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چكيده

مسجد جامع قائن در كنار ديگر مساجد جامع ،نمايانگر شكوه و عظمت معماري ايران در دوره اسالمي است
كه عالوهبر پايگاه مذهبي و اجتماعي در جامعه از لحاظ ويژگيهاي معماري حائز اهميت فراوان است .اين مسجد
ازجمله بناهاي تكايواني در ايران محسوب ميشود .ايوان بنا در سال 1368م770/ه.ق .بهدستور جمشيدبنقارن
ساخته شده و شبستانها ،رواقها ،وروديها و آبانبار بنا در زمان سلطنت شاهسليمان صفوي ،به بنا الحاق شده
است .معماران مسجد جامع قائن از منظر ماهيت معماري در طرحريزي فرم و فضاي معماري بنا اصولي را مدنظر
قرار دادهاند كه برگرفته از اشكال هندسي و تناسبات بين آنهاست .براين اساس ،با رويكرد تحليل تناسبات هندسي
در بنا به پاسخگويي به اين سؤال پرداخته شده كه سيستم تناسباتي بهكارگرفتهشده در مسجد جامع قائن چگونه
از تناسبات ايرانيـ اسالمي در عناصر معماري بهره گرفته است؟ به همين منظور ،در پژوهش پيشرو روش تحليلي
اساس كار قرار گرفته و در جمعآوري اطالعات از ابزار گردآوري داده و اطالعات مشاهده ميداني و كتابخانهاي توأمان،
بهره گرفته شده است .در تالش براي پاسخگويي به سؤال پژوهش با استفاده از مهندسي معكوس بر معماري ،پالن،
نما و مقطع ،مسجد جامع قائن موردتحليل هندسي دقيق قرار گرفت .نتايج نشاندهنده آن است كه اين بنا باتوجهبه
اصم و خواص هندسي مربع و مربع مضاعف بوده ،بنا شده است.
سيستم تناسبات ايرانيـ اسالمي كه بر پايه اعداد ّ
همچنین ،استفاده از تناسب طالئي را ميتوان در ايجاد تعادل بصري عناصري نظير :ايوان و ورودي اصلي و مكانيابي
ورودي شمال غربي مشاهده كرد.

كليدواژگان :مسجد جامع قائن ،مهندسي معكوس ،تناسبات ايرانيـ اسالمي ،تناسب طالئي.
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توانايي تشخيص و مقايسه اشكال ،درك مفهوم مساحت
و تخمين زمان الزم براي پيمودن مسافتي خاص را ميتوان
نخستين يافتههاي انسان از دادههاي هندسي محيط اطراف
خود دانست .هندسه ،واژهاي است كه دانشمندان اسالمي آن
را در مقابل واژه يوناني ” “geometryانتخاب كردند .اين واژه
متشكل از دو بخش ” “geoبه معناي زمين و " "meterبه
معناي اندازهگيري است ( .)Al-Daffa, 1977:82مسلمانان
هندسه را دانشي مهم برميشمردند ،تكوين هندسه و ديگر
شاخههاي دانش در جهان اسالم ،طي سدههاي هشتم و نهم
ميالدي با ترجمههايي از متون باستاني از زبانهايي چون يوناني
و سانسكريت به عربي آغاز شد .در زمينه هندسه تحوالت مهم
حاصل تالش دانشمنداني چون عمرخيام ،ابوالوفابوزجاني،
ابومنصورخوارزمي و ابنميثم بود (األسد .)36 :1376 ،هندسه
در ردهبندي علوم از علوم رياضي بهحساب ميآيد و از آن با
عنوان علم شناخت مقادير و نسبتها ياد ميشود (فارابي،
 .)82 :1348ابنسينا هندسه را علم شناخت وضع خطوط،
اشكال ،سطوح و نسبتها مي داند (ابنسينا1986 ،م1406/ق:
 .)88تعاريف مشابه ديگري را انديشمندان اسالمي ارائه دادهاند
كه همگي بر رابطه هندسه با اشكال و نسبتها در تعريف
هندسه تأكيد دارند.
تناسب طالئي از قديم بين هنرمندان و معماران استفاده
میشده است؛ برای نمونه ،معبد پارتنون كه در ساختمان آن
اين نسبت بسيار بهكاررفته ،در دوره رنسانس مطالعه آن بين
رياضيدانان معمول بوده و به آن نسبت آسماني ميگفتند .از
قرن نوزدهم به بعد به تناسب طالئي میان هنرمندان مشهور
شد .در قرن بيستم معمار معروف ،لوكوربوزيه ،مدوالر خود
را براساس اين نسبت قرار داد .از طرف ديگر تناسبات زرين
ايراني بر پايه  √2و  √3از ديرباز در ايران موردتوجه معماران
بوده و در دوران اسالمي ،كاربرد فراواني در طراحي و ساخت
بناهاي تاريخي داشته است .به همين منظور ،از آن بهعنوان
تناسبات ايرانيـ اسالمي نيز نام ميبرند؛ و بهجرأت ميتوان
گفت كه در اكثر بناهاي تاريخي ايران اين تناسب بهكار گرفته
شده و كماكان مطالعه و پژوهش بر پايه تناسبات ايرانيـ
اسالمي و تناسب طالئي ،موردتوجه و پيگيري محققين است.
بافت تاریخی شهرهای استان خراسان جنوبی بهویژه قائن
مرکز ايالت قهستان که درطول دوران اسالمي شهری مهم
در منطقه شرقي ايران بهشمار میرفته ،دارای آثار معماری و
بناهای تاریخی ارزشمندی است که از منظر مطالعات معماری
سنتی کمتر محققان به آن توجه کردهاند .ازجمله بناهای

شاخص این شهر که موقعیت و جایگاه مهمي در منطقه
دارد ،مسجد جامع است .اين بنا ازجمله بناهاي شيوه آذري
شناخته ميشود و طبق كتيبهاي در ايوان آن ،در دوره تيموري
بهدستور جمشيدبنقارن در سال 770ه.ق .ساخته شده و در
دوره صفوي ،الحاقاتي داشته است .در پژوهش پیشرو ،سعی
شده ضمن معرفی اجمالی بنا با رویکرد بازشناسی تناسبات
هندسی فرضیه بهرهگیری معمار و طراح بنا از اصول هندسي
ِ
و تناسب طاليي در عناصر فضایی– کالبدی ،مسجد جامع
را تحلیل و ارزیابی کرده و مقادیر هندسی بهدستآمده با
ترسیمات دقیق هندسی در پالن ،نما و مقطع ارائه شود..
پیشینه پژوهش
باتوجهبه پيشينه تمدني ايران و حجم انبوه آثار هنري و
معماري بهدستآمده از دورانهاي مختلف مطالعات اندكي
در رابطه با هندسه و تناسبات بر اين آثار ارائه شده است .از
پژوهشهاي منتشرشده در زمينه هندسه و تناسبات ميتوان
به :كارهاي محققين شوروي سابق نظير :تحليلهاي هندسي از:
بوالتف بر آرامگاه قتلغآقا در سمرقند ،مانكوفسكايا بر آرامگاه
خواجهاحمد يسوي و جامع سمرقند و دونالد ويلبر بر مدرسه
گوهرشاد هرات ،در آسياي مركزي كه مشخصاً بر دورههاي
تيموري و ايلخاني متمركز بودهاند ،اشاره نمود (كلمبك و ويلبر،
 .)1374از ديگر مطالعات صورتگرفته میتوان به "هندسه
پنهان در نمای مسجد شیخلطفاهلل" از کامبیز حاجیقاسمی
(" ،)1375چهارطاقي نياسر" از هاردي (بهنقل از گدار،)1388 ،
"مسجد كبود تبريز" از مجتبي انصاري و احد نژادابراهيمي
( )1389و "بناي قصرخورشيد" از مجتبيرضازاده اردبيلي و
مجتبيثابتفرد ( )1392اشاره نمود .در تمامی این مطالعات،
فرض بر این بوده که معماران گذشته ،از ترسیمات هندسي
میکردند .پژوهش
پایه برای شکلدادن به اثر معماری استفاده

حاضر عالوهبر تأكيد بر اين فرض ،با ترسيمات متناسب با
بنا ،به شناخت سيستم تناسباتي بهكاررفته در آن و جايگاه
تناسب طالئي در بنا ميپردازد .مطالعات صورتگرفته در
مسجد جامع قائن بيشتر در راستاي معرفي عناصر معماري
و تزئینی آن قرار دارد .مقاله پیشرو ،با رویکرد بازشناسی
اصول هندسی و سيستم تناسباتي برای اولینبار در میان
آثار معماری استان خراسان جنوبی انجام گردیده که از این
منظر میتواند نخستین گام جهت شناخت و آگاهی بیشتر و
دقیقتر از معماری بومی و اصیل این منطقه از حاشیه کویر
برای محققان و پژوهشگران باشد.

روش شناسی پژوهش

در قرآن که اصلیترین و اصیلترین منبع اندیشه
اسالمی است ،صورت فیزیکی و ساختاری عالم در قالب
یکی از کلیدیترین واژههای جهانبینی اسالمی یعنی قدر
قدر فهدي»
بیان شده است (بلخاری« .)391 :1390 ،والذي ّ
(اعلی .)3 /در تفسير اين آيه آمده است :خداوند آنچه را خلق
كرده با اندازه مخصوص و حدود معين خلق كرده ،هم در
ذاتش و هم در صفاتش و هم در كارش .خداوند در ديگر معاني
دراينباره ميفرمايد« :و إن من شيء إال عندنا خزائنه و ما
ننزله إال بقدر معلوم» (طباطبايي ،ج  :20سوره .)87اولین
و مهمترین دلیل بر ارتباط میان قدر و هندسه ،حدیثی از
امام هشتم شیعیان است که هندسه را همان قدر میداند.
علیبنموسی الرضا(ع) در حدیثی مذکور در "اصول کافی"
خطاب به یونسبن عبدالرحمن میفرماید« :فتعلم ما لقدر؛
میدانی که قدر چیست؟ پاسخ میدهد خیر ،حضرت میفرمایند:
هی الهندسه و ضع الحدود من البقاء و الفناء قدر همان هندسه
و مرزبندی است مانند بقا و زمان فنا» (بلخاری.)393 :1390 ،
هندسه از نظر شكل و فرم ساده ولي از جهت معنا و مضمون

اصم)(Dabbour, 2012:383
تصوير  .1ترسيم اعداد ّ
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نگارندگان در پژوهش حاضر از روش تحلیلی و ابزار
گردآوری اطالعات بهصورت مشاهده میدانی و کتابخانهای
بهره گرفتهاند .ترسيمات در اين پژوهش دستي و با سادهترين
ابزارهاي معماري ،خطكش ساده و پرگار ،كه در زمان طراحي
و ساخت بنا معمول بوده ،صورت گرفته است .گردآوري مطالب
در مباحث نظري و معرفي هندسه و تناسبات ،برگرفته از
پژوهشهاي منتشرشده است و تصاوير و ترسيمات مربوط
به بنا را نگارندگان تهیه کردهاند .ترسیمات اشكال هندسی
با مطالعه و اقتباس از کتابهای دانشمندان مسلمان نظير:
"هندسه ايراني" از ابوالوفا بوزجاني و "رساله مفتاحالحساب"
از غياثالدين كاشاني انجام شده است .نظر به ساختار مسجد
جامع قائن ،كه ايوان عنصر اصلي آن بهحساب ميآيد و با اين
فرض كه الحاقات مربوط به دوره صفوي براساس تناسبات
برگرفته از ايوان ،به بنا اضافه شده است ،اقدام به مهندسي
معكوس بر معماري بنا جهت شناخت هندسه و تناسبات در
اين بنا شده است .سپس از ترسيمات گوناگون صورتگرفته،
پاسخهاي مناسب و قابلقبول انتخاب و ارائه شدهاند .البته
ممكن است از ترسيمات ديگر نيز به اين پاسخها دست يافت
ولي در اين پژوهش ،صريحترين و سادهترين پاسخها انتخاب
شدهاند و میتوان چنین انتظار داشت که معمار در طراحی
بنا نیز از اصول مشابهی با اين پژوهش بهره گرفته باشد.

بهسختي قابلشناخت است .برای نمونه ،مثلث عالوهبر شكل
سهضلعي ،آغاز آفرينش و نماد نزول از آسمان و هبوط انسان
به زمين است ،مربع ،نماد انسان و طبيعت و دايره ،نماد الهي
و آسماني و زاينده است (لولر .)15 :1374 ،به همين دليل،
هنرمند مسلمان همه شكلهاي هندسي وابسته به تقسيمات
مثلثات ،مربع و دايره را بررسي كرده و درنظر آورده است
(ساداتي .)89 :1388 ،گسترش و توسعه الگوهاي هندسي در
اسالم با ترجمه متون از يوناني و سانسكريت آغاز شد .البته
اين امر در حدود سه قرن پس از ظهور اسالم صورت گرفت
و ميتوان گفت شاهد يك گپ در رشد و توسعه هندسه در
بناها از اوايل قرن هفتم تا اواخر قرن نهم میالدی هستیم؛
كه اولين نمونههاي چيدمان هندسي بناها در ممالك اسالمي
بهوجود آمد ( .)Abdullahi & Bin Embi, 2013:244البته
درخصوص سرزمين ايران ،گسترش و توسعه الگوهاي هندسي
عالوهبر ترجمه آثار از طريق معماران بومي و سينه به سينه،
به دوره اسالمي انتقال یافته است .اين امر موجب شده است
كه اصول هندسي و سيستم تناسباتي بهكارگرفتهشده در
دوره اسالمي در ايران مانند ديگر علوم تحت عنوان ايرانيـ
اسالمي قرار بگيرد.
سيستم تناسبات ،مجموعهاي از نسبتهاي ثابت بصري
را بين اجزای يك بنا و نيز بين اجزا و كل بهوجود ميآورد.
اگرچه اين نسبتها در نظر اول ممكن است به چشم بينندهاي
كه تصادفاً با آن برخورد ميكند ،نيايد ولي نظم بصري كه
ايجاد ميكند طي يك رشته تجربيات مكرر ميتواند احساس،
پذيرفته و يا حتي تشخيص داده شود (انصاري و همکاران،
 .)47 :1390سیستم تناسبات اسالمی بر اساس خواص هندسی
مربع ،مربع مضاعف ،مثلث متساویاالضالع و پنجضلعی که
اصم هستند ،قرار دارد (کلمبک و ویلبر:1374 ،
برابر با اعداد ّ
 )194و تناسبات ايراني بهصورت  √2 = 1/41و √3=1/73
و ( √1/25=1/118و  ) √5/2که برگرفته از  √2و  √3هستند
اصم
(بمانيان و همکاران .)139 :1390،ترسيم هندسي اعداد ّ
در تصوير  1دیده میشود .در پژوهش حاضر ،سيستم تناسباتي
با عنوان ايرانيـ اسالمي موردمطالعه قرار گرفته است.
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از تناسباتي است كه از عهد باستان همواره بهكار رفته است
(دی.ك چينگ .)304 :1388 ،هنرمندان و معماران با اين
نسبت آشنا بودند و در آثار خود از آن استفاده ميكردند نظير
ساختمان معبد پارتنون (تصوير  .)2در دوره رنسانس ،مطالعه
بر تناسب طاليي بين رياضيدانها معمول بوده است بهطوري
كه كاكستر در اول مقاله خود بهنقل از كپلر مينويسد« :هندسه
صاحب دو گنجينه بزرگ است ،يكي قضيه فيثاغورث و ديگري
تقسيم خط به نسبت ذات وسطين و طرفين كه اولي را ميتوان
با طال مقايسه كرد و از دومي با عنوان يك گوهر گرانبها اسم
برد» .نويسندگان رنسانس اين تناسب را نسبت آسماني و
پيروان اقليدس آن را ذات وسطين و طرفين ميخواندند و از
قرن 19نوزدهم به بعد اين تناسب در بين هنرمندان ،به نام
تقسيم طالئي مشهور شد (بوزجاني .)123 :1369 ،در اين
تناسب اينگونه عمل ميشود كه خطي به دو قسمت تقسيم
ميشود ،بهگونهاي كه نسبت طول قطعه كوچكتر به قطعه
بزرگتر برابر باشد با نسبت طول قطعه بزرگتر به كل خط
(تصوير  .)3مستطيل طاليي نيز از زدن پرگار برابر با شعاع
نصف يك مربع مطابق تصوير  ،4بهدست ميآيد.
معرفي اجمالي مسجد جامع قاين
قاین در فاصله  390کیلومتری جنوب مشهد و  100کیلومتری
شمال شهر بیرجند واقع شده است .گدار ،مسجد جامع قاين
را اساساً یکی از مساجد يكايواني توصیف کرده که در طی
چند قرن در خراسان متداول بوده است .هرتسفلد بیان نموده
که این مسجد ،کتیبهای مورخ  1368م 770/.ه.ق .از قاضی
شمسالدین داشته است .این کتیبه بر روی سنگی در دیوار
جنوبی ایوان نصب بوده است .در مکاتبه به آندره گدار نقل کتیبه
هرتسفلد ،تصحیح و افزوده گردید .گدار اظهار نظر کرده که ایوان
در سال  1368م 770/.ه.ق بهدستور جمشیدبنقارن ساخته
شده است؛ و کتیبه سنگی شرح میدهد که این ایوان در سال
1393م  796 /به فرمان جمشیدبنقارن بن جمشید بن علی
بن اشرف بن قاضی شمسالدین بن القاینی مرمت یافت .در

تصوير  4ب .نمودار سيستمهاي تناسبات (بمانيان و همکاران)136: 1390 ،

دوره صفوی در زمان سلطنت شاهسلیمان ،دو شبستان زمستانی
و عناصر معماری دیگر ازجمله یک منبر چوبی به آن افزوده
گردید .طی قرون نوزدهم و بیستم میالدی تغییراتی در این
مسجد به عمل آمده است (کلمبک و ویلبر ،)477 : 1374 ،
(تصوير  5و جدول .)1
تحليل هندسي
تحليل هندسي از اركان مهم تحليل معماري بناست به
همين منظور ،اين پژوهش اساس كار خود را بر اين نوع تحليل
قرار داده است؛ چراكه هندسه بهعنوان ايدهای شكلدهنده

تصوير  .2تناسب طالئي در نماي معبد پارتنون
(سايت علمي دانشجويان ايران)

تصوير  .3تقسيم خط به نسبت طاليي
(بوزجاني)122 :1369 ،

تصوير  4الف  .مستطيل طاليي (بوزجاني)122 :1369 ،

از ﺷــﺎﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺴــﺠﺪ اﯾﻮان آن اﺳــﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﺮز ﺑﺎﺷـﮑﻮﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻮان ﻣﺴـﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺷﺒﺎﻫﺖ
دارد .ارﺗﻔﺎع اﯾﻮان  ،18ﻋﺮض آن  11و ﻃﻮل آن 22
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻗﺒﻼً دو ﻣﻨﺎره در دو ﺳﻤﺖ اﯾﻮان ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع
 5ﻣﺘﺮ داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ )رﺟﺒﯽ .(104 :1384 ،ﺑﻨﺎي
ﻓﻌﻠﯽ )ﭘﺲ از ﻣﺮﻣـﺖ  (1385ﺗﻮﺳـــﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ،ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع اﯾﻮان  16,80ﻣﺘﺮ ﻋﺮض
داﺧﻠﯽ اﯾﻮان 10ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل اﯾﻮان ﺑــﺎ اﺣﺘﺴــــﺎب
ﻓﺮورﻓﺘﻪﮔﯽ ﻣﺤﺮاب 22ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺎ ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﮔﻨﺒﺪ 18 ،ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺷﺒﺴﺘﺎنﻫﺎي ﺑﻨﺎ در دوﻃﺮف
اﯾـﻮان ﺑــﻪ ﻣﻮازات آن واﻗﻊ
ﺷـــﺪه اﻧـﺪ .ورود ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در
اﯾــﻮان و از ﻃــﺮﯾــﻖ درﮔــﺎه
ﻣــﻮﺟــﻮد درﮐــﻨــﺎر اﯾــﻮان
ﻣﺴـــﺘــﻘــﯿــﻤ ـﺎً از ﺻـــﺤﻦ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺷﺒﺴﺘﺎنﻫﺎ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﻮﯾﺰهﻫﺎ و ﺑﻪﺻــﻮرت
ﮔﻨﺒﺪي ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ورودي ﺿــﻠﻊ ﻏﺮﺑــﯽ ﺑﻨــﺎ
ﮐـﻪ ﺑـﺎ زاوﯾـﻪ  45درﺟـﻪ
ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﻨـﺎ ﻣـﯽ رﺳـﺪ.
ارﺗﻔــﺎع آن  8,80ﻣﺘــﺮ و
ﻋــــﺮض دﻫﺎﻧــــﻪ ﺑــــﺎ
اﺣﺘﺴــﺎب ﺟﺮزﻫــﺎ 6,70
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻃﺎﻗﮏ ﻣﺴــﻘﻒ ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﺎب
ﻣﺴـــﺠﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎب در زﻣﺎن
ﺷـﺎهﺳـﻠﯿﻤﺎن ﺻﻔﻮي و ﺑﻪ اﻣﺮ
ﺻــﻒﺷــﮑﻦﺧﺎن اﺣﺪاث ﺷــﺪه
اﺳــﺖ و آب ﻗﻨﺎت از ﺳــﻤﺖ
ﺟﻨﻮب وارد آن ﻣﯽﺷﻮد.

كليت نماي ايوان را مربع  abcdتشكيل ميدهد .برايناساس،
از ميان اشكال هندسي كه بر روي نما ،پالن و مقطع در تالش

ﭘﻠﮑﺎن و ﻣﺴﯿﺮ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ روي ﺑﺎم
ﺑﻨﺎ
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ﺗﻮﯾﺰهﻫﺎ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت
داﺧﻞ اﯾﻮان
رواقﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﺻــﻮرت ﻗﺮﯾﻨﻪ
در دو ﺳﻤﺖ ﺣﯿﺎط ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷــﺪهاﻧﺪ .اﻧﺪازه دﻫﻨﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﯿﻦ  2,70ﺗﺎ  3ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ  2ﺗﺎ  2,50ﻣﺘﻐﯿﺮ
اﺳﺖ و ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ از داﺧﻞ
ﺣﯿﺎط  4,80ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺣﯿﺎط ﻣﺴــﺠﺪ در ﺣﺪود
 930ﻣﺘﺮ ﻣﺴــﺎﺣﺖ دارد
و ﺑﻪ ﻃﻮل  33ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ
ﻋﺮض  29ﻣﺘﺮ در ﺳﻤﺖ
اﯾﻮان ﮐــﻪ در ﺳـــﻤــﺖ
ورودي اﺻــﻠﯽ ﻋﺮض آن
ﺑـﻪ 27ﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﺳـــﺘﻦ از ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺮض
 1,10و ﻃﻮل 7,70cm
ﮐـﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ در اﯾﺠﺎد
ﻃﺮح و ﯾﺎ ﮐﻢدﻗﺘﯽ ﻣﻌﻤﺎر
را ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد آن ﻣﯽﺗﻮان
داﻧﺴﺖ.

ورودي اﺻـﻠﯽ در ﺿـﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﻗﺮار دارد .در دو ﻃﺮف
آن ﻃﺎقﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻣﻌﻤﺎري
ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﻃﺎق ورودي ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ
ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ارﺗﻔﺎع از ﺳـــﺮدر اﺻـــﻠﯽ ورودي ﺑﻪ
دﯾﻮارﻫﺎي دوﻃﺮف ﺻـﺤﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻌﻤﺎري اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﻨﺎ ﺷــﺪهاﻧﺪ .ارﺗﻔﺎع ورودي 10,60
ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن  5ﻣﺘﺮ و داراي درب ﭼﻮﺑﯽ دو ﻟﺘﻪ اﺳﺖ.

تصوير  .5معرفي عناصر معماري بنا؛ خوشه شعاعي عناصر اصلي بنا (نگارندگان)
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ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎي ﺳـــﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻨﺎ ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻧﯿﺎن
ﻣﺴــﺠﺪ و اوﺿــﺎع ﺳــﯿﺎﺳــﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﮐﺘﯿﺒﻪاي در دﯾﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻮان ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻘﻞ
از آﻧﺪره ﮔﺪار زﻣﺎن ﺳـــﺎﺧﺖ اﯾﻮان آن 770ه.ق.
اﺳـــﺖ و ﻣﺮﻣﺖ آن در 796ه.ق .ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﺟﻤﺸـﯿﺪ ﺑﻦ ﻗﺎرن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﮐﻠﻤﺒﮏ و
وﯾﻠﺒﺮ .(477 :1374 ،اﯾﻦ دو ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻓﻌﻠﯽ در زﻣﺎن
ﺷـﺎهﺳـﻠﯿﻤﺎن ﺻﻔﻮي و ﺑﻪدﺳﺘﻮر ﺻﻒﺷﮑﻦﺧﺎن در
ﺷــﺮح اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻨﺎ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﻮﺷــﺘﻪ و در
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ترسيمات هندسي نماي ايوان

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

بهكار ميرود تا طرح شكليافتهاي ارائه شود (كالرك و پاوز،
 .)228 :1379بنابر اين امر ،هندسه و تناسب در هنر و معماري،
همکاران.)19 :1390،
1
عنصری اساسي مطرح ميشوند (بمانيان و
درنتيجه ،بهکاربردن هندسه از دو منظر قابلتوجه است:
 .1یافتن نقاط و مکانهای مهم در یک طرح با استفاده از
ترسیمات هندسي و پيبردن به هندسه شكلدهنده بنا .2
استفاده از ترسیمات هندسی برای بهدستآوردن مقادیر و
تناسباتي كه تعيينكننده ابعاد و نسبتهاي اندامهاي بنا و
اجزاي آن باشد (رضازاده و ثابتفرد.)37 :1392 ،
نظر به اينكه مسجد جامع قائن ازجمله بناهاي تاريخي

است كه درطول زمان مورد بازسازي و مرمت قرار گرفته
است ،براي پيبردن به هندسه شكلدهنده مسجد جامع،
ايوان بهعنوان عنصر اصلي بنا مدنظر قرار داده خواهد شد.
چراكه فرض بر اين بود كه الحاقات صورتگرفته در معماري
مسجد جامع را با توجه به تناسبي از ايوان در دوره صفوي
بهوجود آورده باشند .عالوهبر اين در بناهاي داراي ايوان،
ايوان معرف و سيماي بنا شناخته شده است.

جدول  .1تحليل معماري مسجد جامع قاين

تناسب طالئي و سيستم تناسبات ايرانيـ اسالمي در
مسجد جامع قائن

ﻧﻤﺎي 1

ﻧﻤﺎي 2
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ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻨﺎ

ﻧﻤﺎي 3

ﻧﻤﺎي 4

ﭘﻼن ﭘﺸﺖ ﺑﺎم

ﻧﻤﺎي 5

ﺳﺎزه

ﭘﻼن ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ

ﭘﻼن ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ

ﻣﻘﻄﻊ

ﺣﺠﻢ ﻛﻠﻲ

ﺗﻘﺎرن و ﺗﻌﺎدل

ادامه جدول  .1تحليل معماري مسجد جامع قاين
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ﻓﻀﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﮑﺮاري ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ

ﻧﻮر

(نگارندگان)

براي پيبردن به هندسه شكلدهنده بنا بررسي شد ه اند،
شكل هندسي مربع را به عنوان ايده كلي در طراحي مسجد
جامع قاين معرفي نمودهايم؛ و همانطور كه در تصوير .61الف
مشاهده ميشود ،مربع  abcdنماي ايوان را دربرگرفته است.
ضلع CDبهعنوان طول زيربناي ايوان و شبستانها ،دو برابر
ضلع  cdاز مربع ايوان انتخاب شده است و مربع مضا عف
 ABCDرا تشکیل داده است .در اصطالح معماري به اين
نوع از مربع مضاعف ،دو مربع همجوار نيز ميگويند كه ضلعی
مشترك دارد و شعاع ،يك فرم دايرهاي بزرگ است (كالرك
و پاوز ،)233: 1379 ،ايوان و طاقنماهاي کناری آن بخشي از
نماي بنا محسوب ميشوند كه از منظر بصري داراي تقارن و
تعادل و مستطيل  ABCDرا تشكيل دادهاند كه منظر تناسبات
هندسي يك مستطيل طاليي محسوب ميشود (تصوير  .6ب).
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تصوير  .6الف

ترسيمات هندسي پالن
پالن از دو بخش زيربناي ايوان و شبستانها و بخش ديگر
حياط ،رواقها و ورودي شمال شرقي تشكيل شده است .بخش
زيربناي آن ،شامل مستطيل  ABCDميشود كه از دو مربع
 ACbdو  BDacبا سطوح مشترك براي ايجاد حالتی خاص
تشكيل شده است .سطوح مشترك اين دو مربع مستطيل را
 abcdكه دربرگيرنده كليت پالن ايوان است ،مشخص ميكند؛
مربع هسته مركزي آنها كليت و جايگاه گنبد را دربرگرفته
و قطر آن برابر با عرض داخلي ايوان است (تصوير  .7الف).
كليت پالن زيربناي ايوان و شبستانها را مستطيلي با
تناسب  √2تشكيل ميدهد كه گونهاي از مربع مضاعف و ضلع
بزرگ آن برابر با قطر مربع آن است (تصوير  .7ب) .با رسم
مربع ،ABC′D′تناسبات طاليي در پالن ايوان بدينصورت
قابلاجراست (تصوير  .7ج) .از اينجا به بعد ،ترسيمات هندسي
بر بخشهاي الحاقي ايجادشده در دوره صفوي خواهد بود .اين

تصوير  .6ب

پژوهش از ميان ترسيمات و احتماالت مختلف براي پيبردن
به نحوه ايجاد و شكلگيري اين بخش از بنا ،ترسيماتي را كه
درادامه خواهد آمد ،ارائه ميدهد .معمار در اين دوره براي
مشخصنمودن ضلع ورودي اصلي بنا باتوجهبه اندازههاي ايوان،
طول اين بخش از بنا را يك و نيم برابر طول ايوان درنظر گرفته
است .نگارندگان نیز براي حصول اطمينان از انجام اين ترسيم
و ديگر ترسيمات ،عالوهبر متراژ آوردهشده در پالن در دست
(آرشيو ميراث فرهنگي بيرجند) ،بنا را نیز متراژ كردهاند (تصوير
 .7د) .انتخاب محل ورودي شمال غربي بنا با تقسيم ضلع AC
بر نسبت طاليي ،بهدست ميآيد (تصوير  .7ه).

ترسيمات هندسي در مقطع و ورودي
تناسب طالئي و سيستم تناسبات ايرانيـ اسالمي در
مسجد جامع قائن

تناسبات حاكم بر پالن و نماي ايوان ،بر مقطع نيز صدق
ميكند .تناسب بين ضلع طولي حياط و ارتفاع ايوان را از
طريق سيستم تناسباتي مربع مضاعف ميتوان ترسيم و نشان
داد .ضلع  ،ABارتفاع ايوان  ضلع طولي حياط است و از طرف
ديگر ،ضلع مشترك دو مربع همجوار چشمهطاقهاي حياط
را به تقارن تقسيم ميكند .اما زيباترين تناسبي كه در اين
بنا وجود دارد و از منظر بصري تعادل ويژهاي به بنا بخشيده،
تناسب بين ارتفاع ايوان و ارتفاع ورودي اصلي مسجد جامع
است كه داراي تناسب طاليي بايكديگرند؛ ضلع  EFرا كه
برابر با ارتفاع ايوان است به نسبت طاليي تقسيم كرده و در

نقطه  Gارتفاع ورودي را از آن به دست مي آوريم (تصوير .8
الف) .در تناسبات مقطع ،زيربناي ايوان و شبستانها با تقسيم
ضلع  ACبر نسبت طاليي برعكس تصوير  .8الف در نقطه G
نيمطبقه ايوان ،مشخص ميشود؛ پاكار قوس ايوان نيز از اين
نقطه شروع ميگردد .عالوهبر اين ،برابر با ارتفاع ورودي اصلي
از جانب داخل حياط نيز است .در قسمت نيمطبقه ،مربعهاي
همجوار بهعنوان تناسب هندسي اين قسمت مورداستفاده
قرار گرفتهاند و ضلع مشترك آنها تقارن گنبدها را بهنمايش
ميگذارد (تصوير  .8ب).
در ترسيمات نماي ورودي اصلي نيز از سيستم تناسبات
ايرانيـ اسالمي بهره گرفته شده است كه تناسب  √2و نسبت
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ب

الف

د

ج

و

ه
تصویر  .7ترسيمات هندسي در پالن (نگارندگان)
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طاليي در چيدمان هندسي عناصر ورودي ،نقش داشتهاند.
مربعهاي همجوار با ضلع مشترك  efبهعنوان شعاع دايره،
دربرگيرنده كليت نماي ورودي است (تصوير  .9الف) .مستطيل

 ABCDداراي تناسب  √2است (تصوير  .9ب) .همچنين در
تصوير  .9ج ،از تقسيم ضلع  CDبر نسبت طاليي در نقاط G
و  ، G′عرض درگاه ورودي بهدست ميآيد  .

ب

الف

تصویر  .8ترسیمات هندسي در مقطع (نگارندگان)

97

الف

ج

ب
تصویر  .9ترسيمات هندسي ورودي (نگارندگان)

نتيجهگيري
بحث خود را با این سؤال آغاز میکنیم و ادامه ميدهيم که ضرورت پرداختن به تحلیل هندسی مسجد جامع قاين و
تناسب طالئي و سيستم تناسبات ايرانيـ اسالمي در
مسجد جامع قائن
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دانستن آن در چیست؟ مسجد جامع قائن بهعنوان یک بنای تکایوانی ،معماری ساده و مختصری را بهنمایش گذاشته است؛
این سادگی در نگاه نخست هر بینندهای را متوجه ورودی اصلی و ایوان بنا میکند .تناسبی که بین ارتفاع این دو عنصر
معماری در مسجد جامع وجود دارد ،تعادل بصری زيبندهاي به چشم مخاطب خود میدهد .حالآنکه این دو عنصر معماری
مربوط به دو دوره مختلفاند :ایوان در دوره تیموری و ورودی اصلی در دوره صفوی ایجاد شدهاند .این مسئله موجب شده که
نگارندگان بهمنظور یافتن دلیل این هماهنگی و رابطه بین ایوان و ورودی اصلی ،معماری مسجد جامع قائن را تحلیل هندسی
نمایند .آنچه بهعنوان پاسخ اولیه به این هماهنگی داده شد ،استفاده از یک سیستم تناسبات در طراحی و ساخت مسجد جامع
قائن در ساخت و توسعه بنا در دو دوره تیموری و صفوی بود .ترسیمات هندسی که بر پالن ،نما و مقطع بنا در متن مقاله
به آن پرداختیم ،نشان داد که هماهنگی و اصول مشخصی در نحوه تصمیمگیری معماران این بنا در طراحی و ساخت هر
قسمتی از مسجد وجود دارد .امروزه این هماهنگی و اصول را در قالب سیستم تناسبات موردبررسی و مطالعه قرار میدهیم.
اصم و خواص هندسی مربع ،مربع مضاعف ،پنج ضلعی و مثلث متساویاالضالع
سیستم تناسبات ایرانی -اسالمی بر پایه اعداد ّ

قرار دارد .این پژوهش بعد از ترسیمات بسیار ،مربع را بهعنوان هندسه شکلدهنده بنا موردتأیید قرار داده است و سیستم

تناسبات بهکارگرفتهشده در مسجد جامع قائن را برگرفته از خواص هندسی مربع و مربع مضاعف معرفی مینماید .البته این
انتخاب بهصورت پیشفرض و تحمیلی به بنا صورت نگرفته است .بلکه اندازه و نسبت طول ،عرض و ارتفاع اشکال هندسی
بهكارگرفتهشده در بنا ،در این تصمیم نقش داشتهاند .از طرف دیگر ،سه عامل ديگر اين انتخاب را تأیید میکنند :الف .نمای
ایوان بهعنوان سيما و معرف بنا به شکل هندسی مربع است ،ب .ترسیمات صورتگرفته بر نمای ایوان ،در پالن ،مقطع و نمای
ورودی اصلی نیز منطبق و قابلاجرا است ،ج .وجود هماهنگی هندسي بين ترسیمات بخش الحاقی در دوره صفوی با بخش
ساختهشده در دوره تیموری (ايوان و زيربناي آن).
تناسبات حاکم بر قسمتهای مختلف بنا دارای رابطهای مشخص و منطقی با شکل هندسی مربع هستند؛ نظیر الف .دو مربع
همجوار با ضلع مشترک که بهوجودآورنده کلیت نماهای بنا و مقطع است ،ب .مستطیل برگرفته از چرخش قطر مربع ،كه به اسم
مستطیل  1/4و یا مستطیل  √2شناخته شده است ،در پالن زیربنای بنا و نمای ورودی بهکار گرفته شده است .ج .استفاده از
همپوشی دو مربع برای بهدستآوردن کلیت پالن ایوان ،د .مستطیل طالیی كه کلیت نمای ایوان و طاقنماهای کنار آن را دربر
گرفته است .استفاده از سیستم تناسبات هندسی در طراحی و ساخت مسجد جامع قاین ،نشاندهنده میزان آگاهی و دانش الزم
معماران این بنای تاریخی از سیستم تناسبات ايرانيـ اسالمي و نحوه ترسیمات اشکال هندسی است .در دوره تیموری معمار با
استفاده از شکل هندسی مربع تناسب زیبایی بین عمق ،دهانه ،ارتفاع و نمای ایوان بهوجود آورده و در دوره صفوی ،معمار الحاقات
خود را با همان سیستم تناسبات هندسی و مبنا قراردادن اندازههاي ایوان ایجاد کرده است .از طرف دیگر ،معمار در دوره صفوی از
نسبت طالیی و نحوه کاربرد و تأثیرگذاری آن بر ایجاد تعادل بصری در نگاه مخاطب آگاهی کامل داشته است .چنانکه در انتخاب
ارتفاع ورودی اصلی ،زيباترين تناسب را در بنا باتوجهبه ايوان پدید آورده است .نیز در محل قرارگیری ورودی ضلع شمال غربی
بنا که تأثیر مستقیم در نگاه مخاطب دارد ،از این نسبت طاليي استفاده شده است .گرچه مسجد جامع قاين یک شاهکار معماری
مطرح نمیشود ،اما بنايی ساده و بیآالیش با حداقل عناصر معماری یک مسجد همچون ایوان ،حیاط ،رواق ،شبستان و ورودی
است .همین امر نشاندهنده اهمیت بهکارگیری تناسبات هندسی در معماری دوران اسالمی در ایران است.
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The Golden Proportion and System of Islamic– Iranian
proportions in Qaen Mosque
Mohammad Hasan Ziaieniya* Hasan Hashemi Zarjabad**

Abstract
Qaen Friday mosque besides the other Friday mosques represents the grandeur and glory of Iranian architecture in the Islamic period that in addition to being a religious and social center, is of
great importance in terms of architectural features. The building of this mosque is considered as
a one-iwan. The iwan of this building is built in 1368 AD /770 AH by J. ibn Qaren and the naves,
arcades, entrances and water-reservoirs were attached during the regin of the Safavid Soleymon
king. The mosque architects considered principles in architectural form and space planning in
terms of the nature of architecture that are derived from geometrical shapes and proportions between them. Therefore we intended with the approach of analyzing geometric proportions in the
building to answer this question that how the applied proportions system used in Qaen masque
have benefitted from the Islamic– Iranian proportions in the architectural elements? This research
is based on analytical method and the data is collected by observation from field and library sources both. Reverse engineering on architecture, plan, section and elevation of the Qaen mosque
was geometrically analyzed in an attempt to answer the research question and the results indicated that the building is constructed with regard to the system of Islamic- Iranian proportions
which are based on irrational numbers and geometric properties of square and double square.
And also the use of golden proportion can be observed in elements such as iwan and the main
entrance and positioning of the north-west entrance that were used to achieve the visual balance.

Keywords : Qaen mosque, reverse engineering, system of Islamic –Iranian proportions, golden
proportion .
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