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 چکیده

ای از ی مساجد، ترکیب سادهمعامر الگوی اولیه  )ص(مسجد پیامرب

که در ایران پیش از همه در مساجد خراسان  بود بازفضای باز و نیمه

مساجد خراسان در دو دوره سبک  رایج گشت و تداوم یافت.

اند و در هر خراسانی و سبک آذری الگوی معامری مساجد ایران بوده

باز نقش اصلی را در الگوی مساجد دو دوره فضای باز و نیمه

ع قه خراسان دارای تنواند. ازآنجاکه تحقق بومی این الگو در منطداشته

ها برای هر دقیق و خالق این منونه یالگوشناس توجهی است،قابل

 یانجر ین. در انوع تداوم هویتی از اهمیت باالیی برخوردار است

بومی، اقلیمی،  یدادهایتأثیر روکه تحت مساجد  یمعامر  یالگوها

 شوند. همچنین الزم استهستند، مطالعه می یمذهبو  فرهنگی

 یبه الگو  یدنرس یبرا .ی قرار گیردبررسمورد و تحوالت  ییرتغ ینا روند

دقیق این شناخت  ،جد معارصامس یجهت طراح درمناسب 

رو کلیه مساجد از این است. بومی رضوری و یسنت یالگوها

در میراث فرهنگی در منطقه خراسان بزرگ فارغ از  شدهثبت

های مورد ونهعنوان منی و رضوی بهجنوب های شاملی،مرزبندی

اند. پژوهش پیش رو به روش تفسیری تاریخی مطالعه انتخاب شده

 اجزای بر اساس منطقه این مساجد شناسیگونه هدف آن، است که

ته به فضایی وابس-کالبدی و فرمباز یمهباز و نهمچون فضای  فضایی

باز  یدارا بودن و نبودن فضا یبر مبنا مساجد بر این اساس. آن است

شوند. می بندیصحن دستهبیدار و به دو گونه مساجد صحن

اند شوند که عبارتدار نیز خود به سه دسته تقسیم میمساجد صحن

دار با کشیدگی صحن در راستای قبله، مسجد از مسجد صحن

 با صحنی و مساجدقبله  برجهتدار با کشیدگی صحن عمود صحن

هایی گونه خود به زیرگونه همچنین هرکدام از این سه مربع شکل.

 ترینپیچیده ات الگو ترینبنیادی و ترینساده از ترتیب شده و بهیمتقس

رفی مع کالبدیشان اجزای ترکیب نوع بر اساس تفکیک وبه  ها،آن

 پیش از خود ترساده هایگونه با هرگونه رابطههمچنین  و شوندمی

 شد. خواهد داده نشان

 مسجد، شناسیگونه  ،خراسان یخیتار مساجد کلیدی: واژگان

 یوان، اصحن

 

Abstract 

The Holy Prophet's Mosque, which is a simple 
combination of open and semi-open spaces, is a basic 
pattern of mosque architecture Which prevailed in the 
Khorasan mosques. Khorasan mosques were the 
architectural pattern of mosques in Iran in the two 
periods of Khorasani and Azeri styles.. In each of these 
two periods, the open and semi-open spaces play a 
major role in the mosque patterns. Since the native 
realization of this pattern in the Khorasan region is 
significant, the accurate and creative modeling of these 
samples is important for any type of identity continuity. 
In this paper, architectural patterns of mosques are 
studied under the influence of local event, climatic, 
cultural and religious events. It is also necessary to 
examine the process of these changes. In order to 
achieve a suitable pattern for the design of 
contemporary mosques, the exact recognition of these 
traditional and indigenous patterns is essential. 
Therefore, all mosques registered in the cultural 
heritage in the Great Khorasan region, regardless of the 
northern, southern and Razavi boundaries, have been 
selected as samples. The purpose of the present study 
which has been done based on a historical interpretation 
method, is to identify the mosques of this region based 
on spatial components such as open and semi open 
spaces, and its physical-spatial form related to it. The 
mosques are divided into two types on the basis of open 
space, mosques with courtyard and without courtyard. 
The courtyard mosques are also divided into three 
categories: the mosque with a stretch of the courtyard in 
line with the qibla, the mosque with a stretch of the 
courtyard perpendicular to the direction of the qibla, 
and a square-shaped courtyard. The courtyard mosques 
are also divided into sub- categories. They are presented 
from the simplest and the most basic pattern to the most 
complex, respectivelybased on the type of composition 
of their body parts  and  their relationship  to the types 
with a simpler precedent. 

Keywords: Historical Mosques of Khorasan, The 

typology of the mosque, courtyard, Porch 
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 مقدمه

 اولین از و مسلامنان جمعیت ابنیه ترینمهم زمره در مسجد

. است امت تر،تعبیر دقیق به یا و جامعت منود هایجایگاه

 و اسالم در جهان مساجد فراوان در معامری باوجود تجربه

 )مسجدی آرمانی مسجد با در مقایسه رسدمی نظر به ایران،

توجهی وجود قابل فاصله است( اسالم مطلوب غایت که

 یبرارو به از این (.91: 5931 ی و همکاران،دارد )سلامن

 ،جد معارصامس یطراحدر جهت مناسب  یبه الگو  یدنرس

-یم یشین مساجدپ و یسنت یبه شناخت الگوها یازنابتدا 

هجری،  اولیه قرون دربا گسرتش اسالم در خراسان  .باشد

 هاآن ردپای امروزه که شد ساخته خراسان در بسیاری مساجد

 توانمی شناسیباستان هایحفاری یا تاریخیدر متون  تنها را

جوم ه ویژهبه گردیابانمکرر اقوام و طوایف ب هاییافت. هجوم

 پنجخراسان را در  یمعامر  یاز شاهکارها یاریبس، هامغول

عوامل  یلبه دل یزآثار ن یبرخو نیز  از میان برد یهجر  اولیه قرن

 :5939حسینی، ) قرار دارند تخریبو انسانی در رشف  یجو 

 و بررسی به که داشتبر آن  را نگارندگان فوق موارد .(15

 رضوی، هایمرزبندی از خراسان، فارغ مساجد شناسیالگو 

از رضورت احیای فضای بعلم به . بابپردازند یو جنوب یشامل

باز در مساجد، مطالعه تحلیلی و صوری مساجد و نیمه

 یشناسسنتی خراسان آغاز شد. هدف تحقیق پیش رو، گونه

باز است؛ مساجد این منطقه با رویکرد فضای باز و نیمه

ای که درنهایت منجر به ایجاد فهم جدیِد منضبط و مطالعه

های مختلف مساجد این منطقه ساختارمندی از گونه

بندی مدون و روشن با رویکردی جدید شود و به دستهمی

 پردازد.می

نوان عهبسته را ب یفضا ،مساجد هایبندیدر دسته تاکنون

نظرات محمد  طور مثالبه .اندگر انتخاب کردهغربال یعنص 

 رانایمساجد اولیه یدرباره پنج دسته بودن معامر  یرنیاپ یمکر

 یبودن مسجدها ییو چهار الگو (55-552: 5936ی،)اکرب 

مساجد  ین ازو همچن (206-211: 5951یرنیا،)پ یرانا

ن عنوابه ییوانا و مساجد یامساجد گنبدخانه ی،شبستان

شود نامربده می یراندر مساجد ا یهندس یادینهای بنگونه

-بخش یمحور  وضوح از نقش( به1: 5936ی، ملک و )حجت

مثال،  یما براا .گویندیمسقف مسجد سخن م یها

تطور  یعنیها ترین منونهاز مهم یکی یکه در بررسچنانآن

در طرح  ؛شودمی یدهد یخمسجد جامع اصفهان در طول تار

و  مسقف یهایی از فضابا حذف بخش ،گسرتش

و  ها منودهباز ایواننیمه یفضا یجادها اقدام به اشبستان

در فضای  یرشویدر پ یسع یاطح بدون تعرض در محدوده

فضا باز  و یاطدر عوض آنکه ح ،مسقف وجود داشته است

گونه که از (. آن95: 5931ی، )سلامنیرد مورد هجمه قرار گ

 هایاز بخش یکی در مسجد، یاطآید از ابتدا حد برمیشواه

مسجد  یناز نخست کهنحویبه ،کالبد بوده است یاصل

 یباز در مسجد حضور  یاسالم تا دوران معارص فضا

قوال ا بنابر )ص(یامربمسجد پهمچنین . است شتهدا یرچشمگ

 یفضا یاسالم بر مبنا یمسترشق و علام ینمشهور محقق

هایی عنوان بخشبر آن به یگیرد و اضافاتباز محصور شکل می

و همکاران، شود )سلامنی اندازی عارض میرصفاً سایه یبرا

از  ییکعنوان به- )ص(پیامرب یعمل ۀدرنتیجه سیر  .(95: 5931

در  گوید.باز سخن می یاز فضا -منابع جهت استنباط احکام

 ف بودن مسجدسقبر بی یشانا باب ارصار عامدانه ینا

 بر اثبات یلترین دلتوان مهمرا می (521: 5935)سلامنی،

 باز در مسجد دانست. یاصالت فضا

 یکل یدگاهیمساجد را، با د یرسد فضاهابه نظر می

منود.  میباز و بسته تقسنیمه ،باز یسه بخش فضا بهتوان می

شود در اسالم می یدهنامصحن باز مسجد که معموالً  یفضا

ار انکغیرقابل یجد، عنص امس یمعامر  یخو بازتاب آن در تار

 نقش گفت باید بسته و باز فضای همنشینیاست. در 

 یزچهمه برخیزد میانه از اگر که است چشمگیر چنان صحن

 ین(. ا21: 5936 ی،قاسم یی و حاجیپاشد )نوا فرومی

 ناحیه یسنت دمساج شناسیگونه به نوین یکردینوشتار با رو

وند ر  شناسی،گونه این در یطورکل. بهاست پرداخته خراسان

که  است پرسشمورد  یهناح ینگیری مساجد اشکل یتکامل

 ها پرداختهآن پالنی الگو تحلیلبه  یشکل یبا روش الگوشناس

 وجود برمبنای خراسان مساجدهای درنهایت گونه وشود می

 .شوندمیبندی دسته باز فضای وجود عدم یا

 پژوهشروش 

 انمنطقه خراس مساجد یصور  تحلیلی مطالعهبه  این تحقیق

و  یشامل ی،های رضو از مرزبندی فارغ ،های آنشناس و گونه

پردازد. در راستای پاسخگویی به پرسش این می جنوبی

پژوهش که گونه شناسی مساجد بر مبنای اجزای فضایی باز 
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از روش تفسیری تاریخی باز در منطقه خراسان است، و نیمه

نخست این پژوهش از منابع  در گام استفاده شده است.

های موردی بهره برده شده ای برای گردآوری منونهکتابخانه

میراث  در شدهثبت ارزشمند مسجد 15 ترتیباینبه است.

 ات اسالمی اولیه زمانی متعلق به قرون نظر فرهنگی را که از

 توانه قرارگرفته شده است. میقاجاراست، مورد مطالع دوره

 و یبنددسته راهربدهای از استفاده با پژوهش این که گفت

 به استناد با معامری شناسی درگونه روش خاص، طوربه

 یلروند تکام به یافنت دست پی در ای،کتابخانه مطالعات

 از یشپ .منطقه خراسان بزرگ استگیری مساجد شکل

-گونه منطق کردن مشخص اصلی، برای بحث به پرداخنت

 یبرخ بازتعریف و مروربه مفاهیم،شدن  ترو روشن شناسی

در گام دوم  شود.پرداخته می مورد استفاده در بحث هایواژه

که از منابع مکتوب  مساجد یپالن یتعمق بر الگو  با

مساجد  یگیری تکاملروند شکلاند، شدهآوریجمع

 ای وجود شاخص زا شود. بر این اساس ابتدای میبازشناس

شود و مساجد استفاده می باز در مسجد یوجود فضا عدم

 شوند.صحن تقسیم میدار و بیبه دو دسته مساجد صحن

 ردباز و نیمه باز فضای و تناسبات از هندسهبعد  در مرحله

از آن سلول و واحد  پس. شوداستفاده می مساجد گریغربال

 مختلف انواعدرنهایت  شود.شناخته میهرگونه  یهاول

 مکتب خراسان مساجد معامری در تکرارشونده الگوهای

 ساجدتکامل م یخیتار یرسترتیب اینشوند و بهداده می رشح

 گردد.می این مکتب روشن

 پژوهش پیشینه

مساجد  هایگونه ییشناسا یبرا های گذشتهپژوهش از

از  در اصفهان ییتطور مساجد روستاتوان به می یرانیا

عامر شناسی مسبکدر کتاب  پیرنیا و نظرات یروس یمماکس

ام ن یجانآذربا مساجد شناسیگونه کتاب از ینهمچن و ایرانی

 مساجدتوان از کتاب طور خاص در منطقه خراسان می. بهبرد

 یاست بر تعداد یکه مرور  خراسان از آغاز تا دوران معارص

مسجد  یامیه سب ینگاهیمن های خراسان واز مساجد استان

 است نام برد. همچنین به کتاب مثابه مناد فرهنگ اسالمبه

و  ی، معرفیبه مستند نگار  کهخراسان  تاریخی مساجد

                                                             
1  . Typology 

است  پرداخته خراسان تاریخی مساجد مدارک یگردآور 

توان به موارد زیر اشاره کرد: ها میدر حوزه مقاله. اشاره کرد

 هندسه پیدایشو  هندسی بنیادین گونه سه گراییهم

گونه هندسی مسجد در سهکه در آن مساجد  ایرانی مساجد

ایوانی پدیدار و  و مسجدای گنبد خانه مسجد شبستانی،

و ا هکه هر الگو دربردارنده نیکوییطوریاند بهپایدار مانده

 برای مسجد بوده است. اثر پژوهشی دیگر هاییکاستی

-وش توصیفیاست که با ر  مساجد هند یمعامر  یابیالگو

هندی  مساجد در معامری هایبررسی ویژگی تحلیلی به

دهد مساجد هند با ترکیب پرداخته است و نشان می

 اسالمی اولیه و مساجد خود بومی معامری کهن هایویژگی

 اب مساجد معامری در جدید و ترکیبی الگویی به ایرانی، و

دست یافته است. مقاله دیگر  خود به منحص هایویژگی

 در مساجد یکالبد یو الگو  یمتحول مفاه یربر س یلیتحل

گیری از با بهره است که یرانیا یهای چهارگانه معامر دوره

امل و ه، جیه، تنزیل تشبیاز قب یه عرفان اسالمیم پایمفاه

 یبا بررس و مساجد پرداخته یمفهوم یجالل به گونه شناس

 یمعامر های مختلف ها در سبکن آنییم و تبین مفاهیا

 به( یو اصفهان ی، آذر ی، راز ی)خراسان یاسالم-یرانیا

دست  یخیهای تاردوره یو كالبد ییگذاری محتواارزش

 یلگوهاح از ایگیری صحبهره یبرا یراهترتیب اینیابد و بهمی

 درنهایت مقاله .کندمی یمساجد معارص معرف یبرا یخیتار

دستان کر  یحوزه فرهنگ یخیمساجد تار یلیتحل شناسیگونه

شناسی شکلی مناطق کردستان باشد که به گونهمی یرانا

-دهد این منطقه دارای گونهایران پرداخته است و نشان می

 د.باششناسی متفاوتی نسبت به مناطق مرکزی ایران می

 های پیشین با رویکردی خاص همچون بوم،از پژوهش هرکدام

با  د.اناختهشناسی مسجد پردو غیره به گونه کالبد ،فرهنگ

پیش رو تالش دارد الگوی برخورد با فضای  پژوهشاین حال، 

باز در مساجد سنتی منطقه خراسان را شناسایی باز و نیمه

 مناید.

 پژوهش و معیارهای مبانی

شناسی در فرهنگ یا گونه 1واژه تیپولوژی :یشناسگونه و گونه

گرفته شده است و در زبان فارسی  2غربی از ریشه کلمه تایپ

2  . Type 
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توان به گروه خاصی با یک ویژگی یا واژه گونه یا تایپ را می

عالمت مشخص نسبت داد. شناخت و کاربرد فراوان گونه 

های مختلف علوم از دیرباز تاکنون، بیانگر شناسی در شاخه

های قدیمی که در نوشتهطوریاهمیت به سزای آن است. به

یسندگان نوطرف در آثار ر سال پیش به ایناز حدود دو هزا

یرتویوس در اثر و شود.می معامر و دیگر دانشمندان دیده

های مشهور خود تحت عنوان ده کتاب معامری، گونه

مختلف بناهای یونانی را بررسی کرده است برای منونه 

های حیاط دار و بدون حیاط و یا های یونانی را به دستهخانه

 بندی کردهگیری در شهر یا روستا دستهبرحسب محل قرار 

پردازان متعددی (. نظریه531-530:5951است )معامریان، 

در قرن  1اند. الژیبه مفهوم گونه و گونه شناسی پرداخته

های های معامری رسپناههجدهم میالدی با توجه به ریشه

دهد. دوران در قرن نوزدهم ساده را مورد مطالعه قرار می

 بناهای بندیبرای دسته نه شناسی شکلیمیالدی از گو 

شناسی در گیری از گونهکند. بهرهمختلف استفاده می

طورجدی ادامه شناخت معامری تا اوایل قرن بیستم به

 پردازانی چون(. در قرن بیستم نیز نظریه531هامن: داشت )

شناسی معامری پرداختند به عقیده وی به گونه آلدو روسی

های گونه شناسی، تالش بر شناخت، یهترین الدر ابتدایی

بندی موضوعات مورد مطالعه است که بندی و طبقهدسته

که معموالً معطوف به  های مشرتکبرحسب ویژگی

ر شناسی د شود. گونههای شکلی اثر است، انجام میویژگی

 هاییگسرته به دادن نظم و بندی کردندسته برای تالشی واقع

است  متغیر اما ی مشابهشدهطراحی اجزای و اشکال از

وسیله مفهوم معامر به. (555: 5930زاده و همکاران، خادم)

 جودبه و گونه و عمل بر اساس آن پیوند بین حال و گذشته را 

ه پیوستهمهای بهآورده است و این پیوند به زنجیری از حلقه

ر زمان د آنچهیافته تبدیل شده است. که در طول تاریخ تکامل

شود یک حلقه از آن زنجیر است. برای عمل خته میحال سا

های دیگر زنجیر را در زمان حال باید حلقه و مناسبصحیح 

نام دارد )معامریان، « گونه پایه»خواند نقطه آغازین این زنجیر 

 ونهگ که مبنایی یعنی شناسانهگونههای ویژگی (.536: 5931

 لفمخت بسیار تواندمی گیرد،می انجام آن بر اساس شناسی

                                                             
1  . Laujer 

 یفیاتک( دیاگرامی کردن) توصیف و شناسایی. باشد متنوع و

 در تا دهدمی را امکان این محقق به خاص هایویژگی و

را  یمراتبسلسله وابستگی از الگوهایی مختلف هایمقیاس

اند معطوف شدهطراحی اجزای و عنارص بر که کند تعریف

(Demin & Swafeld 2011: 133). توان نتیجه گرفت می

 تواندمی که مراتبسلسله نوعی شناسی گونه در اوالً که

 دوم دارد، وجود باشد تاریخی تقدم لزوماً نه تقدم بر مبتنی

 گیرد، انجام مختلفی هایجنبه از تواندمی شناسی گونه آنکه

 برای اوتتف به نیاز عین در تشابه و ارتباط از میزانی کهآن سوم

 توصیف آنکه چهارم و است الزم شناسی گونه انجام

 تواندمی موردمطالعه موضوعات از( دیاگرامی) شدهساده

محسوب  شناسی انجام برای گونه کارآمد بسیار هایشیوه

 از تحقیق، ایندر (. 555: 5930همکاران،  و زادهشود )خادم

ده استفا خراسان مساجد شناسی گونه انجام فوق برای موارد

 خواهد شد.

 باز در آنمسجد و جایگاه فضاهای باز و نیمه رسآغاز

مسجد که برپا شد، مسجد  یناول ی،کالبد یدگاهاز د

 زا یشه کلمه مسجد،ر ،شناسیبود. از منظر واژه )ص(پیامرب

و  یهای عرببه زبان یآرامبه  یاز زبان باستان که مزگت واژه

د ش مسجدواژه به  یلتبد یواژه در عرب ینوارد شد. ا یپارس

 یومی)ق یدو ریشه سجد از آن استخراج و رصف گرد

به نام  یگاهیما اسالم جا ین(. د39: 5936 یدهندی،ب

که  است ینیگسرتده است چراکه تنها د ینزم مسجد در پهنه

داند هرجایی که بتوان خداوند می یایشگاههرجایی از زمین را ن

( 25 :5951یرنیا، بر آن مناز خواند هامنجا مسجد است )پ

، ودباسالم  یینآ یمتام منا یینهاسالم آ یمسجد رسول گرام

از  و تفاخر تشخص هرگونه و نفی برادری برابری، سادگی،

 های بارز این مسجد است؛ویژگی

 چیو ه گرید یاز مسجد بر کنج یکنج چیکه هچنانآن

روش  نینبود. ا یو رسور  یبرتر  گرید یرا بر منازگزار  یمنازگزار 

 یونبود امکانات اتخاذ نشد بلکه روش تیودبه خاطر محد

 نیا یکالبد یهایژگی. ودندیخود برگز )ص(امربیبود که پ

 هبود ک یوار یچهارد کیبرشمرد:  نیچن توانیمسجد را م

 باز محصور یکه فضا یاگونهنداشت به یسقف گونهچیه
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 راتیی. ساخت و تغشدیسطح مسجد را شامل م یمتام

 یدیتأک )ع(منقول از امام صادق تیمطابق روا یمسجدالنب

و  امیشدن ا یتا آنجا که با سپر  دهدیباز را نشان م یبر فضا

اجازه ساخت  )ص(امربی( پمی)مسأله اقل ارانیبه ارصار 

. دهندیباز( را م یاز مسجد )فضا یدر بخش یانداز هیسا

ا حفظ اصالت ب زین میدشوار اقل طیبا رشا یحت گر،یدانیببه

(. الزم است 26: 5935کار و همکاران، باز بود )نقره یفضا

 یدارا )ص(امربیمسجد پ یخیاقوال تار نیتوجه شود بنابرا

 نبوده است. یابسته یفضا گونهچیه

 
بر اساس روایات و اسناد معترب  ایشان حیات اواخر و خانه حرضت فاطمه و همرسان پیامرب در (ص) پیامرب مسجد پالن : بازنگری5تصویر شامره 

 (ص) امربیپ همرسان یهادر شامل و خانه صفه اهل یبان. ساشبستان یا بازیمهن فضای و یاطح یا باز فضای شامل پیامرب مسجد تاریخی. هندسه

 (.5953همکاران، نژاد و حمزهقبله )در جبهه  شبستان داشت. جای و شامل مسجددر رشق 

 

 مسجد صحن

مسجد،  ۀنقش یاساس اتیاز خصوص یکی اطیح ای صحن

ارتباطات اجزا  یرسا است. صحن مرکز اصلمدرسه و کاروان

: سدینویم رلنیبه نقل از است یدر کل مجموعه است. طهور 

قلب و عمق بنا و رسچشمه آن  اطیکه ح رسدیبه نظر م»

« ستا افتهیسامان  یمنطقه مرکز  نیکل بنا از ا ییاست؛ گو

عامل  ای یبه جهان ملکوت یاچهیدر اطی(. ح555: هامن)

ن آسام یسقف ملکوت ریدر ز یاهر مؤمن، پهنه گشوده یآرمان

حضور  لیدال نیتراز مهم یکی(. 555: 5935 ،یاست )طهور 

 رگیدیعبارتبه ایباز در مسجد عبادت در آن است  یفضا

 ازآن بوده است. احتامالً من یبر بقا یلیدل اط،یح اتیح

 یمر باز ا یعبادت در فضا یطورکلبه ایباز  یگزاردن در فضا

بتوان در متون  یسختکه بهاست چنان منودهیم یهیبد

: 5931و همکاران،  ی)سلامن افتی یذکر موارد قابل یخیتار

بدون  یمساجد، مساجد انیاشاره منود در م دی(. با91

ا اط ر یح ایرنیخصوص مرحوم پ نیوجود دارند. در ا زین اطیح

جهت درونگرا  یکه نقش پنداردیم یارسگشاده یانرسایم

سه دسته مسجد  دگاهید نیبا ا جهیبودن فضا دارد و درنت

ها را باغ و آن رامونیکه پ ی: مساجدبردیرا نام م اطیفاقد ح

ها جدا نتامساخ گریبا کوچه و گذر از د ییچمن گرفته و با بارو

 ای دانیدر کنار آن م ای و( رهیو غ زی)مسجد کبود ترب شودیم

 ازینیب انرسایاست که آن را از داشنت م یباز شهر  یفضا

الله( و چند مسجد لطف خی)مسجد ش کندیم

کوچ( که جز  یهایکو  ژهیشامر هم هست )وانگشت

کنار خود ندارد )مسجد  ای انیدر م یاانداز رسگشادهبرف
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 رسگشاده یمسجدها بام جا گونهنی( در ازدیمالعبدالخالق 

 (.15: 5951 ا،یرنی)پ ردیگیرا م

 شبستان

 رانیمسجد است که در ا یمعامر  یاز اجزا یکی شبستان

 یکیصورت به یکهن دارد. شبستان در دوره اسالم ییسابقه ا

 توانیمسجد درآمد که نشان آن را م یمعامر  یاز عنارص اصل

ها (. شبستان96: 5939 ،ینی)حس دید یدر متون وآثارمعامر 

و  شکلکی یهاستون یو دارا دهیرسپوش یفضاها

به صحن مسجد راه دارند  طرفکیاند که ازیمواز 

محراب در شبستان  ی(. همواره راستا526: 5911)دهخدا،

در برابر  ای شرتیها بفاصله ستون ای شد،یم زیمتام یاگونهبه

 انیگاه در م نیاست، بنابرا شدهیبرپا م ینبدمحراب گ

وجود داشته که محراب و منرب و  ییشبستان، گنبدخانه ا

 (.15: 5950 ،است )زرگر گرفتهیم یآن جا رمقصوره د

 وانیا

محصور که حداقل از  مهیو ن دهیاست رسپوش ییفضا وانیا

رت فضا به چند صو  نیباز مرتبط است. ا یجبهه با فضا کی

معمول بوده  اریکه دو نوع آن بس شدهیو ساخته م یطراح

اق از ط یمسقف با پوشش ییاست. نخست به شکل فضا

از سه  ییوارهای( که دیاگهواره ایشکل )طاق آهنگ  یمنحن

و به  واریفاقد د طرفکیو از گرفتندیطرف، آن را در برم

 ییصورت فضاباز متصل بوده است. نوع دوم به یفضا

ه و ساخت یمسطح طراح یدار و با سقفو ستون دهیرسپوش

 زین یگر ی( نوع د25: 5911زاده، شده است )سلطان

شکل است مانند  یبا سقف گنبد وانیکه ا شودیمشاهده م

در  توانی. نوع اول را فراوان مشادقبله مسجد گوهر  وانیا

هده کرد. اما نوع دوم را فقط در مسجد مساجد خراسان مشا

ا از بناه یار یدر بس وانی. اافتی توانیو ازغد م ارتیرباط ز

 یوانیدهنده محور تقارن بنا است. در مساجد چهار انشان

 ای یرودو  وانیبر ا دیتأک یبه بعد برا یمور یاز روزگار ت ژهیوبه

بنا بلندتر  یهاوانیا گریرا از د هاوانیا نیقبله، ا وانیا

مانند  دادند،یو دو مناره در دو طرف آن قرار م گرفتندیم

ها و مساجد، آرامگاه ژهیوبناها به یمسجد گوهرشاد. در برخ

کر دارد مانند مسجد ابوب نندهیرا بر ب ریتأث نیشرتیب وانیا

 لرمعمو یو غ عیرف وانیاحمد جام که ا خیو مجموعه ش یبادیتا

(. 25: 5939،ینیو بنا است )حسمشخصه هر د نیآن بارزتر

ت : نخسشوندیم میبه دو گروه تقس یاز نظر کارکرد هاوانیا

و  اندرفتهیبه کار م یاصل یفضا کیعنوان که به ییهاوانیا

 یبسته مجاور خود هستند. برا یمانند فضا یمساحت یدارا

همچون مسجد جامع  یوانیو دو ا یوانیا کیمثال مساجد 

 یراب ییعنوان فضابه وانیکه از ا ومدیمسجد جامع فر ن،یقا

 ودشینوع م نیاست. در ا شدهیمناز در تابستان استفاده م

 معامر هنگام ایو  رندیمحور قرار بگ کیو گنبدخانه در  وانیا

گنبد و خارج کردن آن از محور  گاهیجا کردن جاساخت با جابه

شوند  دهید زمانکیدر  وانیاست گنبد و ا خواستهیم

 یفضا کیکه نقش  ییهاوانی(. دوم ا29: 5915)ورجاوند، 

محصور،  یفضا کی یرابط را بر عهده داشتند و در جلو 

 نی. اگرفتندیمانند گنبدخانه، حجره و شبستان قرار م

 ییهاوانی: نخست اشوندیم میبه دو گروه تقس زین هاوانیا

 توانیمحصور رابط بودند. پس م یفضا کیو  اطیح نیکه ب

 یفضا کیدو بخش  انیعامل ارتباط م وانیگفت که ا

 کیو  یشهر  یفضا کی نیعامل ارتباط ب ایاست.  یمعامر 

از  ی( برخ515:5911زاده، است )سلطان یمعامر  یفضا

اند مانند مسجد رباط بوده زیمحراب ن یرابط دار  یهاوانیا

.تندگرفیستفاده قرار ممورد ا ابستانکه در فصل ت ارتیز
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 گان(نگارند  )مأخذ: خراسان مساجد در ایوان شناسیگونه :5 جدول 

 زیر گونه ایوان در مساجد خراسان انواع گونه شناسی ایوان

 

 

 

 گونه بندی شکلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایوان مسجد جامع گوهرشاد ایوان مسجد جامع رسایان ایوان مسجد ازغد

رسپوشیده  یی فضا

 وستون داربا سقفی مسطح

فضایی مسقف با پوششی از طاق 

 منحنی شکل

فضایی مسقف با پوششی 

 گنبدی

 

 

 

 

 گونه بندی کارکردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسجد جامع قاین مسجد جامع سبزوار مسجد هندوالن

فضای فرعی و رابط )واسط 

 بین دو فضا

 ی معامری(

فضای فرعی و رابط )واسط بین دو 

 فضای معامری(
 فضای اصلی

 

 

گونه بندی جامنایی ایوان با 

 گنبدخانه

 

   

 مسجد رشتخوار
مسجد جامع 

 افین

مسجد مزار ابوبکر 

 تایبادی
 ایوان مسجد جامع گوهرشاد

قرار گیری ایوان اصلی 

 وگنبدخانه  در دو محور

قرار گیری ایوان 

اصلی 

وگنبدخانه در 

 یک محور

قرار گیری ایوان 

فرعی وگنبدخانه 

 در یک محور

تلفیق ایوان وگنبدخانه به 

صورتی یک کل واحد را 

 تشکیل می دهند

 

 (5939)حسینی ماخذ پالن :

 ایوان  خانه گنبد
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 گنبدخانه

جهان و معامری  ایرانی معامری عنارص ترینشاخص از یکی

ست شکل ا یمنحن یا کروی فضای. گنبد است گنبد اسالم

 یجمح یلبه بعد به دال یروزگار سلجوق از ویژهبه ایران در که

 مناد صورتو به یافت یدر معامر  اییژهو یو بصی خود جا

 اصلی عوامل از بسیاری اساس این بر. درآمد مذهبی بناهای

گنبدخانه شکل گرفت  زیر در منرب و محراب مانند مسجد،

 ینکهبراند با توجه به ا یلن(. ه511 :5911،زاده)سلطان

 تیموقع یرونبنا است و از ب یاز بخش درون یمحراب قسمت

آن  یخارج هعنوان نشانگنبد را به یست،آن مشخص ن

طه محو  تا است تکاملی مساجد، در گنبد پیدایشداند. می

 دهد. قرار توجه مورد را محراب

 خراسان مساجددر  شناسیگونه

اسالم آشکارا  یخبه مسجد در طول تار یاجامل یبا نگاه

 یدارپا ییراثمسجد و م یعنوان بعد جدانشدنبه یاط،ح

پس از اسالم و  یادوار معامر  یشود. در متاممی یافت

نقاط جهان، از  یرو چه در سا یرانمتنوع، چه در ا هایاقلیم

 عی، با توجه به گسرته وساروپا یو حت یقاتا شامل آفر ینچ

باز( در  ی)فضا یاط، عموماً حیقلمرو حکومت اسالم

 یحضور فضا یلترین دالاز مهم یکیشود. می یدهد مساجد

 یاتدیگر حعبارتیبه یاباز در مسجد عبادت در آن است 

سلامنی و همکاران، آن بوده است ) یبر بقا یلیدل یاط،ح

 سایر نوشتار برخالفاین  درترتیب این(. به91: 5931

ار بسته قر  یفضا مبنای گونه شناسی خود را، مطالعات که

ن نبود یا را برحسب دارا بودن مساجد ،نو یبا نگاه اند،داده

-بی مساجد و صحن دارایمساجد دسته  دو به فضای باز

 .کندتقسیم می صحن

 صحن بدونمساجد 

مساجد بدون  خراسانسنتی  مساجددرصد  55 حدوداً 

 ترتیب های این مساجد بهترین انداممهم. اندصحن

 بندیترکیب که با است گنبدخانه، و ایوان شبستان،

اند. شکل داده مساجد بدون صحن را هایگونه مختلفشان

 معامران ناخودآگاه ضمیر به عنارص این از استفاده چرایی

 جدمس در هندسه یانپیشین الگویکه از  گرددبازمی ایرانی

 نیان،یرابر ذهن و عمل ا یچهار تاق منونه اثر ی. براجستند بهره

 رحط آن ساده تکرار حاصل که پدید آوردشبستان مساجد را 

است که ته رنگ شبستان چهار  ینچنبود  کثیر زمینه در واحد

فراوان است )حجت و  یندر مساجد نخست یوانا و یتاق

.(3: 5936 ی،ملک

 گان(نگارند  )مأخذ: صحن بدون مساجدپالن  منونه: 2جدول 

 صحن بدون مساجد منونه

 

 

 

 

 پالن

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 مسجد نام
 طرق یمصال 

 
 مسجد جامع ازغد

 مسجد هندوالن

 
 مسجد شاه )هفتاد دوتن(

 (1131ینی)حس : پالن ماخذ

صحن  بدون هایمنونه اکرث در مسجد اندام ترینبنیادی

 که ایاولیه عنص عبارتی، به .است دارستون شبستان

 و مناز در کندمی تعریف را منطقه این صحن بدون مساجد

 اب عموماً . که است دارستون شبستان شود،آنجا بر پا می

آجری و مصالح  زنی طاقهای تکنیک ،گنبد ،قوس طاق،

 درآیگاهو  رابط فضایی که یوانیاتصال ا . باگرفته استشکل 

. در دگیر می شکل گونه ینا یهاول سلول شبستان است، به

 رایج ازبنیمه فضای اقلیمی خاص رشایط دلیل به منطقه این

زمان با هوا را هم یانجری فضا امکان برقرار  ینا یراز. »است

 ینا باز درنیمه یآورد فضامحافظت از تابش آفتاب فراهم می
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 ضافیش پو به دو صورت مستقل  از دیدگاه کارکردی منطقه

اکرثاً در  (. که59: 5951 ،یلیانجلز و )طاهبا« هستند

صورت پیش فضا، فضای واسط مساجد بدون صحن به

صورت به خاص ایوان زیرگونه در این شهری و معامری است.

 فیتعر را یورود سقفی تخت، دار باستون ییفضا یشپ

 و یشهر  یفضا یننقش واسط بدیدگاه کارکردی  از کند.می

 و از نظر اقلیمی نقش سایبان. معامری را داراست فضای

یوان خود دارد درارباط زیارت که در این زیرگونه قرار  مسجد

دهنده استفاده از ایوان محراب کوچکی دارد. این امر نشان

 تک بعدی گرم سال است. گونه در فصولبرای اقامه مناز 

این  ر. دکوچک مرتبط با آندو اتاقک ایوانی است به انضامم 

ر د گونه ایوان از نظر کارکردی فضای اصلی عبادت است.

 مسجد است یادیو بن یگنبدخانه عنص اصل بعد، ی گونه

 این گونه . دردهندمی شکل را مسجدهایی و حجره یوانا که با

 یمقدار کم کل مسجدنسبت بهایوان ابعاد و تناسبات 

 دهای اکرث مساجزیرگونه پیشین و یا ایوان رو بااین است. از

مانند  و تناسباتی ابعاد اند وعمیق دار که معموالً صحن

ی نهای گونه. مجاور خود دارند متفاوت است بسته فضاهای

و گنبد  ارد ایوان شبستان دارای ،است یشیندو گونه پ یبترک

 .پیرامون ایوان است اییهرواق و حجرهخانه به انضامم 

ور کل طبه .صحن تکامل یافتند بدون ترتیب مساجداینبه

عموماً ایوان ورودی  گرا هستندبرون مساجد بدون صحن

 به را شهری فضایکه صورت پیش فضایی است ها بهآن

در  به گنبدخانه یوانا ارتباط. سازدمی مرتبط معامری فضای

واسطه یم یا غیرمستقیم )بهمستق صورتبهتواند می این گونه

نیز  خانه گنبد با شبستان شبستان( باشد و همچنین ارتباط

 لیمفص یا غیرمستقیم )توسط مستقیم طوربهد توانمی

های مساجد بدون از دیگر ویژگی راهرو( باشد. همچون

ی واسطه قرارگیر قسمتی شبستان بهسه یامتصحن تقس

ست.شبستان ا یانهدر م یوانا یاگنبدخانه 

 گان(نگارند  )مأخذ: صحن بدون مساجد شناسیگونه :9جدول 

 دیاگرام مساجد بدون صحن خراسان از گونه ساده تا تکامل یافته

 اجزای تشکیل دهنده سلول ها و ویژگی های آن سلول ها 

 

 

 است .شبستان ستوندار،ایوان با سقف مسطح وستون دار.ایوان واسط بین فضای معامری وشهری 

 منونه موردی : مسجد رباط زیارت.

 

 

 ایوان فضای اصلی  )محل برگزاری مناز( است. ایوان از دوطرف با دو اتاق مرتبط است.

 منونه موردی : مسجد پایین خیابان

 

 

 

 گنبدخانه ،ایوان و یا درایگاه متصل به آن .پوشش ایوان طاقی شکل و در دوسمت آن حجره قرار دارد.

 موردی: مسجد جامع خواف، مصالی طرق، مصالی سبزوارمنونه 

 

 

 

 

گنبد خانه وشبستان ستوندار به انضامم ایوان یا درایگاه .ایوان واسط بین فضای معامری وشهری . رواق های در 

 دوسمت ایوان و گنبدخانه در وسط دو حجره

 

 

 

واسط بین فضای معامری وفضای باز شهری.  گنبد خانه ، شبستان ها در دوسمت گنبدخانه ،ایوان یا  درایگاه

 است.رواق ها پیرامون ایوان ،قرار گیری گنبدخانه در وسط دو شبستان

محصوریت گنبدخانه از سه طرف با شبستان و ایوان .گنبد خانه و شبستان پیرامون آن به انضامم ایوان یا درایگاه که  

شهری است. گنبدخانه با دهلیز با شبستان در ارتباط است. متصل به گنبدخانه و واسط فضای معامری و فضای 

 مسجد شاه )هفتاد دوتن(

 دهلیز رواق ایوان شبستان خانه  گنبد راهنام:
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شود که مسجد مسجد مشاهده می یمعامر  یخدر تار تأملبا 

اجد مس یرسا یبرا یرسمشق یعنوان الگو عملبه )ص(یامربپ

و اهمیت و اصالت این  باز یبه فضا یژهبوده است. نگاه و

 از . چراکهکاماًل مشهود است فضا در شیوه عملی ایشان

 بیابانی منطقه اقلیم به مسجد خود را بدون توجه ابتدا

 وجود اقلیمی انطباق امکانکه درصورتی اند؛ساخته عربستان

در  تعمقا (. ب93: 5931سلامنی و همکاران، است ) داشته

 درصد 55 از بیش که شودمی مشاهده و مدارک اسناد

. رنه هستند حیاط و صحن دارای خراسان سنتی مساجد

از اقامه مناز  یاریبخت در سفرنامه خود از خراسان تا یداملان

 ی،گوید )رنه داملان، سخن مییهناح ینجد اامس یاطدر ح

5995: 5/559). 

 گان(نگارند  )مأخذ: از مساجد خراسان یبرخ نقشهباز در  یفضا یشکل یبررس :1 جدول

 پهنه مکانی )خراسان بزرگ (–بررسی شکلی فضای بازونیمه باز مساجد خراسان  در پهنه زمانی) قرن پنجم تا قاجار(  

 پالن

 

  

 

 

 

 تناسبات

 5-5.5 5-5 5-5.2 5-5.2 صحن

 5-5 5-5.1 - ایوان
5.9-5.3-5،5.1-5.2-5 

5.1-6.3-5 

درصد 

 نسبی

 فضاها

 25 91 16 29 صحن

 59 1 26 - ایوان

 1 0 5 - گنبدخانه

 59 13 95 00 شبستان

 مسجد جامع سبزوار مسجد جامع طبس مسجد جامع افین مسجد جامع تابران توس 

 پالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 تناسبات

 

 5-5.2 5-5.9 5-5.1 5-5.5 صحن

 5-5.9-5،5.9-2-5.1 5-6.1-5.1، 5-5.2-5.1 5-5.2-5،5.2-5.2-5.2 5-5.1- 5.1 ایوان

درصد 

 نسبی

 فضاها

 95 25 22 15 صحن

 56 5 55 55 ایوان

 - 1 - - گنبدخانه

 19 01 55 20 شبستان

 مسجد جامع قاین نام مسجد
مسجد کبود گنبد کالت 

 نادری
 مسجد جامع گناباد مسجد جامع سبزوار
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 پالن

 

 

  
 

 

 تناسبات
 5-5.9 5-5 5-5.9 5-5 صحن

 5-5.2- 5.1 5-5.1 5-5.0-5.1 5-5،5.1-5.3 ابوان

درصد 

 نسبی

 فضاها

 25 16 91 23 صحن

 0 55 0 55 ایوان

 - 21 - - گنبدخانه

 01 55 59 55 شبستان

 سنگانمسجد جامع  مسجد مرندیز مسجد جامع نیشابور مسجد جامع بجستان نام مسجد

 (5939ماخذ پالن ها:)حسینی                                                                                                                            فضای بازراهنام  :            

 نتیجه گیری

تناسبات شکلی فضای 

 نیمه باز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a>b a=b a<b 

تناسبات شکلی فضای 

 باز

   

a>b a=b a<b 

از ها را توان ایوانهای مساجد صحن دار میدر بررسی پآلن

 بندی کرد. ایوانی که عرض آن بیشرتیث تناسبات نیز دستهح

ایوان رابط است. الگوی بعدی  در نقشاست و  از عمق آن

توان ایوان را به ایوان برابر است در این گونه می و عمقعرض 

فضای اصلی و رابط مشاهده کرد. در الگوی سوم  دو صورت

رض ع دو برابرعمق ایوان بیشرت از عرض آن است که گاهی به 

رسد. در این الگو همواره ایوان در نقش یم یزنو یا بیشرت 

فضای اصلی است که ممکن است با گنبدخانه در مجاورت 

ها خود ارتباط مستقیم داشته باشد. با مشاهده پآلن

عنوان نقطه به مساجد ینا یباز، در متام یفضاوضوح به

 و تناسبات شکل مختلف وجود دارد. مشرتک، با تناسبات

و  عظمت ایجاد در مهمی املع( مسجد فضای باز )صحن

ها را به سه الگو توان آنمی . کهاست مقدس مکان اینشکوه 

 یدگیشکل با کش یلمستطصحن  الگوکرد )شکلی تقسیم 

 ستایرا بر عمود شکل ، الگو صحن مستطیلقبله یدر راستا

 یبررستوان با شکل(. همچنین می صحن مربع و الگو قبله

 از رسید و وفای بین توده اطارتب یچهار الگو به مساجد  ینا

در  ( رشدی تاریخی نیز5شامره جدول چپ به راست )

 شود.محصوریت فضا مشاهده می
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 گان(نگارند  )مأخذ: خراسان مساجد و بسته در باز یخی ارتباط فضایتار یالگو  :5 جدول

 مسجد با یک جبهه بسته مسجد با دو جبهه بسته مسجد با سه جبهه بسته مسجد با فضای باز محاط

    

  فضای باز فضای بسته راهنام

 یدر متام یشباز کامب یفضا که قبالً اشاره شد، طورهامن

مختلف  مشرتک، با تناسبات یعنوان نقطه به مساجد ینا

 ییعنوان فضابهتوان از آن که مینحویوجود دارد. به

 ینب حدوداً  .کرد یاداجتناب در کالبد غالب مساجد غیرقابل

 حیاط به مطالعه مساجد مورد مساحتدرصد  09 تا 26

 نیز هاآن عرض به طول نسبت که اختصاص داده شده است

 مشاهده شد، هادر پآلن که طورهامنباشد. می 5.1تا  5 بین

مساجد خراسان سه گونه است  در صحن تناسبات

 شکل یلمستطقبله  یدر راستا یدگیشکل با کش یلمستط)

 (.شکل مربع و قبله راستای بر و عمود

ا ب مساجدی حیاط هندسه بر مبتنیمساجد  الگوشناسی 

 قبله راستای در یدگیشکل با کش یلصحن مستط

 شده که نحوی ایجاد در صحن این گونه مساجد به فضا

. همسو شدن با اجزا شده است وحدتو  جامعیت باعث

 آنکردن  یقبله منجر به جهت دادن فضا و قطب یراستا

 خودشناسی نیزدرون به  با تأکید برحال درعین و گرددمی

طور هامن چهارگوش صحن یفضا گونه، این. در داردتوجه 

 یداپ گسرتش هقبل سویبه ،دارد یدتأك یتو مركز بر سكون که

 توده نبیشرتی که است الگوییاولیه این گونه  سلول .کندمی

 در سمت قبله دارد بازنیمه شبستانی صورتبه ،عرصه دررا 

در  است. شده محصور هاییو حجرهتوسط رواق آن  و صحن

ایی اصلی )فض ییعنوان فضابهیوان ا یبعدسلول یا زیرگونه 

و همچنین  دهدمیصحن را پوشش  یجنوب دار( ضلعمحراب

وشش پ بسته فضای صورتبه شبستانی صحن را دیگر ضلع

بهه جدر  یوانا جایبه بعد گنبدخانه زیرگونه ی داده است. در

 ول و دوما دو سلول را تلفیق بعدی زیرگونهگیرد. قرار می قبله

رفته گدر شبستان قبله قرار  یوانکه اطوریبهدهد تشکیل می

 یم. تقسکندمی تقسیم قسمت سه به را بستانش عرصه و

گنبد خانه در  یا یوانقسمتی جبهه قبله توسط اسه

 الگوی بعدی در واقع. است مشهود یزن یبعد هایزیرگونه

 راستای در گنبدخانه اییاست به انضامم چهارم سلول 

و  یوانا ی،سلول بعددر . مرتبط هستند با یکدیگر کهایوان 

 در یرد.گمی قرار قبله و شبستان ایوان روی به رو یشبستان

 ایوان و ندارند مشابه ایی تناسبات معموالً هاایوان این زیرگونه

 ییوالگ شاهد بعد. در زیرگونه است تررفیع و ترعمیق قبله

 .است یافتهمساجد خراسان شهرت  یکه به الگو  یمهست

ن آ  جبهه قبله و ضلع روبروی ایوان در دو یدارا که ییالگو»

هایی به یکدیگر ها با شبستان و رواقاست و در آن ایوان

برای تأکید برجهت قبله، گنبد  .شوندو متصل می مرتبط

« گیردمحور با آن قرار میای در جلوی ایوان قبله و همخانه

زیرگونه  ایندر  (.55: 5955)لباف خانیگی و صابر مقدم، 

 یژگیو از دارد.گنبدخانه و صحن  ینواسط ب ینقش یوان قبلها

 گانهسه یامتتقس قبله، محور به نسبت تقارن گونه، این

وان تمی ایوان را و گنبدخانه بودن راستاهم شبستان، عرصه

بعدی مسجدی است که دارای چهار ایوان . زیرگونه ذکر کرد

ا ب هاییشبستان نامتقارن در چهار ضلع صحن است که با

 یهمچون الگوهادر آن ایوان قبله  .شوندمرتبط می یکدیگر

 ایدخانهگنبالگو  یندارد. در ا یشرتیتر و عمق برفیعیشین پ

 ایوان با محورهم موجود است که رشقی ایوان مجاورت نیز در

 ویالگ یا ایوانی چهار گونه به نهایی. گونه خود نیست مجاور

افته یتکامل زیرگونه ین. ااست یافته شهرت ایرانی مساجد

در چهار  یوانالگو چهار ا ین. در ااست خود پیشین هایسلول

ان و با شبستکه  اندقرارگرفته یکدیگرسمت صحن مقابل 

 ،بلهق یوانادر این مساجد . شوندمی مرتبط یکدیگر هرواق ب

به شدن  یمنتهکه با  دهدالشعاع قرار میصحن را تحت
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ا توان در این الگو ادعمی .دارد تأکید قبله محور برگنبدخانه 

قبله دارای سقفی گنبدی شکل است مانند  کرد ایوان

مسجد گوهرشاد که گنبد خانه و ایوان با یکدیگر تلفیق 

اند.شده

 گان(نگارند  )مأخذ: قبله راستای در یدگیشکل با کش یلمساجد با صحن مستط یشناسگونه: 6 جدول

 مستطیل شکل با کشیدگی در راستای قبلهمساجد با صحن دیاگرام زیر گونه های 

  

 

      

 
 

 

 

 

 

   

    ایوان شبستان گنبد‘ :راهنام

 قبله راستای بر عمود شکل مستطیل صحن با مساجدی

 مسجد شد، برپا که مسجدی اولین کالبدی، دیدگاه از

 برجهت عمود با کشیدگی این مسجد صحن .بود (ص)یامربپ

. ودثبات ب و پایداری مناد بنا شده بود که در آن صحن قبله

شده دوچندان  یتشخص و اعتبار  یالگو صحن دارا یندر ا

 ییعنوان فضابه کند وتوجه مخاطب را به خود جلب میکه 

 یاطح یهندس یالگو  ینشود. در امستقل ادراک می

وسیله کالبد محصور شده است. به ی است کههمچون جان

 صهعر  در است توده یسلول اولیه این گونه مانند گونه قبل

 توسط صحن است و بازنیمه شبستانی صورتبه قبله

. است شده محصور دیگر هاییشبستان و یا ها، حجرهرواق

 رکه د ایوانی انضامم به است اولیه سلول ی،زیرگونه بعد

 سه به را شبستان عرصه کهطوریبه گیردقبله قرار می شبستان

کند. در گونه بعد شاهد اضافه شدن می تقسیم قسمت

جدول  در طور کههامن هستیم،قبله  جبهه بهگنبد خانه 

 راستا یک در ایوان وشود گنبدخانه مشاهده می 1شامره 

یدن دزمان قابلگنبدخانه هم و یواناساس ا ینا . برندارند قرار

 و شوندمیمحور هم یوانگنبد خانه و ا بعدی الگو هستند.

گو ال ینگیرد در اقرار می یاصل یواندر پشت ا یا گنبدخانه

اقامه مناز  یبرا ییمحراب است و خود فضا یدارا یوانا

است اما سهم گنبدخانه  یشینبعد هامن الگو پ الگو .است

 یناو محراب در گنبدخانه قرار دارد. بر  یوان استاز ا یشرتب

 ردصحن است.  یبرا یمحراب یا وواسط  ییفضا ایوان اساس

 بستان وش با ینهقر ایوانی و شبستان این گونه، یینها الگوی

ها از نظر تناسبات ایوان عموماً شود. می اضافهقبله  وانیا

 یرا. زاردد بیشرتی و عمق تررفیع قبله ایوان و یستندمشابه ن
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، از سوی آنتوجه مخاطب را جلب کردن بهقبله و  یســو 

 .در ســاخت مســاجد است ی،اصل یازهاین

 گان(نگارند  قبله )مأخذ: راستای بر عمود شکل مستطیل صحن با مساجدی یگونه شناس: 1جدول 

 مساجد با صحن مستطیل شکل عمود بر راستای قبلهدیاگرام زیر گونه های 

    

  

 مسجد پامنار

مسجدکوشک 

 فردوس

 مصلی بیرجند

 مسجد ازبک جد

مسجد جامع 

مرندیز،مسجد جامع 

 رشتخوار،

 مسجد گنبد سنگان

جامع مسجد 

 افین
 مسجد رقه مسجد نو

 

 مربع صحنبا  مساجدی

 یاز ثبات و پایداری است وقت یصحن مربع شکل که مناد

ه دهنده بعنص نظم یکعنوان گیرد بهدر مرکز مسجد قرار می

اطراف  یفضاکه شود می یقطب و درواقع مسجد عمل کرده

دهد. همچون مسجد ابن طولون را تحت تأثیر خود قرار می

مسجد جامع طبس،  ،هند یردر قاهره و مسجد کشم

تکرار شکل غیره.  بجستان، خوسف و مسجد جامع کاشمر و

 نای کند. درمی تثبیت را آن بودن ینمربع در مساجد مناد

. تاس پیشینهای هآن هامنند گون از و بعد یهسلول اول گونه

در جبهه  یوانکه ا یمبعد شاهد آن هستسوم به در زیرگونه 

حن با ص طرفیک قبله از سه جانب با شبستان محصور و از

 یوانا راستای در ایخانه گنبد بعدی گونه در .در ارتباط است

است  وانیشود که مرتبط و متصل به اقبله اضافه می جبهه به

گونه دوم  بعدی یرگونه. زکندمیتر شاخص را جبهه این و

البته  .قبله مقابل جبهه در شبستان و ایواناست به انضامم 

 رفیع بیجنو ایوان قبله جهت به توجهو  تأکید برای گونه این در

 از هم نوع خود است. تریقعم

 گان(نگارند  )مأخذ: مربع صحن با مساجدی یشناسگونه :5 جدول

 شکلمساجد با صحن مربع زیر گونه های دیاگرام 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 مسجد جامع خوسف

 مسجد جامع فردوس

 مسجد جامع چشام

 مسجد میان ده

 مسجد بجستان مسجد جامع طبس مسجد جامع کاشمر

 

گنبد 

 خانه 

 

شبستان 

        

   یوانا

 گنبد

 خانه 

 

شبستان  

       

   یوانا
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 گیرییجهنت

تاریخ معامری مسجد تأکیدی آشکارا بر حضور فضای باز در 

ساختار کعبه و  در آن دارد. و عبادتعرصه مسجد 

باز حارض در مسجد  یفضا دهدنشان می )ص(یمسجدالنب

 و باشدآن می یافتهنوع تکامل یاو  یمرکز  یاطح یکاز  یشرتب

وجود حیاط در برخی از مساجد را دلیلی بر توان عدم یمن

رسد نظر می به حذف این فضا از کالبد مسجد دانست.

در رشایط معارص، در معامری مسجد به فضای  خصوصبه

باز توجهی دوباره منود. نکته حائز اهمیت در مورد فضای باز 

فضای عبادی بودن آن است که متأسفانه با حذف این فضا 

لیه امور عبادی در فضای پوشیده صورت از مساجد امروزی ک

 اباز، صحن و ی یفضا اهمیت و اصالت به توجه گیرد. بامی

ها انتخاب شد. گر گونهعنوان عنص غربالمسجد به یاطح

حن صبدون ترتیب مساجد خراسان به دو گونه مساجد اینبه

. گونه اول مساجد بدون صحن اندشدهیم دار تقسصحنو 

 یوان،ا دهنده این گونهیلتشک یصلعنارص ا کهاست 

 انیو گنبدخانه است. هسته اولیه این گونه، ا شبستان و

دخانه گنب ویوان واقع ادر  .متصل و مرتبط با شبستان است

بودند که در شبستان مسجد نشستند  یرانیا یعنارص معامر 

از توان کردند. می یدابسط و توسعه پو با گذر زمان 

متی قسسه هاییمتقس وگرا بودن برون گونه، این هایویژگی

 برحسبکه  هستنددار نام برد. گونه دوم مساجد صحنآن 

 شوندمی تقسیم دسته سه به و تناسبات صحن شکل

شکل عمود برجهت قبله،  یلبا صحن مستط ی)مساجد

 یادر راست یدگیشکل با کش یلبا صحن مستط مساجدی

 ترینهین و پیچیدتر. متنوع(قبله و مساجد با صحن مربع شکل

کل ش یلبا صحن مستط مساجدزیرگونه  در توانمی الگوها را

 و تریناز ساده. مشاهده کرد قبله یدر راستا یدگیبا کش

به  بازیمهنشبستان  صحن،از  متشکل که آن الگو ترینبنیادی

ار مساجد چه یعنیآن الگو ترین پیچیده هایی تاانضامم رواق

 از فرم فارغ .اندیافته شهرت یرانیکه به مساجد ا یوانیا

که  است یاگونهبه متعلقمسجد  تعداد بیشرتین ،هاحیاط

یرد، گعنوان فضای اصلی در جبهه قبله قرار مییوان بها در آن

این . است تربزرگ که همواره عمق ایوان از عرض آنطوریبه

نیز در این  ایوانی چهار مساجد یدایشپ از بعد الگو حتی

 شناسیتداوم یافته است. در این پژوهش به گونه منطقه

ین و همچنباز مساجد خراسان بر مبنای فضای باز و نیمه

 ،هندسه ی این مساجد برمبنای تناسبات،هاصحنها و ایوان

ها در یتمحدودرو با توجه پرداخته شد. از این و شکل کارکرد

یشنهادهای زیر در راستای انجام تحقیقات پ این پژوهش،

و  هاصحن. با توجه به تنوع هندسی 5شود: بعدی ارائه می

 در اقلیم این خطه پهناور و تنوعها در خراسان بزرگ ایوان

توان بررسی کرد که کدام صحن برای کدام خرده اقلیم از می

. با توجه به 2است.  ترمناسبحیث آسایش حرارتی کاربرها 

 ش حرارتیِ که فرم سقف ایوان و شبستان بر روی آسایینا

رو تعیین فرم بهینه یرمی گذارد، از اینتأثداخل این فضاها 

تواند موضوع مناسبی در برای سقف ایوان و شبستان می

. با توجه به اینکه اصالت 9تحقیقات آینده محسوب شود. 

رو برای استفاده از این فضا عبادت در فضای باز است، از این

 ای کاربران در اوقاتبایستی تا حد امکان رشایط آسایش بر 

ل یبه دلها آن جنس کف و سطوح، صالحمناز فراهم شود. م

 د بر سطحیمتفاوت در بازتاب نور خورش رفتارهای

 رداز است ین رواین؛ از گذاردتأثیر می یحرارت یتمندیرضا

قرار گیرد.توجه  ات موردن موضوعینده ایآ تحقیقات

 گان(نگارند  خراسان )مأخذ: مساجد شناسی گونه :3جدول 

 گونه شناسی مساجد خراسان مبتنی بر فضای باز

 مساجد با صحن مساجد بدون صحن

 گونه شناسی فضای نیمه باز مساجد خراسان

گونه بندی از جهت  شکل سقف 

 ایوان

گونه بندی از جهت تناسبات 

 ایوان
 گونه بندی کارکردی ایوان ها

گونه بندی ایوان از حیث 

 گنبدخانهجامنایی ایوان و 

. فضایی رسپوشیده وستون داربا 5

 سقفی مسطح

 . فضایی مسقف با پوشی ازگنبدی2

. عرض ایوان بزرگرت از عمق 5

 ایوان

 .عرض ایوان مساوی عمق ایوان2

 . فضای اصلی5

. فضای فرعی و رابط 2

)واسط بین دو فضای 

 معامری(

. قرار گیری ایوان اصلی 5

 وگنبدخانه  در دو محور

. قرار گیری ایوان اصلی 2

 وگنبدخانه در یک محور
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.عرض ایوان کوچکرت از عمق 9

 ایوان

. فضای فرعی و رابط 9

)واسط بین دو فضای 

 معامری(

. قرار گیری ایوان فرعی 9

 وگنبدخانه در یک محور

. تلفیق ایوان وگنبدخانه به 1

صورتی یک کل واحد را تشکیل 

 می دهند

 خراسانگونه شناسی فضای باز مساجد 

مساجد با صحن مستطیل شکل هم 

 راستای قبله
 مساجد با صحن مربع شکل مساجد با صحن مستطیل شکل عمود بر راستای قبله

 فهرست منابع

 در ایران معامری تحوالت» .(5936) یعل اکربی، .5

 یکارشناس نامهپایان «.یاسالم ینخست معامر  یهاسده

 .یبهشت یددانشگاه شهتهران:  .ارشد

 .یرانا یاسالم یمعامر  .(5951) یم.، محمد کریرنیاپ .2

 رسوش دانش.تهران: 

 معامریشناسی سبک .(5932) یم.محمد کر یرنیا،پ .9

 رسوش. تهران: .ایرانی

-گونه» .(5939) و همکاران. اسدالله یزی،عز یجودک .1

 .«تحول آن یرو س یرانیا یچهارصفه در معامر  یالگو  یشناس

 .05-51(، 5 شامره) .یاسالم یهای معامر پژوهش

سه  ییهمگرا» .(5936) ی.ملکی مهد و ،یسیحجت، ع .5

. «یرانیهندسه مسجد ا یدایشو پ یهندس یادینگونه بن

 .5-50( 1شامره ) .یو شهرساز  یمعامر -یباز یهرنها

اصول طراحی ». (5935) و همکاران. ،مهدی ،حمزه نژاد .0

هامیش  اولین«. )ص(پیامربخانه بر اساس الگوی خانه 

تربیز :دانشگاه   .املللی  معامری وشهرسازی  اسالمیینب

 هرن اسالمی تربیز. 

گونه » .(5930) وهمکاران. زاده، محمدحسنخادم .1

«. کردستان یحوزه فرهنگ یخیمساجد تار یلیتحل یشناس

 .569-521(، 55 شامره) .یرانا یمطالعات معامر 

 تاریخیمساجد  .(5939) .محسن یدس حسینی، .5

 .اسالمی هایپژوهش . مشهد: بنیادخراسان

مساجد  یمعامر  یابیالگو» .(5930) .احسان یزانی،د .3

 .03-52 ،(15 شامره) .باغ نظر «.هند

. (5955) مقدم. ی، و فرامرز صابررجبعل خانیگی، لباف .56

 تهران: .(ی، جنوبیشامل ی،مساجد در خراسان )رضو 

 ی.و گردشگر  دستییعصنا ی،فرهنگ یراثم سازمان

 تا خراسان از سفرنامه .(5995) هرنی. داملانی، رنه .55

 .یرکبیرام . تهران:5ج .بختیاری

 یمعامر  یراهنام .(5950) .و همکاران ،ر، ا کربزرگ .52

 .تهران: دید .مسجد

 اهمیت، بررسی» .(5931) یر، و همکاران.ام سلامنی، .59

 هایپژوهش «.مسجد در باز فضای اصالت و اولویت

 .95-10(، 3)شامره  ،اسالمی معامری

 یو شهرساز  یمعامر  .(5911) حسین. زاده،سلطان .51

 هایپژوهش . تهران: دفرتفردوسی شاهنامه روایت به ایران

 فرهنگی.

 تحول سیر بر تحلیلی» .(5932) یا.جو، پر سعادت .55

 در مساجد کالبدی الگوی و مفاهیم

 یمطالعات شهرها «.یرانیا یچهارگانه معامر  یهادوره

 .55-23(، 59 شامره) .یاسالم یرانیا

تطور مساجد روستایی در (. »5953سیرو، ماکسیم. ) .16

 .52-15(، 5)شامره  اثر.ترجمه کرامت الله افرس. «. اصفهان

 اریمعم یاسنش هونگ .(5915) .فیهلالحتف. س. ش .51

 نیسح ،هشنرب الیل همرجت ،انجایآذرب وریهمج در داجسم

 .رییدق رامهب ،زادهطانلس

 یاهشژوهر پتدف . تهران:زادهطانلس نیسح شوشکهب  .55

 .یگنرهف

 .(5936) قاسمی. یز حاجیکامب کامبیز، و نوایی، .53

 رسوش. ایرانی.تهران: اسالمی معامری . رشحخیال و خشت

اصول  .(5935) جلیلیان. شهناز منصوره، و طاهباز، .26

. مسجد معامری به رویکرد با ایران در اقلیم با همساز طراحی

 .بهشتی شهید دانشگاه تهران:

 و تهران: علمی .هایینهآ ملکوت. (5935) نیر. طهوری، .25

 .فرهنگی
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