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چکیده

گونه شناسی مسجدهای تاریخی ایران بر مبنای شبستان آنهاست. بدین منظور  هدف از این پژوهش، 

کالبد مســجدها، انواع شبستان تعریف و مســجدهای ایران بر این اساس دسته بندی شدند؛  با بررســی 

گاِم بعــدی، اطالعات  گونه شــناختی رقومــی  و به صــورت توصیفــی تحلیل شــدند. در  ســپس داده هــای 

گونه شناختی  کم و پهنه بندی  کندگی و ترا گونه شــناختی با اســتفاده  از GIS بررسی شده و نقشه های پرا

کالبد مســجدها را در  کنارِ هم نشــینی شبســتان ها در  گــر انواع  مســجدهای تاریخــی ایــران حاصل شــد. ا

گونه ی مختلف جای داد: ســتون دار )5۹.۱۳٪(؛ طنبی  نظر بگیریم، مســجدهای ایران را می شــود در ده 

گنبدخانه )۳.۷٪(؛ طنبی  )۱4.5٪(؛ طنبی و ســتون دار )6.0۲٪(؛ ســتون دار و مرکب )5.۷٪(؛ ستون دار و 

گنبدخانــه و طنبــی )۱.6٪(؛  گنبدخانــه )۲.85٪(؛ ســتون دار و  گنبدخانــه )۳.06٪(؛ مرّکــب )۲.۹6٪(؛  و 

گنبدخانه بهره  کالبــد خود، از شبســتاِن مرّکب یا شبســتان  کــه در  گونه هایــی  طنبــی و مّرکــب )٪۱.۳۷(. 

کمتر، در خراسان حضوری پررنگ دارند؛ حال آنکه  برده اند، عمدتًا در نواحی مرکزی ایران و، به تعدادی 

گونه مسجد طنبی  گونه مسجد ستون دار است.  گونه ی غالب،  در نواحی غربی و جنوبی و شمالی ایران، 

هم در برخی شهرســتان های جنوب شــرق ایران غالب است و نیز در دیگر نواحی هم حضوری قابل توجه 

گونه بندی مسجدها، عمدتًا مربوط شهرستان های مرکزی ایران است و در بیشتر  دارد. همچنین تنوع 

شهرستان های ایران، تنوع گونه ها اندک است یا غالب بودن یک گونه )عمدتًا ستون دار(، چشمگیرتر است.
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مقدمه

که  امــور واقــِع جهــان مکان مند هســتند؛ درواقع هــر پدیده ای 
خ می دهــد، بــر یک نقطه از زمین محقق می شــود؛ و از  در جهــان ر
کــه هر نقطه از زمین، یک مختصــات جغرافیایی دارد، عموم  آنجــا 
تجربه هــای محقــق در ایــن جهــان را می شــود به وســیله ی نقشــه 
ســامانه ی   .)۱۱5  ،۱۳۹4 سیدهاشــمی،  و  )زرجینــی  داد  نمایــش 
اطالعــات جغرافیایــی، در واقــع ابــزاری بــرای به کاربــردن و تحلیل 
داده هــای مکان مند اســت. از ســامانه های اطالعــات جغرافیایی 
و زمینه هــای وابســته اش، بســیاری از پژوهشــگران، تعریف هــای 
کــه چــه  بســا سرراســت ترین آنهــا چنین  کرده انــد  متنوعــی عرضــه 
کــه برای  باشــد: GIS یــک نرم افــزار اســت؛ یــک بســته ی رایانــه ای 
ارائــه ی اطالعــات جغرافیایــی تدوین شــده اســت. می شــود از مرز 
گفت: GIS یک نرم افزار نیست؛ بلکه  کرد و  چنین تعریفی هم عبور 
که یــک نرم افزار مشــخص در اختیــار قرار  ابزارهــا و امکاناتــی اســت 
می دهــد )Gregory and Ell, 2007, 3(. به عبارتی دیگر، جی آی اس 
ترکیبــی از پایگاه داده هــای جغرافیامرجع )که مکان دقیق پدیده را 
Martí-( با نرم افزار مخصوص پردازش آنهاست )مشخص می کنند
که  Henneberg, 2011(. جی آی اس، سیســتمی رایانه محور اســت 
بــرای جمــع آوری، نگهداری، ذخیــره، تجزیه  و تحلیــل، خروجی و 
کار می آید )بولســتاد،  توزیــع داده ها و اطالعات مکانی توصیفی به 
۱۳۹۲، ۲و۳(. هرآنچــه با »داده های مکان دار« ســروکار دارد، حتی 
کند، می تواند  لت  گذشــته یا بر مکانی در آینده دال گر بر مکانی در  ا
که  به وســیله ی GIS تفســیر شود. GIS، ســامانه ای رایانه ای است 
امــکان بررســی داده هــای مــکان دار جغرافیایــی را فراهــم مــی آورد 

)بای و دیگران، ۱۳۹۲، ۱۱(.
کاماًل  علم جــــــی آی اس یا علم اطالعات جغرافیایــــــی، ماهّیتی 
ابــــــزار تکامل یافته ی  از یک  میان رشــــــته ای دارد. جــــــی آی اس، 
سیســــــتم های اطالعات جغرافیایــــــی، به یک رشــــــته ی متمایز 
دانشگاهی به نام »علوم اطالعات جغرافیایی« تبدیل شده است؛ 
کــــــه در ارتباط »با ارائه ی  علوم اطالعات جغرافیایی یعنی علمی 
کلی سیستماتیک ساخت، مدیریت، تجزیه و تحلیل،  روش های 
کاربرد این روش ها در  یکپارچه سازی و انتقال داده های مکانی، و 
رشته های مختلف دانشــــــگاهی« است )پورنقی و باب الحوائجی، 
۱۳۹4، ۳۳(. در دهه های اخیر، سامانه ی اطالعات جغرافیایی در 
زمینه های مختلف علوم، از ادبیات مدرن تا اقتصاد و تاریخ نگاری 
که متأثر از اهمیت مکان  کاربستی  کار می رود؛  و پزشــــــکی و...، به 
کنش های انسانی است. به همین ترتیب از  در ساختاربخشــــــی به 
حــــــدودًا یکی دو دهه ی پیش، ســــــامانه ی اطالعات جغرافیایی، 
 Gregory and( کرد پای خــــــود را به عرصه ی تاریخ نگاری هم بــــــاز 
Ell, 2007(. تا پیش  از این، برساخت روایتی تاریخی از یک مکان 
کاوی داده های برجای مانده از  تاریخی، محصول مشــــــاهده و وا
گذر زمان و تفسیر آنها بود و به  همین  دلیل در ابتدا، تاریخ نگاران 
چندان روی خوشی به فناوری و نوافزارهای آن نشان نمی دادند 
گسترده ی  کارایی های  )Bodenhamer et al., 2010(، اما باالخره 

سامانه ی اطالعات جغرافیایی، به چشم آمد.
کــه به نوعی بر  گونه اطالعاتی اســت  اطالعــات جغرافیایــی، هــر 
کنــد؛ درعمــل تقریبــًا همه ی  لت  مکانــی بــر روی ســطح زمیــن دال
گســتره ی دانــش انســان را می شــود به  نوعــی بر زمیــن نمایش داد 
کاربردهــای ســامانه ی اطالعــات جغرافیایــی  کــه  و همیــن اســت 
گســترش می یابد.  به طــوری روزافــزون در زمینه های متنوع علمی 
کتــاب تاریخی به یک شــهر یــا مکان  از ایــن منظــر، ارجاعــات یــک 
خــاص، تصویرهــا یا ترســیم هایی از یک ســاختمان، توصیف های 
اطالعــات  هــر  و  کاروانســرا  یــک  یــا  راه  یــک  از  ســفرنامه  یــک 
این چنینــی ای می تواند در جرگه ی اطالعــات جغرافیایی بگنجد. 
کالبد یــا مرز دقیق بنــا یا شــهر تاریخی مدنظر  حتــی نیازی نیســت 
موجــود باشــد؛ هرچند هرچه مکان یک شــهر یا یک بنــا پرتردیدتر 
کمرنگ تر  کارکردهای سامانه ی اطالعات جغرافیایی در آن  باشد، 

.)Gregory and Ell, 2007, 3( می شود
به هرحال ســامانه ی اطالعــات جغرافیایی موفق شــده اهمیت 
Bodenhamer et al., 2010; Greg-  ( فضا را به مورخان یادآورد شــود
گاتمــن )Guttmann, 2002, 4(، ســامانه ی  بــه  تعبیــر   .)ory, 2003
کّمــی و  اطالعــات جغرافیایــی، قوام بخــش هــر دوی رویکردهــای 
گذشــته  کیفــی بــه تاریخ بوده اســت و نگرش پژوهشــگران تاریخ به 
را تغییــر داده اســت. جــی آی اس، داده هــا را بر مبنای موقعیتشــان 
کار  کــرده و بــرای اهداف موردنظــر به  بــا اطالعــات غیرمکانی تلفیق 
می گیرد )اســمعیلی قلزم و دیگران، ۱۳۹0، ۱۳(. جی آی اس، حاصل 
جمع اطالعات رقومی )کّمی( با اطالعات توصیفی )کیفی( و تجزیه و 
که به شــکل گیری نقشه ها و تحلیل ها می انجامد  تحلیل آنها اســت 
که نقشــه ها، زیباترین و فشــرده ترین روش  )قرخلو، ۱۳8۳( و از آنجا 
بــرای انتقال اطالعات هســتند )زرجینــی و هاشــمی، ۱۳۹4، ۱۳5(، 
جی آی اس، به شکلی روزافزون در تاریخ نگاری و تهیه ی نقشه هایی 

گرفته می شود.  کار  که بر امور تاریخی داللت می کنند، به 
که پژوهشــگر می تواند  جــی آی اس، چارچوبــی را فراهــم می آورد 
پرســش هایی از جنــس »ِکــی« و »چگونه« و »کجا« بپرســد. اما خوِد 
جی آی اس، پاسخی به این پرسش ها نمی دهد؛ بلکه صرفًا اطالعاتی 
که یاری رسان پژوهشگر در  توصیفی را در اختیار پژوهشگر می گذارد 
روند پاســخ گویی به ســؤاالت و تشریح و تفســیر وضعیت امور است. 
بنابرایــن، بهره گیری از ســاجت۱، ابــزاری مکان منــد و زمان مند را در 
خ می گذارد و جایگاهی مناســب بــرای ذخیره و مدیریت  اختیار مور
کاوی  که اینها را وا کارآزموده است  ِخ  داده های انبوه او است، اما مور
هســته ی  آنکــه  بــا  پــس   .)DeBats and Gregory, 2011( می کنــد 
کاربســت  رایانه بنیــاد اســت،  ســامانه های اطالعــات جغرافیایــی، 
که آن را چونان رویکردی به ارائه و  مناســب آن زمانی مهّیا می شــود 
مدیریت اطالعات جغرافیایی بنگریم؛ اطالعاتی که پژوهشگران را در 
دو عرصه یاری می کند: اینکه ویژگی های آثار و اطالعات تاریخی چه 
 Gregory and( کجا قرار دارند هستند و اینکه این آثار و اطالعات در 
Ell, 2007, 1(. ترکیــب انــواع داده ها، از دیگر مزّیت های این نرم افزار 
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گونه شناســی شبســتان محور مســجدهای تاریخــی ایــران و بازنمایــی آن بــا 

بهره وری از سامانه ی اطالعات جغرافیایی

روش پژوهش

گــون می توان  گونا مســجدهای تاریخــی ایــران را از منظرهایــی 
نگریست؛ اما آنچه مدنظر این جستار قرار دارد، شبستاِن آنهاست. 
حتــی خــوِد شبســتان ها هــم جلوه هایــی متنــوع دارنــد و مثــاًل از 
گشــودگی ها و... از  گرفتــه تا دوره ی ســاخت و  کتیبه هــا و تزئینــات 
منظرهــای قابِل بررســی اند. تمرکز این پژوهش بر نوِع شبســتان ها 
نخســت  بدین منظــور  آن هاســت.  فضایــی  کیفیــت  دیــدگاه  از 
کیفیت هــای حضــور آن در متــون  دربــاره ی معنــای شبســتان و 
لت های معنایی  گرفت و دال تاریخی فارســی، بررســی هایی صورت 
که  شبســتان اســتخراج شــد. ســپس ۹5۲ مســجد تاریخی ایــران، 
در فهرســت ســازمان میراث فرهنگی ثبت شــده اند و اطالعاتشــان 
گرفته بود،  تــا زمــان نــگارش این مقالــه در اختیــار نگارنــدگان قــرار 
بررســی شــدند و انــواع شبســتان مســجدها، تعریــف و مشــخص 
 SPSS شــدند. ســپس ایــن داده هــا در نرم افزار محاســبات آمــاری
رقومی شدند و تحلیل های توصیفی آماری بر آنها صورت پذیرفت 
و مســجدهای تاریخــی ایــران از منظر نــوِع شبســتاِن به کاررفته در 
گاِم بعدی، مختصات  گرفتنــد. در  آنهــا، در ده دســته ی مجزا قــرار 
جغرافیایی هرکدام از مسجدها استخراج شد و بدین ترتیب، امکان 
ورود داده هــای مســجدهای تاریخی ایران به ســامانه ی اطالعات 
جغرافیایــی )GIS( مهّیــا شــد. نهایتــًا انــواِع شبســتان ها به صورِت 
رقومی شــده به نرم افزار اطالعات جغرافیایی Arc-GIS وارد شدند 
گونه شناســی شبســتان محور مســجدهای  و ضمن دســت یابی به 
گونه ها نیز  کدام از  کم هر  کندگی و ترا تاریخی ایران، نقشــه های پرا
گونه شــناختی مسجدهای تاریخی  تولید شــدند. سپس اطالعات 
ایران با نقشه ی رقومی شهرستان های ایران تلفیق شد و نقشه ی 
گونه شــناختی مســجدهای تاریخی ایران حاصل شد.  پهنه بندی 
جستار فعلی، ناظر بر نقشه های تولیدشده در سامانه ی اطالعات 

جغرافیایی و توصیف آنهاست.

کندگی هر کدام از آنها کم و پرا انواع شبستان و ترا

در معمــاری مســجدهای تاریخــی ایران، شبســتان را می شــود 
فضای مسطح و مسقف و از هر چهار سو بسته ی مسجدها تعریف 

گزارده می شــود و دسترســی نمازگــزاران به آن،  کــه در آن نماز  کــرد 
بــا اســتفاده  از یــک یا چنــد درب مهّیا می شــود )طاهــری، ۱۳۹۷(. 
لت بر چنین فضاهایی  کاربســت واژه ی شبستان برای دال هرچند 
در مســجدها، امــری دیرینــه نیســت و از حــدود ســده ی دوازدهم 
کــه در متــون تاریخــی، واژه ی شبســتان را در  هجری قمــری اســت 
کار برده انــد. در واقــع  معنــای فضــای نمازخانــه ای مســجدها بــه 
گرفته است؛  واژه ی شبستان در گذر زمان، معانی متفاوتی به خود 
گرمخانه، جای دلگیــر، خواب گاه،  ازجملــه ســرای زنان، حرمســرا، 
خانــه، جــای تاریــک، غــار، نمازخانــه ی مســجدها، خلوت خانــه 
)طاهــری، ۱۳۹6(. بــاری تمرکز این جســتار بر معنــای نمازخانه ای 

شبستان براساس تعریِف پیش گفته است.
تاریخــی،  مســجدهای  کالبــد  بررســی  بــا  فعلــی،  پژوهــش  در 
چهار نوع شبســتان از هم تفکیک شــده  و ســپس نامــی درخور هر 
شبستان به آنها تخصیص داده شد.۲ دسته ی اول، شبستان های 
گاه  کشــیده و مســتطیلی یا  کــه متشــکل از اتاقی  طنبــی۳ هســتند 
که  گاهی اتاقی بــه فرم های دیگر(4 هســتند  اتاقــی مربعــی )و حتــی 
کم مســاحت ترین شبســتان های  بیش وکــم و در بیشــتر نمونه هــا، 
معمــاری مســجدهای ایــران بــه شــمار می رونــد. پوشــش ســقف 
گاه تیرپوش انــد. نــوِع دوم  گاه بــا طــاق اســت و  ایــن مســجدها، 
گنبدخانه هســتند. این شبستان ها،  شبســتان ها، شبستان های 
گنبدی است.  که سقف آنها  فضاهایی معمواًل چهارگوش هستند 
که محصوِل قرارگیری سقف  نوِع سوم نیز شبستان ستون دار است 
گاه  گاه این ســقف طاقــی و  کــه  بــر مجموعــه ای از ســتون ها اســت 
که شبستان های  نیز تخت اســت. نهایتًا نوع چهارم شبســتان ها، 
مرّکــب نامیده شــده اند، محصــول ترکیب الاقل دو نوع از ســه نوِع 

پیش گفته اند )تصویر ۱(5. 
گونه شبســـــــتان  چهـــــــار شبســـــــتان معرفی شـــــــده، زین پس، 
بر  کّمی صورت گرفته  بررســـــــی های  براســـــــاس  نامیده می شوند. 
ایران، در ۹5۲ مسجد  تاریخی  گونه شبستان های مســـــــجدهای 
بررسی شده، 6۱۹ مســـــــجد تک شبستانی اند و مابقی بیش از یک 
کالبد همه ی  که درمجموع، ۱4۳۳ شبستان در  شبســـــــتان دارند 
این مســـــــجدها وجود دارد. در این میان، ۳۱۹ شبستان طنبی، 

است. امکان انجام آنالیزهای پیچیده با مجموعه داده های مختلف 
مکانــی و غیرمکانی به صورت توأمان، مهم ترین قابلیت GIS اســت 
کــه نمی شــود آن را با روش هــای دیگر مثل روش هــای آنالوگ انجام 

داد )عبدالهی و غضنفرپور، ۱۳۹۳، ۱۷(.
که  مســجدهای تاریخــی ایران نیــز از جمله داده هایی هســتند 
می تواننــد در ســامانه ی اطالعــات جغرافیایــی، تحلیــل و تعریــف 
شــوند. در فهرســت ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری، حــدودًا ۱۲50 مســجد بــا عنــوان مســجدهای تاریخی 

کنده اند  ثبــت شــده اند. این مســجدها در نقاط مختلف ایــران پرا
اما ســهم مســجدهای ثبت شــده ی اســتان های یزد و اصفهان، با 
اختالفی قابِل توجه، بیش از سایر مناطق ایران است. از این میان 
و تا زماِن نگارِش این پژوهش، اطالعات ۹5۲ مســجد در دسترس 
گرفتــه بــود و بنابرایــن تحلیل هــا و داده هــای این  نگارنــدگان قــرار 
نوشتار نیز بر همان بنیان استوار است. تاریِخ ثبِت این مسجدها، 
گرفته اســت، از ســال ۱۳۱0  کــه مدنظــر این پژوهش قــرار  تــا جایــی 

هجری شمسی تا مهرماه ۱۳۹5 را در بر می گیرد.
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گنبدخانه، ۹06 شبستان ستون دار، و ۹۷ شبستان  ۱۱۱ شبستان 
مرّکب وجـــــــود دارد. جدول و نمـــــــوداِر تصویـــــــر ۲، نمایانگر این 

داده هاست.
جایــگاه هرکــدام از ایــن شبســتان ها، بــا اســتفاده از مختصات 
جغرافیایی آنها، وارد سامانه ی اطالعات جغرافیایی شد و نقشه ی 
گونه شبســتان به دســت آمد )تصویر  کندگــی این چهار  کــم و پرا ترا
۳(. چنان که در تصویر نیز پیداست، پرشمارترین نوع شبستان در 
که دامنه ی  مســجدهای تاریخی ایران، شبســتان ستون دار است 
کندگــی آن نیــز همــه ی نقاط ایــران را دربرمی گیــرد. طنبی نیز از  پرا
که در بیشــتر نقاط ایران  گونه شبســتان های نســبتًا پرکاربرد است 
که بیشتر  گونه شبســتان هایی است  گنبدخانه، از  حضور دارد. اما 
کمتری هم  در نواحی مرکزی، شــمال غربی، شمال شــرقی و تــا حد 
در شــمال ایران حضور دارد. جالب اینکه از ابرکوه به سمت جنوب 
گنبدخانــه مشــاهده نمی شــود. نهایتًا بهــره وری از  ایــران، اثــری از 
شبســتان مرّکــب به صــورت عمــده نیــز منحصــر بــه نواحــی مرکزی 
گونه شبســتاِن مرّکب  ایران اســت و در ســایر نقاط ایــران، جلوه ی 
کــم، آن هــم در فاصلــه ای نســبتًا زیاد از  کم رنــگ اســت و تعــدادی 
کم قرارگیری آنها در  کنده ساخته شده اند؛ اما ترا هم، به صورت پرا
کم مربوط به  که در نقشه ی ترا ناحیه ی مرکزی ایران چنان اســت 

گونه نیز به خوبی نمایان شده است. این 

گونه شناسی مسجدها

نوع هــای  کناِر هم نشــینی  ایــران،  تاریخــی  مســجدهای  در 
که در این جستار »گونه شبستان« نامیده  برشمرده از شبستان ها، 
گونه شناســی آنهــا  کــه بــه  شــده اند، یکــی از ده هــا معیــاری اســت 
که در هر مســجد، از  می انجامد. این معیار در واقع نشــان می دهد 
گونه شناسی  کدام نوِع شبســتان ها بهره برده شــده اســت. در این 
کنونی خود  کالبد  که هر مسجد تاریخی ایران، در  نمایان می شــود 
و مســتقل از ســیر تحول آن، چه نوع شبســتان هایی دارد و از این 
کدام دســته قــرار می گیرند و  منظــر، مســجدهای تاریخــی ایران در 
گســترهی جغرافیایی در پهنه ی  کدام  گونه مســجد،  همچنیــن هر 
کدام از  گر وجود هــر  کنونــی را بــه خود اختصــاص می دهد. ا ایــراِن 
گیرد، مســجدهای  انــواع شبســتان ها در هــر مســجد مدنظــر قــرار 
کرد. مبنای  تاریخی ایران را به ده دســته ی مجّزا می توان تقســیم 
کــه در هــر مســجد  ایــن دســته بندی، نــوِع شبســتان هایی اســت 
کار رفتــه اســت. »گونه مســجد«های تاریخــی ایــران برمبنــای  بــه 
نــوِع شبســتان آنها در تصویر 4 قابل مشــاهده اســت و مبنای این 

گونه هاست.   کدام از  دسته بندی، داشته های شبستانی هر 
گونه ی  گونه ی نخســت به تأسی از داشــته های شبستانی اش، 
کالبد خود، از یک یا چند  که در  گونه ای  »طنبی« نامیده می شود. 

کلتعدادنوع شبستان درصد از 

۲۲٪۳۱۹طنبی

8٪۱۱۱گنبدخانه

6۳٪۹06ستون دار

۷٪۹۷مرّکب

۱00٪۱4۳۳مجموع

تصویر 1- انواع شبستان در معماری مسجدهای تاریخی ایران به همراه یک نمونه از هرکدام .
گنج نامه، پرونده ی ثبتی بناها( ماخذ: )نقشه ها: 

گونه شبستان ها در معماری مسجدهای تاریخی ایران. تصویر ۲- بسامد حضور 

  

۲۲٪

۸٪۶۳٪

۷٪

طنبی گنبدخانه ستوندار مرّکب



۲۱

طنبی بهره برده اســت و در واقع بنابه تعریف، متشــکل از یک اتاق 
مربعی، مستطیلی، یا چهارصفه است و از شبستان های ستون دار 
گونه ی دوم، »گنبدخانه« است.  گنبدخانه ای نیز بی بهره است.  و 
این گونه در کالبد خود از یک گنبدخانه بهره می برد، فضای عمدتًا 
گنبدخانه  گنبــد پوشــیده می شــود و ایــن  کــه بــا یک  چهارگوشــی 
گونه ی »ســتون دار«، متشــکل  در ترکیــب بــا دیگــر فضاها نیســت. 
در  ســتون دار  شبســتان های  از  فقــط  کــه  اســت  مســجدهایی  از 
کالبدشان استفاده شده است و از یک شبستان ستون دار تا چهار 

گونــه ی »مرّکب«،  کالبــد خود دارنــد 6. در  شبســتاِن ســتون دار در 
کــه فضــای عبادی آنهــا از یک شبســتان  مســجدهایی قــرار دارنــد 
که در آمیختگی  گنبدخانه ای  مرّکب تشکیل شده است؛ به معنای 
بــا شبســتاِن ســتون دار یــا شبســتاِن طنبی ســاخته شــده اســت و 
کــه  پیوســتگی فضایــی ایــن شبســتان های آمیختــه چنــان اســت 
گونه ی  عماًل تشکیل فضایی واحد را می دهند. به همین ترتیب در 
گنبدخانه با یک یا چند طنبی وجود دارد  »گنبدخانه طنبی«، یک 
کالبد  و ایــن چنــد شبســتان، از لحاظ فضا، مســتقل از یکدیگــر در 

گونه شبستان ها در مسجدهای تاریخی ایران. کندگی  کم و پرا تصویر 3- نقشه ی ترا

گونه مسجدهای شبستان محور مسجدهای تاریخی ایران و بسامد حضور هر یک از آنها. تصویر 4- 

گونه شناســی شبســتان محور مســجدهای تاریخــی ایــران و بازنمایــی آن بــا 
بهره وری از سامانه ی اطالعات جغرافیایی
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گونــه ی »ســتون دارطنبی«  مســجدها ایفــای نقــش می کننــد. در 
کــه یــک یا چنــد طنبــی و یک یــا چند  نیــز، مســجدهایی هســتند 
گونه مسجد »گنبدخانه ستون دار«،  شبستان ســتون دار دارند. در 
گنبدخانه و یک یا چند شبستان ستون دار تشکیل  مسجد از یک 
گنبدخانــه در ضلع ِقبلی مســجد قــرار دارد و  کــه معمواًل  می شــود 
در  آن. چنان کــه  روبــه روی  یــا  کنــار  در  شبســتان های ســتون دار 
که متشــکل از یک شبســتان  گونه مســجد »مرّکب ســتون دار« هــم 
مرّکــب و یــک یــا چند شبســتان ســتون دار اســت، وضــع قرارگیری 
گونه مســجد  گونه ی قبلی اســت. در  شبســتان ها معمواًل به مانند 
که از  »گنبدخانه ســتون دارطنبی« نیز، مســجدهایی قرار می گیرند 
لحاظ تنوع شبســتان ها، در بیشترین وضعیت ممکن هستند و از 

کالبد آنها استفاده شده است.۷ گونه شبستان در  سه 

گونه مســجدهای  کندگــی هرکــدام از  در تصویــر 5، نقشــه ی پرا
کندگــی مالحظه  برشــمرده ارائــه شــده اســت. در ایــن نقشــه ی پرا
کدام یک از مناطــق ایران حضور  گونه مســجد، در  کــه هر  می شــود 
کــدام از  کــدام نواحــی خالــی اســت. بــه هــر  دارنــد و جایشــان در 
ُکــد واحــد و منحصــر اختصــاص داده  گونه هــای برشــمرده، یــک 
گی هــای تک تــک مســجدهای  ُکدهــا بــه جــدول ویژ شــده و ایــن 
گونه بنــدی برســاخته در  بررسی شــده وارد شــدند و بدین ترتیــب، 
که  کنــار مســجدهایی نشســت  ایــن مرحلــه، به صــورِت رقومــی در 
پیش تــر بــا اســتفاده از مختصــات جغرافیایی شــان، در ســامانه ی 

اطالعات جغرافیایی وارد شده بودند.
گونه مسجد در مسجدهای  گونه مســجد ســتون دار، پرعضوترین 
تاریخی ایران اســت. نمودار عنکبوتی ساخته شــده از اطالعات شمار 

گونه های مسجدهای تاریخی ایران. کندگی  تصویر 5- نقشه ی پرا

گونه مسجدهای تاریخی ایران.  تصویر 6- نموار عنکبوتی شمار 
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گونه ها )تصویر6( هم نشان می دهد که سمت وسوی شاخص مربوط 
گونه ها،  گونه ی ســتون دار، با اختالفی چشــمگیر نسبت به ســایر  به 
در بیشــینه ی وضعیت است. گونه ی ســتون دار، با در اختیار داشتن 
گونه مســجد اســت؛ در  560 مســجد معــادل )5۹.۱۳٪(، پرعضوترین 
جایگاه های بعدی به ترتیب گونه مسجد طنبی با ۱۳4عضو )٪۱4.۱5(، 
ســتون دارطنبی بــا 5۷ عضــو )6.0۲٪(، مرّکب ســتون دار بــا 54 عضــو 
گنبدخانه طنبی  گنبدخانه ســتون دار با ۳5 عضو )٪۳.۷(،   ،)٪5.0۷(
گنبدخانه با ۲۷  بــا ۲۹ عضــو )۳.06٪(، مرّکــب بــا ۲8 عضــو )٪۲.۹6(، 
عضو )۲.85٪(، مرّکب طنبی با ۱۳ عضو )۱.۳۷٪(، و نهایتًا گونه مسجد 

گنبدخانه ستون دارمرّکب با ۱0 عضو )۱.6٪( قرار دارند.
گونه مسجدهای تاریخی ایران، با بهره وری  کندگی  نقشه ی پرا
از ســــــامانه ی اطالعات جغرافیایی تولید شــــــده اســــــت و مبنای 
آن، مختصــــــات جغرافیایــــــی مســــــجدهای تاریخــــــی و اطالعات 
که به عنوان اطالعات تاریخی وارد نرم افزار  گونه شناختی شان است 
کم  گونه ها، ترا کندگی  گام بعدی، از این نقشه های پرا شده اند. در 
گونه  گرفته شده است تا با تقسیم تعداد مسجدهای موجود در هر 
گونه در پهنه ی ایران  کم حضور هر  بر واحد تعریف شده ی سطح، ترا
ِکرنل است و  کم گیری، روش  به دست آید. روش مورداستفاده در ترا
کم هم در محیط نرم افزاری Arc-GIS ساخته شده اند. نقشه های ترا

گونه شناسانه ی ایران  پهنه بندی 

و  تاریخــی  مســجدهای  شبســتان محور  گونه بنــدی  متعاقــب 
جای نمایــی آنهــا بــر نقشــه ی رقومــی ایــران و تهیــه ی نقشــه های 

کنون می شــود نقشــه ای  گونه ها، ا کــدام از  کــم هــر  کندگــی و ترا پرا
آن،  مبنــای  کــه  کــرد  تهیــه  ایــران  گونه شــناختی  پهنه بنــدی  از 
گونه شناســی شبســتان محور مســجدهای تاریخــی ایــران اســت. 
کار  بدین منظــور، نقشــه ی رقومــی شهرســتان های ایــران مبنــای 
گونــه ی هر مســجد، براســاس  گرفــت و جایــگاه و مشــخصات  قــرار 
گرفــت.  مختصــات جغرافیایــی اش، بــر ایــن نقشــه ی رقومــی قــرار 
امــر  بــا  گونه شناســی  معمارانــه ی  امــر  تلفیــق  کــه  اســت  بدیهــی 
بــر  محدودیت هایــی  شهرســتان ها،  مرزبنــدی  نامعمارانــه ی 
ایــن نقشــه ِاعمــال می کنــد؛ بدین ترتیــب، خوانــش و فهــم چنیــن 
نقشه هایی باید با هوشیاری توأم باشد: در این نقشه، نشان داده 
گونه ی  که در هر شهرســتان )مرز قراردادی پهنه بندی(،  می شــود 
کدام سمت وســو قــرار دارد؛ در واقع حجم  غالــب مسجدســازی به 
بیشتر یک لّکه ی رنگی نمی تواند خبِر دقیقی از شمار مسجدهای 
که  موجــود در آن شهرســتان بدهــد.8 ایــن نقشــه بــه مــا می گویــد 
گونــه ی غالــب  گونه مســجد را می شــود  کــدام  در هــر شهرســتان، 
گونــه ی غالــب  کنارهم گــذاری شهرســتان ها،  آن شهرســتان )و بــا 
گســتره ی فرهنگــی یــا جغرافیایــی یــا اقلیمــی مشــخصی( در نظــر 
گرفتن مرز  گرفت. بنابراین به صورِت دســتی، و نه رایانــه ای، بامبنا
کدام، نقشــه ی  گونه مســجدهای قرارگرفتــه در هــر  شهرســتان ها و 

پهنه بندی مسجدهای تاریخی ایران تولید شد. 
چنــد  شهرســتان،  یــک  در  کــه  جاهایــی  در  نقشــه،  ایــن  در   
گونه مســجد موجود بوده اســت، به دو صورت عمل شده است: یا 
گونه ها بیشــتر  گونه ها در اندازه ای چشــمگیر از دیگر  شــمار یکی از 
کم شــمار بوده انــد و حضوری  گونه ها بســیار  بــوده )یــا به تبع، دیگر 

گونه مسجدهای تاریخی ایران. کِم  تصویر ۷- نقشه ی ترا

گونه شناســی شبســتان محور مســجدهای تاریخــی ایــران و بازنمایــی آن بــا 
بهره وری از سامانه ی اطالعات جغرافیایی
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گونه شناختی شبستان محور مسجدهای تاریخی ایران برمبنای تقسیمات شهرستان های ایران. تصویر 8- نقشه ی 

کل پهنه ی شهرســتاِن  کــه در این صــورت،  اســتثنایی داشــته اند( 
گونه های  گونه ی غالب در آمده اســت؛ یا تعداد  مربوطــه، بــه رنگ 
کــه  قرارگرفتــه در هــر شهرســتان، شــماری قابِل توجــه داشــته اند؛ 
دراین صــورت، پهنــه ی شهرســتان مربــوط در تناســب بــا تعــداد 
گونه ها  گونه هــا، بخش بنــدی شــده و هــر بخــش بــه رنــگ یکــی از 
که مســجد ثبت شــده  درآمــده اســت. در نهایت، شهرســتان هایی 
گرفته باشــد(، و  که مدنظر این پژوهش قرار  ندارنــد )ثبت شــده ای 
کویری شهرســتان های قرارگرفته در حاشــیه ی  کاماًل  نیز آن بخِش 
کویر، به رنگی مجزا درآمدند تا در برداشت های مخاطب از نقشه، 

رهزنی نکنند. 
گونه شــناختی ارائه شــده، در تلفیــق جغرافیا  اهمیت نقشــه ی 
بــا تاریخ، و درواقــع در لحاظ کردن مکان منــدی داده های تاریخی 
گفته شد، مقیاس و مبنای تولید این نقشه،  است. البته چنان که 
مرز شهرستان های ایران بوده است؛ زیرا درنظرگیری چنین مرزی، 
کوچک مقیاس  کاغذی  امکان ارائه در یک مقاله و در یک نقشه ی 
را داشــت. در وضِع بهتر، مبنای تولید چنین نقشــه ای در مقیاس 
گونه مسجدهای بسیار  شــهر یا روســتا خواهد بود. در این مبنا، اثِر 
کم رنــگ  نســبتًا  یــک شهرســتاِن مشــخص  پهنــه ی  در  کم شــمار 
اســت. برای مثال در شهرســتان ســقز، چهار مســجد بررسی شده 
کــه همگــی ســتون دار بوده انــد. یــا در شهرســتان ســنندج، تعــداد 
که یکی ستون دارطنبی  مسجدهای بررسی شده دوازده عدد بوده 
گنبدخانــه بــوده و مابقی همه ســتون دار بوده اند؛ بنابراین  و یکــی 
گونه ی ستون دار در آمده  کاًل به رنگ  پهنه ی شهرســتان ســنندج، 
اســت. چنان کــه در شهرســتان همدان نیز از بیســت وپنج مســجد 
بررسی شــده، یکــی مرّکب ســتون دار و دو تــا ســتون دارطنبی بــوده 
گونــه ی ســتون دار قــرار داشــتند.  اســت و بیســت ودو مســجد در 

گلپایــگان، ســه مســجد بررســی شــد، دو  امــا مثــاًل در شهرســتان 
تــای آنها مرّکب ســتون دار و یکی شــان ســتون دارطنبی بوده اســت 
شهرســتان،  ایــن  در  مرّکــب  شبســتان های  می دهــد،  نشــان  کــه 
حضوری قابل توجه دارد. یا در خمینی شهر، از مجموع ده مسجد 
گنبدخانه ســتون دار و ســه تایشــان  آنهــا  تــای  بررسی شــده، ســه 

مرّکب ستون دار و چهار مسجد نیز ستون دار است. 
گونه ها در شهرســتان های پرمســجد، شهرستان هایی  بررســی 
مثــل یــزد و اصفهــان و تبریــز و شــیراز و...، وضعیتــی مشــابه امــا 
نســبتًا پیچیده تر دارد. در بعضی شهرســتان ها مثل شیراز و تبریز، 
از  شــیراز،  در  مثــاًل  هماهنگ ترنــد.  و  یکدســت تر  گونه مســجدها 
مجموع بیست وشــش مســجد، بیســت ودو مسجد ســتون دارند و 
گونه ی  گنبدخانه ای در این شــهر یافت نمی شــود و بنابراین  هیچ 
گونه ی ستون دار است. یا در تبریز  غالب این شهرستان، بااقتدار، 
که سی وهفت مسجِد آن در این پژوهش بررسی شده است، چهار 
گنبدخانــه ای، دو طنبــی، یــک مســجد مرکب ســتون دار،  مســجد 
گنبدخانه ســتون دار، یک  یــک مرکب، ســه ســتون دارطنبی، یــک 
مرّکب طنبی و بیست وســه ســتون دار وجــود دارد. بنابراین در این 
گونه ی  گونه های متنــوع، تعــداد  شهرســتان هــم، به رغــِم حضــور 
ستون دار به شکلی معنادار بیشتر است. اما در شهرستان اصفهان 
کوهپایــه و قهدریجــان و...  کــه نواحــی اصفهــان و قهــی و ورزنــه و 
بررسی شــده،  مســجد  هفتادوســه  مجمــوع  از  می گیــرد،  بــر  در  را 
ســی ودو مســجد ســتون دار، دو مســجد ســتون دارطنبی، هفــت 
گنبدخانه طنبی،  گنبدخانه ستون دار، دوازده مرّکب ستون دار، سه 
گنبدخانه ســتون دارطنبی  هشــت طنبــی، ســه مرّکب طنبــی، دو 
ایــن  در  بنابرایــن  دارد.  وجــود  گنبدخانــه ای  مســجد  چهــار  و 
گونه هــا زیاد اســت، بلکه تعــداد بعضی  شهرســتان، نه فقــط تنــوع 
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گونه هــا نیــز به شــکلی درخــوِر توجــه زیــاد اســت. در هــر صــورت در 
گونه مســجد  گونه مســجد،  گســتره ی ایران، پرشــمارترین  همــه ی 

کالبد خود،  که در  که مسجدهایی را در بر می گیرد  ستون دار است 
فقط از شبستان های ستون دار بهره برده اند. 

گنبدخانه طنبی، در خراسان و در یزد حضوری  گونه مسجد  اســت. 
گنبدخانه ستون دار در نواحی مرکزی  گونه مسجد  قابل توجه دارند. 
ایــران پرشــمارند؛ و جــز یــک شهرســتان در شمال شــرق و یکــی دو 
شهرســتان در شــمال غرب ایــران، در مابقــی نواحــی، حضورشــان 
که از شبســتاِن  گونه مســجدهایی  غالب نیســت. به صورِت کلی، آن 
گنبدخانه بهــره می برند، غالبــًا در نواحی مرکزی  مرّکــب و شبســتاِن 
کمتر در نواحی شمال شــرقی ایــران، حضور دارند.  ایــران، و تاحدی 
که  گونه مسجدها آن قدر بیشتر است  در مابقی نواحی، حضور دیگر 

گونه مسجدهای گنبدخانه دار و مرّکب چندان جلوه گری نکنند.
کّمــی  و جغرافیایــی ۹5۲  بنابرایــن، چنان کــه ایــن بررســی های 
مســجد تاریخــی ایران نشــان می دهد، مســجدهای تاریخــی ایران 
گنبــددار  را نمی شــود و نبایــد بــه مفاهیمــی همچــون مســجدهای 
فروکاســت؛ چنیــن امــری در واقــع نادیده انــگاری بیــش از نیمــی از 
گونه مســجد ســتون دار  مســجدهای تاریخی ایران اســت. خصوصًا 
را نیــز نمی تــوان الگویــی وارداتی و تقلیدی دانســت و اعتبــاری فراتر 
از حــد یک نام گــذاری به عبارت هایــی مثل الگوی عربــی داد. باری 
گونه مســجد  علت هــای اقبال بیشــتر نواحــی خاصی از ایران به یک 
گونه شبســتان خــاص، ممکن اســت از عوامل متعــدد فرهنگی و  یــا 
که در حال حاضر با مشخص شدن مرزهای  اقلیمی و... متأثر باشد 
گونه شناختی شبستان محور مسجدهای تاریخی ایران، بررسی این 

علت ها نیز در پژوهش های آیندگان ممکن خواهد شد.

که امکان  مکان منــد بودن پدیده های جهان موجب می شــود 
ارائه ی آنها بر نقشه وجود داشته باشد؛ حتی داده ها و رخدادهای 
تاریخــی نیــز بر یک مکان مشــخص محقق شــده اند و بدین ترتیب 
امکان نقشه ســازی از داده های تاریخی نیز وجود دارد. ســامانه ی 
کمــک  پژوهشــگران  و  تاریخ نــگاران  بــه  جغرافیایــی،  اطالعــات 
که نســبت اطالعــات تاریخی را با مــکان قرارگیری و رخداد  می کنــد 
که  کنند  آن اطالعــات بســنجند و تحلیل هــا و تفســیرهایی عرضــه 
اهمیت فضا و مکان در آنها به درســتی رعایت شــده اســت. در این 
گونه شــناختی مســجدهای تاریخــی ایران وارد  پژوهش، اطالعات 
ســامانه ی اطالعات جغرافیایی شــد و اطالعات تاریخی در نسبت 
کم  گرفت و نقشه های ترا با مکاِن قرارگیری آنها مورد ســنجش قرار 
گردید. برمبنــای مطالعاِت صورت گرفته،  گونه ها ارائه  کندگــی  و پرا
مســجدهای تاریخــی ایــران را در ده دســته ی مجــزا می توان جای 
گونه بنــدی، نوِع شبســتان یا شبســتان های  کــه مبنــای ایــن  داد 

کالبد آنهاست.  به کاررفته در 
گونه ی  گونه مســجد ســتون دار در بیشتر شهرســتان های ایران، 
گونه شناختی  غالب است و با حضور بسیار چشمگیر خود، نقشه ی 
برخــی  در  طنبــی  گونه مســجد  می کنــد.  متأثــر  به شــدت  را  ایــران 
گونه ی غالب اســت و در نواحی  شهرســتان های جنوب شــرق ایران 
شمال شــرقی و مرکــزی جنوب غربــی نیــز حضــور قابل توجــه دارد؛ 
گونه مســجد در بســیاری از نقاط ایران استفاده شده  هرچند از این 

نتیجه

پی نوشت ها

۱ واژۀ ســاجت، مخفــف »ســامانۀ اطالعــات جغرافیایــی تاریخی« اســت و 
که آن را HGIS می خوانند، ساخته شده است. برای  به تأســی از انگلیسی ها 

کنید به: عبدی، ۱۳۹4. اطالعات بیشتر دربارۀ ساجت نگاه 
گونه شبستان ها، برمبنای متون تاریخی و معاصر  ۲  تخصیص نام به این 

ح این واژه گزینی در مجال فراهم شده در این مقاله نمی گنجید. که شر بود 
که  کتــاب سبک شناســی معمــاری ایــران، به »اتــاق بزرگی  ۳ در واژه نامــۀ 
در وســط ســاختمان قــرار دارد و اطــراف آن را دیگر فضاهــا می گیرند« و نیز به 
گفته شــده اســت )پیرنیا، ۱۳۹۲(. غالمحســین معماریان  »اتاق دراز« طنبی 
کرده اســت  نیــز در شــماری از تألیف هــای خــود همیــن معنــا را از طنبی مراد 
»کارگاه  کالس  در  همچنیــن   .)Memarian & Brown, 2003 )براِی مثــال: 
پژوهش در معماری ایران دورۀ اسالمی«، دکتر غالمحسین معماریان و دکتر 
که مختص دانشجویان ترم دوم  محمدحســن خادم زاده )زمســتان ۱۳۹4(، 
لت  دورۀ مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران بود، از واژۀ طنبی برای دال

کالبد مسجدها استفاده می شد. بر فضاهای مزبور در 
ح شبستان الگویی نظیر الگوی چهارصفه پیدا کرده  4 در نمونه هایی، طر
کم شماربودِن  اســت؛ در برشــماری انواع شبســتان، این الگو به دلیل بســیار 

گنجانده شده است. نمونه های آن تحت شبستان طنبی 
کالبدی  5 نوع بندی شبســتان های مسجدهای تاریخی براساس بررسی 
آنهــا و نیــز تحلیل ســاختارهای ممکن شبســتان براســاس تعریف آن اســت. 
کّمی نتیجه های آن، این مقاله را بســیار  تشــریح رونــد این نوع بنــدی و ارائۀ 

که به همین دلیل از آن چشم پوشی شده است. درازدامان می کرد 
6  ایــن جســتار تا نهایتًا 4 شبســتان از مســجدهای تاریخــی را مدنظر قرار 
که بیش  داده اســت؛ زیرا از بین ۹5۲ نمونۀ بررسی شــده صرفًا 8 مســجد بود 

از 4 شبستان داشتند.
بــا  ایــن پژوهــش  گنبدخانــه« در  گونه مســجد »ســتون دار و طنبــی و   ۷
گونه مســجد »ســتون دار و طنبی و مرّکب« یکی انگاشته شــده اند؛ زیرا تعداد 
که استقاللشان،  کم بود  گونه بندی شده آن قدر  این دو در میان ۹5۲ مسجد 
گونه، تجمیع شده  گونه ها را از همگنی می انداخت. بنابراین این دو  جدول 

گنبدخانه« نام گذاری شده است. و تحِت عنوان »ستون دار و طنبی و 
8  زیــرا تعــداد مســجدهای ثبت شــده در هــر شهرســتان، هیــچ همگــن و 
متناســب نیســت. مســجدهای تاریخــی ایــران در حــدودًا۱80 شهرســتان از 
کنده اند و در این میان، شهرستان  مجموع حدودًا 4۳0 شهرستان ایران پرا

گونه شناســی شبســتان محور مســجدهای تاریخــی ایــران و بازنمایــی آن بــا 
بهره وری از سامانه ی اطالعات جغرافیایی
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اصفهان با ۹6 مسجد و شهرستان یزد با ۹5 مسجد تاریخی، اختالفی بسیار 
زیاد با سایر شهرستان های ایران دارند  
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habistan is the main space of mosques func-
tions 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 “Morak-
ab” (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 ap-
proach by which a more sophisticated context for 
historical mosques would emerge. As analysis 
shows, 65% of the examined mosques are single-
Shabistan mosques, means they are built with only 
one Shabistan; 22.2% of them are double-Shabi-
stan; 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 im-
portance of sotounDars in historical mosques of 
Iran can be perceived by this statistics. Further-
more, since 35% of mosques have more than one 
Shabistan, variable kind of their juxtaposition could 
result in different “types” of mosques. Regard-
ing 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 Mor-
akab Shabistan, 3.7% have SotounDar and Gon-
badKhane, 5.7% have SotounDar and Morakab 
Shabistan, 1.6% have Tanabi and SotounDar and 
GonbadKhane, finally 59.13% of them have only 

*This article is extracted from the first author`s M.A. thesis, entitled “Analysis and Digitalizing of Architectural Data of Iranian Historical 
Mosques via SPSS and ArcGIS: An Introduction to Typological Researches on Iranian Mosques” under supervision of second author 
an consulting of third author.
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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 ev-
erything 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: Un-
derstanding mosques architecture about their loca-
tion. Therefore, what we did in this research was 
integrating typological data of mosques with their 
geographical data. The Morakab and Gonbad-
khane 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. 
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