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سال یکی  از دیدنی ترین بناهای تاریخی ساخته شده در دوران  180مسجد آقا بزرگ با قدمتی بیش از 

  .قاجار است

تنها مسجد پنج طبقه  است. این بنا احداث کرده  خود  شخصی با سرمایه   نراقی مهدی مال را این مسجد

حیاط فوقانی  هم سطح  که دو حیاط  تحتانی و فوقانی است  شبستان  و 3که دارای می باشد دنیای اسالم

بوده یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های آن ترکیب مدرسه و مسجد در قالب بنایی واحد  گنبدخانه بوده و

 .است

 رگمعماری مسجد و مدرسه آقابز

نشان در معماری ایران تاثیر خود را  بی معماری غرکه  مسجد آقا بزرگ کاشان در دوره ای  ساخته شد 

 .میداد

ولی با این حال ساخت مسجدمتاثر از نواوری غرب نبوده وکامال بر اساس اصول معماری ایرانی ساخته 

کاشی کاری، در این مجموعه  .هایی نیز در آن دیده می شودها و نوآوریتفاوتشده و در عین حال  

کاری، خطاطی ثلث و نستعلیق و نقاشی تزئینات به کار گچی و کاشی، مقرنس های نفیسآجرکاری، کتیبه

 رفته است.

اصفهان یا نصیرالملک شیراز مقایسه کرد.  مسجد شیخ لطف اهلل توان با مساجدی مانندتزئینات آن را نمی 

 های بیرونی پرهیز شده در بخشزئینات زیاد، به خصوص از ت  کاشان بودن معماری  رونگرازیرا به دلیل د

و نمای مسجد و حتی گنبد آن تنها آجرکاری شده است. و این خود احساس آرامش و تواضع به 

 دهد. بازدیدکنندگان می
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 سردر مسجد آقا بزرگ 

مسجد ومدرسه آقا بزرگ دارای سردر زیبایی است که سقف آن با مقرنس های معلق گچی و نقاشی تزئین 

هایی وجود دارد که به کتیبه مالیاتی معروف هستند. بر روی دولنگه درب کتیبهشده است  و بر روی آن 

گانگان به مسجد میخ وجود دارد؛ چراکه در گذشته، مردم به هنگام هجوم بی ۶۶۶۶ورودی مسجد تعداد 

شدند دشمن به داخل مسجد راه نیابد و همچنین میخ بعد از مدتی در ها باعث میبردند و این میخپناه می

ها همچنان تواند چوب را بخورد. به همین دلیل بعد از گذشت سالچوب زنگ میزند و موریانه دیگر نمی

 درب این بنا سالم مانده است.

 

 گنبدخانه ی عظیم 

که پایه عظیم بر پا شده  8روی و  مسجد جزو بزرگترین گنبد های اجری جهان به شمار می رود گنبد این

عمل این   همچنین شودهای آزاد به ندرت دیده مییهپا روی گنبد ایجاد در طرح مساجد قدیمی ایران

  .می شودکویری  هوای مسجد در فصول مختلف مناطق عث متعدل شدن با

 

 

 

  : طناز اکبریگردآورنده 

 عکس گالری همراه بهانگلیسی  زبان به مطلب لینک: 
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