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 مقدمه

باشد،  هاي خاصي بوده و در پي احياي ارزشهاي اسالمي مي از آنجا كه انقالب اسالمي ايران، داراي ويژگي

اي كه تمام ارزشهاي اسالمي در هنر  ها متمايز بوده به گونه معماري مساجد در ايران دوره، بايد از ساير دوره

 معماري ماسجدي متبلور گردد.

شكل قدس، يادآور تقدس بيت المقدس بوده و گوياي آرمان خواهي ملت هرچند مساجد ساخته شده به 

 مسلمان ايران و دفاع از ملت مظلوم فلسطين است.

اكنون در نظام جمهوري اسالمي، طراحي مساجدي، كه گوياي خط انقالب و شهادت، تشيع و آرمانهاي 

 جتناب ناپذير است.امام قدس سره، حاكمت واليت فقيه وعدالت خواهي نظام باشد، ضرورتي ا

 اي انجام دهند. اميد است طراحان و مهندسين عزيز ما، در راستاي تحقق اين هدف، تالش شايسته

ي كاربردي دارد ارائه شده تا  در اين نوشتار، پيشنهادهائي پيرامون اجزاء كالبدي مسجد، كه بيشتر جنبه

 قرا رگيرد. ي صاحب نظران ضمن استفاده، مورد ارزيابي و نقد و بررسي همه

الزم به ذكر است در اين نوشتار، بيشتر مساجد محلي مورد نظر بوده است، هرچند بعضي از مساجد مثل 

 هاي ديگري هم بايد داشته بشد. مسجد جامع، با توجه به نقش كاربردي آن، ويژگي

ساجد تا در اميد است اين تالش ناچيز شروع خوبي باشد براي كاربردي فكر كردن، در زمينه معماري، م

 شاءاهلل ي رونق مساجد فراهم آيد. ان ي آن، زمينه سايه

 قم تقي قرائتي         



 موسسه آموزشی پزوهشی مسجد

 

2 

 فصل اول بناي مسجد و اجزاي كالبدي آن

 عمر مفيد مسجد

اي برخوردار بوده  مساجد جامع هر شهر و بخش، بعنوان سمبل جمهوري اسالمي، بايد از استحكام ويژه -1

 وياي فرهنگي انقالب و شهادت است، در آنجا متبلور باشد.هاي گوناگون، كه گ و هنر نمائي

ها در زمانهاي مختلف، چه بسا بايد فرق كنند تا آن  ها، قالب در بناء مساجد، اهداف مهم است نه قالب -2

اي كه مردم )بويژه نسل نو( در آنجا حضور بيشتر  اهداف، تأمين شوند مثال جذاب بودن مسجد، بگونه

هداف است ولي معماري و چگونگي ساختمان، قالبي است كه چه بسا در زمانهاي پيدا كنند، يكي از ا

، عمر و محلهد غير جامع و سمبليک مثل مسجد سركوچه براي مساجمختلف، فرق كند، لذا بهتر است 

مفيد تعريف شود مثل بقيه ساختمانها، چرا كه امروز گاهي تعمير از تاسيس سخت تر و پرهزينه تر است  

ي مساجد، آثار باستاني باشند چنانكه از هزاران مسجد در دوران صفويه، فقط  مي ندارد همهزيرا لزو

 اند. چند مسجد به صورت آثار باستاني باقي مانده، بقيه تجديد بنا شده

 سازي نخواهد بود. الف: نياز به قرينه

 ب: نوع مصالح قهرا فرق خواهد كرد.

 ت مطلوبي تكميل خواهد شد.ج: از مخارج اظافي صرف نظر شده و با سرع

 د: در نوسانات مسكن، قابل تبديل و تغيير خواهد شد.

 ه: معماري مسجد، همراه با پيشرفت زمان، حركت خواهد كرد.

 و: در بسياري از موارد مخارج ترميم و تعمير، كمتر از مخارج تأسيس نيست.

 وز ساخت.اي، مساجدي مطابق با نياز ر توان با بازسازي ريشه بنابراين مي

 موقعيت مسجد

دار باشد، خود مسجد در قسمتهاي پائين باشد بهتر است از  شهرك در مسير شيب ياچنانچه شهر  -1

هاي باال و مياني. مالحظه: چون رفتن به مسجد فردي است، بايد حتي االمكان مانعي و   قسمت
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مسجد در  نباشد تا انگيزه براي رفتن به مسجد، زياد باشد، حال اگر رفتنمشكلي در 

بلندي باشد ساكنين پائين سراشيبي چه بسا انگيزه براي مسجد رفتن، در افراد ضعيف شود ولي اگر 

 مسجد در نيمه پائيني سراشيبي باشد، ساكنين باالي سراشيبي، انگيزه براي مسجد رفتن دارند زيرا:

  رسند، چون سرازيري است. سريع مي 

  حركت به سوي پايين كم مؤنه و آسان است. 

  شود، اضافه  چون بازگشت، جمعي است، همراه و هم سخن وجود دارد، لذا سختي مسير احساس نمي

 بر آن كه انگيزه به منزل رفتن، قوي است.

  1ها در بازگشت وجود دارد. ي نقليه مسجدي قرار بر برگشت آسان است، لذا امكان استفاده از وسيله 

اي كه در  هاي اطراف باشد، بگونه مردم و ساختمان بناء مسجد متناسب با وضع اقتصادي و فرهنگي -2

چون ديده مي شود در بين برجها  اسرع وقت تكميل گردد و از نظر معماري نيز جذاب باشد.

 مسجد شيرواني و در ميان كوچه ها مسجد بتوني مي سازند.

 )نبش تقاطع و در دسترس باشد( حتي االمكان مركزيت داشته -3

 نماي مسجد

 ند و ترجيحا در قسمت شرق، باشد.ايوان مسجد، بل -1

 امتيازات

 تواند به صورت عالمت مسجد محله درآيد. اش از گلدسته و گنبد كمتر است و مي الف: هزينه

 هاي خدماتي در خود ايران، به صورت چند طبقه، وجود دارد. ب: امكان تعبيه راه پله و اتاق

 گيري مناسبي دارد. ج: ايوان شرقي در زمستان، آفتاب

 ي زيبايي دارد. : چنانچه طول مسجد، هم جهت قبله باشد، ورود به شبستان از شرقن جلوهد

در مناطق مركزي ايران، ايوان شرقي زمستان آفتاب و تابستان سايه مي شود چون زمستان خورشيد افقي 

 مي تابد و تابستان عمودي لذا عصر هاي تابستان بسيار دلنواز است.

                                                 
 تر  خواهد بود. تذكر: در موارد استثناي، كه قسمت مياني يا باالي سراشيبي از مركزيت خاصي برخوردار است بناء مسجد در آنجا مناسب 1
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 اع بر روي سر در ايوان، نيز هست.هـ: امكان مأذنه كم ارتف

 و: با وجود سردر بلند، براي شبستا، ديگر نيازي به سر در ورودي و غير نيست.

 

 ديوار يا نرده:

در گذشته مسجد ها را حياط سازي كردند و دور تا دور حياط، شبستان زمستانه و تابستانه يا چها ايوانه، 

 ند مثل مسجد الحرام قديم.در چهار طرف مي ساختند يا حجراتي ممي ساخت

امروز مسجد را وسط و حياط را اطراف مسجد و اطراف مسجد را حياط و نرده مي زدند مثل مسجد النبي 

 امروزي اينجاست كه كارشناسان بايد نظر دهند تا ما كدام را انتخاب كنيم.

 

 دور زمين مسجد، نرده و حريم باشد بهتر است -2

 امتيازات

 و نماي شبستان براي بيرون.الف: نمودار بودن صحن 

 كند. ب: ظهور و بروز مسجد، در جامعه بيشتر شده و مردم را به حضور در خود دعوت مي

 ج: هزينه محدود.

 د: نيازي به چند سر در نيست چون سر در شبستان كافي است.

ندارد، باقي هـ: جايي براي مغازه كه معموال در مرغوبترين جاي زمين قرار گرفته و درآمدي براي مسجد 

 ماند. نمي

صحن و فضاي سبز داشته باشد و در ميان صحن، محلي براي وضو )حوضي كه اطرافش شير آب  -3

 باشد( در نظر گرفته شود.

 گنبد، ايوان، گلدسته

 ـ گنبد براي مساجد جامع مناسب است.1
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 امتيازات

 الف: عالمت براي مسجد

 ب: نورگيري كافي

 آيد. شكلي پيش نميج: هواي مناسب كه هنگام ازدحام م

 د: گرمايش در زمستان و سرمايش در تابستان، چون زير گنبد حالت داخل زمين رادارد.

 هاي مختلف گنبد )محدب، تخم مرغي، كله قندي، خشخاشي( كدام مقدم است؟ ـ در بين شكل2

)تراكم چند گنبد محدب چون ارتفاع ندارد جاهايي كه نياز به ارتفاع نيست، بجهت ارتفاع خود ساختمان 

 طبقه( و يا در بيابان، اين نوع گنبد مناسب است.

در جاهايي كه مسجد كوچک و محدود است اگر بخواهند گنبدي داشته باشد گنبد كله قندي مناسب است 

 بخاطر هزينه كمتر و محدود بودن دايره زير گنبد.

 شود. در مواردي كه مسجد وسعت دارد گنبد تخم مرغي توصيه مي

بخاطر سبكي آن، نياز به  تا شود استفاده( …تر است از مصالح جديد )فايبر گالس، استيل وهر چند به

 حالت خشخاشي نداشته باشد.

 هاي جديد نظير استيل باشد مناسب است. ـ رنگ گنبد و گلدسته، سبز، آبي، آجري و يا رنگ3

ي آن، ساعت نصب   بر ديوارههاي ديگر نمود مثال توان اظاف بر نصب بلندگو، استفاده مي  ـ از گلدسته4

 شود و يا براي تهويه هوا، از آن استفاده شود.

هايي به بيرون )ترجيحا به صورت اسماء مقدسه( داشته باشد، بهتر است، زيرا با  ـ چنانچه گلدسته روزنه5

 چند المپ در داخل استوانه آن، كل آن در شب درخشندگي دارد.

مساجد الزم نيست، اگر بخواهيم يكي را براي مسجد برگزينيم بايد  ـ گلدسته و گنبد و ايوان براي همه6

 موقعيت مكاني را در نظر بگيريم.

اولويت دارد )في بيوت اذن اهلل ان ترع و يذكر فيها   اگر اطراف مسجدن ساختمانهاي بلند زياد است، گلدسته

 اسمه(
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 ت دارد.شود گنبد اولوي اگر اطراف مسجد باز است و لحاظ سرما و گرما مي

اگر مسجد در بيابان كويري است، كه استفاده از سايه و آفتاب در تابستان و زمستان مورد نظر است، ايوان 

 در جهت شرق داشته باشد بهتر است.

 ي شعاري دارد و عالمت است، به دو گونه ممكن است طراحي شود. البته ايوان غير از آنكه جنبه

 ست، ايوان به صورت باز، شبيه ايوان گلزار شهدا قم، مناسب است.الف: اگر نياز به باد و هدايت آن ا

 ب: اگر نياز به باد نيست، ايوان به صورت بسته باشد، مثل اغلب جاها.

ي بلند اولويت دارد، زيرا نماي ظاهري آن، دعوت  در جايي نمود ندارد، ايوان چند طبقه  اگر گنبد و گلدسته

 كننده به مسجد است.

اي طراحي كرد، كه در وسط سردر ايوان نمود داشته باشد همراه با ساعت،  توان به گونه ميـ گلدسته را 7

تواند شاري براي شيعه باشد و هم جلو اسراف گرفته  و هم مي ه كم ارتفاع، هم حكم مأذنه را دارداين گلدست

 شود.  مي

 كته: ن

با وجود بلندگو زير گنبد، هميشه مشكل يكي از امتيازات گنبد در قديم رساندن صدا بوده كه امروزه  -الف

 دارد، چون بلندگو با گنبد سازگاري ندارد.

متر ارتفاع داشته باشد و تا پايين اطراف بسته باشد كوران  عمودي  17كارشناسان مي گويند اگر گنبد  -ب

زمستان  رخ مي دهد لذا هيچگاه در جمعيت زياد هواي زير گنبد آلوده نمي شود و در تابستان خنک تر و

 گرمتر است.

  

 ورودي به صحن و شبستان مسجد

متر است حدود پنج متر ورودي  042، حدود يک متر درب می خواهد يعنی شبستانی كه  متر 54هر  -1

تا در مواقع اضطرار مشکلی پيش نيايد.)ديده شده  بهتر است داشته باشد، ترجيحا در جهات مختلف

 خت و زمان بر است(مساجدي كه اگر پر شود تخليه آن بسيار س
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پله نزديک درب ها نباشد چرا كه در حين ورود يا خروج اضطراري امکان وقوع حادثه پيش  -0

 می آيد.

الوصول  مسجد درهاي متعدد در جهات گوناگون داشته باشد بجهت سهل نصحبر شبستان، عالوه  -3

  بودن.

مقداري مرتفع تراز صحن  چنانچه زمين مسجد در مسير سيالب يا غبار و غيره هست، راهرو ورودي، -4

 باشد.

در مناطق سردسير، شبستان دو در پشت سر هم داشته باشد )ترجيحا در اول آهني و در دوم چوبي(  -5

 دهد. رساند و در چوبي گرما را هدر نمي چون در آهني، رطوبت بيروني به او آسيب نمي

چون گاها ما را هدر دهد رما و گركه س و متر(د)در ورودي به شبستان )قسمت واشو( مرتفع نباشد -6

 درهاي ورودي بلند و چندين برابر قد انسان است و در باز و بسته شدن، هواي داخل را هدر مي دهد

 ولي عريض باشد با واشوهاي متعدد، كه هنگام خروج مشكلي پيش نيايد.

 ود.هاي ايوان جهت در ورودي به شبستان استفاده ش ايوان و سر در دارد از زاويهاگر شبستان  -7

 و پشت آن دعاي خروج نوشته شود.ر ورودي، دعاهاي وارده نوشته شود باالي سرد -8

 كف شبستان مسجد

 ـ شبستان مسجد، چند پله پائين تر از سطح زمين باشد، بهتر است از انيكه باالتر و يا همكف باشد.1

 امتيازات

خنک نمودن مسجد، آسانتر و تر است و لذا گرم كردن و  الف: شبستان از سرما و گرماي بيرون، محفوظ

 تر است. مؤنه كم

 ب: اتصال صفوف به خارج شبستان، آسان و نيازي به گود كردن محراب نيست.

 جاذبه خاصي برخوردار است.ابهت و ج: اشراف بر جمعيت هنگام ورود، از 

 است.حياط و غيره، از زاويه مناسبي برخوردار  خارج مسجد و  د: هنگام سخنراني، ديدن منبري از
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 چندشود بين مردان و زنان مثال مردان  ها تقسيم مي  ه: در صورتي كه مسجد بالكن داشته باشد، پله

 پله روبه باال. چندروند و خانمها  پله روبه پائين مي

معموال مساجدي كه كف آن باال باشد درصد كمتري شركت مي كنند عالوه بر آن زنان به بالكن نمي روند 

 بايد باال بروند لذا پرده مي زنند و زنان به بالكن نمي روند چون يک طبقه و نيم

زا است و مشكل  و: چون ورود، فردي است و خروج جمعي، در خروج جمعي، به سوي باال رفتن، تراكم

 اگر سطخ مسجد باال باشد هنگام شلوغي خطرناك است. آفرين نيست.

كند حتي براي  لذا داخل مسجد شدن مشكلي ايجاد نمي تر از، باالرفتن است مؤنه ز: پائين رفتن آسانتر و كم

 سالمندان و جانبازان، و هنگام خروج، كمک كار زياد است.

ح: اگر كف مسجد پائين باشد، در سازه استحكام بيشتري خواهد داشت در قبال مصالح كم، بخالف آنها كه 

 هاي زيادي نياز دارد تا مقاوم باشد. كرسي بلند باشد، كه ويژگي

اي زيبا براي  كاري و غريه، در نظر گرفته شود منظره اگر در سمت راست يا چپ قبله، محلهايي براي گلط: 

 يابند. كد و افراد از ماندن در مسجد، احساس خستگي نمي مسجد ايجاد مي

ي: در مواردي كه راهرو ورودي بخاطر ضرورتها، چند پله مرتفع است، از همان راهرو، مسير بسوي بالكن 

 خانمها در نظر گرفته شود.جهت 

 جويي خواهد شد. ها صرفه ك: نماسازي كمتري داشته و در هزينه

 تذكر:

 شايد همين امور باعث شده كه مساجد قديمي، اكثرا پايين است يا به طور طبيعي و يا تصنعي.

 زم نيست كه مسجد مسطح باشد خصوصا براي شستشوال

 اشد.ـ سراشيبي آبريز شبستان، به سوي محراب ب2

 امتيازات

 شود. الف: قهرا زاويه ديد به منبر، مناسبتر مي

 ب: هيچ وقت امام جماعت، باالتر از مأمومين نخواهد بود.
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 ج: حركات امام جماعت )قيام و قعود او(، از دور قابل ديد است.

 باشد و بالعكس. د: اگر مسجد عريض باشد، امام مورد ديد نمازگزاران دست راست و چپ مي

 جمع كردن در محراب، بخاطر محدود بودن محل، آن آسانتر است. ه: اب

رو( جهت گرما و سرما مناسب است. اگر مسجد شوفاژ دارد،  ـ تعبيه اينج در كف شبستان )شبكه گربه3

 ذيل برخوردار است: از مزايايدودكش شوفاژ و يا آبگرمكن از شبكه كف، عبور كند 

 الف: استفاده بهينه از انرژي.

طور طبيعي ساختمان مسجد، گرم باقي خواهد ماند چون آجر بكاررفته در شبكه كف، گرما را د ب: به 

 دارد. رخود نگه مي

 ج: باكمترين هزينه مقصود حاصل خواهد شد.

اي طراحي شود كه باد در او  تواند در خنكي مسجد مؤثر باشد، مثال بگونه د: در تابستان هم، وجود آن مي

 جريان پيدا كند.

ر كف و ديوارها، از سنگ و موزائيک بخاطر جذب سرما در زمستان استفاده نشود بلكه از كاشي، ـ د4

 سراميک و يا سفال استفاده شود.

 ـ در كف شبستان، كانال براي تأسيسات در نظر گرفته شود.5

 شبستان مسجد

نهاي ( فاصله ديوار تا ستو66*125سانتي متر مربع است ) 75سرانه هر نفر در مسجد حدود  -1

داخلي شبستان بهتر است بر اين اساس محاسبه شود تا مشكلي براي صفوف پيش نيايد، مثال از 

صف در  4متر براي  5صف و يا  3متر براي  3/75ديوار سمت قبله تا نقطه مركزي ستون مياني 

 نظر گرفته شود.

 ستونهاي داخلي شبستان مدور و يا يک ضلع به سوي قبله باشد. )لوزي شكل(  -2

 تيازاتام

 الف: در هر چهار طرف، انجام نماز آسان است.
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ب: مفروش كردن مسجد، نيز با مشكل كمتري مواجه است، مخصوصا اگر با فرشهاي مخصاص 

 شود. اي برش داده مي يا به صورت نيم دايره 8و  7مسجد مفروش گردد، چون به صورت 

 شود. ج: كل مسجد از نظم خاصي بر خوردار مي

تواند باشد، ولي حتي االمكان ستونها باريک  صلعي هم مي 8داخل شبستان، به صورت تذكر: ستونهاي 

 باشد.

 اي كه طولش همسو با قبله باشد. شبستان ترجيحا مستطيل شكل باشد به گونه -3

 جهت قبله    

 

 امتيازات

 ي دارد. وري بيشتر از سف اول، كه ارزش ويژه الف: امكان بهره

 است. چون كليسا به طول به كليسا ندارد،ب: تشابه 

تواند سمت راست يا چپ قبله باشد و لذا نيازي نيست كه امام جماعت در موقع كمي  محل بانوان مي

 جمعيت، بخطار اتصال به صفوف بانوان، از محراب خارج شود.

د: در صورت لزم بالكن، در سمت راست يا چپ قبله، قسمت مياني مسجد باز به صورت مستطيل و يا 

 آيد. د رميمربع 

 آيد. تواند به صورت صفه در ه: سمت راست و يا چپ، مي

و: در تقسيم مسجد بين زنانه و مردانه، شكل مسجد به صورت دو مربع در آمده و هر دو قسمت از زيبايي 

 خاصي برخوردار است.

، توان جهت خدمات )آبدارخانه، وضوخانه ها مي ي باشد، از گوشهعضل 8چنانچه شبستان به صورت  -4

 را ندارد: امتيازات ( استفاده كرد ولي اين…اتاق خادم و

 شود. الف: صف اول محدود مي

 تواند قرار گيرد. ي نمازگزار نمي ب: قسمتي از منتهي اليه سمت راست و چپ مورد استفاده
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ضلعي مستطيل  8ضلعي مشكل است، در عين حال اگر مستطيل نشد،  8منظم  ردنج: مفروش ك

 اولويت دارد. ها، شكل ساير شكل

وقف مسجد نباشد، در صورت وجود  قسمتي از شبستان )ترجيحا نزديک در ورودي خواهران( -5

 ساختن حسينيه و غيره نباشد. مسجد نباشد تا براي بانوان معذور بهانه اي براي آنبخشي از  بالكن

ز و در مناطق سردسير و گرمسير، شبستان فرعي، جهت باز بودن در تمام ساعات اوقات نما -6

 استراحت غرباء، در نظر گرفته شود.

 

در بعضي از مساجد سكويي در خالف جهت قبله ساخته شده است كه يكي از نماز گزاران ضمن شركت 

 در نماز جماعت، اذكار نماز و تكبير را بلند بگويد تا ساير نمازگزاران متوجه شوند.

 سقف مسجد

ا حتي االمكان زير آسمان بودن كه سفارش تقف مسجد شيشه )ترجيحا( متحرك باشد مقداري از س -1

 شده محقق شود.

 دو جدار )اسفنجي( استفاده شود، امتيازات ذيل را دارد:« فايبرگالس»چنانچه در سقف از  -2

 الف: سنگين نيست، لذا ستون كمتر نياز دارد.

 ب: انقباض و انبساط ندارد.

 .نسيتعايق رطوبتي نيازي به چ: 

 د.خواه د: هزينه نگهداري نمي

 ند.ك ه: سرما و گرما را حفظ مي

 و: از دوام خوبي برخوردار است.

 هاي مسجد پله

و در صورت  چون پله براي سالمتي مناسب نيستاالمكان از سراشيبي استفاده شود  حتيبهتر است مقدمه: 

 لزوم اين جهات مراعات شود.



 موسسه آموزشی پزوهشی مسجد

 

12 

تا گير قرار داده شود  نفسيک مسافت  االمكان تقسيم شود مثال بعد از هر چند پله، ها حتي پله -1

 اگر كسي به زمين خورد همه پله ها را طي نكند.

 حتي االمكان سرباز باشد، بجهت تنوع و عدم احساس خستگي. -2

هاي قسمت بانوان، محفوظ بوده و بخاطر وضعيت بعضي خانمها و كودكان، از ارتفاع مناسب  پله -3

 برخوردار باشد.

 ي كمتري نياز داشته باشد. ريزي شد، كه پله اي طرح االمكان ساختمان، بگونه حتي  -4

 چه پله ها عريض تر باشد كمتر نشان مي دهدهر -5

 بالکن

 مسجد حتي االمكان بالكن نداشته باشد. -1

 امتيازات

 باشد. الف: كل شبستان از روح و فضاي خوبي، برخوردار مي

 ب: يكي بودن جمعيت، شكوه و عظمت خاصي دارد.

ها معموال با مشكالتي  دهند، بانوان براي باال رفتن از پله انوان اختصاص ميج: چون معموال بالكن را به ب

 شود. ( و اين موجب كم رغبتي آنها به مسجد مي…اند )حاملگي، همراه بودن كودك و مواجه

 د: كساني كه در بالكن هستند خود را جدا ديده و منبري اشراف به آ،ها ندارد.

 ل مراعات شود.در موارد ضرورت به بالكن، امور ذي -2

الف: حتي المقدور بالكن، براي مردها باشد براي هنگام ازدحام و قسمت زير بالكن، به زنها اختصاص داده 

 شود.

 ب: زياد مرتفع نباشد، به جهت پله زياد، كمي نور، آلودگي هوا و جاذبه دار نبودن آن.

 ج: جاي وضو در بالكن، وجود داشته باشد.

 باشد.نرده يا ديوار مشبک داراي د: 

 ه: براي زير و قسمت باالي بالكن، نور و روشنايي كافي در نظر گرفته شود.
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 و: شيب بالكن، به سوي محراب باشد.

 نظير آمفي تاترها( امكان ديد بيشتر، فراهم شود.6ز: چنانچه عرض بالكن زياد است با تعبيه پله 

ه و يا هر دو باشد، نه قسمت شمال، كه امام جماعت در ح: بالكن حتي االمكان، سمت راست اي چپ قبل

 مواقع كمي جمعيت، بخاطر اتصالد به صفوف بانوان از محراب خارج شود.

 ط: در مواقع ضرورت كه بالكن، قسمت شمال است قوسي به آن داده شود، به جهت ديد بيشتر.

 منبر

د بزرگ از منبرهاي كوتاه و در مساجد ارتفاع منبر با جمعيت و زاويه ديد محاسبه شود گاهی در مساج

 كوچک از منبرهاي مرتفع استفاده می شود.

سخنران اشراف بر طرفين  و بگونه اي كه بانوان منبري را ببينند االمكان جنب پرده زنان باشد منبر حتي -1

 داشته باشد.

 امتيازات

 الف: توجه روحاني به حضور بانوان و طرح مباحث مربوط به آنان.

 زيادتر، سخنراني به جهت ديده شدن سخنران. ب: تأثير

 ج: سكوت و آرامش بيشتر، در قسمت بانوان.

اي در جامعه  د: با توجه به نقش تربيتي بانوان به عنوان همسر و مادر، تأثير سخنراني در آنها، ارزش ويژه

 كند. ايجاد مي

خورد و يا به صورت كشويي هاي منبر از خود منبر جدا باشد، تا صف جماعت به خاطر آن بهم ن پله -2

 باشد.

 در جايي كه فقط مردان حضور دارند و يا امكان اشراف بر زنان نيست منبر، چند پله بيشتر نداشته باشد. -3

اي كه سخنران سايه نداشته باشد بنابراين، پشت منبر يا طرف راست  نور از باال به سخنران بتابد، به گونه -4

 ارن، موجب حواس پرتي شود.و يا طرف چپ نور نباشد تا سايه سخن
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بين منبر و مردم نور قوي نباشد، تا چشمها را خسته كند، بنابراين بهتر است از جاي نامرئي،  -5

 منبر نوراني شود.

 رنگ منبر مليح بوده و چشم را نزند. -6

اي كه بخشي از منبر، داخل  در صورت امكان، جايگاهي براي منبر در داخل ديوار تعبيه شود بگونه -7

 تواند باشد( قرار گيرد )اين جايگاه به صورت محراب مانند هم، ميديوار 

 براي تمركز حواس شنونده، منبر بسيار ساده باشد. -8

 جاي ليوان آب داشته باشد. -9

 سمت راتس منبر، محلي براي قرار دادن كتاب و يا ورق يادداشت، وجود داشته باشد. -16

 محراب

 نماز ايجاد كند. اتصال اشكال درمحراب تورفتگي زياد نداشته باشد، به طوري كه  -1

 اي گلكاري استفاده شود.جدر محراب از اشكال هندسي و اسامي مقدسه، به  -2

 كند. در محراب استفاده شود، پيام خاصي داشته و جلوه معنوي خوبي پيدا مي ماليم اگر از نور سبز -3

 چراغ سبز محراب بهتر است، از سيستم جدا بوده و هميشه رشن باشد. -4

بگونه اي كه كمد يا جعبه كنار مسجد  محراب، محلي براي سيستم صوتي در نظر گرفته شود. در ديوار -5

 نباشد

 محراب زياد گشاد و يا تنگ نباشد. -6

 دو طرف محراب تا انتهاي شبستان، به خاطر استحباب صف اول جماعت، صاف بادش. -7

ول نبوده و امام در محراب هايش جدي از آن باشد، تا مزاحم صف ا مقداري از منبر داخل ديوار و پله -8

 قرار گيرد.

 پرتي نشود. االمكان محراب ساده بوده تا موجب حواس حتي -9

بيروني محراب، كه همسو با ديوار مسجد است اگر دعاها و آيات قرآني كه در قنوت در قسمت  -16

 شود نوشته شود مناسب است:  خوانده مي
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رحمة انک انت الوهاب. ربنا ال ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنک 

 …تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

طراحي محراب از پيش ساخته بتوني يا فايبرگالس به طوري جدي مورد توجه قرار گيرد به  -11

 لحاظ ذيل:

 الف: سرعت عمل.

 ب: اقتصادي بودن آن.

 مسجد. ديد بناتججايي، در صورت  ج: امكان جابه

 صفه

 3*2د حدود باشمرتفع  سانتيمتر 45حدود شود كه تقريبا به اندازه  ته ميصفه: به قسمتهايي از مسجد گف

 .متر تا استراحت براي حلقه هاي گفتگو نيكو باشد

 جاهاي قناسي و زير بالكن )در غير مسير ورودي به شبستان بهتر است به صورت صفه درآيد( -1

 امتيازات

 الف: حكم صندلي را دارد.

 مسجد شلوغ نيست. ب: محدود شدن جمعيت، هنگامي كه

 ج: استفاده براي جلسات خصوصي و يا قرائت قرآن.

 توان استفاده كرد. مي همكف مسجدبراي د: از ارتفاع آن، به صورت پشتي 

 دار بودن آن براي نوجوانان، به خاطر اشرافي كه بر جمعيت دارد. هـ: جاذبه

بين بانوان و آقايان قهرا كوتاهتر و از نظم و: چنانچه قسمت باالي صفه به بانوان، اختصاص داده شود، پرده 

 بهتري برخوردار خواهد بود.

 نوشتار در مسجد
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هاي مرسوم،  از امور بسيار الزم تحول در خطر نگارش است، زيرا خط كوفي و ديگر خط -1

هاي زيبايي  به كمک ابزار جديد خط ، بهتر استاي ندارد قابل خواندن نبوده و براي نسل نو جاذبه

 تار در مسجد، ابداع كرد.براي نوش

ها يكي از اسامي  به جاي نقش گل بوته بهتر است، از نوشتار بيشتري استفاده شود مثال به جاي گل -2

كه در دعاي جوشن كبير آمده، يا رزاق، يا خالق، يا قادر، يا دافع، يا كريم، يا شريف، يا عليم، « اهلل»

ا شافع، اي جميل، يا جليل، ياغني، يا قوي، يا مدبر، يا رحيم، يا عظيم، يا حكيم، يا حليم، يا سامع، ي

يا مقدر، يا ستار، يا قهار، يا غفار، يا ناظر، يا ناصر، يا قريب، يا حبيب، يا طبيب، يا بصير، يا مجيب، 

 آورده شود. …ياودود، يا رئوف، اي خبير، يا مغيث، يا رحمن و

 امتيازات

 .يكي از رسالتهاي اساسي مسجد استاندازد و اين،  الف: بيننده را بياد خدا مي

(  كه بارها 46حج :د يذكر فيها اسم اهلل؛ )مساج  –( 36نور :  ) ؛كر فيه اسمهذن اهلل ان ترفع و يذفي بيوت ا

 كاركرد مسجد را ذكر خدا دانسته است

 شود.ن ب: چه بسا موجب جاري شدن ذكر خدا بر زبان مي

 شود. تحكيم اعتقادات مي ج: توجه به مفاهيم آنها، آرام بخش و موجب

 شود. د: نقش تربيتي مسجد، بيشتر مي

 اطراف در ورودي، قسمتي از آداب و دعاي ورود نوشته شود مثال: -3

 :هنگام داخل شدن اين دعا را بخوانيد 

اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم اهلل و باهلل و الی اهلل و خير االسماء كلهاهلل، توكلت علی اهلل، 

 ال قوة اال باهلل. ال حول و

 :با پاي راست داخل شويد و صلوات بفرستيد و بگوييد 

 …اللهم اغفرلی ذنوبی و افتح لی ابواب رحمتک

 :يا باالي درب ورودي اين جمله نوشته شود 
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الهی ضيفک ببابک، يا محسن قد أتاك المسیء فتجاوز عن قبيح ما عند بجميل ما 

 عندك يا كريم

 داخل، دعاي خروج نوشته شود مثال:اطراف در شبستان، از طرف  -4

 باهلل من الشيطان الرجيم اللهم وذ عبا پاي چپ خارج شود و بگوييد بسم اهلل و ا

 صل علي محمد و آل محمد اللهم اغفرلي ذنوبي و افتح لي ابوبا فضلک.

هاي كوچک قرآن ه خواندن در نماز مستحب  در جهت قبله نماز غفيله، دعاي فرج، بعضي سوره -5

ل سوره قدر، كافرون يا دعاي قبل از نماز )يا محسن قداتاك المسيئ و قد امرت المسحن ان است مث

يتجاوز عن المسيئ انت المسحن و ان المسيئ فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم( 

 االمكان با ( نوشته شود مناسب است، البته حتي…يا دعاي قنوت )باال اله اال اهلل العلي العظيم

 طراحي زيبا و حفظ سادگي مسجد.

 در وضوخانه، بعضي از دعاهاي وارده هنگام وضو نوشته شود. -6

بر ستونها، اسامي مقدسه معصومين، اصحاب و شهداء محل، نوشته شود. البته معلوم است: مراد اين  -7

دگي اي كه مسجد را، از سا نيست كه همه از كارها و دعاها بر در و ديوار مسجد نوشته شود بگونه

خارج كرده و شلوغ نمايد، بلكه با طراحي جالب  وزمينه ساده و با خطي زيبا و خوانا و دلنواز 

 آورده شود.

 تجهيزات داخل شبستان

و عمق  36*66تعبيه جا قرآني و كتاب، در يک متري كف شبستان، هر دو صف يک رديف در اندازه  -1

 سانت 18

 امتيازات

 …اه، براي قرائت قرآن وهاي كوت الف: استفاده كردن از فرصت

 و رها نشدن كتابهادر دسترس بودن جاكتابي  دليلب: عدم توهين به كتاب قرآن و دعا، به 

 ج: ترغيب بيشترن به قرائت قرآن  ودعاي فردي در مسجد
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 تا بيرون از ديوار نباشدو منبر( در ديوارها تعبيه شود جاي بلندگو )با در نظر گرفته محراب  -2

اش نمايان است، بجهت كراهت داشتن نماز در مقابل  له نباشد، خصوصا اگر شعلهبخاري در جهت قب -3

 آتش.

 نه روي زمين بگونه اي كه بيرون ديوار نباشد.بيه جا شوفاژ و بخاري در ديوارها تع -4

 امتيازات

 خورد. الف: صفوف بهم نمي

 كند. ب: مفروش كردن مسجد، مشكل پيدا نمي

 است.ج: شبستان از نظم خوبي برخوردار 

 هواكش و كانال كولر در ديوارها قرار داده شود نه پنجره ها -5

 امتيازات

 شود. الف: جلو نور گرفته نمي

 و درب و پنجره ها را نمي لرزاند.ب: صداي كمتري دارد 

 ج: نماي مساجد هم بهتر است.

دارخانه و هاي مخصوصي، نظير آب هواكش در منظر نباشد، با كانال به پشت بام هدايت شود يا در محل -6

 يا كفشداري نصب شود.

 .دشوكانال تأسيسات، در كف قرار داده  -7

 )ترجيحا زير بالكن( شدبا  داراي صفه -8

 ها در مناطق معتدلک گلدان طبيعي تعبيه شود. پشت پنجره -9

همانند باشد، در اطراف مسجد تعبيه گردد  ، پشتي كه قابل تبديل به صندليندر صورت امكا -16

 مساجد آذربايجان.

 خصوصي براي تيمم، در ديوار ورودي مسجد نصب شود.سنگ م -11
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سانت و  66*96بمتراژ  در نظر گرفته شود در ديوار کبجايي براي جا مهري مش -12

 ي متر نه روي زمين همانند چهارپايه تا مقداري از مسجد گرفته نشود.سانت 5عمق 

 مصالح مسجد

رما و گرما را جذب ننمايد و در ها چوبي باشد تا س در مناطقي كه گاز طبيعي است، در و پنجره -1

جذب رطوبت چوب و باد  بدليلمناطق ديگر چون احتمال بخاطر و رطوبت است حتي االمكان، 

 استفاده شود. و پي وي سي كردن آن، از فلزات

 شيشه در غير جهت قبله و قسمت بانوان، حتما ساده باشد. -2

 امتيازات

 الف: نفوذ نور بيشتر

 شود. شود، لذا حضور انسان در مسجد، بيشتر مي محصور بودن نميب: با ديدن بيرون، احساس 

 ج: ديده شدن نمازگزاران از بيرون، تبليغ علمي نماز است.

 

 فصل دوم: نور و روشنائي مسجد و سيستم صوتي

 نور فيزيکی

 در روز از نور كافي بر خوردار باشد  …هاي شبستان مثل بالكن و همه قسمت -1

 امتيازات

 لعه و قرائت قرآن، در همه جاي مسجدالف: امكان مطا

 كند. ب: فضاي روشن، از روح خاصي برخوردار بوده و از گرفتگي روحي، جلوگيري مي

 شود انسان بيشتر آنجا حضور داشته باشد. ج: فضاي روشن مسجد، موجب مي
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سانتي متر كف شبستان  76هاي شبستان عريض و از  براي تأمين نور شبستان، بهتر است پنجره -2

جهت قبله، ساده باشد و سانتي متر باشد به اندازه قد يک انسان و شيشه هاي آن در غير  196ا ت

 دو جداره باشد. ها  پنجره

 امتيازات

 گزاران.نماز برايپرتي  الف: مورد ديدن بودن نمازگزاران از خارج مسجد، بدون حواس

 شود. اي براي حضور بيشتر مي ه اين انگيزهتوانند خارج مسجد را ببينند، ك ب: در غير نماز، نمازگزاران مي

 تر است. ج: مطالعه و قرائت قرآن با استفاده از نور طبيعي، راحت

 توان استفاده كرد. گاه مي سانت زير پنجره، بعنوان تكيه 76د: از 

 نمايد. ها بيشتر از قد يک انسان باشد، سرما و گرماي بيشتري وارد شبستان مي ه: چنانچه پنجره

 نمايد. ةاي فوقاني، از نفوذ سرما و گرماي بيروني جلوگيري مي جداره بدون پنجره و: دو

 تعبيه نورگير براي محراب، جهت نورپردازي محراب در روز و تهويه هواي قسمت جلو مسجد. -3

 اي و فايبرگالس، براي نور استفاده شود. در صورت امكان از سيستم سقف شيشه -4

 ( جهت تابستان قرار داده شود.…گير )ايوان و رشيد، ابر و آفتابهاي روبه خو براي دربها و پنجره -5

االمكان پنجره سمت راست )مغرب( قرار داده نشود، بخاطر نداشتن آفتاب  در مناطق مركزي ايران حتي -6

 انتقال گرماي زياد در تابستان ورود آفتاب و  در زمستان و

 نور الکتريکی

االمكان،  چشم است، لذا بهتر است نور چراعها حتي نور مستقيم چراعهاي قوي، مخل به اعصاب و -1

 مستقيم نباشد، داخل حباب يا شبكه و يا انعكاسي، نظير مدينه الحاج.

در محراب چراغ آويزان نباشد بلكه از بيرون، محراب نورپردازي شود و چنانچه از پائين به باال نور  -2

 دهد. تابيده شود، حالت معنوي خاصي به محراب مي

 ردن لوستر و يا حباب در محراب، براي انعكاس نور، بسيار جالب است.آويزان ك -3
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چنانچه لوستر و جار، وسط مسجد آويزان شده، نور از بيرون به آن تابيده شود و يا از  -4

 هاي قوي به سقف نورپردازي شود. قسمت مياني جار، توسط نورافكن

 

 امتيازات

 بيند. الف: ضمن روشنايي، چشم افراد آسيبي نمي

 ي نگهداري كمتري دارد و مصرف هم، چه بسا كمتر است. : ضمن برخورداري از زيبايي ويژه، هزينهب

مياني جار، به سوي باال بتابد هميشه شفاف   گيرد، اگر نور از قسمت هاي بلورين را نمي ج: غبار، زير قسمت

 است.

نورپردازي در روز،  هايي از شبستان، با مشكل كمبود نور فيزيكي مواجه است سيستم اگر قسمت -5

 براي آنها جدا باشد.

 االمكان استفاده نشود. طريق ديوارها، ستونها و سقف باشد و از چراغهاي آويزان، حتينور از  -6

ر مستقيم استفاده شود، بهتر دار باشد تا از آن، براي نور غي چنانچه ديوارها  وستونهاي مسجد، رف -7

 است.

هائي به بيرون )ترجيحا به صورت اسماء  بهتر است روزنهدر بناء مناره، براي نمود آن در شب،  -8

مقدسه( تنظيم و تعبيه شود، تا با چند المپ در داخل استوانه مناره، كل آن جلوه خاصي داشته 

 باشد.

 سر در ايوان ورودي به شبستان هم، حتي االمكان از بيرون به صورت غير مستقيم، نورپردازي شود. -9

 سيستم صوتی

راب، محلي براي دستگاه صوتي در نظر گرفته شود و بهتر است سيستم از بيرون در ديوارهاي مح -1

توسط پريز روشنن و خاموش شود و چنانچه المپي هم متصل به سيستم باشد كه گوياي روشن 

 بودن دستگاه باشد، بهتر است.

 امتيازات
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 الف: امكان استفاده از سيستم صوتي، براي پخش قرائت امام.

 .ئولغير مساز دستكاري افراد  ستگاهب: محفوظ بودن د

 ج: منظم بودن صدا در همه اوقات.

هنگام بناء مسجد، حتما با متخصصين صوتي مشورت شود، براي تعبيه جاي باند در ديوارها و  -2

 اي كه در تمام شبستان، صدا يكنواخت باشد. ستونها، بگونه

 داخل شبستان، از خارج جدا باشد. بلندگوي سيستم -3

معماري كه سبب انعكاس صدا مي شود پرهيز شود مثل اينكه همه مسجد كاشيكاري  ز مصالح وا -4

شود كه صدا منعكس مي شود و اگر در فواصلي از نماي كاشي آجر استفاده شود انعكاس صدا 

دازه صاف باشد چه ديوار و چه سقف و گچكاري انبرطرف مي شود. يا اگر سطح مسجد بيش از 

 شود انعكاس صدا ندارد.
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 ل سوم: خدمات جنبی مسجدفص

 وضوخانه

كشي به آبگرمكن متصل بوده و در  اي كه سيستم لوله لوله كشي برايآب سرد و گرم، يكي باشد بگونه -1

 درجه تنظيم شود تا آب در همه جا ولرم باشد. 36زمستان روي 

 تيازات:ام

 صرفه جويي در مصرف آب -الف

 صرفه جويي در مصرف انرژي -ب

 وله كشي و شيرهاي مخلوطصرفه جويي در ل -ج

 

 بُرِ محل وضو، بداخل، شيب داشته باشد. -2

 كف محل وضو به جهت جلوگيري از ترشحات گرد باشد. -3

 از شير أب تا كف محل وضو، فاصله زياد باشد كه به راحتي تمام دست زير شير قرار گيرد. -4

 سكو براي مسح كشيدن، در وضوخانه جود داشته باشد. -5

 جالباسي مورد ديد بشد. -6

 پاشوئي داشته باشد، همراه با سكوئي براي نشستن سكوئي كوتاهتر براي پاروي أن گذارن و شستن. -7

كثيف نشود، غبار ط قطرات ترشح آب توس ينه در جاي مرتفع و متمايل به سوي پائين باشد. تا آ -8

 نگيرد. نگهداري أن بهتر باشد.

 جا براي مايع دستشوئي گذارده شود. -9

 به هنگام وضو و سوره قدر، در وضوخانه با خط زيبا نوشته شود. قسمتي از دعاهاي وارده -16

 سرويس بهداشتی

 هاي بهداشتي مسجد، جدا باشد. وضوخانه از سرويس -1
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هاي بهداشتي از ساختمان شبستان دور باشد، ولي وضوخانه در مجموعه ساختمان  سرويس -2

ان راه داشته باشد، به شبستان باشد و چنانچه وضوخانه نزديک در ورودي ست به كفشداري شبست

 جهت زمستان.

 هاي بهداشتي خواهران و برادران كامال جدا باشد. سرويس -3

 هاي بهداشتي، توالت فرنگي براي جانبازان و دوش حمام، در نظر گرفته شود. در سرويس -4

 جالباسي در داخل توالت داشته باشد. -5

 هواكش به پشت بام داشته باشد. -6

و مسجد جامع چند   آهن فرودگاه  ها، ايستگاههاي راه ي، ترمينالهاي مساجد بين راه تعداد سرويس -7

هاي مساجد محلي باشد زيرا در مساجد محلي تعدادي از نمازگزاران در منزل خود  برابر تعداد سرويس

 تطهير دارند. به نياز اكثرا …ها و نمايند ولي در مساجد بين راهي و ترمينال تطهير مي

كه در مواقع غير ازدحام، بخشي ازآنها مورد  2جامع، شقه شقه باشد هاي بهداشتي در مسجد سرويس -8

 استفاده قرار گرفته و بقيه براي موقع ازدحام، تميز بماند.

هاي بهداشتي غير سيفون توالت، يک سيفون سر چاه گذارده شود، تا بوي چاه از طريق  در سرويس -9

 .گيرد، بيرون نيايد هايي كه مورد استفاده قرار نمي توالت

 پاركينگ

كشي شود تا  محلي براي پاركينگ وسائل نقليه، در نظر گرفته شود، حداقل جلو مسجد بعرض خط -1

االمكان داخل حياط مسجد باشد،  هاي بيشتري پالک شود و جاي پارك چرخ و موتور حتي ماشين

 ها، هنگام نماز خاطر آسوده داشته باشند. تا صاحبان اين وسيله

 خانه عالم

                                                 
پنج عدد، كه شيفتي استفاده شود و در هنگام شلوغي هر ده عدد مورد استفاده معني كه اگر بناست ده تا توالت داشته باشد در دو اتاق باشد و هر كدام به اين  -به اين  - 2

 قرار گيرد.
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معنوي مسجد، در ساه حضور فعال روحاني است و يكي از چيزهائي كه زمينه اين  مقدمه: عمران

ي عالم نزديک مسجد است، لذا بهتر است در طراحي مساجد جديد، محلي براي  كند، خانه حضور را فراهم مي

 ي عالم با خصوصيات ذيل در نظر گرفته شود: خانه

 الف: درب ورودي آن، از داخل صحن مسجد نباشد.

 صداگير مسجد نباشد.ب: 

 ج: جداي از مسجد حساب شده، ولي درب مخصوص به مسجد داشته بادش.

 د: بيروني مستقل خوبي داشته باشد براي جلسات خصوصي.

اش به خاطر نماز جماعت سه وقت، كم است، منزل او به  ه: چون امكان تفريح براي روحاني و خانواده

دلتنگي نكند، لذا بايد از نور كافي و حياط، هرچند كوچک اي باشد كه انسان احساس گرفتگي و  گونه

 .برخوردار باشد

ي عالم استفاده كرد و پشت بام  ي فوقاني براي خانه توان از طبقه است، مي يا گران كه زمين كم طقيمنادر  

 شبستان، به صورت حياط مورد استفاده قرار گيرد.

 ادماتاق خ

نه اي كه اشراف بر بيرون و صحن مسجد و درب ورودي داشته باشد، ادم در طبقه فوقاني بوده، بگواتاق خ

 لذا چنانچه شبستان مسجد ايوان بلند دارد، در قسمت فوقاني آن محلي براي اتاق خادم در نظر گرفته شود.
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