربی تناسبات بسیار نزدیکی به 3√ 
ایوان های شرقی و  ارتفاع  ارتفاع نمای جلوخان و  دارند. 
غربی نسبت به یکدیگر دارای تناسبات بسیار نزدیکی به 

.)17 )تصویر  می باشند  زرین  تناسبات 
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جدول 10. بررسی تناسبات ارتفاعی مسجد نو اصفهان )واحد: بر حسب متر( )مأخذ: نگارندگان(

ارتفاع نمای ایوان شرقی و غربی با ارتفاع نمای صحن در 
شرق و غرب دارای تناسبات نزدیک به تناسبات زرین و با 
ارتفاع نمای صحن در جنوب تناسباتی نزدیک به 1.118 
ایوان  ارتفاع  برابر  دو  و جنوبی  ایوان شمالی  ارتفاع  دارد. 
نمای  ارتفاع  با  ایوان  دو  این  و  می باشد؛  غربی  و  شرقی 

تصویر19 : نمودار  بررسی سلسله مراتب ارتفاعی مسجد نو اصفهان )مأخذ: نگارندگان(

ارتفاع ابعادمسجد نو اصفهان
نمای 

صحن در 
شرق و 

غرب

ارتفاع 
نمای 

صحن در 
جنوب

ارتفاع 
ایوان 

شمالی و 
جنوبی

ارتفاع ایوان 
شرقی و 

غربی

ارتفاع 
گنبد

ارتفاع مناره

47.5136.515.518.5ابعاد و اندازهها
41.001.883.251.633.884.63ارتفاع نمای صحن در شرق و غرب

7.50.531.001.730.872.072.47ارتفاع نمای صحن در جنوب
130.310.581.000.501.191.42ارتفاع ایوان شمالی و جنوبی
6.50.621.152.001.002.382.85ارتفاع ایوان شرقی و غربی

15.50.260.480.840.421.001.19ارتفاع گنبد
33.20.120.230.390.200.470.56طول حیاط

210.190.360.620.310.740.88عرض حیاط
13.50.300.560.960.481.151.37عرض ایوان شمالی و جنوبی
50.801.502.601.303.103.70عرض ایوان شرقی و غربی

18.50.220.410.700.350.841.00ارتفاع مناره

صحن در جنوب تناسبات نزدیک به 3√و با ارتفاع 
ایوان  عرض  دارند.   √2 به  نزدیک  تناسبات  مناره 
شرقی و غربی 1.5 و ارتفاع گنبد نیز دو برابر ارتفاع 

نمای صحن در جنوب می باشد )تصویر 19(.
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با بررسی نمودار سلسله مراتب ارتفاعی مسجد نو اصفهان 
گویی  که  کرد  برداشت  گونه  این  می توان   )19 )تصویر 
ارتفاع و عرض ایوان ها، ارتفاع گنبد و مناره با سلسله مراتب 
خاصی از ارتفاع نمای صحن در شرق و غرب با تناسبات 

زرین و ایرانی نشأت گرفته اند. 

مسجد امام بروجرد
 این مسجد که به مسجد سلطانی بروجرد نیز معروف است؛ 
بافت بروجرد قرار دارد. طرح مسجد چهارایوانی  در مرکز 
آن  معمار  )تصویر20(.   )134  ،1378 )حبیبی  می باشد 
است  شده  ساخته  قاجاریان  دوره  در  و  شیرازی  اسکندر 
و  غربی،  شرقی،  ایوان های   .)42  ،1375 )حاجی قاسمی 
ارتفاعی ساخته شده اند  با دو پرش  شمالی در این مسجد 

.)21 )تصویر 

تصویر 20. سه بعدی مسجد امام بروجرد 
)مأخذ: حاجی قاسمی 1375، 43(

تصویر21. ایوان غربی مسجد امام بروجرد 
)مأخذ: حاجی قاسمی 1375، 44(

جدول 11. بررسی تناسبات ارتفاعی مسجد امام بروجرد )واحد: بر حسب متر( )مأخذ: نگارندگان(

ارتفاع ابعادمسجد امام بروجرد
نمای 
کلی 
صحن

ارتفاع 
نمای 
صحن 
سمت 
جنوب

ارتفاع 
ایوان 
شمالی

ارتفاع 
ایوان 
جنوبی

ارتفاع 
ایوان 
شرقی 
وغربی 
پرش 

اول

ارتفاع 
ایوان 
شرقی 
وغربی 
پرش 

دوم

ارتفاع 
گنبد

ارتفاع 
مناره

عرض 
ایوان 
شمالی

عرض 
ایوان 
جنوبی

عرض 
ایوان 

شرقی و 
غربی

6.758.8517.217.7510.8812.1522.752118.1520.512.75ابعاد و اندازه ها
6.751.001.312.552.631.611.803.373.112.693.041.89ارتفاع نمای کلی صحن

ــمت  ــن س ــای صح ــاع نم ارتف
ــوب جن

8.850.761.001.942.011.231.372.572.372.052.321.44

17.20.390.511.001.030.630.711.321.221.061.190.74ارتفاع ایوان شمالی
17.750.380.500.971.000.610.681.281.181.021.150.72ارتفاع ایوان جنوبی

ــی  ــرقی وغرب ــوان ش ــاع ای ارتف
ــرش اول پ

10.880.620.811.581.631.001.122.091.931.671.881.17

ــی  ــرقی وغرب ــوان ش ــاع ای ارتف
ــرش دوم پ

12.150.560.731.421.460.901.001.871.731.491.691.05

22.750.300.390.760.780.480.531.000.920.800.900.56ارتفاع گنبد
610.110.150.280.290.180.200.370.340.300.340.21طول حیاط

490.140.180.350.360.220.250.460.430.370.420.26عرض حیاط
18.150.370.490.950.980.600.671.251.161.001.130.70عرض ایوان شمالی
20.50.330.430.840.870.530.591.111.020.891.000.62عرض ایوان جنوبی

12.750.530.691.351.390.850.951.781.651.421.611.00عرض ایوان شرقی و غربی
210.320.420.820.850.520.581.081.000.860.980.61ارتفاع مناره
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کلی  ارتفاع  با  غربی  و  شرقی  ایوان  در  اول  پرش  ارتفاع 
نمای صحن و ارتفاع نمای ایوان جنوبی تناسباتی نزدیک 
ایوان شرقی و  ارتفاع پرش دوم در  با  به تناسبات زرین و 
دوم  پرش  ارتفاع  دارد.   1.118 به  نزدیک  تناسباتی  غربی 
در ایوان شرقی و غربی با ارتفاع مناره تناسبات نزدیک به 
3√ و با ارتفاع ایوان شمالی تناسبات نزدیک به 2√ دارد. 

ارتفاع نمای صحن سمت جنوب نصف ارتفاع ایوان جنوبی 
می باشد که این نما با عرض ایوان شرقی و غربی تناسباتی 
نزدیک به  2√ دارد. عرض ایوان شرقی و غربی نیز با با 
با عرض  2√ و  به  نزدیک  تناسبات  ایوان شمالی  عرض 

ایوان جنوبی تناسباتی نزدیک به تناسبات زرین دارد.

تصویر 22. نمودار  بررسی سلسله مراتب ارتفاعی مسجد امام بروجرد )مأخذ: نگارندگان(

با بررسی نمودار سلسله مراتب ارتفاعی مسجد امام بروجرد 
)تصویر 22( می توان این گونه برداشت کرد که گویی ارتفاع 
و عرض ایوان ها، ارتفاع گنبد و مناره با سلسله مراتب خاصی 
از ارتفاع نمای صحن کلی با تناسبات زرین و ایرانی نشأت 

گرفته اند. 

بررسی الگوها و تناسبات
در هر 8 مسجد با بررسی سلسله مراتب ارتفاعی می توان 
برداشت کرد که گویی تمامی عناصر ارتفاعی پژوهش از 
ارتفاع نمای صحن و کوتاه ترین ایوان مجموعه با تناسبات 
برخی  در  شاید  آمده اند.  بدست  اسالمی  ایرانی  و  زرین 
از بقیه داشته  مساجد یک عنصر قدمت تاریخی بیشتری 
اصفهان  جامع  مسجد  در  نظام الملک  گنبد  مانند  باشد؛ 

که نسبت به ایوان ها در این مسجد قدیمی تر می باشد؛ یا 
زمان صفویان  در  اردستان  چهارایوانی شدن مسجد جامع 
در صورتی که این مسجد یک مسجد سلجوقی می باشد؛ 
ولی در دوره خاصی مثاًل در دوره سلجوقیان برای مسجد 
این  اردستان  جامع  برای  صفویان  دوره  و  اصفهان  جامع 
الگو و سلسله مراتب ارتفاعی بر روی این دو مسجد پیاده 
شده است. مسجد جامع زواره قدیمی ترین نمونه پژوهش 
می باشد که با طرح چهارایوانه در زمان سلجوقیان ساخته 

است. شده 
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جدول 12. تناسبات مشابه در 8 مسجد بررسی شده )مأخذ: نگارندگان(

نتیجه گیری

 از تناسبات برای چیدمان اجزای ارتفاعی در تمامی مساجد 
بررسی شده استفاده شده است؛ به صورتی که می توان یک 
نظر  در  مسجد  هر  برای  ارتفاعی  تناسبات  سلسله مراتب 
قرار  تناسبات  با  مجموعه  در  چگونه  جزء  هر  که  گرفت 
گرفته است و با ترسیم نمودار برای هر نمونه مشخص شد 
در 8 نمونه تحلیل شده، تمامی عناصر ارتفاعی پژوهش از 
ارتفاع نمای صحن و کوتاه ترین ایوان مجموعه با تناسبات 
زرین و ایرانی اسالمی بدست آمده اند. در تمامی نمونه های 
نمای  ارتفاع  با  مجوعه  ایوان  کوتاه ترین  شده،  بررسی 
زرین  تناسبات  به  نزدیک  تناسباتی  دارای  حیاط  صحن 
جامع  گوهرشاد،  مساجد  در  می باشند.  یکدیگر  به  نسبت 
مشابه  الگوی  یک  بروجرد  امام  و  اصفهان،  جامع  زواره، 
در نمای ایوان جنوبی وجود دارد؛ بدین صورت که ارتفاع 
این ایوان تقریبًا دو برابر ارتفاع نمای صحن در این چهار 

مسجد می باشد. در مساجد گوهرشاد و امام اصفهان یک 
الگوی نسبتًا مشابه در ارتفاع گنبد و مناره ها نسبت به ایوان 
گوهرشاد  در مسجد  که  بدین صورت  دارد؛  وجود  جنوبی 
ارتفاع  و  ایوان جنوبی  نمای  ارتفاع  برابر  گنبد 1.5  ارتفاع 
مناره ها با ارتفاع نمای ایوان جنوبی دارای تناسباتی نزدیک 
به تناسبات زرین می باشد؛ ولی در مسجد امام این قضیه به 
صورت عکس می باشد؛ به صورتی که ارتفاع مناره ها 1.5 
برابر ارتفاع نمای ایوان جنوبی و ارتفاع گنبد با این ایوان 
در تناسباتی نزدیک به تناسبات زرین می باشد. در مساجد 
جامع اردستان، گوهرشاد، و امام اصفهان دو طبقه ی نمای 
صحن با یکدیگر در تناسباتی نزدیک به 1.118 می باشند 
ولی در مسجد جامع اصفهان این دو طبقه دارای تناسباتی 
می باشند  یکدیگر  به  نسبت  زرین  تناسبات  به  نزدیک 

)جدول 13(.

نام مسجد

ارتفاع کوتاه ترین 
ایوان و نمای صحن 

در تناسباتی نزدیک به 
تناسبات زرین است.

ایوان  جنوبی  
ارتفاعی تقریبا دو 
برابر ارتفاع نمای 

صحن دارد.

گنبد و مناره یکی 
تقریباً 1.5 برابر و 

دیگری در تناسبات 
زرین با ارتفاع ایوان 

جنوبی است.

ارتفاع دو طبقه ی 
نمای صحن تناسباتی 

نزدیک به 1.118 
نسبت به یکدیگر 

دارند.

زریــن -**مسجد جامع اصفهان1 تناســبات  در 
. هســتند

-***مسجد جامع زواره2
-*-*مسجد ملک3
*--*مسجد جامع اردستان4
*-**مسجد گوهرشاد5
*--*مسجد امام اصفهان6
---*مسجد نو7
--**مسجد امام بروجرد8
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جدول 13. الگوها و سلسله مراتب مشابه )مأخذ: نگارندگان(

تمامــی  در  ایــوان  کوتاه تریــن 
مســاجد بررســی شــده

 

تمــام  ارتفاعــی  سلســله مراتب 
ــده ــی ش ــاجد بررس مس

 

مســاجد  در  جنوبــی  ایــوان 
ــع  ــع اصفهان،جام ــاد، جام گوهرش

بروجــرد امــام  و  زواره، 

 

گنبد و مناره مسجد گوهرشاد

 

گنبد و مناره مسجد امام اصفهان
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Abstract

 Proportions can be called a mathematical concept that creates a good relationship
 between the components of the work in architecture and likewise a sense of order
 among the parts of a visual composition in the audience. Proportions not only can
 can make building component arrengment regular but also it can it can create a
 sense of aesthetics. Traditional Iranian artists and architects have been interested
 in geometric proportions and divisions due to their hidden relationships, and have
 used these proportions in their works. The present study is an attempt to find
 traces of proportions in Iranian mosques as one of the most prominent elements
 in Islamic architecture, which has explored the height proportions of four-aisled
 mosques through descriptive, analytical and library and field studies. An attempt
 has been made to extract a height or a connection pattern between the components
 of each of the eight mosques so that a hierarchy of height design can be imagined.
 In the end, by examining the proportions and height patterns, it was found that in
 8 analyzed samples, all the elevation elements of the research were obtained from
 the height of the courtyard facade and the shortest porch of the complex with
 golden and Islamic-Iranian proportions. In all the studied samples, the shortest
 porch of the complex with the height of the courtyard facade has proportions
 close to the Golden Ratio. In Goharshad, Zavareh, Isfahan and Imam Boroujerd
 mosques, there is a similar pattern in the view of the south porch, so that the
 height of this porch is almost twice the height of the courtyard view in these four
mosques

Proportions in the height components of the four-porch mosques
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