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گونهشناسی شبستانمحور مسجدهای تاریخی ایران
و بازنمایی آن با بهرهوری از سامانهی اطالعات
جغرافیایی*
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 1دانشجوی کارشناسیارشد مطالعات معماری ایران ،دانشکدهی معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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(تاریخ دریافت مقاله ،96/12/23 :تاریخ پذیرش نهایی)97/7/24 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،گونهشناسی مسجدهای تاریخی ایران بر مبنای شبستان آنهاست .بدینمنظور
با بررســی کالبد مســجدها ،انواع شبستان تعریف و مســجدهای ایران بر این اساس دستهبندی شدند؛
گام بعــدی ،اطالعات
ســپس دادههــای گونهشــناختی رقومــی و بهصــورت توصیفــی تحلیل شــدند .در ِ
گونهشــناختی با اســتفاد ه از  GISبررسی شده و نقشههای پرا کندگی و ترا کم و پهنهبندی گونهشناختی
کنارهمنشــینی شبســتانها در کالبد مســجدها را در
مســجدهای تاریخــی ایــران حاصل شــد .ا گــر انواع ِ
نظر بگیریم ،مســجدهای ایران را میشــود در ده گونهی مختلف جای داد :ســتوندار ()٪۵۹.۱۳؛ طنبی
()٪۱۴.۵؛ طنبی و ســتوندار ()٪۶.۰۲؛ ســتوندار و مرکب ()٪۵.۷؛ ستوندار و گنبدخانه ()٪۳.۷؛ طنبی
ّ
و گنبدخانــه ()٪۳.۰۶؛ مرکــب ()٪۲.۹۶؛ گنبدخانــه ()٪۲.۸۵؛ ســتوندار و گنبدخانــه و طنبــی ()٪۱.۶؛
ّ
طنبــی و ّ
شبســتان مرکب یا شبســتان گنبدخانه بهره
مرکــب ( .)٪۱.۳۷گونههایــی کــه در کالبــد خود ،از
ِ
ً
بردهاند ،عمدتا در نواحی مرکزی ایران و ،بهتعدادی کمتر ،در خراسان حضوری پررنگ دارند؛ حالآنکه
در نواحی غربی و جنوبی و شمالی ایران ،گونهی غالب ،گونهمسجد ستوندار است .گونهمسجد طنبی
بشــرق ایران غالب است و نیز در دیگر نواحی هم حضوری قابلتوجه
هم در برخی شهرســتانهای جنو 
ً
دارد .همچنین تنوع گونهبندی مسجدها ،عمدتا مربوط شهرستانهای مرکزی ایران است و در بیشتر
ً
شهرستانهایایران،تنوع گونههااندکاستیاغالببودنیک گونه(عمدتاستوندار)،چشمگیرتراست.
واژههای کلیدی
گونهشناسی ،مسجد ،GIS ،گنبدخانه ،ستوندار ،طنبی.
*ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامهی کارشناسیارشــد نگارنــدهی اول باعنــوان « :تحلیل و رقومیســازی دادههای معماری مســجدهای تاریخی
ایران با اســتفاده از نرمافزارهای  ArcGISو  :SPSSدرآمدی بر پژوهشهای گونهشــناختی معماری مســجدهای ایران » است که در دانشکدهی
معماری دانشگاه تهران با راهنمایی نگارندهی دوم و مشاورهی نگارندهی سوم مقاله صورت گرفته است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-66409696 :نمابر.E-mail: mazaheri@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
امــور واقـ ِـع جهــان مکانمند هســتند؛ درواقع هــر پدیدهای که
در جهــان رخ میدهــد ،بــر یک نقطه از زمین محقق میشــود؛ و از
آنجــا کــه هر نقطه از زمین ،یک مختصــات جغرافیایی دارد ،عموم
تجربههــای محقــق در ایــن جهــان را میشــود بهوســیلهی نقشــه
نمایــش داد (زرجینــی و سیدهاشــمی .)۱۱۵ ،۱۳۹۴ ،ســامانهی
اطالعــات جغرافیایــی ،در واقــع ابــزاری بــرای بهکاربــردن و تحلیل
دادههــای مکانمند اســت .از ســامانههای اطالعــات جغرافیایی
و زمینههــای وابســتهاش ،بســیاری از پژوهشــگران ،تعریفهــای
متنوعــی عرضــه کردهانــد کــه چ ـ ه بســا سرراس ـتترین آنهــا چنین
باشــد GIS :یــک نرمافــزار اســت؛ یــک بســتهی رایان ـهای کــه برای
ارائ ـهی اطالعــات جغرافیایــی تدوین شــده اســت .میشــود از مرز
چنین تعریفی هم عبور کرد و گفت GIS :یک نرمافزار نیست؛ بلکه
ابزارهــا و امکاناتــی اســت که یــک نرمافزار مشــخص در اختیــار قرار
میده��د ( .)Gregory and Ell, 2007, 3بهعبارتیدیگر ،جیآیاس
ترکیبــی از پایگاهدادههــای جغرافیامرجع (که مکان دقیق پدیده را
مشخص میکنند) با نرمافزار مخصوص پردازش آنهاست (Martí-
 .)Henneberg, 2011جیآیاس ،سیســتمی رایانهمحور اســت که
بــرای جم ـعآوری ،نگهداری ،ذخیــره ،تجزیهو تحلیــل ،خروجی و
توزیــع دادهها و اطالعات مکانی توصیفی به کار میآید (بولســتاد،
۲ ،۱۳۹۲و .)۳هرآنچــه با «دادههای مکاندار» ســروکار دارد ،حتی
ا گر بر مکانی در گذشــته یا بر مکانی در آینده داللت کند ،میتواند
بهوســیلهی  GISتفســیر شود ،GIS .ســامانهای رایانهای است که
امــکان بررســی دادههــای مــکاندار جغرافیایــی را فراهــم م ـیآورد
(بای و دیگران.)۱۱ ،۱۳۹۲ ،
ً
علم ج ـ ـ ـیآیاس یا علم اطالعات جغرافیایـ ـ ــیّ ،
ماهیتی کامال
میانرشـ ـ ــتهای دارد .ج ـ ـ ـیآیاس ،از یک ابـ ـ ــزار تکاملیافتهی
سیسـ ـ ــتمهای اطالعات جغرافیایـ ـ ــی ،به یک رشـ ـ ــتهی متمایز
دانشگاهی به نام «علوم اطالعات جغرافیایی» تبدیل شده است؛
علوم اطالعات جغرافیایی یعنی علمی کـ ـ ــه در ارتباط «با ارائهی
روشهای کلی سیستماتیک ساخت ،مدیریت ،تجزیه و تحلیل،
یکپارچهسازی و انتقال دادههای مکانی ،و کاربرد این روشها در
رشتههای مختلف دانشـ ـ ــگاهی» است (پورنقی و بابالحوائجی،
 .)۳۳ ،۱۳۹۴در دهههای اخیر ،سامانهی اطالعات جغرافیایی در
زمینههای مختلف علوم ،از ادبیات مدرن تا اقتصاد و تاریخنگاری
و پزشـ ـ ــکی و ،...به کار میرود؛ کاربستی که متأثر از اهمیت مکان
در ساختاربخشـ ـ ــی به کنشهای انسانی است .بههمینترتیب از
ً
ح ـ ـــدودا یکی دو دههی پیش ،سـ ـ ــامانهی اطالعات جغرافیایی،
پای خ ـ ـ��ود را به عرصهی تاریخنگاری هم ب ـ ـ��از کرد (Gregory and
ش از این ،برساخت روایتی تاریخی از یک مکان
 .)Ell, 2007تا پی 
تاریخی ،محصول مشـ ـ ــاهده و وا کاوی دادههای برجایمانده از
گذر زمان و تفسیر آنها بود و بههمیندلیل در ابتدا ،تاریخنگاران
چندان روی خوشی به فناوری و نوافزارهای آن نشان نمیدادند
( ،)Bodenhamer et al., 2010اما باالخره کاراییهای گستردهی

سامانهی اطالعات جغرافیایی ،به چشم آمد.
اطالعــات جغرافیایــی ،هــر گونه اطالعاتی اســت کــه بهنوعی بر
ً
مکانــی بــر روی ســطح زمیــن داللت کنــد؛ درعمــل تقریبــا همهی
گســترهی دانــش انســان را میشــود بهنوعــی بر زمیــن نمایش داد
و همیــن اســت کــه کاربردهــای ســامانهی اطالعــات جغرافیایــی
بهطــوری روزافــزون در زمینههای متنوع علمی گســترش مییابد.
از ایــن منظــر ،ارجاعــات یــک کتــاب تاریخی به یک شــهر یــا مکان
خــاص ،تصویرهــا یا ترســیمهایی از یک ســاختمان ،توصیفهای
یــک ســفرنامه از یــک راه یــا یــک کاروانســرا و هــر اطالعــات
اینچنین ـیای میتواند در جرگهی اطالعــات جغرافیایی بگنجد.
حتــی نیازی نیســت کالبد یــا مرز دقیق بنــا یا شــهر تاریخی مدنظر
موجــود باشــد؛ هرچند هرچه مکان یک شــهر یا یک بنــا پرتردیدتر
باشد ،کارکردهای سامانهی اطالعات جغرافیایی در آن کمرنگتر
میشود (.)Gregory and Ell, 2007, 3
بههرحال ســامانهی اطالعــات جغرافیایی موفق شــده اهمیت
فضا را به مورخان یادآورد ش��ود( (�Bodenhamer et al., 2010; Greg
 .)ory, 2003ب�� ه تعبی��ر گاتم��ن ( ،)Guttmann, 2002, 4ســامانهی
اطالعــات جغرافیایــی ،قوامبخــش هــر دوی رویکردهــای ّکمــی و
کیفــی بــه تاریخ بوده اســت و نگرش پژوهشــگران تاریخ به گذشــته
را تغییــر داده اســت .جــیآیاس ،دادههــا را بر مبنای موقعیتشــان
بــا اطالعــات غیرمکانی تلفیق کــرده و بــرای اهداف موردنظــر به کار
میگیرد (اســمعیلی قلزم و دیگران .)۱۳ ،۱۳۹۰ ،جیآیاس ،حاصل
جمع اطالعات رقومی ّ
(کمی) با اطالعات توصیفی (کیفی) و تجزیه و
تحلیل آنها اســت که به شــکلگیری نقشهها و تحلیلها میانجامد
(قرخلو )۱۳۸۳ ،و از آنجا که نقشــهها ،زیباترین و فشــردهترین روش
بــرای انتقال اطالعات هســتند (زرجینــی و هاشــمی،)۱۳۵ ،۱۳۹۴ ،
جیآیاس ،بهشکلی روزافزون در تاریخنگاری و تهیهی نقشههایی
که بر امور تاریخی داللت میکنند ،به کار گرفته میشود.
جــیآیاس ،چارچوبــی را فراهــم میآورد که پژوهشــگر میتواند
خود
پرســشهایی از جنــس « ِکــی» و «چگونه» و «کجا» بپرســد .اما ِ
ً
جیآیاس ،پاسخی به این پرسشها نمیدهد؛ بلکه صرفا اطالعاتی
توصیفی را در اختیار پژوهشگر میگذارد که یاریرسان پژوهشگر در
روند پاســخگویی به ســؤاالت و تشریح و تفســیر وضعیت امور است.
بنابرایــن ،بهرهگیری از ســاجت ،1ابــزاری مکانمنــد و زمانمند را در
اختیار مورخ میگذارد و جایگاهی مناســب بــرای ذخیره و مدیریت
مورخ کارآزموده است که اینها را وا کاوی
دادههای انبوه او است ،اما ِ
میکن��د ( .)DeBats and Gregory, 2011پــس بــا آنکــه هســتهی
ســامانههای اطالعــات جغرافیایــی ،رایانهبنیــاد اســت ،کاربســت
مناســب آن زمانی ّ
مهیا میشــود که آن را چونان رویکردی به ارائه و
مدیریت اطالعات جغرافیایی بنگریم؛ اطالعاتی که پژوهشگران را در
دو عرصه یاری میکند :اینکه ویژگیهای آثار و اطالعات تاریخی چه
هستند و اینکه این آثار و اطالعات در کجا قرار دارند (Gregory and
 .)Ell, 2007, 1ترکیــب انــواع دادهها ،از دیگر ّ
مزیتهای این نرمافزار
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بهرهوری از سامانهی اطالعات جغرافیایی

است .امکان انجام آنالیزهای پیچیده با مجموعهدادههای مختلف
مکانــی و غیرمکانی به صورت توأمان ،مهمترین قابلیت  GISاســت
کــه نمیشــود آن را با روشهــای دیگر مثل روشهــای آنالوگ انجام
داد (عبدالهی و غضنفرپور.)۱۷ ،۱۳۹۳ ،
مســجدهای تاریخــی ایران نیــز از جمله دادههایی هســتند که
میتواننــد در ســامانهی اطالعــات جغرافیایــی ،تحلیــل و تعریــف
شــوند .در فهرســت ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
ً
گردشــگری ،حــدودا  ۱۲۵۰مســجد بــا عنــوان مســجدهای تاریخی

ثبــت شــدهاند .این مســجدها در نقاط مختلف ایــران پرا کندهاند
اما ســهم مســجدهای ثبتشــدهی اســتانهای یزد و اصفهان ،با
قابلتوجه ،بیش از سایر مناطق ایران است .از این میان
اختالفی ِ
نگارش این پژوهش ،اطالعات  ۹۵۲مســجد در دسترس
زمان
و تا ِ
ِ
نگارنــدگان قــرار گرفتــه بــود و بنابرایــن تحلیلهــا و دادههــای این
ثبت این مسجدها،
تاریخ ِ
نوشتار نیز بر همان بنیان استوار استِ .
تــا جایــی کــه مدنظــر این پژوهش قــرار گرفته اســت ،از ســال ۱۳۱۰
هجریشمسی تا مهرماه  ۱۳۹۵را در بر میگیرد.

روش پژوهش
مســجدهای تاریخــی ایــران را از منظرهایــی گونا گــون میتوان
شبستان آنهاست.
نگریست؛ اما آنچه مدنظر این جستار قرار دارد،
ِ
ً
ـود شبســتانها هــم جلوههایــی متنــوع دارنــد و مثــا از
حتــی خـ ِ
کتیبههــا و تزئینــات گرفتــه تا دورهی ســاخت و گشــودگیها و ...از
نوع شبســتانها
منظرهــای ِ
قابلبررس ـیاند .تمرکز این پژوهش بر ِ
از دیــدگاه کیفیــت فضایــی آنهاســت .بدینمنظــور نخســت
دربــارهی معنــای شبســتان و کیفیتهــای حضــور آن در متــون
تاریخی فارســی ،بررس ـیهایی صورت گرفت و داللتهای معنایی
شبســتان اســتخراج شــد .ســپس  ۹۵۲مســجد تاریخی ایــران ،که
در فهرســت ســازمان میراث فرهنگی ثبت شــدهاند و اطالعاتشــان
تــا زمــان نــگارش این مقالــه در اختیــار نگارنــدگان قــرار گرفته بود،
بررســی شــدند و انــواع شبســتان مســجدها ،تعریــف و مشــخص
شــدند .ســپس ایــن دادههــا در نرمافزار محاســبات آمــاری SPSS
رقومی شدند و تحلیلهای توصیفی آماری بر آنها صورت پذیرفت
ـتان بهکاررفته در
ـوع شبسـ ِ
و مســجدهای تاریخــی ایــران از منظر نـ ِ
گام بعدی ،مختصات
آنهــا ،در ده دســتهی مجزا قــرار گرفتنــد .در ِ
جغرافیایی هرکدام از مسجدها استخراج شد و بدینترتیب ،امکان
ورود دادههــای مســجدهای تاریخی ایران به ســامانهی اطالعات
ً
ّ
صورت
ـواع شبســتانها به
ِ
جغرافیایــی ( )GISمهیــا شــد .نهایتــا انـ ِ
رقومیشــده به نرمافزار اطالعات جغرافیایی  Arc-GISوارد شدند
و ضمن دس ـتیابی به گونهشناســی شبســتانمحور مســجدهای
تاریخی ایران ،نقش ـههای پرا کندگی و ترا کم هر کدام از گونهها نیز
تولید شــدند .سپس اطالعات گونهشــناختی مسجدهای تاریخی
ایران با نقشهی رقومی شهرستانهای ایران تلفیق شد و نقشهی
پهنهبندی گونهشــناختی مســجدهای تاریخی ایران حاصل شد.
جستار فعلی ،ناظر بر نقشههای تولیدشده در سامانهی اطالعات
جغرافیایی و توصیف آنهاست.

انواعشبستانوترا کموپرا کندگیهر کداماز آنها
در معمــاری مســجدهای تاریخــی ایران ،شبســتان را میشــود
فضای مسطح و مسقف و از هر چهار سو بستهی مسجدها تعریف

کــرد کــه در آن نماز گزارده میشــود و دسترســی نمازگــزاران به آن،
بــا اســتفادهاز یــک یا چنــد درب ّ
مهیا میشــود (طاهــری.)۱۳۹۷ ،
هرچند کاربســت واژهی شبستان برای داللت بر چنین فضاهایی
در مســجدها ،امــری دیرینــه نیســت و از حــدود ســدهی دوازدهم
هجریقمــری اســت کــه در متــون تاریخــی ،واژهی شبســتان را در
معنــای فضــای نمازخانــهای مســجدها بــه کار بردهانــد .در واقــع
واژهی شبستان در گذر زمان ،معانی متفاوتی به خود گرفته است؛
ازجملــه ســرای زنان ،حرمســرا ،گرمخانه ،جای دلگیــر ،خوابگاه،
خانــه ،جــای تاریــک ،غــار ،نمازخانــهی مســجدها ،خلوتخانــه
(طاهــری .)۱۳۹۶ ،بــاری تمرکز این جســتار بر معنــای نمازخانهای
تعریف پیشگفته است.
شبستان براساس
ِ
در پژوهــش فعلــی ،بــا بررســی کالبــد مســجدهای تاریخــی،
چهار نوع شبســتان از هم تفکیک شــد ه و ســپس نامــی درخور هر
شبستان به آنها تخصیص داده شد 2.دستهی اول ،شبستانهای
طنبــی 3هســتند کــه متشــکل از اتاقی کشــیده و مســتطیلی یا گاه
اتاقــی مربعــی (و حتــی گاهی اتاقی بــه فرمهای دیگر) 4هســتند که
بیشوکــم و در بیشــتر نمونههــا ،کممســاحتترین شبســتانهای
معمــاری مســجدهای ایــران بــه شــمار میرونــد .پوشــش ســقف
نــوع دوم
ایــن مســجدها ،گاه بــا طــاق اســت و گاه تیرپوشانــدِ .
شبســتانها ،شبستانهای گنبدخانه هســتند .این شبستانها،
ً
فضاهایی معموال چهارگوش هستند که سقف آنها گنبدی است.
محصول قرارگیری سقف
نوع سوم نیز شبستان ستوندار است که
ِ
ِ
بــر مجموعــهای از ســتونها اســت کــه گاه این ســقف طاقــی و گاه
ً
نیز تخت اســت .نهایتا نوع چهارم شبســتانها ،که شبستانهای
ّ
نوع
مرکــب نامیده شــدهاند ،محصــول ترکیب الاقل دو نوع از ســه ِ
پیشگفتهاند (تصویر .5)1
چه ـ ـ ــار شبســـــــتان معرفیشـــــــده ،زینپس ،گونهشبســـــــتان
نامیده میشوند .براســـــــاس بررســـــــیهای ّکمی صورتگرفته بر
گونهشبستانهای مســـــــجدهای تاریخی ایران ،در  ۹۵۲مسجد
بررسیشده ۶۱۹ ،مســـــــجد تکشبستانیاند و مابقی بیش از یک
شبس ـ ـ ــتان دارند که درمجموع ۱۴۳۳ ،شبستان در کالبد همهی
این مسـ ـ ـــجدها وجود دارد .در این میان ۳۱۹ ،شبستان طنبی،
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تصویر  -1انواع شبستان در معماری مسجدهای تاریخی ایران بههمراه یک نمونه از هرکدام .
ماخذ( :نقشهها :گنجنامه ،پروندهی ثبتی بناها)

نوع شبستان

تعداد

درصد از کل

طنبی

۳۱۹

٪۲۲

گنبدخانه

۱۱۱

٪۸

ستوندار
ّ
مرکب

۹۰۶

٪۶۳

۹۷

٪۷

مجموع

۱۴۳۳

٪۱۰۰

۲۲٪
۸٪

مر ّکب

ستوندار

۷٪
۶۳٪

گنبدخانه

طنبی

تصویر  -2بسامد حضور گونهشبستانها در معماری مسجدهای تاریخی ایران.

 ۱۱۱شبستان گنبدخانه ۹۰۶ ،شبستان ستوندار ،و  ۹۷شبستان
ّ
ـودار تصوی ـ ـ ــر  ،2نمایانگر این
مرکب وج ـ ـ ــود دارد .جدول و نم ـ ـ ـ ِ
دادههاست.
جایــگاه هرکــدام از ایــن شبســتانها ،بــا اســتفاده از مختصات
جغرافیایی آنها ،وارد سامانهی اطالعات جغرافیایی شد و نقشهی
ترا کــم و پرا کندگــی این چهار گونهشبســتان به دســت آمد (تصویر
 .)3چنانکه در تصویر نیز پیداست ،پرشمارترین نوع شبستان در
مســجدهای تاریخی ایران ،شبســتان ستوندار است که دامنهی
پرا کندگــی آن نیــز هم ـهی نقاط ایــران را دربرمیگیــرد .طنبی نیز از
ً
گونهشبســتانهای نســبتا پرکاربرد است که در بیشــتر نقاط ایران
حضور دارد .اما گنبدخانه ،از گونهشبســتانهایی است که بیشتر
در نواحی مرکزی ،شــمالغربی ،شمالشــرقی و تــا حد کمتری هم
در شــمال ایران حضور دارد .جالب اینکه از ابرکوه بهسمت جنوب
ً
ایــران ،اثــری از گنبدخانــه مشــاهده نمیشــود .نهایتا بهــرهوری از
ّ
شبســتان مرکــب بهصــورت عمــده نیــز منحصــر بــه نواحــی مرکزی
ّ
ـتان مرکب
ایران اســت و در ســایر نقاط ایــران ،جلوهی گونهشبسـ
ًِ
کمرنــگ اســت و تعــدادی کــم ،آن هــم در فاصل ـهای نســبتا زیاد از
هم ،بهصورت پرا کنده ساخته شدهاند؛ اما ترا کم قرارگیری آنها در
ناحیهی مرکزی ایران چنان اســت که در نقشهی ترا کم مربوط به
این گونه نیز بهخوبی نمایان شده است.

گونهشناسی مسجدها
کنارهمنشــینی نوعهــای
در مســجدهای تاریخــی ایــرانِ ،
برشمرده از شبستانها ،که در این جستار «گونهشبستان» نامیده
شــدهاند ،یکــی از دههــا معیــاری اســت کــه بــه گونهشناســی آنهــا
میانجامد .این معیار در واقع نشــان میدهد که در هر مســجد ،از
نوع شبســتانها بهره برده شــده اســت .در این گونهشناسی
کدام ِ
نمایان میشــود که هر مسجد تاریخی ایران ،در کالبد کنونی خود
و مســتقل از ســیر تحول آن ،چه نوع شبســتانهایی دارد و از این
منظــر ،مســجدهای تاریخــی ایران در کدام دســته قــرار میگیرند و
همچنیــن هر گونهمســجد ،کدام گســترهی جغرافیایی در پهنهی
ـران کنونــی را بــه خود اختصــاص میدهد .ا گر وجود هــر کدام از
ایـ ِ
انــواع شبســتانها در هــر مســجد مدنظــر قــرار گیرد ،مســجدهای
تاریخی ایران را به ده دســتهی ّ
مجزا میتوان تقســیم کرد .مبنای
نــوع شبســتانهایی اســت کــه در هــر مســجد
ایــن دســتهبندیِ ،
بــه کار رفتــه اســت« .گونهمســجد»های تاریخــی ایــران برمبنــای
ـوع شبســتان آنها در تصویر  ۴قابل مشــاهده اســت و مبنای این
نـ ِ
دستهبندی ،داشتههای شبستانی هر کدام از گونههاست.
گونهی نخســت بهتأسی از داشــتههای شبستانیاش ،گونهی
«طنبی» نامیده میشود .گونهای که در کالبد خود ،از یک یا چند
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تصویر  -3نقشهی ترا کم و پرا کندگی گونهشبستانها در مسجدهای تاریخی ایران.

تصویر  -4گونهمسجدهای شبستانمحور مسجدهای تاریخی ایران و بسامد حضور هر یک از آنها.

طنبی بهره برده اســت و در واقع بنابهتعریف ،متشــکل از یک اتاق
مربعی ،مستطیلی ،یا چهارصفه است و از شبستانهای ستوندار
و گنبدخانهای نیز بیبهره است .گونهی دوم« ،گنبدخانه» است.
ً
این گونه در کالبد خود از یک گنبدخانه بهره میبرد ،فضای عمدتا
چهارگوشــی کــه بــا یک گنبــد پوشــیده میشــود و ایــن گنبدخانه
در ترکیــب بــا دیگــر فضاها نیســت .گونهی «ســتوندار» ،متشــکل
از مســجدهایی اســت کــه فقــط از شبســتانهای ســتوندار در
کالبدشان استفاده شده است و از یک شبستان ستوندار تا چهار

ّ
ـتان ســتوندار در کالبــد خود دارنــد  .6در گونــهی «مرکب»،
شبسـ ِ
مســجدهایی قــرار دارنــد کــه فضــای عبادی آنهــا از یک شبســتان
ّ
مرکب تشکیل شده است؛ بهمعنای گنبدخانهای که در آمیختگی
شبســتان طنبی ســاخته شــده اســت و
ـتان ســتوندار یــا
ِ
بــا شبسـ ِ
پیوســتگی فضایــی ایــن شبســتانهای آمیختــه چنــان اســت کــه
ً
عمال تشکیل فضایی واحد را میدهند .بههمینترتیب در گونهی
«گنبدخانهطنبی» ،یک گنبدخانه با یک یا چند طنبی وجود دارد
و ایــن چنــد شبســتان ،از لحاظ فضا ،مســتقل از یکدیگــر در کالبد
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در تصویــر  ،5نقشــهی پرا کندگــی هرکــدام از گونهمســجدهای
برشــمرده ارائــه شــده اســت .در ایــن نقشــهی پرا کندگــی مالحظه
میشــود کــه هر گونهمســجد ،در کدام یک از مناطــق ایران حضور
دارنــد و جایشــان در کــدام نواحــی خالــی اســت .بــه هــر کــدام از
ُ
گونههــای برشــمرده ،یــک کــد واحــد و منحصــر اختصــاص داده
ُ
کتــک مســجدهای
شــده و ایــن کدهــا بــه جــدول ویژگیهــای ت 
بررسیشــده وارد شــدند و بدینترتیــب ،گونهبنــدی برســاخته در
صــورت رقومــی در کنــار مســجدهایی نشســت که
ایــن مرحلــه ،به
ِ
شتــر بــا اســتفاده از مختصــات جغرافیاییشــان ،در ســامانهی
پی 
اطالعات جغرافیایی وارد شده بودند.
گونهمســجد ســتوندار ،پرعضوترین گونهمسجد در مسجدهای
تاریخی ایران اســت .نمودار عنکبوتی ساختهشــده از اطالعات شمار

مســجدها ایفــای نقــش میکننــد .در گون ـهی «ســتوندارطنبی»
نیــز ،مســجدهایی هســتند کــه یــک یا چنــد طنبــی و یک یــا چند
شبستان ســتوندار دارند .در گونهمسجد «گنبدخانهستوندار»،
مسجد از یک گنبدخانه و یک یا چند شبستان ستوندار تشکیل
ً
میشــود کــه معموال گنبدخانــه در ضلع ِقبلی مســجد قــرار دارد و
شبســتانهای ســتوندار در کنــار یــا روب ـهروی آن .چنانکــه در
ّ
گونهمســجد «مرکبســتوندار» هــم که متشــکل از یک شبســتان
ّ
مرکــب و یــک یــا چند شبســتان ســتوندار اســت ،وضــع قرارگیری
ً
شبســتانها معموال بهمانند گونهی قبلی اســت .در گونهمســجد
«گنبدخانهســتوندارطنبی» نیز ،مســجدهایی قرار میگیرند که از
لحاظ تنوع شبســتانها ،در بیشترین وضعیت ممکن هستند و از
7
سه گونهشبستان در کالبد آنها استفاده شده است.
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طنبی و شبستان ستوندار و گنبدخانه
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گونهها (تصویر )6هم نشان میدهد که سمتوسوی شاخص مربوط
به گونهی ســتوندار ،با اختالفی چشــمگیر نسبت به ســایر گونهها،
در بیشــینهی وضعیت است .گونهی ســتوندار ،با در اختیار داشتن
 ۵۶۰مســجد معــادل ( ،)٪۵۹.۱۳پرعضوترین گونهمســجد اســت؛ در
جایگاههایبعدیبهترتیب گونهمسجدطنبیبا۱۳۴عضو(،)٪۱۴.۱۵
ّ
ســتوندارطنبی بــا  ۵۷عضــو ( ،)٪۶.۰۲مرکبســتوندار بــا  ۵۴عضــو
( ،)٪۵.۰۷گنبدخانهســتوندار با  ۳۵عضو ( ،)٪۳.۷گنبدخانهطنبی
ّ
بــا  ۲۹عضــو ( ،)٪۳.۰۶مرکــب بــا  ۲۸عضــو ( ،)٪۲.۹۶گنبدخانه با ۲۷
ً
ّ
عضو ( ،)٪۲.۸۵مرکبطنبی با  ۱۳عضو ( ،)٪۱.۳۷و نهایتا گونهمسجد
ّ
گنبدخانهستوندارمرکب با  ۱۰عضو ( )٪۱.۶قرار دارند.
نقشهی پرا کندگی گونهمسجدهای تاریخی ایران ،با بهرهوری
از سـ ـ ــامانهی اطالعات جغرافیایی تولید شـ ـ ــده اسـ ـ ــت و مبنای
آن ،مختصـ ـ ــات جغرافیایـ ـ ــی مسـ ـ ــجدهای تاریخـ ـ ــی و اطالعات
گونهشناختیشان است که بهعنوان اطالعات تاریخی وارد نرمافزار
شدهاند .در گام بعدی ،از این نقشههای پرا کندگی گونهها ،ترا کم
گرفته شده است تا با تقسیم تعداد مسجدهای موجود در هر گونه
بر واحد تعریفشدهی سطح ،ترا کم حضور هر گونه در پهنهی ایران
به دست آید .روش مورداستفاده در ترا کمگیری ،روش ِکرنل است و
نقشههای ترا کم هم در محیط نرمافزاری Arc-GISساخته شدهاند.

پهنهبندی گونهشناسانهی ایران
متعاقــب گونهبنــدی شبســتانمحور مســجدهای تاریخــی و
جاینمایــی آنهــا بــر نقش ـهی رقومــی ایــران و تهی ـهی نقش ـههای
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پرا کندگــی و ترا کــم هــر کــدام از گونهها ،ا کنون میشــود نقشــهای
از پهنهبنــدی گونهشــناختی ایــران تهیــه کــرد کــه مبنــای آن،
گونهشناســی شبســتانمحور مســجدهای تاریخــی ایــران اســت.
بدینمنظــور ،نقشــهی رقومــی شهرســتانهای ایــران مبنــای کار
قــرار گرفــت و جایــگاه و مشــخصات گونــهی هر مســجد ،براســاس
مختصــات جغرافیایــیاش ،بــر ایــن نقشــهی رقومــی قــرار گرفــت.
بدیهــی اســت کــه تلفیــق امــر معمارانــهی گونهشناســی بــا امــر
نامعماران ـهی مرزبنــدی شهرســتانها ،محدودیتهایــی بــر
ایــن نقشــه ِاعمــال میکنــد؛ بدینترتیــب ،خوانــش و فهــم چنیــن
نقشههایی باید با هوشیاری توأم باشد :در این نقشه ،نشان داده
میشــود که در هر شهرســتان (مرز قراردادی پهنهبندی) ،گونهی
غالــب مسجدســازی به کدام سمتوســو قــرار دارد؛ در واقع حجم
ّ
خبر دقیقی از شمار مسجدهای
بیشتر یک لکهی رنگی نمیتواند ِ
موجــود در آن شهرســتان بدهــد 8.ایــن نقشــه بــه مــا میگویــد که
در هــر شهرســتان ،کــدام گونهمســجد را میشــود گونــهی غالــب
آن شهرســتان (و بــا کنارهمگــذاری شهرســتانها ،گونــهی غالــب
گســترهی فرهنگــی یــا جغرافیایــی یــا اقلیمــی مشــخصی) در نظــر
صورت دســتی ،و نه رایانــهای ،بامبنا گرفتن مرز
گرفت .بنابراین به
ِ
شهرســتانها و گونهمســجدهای قرارگرفتــه در هــر کدام ،نقشــهی
پهنهبندی مسجدهای تاریخی ایران تولید شد.
در ایــن نقشــه ،در جاهایــی کــه در یــک شهرســتان ،چنــد
گونهمســجد موجود بوده اســت ،به دو صورت عمل شده است :یا
شــمار یکی از گونهها در اندازهای چشــمگیر از دیگر گونهها بیشــتر
بــوده (یــا بهتبع ،دیگر گونهها بســیار کمشــمار بودهانــد و حضوری
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ـتان
اســتثنایی داشــتهاند) کــه دراینصــورت ،کل پهنهی شهرسـ ِ
مربوطــه ،بــه رنگ گونهی غالب در آمده اســت؛ یا تعداد گونههای
قابلتوجــه داشــتهاند؛ کــه
قرارگرفتــه در هــر شهرســتان ،شــماری ِ
دراینصــورت ،پهن ـهی شهرســتان مربــوط در تناســب بــا تعــداد
گونههــا ،بخشبنــدی شــده و هــر بخــش بــه رنــگ یکــی از گونهها
درآمــده اســت .در نهایت ،شهرســتانهایی که مســجد ثبتشــده
ندارنــد (ثبتشــدهای که مدنظر این پژوهش قرار گرفته باشــد) ،و
ً
بخش کامال کویری شهرســتانهای قرارگرفته در حاشــیهی
نیز آن
ِ
کویر ،به رنگی مجزا درآمدند تا در برداشتهای مخاطب از نقشه،
رهزنی نکنند.
اهمیت نقش ـهی گونهشــناختی ارائهشــده ،در تلفیــق جغرافیا
بــا تاریخ ،و درواقــع در لحاظکردن مکانمنــدی دادههای تاریخی
است .البته چنانکه گفته شد ،مقیاس و مبنای تولید این نقشه،
مرز شهرستانهای ایران بوده است؛ زیرا درنظرگیری چنین مرزی،
امکان ارائه در یک مقاله و در یک نقشهی کاغذی کوچکمقیاس
وضع بهتر ،مبنای تولید چنین نقش ـهای در مقیاس
را داشــت .در ِ
اثر گونهمسجدهای بسیار
شــهر یا روســتا خواهد بود .در این مبناِ ،
ً
ـتان مشــخص نســبتا کمرنــگ
ک 
مشــمار در پهن ـهی یــک شهرسـ ِ
اســت .برای مثال در شهرســتان ســقز ،چهار مســجد بررسی شده
کــه همگــی ســتوندار بودهانــد .یــا در شهرســتان ســنندج ،تعــداد
مسجدهای بررسیشده دوازده عدد بوده که یکی ستوندارطنبی
و یکــی گنبدخانــه بــوده و مابقی همه ســتوندار بودهاند؛ بنابراین
ً
پهنهی شهرســتان ســنندج ،کال بهرنگ گونهی ستوندار درآمده
نکــه در شهرســتان همدان نیز از بیس ـتوپنج مســجد
اســت .چنا 
ّ
بررسیشــده ،یکــی مرکبســتوندار و دو تــا ســتوندارطنبی بــوده
اســت و بیس ـتودو مســجد در گون ـهی ســتوندار قــرار داشــتند.

ً
امــا مثــا در شهرســتان گلپایــگان ،ســه مســجد بررســی شــد ،دو
ّ
تــای آنها مرکبســتوندار و یکیشــان ســتوندارطنبی بوده اســت
ّ
کــه نشــان میدهــد ،شبســتانهای مرکــب در ایــن شهرســتان،
حضوری قابلتوجه دارد .یا در خمینیشهر ،از مجموع ده مسجد
بررسیشــده ،ســه تــای آنهــا گنبدخانهســتوندار و ســه تایشــان
ّ
مرکبستوندار و چهار مسجد نیز ستوندار است.
بررســی گونهها در شهرســتانهای پرمســجد ،شهرستانهایی
مثــل یــزد و اصفهــان و تبریــز و شــیراز و ،...وضعیتــی مشــابه امــا
ً
نســبتا پیچیدهتر دارد .در بعضی شهرســتانها مثل شیراز و تبریز،
ً
گونهمســجدها یکدســتتر و هماهنگترنــد .مثــا در شــیراز ،از
مجموع بیستوشــش مســجد ،بیســتودو مسجد ســتوندارند و
هیچ گنبدخانهای در این شــهر یافت نمیشــود و بنابراین گونهی
غالب این شهرستان ،بااقتدار ،گونهی ستوندار است .یا در تبریز
مسجد آن در این پژوهش بررسی شده است ،چهار
که سیوهفت
ِ
مســجد گنبدخانــهای ،دو طنبــی ،یــک مســجد مرکبســتوندار،
یــک مرکب ،ســه ســتوندارطنبی ،یــک گنبدخانهســتوندار ،یک
ّ
مرکبطنبی و بیستوســه ســتوندار وجــود دارد .بنابراین در این
رغــم حضــور گونههای متنــوع ،تعــداد گونهی
شهرســتان هــم ،به ِ
ستوندار بهشکلی معنادار بیشتر است .اما در شهرستان اصفهان
کــه نواحــی اصفهــان و قهــی و ورزنــه و کوهپایــه و قهدریجــان و...
را در بــر میگیــرد ،از مجمــوع هفتادوســه مســجد بررسیشــده،
س ـیودو مســجد ســتوندار ،دو مســجد ســتوندارطنبی ،هفــت
ّ
گنبدخانهستوندار ،دوازده مرکبستوندار ،سه گنبدخانهطنبی،
ّ
هشــت طنبــی ،ســه مرکبطنبــی ،دو گنبدخانهســتوندارطنبی
و چهــار مســجد گنبدخانــهای وجــود دارد .بنابرایــن در ایــن
شهرســتان ،نهفقــط تنــوع گونههــا زیاد اســت ،بلکه تعــداد بعضی
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ـور توجــه زیــاد اســت .در هــر صــورت در
گونههــا نیــز بهشــکلی درخـ ِ
هم ـهی گســترهی ایران ،پرشــمارترین گونهمســجد ،گونهمســجد

ستوندار است که مسجدهایی را در بر میگیرد که در کالبد خود،
فقط از شبستانهای ستوندار بهره بردهاند.

نتیجه
مکانمنــد بودن پدیدههای جهان موجب میشــود که امکان
ارائهی آنها بر نقشه وجود داشته باشد؛ حتی دادهها و رخدادهای
تاریخــی نیــز بر یک مکان مشــخص محقق شــدهاند و بدینترتیب
امکان نقشهســازی از دادههای تاریخی نیز وجود دارد .ســامانهی
خنــگاران و پژوهشــگران کمــک
اطالعــات جغرافیایــی ،بــه تاری 
میکنــد که نســبت اطالعــات تاریخی را با مــکان قرارگیری و رخداد
آن اطالعــات بســنجند و تحلیلهــا و تفســیرهایی عرضــه کنند که
اهمیت فضا و مکان در آنها بهدرســتی رعایت شــده اســت .در این
پژوهش ،اطالعات گونهشــناختی مســجدهای تاریخــی ایران وارد
ســامانهی اطالعات جغرافیایی شــد و اطالعات تاریخی در نسبت
مکان قرارگیری آنها مورد ســنجش قرار گرفت و نقشههای ترا کم
با ِ
مطالعات صورتگرفته،
و پرا کندگــی گونهها ارائه گردید .برمبنــای
ِ
مســجدهای تاریخــی ایــران را در ده دســتهی مجــزا میتوان جای
نوع شبســتان یا شبســتانهای
داد کــه مبنــای ایــن گونهبنــدیِ ،
بهکاررفته در کالبد آنهاست.
گونهمســجد ســتوندار در بیشتر شهرســتانهای ایران ،گونهی
غالب است و با حضور بسیار چشمگیر خود ،نقشهی گونهشناختی
ایــران را بهشــدت متأثــر میکنــد .گونهمســجد طنبــی در برخــی
شهرســتانهای جنوبشــرق ایران گونهی غالب اســت و در نواحی
لشــرقی و مرکــزی جنوبغربــی نیــز حضــور قابلتوجــه دارد؛
شما 
هرچند از این گونهمســجد در بســیاری از نقاط ایران استفاده شده

اســت .گونهمسجد گنبدخانهطنبی ،در خراسان و در یزد حضوری
قابلتوجه دارند .گونهمسجد گنبدخانهستوندار در نواحی مرکزی
ایــران پرشــمارند؛ و جــز یــک شهرســتان در شمالشــرق و یکــیدو
شهرســتان در شــمالغرب ایــران ،در مابقــی نواحــی ،حضورشــان
ـتان
صورتکلی ،آن گونه
غالب نیســت .به
ِ
مســجدهایی که از شبسـ ِ
ً
ّ
شبســتان گنبدخانه بهــره میبرند ،غالبــا در نواحی مرکزی
مرکــب و
ِ
لشــرقی ایــران ،حضور دارند.
ایــران ،و تاحدی کمتر در نواحی شما 
در مابقی نواحی ،حضور دیگر گونهمسجدها آنقدر بیشتر است که
ّ
گونهمسجدهای گنبدخانهدار و مرکب چندان جلوهگری نکنند.
بنابرایــن ،چنانکــه ایــن بررســیهای ّکمــی و جغرافیایــی ۹۵۲
مســجد تاریخــی ایران نشــان میدهد ،مســجدهای تاریخــی ایران
را نمیشــود و نبایــد بــه مفاهیمــی همچــون مســجدهای گنبــددار
فروکاســت؛ چنیــن امــری در واقــع نادیدهانــگاری بیــش از نیمــی از
ً
مســجدهای تاریخی ایران اســت .خصوصا گونهمســجد ســتوندار
را نیــز نمیتــوان الگویــی وارداتی و تقلیدی دانســت و اعتبــاری فراتر
از حــد یک نامگــذاری به عبارتهایــی مثل الگوی عربــی داد .باری
علتهــای اقبال بیشــتر نواحــی خاصی از ایران به یک گونهمســجد
یــا گونهشبســتان خــاص ،ممکن اســت از عوامل متعــدد فرهنگی و
اقلیمی و ...متأثر باشد که در حال حاضر با مشخص شدن مرزهای
گونهشناختی شبستانمحور مسجدهای تاریخی ایران ،بررسی این
علتها نیز در پژوهشهای آیندگان ممکن خواهد شد.

پینوشتها
 1واژۀ ســاجت ،مخفــف «ســامانۀ اطالعــات جغرافیایــی تاریخی» اســت و
بهتأســی از انگلیسیها که آن را  HGISمیخوانند ،ساخته شده است .برای
اطالعات بیشتر دربارۀ ساجت نگاه کنید به :عبدی.۱۳۹۴ ،
 2تخصیص نام به این گونهشبستانها ،برمبنای متون تاریخی و معاصر
بود که شرح این واژهگزینی در مجال فراهمشده در این مقاله نمیگنجید.
 3در واژهنامــۀ کتــاب سبکشناســی معمــاری ایــران ،به «اتــاق بزرگی که
در وســط ســاختمان قــرار دارد و اطــراف آن را دیگر فضاهــا میگیرند» و نیز به
«اتاق دراز» طنبی گفته شــده اســت (پیرنیا .)۱۳۹۲ ،غالمحســین معماریان
نیــز در شــماری از تألیفهــای خــود همیــن معنــا را از طنبی مراد کرده اســت
(برایمثـ�ال .)Memarian & Brown, 2003 :همچنیــن در کالس «کارگاه
ِ
پژوهش در معماری ایران دورۀ اسالمی» ،دکتر غالمحسین معماریان و دکتر
محمدحســن خادمزاده (زمســتان  ،)۱۳۹۴که مختص دانشجویان ترم دوم
دورۀ مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران بود ،از واژۀ طنبی برای داللت
بر فضاهای مزبور در کالبد مسجدها استفاده میشد.
 4در نمونههایی ،طرح شبستان الگویی نظیر الگوی چهارصفه پیدا کرده
شماربودن
اســت؛ در برشــماری انواع شبســتان ،این الگو بهدلیل بســیار کم
ِ

نمونههای آن تحت شبستان طنبی گنجانده شده است.
 5نو عبندی شبســتانهای مسجدهای تاریخی براساس بررسی کالبدی
آنهــا و نیــز تحلیل ســاختارهای ممکن شبســتان براســاس تعریف آن اســت.
تشــریح رونــد این نو عبنــدی و ارائۀ ّکمی نتیجههای آن ،این مقاله را بســیار
درازدامان میکرد که بههمیندلیل از آن چشمپوشی شده است.
ً
 6ایــن جســتار تا نهایتا  ۴شبســتان از مســجدهای تاریخــی را مدنظر قرار
ً
داده اســت؛ زیرا از بین  ۹۵۲نمونۀ بررسیشــده صرفا  ۸مســجد بود که بیش
از  ۴شبستان داشتند.
 7گونهمســجد «ســتوندار و طنبــی و گنبدخانــه» در ایــن پژوهــش بــا
ّ
گونهمســجد «ســتوندار و طنبی و مرکب» یکی انگاشته شــدهاند؛ زیرا تعداد
این دو در میان  ۹۵۲مسجد گونهبندیشده آنقدر کم بود که استقاللشان،
جدول گونهها را از همگنی میانداخت .بنابراین این دو گونه ،تجمیع شده
تحت عنوان «ستوندار و طنبی و گنبدخانه» نامگذاری شده است.
و ِ
 8زیــرا تعــداد مســجدهای ثبتشــده در هــر شهرســتان ،هیــچ همگــن و
ً
متناســب نیســت .مســجدهای تاریخــی ایــران در حــدودا ۱۸۰شهرســتان از
ً
مجموع حدودا  ۴۳۰شهرستان ایران پرا کندهاند و در این میان ،شهرستان
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اصفهان با  ۹۶مسجد و شهرستان یزد با  ۹۵مسجد تاریخی ،اختالفی بسیار
زیاد با سایر شهرستانهای ایران دارند

فهرست منابع
اســمعیلی قلزم ،حسین و دیگران ( ،)۱۳۹۰راهنمای کاربردی ،Arc-GIS
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ،تهران.
بــای ،رالــف و همکاران ( ،)۱۳۹۲مبانی ســامانههای اطالعات جغرافیایی
( ،)GISترجمهی غالمرضا نادری و منصوره خلعتبری ،آوای قلم ،تهران.
بولســتاد ،پــل ( ،)۱۳۹۲سیســتمهای اطالعــات جغرافیایــی ،ترجمــهی
حمیدرضا جعفری ،مؤسسهی انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
پورنقــی ،رؤیــا و فهیمــه بابالحوائجــی ( ،)۱۳۹۴سیســتم اطالعــات
جغرافیایی (جیآیاس) و کاربردهای آن در علم اطالعات و دانششناســی،
ویراستهی حمید کشاورز ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،تهران.
پیرنیــا ،محمدکریــم ( ،)۱۳۹۲سبکشناســی معمــاری ایرانــی ،بهتدویــن
غالمحسین معماریان ،غالمحسین معماریان ،تهران.
زرجینی ،نقی و ســعید سیدهاشــمی ( ،)۱۳۹۴راهنمای جامع و کاربردی
 GPSو  GISاولیــن سیســتم ناوبــری جهانــی ،آموزش فنی و حرفــهای مزرعه
ّزرین ،تهران.
طاهری ،محمدمهدی ( ،)۱۳۹۶تحلیل متون تاریخی بهقصد بازشناسی
مدلولهــای معمــاریواژهی شبســتان و اطــوار حضــور آن در زبــان و ادبیات
فارســی ،چهارمیــن همایــش ملــی متــن پژوهــی ادبی نگاهــی تازه بــه متون
تاریخــی ،هســته مطالعــات ادبــی و کتابخانه ملــی جمهوری اســامی ایران،
تهران.
طاهــری ،محمدمهــدی ( ،)۱۳۹۷تحلیــل و رقومیســازی دادههــای
معمــاری مســجدهای تاریخــی ایران بــا اســتفاده از نرمافزارهــای  ArcGISو
 :SPSSدرآمدی بر پژوهشهای گونهشــناختی معماری مســجدهای ایران،
پایاننامهی کارشناسیارشــد مطالعات معماری ایران ،استاد راهنما :حامد
مظاهریان ،دانشگاه تهران ،تهران.
عبدالهی ،علیاصغر و حســین غضنفرپور ( ( Arc GIS ،)۱۳۹۳پیشــرفته):

مورد اســتفاده برای رشــتههای علوم جغرافیایی ،زمینشناســی ،معماری و
شهرســازی ،عمران و محیط زیســت و معدن ،دانشــگاه شهید باهنر کرمان،
کرمان.
عبــدی ،نــگار ( ،)۱۳۹۴ســامانهی اطالعــات جغرافیایـ ِـی تاریخــی (ایــچ
جــی آی اس) فایــده و کاربــرد آن در مطالعــات معماری ایران (مــورد خیابان
شــاهآباد تهــران) ،پایاننامــهی کارشناسیارشــد مطالعــات معمــاری ایران،
استادراهنما :زهره تفضلی ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران.
قرخلــو ،مهــدی( ،)۱۳۸۳کاربــرد کامپیوتــر در جغرافیــا و علــوم انســانی،
انتشارات بیان ،تهران.
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S

habistan is the main space of mosques functions as the praying area, which has four
variant types, as has been claimed by this article,
namely “Tanabi” (lengthwise space), “SotunDar”
(columnar), “Gonbadkhane” (domed), and “Morakab” (combined) which is the result of combination
of at least two of those three mentioned types. 952
historical mosques of Iran have been examined
in order to reveal in what and in how many types
these mosques could be placed: a typological approach by which a more sophisticated context for
historical mosques would emerge. As analysis
shows, 65% of the examined mosques are singleShabistan mosques, means they are built with only
one Shabistan; 22.2% of them are double-Shabistan; 8% of mosques have three Shabistan, 0.8%
of them have four, and 0.5% (8 mosques) have
more than four Shabistan. So the aggregation of
their quantity equals to 1433; in other words there
exist 1433 Shabistan overall: 22% of them are
Tanabi, 8% GonbadKhane, 7% Morakab, and 63%
of them are sotounDar. Hence, the undeniable importance of sotounDars in historical mosques of
Iran can be perceived by this statistics. Furthermore, since 35% of mosques have more than one
Shabistan, variable kind of their juxtaposition could
result in different “types” of mosques. Regarding this premises, among all 952 cases, 14.15%
of them have just one or more Tanabi _called
Tanabi type in this article. 2.85% of them have one
GonbadKhane, 2.96% are Morakab, 3.06% have
Tanabi and GonbadKhane, 6.02% have Tanabi
and SotounDar, 1.37% are with Tanabi and Morakab Shabistan, 3.7% have SotounDar and GonbadKhane, 5.7% have SotounDar and Morakab
Shabistan, 1.6% have Tanabi and SotounDar and
GonbadKhane, finally 59.13% of them have only

one or more SotounDar Shabistan. Therefore, with
a notable difference in amount, SotounDar is the
most popular mosque-type in Iran. As any spatial
data and any historical event, historical mosques
of Iran can also be analyzed with GIS: Using GIS
in historiography is based on this fact that since everything in this world happens in a particular place,
and since any place on the earth can be presented
on a map, so all happened events and happening
things can be analyzed with GIS. In historiography,
integration of space and time could have a positive
impact on the accuracy of historical narrations: Understanding mosques architecture about their location. Therefore, what we did in this research was
integrating typological data of mosques with their
geographical data. The Morakab and Gonbadkhane type are mostly located in Esfahan and Yazd
provinces, and in less quantity, they are situated in
Khorasan. Albeit it would be hard to find these two
types of Shabistan in southern, southwestern and
southeastern provinces of Iran. On the other hand,
Tanabi mosque-type is more apparent in eastern
provinces like Sistan and Khorasan; and they are
plenteous in Yazd. Moreover, the variation and
diversity of types, likewise, is excluded to central
provinces like Yazd and Isfahan; in other distinction
and provinces, mosque-type-presence is limited to
one type or in some cases more than one type but
with one dominant type.
Keywords: Typology, Mosque, GIS, Shabistan.
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