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 چکیده :

 
در ميان اندامهاي درون شهري هر شهر و روستا، نيايشگاه هميشه  اهاي 

ويژه خود را داشهت  و دارد و ا  انهدامهاي ديگهر نمايهانتر و  شه  

گيرتر است و ا  اينروست ك  هم  اا در دل  آبادي اهاي گرتته  اسهت  

مسجد ترح آباد ا  ساخت  هاي دوران شاه عباس در اوايل قهرن يها ده  

هجري يكي ا  مسااد ساخت  شده ب  سبك و سياق معماري اصفهان و داراي 

تمامي استاندارد هاي رايج در سهاخت ابنيه  مسهااد دوره  صهفوي  ا  

 در اين مقال  سعی بر ايهن اسهت  ه  در اري ايران مي باشدتاريخ معم

بوط ب  ساختار، كليت منسج  بنا را  مورد بررسي قهراردهي  هاي مربخش

-2گاههها، با شهوها و درهها  در-1و ب  عناصهر مختلفهی ا  قبيهل   

ها و     پرداخت  شود  روش تحقيه  در ايهن پوشش -3ها ها و طاقتويزه

تحليلی است  ابتدا بررسهی پيمايشهی بهرا   –اريخی ت –مقال  ميدانی 

شناسايی بنا و ثبت آثار صورت گرتت  و ياتته  هها  بررسهی پيمايشهی 

ميدانی با اطالعات حاصل ا  منابع مکتوب )تواريخ    تب اغراتيهايی   

مطابقت داده شده است پس ا  بررسی ميدانی در محل آثار مورد اشاره و 

گان ب  تحليل عوامل  البهد  بنها پرداخته  مطالعات تاريخی   نگارند

 اند 

 

 

 
    البد معمار  ما ندرانمسجد ترح آباد  معمار  صفوي       ليد واژه ها
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مقدمه-1  
 

نيايشگاه  ون بزرگترين ساختمان آبادي بوده در آغها  نيها ي بهدان 

اي اي داشت  باشد و خود بخود نگاه هر گذرنهدهنداشت  ك  نشاني ويژه

كشد، اما پس ا  گسههترش آبهادي، نخسههت بها اتراشهتن بسوي خود ميرا 

ها و نهادن ماهروخ و توق بر بلندترين ااي آن و سپس با ساختن درگاه

ميل و برج در كنار و نزديك آن، باشندگان آبادي و گهذريان بيگانه  

آبهاد نيهز ا  ايهن مسهجد ترح [1] كردند مي را ب  نيايشگاه راهنمايي

نيست، با سردري رتيع ك  در ابتداي ورود توا  بيننده  قاعده مستثني

كند و با عبور ا  هشتي مربع شكل با پوشش عرقچيني را ب  خود الب مي

ك  سوار بر رسمي بندي  يباي آاري است خود را در يك داالن آاري بها 

بيني ، در اين تضا است كهه  توسطي ك  پوشش  هاربخشي است ميمارتفاع 

ه، تضاي حياط مركزي  هار ضلعي با حوض و اهوي آبهي ب  يكباره بينند

در اين مقال  سعی بر ايهن [2]بيند  ك  با آار ختايي ساخت  شده را مي

كرسهي است    با بررسی ساختار  البد  بنا ب  عناصهر مختلفهی  هون 

 -ههاها و طاقتويزه-گاهها، با شوها و درهادر-ديوارهاي باربر- يني 

با مطالعات ميهدانی  كانال دتع رطوبت -ي)بام پوشش خارا -كف-هاپوشش

 و متون و  تب تاريخی بپردا ي  

 

 

 آباد فرح روستاي جغرافیایي هاي ویژگي از مختصري - 2

 

 طهول در كه  اسهت ما ندران استان تاريخي روستاهاي ا  يکی آبادترح

 اسهت شده واقع اغراتيايي 33ْ   33' 33 3)'' عرض و  33ْ   74' 1233)''

 ا  نكها، شهرسهتان به  مشرق طرف ا  خزر، درياي ب  شمال طرف ا    

 مغهرب طهرف ا  و مر ز ،البر  ها  وه رشت  و ساري شهر ب  انوب طرف

 شههر شمال كيلومتري 23 در آبادترح شودمي محدود قائمشهر شهرستان ب 

 ما نههدران دريههاي سههاحل كيلههومتري 3 در و خزرآبههاد ورودي در سههاري

 ارتبهاطی، هها ااده و شوسه  ها راه بودن دارا اظلح ا  و قراردارد

 به  منتههی ها ااده ا ثر    است ما ندران استان غنی مناط  ا  يکی

 [2]  باشندمي آسفالت  نوع ا  آن
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)میراث  اطراف شهرهاي ارتباطي مسیر در آباد فرح روستاي موقعیت:  1شکل 

 فرهنگی استان مازندارن(

 

 آباد فرح روستاي تاریخي پیشینه -3

 
 

  ه   آبهادبود بندري صفوي  عصر در ساري كيلومتري هشت و بيست در آباد ترح

 و اصهفهان شههرها  هماننهد و شد می ناميده دارالسلطن  و دارالسرور

 ب  آن شمالي اهت و داد مي تشكيل مستطيل ميدان يك را شهر اصلي هست  قزوين،

 ايران تاريخ مقتدر شاهان ا  ييك عباس شاه[3]    شد مي منتهي نما اهان  كاخ

 اههل مهادرش ك  ا آنجاي و است داشت  شهرها آباداني ب   يادي توا  و بوده

 خهون ميگفهت كه  طهوري ب  اشت  د اي ويژه توا  منطق  اين ب  بود ما ندران

 ديگهر ماننهد نيهز را ما نهدران ، عباس شاه ااريست رگهاي  در ما ندراني

 گرگان تا تيرو كوه ا  داد دستور  و كرد خالي ياغيان واود ا  ايران مناط 

 به   مهان تهاآن ك  را آباد ترح عباس شاه ق.ه 1021 سال در كنند راهسا ي را

 كانهها د و  يبا ها كاخ آنجا در و گرد تبديل شهر ب  بود معروف طاهان دهكده

 ايهن در طوريكه  به  ميپرداخهت شادي و عشرت ب  و بنا  اروانسرا و گرماب 

 را شههر ايهن نام عباس شاه و آمد پديد بسياري شادي و ترح شاه واود در مكان

 برقهرار و دايهر معني آبادب  و شادماني و نشاط يعني ترح معني ب  آباد ترح

  يبها خيابانههاي بها تجن رودخان  سوي دو در  يبا شهر اين ا  برگزيد است

 ايهران هايشههر عروس عنوان ب  خود  مان  در شكيلش ساختمانهاي و وپهناور

 ااها ه نهها آ به  شهاه و بوده گراياني و مسيحي شهر اين امعييت ميشود ياد

 اههانگردان بسها نند كليسها شهر اين در ميخواهند ك  تعداي هر ب  ميداد
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 اي نقطه   يباترين آباد ترح آنها گفت  ب  و كردند ديدن شهر ا اين بسياري

 بهين تاصل  بود شخصيت با و متمدن مردمي داراي و داشت واود آسيا در ك  بود

 هه  ب  را شهر دو اين ك  بود امعييت پر و آباد قدري ب  ساري و آباد ترح شهر

 شهر اين در تا داشتند تمايل  مان آن در مسوولين و و را اكثر و ميكرد متصل

 دو در و بهوده طويل و پهن آباد ترح خيابانهاي[4] .كنند  ندگي ساحلي و  يبا

 آب ك  داشت قرار  اهي خان  هر مقابل در و داشت واود يادي  هاي خان  آن طرف

 تبهديل بزرگهي بهاتالق ب  شهر صورت اين غير در ك  ميريخت آن داخل ب  باران

 تها ميشد پوشيده مرداب ني ا  آنها سقف و بوده طبق  يك معموال ها ن  خا ميشد

 معابر در ودموا الي و گل و  ياد بارندگي علت ب  كند الوگيري باران نفوذ ا 

 آبهاد بماندترح محفوظ الي و تاا گل ميكردند ترش سنگ را شهر خيابانهاي شهر

 مزارع و نهاد ويراني ب  رو   رو ب  رو  قرارداشت پهناور اي الگ  در رو ي ك 

 [5]  .اتتاد كار و كشت ا  نيز اطراف

 

 ایتالیایي، جهانگرد) الواله پیترد سفرنامه روایت به آبادفرح 1-3

 (ق - ه 1520

 

 مشهکی موهها  و سهياه ابهرو  و  شه  دارا  ما ندران مردان و  نان

 مهردان با صحبت ا  و پوشانندنمی را خود  هرة هيچوقت  نان و ستنده

 مؤدب بسيار برخورد در ديار اين مردان مانند آنان  ندارند امتناعی

 اراختي در را خود خانة دارند دوست ما ندران مردم  هستند مهربان و

 مهن و  نند، رتتار رأتت و ادب  مال با آنان با و دهند قرار مهمان

 آداب و تمدن دارا  آنقدر دهات مردم امنديده دنيا ديگر اا  هيچ در

 آسهيا در حال ب  تا    است ا نقط   يباترين باشند پسنديده رسوم و

 تاس ممکن    هستند مردمی ترينباادب و ترينمتمدن آن مردم و امديده

 به  آبهادترح شهر و سار  بين ترسنگ  هار باشد داشت  واود دنيا در

 به  شههر دو ايهن گفهت تهوانمهی    بود امعيت پر و آباد ا اندا ه

 ماننهد شهده  شيده«آبادترح»درشهر     مربند  اندبوده متصل يکديگر

  يهرا اسهت، بزرگتر نيز آنها ا  حتی و وسيع بسيار قسطنطني  و روم

 سها نان و هسهتند ترسنگ يک طول ب  يک هر شهر اين مختلف خيابانها 

 مختلفهی ملهل ا  شودمی اتزوده آنها تعداد بر لحظ  ب  لحظ     شهر

 ب  متعل  مسيحيان ا ثريت و مسلمان را انها اقليت    اندشده تشکيل

   ليسابسها ند توانندمی باشند مايل قدر هر    هستند گرای و ارمنی

-خان  آنها طرف دو در و هستند طويل و پهن تماما   بادآترح خيابانها 
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 ب  باران آب    است  اهی خان  هر مقابل در  دارد قرار متعدد  ها 

  ود  به  پربهاران منطقه  اين صورت اين درغير  يرا رود،می آن سمت

 سهقف و بهوده طبقه  يهک عموما   هاخان   شودمی عظيمی باتالق ب  مبدل

 گيرنهدمهی را بهاران نفهوذ الهو خوبی ب     بمردا ها «نی»با آنها

 شهده سهاخت  گل و  اه ا  آبادترح در هاخان  ديوار است شده پوشيده

 بها شهاه خان  تقط و اند رده مصرف را آن سنگ بردن  ار ب  بدون   

  [6]  است شده ساخت  آار

 

 آباد فرح مسجد گیری شکل تاریخ -9
 

 و سهبك بها ك  است صفوي عباس شاه دوران ب  مربوط ساري آباد ترح مسجد بناي

 اقلهي  در رايهج ههاي شهيوه ا  گيهري بهره با و اصفهان مكتب معماري سياق

 11 قهرن اوايهل اثربه  اين ساخت مواود شواهد طب  . است شده ساخت  ما ندران

 ايهوان . اسهت شهده ساخت  ايواني  هار صورت ب  بنا اين[7]  .گردد مي بر هجري

 واقهع اها آن در نيز محراب ك  انوبي قسمت در آاري بزرگ بدگن با مسجد اصلي

 حياط پيرامون و دارد قرار بزرگ شبستان دو ايوان طرف دو در . دارد قرار است

 65 *76 ابعاد در آباد، ترح مسجد.است گرتت  بر در طالب درس براي هايي حجره را

 و اسهت مانده قيبا شهر اين در صفوي دوران مسااد ا  ك  است مسجدي تنها متر،

 قاااريه  دوران اواخر تا دارد، واود مسجد بدن  در ك  هايي كتيب  مواب ب 

 لهر ه  مهين براثهر گذشهت  در مسجد هاي مناره ا  بخشي. [3]  بود داير مسجد،

 شبسهتان و بلند هاي ايوان و بزرگ گنبد با آباد ترح مسجد. [8]  است شده تخريب

 بهر عالوه بنا، آاري بدن  بر مواود هاي يب كت گواه ب  متعدد هاي حجره و ها

 اسهتفاده مهورد ديني علوم مدرس  عنوان ب  نيز قااار عصر در صفوي ، دوره

 دوره در بسيار نشيبهاي و ترا  ا  بعد د آبا ترح مسجد[7]  است گرتت  قرارمي

 آن تعميهرات و قرارگرتت باستاني آثار حفاظت سا مان توا  مورد دوم پهلوي

  . شد شروع

 سوم يك و بود تخريب درصد 50 داراي تقريبي طور ب  آباد، ترح مسجد  مان آن در

 وره د در مزبور بناي . بود رتت  ترو الي و گل و سطحي آبهاي در آن ارتفاع ا 

 نيز كنون تا ك  شد ومرمت با بيني كشور ترهنگي ميراث سا مان توسط بعدي هاي

      .     [8]دارد ادام 
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 آباد فرح مسجد كالبدي ساختار بررسي -0

 
 شهكل در اقلهي ، تهاثير بر مبني را بسياري داليل ،بنا آاري ساختار

 بقاياي مزبور، بناي ا  مختلف تواصل در[9]  آوردمي واود ب  بنا گيري

 بهر رسدمي نظر ب  ك  اندگرتت  قرار حمام و تاريخيپل نما،اهان كاخ

 مسهجد[3]  اندشهده سهاخت  مسهجد يهنا با  مانه  ،تاريخي شواهد اساس

 در آن اصهلي ورودي كه  مسهتطيل شكل ب  و ضلعي 7 است بنايي آبادترح

 ا  تركيهب ا  كه  اسهت  يبا سردري داراي بنا اين  است شمالي ابه 

 ا  عبارتست بنا كلي ساختار  است آمده واود ب  معمولي و ختايي آار

 و ها شهم  هها،طاق بها هفهتاوپنج ههايتويزه و حجهي  ار هاي تركيب

 [10]  اند شده ظاهر گوناگونصور ب  تضاها ب  دهي شكل در ك  گنبدها

 قهرار بررسهي مهورد بنها منسهج  كليت ساختار، ب  بوطمر هايبخش در

  شود پرداخت  ذيل مختلف عناصر با شودمي سعي قسمت اين در و گرتت 

   يني كرسي-

 باربر ديوارهاي-

 درها و با شوها گاهها،در-

 هاطاق و هاتويزه-

 هاپوشش -

 كف-

  بام)خاراي پوشش -

   [11]رطوبت دتع كانال -

 

   چیني كرسي -1-0

 

 مهرده و  نهده بارههاي ا  اعه  بارها كلي  ساختماني مجموع  هر در

 داده انتقهال  مهين به  سهپس و پي كرسي، ب  هاوستون ديوارها توسط

 ا  وارده بارههاي يا ساختمان بارهاي تمام آبادترح مسجد در  شودمي

  ار هها و ديوارها مختلف، پوششهاي و هاتويزه) بنا اصلي عناصر طري 

 در رتت  كار ب  مصالح  شوندمي منتقل  مين ب  آنجا ا  و كرسي ب   

 [8]  باشدمي گر مال و ساروج مالت و آار كرسي،
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:فضای حیات داخلی مسجد فرح آباد و دیتیل کرسی چینی )میراث فرهنگی 2شکل 

 استان مازندران( 

باربر دیوارهاي -2-0  

 

 ارتفهاع حج ، ب  بست   باشدمي  آار انس ا  و باربر بنا، ديوارهاي

 هاپاي  اين ضخامت         شيرواني و تويزه ، طاق) پوششها ضخامت و

 بست  آبادترح مسجد در ك  ايگون  ب   شوديم ساخت  و تعريف  ديوار)

 ديوارهها شبستانها، و ايوان گنبدخان  ها،حجره ورودي، تضا، نوع ب 

 ضهخامت مثال عنوان ب  اندشده ساخت  مختلف هايضخامت ب  هاييستون و

 و سهانتيمتر  03) ههاحجره و شبسهتان خهارج و داخل حدتاصل در ديوار

 ورودي سهردر ار ههاي عرض  [8]  رسدمي مترنتيسا   133)شبستان هايستون

 سهانتي   43/3)  انهوبي رتيهع ايوانهاي و متر  3/2)  ب  بست  مسجد

 قسهمت در ههاوحجره غربهي و شهرقي ايوان دو ديوار ضخامت  است  متر

 ضهخامت اما ،است متر سانتي   03) شمالي ايوان و  حياط ب  رو) داخل

  يهر ديوارههاي اين بنابر رسد، مي ترم   3) ب  هشتي قسمت در ديوار

 لهذا كنهد تحمهل را  يادي نيروي بايد گنبد عظي  پوشش با گنبدخان 

 سهاروج آارها، بين مالت است متر سانتي   73/2) قست اين در آن ضخامت

 نماهها طهاق ،اهر  بهين تواصل در خاراي ديوارهاي و بوده گر مال و

 ايهن در استفاده مورد رهايآا  دارند را اسپر نقش و اندگرتت  قرار

   23×13×3) ،   24×11×3)  ههون متفههاوتي هايوانههدا ه ابعههاد در بنهها

 [12]  اندگرتت  قرار ار ها و ديوار در متر سانتي
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(1349از نگارنده, تصویر: فضای داخلی دیوار باربر ) 3 شکل  

 

درها و بازشوها گاهها، در -3-0  

 

 محصوريت عدم هوا، و نور سيركول  ا  استفاده اهت آباد،ترح مسجد در

 و رتهت گيهري شهكل تضايي، روابط تسهيل ديوارها، سا ي سبك و تضايي

 ههادرگاه اسهت شده استفاده درها و شوهابا  درگاهها، ا      و آمد

 هها، تهويزه اليالبه  در تنهاوب به  بنا ابه   هار در معمول طور ب 

 و طهاق بها كه  تضايي وسيل  ب  نور و تهوي  عمل   گردند مي تكرار

  پوشهش  يهر) بيروني ديوار باالي در و درگاه باالي در ك  هاييتويزه

 نيهز اصلي صحن در نور و سيركول  عمل[5]  شودمي انجام اشت گرتت  شكل

 انجههام شههده ايجههاد گنبههد پههاي در كهه  دريچهه   هههار وسههيل  بهه 

 اارا   تتخ و سغ نعل)  صورت دو ب  اغلب شوها،با  و گاههادر شودمي

 و نهور ورود بهراي  شهيرواني  يهر) منهاره در تقط تخت نعل اندشده

 روي بهر قرارگيهري)  آار و   تخت  صورت ب )   وب تركيب ا  تهوي ،

 و هفهتاوپنج و كمهاني قوسههاي بها سغ نعل و است شده ساخت    تخت 

  كنهدمي خودنمهايي ههاحجره در واقهع ههايدرگاه رومي  يدمان سيست 

 درب دارايكه  شهمالي ورودي اهز به  هستند، پنجره و در قد هابا شو

 درهاي داراي ك  غربي ضلع در واقع هايحجره ا  يكي و است تلزي موقت

  [8]   هستند پنجره و در تاقد هاحجره مابقي است،  وبي
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(1349از نگارنده ، تصویر: درگاهها و بازشوها ) 9شکل   

 

ها طاق و ها تویزه-9-0  

 

 واهود ب  هاييتويزه تنيده ه در و يكپار   ساختار ا  آبادحتر مسجد

 رومهي  يهدمان سيست  با و كند و تند هفتاوپنج قوس با ك  است آمده

   داخلههي، تضههاي در حضههور بههر عههالوه هههاتويزه ايههن  اندشههده سههاخت 

 بهين كننهدمي خودنمهايي اصلي نماي عنوان ب  نيز خاراي هايدراداره

 در و اسهت بها    رابهط تضهاي ايجاد براي) داخلي يتضا در هاتويزه

 بسهت    مكهاني و تضهايي محصهوريت براي)  اسپر با خاراي هاياداره

    [12]  شودمي

 

(1349از نگارنده، تصویر: شبستان اصلی مسجد )0شکل   
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(داخلي)ها پوشش -0-0  

 

 و سهتونها ب  باربر هاي تويزه وسيل  ب  مواود  نده و مرده بارهاي

 ههاي تهويزه  شود مي وارد  مين و پي ب  بعد و منتقل سنگين ار هاي

 شهده بنها سهاروج مهالت و آار با ك  بوده هفت او پنج نوع ا  باربر

 و شهده تبهديل ضلعي  ند ب  ضلعي  هار ا  ها بشن اصلي، صحن در اند

 هاپوشش ارتفاع  [10]  گردد مي بنا  ين دور سيست  با عرقچين نهايت، در

 ؛ شوندمي  ياد يا ك  تضاها كاربري ب  وا ت با

  ايتاوه) راهروها پوشش شامل ك  ارتفاع -الف

   هاربخشي) هاحجره پوشش شامل متوسط ارتفاع -ب

 و شهمالي هايايوان و گنبدخان  ها،ورودي پوشش شامل  ياد ارتفاع -ج

 [12]انوبي

 در پوش كنه شهود،مي ديهده  يهاد پوشش سيست  تنوع آبادترح مسجد در

 سيسهت  هشهتي، در عهرقچين و كاربنهدي سيست  با پوشش شمالي، ورودي

  [8]  هاشبستان و هاحجره اغلب در  هاربخشي پوشش گنبدخان ، در عرقچين

  

 

(1349از نگارنده،تصویر: پوشش جداره داخلی ) 6شکل   

 

كف-3-0  

 

 ا  بسهياري  يهرا اسهت كهف آباد،ترح مسجد در ساختار مه  عناصر ا 

 در رسهندمي ديگهر عناصر ب  و كرده عبور كف ا  وترسايش مخرب عوامل

 به  بسهت  ولهي باشد،مي آار ا  سا يكف ا  وسيعي بخش آبادترح مسجد

 شهده اسهتفاده مختلهف  يدمان و هااندا ه در كاربري نوع و تضا نوع
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 ا  صهف  يا سكو در ورودي كف سطح اختالف دليل ب  ورودي بخش در  است

 آاهر و دركف ونره راست  خفت ) است شده استفاده آار  يدمان نوع دو

 داالن و هشهتي به  ورودي قسهمت ا  بعهد  [12]   صف  در نركار و ختايي

 شده ساخت  نركار و راست  خفت  شكل ب  آار ا  كامل بطور ك  رسي مي

  23×23×3) ابعاد ب  ختايي ا آار هاشبستان و آب اوي ايوان، در  است

 و هاشبسهتان در متر سانتي  23×23×3) هاايوان و حوض در و رمت سانتي

 ابعهاد به  آارههايي ا  آن گوشه   ههار راهروهاي و مركزي حياط در

 در كردنهد اسهتفاده نره و راست  -خفت  شكل ب  متر سانتي  24×11×3)

 اسهت شدهمي استفاده گر مال و ساروج مالت با ديگري آارهاي ا  گذشت 

   [12]  است شده بندكشي سفيد سيمان و سنگ پودر با حاضر حال در ولي

 

 

 

(1349از نگارنده، تصویر: مصالح کف در مسجد فرح آباد)7شکل   

 

 

( بام) پوشش -7-0  

 

وسهر  ترينبهاران پهر ا  خها،، اقلهي  دليهل به  كشور شمالي مناط 

 داراي سهال تصهول تمهامي در و اسهت ايهران اقليمهي مناط  ترينسبز

 سهاخت  شهيبدار صورت ب  ساختمان بام خاطر همين ب  باشدمي بارندگي

 ابنيه  مسهجد، ماننهد پايهدار و مه ابنيه  اههت سفال پوشش  شودمي

 [9]  است گرتت  مي قرار استفاده مورد ها حمام و خوانين خان  دولتي،

 سهفال ا  اسهتفاده در ، اسهت سهفال ا  آبهادترح مسهجد نهايي پوشش

 گرتته  قهرار آن روي سهفال ك  بستري و لهاسفا بين اتصالي گون هيچ

  شهودمي آن لغزيهدن ا  مهانع سهفالها سنگين و ن تقط و ندارد واود

 بها قهدري را بهام پايين لب  و است ك  نسبتأ بامها اين شيب البت 
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 هنگهام در شهود سهفالها سهرخوردن ا  مانع تا آورندمي باال  يرسا ي

 ا   شهودمي ههدايت پهاييني سفال ب  بااليي سفال روي ا  آب بارندگي

 متمهادي سهاليان توانهدمي كه  است آن دوام سفال خوب بسيار مزاياي

 پوشش از ب  آبادترح مسجد در   كندمي حفظ را خود استحكام و  يبايي

 اسهتفاده ختهايي آاهر ا  كه  انهوبي و شمالي ايوان دو و گنبدخان 

   [12]  است سفال ا  تضاها بقي  پوشش كردند

 

 

:پوشش سقف مسجد فرح آباد)میراث فرهنگی استان مازندران(8 شکل  

 

رطوبت دفع كانال -8-0  

 

 ههايآب و سهطحي ههايآب ا  الوگيري هايراه ا  يكي رطوبت دتع كانال

 ب  كأل يا پي ب  آبها اين نفوذ با ك   را  است بنا يك ب   ميني ير

 باعهث نهايهت در و پوسيدگي كپك، گياهان، رشد باعث ساختماني مصالح

 امهع رونهد، ايهن ا  الهوگيري براي  گرددمي ساختماني مصالح تخريب

 كانهال نام ب  كانالي توسط بنا ا  آبها اين ودوركردن هدايت آوري،

 روهاگربه  توسهط ههاحجره كهف حاضر حال در گردمي انجام  رطوبت دتع

  ب مسجد خاراي و داخلي كانالهاي وسيل  ب  سطحي آبهاي و شده تهوي 

 ريخته  تجن رودخان  ب  متصل تاضالب  اه ب  آنجا ا  و گيررسوب  اهك

 [12]  شودمي
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کانال کشی مسجد فرح آباد)میراث فرهنگی استان مازندران (تصویری از:4شکل   

 

 :  گیری نتیجه -6

 
 

ب  طور  لی، در ترآيند شکل گير ، توسع  و تخريب شهر ترح آباد در 

اقتصاد  نقش بار   -ی و مولف  هاب سياسیعصر صفو  متغير ها  محيط

ند  ها  محيطی منطق  در  شاور   و  راعت با مايفا  رده اند  توان

واود متغيرها  محيطی مستعد  ون منابع آب  اتی، خاک مرغوب و 

حاصلخيز و تراه  بودن تضا  مناسب و قابل استفاده در توسع  تيزيکی 

تجن با  ار رد محوريت  شهر، مواب شد تا ترح آباد در بستر رود

طبيعی استقرار يابد  ا  سويی ديگر، سياستگذار  ها  هدتمند شاه 

عباس اول در توسع  تجارت خارای منجر ب  رشد و گسترش شهرها  با 

عملکرد اقتصاد  نظير ترح آباد گرديد مسجد ترح آباد نيز ازئی ا  

اد است  مجموع  بناها  تاريخی مربوط ب  بقايا  شهر قديمی ترح آب

اين ابني  در  مان شاه عباس صفو  و با سبک و سياق معمار  مکتب 

اصفهان و با بهره گير  ا  شيوه ها  رايج در اقلي  ما ندران ساخت  

شده است  اين بنا ب  صورت  هار ايوانی ساخت  شده است  ايوان اصلی 

 مسجد با گنبد بزرگ آار  در قسمت انوبی    محراب نيز در آنجا واقع

است، قرار دارد در دو طرف ايوان دو شبستان بزرگ قرار دارد و 

پيرامون حياط را حجره هايی برا  درس طالب در نظر گرتت  شده 

متر، تنها مسجد  است    ا  مسااد  33*43است اين مسجد با ابعاد 

 دوران صفو  در اين شهر باقی مانده است 
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نشيب ها  بسيار در  سخن آخر اين    مسجد ترح آباد بعد ا  ترا  و

دوره پهلو  دوم مورد توا  سا مان حفاظت آثار باستانی قرار گرتت و 

تعميرات آن شروع شد  بنا  مزبور در دوره ها  بعد  توسط سا مان 

 ميراث ترهنگی  شور با بينی و مرمت شد    تا نون نيز ادام  دارد 

 

 

 :راجعم

 

           
  6831،سمت انتشارات :تهران اسالمی، دوره راناي معمار  يانی ،م          [1] 

 
 سههفرنام  ما نههدران واسترآباد،تهران انتشههارات علمههی و  لرابينو،ه[2] 

  1303ترهنگی،

  1307سيور ،ر  ايران عصر صفو  ، تهران  نشر مر ز،[3] 

اشرف،ا  ويژگی ها  تاريخی شهر نشهينی در ايهران دوره اسهالمی، نامه  [4]

  1333کده علوم ااتماعی و تعاون دانشگاه تهران،علوم ااتماعی، دانش

هيلنبراند،ر  معمار  ايران در دوره صفويان، در تهاريخ ايهران  دوره [5]

  1307،صفويان، انتشارات اامی

دالوال ،پ  سفرنام  دالوال )قسهمت مربهوط به  ايران ،انتشهارات علمهی [6]

  1343ترهنگی،

 باد، الد  هارم،بخش اول ، انتشارات ستوده ،م   ا  آستار تا استر آ       [7]

 6831آگ  و انجمن آثار ومفاخر ترهنگی،   
 

حيات ااتماعی مجموعه  شههر  تهرح آبهاد   هاشمی  رج آباد،ح  ،تقو ،ع[8]

پژوهش ها  باستان   مجل  ،سار  در عصر صفو  )ا  شکل گير  تا تروپاشی 

  1301 ، شناسی ايران 

  1377 ، مرد تهران سنتی، شناسی مصالح ،ايران معمار   ح  مرشيد ،      [9]

 

مکهانی مسهجد در -پروند،ش  ،نوين ،ت   آشنايی با ويژگی هها  تضهايی[10]

ايران  مجموع  مقاالت همايش مسجد  گذشت ،حال،آينده، انتشارات دانشگاه 

  1343هنر،

؛ تحليلی تهاريخی ا  مفههوم «را  شار تا شه   »1307حبيبی،سيد محسن)[11]

شهر و سيما   البد  آن و تاثير و تاثر،  هاپ هفت  تههران  انتشهارات 

 دانشگاه تهران 

، اداره  هل  وقايی ،ش   سيما   ميهراث ترهنگهی اسهتان ما نهدران  [12]

  1301آمو ش ،انتشارات و توليدا ت ترهنگی ،
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