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در که  مسجد جامع .است  رانیجد جامع اامسکهن ترین از یکی هزار ساله با قدمت نیمسجد جامع قزو

 شیسال پ 1200در حدود ،استبوده  معروف عتیقجامع  همچنین مسجدکبیر و جامع  به مسجد گذشته

محل  یبنا شده که در دوران ساسان یآتشکده ا یایبقا یمسجد بر رو نیا .ساخته شد هیدر دوره صفو

 به مسجد شده است. لیکار آمدن اسالم تبد یبوده و با رو انیعبادت زردشت

مغوالن به شهر  ورشی یکه ط یبرخوردار بوده است، به نحو یاریبس تیدر گذشته مسجد جامع از اهم

 بیتخر یبه طور کل یجنوب وانیا ریاز آن نظ یادیز یمت هاشهر، قس نیا یبنا نیتربه عنوان مهم ن،یقزو

 یها وهیشمی توان  در این مسجد باشکوه،.قرار گرفت. یمورد مرمت و بازساز یبعد یهاشد و در دوره

 است.  یدوم اسالم یبخش آن متعلق به سده  نیتریمیقد که نگریستو هنر ادوار مختلف را  یمعمار

 جامع قزوینمسجد  یمعمار

در حدود وسعتی اعتقاد خیلی ها از مقدس ترین مکان های شهر به شمار می رود ،با  که بهجامع مسجد 

و بوده ورودی  در چهارتدا دارای بدر ا این مسجد .استساخته شده چهار ایوانی به سبک  متر مربع 4000

در سریک و  سپه واقع شده ابانیخروبه روی در سمت شرق  یاصل بدر ورودی است.دو دردارای اکنون 

 .  با شکوه و مجلل دارد

 به همراه گنبد  رفیع با ایوان های  صحن ها مسجد جامع یکی از زیباترین مساجد ایران به شمار می رود.

که از دور دست ها جلوه گر است بری های نفیس  مجلل و گچ فیروزه ای و مناره های کاشی کاری شده

این مسجد عالوه بر  دیگر  از ویژگی های. می باشد اسالمی یسبک معمار از یبایز اریبس ینمونه هااز ،

  و آب انبار است.یک شبستان زیرزمینی ، داشتن  داشتن هشت شبستان بزرگ در چهار طرف حیاط
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 جامعمسجد  یها بهیکت

 دوپوشگنبد آجری  وجود دارد.  مختلفدرقسمت های  چشم نوازو  بایز ،یمیقد یها بهیمسجد کت نیا در

ایرانی  هنراست که از شاهکارهای  بری شده نفیسدارای پنج کتیبه گچ  و شبستان جنوبی مسجد جامع

 شود.محسوب می 

  
   جامعخمار در مسجد  قنات

 .ازمیان آن میگذرد قنات خمار تاش قرار که آب  یآبخواره احوض بزرگ و مسجد  اطیدر ح

 

 موزه سنگ و سفال

 در امده است. شینمابه هایبرو انواع گچ یها، کاشسنگ نگاره ها،نهیانواع سفال جامعموزه مسجد در 

 هاچهیموزه در

  اند.درآمده شیبه نما یمیقد یهادر و پنجرهموزه در این 

 

 

 

  : طناز اکبریگردآورنده 

 عکس گالری همراه بهانگلیسی  زبان به مطلب لینک: 
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