
 

 مکان های دیدنی شهر کازان

 کرملینکازان  -1

این مجموعه فرهنگی و مجموعه اصلی باستان شناسی کازان ، که در آن بناهای تاریخی قرن دوازدهم تا  

بیستم واقع شده است. در قلمرو کرملین ، فرهنگ شرقی و غربی به طور هماهنگ در هم تنیده شده 

در مجاورت گنبدهای مسجد کامالً با کمربندهای کلیسای ارتدکس ترکیب شده است ، برج ترکی  -است 

عمارتهایی است که به روش کالسیک اروپایی ساخته شده است. کرملین همچنین سکونت رئیس 

 .جمهوری و دولت آن را در خود جای داده است

 
 

 کول شریفمسجد  -2

در محلی که قبالً  2005-1996مسجد اصلی تاتارستان ، در کرملین کازان واقع شده است. این بنا در دوره 

مسجد کازان خانات در آن قرار داشته ، بنا شده است. این معبد باستانی در زمان فتح کازان مشهورترین 

در قرن شانزدهم توسط نیروهای ایوان وحشتناک نابود شد. ساختمان مدرن یک شاهکار معماری از 

ی سنگ سفید با گنبدهای آبی است. این مسجد با کمال تعجب و هماهنگی در گروه کازان کرملین جای م

 .گیرد

 



 

 

 

 

 جامع پیتر و پلکلیسای  -3

، به افتخار بازدید از پطرس بزرگ برپا شده است. ساخت و ساز طبق ایده و به  18کلیسای ارتدکس قرن  

قیمت بازرگان میخلیف انجام شد. زیارتگاههای مهمی در اینجا حفظ شده است: آیکون مادر خدای ایور ، 

سلطنت نخستین نماینده نماد مادر خدای اسمولنسک ، و همچنین یادگارهای متروپولیتن افریم ، که تاج 

معبد به کلیسا  1989سلسله رومانوف را برعهده داشت. پس از سالها سوء استفاده و غفلت ، در سال 

 .بازگردانده شد

 
 



 

 همه ادیانمعبد  -4

یک جاذبه جالب و تا حدودی عجیب )طبق گفته برخی گردشگران( از زمانهای مدرن. کلیسای اکوومنیک 

یک انسان شناس برجسته بود ساخته شد و به دنبال هماهنگی فضا با کمک  توسط ایلدار خانوف که

دین در یک قلمرو متحد هستند ، اما  16 "معبد همه ادیان"آفرینش های خود بود. در چارچوب مفهوم 

 .هیچ آیین مذهبی در اینجا برگزار نمی شود ، زیرا این مجموعه دارای یک معنی نمادین است

 
 

 

 

 


