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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرگزاری فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۸آذر    ۳ ]تاریخ:[

 

 ها در آمد +عکسمسجدی که از چنگ بهایی

سال احیا شد و مجدداً نماز جماعت در آن برپا   ۲۰سال قدمت در استان زنجان بعد از  ۱۳۰مسجد عباسقلی خان با 

 .شود اما مسیر این احیا شدن بسیار سخت و پرمشقت بوده استمی

سال قدمت، یکی از مساجد  ۱۳۰خان با به گزارش خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، مسجد عباسقلی 

خان واقع در بافت تاریخی شهر زنجان اریخی استان زنجان است که با سبک چهل ستونی در محله قدیمی عباسقلیت

های های هاللی و زیبایی روی ستونقرار گرفته است. این مسجد دارای دو صحن و شبستان زیبا است که طاق

ها و همچنین محراب که با کاشی کاری زیبا مدوری استوار شده است. تزئینات این مسجد، آجر کاشی روی بدنه طاق

 .های مقعری، جلوه و زیبایی استبا طرح

های مردمی از  های قبل از انقالب اسالمی، پاتوق مروجان بهائیت شده، اما بعد از انقالب با تالشاین مسجد در سال 

لی رسیده، علما و شهدای  شود. این مسجد که از سوی سازمان میراث فرهنگی به ثبت مدست این افراد خارج می 

سال پیش با رویدادهای مختلف تعطیل   ۲۰خان اما از حدود  بسیاری را در زنجان تربیت کرده است. مسجد عباسقلی 

شود. این در حالی است که در دوره دولت  های مرتبط در آن برگزار نمیشود و دیگر نماز جماعت و برنامهمی

 .شودیاصالحات، به محل جلسات سیاسی تبدیل م

االسالم رحیم قزلباش، روحانی جوان زنجانی و امام جماعت فعلی مسجد، بعد از گذران دروس حوزوی در قم،  حجت

پردازد. این روحانی، امروز موفق شده تا مسجد گردد و به تالش برای احیای این مسجد می به شهر خود بازمی

 .های بسیارمشقتخان را مجدد فعال کند، اما با عباسقلی

 اقامه نماز جماعت در مسجد 

وگو با خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خان زنجان در گفتاالسالم رحیم قزلباش امام جماعت مسجد عباسقلیحجت

خبرگزاری فارس اظهار داشت: در ابتدای امر برای فعالیت در این مسجد به اداره اوقاف و امور خیریه استان مراجعه  

امنا معرفی و فعالیت را آغاز کنیم، در حالی که بعدها مشخص شد، یز اعالم کردند، افراد را برای هیأتکردم و آنان ن

 .این اداره هیچ اختیار قانونی برای فعالیت در مساجد ندارد

امنا با نظر مردم انتخاب  اکنون به همت مردم فعال شده است و امام جماعت و هیأتخان هموی افزود: مسجد عباسقلی

 .اندو فعال شده

اکنون دارای یک هیأت مذهبی با عنوان جنت البقیع مدافعان حریم انقالب خان هم قزلباش با بیان اینکه مسجد عباسقلی

است، گفت: این هیأت متشکل از رزمندگان مدافع حرم گردان فاتحین استان زنجان و جوانان منطقه است که هر هر  

 .کندخود را برگزار میهفته روزهای چهارشنبه، جلسه هفتگی 

خان تصریح کرد: در این مسجد جلسات حلقه صالحین هر هفته، با رویکرد معرفتی و  امام جماعت مسجد عباسقلی

شود و بنا داریم با مدارس اطراف نیز طرح سند تربیتی مساجد را تدوین علمی برای نوجوانان و جوانان برگزار می

 .ودکنیم تا پیوند مسجد و مدرسه ایجاد ش
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های اجتماعی و تواند در زمینه فعالیتوی گفت: فعالیت مسجد، در هر منطقه دارای برکات بسیاری است. مسجد می

خان دارای  خیرخواهانه تاثیرات فراوانی داشته باشد و حتی زمینه اشتغال جوانان را فراهم کند. مسجد عباسقلی

مدیریت افراد مسئول در گذشته بسیاری از این رقبات از دست رفته و  موقوفات بسیاری است که متاسفانه به دلیل سوء 

 .های غیرواقعی در اختیار مستاجران قرار گرفته استیا با قیمت

خان در شهر زنجان، چهارراه انقالب، ابتدای خیابان سعدی وسط، پشت کتابخانه براساس این گزارش، مسجد عباسقلی

 .سهروردی واقع است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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