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«تسٓ اهلل اِطحٕٗ اِطحیٓ»  
    

معماری اسالمی        
 مسجذ
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:٘یایطٍاٜ   

 ٟٕٔتطیٗ ٚ ٔتٕایعتطیٗ ساذتٕاِٖ ٞط ضٟط ٚ ضٚستا•

 لطاض ٌطفتٗ زض زَِ آتازی•

زض اتتسا تٝ ذاعط ػظٕتص تی ٘طاٖ تٛزٜ أا تا تٛسؼٝ ی آتازی ، تطای ٕ٘ایاٖ وطزٖ تیطتط ، تا ٌصاضتٗ •
 .زضٌاٜ ٚ تطد ٚ ٔیُ، تطای ساوٙاٖ آتازی ٚ تیٍاٍ٘اٖ ٔطرص ٔی ضسٜ است

 .تطتطی ٔسزس تط زیٍط ٘یایطٍاٟٞا ٔا٘ٙس تطتطی اسالْ تط زیٍط ازیاٖ تٛزٜ است•

ٜ ٘ٛضیزاٖ ٕٞساٖ-٘یایطٍا ٞٙسٚستاٖ-٘یایطٍاٜ ظضیٗ  ا٘سٚ٘عی-٘یایطٍاٜ تاضتازٚض   
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:پیسایص ٔسزس   

پیذایش وخستیه مسجذ بٍ صذر اسالم باس میگزدد،مسجذی کٍ                                                                   •

 بذست پیامبز اکزم ي اصحابش ساختٍ شذ،مسجذ قبا در مذیىٍ

 الگًی تمامی مساجذ بعذی•

 متز 7.5در  6.5دارای پالوی مزبع ي شبستاوی وشدیک بٍ •

 بسیار سادٌ ي آکىذٌ اس ريحاویت ي صفا•

 استفادٌ اس مصالح بًم آيرد•

 دیًارَای ساختٍ شذٌ اس سىگ،بلىذتز اس یک مزد بلىذقامت عزب•

 استفادٌ اس تىٍ ی درختِ وخل بٍ جای ستًن ي سز شاخٍ بجای تیز•

 پًشیذن سقف با استفادٌ اس حصیز ي پًست چُارپایان•

 ایجاد یک حیاط بزای ایستادن جمعیت•

 ایجاد صفٍ بزای اصحاب مستمىذ•

 جذایی اس محل گذر با باريیی کًتاٌ•
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:عطح ٘رستیِٗ ذا٘ٝ ی پیأثط اوطْ ٚ ٔسزس ٔسیٙٝ  

 

ٚضٚزی ٞا      -1  

اتالٟای ذا٘ٝ ی پیأثط-2  

ضثستاٖ یا فضای سطپٛضیسٜ ضٚ تٝ لثّٝ-3  

حیاط یا ٔیا٘سطا -4  

صفٝ رٟت الأت یاضاٖ ٚ ٔستٕٙساٖ -5  
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 :٘مطٝ ی ٔسزس لثا پس اظ تغییطات

 

 ترص ٘رستیٗ ٔسزس -1

 ٔحطاب پیأثط تٝ سٛی ٔىٝ -2

 ٔحطاب پیأثط تٝ سٛی تیت إِمسس -3

 افعٚزٜ ی ػخٕا٘ی -4

 افعٚزٜ ی سؼٛزی -5
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:پیسایص ٔسارس زض ایطاٖ  

:                 عثك سثه ضٙاسی ٔطحْٛ پیط٘یا ٔؼٕاضی ایطاٖ،اظ ضص ضیٜٛ ی ٔؼٕاضی تطذٛضزاض تٛزٜ است 
                     

:پیص اظ اسالْ  

 پاضسی•

 پاضتی•

 

:پس اظ اسالْ  

 ذطاسا٘ی•

 ضاظی•

 آشضی•

 اصفٟا٘ی•
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 :ضیٜٛ ی ذطاسا٘ی

 اظ لطٖ اَٚ تا چٟاضْ ٞزطی•

چٖٛ اغّة زٌطٌٛ٘ی ٞای فطٍٞٙی زض ایٗ زٚضٜ اظ ذطاساٖ ضطٚع ضسٜ، ٚ اظ آ٘زا تٝ ٔٙاعك زیٍط ضفتٝ، •

 تٝ ضیٜٛ ی ذطاسا٘ی ٔؼطٚف است

ساذتٕاٟ٘ای ایطا٘ی تا اٍِٛ ٌطفتٗ اظ تاٚضٞای اسالٔی، ٔطزْ ٚاض تط ضس٘س،ٚ پطٞیع اظ تیٟٛزٌی زض آٟ٘ا •

 (اٌطچٝ زض ضیٜٛ ی پاضتی ٞٓ ایٗ اضظش ٞا ٚرٛز زاضت)ٕ٘ایا٘تط ضس،

 زض ایٗ زٚضٜ تط ذالف زٚضٜ ٞای تؼسی ، سازٌی زض ٔؼٕاضی،تسیاض إٞیت زاضت•

 ضیٜٛ ی ذطاسا٘ی تفاٚت چٙسا٘ی تا ضیٜٛ ی پاضتی ٘ساضز( ایستایی)اظ زیسٌاٜ ٘یاضضی•

 استفازٜ اظ ٔصاِح تْٛ آٚضز زض ساذت تٙا•

 

www.takbook.com



 :ٔسزس فٟطد 

 (  یىی اظ چٟاض ضٟط آٖ ضٚظ یعز)اِٚیٗ ٔسزس ضثستا٘ی زض ایطاٖ ٔسزس فَٟطَد زض ضٟط پُٟطٜ •
 تا اٍِٛتطزاضی اظ ٔسزس پیأثط زض ٔسیٙٝ•
ٔسزس                              ٗلسٔتص تٝ ٘یٕٝ ٘رست لطٖ اَٚ ٞزطی ٔی ضسس وٝ ایطا٘یاِٖ تاظٜ ٔسّٕاٖ ، تٝ ساذت•

 ضٚی آٚضزٜ تٛز٘س
 است،( ضیٜٛ ی پاضتی یا ساسا٘ی)اظ زیس فٗ ٔؼٕاضی ٚ ٘یاضش ضثیٝ ٔؼٕاضی پیص اظ اسالْ•
 سازٜ ِٚی تا ضىٜٛ،اظ اصیّتطیٗ ساذتٕاٟ٘ای ضیٜٛ ی ذطاسا٘ی•
 ٚ یه ضزٜ ستٖٛ ٚ چٟاض ایٛا٘چٝ(  سٝ زٞا٘ٝ ی ضثستاٖ ٚ زٚ زٞا٘ٝ ی تطای ضٚاق)تا پٙذ زٞا٘ٝ•
 زٚ ضاٞطٚی وٙاضی یا ضٚاق،ایٛا٘چٝ ٞا ضا تٝ ضثستاٖ ٔی ضسا٘س•
 زاضای ٔٙاضٜ،ٚ زٚ ٌطٔرا٘ٝ یا ضثستاٖ ظٔستا٘ی وٝ ضایس زض لطٖ چٟاضْ تٝ آٖ افعٚزٜ ضسٜ ا٘س•
 ٔصاِح تْٛ آٚضز، ستٖٛ ٞا اظ ذطت ٚ زیٛاض ٞا اظ چیٙٝ ٚ پٛضص سمف اظ سُغ یا عاق پٛش تٛزٜ•
چٖٛ سًٙ الضٝ ٚ ٘رُ                         )سمف ٔسزس ضا تا ذطت ٚ تٝ ضٚش تاق ظ٘ی ساذتٝ ا٘س،تٝ ضٚش پاضتی •

 (یافت ٕ٘ی ضسٜ
 تطای ٔالت اظ واٍُٞ استفازٜ وطز٘س وٝ تٙا ضا اظ ٔٛضیا٘ٝ حفظ ٔی وٙس•
 (ٔالتی آٔیرتٝ اظ پطٓ ضتط،ضٚغٗ تطظَن ٚ ٌُ ضس)فطشِ وف ضا تا ٔٛٔیٙٝ واض وطز٘س،•
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 ٚضٚزی ٞا -1

 ٔیا٘سطا یا حیاط -2

 (ضٚ تٝ لثّٝ)اصّی ضثستاٖ -3

 ضثستاٖ ظٔستا٘ی -4

 ٔٙاضٜ -5

www.takbook.com



 

www.takbook.com



:ٔسزس تاضیرا٘ٝ زأغاٖ   

 تٝ سثه ذطاسا٘ی( لطٖ زْٚ ٞزطی)پس اظ صس ساَ اظ ساذتٗ ٔسزس فٟطد، تاضیرا٘ٝ ی زأغاٖ ساذتٝ ضس•

 تاضی ِغتی تطوی تٝ ٔؼٙی ذساست، تاضیرا٘ٝ یؼٙی ذسای ذا٘ٝ•

                                                                                                                                                       :  ٌساضآ٘سضٜ •
 «وٙساظ تا ضىٜٛ تطیٗ تٙاٞای اسالٔی است،وٝ احساسی اظ ضىٜٛ ٚ ظیثایی ضاٞا٘ٝ ضا ػطضٝ ٔی یىی »

 تعضٌتط ٚ تاضىٛٞتط اظ ٔسزس فٟطد•

 ٘مطٝ ی ساذتٕاٖ تط پایٝ ٕٞاٖ ضثستاٖ ستٛ٘ساض است،وٝ تؼس ٞا تغییطاتی زض آٖ زازٜ ضسٜ •

 ساذتٕا٘ی سازٜ،پیطاستٝ ٚ تسیاض ظیثا•

 ٔٙاضٜ زض ضّغ غطتی آٖ اظ زٚضاٖ سّزٛلی است•

 زاضای یه صحٗ ٔطتغ وٝ ضثستاٖ زض ضّغ رٙٛتی لطاض ٌطفتٝ•

 ٘مطٝ ی ٔسزس اظ ٔسزس پیأثط اٍِٛتطزاضی ضسٜ،أا ٔؼٕاضی آٖ تٝ ضیٜٛ ی پاضتی است•
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:مسجذ جامع اصفُان  

 ٌٙزیٙٝ ی ٞٙط ایطاٖ ٚ ٘طا٘ٝ ی سیعزٜ لطٖ تحَٛ زض ٔؼٕاضی اسالٔی ایطاٖ•

 ایٗ ٔسزس تط ضٚی آحاض پیص اظ اسالْ تٙا ضسٜ•

 زض لطٖ زْٚ ٞزطی( ضثستاٖ ستٛ٘ساض)عطح ٘رستیٗ ٔسزس، تٝ ٌٛ٘ٝ ی اتٛٔسّٕی •

 زضرٝ تا ٔسزس وٟٗ اذتالف زاضز  30تا    20سٛی لثّٝ ی ٔسزس وٙٛ٘ی  •

 زض لطٖ سْٛ ٔسزس ٚیطاٖ ضسٜ،ٚ ٔسزسِ تعضٌتطی تا ٕٞاٖ عطح، تط ٚیطا٘ٝ ٞا ساذتٝ ضس•

 زاضای ٔیا٘سطایی زض ٚسظ ، وٝ ضثستاٟ٘ایی پیطأٖٛ آٖ تا زٞا٘ٝ ٞای ٔرتّف ساذتٝ ضسٜ تٛز•

 زض ظٔا٘ٝ ی ذٛز تعضٌتطیٗ ٔطوع ػّٕی ضٟط تٛزٜ •

افعٚزٜ ضس، ٚ ستٖٛ ٞا تٝ ( تا وٛچىتط وطزٖ حیاط)زض ظٔاٖ آَ تٛیٝ،یه زٞا٘ٝ تٝ ضثستاٖ ٞا •

 .آرطواضی ٔعیٗ ٌطت
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 ٔسزس رأغ اصفٟاٖ زض زٚضاٖ آَ تٛیٝ
ٔسزس رأغ اصفٟاٖ،رای ٔسزس ٘رستیٗ زض 

ٞزطی لٕطی 156ساَ   
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:مسجذ جامع واییه  

 زاضای ضثستاٖ ستٛ٘ساض ٚ تطٌطفتٝ اظ ٔسارس اتٛٔسّٕی•

 وٟٙتطیٗ ترص آٖ ضثستاٖ رٙٛتی است،وٝ تؼسٞا تحَٛ ٔی یاتس•

 زض ظٔاٖ آَ تٛیٝ ٚ آَ واوٛیٝ ٌستطش یافت•

 ٕ٘ای ٔسزس زض ضیٜٛ ی ضاظی ساذتٝ ضسٜ أا ٚیژٌی ٞای ضیٜٛ ی ذطاسا٘ی ضا زاضاست•

تط ضٚی ستٖٛ ٞا ٌچ تطی ٞای ٔٙمطی زیسٜ ٔی ضٛز وٝ تا حسٚزی چٟطٜ ٍ٘اضی ٘یع زاضز اٌطچٝ زض •

 اسالْ اظ چٟطٜ ٚ ضٕایُ ٍ٘اضی پطٞیع ٔی وطز٘س

 استفازٜ ضسٜ( تیعٜ زاض)زض ایٗ ٔسزس تطای ٘رستیٗ تاض تٝ رای لٛس ٞای ٌطز،اظ لٛس ٞای رٙاغی•

 زْٚ زض ضثستاٖ رٙٛتی،زض لطٖ ٞطتٓ افعٚزٜ ضسٜ( عثمٝ)لسٕت ظ٘ا٘ٝ زض اضىٛب •

 ایٗ ساذتٕاٖ زض وُ سازٌی ضیٜٛ ی ذطاسا٘ی ضا ٘ساضز•
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:ٔسزس رأغ اضزستاٖ  

 ساذتٝ ضسٜ تٝ ضیٜٛ ی ذطاسا٘ی تا ضثستاٖ ستٛ٘ساض•

 ٔا٘ٙس ٔسزس رأغ اصفٟاٖ تؼس ٞا تغییط ضىُ یافتٝ  ٚ تٝ صٛضت چٟاض ایٛا٘ی زض آٔسٜ•

 ٔسزس اِٚیٝ زض پایاٖ لطٖ زْٚ،یا ٘یٕٝ ی ٘رست لطٖ چٟاضْ ساذتٝ ضسٜ•

 ٔسزس اِٚیٝ زاضای حیاعی تا ٚسؼتی تمطیثا تطاتط حیاط فؼّی تٛزٜ•

 ضثستاٟ٘ای ستٛ٘ساض حیاط ضا اظ چٟاض عطف احاعٝ ٔی وطزٜ ا٘س•

ساذتٕاٖ ٔسزس اظ آرط ٚ ٔالت ٌچی ساذتٝ ضسٜ،غیط اظ زیٛاضٞای ذاضری وٝ اظ آرطٞای ذطتی تٙا •
 ٌطزیسٜ است

 ٌچثطی ٞای تسیاض ظیثای ٔسزس ٞٙٛظ تالیٕا٘سٜ است•
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عطح تاظساظی ٔسزس اِٚیٝ                              
 ٘مطٝ ی وٙٛ٘ی زض ظٔیٙٝ زیسٜ ٔی ضٛز

ٔسزس رأغ اضزستاٖ، ستٟٛ٘ای تٝ ضً٘ سیاٜ  
 ٕ٘ایاٍ٘ط ٔسزس اِٚیٝ اظ لطٖ زْٚ ٚ سْٛ ٞزطی
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:ٔسزس رأغ ٘یطیع  

 ایٗ ٔسزس زض ضیٜٛ ی ذطاسا٘ی زض لطٖ چٟاضْ ٞزطی ساذتٝ ضسٜ است •

 تؼسٞا تٝ ساذتٕاٖ آٖ، لسٕتٟایی افعٚزٜ ضسٜ•

 اصُ ٔسزس تٟٙا یه ایٛاٖ تٛزٜ، ایٗ ایٛاٖ ضایس، ٘یایطٍاٜ یا آتطىسٜ تٛزٜ است•

 زض زٚضاٖ لاراض ٘مطٝ ی ٔسزس تٝ عطحی تا ٔیا٘سطا تغییط یافتٝ است•

 ٘مطٝ ی وٙٛ٘ی ٘مطٝ ی اِٚیٝ
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:ضیٜٛ ی ضاظی  

 چٟاضٔیٗ ضیٜٛ ی ٔؼٕاضی ایطاٖ،وٝ ٕٞٝ ی ٚیژٌی ٞای ٔخثت ضیٜٛ ٞای پیطیٗ ضا زاضاست•

پاٌطفتٝ ٚ تٟتطیٗ آحاض ایٗ ضیٜٛ ( ٘ٓ زیٍط ضی،ضاظ است)آغاظ ایٗ ضیٜٛ زض ضٕاَ تٛزٜ،أا زض ضٟط ضی •
 زض ضی است

 ٔصازف تا لطٖ سْٛ تا ضطٓ•

 تٙاٞای اٚاذط ضیٜٛ ی ذطاسا٘ی،تٝ ضیٜٛ ی ضاظی ٘عزیه است•

زض ایٗ ضیٜٛ،ایٛاٖ وٝ یىی اظ فضاٞای پیص اظ اسالْ تٛز،زٚتاضٜ زض ٔؼٕاضی تٝ واض ٌطفتٝ ضس، ٚ تطذی •
 (ٔا٘ٙس ٔسزس رأغ اصفٟاٖ،ٚ اضزستاٖ)ٔسارس ضثستا٘ی تٝ چٟاض ایٛا٘ی زٌطٌٖٛ ضس٘س

 ضضس ساذت تاق ٚ ٌٙثس،ٚ استفازٜ اظ ٌٛ٘ٝ ی رٙاغی•

 ساذتٕاٖ اظ اساس،تا ٔصاِح ٔطغٛب تط پا ٔیطس•

 ضضس ٌچ تطی ٚ آرطواضی•
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:ٔسزس رأغ اصفٟاٖ  
ایٗ ٔسزس وٝ زض ضیٜٛ ی ذطاسا٘ی ساذتٝ ضسٜ تٛز،زض ضیٜٛ ی ضاظی، عطح ضثستاٖ ستٛ٘ساضش، تٝ •

 چٟاض ایٛا٘ی تثسیُ ضس

ایٛاٖ رٙٛتی رّٛی )ٞزطی ساذتٝ ضس،ٚ سپس صفٝ ی صاحة 473ٌٙثس ذا٘ٝ ی ذٛارٝ ٘ظاْ إِّه زض •
 تٝ آٖ افعٚزٜ ٌطزیس( ٌٙثس ذا٘ٝ

ساذتٝ ( ٜ 481)زض  تاالی ضثستاٖ ضٕاِی ٔسزس،ٌٙثس تاد إِّه زض ٕٞچطٕی تا ٌٙثس ٘ظاْ إِّه •
 لطاض زاضز( ایٛاٖ ضٕاِی)ضس،ایٗ ٌٙثس زض پطت صفٝ ی  زضٚیص

ضطلی ساذتٝ -غطتی-،ایٛاٖ ٞای سٝ ٌا٘ٝ ی ضٕاِی(صفٝ صاحة)پس اظ ساذتٝ ضسٖ ایٛاٖ رٙٛتی •
 صفٝ ضاٌطز-صفٝ استاز-ضسٜ وٝ تٝ تطتیة ٔؼطٚفٙس تٝ صفٝ زضٚیص

زض ظٔاٖ سّغاٖ ٔحٕس ذساتٙسٜ،زض ضٕاَ ایٛاٖ غطتی ٔسزس وٛچىی تٙا ضس،ٔحطاب ضاٞىاض ٌچثطی ٘یع •
 ٚ ٘یع ٔٙثط زض ٌٙاض ٔحطاب.یازٌاض ٕٞاٖ زٚضٜ است

زض زٚضٜ ی اَ ٔظفط لسٕتٟای ٟٕٔی تٝ ٔسزس اضافٝ ضس،اظ رّٕٝ ضثستا٘ی زض ضٕاَ ایٛاٖ ضطلی ٚ •
 .ٔسضسٝ ای زض ضطق آٖ

ساذتٝ ضس وٝ تٝ      ( ٞزطی 851)زض زٚضٜ ی تیٕٛضیاٖ،ضثستا٘ی تٝ ضىُ ذیٕٝ زض پطت ایٛاٖ غطتی •
 زاضاِطتا یا تاالض ظٔستا٘ی ٔؼطٚف است

 (ٞزطی 872)زض زٚضٜ آق لٛیّٛ٘ٛ ٘یع زٚ ٔٙاضٜ ی ایٛاٖ رٙٛتی،ٚ تاق آٖ، تٝ تٙای ٔسزس افعٚزٜ ضس•

 زض زٚضاٖ صفٛیٝ،ضثستا٘ی زض  غطب ایٛاٖ رٙٛتی،ٔؼطٚف تٝ چّستٖٛ ضاٜ ػثاسی ساذتٝ ضس•
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 ٔسزس رأغ اصفٟاٖ

 ساَ ٌستطش ٚ تىأُ زض ٔؼٕاضی 1200

 

 ٔیا٘سطا -1

 ٌٙثس ذٛارٝ ٘ظاْ إِّه -2

 ٌٙثس تاد إِّه -3

 صفٝ صاحة -4

 صفٝ زضٚیص -5

 صفٝ استاز  -6

 صفٝ ضاٌطز -7

 زاضاِطتاء یا ضثستاٖ ظٔستا٘ی -8

 ٔسزس وٛچه اِزایتٛ -9
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ٞزطی  6ٚ   5ضىُ ٌیطی ٌٙثسذا٘ٝ ٞا ٚ ایٛاٖ زض لطٖ   ٘رستیٗ تغییطات اظ ٘مطٝ ی ضثستا٘ی تٝ ٌٙثسذا٘ٝ ای ٚ چٙس ایٛا٘ی  
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 ٌٙثس تاد إِّه ٌٙثس ذٛارٝ ٘ظاْ إِّه
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:ٔسزس رأغ ظٚاضٜ  

 تٛسظ استاز ٔحٕٛز اصفٟا٘ی ساذتٝ ضس( ٞزطی  530) ایٗ ٔسزس ٔتؼّك لطٖ ضطٓ •

 ٔسزس وٟٗ، زض ظیطظٔیٗ ٚ زض ترص ضٕاِی ٔسزس وٙٛ٘ی لطاض زاضز•

ٌفتٝ ٔی ضٛز وٝ وٟٙتطیٗ ٔسزس چٟاض ایٛا٘ٝ است وٝ اظ اتتسا چٙیٗ ساذتٝ ضسٜ، ِٚی ایٗ ٌفتٝ •
 ٘ازضست است

 ٌٙثس ضثستاٖ رٙٛتی زاضای تاق رٙاغی است،ٚ تٝ ٕٞیٗ زِیّة تّٙسای ظیازی زاضز•
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(ٞزطی 530)٘مطٝ ٔسزس رأغ ظٚاضٜ   

 تطش ػطضی تطش عِٛی
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:ٔسزس رأغ اضزستاٖ  

ترص ٞایی اظ ٔسزس رأغ اضزستاٖ زض ضیٜٛ ذطاسا٘ی ساذتٝ ضسٜ، ٚ زض ضیٜٛ ی ضاظی تٝ یه ایٛا٘ٝ •
 تثسیُ ٌطزیس

 ایٗ تٙا آرطواضی زلیك ٚ ظطیفی زاضز•

 تّٙسای ضثستاٖ آٖ تسیاض ظیاز است،ٚ ٌٙثس آٖ زٚ پٛستٝ ی پیٛستٝ است•

:                                           زوتط ضیطاظی سیط تحَٛ ایٗ ٔسزس تٝ چٟاض ایٛا٘ی ضا تٝ صٛضت ظیط تاظٌٛ ٔی وٙس•
(                   پایاٖ لطٖ یاظزٞٓ)ایٛاٖ ضطلی  -3( ٞزطی 946)ایٛاٖ ضٕاِی  -2( ٞزطی 555)ایٛاٖ رٙٛتی  - 1

 (  اٚایُ لطٖ زٚاظزٞٓ)ایٛاٖ غطتی  -4

 :ٔطحْٛ پیط٘یا سیط تحَٛ ٔسزس ضا پس اظ ضیٜٛ ذطاسا٘ی تسیٗ ٌٛ٘ٝ ضطح ٔی زٞس•

 اِٚیٗ ٌستطش ٔسزس زض لطٖ ضطٓ، تا ترطیة ٔمصٛضٜ ٚ افعٚزٖ ظٔیٙی زض رٙٛب، ساذتٕاٖ ٌٙثس -1       

 چٙس ساَ تؼس احساث ایٛاٖ رٙٛتی تط ضٚی ضثستاٖ رٙٛتی،ٚ ٘یع ضٚالٟای ضطلی ٚ غطتی  -2. تٙا ٔی ضٛز       

 تمٛیت ستٟٛ٘ا تا حسی وٝ  -3. ٌٙثس، ٚ ایٛاٖ، تٝ عٛض وّی عطح ضثستا٘ی ٔسزس تٝ ٞٓ ٔی ذٛضز       

 احساث ایٛاٟ٘ای ضٕاِی،ضطلی ٚ غطتی                -4. رطظٞا ٚ زیٛاضٞای لغٛض رایٍعیٗ آٖ ٔی ضٛز       
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 تطش ػطضی تطش عِٛی

 ٔسزس رأغ اضزستاٖ،٘مطٝ وٙٛ٘ی
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ٔطحّٝ ٘رست ٌستطش تط ضٚی   
 تٙای ضثستا٘ی،لطٖ ضطٓ ٞزطی

ٔطحّٝ زْٚ ٌستطش تط ضٚی  تٙای 
 ضثستا٘ی،لطٖ زٞٓ ٞزطی

ٌستطش وأُ ٚ تثسیُ ضسٖ تٝ یه  
 ٔسزس چٟاض ایٛا٘ی،پس اظ لطٖ زٞٓ
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:ضیٜٛ ی آشضی  

پاضسی، ) سطظٔیٗ آشضتایزاٖ زض ٔؼٕاضی ایطاٖ تسیاض تا إٞیت است،ظیطا سٝ ضیٜٛ ٔؼٕاضی ایطاٖ•
 اظ آ٘زا ٘طأت ٌطفتٝ ( آشضی،اصفٟا٘ی

 ضیٜٛ ی آشضی وٝ ٔا تٝ آٖ ٔی پطزاظیٓ،اظ حّٕٝ ی ٔغَٛ ضطٚع ٔی ضٛز،یؼٙی لطٖ ٞفتٓ•

:                                                                                                                  ایٗ ضیٜٛ زاضای زٚ زٚضٜ است•
 اظ ظٔاٖ تیٕٛض ٚ پایترتی سٕطلٙس -2اظ ظٔاٖ ُٞالوٛ ٚ پایترتی ٔطاغٝ -1

        :                                                                                                                            ٚیژٌی ٞای ایٗ زٚضٜ•
 استفازٜ اظ پیٕٖٛ تٙسی ٚ ػٙاصط یىساٖ -2ضتاب زض ساذت ساذتٕاٖ   -1

 ایزاز ساذتٕاٖ ٞایی تا ا٘ساظٜ ٞای تسیاض تعضي -4تٟطٜ ٌیطی تیطتط اظ ٞٙسسٝ زض ٔؼٕاضی    -3       

 زض ایٗ ضیٜٛ اتتسا ساذتٕاٖ تا ذطت یا آرط یا      -6ضضس ٔؼٕاضی زض ضاستای ٌثٙس ٚ عاق ظزٖ   -5       

 سًٙ تا ضتاب ٚ تسٖٚ ٕ٘ا ساذتٝ ٔی ضس،سپس ساذتٕاٖ ضا ٕ٘اساظی ٔی وطز٘س، تا ٞٙط آرطواضی ٚ        

 ٘ماضی ضٚی آٖ، تؼسٞا اظ واضی یا سفاَ آتساض تٝ رای آرط استفازٜ ٔی وطز٘س       
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:ٔسزس رأغ ٚضأیٗ  

 ٔسزس رأغ ٚضأیٗ ٔیا٘سطایی چٟاض ایٛا٘ی است•

 پایساضی زاضز( ٕ٘اٞا ٚ تعئیٙات)٘یاضش ٚ فٗ ارطای ساذتٕاٖ زلیك است،ٚ آٔٛزٞای •

 ٌٙثس آٖ زٚ پٛستٝ است•

 ضثستاٖ آٖ تا تاق ٞای چٟاضترص پٛضیسٜ ضسٜ•

 زض ایٛاٖ رّٛی ٌٙثسذا٘ٝ،ٌچ تطی ٞا ٚ عالچٝ تٙسی ٞای تسیاض ظیثایی تٝ واض ضفتٝ•

تطش -ٕ٘ا   ٔازاْ زیاالفٛآ ٘مطٝ ی وٙٛ٘ی 
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 سٝ تؼسی تطش ذٛضزٜ 

تطش -ٕ٘ا   ٔازاْ زیاالفٛآ 
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:ٔسزس رأغ یعز  

ٔسزس رأغ یعز اتتسا تا عطح ضثستاٖ ستٛ٘ساض ساذتٝ ضسٜ ،وٝ أطٚظٜ چیعی اظ آٖ تالی ٕ٘ا٘سٜ، ٚ    •
 تٝ رای آٖ ضثستاٖ ستٛ٘ساضی ضا زض ضطق ٔیا٘سطای آٖ ساذتٙس

 رٙٛب ٔیا٘سطا زض ضیٜٛ آشضی ساذتٝ ضس٘س( تٙثی ٞا )ٌٙثسذا٘ٝ ٞا ٚ ضثستاٟ٘ای •

 زض زٚضٜ ی زْٚ ایٗ ضیٜٛ، سطزض تسیاض تّٙس ٔسزس ساذتٝ ضس•

 افعٚز٘س( تطای رٌّٛیطی اظ ضا٘ص تاق) زض ضیٜٛ ی اصفٟا٘ی زٚ ٔٙاضٜ تٝ سطزض•

 زض ظٔاٖ لاراضیاٖ، یه ضثستاٖ ظٔستا٘ی زض غطب ٔیا٘سطا ساذتٝ ضس•

 تٛزٜ وٝ ضٚی آٖ پٛضا٘سٜ ٚ ا٘ثاض ضسٜ( حٛضرا٘ٝ)زض رّٛی سطزض، پازیاٚی •

 زض پطت ایٛاٖ،ٌٙثسذا٘ٝ ای تا ٌٙثس زٚ پٛستٝ ی ٌسستٝ ٚرٛز زاضز•

 لطاض زاضز،وٝ سمف آٖ عالی است( تاالض وطیسٜ ٚ زضاظی وٝ پٙزطٜ ٘ساضز)زٚ سٛی ٌٙثسذا٘ٝ زٚ تٙثی •
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ٔسزس رأغ یعز                              
٘مطٝ ی اِٚیٝ    

سٝ تؼسی ٘مطٝ اِٚیٝ، ایٗ ترص زض ضٕاَ ضطلی ٔسزس وٙٛ٘ی 
 لطاض زضتٝ،وٝ رای آٖ یه ضثستاٖ ٘ٛ ساذتٝ ا٘س

www.takbook.com



رایٍاٜ ٔسزس اِٚیٝ ٚ یه ٘یایطٍاٜ پیص اظ  
 اسالْ،وٝ تا ضً٘ سیاٜ ٘طاٖ زازٜ ضسٜ است

 ٔسزس رأغ یعز زض زٚضاٖ آَ ٔظفط
 لطٖ ٞطتٓ ٞزطی

 ٔسزس رأغ یعز زض لطٖ ٞطتٓ ٚ ٟ٘ٓ ٞزطی
 ضثستاٖ غطتی افعٚزٜ ی لاراضی
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 تطش ٚ ٕ٘ای ػطضی تطش ٚ ٕ٘ای عِٛی

 ٔسزس رأغ یعز،تط اساس ٘مطٝ ٔاوسیٓ سیطٚ
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:ٔسزس ٌٛٞطضاز  

زض رٙٛب تاضٌاٜ أاْ ضضا، تٛسظ استاز لٛاْ اِسیٗ ( زٚضٜ ی تیٕٛضیاٖ)زض زٚضٜ ی زْٚ ضیٜٛ ی آشضی •
 (لطٖ ٟ٘ٓ ٞزطی. )ضیطاظی  ساذتٝ ضس

 حیاعی چٟاض ایٛا٘ی است ٔسزس زاضای•

 ٌٙثسذا٘ٝ ٚ ایٛاٖ آٖ زض چٙس زٞٝ وٙٛ٘ی تٝ وّی تاظساظی ضسٜ ٚ زٚتاضٜ اظ تتٗ ساذتٝ ضسٜ است•

 تٙاٞای ایٗ زٚضٜ، تا ٌطٜ ساظی زضٞٓ ٚ سازٜ ٕ٘اساظی ضسٜ ٔا٘ٙس زیٍط •
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 سٝ تؼسی تطش ذٛضزٜ تطش اظ ٌٙثسذا٘ٝ
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:ٔسزس ٔیطچرٕاق  

 ٞزطی لٕطی تط رای ٔا٘سٜ است 841اظ ساَ ٔسزس ٔیطچرٕاق یا ٔسزس رأغ ٘ٛ •

 ایٗ ٔسزس ته ایٛا٘ی است،تا ایٙىٝ زض ٍ٘اٜ ٘رست چٟاض ایٛا٘ی ٔی ٕ٘ایس، أا رع پیطاٖ ٔسزس وٝ •

 ٔی تٛاٖ آٖ ضا ایٛاٖ ٘أیس، سٝ زٞا٘ٝ ی تعضي زیٍط ٚضٚزی ٔسزس٘س       

 ٌٙثس آٖ اظ ٘ٛع زٚ پٛستٝ ی ٌسستٝ ٔی تاضس•

 

 

www.takbook.com



www.takbook.com



 

www.takbook.com



:ٔسزس وثٛز تثطیع  

 ایٗ ٔسزس تٝ احتٕاَ لٛی زض ضیٜٛ ی آشضی ساذتٝ ضسٜ زض لطٖ ٟ٘ٓ•

 زض ظٔاٖ ذٛز تٝ فیطٚظٜ ی اسالْ ٔؼطٚف تٛزٜ،أا ٔتاسفا٘ٝ اوٖٙٛ رع ذطاتٝ ای اظ آٖ تالی ٕ٘ا٘سٜ•

عطح ایٗ ٔسزس، تطذالف تیطتط ٔسارس، تسٖٚ حیاط تٛزٜ، ایٗ ضیٜٛ تؼسا زض ٔسزس ضید ِغف اهلل ٘یع •
 تٝ واض ٌطفتٝ ضس

 تٝ زِیُ سطٔای ٞٛا زض تثطیع تٝ ٌٛ٘ٝ ای تطٍٚ٘طا ساذتٝ ضسٜ است•

 ٔسزس زاضای ٌٙثسذا٘ٝ ای است وٝ ضثستاٖ ٞا آٖ ضا زضتط ٌطفتٝ ا٘س•

 ٕٞٝ رای ساذتٕاٖ تٝ آرط ٚ واضی واضی ٔعیٗ ٌطزیسٜ تٛز•

 واضی آرط،ٔؼطق،وتیثٝ تطرستٝ ٚ واضتٙسی ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ اظ زیٍط ظیثایی ٞای چطٕٙٛاظ ٔسزس است•

 تطٌطفتٝ ضسٜ اظ سفط٘أٝ ٔازاْ زیاالفٛا
 زض زٚضٜ ی لاراضیٝ
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ٞزطی 870 -٘مطٝ ٔسزس وثٛز  تطش ٚ ٕ٘ا پیص اظ تاظساظی  
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:ضیٜٛ ی اصفٟا٘ی  

 آذطیٗ ضیٜٛ ٔؼٕاضی ایطاٖ،وٝ ٘رست اظ آشضتایزاٖ ضطٚع ضس ٚ سپس زض اصفٟاٖ تٝ وٕاَ ضسیس•

 لاراض ٘أیسٜ ضسٜ-زض ٘ٛضتٝ ٞای غطتی، تٝ ضیٜٛ ی صفٛی،افطاضی،لاراضی ٚ ظ٘س•

 :  تٝ زٚ زٚضٜ تمسیٓ ٔیطٛز•

 زٚضٜ اَٚ اظ ضٚی واضآٔسٖ صفٛیاٖ تا پایاٖ ضٚظٌاض ٔحٕسضاٜ لاراض

 اظ ظٔاٖ افطاضیاٖ تا پایاٖ سّسّٝ ظ٘سیاٖ( وٝ ظٔاٖ ا٘حغاط ایٗ ضیٜٛ است)زٚضٜ زْٚ 

پسطفت وأُ اظ ظٔاٖ ٔحٕسضاٜ آغاظ ضس،ٞطچٙس تؼضا پس اظ آٖ ٘یع ساذتٕاٟ٘ای اضظضٕٙسی ساذتٝ •
ضس،أا زض ٔزٕٛع تٝ ا٘حغاط ٌطاییس، ٚ زیٍط ضیٜٛ ای را٘طیٗ ضیٜٛ اصفٟا٘ی ٘طسٜ، ٚ سیط تىأّی 

 ٔؼٕاضی ایطا٘ی ٔتٛلف ٌطزیس

 :   ٚیژٌی ٞای ایٗ ضیٜٛ ػثاضتٙس اظ•

             سازٜ ضسٖ عطحٟا،ٚ تثسیُ ضسٖ فضاٞا تٝ ٔطتغ یا ٔستغیُ                                                                            -1
تطذالف ضیٜٛ ی آشضی، ٞٙسسٝ ی سازٜ ٚ ضىّٟا ٚ ذغٟای ضىستٝ تیطتط تٝ واض ٔی ضفت                             -2
 زض عطاحی ساذتٕاٟ٘ا ،پیص آٔسٌی ٚ پس ضفتٍی وٕتط ضس،ٚ ساذت ٌٛضٝ ٞای پد ضایذ ٌطزیس                -3
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 :    ٚیژٌی ٞای ایٗ ضیٜٛ ػثاضتٙس اظ
 ضسٖ عطحٟا،ٚ تثسیُ ضسٖ فضاٞا تٝ ٔطتغ یا ٔستغیُ    سازٜ •

عطاحی زض ضیٜٛ ی آشضی، ٞٙسسٝ ی سازٜ ٚ ضىّٟا ٚ ذغٟای ضىستٝ تیطتط تٝ واض ٔی ضفت تطذالف •
         ساذتٕاٟ٘ا ،پیص آٔسٌی ٚ پس ضفتٍی وٕتط ضس،ٚ ساذت ٌٛضٝ ٞای پد ضایذ ٌطزیس     

 پیٕٖٛ تٙسی ٚ ضیٜٛ ی ٔسٚالض زض ساذتٕاٖ ساظی تیطتط استفازٜ ضس                                                         •

          سازٌی زض عطح زض تٙاٞا ٞٓ آضىاض ضس                                                                                            •

 تٍٙی ظٔاٖ ٚ وٓ ضسٖ ٔؼٕاضاٖ چیطٜ زست،ویفیت ٚ پایساضی ٚ ٔا٘سٌاضی ساذتٕاٟ٘ا ضا پاییٗ آٚضز              •

 ٔا٘ٙس زٚضٜ ی آشضی سفت واضی اظ ٘اظن واضی رسا ٌطت                                                                        •

             ضضس ٚ استفازٜ ی ظیاز اظ عاق ٚ ٌٙثس                                                                                           •

 استفازٜ اظ ٕٞٝ تعئیٙات ٕ٘ایی زٚضٜ ٞای پیطیٗ،ٚ تٟطٜ ٌیطی تیطتط اظ واضی ذطتی ٞفت ضً٘          •
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( :ٔسزس ضاٜ)ٔسزس أاْ   
 اظ ظیثاتطیٗ ٔسارس ایطاٖ است أا ضىٜٛ ٔسزس رأغ ضا ٘ساضز•

ٞزطی تسست یىی اظ تعضٌتطیٗ ٔؼٕاضاٖ ایطاٖ،استاز ػّی اوثط اصفٟا٘ی ساذتٝ  1020ایٗ ٔسزس زض ساَ •
 ضس وٝ ٘اْ اٚ زض وتیثٝ ی تاالی سطزض ٚضٚزی ٘ٛضتٝ ضسٜ است

 45تیٗ ٔحٛض سطزض وٝ ضٚ تٝ ٔیساٖ ٘مص رٟاٖ ،ٚ ٔحٛض ٔسزس وٝ ضٚ تٝ لثّٝ است، ظاٚیٝ ای ٘عزیه •
زضرٝ ٚرٛز زاضز،وٝ ٔؼٕاض آٖ ضا تٝ تٟتطیٗ ضىُ زض آٚضزٜ است،ٔیساٖ ضٚ تٝ رٙٛب ٚ ٔسزس ضٚ تٝ 

 .رٙٛب غطتی زاضز

ایٛاٖ ضٕاِی ٔسزس زض پطت ٞطتی، تٝ ٌٛ٘ٝ چطذا٘سٜ ضسٜ، وٝ اظ ٞطتی ٔی تٛاٖ ٔیا٘سطای ٔسزس •
ضا زیس، أا ٕ٘یتٛاٖ یىطاست تٝ آٖ ٚاضز ضس،تّىٝ تایس اظ زاالٟ٘ای ٌطزاٌطز ایٛاٖ تٝ حیاط ٔسزس ضسیس  

 ٚ ایٗ ٕٞاٖ سّسّٝ ٔطاتة زض ٔؼٕاضی ایطا٘ی است

 زض پطت زاالٖ زضاظتط، آتطیعٌاٞا ٚ ٚضٛذا٘ٝ لطاض زاضز•

 حیاط ٔسزس تٙاسثات ضص پّٟٛی ٔٙتظٓ زاضز، وٝ زض زٚ ٌٛضٝ رٙٛتی آٖ زٚ ٔسضسٝ است•

 ٕٞٝ ی زیٛاضٞای ضثستاٖ تا واضی ٞفت ضً٘ تعییٗ ضسٜ •

 ٔتط ٔی تاضس 20ٌٙثس تعضي ٔسزس زٚ پٛستٝ ٌسستٝ است،وٝ زٞا٘ٝ ی آٖ ٘عزیه •

ایٛاٖ رّٛی ٌٙثسذا٘ٝ اظ ظیثاتطیٗ ایٛاٖ ٞای ایطاٖ است،ٚ تعییٙات آٖ تی ٕٞتاست، اِثتٝ اظ ٘ظط  •
 تّٙسا اظ سطزض ٔسزس رأغ یعز وٛتاٞتط است

 زٚ ٌّسستٝ زض زٚ سٛی سطزض ایٛاٖ ٚرٛ زاضز وٝ تط تاالی آٖ اشاٖ ٔی ٌفتٙس•
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 :٘مطٝ ٔسزس أاْ اصفٟاٖ

 پیطراٖ -1

 ٞطتی -2

 ٔیا٘سطا  -3

 ٌٙثسذا٘ٝ اصّی -4

 ٔسضسٝ ٘اصطی -5

 ٔسضسٝ سّیٕا٘یٝ -6

 ضثستاٖ ظٔستا٘ی -7
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تطش -ٕ٘ا   
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 تطش ٌٙثسذا٘ٝ سٝ تؼسی تطش ذٛضزٜ
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:ٔسزس ضید ِغف اهلل  

ایٗ ٔسزس تٝ زستٛض ضاٜ ػثاس تطای تعضٌساضت ٚ تسضیس ٚ ٕ٘اظٌعاضی ضید ِغف اهلل رثُ ػأّی  •
ٞزطی  1012-1028اظ ػّٕای ٔطٟٛض آٖ ظٔاٖ اصفٟاٖ تٝ ٚسیّٝ ی استاز ٔحٕسضضا اصفٟا٘ی تیٗ ساِٟای 

 ساذتٝ ضس 

 تطذالف ٔسارس زیٍط حیاط  ٚ ٔٙاضٜ ٘ساضز•

ایٗ ٔسزس تطای ٕ٘اظذٛا٘سٖ ظ٘اٖ ضاٜ ػثاس ٘یع استفازٜ ٔی ضسٜ،ٚ ٔی ٌٛیٙس وٝ ضاٞی ظیطظٔیٙی اظ •
 واخ ػاِی لاپٛ تٝ ایٗ ٔسزس ٔی ضسیسٜ است

عطاحی ایٗ ٔسزس ضٍفت اٍ٘یع است ٕ٘اظٌعاضاٖ تایس اظپطت ٚ ضٚتطٚی ٔحطاب تٝ ضثستاٖ زضآیٙس اظ •
 ایٙطٚ تاالض، پیچساض ساذتٝ ضسٜ است وٝ تٝ پیطسطا ٚ سپس تٝ ٌٙثس ذا٘ٝ ٔی ضسس

 ترص تا تّٙسای وٓ ٔی تاضس 8ٚ  4ظیطظٔیٗ زاضای عالٟای •

 واضی واضی ٞا ٚ ضیعٜ واضی ٞای ایٗ ٔسزس اظ حیج ظطافت ٚ ظیثایی ضاٞىاض است•

 وتیثٝ ی تسیاض ظیثا زض ظیط ٌٙثس،واض ذٛضٙٛیس تعضي ظٔاٖ،ػّیطضا ػثاسی است•

:                                      ٘اْ استاز اصفٟا٘ی زض زاذُ ٔحطاب ظیثای ٔسزس تٝ ایٗ ػٙٛاٖ زضد ضسٜ است•
 «فمیط حمیط ٔحتاد تطحٕت ذسا ٔحٕسضضا تٗ استاز حسیٗ تٙا اصفٟا٘ی ػُٕ » 
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 ٘مطٝ عثمٝ ٕٞىف ٘مطٝ ظیطظٔیٗ
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 ٕ٘ا تطش

 سٝ تؼسی
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 :ٔسزس ٚویُ

 ایٗ ٔسزس وٝ اظ ساذتٕاٟ٘ای ظیثای ظٔاٖ ظ٘سیاٖ است،زض لطٖ زٚاظزٞٓ ٞزطی ساذتٝ ضس•

 فضای تعضٌی زاضز وٝ تا ضثستاٟ٘ای رٙٛتی ٚ ضطلی اش، حسٚز تیست ٞعاض ٔتط ٔی ضٛز•

ستٖٛ یىپاضچٝ ٚ سٍٙتطاضی ضسٜ ی تسیاض ظیثاست، وٝ ا٘ساظٜ ی آٖ            48ضثستاٖ رٙٛتی زاضای •
 صس زض پٙزاٜ ٔتط ٔطتغ ٔی تاضس

 ٔٙثطی ایٗ ٔسزس اظ ٔطٔط است،وٝ اظ رای زیٍطی تٝ ایٙزا آٚضزٜ ضسٜ است•

 .تٙای ٔسزس زض ٞط سٛ تا واضی ٞای ذٛش ضً٘ ٚ ٍ٘اض ٔتٙٛع ظیٙٗ یافتٝ است•
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ٞزطی 1187٘مطٝ ٔسزس ٚویُ ،   ٕ٘ا ٚ تطش 
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 :ٔسزس آلا تعضي واضاٖ

 ساذتٝ ضس 1268ٔسضسٝ ی آلا تعضي واضاٖ، زض زٚضٜ ی زْٚ ضیٜٛ اصفٟا٘ی زض ساَ -ٔسزس•

ساذتٝ ضسٜ ٚ                 ( چُٟ ستٟٛ٘ایی وٝ زض سٝ عطف زیٛاض ٘ساض٘س)ٌٙثس ایٗ ٔسزس ضٚی ستاٚ٘س •
 ٌٙثسذا٘ٝ فضایی تاظ است

ٔسضسٝ زض ظیط ٟٔتاتیِ رّٛی ٚضٚزی اظ ٔسزس رسا ضسٜ، ٚ ٘یٓ عثمٝ اظ ٌٛزاَ تاغچٝ ای وٝ ٌطزاٌطز     •
 آٖ حزطٜ ٞا رای زاض٘س تاالتط است

 سٝ ترص اصّی تٙا،یؼٙی ٔسزس،ٔسضسٝ ٚ ضثستاٖ ٞای ظیط ظٔیٙی زض اضتثاط تاٞٓ ٚ رسا اظ یىسیٍط٘س•

 ایٗ تٙا زاضای واضتٙسی ٞای تسیاض ظیثاست•
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ٞزطی 1268٘مطٝ  اضىٛب ٔسزس،    

 ٘مطٝ ٔسضسٝ ٚ ضثستاٟ٘ای ظیطظٔیٙی
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 سٝ تؼسی 

 تطش عِٛی ٕ٘ا ٚ تطش ػطضی
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:مىابع  

 ٔؼٕاضی اسالٔی ٘ٛضتٝ ی  ٔطحْٛ ٔحٕس وطیٓ پیط٘یا•

 ٔؼٕاضی ایطا٘ی ٘ٛضتٝ ی زوتط غالٔحسیٗ ٔؼٕاضیاٖ•

 سثه ضٙاسی ٘ٛضتٝ ی ٔطحْٛ ٔحٕس وطیٓ پیط٘یا•

 رعٚات والسی استاز زوتط غعاَ وطأتی•
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