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گفتـمان
ستار خالدیان

مسجد اولین فضای معماری بود که در صدر
نظــــ�رگاه
اسالم و به هنگام مهاجرت پیامبر اعظم(ص)
به مدینه خلق ش��د و از مصادیق بارز جامعهی اس�لامی گردید و
به س��بب نقشآفرینیاش در تمامی عرصهها و ش��ئون جامعهی
اس�لامی ،گس��ترش فرهنگ و تمدن اس�لامی را درپی داش��ت.
مس��جد به عنوانی مکانی عبادی-سیاس��ی که مسلمانان در آن
بزرگتری��ن و مهمترین تصمیمات اجتماعی را میگیرند ،همواره
مطرح بوده اس��ت .اسالم مس��جد را به وجود آورد تا به نیازهای
عبادی ،آموزشی ،سیاسی و نظامی جامعهی اسالمی جواب دهد.
بنابراین مس��جد در جامعهی اس�لامی به عنوان وسیلهای مطرح
ش��د که امت را ج��دای از اینکه از ب ُعد معنوی پ��رورش و تزکیه
دهد ،محلی باش��د برای احی��ای فرهنگی و مذهبی و جامعه را از
تهدیدهای داخلی و خارجی در امان نگه دارد.
مسجد دارای آنچنان اهمیتی است که مقام معظم رهبری
درب��ارهی آن فرمودهان��د« :پدی��د آمدن هویتی به نام مس��جد،
نخس��ت در قبا و سپس در مدینه ،در شمار زیباترین و پرمغزین
ابتکارهای اسالم در آغاز تشکیل جامعهی اسالمی است».
مس��جد به عنوان بااهمیتترین فضای معماری اس�لامی نیز
همواره نقش بس��یار پررنگی را در ش��کلگیری و روند توس��عهی
شهرها بر عهده داشته است و جایگاه رفیعی را در حوزهی فرهنگی
و اجتماعی ،جدای از حوزهی شهرسازی پیدا کرده است؛ تا آنجا که
در ش��کلگیری شهرهای جهان اسالم ،به ویژه ایران ،همواره نقش
محوری بازی میکرد و بافتهای شهری ،حول آنها نقش میبستند.
اما امروزه مساجد ما بر خالف گذشته ،نتوانستهاند با معماری زمان و
عصر خود در هم بیامیزند و از لحاظ فرمی و عملکرد ظاهری ،همسو
و همگام با نیازهای معاصر شوند .از دیگر سو ،سیمای کلی شهرهای
ما نیز تا حد زیادی عاری از مفاهیم اعتقادی ،اجتماعی و فرهنگی
شده است و حضور مس��اجد در شهرها ،به عنوان مهمترین عنصر
ساختار شهر ،بسیار کمرنگ شده است و نقش آن در سازماندهی
فضای شهرهای اسالمی نادیده گرفته شده است.
مسجد در اسالم
هدف اصلی از تأسیس مسجد و پایهگذاری این فضای دینی
عبادت است .این نکته شایان توجه است که در فرهنگ اسالمی،
تمامی فعالیتهای انسان در وضعیت خاص میتواند رنگ عبادی
به خود بگیرد و انسان تربیتیافته در مکتب اسالمی ،میتواند به
درجاتی برسد که همهی زندگی او الهی و عبادی شود.
بدین ترتیب ،مس��جد صرفاً محلی برای ارتباط با خدا نیس��ت،
بلکه ارتباط با جامعه و امت نیز در دستور کار قرار میگیرد و یکی از
موفقیتهای شگفتانگیز پیامبر را باید در همین ارتباط مسجد و مردم
یا به تعبیری ،پیوند دین و دنیا از طریق مسجد جستوجو کرد.
در کنار جنبهی فوق ،مس��جدها نخس��تین جایگاه دانش در
اوایل عصر اسالمی شدند .در آنجا مسلمانان اصول دین و مقدمات
اسالم را میآموختند .پیامبر اعظم(ص) نخستین مسجد خود را در
مدینه بنا نهاد تا جایی برای نماز ،کانونی برای حکومت و همچنین
جایگاهی برای آموختن اصول و ریشههای دین اسالم باشد .هرچند
در مساجد تنها به وعظ و راهنمایی و تفسیر قرآن و آموختن خواندن
و نوش��تن به بیس��وادان و مانند آن پرداخته نشد ،بلکه دانشهای
فراوان نوظهوری که در اس�لام ،پس از کشورگشاییهای بزرگ به
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غفلت از جایگاه کلیدی «مسجد» در نظام شهرسازی مدرن

دست آمد ،راهی مسجد شد و در کنار علوم دینی مورد توجه قرار
گرفت .آنچنان ش��د که مسجد رسالت آموزشی و فرهنگی خود را
به بهترین وجهی انجام داد و دانشجویان و دانشپژوهان فراوانی از
سراس��ر دنیا به مس��اجد روی آوردند و دانشمندان و پژوهشگرانی
بلندپایهای از آن طلوع یافتند و این مس��اجد بودند که نخس��تین
جرقههای پایهگذاری مدارس در جهان اسالم را زدند.
در هر مسجدی کتابخانهای بزرگ وجود داشت و کتابهای
فراوان��ی ،در حوزهه��ای مختل��ف در آن قرار داش��ت که معموالً
وقف مس��جد بودند .بدین س��ان از روزگار پیامب��ر(ص) تا قرون
بعدی ،مس��جد دگرگونیهایی در حوزهی معماری به خود دید و
گس��ترش فراوان یافت و رسالت خود را در انتشار اعتقاد اسالمی
و دمیدن روح جهاد برای آماده نمودن رزمندگان و آماده ساختن
آنان برای دفاع از میهن اسالمی انجام داد .درپیروزی شکوهمند
انقالب اس�لامی خودمان و نیز در زمان دفاعمقدس نیز به خوبی
این نقش کلیدی مسجد را میتوان دید.
البته شاید همهی کارکردهای مساجد در صدر اسالم ،در دنیای
امروز تحقق نیابد؛ اما باید فرهنگ حاکم بر مساجد به ساختارهای
اجتماعی و سیاسی منتقل شود تا از رهگذر آن ،جهتگیری همهی
فعالیتهای جامعه ،جهتگیری الهی و دینی باشد.
جهانبینی اسالمی و فضاهای شهری
حکومتهای دینی براس��اس دیدگاههای ایدئولوژیک پیریزی
شدهاند و در آنها ،مذهب در کنار دو محور اقتصاد و سیاست در جامعه
نقشی بس��یار پررنگ دارد .در جامعهی اسالمی مساجد پایگاه اصلی
مذهب به حس��اب میآیند .از این رو ،نقش مس��اجد در شکلگیری
و روند توسعهی شهری بسیار پررنگ است که با بررسی آن ،میتوان
تأثیر آن و جایگاه فرهنگیاش در توسعهی اجتماعی را به دست آورد.
معماری و شهرس��ازی از جهت ساختاری بر دو محور استوار
اس��ت؛ اول از ب ُعد تئوریک و ساختار فکری که از گذشته تا کنون
دیدگاههای فلسفی حاکم بر جامعه توسط هنرمندان وارد عرصهی
ساخت محیط مصنوع شده اس��ت .دوم از نظر تکنولوژی ساخت
و عناصر فیزیکی س��ازندهی آن که خود در تنوع ش��کل و رنگ و
خلق پدیدههای اجرایی در معماری تأثیر بس��زایی دارد .با رش��د
و ش��کوفایی اسالم ،دین و اندیش��ههای اسالمی به جوامع بشری
رس��وخ کرد و زیرساختهای فکری و فرهنگی و تمدنی جوامع را
تا حد زیادی متحول ساخته است تا آنجا که جوامع مسلمانشده،
به فضای عبادتی جدید و هنری نو ،مبتنی بر جهانبینی اسالمی،
احتیاج پیدا میکنند .معماران مسلمان نیز متأثر از دین جدید به
خلق مس��جد در ساختار شهرها همت میگمارند و نگاه نوینی به
مکانهای عبادی در عرصهی معماری ظاهر میشود و در سرتاسر
جهان مساجدی باشکوه با سبکها و شیوههای متعدد ،که متأثر از
اوضاع اقلمی و اقتصادی آنهاست ،خلق میشوند و در عین تنوع،
دارای روح مشترکی هس��تند .در نتیجه ،مسجد در ساختار شهر
اس�لامی به عنوان مهمترین عنصر کالبدی شهر ،جایگاه ویژهای
مییابد؛ به طوری که توس��عهی اغلب شهرهای اسالمی و سلسله
مراتب موجود در آنها متأثر از مسجد اصلی شهر بوده است.
اهمیت مس��جد در شهرهای کهن اسالمی تا آنجا بوده است
که واژهی ش��هر تنها به جایی اطالق میش��ده اس��ت که در آن
مسجد جامع ساخته شده باش��د .این مساجد جامع ،بنا بر تفکر
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ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻛﻮﭼﻪ ﻛﺘﺎﻧﻰ ﭘﻼﻙ
 15 41ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﻋﻤﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ
ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻓﺎﺯ  1ﻣﺠﺘﻊ ﻗﺼﺮ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺑﻠﻮﻙ  3ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  16ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻧﻘﺪﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺭﺑﺎﻁﻛﺮﻳﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺨﺸﺪﺍﺭﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻛﻮﻯ ﻓﺘﺢ 2
ﭘﻼﻙ  17 64ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺮﺣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻗﺪﺱ ﻛﻮﻯ ﺫﻏﺎﻟﻰﻫﺎ ﻛﻮﻯ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﭘﻼﻙ  10ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻭ 18
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﻛﺰﺡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﻡ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻛﻮﻯ
ﻻﻳﻖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﭘﻼﻙ ﺷﺸﻢ  19ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﻳﺮﺝ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﺮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ  35ﻣﺘﺮﻯ ﻻﻟﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺮﻗﻰ ﭘﻼﻙ
 25ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻭﻡ  20ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺁﻗﺎﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2
ﺧﻠﻴﺞ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﭘﻼﻙ  21 88ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺎﺟﻮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﻪﺭﺍﻩ ﺍﻓﺴﺮﻳﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺼﺮ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺍﺳﻼﻡﺁﺑﺎﺩ ﻛﻮﻯ ﺟﻼﻟﻮﻧﺪ ﭘﻼﻙ 64
ﻃﺒﻘﻪ  3ﻭﺍﺣﺪ ﺷﺸﻢ  22ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺩﻫﻘﺎﻥﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻓﺴﺮﻳﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡﺁﺑﺎﺩ ﻛﻮﻯ ﻳﺴﺎﻭﻟﻰ ﭘﻼﻙ  23 2ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻣﺮﻭﺗﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﺎﻇﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ
 45ﭘﻼﻙ  24 4ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻮﺭﻯ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  12ﭘﻼﻙ  14ﻭﺍﺣﺪ  25 2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﺼﻄﻔﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺝ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﺝ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻼﺭﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﻼﻙ ﺳﻰ ﻭ ﺷﺶ  26ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﻻﻳﻘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻓﺎﺯ  1ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺎﺯﻯ ﺑﻠﻮﻙ  6ﻭﺭﻭﺩﻯ
 27 1ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻬﻴﻼ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻗﺪﺱ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻮﻋﻠﻰ ﭘﻼﻙ  216ﻭﺍﺣﺪ  28 10ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺎﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﻴﺸﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  15ﭘﻼﻙ  22ﻃﺒﻘﻪ  2ﻭﺍﺣﺪ 29 7

اس�لامی ،در هستهی مرکزی شهرها ساخته میشدند؛ جایی که
نه تنها مرکز مبادالت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه بوده
اس��ت ،بلکه معماری و ساخت و سازمان فضایی آن نیز به صورت
چشمگیری با فضاهای دیگر ش��هر متفاوت است .هرچند که در
سایر نقاط شهر نیز مساجدی به ویژه در محالت ساخته میشد.
در نتیجه باید گفت با گس��ترش دین مبین اسالم و ورود آن
به کش��ورهایی همانند ایران ،روند شهرسازی تا حد بسیار زیادی
متحول ش��د .این تغییر و تحول نه تنه��ا از جنبهی تکنیکهای
معماری ،بلکه بیش��تر از جهت تغییر س��اختار کالبدی ش��هرها
مطرح است و در این ساختار فضایی جدید ،مسجد جای خود را
در دل شهرهای اسالمی باز کرد و به عنوان رکن اصلی شهرسازی
اس�لامیـایرانی مطرح شد .معماران مسلمان ایرانی نیز با تلفیق
معماری ایرانی با تفکرات اس�لامی ،مساجدی عظیم و شکوهمند
را ب��ه وجود آوردند و س��عی فراوانی نمودند ک��ه با تکنیکهای
مختل��ف معماری و برخی الحاقات ،همانند گنبد و مناره ،تا آنجا
که میتوانند به برجس��تهتر ساختن مساجد در فضای شهری ،به
عنوان مهمترین عنصر شهر اسالمی ،بپردازند.

جایگاه مسجد در سیمای شهر
جنبهی دیگر کارکرد مسجد توجه به فضای کالبدی شهری و
کارکرد معماری آن است .معماری مسجد یک معماری پررمزوراز
و در ی��ک نگاه کلی ،نماد اندیش��هی توحیدی و واس��طهی عالم
علوی با عالم س��فلی است .از دیگر س��و ،پیامبر(ص) اولین اقدام
خود را برای برپا س��اختن یک جامع��هی نوین و الگو ،با فعالیتی
معماری شروع نمود و این موضوع میتواند نشاندهندهی اهمیت
و نقش فضاهای کالبدی ش��هری در یک جامعهی آرمانی باش��د.
بدین ترتیب ،مسجد به عنوان نخستین فضای کالبدی شهری در
جامعهی اسالمی ،جای ویژهی خود را باز کرد.
پیامب��ر(ص) ش��هر یث��رب را تأس��یس نکرد ،ولی س��اختن
جامعهای نو در این ش��هر را از بنا نهادن مس��جد آغاز کرد .بعدها
مس��لمانان س��اختن ش��هرهای جدید مانند کوفه ،بصره و قاهره
را با س��اختن مس��جد آغاز کردن��د .در این ش��هرها ابتدا مکان و
محل مس��جد مش��خص میشد و س��پس با محور قرار دادن آن،
محلهها و خیابانها و بازار و مانند آن ش��کل میگرفت .این اقدام
نمادین ،جوهرهی عبودی ش��هر و جامعه و حکومت در اندیشهی
اسالمی را به خوبی نشان میدهد .محوریت مسجد در معماری و
شهرس��ازی و نیز چرخهی امور ش��هر ،به

ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺸﻤﺖ ﻛﺮﻳﻢﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﻳﻖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﭼﻘﺎﻣﻴﺮﺯﺍ ﻓﺎﺯ  2ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﻠﺒﻮﻧﻪ ﻏﺮﺑﻰ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ  30ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻧﻮﺍﺏ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﺮﻗﻰ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﻛﺎﻭﻩ ﭘﻼﻙ  24ﻭﺍﺣﺪ  31 4ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻓﺸﻴﻦ
ﺣﺒﻴﺐﭘﻮﺭ ﻛﻮﻛﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻴﺤﻮﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻬﻨﻮﺩ ﻛﻮﻯ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﭘﻼﻙ 10
ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻚ  32ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻛﺮﻡ ﺻﻔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻴﺮﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﺱ 45
ﻣﺘﺮﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﻮﻯ ﻳﺎﺱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺟﻨﺐ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎﻧﻰ ﻃﺒﻘﻪ  5ﻭﺍﺣﺪ 19
 33ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺷﺮﻓﻰ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺑﻠﻮﻙ D
ﺷﺮﻗﻰ ﻃﺒﻘﻪ  8ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻰ ﻭ ﺩﻭ  34ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻛﺮﺝ ﻓﺮﺩﻳﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﻠﻜﻪ  5ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻴﺮﻯ پ  35 11738ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﺎﺭﻩ
ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻓﺎﻃﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ
ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻛﻮﻯ ﻋﺎﺑﺪﻯ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﻠﻮﻙ  36 A8ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺷﻬﺮﻙ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ ﻛﻮﻯ  252ﭘﻼﻙ  37 90ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺁﻗﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  30ﻣﺘﺮﻯ
ﺟﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  13ﻣﺘﺮﻯ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻓﻼﺡ ﻛﻮﻯ ﻓﺮﺯﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻼﻙ  28ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻭ
 38ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻙ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻛﻮﻯ ﭼﻤﻨﻰ ﭘﻼﻙ  31ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ  39ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ
ﻛﻴﺴﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪﺍﻥ  93ﭘﻼﻙ  83ﻭﺍﺣﺪ 40 4
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺘﺮﻥ ﻧﺒﻰﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻌﺎﺩﺗﺂﺑﺎﺩ  34ﻣﺮﻛﺰﻯ ﭘﻼﻙ  41 26ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻴﺪﻳﻪ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﭘﻼﻙ  12ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻮﻡ 42
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺗﺎﺑﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺷﻬﺮﻙ
ﻋﻠﻰﺁﺑﺎﺩ ﻃﭙﺎﻧﭽﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﭘﻞ ﺩﻫﻢ  43ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺩﻣﻨﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﻃﻮﺱ ﭘﻼﻙ ﺳﻰ ﻭ ﻫﻔﺖ  44ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺒﻴﺮﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﮔﻞ ﭘﻼﻙ  10ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻮﻡ 45
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻫﻮﺷﻨﮕﻰ ﺳﺎﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺏ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﻼﻡﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰﺁﺑﺎﺩ
ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ ﻣﻔﺎﺑﻞ ﻧﺎﻧﻮﺍﻳﻰ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ  4ﭘﻼﻙ  46 63ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺎﻻﺭ ﺣﺴﻴﻨﺨﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺎﺩﻝ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﻞ ﺍﻣﻴﺮﺑﻬﺎﺩﺭ ﻛﻮﻯ ﻣﺎﻓﻰ ﭘﻼﻙ
 44ﺯﻧﮓ ﺳﻮﻡ  47ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﻃﺎﻟﺒﻰ ﻣﺎﺑﻮﺩﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻗﺮﭼﻚ ﺷﻬﺮﻙ ﻃﻼﺋﻴﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  20ﻣﺘﺮﻯ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﻯ  26ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ ﭘﻼﻙ  9ﻭﺍﺣﺪ ﭼﻬﺎﺭ  48ﺁﻗﺎﻯ ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻮﺍﺏ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺻﻔﻮﻯ ﻛﻮﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﻛﻮﻯ ﺍﻣﺰﺍﺟﺮﺩﻯ
ﺑﻨﺒﺴﺖ ﺍﻭﻝ ﭘﻼﻙ  5ﻭﺍﺣﺪ ﺷﺶ  49ﺧﺎﻧﻢ ﺁﺫﺭ ﻓﺎﺿﻠﻰﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﻜﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﭘﻼﻙ  32ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻮﻡ  50ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻭﺡﺍﻟﻪ ﻧﻘﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﭘﺎﺳﺎژ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻛﻮﻯ
ﻓﺮﺷﭽﻴﺎﻥ ﺗﺒﺮﻳﺰﻯ ﭘﻼﻙ  6ﻭﺍﺣﺪ  51 3ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻴﺦ ﺍﻭﺷﺎﻏﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﺎﻫﺮﺥ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺷﺘﺮ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﻯ ﻛﺮﻳﻤﺎﻥ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ
 52ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻙ ﺁﺯﺍﺩﻯ
ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻴﺮ ﺩﻭﻡ ﻛﻮﻯ  5ﺷﺮﻗﻰ ﭘﻼﻙ  4ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺸﺖ  53ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺠﻔﻰ ﻧﺴﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺯﺭﺑﺎﻓﻴﺎﻥ ﻛﻮﻯ ﺑﻘﺎﺋﻰ ﭘﻼﻙ  54 4ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻛﺒﺎﺗﺎﻥ ﺷﻬﺮﻙ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺭﻳﺎﺣﻰ ﭘﻼﻙ  47ﻭﺍﺣﺪ  55 35ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﺩﻩ ﺭﺍﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﭘﺎﺭﭼﻴﻦ ﺷﻬﺮﻙ ﻗﺎﻳﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ  4ﭘﻼﻙ  169ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ  56ﺧﺎﻧﻢ
ﺍﻟﻪ ﻣﺬﺣﺠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺑﺨﺎﺭﺍﺋﻰ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﻜﻪ ﺩﻭﻡ ﻭ

مثاب��هی یک قطب فرهنگس��از و س��هولت دسترس��ی مردم به
مسجد و کثرت نسبی مس��اجد در محلهها در گذشتهی تاریخی
جوامع اس�لامی ،از دیگر ابعاد جایگاه مس��جد در فضای کالبدی
ش��هری است .تبدیل به دو قطب شدن مسجد و مدرسه در میان
عناصر سازندهی ش��هر در گذشتهی تمدن اسالمی ،که بار اصلی
فرهنگس��ازی را بر دوش داشتهاند ،تجسم جایگاه عبادت و علم
به مثابهی دو بال تعالی انس��انها در تفکر دینی است؛ یعنی اگر
عبادت و علم را دو عامل اصلی برای تعالی و س��عادت انسانها و
جوامع بشری بدانیم ،شهرهای اسالمی از منظر فرهنگی ،بر پایهی
این دو عنصر قوام داش��ت و این دو قطب فرهنگی و فرهنگس��از
در یک تجربهی موفق ،بنیاد و اس��اس اغلب فعالیتهای فرهنگی
شهرها با جهتگیری الهی بوده است.
بدین ترتیب ،باید گفت در طول تاریخ معماری و شهرسازی
اس�لامی ،جایگاه مس��جد در بافت ش��هری هم��واره به صورت
اندیشیدهشده و منطقی بوده است.
واضح اس��ت که مس��جد به عنوان محور و عضوی از مجموع
عناصر اصلی ش��هر ،هم��واره مورد توجه مس��لمانان بوده اس��ت
و انتخ��اب عملک��رد فضاهای همجوار آن نیز ب��ا دقت خاص و در
یک سلس��له مراتب منطقی هویتی انجام گرفته اس��ت که حافظ
جایگاه مسجد در خاطر مردمان شهر بوده است .مساجد بر حسب
عملکردشان و نقشی که در حیات شهر ایفا میکردهاند ،به انحای
مختلف در شهر جای میگرفتند .مساجدی که در ارتباط مستقیم
با حکومت و محل انجام مراس��م دینی پادش��اهان بودند ،در مرکز
ثقل ش��هر و در مجاورت قصر س��لطنتی و در کنار میدان اصلی و
مرکزی ش��هر قرار میگرفتند .برخی از مس��اجدی که درپیرامون
ستون فقرات اصلی شهرها قرار میگرفتند ،عالوه بر انجام فریضهی
نماز ،محل اجتماع و فعالیتهای دیگر اجتماعی بودند .مساجدی
که در ابعاد کوچک و اغلب فاقد فضای باز بودند ،در بدنهی بازار و
ستون فقرات شالودهای شهر قرار داشتند و صرفاً محلی برای ادای
فریضهی نماز کسبهی راسته یا گذرهای مجاور بودند.
مس��اجدی که در مرک��ز محالت و در مجاورت راس��تههای
اصلی قرار داش��تند ،نقش مرکز فعالیتها را در س��طح محله ایفا
میکردند .غالباً در کنار این مساجد حمام و بازارچهای نیز ایجاد
میشد که عواید آن وقف مسجد میگردید و به این ترتیب ،امور
مس��جد اداره میشد .مس��اجد کوچکی که به صورت پراکنده در
محالت مختلف س��اخته ش��ده بودند ،به عنوان محلی برای ادای
فریضهی نماز و عبادات اهالی و ساکنان محالت بودند.
با توجه به این تقس��یمبندی ،آشکار اس��ت که سازماندهی
و س��اختار فضایی ش��هر و به تبع آن ،ش��کلگیری سیمای مرکز
شهر اس�لامی و در قیاس کوچکتر ،مرکز محالت شهری ،تا حد
بسیاری متأثر از مکان اس��تقرار مسجد بوده است .نقش مساجد
در ساختار ش��هرها آنچنان پررنگ است که مساجد در سیمای
عمومی ش��هرها نقش��ی هدایتگرانه پیدا کردهاند؛ به طوری که
شهروندان با مشاهدهی مسجد از دور ،آگاهی مییافتند که در چه
موقعیتی از شهر یا محله قرار گرفتهاند و با توجه به سلسله مراتب
مشخص در اطراف مسجد ،به درستی رفع نیاز میکردند.
مساجد معاصر و نقش آنها در سیمای شهر
همانگونه که ذکر ش��د ،مس��اجد جدای از آنکه مکانی برای

ﺳﻮﻡ ﻛﻮﻯ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﭘﻼﻙ  1ﻫﻤﻜﻒ  57ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺻﻼﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩﻯ ﻧﺒﺶ ﮔﻠﺴﺮ  350ﻭﺍﺣﺪ 58 12
ﺁﻗﺎﻯ ﺻﻤﺪ ﺻﻔﻮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻛﻮﻯ ﺷﺎﻩﺣﺴﻴﻨﻰ
ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﻘﺪﺳﻴﺎﻥ ﭘﻼﻙ  2ﻏﺮﺑﻰ  59ﺧﺎﻧﻢ ﻛﺒﺮﺍ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺷﺮﻗﻰ ﺍﻭﻝ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺑﻠﻮﻙ  2ﻭﺍﺣﺪ 12
 60ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺟﻴﺤﻮﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺷﺘﺮ ﻏﺮﺑﻰ ﻛﻮﻯ ﺷﺠﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ  17ﻃﺒﻘﻪ  61 2ﺁﻗﺎﻯ
ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺻﺎﺩﻕﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻧﺒﺶ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﭘﻼﻙ  62 13ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻨﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﻙ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻛﻮﻯ ﺳﺠﺎﺩ ﭘﻼﻙ  35ﻃﺒﻘﻪ 63 1
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﻛﺰﺡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﻴﺎﻡ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻧﺒﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭘﻼﻙ  331ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ1 :
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﺟﺎﻭﻳﺪ  2ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎﻧﻌﻰ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  3ﺁﻗﺎﻯ
ﻧﺒﻰ ﻋﻠﻮﻯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﻌﺎﺩﺕﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ  4ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ
ﺳﻌﻴﺪﻯ ﮔﺮﮔﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻛﻮﺛﺮ  3ﭘﻼﻙ
ﻫﻔﺪﻩ  5ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  6ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻬﺪﻳﻪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﻓﻠﻜﻪ  4ﺷﻬﺮﻙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺑﻠﻮﻙ ﺏ  5ﻭﺍﺣﺪ  51ﺷﺎﻛﻰ  7ﺁﻗﺎﻯ
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻗﻠﻴﺨﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻨﺘﺂﺑﺎﺩ  35ﻣﺘﺮﻯ ﻻﻟﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﻨﻔﺸﻪ  14ﭘﻼﻙ  17ﺷﺎﻛﻰ  8ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻫﻮﺷﻨﮕﻰ ﺳﺎﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺏ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰﺁﺑﺎﺩ ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻧﻮﺍﺋﻰ
ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ  4ﭘﻼﻙ  63ﺷﺎﻛﻰ  9ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﭘﻮﺭ  10ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﺟﺎﻭﻳﺪ  11ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  12ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  13ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  14ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  15ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ 16
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  17ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  18ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﺟﺎﻭﻳﺪ  19ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  20ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ  21ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  22ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ 23
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  24ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  25ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﺟﺎﻭﻳﺪ  26ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  27ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  28ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  29ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  30ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ 31
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  32ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  33ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﺟﺎﻭﻳﺪ  34ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ  35ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ
ﺟﺎﻭﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎ :ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺴﺐ
ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9610432154002869ﻣﻮﺭﺥ  1396/06/12ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻜﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﻣﻰ  -1ﺳﻌﻴﺪ
ﺳﻌﻴﺪﻯ ﮔﺮﮔﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ  -2ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ  -3ﻧﺒﻰ ﻋﻠﻮﻯ ﻣﺸﻬﻮﺭ
ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕﭘﻮﺭ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺷﻜﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  -1ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺮﺣﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ -2ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ  -3ﻛﺒﺮﻯ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -4ﻣﺠﻴﺪ
ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺳﻰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -5ﺭﺿﺎ ﻣﺮﻭﺗﻰ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ -6
ﺣﺴﻦ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺷﺎﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -7ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺻﺎﺩﻕ ﭘﻮﺭ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻥ  -8ﻣﺠﻴﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺎﻥ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -9ﺣﻤﻴﺪ ﻃﺎﻟﺒﻰ
ﻣﺎﺑﻮﺩﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -15ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺗﺎﺑﻜﻰ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -13ﺁﺫﺭ
ﻓﺎﺿﻠﻴﭙﻮﺭ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -14ﻣﻬﺪﻯ ﺩﻫﻘﺎﻧﺰﺍﺩﻩ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -15ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺁﻗﺎﻳﻰ ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -16ﺻﻤﺪ ﺻﻔﻮﻯ
ﺳﻰ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -17ﺍﻛﺮﻡ ﺻﻔﺮﻯ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ -18
ﻣﻴﻼﺩ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺣﺴﻨﻠﻮﺋﻰ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -19ﻋﻠﻰ ﺁﻗﺎﻟﻮ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
 -20ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻗﻠﻴﺨﺎﻧﻰ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -21ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﺼﻄﻔﻠﻮ
ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -22ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺒﻴﺮﻳﺎﻥ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ -23
ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺠﻔﻰ ﻧﺴﺐ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  24ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﭘﻮﺭ ﻛﻮﻛﺎﻥ ﺩﻭ

عبادت مسلمین هس��تند ،کلیهی امور مسلمین را ،از جمله امور
سیاسی ،اجتماعی ،نظامی ،اقتصادی و فرهنگی پوشش میدهند.
همین موضوع باعث ش��ده بود که در گذشته ،مرکزیت مسجد به
عنوان مرکز اصلی شهرها همواره حفظ شود؛ اما متأسفانه در دوران
معاصر ،در ش��کلیابی شهرها ،این نقش محوری برای مساجد در
نظر گرفته نشده است و تا حد زیادی نقش محوری مساجد نادیده
گرفته ش��ده است و دیگر طرحریزی ترکیب سیمای مسجد و نیز
انتخاب عملکردهای مجاور مس��جد ،ک��ه در ایفای نقش صحیح
مسجد در سیمای شهر اسالمی اهمیت بسزایی دارند ،با اندیشه و
منطق نیست و دیگر ساختار کالبدی و سیمای بصری مساجد ما
هماهنگ با هویت حاکم بر جامعهی اسالمیمان نیست.
در احداث فضای مساجد ،مواردی چون سلسله مراتب ورود
به مسجد ،اس��تفاده از عناصر و اجزای هویتبخش خلق فضایی
آرام جه��ت عبادت و ...نادیده گرفته میش��ود و مس��جد صرفاً با
تابل��وی ورودی آن قاب��ل تمای��ز از فضاهای مجاور خود اس��ت.
ابنیهی مجاور مساجد نیز هیچ گونه سنخیتی با فضای روحانی و
س��یمای اصیل آن ندارند .به همین صورت مشاهده میگردد که
کالبد و سیمای مسجد هیچ گونه جذبهی بصری برای اهالی شهر
ایجاد نمیکند و همین موضوع از جمله مهمترین دالیل تضعیف
ارتباط اهالی ش��هر با مس��اجد به ش��مار م��یرود و این موضوع
غیرقابل اغماض است ،زیرا مساجد کانون حرکتهای انقالبی نیز
بودهاند و منشأ بس��یاری از حرکتهای اسالمی ،همچون انقالب
شکوهمند اسالمی ایران ،محسوب میشوند.
پس بر مردم و نهادهای تصمیمگیر و تأثیرگذار واجب اس��ت
که حداکثر تالش خود را به کار گیرند تا بتوانند جایگاه مس��جد
را در زندگی و بافتهای ش��هری حفظ کنن��د .برای این منظور
میت��وان اقدامات��ی را انج��ام داد ،از جمله اینک��ه برنامهریزان و
طراحان ش��هری باید حداکثر تالش خود را بنمایند تا س��اختار
فضایی ش��هرهای جدید ما براساس فرهنگ و اندیشهی اسالمی
ش��کل گیرد و مس��جد نقش محوری در طراحی ش��هرها داشته
باش��د .از دیگر س��و ،بای��د برنامهریزیهایی در جهت اس��تقرار
کاربریهای پیرامون مس��جد صورت پذیرد ،به نحوی که کاربری
بناهای مجاور ،متناسب با نقش و کارکردهای مساجد باشد.
عالوه بر این ،طراحی مساجد باید با توجه به نیازهای شهروندان
در دنیای معاصر صورت پذیرد و خالقیت و ایدهپردازیهای دنیای
معاصر را هم در بر داش��ته باش��د و همس��و و همگام با فرهنگ و
اندیشهی اسالمی باشد و بتواند روح سکون و آرامش و معنویت را به
نمازگزاران القا کند .البته این ابداعات جدید نباید چهرهی مساجد را
از لحاظ بصری مخدوش نماید یا با دید و هویت شهروندان مسلمان
در تضاد باش��د .برای موفقی��ت در این عرصه ،در طراحی و ترکیب
نماهای مساجد باید از هنرهای اصیل اسالمی و بومی استفاده نمود
و از ابداعات غیراصولی و یکسو خودداری نمود.
همانگونه که گفته ش��د ،طراحی مس��اجد بای��د با توجه به
نیازهای شهروندان در دنیای معاصر صورت پذیرد و از دیگر سو،
باید کارکردهای اصلی و گذش��ته نیز به مساجد برگردانده شود.
پس باید در طراحی مس��اجد فضاهای��ی را برای اختصاص دادن
ب��ه کانونهای علمی و فرهنگ��ی و کتابخانهها در نظر گرفت و از
دیگر سو ،باید قسمتی از مس��اجد برای حل مشکالت اجتماعی
شهروندان و حلوفصل امور نمازگزاران اختصاص یابد .همچنین
تا حد ممکن در طراحی مساجد یا حداقل مساجد جامع شهرها،
با هم��کاری نهادهای دیگر ،کلینیکهایی ب��رای ارائهی خدمات
برهان
پزشکی در نظر گرفته شود.

ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -25ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﺩﻭﮔﺎﻫﻰ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ  -26ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻧﺠﻔﻰ  -27ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻧﺠﻔﻰ  -28ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -29ﻟﻴﻼ ﻏﻼﻣﻨﮋﺍﺩ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -30ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﭘﻨﺎﻫﻰ ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -31ﺍﻟﻨﺎﺯ ﻓﺮﺟﻰ ﭘﻴﺮﻳﻮﺳﻔﻴﺎﻥ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
 -32ﺳﺎﺭﺍ ﺗﺒﺮﺗﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -33ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﻋﻤﻮﺭﻯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ  -34ﺳﻴﺪ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -35ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺎﺟﻮﻯ
ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -36ﺍﻟﻬﻪ ﻣﺬﺣﺠﻰ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -37ﺣﺸﻤﺖ
ﻛﺮﻳﻤﭙﻮﺭ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -38ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺩﻣﻨﻪ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ  -39ﻧﺴﺘﺮﻥ ﻧﺒﻰﺯﺍﺩﻩ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -40ﻋﻴﺴﻰ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ
ﺫﻭﺍﻟﭙﻴﺮﺍﻧﻰ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -41ﻋﻬﺪﻳﻪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻥ  -42ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻮﺭﻯ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻯ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -43ﻣﻴﻼﺩ ﺷﻴﺨﻰ
ﺍﻭﺷﺎﻧﻰ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -44ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻣﺎﻝ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
 -45ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﻛﺰﺡ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -46ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -47ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺴﻤﺎﺋﻰﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺩ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
 -48ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﻰ  -49ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﺘﺎﻧﻰ ﻫﺮﺩﻭ ﺟﻤﻌﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ  -50ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﻋﻤﺎﺭﻩ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -51ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﻧﻘﺎﺩ
ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -53ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﺳﺪﻯ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -53ﺷﻬﺮﺍﻡ
ﭘﻮﺭﻏﻼﻡ ﺣﺴﻨﻌﻠﻰ ﺩﻩ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -54ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﻰ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -55ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻛﻴﺴﺎﺭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ  -56ﻣﺴﻬﺒﻼ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻣﻘﺪﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -57ﻳﺎﺳﺮ
ﻃﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -58ﺭﺿﺎ ﭘﻮﺭﻧﺎﺟﻰ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
 -59ﺍﺣﻤﺪ ﺩﻻﻭﺭﻯ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -60ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺻﻼﻧﻰ
ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺻﺪﺭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ
ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷﻜﺎﺕ  -1ﺭﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ  -2ﺍﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻤﻰ
 -3ﺳﺎﻻﺭ ﺣﺴﻴﻨﺨﺎﻧﻰ  -4ﺣﺎﻣﺪ ﻻﻳﻘﻰ  -5ﺳﻮﺩﻩ ﺭﺍﻫﻰ  -6ﭘﺮﻳﺴﺎ ﭘﻮﺭﺟﻌﻔﺮ
ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺎﺭﻛﻮﺳﺮﺍﺋﻰ  -7ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ  -8ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻧﻘﺪﻯ  -9ﺣﺴﻴﻦ
ﺍﺻﻼﻧﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺧﺬ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﻯ )ﺳﻔﺘﻪ( ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻫﻮﻳﺘﻰ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﺷﻜﺎﺕ
ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺍﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻜﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ
ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻫﻬﺎﻯ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻮﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ
ﺷﻜﺎﺕ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﻴﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ ﻭﺍﻫﻰ ﺑﻮﺩﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﺍﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺷﻜﺎﺕ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﻴﻪ
ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻳﺎﺩ
ﺷﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺑﺰﻫﻬﺎﻯ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ
ﻟﻬﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  674ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 1
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺸﺎء ﻭ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺍﺩ  23ﻭ  134ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1352ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ
ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺼﺖ ﻓﻘﺮﻩ ﺣﺒﺲ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺰﻩ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﺣﺒﺲ ﭼﻬﻞ
ﻭ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺷﻜﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺷﻜﺎﺕ ﻭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﺑﻌﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺁﻣﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
/46107ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1169ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺒﺨﺶ ﺁﺑﻜﻨﺎﺭ

