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 سلسلهو اعیان  بزرگان از یکی که  نصیرالملک به ملقب ،علی حسن میرزا دستور به مسجد نصیر الملک

این مسجد در نزدیکی .است مربعمتر  2890تقریبی آن  مساحت.  ساخته شد سال  12 در طی  بود قاجار

 .ترین مساجد ایران استترین و متفاوتیکی از دیدنیو  شاه چراغ قرار گرفته

رفته در آن است که  کار به  رنگی هایشیشه ، یافته شهرت صورتی مسجد اینکه این مسجد به دلیل 

شود که  بدل صورتی رنگ به مسجد صحن شوندمی سبب شیشه ها سرخی با شیدرخو رنگ طالیی تلفیق

 خاصی در فضای مسجد  می شود. زیباییباعث  خلق 

 معماری بنا 

 ژهیبه و یسازساختمان دگاهیو از د رانیمساجد ا نیترارزنده از یکار یکاش نظراز  رالملکیمسجد نص

 .است رازیش یخیاماکن تار یهاستون نیباتریاز ز یکی ان یهاستونبوده و  ی نظیربکاری مقرنس 

 یفراوان ناتییتزبا که  است  رنگ هفت کاشی و شده کاریمقرنس بزرگ نمایی طاق دارای،مسجد ورودی

های آن حکاکی شده روی دیوار طرح های زیبای داالنی با و  مزین شده  رازیش زنبق  گلو  سرخ گل از

 .است غربی و شرقی شبستان دو دارای مسجد صورتیمی باشد.

 شبستان تابستانه  |غربی  شبستان

 روی بر شبستان این طاق است، زیباتر و شده کار آن روی بیشتر و دارد آجری پوششغربی  شبستان

 این همچنین. عدد است دوازده تعداد به و تاییشش ردیف دو در،مارپیچ طرح با و سنگی ی هاستون

  .کندمی مرتبط مسجد صحن به را آن کهاست  درگاه هفت دارای شبستان
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 شبستان این دیوارهای و طاق .دارند رنگی هایشیشه با چوبی دربی گانههفت هایدرگاه این از هرکدام

تزئین شده  اسلیمی نقوش و بته و گل چون هایینقش زیبایی است و سقف آن با هایکاری دارای کاشی

 . است مرمر جنس از آن محراب کف سنگ و

تر از شبستان شرقی معماری که در آن به کار گرفته شده است خنک این شبستان به واسطۀ اصول خاص
 .است. به همین دلیل شبستان تابستانه نام گرفته است

 

  زمستانه شبستان | شرقی شبستان

 در اند،گرفته قرار وسط در است که  ساده  ستون هفتبا  شده کاری کاشی سقفی دارای این شبستان

 .شودمی جدا حیاط از نما طاق هشت وسیله به که دارد قرار مترشش  عرض به ایوانی شبستان این جلوی

 )محلگاورو یا گاو چاه راهرو این به که شودمی گشوده آب چاه یک به که دارد وجود دری شبستان این در

 اوقاف موزه به اکنون هم شبستان این. شودمی گفته کشیدند(می آب چاه از که بوده حیواناتی نگهداری

 . است شده تبدیل

 

 

 ایوان شمالی و جنوبی 

نیم  3که زیبا تر است ،   شمالی ایوان.نیستند هم شبیه که است جنوبی و شمالی ایوان دو دارای مسجد

 سقف میانی آن مقرنس کاری و کاسه سازی شده است. غرفه دارد. 4ق در سه طرف و طا

 معماری در که سازی قرینه اصول رعایت برای تنها این ایوان  است گلدسته دو دارای نیز جنوبی ایوان

 است. شده ساخته بوده، برخوردار زیادی اهمیت از زمان قاجار

 حیاط انیدر مو شده  نییرنگ تزهفت یبا کاشو دیواره های ان  مسجد به شکل چهار گوش استحیاط 

 وجود دارد. با فواره سنگی   شکل مستطیلحوض  کی
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 طاق نمای اصلی | مروارید طاق

 نصیرالملک مسجد کل سازه ترین و  جذاب است معروف نشینشاه یا مروارید طاق به مسجد شمالی ایوان

 مروارید شبیه که آن هایطاق تورفتگی خاطربه و دارد باشکوهی کاریمقرنس آن سقف .شود می محسوب

 نوازچشم بسیارو شده تزیین رنگهفت هایکاشی با ایوان این جای همه. شده مشهور مروارید طاق به است،

   .است

 

  : طناز اکبریگردآورنده  

 عکس: گالری همراه انگلیسی به زبان به مطلب لینک 
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