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چکیده:
مسجد جامع فرومد در روستای فرومد در  561کیلومتری شرق شهرستان شاهرود واقع است .این مسجد دو
ایوانی و مربوط به دوره خوارزمشاهیان است .با توجه به دو ایوانی بودن نقشهی بنا ،شیوهی پوشش سقف ایوان-
ها که به صورت طاق و تویزه است ،استفاده از آجرتراش در ابعاد گسترده ،تلفیق آجر با کاشیهای فیروزهای و
الجوردی و ستون نما ،این مسجد را در زمره مساجد شاخص عصر خوارزمشاهیان قرار داده است .پژوهش
حاضر در صدد واکاوی تحوالت معماری قرون میانی ایران با تمرکز بر تحلیل معماری مسجد جامع فرومد در

خراسان میباشد.
واژگان

کلیدی :معماری خوارزمشاهیان ،مسجد جامع فرومد ،معماری اسالمی ،تزئینات.

مقدمه:

معماری مساجد خوارزمشاهیان در ادامه و استمرار معماری دوره سلجوقی است و در مجموع ارتباط خود را از نظر
شکل ،مصالح و تز یینات با بناهای دوره سلجوقی حفظ کرده است .مصالح مساجد دوره خوارزمشاهی خراسان همان مصالحی
است که در همۀ ادوار اسالمی بهکار رفته است .یعنی آجر ،خشت ،گل ،گچ و قلوه سنگ .نقشه مساجد خوارزمشاهی دو ایوانی
است و این درحالی است که نقشهای چهار ایوانی در معماری خرا سان ناشناخته نبود .تلفیق کاشی و آجر که از اواسط دورۀ
سلجوقی در نمای خارجی بنا آغاز شد در دوره خوارزمشاهی به مقیاس وسیعتری استفاده شد.
در این پژوهش به مطالعه موردی یکی از مساجد عصر خوارزمشاهیان به نام مسجد جامع فرومد پرداخته شده است.
بنای قدیمی مسجد جامع فرومد احتماالً مربوط به اواخر دوره سلجوقی و اوایل دورهی خوارزمشاهی است .این مسجد یکی از
زیباترین و در عین حال دارای بیشترین تزیینات از نظر معماری میان مساجد خوارزمشاهیان است که از نقطه نظر باستان-
شناسی قابل بررسی و پژوهش است.
جغرافیای طبیعی فرومد
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فرومد از دهستانهای بخش میامی شهرستان شاهرود در استان سمنان است .این دهستان که مرکز آن قصبهی
فرومد است؛ در شمالشرقی میامی در منطقه کوهستانی واقع است (نقشه .)1
مشخصات اقلیمی آن ،هوای معتدل ،تابستان منطقه گرم و خشک ،بارش باران کم است و به همین دلیل از نظر
جغرافیایی جزو مناطق کویری کشور محسوب میشود .آبش از قنوات است] .[1پایگاه آب فرومد ،از طریق کاریزهای حسین
آباد ،محمدآباد ،سعیدآباد ،نصرتیه ،مظفر ،برزین ،کوشک ،باغ پایین ،مرداب ،عیشآباد ،کالنهنو ،کاریربازار (که شکافته آن از
زیر مسجد جامع فریومد میگذشته و اکنون بی آب است) .تأمین میشده و اراضی قصبه را آبیاری میکرده است] [4بهنظر
میرسد که رونق و آبادی این شهرستان بستگی به این قناتها داشته که پس از خشک شدن سرچشمههای آب ،این روند
تسریع شده است.

نقشه شماره  :1موقعیت روستای فرومد در استان سمنان

جغرافیایی تاریخی فرومد
فرومد پیش از این که به شهرستان مرکز جوین تبدیل گردد ،یکی از دوازده ربع اطراف سبزوار محسوب میشده است.
مؤلف تاریخ بیهق دهکده های اطراف را در قرن ششم هجری دوازده ربع ،که یکی از آنها ربع فرومد بوده ،نام برده است[7] :
نویسنده کتاب جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی مینویسد که یاقوت ذکری از فرومد نمیکند ،زیرا شهر اصلی
جوین در زمان او آزادور بود] .[9بنابراین بهنظر میرسد که فرومد در دوره خوارزمشاهی کسب اعتبار کرده است ،به استناد
گفته مستوفی مرکز بخش جوین در قرن هشتم هـ.ق به فرومد تغییر کرد .از سویی مستوفی از نقاط وسیع دیگر این منطقه
نظیر بحرآباد ،اروکارزی ،دلبند ،خاراشه ،نیز یاد کرده است ،اما هنگامی که مرکزیت به فرومد تغییر کرد ،احتماالً در سال
747هـ.ق مصادف با تاریخ اتمام کتاب نزهه القلوب بوده ،به این دلیل این کتاب نمیتواند اطالعات کافی در اختیار ما بگذارد،
چون مسجد بزرگ و مجلل فرومد احتماالً هنگامی ساخته شده که این شهر حاکمنشین منطقه بوده است.[4] .

مسجد جامع فرومد:
مسجد جامع فرومد در جهت شرقی روستایی با همین نام در  161کیلومتری شرق شهرستان شاهرود واقع است.
وسعت مسجد بالغ بر  027متر مربع میباشد .مسجد فرومد دارای زیباترین و کاملترین تزیینات قرون میانه اسالمی است.
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این مسجد متشکل از دو ایوان شمالی و جنوبی است که محور تقارن آنها برهم منطبق نیست .دو ایوانچه دو طرف ایوانها
و نیز شبستانی در ضلع شرقی ایوان جنوبی و نیز احتماالً شبستانی به قرینه در ضلع غربی همین ایوان ،دو رشته رواق در
طرفین صحن و نیز یک طاق گنبد دار چهار گوش ،در ضلع غربی ایوان شمالی میباشد ].[4

تصویر -1نمای عمومی مسجد فرومد(نگارنده)

ویژگیهای ساختاری بنا
عناصر مختلف تشکیل دهنده این بنا شامل ایوان اصلی جنوبی ،ایوان شمالی ،رواقهای شرقی و غربی و ایوان
ورودی مسجد است که در ذیل مطالب بهصورت مجزا به هریک از آنها پرداخته میشود.
ایوان اصلی(جنوبی)
مهمترین بخش این مسجد را ایوان جنوبی تشکیل میدهد که هم از نظر اندازه و هم از نظر تزیینات گچبری و
کتیبهنگاری محرابها قابل توجه است .طول و عرض ایوان  6/26 × 11/21متر ،از ایوان مقابل بزرگتر و مرتفعتر است .این
ایوان با قوس و طاق گهوارهای عرضی و نیم گنبد انتهایی پوشش یافته است .در دیوارهی ضلع غربی و شرقی ایوان ،درگاه-
هایی با پوشش طاقی تعبیه شده که به فضاهای جانبی راه دارد .در حاشیه داخلی قوس ایوان ،دو ستوننما ساخته شده و بر
روی آنها آجرهای مشبک قالبزده به ابعاد  27×27سانتیمتر کار شده است .از فراز ستوننمای پایه غربی ،کتیبههای کوفی
آمیخته با نقوش اسلیمی و گیاهی آغاز شده و بر روی ستوننمای پایه شرقی خاتمه میپذیرد .متن این کتیبه قسمتی از آیات
قرآن میباشد .نمای ایوان با تزیینات آجری پیشبر و قالبزده با نقوشی هندسی ،گره و طرحهای تسمهای مزین شده است ]
. [4
برخی از پژوهشگران معاصر معتقدند علت اینکه ایوان جنوبی را بزرگ و طویل ساختهاند احتماالً استفاده از آن به-
عنوان یک فضای گنبددار پشت ایوان اصلی است .اما نگارنده معتقد است که علت بزرگی این ایوان ،مرکزیت و محوریت آن
در کالبد کلی اثر است .به این معنا ،بستر جغرافیایی که مسجد در آن ساخته شده ،از فصلی بلند مدت گرم برخوردار است.
بنابراین ،ایوان جبهه جنوبی  -پشت به آفتاب است و در اصطالح معماری به نسار معروف است  -ساخته شده تا نمازگزاران
در دوره نسبتاً بلند گرمای آن در امان باشند .این بنا به این دلیل که اقلیم منطقه سازگار با این نوع معماری بوده ،از جمله
مساجدیست که فاقد گنبدخانه است و قابل مقایسه با مساجد قاین ،زوزن و گناباد در خراسان است ].[4
در دیوارهای ایوان (در ضلع شرقی و غربی) درگاههایی وجود داشته که به فضاهای جانبی ایوان اصلی مرتبط بوده
است .وجود چهار درگاهی عریض در یک دیوار ضعیف ،نشان میدهد که در یک زمان و احتماالً هنگامی که ایوان دچار ترک
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خوردگی شده ،مسدود گردیده است .در حال حاضر دوتا از این درگاهها باز است و بهعنوان درگاه ارتباطی با فضاهای جانبی
ایوان اصلی استفاده میشود .وضع کنونی مسجد نشان میدهد که شکافهایی عریض و حتی جابهجا شدنهای چشمگیری
در آن اتفاق افتاده است .در حین مرمتهای مسجد ،یکی از درگاها را که در آن محرابی گچبری شده قرار دارد ،باز نمودهاند
].[4

تصویر-2نمای ایوان جنوبی ،مسجد جامع
فرومد(نگارنده)

پوشش سقف ایوان ،به روش طاق و تویزه است ،به این صورت که دارای دو طاق جناغی در ابتدا و انتهای دیوارها
است و سپس از طریق پوشش تویزه آن را مسقف و طاق زدهاند .بخش انتهای ایوان با پوشش نیم گنبدی مسقف شده است.
در داخل هر یک از مقرنسهای گچبری با طرحهای هندسی و گل و بوته کار شده است .قسمتهای باالی مقرنسها
تخریب شده و در وسط یکی از آنها کتیبهای است که نام یکی از سازندگان بنا و احتماالً کسی که گچبریها را انجام داده تا
حدودی مشخص است .در مورد نام سازنده دو نظر وجود دارد ،برخی از محققین آن را "عمل علی" خوانده اند ] .[4و در
مقابل برخی دیگر"علی جامی السنایی سمنانی" خوانده شده است ].[0
در داخل این ایوان دو کتیبه خطی بهصورت نواری افقی در زیر پاکار طاق قرار دارند که روی هم قرار گرفتهاند و
توسط اندودی از گل ،از هم مجزا گردیده است .کتیبه احتماالً متعلق به زمانی است که تعمیراتی در جهت استحکام بنا انجام
شده ،کتیبه اول احتماالً همزمان با احداث بناست ].[4آرایههای نیمگنبدی سقف که بهوسیله گچبری انجام شده و مهمترین
آنها نقوش شش گوش است ،در داخل قابهای شش ضلعی گلهای هشت پر بهصورت برجسته گچبری با طرحهای
شمسهای آن نیمکرههای گچی برجسته قرار دارد ] .[1در باالی پشت بغلهای طاق جناغی ایوان از سفالکاریهای (گل
پخته) شش گوشه ساخته شده که آنها را بهصورت بخشهای مجزا در گارگاه ساختهاند و در بام گذاشتهاند ] .[2بر روی
پیشانی طاقهای جناغی درگاههای ارتباطی دیوار ایوان جنوبی ،کتیبهای به خط کوفی بهصورت نواری گچبری شده وجود
دارد که بیشتر بخشهای آن خراب شده است .در زیر طاق هر یک از غرفهها ،گچبری به شیوه آجرچینی نمای بیرونی ظلع
جنوبی مسجد بایزید بسطامی است ،اینگونه طرحها در بناهای خراسان ،بهویژه در دوره سلجوقی و خوارزمشاهی بسیار دیده
شده است].[4
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ایوان شمالی:
ایوان شمالی به فاصله حدود  12متر در مقابل ایوان جنوبی مسجد واقع شده است .این ایوان از نظر اندازه و طول و
عرض با ایوان جنوبی تفاوت نسبت ًا زیادی دارد ] .[1ابعاد آن به طول  7/02متر و عرض  6/1متر است .ارتفاع ایوان شمالی با
ایوان جنوبی برابر است و از طرف دیگر تزیینات نمای آنها هم تقریباً یکسان و با هم قرینهاند ،به این معنی که در دو سوی
این ایوان دو درگاه ورودی قرار دارد که یکی از آنها به ایوان ورودی و دیگری به فضای کوچکی راه دارد ].[7
هر چند که نمای ایوان شمالی از نظر آرایه شبیه ایوان جنوبی است ،اما از لحاظ اندازه کوچکتر است و از دو نوار
تشکیل شده که آنها را رشتههای تزیینی محصور کرده است ] .[1نوار حاشیه تزیینی بزرگ که پهنتر از نوار اصلی ایوان قبله
(جنوبی) است نیز از شش گوشههایی ترکیب یافته که بهصورت بخشهای مجزا و به کمک آجرهای معرق در گارگاه ساخته
شدهاند ] .[4در زمینه این شش گوشهها و نیز در وسط هر یک از آنها یک قاب تزیینی از جنس گل پخته قالبریزی شده
وجود دارد .نوار دیگر از شش گوشهها یا به عبارت دیگر از تعدادی مربع که هریک شش گوشهای را در خود جای داده،
تشکیل شده است ،اما اندازه آنها به مراتب کوچکتر از نوار اصلی است .این مربعها همچنین در چهار رشته تزیینی که همگی
از گل پخته قالبریزی شده (سفالکاری) ساخته شدهاند .این دیوارها ظاهراً نوعی تکیهگاه برای قوس بزرگ بوده است ،اما
آنها را ساده رها نکردهاند .در واقع جنبه تزیینی داشته و تأثیر آن در استحکام طاق ایوان از نظر نیروی رانشی مهم به نظر
میرسد .تنها در این قسمتها کاشیهای فیروزه رنگ وجود دارد ].[1
در پشتبغل قوس ایوان ،تزیینات زیبای گیاهی ،تلفیق کاشی و آجر به کار برده شده است .دو طرف ایوان ،زیر پایه
قوس جناغی روکار ،دو نیم ستون تزیینی قرار دارد .این نیم ستونها از کف زمین شروع و تا زیر کار قوس جناغی طاق ایوان
ادامه مییابند ] .[2در باالی هر یک از آنها سرستونی گلدانی ساخته شده و روی آن تزیینات گل و بوتهای کار شده است و
روی ستون حاوی تزیینات گچبری با طرحهای هندسی است .داخل ایوان شمالی نیز کتیبهای نواری در زیر پایه طاق سقف
ایوان در سه طرف قرار دارد که به خط ریحان است و مشابه آن نیز در ایوان جنوبی (قبله) وجود دارد .بخشهای اصلی این
کتیبه از بین رفته است و فقط قسمتهای باالیی حروف که جنبه تزیینی و زیبایی داشته ،باقیمانده است .در داخل ایوان ،در
باالی کتیبه ورودی پایه قوس طاق ،طاقنماهایی در دو طرف بهطور قرینه ساخته شده است .این طاقنماها هر یک در کادر
مستطیل شکل قرار دارند و دارای قوس ضربی هستند و داخل و بیرون آنها با تریینات پرکار هندسی و گیاهی گچبری شده
است.
در قسمت انتهایی ایوان شمالی در زیر سقف آن همانند ایوان جنوبی با مقرنسهای آجری ساخته شده است که
تزیینات گچ بری زیبا بر روی آن کار شده که بیشتر آن خراب شده است ] .[1پوشش ایوان شمالی همانند ایوان جنوبی است،
یعنی با روش طاق و تویزه پوشیده شده است و زیر طاقها را با تزیینات گچبری هندسی و گیاهی که وسط آنها را یک نیم
کره برجسته پر کرده است .زیر طاق با تزئینات گچبری با طرحهای هندسی ،گل و گیاه پرشده است.
رواقهای شرقی و غربی:
مسجد جامع فرومد در جهت شرقی و غربی دو رواق به موازات هم دارد که رواق شرقی دارای سه درگاه به صحن
مسجد است .این بخش سالم است در حالیکه از دیوار شرقی فقط پی آن مانده است .به عقیده نگارنده بر همین اساس می-
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توان طرح بازسازی آن را ارائه داد .ابعاد آن  121/77متر است .این رواق مستطیل شکل و احتماالً پوشش آن طاق و تویزه یا
طاق گهوارهای بوده است .در زیر قوس درگاههای رواق شرقی ،تزیینات گچبری و نقوش گیاهی و اسلیمی بر روی پاکار
قوسها و در دو سمت کادرهای مستطیل شکل سخن بزرگان و آیات قرآنی به خط ریحان گچبری شده که بعضی از آنها
سالم باقیمانده و بعضی نیز از بین رفته است .بر روی پیشانی قوسها در دو طرف -هم از بین و هم از داخل صحن -کتیبه-
هایی به خط کوفی با مضمون آیات قرانی گچبری شده است .کتیبهها و بهویژه تزیینات این رواق نیز مشابه رواق شرقی
است .در طرحهای تزیینی زیر طاقها و کتیبههای داخل کادرهای مستطیل شکل ،تفاوتهای جزیی به چشم میخورد .در
داخل هریک از آنها عبارتی به این شرح« :الجنته داراال »....و«الدنیا مزرعه االخره » .به خط ریحان خوانده میشود .در
حاشیه این کتیبهها و در داخل درگاهها ،بر روی پاکار قوسها ،گچبریهایی با طرحهای هندسی و گیاهی قرار دارد که
ترکیبی از نقوش هندسی و گیاهی است ].[4
سردر ورودی مسجد:
سردر ورودی مسجد در ضلع شمالی بنا قرار گرفته و مزین به تزیینات غنی و زیبای آجرکاری ،گچبری و کتیبه است.
پیشانی سردر نیز دارای تزیینات گچبری است .دیوارهای داخلی سردر ،تزیینات گچبری به شکل مربعهای کوچک داشته و
پوشش طاقی سردر با گچبری و مقرنس تزیین شده است .در پاکار طاق سردر ،کتیبهای سرتاسری به خط نسخ در زمینهای
تزیینی ،گچبری شده است .مضمون این کتیبه که به شدت آسیب دیده است ،آیات قرآنی است ].[4
محراب مسجد:
در مسجد فرومد دو محراب گچبری شده وجود دارد که یکی از آنها (محراب اصلی) در انتهای ایوان جنوبی (قبله)
واقع شده است و دیگری در یکی از درگاههای ارتباطی قدیمی (سمت چپ) قرار دارد ] .[1،2،4موقعیت و تریینات هر کدام از
این محرابها به شرح زیر میباشد:
الف -محراب کوچک :این محراب در میان یکی از درگاههای ضلع شرقی ایوان اصلی قرار دارد که در یک مقطع زمانی بسته
شده بود ،اما در سه دهه اخیر آن را باز نمودهاند ] .[4محراب دارای ارتفاعی حدود 1/07متر و عرض  97سانتیمتر است.
یک نوار حاشیهای باریک دور تا دور محراب را احاطه نموده که اینگونه تزیینات در محرابها معمول بوده است] .[4نقوش
هندسی ،گیاهی و اسلیمی بههمراه کتیبههای کوفی در محراب این مسجد ،مهمترین آرایههای تزیینی آن بهشمار میروند
(تصویر.)0
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تصویر- 3محراب کوچک داخل پایه دیوار ایوان اصلی (نگارنده).

ب -محراب اصلی مسجد :این محراب که در انتهای ایوان جنوبی ساخته شده است ،محراب بزرگ و زیبایی است .ارتفاع
محراب تا پیشانی قوس  777سانتیمتر و عرض  407سانتیمتر و عمق  97سانتیمتر است .محراب ،مستطیل شکل است که
در دو سوی پیشانی آن ،دو فرم گلدانی کار شده قرار دارد و دارای یک طاقنما با قوس تیزهدار است که دو ستون با
سرستونهای گلدانی شکل در دو طرف پایههای آن قرار دارد .زمینه نقوش و طرحها با رنگ الجوردی و آبی رنگآمیزی
شده است .طرحهایی که در تزیینات آن بهکار رفته منحصر بهفرد است .در انتهای کتیبه محراب ،سال ساخت را مشخص
کرده ولی واژههای " ....فی شهور" از آن باقیمانده است .درنتیجه گدار آن را مربوط به قرن ششم هجری میداند ] .[4هر
چند که ویژگی خاص محرابهای زمان ایلخانی را داراست و بسیار مزین و پرکار با تزئینات گچبری و کتیبهنگاری ساخته-
شده ،اما محراب بهصورت برجستهتر از سایر محرابهای دوره ایلخانی است ] .[4بر روی پیشانی قوس محراب ،کتیبهای به
خط کوفی مقعد ،گچ بری شده است .این کتیبه بر اثر عوامل طبیعی و انسانی آسیب دیده است .فقط واژههای "محمد" و"
جامع" ازآن خوانده میشود ].[4
تزیینات مسجد:
مسجد جامع فرومد را میتوان گنجینه یا موزه تزیینات معماری دانست ،در این بنا استادکاران در حقیقت به نوعی از
زیبایی دست یافتهاند که نمونه آنرا فقط در چند بنای انگشتشمار میتوان دید .طرحها و فرمهای مختلف گیاهی با گل و
برگ و پیچک ،کنگره و هندسی و انواع و اقسام دایره ،مربع و لوزی ،همه به زیباترین شکل پرداخت شدهاند.
گچبری مسجد جامع فرومد ،از غنای خوبی برخوردار است .بهطوری که تزیین در اینجا به واسطه در هم آمیختن
تمام عوامل همانند نواری موسیقی به بلندترین اوج خود رسیده است .مقصود از این نقوش بزرگ همان نیایش کهن است که
برای حصول فراوانی و درخواست صورت میگیرد.
در مسجد فرومد با گچ و گچبری طرحها و الگو آفریده شده است .هر کدام از زیر طاق قوسهای ورودی به شبستان
شرقی و غربی مسجد را به فرم و شکل خاص گچبری شده ،به گونهای که هر یک از آنها دارای یک سطح یکسان هندسی
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و یا گل و بوته است و سپس پیرامونش را با حاشیهای باریک گچبری شده آراستهاند .در بخش بیرونی قوسهای طاقها به
داخل صحن مرکزی مسجد یک نوار کتیبه خط کوفی از نوع گلبرگدار تعبیه شده است و سپس در قسمت زیر پایه طاق،
نمونه یک خط ریحان و یا ثلث و یا کوفی معقد حاوی احادیث و روایات و آیات قرآنی گچبری شده است .هر چند که
کاشیکاری زیادی در این مسجد باقی نمانده ،ولی بر روی ایوان شمالی ،تلفیقی از کاشی فیروزهای و سفالکاری وجود دارد.
این شیوه کار قابل مقایسه با نمای مسجد جامع زوزن است .این نوع کاشیها شش گوشه هستند که در مرکز طرحهای
هندسی کار گذاشته شدهاند .این نوع کاشیکاری در اواخر دوره سلجوقی و اوایل دوره خوارزمشاهی مرسوم بوده است و
احتماالً بیشتر نماهای مسجد چنین تزئیناتی داشته است ].[4
گرهچینی در گچبری و سفالکاری را میتوان همزمان با بکارگیری گره آجری دانست .نفیسترین و زیباترین نوع
گرهسازی با گچ را میتوان گرهچینی محراب مسجد جامع فرومد دانست .گرهچینی حتی در سفالکاری و سایر بخشهای
تزیینی بنا بهصورت بسیار عالی و پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته است.
نتیجهگیری:
در این پژوهش به بررسی معماری و نوع تزیینات مسجد جامع فرومد پرداخته شده و با توجه به شواهد و مدارک
باستان شناسی به آن پرداخته شده است.
همانطور که گفته شد ،فرومد فاقد هر گونه کتیبه تاریخدار و یا مدارک مستند تاریخی است .با اینحال ،با توجه به
شیوهی معماری دو ایوانی آن و با توجه به پوشش ایوانها ،تزیینات بنا و کاربرد وسیع آجرتراش تلفیق شده با کاشی فیروزه-
ای و الجوردی و مقایسه آن با بناهای دوره خوارزمشاهی یعنی مسجد جامع زورن و گناباد ،میتوان آنرا از آثار اوایل قرن
هفتم به حساب آورد.
ساخت بخشهای مختلف مسجد ،بهعنوان مثال ایوانهای رفیع و با شکوه ،بهکارگیری خطوط کوفی و ثلث و ریحان
در کتیبهها ،با دقت عمل بسیار همراه بوده است .تزیینات گچبری به درجهای اعلی رسیده است .گچبریها آنچنان متنوع
است که صدها طرح و نقش را در خود جای داده است .این بنا به دلیل داشتن آرایههای گونهگون و گسترده ،بهعنوان
گنجینهای از تزیینات و عناصر معماری اسالمی محسوب میشود و با دارا بودن ویژگیهای «سبک خراسانی» ].[0و کتیبه-
نگاری از دیدگاه مطالعات باستانشناختی دوره اسالمی حائز اهمیت است.
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