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مسجد تاریخی با معماری شود، یک می شناخته کرمان جامع مسجد مسجد جامع مظفری که به نام 

شده  تاسیسه.ق  750در دوره ی مظفریه در سال  مسجداین است. در استان کرمان  نظیر و باشکوهکم

در خارج از شهر کرمان ساخته شده  جامع از اسناد تاریخی موجود چنین برداشت می شود که مسجد. است

 گرفته است. شهر قراررکز در مبا توسعه شهر بود و پس از گذشت چندین سال 

 احداث مسجد 

امیر محمد مظفری در نبرد با دشمنان نذر کرده بود تا در صورت پیروزی و زنده ماندن میراثی از خود بر 

آید و تصمیم به ساخت این جا بگذارد. وی پس از جان سالم به در کردن از صحنه جنگ،به کرمان می

 می کند.را با درآمد شخصی خود تامین  آنساخت هزینه ی تمام  گیرد و مسجد می

 معماری

، صحن،دارای سردر رفیع وساخته شده برطبق اصول قرینه سازی  وبه سبک چهار ایوانی این مسجد  

 است. تابستانی و زمستانی ایوانشبستان و 

مسجد جامع مظفری کرمان دارای سه درب ورودی است که در ضلع های غربی، شرقی و شمالی قرار  

کاشی  است. در ضلع شرقی سردر بزرگ متر مربع  5٫۳۲5۸دارند. در واقع مساحت صحن مسجد بالغ بر 

خیابان مظفری  در طرف دری که ازیک ساعت نیز تعبیه شده است که زینت بخش آن است.کاری شده 

  .سنگی بسیار عالی و شفاف به دیوار نصب است که به سنگ آینه شهرت داردارد مسجد می شوند.و

دراین مسجد انواع  .ارزشمند ترین قسمت بنا کارشیکاری معرق محراب و سردر شرقی مسجد می باشد 

حاشیه باالی محراب از سنگ مرمر سبز  ت.ت رنگ ساده و چند رنگ کار شده اسکاشی های معرق ، هف

شده که زیبایی  و حجاری  طراحی، با رنگ زردشیوا و دلنشین ساخته شده و با استفاده از یک سری خطوط 

 محراب را  دوچندان کرده است. 
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 مرمت و بازسازی

مسجد جامع مظفری کرمان نیز همچون خیلی از بناهای تاریخی کشور در طول سالیان مختلف دچار 

های آقا سردر سمت شرقی مسجد بر اثر شلیک توپهایی حوادث تاریخی در این مسجد شده است.آسیب

در نمونه ای دیگر، در واکنش شدید به .محمد خان قاجار ویران شد و پس از آن مورد بازسازی قرار گرفت

مورد مرمت قرار تحرکات انقالبی مردم شهر کرمان، مسجد جامع این شهر را به آتش کشیدند و دوباره 

 .گرفت

 

  : طناز اکبریگردآورنده 

 عکس گالری همراه بهانگلیسی  زبان به مطلب لینک: 
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