
  مساجد قديمي استان كردستان
  

هاي موجود  مساجد قديمي كردستان از اهميت خاصي برخوردار بوده، تامين آب آنها از قناتهاي و چشمه
  .باشد بوده كه  بعضي از آنها همچنان جاري مي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـر اسـاس    .دارد در ضلع شمالي خيابان امام خميني سنندج قرار - )داراالحسان(سنندج  مسجد جامع
هجري قمري توسط امان اهللا خان اردالن والـي كردسـتان    1227بناي مسجد در سال  ،هاي موجود كتيبه

 و باشـد  هاي زيبا مي ض سنگي و فوارهساخته شده است داراي دو ايوان شرقي و جنوبي بوده و داراي حو
گـردد و بـه شـماره     هاي ديني بوده و تاريخ ساخت آن به دوران قاجاريه برمي ترين دارالعلم يكي از مهم

اعيـاني  . متـر  2700متر ، عرصه  75متر و عرض  5/108طول . در فهرست آثار ملي ثبت شده است 375
  متر   2200

  )ومنمسجد مالم(مسجد قوله 
اين مسجد در محـل  . جنوبي بلوار كردستان واقع استلع اين مسجد در محله قطارچيان سنندج، در ض

احتماالً قدمت آن مربوط به اوايـل دوره زنديـه   . معروف است قولهگودي قرار دارد و از اين رو به مسجد 
  .جاري است نيز شود و اكنون هاي شهر تامين مي آب جاري مسجد از قنات. است

  مسجد مال احمد قيامتي
دج، كنار ورودي غربي بازار قرار گرفته است در ضلع جنـوبي داراي يـك   مسجد در ضلع غربي بازار سنن

  .قدمت مسجد به دوران قاجاريه تعلق دارد. جويد حياط با آب نما است كه از آب قنات بهره مي
  مسجد آويهنگ

  
  مسجد جامع سنندج



ز بخش كالترزان شهرستان سـنندج واقـع   امسجد در مركز روستاي آويهنگ در دهستان ژاورود غربي 
بخش قـديمي يـا   . ستاداراي دو بخش است، يك بخش قديمي و بخش ديگر الحاقي  مسجد.شده است

  .خانه و يك اتاق ورودي است همان طبقه نخست، شامل يك شبستان با پالن مستطيل شكل، حوض
  .هاي نيم دايره متداول عصر قاجاريه است ويژگي بارز تزئينات بنا، استفاده از قوس

  مسجد جامع تورجان
روستاهاي شهرستان سقز و مركز دهستان تورجان است كه در بيست كيلومتري غـرب   تورجان يكي از

دار روي بـه   ي وجود دارد كه ايواني ستونا در ضلع غربي شبستان محوطه. بوكان قرار دارد –مسير سقز 
مسجد . در ضلع جنوبي شبستان سه ستون چوبي تعبيه شده است. شود سمت جنوب در آن مشاهده مي

در مقابل ايوان جنوبي، بقاياي حوض آبي وجـود دارد  . سنگ چين شده، ساخته شده است روي يك صفه
شـود كـه زمـان     اي ديـده مـي   در باالي در ورودي سنگ نبشته. كه تمامي از سنگ تراشيده شده لست

  .دهد هجري قمري نشان مي 1258ساخت مسجد را تاريخ 
  مسجد خسرو آباد

بناي مسجد به دوران قاجار تعلق . ومتري شرق بيجار واقع استكيل 45آباد در  مسجد در روستاي خسرو
هاي  آب مسجد از چشمه. دارد و با توجه به نام مسجد احتمال دارد خسروخان اردالن ساخته شده باشد

هاي دوردرآب نماي حياط مسجد جريان داشـته   جوشان و پرآبي كه نزديك مسجد وجود دارد از گذشته
  . است

  مسجد دو مناره سقز
تاريخ دقيق ساخت مسجد مشـخص   .اين مسجد در خيابان امام خميني در بافت قديمي سقز واقع است

خانـه   احتمـاالً حـوض  . نيست ولي احتمال دارد در اواخر دوره افشاريه و اوايل زنديه ساخته شده باشـد 
نـوني و  تـر از مسـجد ك   مسجد كه گنبدي برفراز آن قرار دارد و محل وضوي نمازگزاران اسـت، قـديمي  

  . در فهرست آثار ملي ثبت شده است 2600و به شماره  متعلق به دوران صفويه است
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
 سقزدومنارهمسجد


