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 چکیده

سوم است و آن گونه که اروپائیان ایرانیان را ردرباره معماری ایرانی به ویژه معماری صفوی، آن گونه که در محافل علمی م

به خواندن نوشتارهای خودشان در زمینه معماری تشویق می کنند هیچ سـن  پـر رـدری شـنیده نشـده اسـت.آن ه در 

حـور اصـلی آمـد و و مسجد فرح آباد ساری حائز اهمیت است، مجهز شـدن متدوی  فضای معماری مسجد شاه اصفهان 

در ای  دوره و در بناهای مذکور، ررینه سازی و استفاده از فهم مشترک در معمـاری سـاخت ارسـ   هاست؛شدها و تورف

پرسش به و ساختار  هر دو مسجد را از لحاظ فرم، عملکرد، نقشهدر ای  مقاله بر آنیم با بررسی  مشهود و رابل درک است.

برای پاسنگویی به ای  پرسـش از پاسخ دهیم.  "در یک دوره مشابه هم هستند یا خیر؟ بناها رینت شناسیآیا  "کلیدی 

روش مورد پژوهی با بهره گیری از راه کارهای ترکیبی و برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از روش کتابنانه ای و میدانی 

 .استفاده گردید

 
 ایران، ساری، اصفهان، مسجد فرح آباد، مسجد امام اصفهان)شاه(،رینت شناسی. ه:کلید واژ

 

 مقدمه
 نوع در ای  دارد. برتر و واالتر تعاریفی زیبایی خود که است از زیبایی محسوس تجلی تنها هنر اسالمی، هنر در

 خود را و شده خارج ستا رایج غربی اندیشه در که چنان خویش آن مستقل و مجزا تعریف از هنر بینی، جهان

 و هـا نقـش میـان بازی در مثال، برای .کند می عرفانی، متجلی اندیشه در شناسی زیبایی از نمودی صورت به

 در زیبـایی نوع ای  تجلی بارز که مصداق مقدس، اماک  هم ون تارینی، ابنیه های کاشی های تجریدی طرح

 شود. می معنوی کمال خور در زیبایی به تبدیل بصری هستند؛ زیبایی مقدس هنر

های تـارینی، نـوع ارلـیم، سـبکهای به نظر می رسد بتوان معماری ایران را به چهار دسته بر حسب نام سلسـه

محلی و نوع کاربرد تقسیم کرد. برای توضیح جایگاه بناهای دوره صفوی در دسته بندی یاد شده ناگزیر به شرح 

ای بسـیار پی یـده ها را به گونهه فرهنگ هر سرزمینی تبادل ایدهچند نکته مهم اساسی هستیم. اگر بپذیریم ک

ممک  می سازد و وجود مشنصه های مشترک در آثار ای  دوره بدی  معنا نیست که تمامی آثار بدون استثنا از 

اصول واحدی تبعیت می کنند ، به ای  نتیجه می رسیم که مبانی مشترکی بی  آثار معماری ایران وسیع تـر از 

نوع دسته بندی است. به بیانی دیگر ای  مبانی متعددند و هرگز در تمـامی آثـار و در یـک جـا تبلـور  نمـی  هر

از همی  رو به نظر می رسد ویژگیهای معماری ایران به ویژه در نوع ساخت بناهای دوره صفوی در نظـام  یابند.

ه بندی مشنص سبک شناختی، گونه پی یده مشابهت های خانوادگی رابل درک است. ای  مقابر جدای از دست

 شناسی 
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های مشترکی که در آنهـا بـرای سـازماندهی فضـایی وجـود دارد بـه ماننـد یـک تارینی و ارلیمی به سبب ابده

 اند.خانواده دارای مشابهت نزدیک به هم

یعنی مسجد  یدر دوران صفو ایرانی، معماری میراث فاخر اثر  دو معماری، شناسی رینت نگاه از مقاله، ای  در

 مقالـه شـاه کلیـد .است گرفته ررار بررسی و کنکاش و بحث  فرح آباد ساری و مسجد امام )شاه( اصفهان مورد

 توجـه بیشتری  ایجاد به منظور زیبایی شناختی های بحث از بی  ای  دو مسجد میباشد. اغماض ریاس حاضر

بـه سـاختار  بـرای الزم تمرکـز ایجـاد رویکرد، ی ا اتناذ دلیل .بناهاست معماری ای  ساختار در فرم مسئلۀ به

 ک ای  مساجد است.باصلی طراحی و س

 تحقیق روش

بررسی رینت شـناس  "مورد مقاله  در جامعی و عمیق تاکنون تحقیق میتوان بیان نمود آمده مطالعات بعمل با

 مطالعـاتی و مقاالت لیک طور به است. مشاهده نشده "مسجد فرح آباد ساری در مقایسه با مسجد امام اصفهان

  کمتر مورد بررسی و تجزیه و اندپرداخته نقشه چاپ بناها و معرفی به بیشتر است شده انجام ای  زمینه در که

 مطالعـات و میدانی مطالعات با تحلیلی و -توصیفی تحقیق روش از استفاده مقاله مورد نظر با .است گرفته ررار

 مورد اطالعات آوری جمع جهت منتلفی منابع از کتابنانه ای مطالعات بنش در است. شده انجام ایکتابنانه

 ملـی، سایت کتابنانـه در موجود از: منابع منابع عبارتند ای  است. شده استفاده منتلف بناهای به لزوم مربوط

 اطالعات عکس سازمان، آرشیو شامل کشور گردشگری و دستی فرهنگی، صنایع میراث سازمان مدارک و اسناد

 معمـاری دانشنامه تاریخ هم ون معتبر اینترنتی سایتهای از فرهنگی؛ تعدادی میراث سازمان سایت در وجودم

 ... و ایرانشهر

 مسجد فرح آباد ساریشهر و  تاریخی بستر شناخت
 زمینه تارینی

 صـفوی عصر ایران و عظمت شکوه عصر میتوان هـ.ق( را 999 -1301اول ) عباس شاه سلطنت شک،عصر بی 

 هـای الیـه در بزرگـی تحـوالت ارتصـادی، و اداری سیاسـی، نـوی  ساختارهای ایجاد با ، دوره درای  .نستدا

 در چـه تجـارت و ارتصـاد حـوزه میان، ای  (. در90-99: 1011داد)سیوری،  صفوی رخ عصر جامعه اجتماعی

 کرد. تجربه را متفاوت ای رویکردی منطقه حوزه در چه مقیاس داخلی و

 و ارتصادی هایبنش توانمندی به میتوان دوره، ای  در منسجم ارتصادی -سیاسی الیل حاکمیتد مهمتری  از

 فراهم و اروپایی کشورهای با دربار گسترده ارتباطات مرهون بیشتر مهم، ای  که کرد اشاره دولت اداری سازمان

: 1011اسـت) رویمـر،  ودهب المللی بی  و داخلی بازرگانی و تجارت عرصه در فعال حضوری های زمینه ساخت 

 ارتصـادی عملکرد با شهرهای نوبنیاد ایجاد به میتوان اول عباس شاه ارتصادی بالانق نتایج تری  مهم (. از18

توسعه  و احداث با اول عباس شاه آن راس در و صفوی کرد. شاهان اشاره یافته توسعه شهرهای تجهیز کنار در

 تجارت پویای چرخه صادر کننده، و ای واسطه ، تولیدی هرهایش بنش سه به آن تقسیم و ارتصادی شهرهای

 از را اروپـا با تجارت مسیر ( و81-93: 1011فراهم نمودند) تقوی،  آزاد های آبراهه بوسیله را ای منطقه و ملی

 آباد شهر فرح ایران، شمال ردیمی )شرق به غرب( به مسیر جدید )شمال به جنوب(ایران تغییر دادند. در مسیر

 ایـ . است بوده ارتصادی و بندری به شهری آباد فرح تبدیل در اول عباس شاه سیاست بارز های نمونه از کیی

در آثار جهانگردان به مجموعه فرح آباد و مسجد آن اشاره شده است. .  بود صفویان احداثی مراکز جمله از شهر

 از فرح »  نویسد:بازدید کرده است می هجری رمری از آن 1033میالدی/   1122جیمز بیلی فریزر که در سال 
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هایی به جای مانـده اسـت. ایـ  آباد که به امر شاه عباس و در اوج ردرت آن پادشاه پی افکنده شد، اینک ویرانه

شهر ساری هفده مایل فاصـله دارد. گذرد، ررار گرفته است و از خود ها در دهانه رود تج  که از ساری میویرانه

به عالوه بقایای مسجد زیبا و بازارها بر جای مانده است. ایـ  « اندرون» و « حرم» کاخ شاهی با  در اینجا ویرانه

رـدم عـرض دارد از چهـار  28ردم طـول و  99اند. ای  بنای ظریف که را با اسلوبی صحیح و محکم ساخته ابنیه

اند. در مرکـز بنـا، گنبـدی های ساده بدون نقش زده شدههای جناغی تشکیل شده که بر روی ستونردیف طاق

های بنـا از آجـر و سـاروج سـاخته اند، ای  گنبد مانند سایر رسمتاست که سقف آن را بسیار خوب جمع کرده

اند، آجرهایی که به درت با آهک بندکشـی های داخلی گنبد و دیوارها هی گاه گچ کاری نداشتهشده است. بدنه

ها در چند نقطه فرورینته اسـت و د، تا امروز باری است، اما هالل طاقاناند به همان شکلی که در اول بودهکرده

هـای مسـجد را از های دیگر بنا به جز گنبد در حال خرابی است. در مقابل مسجد حایلی است کـه رواقرسمت

کند. در هر دو طرف مسجد در آخری  نقطه شرری و غربـی، که محل امام و خدام است، جدا می اتاقیک ردیف 

هایی داشـته کـه سـر بنـاری، اند و اطاقشود. مجموعه ای  بناها مستطیل شکلر بناهای محقرتری دیده میآثا

 (.1091) فریزر،  «طار ه، رف، صندورنانه و پستو داشته و ظاهراً محل ارامت طالب بوده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . www.wikipedia.org . مأخذ:  مسجد فرح آباد ساری  نمای کلی از 1تصویر شماره 

 

 مجموعه فرح آباد
مسجد فرح آباد ساری بنشی از مجموعه تارینی فرح آباد است که در دوران صفویه )شـاه عبـاس اول( احـداث 

هجـری رمـری تنمـی   1328گردیده است. در بنا کتیبه تاریخ دار یافت نشده است اما بنای آن را حدود سال 

وران سلطنت خود را در آن گذرانده اسـت شـامل مسـجد، زنند. مجموعه فرح آباد که شاه عباس بنشی از دمی

اش به جا مانده است. ایـ  شده است که از آن میان تنها مسجد به دلیل مورعیت مردمیپل و کاخ جهان نما می

کیلومتری دریای خزر وارع شده، طبق برنامه ریزی انجام شده بـه  2کیلومتری ساری و  28مسجد که در فاصله 

هجـری  1328تاریخ عالم آرای عباسی ساخت مجموعـه فـرح آبـاد را  گردد.کشور تبدیل میموزه تشیع شمال 

نام ردیم فرح آباد طاهان بود و چون شاه عباس آن نقطـه را مناسـب » رمری ذکر کرده است و نوشته است که: 

و کـاروان سـرا  ایجاد شهر دید، دستور داد در آن جا دولت خانه و عمارات عالیه و نیـز بـازار و حمـام و مسـجد

آبـاد در سـال در سفرنامه مازندران و استرآباد آمـده اسـت کـه فـرح«. بسازند و خود آن خطه را فرح آباد نامید

هـا در رـرن های تارینی بعد سرانجام شهر در حمله رزاقق به فرمان شاه عباس ساخته شد. اما در دوره 1323

 توجهی (. لیک  باید بی08-03، 1091ه شد ) ملگونف، هفدهم میالدی / یازدهم رمری ویران و به آتش کشید
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پادشاه و بازگشت مردم به دیار خود را علل اصلی رونق نیافت  مجدد شـهر دانسـت پـس از آن رطوبـت زیـاد و 

 آسا و رسوبات سیالبی و زلزله صدمات فراوانی به ابنیه وارد کرد. های سیلباران

 
 .رشیو میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندرانماخذ: آمجموعه فرح آباد 2تصویر شماره 

 

 معماری مسجد فرح آباد
مسجد تارینی فرح آباد میراث ارزشمندی است که متاسفانه هنوز جایگاه آن به درستی شناخته نشده اسـت. و 

مردم فرهنگ دوست ما هم شناخت چندانی از آن ندارند. بنای مسجد فرح آبـاد سـاری مربـوط بـه دوران شـاه 

هـای رایـج در ارلـیم گیـری از شـیوهس صفوی است که با سبک و سیاق معماری مکتب اصفهان و بـا بهـرهعبا

 (.1010مازندران ساخته شده است.)باستانی راد: 

گردد. بنا به صورت چهار ایوانی ساخته شده است. و در زمینی مسـتطیل هجری بر می 11ای  اثر به اوایل ررن  

ر ررار دارد و فرم آن چهار ایوانی است. ایوان اصلی با گنبد بزرگ آجری در رسـمت مت  98×   08شکل به ابعاد 

جنوبی که محراب نیز در آن جا وارع است در دو طرف ایوان دو شبستان بزرگ رـرار دارد و پیرامـون حیـاط را 

د هایی برای درس طالب در بر گرفته است. ورودی اصلی مسجد در رسمت شمالی اسـت. سـردرب مسـجحجره

تر بر پا شـود. بسـته بـه میـزان تر و مزی تر، مرتفع مبی  اهمیت و عظمت بناست و سعی شده تا هر چه وسیع

وسعت و ظرفیت بنا، پیش ورودی مناسب و درخوری نیز در مقابل آن در نظر گرفته شده است. ورودی مسـجد 

سجد، فضای نیمه بازی است کـه های هفت رنگ مزی  شده است. سردر مبا سردری رفیع که روزگاری با کاشی

در ابتدا سلسله مراتب ورودی با تظاهری روی در بیرون عظمت، تقارن و با تزیینات شـکل گرفتـه اسـت. ایـوان 

( سانتی متر در دو طرف و آجر فرش زیبا تزیی  شده است.  مسجد فرح 03شمالی در کف با دو صفه به ارتفاع )

ل که ورودی اصلی آن در جبهه شمالی است. ای  بنـا سـردری زیبـا ضلعی و به شکل مستطی 1آباد بنایی است 

است که از ترکیب آجر ختایی و معمولی به وجود آمده است. ساختار کلـی بنـا عبارتسـت از ترکیـب جزرهـای 

دهی به فضاها به صور گونـاگون ظـاهر ها و گنبدها که در شکلها، چشمههای پنج و هفت با طاقحجیم و تویزه

 ( .213: 1010)رابینو،  اند.شده

حیاط و صح  یکی از ویژگی های معماری اسالمی مساجد است میانسرای مسجد فرح آباد دو نقش مهم را ایفا 

 جویهای روباز  می کند اول اینکه نیاز مسلمانان را به وضوخانه که آب موجود در حوض وسط حیاط که بوسیله
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ی به حوض حیاط مرکزی وارد و پس از سرزیر حوض از ضلع با شیب بندی مالیم از رودخانه تج  از ظلع شمال

غربی خارج میشود . و محل تطهیر بوده و نیاز مسافران را به استراحت بارگیری و باربندی در حیاط تامی  مـی 

 کند دوم اینکه با کانون در خارج کردن فضاهای داخلی بنا را از سروصدا و فعالیت زندگی روزمره و عادی اسـت.

پیرامون مهمانسرا را حجره هایی در برگرفته که بدلیل تعداد ای  حجره ها می توان گفت که ای  بنا بـه عنـوان 

شکل میانسرا در مسجد فرح آباد مسـتطیل اسـت میانسـرا راه  مسجد و مدرسه مورد استفاده ررار گرفته است .

شنص می کند و دارای ایـوان در چهـار طـرف دسترسی به شبستان و بناهای وابسته مانند راه پله و اطارها را م

 (192: 1029است)وحید رزوینی، 

 
 پالن مسجد فرح آباد، ماخذ: آرشیو میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران 0تصویرشماره 

 

 تزیینات بنا
باشد که هم ون سایر مساجد  ساختمان مسجد بصورت چهار ایوانی بنا شده و دارای سردر ورودی بزرگی می

وره صفویه، در رسمت ورودی، ایوانها و طارنماها مزی  به کاشیهای رنگارنگ دارد. در رسمت جنوبی مسجد د

است. در اطراف حیاط یا میانسرا  شبستانی بزرگ با طارهای هاللی روی ستونهای عظیم آجری ررار گرفته

وان اصلی مسجد با گنبد شود که پیرامون حیاط را گرفته.ای های یک طبقه برای درس طالب دیده می حجره

بزرگ آجری در رسمت جنوبی که محراب نیز در آن جا وارع است ررار دارد. در دو طرف ایوان دو شبستان 

اند. با توجه به  است که آن را با آجر پوشانده بزرگ ررار دارد. گنبد شبستان جنوبی از نوع دو پوش پیوسته

د پوش دوم داشته که یا ساخت آن ناتمام مانده یا آنکه رسد که گنبدخانه مسج های بنا، به نظر می نقشه

های آن باری مانده است. تزیینات دیگر مسجد به صورت های مسجد فقط پایهاست. از مناره تنریب شده

کاربندی، مقرنس و گ بری است که در شبستان، رسمت فورانی محراب، جلوخان و ورودی مسجد به چشم 

های سفالی از ضلع شمالی مسجد  ارع است که در گذشته از طریق تنبوشهخورد. در وسط حیاط حوضی و می

های  شد.کاشی های ضلع شمالی مسجد آب وارد آن می شد. ساختمان مسجد از آجر، در اندازه آب وارد آن می

 است. کاری بوده دارِ به دست آمده از مسجد نشانه آن است که نماهای صح  و سردرِ بنا کاشی نقش

 مسجد را در موارد زیر بیان نمود: در حالت کلی می توان خالصه تزیینات (110-191: 1019فر،)یوسفی
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  .محراب و ایوان جنوبی( -تزیینات کاشی کاری هفت رنگ با نقوش ختایی)در سردر وردی -

 .ها و راهروها(حجره -هشتی -راسته )در کف فرش حیاط–آجرکاری خفته -

 .رسمی بندی با آجر )هشتی( -

 .ام الگره ) کف سکو ورودی شمالی( نقوش -

 .الگوی آجری مشبک به صورت رف و با تورفتگی ) در بدنه شبستان( -

 .الگوی سلبی )در رسمت چله نشی  شبستان( -

 .ها(الگوی رف )حجره -

 (.طاق رومی -پنج او هفت -ها)پاتوپاانواع منتلف روس در تویزه -

 

 مسجد امام اصفهان  به نگاهی
متری  مسجد احـداث شـده در دوره صـفوی مسـجد جـامع عباسـی یـا مسـجد امـام در اصـفهان بی تردید مه

( ای  مسجد در میدان نقش جهان اصفهان وارع شده اسـت. ایـ  میـدان 91:1019است)حاجی راسمی کامبیز،

جنوبی آن مسجد امام و ریصریه جـای دارنـد...خود میـدان جـای  -دارای سه محور بوده است،در محور شمالی 

غربی آن مسجد شیخ لطف اهلل  -ازی چوگان بوده که هنوز میل های سنگی آن دیده می شود در محور شرری ب

و عالی راپو جای دارند. در محور سوم که شرری غربی و در راستای خیابان چهل ستون بوده، ساختمانهایی بوده 

ق آغاز شـد  1323ان آن در سال که ویران شده است. مسجد امام یکی از مسجدهای زیبای ایران است. ساختم

و معمار آن یکی از بزرگتری  معماران ایران،اسـتاد علـی اکبـر اصـفهانی اسـت. نـام او در کتیبـه بـاالی سـردر 

درآیگاه)ورودی( آورده شده است. میان محور سردر که رو به میدان نقش جهان ساخته شده و محور مسجد که 

 (. 291:1010را به بهتری  گونه پاسخ داده است)پیرنیا  عمار آنرو به ربله هست زاویه ای پدید آمده که م

 میدان نقش جهان رون اصفهانی دارد. یعنی حدودا رو به جنوب است، اما مسجد رو به جنوب 

غربی است.معمار ایوان شمالی مسجد در پشت هشتی را به گونه ای چرخانده ک از هشتی می توان میانسرای 

ان یک راست به آن وارد شد، بلکه باید از یکی از دو داالن گرداگرد ایوان به میانسرا مسجد را دید، ولی نمی تو

 (. 291:1010رسید در پشت داالن درازتر،آبریزگاه ها و وضو خانه جای دارد)پیرنیا
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  www.aftab.irاصفهان و مورعیت ررارگیری مسجد امام )شاه( ماخذ: نقش جهان میدان 5تصویرشماره 

 
ت که به لحاظ تارینی انتظام فضایی آن با دو گنبد پشت ایوان های شرری و غربی و ررارگیری ورودی باید گف

در پشت ایوان شمالی صورت تکمیل شده الگوی مسجد چهار ایوانی گنبد دار را عرضه می کند)حاجی 

نقطه گوناگون جاده  ( گنبد وارع بر فراز مسجد، آنقدر بلند و مرتفع بود که مسافران از چهار98:1019راسمی،

 (.180:1011اصفهان رادر بودند آن را ببینند)پی بلیگ -کاشان 

میانسرای مسجد تناسبات شش پهلوی منتظم را دارد. در دو گوشه جنوبی آن، دو مدرسه است که تا پیش از 

، ای  حجره ای نداشت. بعدها برای یکی از آنها حجره ای ساخته اند. چشمه های شبستان جنوبی مسجد

پوشش کلمبو دارد که کمتری  بلندا را دارد.همه دیوارهای شبستان با کاشی هفت رنگ آموده شده است. گنبد 

بزرگ مسجد دو پوسته گسسته است.آهیانه آن گنبد سبویی است، چون دهانه آن بزرگ بوده و نزدیک به 

 ست.بیست متر است. خود آن گنبد ناری است. معمار گنبد، استاد فریدون نائینی ا

ایوان جلوی گنبد خانه یکی از زیباتری  ایوان های ایران است. آرایه های آن بی همتاست. چفد پایه ایوان، پنج 

او هفت تند است، البته شاید پاراستی آن، ما را به اشتباه اندازد که آنرا چفد دیگری بپنداریم. دو گلدسته در دو 

 (290می شود)همان: سوی سر در ایوان هست که بر باالی آن اذان گفته

 

 

 شاه مسجد-1

 جهان نقش میدان-2

 عالیقاپو کاخ-3

 میدان اطراف بازار-4

 اهلل لطف شیخ مسجد-5

 قیصریه بازار-6
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 اصفهان) ماخذ: نگارنده(  های معماری دو مسجد فرح آبادو اماممقایسه ویژگی 1جدول شماره 

 

 

 

 هاآرایه

 مسجد امام مسجد فرح آباد موضوع

 مناره 1 مناره2 تعداد مناره یا گلدسته

 دارد دارد تعداد صح 

 بلند بلند ارتفاع گنبد

 دو دو تعداد شبستان

 ندارد ندارد زیر زمی  رابل استفاده

 

 ارتباطات
 فضاهای شهری

ارتباط با حجره ها وسایر 

 فضاها

ارتباط با دو مدرسه وسایر 

 فضاها
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 )ماخذ: نگارنده( بررسی ویژگی های کالبدی دومسجد فرح آبادومسجدامام 1شماره  جدول

ـــــت در  کلی

ــام  مســجد ام

به شکل مربع 

 بوده.
 

زمینی مسـتطیل 

 08ه ابعاد شکل ب

  ×98 

 

 پالن کلیت

 امـام مسـجد

 هشتی دارای 

ــتقل  از مس

 داالن راهـرو

 .باشد می

 

ـــم  ـــاهای مه فض

ـــد  ـــجد مانن مس

را  شبستان، راهرو

به هم وصـل مـی 

 کند.

 هشتی 

گنبدخانـــــه 

ــام  مســجد ام

ـــالن  دارای پ

ــکل  ــع ش مرب

 است.

 

گنبدخانه مسـجد 

مربـــع  در زمـــی 

ـــــدود ) × 931ح

مــی ( متــر 9313

 باشد.

 گنبدخانه 

ورودی مسجد 

امــام در پــالن 

ــــا نســــبت  ب

ــه  1تقریبــی  ب

از  1392

تناسب طالیی 

تبعیـــت مـــی 

 کند.

 

ایوان مسجد فـرح 

آباد از یـک طـاق 

آهنــگ تشــکیل 

شده اسـت کـه از 

سه طرف بسـته و 

به طـرف میانسـرا 

 باز می شود.

 ایوان 
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 لحاظ اقلیمتطبیقی مساجد از  مقایسه
 د در کرانه جنوبی دریای خزراجمسالف(      

 بام ساختمان به صورت شیبدار  -

 ایوان و یا غالم گرد در اطراف ساختمان  -

 شکل ساختمان به صورت برون گرا  -

 عدم وجود زیر زمی   

 کف طبقه همکف باالتر از سطح طبیعی زمی   

 غربی -کشیدگی شرری  -

 ر شکل هندسی، طویل و باریک است.ها بیشتپالن گسترده و باز و فرم کالبدی آن  -

-های نزدیک به دریا برای حفاظت ساختمان از رطوبت بیش از حد زمی  خانهدر نواحی بسیار مرطوب کرانه  -

 اند.ای موارد بر روی گربه رو بنا شدههایی از سنگ و گل و در پارهها بر روی پایه

وزش بادهـای سـرد دیوارهـایی کـامالً بسـته  جهت ساختمان با توجه به جهت وزش باد مطلـوب در رسـمت -

 .میباشد

 مکان تهویه هوا به دلیل رطوبتا -

-. بدی  ترتیب بام چتری گسترده بر روی کل ساختمان و ایوان رـرار مـیمیابدغالم گرد ادامه  بام را تا جلوی -

کند، بام را تا ارتفـاع د میوزد و باران از ناحیه به بدنه ساختمان برخورگیرد. هم نی  از سمتی که باد غالب می

 (.1092دهند ) ربادیان، پایی  تری ادامه می

 های فالتمسجد در دشتب( 

های فالت ایران حیاط مرکزی است. مساجد حیـاط مرکـزی، فضـای بارزتری  مشنصه کالبدی مساجد دشت -

د و وجـود کنـمسجد و عبادت کنندگان داخل آن را در مقابل محیط گرم و خشک ایـ  منطقـه محافظـت مـی

 حوض آب و آب پاشی صح  حیاط مسجد، در تعدیل شرایط ارلیمی داخل مسجد موثر است.

های مجاور خود کامالً تلفیق شـده و بـدی  ای از بافت کل شهر، با ساختمانبدنه ای  گونه مساجد مانند رطعه -

ای  امر به لحاظ ررارگرفت  ترتیب نوسان درجه حرارت در خارج تاثیر کمتری در داخل بنای مسجد دارد. دلیل 

ها در ها در کنار یکدیگر با دمای تقریباً یکسان و هم نی  جرم حرارتی زیاد ساختمانسطوح خارجی ساختمان

 باشد.مجاورت هم می

های فالت، مصالح عمده برای مساجد خشت و آجر بوده. البته در صورت امکان دسترسی بـه سـنگ، در دشت -

کردند. به لحاظ وزن سنگی  ایـ  گونـه های آن استفاده میختمان مسجد و خصوصاً پایهاز آن هم برای بدنه سا

های مسجد عالوه بر فراهم نمـودن جـرم حرارتـی مصالح و ضنامت زیاد کالبد مسجد، دیوارهای خارجی و طاق

ختمان برای ساختمان، مانند یک عایق حرارتی ضنیم باعث جلوگیری از تبادل حرارت بی  داخـل و خـارج سـا

 شوند. می

به دلیل مسجد به عنوان مهمتری  بنای شهر و هم نی  فراهم نمودن شرایط آسـایش بـرای نمازگـذاران در  -

انـد. تابستان، ارتفاع مساجد، خصوصاً گنبدخانه آن زیاد و اکثراً مرتفع تری  ساختمان شهرهای سنتی ایران بوده

 بیشتری نسبت به گنبدخانه در ارلیم سرد است. بدنه گنبدخانه در ای  مناطق دارای سطوح بازشوی

 

 

در کنار اغلب مساجد مهم در ای  مناطق، یک شبستان زمستانی با فضایی محصور و ارتفاع نسبتاً کـم جهـت  -

 (.         11: 1018الکهارت: )اجرای مراسم مذهبی و یا سننرانی در فصل زمستان وجود دارد
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 نتیجه گیری
صفوی باعث شکل گیـری عصر منظومه هماهنگ در معماری و وجود  متجانس بودن ،هویت یکسان  ،هم آوایی 

معماری صفوی دارای زبان مشترک جریان مکتب معماری اصفهان یا به تعبیر مرحوم پیرنیا سبک اصفهانی شد. 

وجود به همی  خاطر است.  که  بر تمام شئون زندگی به ویژه معماری مسلط گردید است تشکیالت منظبطی و

از وجـود برنامـه فرح آباد ساری و مسجد امام)شـاه( اصـفهان نشـان  ،دو مسجد در معماریهم و زبان مشترک ف

دوره صفویه میباشد. از جمله ویژگیهای مهـم در نتـایج بدسـت آمـده از رینـت شناسـی در مدون در معماری 

بنا در داخل یـک ارسـ  هر دوبدی  سبب  ،بناهای مذکور، ایفا کردن نقش محوری در یک کلیت بزرگ میباشد

بـا  نقش کلیدی را برای مجموعه خـود بـازی مـی کننـد. و مذهبی اند و بعنوان گره اجتماعیشهری ررار گرفته

در شـکل و مصـالح بـوم آورد به علت متغییرهای محیطی و تاثیرات ارلیمـی تمام اشتراکات معماری بی  دو بنا 

 .شده انداز هم متمایز  های سنتی،انهاگیری بنا

  

 و ماخذمنابع 
 .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی مازندران رائمشهر:تاریخ دو هزار ساله ساری ) دارالملک ساری(، (1002)اسالمی، حسی  -

 .انتشارات سروش دانشتهران: ، چاپ چهارم( سبک شناسی معماری ایران، 1387)کریممحمدپیرنیا،  -

 نشر خاک.تهران: محمد احمدی نژاد، چاپ اول، ، ترجمه،ن صفوی( معماری اجتماعی اصفها1011،استفان ) پی بلیگ -

 نشریه صفه ،شماره چهل و چهارم. ، (، چشم اندازمعماری دوره صفوی درایران1019حاجی راسمی، کامبیز )  -

 .نشر توستهران: منوچهر امیری، ترجمه، (، سفرنامه فریزر،1091فریزر، جیمز بیلی ) -

 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران: یمی ابنیه سنتی ایران، چاپ هشتم، ربادیان، وحید، بررسی ارل -

ترجمه مسعود گلزاری، تهـران:  (، سفرنامه ملگونف به سواحل جنوبی دریای خزر،1091ملگونف، گریگوی و والریانویچ ) -

 نشر دادجو.

 

 


