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در یکی از    ،در مرکز شهر ساری  که    است  یجامع سار  مسجد  مسجد مازندران  نیو نخست  نیتریمیقد

مربوط  قدمت آن    نرگسیه قرار دارد.  های قدیمی به نام  بازار  میان یکی از    در    محله های قدیمی و تاریخی

  ران یا  یآثار ملفهرست  اثر در    نیا.  دوره قاجار است   -پس از اسالم    یخیتار  ی هادوران  هیاول  یهابه سده

   .استدهیبه ثبت رس

  است؛   یو پهلو   هیمکرر در دوران قاجار  یهایحاصل بازساز  ی مسجد جامع سار  یکنون  یبنابدنه اصلی  

بیان میکند   آثار  از  .  بنا شده است   انیآتشکده زرتشت  بر روی بقایایاین مسجد  شواهدی وجود دارد که 

  غربى و یکی در سمت    ورودى  درب  دو    باقى نمانده است و در حال حاضر شامل  زى یمسجد چ  مىیقد

که  ، و بزرگ مواجه میشویم چهار گوشه  اطىیح. پس از ورود به مسجد با شمالى استدیگری  در قسمت 

یر و  و قدم زدن روی آجرهای قدیمی حسی دلپذ  آجرى مفروش است   باى یبا طرحهاى ز  اط یح  کف تمام  

سکوى بزرگى براى  جذاب بهمراه دارد انگار با هر گام سیری در قرون گذشته برمیداری. در وسط حیاط  

شده است که در شب های تابستان مکان مناسبی برای انجام مراسمات دینی و فرهنگی    نمازگزاران ساخته

   فراهم میکند.

د سال به مسجد بروید حتما در کنار  که اگر در فصل غیرسر  قرار دارد  اطیحوض بزرگى در ضلع شمالى ح

با دو مناره آجرى چهار    بزرگی  وانیا  یضلع جنوبدر      حوض چند نفر را مشغول وضو گرفتن خواهید دید.

است. بیشتر سفال    وانی ااین    محراب اصلى در  قرار دارد و محل    گوشه با سقف سفالپوش در باالى آن

های سقف بسیار قدیمی هستند که غبار قدمت و حوادث اعصار گذشته به خوبی بر روی آن ها حس  

ی مسجد وجود دارد که بیشتر دیوار های آن با آجر  و غرب  ی شرق  بزرگ در قسمت   شبستان  میشود.  دو  

ر از گرمای زیاد بیرون  پوشیده شده است که در فصل تابستان هنگامی که وارد شبستان ها میشوید دیگ

 خبری نیست و نسیم خنکی و آرامش دلچسبی را حس خواهید کرد.  

 



www.Iranindepth.com 

 

تعبیه شده است. ایوان ها از دیرباز محل مناسبی   شبستانها دو محراب    های مرتبط با    وانیسوى ا  دودر  

نیمروزی استراحت  بوده،ارتباط و گفت و گو    ،برای  بازار  اهالی و کسبه  مراسمات مذهبی    است.   نماز و 

کوفى بر سر در نصب شده است. سقف گنبدى ورودى    بهیشده و کت  نییبا معرق تز  وانیسردر ا  هاىیکاش

با توجه به اقلیم منطقه که اغلب فصول سال معتدل و  است. بام بنا    یرسمى بند  نات ییشمالى داراى تز

 است. یده شدهپوش سفال ا با،تمامبارانی است 

و    یشد و از نو, شهر سار   رانیمسجد جامع آن بارها و بارها و  یمله بنا جاز  و    ی شهر سار  خی در طول تار 

دچار    1397این بنا در تیرماه  را بنا کردند. بناى فعلى مسجد جامع سارى مربوط به دوره قاجار است.    جدمس

 دوباره مرمت و بازسازی شده است.  1398آتش سوزی شد و تا مرداد  

 

   سارا جعفری گردآورنده :  ❖

 عکس:  گالری همراه انگلیسی به  زبان به  مطلب لینک ❖

https://iranindepth.com/sari-grand-mosque-the-religious-centre-at-the-heart-of-the-city 

 

 

https://iranindepth.com/sari-grand-mosque-the-religious-centre-at-the-heart-of-the-city

