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 شابورینبر مساجد اصفهان و  هیتکبا  مساجد یتیترب یفرهنگ راتیتأث

 ٣بع٤ك ٥ٗٔغٕـعس

 مقدمه

ٝ ٥مٔؿك  ،٣اسالٔفلًٞٙ ٚ تٕـٖ  طجلؿ٥پام عٛأُ ٟٔٓ ٚ ٔؤحل ؿك  ٣ى٤ ضه ٣ث  ٚ ٣ته ٥تلث، ٣آٔٛمضه  ٢ٞهب  ٙه

ٖ  ٤ٗتهل  ٣اغهّ ام  ٣ىه ٤ٔعٕٛالً  ٔسزـ ،ؿك ٔٙظل عبْ .ٜ استٚرٛؿ ٔسزـ ثٛؿ ،٣فلٍٞٙ ٚ  عجهبؿ   ٢ٞهب  وهب٘ٛ

آٔٛمش ٚ فلًٞٙ  ٢ ؿك تٛسعٝ ٢عجبؿ ٔىبٖ ٤ٗا ضٍلف ل٥تأحأب ام  ثٛؿٜ است؛ ٣ٔقٞجا٘زبْ اعٕبَ ٚ ٔلاسٓ 

ؿٚش  لث ٣آٔٛمضٚ  ٣عّٕ، ثبك أٛك ٚاكؿ ضٛ٘ـاسالْ  ٢ب٥ؿ٘ ثٝ بًكسٕٔـاكس  لجُ ام ا٤ٙىٌٝقضت.  تٛاٖ ٣ٕ٘

ـ  ٥ٓتعّآٔٛمش ٚ  ،ام ٕٞبٖ اثتـا ٔسبرـ ثٛؿ. ام ٔسهبرـ ا٘طهعبة    ٔهـاكس  مهت ٥عمٔهلتجف ثهٛؿ ٚ ؿك   ثب ٔسهز

 بم٥ه ٘ثٛؿ ٚ ٔسهّٕب٘بٖ   اكتجبـؿك  ٤ٙ٣ؿ ٥ٗفلأغـك اسالْ ثب  ؼ٤تبك اَٚ ٢ٞب ؿٞٝؿك  ت٥تلثٚ  ٥ٓتعّ م٤لاٙـ؛ بفت٤

 . ٘ـٛضٔسبرـ  ٣كاٞ ٞب آٖ ٢ل٥فلاٌ ٢ثلا ٣ع٥قجقٛك ثٝٚ آضٙب  ٣ٔقٞج ٥ٓٔفبٞٚ  ٣ٔعب٘ثب  ؿاضتٙـ

 محتوای علمی مساجد

 ٤ٓوهل لهلآٖ  آٖ  ٣ؿك اسالْ ٔسزـ ٚ ٔغٛك آٔٛمض ت٥تلثٚ  ٥ٓتعّ ٔلون ٥ٗ٘ؾست، ٣ؾ٤تبكٙبثع ٚ ٔتٖٛ قجك ٔ

ٝ  ٢ل٥ه فلاٌٚ آٔهٛمش  ٔكبِهت لهلآٖ ضهلٚ      ؿكنعفه  ٚ   ٣عٙه ٤ثٛؿ؛  ٛ  ج٤ه اعبؿاؽجهبك ٚ   ٢ ٚ ٔكبِعه  ٢٘جه

 ٚ ٔغهُ ؿكس  ٥ٓعّه ت ٔلاوهن ؿك اثتهـا  » ٤ٛ٘سـ: ٣ٔ ٣٤ٕٞب ٤ٗاِـ رالَاستبؿ  .٢ آٖ ثٛؿ ( اؿأٝٚآِٝٝ ٥عّ اهلل غُ)

ٔزهبِ  ٔٙهبهلٜ    ب٘هبً ٥اع. ضـ ٣ٔ ٥ُتطى ؿكس ؿك رٛأع ٚ ٔسبرـ ٢ٞب عّمٝٚ  ٞب عٛمٜٔسّٕب٘بٖ ٔسبرـ ثٛؿ. 

 1«.ؿاضتٙـ ن٥٘ ٥ٓعظ ٢ٞب وتبثؾب٘ٝ ٞب آٖ ام ٢ا پبكٜ وٝؿك ٕٞبٖ ٔسبرـ ثٛؿ  ن٥٘

ـ  ٣ٔه بْ ا٘زه غ٥لعجهبؿ٢ ٥٘هن ؿك ٔسهزـ     ام أهٛك  ٢بك٥ثس ،٣اسالٔآغبم ٟ٘ؿت  ٢كٚمٞبام ٕٞبٖ    .ضه

ٚفٛؿ،  لش٤پق، ٔطٛك  ٚ قلط رًٙ، ٣ارتٕبع ٣اسبسٚ  ، ٔسبئُ ٢ٟٓٔؿعبٚٚفػُ  ، لؿبٚ ، ع٢ُؿاٚك

ٖ ٥ث ام ٢پلسهتبك ، ٣عٕهٛٔ  ٞب٢ ، ارتٕب ٍل٤ؿ ٞب٢ ٔىبٖثٝ  ٙـ٤ٜٕ٘باعناْ  ٖ  ٕهبكا  ف٤ٚههب ٚ اعهالْ   ٚ ٔزلٚعهب

ٝ  ٣ٙطه ٥ثاسالْ ٚ  ٥ٓعظ ـٌب٤ٜؿ 2.ٌلفت ٣ٔؿك ٔسزـ غٛك  ٥٘ن  ٣عىٛٔت ٝ  وه ـ   وهلؿ  اكائه سهكظ   ثبعهج ضه
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 ٤ٛ٘سـ: ٣ٔ ٣اِسجبع. ، ثبال كٚؿ٣فلٍٞٙ ُئٔسبامرّٕٝ  ،ٔؾتّف ؿك ٔسبئُارتٕب  

 ب٥ٖث ك٥ؿلكٚضٗ ٚ  افىبكٚ  ـ٤عمبكا ثب  ٞب آٖٚ  ؿٞـ ٣ٔكا ثب ٞٓ اكتجبـ  ٥ٛ٢ؿ٘ٚ  ٤ٙ٣ؿاسالْ أٛك 

 تٕبْ ٣ارتٕبع ٣م٘ـٌب٘ ٔلون، ؼ٤تبكاست، ؿك قَٛ  ص٤ب٥٘عجبؿ  ٚ  ٔلون وٝٚ ٔسزـ  ؿاكؿ ٣ٔ

عالٜٚ ثل ٔغُ ، ؽٛؿ ٢ ، ٔسزـ ؿك صٟبكصٛة عٛمٜت٥تلت ٤ٗثـثٛؿٜ است.  ن٥٘ٔسّٕب٘بٖ 

آٔٛمش كا  ٢ ف٥ٝٚهفملا ٚ  ٢ثلاغقا  ع٤تٛمٔغُ  ثٛؿٖ، ٔغُ تزٕع ٔلؿْ، پٙبٍٞبٜ ٔسبفلاٖ، ص٤ب٥٘

 3است. ثل عٟـٜ ؿاضتٝ ن٥٘

 ولؿ٘هـ.  ٣ّٕ ٔسزـ كا تأ٥٤هـ ٔه٣  ٥٘ن ثب سؾٙبٖ ٚ اعٕبَ ؽٛؿ ك٤ٚىلؿ ع (ٚآِٝٝ ٥عّ اهلل غُ)كسَٛ ؽـا 

عّمٝ ثٝ  ه٤است؛  ضـٜ ٥ُتطىام رٕع عؿبك ؿٚ عّمٝ  ٘ــ٤ؿٚ  ٘ـٚاكؿ ٔسزـ ضـا٤طبٖ  ٢كٚمٔخبَ،  ثلا٢

ـ فلٔٛؿ . سپ ، ا٤طب٥ٖٓتعّثٝ تعّٓ ٚ  ٢ ؿ٤ٍل عّمٝٚ است ٚ عجبؿ  ٔطغَٛ  فول  ٢وهلؿاك : ٞهل ؿٚ ٌهلٜٚ   ٘ه

ٔطغَٛ  ٥ٓتعّتعّٓ ٚ  وٝ ثٝ ٘طستٙـ ٢ا عّمٝ ٥ٔبٖعؿل    ؛ پاْ ضـٜ فلستبؿٜ ٥ٓتعّ ٢ثلا ٔٗأب ؛ ؿاك٘ـ ه٥٘

 4.ثٛؿ٘ـ

  گسترش مسجدسازی

ْ  ت٥ه تلثٚ  ٥ٓتعّ ؼ٤تبك» وتبةٔؤِف   ٚ ٣ٙه ٤ؿاغهَٛ ٚ لٛاعهـ    ؿفهب  ام  اسهبس ٔسهزـ   ـ٤ه ٌٛ ٣ٔه  «ؿك اسهال

ٍٞٙهبْ   (ٚآِٝٝ ٥عّ اهلل غُ)اولْ بٔجل٥پاست. ٌقاضتٝ ٞب  ثل آٖ ك٥عٕ ٢ل٥تأحٚ  است ثٛؿٜ ٣اسالٔ ٣عبِ ٕب ٥تعّ

ٔغُ ثهٝ قلفهـاكاٖ    ٖبٕٞ عؿل  ؿك ضٛؿ ٣ٌٔفتٝ  ٙـ.سبؽت ، ٔسزـ٢«ٔلثـ» ٘بْ ثٝ ٣ٔغّ ؿك ،٤ٝٙٔـ ثٝٚكٚؿ 

ْ  ٥ٓتعّه  ٢ثهلا  ثٛؿ ٔٙبست ٣ٔىب٘ؿكٚالع، ٔسزـ  .ؿاؿ٘ـ ٣ٔ ٥ٓتعّكا  ٥ٛ٢ؿ٘ٚ  ٤ٙ٣ؿ ُئٔسب ؽٛؿ  ثهب . ٣ٙه ٤ؿ عّهٛ

ٝ  سهلعت ؿك ٝ رٟبٖ اسالْ، ٔسهبرـ ثه   ٢ تٛسعٝ ثهٝ ٔسهبرـ ٔؾتّهف    افهلاؿ٢ كا   عىٛٔهت  ضهـ٘ـ. ثٙهب   رهب  ٕٞه

ـ  ٢ؽّفهب ؿك مٔهبٖ  ٞب٢ ؿ٣ٙ٤ كا تعّه٥ٓ ؿٞٙهـ.    ٚ ؿ٤ٍل آٔٛمٜ تب للآٖ فلستبؿ ٣ٔ ؿك سهكظ   وهبك ، ا٤هٗ  ٤ٗكاضه

 وطه٥ـٜ ضهـ.  ضـٜ  فتظ ٢ٞبٗ ٥سلمٔ ٢ضٟلٞب، عٕع، ضبْ، فسكبـ ٚ وٛفٝ ثػلٜ، ثٝ ٚ بفت٤اؿأٝ  ٢تل ع٥ٚس

ٚ ٔػههل ام آ٘ههبٖ ؽٛاسههت ؿك ٔغههُ  ٤ٝسههٛك، ٛفههٝوثػههلٜ،  ٢ثههلا ٣ٚاِههؿْٚ ؿك ا٘تػههبة ٚ اعههناْ  ٢ فهه٥ٝؽّ

 5.ٙـوٙٔسزـ ثٙب طبٖ ت٤ٔأٔٛك
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ٝ ثب  (اِسالْٝ ٥عّ)٣عّأبْ   ٜ  ٛا٥ضه  ب٘هب  ٥ثٚ  ٞهب  ؽكجه ـ  ؿك ،ٚ آٔٛم٘هـ ٝ ٔب٘ٙهـ   ٢ٔسهبر  ٔهلؿْ كا  ،وٛفه

بْ ٚ أه ( اِسالْٝ ٥عّ)ؿك ؿٚكاٖ أبْ ثبلل ژ٤ٜٚ ثٝ (،اِسالْ ٥ٟٓعّ)ٔعػْٛ ٢ مٔبٖ ائٕٝ . ؿكؿاؿ ٣ٔ ٥ٓتعّ آٔٛمش ٚ

ٜ ٤پب ٤ٗتهل  ٣اغّٔسزـ  ٚ ـ٥كسثٝ اٚد  ٥ٓتعّآٔٛمش ٚ (، اِسالْٝ ٥عّ)غبؿق ٛ  ٍهب . ؿك ثهٛؿ  ٣آٔٛمضه ٚ  ٢ٔعٙه

 ع٥ٝض ٣ٚ آٔٛمض ٣ٔلاون عّٕٔسبرـ  ب٤ ٣ٔقٞج ب٤ٖطٛا٥پائٕٝ ٚ  ٢ٞب ؽب٘ٝ ،٣عجبسٚ  ٢أٛ عىبْعػل اؽتٙبق 

ٕ صهٖٛ   ٤٣ضهٟلٞب ؽػهٛظ   ثٝ - (اِسالْ ٥ٟٓعّ)ت٥ث اُٞٚ  ٔـفٗ أبٔبٖپ ، ثٛؿ. ام آٖ  ٚ سهبٔلا ؿك   ٥ٗوهبه

ٜ ٚ ام  ع٥ٝض ٢عّٕبتزٕع  ٔلون - لا٤ٖا ٚ ٔطٟـ ؿك علاق ٚ لٓ ْ   ٢ٞهب  عهٛم ٚ ٔعهبكف   ٣اسهالٔ  پلكٚ٘هك عّهٛ

 6اسالْ ضـ. ٢ب٥ؿ٘ؿك  ٣ع٥ض

 عّْٛ ،٢عجبؿ ٢ٞب وبٖ٘ٛ ٤ٗاثب ٌستلش  ٣عت٥قجقٛك ثٝٚ  بفت٤ ٣فنٚ٘ ٔسبرـضٕبك ، ثب ٌقضت مٔبٖ 

 ٞهناك  ٣سه  ،ؿك ضٟل ثغهـاؿ ، ٢ٞزلؿك للٖ سْٛ  اهٟبك ؿاضتٝ است وٝ ٣عمٛث٤. ولؿ ـا٥پتٛسعٝ  ن٥٘ٚ آٔٛمش 

ٜ   تعـاؿ ٔسبرـ 7ٔسزـ ٚرٛؿ ؿاضتٝ است. ٖ عهلاق ٚ عزهبم ٘جهٛؿ    ٢ ٔػل ثهٝ ا٘هـام ٓ   ؛ ِٚه٣ آ  ج٥ه عام  ٞهب ٞه

 :٤ٌٛـ ٣ٔ ٤ٝاسىٙـكٔسبرـ  ٢ ؿكثبكٜ ،ٔعلٚف بط٥س ،ل٥رج اثٗ .٘ـلبثُ تٛرٝ ثٛؿ ٣آٔٛمض

تعـاؿ  ٢ ٔلؿْ ؿكثبكٜ ٥ٗتؾٕ وٝتب ثـاٖ رب  ؛ؽـا ٔسزـ ؿاكؿ ٍل٤ؿل ام ٞل ضٟ تل افنٖٚضٟل  ٤ٗا

ثٝ  ٙص٥تؾٕ ـ٤ٌٛ ص٥ث وٝآٖ  .ٙـ٤ٌٛ وٕتل ٣ثلؽٚ  طتل٥ث ٣ثلؽ ٔسبرـ آٖ ٔتفبٚ  است؛

ٞناك ثبة  ٞطت ٙـ٤ٌٛ ٢ا پبكٜ٘ـ: ا ٔتفبٚ  ٙـ٤ٌٛ وٓ وٝٚ آ٘بٖ  كسـ ٣ٔ ٞناك ثبة ٔسبرـ ؿٚامؿٜ

 ؛ٚ افنٖٚ ام ضٕبك است بك٥ثسآٖ ضٟل  ٢ٔسزـٞب ٞلعبَ ٚ ثٝ ٙـ٤ٌٛ ٤ٗارن  ٣كلٕ ٢ا پبكٜٚ  است

ضـٜ ٚ  ت٥تلوٚ صٝ ثسب صٙـ ٔسزـ  ضٛؿ ٣ٔ ـ٤ٜؿرب  ه٤پٙذ ٔسزـ ؿك  ب٤صٟبك  وٝ صٙبٖ

 8ؿاك٘ـ. ٤ٝضٟلسّكبٖ  ام رب٘ت وٝ طٕٙبما٘ٙـ٥پٔسبرـ كا  ٤ٗاثبضـ. تٕبْ  ؿاؿٜ ٥ُتطى ٢ا ٔزٕٛعٝ

ٔٙبقك  ٢ ؿك ٕٞٝ جب٤ًتمل وٝ ٤بث٥ٓ ؿك ٣ٔ ؿك اسالْ ت٥تلث ٚ ٥ٓتعّ٘مص ٔسبرـ ؿك آٔٛمش ٚ  ٣ثلكسثب  

ا٘ـِ  ٞٓ ٔػـاق ؿاضتٝ است.  ؿك ٚ عت٣ٔغسٛس ثٛؿٜ است  ل٥تأح ٤ٗا ،٣اسالٔ غلة ژ٤ٜٚ ثٝرٟبٖ اسالْ، 

: ٔلؿْ سـ٤٘ٛ ٣ٔ، ٣ا٘ـِسٔٛكػ ٔطٟٛك  ،٢ٔمل. ٔطغَٛ ثٛؿ٘ـ ت٥تلثٚ  ٥ٓتعّثٝ  ٥٘ن ؿك ٔسبرـ ب٥اسپب٘ٔسّٕب٘بٖ 

ٝ ٔستمُ ٘ـاك٘ـ  ٣سا٘ـِ  ٔـاك ـ و ٢بك٤ه آ٘هبٖ كا   ؿا٘هص  وسهت ثتٛا٘هـ ؿك   وه  . آ٘هبٖ ثهب پلؿاؽهت ارهل     ٙه
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٘ؾّٝ ٚ  ؽٛؿ ؿك ربٔع للقجٝ،  ٤تـك وبكام  ٥ٕٗٞضٙكػ ٛٔ ٤ٗا. ل٘ـ٥ٌ ٣ٔ بؿ٤ عّْٛ كا ؿك ٔسبرـ ٢ٞب ضبؽٝ

ٝ  ٣لسهٕت امرّٕهٝ   ٚرٛؿ ؿاضت،  ٤تـك ٢ثلا ٣٤ٞب ٍب٤ٜربؿك ٔسبرـ  ،ٔعٕٛالً 9.ـ٤ٌٛ ٣ٔماٞلٜ سؾٗ  ْ  ثه  ٘هب

 ٔب٘ٙـ ٔسزـ ربٔع اغفٟبٖ.، لا٤ٖأسبرـ  ٣ثلؽؿك  ب٤ ٤ٝٙٔـغفٝ ؿك ٔسزـ 

ٝ ثٛؿ  ٣ٔعّٕ ٥ٗاِٚ ٢ٚ عبظ ثٛؿ. ثٗـ٥سع ثٗ عجـاِّّٝ ٣ٔسزـاِٙجام ٔـكسبٖ ٔعلٚف  ٣ى٤   ٤ٗه اؿك  وه

 بٔجل٥ههپ ؿسههتٛك ثههٝٚ  ثههٛؿعههلة  ٔعههلٚف وبتجههبٖ ام ت٥ههرب٢ّٞ  ؿٚكٜ ؿك اٚ .ؿاؿ ٔهه٣ٔسههزـ آٔههٛمش ؽههف 

ٝ  ٤ٗه اٚ للآٖ ضهـ. ثهب    ؽكبـٔأٔٛك آٔٛمش ٞٙل، ( ٚآِٝٝ ٥عّ اهلل غُ)اولْ ٝ ٥مٔٚ ثغهج ؿك    ٤تهـك  ،ٕٞه  ٢ ٙه

ٝ ٝ ٥عّ اهلل غُ)اولْ بٔجل٥پؿك مٔبٖ  ٣عت، ٣عّٕٚ  ٤ٙ٣ؿ ُئٔسب ٝ ٤ٔـ٘جهٛؿ. ؿك  ٔغهـٚؿ  ٔسهزـ   ٤ٗه اثهٝ   ،(ٚآِه  ٙه

 19.ولؿ٘ـ ٣ٔ ٣آٔٛمض ت٥فعبِ وٝٚرٛؿ ؿاضت ٥٘ن  ٢ٔغـٚؿتلٚ  تل وٛصهٔسبرـ 

اسالْ ام ضلق ٚ غلة  ٢ٔلمٞبٔسّٕب٘بٖ،  فتٛعب  ل٥صطٍٕ ص٤افناثب  ،٢ٞزلؿْٚ  ٢ٝ ام اٚاؽل ؿٞ 

ـ ؿك مثبٖ ٚ ٘ژاؿ ثب اعلاة ٔسّٕبٖ  وٝ ـ٘ـ٤ٌلٚاسالْ  ٥ٗئآثٝ  ٢ل٥وخ ٚ رٕع بفت٤ٌستلش  . ام ٔتفبٚ  ثٛؿ٘ه

ٜ  فهتظ  ٢ٞهب ٗ ٥سهلمٔ ؿك  ،٣اسهالٔ  ٥ٓتعبِٚ  للآٖ ب ٤آ ٣ٔعب٘ ؿكن ٢ثلا ٣علثآٔٛمش مثبٖ  ،مٔبٖ ٤ٗا ، ضهـ

 ٤ٗه ؿ ٣ٔجب٘ ٥ٓتعّؿعٛ  ثٝ اسالْ ٚ  وٝ طب٤ٖا ٖبتبثعٚ  (ٚآِٝٝ ٥عّ اهلل غُ)بٔجل٥پاغغبة  آٖ ؿستٝ ام .ضـآغبم 

 ٤ٗه ا٘ؾسهت،  ثهٝ آٔهٛمش پلؿاؽتٙهـ.     بؿ٥ه ٘ٛثٙ، ؿك ٔسهبرـ  ؿاؿ٘ـ ٣ٔ ظ٥تلر ىبك٥پ ٢ٞب غغٙٝعؿٛك ؿك  ٝث كا

ٝ ؿك اِغلاْ ٔسزـ .ـ٤ٌلؿ بؿ٥ثٙ ٤ٗٔـاٚ  ل٥ٜع، ثػلٜ، وٛفٝ ٢ضٟلٞبٔسبرـ ؿك  ٝ ٤ٔـؿك  ٣ٔسهزـاِٙج ، ٔىه ، ٙه

 ؿك اِػههؾلٜ لجههٝٚ  ٣ٔسزـااللػهه، رههبٔع عٕههلٚ ؿك فسههكبـ ٔػههل،  ٢كرههبٔع  ،وٛفههٝثػههلٜ ٚ  ؿٚ رههبٔع

ٔطٟٛك آٔٛمش  ٔلاونام  ٔلاوصؿك  لٚا٥ٖلؿك تٛ٘  ٚ ربٔع  ت٤ٝ٘ٛمؿٔطك، ربٔع  ٢أٛ ، ربٔعإِمـس ت٥ث

 11.٘ـثٛؿ ٣اسالٔ

 مساجد ایران

رهبٔع   ؛ امرّٕٝثٛؿ٘ـفعبَ ٚ پلحٕل  ٣ٚ أٛك آٔٛمض ٣اسالٔتٕـٖ ٢  ؿك علغٝ ا٢ٖ ا٤لضٟلٞب ٣ثلؽٔسبرـ 

 ، ٔهلٚ، طهبثٛك ٥٘ٔسهبرـ ثؾهبكا،    ٣ثلؽاغفٟبٖ ٚ  ، ٔسزـ ربٔعلام٥ض ك٥عت، ٔسزـ ٢ك، ٔسزـ ربٔع ستب٥ٖس

ٚ  ،لا٤ٖه ا ٣ؾ٤تهبك ؿٚ ضهٟل ٟٔهٓ    ٣ته ٥تلثٚ  ٣آٔٛمضٔٙبست است ام ٘مص  ،ٙزب٤اؿك . ن٤تجلٞلا  ٚ   اغهفٟبٖ 
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 (، ربٔعك٥عت) ل٥وجٔسزـ ربٔع  ثٛؿ٘ـ فعبَ ت٥تلثٚ  ٥ٓتعّؿك  وٝ. ام رّٕٝ ٔسبرـ اغفٟبٖ و٥ٙٓ بؿ٤ ،ثٛكطب٥٘

تهٛاٖ   ٥٘ن ٔه٣  طبثٛك٥٘ؿك ٔٛكؿ  ا٘ـ. ٔب٘ـٜ ٢ربثل ٞٙٛم رـ بٔس ٤ٗا اِجتٝ -ثٛؿ  ٣عجبسٚ ربٔع  (ل٥رٛكر) ل٥غغ

 .ستٙـ٥٘پبثلرب  ؿ٤ٍلٔسبرـ  ٤ٗأتأسفب٘ٝ  -ؿ ول بؿ٤ ٥ُعم ٚ ٔسزـ ٣ع٥ٔٙ، ٔسزـ ربٔع ك٥عتام ربٔع 

 مساجد اصفهان

 (قیعت) ریکب. مسجد جامع  1

ٝ كا  بؿ٤م ثٗ ٛة٤ا -٣ عجبس ٢ ف٥ٝؽّ -ٔٙػٛك پ  ام ٞزل ،  صٙـ سبَ ،٣اغفٟب٘ ٥ٓاثٛ٘ع ٢ ثٝ ٘ٛضتٝ ٖ  ثه  عٙهٛا

 ٢ثلوٙههبك. پهه  ام فلسههتبؿرٙههً ثههٝ اغههفٟبٖ  ل٥ههأعٙههٛاٖ  ثههٝكا  ٢ـ٥ههعٕ ٔٙػههٛك ثٗـ٥سههععبٔههُ ؽههلاد ٚ 

ٔٙهنَ   ٙب٥ٖؽط ٢ٝ ٤للضـٜ ثٛؿ، ؿك  ٣ٚ أٛك رٍٙ ب ٥ٔبِ ٢آٚك رٕع ٔسئَٛ وٝ بؿ٤م ثٗ ٛة٤أٙػٛك،  ثٗـ٥سع

ٚ وهلؿ  ثٙهب  ٞٓ ؿاضت، ٔمػٛكٜ  وٝ ،ؿك رٛاك آٖ ٢ٔسزـفلسبٖ ٚ  ٢ كٚؿؽب٢ٝ٘  ولا٘ٝثل  ٣وبؽ . ٢ٚـ٤ٌن

ٝ  ك٤ؾهت  ٢ثبماكقلط  وبكٌلاٖٚ  وسجٝ ،تزبك ٢ثلا ،٥ٕٗٞضٙللاك ؿاؿ.  ٥٘ن ٢ٔٙجل ؿك آ٘زب  ٤ٝه ٟٛؿ٤رٙهت   وه

 ٢ٞب ؽب٘ٝ ،بؿ٤م ثٗ ٛة٤ا ت٤ٚال(. ؿك كٚمٌبك فلٚضبٖ وبٜ)ثبماك  ٥ٗاِتجب٘ غفٔعلٚف ثٝ  ٣ٔىب٘ ؿكسبؽتٝ ضـ، 

ٗ  وٝ ،ت٤ٓ ٢ ٥ّٝلجاعلاة  ،ٛة٤ا ٢ثلوٙبكٔتػُ ضـ. پ  ام  ٙب٥ٖؽط ٢ٝ ٤لل ٢ٞب ؽب٘ٝثٝ  ٤ٟٝٛؿ٤  ٢ٝ ٤ه لل سهبو

ـ .ٜ 156سبَ ٚ ؿك  ولؿ٘ـثٙب  ٤ٟٝٛؿ٤ؿك  ٣ثنكٌٔسزـ ربٔع  اغفٟبٖ ثٛؿ٘ـ، ٢ قٟلاٖ ؿك عٛٔٝ  ق ٔٙجل ٔسهز

قلف غغلا ٌستلؿٜ ضـ ٚ پب٘نؿٜ  ام ٤ٟٝٛؿ، ٤ٔسزـ ربٔع ٢ثٙبپ  ام  12٘زب ا٘تمبَ ؿاؿ٘ـ.ٝ آكا ث بؿ٤م ثٗ ٛة٤ا

 ٤٣ٞهب ٗ ٥مٔ سّٓ ثٗ ت٥ؽػ ٙـ.ٔسزـ پلؿاؽت ٢ ، ٔلؿْ ثٝ تٛسع٤ٟٝٝٛؿ٤ بفت٤ٗ . ثب ٚسعتـ٤ٌلؿؿٜ ثٝ آٖ اؾبفٝ 

ـ ثٝ كا  آثبؿ ت٥ؽػ ٔعلٚف ثٝ َ  . ؿكافهنٚؿ  ٔسهز ٚ أهبك    ٣عجبسه ؿك مٔهبٖ ؽالفهت ٔعتػهٓ     ،ق.ٜ 226 سهب

 13ٔسبعت آٖ افنٚؿٜ ضـ.ثل ٚ  ثٙب ضـ ـ٤تزـ، ٔسزـ ربٔع ٣ؽناع ٔبِه ثٗ عجـاِّّٝ ثٗ ٣٥غ٤

ـ  ٤ٗه ا ،٢عجهبؿ ثل ٘مص  عالٜٚ ،٣اسالٔ ٢ٝ ٥اِٚ ٞب٢ ؿك للٖ  ُ  ٣آٔٛمضه  ٘مهص  ٔسهز ٟ  لبثه ٣ ٥٘هن  تهٛر

ـ  ٣ٔ ،ضٟل ٤ٗاربٔع  ت٥إٞؿك ثبة  ،«اغفٟبٖ ٔغبسٗ» تبةوؿك  ٣ٔبفلٚؽ ؿاضت. ٝ  ٢ثهلا : ٤ٛ٘سه ٞهل   ٢ البٔه

ٝ ثهٛؿ   ٣ؾ٥ضٔسٙـ  ٢رلمٞل  وٙبكٚ ؿك  آٔـ ٣ٕ٘ٞناك ؿك آ٘زب ٌلؿ  ام پٙذ وٕتل، ٕ٘بم ام قبِجهبٖ   ٣ٌلٚٞه  وه

ٍ ٘ف  اضهتغبَ ؿاضهتٙـ.    ت٤تٟق ب٤عّٓ  ٥ُتغػٌلفتٙـ ٚ ثٝ  ٣ٔعّٓ ؿٚك اٚ كا   ٢ كٝثٙهب ثهٝ ٚاسه    ٤ٗه ا ٣آكاسهت

 ٣وسهب٘ ٚ عّٕهب ٚ   ب٥ٖغٛف ،ؿك آ٘زب ثٛؿ. ٖبٚاعظ ٢پٙـٞبٚ  ٖبٔتىّٕ ٢ ٔزبؿِٝ ،عّٕب ٢ ٔجبعخٝ، فمٟب ٢ ٔٙبهلٜ
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 14.ٌقكا٘ٙـ ٣ٔكا  ٣م٘ـٌٚ ؿعب  ظ٥تسجثب  ٚ ٘ــ٤ٌنثٝ عبَ عجبؿ  ؿك ٔسزـ البٔت  وٝ ضٛ٘ـ ٣ٔ ـ٤ٜؿ

ٔسزـ ثٛؿٜ  ٥ٕٗٞ ٤ٝثٛ آَعػل  عؿٛك عّٕب ٚ ؿا٘طٕٙـاٖ ؿك ٢ٞب ٔىبٖٚ  ٣عّٕٟٔٓ  ٔلاونام  ٣ى٤ 

 ٣٤ٕٞهب ٔلعهْٛ  ولؿ٘هـ.   ٢ٌهقاك ٝ ٤سهلٔب ٔسزـ  ٤ٗاؿك  ٣ؾجٚ اثٛاِعجبس  عجبؿ ثٗ غبعت ٔب٘ٙـ ٢افلاؿ .است

 رهبٔع  ٤ٗاثٝ  ؿاضت، ٢اكمضٕٙـثنكي ٚ  ٣ضؾػ ٢ وتبثؾب٘ٝ وٝ ام غبعت، ٢بك٥ثس ٢ٞب وتبة ؿاكؿاعتمبؿ 

ٗ  غبعت ٢ٔعٙٛٚ  ٣عّٕ ثٝ ٔلاتت ثبتٛرٝ 15ضـٜ است. ٔٙتمُ  ضهبٌلؿاٖ ؿك  ٥ٓتعّه ٚ   ٤تهـك ثهٝ   ٢ٚعجهبؿ،   ثه

 16.غبعت ٔعلٚف است٢  ٔسزـ ٞٙٛم ثٝ ٘بْ غفٝ ٣رٙٛث ٛا٤ٖأسزـ ربٔع اضتغبَ ؿاضت ٚ 

ٚآٔـ عّٕب ٚ ؿا٘طهٕٙـاٖ فهلق ٚ    ضبٞـ كفت٥٘ن اغفٟبٖ  ك٥عتٔسزـ ربٔع  ،(٤ٝثٛ آَؿٚكٜ ) ٥ٕٗٞؿك  

ٔ  ٢ ثبكٜؿك .ثٛؿ ٚ ٌفتٍٛ ٚ ٔجبعج آ٘بٖ ٣اسالٔٔقاٞت  ٘مهُ ضهـٜ    ،٣اغهفٟب٘  ٥ٓاثهٛ٘ع عهبف   ، عهلٚف عهبِٓ 

ثٝ ٔسهزـ رهبٔع اغهفٟبٖ ٚ     ام ٚكٚؿ ٥ٓاثٛ٘عپ  ام ؿكٌقضت اٚ،  ٞب سبَٔٙـٜ تب  اثٛعجـاِّّٝاست: ام كٚمٌبك 

 وطهتبكٞب ثٝ اغفٟبٖ تبؽت ٚ  ٢غن٘ٛٔسعٛؿ  ،ق.ٜ 421سبَ  ؿك ،احٙب ٤ٗا. ؿك ضـ ٣ٔؿكس ٚ ٚع  ٔٙع  ٥ُتطى

 سهپ   ٜ ثهٛؿ، ضـٔٙع ثٝ آ٘زب ام كفتٗ  ٥ٓاثٛ٘ع وٝ ؿكعب٣ِ ،زـ ربٔع كفتٙـام ٔلؿْ ثٝ ٔس ٢بك٥ثس ٢كٚم. ولؿ

 17ٔب٘ـ. ٤ٕٗا ٣عتٕام ٔلي  ٥ٓاثٛ٘عسبٖ،  ٤ٗثـ. وطتٙـ ٕٞٝ كاثلؿ٘ـ ٚ  ٛكش٤ثٝ ٔسزـ  ٔسعٛؿ ب٥ٖسپبٞ

ـ  رالَ ؿك عػل سّكبٖ ،ل٥وجؿك ربٔع  وٝ ٣٤ٞب ٣ؿٌلٌٛ٘  ٜ  ٤ٗاِه ٝ  ،٣سهّزٛل  ّٔىطهب ـ  ٚرهٛؿ  ثه  آٔه

 سهجه ٚ ثهٝ   ٢ٞزهل ؿك لهلٖ اَٚ   وٝ. ٔسزـ ربٔع اغفٟبٖ پ٥ـا وٙـؽبظ  ٣ضىٛٞزـ ٔس ٤ٗاثبعج ضـ تب 

 18ؿكآٔـ. ٛا٤ٝ٘صٟبكا ٢ٔسزـغٛك   ٚ ثٝ ضـ ؿٌلٌٖٛ ثس٥بك ،سالرمٝ ٢ ثٙب ضـٜ ثٛؿ، ؿك ؿٚكٜ ٣علث

ْ ٌٙجـ ؽٛارهٝ   ؿك اغفٟبٖ، ّٔىطبٜعٟـ  ٢ ٔب٘ـٜربٝ آحبك ث ٤ٗتل ٟٔٓام  ٣ى٤   ؿك رٙهٛة  إِّهه  ٘ظهب

ضهـٜ   عه إِّه ٘ظبْؽٛارٝ  ن٥٘ٚلت ٚ  ٢ ف٥ٝؽّآٖ ٘بْ پبؿضبٜ ٚ ٢  ج٥ٝوتثل  وٝبٖ است ٔسزـ ربٔع اغفٟ

 ٤ٗه ا. استٔسزـ ربٔع  ؿك ضٕبَ إِّه تبدٌٙجـ  ،ٍل٤ؿاست. احل  ـ٥ٜكس ب٤ٖپبق ثٝ .ٜ 473ؿك سبَ  ٚ هبٞلاً

ٝ اسهت   ،ق.ٜ 481سهبَ   ؿك ،إِّهه  تبد ٤ٓاثٛاِغٙب ّٔىطبٜ ل٤ٚم ٤ٗآؽلٌٙجـ ام آحبك   آٖ ام ٘ظهل  ٢ٔعٕهبك  وه
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ٝ  ضهٛؿ  ٣ٔه ٔغسٛة  ٣سّزٛلٞٙل  ٢ ثلرستٝ ٢ٞب رّٜٛآحبك ام  ٤ٗا  19است. ن٥اٍ٘ ضٍفت ضٙبسبٖ ثبستبٖ  ثهب  وه

 .است ـ٥ٜثؾط ربٔع ٤ٗاثٝ  ٣ؽبغثٝ ٞناك سبَ ٕٞضٙبٖ عظٕت  ه٤٘نؿٌقضت 

ٖ  ربٔع ٔسزـ ٣ت٥تلث ٚ ٣آٔٛمض٘مص  ،ؿٚكٜ ٥ٕٗٞؿك   ـ   .ثهٛؿ ّٕٔهٛس   اغهفٟب  وٙهبك ؿك  ا٤هٗ ٔسهز

ـ ثٝ  ؿاكاِىتبةؿاضت. عظٕت  ٥٘ن ٣ثنكٌ ٢ وتبثؾب٘ٝ، ٥ُتغػٚ   ٤تـك ٝ ثهٛؿ   ٢عه ٜ ٤٘ٛ وه ٔغبسهٗ   ٢ سهٙـ

 :وٙـ ٣ٔ ف٥تٛغ ٌٛ٘ٝٗ ٤اآٖ كا  ٢ وتبثؾب٘ٝربٔع اغفٟبٖ،  ت٥ٔٛلع ب٥ٖثپ  ام  ،اغفٟبٖ

ٚ  ج٤عـ ٚ غلائت ل٥تفبس. ا٘ـ سبؽتٝ ـا٤ٖربٚام ؿا٘ص ثـاٖ  ٣فٙٛ٘ٚ  ـ٥ٜصكا  ٞب وتبةؿك آ٘زب 

ٚ  ـ٤ٜثلٌنٚ اضعبك  ٞب ٛا٤ٖؿآٖ ام  ؿك ن٥٘ٚ  ثبضـ ٣ٔعلف  ٥ٝاثٙٚ  ف٤تػلٛ ٚ فمٝ ٚ ٔؤِفب  ؿك ٘غ

ٔٛرٛؿ است ٚ  لا٥ٖأپبؿضبٞبٖ ٚ  ٢ وبك٘بٔٝٚ ؽّفب ٚ  غٕجلا٥ٖپ ؼ٤تبكام  ٢ا ـ٤ٌٜناؽجبك ٚ 

 ٢ب٤رٛ وٝ ن٥٘ ٣٤ؽجلٞبام آٖ  ل٥غٚ  ٣اِٟ، ٣ع٥قج، ٣بؾ٤كام ٔٙكك،  ٤ُاٚا ام عّْٛ ٣٤ٞب ٔزٕٛعٝ

 29ؿاكؿ. ٕٞٝ ٚرٛؿ وٙٙـ ٣ٔ ـا٥پ بد٥اعت ٞب ثـاٖ ٣٘بؿا٘ؿا٘ص ٚ  ن٥ٕٔفؿُ ٚ 

ْ سبَ پ  ام لتُ ؽٛارٝ  ٣سعـٚؿ  ٣ع٤ٙ ق،.ٜ 515أب ؿك سبَ   ٜ ٚ ؿكٌقضهت   إِّهه  ٘ظهب  ،ّٔىطهب

ٖ  وٝ، ب٥ٖثبقٙ كاثنكي ٚ ٟٔٓ  ٢ وتبثؾب٘ٝ ٤ٗا  ؿك ضهجب٘ٝ آتهص مؿ٘هـ.   ثٛؿ٘هـ،   ٣سهّزٛل  ت٥ه عبوٕ ام ؿضهٕٙب

ٝ سٛم آتص ـ تٛاثهع   ٢ ٢ ٕٞه ٝ ثهلا٢ ٔخهبَ،    سهٛؽت؛  ٔسهز ٗ  21.ٞهب  وتبثؾب٘ه  كارهبٔع اغهفٟبٖ   ٔسهزـ   ل٥ه اح اثه

 22است. ولؿٜاسالْ لّٕـاؿ  ٢ب٥ؿ٘ٔسبرـ ؿك  ٤ٗتل ضىٜٛٚ ثب ٞب ربٔع ٤ٗتل ثنكي

ثٝ ؿٚكاٖ  -ٞٓ ثٛؿ  عٙٛاٖ ٔـكسٝ ثٝوٝ  -اغفٟبٖ غٛك  ٌلفت  ك٥عتربٔع ٔسزـ ؿك  وٝ ٣اِغبلبت 

ـ  لكهت  عىٛٔهت مٔهبٖ   ؿك ثٙهب  ٤ٗا ،ٞب ج٥ٝوتاست. ثٝ استٙبؿ ٔلثٛـ آَ ٔظفل   ٢فلٔهب٘لٚا  ،ضهبٜ ٔغٕهٛؿ   ٤ٗاِه

ٝ  23.ـ٤ه ٌلؿثٙهب   776ٚ  757 ٢ٞهب  سبَ ٥ٗث ،اغفٟبٖ ٗ  ،ٔتهل  65×25ثهٝ اثعهبؿ    ،٢ٔظفهل  ٢ ٔـكسه ثهنكي   غهغ

ٓ  تٛاٖ ٣ٔ ،ٔكبِت ٤ٗاثٝ  ثبتٛرٝ 24.ؿاكؿ ٣ضىّ ٥ُٔستك ثهب ٚرهٛؿ    ،ن٥ه ٘ ٢ٞزهل  عـس مؿ ؿك للٖ ضطٓ ٚ ٟ٘ه

ٛ ؿك عػل  ثٛؿٜ است. ل٥صطٍٕٔسزـ  ٤ٗاٚ٘ك ، ك٢ٔظفل ٢ ٔـكسٝ زبؿ٤ا  ٣تؾت٤پهب ام  ص٥په ، صهٝ  ٥٘هن  ٢غهف

ؿاضت.  ٢ٔؤحل ضٟل اغفٟبٖ ٘مص ٣فلٍٞٙٚ  ٣عّٕأٛك  ٢ آٖ، ٔسزـ ربٔع ؿك تٛسعٝ اغفٟبٖ ٚ صٝ پ  ام
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ام عّٕهب ٚ ؿا٘طهٕٙـاٖ آٖ ؿٚكٜ ؿك آ٘زهب     ٢ا عـٜثٛؿ ٚ  پژٚٞبٖ ؿا٘صٔغُ ارتٕب   ٣آٔٛمض -٢عجبؿٟ٘بؿ  ٤ٗا

غهـ   ثٝ ت٤لل ، و٢ٝٚ. ٣اغفٟب٘ٚاع   اثٛاِجلوب  ؼ٥ض ؛ امرّٕٝؿاضتٙـٚع  ٚ ؽكبثٝ  ،ثغج س،ؿكوالس 

 ن٥ه ٘ام ؿا٘طهٕٙـاٖ   ٣رٕعٚ  آٚكؿٜ است ٞب٢ ثس٥بك٢ ت٤كٚا ٣ولؤغمك  ٣عجـاِعبِ ؼ٥ضؿ، ام ولعٕل  سبَ

 ٚ ٣سه ٔزّ ٣ٔالٔغٕهـتم اسهت.  ثهٛؿٜ   ٣ٔزّسه  ٣ٔغٕهـتم  آ٘بٖ ٤ٗ٘بٔٛكتل وٝ ا٘ـ آٚكؿٜ ٞب٣٤ ت٤كٚا ٢ٚام 

 25.ـ٘ـ٥ثؾط ٢ا ژ٤ٜٚ كٚ٘ك ٣عّٕ رٟت ام ٔسزـ ٤ٗا ثٝ، ٣ٔزّسعالٔٝ ٔال ٔغٕـثبلل  ،فلم٘ـش

پ  ام فهٛ  پهـك ؿك    ن٥٘ٔال ٔغٕـثبلل  .ضـٔسزـ ثلپب  ٤ٗاؿك ٘ؾست  ن٥٘ ٣ٔزّس  ٤تـكٔزبِ   

ك ؿ ،ٔسزـ ستٖٛ صُٟؿْٚ ؿك  ٣ٔزّس. ٔغُ ؿكس ولؿرٕبعت  ٢ اٚ البٔٝ ٢ربٚ ثٝ  ولؿ  ٤تـك ٔىبٖ ٤ٗا

ـ  ٣ٔه  ٣ٔزّسللاك ؿاضت ٚ ٞٙٛم ٔلؿْ اغفٟبٖ آٖ لسٕت ام ٔسزـ كا ٔـكس  ،٣غلثرٙٛة  ٢ٝ ٤ماٚ  26.٘بٔٙه

 ؿك، اٚ ٥ٕٗٞضٙه . ٚ فمٝ ثهٛؿ  ج٤عـ ٢ ٥ٝٙمٔ ؿك ٣ٔزّسعالٔٝ ٔغٕـ ثبلل  ٣عّٕ ٢ٞب ت٥فعبِٔكبِعب  ٚ  طتل٥ث

ضب٤ـ  28.ضٙبؽت ٣ٕ٘مٔبٖ اٚ  ٥ٓتعّٚ   ٤تـكٚ  ٣ٔزّس ٣عّٕتالش  27.ؿاضت ٣ٔپب ل ٔسزـ ٕ٘بم رٕعٝ ث ٤ٗا

 ٣ىه ٤٘نؿ، ٣ٔزّسٚ ٔال ٔغٕـثبلل  ٣ٔغٕـتمؿك عػل ٔال ، ربٔع ٤ٗا ٣عّٕ ٚرٛش ام عُّ رٙت ٍل٤ؿ ٣ى٤

ٜ  أب ؿكعبَ ؛ثٛؿ ٔب٘ـٜ ٣ثبل ص٥پسبَ  ٣سؽب٘ٝ تب عـٚؿ  ٤ٗا .ثٝ ربٔع اغفٟبٖ ثٛؿ ٞب آٖٔٙبمَ   ٢ عبؾل عٕهـ

ٗ     ست.ٔب٘ـٜ ا ٢ربثل  ام آٖ ٣لسٕتٚ فمف است آٖ ؽلاة ضـٜ   ٞهب٢  ثهبكٜ تهالش   عّٕهب٢ ؿ٤ٍهل٢ ٥٘هن ؿكا٤ه

 البٔت ؿاضت ثٝ اغفٟبٖ ؿعهٛ   وبضبٖؿك  وٝكا  ٣وبضب٘ ؽ٥فٔالٔغسٗ  ؿْٚ عجبس ضبٜ 29.ا٘ـ م٤بؿ٢ ولؿٜ

ٝ  39.وهلؿ ؿك ٕ٘هبم رٕبعهت ثهٝ اٚ التهـا      ن٥ه ٘ٚ ؽٛؿ  ؿاؿثٝ اٚ  ٚ أبٔت ٔسزـ ربٔع اغفٟبٖ كا ولؿ ٝ  ثبتٛره  ثه

ٛ ٚ  ٣عّٕه  ثلوهب  ٔسزـ ثبعج  ٤ٗاؿك ش ، ٚرٛؿ٣اسالٔؿك عّْٛ  ٣وبضب٘ ؽ٥ف ٢ اِعبؿٜ فٛق ٣٤تٛا٘ب  ٢ٔعٙه

 ـ.ض ثس٥بك٢

 (ریجورج) ریصغ. مسجد جامع  2

ـ ، ٣اسهالٔ ٢ ٝ ٥ه اِٚؿك للٖٚ  ،٣آٔٛمضٚ  ٣فلٍٞٙام ٔسبرـ ٟٔٓ ٚ ٔؤحل ؿك أٛك  ٣ى٤ . ثهٛؿ  ل٥رهٛكر  ٔسهز

ٔطٟٛك ثهٛؿ ٚ   ن٥٘ٔع كٍ٘لماٖ كٍ٘لماٖ ٚالع ضـٜ ثٛؿ، ثٝ رب ٢ ٔسزـ ؿك ٔغّٝ ٤ٗاصٖٛ  ؿاك٘ـ،اعتمبؿ  ٣ثلؽ
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 ٢ٌفتبكٞهب ٚ  ٞب ٣سؾٙلا٘ثٝ  ثبتٛرٝ .ولؿٜ ثٛؿثٙب آٖ كا ؿك للٖ صٟبكْ  ،اِىفب  ٣وبفّٔمت ثٝ  ،عجبؿ ثٗ غبعت

ثهٝ   ٔسهزـ كا  ٢ثٙب تٛاٖ ٣ٔ ٔسزـ، ٤ٗاؿك للٖ سْٛ ؿك  سٙت اُٞعبِٓ ٔعلٚف  ،٢كام ٣غٛفاثٛٔسعٛؿ  ؼ٥ض

 .ثهٛؿ  ل٥ه وجام رهبٔع   جهبتل ٤م ٣ِٚه  تهل  وٛصهه  ل٥رهٛكر ربٔع  ٔسزـ 31ؿا٘ست.ٔلثٛـ  ٤ٝثٛ آَؿِٚت  لجُ ام

ٖ  ثٛؿ. ٔؤِف  ب٥ٖع ٤ٝثٛؿك مٔبٖ  ،٣عّٕٚ  ٣آٔٛمضكٚ٘ك  ج٥عام  ژ٤ٜٚ ثٝ ،آٖ ضىٜٛ ٤ٗطتل٥ث  ٔغبسهٗ اغهفٟب

ـ  ٤ٗا ٣عّٕٚرٛش  ام رٙت ٖ آٖ ٚ  أىب٘هب   ،ٔسهز ٜ  ،ٞهب  ضجسهتب ٝ ، ٞهب  ؽب٘مهب  ،فمٟهب  ٢ثهلا  ٣ٔـاكسه ، وتبثؾب٘ه

 ام آٖ وٝ ٣كس ؽبن ٤.32بؿ ولؿٜ استللآٖ  ب٤ٖلبكٚ  ب٥ٖغٛفضبعلاٖ،  ٢ثلا ٣٤ٞب ٔغُٚ  اؿثب ٢ثلا ٣ٔزبِس

ـ ٤ٔٙهبك آٖ   ،ثهٛؿ  ك٥عتربٔع  ؽبنام  تل ٔغىٓ سبؽتٝ ضـٜ ثٛؿ، ل٥رٛكرربٔع  فكا  اكتفهب  ؿاضهت ٚ    ىػه

ؿاٚؿ  ٥ٓعىه  .ـضه  لا٤ٖه ٚكٍ٘لماٖ ثل احل ٔلٚك مٔهبٖ   ب٤ ل٥رٛكرثٛؿ. ربٔع  ٚ ٔلتفع ٔغىٓآٖ  ٢ٞب سبؽتٕبٖ

. ام رهبٔع  ولؿثٙب  ٢غفٛمٔبٖ ضبٜ عجبس ؿْٚ  تملة ؽبٖ كا ؿك ب٤ ٥ٓعى ٔسزـ ٔسزـ رٛكر٥ل ٢كٚ ٢ٞٙـ

 اثٛعجـاِّّٝ 33.ٚكؿٜ ضـآ ل٥ٖٚث ؽبن ل٤مام  ٣ضٕس 1335ؿك سبَ  وٝاست ٔب٘ـٜ  ٣ثبل ٢سلؿكفمف  ل٥رٛكر

 ٢ل٥رٛكرعٕلثٗ عفع  اثٛ رعفل ٔغٕـثٗ ،٢ل٥رٛكر عسٗ ٔغٕـثٗ ،٢ل٥رٛكر ٔعـاٖ ثٗ ٛسف٤ ٔغٕـثٗ

ٞب٣٤ ثٛؿ٘ـ وٝ ثٝ ا٤ٗ ٔسزـ ٤ب ٔغُ  ام رّٕٝ ضؾػ٥ت ٢ل٥رٛكر ٣عىّٔغٕـثٗ اعٕـ  ٚ اثٛاِمبسٓ قبٞلثٗ

 34.ٚآٔـ ؿاضتٙـ كفت

لبثُ تٛرٝ ثٛؿ ٚ  ا٘زبْ ؿاؿ ثس٥بكؿك ٔسزـ ، ٢ٞٙـ ؿاٚؿ ٥ٓعىضبٜ عجبس ؿْٚ،  ت٥قج ٞب٣٤ وٝل٥٥تغ

ٛ عػهل   ٣عّٕه ثٝ كٚ٘هك   ثبتٛرٝ .ـ٥كس ب٤ٖپبثٝ  1973سبَ  ؿك تغٛال  ٤ٗا كسـ ٣ٔ ٘ظل ثٝ ٖ  ؿك ٢غهف  ،اغهفٟب

ٝ  ،٣عّٕه  ُئٔسهب  آٔٛمش ٢ثلاآٖ  ٢ٞب عزلٜٚ  ٞب ٔـكس ٣ثلؽ كٚؿ ٣ٔاعتٕبَ   ٢ ع٥ٝضه  ٢ٞهب  ؿا٘هص  ژ٤ٜه ٚ ثه

ؿك آ٘زهب عؿهٛك    ع٥ٝضه ٔعهلٚف   ٢عّٕهب  ن٥٘لبربك ضبٜ ٚ ٔغٕـضبٜ  ٣فتغعّؿٚكاٖ ضـ. ؿك  ٣ٔاستفبؿٜ  ،٥ٝأبٔ

 ل٥رهٛكر  رهبٔع  ٣ضللٔمبثُ ؿك  ٣كثب٘عبِٓ  ٤ٗا ٢ ثمعٝ اوٖٙٛ .٣وّجبس ٥ٓٔغٕـاثلاٞٔب٘ٙـ عالٔٝ ٔال  ؿاضتٙـ؛

َ  ٥٘ن اكثبة ٥ٓكععبد آلب  ٣اِعظٕ اِّّٝ ت٤آعؿل   ٚالع ضـٜ است. ٥ٓعىٔسزـ  ب٤ ٔسهزـ   ٤ٗه اؿك  ٞهب  سهب

 35.ولؿ٘ـ ٣ٔ  ٤تـك
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ْ ثهٝ  ٗ ٔسهزـ  ، ا٤ؿكٌقضتٝ ثٛؿ. ٤ٝغفٛعػل  ٢ثٙبٞب ٤ٗتل ٟٔٓام  ٣ى٤ ٢عجبؿٟ٘بؿ  ٤ٗا  ٔسهزـ ضهبٜ،   ٢ٞهب  ٘هب

 ٣ؾ٤تهبك  وتتؿك  .ٚ ألٚمٜ ثٝ ٔسزـ أبْ ٔعلٚف است ضٟل  ؿاضت ٣عجبسٚ ربٔع  ـ٤رـ ٣سّكب٘ٔسزـ 

ٚ  ٣عجبسه ثٝ ٔسزـ ربٔع ، ا٤ٗ ٔسزـ ٚ االعٛاْ ٥ٗاِسٙ ع٤ٚلبٚ  ٣عجبس ٢آكأب٘ٙـ عبِٓ  ،٢غفٛعٟـ  ٔطٟٛك

 لهلاك ؿاكؿ. ٘مهص رٟهبٖ    ـا٥ٖٔ ٣رٙٛثٙب ؿك ؾّع ث ٤ٗا 36است. ٔعلٚف( ٣سّكب٘) ٣عجبس ـ٤رـٔسزـ ربٔع 

آحبك  ٤ٗتل ثلرستٝرّٕٝ امثبعج ضـٜ است تب ٔسزـ ربٔع   ٥٘فٚ آحبك  ٣غٙ ٞب٢ٗ ٥٤تن، ٢ٔعٕبك ٢ٞب ٣ژ٤ٌٚ

ضبٜ عجهبس   ٢ ٤ٝٙٞنثٝ ؿستٛك ٚ  ،ق.ٜ 1929ؿك سبَ ، ٔسزـ ٤ٗا. سبؽت ثبضـ ٣اسالٔٚ تٕـٖ  لا٤ٖا ٢ٔعٕبك

 1938ضبٜ عجبس اَٚ ) آٖ تب ثعـ ام ٔلي ٥٤ٙ٣تن ٢وبكٞبٚ  ضـآغبم  ٣اغفٟب٘ اوجل ٣عّاستبؿ  ٢ٔعٕبكاَٚ ٚ 

ٔـاكس ٚالع  ٞب آٖثٝ  وٝللاك ؿاكؿ  ٣آٔٛمضٟ٘بؿ  ب٤ ٣عّٕ ٔلونؿٚ  ،٥ٓعظٔسزـ  ٤ٗاؿك  37.بفت٤ق( اؿأٝ .ٜ

 عجبكتٙـ ام: . ا٤ٗ ٔـاكسضٛؿ ٣ٌٔفتٝ  ٥٘ن ٣عجبسٔسزـ ربٔع  ؿك

ٜ   ٢ا ٔـكسٝٔسزـ،  ٣غلثرٙٛة  ٢ ؿك ٌٛضٝ :هیمانیسل ی . مدرسه 1 ٝ اسهت   ٚالهع ضهـ ُ  بثه  وه  ؿٚ ٔهـؽ

؛ ا٤هٗ  ضهٛؿ  ٣ٔه ٔسزـ ٔتػهُ   ٣غلثٌٙجـ  ل٤م ٢ ثٝ ٔغٛقٝ ٍل٤ؿ ثنكي ثٝ غغٗ ٔسزـ ٚ سٝ ٔـؽُ ثنكي

سهبَ سهّكٙت    ٥ٗاِٚ ام ٢ا ج٥ٝوت ،پطت ٔسزـ ٢ وٛصٝثٝ سٕت  ،ٔـكسٝ ٤ٗاسلؿك  ٘بْ ؿاكؿ. ٥ٕٝب٥٘سّٔـكسٝ 

، ثهٝ  است ٘ٛضتٝ ضـٜ ٢الرٛكؿ ٣وبض ٢ ٥ٝٙمٔثل ٚ  ـ٥سف ثٝ ؽف حّج وٝ ج٥ٝتو ٤ٗا. ؿاكؿ ٢غفٛ ٕب٥ٖسّضبٜ 

ـ  ـ٥ٜ٘بٔ ٥ٕٝب٥٘سّعّت آٖ كا ٗ ٥ٕٞ ثٝ 38؛ق است.ٜ 1978ٔٛكػ ٚ  ٣أبٔلّٓ ٔغٕـكؾب   ٣آٔٛمضه ٟ٘هبؿ   ٤ٗه ا. ا٘ه

ٝ  للاك ؿاكؿ ٣٤ٞب غلفٝ٘ـاكؿ ٚ اقلاف آٖ  ٢ا عزلٜ ،( است٤ٝ٘بغل) ٣عجبس ٢ ٔـكسٝ ٢ ٤ٝٙلل ؿك ؿاؽهُ ٚ   وه

 ؿك ،ضهبؽع  ضىُثٝ  ،سبؿٜ ٣لكعٝ سٍٙ ٔـكسٝ، ٤ٗاؿك  39ضـٜ است. ٥٤ٗتنكً٘  ٞفت ٢ٞب ٣وبض ؽبكد ثب

ـ  ٣ٔه اغفٟبٖ كا ؿك صٟبك فػُ ٘طبٖ  ٣م٥عمهٟل  وٝضـٜ است  ٥ٝتعج ٥ٗٔع ٣ٔغّ ـ ٤ٌٛ ٣ٔه  ٕٞضٙه٥ٗ،  .ؿٞه  ٙه

ـ  ،٣٤ثٟب ؼ٥ضآٖ كا  ٢ ٔغبسجٝ ٜ    ـا٥ٖبؾه ٤كٚ  ٥ٝه فم ٚ ؿا٘طهٕٙ  49ؿٜ اسهت. ا٘زهبْ ؿا  ،عجهبس  ٔعهلٚف عٟهـ ضهب

ٝ ، ٢غفٛٔـاكس عٟـ  ث٥طتلٕٞضٖٛ   ٢عطهل  ٣احٙه  ٢ ع٥ٝضه ٔهقٞت   ٢ٞهب  آٔهٛمش ثهٝ   ٥٘هن  ٥ٕٝب٥٘سهّ  ٢ ٔـكسه
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 ٟ٘هبؿ  ٤ٗه اثهٛؿ ٚ ؿك   ٣ٔزّسه ام ضبٌلؿاٖ ٔهال ٔغٕهـثبلل    وٝ ٢غفٛعػل  ٢عّٕبؿاضت. امرّٕٝ  اؽتػبظ

 41.ثٛؿ ٢وسىل ـ٥رٕط، ٔٛال٘ب ولؿ ٣ٔ ٥ُتغػ ٣آٔٛمض

 .لههلاك ؿاكؿ ٣عجبسهه ٢ ٔـكسههٝ ،ٔسههزـ ٣ضههللرٙههٛة  ٢ ٌٛضههٝؿك  (:هیناصههر) یعباسهه ی . مدرسههه 2

ٝ ثٝ آٖ ، ضـ ا٘زبْ ٣لات٥تعٕؿك آٖ  ،ق(.ٜ 1313ه 1264) ضبٜ لبربك ٤ٗ٘بغلاِـؿك عػل  ٙى٤ٝا ؿ٥ُِ ثٝ  ٢ ٔـكسه

ٝ ٥وتٚ  ٢وهبك  ٣وبضه  ٞهب٢ ٗ ٥٤تهن  ،٣ؾ٤تهبك  ٢ٞب ج٥ٝوت ثلاسبس ٤ٌٛ.42ٙـ ٣ٔ ن٥٘ ٢٘بغل ٝ  آٖ  ٢ٞهب  جه  ٔلثهٛـ ثه

ٝ   سهىٛ٘ت  ٢ثهلا  صٙـ عزلٜ ،ٔـكسٝ ٤ٗا ٣ضللؿك ؾّع  43.است ضبٜ عجبس ؿْٚ ٢ ٚكٜؿ ٜ  قهالة سهبؽت  ضهـ

ٝ ٥وتٚ ٞهب   ِهٛط  ٣عجبس ٢ ٔـكسٝ ٣رٙٛث ٛا٤ٖا. ٘ـاضت ٢ا عزلٜ ٥ٕٝب٥٘سّ ٢ وٝ ٔـكسٝ است؛ ؿكعب٣ِ  ٣٤ٞهب  جه

ٔ ٚ ثٝ ؽف ٔغٕـكؾب است  غّٛا  ثل صٟبكؿٜ ٔعػْٛ ٘ٛضتٝ ضـٜ ٞب آٖ ك٢ٚ وٝ ؿاكؿ  1977ثهٝ سهبَ    ،٣أهب

ثهٝ   - ضهٛؿ  ٣ٔه ٔلثهٛـ   ٢غفٛ ٕب٥ٖسّضبٜ  ٢ ثٝ ؿٚكٜ وٝ -ٔـكسٝ  ٤ٗاؿاؽُ ٔغلاة  ٢ ج٥ٝوت 44.، ٞستٙـق.ٜ

 ٔـكسٝ ؿك ٤ٗااست.  ،ق.ٜ 1995سبَ  ثٝ ،٣أبٔٚ ثٝ لّٓ ٔغسٗ  ٢الرٛكؿ ٣وبض ٢ ٥ٝٙمٔثل  ،ـ٥سفؽف حّج 

ـ  ٥ٓتعّه  ژ٤ٜه ٚ ، ث٥ٝٝأبٔ ٢ ع٥ٝضٔقٞت  ٥ٓتعّ ٔٙظٛك ثٝٚ عٟـ ضبٜ عجبس اَٚ  ـ   ٥سه تأٚ فمهٝ،   ج٤عه ؿك  ٚ ضه

ٔعهلٚف ثهٝ ٔسهزـ     ،٣٘زفؽب٘ـاٖ  ٢عّٕبثٝ ٔٙبمَ  ٣ى٤٘نؿ ؿ٥ُِ ثٝكٚ٘ك ثس٥بك٢ ؿاضت؛  ن٥٘ ٤ٝلبربك ٢ ؿٚكٜ

ٜ  وٕتهل قهالة سهبِؾٛكؿٜ ثهٛؿ ٚ     ٢تعهـاؿ ٔـكسٝ ؿك ؿسهت   ٤ٗا ٢ٞب عزلٜ ٣ثلؽ ٣.45ضبٞ  ٢ ام آٖ اسهتفبؿ

 .ضـ ٣ٔ ٣عّٕ

 شابورینمساجد 

 ٣ؾ٤ؿك ضهٟل تهبك   فعبَ ٚ ٔتعهـؿ  ٢ٔسبرـام عٕال  ٔغَٛ،  ص٥پ ٣عتتب للٖ ضطٓ ٚ  ٢ٞزلللٖٚ  ٤ُاٚاام 

ـ ٢ؽجهبم ٔسزـ ؽبٖ اِفلس، ٔسهزـ   ،ك٥عت، ٔسزـ ربٔع ٣ع٥ٔٙامرّٕٝ ربٔع  ؛ؿاضت ٚرٛؿ طبثٛك٥٘  ، ٔسهز

 ٣پٔسبرـ  ٤ٗاثٝ ٘مص تٛاٖ  ٣ٔ ،طبثٛك٥٘ ؼ٤تبك ٣ثلكس. ثب ٣٘ٛلب٘ٚ ٔسزـ  ٥ُعمٔسزـ  (،٣اغفٟب٘) ٥ٗاِػلاف

 :و٥ٙٓ ٣ٔاضبكٜ  ٟٔٓ سزـٔثٝ سٝ  اؿأٝ،ؿكثلؿ. 
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 شابورینمسجد جامع  ای قیعت. مسجد  1

. ا٤ٗ ٔسهزـ،  ست٥٘ام آٖ ؿك ؿست  ٢احل ش٥ٞعبؾل  ؿكعبَاِجتٝ  وٝسبؽتٝ است  ٣ؽلاسب٘ اثٛٔسّٓ كا ثٙب ٤ٗا

سهلا عهٛؼ ٚ    ب٥ٖه ٔٚ ؿك ثهٛؿ  ثب ٞناك سهتٖٛ سهبؽتٝ ضهـٜ     ٥ٗمٔٞناك ٔتل  ٣سؿك  وٝثٛؿ  ٣ثنكٌ بك٥ثسربٔع 

 ، ؿ٢ٚٔلٔهل ضص ستٖٛ آٖ  وٝ ثٛؿ ٤ٝپبثب ؿٚامؿٜ ستٖٛ ٚ  ٢تل وٛصه ٢ثٙبؿك آٖ  ،٥ٕٗٞضٙ .ؿاضت ؾضب٤َ

. ؿاضهت ٔخمهبَ قهال    ٞهناك  ست٥ثُٔقٞت ثٝ  ٢ٌٙجـثؾص  ٤ٗاثٛؿ.  ٢آرل ٍل٤ؿ ٢تبٚ صٟبك  ٣صٛثستٖٛ آٖ 

ٜ   ثٗ قّغ١ ٔٙػٛكثٗ ؿك مٔبٖ وٝ ؿاضت وٛتبٜ ٢ٔٙبكٔسزـ  ٤ٗا ٝ  ٢ قهبٞل، ثهلاؿكماؿ ٗ  عجـاِّّه ٓ قهبٞل )  ثه  عهبو

ٔٙهبك كا   ،ؽهٛؿ  عىٛٔهت ؿك مٔهبٖ   ،٢غهفبك  ج٥ه عٕلِٚآٖ ضهـ.   ٤ٍٗن٤رهب  ٢ثّٙـتلٚ  تل ٢لٛٔٙبك ، (طبثٛك٥٘

ٍ  ،ثل آٖ ٍ٘بضت. سپ كا ٚ ٘بْ ٚ ِمت ؽٛؿ  ولؿآٖ  ٤ٍٗن٤رب ٢ٍل٤ؿثلا٘ـاؽت ٚ ٔٙبك   ٢رهب ٝ ثه  ٥ٗؽٕهبكت

 ٢آرل أب، ؽٛكؿ ٣ٔ تىبٖ ثبؿلـك  ثب  وٝٔٙبك صٙبٖ ثّٙـ ثٛؿ  ٤ٗا٘ـاضت.  ل٥٘ظ وٝسبؽت  ٢ٔٙبك ٞب ٔٙبكٜآٖ 

 46.ؿاكؿ ثبضىٜٛثّٙـ ٚ  بك٥ثس ٢ٔٙجل ٥ٕٗٞضٙٔسزـ  ٤ٗا. افتبؿ ٣ٕ٘ام آٖ 

ٓ    ولؿ فب٤ا ٣اسالٔؿك ٌستلش عّْٛ  ٢ا عٕـٜٔسزـ ٘مص ا٤ٗ   ٛ٘  ٚ تهب لهلٖ پهٙز ثلرسهتٝ ؿك   ٣وهب٘

ٝ كا  ٢ام افلاؿ ٢بك٥ثس٘بْ  «طبثٛك٥٘ ؼ٤تبك»ٔؤِف  .ثٛؿ ٣ضلق اسالٔ ٘هـ،  ولؿ ٔه٣  ٥ُتغػه ٔسهزـ   ٤ٗه اؿك  وه

 اِسهلاد،  ٥ّ٣االسٕبعامرّٕٝ: اثٛاِغسٗ  ؛است ولؿٜ فول ؿاضتٙـٚ ؽكبثٝ  ٔزّ  ٚع  ٤ب ولؿ٘ـ ٣ٔ  ٤تـك

ٗ ُ ٥اسٕبعاِجنام،  ٢ل٥اِغاثٛٔغٕـ  ،٢لام٥ضؽّف  ثٗاثٛثىل، ٣اِمبؾ ٣س٥اِىلاثاثٛ عبٔـ   ،٣اِىلٔهب٘ اعٕهـ   ثه

 ٔهؤفٖ،  ٢لهبك  سُٟ ٣اث ثٗ عجـاِّّٝ، ٣إِكٛعـ اثٛٔغٕ ،ٚاع  ٣ف٥رعفلعٙ ٔغٕـثٗ ثٗ ت٥ضع ،٣سلارٓ ٥اثٛاثلاٞ

، ٣فهه٥عٙ عههبوٓاثٛ٘ػههل  ـ٥ههرٙ ثههٗ ، عجههـاِلع٢ٕٗ٘ػههلٚعٕههـاٖ  ثههٗ ٔغٕههـ ثههٗ عٕههـاٖ ثههٗ عجههـاِلعٕٗ

 ٥ٗعسهه ٣اثهه ؿؽتههل ،ٕ٘ههبك ٘ههبْ ثههٝ ٣ؽههبٕ٘ ن٥هه٘ٚ  ٢ل٥ههثغاثٛعجههـاِلعٕٗ  رعفههل اعٕههـثٗ ٔغٕههـثٗ عٕههلثٗ

 47.ب٥َوعجـاِلعٕٗ  اعٕـثٗ

ـ : ؿك رهبٔع  ٤ٌٛـ ٣ٔثبكٜ ٗ ٤اؿك ٢عٕٛ بلٛ ٤ ؿاضت. ٥٘ن ٢مضٕٙـاك ٢ وتبثؾب٘ٝ طبثٛك٥٘ربٔع    ٤ٓله

ٝ ٔسّٕب٘بٖ ٚرهٛؿ ؿاضهت    ٔؾػٛظٚ ٔٛلٛفٝ  ٢ا وتبثؾب٘ٝ طبثٛك٥٘  ٢ٚ .سهبؽتٝ ضهـٜ ثهٛؿ   ؿك لهلٖ پهٙزٓ    وه

ام ٚكٚؿ ٔغهٛالٖ ثهٝ    ص٥پ بلٛ ٤ٌناكش اِجتٝ،  است. ولؿٜ ف٥تٛغٚ ٘بؿك   ٥٘فكا  وتبثؾب٘ٝا٤ٗ  ٢ٞب وتبة
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ٗ  ٣عّ ثٗ اسغبق ؿك ضلط ٔغٕـثٗ «ٔعزٓ االؿثبء»ٔؤِف  ،٥ٕٗٞضٙ 48آٖ ثٛؿٜ است. ٣٘لا٤ٚضٟل ٚ  ٤ٗا ؿاٚؿ  ثه

 :٤ٛ٘سـ ٣ٔ ٣مٚم٘

٢  ام ٘سؾٝ تل ربِتٚ  تل كٚضٗ ٢ا ٘سؾٝ ج٤اِغـ ت٤غل وتبةام  وٝثٝ ؽـا  ؽٛكْ ٣ٔسٌٛٙـ 

ـ ربٔع ٔٛرٛؿ ؿك ٔسز وتت ٢ ٥ٌٝٙٙز بك٥اؽتؿك  اوٖٙٛ ٞٓ٘سؾٝ  ٤ٗإ٘ب٘ـٜ است.  ٣ثبلعجـاِغبفل 

 ٣پٔٗ  ٢اؿعب ٣ؿكستثؾٛاٞٙـ ثٝ  وٝ ٣وسب٘ٚ  ثبضـ ٥ٗٔسّٕضٟل للاك ٌلفتٝ تب ٚلف ثل  ٤ٕ٣لـ

 49ؿك ٔٛكؿ آٖ ثپلؿام٘ـ. ٣ثلكسٚ  ك٥تغمثٝ  ـ٤ثبثجل٘ـ 

 لیعق. مسجد جامع  2

ٝ  ٣ٍب٤ٞربثعـٞب  .ثٛؿٔعلٚف  ٥ُعمربٔع ٔسزـ ربٔع ثٝ ا٤ٗ  ْ  ثه آٖ افهنٚؿٜ ضهـ ٚ    لٔهـكس ٚ ٔـكسهٝ ثه    ٘هب

 . تعهـاؿ سهبؽت ؿك آ٘زهب   ن٥٘ ٢ا وتبثؾب٘ٝٚ  ث٥ٙبٖ ولؿكا  ٣عّٕ ٔلون ٤ٗا ٢ضزل ٘بغل ٘بْ ٔسعٛؿثٗ ثٝ ٣ضؾػ

٥٘هن ثهٝ آ٘زهب    ٔسّٕبً ام ٔٙبقك ٔؾتّهف رٟهبٖ اسهالْ     .٘جٛؿٜ است وٓ ٔسزـ ٤ٗاٚ ٔـكسبٖ  آٔٛؽتٍبٖ ؿا٘ص

ام  ٣ثلؽ٘بْ  «طبثٛك٥٘ ؼ٤تبك بق٥سإِٙتؾت ٔٗ » ؿكآٔٛؽتٙـ.  كٚا٣٤ كا ٣ٔٚ اؽجبك ضلع٣  اعىبْٚ  آٔـ٘ـ ٣ٔ

رعفل  ثٗ ٔغٕـ اعٕـثٗ ٔغٕـثٗ: آٔـٜ است؛ امرّٕٝ ا٘ـ ؿاؿٜ ٥ٓتعّ ب٤ ا٘ـ ـ٤ٜؿ ٥ٓتعّٔسزـ  ٤ٗاؿك  وٝ ٢افلاؿ

ٔعلٚف ثهٝ أهبْ اثٛاسهغبق    )ٟٔلاٖ  ثٗٓ ٥اثلاٞ ثٗ ٔغٕـ ثٗٓ ٥اثلاٞ(، طبثٛك٥٘ ٢عّٕب ؼ٤ٔطب)ام  ٣بؽ٤ضبؿ ٣اِفبٔ

ٗ ٗ ٥عسه  ،(٣فبكس اثٛعجـاِّّٝٔعلٚف ثٝ )ٔغٕـ فبكس عجـاِغبفلثٗ  ثُٗ ٥اسٕبع ،(٤ٙ٣اسفلا ٗ  ثه ٔغٕهٛؿ   ٔغٕهـث

ٔجهلم ؿك   ٢عّٕهب ام ٚ  ٢ثغـاؿٔعلٚف ثٝ اثٛٔٙػٛك )ٔغٕـ  قبٞلثٗ ، عجـاِمبٞلثٗ(سٛكٜ ثٗـ٥اثٛسعٔطٟٛك ثٝ )

اثٛاِغسههٗ  ٤ٗٔزـاِههـاِغههبف   أههبْ ؼ٥اِطههٚ عسههبة( ٚ  ب ٥ههاؿثٔب٘ٙههـ فمههٝ، اغههَٛ،    ؛ٔؾتّههف عّههْٛ

 ٣.59فبكس ٥ُاسٕبع عجـاِغبفلثٗ

ٝ  ٣ثب٘ ٔسزـ ٘بْ ثلؿٜ ضـٜ است. ٤ٗا ٥ٓعظ ٢ وتبثؾب٘ٝام  ٢ٔتعـؿؿك ٔٙبثع    ٥ُه عمٔسهزـ   ٢ وتبثؾب٘ه

 ٤ٗه ا ثهٛؿ.  ستب٥ٖساُٞ  ل٥ضٟ، ٔغـث ٚ رٟبٍ٘لؿ ـ٥اثٛسع ٝ ث ٣ٔىٙ (٢سزن) ٢ضزل ـ٤م ٣اث ٘بغلثٗ ٔسعٛؿثٗ

 ثٝ ٚاسف، ٞهلا ،  ج٤عـاؽق  ٢ثلا ن٥٘ٚ ؿكس آٔٛؽت  ج٤عـ ٛػ٥ضثٛؿ ٚ ٘نؿ  سبوٗؿك ثغـاؿ  ٣ٔـتٔلؿ 

 ٘بثٛؿ ضـ طبثٛك٥٘ ٢ ٔسزـ ؿك فتٙٝ ٤ٗا ٥ٓعظ ٢ وتبثؾب٘ٝ 51.ولؿٔسبفل   ٍل٤ؿ٘مبـ  ٣ثلؽٚ  ستب٥ٖس، طبثٛك٥٘
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 ٥ٝضهبفع ٚ  ب٤ٖه عّٛ ٥ٗثغناٖ،  ٢ ام عّٕٝ ٣٘بض ٣ؽلاثٚ  وطتبكثبكٜ آٔـٜ است: پ  ام ٗ ٤اٚ ثٝ تبكاد كفت. ؿك

ٝ  ٥ٝضبفعام  ٢بك٥ثس وٝ ولؿثلٚم  ٥ٕ٣عظ ٢ صٙبٖ فتٙٝ ـ  وطهت ٝ  .ضهـ٘ ْ  ٢ ؽب٘ه ٔ  أهب ثبماكٞهب ٚ ٔسهبرـ    ،٥ٗاِغهل

ام  ٣رٕعتبؽت ٚ  طبثٛك٥٘ثٝ ثٝ  ٢آ ـ٤ٔؤ، امآٖ ضـ. پ  ٥ُتعك طبثٛك٥٘ؿك  ٣ضبفعٚ ؿكٚس  ٢ سٛؽتٙـبك٥ثس

ـ  لا٤ٖه ٚ ٣ثهٝ وّه   طهبثٛك ٥٘ ،ع٤ٚلهب ٗ ٤ا. ؿكوطت كا ولؿٜ ثٛؿ٘ـ ت٤تؾلغبك  ٚ  وٝ ٣وسب٘فسبؿ ٚ  اُٞ ٚ  ضه

ثهٝ   ٥ٝضبفعٚ ٞفـٜ ٔـكسٝ ام  ٥ٝعٙفآٖ ٚ ٞطت ٔـكسٝ ام  ٢ وتبثؾب٘ٝثب ، ٔزٕع اُٞ عّٓ ثٛؿ وٝ ،٥ُعمٔسزـ 

 52.فلٚؽتٝ ضـثٟب  ٤ٗنتل٥٘بصثٝ  آٖ ٢ٞب وتبةثٝ تبكاد كفت ٚ  ٥٘ن وتبثؾب٘ٝپٙذ  .ؽلاة ضـ ٣وّ

 یعیمن. مسجد جامع  3

ٔزهبِ    ،٢عجهبؿ ٟ٘بؿ  ٤ٗاثٛؿ. ؿك  ٣ع٥ٔٙٔسزـ ربٔع  طبثٛك٥٘ٔكلط ؿك ؽلاسبٖ ٚ  ٣عّٕ ٢ٞب ٍب٤ٜپب ٍل٤ؿام 

ـ  ٤ٗه ا ٍب٤ٜرب ست٥٘ ـ٥ثع كٚ٘ك ؿاضت. ٣عّٕ ٢ٞب عّمٝؿكس ٚ ثغج ٚ  ٥٘هن   ـ٤ه رـرهبٔع  وهٝ آٖ كا   ،ٔسهز

آٖ ٔزـؿاً  ـ٤ن٤ثب ثٗ ٣عّپّٟٛاٖ  ،ق.ٜ 899ؿك سبَ  ،ثعـٞب وٝثبضـ  طبثٛك٥٘ ٣فعّ ٔسزـ ربٔع ٥ٕٗٞ، ا٘ـ ـ٥ٜ٘بٔ

. استبؿ ثٛؿ ٣آٔٛمضٚ  ٣عّٕ ثلرستٝ ٚ فعبَ وبٖ٘ٛربٔع  ٤ٗا ن٥٘ ؿك للٖ پٙزٓ ٚ ضطٓ ٞلعبَ، ثٝ 53سبؽت.كا 

ٖ  ٣اثٛعّ ٢ثٙبٞب ام كا ٣ع٥ٔٙربٔع  ٣٤ٕٞب ٤ٗاِـ رالَ ٗ  عسهب ـ  ٣ٔه  ٢طهبثٛك ٥٘سهعـ   ثه ٖ  ٣ثلؽه  54.ؿا٘ه  ٚ عبِٕهب

ٓ ) ٣عّ عجـاِزجبكثٗ عجبكتٙـ ام: ٔغٕـثٗ ٣ع٥ٔٙ ربٔع ٔتعّٕبٖ ، (٤ٙ٣اسهفلا  االسهىبف  ٔعلٚف ثٝ أبْ اثٛاِمبسه

عجهههـاِلعٕٗ  ٔغٕهههـثٗ (،٢ٔمهههل اثٛعجـاِّّهههٝٔعهههلٚف ثهههٝ  ) ٤ٝعسهههٙٛاعٕهههـ  ثهههُٗ ٥اسهههٕبع ٔغٕهههـثٗ

ٗ ٣قٛسه  ٣اِلٚلقبٞل  ثٗ عجـاِّّٝ ٔغٕـثٗ ،ـاِؾطبة٥اِعٕ اثٛاِفؿُ ـ  ، اعٕهـث ٝ ٔطهٟٛك  ) ٥ُاسهٕبع ثهٗ   ٔغٕه  ثه

 ٣غٛفعٕٛؿ  ثٗـ٥اثٛسع ثٗ ، اسغبق(٢ل٥ثغ ـ٥اثٛسع ثٝٔعلٚف ) ٔغٕـ عٕلثٗ ثُٗ ٥اسٕبع (،٣ضزبع اثٛاِغسٗ

، (٣عه ٥ٔٙ ٣اثهٛعّ ٔطهٟٛك ثهٝ   ) ـ٥سع ثٗ ، عسبٖوبتت ٣عتج ٣عّ عٕٛؿثٗ ، اسعـثٗ(٢ٔملثٝ اثٛاِمبسٓ  ٔطٟٛك)

طبٖ ٘بٔ وٝ ٢ٍل٤ؿٚ تعـاؿ لبثُ تٛرٝ  (٣ربٔع ٣ٔػبعفثٝ اثٛٔغٕـ  ٔعلٚف)سٕسبك  ٣ضبفعاعٕـ  ثٗ عجـاِّّٝ

  55.ضـٜ است فول طبثٛك٥٘ ؼ٤تبكٔب٘ٙـ  ٣ٔٙبثع ؿك
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 ش.1363، نؿا٤ٖ، ٣٤وسب ٘ٛكاِّّٝ ؿوتل٢  ، تلر٣ٕٝاسالٔثنكي  ٢ٞب ؿا٘طٍبٜ ؼ٤تبك، ٥ٓعجـاِلع، ٥ٕٝغٙ.  24
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