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 چکیده

های مساجد نخستین  بندی ویژگی خصوصیات کالبدی اجزا، معیاری است برای دسته
ها  ای این ویژگی سهمطالعۀ مقای. ها های آن ها و تفاوت ایرانی و آشکار ساختن شباهت

های مساجد قرون نخست تا چهارم  راهکاری برای تحلیل چگونگی و چرایی تفاوت
بررسی این خصوصیات کالبدین . دده ها ارائه می های کالبدین اجزای آن ایران و تفاوت

های  بندی ویژگی منظور دسته ها به ای آن اساس کاربرد عناصر بصری و مطالعۀ مقایسهبر
 پژوهش، در این. شکل روشمند صورت نگرفته است د ایرانی تاکنون بهنخستین مساج

، ده مسجد از مساجد ی و میدانی بودها کتابخانهاساس مطالعات اندوزی در آن بر که داده
های  بنا به یافته. ایران بررسی شده است های یکم تا چهارم هجری در باقیمانده از سده

دهندۀ پالن و  ان بر اساس عناصر تشکیلپژوهش، سه فرم اصلی مساجد نخستین ایر
های  ها همچنین، تفاوت این یافته. ها آشکار شده است بررسی مفاهیم بصری در نمونه

 .دهند تر نخستین مساجد را نشان می های جزئی آشکاری در بخش
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 مقدمه
ی که در قرون نخست اسالمی در ایران  زیادی از مساجدشمار ، گذشتههای در سده

ساختار ). ٢٢پیرنیا، (اند  مانده  جای  برها  از آن معدودیتنها از بین رفته و ، ساخته شد
از معماری فضاهای نیایشگاهی در ایران مستقیماً معماری مساجد ایرانی صدر اسالم 

تلفیق ). ١٢٧گدار، ( است ها تأثیر پذیرفته های کالبدی آن ویژگیو پیش از ورود اسالم 
.  مختلف و متفاوتی نمایان شده استهای صورت  بهمساجد ایرانیاین دو معماری در 

ین، نائ کوچۀ محمدیۀ دامغان، سرمساجد تاریخی فهرج، شوش، تاریخانۀ مطالعۀتحلیل و 
  در این پژوهش،ندخََاو واست، خیزدجامع بروجرد، سنگی داراب، نیریز، ریجاب، 

این پژوهش درصدد . سازد آشکار مینمودهای متفاوتی از معماری ایرانی مساجد را 
 :های زیر است پاسخگویی به پرسش

ای در ساختار معماری مساجد نخستین  های مشترک تکرارشونده چه ویژگی •
 شود؟ مشاهده می ایرانی 

 خستین ایرانی چیست؟های کالبدی ساختار معماری مساجد ن تفاوت •
 عناصر بصری چگونه در این مساجد نمود پیدا کرده است؟ •

 
 پیشینۀ پژوهش

مورد  گیری مساجد ایرانی  روند شکلهای پیشین درباره مساجد، در برخی از پژوهش
 به ، مساجد ایرانیبر مطالعۀعالوه  و در برخی، )١٠٢ـ٨٢کیانی،  (گرفتهتحلیل قرار 

 آن به  و چگونگی تبدیل،خواست، همچون آتشکدۀ ایزدمتحلیل بناهای پیش از اسال
 مساجد نخستینافزون بر ). ٢١٥ـ١٥٦ جوادی، سید حاج(  شده است مسجد پرداخته

های کلی دربارۀ   نیز بررسی وآگاهیهای بعدی و انواع مساجد چوبی ، مساجد دورهایرانی
 زاده محمدی،مال (شده است  ارائهها های معماری آن  ویژگیاین مساجد ومکان 

 :اند شدهبندی   کلی دستهدستۀمساجد ایران به چهار  در یکی از این تحقیقات، ).٨٩ـ٤٧
مساجد  )٤؛ و مساجد ایوانی) ٣؛  چهارتاقیمساجد با منشأ) ٢؛ مساجد شبستانی) ١

 در تحقیقی دیگر، ).٥٢٧ـ٢١٢گدار، (ترکیب مساجد ایرانی و چهارتاقی حاصل از 
 و ، اصلی خراسانی، رازی، آذریدستۀ چهار به  ایرانیجدسام بناها وهای مختلف  فرم

 بناهای خراسانی اند که از آن میان، مساجد نخستین بیشتر در ردۀ تقسیم شدهاصفهانی 
با  در بررسی دیگری، بناهای اسالمی، و از جمله مساجد، ).٦٢ـ٣٥پیرنیا، (گیرند  قرار می
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 ی مساجد کشورهای مختلفشده ودی بن ها دسته توجه به فرم معماری و کاربری آن
متعلق به قرون  ها  از آن تعدادی اند که مطالعه شده و ایران ،مانند عربستان، ترکیه، هند

 ).Hillenbrand, 27-45(اند  بوده اسالمی نخستین
های  در برخی از تحقیقات، با تأکید و تمرکز بر برخی مساجد معروف ایران، شاخص

، با در نظر )١٢ـ٨(طالعه شده است؛ برای مثال، حجت و ملکی ای مساجد م معماری و سازه
های مساجد و پیدایش و تکامل  بندی مساجد توسط اندره گدار، به تغییر شکل گرفتن گونه

در تحقیقی دیگر، فرم ویژۀ معماری . اند ها، و از جمله مسجد جامع اصفهان، پرداخته آن
شده و تأثیرپذیری آن از معماری کشورهای عنوان نمونۀ مطالعاتی، تحلیل  مسجد کبود، به

موردی همچنین در مطالعۀ ). ٦ـ٢کبیر صابر و دیگران، (دیگر مورد بررسی قرار گرفته است 
های عناصر معماری مساجد این  شناسی مساجد بومی سنندج، به تفاوت دیگری، با گونه
 ).٩ـ٢زارعی، (های ویژه در این مساجد پرداخته شده است  منطقه و پوشش

نظر   و ازشدهبندی  دسته شناسی و گونه ، مساجد جهانها نیز، در بسیاری از پژوهش
، ربن شه و دیگران: ـ برای نمونه، نک (اند شدهدهنده مطالعه   تشکیلیصر و اجزااعن
ای از  عده ).Grube, 218-345؛ Prochazka, 9-28؛ ٧ـ٥نژاد و دیگران،  ؛ اسماعیل٣٥ـ١٨

 از هم  رانوع بنا  و تأثیرپذیری فرمی این دوهامدرسه ـ سجد پیدایش م نیزپژوهشگران
 Asadi and؛ ١٢ـ٦؛ هوشیاری و دیگران، ٥ـ٤، نژاد و دیگران مهدوی( اند کردهمطالعه 

Majidi, 3-4 .(اند،  ها، اجزای معماری مساجد هم موضوع تحقیقات بوده افزون بر این
  شبستانی مسجد وکیل مورد سردر و بخشهندسۀ که برای مثال در تحقیقی، چنان

 بقایای مساجد ۀمطالع با در تحقیقات دیگر،. (Mazareh, 2-8)  استگرفتهبررسی قرار 
 اریخی و تمطالعه مورد ها، این بناها آنهای موجود در برخی از  یبهکتنخستین و 

 پالن برخی از هایی، های چنین پژوهش در نتیجۀ یافته و اند  گرفتهقراری ختشنا باستان
 ای  مطالعهدر). ٨ـ٦سیرو، ؛ ٦٦ـ٢٧ محمدی، ( است ترسیم و بازسازی شدهمساجد ین ا

آمده  دست شناسی مسجد جامع اصفهان و اطالعات به های باستان  گزارش حفاری،موردی
 ). ١٥ـ٢ گالدیری،( است شده منتشر ۀ آن اولیمعماریاز 

های  و پالنبررسی ران،  تاریخ ای ازمعیّنای  مساجد دورهدر شماری از تحقیقات نیز، 
). Finster, 24-201؛ ٦ـ٢موسوی روضاتی و دیگران، (اند  ها بازترسیم شده و نماهای آن

 تحلیل ساختار  عناصر بصری و تناسبات طالیی، به با استفاده ازتر، در تحقیقاتی کالن
یا  )Ching, 86-97( شده  پرداخته بناهای مختلف جهان  اجزای و تناسبات،ها، فرم ستون
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 های معماری مختلف با توجه به هندسۀ بناها، بررسی شده است دالیل به وجود آمدن فرم
های   فرمدهندۀ در برخی از این تحقیقات، با مطالعه و تحلیل عناصر تشکیل). ٥٦ـ٣٣اعرابی،(

 عناصر تکرارشونده ،کلیساها ها و معماری بسیاری از بناهای معروف جهان، همچون خانه
 و در برخی دیگر،) ١٦٨ـ٢٢کالرک و پاوز، (شده ن جهان آشکار در معماری مدر

 شده استنظر هندسی و بصری تحلیل  ازدهندۀ سطوح و احجام  تشکیلگرافیک 
 ).٤٢ـ٨وایت، ؛ ٩٨ـ١٢پس، ؛ ک٣٣ـ٢٥یس، داند(

 ها آنشناسی  مساجد، و از جمله مساجد ایرانی، و گونهمحققان بسیاری به 
 در .اند کردههای مختلف مطالعه   را در دورهها آن و فرمی  ساختار هندسی واند پرداخته

 .اند مطالعه شدهی شناخت باستان تاریخی و از نظر نخستین نیز دورۀ  مساجداین میان،
. اند پرداخته بصری در معماری جهان و ایران عناصر کاربردهای محققانی نیز به

نظر  را از ن نخستین اسالمییافت که مساجد قروتوان   کمتر پژوهشی را میهمه، بااین
 . مورد تحلیل قرار داده باشدها فرم و عناصر کالبدی و خصوصیات بصری متناظر با آن

 
 روش تحقیق

این .  است بودهمیدانی ـ ای  مطالعات کتابخانه بر اساساندوزی در این پژوهش داده
 روند اختصار دا به ایران، ابت در ده نمونه از مساجد صدر اسالمو مقایسۀمطالعه  تحقیق با

های   به بررسی و تحلیل ویژگی، و سپسی را بررسی کردهگیری مساجد ایران شکل
 ،در این پژوهش.  شان پرداخته است ساختاریهای   تفاوت نیز وها آنمشترک موجود در 

شده  ترسیمی رسم یافزار  نرمبادار  مساجد ستوناز پالن های مختلف  پالن و برشۀ نمون
 .شده استها بررسی   آنیها ها و شباهت تو چرایی تفاو

 
 سیر تکامل مساجد ایرانی

عنوان اولین   به، ایرانی با تأثیرپذیری از ساختار مسجد پیامبربناهای مساجد اولیۀ
تلفیق بناهای ایران و مسجد پیامبر .  و کالبد بناهای ایران باستان ساخته شدند،مسجد

 ).١نمودار (د ایرانی شد  مساجای در تازههای  منجر به ایجاد فرم
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 های نخستین مساجد ایرانی ها و تفاوت تحلیل شباهت

شود و   هجری پرداخته می قرن نخست چهار ایران درمساجد، به مطالعۀ در این بخش
کدام  های شکلی و فرمی هندسی هر  مطالعاتی، ویژگینمونۀ تحلیل ده  وگیری با اندازه

های   و عکسها هایی از آن  و برشها  پالنطالعۀ مبا. شود از این مساجد آشکار می
، » پالنیاجزا«، »نوع پالن« های مساجد در ها و شباهت بررسی، تفاوت مسجدهای مورد

 دست  بهها »تعداد رواق «، و»فرم پالن شبستان «،»ورودی شبستاندرِ محل قرارگیری «
فرم کلی : شود که ته میدریاف، این ده مورد مطالعۀبا ). ٢  و١های  جدول (اند داده شده

مساجد در چهار مورد از مساجد، شبستانی، در دو مورد، شامل گنبدخانۀ مرکزی 
شبستانی، در یک مورد، تنبی، در یک مورد،  ـ ، در یک مورد، چهارتاقی)چهارتاقی(

همچنین در هشت مورد از بناها، فرم . ایوانی نخستین، و در یک مورد، چهارتاقی است تک
مساجد مورد . ی، در یک مورد، نامنتظم و در یک مورد، چلیپاشکل استپالن مستطیل

دو مورد، دارای سه رواق،  تحلیل در شش مورد، بدون رواق، در یک مورد، دارای دو رواق، در
 ١همچنین مساجد شبستانی دارای تعداد مختلفی کوچه. و در یک مورد، چهار رواق دارد

با تحلیل اجزای این . تری دارد میانی دهانۀ عریضهستند، که در این میان، عمدتاً کوچۀ 
 ).١جدول(های فرمی مساجد نخستین فهرست شده است  ها، تفاوت نمونه

                                                                                                                                            
 .دار  ستونها در شبستان مساجدِ تاق ها یا رشته ۀ بین ستونفاصل. ١
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 )نگارندگان: منبع(ها، و نوع پالن  ها، تعداد رواق مطالعۀ فرم پالن شبستان) ١جدول
فرم پالن  معرفی نام مسجد ردیف

 شبستان
تعداد 
 نوع پالن رواق

 جامع فهرج ١
کیلـومتری یـزد،    ٦٠ روستای فهرج، در     در

 .و دارای طرحی ساده استقرار دارد 
 شبستانی ٢ نامنتظم

 تاریخانۀ دامغان ٢
در جنوب شرقی شـهر دامغـان قـرار         

هـای مختلـف، فـرم         در مرمت  دارد و 
 .های آن تغییر کرده است تاق

 شبستانی ٣ مستطیل

 شوش ٣

مانـده از مـسجد شـوش         بقایای باقی 
محوطـۀ باسـتانی    هـای     طی حفـاری  

طرحی سـاده دارد    . شوش کشف شد  
 .دار است و از مساجد ستون

 شبستانی ٣ مستطیل

٤ 
سرکوچۀ 

 محمدیۀ نائین
 

محلۀ محمدیه و در دوکیلـومتری       در
طرح کلی  . مرکز شهر نائین قرار دارد    

 .بنا تلفیقی از مستطیل و گنبد است
 ندارد مستطیل

گنبدخانۀ 
 مرکزی

 جامع بروجرد ٥
ابتدا . شده است روجرد واقع در شهر ب

ویـران بـوده کـه بـه          آتشگاهی نیمـه  
 .مسجد تبدیل شده است

 ندارد مستطیل
گنبدخانۀ 
 مرکزی

 سنگی داراب ٦

ــنج  ــدود پ ــوب   در ح ــومتري جن کیل
   واقــع، کــوهۀ در دامنــ،شــرقي داراب

ی  هـا   پرستـشگاه ابتـدا از    .  است شده
 .مهرپرستان بوده است

 چلیپا
چهار رواق 
در چهار 
 جهت

 چلیپایی

 نیریز ٧

فارس،  ر شهرستان نیریز، از توابع استان     د
 هبود زرتشتیان های  آتشکده از .قرار دارد 

یل  تبــدمــسجد بــه اســالمی، ۀدر دورو 
 .  استشده 

 ندارد مستطیل
ایوانی  تک

 نخستین

 ریجاب ٨
ــاب، از توابــــع  در روســــتای ایجــ

 .شده است آباد، واقع  اسالم
 شبستانی ندارد مستطیل

 یزدخواست ٩

ــع    ــت، از تواب ــتای یزدخواس در روس
ــرار  ــاده، ق ــتان آب ــدا .  داردشهرس ابت

نیایشگاهی ساسانی بوده و سپس بـه       
 .مسجد تبدیل شده است

 چهارتاقی ندارد مستطیل

 اَخَند ١٠
در روستای اخنـد، از توابـع مرکـزی         
شهرستان عسلویه در استان بوشـهر،      

 . شده است واقع
 ندارد مستطیل

 ـ چهارتاقی
 شبستانی
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 :شود که آشکار می ها  این نمونهبا تحلیل اجزای پالن
 .شود شکل و غیرمنتظم تقسیم می  به دو نوع مستطیل»مساجد دارای گنبدخانه«پالن  •
دو ویژگی اصلی به » شکل فرم تنبی«از میان مساجد مورد تحلیل، در مسجد با  •

  دو  بخش با ساختار مستطیل) ٢گنبدخانۀ مرکزی دارد؛ ) ١: آید چشم می
 . پالن داراست کشیده در

در هر چهار جهت چلیپا، رواق دارد و یک فضای » فرم چلیپایی«مسجد با  •
 .شود شکل روباز در مرکز پالن را شامل می مربع

 .در مساجد ایوانی، جهت ایوان دقیقاً همسو با محراب است •
شبستانی، در جبهۀ دارای محراب، بسته  ـ دیوار مساجد چهارتاقی و چهارتاقی •

 . در سه جبهۀ دیگر، باز است و
های منطبق بر  ورودی) ١: شوند  به سه دسته تقسیم میهای این مساجد ورودی •

 های منطبق بر محور میانی بنا؛ و  ورودی) ٢محور گذرنده از محراب؛ 
ها از دستۀ اول،  هشت مورد از نمونه. های منطبق بر محور کناری ورودی) ٣

 ).٢جدول (چهار مورد از دستۀ دوم، و سه مورد از دستۀ سوم هستند 
 

 )نگارندگان: منبع(و فرم قرارگیری ورودی نسبت به شبستان  اجزای پالنتحلیل ) ٢جدول 

ف
ردی

 

 پالن اجزای پالن نام مسجد

جامع  ١
 فهرج

 
تاریخانۀ  ٢

 دامغان
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 شوش

 

 
سرکوچۀ  ٤

محمدیۀ 
 نائین
 

 
جامع  ٥

  بروجرد

 
سنگی  ٦

 داراب
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 استایزدخو ٩

 
 اخند ١٠

 
 

 
 

  تحلیل عناصر بصری
 ینهای کالبد ها و شباهت  بیشترین کاربرد را در آشکارسازی تفاوتعناصری بصری

 ). ٣ جدول(شده است ها پرداخته  و در این بخش به آند، ن مساجد نخستین داریاجزا
، ی اصلیها تکرار عناصر یا تکرار مشخصه به، مرتبگی  در مقابل یک.تکثیر تکرار و

 ها با ، تکرار ستون اولیههایی از مساجد فرم). ٨٧ اعرابی،(شود   می تکرار و تکثیر گفته
های هندسی اندک   این تکرار، تفاوت باکند و  قابلیت توسعه را فراهم می،نظمی خاص

 همچنین تکثیر یکنواخت منجر به ایجاد سکون و .شود موجود در پالن از دید مخفی می
 .شود می محراب   بهجهجلب توسکوت و 

رنگ شدن تمایز بین درون و بیرون و تحول مفهومی این دو در آثار معماری،  با کم. آزادی فضا
اند  بسته به وجود آمده باز یا نیمه تر شده و فضاهای نیمه رنگ مرزهای ساختاری درون و بیرون کم

باز و کامالً  ی، به دو گونۀ نیمهدر معماری مساجد اولیه، آزادی فضا در فرم شبستان). ٥٢اعرابی، (
با بررسی . گیرند ها را در بر می ترتیب بیشترین و کمترین آزادی شود، که به بسته تقسیم می

شکل  توان دریافت که میزان آزادی فضایی در مساجد چهارتاقی، تنبی های متفاوت مساجد، می گونه
 .چهارتاقی استـ  تر از بناهای شبستانی یا مساجد شبستانی ایوانی کم و تک

 پالن، عامل اصلی و تأثیرگذار در .فرم فضایی منطبق بر ساختار پالن مربع
 پالن  کهتوان دریافت  پالن مساجد نخستین میبا تحلیل . آثار معماری استگیری شکل
 این هندسه در ،شده است که در بعضی موارد  شکل تشکیل ساختاری مربعها از  فرم اکثر

 .شود خانه میه ایجاد فضاهایی همچون فضای گنبدر و منجر بارتفاع  دچار تغیی
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های  قرارگیری و ترکیب چند فضا با حالت. )هندسۀ اولیه(دهی فضا و فرم  سازمان
دستیابی به هندسۀ اولیۀ مساجد نخستین با . دهی مناسب است مختلف نیازمند سازمان

 .سازد ها را آشکار می های آن دهی فضایی مساجد مورد مطالعه ویژگی تحلیل سازمان
 

 )نگارندگان: منبع(کاربرد عناصر بصری در نخستین مساجد ایرانی ) ٣جدول 
 سازی مبتنی  حجم آزادی فضا تکرار و تکثیر نام مسجد

 بر هندسۀ مربع
  دهی فضا و فرم سازمان

 )هندسۀ اولیه(
 دارد جامع فهرج) ١

 
   

تاریخانۀ ) ٢
 دامغان

 دارد

   
 دارد شوش) ٣

 
سرکوچۀ ) ٤

 محمدیۀ نائین
 

 ندارد

 
جامع ) ٥

 بروجرد
 ندارد

  
 سنگی) ٦

 داراب
 دارد
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 ندارد نیریز) ٧

 

  
 ندارد دارد ریجاب) ٨

 ندارد یزدخواست) ٩

  
 دارد اخند) ١٠

   
 

 تحلیل ساختار فرمی مساجد نخستین
آید که هر یک از  دست می ، سه فرم اصلی به پالن مساجد مورد مطالعه با تحلیل

ها در بناهای پیش از  این فرم. شوند ها بر اساس محورهای مختلف پالن تقسیم می آن
های  این فرم. اند  یافته آرامی به ساختار مساجد نخستین راه اند و به اسالم نیز وجود داشته

ور عمود بر هم، از فضای مح های معماری بعدی، با استفاده از دو بنیادین، در شیوه
سرا و فضاهای چندایوانی را به وجود  تر، میان گنبدخانه جدا شده و در یک استقرار بزرگ

 ).٢نمودار (اند  آورده
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  بندی جمع

موارد،  در بیشتر ، فرم کلی مساجدآشکار شد که، تعدادی از مساجد نخستین  تحلیلبا 
تاقی شبستانی و نیز در موارد  چهار و مرکزیشامل گنبدخانۀ ،شبستانی، در مواردی

همچنین فرم پالن اکثر . تاقی استچهارایوانی نخستین و گاهی  ، تنبی و تکاندکی
  همشماری از مساجد.  چلیپایی نامنتظم است،ها مساجد، مستطیلی و تعدادی از آن

 با تحلیل. )٣ از جدول ٤ـ١موارد(بدون رواق و تعداد اندکی نیز دارای رواق هستند 
، که اند کوچه مساجد شبستانی دارای  که آشکار شد نیزمطالعه اجزای پالن مساجد مورد

 که جهت شود می نیز مشاهده . داردتری  میانی دهانه عریض کوچۀ، عمدتاًها میان آندر 
به ها هم  ورودیگیری  جهت. محراب است موازات محور گذرنده از ها به قرارگیری کوچه

منطبق بر  ورودی منطبق بر محور گذرنده از محراب، ورودی :شود میسه دسته تقسیم 
 ).٣ جدول از ٤ـ٢های بند( و ورودی منطبق بر محور میانی ،محور کناری
 تکرار و تکثیر، آزادی فضا، فرم فضایی چند ویژگی اصلی، یعنی بصری عناصر مطالعۀ

را در این مساجد  ) اولیههندسۀ( فرم دهی فضا و  و سازمان،منطبق بر ساختار پالن مربع
در بین . تاقی استچهار ـ شبستانیبیشترین آزادی فضا مربوط به مساجد . آشکار ساخت
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تاقی شبستانی ویژگی تکرار تنها دو گروه مساجد شبستانی و چهار ،مطالعه مساجد مورد
 یا ها  فرم، روشن شد که) اولیههندسۀ(ضا دهی ف  تحلیل سازمانبا. ر دارندیو تکث
 .  این دو هستندی از یا ترکیب،مرکزگراگرا، یا محور
 
  نتیجه

 است که در زمان ها  گسترش ساختار پالن آن،های اکثر مساجد نخستین از ویژگی
صورت  اند، ر محرابکه عمدتاً منطبق ب،  در یک یا چند محور،های بعد ساخت یا در دوره

 و یاتجزئ درمتر ای بوده است که ک گونه جد بها مس در اینمعماری مذهبی. گرفته است
نمود یافته و  قالب کلی و ساختار اصلی بنا  عمدتاً در وشده آشکار ای ریزعناصرهای سازه

 و نیز ،)ها تاقیچهار ( دومحوری یا،)تنبی(محوری  سادگی با قالب فضاهای تک بهرو،  ازاین
این سه . یافته است، گسترش )شبستانی(  محورهای موازیشامل با قالب چندمحوریِ

 .شود  بناهای پیش از ورود اسالم نیز دیده میهای  اصلی در قالبفرم
تر مساجد نخستین نیز آشکار  های جزئی های بخش تر، تفاوت های دقیق با تحلیل

ها در  ها و تعداد و محل قرارگیری رواق ها در شبستان شود؛ برای نمونه، تعداد کوچه می
ها را نشان  های بنیادی نمونه ی شباهتتحلیل عناصر بصر. های مختلف، متفاوت است نمونه
دعوت به . آیند ها، در هندسۀ اولیه و فرم پایۀ بنا بیشتر به چشم می این شباهت. دهد می

ها و  ستون. شود ها در مساجد نوع شبستانی ایجاد می سکون و سکوت با تکرار و تکثیر ستون
فرم فضایی منطبق بر  .اند ها بیشترین آزادی فرم را در مساجد شبستانی پدید آورده رواق

های  سازی در مساجد چهارتاقی، گوشه. شود  در تمامی مساجد دیده میساختار پالن مربع
وحدت . شده است» مرکزگرا«گوناگون منجر به ایجاد فضای گنبدخانه و درنهایت، فرم اصلی 

سه .  مشاهده است های ریزتر قابل شکلی در عناصر اصلی، با کثرت و تنوع فرمی در بخش
 .اند های رازی، آذری، و اصفهانی را پدید آورده ساختار یادشده شیوه
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